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SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR
vem har val tid att tanka pa att det skall bli hbst men andock bar en
GH/are-Hellassupporter med vissa paminnelser .....

"SPANGIS" ROLAND SPANGBERG (5?) blev arets GH-mastare i varpa vid Hellasgarden
torsdagen den 5 juni. Roland kommer fran vattenpoloskraet liksom 2:an Roland
Runfast - raknar sig numera som bowlare - och 4san Rune Oberg - fjolarsmastaren.
Mellan dessa trangde signrotsnubblaren" Akerlind, Erik sig in (??)• 5sa var bow-
laren Ike Molin (?l) och 6:a Jan Elvin med ett tidigare fbrflutet som simmare.

I semifinalerna sags dessutom Eric Haasum (8?)» Gbsta Bergstrbm (82), Affe Malm
(79)f och junioerna utan sarskild ordning ike Olvall, Lasse Akerlind, Yngve
Pettersson, Olle Gaimer, Bbrje Karlsson, Sven-Erik Karlsson, Bjbrn Branelius
och J Mikaelsson.

Efter tavlingarna gavs traditionell varpamiddag i tenniskaken i samband med pris-
utdelningen.

VARAY HJARTAT AS PULLT

HELLAS ater BELLAS i vattenpolo 1

Redan i forra utg&van av GH:ar en/He 11 as suppor tern aviserades att det skulle bli
skilsmassa i vattenpolosamarbetet Hellas/Neptun.

Detta ar nu ett faktum och det sedan ett antal ar tillbaka etablerade samarbetet
i Poloklubben Hellas/Neptun sades fran Hellas sida upp f r o m den 1 juli 1980

Anledningen till skilsmassan ligger i huvudsak pa det ekonomiska planet.
Hellas del har det varit svart att hanga med i de allt hbgre krav som stalldes
fran PK Hellas/Neptuns sida pa var simsektion (simning,hopp, vattenpolo).

Neptun, som enbart sysslar med de namnda grenarna, har givetvis haft lattare
att komma till beslut vad galler resursfbrdelningen an Hellas, dar simsektionen
endast ar en del av atta andra verksamhetsgrenar och penningmedlens fbrdelning
darfbr m4ste bli mer komplicerad.

Alltnog, slutuppgbrelsen for Hellas med PK Hellas/Neptun och Neptun har skett
i basta samfbrstifid och bada klubbarna (Hellas och Neptun) bnskade varandra
lycka till i det fortsatta arbetet for vattenpolosportens basta.

I fbrhandlingarna deltog for Hellas bverstyrelse Olle Gaimer, simsektionens
ordfbrande Maria Ostberg och som sarskilt kallad Arne Jutner. PK Hellas/Neptun
representerades av Martin Lunde"n och Sven-r-Hikan Paulsson, vilka bada aven fbre-
tradde SK Neptuns intressen.

HUH PA FART P! HELLAS YATTENPOLO ?

Nu galler det att fa fart pa Hellas vattenpolo igen. Jag tar tillfallet i akt
och presenterar klubbens svenska mastare genom aren. Den som narmare penetrerar
uppstallningen kan konstatera att Hellas tog fbrsta masterskapet 1934* sedan
1942 och 1943, och darefter i svit 1946 - I960. Nasta gang ?



fortsattning

Vattenpolo
Sven Hoffman, 1934
Tage Wissneil, 1934
Olie Dstergren, 1934
Bertil Berg, 1934
Allan Hogberg, 1934, 1942
Georg Sollermark, 1934, 1943
Erik Holm, 1934, 1942, 1943. 1946, 1948. 1949, 1950.

1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959
Arne Jutner, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949. 1950,

1954, 1955, 1956
Georg Lyberg, 1942, 1943
Roland Spangberg. 1942, 1943, 1946, 1947. 1948. 1949,

1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959
Rune Dberg, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950,

1952, 1954, 1955, 1959
Olle Ohlsson, 1942, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950
Rune Gustafsson, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,

1953, 1954, 1955
Bo Lexander, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953,

1955, 1956, 1958, 1959, 1960
Knut Gustafsson, 1951
Bjorn Branelius, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1957,

i959, 1960
Gosta Dhlin, 5951, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
Jan Tornell, 1953
Borje Karlsson, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
Lars Ohrn. 1956
Gillis Granstrom, 1958
Bo Asp, 1960
Sorer, Ahman, 1960
Roland Runfast, 1960.

