
Nr 4/81 och 1/82 Sprakror for Sallskapet Gamla He"! laspojkar och Hellas Supporterklubb

Arg 27 och 28 Dec/Jan 81/82 Utges vid behov och utan presstSd - Redaktor Alitid Mgon

H- och SUFPORT^RSTYRELS-ffiNA bnskar alia FEDLISKMAR

ETT__GOTT NYTT AR 1982 -

ATT -MIMAS FRAN DENNA JUL och dagarna fore julhelgen

mycket sno ~ forhallandevis kallt en langre tid -
""">• 0runt 8 - 10 - i Stockholmstrekten - ingen

storre snorojning i "stan" - svart att korama fram 1
V

SUPPORfSEKLUBBSN avholl sitt arsmote med prisutdelning torsdagen den
26 november hos Claesse Braggart pa ITacka Card. Som vanligt nar Claesse

'h haller i tradarna sa blev det God Mat, Trevlig Staraning och Prisutdel-
ning i sedvanlig ordning. Till ordf omvaldes Lars Axelsson och styrel-
sen i ovrigt med fbljande mannar: Sten Agardh, Arne Edlund, Olle Gaimer,
Bo Jutner, Lennart Mossberg, Gusten A Olmin, och Bo Theander. Till re-
visorer omvaldes Stig Folmin och Sune Sviird, med Arne Jutner som supp-
leant, Ekononir.ka bidrag hade under aret lamnpts till friidrotts-
handbolls- och simsektionerna. (Se i ovrigt redovisning pa sidsn, 2).

FOR ATT OKA INTRESS3T F'R SUrPORTERKLlTBBEN OCR D333 V^RKSAMIIZT

beslot motet att godkanna ett fbrslag enligt fb'ljan-fe,

I 1981/82 ars insamlinesdrive benamnd "NYA FRISKA TAG" kommer "prisiitdelningen" att
utb'kas med tio (10) extra utlottningsr/utdelnin^ar.

Alia som den 1 februari 1982 har inbetslt sin arsavgift (175:-) ̂ ch fortlbpsnde alia
som darefter senast den 1 i manaderna mars - november, har inbstalt sin °.rsavgift, del-
tar i den extra, utdelningen i varje manad som ar knuten/ samrr.ankopplad rred hb'gstavins-
tennumret i penninglotteriet vid detta dat'om - mark omkring den l:a i varje m*nad inte
dragningen den 15:e -.

De tva sista siffrorna i hogstavinstennumret galler. Om desss siffror ssmmanfaller
med de tva sists siffrorna i Ditt medleinsnummer - se forteckning nasta sida - sa har
Du vunnit 100:-. Trostpriser utdelas till numret fore och after med 50:-.

Eftersom vi har nummer upp till 100 och mellan 100 och 200 s° kan varje nummer - de
tva sista siffrorna - varje gang utfalla pa tvi vinnare - alltsl sanmsnlagt sex (6)
vinnare varje gang. Prisutdelare ar Arne Edlund, tel 48 24 69 e'ler 59 93 22.

Med ovanstsende utokning i "prisutdelningen" hoppss styrelsen p" annu storre snslutning
- ring darfbr Arne Edlund, 48 24 69, 59 93 22, s? far Du ett nummer om Du inte f°tt
nagot fbruti

EJALP SUPPORTEEKLUSBEN STOTTA HSLMSIDROTTEN

/I/I

7̂ t1/M,M1 D
Medletaskap i Hellas ingar 1



x/= en obligation
x&/= en penning!ott

Deltagare ooh vinnare vid Supporterklubbens arsmb'te den 26 november 1981
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xx/52,
xx/53.
xx/54•

55-

Tove Jorhagen
Lars Wahlund
Hans-Olov Landstrom
Bjorn Hilton
Heinz Wieae
Karin Liljeberg
Harry Fagerstrom
Acke Rundqvist
Harald Englund
Gunne Birke
Woyna Gaimer
Lennart Brunnhage

