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VI m GH:aren

ar alltsa inne pa sin 23:e runda. Av Herbert bar red erhallit 1 ex av nr 1 dap
i ingressen fbljande kan lasas.
INTRODUCTION
Detta lilla blad skall fbrestalla GH:s medlemsavisa och har i dopet fatt namnet
GHiaren. — Yad mande nu bliva av detta barn? Tja, darom vet vi ingenting just
nu, utan det ar bara att hoppas, att det vaxer till sig och blir en fast lank i
Hellaskedjan.
Huvudsaken ar att nagot gores -bland annat for att oka kontakten ytterligare
mellan GH:s 170 sjalar. Alltid hander det nagot inom familjen som kan vara vart
att pranta ned
(sa lat allt ar 1954)o
EH BLOMMA AT HERBERT
for initiativet med GH:aren och det bb'r val gladja honom sarskilt -vilket han
fbrresten givit uttryck for- att "blaskan" bestar och enl uppgift av medlemmarna blivit just vad Herbert tankt sig -EN LAM. I EELLASKEDJAN- och samtidigt
da en eloge at forre GH-ordfbranden Palle Bjbrklund som forde GH:aren vidare
till dagens redaktbrer och styrelse.
STYRELSE3J OMVALDES VID iRSMOTET tisdagen den 24 februari i Storkyrkoskolan.
Arne Jutner, ordf, Lasse Ikerlind, Stig Holmin, Edvin R Alander, Rolf W Jonson
och nyvaldes Sune Svard, Till revisorer omvaldes Harry Pagerstrb'm och Gusten
Olmin och nyvaldes Ike Olvall som revisorsuppleant efter Sune Svard som invaldes i styrelsen,
Irsmbtet, som bevistades av 40-talet medlemmar, leddes med ackuratess av Bertil
Uordenfelt.
Till standiga medlemmar valdes 70-aringarna Pilip Belz, Hils Eriksson, Heinz
Wiese, handbollspelarna Zurt-Gbran Kjell och Bo Iberg, friidrottarna Per-Ola
Bergkvist, Dimitri Grama, Jan Ljungkvist, bowlarna Gbsta Eklund, Ike Molin
och Ivar Qvist allt i enlighet med stadgarna.
^

^^

Som avslutning pa sammantradet betittades lennart Brunnhages filmsekvenser
fran SM i simning och hopp mellan aren 1942 - 1953o En mangd simmare och hoppare hade samlats for att uppliva minnet av sina ungdoms "synder". GH tackar
Brunte for lanet.
Efter motet intogs en matbit och behjalpliga med utspisningen var som vanligt
Gerda Luthman, Valborg Olmin, Brita Bjbrklund, Margit Holmin och Inez Akerlind
till vilka styrelsen for GH och bordsgasterna ber att fa rikta ett varmt tack
for hjalpen. (Det gbr M sa bra, s£ Hi skall fa hjalpa till fler ganger).
•

EPTER MAT OCH DRYCK VIDTOG AUKTION
pa tavlor printade och donerade av fru Herbert Lindell -konstnarinnan Molly,
Syftet med auktionen var en bnskan fran Herbert och Mollys sida att stbtta de
"gammelnya" krafterna i friidrottssektionen Perna, Curre Eklof, Ludde, Klippan,
Birgitta m fl. Resultatet blev 1265:- kroner - "inte ilia" tyckte Herbert som
blev bverraskad av det goda resultatet. Enligt fbrstasigpaare, sa var dock nominella vardet av konstverken betydligt hbgre. Bland budgivarna bbr val ingen
namnas sarskilt men red tar sig andock friheten att racka en blomma till oldtimern Seth Levin for specialbudet pa de tva sista tavlorna.
BAD AR HAISA
Av rubr anledning startar GH/Supperterklubben en sim- och badaktivitet som fbrlagts till onsdagskvallarna i Porsgre'nska badet "Medis". (Det mesta ar stulet
fran Swalls morgonbadarklubb).
SUHE S7ARD
blir bas fbr aktiviteten men hoppas givetvis pa hjalp med tidtagning mm. "Bagarn"
och Bjorn Hilton har redan anmalt sig som funktionarer. Sune vantar pa fler.

