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UTGIVES UTAN PRESSTOD OCH VID BEHOV.'' '

GH-aren IIAR SOH SYHIK OVAH FATT NY MTDDBOSAD - - DEiTI-IA AR DSSIGl'AD AY
fbrre Hellasbladsredaktoren ROLF W. JOHSON - - och man far val uttrycka
si? sa " att randerna gar aldrig ur ..." ooh det fir vi glada for bar pa
GH-re d ale t i onen.

OGSsa fortsatter vi med DSH BLOKSTERTID MI KOEKER
vilket betyder att man snart.far hbra Herbert Lindell skryta om sina od—

^̂  liiigar i konkurrens med HarrJJarisen, USA, dito. Vein av dem far de for-
nansta jordbruksprodukterna i ar ? Redo vi suing i. GH-arens hbstmimmer I

Er 1 GH:s VAHPAM&STERSXAP
avgors mandagen den 5̂ - iila<i vicl H§2ii§SiSL?Ii raec^ forsta start oiakring
kl 18.JO. Soling och inkastning fran kl 18.00. Vi nailer till pa Dam-
torps/Ulvsjosidan av vagen via tennisbanorna. Sfter tavlingarna pris—
utdelningssupl bestaende av artor ined flask och dartill varra alternativt
kail punsch. Ovriga drycker ma, niedfor3,s av envar. Sup^n avnjutes i den
s k Tenniskaken. Poranmalan behov,g ej. Buss nr 401 fran Slussen/Saltsjo—
banan. Titelf orsvarare ar t/l-̂ r/̂  /yê X̂/Ĵ ê ,

Nr 2 TIoBAGSJT B3N 15 JuNI blir det ' BOGSSHBATSIJTFLYKT med son: vi hoppas (om
vadrets raakter tillater) pick_nick i det grona. (Deltagarna nedfb'r mat-
sackskorg efter egen sinakj

-d^rutsattningarna i ovrigt ar foljande.

VI S.AJILA3 kl 17.00 vid Franska bukten i S tads gar den (nedanfor Katarina-
hissen) dar bogserbat och 3vert Eiderback fran Trarisportbol::,get moter.
Senast kl 17.15 avseglar vi till annu inte bestamd brygga troligtvis pa
Varmdolandet. (rlemfard sedan ned buss pa. 70/pensionarskort), Under bat—
farden presenteras baten och dessninnehall". Be i, ovrigt specialnotis
i fbrra GH-aren.

Da det fbrvantas att utfiirden och bogserbatsinforraatiorien konmer att rona
ett stort intresse (eftersom sa manga GH-are "nustan ar fodda vid det Stock-
holmska va/btiiet)ser vi oss nodskade att liemstalla ora foranmalan till eve—
nenanget - Obs om rnojligt sa dar por omgaende I -

Arne Jutner, 4? 46 63, johbet efber 24/5 87 71 90, S-fcig Holmin, 43 78 03,
Lacse Ak.erlind, 64 02 87, jobbet 6797276, Eavin R llander, 53 13 22.

Notera i aliran j-ckan ! Aven varpan - se ovan I

rlATRIZSLUPPGIFTER (till jubileuinsmatrikeln nasta ar) har strbnmat in i mas-
sor till matrikelredaktor ROLWUKKTJOHSONMEDETK. Sn del hat dock annu inte
komin.it sig. for att utersanda utsand blankott och i forekormr.ande fall korrek-
tur. Vi far val so.ga son Straindberg och som nyligen upprepats av en viss
herr Bergman »• "Aktare din djavel, j.;::.g skriver sja.lv om Dig i var nasta
matrikel" - tezten riagot ornformad med hansyn till andara&leti Skyrida nu pa
me-" svaren - det dar med att skriva roller ar litet marigt« Om svarighet
finns att forma texten stl ring in den till Roffe, hemtel 0750/33384.°



SUPFORTERKLTOBSDHIVM H E L L A S I A L L A . V A D E B
;rullal vidare. vi ber att fd pdminna om de STORA fb'rdelarna med ett medleiaskap.
For 150:- — med bastukort till Hellasgdrden 200: -- — far Du fbljande. Det
uppraknade galler i tillampliga delar som pdminnelse till samtliga om vdra
aktiviteter.

Medleiaskap i Hellas for resp dldersgrupp»

Delta i utlottning av premieobligationer och penninglotter vid insamlingsdri-
vens avslutning - nov/dec 1976.

