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Arg 26 Utges vid behov och utan presstod

.November Redaktor: Alltid nagon, som efter 11 ar blir nagon annan

GOTT NYTT GH- , SUPPORTER- och HELLASAR 1980 Vi borjar aret med. att redovisa

" SUPPORT ERKLUBBENS ARSMOTE med prisutdelning agde rum onsdagen den 12 december under
sedvanlig former - arsmote pa 17 minuter efter uppvarmning, ett julbord av kaliber man
sallan skadat, dans och utlottning ( tack an en gang Filip och Gullevi for "grunkor" -
de sista gick vid detta arsmote). Arsmbtet ja,Stig Hedenstrom (vi aterkommer pa annan
plats) och Arne Jutner avgick efter 21 respektive 19 &rs tjanst. Ny efter Stig som ordf
blir Lars Axelsson, (43) simmare och vattenpolospelare och svenk mastare i livraddning
1959- Dessutom intrader Olle Gaimer i styrelsen som i ovrigt om valdes. Alltsa Sten
Agardh, Arne Edlund, Lennart Mossberg, Gusten Olmin, Bo Theander och Edvin R llander.

r J-W

PA NASTA SIDA redovisas deltagandet 1978/79 me<i pristagarna. Infb'r arets drive - insam-
ling - far meddelas att styrelsen som vanligt hoppas pa att alia "gamla" staller upp igen
- foregaende ais deltagarnummer galler (av ekonomiska skal trycker vi inga nya medlemskort
) men, men ARSMOTET HOJDE AVGIFT3N TILL 175:-. Som vid tidigare hbjningar lamnas givetvis
rabatt till dem som redan betalt 160:- men givetvis tar styrelsen emot kompletterings-
betalningar. Postgirot, det gamla vanliga 65 56 96 - 3 Hellas Supporterklubb star oppet
saval natt som dag (for inbetalningar).

VAD FAR DU FO R DE 175:- ?
Medlemskap i Hellas for respektive aldergrupp
Delta i utlottningen av penning-lotter och premieobligationer i samband med arsmotet(nov-
Delta i aktiviteten SPANSTA- FiED GH i Storkyrkoskolans motionsanlaggning torsdags- dec)
kvallar - upplysningar Palle 18 17 16, Rolf W. J-son 0760-33384 (nar han inte ar i Spanien
Dubbelrabatt pa seriebiljetterna till Hellas hemma^machter i handboll, Gustav Andersson
' tel bostaden lamnar narmare upplysningar, 38 21 46.
I ovrigt delta ± av Sallskapet Gamla Eellaspojkar och Supporterklubben anordnade aktivi-
teter av olika slag som studiebesok, utflykter etc
Bastukort till Hellasgardens bastu kan erhallas efter sarskild overenskommelse med

^ Sten Agardh, tel anstallningen 24 66 50, bostaden 756 66 50.

Motto i ovrigt - varje gammal medlem varvar en ny under a ret - vi dubblar ?

STIG HEDENSTROM lamnade kamratkretsen den 30 december 1979.

Nar jag i november talade med Stig om Supporterklubbens arsmote berattade han om sin
svara halsosituation men onskade inte att detta skulle na nagon vidare krets. Jag for-
stod att nans dagar var raknade men trodde anda att stunden vgr mer avlagsen an den
blev. En konsultation om andrad medicinering for att med familjen kunna tillbringa en

jul ledde till kvarstannande pa sjukhuset med den sorgliga utgangen som foljd.

Stig var en av de dar hellenerna som man intimt forenar med den riktiga Hellasandan.
Strong i tavlandet, extraprima kamrat och en prydnad utat for Hellas som klubb. Han
tillhorde den generation i Hellas da varje sektion varje ar hemforde ett antal svenska
masterskap, Det var ingen tvekan om att man skulle bli svensk mastare - det var bara
fragan hur manga inom varje sektion. Stig blev svensk mastare i orientering 1944» tva
ganger budkavlemastare och en gang skidbudkavlemastare. For banlbpning hade han liksom
manga samtida orienterare och skidakare i Hellas inget storre intresse men na r det gall-
de Dagbladet fick storstjarnorna fran banlbparskraet vika sig om de blev stallda mot Stig.
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Supporterklubbens insamlingsdrive 1978/79 under namnet HELLAS SA. KLART redovisas
bar nedan. De med x fbrprickade erhbll nagon form av "pris" - penninglott/er eller
obligation.