VI STABTAB OMGAENDE enl foljande program.
DU KOMMER TILL BADE! (MEDIS) onsdagar nagon gang mellan kl 19-20. Efter vederborlig (obligatorisk) tvagning och bastu med "snack" vidtar tavlingarna (badningen) dar strackor och grenar annu inte ar belt definitiva (vi rSkna med
fSrsoksverksamhet under aterstaende delen av varterminen).
Foljande beraknas att genomfSras under varen -d& far Du simma fler strackor
eller komplettera varje badkvall om tidsutrymmet medger.
75 fritt och brost samt 50 rygg pa sjalwald tid.
50 fritt p& lottad idealtid. Dessa grenar plus en annu inte faststalld gren
kommer att ing& i INTELLIGENSSERIEN.

•
VI RAKNAB AVEN MED EN ELITSERIE

vari skall ing£ 25 fritt, rygg och brost, flytning med huvudet resp fb'tterna
fore, plunging (langddykning) och en annu inte faststalld gren.
•• • UPPLYSNINGAR Sune Svard bostaden tel 93 79 59.
CONGRATULATION AND JUBILATION

Mars

30 Erik Lonn
31 Edvin Svensson

70
80

Juni

6 Gustav Peibert
29 Lars Erik Siren

50
50

April

12 Bertil Jacobsson
20 Curt Wester

50
80

Juli

16 Bertil Lindell
27 Jack Wadin

70
60

27
30
7
16
17

50
60
50
75
80

Aug

4
6
9
13
31

50
50
75
50
60

Maj

Roland Mattsson
Mats Hellstadius
Ake Ostgren
Erik Thomason
Sven Schnell

Bo Willborg
Lage Thorgren
Alf Malm
Harald Englund
Felix PernstrSm

VI 75-ARSJUBILERAR^ASTA AR (1977) och darfor har styrelsen tankt att sammanstalla en ny MATRIKEL -den 5:e i ordningen.
Med derma GHrare fb'ljer som bilaga en"blankett" med fortryckt text och svarskuvert till matrikelred Rolf W Jonson. Har Du tidigare forekommit i "matrikelform" sd vidfastes denna uppgift. KOMPLETTERA - RATTA - och FTLL I blanketten/
formularet. Var nu sa snail/full i f-n och gor -detta omg&ende sa underlattar
Du Roffes jobb vasentligt. Ev synpunkter pa utformningen av matrikeln mottas
garna och kan lampligen noteras i samband med atersandandet av ovannamnda
blankett/fr&geformular.
SUPPORTERKLUBBSDRIVEN

H E L L A S

I

ALL A. V A D E R

rulla^vidare. Vi ber att fa pdminna om de STORA fordelarna med ett medlemskap.
For 150:- — med bastukort till Hellasgarden 200: --- far Du foljande. Det
uppraknade gSller i tillampliga delar som paminnelse till samtliga om vara
aktiviteter.
Medlemskap i Hellas f5r resp aldersgrupp.

Delta i utlottning av premieobligationer och penninglotter vid insamlingsdrivens avslutning - nov/dec 1976.
Delta i SpSnsta med GH-gymnastiken i Storkyrkoskolans gymnastik- och badanlaggning Svartmangatan 20/22, torsdagar kl 20.00. Palle 18 17 16 och Roffe
0760/33 384, lamnar narmare upplysningar.
Kulturrevolution - las teater - abonnemang till kraftigt reducerade priser
genom Palle och Brita, tel 18 17 16. Ett bra satt att verkligen komma ivag
till en teater. Pr5va far Du
"Familjerabatt"- BastukortberSttigad me diem Sger rStt att ansluta ovriga
familjemedlemmar (sammanboende) for 75 »- som d& galler for bastukort till
Hellasg&rden och medlemskap i Hellas - dock ej ratt att delta i utlottningen.

