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AESMOTET
den 27 februari i Gamla Stadens kallarvalv klarerades i GAMMAL kiind
stil. Styrelsen omvaldes och ser ut som fbljer. Ordf Arne Jutner,
sekr Lasse Ikerlind, kassbr Ike Bergqvist, bvriga vice ordf i man av
behov Rolf W, Jonson, Edvin R Alander och av styrelsen i sedvanlig
ordning adjungerade Palle Bjbrklund, Nisse Luthman och Stig Holmin0
SUHE, SVARD
invaldes som revisorsuppleant after G-usten Oimin som ersatte tidigare
revisorn Stig Holmin, vilken avsagt sig i anledning av att han skall
ova upp sig som kassor inom "rbrelsen". Som ordinarie revisor kvarstar
Harry Fagerstrom.
ESI.. SARSKILT TACK TILL HEINZ WIE3E
och alia andra narvarande som med. gavor och annat gjorde kvallen till
ett ofbrglbmligt minne.
ARSAVGIFTEH
hb'jdes fran fbrutvarande 10:- till 15:-« Du som inte; redan betalt har
alltsa mojlighet att ooiabedd inbetala avgiften pa postgiro 50 53 33-5,
Sallskapet Gamla Hellaspojkar. Kassoren och styrelsen tackar pa forhande
Med denna avisa foljer automatiskt ett inbetalningskort oavsett om avgiften tidigare betalats eller ej. Ev frivilliga avgifter fran standiga
och andra medleiamar mottas givetvis med ett mycket varmt tack pa samma
giro.
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PULLT PADRA&. I GH-AKTIYITET3RM BLIH DET
Ibrdagen den 28 april., da Arne Hyhammar tar emot vid Hellasgarden kl
10.00 for kompletterande information om Nackaterrangen och fyndigheterna dar0 Det blir alltsa en uppfbljning av den rundvandring som foretogs i samma terrang den 9 december 1972* Denna g&ng dock med nya mal.
Yandringen foretas i lugn och sansad-promenadtakt. Por 2:- bagis far
Du efter vandringen grilla korv vid Hellasgarden och rundsnacka med
b'vriga runstensexperter»
TISDAGEN DEH 5 JUBT SLAB VI TILL IGEN
denna gang for en somiaarkvallsutflykt till orienterarnas Granby, som
ligger at lissmahallet.Saialing for medlemmar med och utan bil vid
Blasuts tunnelbanestation kl 18*30, dar vi buntar ihop osa for fard
till Granby. Vi raknar med att manga bilinnehavare staller upp, sd
att transporten skall ordna sig utan problem* Det vore bussigt om
de som tanker stalla upp med bil anmaler detta till Lasse Akerlind,
64 02 87, Stickan Holmin, 43 78 03 eller Arne Jutner 42 46 63 (samtliga bostadstelefoner). Programmakare ar Lasse, Stickan och Edvin R
och fbrutom mysig bastu kan Du rakna med manga trevliga aktiviteter,
av vilka alltid nagon bbr passa just Dig» Skaffning och dricka ar resandens ensa^: men fika hiller GH med» Val mbtt - Det gbr inget om Du
fbranmaler Dig - telefon se ovan»

IKE WALLIN
hellen redan 1921, GH-are och trogen Hellassupporter har lamnat
kamratkre tsen.
ADRES3ER
efterlyses betr Jacob Lindahl och Lars-Olof Hbk. Hur ar det med kontakterna i friidrottsganget ? Arne 42 46 63 bnskar upplysningar.

PA TAL OM KOHTAKTER

sa inbetaldes pi Supporterklubbens postgiro den 28 febr 1973 i peagar
150:- fran okand* Inbetalningen med sakerhet inlaronad pa posten den 27»
Samma dag inkom fran Sven T, samma belopp och dagen fore fran Luthman,
Pranzdn och Wallin. Vem skingrar mystiken ? Ring Arne i bostaden vid
18-tiden, tel 42 46 63.
SUPPORTBHKLUBBBHS STYHEL3B

hoppas givetvis p& sacima uppslutning fran medlemniarna tinder detta ar
som under det foregaende, d& vi hade nagot av en hogsasong. Under mattot
STOD HELLAS insamlas - enl presentation pa annan plats - 150:- for
Hellas idrottsliga verksamhet, POSTGIROTOMBET AH D3T VANLIGA.
65 56 96 - 3 Hellas Supporterklubfc,
CONGRATULATION AND JUBILATION
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27 Artur Ringborg
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Gunnar Sjbstrom
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SPANSTA MEL GH i 3IGRKYRKOSKOLAN

avslutas - deltagandet har okat enl Roffe - torsdagen den 17 maj
och som ersattning for ovningarna i gymnastiksalen och inomhusbassangen
blir det
MORGONBADNIUG I ERIKSDALSBADET

varje tisdags- och torsdagsrnorgon med start kl 06<>30, da samtliga GHare och varfor inte aven Supporters staller upp« Upp och hoppa/simma med
hellener fran 30 och upp till Erhard CarolL (83), som med den aren deltagit i Spansta med GH»
^
SliaHOPPNINGEN

supporterstottad aktivitet gar fran klarhet till klarhet liksom manga
andra av Hellas, ungdomssektioner. Annie Liljeberg kom vid SM i Kalmar
6:a pa 1 meterssvikten efter sadana stjLLrnor som Agneta Henriksson och
Ulrika Knape. Det ar inte sa latt att tampas med guldmedalj/silverflickor
fran OS. I Stockholms DM gick det battre« Annie kom l:a pa 1 meters och
2:a pa 3-meterssvikten, Vid tavlingar i Iserlohn i ^asttyskland med deltagande - i samma klass 24 stycken - placerade sig Annie som 8:a» Sa dar
ser Ni att det lonar sig att satsa. p& svikt och supporterklubben och Hellas,4
SATSA HAR LLiilGA REDAN GJORT
men ar aven Du intresserad sa. ta en titt p& forutsattningarna som presenteras pd nasta sida.