K G Asp
Alex Blomberg
Einar Malmqvist
Hans Liljedahl
GunnelJutner
Valle Rahmqvist
Sune Svard

Gunnar Svensson
Arne Jutner
Eva Landstrom
Eric Stangelin
Georg Tonnert
Hans Stormark

Lars Ryberg
Birgitta Axelsson
Richard Carlgren
Torne Tiren
Valter Aronsson
Bo Theander
Bertil Almqvist
Tore Alkfors
Sten Agardh
Allan Adolfsson

Lennart Grentzelius
Eivor Grentzelius
Olle $Lomkvist
Gbsta Bergstrom
Britt-Marie Jutner
Stina Balkstrom
Tage Carlen
Calle Garlberg
Bengt Ernehag
Felix Fernstrb'm
Gustav Akerman
Erik Ikerlind
A|f Holmberg
Gosta Kare
Sven T Johansson
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88.
89-

xx/90,
91-

xx/9 2.
xx/93-

94.
95-
96.
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xx/99•
100.

xx/101,
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103.
104.
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x/106.
x/107.
108.

xx/109.
110.

Gustaf Weijnarth
Carl-Eddie Lund
(5 penninglotter)
Tusse Blomberg
Ike Froander

Adolf Franzen
Kurt Forsberg
Arvo Piibor
Anita Piibor
Nils Horjel
Sten Fernroth
Ragge ^ustafsson
Folke GustaTsson
Maja Malm

Gunnar Tennedal
Sigge Pernbeck
Gustav Peibert
Hagbard Derm el
Knut Hellstrom

Hjalmar Michaelsson
Giggi Hedenstrcm
Bengt-Olov Hansson
Sisten Nyrnan
Hans Hedlund
Olle Gaimer

Tor Lb'ven
Brita Bjorklund
Kurt Svensson
Gullevie Belz
Bertil Lindell
T Gosta Eriksson
Arne Karlsson

1Arne Leckstrom
Nils-Olov Luthman

Ike R Lundqvist
Gullevie Belz
Gosta Johannesson
Greta Bergstrom
Stig Liljekvist

Garnia Hellaspojkar
Carl W Palme»r
,Ulle Hed
Ulla Mossberg

Sture Roden
Karl-Gerhard Larstam
Inga Larstam
Stig Holmin
Lennart Mossberg

1 1 1 .
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xx/1 18.
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xx/1 29 •
xx/1 30 .

131.
xx/1 32.
xx/1 33.

134.
135-

xx/1 36.
137-
138.

xx/1 39 •
xx/1 40.

141.

Lars Axelsson
Arne Marteng
-
Sigvard Malm
Alf Malm
Roland B.unfast
Jacob Lindahl
Karl-Ike Wyberg
Mis G Nor den son
Ken Noren
Bertil Nordenfelc
Bo Nils son
Torsten Olsson
Richard Carlgren
Yalborg Olrain
Tage Holmqvist
-

—
Bertil Berg
Ewert Pehrson

—
Ike Clvall
Arne Edlund
Bo Adolfeon_

Hichard Carlgren
-
Rune Lidsell
Erik Sjolander
Ingrid Holmqvist
Lennart Moberg
(10 penninglotte:

142. Alvar Svensson-^
143. Richard Carlgi .1
144- Birger Jansson
145. Lisa Genborn
146. Rune Lidsell
147- Karin Malm
148. Gerda Luthamn
149" Henry Sagstrom
150. Nils Jagsater
151. Greta Nyhammar
152. Claes Braggart
153. Henrik Holm
154. Gusten Olmin
155- Taldemar Adde
156. Brittis Malm
157. Ingemar Kjellert
158. Ingemar Gadd
159- Eddie Forsberg
160. Bertil Warnfeldt

xx/161. Lennart Blomberg
162. -

xx/163. Erik Wallenius

xx/

xx/

xx/

xx/
xx/

/xx

xx/
xx/
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NOTERIN3AR (pa postgirotalongerna) och KEDDEL^ITDEF (per tel)(Supporterklubben)

Torne Tiren - Svenstavik -"Ked extra tillagg till vSr forening p g a min fbr-
(74) sening. (Betslade in 275 - andrsde ettan till en tvftft).

