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HARMED KALLAS TILL ^RSMOTE I SALLSKAPET GAMLA HELLENER (GH)
( Betr pris-
eller

CLAESSE
4,

Eisdagen den 19 februari (1985) kl 18.30 i NACKA GARD.
'tavlingen i forra GH-aren om det skulle bli pa Hellasgarden
Nacka Gard, si bar intet svar inkommit - alia bar val tagit

givet att det skulle bli Nacka Gard.) SAMLING 18-18.30
va.rvid uppvarmning sker med hjalp av CLASSES specialbal - numera
kant av de fiesta i GH och Supporterklubben. DAREFTER arsmotesfor-
handlingar enligt stadgarna. Ju fortare dessa gar - ju fortare kommfe
med typisk GH-meny. Smor o brod, sill i sorter, ost, kottbullar (varm potatis till
sill o kottbullar), kaffe. Drycker vatten/lattb'l. Starkare drycker mi medforas av en-
var (lita nu inte pi Classes "bar").) Kostnad: 35s- rostfria kroner.

ill bords^—^

Vid arsmotet kommer ett antal 70-aringar att kallas till standiga medlemmar med obegransad
ratt att fortfarande betala minst irsavgiften. Dessa torde vara om inte korrigeringar in-
trader Sven-Eric Carlsson, Birger Nystrom, Arne Jakobsson, Sigge Pernbeck, Sture Morin,
Tage Westin, Gunnar Holm, Nils fetromstedt. I sammanhanget fair erinras om att en del ti-
digare kallade standiga medlemmar (standiga Hellas o GH) aven uppnitt denna aktningsvar-
da alder. Dessutom bar en del nytillkomna sallat sig till 70-skaran. Dessa far dock van-
ta att kallas till standiga tills de "mognat".

OCH INTE NOG MED DET - styrelsen kommer att fbresli arsmotet att foljande kallas till
standiga pi grund av kvalificerade insatser for HELLAS och GH.
GERDA LUTHMAN, VALBORG OLMIN, MARGIT HOLMIN, BRITA BJORKLUND, GIGGI HEDENSTROM, ARNE
NYHAMMAR, JAN HERNELIUS, JOHAN HORNHAKMR, RAJNE SODERB2RG, MALCOLM MURRAY, GUNNAR NYBERG.

ANMALAN - JA, GARNA J DBS ! Heist. f6re_irsnurtejb J_

FAEDVAG OCH FARDPLAN Buss 401 eller 403 frin Slussterminalen -
15 min trafik. Avstigning DAM(M)-torp - gi bakit i den fard-
riktning Du kom - Du bar NACKA GARD (gul kik) pi vanster
sida - Du kan inte missa den 1 Atertiget - ja bussar gar i
den riktningen ocksi. Lit oss - som vanligt --ha en trevlig
GH- Supporter- och H5LLAS-kva.ll.

familjenytt TJ.redakt&r: NAGON-ALLTID DESSA SKALL VI FIRA

fodelsedagar

Mars; 8 Uno Gregoriusson 60, ori
10 Sven Beblander 75, ori

BENGT fyllde 75 den 30 dec 1984.

Ulf Hird
Segerstad
skrev det-
ta och 2
ggr till
om var SM-
mastare
1931/32.

Februari: 8 Sigvard Malm 60, fri
14 Sture Larsson 60, te/mot
21 Sven Stolt 75. skid/ori_
April; "î Qunnar Malm, 80, fri m m

14 Sven Brise 60, sim
18 Erling Hongell 50, bow
21 Tove Jorhagen 75» skid/mot,Supp



Bo Backstrom
civilingenjor DHS
Sundbybeig, 70 4r

BOS3E BACKSTROM som fyllde 70 den 4 februari torde ha saskild anledning att
gladja sig at Hellas-framgangarna i handboll tillsammans med foljande Hellas-
kamrater som tog hem Hellas forsta SM i handboll ar 1936 (aven SM-seger 1937)

