GH: aren/HELLASSUPPOH'H-JHN

1976-02-05

Nr 1 - arg - 1976
V'OR LET F^RSTA

ber red att fa onska en GOD FORT3:\TTHING pa ar 1976 och samtidigt tala
om att Hellas mesta Hellasbladsredaktbr - Rolf W. Jonson - Inkomrnit med
forslag till ny vinjett for GH-aren/Hellassupportern till vilket forslag
vi hop-oas kunna aterkorama - om mbjligt i fiirdigt skick - i nasta numrner,,
TCE D3T ANDRA
KALLAR VI TILL JjHSMO'TE I SALLSKAPET GAI-1LA HiriASPQJKAR
tisdagen den 24 februari 1976 i kallaren under Storkyrkoskolan, Svartroangatan 24/26. (Alltsa den gamla val inkbrda lokalen - vi brukar saga Svartbrodraklostrets kailare).
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Un-eiarligt program; Samling 18.00-18„ 30<> ABSMOTE enl stadgarna 18.30.
Vid motet raknar vi med att en film - cirka 18 minuter - fran SM i signing
och hopp Angelholm 1942, Malrab 1944, Varberg 1947, Lidkoping 1943, Stora
Tuna 1950, Linkoping 1953«
Styrelsen forvantar sig stor invation av GHrare med fb'rflutet som s.inhopp-,,r?
och simnare. Filmen torde inte vara belt ointressant for bvriga GHrare.
Sfter arsmotet inmundigas en enlcel matbit - sedvanliga former och kostnad
15:- inklusive 01/vatten och kaffe0 Den lilla favoritdrycken till niaten
och kaffet bbr medfbras av EH YAR0 (Glbm nu inte detta - reservkapacitet
konmer inte att finnas denna gang)0
OGIi SOLI VAMLIGT gbr det ingenting om Du foraninaler Dig till nagon i styrelsen.
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Supporterklubbens (Hellas) drive 1975/76 for stbttning av Hellas idrottsliga verksamhet bar ront ett stort intresse redan fran starten. Gladjande
ar ocksa tillstrbianingen av nya/gamla medlemmaro
For medlemsavgiften 150: - ined bastukort till Hellasgarden 200:- far Du
fbljande.
Kedlemskap i Hellas for resp aldersgrupp0
Delta, i utlottningen av obligationer och penninglotter vid avslutningen av
ins?jnlin~adriven - november/december 1976 - medlemsnumret galler soin lotto
Delta, i Spansta med GH-gymnastiken i Storkyskolans gymna.stik-och badanlag,gning
Svartmangatan 24/26, torsdagar kl 20.000 Roffe 076o733384, och Palle 181716
lamnar narmare upplysningar0
?eaterabpnne_mang till kraftigt reducerade priser genom Palle och Brita, tel
18 17 l6» Ring och Du far biljetterna i brevladan0 Kanda kbpare erhaller
sedvanlig kredit.
Delta, i bvriga GH -och Sup-norterklubbaktiviteter, stxidiebesbk, ut.flykter m n
"?amil,1 erabatt" - Bastukortberattigad Supportermedlera ager ratt att ansluta
bvriga familjemedlemmar (sammanboende) for 75:~ sora da galler for bastukort
till Hellasgarden och medlemskap i Hellas - dock ej ratt att delta i ublottningen.
Medlem i Hellas motionssektion - 200:- - ager ratt att for 75:- ansluta slg
till Supporterklubben och far da delta i utlottningen,
Avgifterna - 150:- resp 200:- i fbrekomma de fall 75:~ insattes pa Supporklubbens postgiro 65 56 9 ^ - 3 pa en gang eller i delar.
j'ribil.jetter till Hellas hcmmamatcher i handboll» For biljetterna svarar
Gustav Andersson, hemtelefon J>B 21 460 Vid avhamtandet bbr Du kunna visa
upp medlemskort i Supporterklxibben och av ekonomiska skal raaste Du ocksa
Ibsa biljetten med Strangaskatten och Friluftstyrelsens procent pa biljettpriset. I gengald far Du ta med Dig van/bekant pa samma villkor under

