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VAREW
halsas valkommen ??? Sedan vi t-cnaf fades senas-t har det haht en had de-1 iinoia
f ami 1 jen Hellas/; Denna gang blir darfbr menddelandet llitet langre an vanligt,
GH
har haft arsmbte's Styrelssn. onvaides^ och ar fbljande: Ordf Arne:- JutneTr, srekrr
LassB Akerlind,, kassbr Ikes Be-rgqyist, auppleant Edvin R llander; Adgungeraxfe
ar i likhet med fbregaende ar Palle (Britta) Bj brklund ,; teatear mm, Nils? (GOT?da) Luthman, lokalfragor ism, Rolf T/ Jonsron, red GHsaren och liedare:- ri Spanspta
mad GH0 Arsmbtet var val.be sbkt av bade: aldre och yngre GHrare, SFOEI efteratb i
sa stort antal har uttryckt sin tlillfredssAalleis/e mad kvallen, att v.i vagsr-- ^
pasta, att den var jattetrevlig." Sa tank pa det till en annan gang - Du sx?ia
inte var dar:i'
OVERSTTRELSEN
fiak derlviss nytt utseende. i ssmband mad arsmotat den 2J mars? ii HslljBsgarrden.
Nilss H6'r jal, bef alhavarej pa skutan HELLAS ned synnescligon f orlig vind" i de
fiesta seglen,; hade- aviserat sin avgang. Han avtackades? for sit to jattiearbete
och kunde glad j a sig at att lainna e;tt, atabilisarat och framath Hellas^ till pagaende slcutskepparen Bo rje: Pals son, s»m hantata: frran handbollarnas led och
SEom 6nska-a5 lycka till; i sitt svara jobb. Men Horjel akall inte trco, att hsn
k annex undan sa latt", utan Hellas- raknar kallt ned ait. tenpoirardt M
haaise^ at or a kunnande aven i f ortsiittningen', Tage SjbMandear overlannad'e
terarsys^Lan till!. Aff e Holnberg nsd fiornamligt f b'rf But at i. Hellas"
sargarde," Eminssnte kassoren Rolf Osterholn ovexslannade;- penningpasen ttill Sven
"'Budda" Kindblon, glad ganang aven han med rotter i frdidro^HeTi'. Till, hi'ssfcoittien
.hb'r bevaras, att simnarf lickan Annika Nilsson blev den. fb'rsta ladyn i" OS -•
blygsant ned en suppleantplatss nen da det ar f int tiV" i. Annika^" drojer d'e?t ss...
ksrt inte lange, fbrrLJin hon platsar in bland ordinariGfiblkot'. Duktiga lopaor— '
flickan Monica Lb'nnegrens pappa - Soland — bvertog redaktorsstolen afterRoffe Jonaon - ar det riktigt sakert? Eolf kan harmed dra sig tillbaka £r:an
ett arbetsfa.lt, som han tackt i 29 ar. En fantastisk insats, som han akall.
ha ett ordentligt hellenskt handslag pa S.OEI tack.
V. ..

HELLASGARDEN (Garantf breningen)
fifk ny ordforanden vid sitt arsmbte, Arne Marteng tog over efter Allan Adolfsson, som under en laagre tidsperiod varit den drivande kraften bakom
Hellasgardens utbyggnad. Sammanfattningsvis kan sagas, att det ar fa medlenuaar, klubben har aa my eke t att tacka for som Allan. Likson av Hb'rgel raknar vi f ortsattningsvis med temporara insatser av Allan for Hellas basta.
$TA

Sven Adler tennis och vildmarkssparet , Gote Alnieborn (Andersson) "Vasalopps.Gote", skidakare av klass. samtida ned Glarra, Kusen, Lundstrbm, Yestin m fl,
Crb'sta Axe 11, Gote Bengtsson Sportkompaniet , Bertil Berg legendari.sk halvback
i vattenpolo - numera arkitekt i Norrkbpingj Eric Boren orienterarer- tecknao?.e,
Nils Blomqvist knallhard kassbr narmaat fore Allan, Pulvio Chidotti, Reinhard Einars, Sven Eriksson. Bengt Erne hag ainmare , orienterare, skidakare ,
tennisspelare och nu arkitekt i Halsingborg, Fritz-Axel From konstskapare,
Rolf Hagstrand hbjdhoppare, arkitekt rued stort ansvar for Hellasgardens -utformning, Hans G Hans son si-iihoppare , J. Hillerstrbm, Per Jensing stort ess i
innmhushopp, Henry Kalarne - presentation onbdig, Arne Liljeberg SM i aimhopp och ordf i simsektionen, Karl-ike Hyberg, Gustav Olsaon simhoppare OG±L
dagbladslbpare 1:913 till in pa 20-talet samt far till sinimargrabbarna Sbren
och Hans rued samna efternaran, Sture von Schewen tennis , Bengt Se?lin "Benka"5
Gunnar Sjbstrbm bowling, Paul Snellman a-kidkass.br, Lasse Thomee och Georg
Tonnert, bada orienterare samt Sture Wretborg handboll och bandynalvakt pa
den tiden det begav sig.
De som inte fatt sarskild presentation aterkommer vi till i ett senare n:r,
da redaktionen fatt in uppgifter pa annialningsblanketterna.

