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Kraftskiva P

GH:s traditionella krdftskivi anordnas
torsdagen den 2'taugusti vM Heliasgar-
den. Samling kl. 18-18.30!

rogram: Under uppvarmningcn svarar GH
for tilliorsclnawatskakl. 18-18.30, darcf-
tcr i annu ickc bcstamci ordning Ickar under

ledning av Bossc, 1/2 kilo kraftor per mun, smOr,
brod, ost, ka f f r och kaka, hcmlig dessert, vatten/
Ia'u6linj.,..ravc'iidctfacilaprisctav 125:-.Ovriga
dryckcr passanclc vars och ens smak mcdfors av
respckiivc tiilr:sandc. Rcscrvkapacitcl kommcr
intc alt finnas.

Mcdtag l ex a'vcn foljandc: Gott humor, din
cgcn sangrost inklusivc cgcn snapsvisa, haklapp,
hushallsrullc, kriiftlykta, halt, ljus m m, musikin-
strumcnL - om Du kan spcla sjalv.

Vi (GH-styr:lscn) vill garna ha Din;
raanmiilans3fortsommojligtpaHenkansjobbar-1
telcfon 08/716 39 61. 'Senaste anmaTan
skall ske tisdagen den 22 augusti.
Ten ar bindande. Detaining pa GH:s
postgi.ro 50 53 33 - 5, eller, som

det heter vid auktioner; "Kanda kopare har kredit, overiga betalar vid
klubbslaget", (tyd detta den som kan) - VALKOMNA !

SE CMSTAENDE SIDA CM DETTA Foregaende upprop om detta i GH:-
aren resulterade endast att en GH:are - Bosse Nilsson -
tecknada sig for tva lotter per vecka under varsasongen,
vilket inbringade GH 400:- bagis. Jag sjalv och Gunnel hade
fyra lotter tillsammans, vilka dock bokades pa Masters.
Vi FLYTTAR DCM TILL GH , vilket kommer att resultera i att
GH far & x 20:- per vecka av oss = 640:- (hosten 95)
Vad gor Du ? Nu ar det ju sa att ingen skugga skall falla
pa dem/de som intetk_an yara med ! Ha en bra host !

AUGUSTI
24 C-Erik Thornqvist 60
25 Lennart Brunnhage 80
26 Gullevie Belz 85
SEPTEMBER
15 Bjorn Jogi 50
29 Gunnar Svensson 85
30 "Lulle" Lyberg 75

DESSA SKALL VI FIRA

OKTOBER
6 Anna-Lena Eklof 50
6 Arne Jutner 75
9 Stig A Karlsson 75
9 Ingrid Holmqvist. 85
19 Bo Jutner 50
22 Irene Stroman 50
25 Ingmar Zall 50

DECEMBER
7 Bertil Warnfeldt 80
13 Sven Ogren 75
20 Allan Nordenstein 80
28 Pelle Karlsson 60
29 Bjorn Hibell 50

26 Tommy Liefvendahl 50
29 Arne Nyberg 85

NOVEMBER
11 Tage Lofgren 75
13 Bo Nilsson 80
15 C-Gustav Bjuerner 85
20 Fritz-Axel Frohm 70
28 Viran Thorsson 85



SIM OCH IDROTTSKLUBBEN HELLAS
Sallskapet Gaiula Hellener

GH firar 75-arsjubileum !

Ja, inte i ar forstas, utan 1997. Men, med lite framforhallni.'g kan det bli nagot alldeles extra.

Har far Du chansen att sla rvafliigor i en small. Bidra till att gora vart 75-arsjubileum till
nagot speciellt, vart att minnas, och sjalv ta chansen att vinna,

Hur da ?

Jo, kop Dina bingolotter genom GH. Vad Du kan vinna ar ingen hemlighet, overflodet av
vinster i Bingolotto ar valkant. GH lagger sin del av behallningen av forsaljningen, 10 kr per
said bingolott i en fond, oronmarkt for 75-arjubileet.

Hur gor jag (=Du) ?

Hjo, med det bar brevet foljer ett postgiroinbetalningskort. Fyll i namn, adress och garna
telefonnummer och hur manga Bingolotter Du vill ha och under hur lang tid, BingoLotto kors
ju under ca 15 veckor pa hosten och ca 20 veckor pa varen. En bingolott kostar 25:- och vill
Du t.ex. ha en lott i veckan under fyra veckor kostar det 100:-. Vill Du ha fler lotter och/eller
under en langre period ar det inga problem, fyll i antai iotter/vecka och belopp och betala in pa
posten. Vi skickar hem lotterna till Dig, du riskerar aldrig att bli utan. I god tid innan nasta V/<2-
period far Du ett nytt inbetalningskort. Start 2 sept, sa vill Du vara med fran start,
sand Din anmalan omgaende.

