
Viren tycks vara pi vag - fast man ska ej
vara for saker. Emellertid ar knoppama
pa v4g att spricka ut och ri tror, att

Arg. 2 n u m m e r ~ 5 M ~ a T j 1 9 5 5 ~ traden ska va riktigt grona och backarna
' ' lysa i samoa hellasfarg, nar vi ska begi

Oldtimer-traffea ute vid Hellasgirden den 2 juni. Vi ha inbjudit Djurgirdea - MP
Got* - Linne'a och Kronoberg ("Nobbea" Nordberg bar redan svarat och kommer med ca
7 man) att tillsammans med oas GH:are ata arter med flask samt ventilera gamla
minnen.

.Samling sker klockan 7 och det blir forsta nigra enkla ovningar och bastu. Efter
sup£n kanske vi kan fa i gang en diakuasito - Bigge Bergvall i Gota var ju forra
iret pigg pi att vi akulle prata ora ungdorasidrott, som liksom mycket annat inom
idrotten torde vara ett problem for alia.

Vidare - om anslutningea blir tillrackligt stor och into i stil med damtraffea -
kanske vi kan hitta pa nigot annat trevligt, si att kvallen kommer nog att flyta
ganska raskt. Den 31 maj akall anmalningaraa vara inne. sa att Per-Otto vet, imr
mycket arter han skall koka. (Lindell 62 80 91} Olmin 57 13 47 eller Hellasgirden)

Ungdomsfonden 5kar sa sakteliga, men nagon egentlig fart kan man inte tala omc
Allan Adolfason rapporterar (15 maj) att summan ar uppe i 1.575 kroner, Darifr&n
och till 10,000 ar vagen lang,

Vi har provat ett foralag. aom kan rekommeaderaa och det ar helt enkelt sa, att man
tecknar sig for ett belopp och betalar in detta i terminer under aret. Alltid kan
man v&l sa&la in litet har och var och i stallet gynna fondea, om man verkligen har
n&got intresse for klubben och dess verkaamhet.
Vi tackar Gutta We.jaarth. aom aant osa 50 kroner till medlemsavgift etc. Manga bac-
kar srai gor en stor i.

Hellas deltog i stadslSpain̂ ea i ir efter ea laag tids fraavaro. Ratt si - fast pla-
ceringen ej bl«v i toppea (vi ar iate storklubb langre). Men geaom aedcrlag till seger.
Ett svagt resultat kan repareras till ett annat ar och bli ea sporre till aya tag.
Se pa polo-laget, som fick mycket smisk till att borja med, Mea au har det kammat in
9 raka maaterakap.

Heiaz Wiese - pa tal om simmare - fyller 50 ir dea 27 maj. Haa ar val av dea typea,
son aldrig ger sig. De hopptavliagar och uppvisniagar haa varit med om, skulle kanske
fylla ett par sidaaa har blad. Och si tillhor haa det verkliga jaragaaget > vinter-
badaraa. Vi bifogar ea blankett for dem, som vill vara med om ea litea giva .

Hugo Bjoric har ookai blivit gamla karlea och passerar de 50 dea 8 juni. Hugge borjade
sia idrottsbaaa som hoppare (5.43 ir 1020 redaa) och sprinter i Sodra Latin och kom
t|llsammans med Gurra Nordstrom (hog railitar numera) in i Hellas, dar bida utvecklades
saabbt. Hugge blev t.o.m. sveask mastare i stafett 1923 och varit klubbmastare pi aival
100 aom 200 meter. Vidare har haa auttit i Overstyrelsea, var ea av iaitiativtagaraa till
Elitspelea 1933 och redaktor for Hellasbladet. Ovaastieade blankett kaa ocksi aavaadas
i detta sammaahaag av alia gamla vaaaer, aom b'nakar hedra honom pi hogtidadagea.

Vi paminner om "meritforteckningen" for matrikela.

Vi ta sedan ea liten paus over sommarea. I augusti blir det som vaaligt en kraftskiva
och under haatminaderaa ska vi iterkomma till foredragea, som vi tidigare talat om.

Nu narmast oldtimer-traffea. Glom inte aamalaiagea till deaaa.


