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HELLAS TILL TUBES
som var mattot for Supporterklubbens insamling for Hellas idrottsliga verk-
samhet ar 1970 avslutades tisdagen den 9 november i-; klubblokalen dar cirlca ...... .
70 personer samlets till ar smote och "prisutdelning". De son varHr nied och
stb'ttat presenteras i narslutna bilaga, dar .de mod farprickade i nag on form
hade turen iaed sig hos Fru For tuna.

SUPPORTERKLUBBENS STYRELSE
tackar deltagarna och hoppas att alia aven under det konuaande arbetsaret
skall ha en slant over till Supporterklubben, sa att vi i samna utstrack-
ning sofii tidigare ekonomiskt kan stbdja noderklubbens idrottsllga verksaia-
het.

( Supporterklubbens)
godkande styrelsens fbrslag on en bkning av arsavgiften fran 120:- till :

150s- soa tidigare presenterats. En narmare fb'rklaring ar dock .pa sin plats.
\ SUPPORTERKLUBBENS VERKSAMHET

ingar den nya driven HELLASMOTION, vilket namn anvands u,tat for att varva
nya medlemmar till supporterklubben, Aktiviteten Hellasraotion med dess :

progranpunkter star givetvis b'ppen-fbr Supporterklubbens alia saval tidi-
gare son nya medlemniar.

MED GREPPET HELLASMOTION
har vi aven tackt in och hjalp raoderklubben ned ett lange kant behov att
ta sig an motionsidrotten. Vi hoppas att detta nya grepp pa intet satt
skall avskracka vara aldre nedlemmar fran att skanka sin tribut till "gam-
la" Hellas. Enligt arsmotesuppfattningen skulle avgiften under alia om-
standigheter ha hbjts till 150:-,

I NARSLUTM FOLDER
x- redogbrs narnare for mo jligheterna att motionera. Intressera garna vanner

och bekanta for denna verksamhet.

FO'R DElf GEMENSAMMA AVGIFTEN ;1 50:-
i Supporterklubben och Hellasraotion ingar fbljande.

Medlemsskap i Hellas,
On du ar betalande medlem i Hellas, sa behbver du inte erlagga arsavgif-
ten - for 1972 - 40:- for seniorer respektive lagre avgifter on du tillhbr
den kategorin. Ar du standig nedlem sa blir det inget avdrag pa supporter-
avgiften 150:-. Hela beloppet ingar da i insanlingssunna till Hellas.

Delta i utlottningen
av ett visst antal prenieobligationer och penninglotter i borjan av decem-
ber manad 1972 under fbrutsattning att hela beloppet - 150:- inbetalts vid
utlo ttning stillf alle t .

BAD. BASTU, GYMNASTIK, KONDITIONSTEST, HALSOKONTROLL, MM
far du genom att delta i aktiviteten Hellasmotion, vilket bl a ger dig
mojlighet att gratis utnyttja stora delar av Hellasgardens resurser. Se
i bvrigt bilagda folder.

Fribil .letter till bl a Hellas hennamatcher i handboll oeh andra tiivlingar
i Hellas regi,
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SALLSKAPET GAMLA KBLL..3POJKAR3 AXTIVITETER
far liven nyttjas. Exenpelvis billiga teaterabonnemang, clika studlebesb'k,
GH-gyranastiken i Storkyrkans ,-jkola.

.

UPPLYSNINGAR
lamias av Hellas konsulent Olio Gainer bel 43 23 15 nedlennaarna i styrelsen
Arne Jutner tel 42 46 63, Stig Hedeiictron 49 90 07, Bo Theander 89 33 14,
Lars Axclsson. 64 23 98, Edvivi R llander 53 13 22, Sten Agardh och Gusten
Olmin.

SUPPOBTERKLUBBENS-POSTGIRO AR 65 56 96 - 3
Arsavgiften '150:-; kan insattas pa en gang eller i delar.