f b'rutsattning att vederbbrande he jar pa II E L L A S« I dagslaget aterstar
en hemmamatch mot LUGI den - sbndagen - 15 februario Slutspelsplats ar
inte uteslutet, vilket vi aven papekade vid seriestarten, VI TROR pa
Hellas handboll.
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?SLITON ZRCNOH (l5:-) ar medlemsavgiften i GH (Gamla Hellaspojkar)
Sallskapets postgiro ar 50 53 33 - 5 och dess fb'rvaltare - Stig Holinin tar aed gladje emot denna avgift, Styrelsen nar aven den forhoppningen att
v£ra standiga medlemmar - som enl ste^dgarna ar befriade fran arsavgiften rrarna staller upp med motsvarande surnuia och ser den som en"a,djninistrationskostand" sa att vi kan halla kvar arsavgiften pa nuvarande niva annu nagra
ar. (Portokostnader mm minskar ju inte precis - Rainer ser ju ut att vara
mer pa "bettet" for portohojningar an Horjel var - men Nils tankte val pa
oss i GH forstas.)
RiR nagra citat av rader fran Supporterklubbmedlemmar i samband med avgiftsbetalningen for 19?6 - Hellas i alia, vader.
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13 januari Ar i Paris - ursakta drojsinalet Ake Proander (Snabba bud Ake - driven
avslutas inte forran i nov/dec 76 - men tack o heders: Arne)
Torne Tire"n (far till alia beromda idrottsTire*nare i Hellas)
Inte sa galet med garnia Hellasidealet - J6 ars peng i flygande flang.
Hej, SOE i Hellas I Satsa pa tjerna De e dom som visar Hellasgront i dag
(Tjejer ar de basta jag vet) ADDE 08 (Alia aldre GH:are vet val vem det ar som
doljer sig bakom "signaturen"e)
I ITA3TA GHtare

aterkommer vi med varens och sornmarens "arbetsprogram". Pramfor garna b'nskemal
om aktiviteter i samband med att Du "gar pa arsmotet".

3LYIH (PARSAK) THORSON och PHAN3 (CIHKUS) PERSSON har lamnat kamratkretsen. Dera^
insats-er for klubben kan Du i koncentrat lasa i var niatrikel. (Jubileumsmatrikel.
- om Su inte har den sa ring Arne 42 4^ 63.) Vi lyser frid over minnena»
P':LJ:'"D3 P^-RESLAS GH-ARSMOTST TILL STAJJD1GT JvDDDLEI'SKAP (Gil)
Heinz 'Jiese, Pilip Belz, Nils Eriksson,"Kutte" Kjell och ev nagra till som red inte annu har erhallit narnnuppglfter pa.
BN SHAB3IlJTr;;RVJU MED KONSTJLENT GAIT-TER G^R POLJAWDE.
Harald Tir^n och Ingrid Wiklander har uttagits till Por-VM i Bulgarien-skidorient.

DM-seger for skiddamerna pa 3 x 5 km0
Pri Idrotten har - trots aderlatningarna - 8 med i Riksmasterskapen (iTP) - finalerna - 1 mer an i fjol.
Simhoppp - 7-distriktsmatcben - Eva, Wolf segrade bland flicker A — 3-^etersvikten.

Bowling•"— man raknar med att vinna div III och ga upp i Il-an. Damerna och jnniorerna ligger aven val framme.
Givetvis finns det en hel del framgangar i ovrigt att beratta om - men litet far
vi lov att lamna till TTellasbladsredaktnren 0
FELLASDAGEN PA 3KAH3EN ar i ar inbokad till sondagon den 11 aprilo Kom ihng dot I
Ar Dti intresserad av medverkan sa kontakta Olle i klubblokalen tel 59 40 23«