Den kommande och nu pagaende insamlingsdriven for 1979/80 bar red envaldigt dbpt
till MED HELLAS I TIDEN. Vissa justeringar bar fbretagits i den gamla mecllemsfbrteck-
ningen men de nedan redovisade deltar - om sa bnskas - pa bar fbrtecknade nummer i
1979 - 180 ars insamling att nyttjas till Hellasidrottens basta.

Tove Jorhagen
Lars Wablund
Hans-Olov Landstrbm
Bjbrn Hilton
Heinz Wiese
Karin Liljeberg
Harry Pagerstrb'm
Acke Rundqvist
Harald England
Gunne Birke
Woyna Gaimer
Lennart Brunnhage
Sonia Jonson
K-G Asp
Alex Blomberg
Einar Malmqvist
Hans Liljedahl
Gunnel Jutner
Valle Rahmqvist
Sune Svard
Tore Svensson
Gunnar Svensson
Arne Jutner
Eva Landstrom
Eric Stangelin
Georg Tonnert
Hans Stormark
Rolf W. Jonson
Lars Ryberg
Birgitta Axelsson

Torne Tiren
Valter Aronsson
Bo Theander
Bertil Almqvist
Tore Alkfors
Sten Agardh
Allan Adolfsson
Sven Adler
Bo Backstrbm
Lennart Grentzelius
Eivor Grentzelius
Olle Blomkvist
Gbsta Bergstrbm
Britt-Marie Jutner
Stina Balkstrom
Tage Carlen
Calle Carlberg
Curt Wester
Thorsten Sjb-vall
Gustav Akerman
Erik ikerlind

x 56 Gustaf Wejnarth
57 Carl-Eddie Lund
58 Tusse Blomberg
59 Ike Froander
60 Olle Ostergren
61 Adolf Franzen
62 Kurt Forsberg

x 63 Arvo Piibor
x 64 Anita Piibor
65 Nils Horjel
66 Sten Fernroth

x 67 Ragge Gustafason
68 Folke Gustavsson

x 69 Torsten Tranberg
70
71 Solweig Hansson
72 Gunnar Tennedal
73 Sigge Pernbeck
74 Gustav Peibert

x 75 Hagbard Dennel
76 Knut Hellstrbm
77 Mats Hellstadius
78
79 Giggi Hedenstrbm

x 80 Bengt-Olov Hansson
81 Sixten Nyman

x 82 Hans Hedlund
8J Olle Gaimer
84 Gertrud Hellberg

x 85 Tor Lbven
x 86 Brita Bjb'rklund
87
88
89 Bertil Lindell
90 T Gbsta Erikson
91 Arne Karlsson

x 92 Arne Leekstrbm
93 Nils Luthman
94 Rune Gustafsson
95 Ake R Lundqvist
96 Filip o Gullevi Belz
97 Gbsta Johannesson
100 Gamla Eellaspojkar

x 101 Carl W Palmer
102 Herbert Lindell
103 Evy Levin

x 104 Wanda Nordemar
105 Sture Rbden

x 106 Karl-Gerbard Larstara
107 Inga Larstarn

x 108 Stig Holmin
x 109 Lennart Mossberg
110 Calle Ostergren

x 111 Lars Axelsson
x 112 Arne Marteng

113 Nils Maront
114 Sigvard Malm
115 Alf Malm
116 Roland Runfast
117 Jacob Lindahl

x 118 Karl-ike Nyberg
119 Nils G Nordenson
120 Ken Nor&n

x 121 Bertil Nordenfelt
122 Bo Nilsson
123 Torsten Olsson
124 Richard Carlgren

x 125 Valborg Olmin
126 Tage Holmqvist
127 Nancy Granstrbm

x 128 Hildur Ekstrbm
x 129 Bertil Berg
x 130 Ewert Pehrson

131 Bea-Tt Grbnquist
132

x 133 Arne Edlund
x 134 Arne Adolfsson
x 135 Hans Hakansson
136 Richard Carlgren
137 Krister Holmin
138 Rune Lidsell
139 Srik Sjblander

