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NU NALKAS (som vi far hoppas) LJUVA SOMHAR ....
men innan dess skall vi mb'tas ett' par ganger namligen vid

FOTVANDRINGEN I NACKARESERVATET TISDAGEN DEN 28 MAJ
med samling kl 18.30 vid Hellasgarden. Arne Nyhammar specialist pa kultur- och
minnesmarken i Nacka - kand fran tidigare promenader — tar oss:med mot nya mal»
Ett strak pa cirka 5 km i lugn och sansad promenadtakt. Medtag korv for grill-
ning och lamplig dryck till denna» Lasse Ikerlind svarar pi ev forfragningar
eller K hustru Inezt pa telefon kvallstid 64 02 87f och vid

GH-MASTERSKAPET I YARPA TISDAGEN DEN 4 JUNI (dagen efter pingst)
vid Granby-'- orienterarnas kak at Mssmahallet,
Knutte Hellstrom svarar for de tekniska arrangemangen betr tavlingen - han har ju
en gang i tiden medverkat vid regelskrivningen for tavlingsbestammelserna,
GH bjuder pa fika. Ev ytterligare skaffning medfb'rs av respektive deltagare,

Vi samlas som foregaende ar vid BLASUTS t-banestation (parkeringsplatsejr)
kl 18,30 bade for medlemmar med och utan bili De som kan stalla ev passageqfrar-
platser till forfogande kan anmala detta till Stig Holmin, tel 43 78 03 (bostaden),

s~^.
Foregaende 4rs vinnare - ordf Jutner - har utlovats dingel av xotsnubblarbroderna
Akerlind," Det vore in-tressant att f& se vad vara aldre medlemmar med s k boll,
sinne skulle kunna prestdra i denna grenj vad sager Sven T , Lennart Nordenmark,
Hellstadius och Froenders m fl av den gamla handbollskolan och vad kan gamla
polollhajar11 som Lillen, Allan Hogberg, Olle O'stergren, Spangis m fl prestera ??,
kanske tennisens bolljonglerare aven vill ha ett ord med i laget ???

CONGEATULATION AND JUBILATION

F d Hellasordf Eolf Dille'n, sprinter, advokat nun nollade sig den 7 maj narmare
bestamt de 70»

Juni 1 Paul Zimmerman 70 Augusti 2 Carl-Erik Ekstrom 70
26 Elis Johansson 60 September9 Inge Eriksson 50
29 Mrger Bentele 60 13 Carl A Nelson 75

Juli 4 Lennart Klang 50 Oktober 6 Bertil M&rtensson 50
9 Malcolm Murray 70 10 Bengt Logardt 60
18 Bror Allan Fransson 50 22 Gunnar Holmr: 60

^
RIKSHEGALIERNA i Skattkammaren studerades med stor intensitet tisdagen den 12
febr av ett 25-tal GHtare och Supporters under sakkunnig ledning av fru Ingrid
Meschke.

<^ . .

iRSMOTET - det 52:a i ordningen holls i klubfclokalen, Sodermannagatan den 26
febr varifran kan namnas
ATT den avgaende styrelsen Arne Jutner (ordf), Ake Bergqvist, (kassor), Lasse
Akerlind (sekr), Rolf W Jonson och Edvin JLlander omvaldes samt nyvaldes Stig
Holmin, Den sistnamnde overtar kassorsposten efter Ike Bergqvist, som innenaft
sysslan i 20 ar, Ake - som kvarstar i styrelsen - avtaokades for sina insatser
med blommor och en etsning, Harry Fagerstrom och Gusten Olmin omvaldes som revi-
sorer och Sune Svard som revisorsuppleant, vidare

ATT Bertil Wistam for sina utomordentliga insatser p& friidrottsbanorna erholl
en tavla " Tre Hacjclbpare11 . Soa erkansla for sarikilt goda prestatloner i sta-
fett. 4 x 400 erholl samtliga i laget en tavla - alltsi Dimitri Grama, J.an Ljung-
kvist, Ake Svedmyr och Bertil Wistam. (Det var ju pa haret attlde vannit SM«)

