
Or H:aren G H-nytt fry-tv ^ - cya_ta£. 19.08 ars idrottsliga bokslut
~ T~» ~7~~L . -,rtcn~ blsv gott och darom s"car att lasa i Hellasbladet.
LLfeft 7?SSf SCSI'S Be-irfiffaode det ryra aret - god fortsattning
Arsavgilt f.-biro ^j^ forresten vet vi val into s% mycket men att doma

av ektiviteteten inom alia sektioner, bygger man
vidare p& de stabila grunderna (ungdomen), varfor framtidsatsiktema ter sig
Ijusa. Kanske att stbdet fran GH och Supporterklubben gor sitt till och det ar
bara att hoppas, att givmildheten fran bada dessa sektioner kan okas ytter-
ligare och bara Hellas framat ocksa i fortsattningen.

Supporterklubben bar gatt in for en varvningskampauj. om vilken det annu ar for
tidigt att yttra sig. Tank om alia GH:are skaffade en enda med1 em var. En allt-
for svindlande tanke kanske.

Vi saknar annu manga GH:are i supporterklubben, Det ar val inte avgiften, 25:-kr
som avskr acker. Den kan mycket val betalas i smaposter under aret till Alf Malm,
Sara Moraeas vag 121, Enskede - giro 19 22 47.

Arbetsmyra 1. Tro det ifall du vill men faktum ar, att Hellas under det gangna
aret aneags av tidningen Expresaen ha Sveriges basta ungdomaavdelning och som
synligt bevie hara tilldelades var ungdomsledaxe, Karl-Erik Eriksson, till var-
dags skolvaktmastare, tidningens statyett jamte 1000 kroner. Fem-etta direkt.
Arbetsnyra 2» Hellas anses ocksa ha basta manliga simavdelningen i landet (1958)
och for den basar Arne Jutner, som alltid har manga jarn i elden. Man undrar bara
helt stillsamt, hur han har tid. Annars ar det ett populart uttryck "att inte
ha tid" om det ocksa ror aig om rena bagateller. Under nasta manad (febr.) skall
han ordna med
Juaiorreaa till Kalle "Badis" Anderseoni Sveriges skickligaste simtranare och
fcireat&adare for en av landets finaste bassanger, den i Kiruna. Resan antrades
den 13 febr. och vistelsen dar blir en vecka, under vilken Kalle "Badis" skall
lara ut aina metoder saval till ungdomarna som ett par av vara simledare. Vidare
blir det motionering (atrainstone i underbackarna) p& skidor. Varje grabb eatsar
150 kroner. Finns det n&gra sna.Ha GH:are - vi vet att det firms manga - som vill
hjllpa nSgon eller nagra grabbar (det finns 100 juniorer, som simmar 501 HE ter
fritt under 50 sekunder) som inte har mojlighet att ordna denna summa, tar vi gar-
na emot storre eller mindre belopp f v b till sinisektionen. Redovisning i nasta
nummer* Vidare skall

Pololaget resa till Duisburg i Vestfalen samma vecka. Det ar en del nya pojkar9

som skall trimmas in och lukta pa krutrok fore seriestarten. Och sen skall de
avenska lagen fa kSra med full rulle for att hanga med.

Tva GH;are pasaerar halvsekelgransen under febr. Allan H5gberg fyller den 14 och
Tore Peters den 12. Bada storhejare p& sina omraden. Allan har alltid trivts baat
i vattnet (ockaa pa bowlingbanan) och Tore holl till pa landbacken aven nar den
var sn3ig. Vi bifogar ett girokort for de vanner, som vill hylla dem p& bemarkelse-
dagen,

Tva TO-aringar branner vi av stora Hellaskanonen for i sinom tid. "Fars&n" Thorsi-
son far sin salut den 25 Jan. Den ungdomlige jubilaren, som verkligen bar sina ar
med heder, ar "farsa" for hellensk orientering och skidor - det sager det mestat-
Den 1? febr. danar det for Adolf Strom, som var med redan i seklets borjan som fin
gymnast. "Gammal karlek rostar inte" sager Adolf och oppnar givmilt penningpungen,
d& vi "banar".

Friidrottama ligger inte heller pa latsidan ("Klippan" brukar ha ett 50-tal i
aktion mandagar och torsdagar i SSdra Latin). Nya f riidrottsledaren, Goata Hakans-
son ar inte minst svettig av hardkbrningen. Ett flertal fbreningar skall ga tili-
sacnraan i en inomhusserie , som lovar att bli synnerligen intressant. Hellas har
under nagra ar haft landets basta inomhusridrottare ooh det galler att hiinga med,

Harry Janaon USA, foreslar, att antingen han eller vi gor ett "vykort" av hans
fina tavla, som han skankte vid jubileet, Vi ska ta upp saken. Behallningen till
Hellas. Harry halsar alia gamla vanner for de dagar ".lag aldrig kommer ntt glomroat;.
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