GH-aren/Hellassupportern
Nr 2 - arg 10 - maj 1971
I'I AR SENA
med GH:aren/Supportern denna gang - men gladjande nog ar uaren tidigare an
i fjol, da den fortfarande efterlystes i maj.
ARSmb'TET I GH
6.2 gau den augaende styrelsen nytt fbrtroende - Arne Dptner ordf., Lasse Akerlind sekr., Ake Bergquist kassbr, Eduin Ralander suppleant, samt har som uanligt adjungerats Palls Bjbrklund, Rolf UJ. Oonson och Nisse Luthman, uilka
samtliga far ett tungt ansuar infbr jubileumsfirande - 50 - nasta ar.

ARSWOTET
uttalade sig for Hellasgarden som Ifestplats! for jubileumsfirandet och har
styrelsen sedermera tankt sig fredagen den 26 maj 1972 som lamplig dag. Enligt programmet och sarskilt hbgljutt framfbrdes synpunkten att damerna maste
uara med och att dans bbr fbrekomma. - Da, dar ser man, randerna gar aldrig ur.
DAREWOT TYCKTE IY1AN INTE Off! PORR I HELLASBLADET
uilket harmed meddelas Hellasbladsredaktbren och herrarna Tryckfels- och Sattarnissarna i den man de haft sina fingrar med i byken.
TYCKTE Offl GOORDE MAN OIY1 FORSLAGET TILL UTBYGGNAD AU IY10TIONSIDROTTEN
incm ramen Hellas, GH och Supporterklubben.
HELLASIYIOTICN
bleu namnet pa ouannamnria utbyggnad au motionsidrdtten sedan utredninqsmannen
saqt sitt. Iden - som kommer att kbras pa fbrsbk under hbsten - presenteras
pa sarskild plats,
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FRAN GH/STYRELSENS A.PVRIL3AIY!WANTRADE NOTERAS
att ett uandringspris i 300,-klassen stalls till boiularnas fbrfogande att
taulas om som IGasta Tbrners minne!.
att co Adolfsson tilldelades GH pris - KAFFESKEDAR I GAmiYlALT SILVER - for
dosses insatser som lagledare for uara handbollare. GH star garna till
fbrfogande for ytterligare kompletteringar i siluerseruisen under fbrutsattning au ytterligare SM-tecken i handboll.
att styrelsen beslutade sig for att uid jubileet (GH:s) nasta ar buerlamna
som gaua till klubben (Hellas) ett nytt standar, da det gamla sett sina
ba'sta dagar.
att Gbsta (IY1 & L) Andersson skankt ett fbrnamligt pris till friidrottsjuniorerna.
att GH-kassbren annu inte sant ut krau pa medlemsaugiften, men garna ser denna 10:- inbetald pa postgiro 50 53 33 - 5. Eu. extra .augifter gar in pa
jubileums- och uppuaktningsfonden.
HELLAS TILL TLJSEN
- Supporterklubbens insamling i syfte att hbja Hellas idrottsliga standard rullar uidare och narmare 100-talet deltagare har redan anmalt sig. Postgirot ar som uanligt 65 56 96 - 3 och hela beloppet ar 120:-. Som framgar au
artikel pa annan plats, sa har uerksamheten gatt samman med HELLASdflOTION,
uaruid ett bmsesidigt utbyte au fbrmaner ager rum. Samtliga Supporters far
utan sarskild kostnad delta i motionsaktiuiterna medan de som kommer in
fran motionssedan far ta del i Supporterklubbens fbrmaner bl.a. i utlottningen au ett uisst antal premieobligationer och penninglotter, fribiljetter
till handbollagets hemmamatcher m.m.

iorner, Oruar Trolle, Olof Flodquist,
CONGRATULATION OCH JUBILATION
maj (tidigare ej namnda)
Curt Blomberg
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9
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Stig Lastbom
11 Folke Nilsson
60
70
16 Erik Thomasson
75
17 Suen Schnell
50
26 Suante Hellhager
3uni
Erik lllestman
60
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10 Suen Ahlnren
50
16 Pelle
18 Oils
22 Nils
26
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2
Lennart Bergman
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Stig Lindqv/ist
Sigurd UJigle

16
Gunnar Bothen
augusti
9 ~ Alf malm
11 Tage Holmqv/ist

30 Adolf Hellquist
31 Carl-Eddie Lund
September
23 Clarance Atterday
26 Gunnar Berg
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TORSDAGEN DEN 3 3UNI / ENKEL KOLLATIONERING MID HELLASGARDEN
for GH-are, Supporters och Fflutionknuttar, Programmet Mr inte belt faststallt
men ui bjuder pa bastubad (visa medlemskort) enkla taulirigar i form au pilkastning och liknande, Dessutom blir det "litet kuallssnack" runt en kopp
kaffe, dl och macka, eu. grilled koru. 0m du uill starka dig ytterligare bb'r
dylik starkelse medfb'ras au enuar. PASSA PA och frilufta litet en uardaoskuall och ha garna synpunkter uid "kuallssnacket.".
Det gb'r ingenting om du fbranmaler ditt intresse for kuallen till nagon i
styrelsen inklusiue de adjungerade. Tidpunkt - direkt efter jobbet och sa
lange du orkar. VALKOmiYlEN!
HELLASmOTION
kommer klubbens satsning pa motionsidrotten att heta. Detta bleu utfallet sedan OS, Garantfbreningen (Hellasgarden). Supporterklubben och Gamla Hellaspojkar stbtt och blbtt fbrslaget am en uidgad aktiuitet inom Hellas ram for
fien kategori idrottsutbuare som framst ar intresserade au idrotten som motion,
TILLSTRDIY1NINGEN
au "motiona'rer" bar bl.a. driuit fram behouet au en mer samordnad uerksamhet
for denna idrottsutbuargrupp. De bakomliggande skalen ar manga, men bar kan
namnas synpunkter som ekonomi, administration och renodling au den eoentliga
taulingsuerksamheten inom specialsektionerna.
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FORSOKSV/ERKSAIY1HETEN
startar den 1 September till arets slut. Om kritiken blir positiu startar
uerksamheten pa "alluar" fr.o.m. 1.1.72.
KDSTIMADEN EDR HDSTEN 1971 (inkl. medlemsskap i Hellas)
blir 120:-, uilket belopp kan delas i 3 x 40:- om sa bnskas. Hela beloppet
skall dock uara inbetalt 1.11 for att berattiga till samtliga fbrmaner,
bl.a. att deltaga i Supporterklubbens utlottning au premieobligationer och
penninglotter ingaende i aktiuiteten.
HELLAS TILL TUSEN
I gengald bar samtliga supporterklubbmedlemmar - som deltar i Hellas till
tusen - ratt att ta del i HELLASfflOTION utan sarskild kostnad.

