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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   F Ö R  Å R  2001 
 
 
Styrelsen för Sällskapet GAMLA HELLENER avger härmed berättelse över verksamheten 
under 2001. 
 
Styrelsen som tillsattes av årsmötet 2001-02-13 har haft följande sammansättning. 
 
Ordförande:        Kjell Gustafsson 
Sekreterare:        Jan Falk  (protokoll) 
Uppvaktningssekreterare:  Vakant 
Kassaförvaltare:               Gerd Hallberg/Rune Lidsell 
Vårdare av Farbrors grav:  Åke Olvall    
Klubbmästare:                Claes Draggart 
    Eva Törngren 
Ledamöter:   Sune Svärd 
     Bertil Werner 
                          
Allmänt:  
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Sällskapets styrelse har även haft inblick i moderklubbens verksamhet genom att GH-
ledamöter har deltagit i överstyrelsens möten. Vidare har Sune Svärd varit  ledamot i Suppor-
terklubben. Jan Falk, håller sig informerad om orientering där han är medlem, Eva Törngen, 
Bertil Werner och Claes Draggart är Masterssimmare.  
 
Ekonomi 
Sällskapet Gamla Helleners ekonomi och förvaltningen av fonderna framgår av kassörens, 
Rune Lidsell, ekonomiska berättelse. Rent allmänt kan noteras att nedgången på aktiemarkna-
den även hade effekter på GH:s fonder. Dock inga dramatiska sådana – genom olika åtgärder 
har GH klarat sig ganska bra. 
I sammanhanget ska nämnas den stora sorg som GH-styrelsen drabbades av då vår kassör, 
Gerd Hallberg, avled efter en kort tids sjukdom. Detta kom att prägla en hel del av GH:s arbe-
te under verksamhetsåret. Rune Lidsell kunde på ett förtjänstfullt sätt gå in som ny kassör un-
der det sista halvåret.  
 
Medlemmar 
Sällskapet Gamla Hellener har 352 ordinarie medlemmar varav 82 är kvinnor. Därutöver 
kommer även de hellener som är över 25 år –  som enligt en stadgeändring 1998 automatiskt 
ska ingå i GH.  
 
Vår ålderman är Herman Bortz som är född 1903-03-26. Herman är orienterare i grunden och 
har varit verksam både som aktiv och som ledare, bl.a. som erkänt duktig banläggare. Han är 
också en värdig representant för ett fint, men numera inte så vanligt hantverk med konstnärli-
ga förtecken, han är ciselör. 
 
Under verksamhetsåret har 13 medlemmar i sällskapet för alltid  lämnat vår krets. 
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De bortgångna är: Nils-Erik Baehrendtz, Gerd Hallberg, Lasse Åkerlind, Jan Hellstadius, 
Erik Wennergren, Åke Olsson, Hans Ohlén, Hans Pettersson, Jacob Lindahl, Erik Wallenius, 
Henry Kälarne, Manne Karnebäck, Hans-Olov Landström, Sören Perno, Kurt Lindqvist. 
 
På samma sätt som under tidigare år har GH kondolerat, både för egen och för hela Hellas 
räkning. 
 
Uppvaktningar  
Sällskapet har under verksamhetsåret uppvaktat totalt 68 jubilerande Hellener, såväl inom 
som utom sällskapet. Av dessa fyllde tio 50 år, tolv fyllde 60, nio 70, tretton 75 och femton 
fyllde 80 år. Vidare gratulerades sex 85-åringar och två 90-åringar och en 95-åring. 
 
Ständiga medlemmar 
Vid föregående årsmöte kallades till ständiga medlemmar med anledning av att de uppnått en 
ålder av 70 år under 2000; Gunnar Jonsson, Therése Liljeberg, Inga Retsloff och Ingrid Sjö-
strand. 
 
GH-gymnastiken 
”Spänsta med GH” är inne på sitt 38:e verksamhetsår. Varje torsdagskväll pågår gymnastiken 
i Storkyrkobadet i Gamla stan. Styrelsen bugar, som tidigare, för Paul Milestad och de övriga 
som håller i tåtarna. 
 
