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GH:aren ~ SUPPORTERBULLETINEN
ser derma gang ut att bli synnerligen valmatad men redaktionen nar andock
fcrhoppningen att den arade lasekretsen skall orka med till "the bitter end".

:

CONGRATULATION AND JUBILATION
Oktober 2 Karl-Erik (Ken) Nore°n
6 Ingemar Danielsson
6 Kurt(Bagarn)Forsberg
10 Ike Ivarsson
12 Gunne Birke
13 Georg Lvberg
20 Gustav Ikerman
ROLAND RUNFAST

-

(44)

November
50

60
60
70
60
75

December

1
2
12
20
12
12
13
25
26

60
Stig Sdenstrom
60
Birger Jansson
Frans Stranch
70
Nils-Erik Baehrendtz 60
Allan Nordenstein 60
Sven Axelsson
70
60
Inez Ikerlind
70
Gustav Olsson
Borje Palsson
50

blev arets GH-mastare i varpa« Tavlingarna avgjordes via Hellasgarden i
hallregn inandagen den 31 maj, Set gladde oss "ynSre" myeket att vi fick in
en man bland "proffsen" - sarskilt med tanke pa att de sistnamnda pa grund
av hog levnadsalder och pensionering kunnat trana mer intensivt och langre
tid an vi "yngre" som har arbetet att .tanka pa ocksa - bra bortforklaring eller hur ?
Rjjraltats l) Roland Runfast 2) Knutte Hellstrom (78-ar forstas) 3)Eric Haasum
783y~4T~Lasse Ikerlind (58) 5) Bosse Jutner(3l) 6) Arne Jutner(56), Utslagna
i seraifinalen i resultatmassig ordning var Edvin R Alander(76), Affe Malm{75/>
Stig Holmin(66), Kurt Forsberg(60), Olle Gaimer(54)s Yngve Pettersson(32).
Knutte Hellstrb'ms rei'erat av taylingen talar sitt tydliga sprak - har foljer,
Sollentuna den 1 ju.nl 1976.
Hej Arne - och tack for gardagens alltigenom trevliga varpatraff.

^

Det ymniga och envisa regnandet gjorde inig fast besluten att foresla ett uppskjutande av tavlingen, vilket jag ju ocksa gjorde. Men nar Du inte var av
helt sasana uppfattning, och flertalet av "aspiranterna pa titeln": GH-mastare
i varpa ~76S var tavlingssugna varre, sa hade jag inte annat val an att; vika.
Ken Gud ska veta att jag kande mig sur langt inn an Pluviase hunnit genomblb'ta
mina, klader. Dessa, arc for ovrigt annu i dag " taraligen fuktiga".
Forresten- Varfor Talde Du just eji den mest oliimpliga dag som tankas kunde ?
Sal?a blotdjur som Du, Bsse och Rune forstar jag trivd.es bra i blotan, Ni ar ju
vana att crawl a er frairu Men vi andra maste kravla, oss fram och det ar ju son
Du vet olika slags ferflyttningssatt. Jag har ett litet tips att ge. Sfculle Du
inte till ett kommande ar kunna ta kontakt med den anierikanska vaderlekstjansten. Dora sager ju hur vadret skall bli hear i Sverige f lera manader i f orvag'I J
Tank pa det Arne. Later inte det bra ~ eller hur ? Ett tips i all valmening.
Sa till sist. An en gang: Tack for en trevlig kvall avslutad med iirtor och
varm punsch
tecknar tavlingsledare ICnutte med tiivlingssekreteraren Ruth.
Kommentars Givetvis skall styrelsen ta Era rad under bedomning - lampligt
kanske att till ^ig Knutte lamna uppdraget att folja de amerikanska vaderprog—
noserna och komma med forslag pa lamplig tavllngsdag for 1977 ? Men framforallt
- Knutte och Ruth, pa styrelsens och de tavlandes vagnar, ett hellenskt GH-tack
for de utomordentliga tavlingsarrangemangen. Val mott vid GH-masterskapet 1977»

JOGS.ERBATSITTFI.YKTEN den 15 juni
giek aven den i osregn med ty atfb'ljande manfall i anmalningsfbrteckningen.
Oaktat regnet blev dock batfarden i Stockholms hamn synnerligen angenara. och
sevard under ciceronskap av Evert Eiderback, Transportbolaget. Strandhugget
vid Nyckelvikens gard blev inte mindre lyckat. Under Arne Nyhammars - professor i Nackahistoria - ledning fick vi en underbar kvall vid Nyckelvikens g&rd,
vilket bl a gav GH-styrelsen inspiration till att forlagga GH:s 55-&rsjubileiiia
nasta ar - 1977 - till denna naturskona(gard och)plats, Mer om dettaai komnande upplagor av GE-aren,
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klubblokalen, Stora Gungans 1ra"g" 14™» (T-banehallplats Sandsborg), tel 59 40 23»
Inbjudan galler medlemmar fodda 1901 och tldigare. Be kommer att furneras med
foljande furnage. Smor,brod,ost,sill,k6ttbullar och kaffe. Den "mindre" favoritdrycken till maten och avecen till kaffet ma rnedforas av envar tillresande.
Ovriga GH-are - fodda 1902 och senare - inbjudes att pa egen bekostnad(l5:-)
narvara vid traf f en-1 och konfrontera sig .med "veteranerna".
Den annu icke stadgeenliga KLASSINDELNINGEN i GH ar i stort foljande.
27-30 ar pojkklassen, 30-40 ungdomskl, 40-50 juniorkl, 50-60 seniorkl,
60-70 yngre oldboys, 70-75 aldre oldboys, 75 - veteraner.
?

