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I FORRA GHtaren
signalerades en forhoppning att den goda inledningen pa sommarvadret skulle
fortsatta - och man lean val med fog konstatera att denna forhoppning ini'riats
och ser i dagslaget - slutet sept - ut att fortsatta - REKORD m a o - kanske
det darfor kanns en aning bakvant att tala om;

HELLASPRESTATIONERHA I VASALOPPST (75)
sow. i my eke t begransad form anmaldes i Hellasbladet nr 2/75 • -̂ ar redovisades
att. Jerker Axelsson kom 6l:a, Borje Grafnings 105:3-, Harald Tir£n Il6:e och
Rolf Johansson l6l:a. Vi tar oss darfor friheten att, saxa f51jande ur Svenska
Dagbladet *"- sportsidan. Nast baste exskidakare 64:arige Clarence Atterday (l2:o
Vasaloppet), baste skidorienterare ovannamnde Jerker Axelsson, baste exorien-*
terare 58-arige Stig Hedenstrom, (kanske baste dirre ocksa), 597Ja baste pro-*
fessor Karl Erik Larsson, baste red och nast baste skidorienterare ovanna?inde
Harald Tiren, baste pool stud Borje Masser (939)» baste trdagardsmastare Jack
Wadin, baste revisionschef Georg Tonnert, baste prisanalytiker Lennart-Moss-
berg. Bland de 5000 startande i ovrigt fanns det sakert aven manga andra hel**
lener som mahanda"var bast eller nast bast pa nagot satt". Grattis Alia »
och sarskilt de som tillhor GH-ganget,

I-LiRIS-LOUISB och BERTIL^SARSgPIAM
har varit osynl'iga en larigreTid pa svenska breddgrader, vilket beror pa att,
de ar eller har varit och halsat pa herr son med familj i Australian, varifran
halsningar har instrommat,fran "glada pensionarer".

GH-1'IASTERSEAPET I VARPA
avgjordes onsdagen den 4 juni vid Hellasgarden, Sexton GH-are i
aldrar.-.1- en del med huldror' - hade mbtt. upp, vilket antal ar liktydigt med
nytt deltagarrekorST TiTl f inalen kvalif icerade sig foljande mod pl-aŝ ringar;

1. Knutte Hellstrom(77), 2. Lasse Akerlind (57), 3 Erik (Torparn) Akerlind(70),

A. Edvin R Alander(75), 5« och 6. Stig Holmin(oO) och Olle Gaimer (jvaiior).

Narniast finalen sags Herbert Lindell(82), Gosta. Bergstrom(77), och Affe Kala'"'
Yid den efterfoljande prisutdelningsfesten pa Gula Artor upptradde med hrayu
munspelsduon Knutte Hellstrom-Herbert Lindell, GH-aren tar aven tillfallet i
akt och tackar Ruth Hellstrom, Inez Akerlind och Margit Holmin for hjalp ined
och kring masterskapet.
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SPAIISTA I-BD GH
startade sin 12:e sasong den 11 September och fortsatter som vanligt i Stor-
kyrkoslans gymnastik- och badanlaggning kl 20.00 torsdagar. Ledning Liven som
vanligt Roffe och Palle. Hang med - nya och gamla spiinstare halsas vakomna I
Upplysningar Roffe 0760/33584, Palle 18 17 16. Indelning: Seniorer fyllda 6? ar
- ovriga ingar i junioravdelningen.

GOSTA ANDERSSON (Mycket och lange) har lamnat kamratkretsen.
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POLISENS LEDNINGSCEMTRAL (Reds anm: En rubrik uied ordet polls i saljer/bra f)

far vi besoka och studera onsdageri den 22 oktober med start kl 18.00. Vi har
gjort upp att, de forsta 40 anmalda (for) kommer innanfbr dorrarna 1 Arne
tel 42 46 63 och Lasse tel 64 02 87 noterar intresserade.

