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HELLAS I ALLA VADER
Supporterklubbens insamlingsdrive 1975/76 for Hellas idrottsliga verksamhet'avslutades tisdagen den 30 november i klubblokalen, Stora Gungans vag.
Antalet narvarande supporters var i stort sett sa manga som lokalen ryinmer.
Stamningen var enligt styrelsens bedornning mycket hog. Nedan fortecknade
fullfoljde "driven" och de med X forprickade erholl vinst/pris i nagon forma
Sunporterklubbstyrelsen har aterigen gladjen att till vara (Hellas) stottare
fa'framfbra ett varmt tack for den generositet som visats Hellas genom Supporterklubbens formedling.
Sty^e~>sen nar som vanligt den f orhoppningen att alia skall kunna stalla upp
i 1976/77 ars drive, som annu ar odopt, men vad sags om HELLAS AVEN I MOfVJBP
??? Nya stottare ar givetvis valkomna och vi har gladjen att som nya medlemmar notera fru Carl-Erik Ekstrom och Bengt Gronqvist. Den sistnamnde ackvirerad av Supporterkassoren Sten Agardh framfor nasan pa redaktoren som ar
morgonbadarbroder med namnde Bengt. I ovrigt kan namnas att Bengt har ett
forflutet som bankdirre hos Marcus ¥ och ar numera bas for Stockholms fondbors.
Tove Jorhagen
X Lars Wahlund
X Eans-Olov Landstrom
Bjorn Hilton
Heinz Wiese
Karin Liljeberg
Harry Fagerstrom
X Acke Rundqvist
Harald Englund
Gunne Birke
Woyna Gaimer
X Lennart Brunnhage
Sven Blumenthal
K-G Asp
Alex Blomberg
X Einar Malmqvist
Hans Liljedahl ,
X Gunnel Jutner
Valle Rahmqvist
X Sune Svard
Tore Svensson
X Gunnar Svensson
X Eric Stangelin
Georg Tonnert
X flans Stormark
Rolf ¥. Jonson
X Lars Ryberg
X Birsritta Axelsson
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Sven Axelsson
Torne Tire*n
Walter Aronsson
Bo Theander
Bertil Almqvist
Tore Alkfors
Sten Agardh
Allan Adolfsson
Sven Adler
Bo Backstrom
Lennart Grentzelius
Olle Blomkvist
Gosta Bergstrom
Britt-Marie Jutner
°tina Balkstrom
Calle Carlberg
Curt Wester
Thorsten Sjovall
Gustav Akerman
Erik Akerlind
Einar V Kullstedt
Gosta Kare
Carl-Erik Ekstrom
Gustaf 'V7eijnarth
Carl-Eddie Lund
Tusse Blomberg
Ike Prb'ander
Adolf Franze"n

Kurt Forsberg
Arvo Piibor
X Nils Horjel
Sten Fernroth
X Ragge Gustafsson
X Folke Gustavsson
Torsten Tranberg
X Solweig Hansson
Gunnar Tennedal
Sigge Pernbeck
X Gustav Peibert
X Knut Hellstrom
Mats Hellstadius
Isidor Hellgren
X Giggi Hedenstrom
X Bengt-Olov Hansson
X Sixten Nyman
X Sven T Johansson
Edvin R llander
Brita Bjorklund
Solweig Carlsson
Harry Carlsson
X Bertil Lindell
X T Gosta Eriksson
Arne Karlsson
Arne Leekstrom
X Nils Liithman
X Gusten A Olmin
X
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Ike R Lundqyist
Filip Bels
Gosta Johannesson
Kalle Ljung
GH (Gamla Hellaspojkar)
Carl W Palmar
Herbert Lindell
gvy Levin
Seth Levin
Karl-Gerhard Larstam
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Inga Larstam
S-fcig Ilolmin
Lennart Mossberg
Calls Ostergren
Lars Axelsson
Nils Maront
sigvard Malm
Alf Malm
Roland Runfast
Jacob Lindahl

X
X
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Karl-Ike Nyberg
Nils G Nordenson
Ken Nore*n
Bertil Nordenfelt
Bo Kilsson
Torsten Olsson
Rickard Carlgren
Valborg Olmin
Tage Holmqvist
Nancy Granstroin