TIS- dagen...den. 26 ok t obeyed samling kl 17.45-18.15^

ail ad e till veterantraffen ar foljande med reservation att'nagot namn har
blivit borttappat - lit nu inte detta hindra deltagandet. Bekraftelse och
anmalan sker till Mr Hellas - Olle Gaiiner - i klubblokalen - heist si fort som
mojligt - tel 59 40 23.
Podelsearet fbrst: 1890 Erhard Carol!, 1892 Carl Palmar, Isidor Hellgren, Se-ch
Levin, Georg Eriksson, 1893 ^ven Holm, Eric Haasum, Herbert Lindell, Gunnar
Eriksson, Einar Casserborg, 1894 Sven Bergstrom, Hagbard Dennel, 1895 Nils
Luthnan, Torsten Tranberg, Folke Johansson, Harry Janson(USA), 1896 Sven
Schnell, Curt Wester, ^ixten Nyman, Edvin Svensson, 1897 Eric Stangeliii, Carl
Strom, Elis Soderman, 1898 Gosta Bergstrom, Erik Byhle*n, Arnold de Champs,
Goran Goransson, Ivan Hallgren, Gosta Hamrin, Knut Hellstrom, Henning ^oggert,
1899 Carl Nelson, 1900 Sture Rodin, Gosta Andersson, Karl Lagerquist, Sune
Pellbom, Erik Lindblad, Edvin R Alander, 1901 Sven Blumenthal, Martin Hamrin,
Alf Malm, Gunnar Stenbeck, Eric Thomason, Gustav Akerman. = 44 niaJ^
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—..............----SKORDEI^TCHEN^1JSA-S¥-EDEH = Harry Janson(82) contra Herbert Lindell (83)
USA-rapport per den 7 augusti: "Korna har godslat vara hallonbuskar och vi kan
rapportera att vi plockat fina bar under nasta en hel manads tid. Krusbar far
man inte odla har pa grund av faran med mjoldaggen, som kan spridas till andr
vaxter. Potatis har vi borjat skorda redan vid midsommar och har givit gott
reoultat. Hustru Lisas gronsaksland ger ocksa goda skordar".
Tyvarr finns inga uppgifter om mangderna av det inho'stade, Vad som ar varre
for jamforelser ar, att Harry inte kan stalla upp i krusbar som ar Herberts
banta gren (24 liter). Men det hela redarnxjg andock upp sig da Harry i slutet
av augusti sande over forre turistchefen i New York, %rger l^ordholm, som kontrollant. Enl Herbert ar Nordholm agare av 3 acres - 12000 m'" ~ bordig jord i
V/eston, Conn, 3 villor, swimmingpool och en hund. Den senare har helt nyligen
forpassat en katt till de sallare jaktmarkerna utan pafoljd fran kattagarens
sida.
Herbert stallde omgaende upp med mutlunch bestaende av stromming, potatis(egen
-skord), inlagd sill, samt importerat dricka fran Skane. Rapporterandet fran
Sverige betraffande Herberts odlingsflit har darmed garanterats bli isr ,j.-,rdbrukssynpunkt sa tillf redsstallande som mojligt.
Herbert har utlovat att till arsmb'tet i februari slapa med sig ett par btirkar
nv alster fran eget syltkokeri i Vendelso och han forvaritar sig att ovriga
. i GH-f orsamlingen aven har nagot att komma med sa att den sedva.nliga auktionen
blir intressant och ur badgivningssynpunkt givande for GH-kassan.*

I-^RjKKLUPPGI FTER till jubileumsmatrikeln 197? bar inte kommit redaktor
Rolf ¥. Jonson tillhanda i den utstrackning som vi raknat med. Den som
kanner p& sig att ha missat - ring Roffe-pa hemtelefonen 0760/33384 och meddela dina data. I annat fall riskerar Du att "bli utsatt for Roffes
latt-eller ursinne vid utformandet av Din matrikeltext Hill
^15M^LiALM™-V^555. Supporterklubbens insamlingsdrive 1976 till Hellasidrottens stbttande foorjar komma in i slutskedet,
Indrivaren tar sig friheten att pa ett "diskret" satt sand a med en girotalong till de medlemmar som eriligt bokforingen inte ar "helbetalda"» Han
raknar kallt med att alia tidigare "stottare" glantar pa planboken aven
detta ar. Kontobesked - om tvekan finns - lamnas pa tel 42 46 63 - AJ _
sakrast tiden 17-18 vardagar. POSTGIROT - S-apporterklubbeng ar - 635696-?.
Drivens avslutning ar preliminax-t bestainnd att aga rum tisdagen den 2J
november i klubblokalen, Stora Gungans vag. Sedvanliga attraktionerl 1 1 J i
GH- och SUPPORTERAKTIVITETER i ovrigt
S FAN S T A T-TSD GH - gymnastik, bad och bastu i Storkyrkoskolans bad- och gyranastikanlaggning, Svartmangatan 20/22, torsdagskvallar kl 19.30. Palle, tel
18 17 16, och Roffe, tel 0760/33 384» lamnar narmare upplysningar.
^~.

