Hellasgrabbar ° tysk idrottsungdom. For en tid sedan
fick Hellas, Bromma och Tureberg ett brev fran en
__
_
tysk idrottsforening angaende mojligheterna till ett
Nr0 3 ° 4 ir-g. J BjajL 1957
idrottsutbyte mellan ungdomar i aldem 14 - 18 ir. Den
tyska truppen bestir av 40 - 50 pojkar, som onskar logi
och forplagnad under tiden 17 = 21 aug. For att halla
ner kostnaderaa, var det meningen9 att man skull e dela pa "tsmppen nwllan de tre foreningarna, men nu har tyvarr bade Bramma och Tureberg backat ur. Stallningen ar darfor den, att
Hellas star ensam kvar och man fragar sig9 om klmbben gar i land med uppgiften att klara s<
ken sjalv. Man har eraellertid redan tillskrivit foraldrar och Hellasvanner om hjalp och dei
vadjan sander vi vidare till alia goda GHsare. = TA HAND OM EN GRABB DE FAi)AGARNA, ty det
kan betyda en hel del for den hellenska itervaxtsn (am vi nu alia intresserar os for den) ,
foljande skals
Man erbjuder namligen samma yillkor for en hellensk idrottstrupp av ungdomar vid ett aterbesok nasta ar. Och det Yor* val esa upplevelse for vara grabbar och en uppryckning for kom
mande tider = isamma ar YX fyller SO ar. Ring mig (Herbert Lindell) sa skall jag vidarebefordra de glada nyketema.
UPPRYCKNING VAR DET0 I tidningarna veklagar man sig over den idrottsliga vagdalen och Sven
Lindhagen kor raed klubbsaiamanslagningar. Vad det nu skall tjana till. Olle Groth i Svenska
Dagbladet vill ha radi, hur man skall klara sig UT vagdalen. Utan att vara forstasigpaare
skulle red. vilja foreslaj, att vederborande (manga andra for den delen ocksa) "tog plats"
i nagon idrottsforening som ledares kassor eller sekreterare. Sa skulle det inte droja
forran det skulle uppdagas9 var skon klammer.
LEDARE OGH LITE! HERA PENGAR an som behov? for stunden ar medicinen. Betraffande pengarna
arbetar vi just nu under mottot "skynda langsamt" for att bygga upp en solid grund for
"Hellas Jubileumsfond" (namn®t cj stadfast men later battre an stodsektion). Nedanstaende
medlemmar har snabbt svarat pa appellen genom att sanda in den forsta arsavgiften pa 25
kKjfij&rj som sakerligen blir den siffras vi stannar for - manga backar sma gor en stor a.
Ar det fleraj, som kanner sig manade, gar det latt att sanda pengarna till Sallskapet Gamla
Hellaspojkar postgiro SO 53 33.
SA VAR DFT NAMNEN« ^Is.rra Atterday - Calle Awell - Gosta Callius - Ake Bergqvist - Ade
__________—L,«____° Hellonist - G. Holm - Herbert L< - •Sima Lundkvist - Ernst Sjolander
Braktiga ledare finns det inom klubbsn, men det behovs flera. . Sa har finns det plats for m4
(Share. Tycker manp att en ledarsyssla ar for betungandcj, finns det massvis med fuktionars
jobb. Alltid kan man val halla i ett mattband eller en klocka» Jag skulle vilja ga sa ling
i tankegingen att sli fast, att har man inte tid att vid nigot tillfalle halla i ett mattbands, da skall man inte heller klanka pi idrotten.
^jiRIC_BACKSTROM , den pi sin tid fine f riidrottaren och skadisen,, fyller 60 ar den 20 juni.
Upplysningsvis kan meddelas, att adress®n ar Gibraltargatan 52, G6teborg9 dit eventuella
telegram kan sandas. Som vanligt tar vi emot pengar och sander en liten giva fran dem, som
Till uppvakta pi detta satto Anvand da samma gironummer.
HELLAS °P£LLE har skankt ett par fina spikskor nr» 41 och ett par nigot beg. ligdistansdito
Friidrottssektienen torde aamala sig cch vi tackar Pelle0
Klubbsammaslagningarj, som namndes harovan;, ar val antagligsn bara prat i nattmossan. Man a
inte medlera av Hellas eller nagon annan forening bara for att sola sig i glansen fran idel
f ramgangar. Vad betyder idrottsliga framgingar jamforda med gott kamratskap. Inte si dar
obevekligt mycket for den sanne hellenen •= kanske mer for den idrottsliga svansen, befolka
de Risundalaktamao Inte tu tal om.9 att framgingar sporrar och piggar upp, men varje klubb
skall arbeta efter sina ritningar och bort med alia "karteller" inom idrotten.
I de nu piborjad® idrottsserieraa (nyhet for ir«t) har Hellas klarat sig si dar "skapligt"
och fatt stryk med mycket sma marginaler av sival Lidingo som Gota (som ar pi vag att leva
upp igen). Det har faktiskt hangt bara pi en placering. Men genom nederlag till seger och
nar en del luckor i hopp och kast tappts till blir det battre,, Boris Jonsson, Lennart
Jonsson och gamle Kurt Lundqvist - for att namna. nigra - ar strilande sival pi som utanfor
planen. Den sistnamnde skulle passa bra som idrottskapten i klubben .
Och si till slut onskar vi EN ANGENAM MIDSOMMAR och nyas friska tag pi alia hall. Hejsan.