1951,

1953,

1950,

1951,

1952,

1954,

1958.

Med Scl mycket kunnande i botten borde vi val kunna komma igen - lat vara att
klimatet (el̂ iomiskt och idrottsligt) blivit hardare och att vi alia foredetting-
ar inte blivit yngre med aren. Men - handen p& hjartat - mina gamla vanner i sim-
ning, hopp och vattenpolo •• skulle vi inte kunna ta oss samman och med fSrenade
krafter sld ett slag for vattenpolosporten i Hellas - var och en efter sin for-
maga, Bara att komma ned p& en traningskvall och visa Dig kan vara till god hjalp.

Men jag (Arne Jutner) tycker att man i detta sammanhang kan sill tv£ flugor i en
small.

I varas samlades "Gamla Eriksdalsbadare" - se redovisning i forra GH:aren -
till en traff i Hartwigska huset, dar stamningen stod hogt i tak, Min tanke ar
att denna grupp kunde bli en bra stottning i ryggen for mannar/kvinnor inom
Hellas simsektion som skall driva Hellas vattenpolo i fortsattningen,

Eftersom det var ett allmant onskem&l vid traffen att den skulle aterupprepas
har jag tankt mig att vi kunde traffas som forra gangen med Eriksdalsbadet som
bakgrund och med snack om ide"er for Hellas vattenpolo som ytterligare och ak- v
tuellt amne. Nagra som heist krav p£ engagemang utover deltagandet i sammantra-
det kravs givetvis inte. Men det ar ju anda si att ju fler man ar- ju fler id«̂
er kan komma fram,

Med anledning av ovanstaende kallas harmed alia gamla Epiksdalsbadare och av
Hellas vattenpolo intresserade till en traff i Hacka Gard (hos Claes Draggart)
tisdagen den 16 September I960 kl 18.30 med samling 18.00-18.30. Buss nr 401
och 403 fran Slussen under Katarinahissen gar till hallplatsen Nacka Gard -
var 15:de minut fran kl 18.00.

Supporterklubben och GH tycker att det ar en viktig angelagenhet att
fram Hellas vattenpolo igen, s4 Du far en till viss del subventionerad enkel
maltid for kr 15s- plus 6'1/vatten inklusive serverings_ och garderobavgift.
Ovriga favoritdryeker till maten m& medforas av envar. Kaffe far Du ocks4 in-
gaende i priset,

Anmalan om deltagande i traffen b'nskas snarast till Arne Jutner, tel bostaden
42 46 63, jobbet 769 5110 (meddela sekr om jag J.nte ar inne), Rune Oberg, tel
bostaden 59 77 05, Palle Bjorklund 18 17 16.



IBOKEN OM HELLAS eller som titeln lyder"H3T.,LAS Boken om en idrottsklubb"
jforfattad av Jan Falk, Kjell Lofberg, Sverker Tiren ar verkligen nagonting att
jha och lasa. Dessa unga man runt de J>0 aren (gamla/unga) har pa ett enastaende
jsatt f&ngat in Hellas fran sitt ursprung till nuet. Boken kommer med sakerhet i
en framtid att ligga till grand for manga uppsatser i amnetj Idrottsklubbar,
Hess uppkomst, dess paverkan av individen mm, mm... Allt gar att lasa ut genom
det in/tervjuunderlag som firms i boken, Det stora och ideellla arbete som de
un,:ta grabbarna lagt ned for att astadkoimia den fina utgavan betyder att den fina
nagot oitentifierade Hellasandan lever vidare trots att vi i dagens la/ge har ett
helt annat samhalle an det da idealitet var nagot fint och uppskattat. M a o med
s&dana medlenmar i ledet skapas det nya forutsattningar for Hellas att fortleva
som klubb dar man parar begreppet elitidrott aven med gott kamratskap och att
det senare kanske ibland kan vara viktigare an den korta idrottsliga karriaren
:'. toppen.

