
GH-aren med^UPPORTERBULLETINEN Sprakror for Sallskapet Gamla Hellas-
Nr 5 1976 Arg 23 pojkar och Hellas Supporterklubb.
November Utgives utan pressstod och vid behov.

I redaktionen: Alltid nagon

TYVARR
far vi denna gang vara utan vinjetten designad av Rolf W.Jonson. Men red
hoppas att det skall ga bra anda.

I FORSTA HAND VILL VI KALLA TILL AREMOTE I SUPPORTSRKLUBBEN.
Det tidigare preliminara datumet T23) ar and rat till tjsdagen den 3.0 novembejr
Plats: Klubblokalen, Stora Gungans vag 14, Enskede, T-banestation Sandsborg.
Samiing: 18.00-18.30.

PROGRAMME! blir det vanliga med arsmote, prisutdelning av premieobligationer
och penninglotter. I det sistnamnda avsnittet deltar givetvis bara medlemmar
som tillfullo inbetalt medlemsavgiften. Paminnelse om ev rest fb'ljer denna
kallelse.

Sf-cer arsmotet och utlottningen serveras ett "gaende bord" till ett prls av
15:-/"skalle". Enkla,dubbla,svaga och starka drycker kommer att tillhandahal-
las enligt tidigare vunna arf arenheter.

intagna kalorier kan darefter skakas ned i motloteket till valkanda "ever-
greens".

PORANFiALAN ar alltid valkommen. Mr Hellas, tel 59 40 23 (dagtid), Stig Eolrnin
43 ?8 03, Arne Jutner, 42 46 63, Edvin R Alander 53 13 22 - de tre sista tele
mimren hemtelef oner - tar garna och tacksamt einot anmalningar FORE arsmotet.

SUPPORTSRKLUBBSTYRELSEN ar optimistisk och raknar med en fortsatt verksamhet
i ungefar samma stil som 75/?6 for ar 19?6/77, vilket i stora drag kan samman-
fattas enligt foljande.

For en medlemsavgif t av 150;- resp med bastukort till He 11 as garden 200:-

Hedlemskap i Hellas for resp aldersgrupp

Delta i utlottning av nenninglotter och r>remieoblip:ationer vid arsavslutningen.

Delta i___Sr)ansta med GH-gmynastiken i Storkyrskolans motionshall och bastubad
Torsdagskvallar kl 19.30. Palle 18 17 16 och Roffe 0760/33384, lamnar narmare
upplysningar.

Delta i ovriga GH- och Supporterklubbaktiviteter som-studiebesok, utflykter etc

Familjerabatt for 200:-medlemmar. Anslutning kan ske for medlemskap i Hellas
^ och bastukort till Hellasgarden for 75»-(Galler ej for deltagande i utlottning)

Medlem i Hellas motionssektion ager ratt att delta i Supporterklubbens utlott-
ning for 75^- under forutsattning att sektionsavgiften i Hellasinotion - 200:-
har erlagts.

OCH TILL SIST KANSKE DEN FIHASTE FORMANEN I SUPPORTERKLUBBEN namligen fribil-
jetter till Hellas hemmaihatcher i ha,ndboll. Fbrutsattning ar dock att Du for
vinsa grundavgifter till Gustav Andersson i handbollsketionen, hemtel 38 21 46,
betalar en viss surnma. Det ar namligen sa att att hanbollsektionen gatt ut med
ett erbjudande till Hellasmedlemmar att kopaSasongkort till Hellas matcher -
host- och varsasongen for 60:—. Ordinarie pris ligger pa 110:-. Supportermed-
lernraar bar erhallit detta kort for 30:-, vilken summa da gal It for den tidigare
avtalade avseende skatt och idrottsnamndens andel. Eftersom endast halften av
matcherna aterstar kan de Supportermedlemmar :som nytecknar sig eller gamla med—
lem-nar som inte tidigare tagit emot erbjudandet fa detta siisongkort gall and e for
resterande matcher i host och var for endast 15:~• Medlemskap i Supporterklub-
ben ar givetvis en f orutsattning. Ring Gustav om Du b'nskar kortetl Ran noterar
Ditt namn- - resten ordnar administrationen i Supporterklubben.

SUPPORTERKLUBBENS POSTGIRO AR 65 56 96 - 3 - Du kan betala pa en gang eller i
delar.



HELLAS hemmamatcher i handboll ar foljande.

21/11 Hellas
30/11 "
19/12 "
6/1 n
24/1 "
6/2 "
10/3 "
20/3 "

Kristianstad
Lidingo
Heim
Mai mo
Guif
Frolunda
Saab
Drott

sondag 14.30-
tisdag. 19,00 (Tyvarr arsmote da ?)
sondag 19.00
x&Mag 14»30 Trettondagen-torsdag
mandag 19.00
sondag 14»30
torsdag 19,00
sondag- 16.30 - gemensam matchtid for saintl lag

CONGRATULATION and JUBILATION
November 20 Nils-Erik Baehrendtz 60 Januari 4 Carl Strom
December 12

12
13
25
26

Allan Nordenstein 60
Sven Axelsson 70
Inez Akerlind 60
Gustav Olsson 70
Borje Palsson 50

11
12
17
21

Februari 7
17
28

Hugo Lundgren
Lars Ohrn

o
Gunnar tenbeck
Erik Wennerberg
Georg Eriksson
Karl-Gerhard Larstarn
Olle Landgren

80
75
50
75
60
85
70
50

SALLSKA.PET GAMLA HELLASPOJKAR 55-ARSJUBILERAR nasta ar och vi bar for anda-
malet tingat Nyckelvikens gard for "firandet" fredagen den 6 raaj 1977. Sa
nu har Du fatt reda pd datum - sa kom inte med nagra undanflykter I

JSDLSMSAVGIFTEN i GH ar 15:- for de som ev kanner sig, traffade. Postgirot
som tecknas av Stickan Holmin har nummer 50 53 33 ~ 5»

FORRESTEN har Du kollat att Dina narmaste kompisar ar med i GH ? Om inte -
sa gor det I

GH:s JUBILSUT'ISMATRIKEL har nu kommit in i slutskedet vad galler redigering
har Du glomt nagot eller inte lamnat uppgifter sa ring Roffe 0760/33384.

GK;s arsmote ar preliminart bestamt till tisdagen den 22 februari i klubb-
iokalen, Stora Gungans vag. Narma,re om detta i nasta GH-are.

Basta handbollshaisningar
fran alia oss i Hellas (Varldens "basta (tycker vi) handbollslag
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