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Nr 1 - arg 18 - Jan 1971

VI KALLAR TILL ARSMO'TE I GH
tisdagen den 16 fe"bruari 1971 kl 19.oo i kallarvalven under Storkyrkans skols1
Svartmangatan 22'. Marschaller pa trappan visar vagen.

PROGRAMME!
upptar arsmotesforhandlingar i sedvanlig ordning. Pa punkten "Ovrigt" b'nskas
aynpunkter pa 50-arsjubileets utformning 1972 ssmt tips och fb'rselag med an-
visningar om vidgsd motionsaktivitet inom GH:s- och Supporterklubbens rain.

HELLAS NUVARANDE ORDFORANDE
Bbrje Paulsson maste pa grund ay tidsbrist avga vid klubbens: arsmbter ± mars=.

GH EQPPAS PA TILLFALLE ATT PRESENTERS
den sv valkommittdn fbreslagneo ersattaren pa ordfbrande.posten. Vi tyckeir haai
skall fa kanna stodet fr&n GH/Supporterklubben redan innan startsn och. att
han pa en gang lar kanna "den inre kretsen".

KVALIEN AVRUNDAS
som vanligt med ett enkelt smorgasbord, seom inkluderat me'd ol/vatten och kssf-
fs- kommer att betinga 1i5s-, Inga Eioinshojningar har inte. Starkare shaker till!
s-illen och kaffet kocimer att finnas eonligt sedvanliga beralcningsgrunder ove-ir
medlemmarnas kaloriintag i flytande. form. I aamband med ordfb'randena^ valkomst-
halsning presenteras narvarande nya medlemmar under 1970'. I ovrigt rekommen-
deras:; inga tal till maten eller kaffet men spraka garna med bordsgrannarna,

FOEANMALAN TILL ARSMOTET
ar i ar nastan en nodvandighet med tanke? pa det stora antalet nya? medlemmar -
anmal darfor i god tid - senast fredagen den 12 - esr. efteranmalningar t5/2
- till Arne Jutner 424665, Lasse Akerlind 640287, Iks) Bsrgqvist 5&50 00,
Edvin R Ilander 531 3 22, Rolf ¥. Jonaeon 76736 21, MSSB. Luthman 494378, Pa?lle.
Bjorklund 1i817 1,6. GLOM NU INTE BORT ATT ANMALA - TANK PA ATT MATEN MASTE BE-
STALMS FRAN ANNAT HALL.

GIV AT EASSOREN EN PENNING AVEN<>
Medlemaavgiften i GH 10:- till ike Bergqvist, postgiro 50 53 33-5:«

EN GANG OM ABET
vadjar vi till medlemmarna i GH omen extra slant till var u.ppvaktnings>- och
jubileumskassa. Kan och vill Du sa oka pa arsavgiften med nagra^kroner. Nagot;
tiggeri i ovrigt skall inte forekomma.

TEATERABONNEMANG PA STADSTEATERN MM
ordnas billigt och utan storre anstrangning for Dig om Du ringer
(Palle och Brita) tfn 181716. Kom med i "kulturganget" I

OKA PA DIN FYSISKA VITALITET
genom att vara med i SPANSTA MED GH varja torsaiag kl 20 i Storkyrkans
Kom direkt I Ev upplysningar Rolf ¥punkt Jonsron med ett es'S 76736 2A . Rb'ussl-
seovningar, basket (utan regler), baatu med dbppT

DU KAN OCKSA BADA
pa foljande platser och tider', dar simsektionen har traning. "BAD AR HALSA" -
fraga SWALL.
Eriksdals-badet nandagar 1900-2200 (gott om utrymme,)
Gubbangsbadet -"- 1730-2030 (utrymmet begransat, passande for nyborjare)
Forsgr^naka badet on ad. 11900-2200 (juniorer till c.:a 2000)
Vasiertorpsbadet fredag 1900-2200, SLondagar 0900-1030.

Pa samtliga traningsplatser finns givatvis god tillgang tillII- bastu - motiiona.-
aimning far anpassas efter ovriga traningsaktivitater.

OPERATION SVETTDROPPE
eller skall vi kalla det kaloriutjamning kan merd fordei odlas vid HELLASGAR-
DEN - nya basstun bor provas - som bjuder pa olika slag av lop- och SEkid(?)-
s?trak till viss1 del belysta.

ELLER VARFOR INTE PROYA ORIENTERARNAS GRANBY
- at Lisamahallet - varom Bertil Berglind i orienteringssektionen lamnar nair-



mare upplysningar, tfn 9431 22.