Alderns fv>rsummelse kenske fbrklarar rain forsu^melse
Tack for Din paminnelse - en valkonmen upprinnelse
till nya,friska tag - for Hellas ungdomslag."

Sture Roden "Forlat min forsumlighet och tag emot min beundran for silt
(82) jobb for Hellas".

Richard Carl-'Betalar for fyra andelsr"
gran (62)

Bertil Aim-,- Boras - "Hslsning till grabbarns pa Sbder".
qvist(62)

Lennart Blom- "Tack for diplomat pa fodelserisgen". (Lernart tillhh'r YTP-ganget
b-^rg (71) fr°m Krukmakaregstan.)

C W eller
Carl Wilhelm "Manga backer SFI* blir en stor a". (Tack C\ for Ditt sldrig svik-
Palner tsnde intresse och stb'd for Hellas - Aj)
(90 - 26/7
1982) Foljande - som pi grund av olika anledningar inte kunde vars med

pa. afsmotet - bar stt fa framfora sins, halsningsr till systrsr
och brbd°r i Supporterklubbsn.

Gerda Luthman, Karin- och Arne Lil.jeberg, Tage Holmgvist.

JUBILATION - "DE SKALL VI FIRA
Jan 7 Erik (Lillen) Holm 70 Febr 7 Georg Eriksson 90 ("/ibergs kladesh)

11 Bor.je Blomstedt 60 5 Erik Wallsnius. 70
11 Hugo Lundgren 80 17 Karl-Gerhord
21 Karl-Erik Embrem 60 (Figaro) Larstarn 75
22 Brita Selin 60
28 Roland Runfast 50
30 Runo (Kitamura) liriksson 70

YAHF.'R IeIniE FL3R JTIBILJ1 ' :!bIR ? JO, DAHF^R ATT ( Afcv

GAtfLA HblLLASPOJKARS ARSMOTE ska 11 aga rum tisdagen den 23 februari i
LILLA KOHSALEN i DALENS samlingslokaler. Samling 18.00-18.30 med forfrisk-
ningar. Arsmbte kl 18..JO. Klubbens sextionde (60).

Efter arsmotet gAr vi ned till klubblokalen - Nynasvagen J21 - i hornet av
Stora Gungans vag. Dar tar vi en "jubileumsmacka" i sedvanlig ordning till
facilt pris av 25:- inkluderande smor,brod, ost, sill, potatis och nagot
varmt, ol/vatten och ksffe. Eventuella starkare eller svagare drycker ma med-
foras av envar.

LILLA ff'RyALSN i Dalen hittar Du nar Du kornmer nedfor tunnelbanetrappan
och gar till vanster - Hellas klubblokal ligger till hoger Stora Gungans
vag ned mot Nynasvagen - mot BL01STERAFFARM dar Du tar n£got till hoger och
ser nr J6 p& vaggen - DAR AR DET. Lilla Horsalen ligger en trappa upp. Forsok
till skiss foljcr har. . . — i

/ItfH/ILrftJ.
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SPANSIA AOD GH drar igang vlrterminen torsdagen den 13 januari kl 20.00
sora vanligt i Storkyrkoskolans gyrnna.stik- och badsnlaggningjc)Aven nya
medlemmar halsas valkomna efter kontakt med Rolf W, Jonson 0760-333 84,
eller Palle Bjorklund, tel 18 17 16. x) Svartmangatsn 22 (Old town.)