Vad gor detta for GE- och Hellas ?

GH har ca 400 medlemmar, vilket gor oss till den nast storsta sektionen i klubben efter
simsektionen. Antag att 200 av oss "prenumererar" pa i genomsnitt en lott under
Bingosasongerna 95-96, 50 veckor. Detta skulle ge ett tillskott pa 50 * 200*10:-, dvs 100000
kr till jubileet.
Vid en eventuell fortsattning efter jubileet kan lamplig del av "bingobehallningen" fordelas aven
pa t.ex. GH:s fonder och olika GH-aktiviteter,

"Bevakningsservice" !
Om Du inte har tid att titta pa Bingolotto sjalv eller pa dragningslistan ar det inte nagot skal att
inte vara med, satt ett kryss i rutan pa inbetalningskortet, sa bevakar vi dragningslistan at Dig.
Dragningslistan finns ocksa i Aftonbladet och Expressen sondag och torsdag.

Har Du nagra fragor ? Ring i sa fall till Henrik Landin, tel arb 716 39 61, Ake Olvall,
tel 648 39 73, Arne Jutner 642 46 63.

Later inte detta tilltalande ?

Kom med och spela Bingolotto med GH!!
nstpott pd oter 25 miljonef\ vary uedia!

FSL-foIkmelserna i samariiete
fir stod till forenmgslivet. )
-^ -*/
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INBJUDAN

ARNE_JUTNER fyller 75 ar den 6 oktober

Att bli aldre och snudd pa att bli gammal ar val egentligen ingenting att fira.~
Men man kan ju gora nagot bra av det hela t ex att samla sa manga hellener som
mojligt for snack och samvaro. Det ar ju inte sa ofta som tillfalle bjuds.

Birre Malm under sin tid anvande sina jubileumsdagar pa det sattet.

Inspirerad av Bert.il Nordenfelt, som pa sin 90-arsdag samlade en "folkrorelse"
kring sig, tanker jag mig nagot liknaride.

Men denna samling skall ske lordagen den 7 oktober vid Hellasgarden under tiden
11-17.

Pi_taj_Dig_drtjred_bjjgs 401 fran Slussen (dar nere) hallplats K. Den avgar varje
hel och halv timme. D^gar_sedan till nr 1 pa kartan Hellas KLubbhus och_tennis-
banen̂ . Dar far Du stampelkort-kontrollstMirpel vid punkterna 1-5 pa kartan.

Koimier_Du_jEDgd..eg.en bil parkerar Du yicLJ?. Tyvarr kostar det 5:- per timme eller
lo:- per dag. Riv av den perforerade delen "kvitto" den galler for drink vid
punkt £; pa kartan. Du gar̂ sedan till punkt 1 pa kartan.Dar far Du stampelkort.

Efter_punkt_ l_fprflyttar Du Dig genom_t.unneln till_punkt_2 pa kart.an__- motipns-
och styrkeiyfthallen.

Sedan till punkt 3 - simsektionens klubbrum (vagg i vagg med motionscentralen). .

<f(_arefter till punkt 4 - bastuu for damer och herrar (var for sig) Du inbjudes
att gratis ta Dig ett bastubad med dopp i sjon (Kalltorps).

Punkt 5 Mr nasta anhalt. Lills! agan, som har start anyandningspmrade.

Sista_anhalten ar_punkt._6 fore (ev) hemfard. Se till att Du har alia kontroll-
stariplarim annars ar risk"att bu nekas tilltrade till vad - HELLASGARDENS STOR-
STUGA.

Da£_t£affarJDu_han som_fyller, och han sager sa har (efter Nordenfelt)"Inga
fnoskler, inga tal och inga presenter". Om Du tycker att Du har nagra pengar
att awara sa satt nagra kroner pa nagon eller nagra av GH:s fonder. (Postgiro-
talong medfoljer denna GHrare/Inbjudan).