3
Medlem i Hellas motionssektion(200;-) ager ratt att for 75:- ansluta sig till
Supporterklubben och delta i utlottningen enl ovan.
Fribiljetter till Hellas hemmamatcher i handboll. For fribiljetterna svarar
Gustav Andersson, hemtelefon 38 21 46. Vid avhamtandet bbr Du kunna visa upp
medlemskort i Supporterklubben och av ekonomiska skal (klubbens) maste Du
ocksi Ibsa biljetten med Strangaskatten och Friluftstyrelsens procent pi biljettpriset. I gengald far Du ta med Dig van/bekant pi samma villkor under
fbrutsattning att vederbbrande hejar pa H E L L A S. I dagslaget pagar slutspelet om SM -play of - och vi har tidigare sagt att VI TEOE PA BELLAS HANDBOLL.
Avgifterna - 150:- resp 200:- och i fbrekommande fall 75:- insattes pi Support erklubb ens postgiro 65 56J36 - 3.^ (Pa en gang eller i delar).
"
_

PROMENADGANGET
ar det senaste tillskottet i GH-aktiviteterna. Under ledningav Torparn
(Akerlind), tel 94 68 55, Edvin R (Alander), tel 53 13 22 och Stickan (Holmin),
tel 43 78 03, kommer t v promenader att ordnas med utgangspunkt fran klubblokalen, Stora Gungans vag varje mindag kl 10.00 - ej annandag pask. Ev andringar i dagsprogrammet tillkannages genom klubbens telefonsvarare pi 59 40 23.
Svirighetsgrad mm anpassas i fbrhallande till deltagarnas kapacitet. Medtag
Teklor och Huldror och garna varm dryck och mackor.
VI PUFFAR REDAN NU FOR VARPAMASTEESKAPET
som beraknas att avhallas mindagen den 31 mag vid Hellasgarden med samling
fran kl 18.00. Fbrsta start omkring kl 18.30. Vid prisutdelningsbanketten
kommer att serveras den "ovanliga" matratten arter med flask ackompanjerad med
ett glas varm eller kail punsch. Knutte Hellstrbm, tel 96 63 19, med fru kommer att sti for de tekniska arrangemangen.
HELLAS OLD GIELS (far man skriva si ?)
har varit pi tal tidigare men vanligt och bestamt awisats att pi nagot satt
intrada i gemenskapen inom Sallskapet Gamla Hellaspojkar - eller med andra
ord som det heter i Hellas hemliga paradmarsch - komponerad innan qyinnan
gjorde sitt intrade i Hellas - INGA BRUDAR I VARPEN.
Men tiderna fbrandras och Hellas med dem. Red kommer val ihig uppdraget att
pi OS vagnar tillsammans med Allan Adolfsson utreda om Qvinnan borde vinna
intrade i klubben. Anledningen dartill var en framstallning fran simsektionen
att fi bppna sig for Qvinnan, . Davarande irsmote avslog med bestamdhet ett
dylikt intring men kom aret darpi med en egen motion att Qvinnan borde beredas
plats i klubben - denna gang animerad frin friidrottssidan. Si da gick det bra I
Men man skall inte tala om den snb som foil i fjol, Qvinnan for numera med den
aran Hellas farger - och vad vore vi utan dem,
"Brudarna" har nu manga ar pi nacken i klubben och frin bl a vissa simmarflickor har framfbrts ide"n att bilda nigot liknande som GH. Gossarna/pojkarna i
GH vill vara f-amsynta och bnskar garna sti faddrar for en dylik organisation
och inbjuder darfbr hugade spekulanter att bbrja samvaron vid onsdagsbadningarn$ i Forsgr^nska badet, dar simmarbrundar kommer att ta hand om intresserade
for fortsatt diskussion i amnet. Givetvis hoppas GH-arna att GH-huldror och
Suppoiterkvinnor staller upp i namnda simaktiviteter. Vi "gossar/pojkar" ar
inte radda att fi pi skallen oavsett om det galler intelligensserien eller
elitserien.
Kontaktkvinna ar bl a Marianne Wahlund . tel 715 50 54, (gift gbran).
KOM IHAG HELLASDAGEN PA SKANSEN SONDAGEN DEN 11 APRIL