x 140 Ingrid Holmqvist
x 141 Lennart Moberg
142 Molly Lindell
143 Jan Lindell
144 Birger Jansson
145 Lisa Genborn
146;Rune Lidsell
147 Karin Malm

x 148 Gerda Luthman
149

x 150 Nils Jagsater
x 151 Greta Nyhammar
152 Claes Draggart

x 153 Henrik Holm
x 154 Gusten Olmin
155 Valdemar Adde

x 156 Sven T Johansson
x 157 Ingamr Kjellertz
x 158 Ingemar Gadd
x 159 Eddie Forsberg
160 Bertil W^rnfeldt
161 Lennart Blomberg

x 162 Lennart Engstrbm
163 Erik Wallenius

Tack alia ni ovanstaende -
valkomna ater 1980 postgiro
65 56 96 - 3 Hellas Supporterklubb



forts Stig Eedenstrom
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Med en mycket enkel utbildningsgrund slog sig Stig fram till en mycket framstaende
civil karriar och blev med tiden sin egen. Trots de civila framgangarna glomde ban
aldrig och tappade aldrig kontakten med Hellas som for honom alltid framstod med stort
H. Det resulterade bl a i en stordonation, som ar pa vag att ge Hellss en fond som
kan trygga Hellasidrottens fortsatta existens. Vi ar skyldiga att fullfolja Stigs
omtanke om Hellasidrotten.

For egen del bar jag fatt uppleva de harliga aktiva aren jamsides med Stig och sedan
19 &r tillbaka bar jag haft den utomordentliga gladjen att fa samarbeta med honom i
Supporterklubbens styrelse. Det kandes tryggt att jobba med Stig. Han analyserade
snabbt problemstalIningarna och med telefonen som hjalp kunde vi nedbringa sammantra-
destillfallena till ett minimum, vilket manga ganger var viktigt for att fS. tiden att
racka till.

Stig och jag hade kommit bverens om att lamna styrelsearbetet samtidigt med den mal-
sattningen att Supporterklubben skulle fortleva och utvecklas. Vi var beredda att
utanfor styrelsen medverka i denna m&lsattning om sa behbvdes och bnskades. Sedan jag
nu som ensam kvarvarande styrelsemedlem fran starten lamnat arbetet i Supporterklub-
ben vill jag vadja till alia medlemmar att hylla Stigs minne genom fortsatt medverkan
och stod i Supporterklubbens arbete for Hellasidrottens basta.

Arne Jutner (JordfSstning i Hogalidskyrkan fredagen den
18 januari kl 1J.OO)

ABSENT FRIENDS (av Arne Jutner)

talar man om i olika sammanhang. I samband med Stig Hedenstroms bortgang slog det mig
hur dalig jag, GH,Supporterklubben och Hellas ar pa att komma ih&g och hora av sig
till kamrater som av olika anledningar inte kan delta i sanunantraden, moten och ak-
tiviteter inom klubben. I detta avseende kanner jag mig sjalv otillracklig och det
ar bl a en av anledningarna till att jag lamnar styrelseuppdragen i Supporterklubben
och GH. Men var for gor jag inte nagot sjalv for mina narmaste kamrater och styrel-
semedlemmar. Ja, det ar det som ar den stora fragan ?

