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1975-11-10

V I B 0 R J A R M E D A T T

KALLA TILL ARSMOTE I SUPPORTERKLUBBEN och darvid sammanhangande avslutning
i insamlingsdriven 74/75 benamnd STOTTA HELLAS„

PLATS: Nya klubblokalen Stora Gungans vag 14, Enskede. (Hornet av G:la Dalaro-
vagen och St Gungans vag. T-banestation Sandsborg - 25 - 50 m gangavstand.)

-3
DAG och TID: Onsdagen den 2 decamber - samling 18.00-18.30.

PROGRA<<n<IET blir det vanliga. Kl 18030 arsmote med atfoljande utlottning av
premieobligationer och penninglotter. I det sistnamnda avsnittet deltar endast
medlernraar som till fiillo inbetalt arsavgiften i Supporterklubben - restraining
har utsants som paminnelse.

Efter utlottningen - som beraknas vara avslutad vid 19«30-tiden serveras ett
"gaende bord" med typiskt svenskt utseende. Enkla, svaga och starkande drycker
kommer att. tillhandahallas enl tidigare erfarenheter. C f^>'"/Sif/9Li.S)

Om intet oforutsett; intraffar med diskoteket raknar vi med att: kunna skaka
ned den narande maltiden till takterna av valkanda "evergreens".

ICARA VIIJNER - en mycket viktig detalj for underhallssidan - varvanlig foran-
raal DIG och DIB favorithustru/flamma pa telefon. 59 40 23 (klubblokalen) eller
Stig Holmin, bost 43 78 03, Arne Jutner, bost 42 46 63, Edvin R Alander, bost

53 13 22,

STYRELSEH FOR SUPPORTERKLUBBEN RAKi-JAR 1'IED EN FORTSATTHING 1975/76 avseende
stod till Hellas idrottsliga verksamhet denna gang under benamningen -
HELLAS I ALLA VADER och som vanligt star postgirokonto 65 56 96 - 3 vidoppet
for inbetalningar ga.lla.nde denna drive.

Som vanligt raknar vi med 150:- iitan bastukort till Hellasgarden och 200:-
fbr de som onskar ett dylikt korto Utlottning pa sedvanliga grunder av obli-
gationer och letter samt respektive medlemsavgift ± Hellas inraknad i priset.
Familjerabatteni pa 200:—=kronorsniva.n halls kvar vid 75^- dock utan ratt att
delta i utlottningen0
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Januari 3
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Februari 14
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28

Karl-Ike Hyberg
Nils Nordenson
Sven Blumentahl
Bo Lindqyist
Hans Karl s son
Sven Landstrom
Rune Lindahl
Marta Ekstrom
Lennart Lindskog
Helmer Rydholm
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CONGRATULATION AND JUBILATION

November 15 Karl Lagerqvist
20 Fritz Axel From
24 Gustav Andersson
28 Erik Palkhammar

December 2 Torsten Tranberg
2 Sten Agardh
2 Lennart Nordenmark 60
7 Bert.il Varnfeldt
23 Einar Kallsten
31 Bengt Kesselberg

VI EEIiTHAR OM
Spansta med GH i Storkyrkoskolan torsdagskvallar kl 20.00. Upplysningefcr
Palle 18 17 16 och Roffe (Rolf¥PUUKTJonson) 0760/33384,

TEATERABONNEMANGEW genorn Palle och Brita, tel 18 17 16, (Pariserliv som sags
den 28/10 var helbra, hoppas Herr von Hanken, som skall ses inom kort ar lika
bra), bor Du vara rned pa I REKOMLEKDriRAS i

HELLAS HEMMAMATCIIER I HANDBOLL (Supporterklubbsmedlelnmar lean erhalla fribiljett
genoin kontakt med Gustav Andersson, tel 38 21 46)
Sb'ndagar enl tidsangivelse i tidningarna £ch OT^ £n£da:gar_