AVGIFTEHNA for 1976/77
bar redan borjat att strbmma in - SUPPORTERKLUBBENS POSTGIRO AR 65 56 96 - 3
FORUTSA'TTNINGARNA/VILLKOREN FOR M3DLEMSKAP I HELLAS SUPPOETERKLUB3
(Tidigare/gamla medlemmar kommer som vanligt att drabbas av "aktiv fbrsaljning" under mottot - Kanda kb'pare erhaller kredit - andra betalar vid klubbslaget.)
For medlemsavgiften 150:- respektive med bastukort till He11asgarden 200:galler.
Medlenskap i Hellas for resp aldersgrupp.
Delta i utlottning av penninglotter och premieobligationer vid insamlin/?sdrivens avslutning november/decem'ber 1977*
Sasongkort till Hellas hemmamatcher i handboll for 15t- (galler varsasongens
matcher. Ring Gustav Andersson, tel ~$Q 21 46, sa far Du narmare besked.
Ear matchdata: 6/1 Malmb kl 14.30, 24/1 GUI? Id 19.00, 6/2 Frbunda kl 14.30,
10/3 SAAB kl 19.00, och 20/3 DROTT ,kl 16.30.
Delta i Spansta med GH-gymnastiken i Storkyrkoskolans bad-bastu och mationshall torsdagar kl 19.30. Snacka med Palle, tel 18 17 16 eller Roffe 0760/
33384> for narmare besked.
Delta i ovriga GH- och Supporterklubbsaktiviteter exvis studiebesbk, utflykter
m m
Famil.lerabatt for bastukortberattigad medlera (200:-) som for 75:- ager ratt
att ansluta familjemedlemmar (sammanboende)for medlemskap i Hellas och bastukort till Hellasgarden. Rabattinedlem ager dock inte ratt att delta i utlottningen av penninglotter och premieobligationer - om sa onskas maste fullt
pris erla?:gas 150:- resp 200:- enligt ovan.
200:- inedlem i Hellas motionssektion ager for 75:- ratt att delta i namnda
utlottning.
Ytterligare upplysningar genom Arne, bostadstelefon 42 46 63.
Avgifterna kan betalas pa en gang eller i delar, Postgirot till Hellas Supporterklubb ar som ovan angivits 65 56 96 - 3.
C01TGHATULATION and JUBILATION
Decenber
Februari

25
26
7
17
28

Gustav Olsson
70
Januari4 Carl Strom
80
Borje Palsson
50
11 Hugo Lundgren 75
Georg Eriksson 85
12 Lars 5hrn
50
Karl-Gerhard Larstam 70
21 E*"ik Wennerberg 60
Olle Laridgren
50

SALLSKAPST GAMLA HELLASPOJKARS 55_arsjuMleum
som i fbregaende nurnmer annonsero,ts till fredagen den 6 maj ar nu flyttat
till fredagen den 13 maj bl a av den anledningen att 10-mila gar vid det
forstnamnda datumet. NYCKELVIKENS gard haller vi dock fortfarande pa.

A YEN SALLSKA.PET GAMLA HELIASPOJKAR 'har en medlemsavgif t.
Den har under ctt flertal ar hallit sig pa 1.5:- och detta belopp torde trots att 55-5-rsf irande t komrner att kosta en hel del - komna att go.Ha
aven for ar 1977* CrH;j3 pojitgiro a,7\0 53 3'5 ~ Ji» Vara standing, racdleiamar ar givetvis befriade fran arsavgiften men trtyrelsen hopper att de
ser namnda avgift som en expeditionsavgift bl a for GH:aren/Hellassup~
•portern eller som ett bidrag till "jubileumsfonden" och sandcr in summan pa GH-postgirot - kassb'ren Stig Holmin blir sa fantastiskt glad nar
girotalongerna talar om plus - och varfor skall vi inte gora Stickan glad I ?
ARSHOTET - GH:s - aviseras till tisdagen den 22 februari 1977 i klubblokalen
Stora Gungans vag. Den fina lolcalen under Storkyrkoskola.n siaste overges da
vi inte far hall a pa sa lange - tidsmassigt - som vi onskar dar, Och som
ett papekande redan nu till alia dom som lovat stalla upp pa arsmbtet for
att traffa gamla kompisar - skyll inte pa att Du inte fatt veta dagen i tid.
"Vagar" Du inte ga ensam sa ring upp en klubbkamrat fran "Din tid" ocli gor
sallskap,
Foljande mannar har ensidigt utsatts till kontaktman for resp sektion.
Handboll: Bo Adolf sson med hjalp av Allnn, sanina efternamn. Fri Idrott;
Bengt Sjoberg (Edvard Roxne), 5imning;_ Sune..; Svard, Simhopp: Arne Liljebergj
Yattenpolo; Roland Spangberg/Rune Oberg, Boy;ling; Roland Runfast (Kurre Berg^
lind), Tennis: Tor Lovdn, Skidor; Olle Gaimer, Orientering; Stig Hedenstrb'n
OHD och 3ILI) till f d (garnlejJIELLAS-b_ladsreda.ktoren Rolf ¥„ Jonson som i
foljande tre notiser har vasentliga saker att meddela.
KATRIKELR3DAKTOREN (Rolf W. J-son)
meddela,r sa har i juletid nagra fakta infb'r starten med jobbet att gora en
ny utgava av GH:s medlemsmatrikel*
Frain till forsta adventsondagen hade 195 GH:are sant in rner eller mindre fullstandiga uppgifter enligt det frageformular som utsants till medleranarna.

