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Denna GH:are/Supporterbulletin bar tillkommit framst for utskicket av den nya medlems-
matrikeln. Att matrikeln inte kom med tillsammans med GHraren nr 3 hade sin orsak i
overvikt. 100-gramsgransen passerades och da gar portot upp i svindlande suimior.

Mad denna GH:are foljer alltsa som bilaga matrikel nr 9. De som varmed pa jubileums-
firandet ombord pa Birka Princess erholl sina ex da.

Givetvis firms det vissa s k skonhetsfel i matrikeln. Studera den garna noga - bade all-
manna delar men speciellt Dina egna uppgifter. Det som skall korrigeras talar Du om i
tal eller skrift till foljande:

Lasse Akerlind, 08 - 64 02 87, landet 0764-500 24, Ake_Olvall 08-48 39 73, samt ovri-

ga i styrelsen Arne Jutner, 08 - 42 46 63, 0766-67146, Stig Holmin 08 -43.78 03, 0766-

430 76, Claes Braggart. 08-716 09 71, Bengt-Olov Hansson 08-62 92 05, Brittis Malm 08-

40 31 21, Sune Svard 08 - 93 79 59, och Dan Eriksson 08 - 39 40 78-

Gor det NU - om det ar nagot som ar fel - sa att vi far in det justerade pa datan direkt
det underlattar for framtiden och kanske nutiden om det galler bl a adresser.'

"SPANGIS" aterigen varpamastare (Skarpte sig i finalen ; )
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Roland Runfast
Yngve Pettersson
Rune Oberg

Gunnar Slcogberg
Claes Draggart
Britt-Harie Jutner
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Forsoksgrupi) II:
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Jan Elvin
Roland Spangberg
Lars Akerlind

Bo Jutner
Gunnar Sjbstvom

.12
12
12

o
4

lagen
it
n

n
,,

Dammastarinna

Finalomgang:

1. Roland Spangberg
2.-. Roland; Runfast
3. Jan Elvin

4.,- .Yngve Pettersson
5. Rune Oberg
6. Lars Akerlind

Forst till 12 lagen
2:a till 12 lagen
3:a till 12 lagen

9 lagen
7 "
3 "

Prisutdelning och sedvanlig tors-
dagsmiddag agde rum och avnjots
i den riktiga HELLASGARDEN.

1988 ars masterskap gar tisdagen
den 7 juni - samma plats - start
1830 - OAVSETT VADER I

Vem knuffar ner Spangis fran tro-
nen ? En, handbollare kanske ? El-
ler vad tycker Du Rolle Mattsson ?

VASTKUSTTRAFFEN agde i ar rum hos Alvar och Britta (Swensson) pa Stora Korno lordagen
den 1 auausti. IVvarr var det just den dagen som det regnade pa platsen men stamningen
- den fantastiskt fina - kunde inte vadret ra pa. Upp stallde Stig Holmin Lennart Brunn-
haae, Richard Carlgren och Sten Ringblom med fruar och utan Bertil Nordenfelt och Arne
Jutner. En minnesrik dag med utomordentligt god undfagnad och en fiskebatsfard ut bland
knubbsalarna pa de langst ut belagna oar och skar som inte overskoljs av vatten - nasta
Boston enligt Alvar I



AVGIFTER forekonmer aven i GH och Supporterklubben.

I Supporterkluhben ar avgiften 200:- pa en gang eller i delar pa postgiro 65 56 96-3.

For derma summa far Du delta i manadsdragning (den l:a i varje manad eller motsvarande
dag) och har Du sarana nr son hogstavinsten i penninglotteriet sa vinner Du 100:-. Dess-
utom far Du i manadsskiftet november/december delta i utlottning av premieobligationer
och ett storre antal penninglotter. Medlemsavgiften i Hellas for respektive kategori in-
gar aven i de 200:-.

i GH (Sallskapet Gamla Hellener) ar arsavgiften 35:- och dessa kroner sands pa post-
giro 50 53 33-5.Gor GH-kassoren Stig Holmin glad ! Lagg garna till nagra kronor extra
for fonden Farbrors Minne eller till jubileums- och uppvaktningsfonden. Standiga med-
lertmar ar befriade fran derma avgift men samtliga har oinskrankt ratt att anda betala
arsavgiften eller hogre belopp.

Carl W Palmer uppvaktades pa sin 95-arsdag den 26 juli av GH-styrelsen. Enligt till
styrelsen inkommet meddelande har nan for avsikt att kraftigt h6ja fondsumman i MILLI
och CARL PALMERS testamentfond som da ovefgar i sexsiffrigt tal.

SIGGE PERNBECK

Sigge kom in i Sim- och Idrottsklubben Hellas ar 1926 vid 12 ars alder tillsammans
med ett gang grabbar fran trakten av Skane- och Gotgatorna pa Soder i Stockholm. ̂
Han blev en framstaende simnare och vattenpolospelare och blev som lagledare for
Hellas vattenpololag "svcnsk mastare"

Sigge - vars hjarta genorr. ;>en klappade varrat for Kellas - var under ett tiotal
ar klubbens revisor och aven under nagra ar sekreterare i Sallskapet Gamla Hellener̂
Forutom Sigges aktiva :• I-ottsutovande och idrottsledarskap stodde han med generosi
gavor den kLubb han blev omutligt trogen genom aren bl a yttrade han vid nagot till-
falle till raiq da han stallt en undrande fraga om Hellas verksamhet: "Rom ihag Arne
- jag kommer alltid atr vara "gron" (-Hellen).

Min fru Gunnel och jag or.fattades av Sigges fasta vanskap fran tonaren och uppat.
Sigges dorr stod alltid '"'ppen for rad och stottning.

Redan tidigt kom Siqqe in i affarslivet och han kunde konsten att lasa borsnotering-
ar, balansrakningar ocn foretagens halv- och helarsredovisningar som andra laser
"goda" bocker, dedekt.ivrorraner och serietidningar. Sigges intuition i affarer var
enastaende, och de goda affarsresultaten fick bl a Hellas, Sallskapet Gamla Hellener,
Morgonbadarklubben, Saliskapet CG och manga vanner pa ett patagligt satt erfara.

En stor Hellen, en sarskilt generos manniska, en trofast van, en hangiven morgon-
badare har slutat art lasa borsnoteringarna.

Arne Jutner
Ordf Sallskapet Gamla Hellener


