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ALAND, MAR IEHAMN och trakterna kring denna yackra stad
blir resmalet for GH:are och Supporters lordagen och sb'ndagen den 14/15 sept

Vi startar med bussfard fran Ostra station till Norrtalje - tid anges senare ~
dar vi gar ombord pa Siljalines Botnia som har enorma resurser att ta eiaot
oss pa ett trevligt satt. Eaten avgar fran Norrtalje kl 10.00 med ankomst
till Mariehamn kl 15.00 finsk tid,

I Mariehamn moter oss en sightseeingbuss for en tvatimmarstur till historiska
och kulturella minnesmarken. Turen avslutas vid Hotell Savoy dar vi skall bo !;•
i dubbelrum under natten till sondagen. Hotellet ar nybyggt och har en komf ort
som otsvarar hogt stallda krav.

Ef ter vederbb'rlig installationstid pa hotellet har vi planerat en gemensam
middag pa en av Mariehamns trevligaste restauranger,

Kvallen och natten far sedan bedrivas efter vars och ens tycke och sinak. Stt
— flertal aktiviteter finns att valja pa,

Sb'ndagen overlamnas helt at resedeltagarnas egna onskemal bl a skall det val
shoppas innan Floria kl 17*00 finsk tid tar oss ater till Norrtalje, dar vi
lagger till kl 20.00 for att med buss vara ater i Stockholm vid 21-tiden,

EOTOMISKA P5RUTSATTNINGAR
Bussfarden tur och retur Uorrtalje ar resandens ensak. 50 -resp 25-kort galler.
I annat fall 10 kuponger i vardera riktningen. Manga kanske valuer att installs
sig direkt vid b&ten i Norrtalje^ vilket givetvis inte moter nagot hinder.

Batresan tur och retur Mariehasm, hotell ocli sightseeingturen betingar ett pris
av kronor 55:-. per person*

Den gemensamiaa middagen exklusive service och drycker (inkop f&r goras iiven pa
utresan)beraknas halla sig i prisklassen 20-25 Icronor. Forratt, varmratt och
kaffe eller desert. Utgiften for maltiden oestrids av resp middagsgast.

ATT AIIOEDNA GRUPPRESOR
ar alltid ett besvarligt kapitel, Bokning av rum, bil^etter mm. For den/de som
diirfor ar intresserad att medfolja pa resan hoppas styrelsen pa sa s^ibbt besked
soin mojligt, Vi hade tanltt oss erhalla anmalningarna senast onsdagen den 28
augusti pa narslutna blanlcett, P n ar endast 12 dubbelrum reserverade+vantelista

YTTERLIGAGARE PROPlER med anledning av Alandstrippen.
Aktuella prislistor konuaer att sandas ut till resedeltagarna. Som prisexempel
betr sjbpriserna pa alkohol kontra systempriserna i Sverige kan namnas - sjo-
priserna forst - Vodka 30-48, Gin 30-60, Rom 45-51, Mkor 24-60, Whisky, scotch
32-64, Vin ar det ingen storre fortjanst pa utom betr starkvinerna, dar fbrpack-
ningarna ar 1 liters mot systemets 75 el. Relationerna ar ungefar Sherry 30-43,
Port 24-41» Snask, kosmetika, parfym och cigarretter ar givetvis goda inkbpsobj.

UiroiiR BATRESORNA
korroaer vi att i bada riktningarna disponera sarskilt utrymme for s^mvaro nar
vi inte ar upptagna av andra aktiviteter i matsalar, cafeterior, barer och for-
saljningsstallen m m

Harmed anmSles foljande till GHjs/Suppkl Aladsresa den 14-15 September 1974

Namn «««..«.«.....„»,«»,»«««,,<*«,« .Adress

Namn .....,............,.,».«, Adress ».•<-,,* e . » , « « , „ « » « . /v.

Resekostnaden kr 55s- per person insattes pa GH:s postgiro 50 53 33 - 5
senast den ................

Anmalan insandes till Arne Jutner, Bjbrngardsgatan 15, 116 26 Stockholm, tel.

Antal deltagare i middagen pa Hotell Arkipflag Onskar stanna i 42 46 "
hotellets bar efter middagen-dans
Antal

•
: . - ' - - - :



CONGRATULATION AND JUBILATION
Sept 9 Inge Eriksson 50 Nov 1 Pekka Edfeldt 60
" 13 Carl A Nelson 75 4 Ake Froander 60
Okt 6 Bertil Martensson 50 20 Kurt Lundkvist 60
" 10 Bengt Logardt 60 26 Bror Hellstrom 60
11 22 Gunnar Holm 60 26 Georg(Tierp) Johansson 70

Dec 12 Sten Ringblom 60
14 Hagbard Dennel 80
24 Fred Banners 70
29 Calle ustergren 50

KAMPANJ - MEDLEMSVARVNIN& - till GH

Eftersom medlemskap i GH (Sallskapet Gamla Hellaspojkar) inte uppstar
automatiskt nar hellasmedlem fyller fordringarna for intrade i Sallskapet
maste for Sallskapets fortlevnad en viss aktivitet aga rum for medlems-
varvning. Givetvis avilar detta i hog grad styrelsen men borde vara en
angelagenhet av vikt for Sallskapets b'vriga medlemmar, Kolla darfb'r ned
Dina narmaste Hella.skamrater om de ar medlemmar i GH, Om inte - yarva dem I

Fordringar enl stadgarna
11 § 2 Me diem av Hellas kan beviljas intrade i Sallskapet om vederborande
fullgjort sina f orpliktelser inom Hellas, fyllt 27 ar och varit medlen i
Hellas i 10 ar" .......

ANMALAN till medlemskap kan ske per tel eller post till Sallskapets sekr
Lasoe Akerlin̂ ' Torsbygatan 12, 123 41 Parsta, tel 64 02 87.

MEDLEMSAVGIPTEN ar 15:- per ar och GH:s postgiro ar 50 53 33 - 5.
(Samraa for den som ev inte betalt medlenisavgiften i ar och for den soni
oiiskar lamna frivilliga bidrag till bl a uppvaktningsf onden, )

T.3AT2R3ILJETTAB01II1EI;IA1TGEN ombesorjes som vanligt av Palle och Brita,' tel
18 17 16. Anmal redan nu Ditt intresse.

SPANSTA liiED GH i Storkyrkoskolans gymnast iksal med bastu och bassangbad
torsdagar kl 20.00 adiainistreras och leds som vanligt av Rolf W. Jonson
tel bostaden 0764/ 44028, Trolig sasongstart den 12 September,

SUPPORTERKLUBBENS postgiro ar fortfarande 65 56 96 - 3

for den soni kanner sig inanad. Avgif£en som bekant 150:— - kan betalas p&
en gdng ellor i delar. I avgif ten inkluderas bl a medlcmskap i Hellas 40:
och fedkort till Hellasgardens bastubad, samt deltagande pd raedlcmsnumret
i Supporterklubben i dragningen av premieobligationer och penninglotter
vid arsmotet skiftet november/december - 74,

Poljande utrymme overlamnas till Hellas egen idrottskonsulent - Mr Hellas
Olle Gaimer att frit,t disponera for sina synpunkter,

*

TACK Arne!

Kom just fran semester ocb bar endast hunnit ISsa denna epistel

Alandsresan verkar trevlig. For ovrigt vill jag paminna om det

lilla svarskort som foljde Hellasbladet manga bar sant svar men

mAnga, manga bar inte gjort det Gbr Slag I Saken Just Nu Nar DU

•