^—

_^^

Manga har sant personaliga halsningar till red och GH:aren i gemen, Vi ka.n
namna nagra langvaga har: Torne Tir^n som njuter sitt prasterliga otium i
Hoverberg cirka 50 mil norrover och darifran med intresse fbljer Hellas
vidare oden. En soeciell
halsning till. Spanst-Ganget i Gajnla, ^tan.
.
Simnaren och storseglaren Bsngt Melin•(olympiaman i denna sport/den sistnannda)
njuter som pensionar av Spaniens sol. Varje sommar ar ban dock hemma i SvedslS,
och seglar i den "alandska" skargarden. Den sistnamnda hor dock sedan ett an*tal ar tillbaka i tiden till Finland enl uppgifter fran "saker kalla". I
Spanien bor Bengt i Almunecar om nu nagon GH:are seglar forbi'. Sin gamla
specialitet ryggsim trana,r han i egen pool dagligen - 16 2/3 m.
Orienteraren Hans G Benfrtsson har sant halsningar fran "Amerikat", dar han
numera ar bosatt och. propagerar for skogslt-if.fnir.gen (orientering). Sn del
trycksaker har oversants/vidarebefordrats till orienteraren Ikerlinds Lars.
R1-/J sander halsningar i retur till GHrarna i"f orskingringen". Mar matrikeln
skall vara fardig har vi fatt halsa annu en var. Men just nu I
God Jul och Ett Gott Nytt Ar ~ Sonny (RV/j) RolfflpunktJonsonmed ett s.(Bet
sistnamnda tillagt av GH-red)
GYMHASTII'EH '
i Gainla Stan (Storkyrkoskola.n) har fortgatt med de (gamla) stadiga k::inpnrna
och Acke Rundqvist i spetsen, Kagra nya har dykt upp och sallat sig till
ganget. Tyvarr for fa. Var ar alia Hell.askillar runt de 50 som behover rora
pa sig ? Hbstsasongen avslutades den 1.6 december och varsac-ongen startar
den 15 januari. (Se notis tidigare i denna avisa) Palle och Roffe

- 4UNDER HOSTEN
bar det hant att ett antal gamla hellenor spOntant ringt till nig (Rolf ¥. j)
-och snackat bort en stund om minnen fran den idrottsliga kamratskapet i
Hellas,
Jag nappade sjalv pa det dar och ringde nagra gamla Hellaskamrater, vilka
liksom jag ar i den s k pensionsaldern eller med andra ord seniormedborgare.
Det blir sa tjatigt det dar med pensinarer i tid och otid i inassmedia sarskilt i valtider. Och sa slog det nig en tanke. Bet finns gott om aldre
kamrater i Hellas. Kanske dom i likhet med mig skulle tycka det vara kul
om det kom en telefonsignal och man pa det sattet fick fortsatta de tidigare
kontakterna pa aldre dar, nar man inte langre ar sa "aktiv". I senaste GHinatrikeln bar Du sakert manga namn som Du kanner och som givetvis kanner
Dig. Sok dem i telefonkatalogen och sla en signal, "-^ct telefonsamtal kostar
sa litet", sager Televerket."Ett brev betyder sa mycket", sager Postverket.
Det kostar dock mer och mer att sanda brev och sa ar det sa myeket enklare ^
att ringa an att skriva.(Red anm: ?or Rolf ¥. J-son och Herbert Lindell ar
det val en smaksak om dom ringer eller skriver - pennan (skrivmaskinen) gar
sa fort for dem), Saledes: Gack och ring — jag tror det skulle uppskattas
av manga; tycker Rolf W, Jonson med telefonnummer 0760/33384. (Du som inte
sant in eller vill komplettera Dina matrikeluppgifter lean ju sla en signal ,^-x
till Roffe - till att bb'rja med, tycker red GHiaren)
I OVR1GT
att handbollarna leder serien^- (men har tappat nagra poang for att de andra'
lagen inte skall tappa intresset - det galler att tanka pa publiksiffrorna,
att Annie Liljeberg tog Riksmasterskapet pa lagsvikt, vilket torde gladja
supporterklubbmedlemmarna som till viss del sponsar traningen,
att friidrottarna far ett par 400-metersForstarkningar till som-aren,
att bowlarflickorna ar framat,
att' Hellas arsmote 1977 ager rurn den 29 rnars, da GH:arna rnaste stalla upp
for slutligt beslut (tva moten) vad galler Hellas fodelsear - GH:s
motion gick igenom foregaende ar och artalet 1899 galler,
att Herbert Lindell fatt ett stort erkannande fran Stadsmuseet for att dom
fatt ta del av den Hellashistorik som Herbert sammanstallt och som nu
finns tillganglig i klubblok^alen,