FRAl &H-FHOCTEEN rapporteras
att' beXsbket i Hya Riksdagshuset ar bestant till onsdagen den 19 januari
kl 18.00 - sanling stora hallen - da riksclagsledanoten Anita Gradin och po-
litikskribenten Gunnar Branten lovat att stalla upp och informera on riks-
dagsarbetet ur olika synvinklar. Givetvis far vi aven se de nya och flotta
lokaliteterna. Fore rundvandringen tar vi en sraorgas och b'1/kaffe till ett
pris' av c:a kr 5t- per mun, Tyvarr kan vi denna gang hogst vara 50 perso-
.ner, varfdr det ar tvunget ned forannalan, son gors till Arne 42 46 63 •
eller ovriga i styrelsen. Annalan bor gb'ras ongaende - endast 50 far plats 1

att arsnotet 1972 blir tisdagen den 8 februari kl 19 i klubblokalen, Sb'der-
nannagatan 38 under sedvanliga former. Nytt neddelande pa nyaret on detal-
jerna. .

att styrelsen beslutat aig for att halla jubileunsfirandet (50) onbord pa.
nagot av 3iljarederiets stora fartyg, son lordagen den 13 rnaj vid 10-tiden
stavar' ut fran ITorrtalje ned destination Mariehann, dar vi far nagra trev-
liga shoppingtinnar innan vi atervander ned fartyget och jubileunsraidda- '
gen. Vi ar ater i rlorrtalje kl 19.30 och 1 Stockholr.1 M2/00. Vi ordnar nied
bussar Stockholm Norrtal.je tur och retur. Pa utresan blir det till en
bb'rjan fbrfriskningar och allnian fcollationering, varvid GH till Hellas
skall overlanna en iiy fana/standar. Lunchen intas sedan av var och en
efter ege't be;staniiande pa' nagon av batens restauranger, Vid jubileuns-
niddagen son server a a under her.ifa.rden blir det ett hogtidctal cant uncler-
hallning. Till det sistnai;;nda Iioppas vi att deltagarna i storsta utstrack-
ning skall bidra sjalva genori "intensiv" snack vid niddagsbordet tillsan-
mans ned bordsgrarinarna.-.

Priset beraknas till c:a 15:- por huvud -i vilket ingar resan tur cch retur
Stockholm - Mariehann, forfrinkningar pa ut- och henresan, niddag bestaen-
de av stort snorga.sbo.rd ;aed snavarnt, desaort, kaffe och pilsner/vat ten
sant scrveringsavgif t. Starkare drycker.utb'ver det son ingar i de 15 kro-»
norna betalo.s av var och en. Son prioexeripel kan niinnas att'en snaps kostar
1:50 not pa krog' i Svorige cirka 10 - 12 kr. . • '

Lanpligt antal deltagare-ar 240. Styrelsen for jubileunsfirandet ar ytterst
tacksan on forannalan - aven prelininar aadan - kan erhallas sa. snabbt son
mojligt. Givetvis hoppas vi pa att "pojkarna." tar respektive "huldror" ned
sig. Santliga i styrelsen tar enct annalningar - alltsa Arne, Lasse, Ike,
Edvin'R, Palle, Roffe V^, Hi see Luth och revisorerna Pagis och Stickan.

att Spansta ned GH i S'torkyrkans skola, tprsdagar kl 20-22, har utrynne
for ytterligare spanstare och att upplysningar lamias av Rolf W. Jonson
pa. tel 767 36 21. .. • • " ' •"
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ajMb Palle och Britta haller i tatarna for billiga abonnenang.sbiljetter p&
bl a Stadsteatern och att du darfor bor kontakta don pa bostadstel 18 17 16
for uaruaro inf•rr.iation on varens begivenheter eller andra onskenal pa
kultursidan.

att SWallvagor - Sven Wallboas i liar narslutna folder presenterade bok -
rekonnencleras for kop into ninat son julklLapp - clu konner att fa beron
for don klappen - G-H-priset inklusive hensaridning och personlig dedika- •
tion av fbrfattaren ar.endast kr 35:- for G-H-nedlennar och Supporters -
niirk taloiigen GH och glon inte att notera nannet pa den son skall ha
dedikationen, . .

att foljande failor in under rubriken
CONGRATULATION AND JUBILATION

'

Dec 14 Palle Bjbrklund 60 Jan 17 Gunnar Stenbeck 70
28 Siv Marterng 50 21 Karl-Erik Eriksson 50

Jan 7 Erik'Lillen Holm 60 22: Brita Selin 50
11 Bb'rje Blonstedt 50 30 Euno Eriksson 60
11 Hugo Lundgren ""' • ' 70

att Einar Alander, Enspannargatan 10, Hasselbygard, tel 38 42 48, forlorade/
blev franhand sin hatt vid Supporterklubbens arsnote och garna vill ha
tillbaka densanna - den son kanner sig traffad, ringa Einarl

att Stina Barkstron rekoniaenderar vintersenester i Gausdals Hoyfjellshotell,
l\forge, 12-19 nars - flyg - framie vid lunch - kontakta Hellge Hellstron,
Svea Eesebureau,'tel 14 13 10 - toppen - aven for den son. har "krav".