Acke Rundqvist bar sagt sig " ta det lugnt" pa. grund sv besvar med kna,
men raknar andock med att halla sitt vakende oga (84) pa "ungdomarna".

GH:s SIM-och VATTEEPOLOAVDSLNING med bastu-snack kor
ocksi. igang som vanligt i MiiDIS eller om Du sa vill
i Forsgrenska badet onsdagen den 12 januari och efter-
foljande onsdagar - intrade fran 19.00 - mot upp och
hor pa "go-snacket i bastun" tillsammans med generationer
av hellener - kolla in hur nya vattenpololaget vaxer fram.

BOY/LING - riy stil - se figuren till vanster
Ghrister Horngren slog nyt/svenskt redkoWpa fyra serier 1065 men det gil-
las inte langre pa grund av andrade bestammelser. Man kan bara satta svenskt
i SM fr o m ar 81. Horngrens serie slogs i seriemstch mot Vendelso.

Snligt obekraftat meddelande sa blev Urban Wiback DM-mastare,- junior eller
senior-DM ? Bowlsre - fortsatt frainat 1

bestall
bard
I fid
STICKAI
1) 43 78 03

Veckans glada
^̂  sS/

Inga hqjda ; •
varken i Supporterklubben med postgiro

PS URBAN blev senior-DM-
mastsre - "Basta bowlaren
i "stan" alltsrl,. 1 (8 serie-
Till final p£ 1686 i fina-
len 1824,

...26 _ -_ 3 = 175s- P& en gang
eller i delar. Kedlemsavgif ten i Hellas ingar. Dessutom far Du delta i
den manatliga utlottningen av 100:- respektive 50'- P& de tv?l sista siff-
rorna i Ditt medlemsnummer. De tva sista siffrorna i hcgstavinstennumret
i penninglottsriet kring den Ira i manaden galler - - -

eller GE - Sallskapet Gainla ITellaspojker = 20:- plus en. liten slant till
Farbrors Minne - (under forutsattning att arsmotet inte hojer avgiften -
och det tror jag inte)- postgiro 50 33 33 - _ 5 «

DU kan redan MJ anmala Dig till GHts ARSM5TE den tisd
23 februari 1982. Det ar bra for "arrangorerna" att fa.
en forhandsinformation om intresset att narvara I

Forutora till Sticksn - se tlefon t v 43 78 03, sa kan
Du hora av Dig till nagon sv de andra i styrelsen -

Arne 42 46 63, Lasse 64 02 87, Sune Svard 93 79 59, Ike 01-

vall 48 39 73, Claes Drag-gart 716 09 71, Bengt-Glov Hansson -

OVRIGA ARHAH}Ef,IAN'G

GH-masterksapet i vsrpa - annonserat till den 1 juni flyttar vi
troligtvis till tisdagen den 8 juni med tanke pa att den Its ar
forsta v?rdag efter pingst.

GHrs sextioarsfirsnde ar annu inte slutligt bestamt. Styrelsen hop-
pa kunna. redovisa hur den skall utformss i nasta GH:are och p* 5:rs-
motet den 2 3 februari. f 5^ ,-,: t ' ,. '" -, '•'",--. - ,~ '

5. • t i

GORAN GORANSSON (84)
simmare och tennisspelare och

ZINAR CASS23RBORG (88) simmare och urhellen her lamnat kamratkretsen

^
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Ekonomi Special ~ Malgrupp Du \3 RELLASVAN bar aterigen "slagit till" och bidragit med 5, sorr. man

sager pa. Sodsrs hojder, "Laxsr" eller "Lakan", raed andra ord 5000:- kails svens-
ka kroner, till

FGNDSN FARBHOfiS MINNS - fondstyrelsen - Garni a Fellaspojkars styrelse - ber att
fa framfbra ett varmt tack for fortroendet. Vi ber saint: riigt att fa erinra om
Pondsns stadgar.

