
GH-aren/Hellassupportern
Mr 4 - Arg 18 - Okt 1971

VI KALLAR TILL ARSIW3TE OCH PRISUTDELNING I SUPPORTERKLUB6EN
tisdagen den 9 nouember kl. 18.15. i klubblokalen, Sddermannagatan 38.
(samling 18.oo - 18.15)
Narmast galler det alia som uarit med i insamlingen "Hellas till tusen" -
eller med andra ord - de som under forutnamnt matto stdttat Hellas idrotts-
liga uerksamhet genom att insanda kr. 120:— pa Supporterklubbens postgiro
65 56 96-3.

DE
som bnsker uara med i utlottningen au premieobligationer och penninglotter
och annu inte betalt de 120:- ar ualkomna med en inbetalning - antingsn det
nu galler hela beloppet eller resterande delar - pS ouannamnda gironummer -
dock senast den 5 nouember. Penninglotterna galler till 15 nouemberrir;--g-
ningen - la'mpligt med kassafbrstarkning - obligationerna har uarierande
dragningstider.

PROGRAMME!
kring arsmotet och utlottningen blir det sedv/anliga - ett som styrelsen
hoppas snabbt arsmbte (med tanke pi maten) - utlottning (prisutdelning) -
och en bit mat (smbrgfisbord). For kuallen' kommer saual pratsalongen son
diskoteket att uara b'ppet. Det sistnamnda undej det Hellensk beuingade or-
den "rbr pS pSkarna".

K05TNADEN per huvud blir kr. 15:-, suenska inflations.kronor.
I summan inkluderas fb'rfriskningar vid Srsmbtet, mat och kaffe, serv/eripcc--
och garrierobsav/gifter. samt ingar till maten uatten/ol, rbdvin. Den lilie
nub-ben och avecen har vi tyvarr fg.tt slopa som ingaende i priset, men de-n
tillhandshalles till sjalukostnadspris och i omfattning motsvarande med-
lemmsrnas tidigare kanda behcv inom detta omrade.

DET TIDIGARELAGDA ARSHfldTET
ar fbranlett av det forhalJandet att ett narmare samgsende med Ha 11.as-
motion ar onskuart. Hfledlemmarna kommer darfb'r att fa ta stallning till ott
au styrelsen i samrad rned Hellss bverstyrslse utarbetat fbrslag. som i
stort gar ut pa att

^̂  avgiften i Supporterklubben inklusivs Hellasmotion for 1972 blir 150:-
att i dessa 150:- skall inga medlemsskap i Hellas - fr.o.m. 1972 psr

ar 40:- (seniorer)
att utlottning au ett visst antel premieobligstioner och penninqlotter p3

medlemsskapet fortsattningsuis skall bestS
att samtliga ar berattigade delta i aktiv/iteten Hellasmotion, uilket bl.a.

innebar fria bsstubad i Hellasg§rden (ej fritt pa vanligt medlemssksp
fr.o.m. 1972), bad, bastu, gymnastik, konditionstest och lakarunder-
sbkning m.m. enl. sarskilt program

att fribiljetter till vissa Hellasarrangemang kommer att utde'las till med-
lemmarna

samt att medlemmarna som forut fSr tillfalle att tillgodogora sig sallska-
pet Gamla Hellaspojkars aktiviteter som billiga teaterabonnemang, stu-
diebesok, och i m§n au utrymme delta i GH-gymnastiken med bad i'storkyr-
kans skola, mm,mm.

Narmare fbrklaringar lamnas pa Srsmbtet och det Mr styrelsens forhoppning
att ucra gamla stbttare auen i fortsattningen stSr oss bi.

Anmalan till Srsmbtet/maten mottas au Arne Jutner, 42 46 63, Stig Heden-
strom 49 90 07, Bo Theander 89 38 14, Lars Axelsson 64 23 98, Edv.in R A-
iander 53 13 22.

DBS SENAST DEN - 5.11. (fredag)



Stuall (Swen U/allbom)
har utkommit med en bok SUJALLl/AGOR (Raben & Sjogren) riktpris 38:-
DET \1DRE DUfflT att citera del eller delar aw boken - dert maste belt enkelt
lasas. HELLENER och ERIKSDALSBADARE aw aldre argang - och warfor inte awen
yngre- far belt enkelt inte missa den. ATT SUJALL AR HELGRON kan man inte ta
miste pa - bans awsnitt DEN LYCKLIGA SIIMIARTIDEN i HELLAS maste fa den mest
inbitne "bajenfantast" att frarnsta som en enkel askadare i jamforelse med
Stalls hellaslidelse. OLYIY1PI5KA EPISODER ar en skon winkling bakat i tiden
och ger pa detta satt det ratta perspektiwet pa idrottens utweckling wis a wi
olympiska spel och swenskt idrottskynne. Smalls insides ar obetalbara. Kapit-
let TRETTIG AR IY1ED SIlflFRAIYGANDET bar sjalwfallet bliwit en redowisning aw
Smalls liwswerk - en del aw bans liw (76) - men rned bans witalitet wet man
inte wad som kommer narmast. Awsnittet ger lasaren mycken trewnad. Specisllt
-"att lara sig simma" - och -"sitt ratt i baten" - bb'r uara en billig liw-
forsakring for fbraldrar m fl att lasa i prewentiwt syfts med tanke pa drunk-
ningsdoden. Sujalls synpunkter pa bantninqsproblem och bastumystik far helt en-
kelt inte fbrbiga nagon. TILLAT IKIIG PRESENTERA Mr en kawalkad aw festliga sirr,-
marminnen bl 3 fran Strbmbadets tid, Bara detta awsnitt Mr wart bokens pris 35:-
fb'r GH-are och Supporters - mark bestallningskortet GH.
TRETTIOTRE TREl/LIGA TRAFFAR IY1ED ARSSIIWIARE ar giyetvis aw stort intresse for
de argangar som stallt upp i denna adls tawlan. Ayen har traffar man p§ poanger
som sakert roar Isssrna. FE^ mirJUTER I EN ISl/AK bor ssnngrligen lasas aw alia
inte minst de som ar i fb'raldraaktiw alder. Redowisningen ower flfiORGDNBADERIET
ar giwetwis intressant liksom slutklammen GREl/E KLEBELSEERGS POKAL. Det forst-
namnda awsnittet sammpnfaller mycket msd Siualls ideologi ATT TYCKA SA DET
HORS OCH HA ASIKTER - wilket tyckands i rnangt och mycket liksom Ssiktsrna for
de mesta ar de ratta. SAMANFATTNINGSUJi - boken rekorrmenderas varmt - yprfbr
inte som JLilklapp - till, lasning aw alia kstegorier rnanniskcr inte bara de scm
pa ett eller annat satt ar fcirbundna med bokens innehall. Roligsre och mer
intressant bok far man Ista efter - K?r De ";1ummg rn fl inte undantagna. Msgrp
sx kommer att lottas ut wid Supporterklubbens a remote och ett ex tillfalla c'sn
dsm eller herre som kommer rned baste fb'rslaget till npmn pa nasta. ars insam-
linosdriuB.
Eockerna far personlig dedikation aw fb'rfattaren.

Harmed rekwireras exemplar aw SUJALLyAuOR till ett pris aw kr 35̂ -
inbegripet moms per ex. Boken skickas portofritt. Likwid insatts samtidigt na
Simframjandets postgiro 2324-2 eller sandes mot postforskott.
(Stryk det inte tiliampliga) (GH)

,
Namn..,..,,,....».,„.,,...,,.,.,,,....., . . .

Adress

Postnummer och postanstalt

LARS AXELSSON
swensk mastare i liwrada'ning representerar Folksam i fb'rsakringsfragor
For information betr fbrsakringar kan ni lugnt wanda er till Lars tel.
arb. 93 00 20, bostaden 64 23 98.

.


