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SPRAKROR FOR SALLSKAPET GAMLA HELLAS-
POJKAR OCH HELLAS SUPPORTERKLUBB.
UTGIVES UTAN PRESSTQD OCH VIP BEHOV.
REDAKTOR: "ALLTID NAGON.

GH = SALLSKAPET GAMLA HSLLASPOJKAR

kallar till arsmote tisdagen den 22 februari 1977 kl 10.30 i KLUBBLOKAL3N
Stora Gungans vag 14, Enskede, T-banehallplats Sandsborg. (Ga till hoger
nar Du kommer ned i trappan fran T-banan. Darefter snett over gatan till
vanster och Du ar framme.)
Ilngef arligt program; Samling 18.00-18.30. Irsmote enl stadgarna kl 18.30.
Utover arsmotesforhandlingarna intas sedvanlig GH-middag till ett av infla-
tionen opaverkat pris av 15:- "bagis". 01 o vatten finns tillgangligt men
den lilla favoritdrycken till maten och avecen till kaffet far DU vara sa
full if-- att ta med Dig sja.lv.

Och som vanligt gor det ingenting om Du foranmaler Dig forslagsvis pa klubb—
lokaltelefonen 59 40 23j dar mr Hellas (Olle Gaimer) och Lennart Blomqyist
tar emot Din anmalan. itickan 43 78 03, Edvin R 53 13 22 och Arne 42 .46 63,
heratelefoner, tar aven emot anmalningar. Ring garna - det ar liksom Atare ,
att berakna sillbitar och kottbullar om man vet hur manga som "ungefar" koai-
rner. (Foljande raknesatt tillampas 8-10 anmalningar - da kommer 40 - 45>
10-20 anmalningar 50 - 60 kommer och sa vidare .....)

Porresten i ar skall vi fa se Sigge Westin och Lage Thorngren m i l - det har
dom lovat red vid traffar pa stan.

CONGRATULATION and JUBILATION

17 febr Karl-Gerhard Larstam 70
28 Olle Landgren 50
7 Georg Eriksson 85

11 mars Nils HSrjel 60
14. •-, Lars Ryberg 60
21 Bror Andersson bordt 60
23 Harald Iversen 50
28 Valter Aronsson 60

11 april1
15
24
30

5 Maj
10
11
17

Hajken Wennberg 50
Sven^-Olov Schonberger 60
Gustav Wejnarth 75;
Einar V Kullstedt: 60
Sigge Westin: 70
Britta Blomberg 60
.Arne Kristensson 60
Tore Lundberg 70
Erik sjolander 60

SVEH JE3RING (1895) drabbades av en GH-intervju den 22 januari i San Agustin
pa Kanarieon - den stora. Harvid framkom att PARBROR SYEH var klubbmastare i
tennis i Hellas i borjan av "gamla" Eriksdalsbadsepoken 1925-1928, da badet
drevs i Hellasregi och att han i sin skrivbordslada pa Sveriges Radio har en
plakett som omtalar att han var 3Ja i pingis (bordtennis) i Hellas klubbmas-
terskap (troligen hetaraa pa Swalls matsalsbord i Stadsgarden enl ko'nmentar av
Herbert Lindell(l892)rr tel 62 81 90 - om SVEN vill ringa. JSRRING berattade
att han gick in i Hellas nar han fran Vadstena kom till Stockholm ar 1922.
Det som bl a bidrog till valet av klubb var det trevliga namnet - SVEN har all-
tid varit intresserad av antiken - samt att han sam;nantraffat med Kief beck:
och darvid fatt en sadan inspiration att valet av klubb var enkelt. SVSN som
i det varma klimatet tar sina dagliga promenader och simturer till-sammans
med K hustru Kerstin f Wessel (med simmarfoflutet i IPK) halsade till alia
gamla vanner i Hellas. Bl a halsade han till Perre (Per-Olof Olsson) - f d
sprinterkung i simning - alltid i Hellas - men numera sedan manga ar i Vadstena.
Enl SVEN sa har Du gjort mycket for simningen och idrotten i Va.dstena - och det



tvivlar vi inte pa.

