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sci Swar den sista inna medlemmarna - som red tror - ger sig ivag ut pa grbnbete.
-H JH|~ !3> et ser forresten ut som om det skulle bli alldeles sarskilt gront denna soms ".'f- mar. Vi far val hoppas att den goda inledningen star sig.
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£ -H g J^ORST OCH FRAMST KALLAH VI TILL GH-MASTERSEAPET I VARPA VID HELLASGARDEN
i: -P r-;
;- r 42 j^onsdagen den 4 juni kl 18.30. Vi kommer att hall a till i narheten av tenc a ^nisbanorna. Masterskapsforsvarare ar Eric Haasum (82). Bussar utgar fran
S) c? q Salts jobanans station under Katarinavagen.
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•— £ <D Tavlingsformerna faststalles pa platsen i forhallande till antalet deltagare.
:~ ^ ^ Vi raknar dock med att ha ett finalheat pa minst 6 man.
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Efter tavlingen ordnar GH med enkel fortaring i "kaken vid tennisbanorna".
Ev "favoritdrycker" ma medforas av envar tillstrommande.
Knutte och Ruth Hellstrb'm svarar for de tekniska arrangemangen kring masterskapet.
Vill nagon foranmala sig sa har styrelsemedleramarna intet emot detta - telefonnumren kanner val alia - om inte si ring Olle Gaimer, klubblokalen 43 28 1:
HELLAS JO - HERBERT LIHDELL hade en del anmarkningar pa stavning av namn i
den foregaende GH-aren, Vi iser om ursakt for detta i Kritiken stallde Herbert
till GH:s sekr Lasse Akerlind och det var ju bra for undertecknad - Arne J som ar den skyldige till fadaserna. Men om nagon har berom att uttala for
namnd-a avisa, sa tar jag garna emot detta - Lasse far kritiken - bra fordelning i
COKGRATULERA OCH JUBILSHA SKALL VI GORA FOR HELA SOMMAREN

Juni

1 Filip Belz
70
August! 12 Gbsta Hakansson
60
Q Hugo Bjork
70
17 Hans Lidhall
60
Q Einil Fritzln
70
22 Folke Johansson
30
9 Karl-Gustav Hed
60
25 Lennart Brunnhage
60
18 Per-Olof Scotte
50
28 Arne Leckstrbm
60
Juli
5 Sture Rodfo
75
sept
7 Sskil Lundahl
70
12 Lennart Hammar
60
19 Erik Lindblad
75
27 Tage Wissnell
70
HEINZ WIESE har genom GHraren och Hellasbladet tilldelats divergerande
fbdelsedagar. Han har darfbrbr avsikt att besoka sin fbdelsestad Berlin
^°'r ^"k ^^-r efterforska den "verkliga" dagen eller kanske "vjirkliga ???"
VETERANTRAFFEN den 15 april i klubblokalen fick omnamnandet "lyckad" - av
^e medl^mmar(som var narvarande) som hort av sig. Den som tiger samtycker f inns det visst ett ordsprak som sager.
Traffen var ju bl a baserad pa att lamna Farbros bror-son-son Hikael Kief—
beck information om handelser forknippade med Farbor contra Pastoms Cos—
sar och Hellas. Vara f d ordf Swall (80) och Birre (78) lamnade massvis med
dylikt stoff och i bvrigt deltog foljande Erhard Garoll (85), Frasse Perason
(84), Gunnar Eriksson, Eric Haasum, Herbert Lindell samtliga (82), Nisse
Luthman(SO) ,"ungdomarna'1 Gosta Bergstrbm, Ivan Hallgren och Knutte ttellstrom
(77), samt Edvin R Alander (75). Jag hade sa nar glbmt Habba Dennel (80) 1
Ett flertal veteraner som inte hade tillfalle att narvara har hort a.v nlft
och hemstallt att traffarna m&tte upprepas, sa de far tillfalle att traffa
sina kamrater fran de aktiva idrottsaren.