^^

att Hellas ar varldens fb'rnamsta simidrotts- och kamratklubb' (det skall einellertid vara.ett"- med , mellan sim-, X-X.X idrotts- och kamratklubb),
GUHHAR STENBECK
som den 17 januari skulle ha fyllt 75 &r avled den 6 november 1976, Han hade
sina rotter i tennissektionen och flyttade for ett par ar sedan till Arontorp
pa Oland for att nyttja sitt otiuin, Tyvarr blev den tiden alltfor kort,
TILL SIST
ber styrelserna for Sallskapet Gamla Hellaspojkar och Hellas SupporterklubB^
att fa onska alia medlemmar EN GOD JIJL OCH ETT GOTT .NYTT 1977
STSH AGARDH

LARS AXELSSOH
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BO THEAHDER

LA33E AKERLIND

STIG HSDENSTROM

LENHART HOSSBERG
EDVIN R ALANDER

SIJNE SVAKD

ROLF W JONSOH
GIJSTSN A OLMIK

HARRY FAGERSTROM M FL om red
glomt nagon

<N>

..) ~^\* •

' -

4-\^
^ SN'Y
W

tV

.NT,

¥
^

c*.
^

^

~~K "?Nk

-^..

*^s
^K

^

\ f

r\\ ^ i r
" ^K H ^ ^

^ ^ C >§C
^

3-

\

i:.

«l

s

d

\\

v. \

•H

IX

f

^

; ^\
i t-'-

H

r\.

%

Hej Arne.
V e t e r a n t r a f f e n
den 26 okt. 1976

G H slar pa stora trumman,
pojkarna dom lamnar gumman
reser ut till Stora Gungan,
dar dom samlas hela klungan.
Uti nya klubblokalen
Arne GH-amiralen,
tar emot med stora famnen
lotsar in oss uti hamnen,
bjuder oss till dukat bord,
Karligt-inget overordsmor och brod och ost och sill
och en nubbe om man vill,
kottbullar och kokt potatis
observera, allt var gratis,
dartill 61, kaffe och laskedrycker
och det duger alia tycker.
Om GH tycker man nog synd,
som bjuder pa ett sadant fynd
och som far sa ringa gensvar,
men man kanske giltigt skal har
att for dagen utebliva
ifran denna flotta skiva,
men likval det ledsamt ar
med allt styrelsens besvar.

•

Vid detta besok i Staterna
motte W. en av de gamla kamraterna
Harry Jansson med hustru Lisa:
"Sa dar kan du dej inte visa,
plommonstop och gra damasker
hellre da sandal och basker",
tyckte Harry se'n vid motet,
W. sej kande bakom flotet,
"sa dar kladd gar blott en neger".
Harry avgick ock med seger
med det resultatet att
Gustaf kopte annan hatt,
men den gladjen blev ratt kort:
nya hatten blaste bort.
Herbert hade med sej ett inspelat
varav han tankt spela opp lite 'grand,
avsett for Harry i Staterna
fran nagra av Hellaskamraterna.
Han fick ocksa tillstand - i nader
och det mottes med applader.
Kvallen forflot under prat och musik
medan vi lappjade pa en kopp fik
och at av den Luthmanska frukten
med den harliga smaken och lukt.en.

Ett extra tack till tacka kb'net,
som understrok det gjorda ronet
att bra dom ar pa alia vis
ej blott att sta framfor en spis.

Munspel oss gladde av Herbert och Knut
och sedan var nastan det hela slut.
Det blev inget gastspel av ABBA
och kvallens tacktal holls av Habba .

Herbert forestallde sa oss alia,
varvid hans rekord fick falla.
lyder nu pa fyra, Stta (4,08 min)
sa han prata kan med matta.

Det var dags att tanka pa refrangen ^~^
att aka hem och krypa ner i sangen.
Av styrelsen vi tog farval,med tack,
tog pa oss ytterkladerna och stack
och alia reste sedan hem till sitt
utom jag, som akte hem till mitt.

Langvaga gaster fran Orebro
det skulle knappast man kunna tro
att sa pfantligt var intresset,
men dar kom Weinarth, sprinteresse
som beskrev sin un^doms USA-resa
som en besvikelse och nesa,
ty pa Ellis Island holls han kvar
i injze mindre an sjutton dar
- men han var envis och tapperbara for felsanda papper.

Med tack for senast och hjartliga
halsningar
Eric Haasum