Evenemang 
Under verksamhetsåret har genomförts ett antal arrangemang.  
 
Vildmarkssoppa med vidhängande historisk rundvandring i Nacka har blivit en tradition under 
våren. Som vanligt stod Claes Draggart och Eva Törngren för arrangemanget, som ägde rum 
den 17 maj. 
 
I början av juni, närmare bestämt den 7:e, arrangerades traditionsenligt GH-varpan ute vid 
Hellasgården som mer kom att kretsa kring boule. Paret Roland och Lillan Spångberg vann – 
som vanligt.   
Tävlingarna avslutades som vanligt med middag i klubbrummet vid motionslokalen. 
 
Årets kräftskiva ägde rum den 23 augusti vid Hellasgården. Boule och tipspromenad inledde 
programmet. Eva Törngren och Classe Draggart stod som brukligt för den trevliga dukningen 
och den lukulliska spisen på ett föredömligt sätt.  
Den 25 september arrangerades en visning av det nystartade DN-museet i Marieberg. Guide 
var GH-sekreteraren och DN-medarbetaren Jan Falk. Besöket avslutandes med fika i Café 
Scoopet. 
 
Observatoriet med dithörande museum besöktes den 26 november. Innan den guidade vis-
ningen och höjdpunkten – utsikten från taket – fikade man i det anslutande kafeét. 
 
Ålandsresan företogs den 5 december och fick avsluta GH:s evenemang under året. Nämnas 
bör den spännande frågesport som Rolf Wikström stod för. 
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Klefbecksjetongen 
Inga jetonger har delats ut under året. 
 
Stipendier 
Under verksamhetsåret har stipendier från de av Gamla Hellener förvaltade fonderna utdelats 
enligt följande: 
Ur Farbrors minne till orienterarna Mikael Nyberg, Errol Wicksell och Marianne Lind-
ström, friidrott:  till träningsläger för 14-åringar i distriktsfinalen för Stockholm, simning: Sara 
Ljungblad, Matilda Netje, Helena Ek, bowling: till nysatsning på ungdomar, handboll: Lotta 
Gravenius och Jörgen Ellberg, tennis: Kurt Nyström samt träningsläger för juniorer. 
 
Övriga aktiviteter: 
Bingolottförsäljning fortsatte under året och gav extra inkomster till GH. 
 
Klefbecks grav: 
Åke Olvall har fortsatt sitt förtjänstfulla arbete att vårda den grav på Sandsborgs kyrkogård 
där Hellas grundare, pastor Ernst Klefbeck vilar. I skötseln ingår bland annat gravsmyckning 
vår och höst.  
Under året har GH bekostat en förnyad förgyllning av gravskriften. 
 
Övrigt  
Två nr av ”GH-aren” har utkommit under året och dessutom har Hellasbladets nr 1-4 utnytt-
jats för att informera om GH:s verksamheter. 
GH:s plats på Sim- och IK Hellas hemsida har upptäckts av en del hellener i förskingringen 
och andra idrottsintresserade som hört av sig till GH med frågor. Adressen är 
www.hellas.a.se/gh/ghhemsida.htm 
 
Masterssimmarna, varav de flesta är med i GH, har under året haft fortsatta framgångar, såväl 
inom Sveriges gränser som utom. Även orienterarna och tennis har haft full verksamhet uppåt 
i åldrarna. Bland annat kan noteras att orienteraren Vidas Armalis blev veteranvärldsmästare, 
H 35. Även många av bowlarna får inräknas i verksamheten för seniormedlemmar. Man får 
inte heller glömma handbollssektionens Trimlag som försvarar Hellas färger med den äran – 
2001 blev Trimlaget svenska mästare. 
Stockholm den 21  februari 2002 
 
 
 
 
Kjell Gustafsson       Jan Falk            Rune Lidsell 
 
 
 
Claes Draggart     Bertil Werner     Åke Olvall          
 
 
 
Sune Svärd              Eva Törngren   
 