FOFDEES UPPKOKST
Enligt brev den 9 augusti 1978 till Sallskapet Gamla Hellsspojkar fran medlemmen
Herbert Lindell 1893-08-09 - - 1980-02-02, Brevet - se nssta sids.

FONDENS AKDAMAL OCF SYFTE.
Influtna medel fonderas i bank eller pa annat satt med betryggande garsnti till
avkastning motsvarande minst insattning i bank p§ kapitalkonto.

Minst 1/10-dsl av fo.nd.ens arliga svkastning ska 11 tillforss kapitalet.

FORVALTNIKG
Fonden skall forvsltas av Sallskapst Gamla Hellaspojkars styrelse och revideras
av dess revisorer. Redovisning skall ske infor Sallskapets arsmote.

Sallskapet kan. adjungera annan hellasmedlem att delta i fondens forvaltning.

AFVAKBNING
GH-styrelsen skall halla sig val informerad om verksarah.eten i klubbens alia sek-
tioner och pH sa satt f§, fram lampliga kandidater for tilldelning av uppmunt-
ringspris av den arliga avkastningen.

Dessutom skall av avkastningen tss medel for fortlb'psnde smyckning sv Farbrors -
kyrkoherden Ernst Klefbecks grav pa Ssndsborgskyrkog4rden, kvarter nr 5* gravnr
9/12, nyckelnr 194.

Ora laraplig kandidat inte finns skall tillgangliga medel tillfb'ras kapitalet,

FONDENS AWECKLING
Avveckling kan endast ske om Sallskapet Gamla Kellaspo.jkar upphor, Skulle Sim-
och Idrottsklufcben Hellas upphora sora organisation fore Sallskapet Gamla Hel-
lsspojkar onkomiaer det p& Sallskapets styrelse att besluta, hur med tillgangli-
ga medel skall forfaras. I den man de inte ksn nytt.jas inom Sallskapet och i
dess stadgars mening skall de tillfalls nagot idrottsligt andamil. Om Sallska-
p.-.-t Gamla Hellaspojkar upphb'r och Sim- och Idro '.tsklubben Eellas bestir sk?ll
medlen tillfb'ras denna organisation.

Dessa statuter antagna.av Sallskapst Gamla Hellespojksrs styrelse den 20 janu-
ari 1081. ,'.rne Jutner, ord.f, Lars j\kerlind, sekr, Stig Holmin, ksssor, Sune
Svard, Ake Olvall, Claes Braggart, Bengt-Olov Hansson.

Fondens postgiro ar detsamrna som for Sallskepet Garala Hellsspojkar 50 53 33 - 5.

G&vorna behbver inte vars store. - "Manga backer smft gor en stor a" och varfbr
inte - Du skall val snart beta la in irsavgiften i GH - 20:- - lagg pi en slant
extra. En 10:- fran var och en gor dryga. 3000:- Tack p& fcrhand '.

Ovanstaende betr medlemsavgifter hindrar givetvis inte "standiga medlemm&r" -
befrisde fran arsavgiftsbetalning att satta in bade medlemsavgift och bidrag
till Farbrors Fond. Tala om - notera - fbrdelningen - s£ underlattar T)n for
"Sticksns" bokforing 1

. rW^ *v*<,' W .̂  ^ is



9 aug. 1978

Sallskapet Gsjmla Hellaspojkar

Med anl> av en bemarkelaedg.,

D& Hellas skall fylla 80 ar den 14 maj 1979 ligger det val

till ea, att v± aldre hellener karmer ett visst behov av

att fid tillffillet ifraga visa var uppskattning av var

klubba grundare^ Emst Kief beck. PQr egen del tillakjuter
t .4&xfC

jag en grundplat till en ±ond forslagsYisHeteokningen x)

F a r b r o r a M i n n e

Ponden - hur den akall utformaa ar en aenare fraga - skall

fb'r all framtid minna om den store urigdomsvannen och

"Sbdera apostel" aois war fb'raamlingens beteckning. Jag tror

att manga ined mig vill vara med om att hylla den atore

lille mannen pi detta satt ... nu och for framtiden med

HGamla Hellaspojkar" spffi formedlande lank.
.-•

•

x) Kuvertet inneholl en tusenlapp - pengar sora Herbert apslft in
genom att sluta roka.