23 november Hellas-Kristanstad, 10 dec Hellas-Heim., 11 januari Hellas- Drott

21 januari Hellas-GUIF, 25 januari Hellas-Vastra Prolunda, 15 febr H - Lugi



BIRGKR MALM - alias var BIRRE - har lamnat.kamratkretsen.
Inom styrelserna for GH och Supporterklubben hade vi alltid den kanslan
att, vi kunde vanda oss till Birre for att fa rad eller hjalp i olika
situationer. Oaktat alia andra uppdrag inom idrotten och politiken tror
vi - att, utanfor familjen - sa lag Hellas, GH och Hellas Supporterklubb.
honom narmast om hjartat. I dagstidningarnas nekrologer framgick vidden
av Birres kapacitet inom olika omraden - man staller sig darfor fragan
hur hann han med att vara sig sjalv pa ett sadant fb'redb'mligt satt: som
vi alia uppfattade honom genom aren - ledare och renharig Hellaskille -
Han lamnar ett stort hal efter sig - bast bevarar vi hans minne genom
att fora Hellas som organsiation vidare i den anda som Birre m fl fort
med sig fran Klefbecks dagar.

UTSIKES M M
Lennart,Brunnhage har sant tack for uppvaktningen pa 60-arsdagen -(som
bekant har Brunte numera hemvist i Scli/e'itz men dyker da och da upp i Old
Svedala)- genom bl a ike Attevall, som tog en svang forbi Brunte nar han
besokte Geneve for en tid sedan. Brunte plockade da frain filmer fran SM-
tavlingarna i Angelholm 1942, Varberg 1947» Lidkoping 1948» Stora Tuna
1950 och Linkoping 1953* Sammanlagd visningstid cirka 50 min. GH~styrelsen
kommer att foresla att. filmerna visas pa GH-arsmotet;i slutet av febr
och da hoppas vi pa att Brunte sjalv kan forevisa dem och att, en mangd
gainla simmare staller upp for "nostalgisk" afton,

HANS G BENGTSSON har andrat adress i USA till 102 Button RD, Sudbury
MA 01776, med tel 617-443-8502, och samtidigt med adressandringen sa
skriver han "Vi ses pa ^-A.a.gaxs I"

Fran HARRY (Oredan)Janson, Newton, Conn, USA, i klassen 80 - 90 ar,
komsier aven halsningar att: dar har varit den varsta hoststormen i mannamin-
ne men att. allt ar val och att fru Lisa plockar tomater,pepparrot, rabarber,
rodbetor, sallad och hallon (da inte getingarna ar for svara) och med hals-
ningar till alia och aven fran Birger Nordholm.

HEDLSMSAVGIFTERNA :

Sallskapet Gamla Hellaspojkar Hellas Supporterklubb:

Postgiro 50 53 33 - 5 Postgiro 65 56 96 - 3

irsavgift: Lagst 15:- irsavgift 150:/resp 200:-

SIXTEIT NYl-JAN bovlarkorapis till Knutte Hellstroia och Gosta Bergstroa har ta-
git steget fullt ut och hoppat med i Supporterklubben. Du varder halsad val-
kommen och tack for din medverkan som funktionar vid varpa-masterskapet i
varas.

Om derma GH:are/Hellassupporter utkomner deiina vecka (46) sa vill vi pa—
minna om invigning^en av nya klubblokalen, Stora Gungans vag 14, sondagen
den 16 november. Oppet hus hela dagen - GH-funktionare^fran 13.00 pa plats•»

I FORRA GH:aren puffade vi fgj? jnedlefflsvarvning till GH. Den notisen tycks
ha varit skriven med osynligt black'. Irade" GH:are - det ar inte fult att
skaffa medlemmar till GH - gor Nu slag i saken - varva och ring in nainnen
till Sti clean Holmin, 43 78 03, Lasse Akerlind 64 02 87, Arne Jutner, 42 46 63,

RED hoppas pa att kunna ge Lit ytterligare en upplaga - nr 6/75 - innan
JUL och HYAR men man kan aldrig vara saker - darfor far styrelserna for
GH och Supporterklubbfin tillonska alia Icisare

EN GOD JUL och ETT GOffT NYTT AR

Sti clean Heden, Lars "Kladd" , Sten (Snskilda Banken) Agardh, Edvin R,Gusten,
Harry Fagis, Arne, Lasso, Stickan Holmin, Rolf ¥. J, Palle, Nisse Luth,
Sune (Sabel) Svard0