Att klubben som sadan inte hinner med ligger nog mycket i att medlemspyramiden ar
omvand - star pa spetsen m a o. Annu har vi medlemmar kvar fran i stort sett ursprung-
et - men leden glesnar fran pionjartiden da alia kande alia och pa si satt kunde
"bry sig om" varandra. Vara nuvarande ledare orkar inte med att klara av att hilla kon-
takten med alia som av olika anledningar inte har tillfalle att visa sig i kamrat-
kretsen. Jag har inte salIan i samband med att kamrater gatt bort fatt hora att vi
(sammantgget allt som galler Hellas) inte hort av oss till den som %%tt ling tid vir-
dats i hemmet eller pi sjukhus. HUT klara detta ? Enligt min uppfattning bor det i
forsta hand ankomma pa de for varje generation gemensamma idrottskamraterna. GH bbr
naturligtvis vara raed och gbra vad man kan. Vet ni forresten att GH for Hellas del
uppvaktar cirka 80-talet jubilarer (50,60,70,75»80»85»90 o s v) varje ar och med tan-
ke pa medlemspyramiden sa okar bara antalet med aren, Vidare kondolerar vi bortgangna
medlemmars efterlevande alternativt deltar isamband med jordfastningen. Men hur klara
en tillrackligt aktiv medlemsv&rd ? Nagot att fundera pa och komma med forslag.

CONGRATULATION and JUBILATION
Januari 2 Inga Retsloff 50 Februari

4 Bertil Akerlind 60
8 Erhard Caroll @) Mars
8 Nils Luthman 85
11 Tore Alkfors 60
13 John Rydell 60
18 Richard Carlgren 60
18 Runo Larsson 60
18 Therese Liljeberg 50 April
24 Stig Holmin 70

PS Den 19 mars fyller Sdvin R Alander 80

12 Helmut Toussaint 50
21 Sven (Alfred) Stolt 70
2 Ingvar Sodervi 50
3 Ebbe Larsson 50
10 Sven Behlander 70
25 Bengt Persson 60
27 Thore Lundberg 60
29 Ingemar Kjellertz 60
3 Berndt Rudberg 50
6 Gunnar Malm 75
14 Marianne Annerg&rd 50
21 Tove Jorhagen 70
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HARMED KALLAS TILL AfiSMOTE I SALLSKAPET GAMLA HSLLASPOJKAR (GH)

Dag: Tisdagen den 12 februari 1979
fid: Samling 18.00-18.30
Plats: Nacka Gard hos Classe Draggart (var nya klubblokal (i GH))
Transportmedel: Buss 401 och 403 fran bussterminalen under Slussen/Katarinahiss

6H

Program: 18.30 Irsmote enligt stadgarna (Val av ny ordforande)
Cirka 19.00 Kak bestaende av sm5r och brod, sill,ost,potatis,kottbullar,

kaffe, 61/vatten. Kostnad: 15s- inklusive garderob-och serveringsav-
gift. Den lilla forgyllaren ma medtas av envar.

Anmal Dig garna for deltagande till Arne Jutner, bostaden 42 46 63 (jobbet
7695HO i undantagsfall), Stig Holmin, 43 78 03, Lasse ikerlind, 64 02 87,
(jobbet i undantag 7697276), Edvin Ilander, 53 13 22, Sune Svard, 93 79 59,
Rolf V. Jonson, 0760-33384. Ju fbrr dess battre J

Medlemsavgiften i GH ax f n 20:-. Postgiro 50 53 33 - 5 - Gor Stig Holmin glad ,
genom att snabbt betala in Din medlemsavgift.

Nedan fotostat av kuvert till undertecknad red fran Torne Tir̂ n i Hoverberg
- express med anledning av att det skulle hinna fram till Support erklubbens
arsmote.

I brevet ett antal alster av Tornes hand som jag tycker finns anledning delge
medlemmarna i GH och Support erklubb en. Var sa god
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Torne Tirana uppvaktningsdikt - hastigt hopplock*d p& nagon timma
enligt brev fran Torne - till en granne som fyllde 50 ar. Temat
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