Vi samlas i det: nyaste polishusets cafeteria, ing Bergsgatan 58 (mitt i backonj
Fran Kl 17.00 finns funktionar fran GH pa plats och tar emot. I "fiket" ser-
veras "dagens ratt", mackor, kaffe etc till synnerligen facila priser - sa
banner Du inte hem emellan kan Du ordna matfragan i cafeterian, varifran T)u
bl a kan studera det nya Kronobergsbadet som byalaget pa Kungsholmen haft
sa mycket bekymmer om. Dock kl 18.00 prick startar s+udiebesoket - Den som
kommer senare kan knappast parakna att bli inslappt - SAKEREET3FRAGAH II?',1?

GH = SALLSKAPBT; GAMLA HKLLASPOJEAR
har till uppgift att samla mangariga medlemmar av Hellas till kamratligt
och idrottsligt umgange. Dessutom soker Sallskapet stodja Hellas idrotts-
liga verksamhet sa langt detta ar mbjligt,

En f orutsattning for medlemskap ar att vederborande hellen fyllt 27 ar och
varit medlem i Hellas i 10 ar. Undantag kan beslutas av GH-styrelsen i vis-
sa fall.

Allt detta kahner Du givetvis till. - men har Dy. tankt pa att hellenerna inte
automatiskt blir medlemmar i GH ? Av den anledningen - ta Dig en funderare
pa om det ar:.nagon av Dina Hellaskompisar som inte ar medlem i GH men an-
dock kvalificerad for medlemskap ? Om - VARVA honom «

Det formella brukar vara svart. ' Du som har en ny medlem "pa gang" sla en
signal till nagon av styrelsemedlemmarna i GH. sa ordnar sig resten. Arne Jut-
ner, 42 46 63, Lasse Akerlind 64 02 87, Stickan Holmin 43 78 03, Edvin R
ilander 53 13 22, Rolf ¥. Jonson 0760/33384, Palle Bjbrklund 18 1? 16.

Vi behbver komma nedat i aldrarna - Din personliga paverkan ar basta sattet «
VARJS MSDLEM SKAPFAR EH NY MEDLEM (garna fler).

MSDLSHSAVGIPTERNA

Sallskapet Gamla Hellaspojkar Hellas Supporterklubb

Postgiro 50 53 33 - 5 Postgiro 65 56 96 - 3

Arsavgift 15:-(hogre belopp Arsavgift 150:/200:- (se notis i denna
kan accepteras) "blaska" pa annan plats)

I HANDBOLL har jcaT/̂ ttTs tort intresse for..
alia hellener men frarnst kanske for Supporterklubbmedlemmarna som genom Icon
takt med Gustav Andersson, tel bosta-den 38 21 46, kan erhalla flrbiljett till
"f crestallningarna" . Gustav kraver dock "bevis" genom uppvisajidet av medlesis-
kort i SUPPORTERKLUBSEH innan Du far biljetten i handen,

/ It ^
Alltsa. Eriksdalshallen, hemma pa ti.d som ariges i de dagliga tidninga,rna.

Sb'ndagar 26 okt Malmberget, 2 nov Malmo, 23 nov Kristianstad, onsdag 10 dec
Heim, sbndag 28 dec Drott, onsdag 21 jan/76 GUIF, sondagar 25 jan V:a Prolun-
da, 15 febr Lugi, 29 febr Ystad och sedan ar VI klara, for sluts pel och SM ?

HELLAS JUBILEUI-ISFIRAHDE • . (f

HAR - om man narmare studerar stadgarna - i sin hittillsvarande f ormV'f xra *s
som intrade i i Riksidrottsforbundet och inte avsett klubbens egentli-ga al*
der. Med anledning av tidigare artiklar i GH:aren i detta amne, sa kommer
GH-agerandet i denna fraga att ga ut pa att man JUBILERAH klubbens aider och
inte intradet i RP - varfor vi ar 1979 skall f ira de 80 aren frdn klubbens
tillkoiast. Motion i saken kormner att lamnas OS for behandling pa arsmotet
1976 da GH fbrvantar en mangrann uppjflutning for stottning i "arendet" enl^
a.rsmotets beslut. (hilt i enlighet med ordf Baahrendtz onskemal for aktivering
av arsrnotesf orhandlingarna^