JOKEN, som endast kostar 75'•- o°b. som ar under sjalvkostnadspris, kan erh&llas
genom en signal pa klubbens kanslitelefon 59 40 23. Sakrast 09-12. Kommer pa
posten och i brevladan (om den inte ar alltfor liten). Postgirot ar 2585-8,

En av Lasse Akerlinds telningar - numera fullvuxen och medverkande i bl a orien-
teringssektionen lat undslippa sig efter lasning av boken, "Nu fbrstar man ju,
vilkeri fin klubb man egentligen tillhor". Recker va ? Lamplig lasning aven for
utom-staende. 1500 ex finns den i - fbrst till kvarn far forst mala ?

KLUBBLOKALEN ja 1
Den he.r flyttat till Nynasvagen 321, Hallplats som forut Sandsborg. St Gungans
vag ned till Nynasvagen - denna till ho ger (mot stan) och Du har lokalen i "gam-
la ranarbankens" lokaler. (Den garnia banken var ofta utsatt for ran.). Mitt for
sp&rvagn nr 8:as hallplats, nar den gick Nynasvagen f v b Skarpnack. 110-120 m
i tva plan lar lokalen innehalla - narmare detainer en annan gang.

SUPPGRTERKLUBB'-jN borjar narma sig bokslut - bokf brings are t 1 okt-31 sept men ars-
avslutningen fbrvantas som vanligt komma i slutet av november bbrjan p§ december.
Red beklagar felstavningar i forra numret Gullevei Belz ska det vara med make Pilip
vilka engagerst3 sig i ytterligare ett nummer som blev 88. Sin ar Malmqyist har
aterintratt pa nr 16, ftostgironumret ar 65 56 96 - 3 och hela avgiften 175s-•
Arne Edlund, tel 59 93 22, star numera for indrivningen om nagot ar oklsrt.

SPASSTA MED GH l,,§torkyrkoskolans gymnastik- och badsnlaggning, '"'vartmannagatan
22, torsdagar kl 20.00 lar ha satt igang hbstsasongen med sedvanliga bvningar.
Rolf W. Jonson, tel 0760/33384* svarar pa fragor om han inte a r i Spanien, och
Falle, 18 17 16, svarar aven om han inte ar pd Vaddo, Hor av fir om nagot ar fel
- har sbkt kontakt men miseat Er per telefon i (Meddelas endast pi detta satt.)

VARFC'R ING.3N ALANDSRESA ? har manga fragat.
Vi testar darfor in tresset for en dylik gemensam resa antingen fram och tillbaka
Ibrdagen den 4 oktober sllar en med overnattning den 4 till 5 med aterresa sbnda-
gen den 5. Prissrna lar s& har i inledningsskedet ligga p4 cirka 20:- fram och
ater samma dag och cirka 175'- ̂ sd overnattning och frukost. Priserna och pro-
grammet ar givetvis forhandlingsbart - sa ar intresset stort s?. skall styrelaen
nog kunna- se till att programmet blir trevligt. CLASSE DRAGGART, forestandare
for GH:s klubbhus Nacka Card, tillika utnamnd till klubb mastare, tar emot pre-
liminara anmalningar pS bostadstelefonen 716 09 71» och jobbet 13 19 00. Skall
vi sag?, att anmalningstiden utgar den 17 September, varefter vi far ta definitiv
stallning.

REDAKTIONEN
har inte sa mycket att beratta denna ĝ ng om den hellenska idrotten men vi skall
battra oss till nasta nummer som hoppas utkomma inom en in/̂ te alltfor avlagsen
framtid.

VI tUR DOCK NOTSRAT
att hellasjunioren Peter Schuller, fbdd 65, kom 6ja i Riddarfjardssimningen. I
anmalnin gslistorna stod for Hellas aven Gustav Peibert, f 21 (Supporterkl) och
Jamie "Glasspinnen" Tb'rnell, Namnet glasspinnen med anledning stt han holl pa
att frysa ihjal i en vattenpolomat&a, ingaende i SM som awerkades utomhus i Ribers-
borgsbadet, Malmo, gradantalet nagot over nollan.