. SETH LEYIN (1892)
& ber att fa framfora ett hjartligt tack for halsningarna fran arsmotesdel-
£ tagarna i Supporterklubben den JO nov 1976.
05
rt TAGE CARLEN pd Costa del Sol halsar till alia Hellaskamraterna.
m
ra HERBERT (Lindell) meddelar fran "sofflocket" act HARRY JARSON i USA
g erhailit bandc>t med "rosterna" fran veterantraffen och att nan per
£j tel meddelat att han avlyssnat det hela hos sin son i Yermount. I retur
^ koHimer ett band pa renodlad svenska oaktat Harry har varit i staterna
** sedan 20-talet. Harry med fru Lisa ar svenskar ut i fingerspetsarna ...
o> enl Herbert ar det inte heller fel pa matvanorna .... sill och potatis
'£ med brannvin dartill ..... f ortars i enlighet med svensk sed --- till
0 omf&ng och frekvens.
A
0 VILDMARKSSPARET
-£ PALLE, tel 18 1? 16, och OLLE GAIMER, tel klubblokalen 59 40 23, tar emot
•v arbetsvilliga GH-are och ovriga som vill hjalpa till med rubr spar sondagen
rH den 27 februari. Arrangemange t gar i Hellas och Tidningen Expressens regi.
'M Start vid Sandemars gard och mal vid Hellasgarden. (Man aker skidor forstas.}
ni
rH

^ GH-AKTIVITETERNA rullar vidare enl foljande
H-4

^ a) SPANSTA MED GH i Storkyrkoskolans gymnastik- och badanlaggning torsdagar
7 kl 19.30. Palle, tel 18 17 16 och Roffe, tel 0760/333 84, upplyser narniare,

§ b) BAD AR HALS A
ID onsdagskvallar i Porsgrlnska badet fran kl 19*00 (plats i bassangen finns
I? knappast fore kl 20.00), §une Svard, tel bostaden 93 79 59, upplyser,

§ c) PROI-IEHADGAKGET (vardagar) , upplysningar Edvin R 53 13 22, Torparn 94 68 85,
^ Stickan, tel 43 ?8 03,

M d) VI -ERIIIRAR OM 55-ARSFESTEN som har bokats till fredagen den 13 maj pa
S historiska NYCKELYIKENS GARD (notera i almanackan) ,

| e) GLOH INTE ATT TRANA FOR GH-MASTBRSKAPET 1 YARPA soni beraknas avhallas i
. borjan av juni manad
Ĉ

® HELLAS AYEN I MOTYIND som insamlingsdrive for 1976/77
-̂  preliminart dopts till av red har av Bertil Uordenfelt papassligt fore-
S slagits att i stallet lystra till HELLAS I SAVAL MED-som MOTYIND vilket
-r̂  harmed varder kungjort och stadfast,
rS
g Som vanligt handlar det om foljande.

-̂  For medlemsavgiften 150:- med bastukort till Hellasgarden 200:- far Du
-p
g Medlemskap i Hellas ;.f or resp aldersgrupp. Delta i utlottning av penning-
_s lotter och premieobligatione^ vid insamlingsdrivens avslutning nov/ded 77.
M Delta i Spans ta med GH-gymnastiken - se notis ovan. -Delta i ovriga aktivi-
fc teter anordnade av Supporterklubben och GH, studiebesok, utflykter m m,
jrj "Famil j erabattn- Bastukortberattigad medlem ager ratt att ansluta ovriga
52. famil jemedlem0iar (sammanboende) for 75s- som da galler for bastukort ti3)l
° Hellasgarden och medlemskap i Hellas - dock ej ratt att deltaga i utlottningen,jj "̂

g AYGIFTERNA 150:- resp 200:- och i forekommande fall 75:- insatts pd Suppor-
ts terklubbens postgiro 65 56 96 - 3 P& en gang eller i delar.
1 SUPPORTERMSDLEI'n--IAR far aven rabatt (dubbelrabatt) pa sasongkort till Hellas
% hemmamatcher i handlsoll, Ring Gustav Andersson om ̂ u b'nskar dylikt, 382146.
C-5
o DU som inte lamnat matrikeluppgif ter till GH:s jubileums-d:o - ring Roffe
w 0760/33334 - annars vet man aldrig vad han hittar pa om Dig I

Gb'R STIG (Stickan) HOLMIN glad i Och det vill val alia att Stickan skall
vara. Betala darfb'r GH:s arsavgift pi postgiro 50 53 33 - 5. Lagst 15:-.