HELLAS TILL TUSEN
- Surparterklubbens insamling i syfte att hoja Hellas idrottsliga stan-
dard rullar vidare. Dryga 60-talet har med storr.e oiler mindre belopp
anmalt sitt intresse och Stickan Hedenstrbm i spetsen for styrelsen
hoppas givetvis pa fler - bade gamla och nya "stb'ttare".
AVGIFTEN ar 120:- som tillfullo skall vara inbetalda vid manadsskif -
tet november-december i ar. Inbetalning kan ske pa en gang eller i
delar. MEDLEMMARNA ERBJUDS forutom alia GH:s aktiviteter i form av
teaterebonnemang, Spansta med GE mm, aven fribiljetter till Hellas
hemmamatcher i handboll, fri entre till Hellas simtavlingar och yt--
terligare erbjudanden som meddelas efter hand. Har Du Supporterklub-
bens medlemskort, sa badar Du aven bastu gratis vid Hellasgarden,,
Drbj inte med Din anmalan - anvand narslutna inbetalningskort 65 56 96-3.-
Narmare upplysningar lamnas av Arne Jutner, tfn 4246 63.

CONGRATULATION AND JUBILATION
^ 11 mars Arne Nyhammar 50 3 april Erik Bor^n 50

14 "- Carl-Evert Dellerstaia 50 14 "- Einar Alander 80
21 "- Sture Carlsson 50 20 "- Curt Wester 75
31 "- EdTin Sraiaoon 75 28 "- Sven Adler. 50

30 "- Walter Schyberger 75
ERSE MALM
har tackat varmt for uppvaktningen pa 75-arsdagen, varvid han - inspj.-
rerad av Sture Rbde"ns i GHsaren nr 5/70 presenterade tack - dragit
sig till minnes en episod under en av Hellas fbrsta orienteringstav-
lingar:
"Vid den tavlingen gallde det att mellan ett par kontroller korsa o-
ver det da stora och vida samt nagot sanka Arstafaltet, som da varre-
na odemarken men som nu ar bebyggt med hbghus, S:t Eriksmassnn m.m,
Jag hade fatt sallskap med Sture Roden3 han hade antagligen sprungit
upp mig ty han var, forutom forstklassig skidlopare, aven forstklas™
sig orienterare.
Datideiis kartor var icke alls sa utforliga som nu och darfor fann vi
oss plotsligt mitt ute pa Arstafaltet staende vid en 5-6 meter bred a
som gick i syd-nordlig riktning och forsvann i fjarran utan nagra
broar0 Vi var villradiga. Att hoppa over var otankbart med de mjtika
stranderna. Skulle man simma over? Inte garna. Att folja an flera ki-
lometer i hopp att finna en overgaiig, skulle betyda stor tidsfb"rlust«
Goda rad var dyra da Sture fick se litet langre ned 2 stycken palar
mitt i an med en tvarstock emellan pa vilken vilade 2 breda,stadiga
plankor. Tyvarr dock med andarna mot den motsatta stranden. Det var
tydligen en privat overgang, men den som sist anvant den, hade gatt

_̂ at ett for oss felaktigt hall och dragit in den planka han gatt over
pa, sa att bada plankorna lag at den for oss motsatta stranden.
Sture fattade da ett beslut att forsb'ka ta bra sats och hoppa over
till bocken mitt i an och sedan fortsatta pa plankorna och vinna fan-
tastiskt med tid. Han gick en bit bakat och satte fart, tog ett jatte-
skutt och se, han hamnade pa yttersta delen av plankorna.
Jag stod kvar pa andra stranden och kunde omojligt" tanka pa att gb'ra
om bravaden, jag hade ju inte alls sanma utvaxlinge Men Sture. som
alltfid varit och ar en gentleman, som hjalpt otaliga manniskor till-
ratta, icke minst som lakare, tog den ena plankan och slangde den b-
ver till mig sa att jag bekvamt kunde promenera over an.
Da upptackte vi eh tavlande, jag vill minnas att det var &<7all, som
var pa vag mot an. I orienteringar pa den tiden gallde det att, foru-
tom att man lurade sig sjalv ibland, aven fbrsbkte lura konkurrenterna,
Man kunde t es mbta en medtavlare just nar man sjalv kom fran en kon-
trollskarm, som fragade om man varit vid kontrolleii. Svar'naturligtvis
ja, den ligger dar och sa pekade man at rakt motsatt hall. Sa var man
av med den konkurrenten for en tid frnmat. Alltnog. orienteringsdjavulen
flog i oss. Vi drog in plankan till var sida cch satte fart, Dar stod Svall
oeh sag ledsen ute Vad han sade fbrmaler inte hietorien, vi hade hunnit
for langt bort. Med GH-halsningl Erse Malm"

VI SSS PA ARSMOTET i