pA UPPDRAG AV ARSMOTET (GH:S) 1975
har styrelsen gatt in med en motion till Hellas arsmbte - mars 1976 att Hellas fbdelsedag skall raknas fran den 14 maj 1899 och inte fran
intradet i Riksidrottsforbundet 1908, vid vilket tillfalle klubben for
bvrigt bar namnet Pastorns Gossar0 Namnandringen tillkom - pa Kiefbecks
entragna inradan - fbrst ar 1912„
GH-medlemmarna kallas att stalla upp och fbrsvara forslaget/motionen vid
Hellas arsmbte i Hellasgarden torsdagen den 18 mars kl 19»30 - se for bvrigt
Hellasbladet som kommer ut i dagarna.

ONSKEMALS HAR AVEN FRAMKOMMIT OM ATT GH BKALL ORDNA MED EN BATUPLYKT
under fbrsommaren. Pbr den skull har kontakt tagits med arsbroder pa
Transportbolaget med hemstallan om ett studiebesbk pa bolagets "flaggskep p" bogserfartyget BULL, som ar en kombinerad hamn- och hbgsjbbogserare och som konstruerats for att kunna operera-under svara isfbrhallanden. Nagot beutamt besked har inte erhallits men fbrutsattningarna
bedbms goda for ett positivt svar. Mer om detta i nasta GH-are som beraknas komma ut i mitten av maj manad«
Nagra data om BULL
Langd over allt
32.15
Langd p. p.
28.86
Bredd, mallad
9»00
Djup, mallat
4o80
Djupgaende
4.30
Deplacement
450
Reg ton, brutto
276
11 , netto
0
Huvudmotor
3000
Dragkraft
23
Part
1308
El-kapacitet
290
Bunkers
60
Spantavstand
265
Plattjocklek i isstraket
20

m

ton
Hk
ton
knop
kVA
ton
mm
mm

33 -

Klass: Lloyds Register x 100 Al Ice Class 1 +
Dessutom hbgsta finska isklass
Huvudmotorn ar en omkastbar 9 cyl 2-taktdiesel 1TOHAB JOT 19 S med bverladdning och fartyget ar fbrsett med KAMEWA-prpeller med vridbara blad samt
SEPPLE hydrauliska styrmaskin.
Vidare ar farjiyget utrustat med Tva Scania h^alpmotorer, typ GAS 11-05 med
ASEA gen GAYA 28
Elhydrauliskt ankarspel, fabrikatet LIDAN, d:o bogserspel, HIAB-kran med
3.250 kg lyftfbrmaga, Decca radar, Decca navigator, Kelvin Hughes ekolod,
VHP-anlaggning med 28 kanaler, intern kommunikationsradio, fabrikatet AGA,
bogserkrok, fabrikatet MAMPAEY, med pneumatisk snabbutlbsning, dampare och
antikrangningsbage samt 35 tons statisk dragkraft, hydraulisk fallbar mast
for att ga under broarna med 12.5 m segelfri hbjd, tankar for 5 ton emulsinnsmeddl for oljebekampning, tva automatiskt uppblasbara livflottar for
vardera 10 man samt en livbat av glasfiberarmerad plast,
Kbket ar utrustat med kyl- och frysskap samt elektrisk spis. Styrhytten
ar konstruerad for runtomsikt med bppningsbara och eluppvarmda rutor,
Mycket mer finns att saga om namnda bat men en del Bbr ju finnas kvar till
besbket, som styrelsen tror kan bli mycket intressant - mahanda aven for
havskappseglaren Lennart Brunnhage, som har har en chans att finna nagon
detalj som gar att foga in pa egna kryssaren«