DENKA SIDA BORJAR VI MED ATT ERINRA OM S T J P P O R T E R K L T J B B E N Hellas forstasrj Organisationen som startade ar 1958 har sedan dess arligen
genom beredvillie-a bidrag fran hellener och andra stottare kunnat bidra till
klubbens forsoyjningiir.'storleksordningen 10,000-15*000 svenska Inflationskronor.
Anslutningen till arets insamlingsdrive ser ut att bli normal - ungefar
110-125 insatser.
Vid varje arsmote diskuteras hur verksamheten skall kunna breddas och marknadsforas. Hagra verkligt radikala grepp som i vasentlig grad skulle kunna oka
medlemsantalet har dock inte f ramspningit i diskussionerna.
Bet ar darfpr angelaget och pa tiden att nya ide"er for en utokad verksamhet
komiaer fram,
Baste GH/Supporterklubbsmedlem - ta Dig en funderare och kom med forslag garna pa nya medarbetare som kan fora stodidln vidare.
Foljande tar garna emot synpunkter: Stig Hedenstrom, Lars Axelsson, Sten Agardi. _
Arne Jutner, Bo Theander, Gusten Olmin, Edvin R Alander, Stig Holmin och Harry
Fagerstrom»
ALLTSA - HELLAS I ALLA VADER I

Du vet val att vi fr o m i ar har tva avgifter (medlems) a) 150:- i vilken suama bastukort till Hellasgarden inte ingar och b) 200:- da bastukort till Hellasgarden erhalles. (Bestammelsen tillkom dock sa sent att "gamla" medlemiaar under
detta ar for summan 150:- aven ei'haller bastukortet.
I ovrigtfar man for den 150:-/200:~
a) delta i utlottning av premieobligationer/penninglotter nov/dec
b) medleinskort i Hellas for resp aldergrupp
c) fribiljetter till Hellas hemmamatcher i handbell
d) delta i motionsaktiviteten "Spansta med GH1 i Storkykroskolans gymnastiksal
och bastu/bassangbad (stangt for sasongen)
e) teaterabonnemangsbiljetter genom Palle och Brita, tel 18 17 16
f) delta i ovriga GH-aktiviteter som studiebesok, utflykter mm
g) familjerabattmedlemskap 75:- i vilket ingar bastukort till Hellasgarden,
OCK SA PRAGAR DU VAR SKALL PENGAHNA SANDAS ? JO TILL POSTGIRO 65 56 96 - 3,
HELLAS SUPPORTERKLUBB

GU!T!'7AR I-IALM som nyligen nollade in sig till 70 har i ett langt tackbrev framfort positiva synpunkter pa medlemskapet i Hellas. Har aterges ett litet avsnitt utan att Gunnar har tillfragats n, men jag tror att den anda, som Parbror
var initiativtagare till och som sedan fullfoljdes av hela raden av idealister
haft en enorm betydelse for fostran, samaanhallning och kamratskap." ••••
I POREGAENDE GH:areREDOVISADE UTREDNIWG ATT HELLAS FODELSEDAG AR'DEN 14 MAJ
1899 har inte mott nagot motstand eller heter det genmale. Skall vi darfor i
styrelsen och for GH:s rakning agera i den riktningen att Hellas fbdelsedag
officiellt skall andras till namnda datum ?
DEN 7 mars i ar naddes styrelsen av det smartsamma meddelandet att GH:s
styrelsemedlem Ake Bergqvist lamnat kamratkretsen. Ake, som i mer an tjugo ar
verkade som kassor i sallskapet, hann vid sidan av sitt jobb vid Ford Motor Company och senare som "gragosse" vid marinstabens pressavdelning utratta man>Tder
av ideella insatser bl a i sjovarnskaren. Hur han dessutom vid fritidsstallet i
R6 i Roslagen hann med att skapa en hel fritidsby for sina narmaste ar ofattbart.
1932 blev han guldmedaljor i segling vid OS tillsammans med Tore Holm och Olle
Akerlund. Batens namn var Bissbi. GH och Hellas lyser frid och bevarar minnet av
en alldeles sarskilt gedigen hellen.
EDVARD FACTOR
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Tlllhorande klotrullarnas skara har aven lamnat kamratkretsen efter en angre
tids

