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GRATTIS

alia ni som hade semester i juni och var pa ratt plats. Vi hoppas
att de som har semester kvar aven kommer att bli no-gda med vader-
leken.

NYA MEDLEMMAR

invaldes vid styrelsens julisarnrnantrade. De som slutit upp i GH-
ganget ar handbollspelaren Bertil Same man sanit skidakaren, orien-
teraren och segelkanotisten Erik Lindblad, vilken dessutom ar mor-
bror till GH-sekreteraren Lasse Ikerlind.

VINST

pa en av vara obligationer med 50;- har anmalts av kassor Ake Berg-
qvist., vilken aven muttrade nagot om att en del medlemmar glb'mt att
sanda in arsavgiften. De som kanner sig traffade kan anvanda post-
giro 505353.

JUBILEUMSSKARAN

den narmaste tiden upptar 15/7 Yngvar Hermansson 60, 27/7 Allan
- i bastun - Malmgren 70? 23/8 Jan Hellstadius - handboll - 60,
31/8 Ike Olvall - fri idrott - 509 7/9 Bengt Eriksson - bowling -
60, 13/9 Calle Helsson 70, 17/9 Ake l^annebark 50. GrattisJ

ROLF W JOFSON

som vi lyckats forvarva som huvudredaktb'r for GH-aren, har med an-
ledning av var lilla PR-grej i forra numret blivit uppmarksammad
aven av OS och darfor ombedd att ta hand om Hellasbladet efter av-
gaende ROLF W JONSON. Eftersom OS haft likartat problem att finna
sekreterare kanske stadgarna betr "val av styrelse" bor overses.

STUDIEBESOKEN

pa ICAS provkok och Vasamuseet aterkommer vi till i nasta bulletin.

KLUBBLOKALEN

i Gamla Stan overges i September. Den sorn kan ge anvisning pa ny
lamplig lokal, heist centralt belagen, ar valkommen med tipset till
Arne 42 46 63, Palle 18 17 16, Roffe 76? 36 21, Lasse 64 02 87,
Ike 52 50 00.

SPANSTA MED GH

hosten 1969> anmalan Rolf W Jonson, Larsbergsvagen 46, 181 38 Lidingo,
tel 767 36 21.

CHRISTER JANSSON

blev med tiden 21,9 pa 200 m lopning svensk juniormastare. RAHUI

SUPPORTERKLUBBEN

rapporterar dryga 100-talet deltagare i driven "Pram for Hellas".
"Pier far plats i 120s- pa en gang eller i poster pa giro 655696. Pa
klubbens vagns,r ett hjartligt tack pa forhand.


