
- Vi ha fitt en upps tS lining a v Hasse
SSder'grigns, visande irets ungdomsresultato Och den
ar faktiskt sa impon@rand@j, att vi mast© ta med
stSrsta delenc

Hasse Lindgren 11 „3 - Jan ttddgren U05 = 300 auRolf Marsehall 3706 = IQQCLm.. Plate
2.42^7 - Bladh 2045o9 - MM Marsehall 1080 - S0 Ericsson 1075 - Per Jensing"(juniormg.stare
i at. hSjd aamt 4o i SM) 1072 - Langd Marsehall 6052 - S0 Ericsson 6017 - Kula 00Kuinberg
12o58 - Lsvgren 12044 - Diskus Kuinberg 36094 •= Marsehan 35o050 Dessa pojkar tivlar i
klass A (f6dda 36=37) 0 Si ha vi B-klassen (38=39) - 80 mn ° B0 Carlsson 9o5 «=• Lundin (40)
Ignell och Palm 10 00 * Langd Jan Holmberg 601 = Ignell 5°54 - HoJd Holmberg 1065 ( Kalle
s":sngrm hell klubbrekordet pi 1069 §nda in pi 20=talet) Sedstrgm 1058 Lindahl 1056 (son
till Jacob Ltadahl och fodd 41 - snudd pi 1060) Stay Bergqvist 300 Ny 2095 Back 290 =

Hollstedt 17o04 (rekord) Ekstrand 13o880

Nar da list det hSr kanske ditt goda hjarta so*ker f inna ett utlopp t0 ex0 genom att ta en
tit*, i plAnbokMSo Vi skulle inte skriva sa Mr om vi inte visste^, att Hellas ekonomi ar
sV-al just nu0 Eriksdalsbadet limnade ingenting i ar och fdrhillandet var narapi detsamma
m. ..-.J. stadiontavlingaraa0 Aret skall v§l klaras men det koramer ett nytt och da skulle det
n>; . g kannas battre med nagra kroner i kassan till alia de manga utgifternas som g^tert
kr-omier,, Emellertid = vi gar inte med pasera = men har du lust och kassan tiU4ters tar vi
garna emot slantar under adress Gamla Hellaspojkar Stockholm 35 postgiro 50 53 33 f oV0b0

till moderklubbesio
§r en annan «trS.landeosak pi sistone0 Resultatet blev 31 bunkar oeh en sti-

iig statystt lav gamle diskukastaren Ake Bergqvist )0 Hela klabbet oberlamnades pi sin tid
till Kills 9 som gjort ett synnerligen f8rn§mligt jobb = battre kan det inte goras *= met att
putsas f-6riilvra och gravera demc Jobbet kostade honom 165 kronor men vi slapp undan med
an tia0 flsders -. Osear0 Vi lyfter pi hatten f6r den storslagna hj§lp@ss0 Jobbet var fardigt
dan 5 nm!"o och samtliga buakar overl§mnades till Overstyrelsen den 80 Vad den siger kommer
v»l i Hellasbladeto

b5r namnas = ike Bergqvist = Simon Alenius =• Alf Malm - Samuel Norrby och Red0

Vidare ha ^-i fitt nigra av Oscar Ericssons efterlamnade priser0

Familjedagaa blev trevlig kostaterat av b!0a0 G6sta wGQkenn BergstrSmo Det smiduggade pi morgo=
nen och d»t var lit«fc kallt att f6ra pennan0 Men senare tittade solen vtrmande fr*sa •=
b«!lysande den rorliga taTlan (4 tavlingar i ging samtidigt)0 Vid frukostbordet var 36
stors och sjni p®rsoners som lat sig sillen och pluggen vtl smaka0 Redakt6r«n tiUiter sig
:° det h§,r sammanhanget gnata igen0 Och det galler anmalningarna0 ISLnk pi att Hellasgirden
fate §r en r«stauraats si det gar iate att anvanda evento Sverlevor dagen eft«F0 Nog «ftgt0

Hellas Arafesto Det skulle vara roligt att se si minga GHsare som mSjligt lordagen d«a
13 - siledes om lordag = ut« pi Henasgirdenic D§r blir det tillf§lle att lufta gamla minnen
oeh s«j, hur man irsfestar nu far tidea i det «gna hemmeto Kanske litet annorlunda an di
vi "skuttade" i Katarriaa Sadra eller pa Gillet0 Lagg undan makligheten och anmll dig on;ga

det bridskar - till Per Otto Lundblad 16 0? 02 eller till Palle BjSrklund 18 17 16, Oeh
ta med det basta humSret - det andra s6r jer arrangSrerna f8r0

Nasta eveaemang blir julklappsslagningen i Sadra hall en onsdagen dea 22 dee0 Vid sidana
tillfallen brukar det vara fullt hus = si nigra forhmndsannainingar tr inte aktu«lla0

F§redrfe£0 Vi iterkommer senare till Swalls foredrag, som vi annonserato Det har varit
litet av varje i h6st = for mycket och f 8r litet skammer allt = si vi iterkommer som
sagt nigon ging i janauri0 Nu §r det wiellertid irsfesten vi forst och framst ska gi in

P^S* Av Simon Alenius fiek vi ocksa nigra karikatyrer av gamla Hellas-bowlar»o Seth Levin
gjord* d®m f5r ea 20 ir sedas och tre stycken ha vi salt till de portratterade (Atta
Rim&org - "BHsan" Sehnell oeh David German) 0 Vi ha en kvar = av "Fargen'fHanirin (den basta
av samtliga) « och den ar till salu fSr en tia = priset ar som hittat0 Vi bar fitt: in 3©
kronar sora tillsammans med ett frivilligt bidrag pi 20 kronor omsatts i 9 stycken av
Kills trevligaste bunkar att via Overstyrelsen overlamnas till ungdomsavdelningarna0 Vi
lyfter pi hatten igen - och nu f6r de g.dia givaraa0