2.
SWAIL (Sven Wallbom)
celebrerade 75 den 4/3. Han uppvaktades. av aa manga vanner och organisationer? att man narmast kan tala om "folkrbrelse", Ur swalls taektal Tid
Morgonbadarnas hyllningsmiddag bbr fbljande bevaras: "Jag Mr en mycket lycklig manniska, Ebrutom att jag kanner nig rid god vigb'r.j kan jag gladja nig at
att ha folkpension, tva tjanstepensioner, barnbidrag (tva) f bir mina dbttrar
och dessutom bar jag en hustr.u, aom fbrvarvsarbetar (professor Astrid Eagraeua-Wallbon),
SvENOKA MASTERSKAPET I HANDBOLL
gick till HELLAS. GrattisJ GH:a, pria - skankt av familjen Perilling - till
valfbrtjant spelare i finalmatcherna gick till Bjorn Dane11.
A^ILDMAEKSSPARET rch SKA1SENLOPPET
bier bada succe cch vi gratulerar Hb'rj&l, Gaimer, Bulling, Affe Malm, Elia
Sodermanj Hune Lidsell, Rolf W Jonson, Sven Adler nfl nfl till de fina arrangemangen.

COIG-BATULATION and JUBILATION
20/5 Harry Jans on (USA) 75 ar
50/5 Bertil Almqvist
5:0
3/6 Kxirt Atterday
60
10/6 Gosta Torner
75
och Sir/ben Dahlberg
60
5/7 FSJuro Ebden
70
12/7/ Arne Karlss.on
60
14/7 Eric Schorling
yd $&

19/7
23/7
8/8
12/8
22/8
28/8
29/8
24/9

Erik Lindblad
Edward Factor
Ivar Liljekvist
Sigvard Engren
Folke Johansson
Kurt Berglind
Ike Bergqvist
Kalle Haglund

7,0
6.0
7,5
60
75
60
7,0
80

Enligt EVA PER1BECK ar HE.LI,AS=.SVE1\!SKTOPPEN
Supporterkltibbens styrelse hoppas, att det ar fler Hellas-medlemmar, som
kanner det pa samma satt - d v a stottar moderklubben ekonomiskt genom att
delta i suppox'terklubbens insamling 1970 under rubricerat motto.
SODERMANNAGATAN J8
ar adrensen pa Hellas nya klubblokal. Samlingsrum, bastu, toppenkbk, motionshall mm. I aiiledning av den nya; lokalens tillkomat har styrelsen be.slutat kalla GH och SUPPOBTERKIUBBBffS medlenmar till
VARTRAPF
£ ^TGrmanuida• kliibhlokaOlG^- TOHSDAGEBT DEN 21 MAJ kl 19.oo for att dels'TTiaa
1okalerna och dels ha1 litet allmant trevligt. Alia
"GOKSAR" OVER 75
har inbjudits som hedergaster medan
ALLA OVRIGA Gil rare och SUPPOBTERS
far betala for sig sjalva - 10:- - for ett "gaende" och med i.ndividuella
utbetalningar for dryckjon enligt Bjalvlroytn^dsp^onGlpen.
KLUBBLOKALEN
ar yerkligen vard att beskada1,
VI RAKNAR
med god uppslutning och programmet upptar en hel del snatt och gott under
not tot: KOM IvffiD OCH TRIVS BADE GAMMAL OCH UNGJ
HEDEBSGASTER1A - DESSA PANTASTISKA MAN
ar ned fodelsearet angJ.vet:
Sven "Basun" Ahlgren 91; Hugo Begellus 91, Sven .Bergstrbn. 94, B-i c.ltaa-ri TJcsLlberg 84? Hagbard Dennel 94, Gunnar Er:iksson 935 Eric Haasnm 93, Kalle Haglnnfl
90, Isidor Hellgren 92-, Sven Holm S3 > Polke, Johansson 95-, Caoar Kihls Li-om
P6? Seth levin 92, Ivar Liljekvist 95, Herbert Lindell 93, Nils- Luthman 95:,
Ernst Malm 95, Sven Malm 94, Sven Montan 87, Ernst Nilaon 85, CW Palmer 92.
TPrans "Cirkus" Persson 91? Niss.e Sandstrbm 93, Erie Schorling 90, Ernst Sjb—

lasidearo24, Edvin "Farsan"' Thorsson 89, G6s.tai Toisnear 95, Sven Wallbom 9Sr,
Einar Ilander 91 , Erhard Car oil 90, Knut G-ullbrands,on 92 och Harry Ja-nson
35^.
PORANMALAN

yenast nandag 18.5- - (forsok koin ihag/eller goi? det omgaende) tiill Arne
42 56 63, Lasae 64 02 8?,, ike 52 50 00, Edvin R 53 13 22, Palle 18 17 16,
Hisse 49 43 78 eller Rolf W 7/67 36 21,
.

SUPPORTERKLUBBEN

GH

har postgiro 65 56 96
har postgir.o 50 53 33
Arsavgift 120:- (pa en gang eller
Arsavgift 10:- (Privilliga avgifter
i delar- enligt separat meddelande) efter behag)
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