
Arsmotet den 21 febr, gay till resultat
att styrelsen onvaldes. Ordforanden hade
signalerat avgang men ville inte dra sig till-
baka, da ingen annan ville "huggn ve". Hellas-

Arg. 3 'numer"~2 April 1956 ordforanden? Sven T. Johansson var elak nog
- - . — , - , - , - - papeka, att man sjalv maste utse eftertradare.
Ho.jdpunkten under den avslutande delen av motet var besoket av vara inbjudna giister -
Hellas "coming men", som vi satsade pengar pa for en Kopenhamnsresa 1954 - Pelle
Jensing, Sveriges baste inomhushoppare 1956 raed 15? och 332 som basta resultat,
ilolf llarschall, bra mangkampare sa smaningom, Hans Lindgren, Stoekholms kanske
snabbaste ungdom 1955 (11>2) och Lennart Jonssdn (48.9 forra aret0

De tvenne p riser » som vi talade om i forra numret, har inkopts och overlamnats till
scktionsbasen, Olle Gaimer pa arsmotet. Det kom in 89 kronor och for detta belopp
(de skulle egentligen kosta mycket msra^ men "Kills" gjorde som vanligt- ett hygg™
ligt pris) fick vi en stilig bricka och en snygg bagare i gjutet tenr.;0 Den forra
skall tillfalla baste senioren (enligt 10~kampstabellen ) och den senare skall pryda
nagori juniors prissamling enligt stipulatloner"r ŝ om sektionen sja.lv far bestamma0

PS adla givarna var: Sven "Basun" Ahlgren (garnmal karlek rostar inte), Bror Blomkvist
fdito), Ake Bê rgqvist, Gosta Callius, Oskar Kilhlstr5m, Herbert Lindell^ Ernst Malm,
Sven Halm, N,G»Nordenson, Gusten Olminj C.¥.Palm€r, Sigge Pern beck, Arthur Ringborg
Nils Sjobladh och Gustaf Akerman (just da aterbordad till Stockholm ett tag - hej)

40 riksdaley har vi sat sat pa Hellashoppen a skidor. Det hai" namligen korts manga
skidtiivlingar ute vid Hellasgarden for den yngre generatlonen , Pelle Johansson rap-
porberar valdigt stort intfesse och som - scan vanligt - skralt med pengar i pris-
kassan. Vi hoppas nu pa en fin kull̂  som kan axla diverse Hellas storheters mantlar
t. ex. Clarra Atterdays* Clarra a? langt uppe i oldboysarer̂  men han ger sig inte
iinnu utan Winger med litet har och var.

Den 24 ma j blir nasta traff ( d'et blir sedan bara tva till) - den saken ar spikad.
Och den dagen skall vi samlas kring de gamla Hellasgytnnastema och det skall bll en
verkligt trevlig kvall - nyutspruckna bjorkai% Ijumt i luften,. sill och potaiis vid
langbord och kanske en svangom som avslutning. Det betyder» att fruar och fastmor ar
hjartligt valkomna. Att ha darner med i sammanhanget ar inte bara som det skall vara
utan det ligger en listig tanke bakom. Ty det kvinnan vill etc.

En komrrdt.e' har tillsatts bestaende av Nisse Fogsteru Frasse Persson och Gosta Tomer
(de senare guldmedaljSrer 1920) med uppgift att samla :de gamla gossa.rr.a. For nagra
ar sedan hade vi en traff pa Ekonomforeningen? dar mer an 30 stycken kommit tillsta-
des. I3et torde bli minst lika manga nu - harfor borgar kommitlns sammansabtning.

Valter Sehybeygsr * gammal fin simmare och gymnast - passe rar de 60 den 30 april. Han
var senast ined pa siaraiartraffen i hostas och vi kan intyga, att han ar "still going
strong"̂

I !e dlemsmatrikeln har vi manga ganger suttit och fund e rat over och kommer egentligen
ingen vart. da sa manga blanketter saknas annu. Fatta pennan omedelba-rt „

ha. Isade telegrafiskt och Nisse __Sandstrom telefonledss (just hemkommen fran_ __
s*ukhusettill arsmb'tet, som halsade tillbaka.

Un^domsfonden anbefalles i atanke? om du handelsevis skulle ha nagra kronor over i
kassan. Arsav̂ iften ar ocksa en sak, som inte far falla i glomska. Kassor Bergqvist
later val hSw, av sig sa smaningom.