ALltsa_alla_GH:are och_ ovriga hellener over 25 ar - de senare kan skrivas in i
GH pa plats - hjartligt vSlkomna den 7 oktober, , ;i. glad, snacka, umgas och ha
en trevlig HELLENSK DAG I

Denna inbjudan galler aven Mprgpnbadarna (MBK), Masterssimmarna, f_d jobbarkol-
legor i Pol i sen, principaler och arbetskamrat.er_pa H & M, gamla och ungâ  vatten-
polosnubbar.och ovriga som_drabbas av_denna inbjudan. x) simmare och hoppare

EN VIKTIG SAK. Det kan ju vara sa att ingen kommer men det kan ju bli nagra
stycken 100, 200 o s v.. Om man skall kunna bjuda pa nagot sa maste man nagorlunda
veta hur manga det kan bli - ANMAL DARFOR DIN MEDVERKAN till
HENRIK LANDIN eller nagon som svarar i simsektionens bastu vid Hellasgarden,
08 - 716 39 61, garna i god tid fore "dagen".

AN EN GANG '. VALKGMN A I

Hellas simsektion Gamla Hellener Hellas Masters

DBS '. De som klarar alia "kontrollerna "deltar med sitt startkort i en utlott-
ning av priser. » ,



Nar jag (Arne) fyllde 50 skrev Sven Blumenthal, ol:a, siimare, polospelare och
under flera ar ordf i sektionen, narstaende rader om nag i HB 3/70. Fran min
honsont tycker jag inget har andrat sig och darfor foreslas att Svens rader
far utgora ev tal till mig och darmed befrias gasterna fran detta jobb

da. Sasongen 1969—70 vann ban skytte-
ligan for B-lagen, vilket ocksa talar sitt
tydliga sprak om ovannamnda egenska-

finligt min uppfattning ar det ingen.
med undantag av Sven Wallbom, som
gjort sa. mycket for Hellas simning som
Arne. Han har varit aktiv simmare och
polospelare langre tid an nagon annan,
ban har suttit i sektionsstyrelser mer an
nagon i olika egenskaper, ban har ver-
kat som sim- och polotranare, arranger,
idespruta m. m. Aven i Simforbundet
har ban anlitats som tranare, forfattare
av instruktionsbocker o. d. dverstyrels*"5

i Hellas, Supporterklubben, GH, Gara.
foreningen, har bl. a. dragit nytta av Ar-
nes arbetskapacitet och vi l ja , och den
siillsynt r ika flora av kontakter pa alia
miijliga omraden ban har skaffat sig.
Man skulle kunna tanka sig att en c'
karriar blir lidande pa att sa myckcii
tid offras at idrotten, men sa har inte
blivit fallet med Arne. Aven i sitt am-
bete iir ban framgangsrik och uppskat-

Arne Jutner 50 Si .
/~\T\v;>,^tY- Den 6 oktober fyller Arne Jutnei 50
'^_J \\ ar. "Vad nu da", utbrister nagon. "inte

\ aldre"? Han har ju varit med sedan he-
~M denhos pa varen. Alldeles riktigt, ban

§̂C{j har varit med lange, men ban borjade
V 5sy som simmare vid 14-arsaldern och i sty-
—4--=^ relsen i simsektionen da ban var 16 ar.

"Vad nu da, sa gammal?" fra^ .r nagon
annan. Han spelade ju polo i A-laget sa
sent som 1968. Ocksa alldeles riktigt.
med sin blick for spelet och sin fenome-
nala kiinsla for var malet iir beliiget. och
sin formaga att skjuta ur alia lagen var
ban fortfarande en tillgang for A-laget

iK

i

*• I I

I !

mA'-A>
\\
Wy*i;£6£»%£*5i£ftmm&--

11 'CSi.'.r.'-'

11 Mi

?/~~ QJ A\A
x..- /I

•'9

^

//>•

^m X-V.--"

xiy i^xV
frff

Det iir nagon stor skald, jag kan ty-
viirr inte erinra mig vilken, som s
att det inte f inns en riktigt bra karl som .
inte har minst tio stycken som onskar
livet ur honom. ]ag tror nog att det gal-
Icr for Arne ocksa. Han har manga me-
ningsmotstandare och antagonister, men
det ar fullt forstaeligt. for en man r,
sinne for organisation och en ovanlig
formaga att se framat i tiden kan nog
in te alltid fa gehor for sina asikter hos
incra kortsynta personer.

For egen del har jag under flera ar
haft tillfiille fa samarbeta med Arne. och
har da liirt rnig uppskatta saviil hans
insatser som hans person. Att ban dess-
ulom under den downperiod som Hellas-
simningen vari t i, och nu ar pa gliidjande
viig upp ur. varit den sammanhallande
liinken i det lilla trogna giinget ar ytter-
ligare en anledning till hjartlighet i de
gratulationer som alia vanner i och utan-
for Hellas f r amfor t i l l Arne pa hans 50-
iirsdag.

1 dessa forenar sig varmt hans t i l lgivne
Sven