Motet avslutades med att Olle Gaimer visado filmen fr&n Hellasdagen i oktober
1973i varefter sedvanlig matbit med tillhgrande eftersnack avslutade



TEATERABONNEMANGEN OCH SPANSTA MED GH
bar avslutats for sasongen. Pi alia teaterbesokares vagnar ett varmt tack
till Palle & Brita for en synneligen lyckad lfku?,turll-sasong och dito tack
till fii»lf W, ©ch Co for trevlig nspanstw-sasong«'

ARSAVGIFTEN i GH AR FORTFARANDE ENDAST 15:-
Nye kas90j?en Stig Holmin forvantar sig mycket klirr pa postgiro 50 53 33 - 5
- GHjs vanllga - fr4n saval betalande som standiga (de senares insatser i detta
haneeende Si? givetvis frivilligt),

KAMRATER SOM LAMNAT OSS
Erik Asperyd, Walter Schyberger, Eugen Ahnstrb'm, Olle Mellin, Eric Holm (Holmas)*'

DU VET VAX, ATT DU FO'R 150:- KAN BLI MEDLEH I HELLAS SUPPORTERKLUBB':

Supporterklubbens stottning av Hellas 1974 har fatt benamningen HELLAS I'TOPI
"atottiiingen11 har redan god anslutning men utrymme finns for flera -for de
150:— far Du foljande formaner;

Medlemskap i Hellas (varde 40:- for seniorer, resp lagre avg tmgd/jun)

Badkort till Hellasg&rdens bastu (vardet i pengar mycket hogt, vardet psykisk
och fysiskt svindlande)

Pa medlemsnumret - vid full betalning - delta i utlottning av premieobligationer >
och penninglotter (c:a nov/dec) *,

Fribiljetter till Hellas hemmamatcher i handboll - handhas av Gustav Andersson,
tel bostaden 38,21 46.

Delta i Spansta Bed GH-gymnastiken i Storkyrkoskolan (ater i host) torsdagskvallar*
"i

Teaterabonnemangservice genom GH - Palle o Brita, |

Delta i ovriga aktiviteter inom GH och Supporterklubben som utflykter, studiebesb'k '

Medlemskapet i Supporterklubben berattigar aven till familjerabattkort vid *
Hellasgardens bastu (saval dam-som herr)» For 50:- blir Du alltsa 4om rabatt"-
medlem medlem i Hellas och dessutom fdr Du bastukortet. Sadan medlem far dock
icke delta i utlottningen enl ovan0

GO"R SLAG I SAKEN - Supporterklubbens postgiro ar 65 56 96 - 3. Avgiften 150:-
kan betalas pd en ging eller i delar, , .-

- .
x) Galler aven s k samvetsaktenskap och liknande • ;

UPPLYSHINGAR betr Supporterklubben lamnas av Arne Jutner, 42 46 63.
^

UPPLYSNMGAR betr GH - i allmanhet Arne Jutner, tel 42 46 63, betr Varpair i
Granby av Stig Holmin, 43 78 03, Knutte Hellstrom 18 44 80, betr Nackaterrang-
promenaden av Lasse 64 02 87, betr medlemsavgifter av Stickan 43 78 03» betr
fortsatt motionsverksamhet (i st fSpangta med GH) Rolf W, Jonson, 0760/33384f
och om Du vill ftfranmala Dig till teaterabonnemangen - hostens - Palle och Brita
18 17 16,

I OVRIGT BEH STYRELSEN ATT ?A O'HSKA GH:ARE OCH SUPPORTERS ETT ANTAL
TREVLIGA HELGER OCH DAREFTER EN JATSJEFIN SOMMAH och

pl ATERSEENDE VID HOSTENS AKTIVITETER