-

Till gamla tider atergar min tanke an si. garna ... ar det nagon
som sagt. Och d§ tror jag mig vara en av dem, som i alia vader
later tankarna glida bakat. Si, ock i det har fallet, nar Arne
Jutner/undfalla sig en ide om att nagra andringar (till det
battre) skall handa GH:aren. Yilka ar en val bevarad hemlighet
an si, lamge (28/2).
led vetskapen om att det manga ganger behovs spaltfyllnad
(las Hellasbladet) har jag tankt mig bidraga till "fyllnaden"
med nagra rader om hur bladet koin till. Ske alltsi..
Vid arsmotet 1954 (pa Bkonomforeningen pa Nybrd>gatan)blev jag
helt overrumplad av att bli utsedd till ordforande. Inte minsta
antydan harom hade skett i forvag (det fanns val ingen valberedning) precis som fallet var, nar jag valdes till sekreterare
i klubben 1915 ... utan att ens ha varit narvarande vid arsmotet.
Den kvallen funktionerade jag vid So'derforeningarnas skridskotavlingar pi. Ostermalms IP.

_

^

Alltnog - jag backa^de inte or jobbet som ordf. i G-H, mycket
kanske beroende pa Samuel Worrby som trosterik van. Jag glommer
a_JLdrig "Sammes" puff med viskning: Ifu ska du^avtacka Dillas.
Det gjorde jag och sedan har kaften varit i gang manga ganger.
Sa till jobbet. Jag hade markt att sallskapet GH sande ut smi.
meddelanden di. och da - speciellt da det gallde fodelse- eller
andra bemarkelsedagar. Jag var nog inne pa sairana linje men markte
att det blev si. mycket utryirane over, som passade for smi. rundsnack. Satte pa ny mask si. att saga och det skrivna blev s&
ir^cket att det fyllde ett helt A-4 a^rk. Namnet var ju inget
problem - det lag ju nara till hands.
Porsta numret - April 1954 - var klart och i introduktionen stod
det att lasa-f Detta lilla blad skall forestalla GH: s medlemsavisa och har i dopet fatt namnet GH:aren. - Yad mande bliva av
detta barn? Tja, darom vet vi ingenting jst nu men det ar bara
att hoppas, att det vaxer till sig och blir en fast lank i
Hellaskedjan .... en drom som gatt i uppfyllelse, inte sat;.

.

I den forsta "artikeln" bonar vi om litet hjalp till 14 ungdomar, som utsetts for att resa till Danmark och tavla mot
Kbpenharms Idrottsforening. Resekostnaden beraknades till 100 kr
pr grabb. Uppropet gav till resultat att vi fick in kr. 370.50
fran 33 medlemmar. Eller ca 20^ av samtliga 170 den tiden.
Ganget gjorde stor succe och med i ganget var Pelle Jensing,
flerfaldig svensk mastare i inomhushopp senarel
Yad jag vill ha sagt ar att den dar'^seiaditeten
^'^/^^t- gent emot
klubben ar nog annu aldre an det nu relaterade. Den har val
hangt med hela tiden och kom till synes si. sent som vid senaste
arsmotet, da en "auktion" inbringade 1265 riksdaler som hjalp
till sjalvhjalp at friidrottssektionen. Dar man signalerar nya
friska tag efter !faderlatningen".
Herbert L

