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GH-masterskapet i varpa

GH:sfonder

avgjordes den 3 juni vid Hellasgarden i en aning
kylslagen vaderlek. For arel kunde vi gladja oss at
att ett antal representanter for Gotlandsgillet infunnit sig for att delta i 6'vningarna.
Den hellenska sitsen var nagot decimerad da
Roland Spangberg utan erforderligt tillstand flyttat sina bopalar till Helsingborg och darfor uleblev, om delta nu skall vara en godtagbar anledning.
Jan Elvin - nyligen fyllda 70 - ansag sig fo'rhindrad med anledning av stor bjudning p& officersmassen p& Skeppsholmen.
De "vara", gjorde gott motstand mot de professionella fran On. Roland Runfast hade chans p5
andraplatsen men fick ge sig for tva 0-bor p&
tampen och blev f yra. Han blev dock baste GH-are
och maste darfor betraktas som GH-mastare.
Segrade gjorde 82-arige Gustav Hejdenberg,
tvaa blev Karl-Axel "Klacken" Thimgren (73),
trea Per-Erik Wesprberg (71), samtliga tillhorande Gillet. Fyra blev Roland - som tidigare angi vits
- femma en hellen - mastersimmaren Gustaf
Hellsing - i delta sammanhang dock represenierande Gillet. Femma var aven Rune Oberg pS
samma poang som Hellsing, p& delad sjunde plats
Ingvar Eriksson och Lasse Akerlind och som nia
Claes Draggart represenlerande- bade Hellas och
Gillel.
I den efterfoljande lavlingen som anordnades
pS onskemal av Gillel och med benamningen
"Skilgubbe" gick del battre for de vara.
Segrade gjorde aven i denna tavling "Hejan"
Gustav Hejdenberg. (Den som blev sist i varje
kaslomgang uteslots.) Tvaa Rune Oberg, trea
RolandRunfast, fyra Ingvar Eriksson, femma PerErik Westerberg, Gillel och dilo sexa "Klacken"
Thimgren, sjua Gustaf Hellsing, Gillel/Hellas och
atta Lasse Akerlind, Hellas.
Sedvanlig torsdagsmiddag och prisuldelning
under gemytliga former avslutade kvallen. (Malliden inlogs i gymnasliksalen med anledning av
ulhyrning av ovriga ulrymmen.)

Fonden Farbrors Minne

Arne Jutner

I ett brev den 9 augusti 1978 lill Sallskapel GH
skrev medlemmen Herbert Lindell (9/8 1893-2/1
1980):
"Da Hellas skall fylla 80 ar den 14maj 1979
ligger del val lill s& all vi aldre hellener kanner
ell vissl behov av all, vid lillfallel ifraga, visa
var uppskallning av var klubbs grundare, Ernsl
Klefbeck. For egen del lillskjuier jag en grundplal (1 000 kr sparade sedan Herbert slutat
roka, reds anrri) lill en fond forslagsvis med
beleckningen FARBRORS MINNE.
Fonden - hur den skall ulformas ar en senare
fraga - skall for all framtid minna om den stora
ungdomsvannen och "Soders apostel" som var
fo'rsamlingens beteckning. Jag Iror att manga
med mig vill vara med om all hylla den slore,
lille mannen p& della sail nu och for framliden
med GH som formedlande lank"
Fondens anvandning
Av fondens sladgar framgar all GH-slyrelsen ska
halla sig val underrallad om verksamhelen i klubbens alia sekiioner och p§ s£ sail fS fram lampliga
kandidaler for lilldelning av stipendier av den
arliga avkaslningen eller lill annal andamal som
slyrelsen finner lampligl.
Genom insalser av hellener ar fonden nu uppe
i ell kapilal av 350 000 kronor.
I staiuierna slar bl a "Slipendium belraklas som
uppmunlran inle direkl for elil - ulan snarare for
flerarigl traningsarbele eller ledarjobb praglal
framslav slor solidariiel mol klubben som sMan".
Bidrar fortfarande
Oaklal all Herbert sedan» manga ar inle langre
finns med oss (p& jorden) drar han fortfarande in
pengar till Fonden.
Historien ar foljande. Av Herbert fick jag Arne Jutner - en fotokopia av Herberts "Vindo strodda anteckningar om en skargardso". Vid genomlasning fann jag den myckel inlressanl eftersom vart sommarhus finns pa VindO, narmare
besta'ml vid Bodalorp.
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Jag 13t nagra grannar kopiera och ISsa. Efter
nagra ar far jag med vagfo'reningens handlingar se
att man erbjuder medlemmarna att kopa dessa
anteckningar for 200 kr och att man inte kunnat
finna forfattaren Herbert.
Jag kontaktade darfSr vagfo'reningens sekreterare och Jan Lindell, son till Herbert, och fOrklarade att den som Overiamnat anteckningarna till
va'gfo'reningen troligen glfimt bort varifran han
fatt dem. Jag fo'reslog Jan att det kunde vara bra
om en del av pengama kunde tillfalla Fonden
Farbrors Minne med tanke pa Herberts intresse fOr
fonden.
Sa blev och blir fallet. 21 personer i vagfo'reningen anmaMde sitt intresse och kommer att inbetala de 200 kronorna vardera till Sallskapet Gamla
Hellener for insattning i fonden.
Jan ordnade med tryckningen och inbindningen och den ser mycket snygg ut.
Enligt mitt formenande ar boken synnerligen
intressant for Vindo- och Djurobor da den innehaller sa mycket historia och beskrivningar fran
1500-talet och framat, att jag tycker att den har ett
allmant lasvarde. Den ar i sanning en lovsang till
vaY vackra skaYgard.
Kop anteckningarna - stod Hellas.
Overex finns och kan erhallas genom ins&ttning av 200 kronor pa Sallskapet Gamla Helleners
postgiro 50 53 33-5.
Mark talongen "Herberts bok". Pengarna gar
oavkortat till Fonden Farbrors Minne.
Arne Jutner

Affe Malm (92) besoktes nyligen av RedaktOr
Alltid Nagon (GH:aren) varvid samtalet kom att
ro'ra sig bade om nuet och om det forflutna i
Hellas. Programmet och inbjudan till jubileumet
1928 ar v3rd lite trycksvarta-eller vad tycks? Kan
det subventionerade priset vid 100-arsjubileumet
bli 8:- flytande svenska kronor? Vad sager kasso'r
LidseU?

Sim- & Idrottsklubb&n
Med anledning av dess tjugodrsjubileum:
med revy ocfi dans
a
Sdndagen den 21 of^oBer 1928
ft. 6,30 e.m.
•Pris "Kr. 8:936,30.
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frogram:
<Middag
Smorgasbord, pilsner
'Dessert.
Servisavflift
rtabningstal 'av tfedersordforanden, utdebiing av dipCorn. m.m.
1S(v(ttaBfd ur ktuBBens
Historia.
9(evy av "Katie Lager.
'Dans med nacnspieC.
Overraskrdngar,

HULL NflTUfliN tt€N!
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