Allting gar om man vill nanting - en solskenshistoria om
Hellasledarna Karl-Erik Eriksson Och Olle Gaimar. Som du
kanske kommer ihag bonade vi i ett foregaende nummer om en
4 ^l ' 3957 liten hj^ljb betraffande logi for nagon tysk grabb, tillhorande en grupp om 40 ungdomar, som onskade svenskt idrotts^
utbyte. Det var da meningen, att Hellas, Bromma och Tureberg skulle dela pa truppenv sa
det skulle bara bli 12-15 man per forening. De bada sistnamnda foreningarna hoppade av
och sa -?ar det bara Hellas kvar, Karl -Erik tamkte da, att nog skulle han kunna ordna for
en mindre trupp under alia forhallanden (nagot svar pa var appell kom inte och det ma
vara hant)0 Emellertid - efter diverse skriverier sag det ut som om tyskaraas Sverigetripp inhiberats, Men se det var fel - nagot misstag i postgangen maste foreligga - ty
torsdagen den 16 aug. ankomraer ett telegram, som awnalde, att truppen (39 personer) skulle anlanda till Centralen pafoljande dag klockan 20. En normal manniska hade val vid denna underrattelse gatt under jorden eller atminstone fatt dondimpen. Inte sa Karl-Erik,
som satte sig ned vid skrivbordet och telefonen och blev sittande dar till kl. 2 pa natten.
Sen ska vi fatta oss kort och tala om, vad som hande.
Kl« 1930 pa fredagen var en liten valkomstkommitl forsamlad vid Centralen. Lennart Moberg,
en tyskfodd fru och min grabb hade fatt uppdraget att vara tolkar, da vi andra endast beharskar teckenspraket. Kl. 19.45 svanger en elegant tysk buss upp mitt framfor ingangen
till Centralea (nagon svensk buss har val aldrig vagat forsoket) - vi som trodde, att
ganget skulle komma med taget.
Naval <= Karl-Erik och Olle tog hela ganget med sig i bus sen och planterade ut grabbarna
i de forlaggningar, som ordnats under dagen.
Program for lordagen snoddes ihop pa natten - matfragan var ett kvistigt kapitel, da man
ej kunde rakna med Hellasgarden, som har varit och ar upptagen av idrottskurser. Men ocksa den saken ordnade sig fint.> Vidare blev det sightseeing och pa kvallen fick hela
ganget titta pa SM i stadion (stadionchef|m Tage Ericsson - garamal hellensk trestegsskuttare oeh inomhushoppare skall ha tack for tilimotesgaendet).
Pa soadagen borjade tavlingarna pa Johanneshov kl. 9 i stralande sol (det var foresten fint
vader under hela besoket. Trots den knappa tiden hade man lyckats trumma ihop Hellasungdomartia - det fattades nagra av de battre i A=gruppen - och fullt antal funktionarer.
Kl. 12 var tavlingarna klara med tysk vinst i A=gruppen och hellensk i B. Sammanlagt
bier det Hellasseger. Och sen ivag med bussen och Gaimers "morotsexpress" till jaathak
©eh dareftsr ut till Hellasgarden, dar det bjb'ds p& bad, Kaffe med dopp och laskedrycker.
Kl. 16.30 var man ater uppe i Stadion och blev inslappta av stadionchefen sjalv.
Pa mandagen var det sightseeing och avskedslunch och kl. 15 rullade bussen ut fran Stockholm mot hemtrakterna. Slutet gott - allting gott. Allting gar ....
jfank pa detta, nar vi nu talar om krafttraffen igen. Torsdagen den 29 samlas vi vid
Hellasgarden kl. 19 - Till att borja med blir det instruktion i bagskytte och kanske litet
p-ilkastnipg for att stracka pa armarna. Det ar meningen, att vi ska fa spanna bagen och
forsoka traffa tavlan. Finns intresse, kan det ocksa bli en bagskytte-sektion. Det ar
ju fiaa marker darute. Efter kaffet "rundsnackar* Lennart Brunnhage om segling och har
10 vat visa en faSfh ocksa. Anmalnimgarna - glom inte dem nu, da det galler sa omtaliga saker
som kraftor - till Hellasgarden 16 07 02 minst tvi dagar fore. Vi tillhandahaller fludium.
Bror "Sotarn" Blomkvist fyller 70 ar den 8 September. Han var pa sin tid en av Hellas
jbasta sprinters och hans hjarta har under alia aren klappat varmt for klubben. Synligt
I be vis harfor ar ordet donator, som star ordentligt prantat i var medlemsmatrikel . Som
jvanligt bifogar vi ett kort for event, anvandning.
JuMleumsfpnden skall vi aterkonma till. Den harliga sommaren och semestrarna inbjuder
ju inte till diverse sammantraden. Men de kommer ....
Erik "L-illen" .Holm 45-arigt spanstfenomen, var med om att sakra det 12. polomasterskapet .
Aterigen = allting gar , . .
Vi ska inte braka om arsavgiften mera. Den som kanner med sig att avgiften for 1955 inte
inbetalts kan ju ta sig en funderare. Ett ar dock sakert - femman faller i god jord.
Det har atminstone en, som hanger med litet i klubbarbetet, till fullo insett. Hej«
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