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DENNA GH-are

~

har i huvudsak tillkommit for att presentera och overlamna den sedan
lang tid tillbaka mycket omtalade jubileumsmatrikeln (55). Efter sju
sorger och atta bedrb'velser - de fiesta har nastan tagit loven av matrikelredaktoren Rolf W. Jonson (kan aven skrivas RolfWpunktJonsomnedettess) - vilken hade malsattningen att fa ut matrikeln till jubileumsfesten pa Nyckelvikens gard den 13 maj. Man kan ju tanka sig att det
var siffran 13 son spb'kade men Ulla-Britt Wallin pd Aso fb'reningsrad
som svarade for tryckningen har den bestamda uppfattningen att det var
radets nyinkopta tryckeridetalj som skapade fb'rseningen. Alltnog, nu
kan vi alia andas ut atminstone tills vi far hb'ra kritiken.
Enligt meddelande i fbregaende GH-are si ar fordelningen av kritiken
foljande A) Negativ kritik riktas till redaktoren Rolf W. Jonson.
B) Positiv till ovriga i redaktionen. Allt enligt MBL - Lagen om medbestammande i arbetslivet.
MEW INGET ~OM SOM TNTE HAR NAGOT GOTT MED S~IG -' genom" forseningen av
matrikelutgivningen och den darmed foljande extra utgivningen av GHaren far vi tillfalle att redan nu presentera de rykande farska resultaten av GH-MASTERSKAPET I VARPA 1977 som gick vid Hellasgarden
i tisdags (7).
Inom parentes ( ) redovisas deltagarnas alder.
1. Roland Runfast (fjolarsmastaren - bowling o vattenpolo,45) 2. Yngve
Pettersson (simledare, motionar m m 45) 3. Eric Haasum (84) - obs!
inget felslag 4. Bjorn Branelius (vattenpolospelare 44) 5. Rune Oberg
(vattenpolospelare 55) 6. Sune Svard (specialitet ryggsim 50) 7. Tage
Holmqvist (specialitet donator till Hellas 66) 8. Gosta Bergstrom
(bowling, simning, fri idrott m m 79). Utslagna i forsoken utan sarskild ordning. Heat 1: Erik Torparn Akerlind (-74), Affe Malm (77),
Sigvard Malm 552), Stig Holmin (67), Rolf W. Jonson (69) och Bo Theander (63). Heat 2: Sten Agardh (66), Gunnar Skogberg (68), Arne Jutner
(57), Olle Gaimer(55), Lars Akerlind (59), Arne Nyhammar (56).
Utan att det ar vetenskapligt bevisat var det sannlikt det ymningt
forekommande regnet under tavlingen som bidrog till att det var sa
mycket "blotdjur" i toppen. Enligt historikerna var det nu tredje
aret i foljd som masterskapet gick under liknande vaderleksforhallanden. Det ar darfb'r sa mycket mer vardefullt att deltagarantalet oaktat
de miserabla forhallandena standigt okar. Utmarkta arrangbrsduon
Knutte- (79) och Ruth Hellstroin stod som vanligt for perfekt genomforda tavlingar. Till etfc kommande ar kanske vi far rakna med tre
forsoksheat?
En sarskild blomma till energiske GH-kassoren Stig Holmin som fbrutom
tavlandet stod for prisutdelninga-"middagen" artsoppa utan arsenik men
med varmpunschtillsats. Summa summarum: ytterligare en GH-traff i gammal fin Hellasanda.
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Erik Blumenthal 75 Aug 8
9
Bengt Melin
60
10
Folke Brostrom . 60
14
Peder Rigard
75
21
Ingemar Isberg
50
Olle Ramler
60 Sep 22
29
Gunnar Almstr6m 60
Carl W Palmar
85 Okt 27
29
Isidor Hellgren 85

Olle Ostergren 70
Nils Dahlstrom 70
Stig LundIn
50
Jacob Lindahl 70
K-B Gavelin
Elis Soderman 80
? Ingvar Holmgren 50
Arne Andersson 60
Eric Stangelin 80

SPANSTA MED GH ( i Storkyrkoskolans gymnastikhall och sunanlaggning
avslutades for varsasongen den 12 maj pa Zum Franziskaners *""*
panna och 81 dartill. Ledarna Rolf W. Jonson och Palle Bjorklund onskar
sommar och ber "spanstarna" och ovriga GH-are att tanka p& "ko^
mar. Den 8 September drar man igang igen med sasong nr 15, varv ij
nya spanstare i aldrarna fran 45 och uppat (den fysiska aldern) valkomna.
Roffe 0760/33384 och Palle 18 17 16 lamnar narmare ^upplys.nj.ngar..
HELLAS AVEN I MOTVIND som SUPPORTERKLUBBENS insamlingsdrive for 1976/77
preliminart dopts till av red har av Bertil Nordenfelt papassligt foreslagits att i stallet lystra till HELLAS I SAVAL MED~som MOTYIND vilket
harmed varder kungjort och stadfast.
Som vanligt handlar det om foljande.
Por medlemsavgiften 150:- med bastukort till Hellasgarden 200:- far Du
Medlemskap i Hellas ;for resp-aldersgrupp. Delta i utlottning av penninglotter och premieobligationer vid insamlingsdrivens avslutning nov/ded 77»
Delta i Spansta med GH-gymnaatiken - se notis ovan. -^elta i b'vriga aktiviteter anordnade av Supporterklubben och GH, studiebesbk, utflykter m m.
"Famil.ierabatt"- Bastukortberattig-ad mcdlem ager ratt att ansluta b'vriga
familjemedlemmar (sarnmanboende) for 75s- som da galler for bastukort till
Hellasgirden och medlernskap i Hellas - dock ej ratt att deltaga i utlottnin^s-n,
A7GIPTERNA 150:- resp 200:- och i forekommande fall 75:- insatts pa Supporterklubbens postgiro 65 56 96 - 3 pa en gang eller i delar.
SUPPORTERMEDLEKMAR far aven rabatt (dubbelrabatt) pa sasongkort till Hellas
hemmamatcher i handbell, Ring Gustav Andersson om &a. onskar dylikt,382146.
NICOLIH och BO AX:son JOHNSON i fint sallskap.

GH:s direktionsvagn
GH:s postgiro ar 50 53 33 - 5 - arsavgiften lagst 15:GH-redaktionen onskar En Glad och
Trevlig Sommar
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