
Prisinsamlingen har vi skrivit om en hel del, och det
ar bara att tillagga, att mottagarna har varit nSjda
med de gamla, uppiffade priserna. Atminstone var det
fallet vid friidrottsektionens prisutdelning. Stefan
Hollstedt, det l6-4riga kulstotarloftet (han ar f.o.

litet av var je - inte minst handbollare i Sbdra Latin) fick ett av Samoiel Norrbys priser
- bra placerat. En sak till - urhellenen Einar Alander, som sedan manga 4r bar sitt ar-
betsfalt i JSnkSping, skriver och talar om, att ocks4 ban Sander sina gamla priser f.v.b.
Vi tackar.

Sture RSden bl.a. lystrade till appellen i sista numret, och kassor Ljung har f4tt en
storre sedel, Vi lyfter p4 batten.

Hellaslotteriet bar kort ig4ng och det finns alia mSjligheter att genom lottkSp gynna
klubben och dess verksamhet. Vi har tidigare framh4llit, att ekonomien ar skral f6r
tillfallet, s4 att ett block pi 10 letter (kostar bara en tia) till s4 manga GH:are
som mojligt vore en god hjalp. Som ett strilande exempel p4 givmildhet kan omtalas, att
Red. besokte klotrullarna en kvall med 40 letter pa fickan. Dom tog slut s4 snabbt, att
14ngt ifr4n alia fick av dyrgriparna. Men det kommer en onsdag till - om vi f4r leva
och ha halsan.

100 lotter ar ocks4 en god fb'rpackning men parollen ar - allt efter rad och lagenhet.
Olmin tel. 57 13 47 och Kalle Ljung tel. 44 65 71 tar garna emot bestallningar - stora
eller sm4 - och grejar vinster.

Arets roligaste GH-traff - JULKLAPPSSLAGNINGEN - i SSdra Hallen g4r av stapeln den 22
dec, (onsdag) med bbrjan klockan 7. Vi satter igang d4, men det ar bast att vara dar
en kvart fore f6r montering av de obligatoriska fotfodralen (ansatsbanan maste aktas).

Efter slagningen blir det fortsSttning r>4 Aston - en bit mat samt prisutdelning, till
vilken alia deltagare ska medfbra ett pi is till ett varde av ca. en krona. Nyborjar-
klassen kommer som vanligt att sarskilt omhuldas - jfirnhandlare Genborn brukar vara
valvillig donator - med uppmuntringspriser i en eller annan form. Roffe Jonsson har
anmalt sitt deltagande 4tminstone p4 Aston (vi tippar att det blir en stump) och &ven
Frasse Persson hor till dem, som signalerat sin narvaro. Det blir ocksa n4gon slags
underhallning, t.ex. en del skamttavlingar. Valkomna.

PS. Det kan tankas att Valle Ramqvist och Samuel Norrby 8var gluntsang vid tillfallet
ifraga,, Det beror belt och ballet pa, bur de har det med tiden. Men man kan ju alltid
hoppas.

Helge Oberg "fullvuxen" hellensk bowlare och svensk mastare i 5-mannalag 1938 i Hellas
d4 liksom nu stronga bowlingsektion med en efter datida mitt sensationell h8g poang -
912 enligt var sagesman, som ocks4 fuskar i yrket,, Stilen ar densamma Sn idag - duns -
hogerskruv - stjartvridning - strike. Till humoret §r ocksi Helge an i nadens &r 1954,
da han den 29 december passerar halvsekelgransen, densamme. Bowlarna kommer naturligt-
vis att hylla honom p4 sitt speciella satt, men vi tror att det finns en hel del andra
som vill vara med i hyllningskoren. Event, bidrag kan sandas till Olmin, Vikingen 1,
Huddinge.

Och s4 slutar vi v4ra sma skriverier for aret med den vanliga men uppriktiga onskan om

EN GOD JUL och
GOTT NYTT AR

t

med friska tag, talrikt deltagande i vara sma tillstallningar, ann&lningar i god tid
till skilda evenemang och s4 vidare smitt och gott, som kanske forsummats under 1954.