ETT__SA_BEA_TSAR_ tar vi fra'n teaterabonnemangen pa Stadsteatem. Ett alldeles
speciellt tack nttrycker GH-styrelsen och abonnemangsf olket till Brita och
Palle Bjorklund, som dragit det tunga arrangemangsl asset ined abonnemangen i
14 ar. GH-styrelsen ar vidoppen for forslag till aktiviteter inom KULTITRomridet,- garna punktinsatser - sekr Lasse med hemtel 64 02 87 ar lyhord.
LO RD AG.BM DEI 21 . ok t o b e r inbjuder GH till bilutflykt med fardmal ROSLAGSSKO GARNA i Akersbergatrakten dar skidakare Henning Lars_s on~Lo ggerlr1 staller
upp och presenterar f orntidshistoria. Mellan objekten - i huvudsak forflytt— •
ning med bil mellan dessa - kan spaning ske efter svamp. Vid forflyttning
till f ots-raknar man med lugn och sansad promenadtakt (halv ARNENYHAI'-MARTAKT) .
okaffning ined fores av envar. Ett mindre antal bilar/agare har lova-t stalla
upp. Om. ytterligare bil/bilar med fprare kan stallas till forfogande ar vi
tacksamma for det - kontakta Edyin R Alander, hemtel 53 13 22, eller landet
0764-34123, han sasiordnar det helae
Samling pa Valhallavagen vid Tekniska Hogskolan lordagen den 23 oktober 1976
kl 09.00. Poranmal Dig till Edvin, tel 53 13 22.
YARD AGSPROMEMADGAN GET '• - Torparn, Stickan Holmin och Edvin R llander traffas...
da och da» Den som ar intresserad att hanga med kan kontakta nagon av dessa.
BAD ._AR_,_HA..LS A - GH-aktiviteterna i simning och "snack" pa onsdagskvallar i
Forsgre"nska badet fortsatter under hosten. Lagom tid att anlanda till badet
ar 19.30-20.00. Sune Svard, tel bostaden 93 79 59, star for "ledningen".

(SWALL)
en av Hellas stora ledargestalter lamnade karnrs.tkretsen natten mellan den 8
och 9 juni. Hans varma hjarta stoppade inte langre. Jag hade tillfalle att
sammantraf f a. med Swall sa sent som den 24 maj da Korgonbadarklubben hade sin
varavslutning pi Agesta golfklubb. Ha,n klaga.de pa
en viss trbtthet sedan
han avverkat 9 hal. ~^id den ef terfoljande middagen och prisutdelningen for
morgonbadarnas varsasong var Swall spirituell och trlvsam scm vanligt och
ingen kunde ana att han tva veckor senare skulle vara borta"' I tidningarnas
nekrologer och vid sa,mlingen i det V/allbomska hemmet efter tegravningen ut—
trycktes den stora tacksarnhet som organisationer, vanner och anhoriga kant
for Swalls livsverk. Hellassimmania langt ned i aldrarna kanner tomheten efter ledaren, fostraren, kamraten - tomrummet kanns stort. Vad Swall gjort i
Hellas framgar av den sammanf attande texten i var senaste GH-matrikel - se
nasta sida. Swalls storhet som manniska framgSr i all sin tydlighet i den
nekrolog som f d ordforanden i Simf orbundet - Arne Ljungqvist - forfattatfor tidningen Simsports rakning. Jag tar mig friheten att infora den p4
nasta sida<
Arne Jutner

WALLBOM, Sven 4/3 1895 - 1911 - 1922. Sn av de stora ledarna inom
Hellag. Var med och skapade Hellas simsektion ooh var dess ledare
fran 1924 ooh manga ar framat. Var ledamot i OS och Hellas ordforande 1934-1937. Fruktad back nar Hellas pololag var ungt. Funktionar i simning vid olympiaderna 1924 - 1928 ooh 1936. Framgangsrik
chef for Eriksdalsbadet och tog initiativ .till tennisbanorna darstades. Detta gjorde att Hellas aven fick en tennissektion. Skapare
av morgonbadarklubben, som i ar firat 25-&rs;jubileum., Direktor for
Simframjandet 1935-1966. Samlade slna minnen fran simmarvarlden i
boken SWALLVAGOR som utkom till julen 1971. Har dar i kapitlet "Den
lyckliga simmartiden 1 Hellas" skildrat vad som hande i simsektionen under tiden fram till mitten av 30-talet. - Hedersledamot
m m inora Hellas.
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Swalls stora intresse blev polospelet och han blev snart Alagsspelare i Hellas pololag, dar
han medverkade fran 1916—1934,
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