Sven T Johansson, 75 27/10 i ar, hardfbr. back tillsammans med Sture Johans-
son - Wretborg.~74 16/11, Arne Karlsson (Sveriges basta handbollsmalvak?
enligt Hellasbladets jubileumsnummer 1938), manga fler Hellasmalvakter her
senare fatt detta epitet Curt Ericsson (tyvarr bortgangen nyligen) Roland
Mattsson, Lennart Ring, Prank Strom, hur manga har jag glomt ?, Jan Hellsta-
dius. 76, 23/8, kapten i laget, red minns val bro'ierna Hellstadius t'ran Bas-
tugatan 40 - red bodde namligen i 42:an - och minns val hur Jan uppvaktade

4/2-85 en skon dam i gathuset till nr 40, vidare Bosse Backstrom portratterad har in-
till - i derma argang forward tillsammans med Bertil Sarneman 7TT, 22/11 och Erik (Pam-
pas) Westman, bortgangen skulle ha blivit 76 i ar, ike. FrQander, 71, 4/H, samt Arne~
Leekstrom,"70, 23/8.
Samma gang med Mats Hellstadius, 69, 30/4, blev aven SM-mastare_j1937 - for ovrigt ett
jattefint ar for Hellasidrotten.

Hellas har senare tagit manga. SM i- handboll och alia Hellener och Supporters onskar det
nuvarande laget med Christer Meckbach och Danne Eriksson som ledare lycka till pa
vagen mot toppen igen. Hoppas bara att Erik Hajas och ovriga fina spelare fb'rblir oske—
dade och stannar i "De Grona Leden".

•HANDBOU-

Hellas bast i Stockholm
Nu finns statistiska bevis
p& vilket som ar Stock-
holms basta handbollslag.
Efter att Hellas besegrat
Cliff i gardagens semifinal
i div I ined 25 — 22 rader
det ingen tvekan om att
Hellas at serien basta
lag.

Hellas var dock inte pi nagot
satt 6vertygande. I paus hade
Cliff ledningen med 14— 11 och
det ger en ganska bra bild av vad
som tilldragit s'v'.

Nar det gallev andra halvleken
kan det hela sammanfattas med
namnet Erik Hajas. Nar stall-
ningen var 17 —17 klev Erik in
som straffUiggare i stallet for

Bold WeslerUrid och efter den
fulltraffen stod Erik for ytterliga-
re sex raka ,Btal'*l6r Hellas del.

Erik Hajas hor dock till dem
man rSknaTjined skail go'ra en
brainsats, -; ;

En som gjorde en riktjgt bra
match i det tysta var Stefan Ols-
son. Han gjorde en riktigt bra
insats baklt och stod for en he!
del av det positiva som kan sagas
om Hellas forsvar, Nar det galide
det teensiya spelet stod han for

Tranaren i Hellas, Christer
Meckbach, var hart provad i 50
minuter, men efter matchen kun-
de han kosta pa sig ett erkannan-
de att motstandaren var riktigt
brar

—Ingen tvekan om att Hellas
och Cuff ar de basta lagen i seri-
en, kommenterade han.

Och Cliff da? Ja, ferutom en
taktisk miss i bdrjan av andra

^halvlek gjorde speqellt Roger
Wrede en bra insats. Han hade
som en av sina uppgifter att
punktmarkera Erik Hajas oeh
det lyckades han bra med f6re
paus. Nar sedan Erik Hajas kom
loss i andra halvlek var det inte
Roger Wredes fel, eftersom han
d£ fatt andra uppgifter.

Cliff kanske far lamna ifran sig
andraplatsen i tabellen tillfailigt
efter sondagsuppgorelsen mel-
lan Swithiod och Norrkbping,
men som Christer Meckbach
konstaterade i gar, ar det ingen
tvekan om att seriens basta lag
ar Hellas och Cliff.

Morgan Janson

TILLAGG:

GUNWAR miM (80)
6/4 1985

var lagledare unc
denna storhetsperiod
i handboll

ATERSTAENDE MATCHER 15/2 kl 19.00 Eriksdal HELLAS - IRSTA, 4/3 Eriksdal Hellas - BK
Soder kl 19.00, 9/3 Skarholmshallen 16.30 POLISSN - HELLAS - KOM o HEJA -pa H E L L A S
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Postpiro 65 56 96 - 3 200:- pa en gang eller i delar. VAD FAR DU FOR DET ?
Medlemskap i Hellas for respektive kategori - Obs 1 Grund-avgiften till Supporterklubben
( ej porterklubben) ar 200:-. Avgift nr 2 o s v 125:-. Fran grundavgiften dras till Hel-
las medlemsavgiften oavsett kategori. Resterande star kvar i Sunporterklubben. M a o
sa blir det kvar 200:- i Supporterklubben for standiga medlemmar i Hellas som *•>- befri-
ade fran avgift i "moderklubben". Dessutom ager Du ratt att delta i s3,val Suppcrterklub-
bens som GH:s aktiviteter och delta i utlottning av premieobligationer och penninglot-
lotter vid arsmotet i skiftet november/december, Som extra krydda har Du chpnsen till
penningvinster ver.je den l:a (omkring) i m§,naden, da 100:- respektive 50:- lottas ut
till dem som har de tv& sista siffrorna i medlemsnumret sammanfallande med hogsta-



_ *? -

vinstennumret i penninglotteriet.

Len 1 februari var de tva sista siffrorna 50. Det ar bara att hOT)pas att de som bar
50, 150, 49 o 51, samt 149 o 151 har betalt arsavgiften for 1985 annars blir det inga
utbetalningar.

Postgirot ar 65 56 96 - 3, 200:- pa en gang eller i delar. Har Du nagra fragor s&
stall dem till Gunnar Tennedal, bostaden 715 36 90.

I nasta utgava av derma blaska redovisar vi medlemsstocken - 1984 var det 191 blir vi
minst 200 1985. Gamle (60) SM-mastaren bl a pa 1500 fritt (for Elfsborg) Bror-Ebbe Anders-
son har redan noterat sig som ny medlem med nummer 185.

Till .PER-OLOF OLSSONts Minne har k Hustru ANN-MARGRET (Nirling)
stallt upp tva vandringspris i sprinteraim - 1 for herrar och
1 for darner. For fbrsta gangen kommer prisen att utdelas vid
simsektionens arsmbte den 7 mars kl 19-30 i Restaurang Kvar-
nens festvaning, Tjarhofsgatan 2 eller 4 (vid Bjbrn*Tradgard)

Gamla simmare och hoppare som bnskar traffa Ann-Margret kan
anmala detta till Palle o Brita (Bjbrklund) 18 17 16 eller

Sven Svikt (o Tyra) tel 47 76 97. Traffen beraknas aga rum i klubblokalen i hornet
Stora Gungans Yag och Nynasvagen - hallplats pa Farsta-tunnelbanan Sandsborg cirka 100
m darifran, samma kvall torsdagen den 7 mars. Narmare upplysningar Palle o Svenne.

GH-FLASET eller SPANSTA HIED GH ar inne p& sin 42:a sasong. Plats Stor-
kyrkoskolans BAD- och GYMNASTIKANLAGGNING , Svartmangatan 20-22, Old Taun

Torsdagar kl 19.00. Palle 18 17 16 och Rolf W. 0760 - 33384 lamnar narma-
re upplysningar. Ett fatal nya kan efter nadig ansb'kan ( 3 ex) vinna in-
trade. Ett trivsamt gang som red varmt kan rekommendera. Bilden t v
visar for bvrigt en nyinkbpt traningsapparat. Kladsel for spanstare
dock valfri.

Pa tal om spanstare s& har var medlem, avgaende bbrschefen BSNGT GRGN-
QUIST (f 1918) tilldelats HM Konungens medalj i 12:e storleken (stbrre
finns inte) att bara: med blatt band. (Ordnar utdelas inte langre till
avenska medborgare.) GRATTIS BENGT - vi solar oss ocks& lite 1

Anledning till utmarkelsen ? Det finns dom som pastar att
hen fatt medaljen for sina/insatser som vattenpoloml.lvakt
i '̂det vita laget" i Morgonbadarklubben (SWALLS) T alltid
grunda sidanj

Storvarvning till GH: Folke Hellstrom och Peter Fernstrom
fran Fri Idrott.

