
Nu ar varen har - det kanske ar fel men den hade
atminstone bb'rjat, nar det har skrevs (23/4)
ocn yi tanktee uppf ylla ett lofte, som vi gav nagon
gang i hostas. Den gangen maste vi uppskjuta

Nr_3 ____ ~_ ^Argo 5 - 1958 saken pa grund av vadret - och intresset.

Det galler rebustipling per bil - en rolig och intressant tavlingsform - och dess-
utom mycket popular. Tillsamnans med Ford Motor Companys motorsektion, som skoter
alia detaljer, anordnas en rebustavling den 6 maj (en tisdag). Starten sker vid
Klaratorget (bakom Centralen) med start kl. 19 precis och hela tavlingen skall vara
avklarad pa en viss maximitid - 2 eller 2̂  timmar - beroende pa svarighetsgraden.
Denna maximitid kommer att kungoras vid starten.

Slutmalet ar forlagt till Hellasgarden, dar prisutdelningen sker och dar alia har
tillfalle att intaga fortaring efter genomgangna strapatser. En viss startatgift
kommer att upptas (ca en femma) och densamma ar avsedd att tacka kostnader for
priser och for iordningstallandet av deltagarekort, som ar nog sa invecklade, och
annat litet smatt och gott.

Arsts roligaste tavling blir det - den saken ar klar - och for att Per-Otto Lundblad
skall vets hur han skall ordna kaket och betjaningen, ar det nodvandigt med foranmalan
senast f £f°[̂ end̂ n_<2j52jt = heist tidigare - till Lindell 62 80 91. Vi har bestallt
nyut spTucTmaIĴ 5^Kr~ochlitet gront i backarna till den dagen.

Att svara pa brev drog f .d« radiomannen, numera chefredaktoren i Norrkoping, Lennart
Dansks upp vid en mdiodebatt harornkvallen. Han hade namligen sant var och en av 5
narvarande personer i studion ett likalydande brev utan att erhalla minsta lilla
svar. Och detta gallande sadana personer, som star ganska hogt pa den sociala skalan.
Det dar med att inte svara pa brev eller fylla i en enkel blankett ar tyvarr sa van-
ligt att inte ens den mest krystade forklaring (som kom i radion) hjalper. Vi har
namligen erfarenhet.

/̂Fo'delsedagar; 50 ar fyller Karl-Yngve "Hallas" Hallstrom den 18 maj - 60 ar passe-
rar Knut Hellstrom den 16 maj och Henning Loggert foljer strax efter eller den 19.
Hellas forste svenska mastare, Manne Nilsson, fyller 70 ar den 2 juni - tiden gar.

Alia de uppraknade har var och en gjort sitt for klubben. Knutte Hellstrom var val
pa sin tid var baste och mest hangivne bandyspelare. Henning (Larsson) Loggert var
fin skidakare och "Hallas" kutade och orienterade av hjartans lust. Manne var bland
Sveriges 2 - 3 basta stavhoppare pa sin tid. Ett girokort bifogas att anvandas
efter gottfinnande. Men angiv andamalet pa kortet. •

En liten fest pa Hellasgarden arrangerades av GH den 9 april for diverse idrottsfolk
i Hellas . Det borjade med en inbjudan till det segerrika handbollaget , fortsatte
med pololaget och medley- laget. Utokades med"*i rib rot tare (bl.a. DM-mastarna
Jensing, B000 Hansson och Anders Lindahl) sa att inte mindre an 47 befanns sittande
vid matborden i klubbrummet efter handbollarnas prisutdelning och ett mycket trevligt
kaseri av Sven T0 Johansson om den da nyligen avslutade Tysklandsresan. Vid kaffet
underholl Roffe Jonson med allsang och Frithiof Qgarne gjorde sin mycket uppskattade
"enmansteater". Eller deklamerade sa det spakade om'et. Arne Jutner tyckte att
kvallen var lyckad, och det far galla som slutomdome.

Och sa var det arsavgiften - Allan Adolf sson skrev nagot om medlemsvarden ar 1958 i
sista Hellasbladet. Just det.