Delta i Spansta med^ Gll-gyagastiken i Storkyrkoskolans gymnastik- och badan-
laggning "̂ va~r tmanga^ala20^2^~torsdagar kl 20.00, Palle 18 17 16 och Roffe
0760/33 384, lamnar narmare upplysningar.

Ĥ]̂ ẐSZ2iŷ i2B™r_l5̂ ___JtSSi§21 ~ abonnemang till kraftigt reducerade priser
genom Palle "och Brita, tel 18 17 16. Ett bra satt att verkligen komma ivag
till en teater. Prb'va far Du sel . '

" Parail j _gr_abat t "- Bastukortberattigad medlem ager ratt att ansluta bvriga
f ami Ij erne dlemmar (sammanboende) for 75 1- soni dd galler for bastukort till
Hellasgarden och medlemskap i Hellas «- dock ej ratt att delta i utlottningen,

Pribil. letter till Hellas hemmamatcher i handboll. For fribiljetterna svarar
Gustav Andersson, hemtelefon 38 21 46. Vid avharatandet bor Du kunna visa upp
medlemskort i Supporterklubben ooh av ekonomiska skal (klubbens) maste Du
ocksa Iffsa biljetten med Strangaskatten och Friluftstyrelsens procent pd bil-
jettpriset. I gengald fdr Du ta med Dig van/bekant p& samma villkor under
forutsattning att vederbbrande hejar p& H E L L A S. I dagslaget pdgdr slut-
spelet om SM -play of - och vi har tidigare sagt att VI TROR PA EHLLAS HAHD-
BOLL.

Avgifterna - 150:- resp 200:- och i fbrekommande fall 75:- insattes pd Sup-
porterklubbens postgiro 65 56 _96__-__5»_ (Pd en gang eller i delar). "~~^~~

Medlem ̂ _Hellas motionssektion (200;-) ager ratt att for 75?- ansluta sig till
Supporterklubben och delta i utlottningen enl ovan.

COKGEATULATIOK AKi) JIJBIMMOI ................. ........ .................... "~" ....... "

•' j: , , . , • \i 6 Gustav Peibert 50
4*$A*G}£tgrf ( Ch I 29 Lars Erik Siren 50
/f ® 1*r » -«. ' i Juli 16 Sertil Lindell 70
" ^ 27 Jack Wadin 60

P«3 $ 7 &iK 0 S'O 63 23 -S~ AuS ^ Bo Wiliborg 50
s ------------- ....... — l- ------ - ------------- -— -------------- — __- 6 Lage Thorgren 50

Maj 7 Ake Ostgren 50 9 Alf liJalm . 75
16 Erik Thomason 75 13 Harald Englund 50
17 Sven Schnell 80 31 Felix Fernstrbm 60

AKTIVITETSRHA "BAD AR HALSA" och*PHOHENADGANGSTTI har Inte slagit s;° diir
alldeles1 speciellt bra ut - men de kom jii till I ett sent skede. De ta.s
upp till hosten igen men for den som onskar bada under sominaren och da
i saillskap med GH_are/Hellener kan kontakta Sune Svard, tel bodt 95 79 59 1
Tor niirnare information. "Torparn" och Edvin.R llander, tel 53 13 22,
stiiller upp vad galler "promenadavdelningen".

IDROTTSLIGT kan vi meddela - for, dem som inte karmer till det _ att domaren
otal Hellas plats i arets SM-final i handboll - gallde 3 £e matchen mot 'reim.
En ITeimspelare tog rullande boll i Hellas malgard (endast raalvakten far ta
en s fid an boll) och gjorde rnal i ett avgbVande skede 1 matchens slutminuter.
Stronrt -"-nda. av vart pa fbrhand slagria handbollgang att ga till slutspel.
VI TROR FORTFARANDE PA HELLAS HANDBOLL och SM 1976.

SraiOPPAPUA som i viss omfattning stottats av Supporterklubben gar fran kl-rr-
het till klarhet. Eva Volf (Wofflan) finsk mastarinna - Annie Liljeberg med
till TISA-trfining, smakillarna och tjejerna i ovrigt pa fina placeringar i
olika tavlingar. Grattis till f r amgangarna , Runex, Arnex, Svenne Svikt 'ui fl
eller vad tycker Du i Schweiserland Brunte ?