Detta lilla blad ska11

stalls, GHsp Bsdlamsavl^a oah bar ,1 -iopat
fatt namaet. GHsareso »= Vad. mande nu Kid
av detts. barn? Tja,, dairxff, vet -yi ingenilng
just- n% utan det §r bara att hoppasj, att dat vaxer till, alg .>eh blir an fast
lank i Hellaskedjan0
Huvudsaken ar ju alltid, att nanting gores = bland annat for att yiiarligare
oka kontakten mellan GHss 1^0 sjalar<, Alltid hander det Tal nanting iaom "faadljen"
som kaii vara vart att pranta ned. Oeh darmed ar vi Inne pa kapitlet bidrag* Missfo'r-sta oss ratt nu <= med bldrag i det har sammanhanget menar vi poesi eller
i en eller annan form° Valkomna.
Vi hade tankt vara synnerligen orginella ocksa .,, att inf ora e j b
eller godkanda annonser for att fa litet hj§.lp till tryckkostnadenc Men d^'h
tricket far vara till nagon annan g&ngc Och si kasta irt, oss Qwr nanting annat.
Redaktionen
Vi bonar .*.
Hellas utan ungdomsavdelning hade val numera varit en klubb for iabSrdss beundran ©eh vi gamla hellener hade vtl bara att vid groggdriekningen ellej.- g:?Sttuggningen sitta och meditera over gangen storhetsepok pa land, och i vattnete
Men taek vare sprakande Hellas ungdomar bars namnet Hellas framat ar fran
ar oeh si lange den ordningen rader pa torpet kan vi GHsare rata pa ryggen i, vil~
ket sallskap som heist „ Och en annan sak = den gamla Hellasandan ar Ilka sund
som forr. Det har vi haft tillfalle att kostatera i oilka sammanhangc
En av ungdomsledarna^ Hasse Sodergren^, meddelade vid arsmotet att ett gang
ungdomar (14 stc) skulle resa till Kopenhamn nagon gang i maj for tavlingar mot
Kopenhamns idrottsforening. Och d& blomstrade gamla minnen •= striderna for en
40 ar sedan mot Ben Hur darsammastades. Det var rena dromresan for de lyckllga,
som fick vara med da - precis som ungdomarna kanner det nu.
Men allting kostar pengar. Man raknar och snalar och kommer da fram till en
utgift pa 100 kroner per grabb« GH klarar givetvis en deltagare^, men med tanke
pa att det finns sa manga minnesgoda aldre hellenas^ som kanske en gang varit
i samma situation "som grabbarna nu ='ebb i kassan = men nu viii hjalpa till, ha
vi tankt- ossj, att du skulle titta ett slag i planboken* Kanske du kajj plocka
fram en sedel av storre eller mindre format^, som kan awaras for ett adelt &ndamal = att pumpa ytterligare friskt blod i gamla Hellas.
Hasse sager^ att ungdomsavdelningen ar fin - det finns inom den grabbar^
som skulle ha stallt oss i skuggan pa sin tid (om man nu ska gbra nagra jamforelser)« Och bredden ar ocksa god.
Som en liten erkansla for event, gavor ha ungdomarna beslutat att vinna Dag=
bladet i arc Bara en sadan sak torde motivera ett litet djupare grepp i kassan.
Alltnog - kanner du dig manad sand en slanf till Hans Sodergren^ Tegelbruksvagen
11-13, Hagersten = ju forr dess battre. Redovisning sker i ett kommande nummer
av detta fina blad och kontrolleras av
„ , , ,. ,
Herbert Lxndell
GYMNASTER

Den 15 mars 1914 ar Hellasgymnastikens fodelsedag. Vid traffen forra dretkom vi overens om att fira 40-ars.jubileet, men hittills har arrangoren slumrat
Det ar namligen ont om arbetsvilligt folk si det blir val ingen annan rid an
att vi gor slag i saken och utlyser harmed en enkel fest pa Ekonomforeningen^
Nybrogatan 3f torsdagen den 22 april kl. 19.30. Priset blir 9 kronor plus drleks
samt eactra for specialforfriskningar, Anmalningar till Herbert Lindell fore den
19 april tel 62 80 91. Festa bor man annars dor man. Vi hade ju en trevlig kvall
forra aret - och inte ska vi ha det trakigare i ar. Samling vid pumpen.
EN GANG I MAJ c „ .
hade vi tankt invitera gamla MPsare, Gotaiter och Djurgirdara, som vi tidigare umgatts si mycket med - vi talar nu om tiden omkring 20-talet.
Traffpunkt skulle bli* Hellasgarden isamband med litet tavlingar i traditionell GHsstil och en smSrgis. Narmare besked aenare.
Red.