KULTURSEKTIONEN av GH -
som leds av Palle och Brita, tol 18 17 16, alar under hasten till med
PARISEHLIV en omarbetning av Offenbachs Skona Helena (blanrlning av variety
och operett) - 23 oktober kl 18 - samt BRUfflSLIV - Hjalmar Bergmans bearb'.. tr
ning av Herr von Ilariken. Tisdagar som vanligt kl 18.00 - se ovan Pariaerllv
tisdagen den 28 oktober.

Biljetter & 12:- mot ordinarie 20;-. Pingla Palle o Brita, 18 17 3.6, och i)u
far biljetterna i brevladan. Betalning skcr genom atfoljande inbe talning^or
pa Palles postgirokonto.

SONDAGSN DIM 16 JTOyiMBBR 1975
flyttar Hellas in i ny klubbioical - STORA GUHGAi-IS VAG 14 - cirka 50 a gang-
vag fran Sandsborgs T-baiiestation. (l)en nuvarande lokalen Godermannagatan ';&
kommer att stalla sig for dyrbar p g a andrat bidragssystem.)

Fordelar och nackdelar kan givetvis diskuteras. Onekligen blir den korrar
koamunikationen med T-banan avgjort.batbre an med T-bana och buss till dua
gainla lokalen. Dessutom far man i stort sett ett obegranaat antal p-platse;*.
pa ostra sidan om T-banan/G:la- Dalarovagen.

Lokalen pa 6 ruin och kok - cirka 160 kvra - ko.nimer alltsa att ligga i gamla
Hellas-crakter - bl a mitt - diagonalt - emot den plats dar Cafe' Hvilan lag,
varifran start och iiven raal lag for terranglopningar och liknande. Q.m dsvta
har Hsrbsrt Lindeil ordat i Hellasbiadet nr 3 som kommer at i dagarna.

Invigningsdagen - den 16 novomber - sonclag - koaimer OS att hallanoppet ITU;;"
GH-styrelsen har siktat in sig pa att halla sarskilda vardar - Stig Iloliuin,
Gusten Olmin, Harry Pagerstrom m fl - fran kl 13»00 nai$ia dag.- sa vi hop-
pas att, vid denna bid fa se manga GH—are f crsarnlade — och darf or Du son in—
te brukar visa Dig sa of ta - gor slag i saken - varfor inte ringa en av
Dina Hellaskompisar - i nutid eller fran forr - och gor sallskap till den
i!:ra lokalen och forbrodningen aar i ', Veteraner, seniorer,juniorer i Gill I

SIJgrGETlJllZLUBESA'fSlTINGEH for HELLAS iurottsliga verksamhet (74/75)

borjar lida sot sin avslutning. (Dag annu in be beatamd man beraknas ske i
manad'ssif tet november/'deceniber.)

Dtb'davgiften enl nedanstaende forutsattningar har i stort sett progranen-
ligt skramlat in pa postgiro 65 56 96" - 3 (Hellas Supporterklubb.) men najra
aterstar i skrivande stund. Paminnelser konmer inom kort "ien Den son kauner
sig osaker kan aven kontakta Arne Jutner, tel bostaden 42 46 &~5 > f^r :̂ i:.ntllc
besked. (Tiden 17.00-13.30 sakrast).

Ocksa forutsattnings.rna:

.s'ran och med i ar har vi tva medlerr.savgif ber a) 150:- i vilken suiî ia bastu-
kort till Hellasgarden inte ingar och b)200:- vilkon suiiima. inkluderar baslur-
jiort till Hellasgarden. (Bestamnelson om. tva avgiftea? tillkom dock sa sent
att "gaala" medlemmar" i Supporterklubben for ar 1975 for 150:- Liven erhall.
erhallit bastukorteto

I^ovrigt far man for de 150:-/200:-
aj Delta i utlottningsn av premieobligationer/penninglotti.>r november/deccnibc:
b) Medleinskort i Hellas for respekbive aldorgrupp
c) Pribil.-jetter till Hellas hemmamatcher i handboll
d; Delta i motioiisaktiviteten "Spansta med GH" i Storkyrkoskolans g.yiru-iasti':.'.
e) Teaterabonnemangsbiljetter genom Pallo och Brita, tel 18 17 16
'f)Delta i ovriga GH-aktivite ter nom studiebesok in m
g) J?amiljerabattTnedlemskap( ej i ublo t bningen) 75:~ 1 vilkon surama ingax* ba.?»

tukort till Hellasgarden.

ALLTSA, 150:-/200:- till Hellas Suppo-r terklubh, postgiro 65 56 96 - 3.

Pa tal om viirvning - antligen har Herbert Lindell (82) lyckats varva sin
lillebror - Bertil Lindell (69) till Hellas och Supporterklubben - Grattis I
och VL-ilkommen Bertil i det sjogrona ganget. 1



Arne jJutner den_yanliga och snalla overlamnar som vanligt med

varm hand sista sidan till undertecknad for information som ban

sSj'er, det kan vara lite svart i bland d& ban for det mesta bar

gett er all information men bar nedan foljer nagot.
: •

SUPPORTERKONTO; Ni far snart Hellasbladet i er hand och dar finner

ni en folder som talar om just detta konto las det noggrant pch

kann efter om inte du bar mojlighet att bidraga, har du redan medel

i Stockholms Sparbank sa behover du bara uppge Hellas som din klubb

sa pafores Hellas automatiskt den extra rantesatsen. Och DU!! det

dar med manga backar sma O.S.V. galler i hogsta grad har.
•

Hellasdagen; .

Arne skriver att vi flyttar in i nya lokaler den 16 nov det ar lite
*

fel darfor redan den forsta oktober ar vi dar men den officiella

invigningen ar som Arne skriver den 16 nov. Det ar OS fb'rhoppning

att du staller upp da och du skall kanna dig Hjartligt valkomen.

narmare upplysningar om program och tider kommer senare.

Handbollssektionen;

Ake Lindberg sektionens ordforande ber mej framfora en halsning fr£n

sektionens styrelse och laget att dom skulle bli mycket glada om

fler Hellener an som nu ar fallet kom till Eriksdalshallen och med

glada tillrop stottade dom i 3SKSMS deras stravan att na slutspel

och SM-final. Och GH:are lat oss gora en insats och fylla i forsta hand

E-sktionen SONDAGEN DEN 26 OKTOBER da vi moter nykommlingarna fran KSK3

Malmberget kanske kan vi ordna en hejaklacksledare till den dagen.

TIDER M.M. i klubblokalen.
. ̂s

Fr.o.ra. den l:sta okt telefontid 0800-1200

Forsaljning av klubbmarken ,overaller, klubbjackor(ny snygg billig)

m.m. pa ovanstaende tider samt onsdagar 1800-1900 men ring och kolla

forst.

Vildmarksrundan;

den 19 okt gar tavlingen som vanligt med start och mal pa gardet vid

Bjb'rkhagen, har du inget for dej sa kom ut och titta och vill du

hjalpa till sa gar det bra det med men ring undertecknad omdetta.

Ett besok:

Nils Lundberg Sodra Latinare utvandrade till USA 1912, med sedan dess

skiftande oden nu bosatt i Mexiko City , gick fobi och fick se var

skylt, kom in och berattade att ban tillhort PG nar ban gick och laste
p

for Parbror,koplade ihop honom med Herbert L varfor telefonen blev

upptagen c:a 1 timma. Hade mycket att fortalja kan ej aterge allt

men en pigg 8l-aring(hade gatt fran SkSndal och hit ban b«d om en

halsning till alia men framst till de som ev. minns honom
Olle G.
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