"

bildades den 15 ma.1 1922 i Borsrestaurangen, Enskede slakthus, och firar sitt

60-arsjubileum p& fblJEfnde satt lordagen den 15 och sbndagen den 16 m8j_ JJ82.

Enligt m&ngas bnskemal

Stor VIKING-bat avgar 08.15 fran Tegelvikshamnen, Stadgarden (Londonviadukten) lorda-
gen den 15 maj kl 08.15.

Samling ombord pa senare anvisat stalle for kollationering - hogtidssammantrade -
med forfriskningar.

Sedernera •- enligt anmalningslista - intas gemensam lunch a 42:50 i form av "Stort
smorgasbord".

Pore eller efter lunchen har tax-freee-butiken troligtvis fatt besok av de fiesta
deltagarna for inkbp av diverse som kan vara till nytta underbesbket i Mariehamn,

Efter cirka 5 tirmnars batfard anlander vi till Ms "iehamn, dar progrsmmet annu inte
ar klart. Om onskemal finns arrangeras sigtseeing-tur i direkt anslutning till an-
komsten - Kastellholms slott m m,

Darefter intas rummen/dubbel pa Hotel Arkipelag (fint ska'det vera). Eftermiddagen
ar Din for avkoppling mm. ,

P£ kvallen intas jubileumssupe 110s- med tre ratter och for dem som onskar darisa
star en utmarkt dansorkesler till fcrfogsnde, i Arksoelas

Efterfoljande morgon - sondag - ingAr hotellets
frukost i "vart" paketpris,

Sbndagen fre.m till kl 16.15 (
ar Din for avkoppling -
sondagsshopping i butikerna m m T,

Under atertaget disponerar vi IS.-CÛ 'JSJ1:'i
1 ' T r^ i —-r̂ -̂ r.:.'s*

nagot konferensrum for gemen-
sam samvf ro.

Mariehamns storsta hotel!. Det ligger p^
Strandgatan 31. Korrifcrten och servicen ar
god. Egen restaurang samt stekhus. Natt-
klubb med dans. Casino. Bastur. motionsrum _—
och inom-och utomhuspooi.

VAD KOSTAR ? (Per skalle I)
ALTaKIATIV I; 298;- (Koll,resa,'aotell,frukost
lunch 42:50, sup4 med dans 110:- = 347:50

ALT^RMTIV II; 198;- (koll, res;i, hotell,
frukost, lunch = 237:50)

ALTaiKNATIV III; 260;- (Koll, resa, hotell, frukost, supe med dans 305:-)

ALTjiKNATIV IV; 65;- (Koll, resa tur o retur/lordag, lunch p& utvagen = 82:50)
V £&&r&&'i $ * f*\ • . . . - . . - ,

Vi har en bestallning inne pS, 50 dubbelrum. Normalt kostar ett s&dsnt rum i Sverige
med frukost mellan 300-400:-. I nasta nummer av̂ II-a.ren vill vi garna presenters de
som anmalt sig. Anmalan gbrs bast till nagon i styrelsen, som samordnar anmalningarna.

Arne (jutner) 42 46 63, Lasse (.Akerlind) 64 02 87, Stig (Holmin) bppet dagligen -
43 78 03, Sune Svard 93 79 59, Ike Olvall 48 39 73, Claes (Draggart) 716 09 71,
Benc't-01ov (Hansson) 62 92 05.

flMMMMM

ALTERKATIV V; 165:-
(Koll,resa,frukost,hotell 195:


