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f\!r 4 - Arg 19 - maj 1972 16.5.1972

sommAR, SOMIYIAR, SOMIYIAR
men innan dess pa styrelsens wagnar

TACK ALLA NI
som kunde stalls upp pa jubileumstraffen - narmare bestamt 213 personer.
Aw tackskriwelser, telesamtal m fl kontaktformer har wi fatt den uppfatt-
ningen att de fiesta deltagarna tyckte att traffen war trewlig och lyckad.

•

PENGAR BEHOI/S
for att tacka saren i kassan (efter s-firandet) sa wi hoppas att Du som
inte betalat 10-an i arsawgift snarast rusar till posten och effektuerar
inbetalningen till GH:s postgiro 50 53 33 - 5. Har Du en slant over till
uppwaktningsfonden sa passa pa tillfallet och skicka med den samtidigt.
Pa fbrhand - Tack!r*
HELLASIY10TION
som ar namnet pa Supporterklubbens drive 1972 har rb'nt ett sa gott genswar
bade inom och utom klubben att det nu ar dags - som fb'rhoppningen war wid
starten - att bilda en egen sektion inom Hellas, som skall fa benamningen
Hellasmotion - Uad annars!

UBS! DBS! DBS!

SAfflTLIGA mOTIOIMARER/SUPPORTERS KALLAS
darfor till mote i Hellasgarden tisdagen den 23 maj kl 19.30 - lektionssglen -
dar programmet blir som fbljer.

1. V/alkomsthalsning aw Hellas ordf Nils-Erik Baerendtz
2. Doc P-0 Astrand informerar om motionsidrott.
3. Bildandet aw Hellas motionssektion
4. l/al aw interimstyrelse
5. Owriga fragor

INBJUDARNA HELLAS OCH SUPPORTERKLUBBEN
tycker att det ar lampligt att Du tar en traningsrunda och bastu fore motet.
Tank ocksa pa fbrslag till lampliga styrelsemedlemmar och ha ga'rna synpunktei

x̂  pa hur motionswerksamheten fortsattningswis skall kunna utwecklas.

SUPPORTERKLUBBENS AKTIUITET HELLASIY10TION
fortsatter giwetwis som fbreskriwits till arets slut. Giwetwis kommer alia
supporters att automatiskt inrymmas i den nya motionssektionens werksamhet.

^~~ som beraknas komma igang i host - 1972 - och sla ut i full blom fr o m ny-
aret 1973.

SUPPORTERKLUBBENS STYRELSE
wad jar till alia nuwarande och tidigare supporters att undet detta ar - 1972 -
som wanligt stb'tta Hellas idrottsliga werksamhet med de 150:--, som pa en q.'inn
eller i delar kan insattas pa Supporterklubbens postgiro 65 56 96 - 3.
Sedwanlig answlutning med "prisutdelning". kommer att hallas i slutet aw no-
wember eller bbrjan aw december.

CONGRATULATION AND JUBILATION

juni 2 Erik Blumenthal (bortrest) 70
5 Folke lYlurwall 60
11 Arnold Almqwist 60
12 Sten Langen Olsson 50
13 Holger Thorsson 60
25 Peder Rigard 60
26 Rune Gustafsson (bowling) 60

juli 3 Arne Adolfsson 50

28 Isidor Hellgren 80

Aug

Sept

Okt

2
4
8
9

18
20
22
30

7
29

Bengt Ljunqstrb'm 60
Ake Bjhrkrnan OH
Ralph Sjbland 50
Per Holmgren r.U
Bertil Falt'oner 60
Conny Niring bU
LI is S o d e r m a n 7 '*_,
Ccite A1 me born bU
Birger (flalm 75
Eric Stangelin /";