• -att Bengt Selin och Zalle Haglund lannat oss.

^



fteitagare i "Hellas till tusen",
Med x narkerade erhdll "pris".

Stig Hednestrbn
. ~A.rne Marteng

Harry Fagerstrbn
Heinz Wiese
Bertil Nordenfeldt
Nils Luthnan
Gerda Luthnan
Gbsta _Andersson

x Gunnar Sundberg
' Karin Liljeberg
Bjb'rn Hilton
Lennart Mossberg

x Karin Mala
Gosta Bergstrbn
Stig Holnin
Kurt Forsberg
Lars Wahlund
Harry Carlsson
Nils Maront
Solvieg Carlsson
G-ucten Olnin
Britt-Marie Jutner

x Eivor Carlsson
Bertil Dahlstrbn :

x Erilc Holn .
Ingrid Holnqvist
Bosse Backstrbn

x Lennart B.runnhage
Gb'te Bengtsson
Stina Balkstrbn
Hans Ohlln
Aeke Rundqvist
Gunnar Stenbeck
Thorsten Sjbvall
Tage Holaqvist
Margit Holnin
Sten Agardh

x Birger Main
Georg Tonnert
Sture Rode"n
Folke Gustavsson
Bengt Selin

x Alex Blonberg
x Arne Bjuggren
x Gunne Birke
Gustav Akernan
Hans-Goran Lundla
Sigge Pernbeck

x Ake Proander
Lars Eyberg

x Stig Eklund
Ernst Sjb'lander

x Gunnar Holn
Isiclor Hellgren
Erilc Akerlind

x Lennart Brunnhage
Lars Lundqvist
Jlisse Pettersson

x Olle Blonkvist
Lasse Gstergren.

x Arne Lake
Adde Pranze"n

x Bengt-Olov Hansson
x Harald Englund

Sven T Johansson
Torne Tirln

x Lennart Moberg
Sven Blunenthal

x Olof Plodqvist
Sten Pernroth
Sportkonpanie.t
II G Nordensson
Sven Axelsson
Sven. Adler
Torsten Olsson

x Sune Pellbon
Sune•Svard
Lennart Ekelund

x Mis Horjel
Ingrid Porsberg

x Karl Ljung
Valle Rahnqvist
Ake H Lundqvist

x Hagbard Dennel
x Ingrid Tean'der
x Olle Ranbler
Bo Mlsson
Arne Karlsson
Carl Erik Skstron
Gunnel Jutner
Bertil Warnfeldt

x Seth Levin
Evy Levin

x Hans-Olov Landstrbn
Gunnar Svensson
Kristofer Martensson

x Valter Aronsson
Ake Wallin
Tove Jorhagen
C W Palner
Herbert Lindell .
Birger Jansson

x Ake Attevall
x Sigvard Main
x Hans Hedlund
x Allan Adolfsson
x -Erik Pettersson
Kent Nore'n

x Einar Alander
x Nils Schnell

Lars Axelsson
Knut Hellstrbn*
Eric Schbrling

x Eskil Sundahl
x Curt Wester
Ragge Gustafsson
Carl 0 Carlberg
'Carl-Eddie Sund
Olle O'stergren
Erik Welinder
Ivar Liljekvist

x Karl-Ake Nyberg
x Sven Wallbon
Mats Hellstadius

x Lisa Genborn
Tor Sbven

x Edvin R Alander
Jacob Lindahl,
Karl-Gerhard Larstan
Inga Larstan
Roland Runfart

Tack alia Hi och pa aterseende
i 1972 ars drive dopt till ,
"Hellasnotion".

Postgirot ar son vanligt • ;
655696-3 och sunnan 150:-, vil-
ken son vanligt kan betalas p&.
en gang eller i delar» :

Ett GOTT NYTT AR 1972 bnskafl'
alia av styrelsen

Stig Hedenstrbn
Sten Agardh • •
Lars Axelsson
Bo Theander
Gusten Olnin
Edvin R Alander
Arne Jutner
Revisorerna
Stig Holnin
Harry Pagerstron
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