ARSAVGIFTER
Oaktat inflation och portohojningar raknar vi inte med
nagra hojningar av arsavgiften till Sallskapet Gamla Hel-
lener. Den ar satt till lagst 25:- och betalas ratt fli-
tigt aven av stMiga medlemmar som ar befriade fran av-
giften. Var varderade eller vordade kassbr Stickan (75)
har emellertid tryckt upp ett nytt inbetalningskort upp-
tagande bl a GH arsavgift - Farbrors Minne - och Uppvakt-

- och jubileumsfonden. Ta inte detta som ett p&hopp - alia inbe^alningar ar ju
frivilliga - men utan medlemsavgifterna ar det sv&rt att driva verksamheten - bvriga
avgif ter ar ju vara och ens sak - ingen skugga faller pa nagon om dom uteblir - lat
bara inte kamratskapet naggas i kanten - lit oss traffas och ha kul 1
Postgirot till Sallskapet Gamla Hellener ar 50 53 33 - 5.

VARFOR INTE BADA PA HELLAS TRANINGSKVALL I FORSGRSNSKA BADET ONSDAGAR KL 19.00.
Kontaktman Sune Svard, tel 93 79 59.



Svenska Simforbundet och Sim- och Idrottsklubben Hellas

I N B 3 U D E R

harmed till 1985 - ars Svenska M A S T E R S i simning.

Svenska Masters ar en oppen tavling, varfor saval svenska som utianska
Masterssimmare ar hjartligt valkomna.

PLATS:

TAVLINCSTIDER:

Forsgrenska badet ( 25 m x 6 banor ) i Stockholm.

Fredag 15/3 kl. 19.00
Lordag 16/3 ki. 1*.00
Sondag 17/3 kL 09.00

KLASSINDELNING:

GRENAR OCH
GRENORDNING:

A 25-29 ar
B 30-3* ar
C 35-39 ar
D *0-4* ar

E
F
G
H

*5-*9 ar
50-5* ar
55-59 ar
60-6* ar

65-69 ar
70 ar och aldre

FORFRAGNINGAR:

Fodelsearet raknas for aldersklassindelning.

Varje gren startar med aldsta aldersklassen
forst och sedan nedat i aldersklasserna.

Pass 1, fredagen den 15 mars ki 19.00
1500 m frisim A - 3

Pass 2, lordagen den 16 mars kl. 1*.00

100 m frisim A - 3
100 m brostsim A - 3
100 m ryggsim A - 3
100 m fjarilsim A - 3
100 m medley A - 3
*00 m frisim A - 3

Pass 3, sondagen den 17 mars kl. 09.00

50 m frisim A - 3
50 m brostsim A - 3
50 m ryggsim A - 3
50 m fjarilsim A - 3
200 m medley A - 3
*x50 m medley mixed A - D och E - 3.
4x50 m fritt A - D och E - 3.

Lagkapperna bestar av klubblag.
Aldre simmare far delta i A - D-klassen.

Forfragningar kan goras hos Svenska Simforbundet,
tel OS - 713 63 11 och 713 63 1* och Arne 3utner
tel 08 - *2 *6 63 och speciellt for utianska
deltagare Hakan Wassdahi tel 0*55 - 80 387, 5*903.

Som framg£r av text harintill
arrangerar Hellas Svenska Oppna

Masters den 15-17 mars 1985 i Fors-
grenska badet.

Kom och se hur det gar for foljande -
gratis entre - flera SM till Hellas
utlovas.

(utan sarskild ordning med fb'delseta-
let inom parantes.

Bror-Ebbe Andersson (24)
Jan Tornell (32)
Bo Ericsson (33)
Bo Berglund (48)
Mats Jutner (49)
Bertil Werner (33)
Jan Hoog (33)
Runo Romell (38)
Hans Trygg (33)
Jan Elvin (33)
Lennart Prostad (38)
Arne Jutner (20)
Hasse Andersson (34)

Om fler ar intresserade ring Arne Jut-
ner , 42 46 63.

Men vi (Hellas) behover hederspriser
och sponsning. Du eller Ditt fb'retag
far kopa en tavlingsgren for 1000:-.

Namn i prograramet och i resultatlis-
torna. An finns det grenar kvar - ring
Arne 42 46 63 om Du ar intresserad
eller har tips.

Med detta nummer skall fb'lja som bilaga var nya (nedlemsmatrikel. Den ar en forovning
till jubileumsmatrikeln till 1987, som aven skall innehilla fler data om varje medlem
i likhet med tidigare jubileumsmatriklar. Hall till godo - anmarkningar mottas ejl

Styrelsen.