Ear listan p£ "Gamla Eriksdalsbadare". Sakert finns det flera som kan
rakna sig dit liksoin ovriga som ar intresserade av Hellas vattenpolo -
alia ar valkonma till "traffen",

PS 1 Talade haromdagen raed Tage Wissnell back i Hellas forsta masterlag i
vattenpolo (aven rekordinnehavare pa 100 brost, svenskt, fotbollsback i
AIK mm mm) och namnde att Hellas separerat fran samarbetet med Neptun.
"Skont", sa Tage I WD4 kan man ju borja titta pa tabellerna igen. Bet bar
jag inte gjort sedan Hellas gick ihop med Heptun, vara gamla arvflender".

Arno£d Aiaqvist, Bror-Ebbe Andersson, Lars Axelsson, ike Attevall, Kurt Atter-
day, Glarra, Bertil Berg, Sture Borg, Jimmy Berg, Kurt Berglind, Gosta Bern-
aaterj Gosta Bergstrb'm, Bjorn Branelius, Lennart Bmnnhage, Bruno Carls,
Nils Ba.hlstro.ms, Bernt Danielsson, Si3vard Engren, Harald Englund, Bengt Erne-
hag, Nils Elisasson, Jan Engwall, Alf Eriksson, Karl-ike Ewertz, Goran Eke-
lund, Runo Eriksson, Kurt Porsberg, Carl-Erik F̂ jrst, Ragnar Gustafsson, Knut
Gustafsson, Rune Gustafsson, Erik Gustavsson, Rune Hellgren, Lillen Holm,
Hasse Hansson, Arne Jutner, Rolf W. Jonson, Arne Jonsson, Borje Karlsson,
Holger Karlsson, Bo Lexanders Georg Lyberg, Eskil Lundahl, Stig Liljekvist,
Rune LSfgren, Tage Lofgren, Tage Lind, Arne Marteng, Bengt Melin, Nils Maroni
Toivo Norberg, Sture Korberg, Per^Olof Olsson, Bengt Olofsson, Olle Ohlsson,
Sigge Pernbeck, Erik Qwickstrom, ten Ringblom, John Rydell, Ivan Rausenbach,
Peder Rigard, Roland Runfast, Helge Stefansson, Roland Spangberg, Sven Selin,,.
Gunnar Bulling, John Dtrandberg, Lennart Scott, Harry Soderlind, Sune Svard,
Sven Svikt, Jan Tome 11, Arne Trankell, Ragnar Ullborn, Finn Widestedt,
Heinz Wiese, Georg Werner, Tage Wissnell, Soren ihman, Olle Ostergren, Rune
Oberg, Lars b'hrn, Lasse Akerlind, Stig Holmin m fl m fl

TlliNINGSKViLLAR I." M

Eriksdalsbadet mandagar kl 19.00 och onsdager kl 19.00 i 1,'edis (Porsgrlnska) ar
iH£S t i d e r_8QHi. jg-rh jilds_ny tlj1 s tromrna ndê nol omrgti om&tu _ Tyyarr stl.r Media

under reparation an tid framat - 15 okt har sagts men det kan bli forlangt -.

Ungdomarna komrner i forsta hand att tas on hand av Mats Jutner. Alia kategorier
(aldrar)ar valkomna, Avnikten ar att bygga upp Hellas vattenpolo fran grunden.

I ovrigt nars den forhoppningen att vi skall kunna representera raed ett lag i
div III. Vi var erbjudna spel i div II men med hansyn till den korta tid som
star till forfogande frac till seriestart och de stora kostnader som var fore-
nado med deltagande i denna serie hsr vi nodgats lamna Sterbud till II:an.

f̂ter hand kommer ante let tranin^tillfallen att oka,

HAITY BIRTDAY

Dec-Sept 21 Clary Kullstedt 60
29 Gunnar bvensson 70

Okt 9 Stig Karlsson 60
" Ingrid Bolraqyist 70
16 Bengt Wimnell 50
19 Sune Pellbom 80
20 Bengt 0 Johansson 50
25 Erik Wedenberg 75
27 Sven T Johansson 70

Mov 11 I'age Lofgren 60
15 Carl Oustaf Bjurner 70
16 Bertil Skoglund 60
28 Erie Falkharomar 75

2 Torsten Tranberg
5 Henry Segstrom
13 Sven O'gren.
19 Bertil Berg
23 Einar Kallsten
27 Gunnar Olofsson
" Yngve Berggren
" Georg Blomkvist

85
60
60
70
85
60
60
70


