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SPRAKRQg. FOR SALLSKAPET GAMLA HELLASPOJKAR OCH HELLAS SUPPORTERKLUBB.
UTGIVES UTAN PRESSTQD OCH VID BEHOV.
REDAKTOR: ALLTID NAGON."' ~"

GH:s - 3ALLSKAPETS
V '• •
arsmote avholls onsdagen den 23 februari I klubblokalen. Den gamla' •sty/relacn
gamte revisorerna fick fornyat fortroende. Alltsa Arne Jutner. ordf -,. "Lasse
Akerlind, sekr, Stig Holmin, KASSOR, Rolf W, Jonson, Edvin R Alander oeh Sune
Svard - dessutom raknar styrelsen i vanlig ordning att Palle Bjorklund s taller
upp som adjungerad ledamot - revisorer Harry Pagers tr 6m och Gust en A Olmin aed
Ake Olvall som suppleant,
Arsmotesf orhandlingarna leddes med grandios grandezza av grandseigneur Bertil
Hordenfelt som for insatsen av arsmotesdeltagarna fick grand prix,
Arsmotet beslutade att verksamhetsberattelsen forfattad av akademiens forlat
Sallska,pets"standige sekreterare" Lasse Akerlind skall medfolja som bilaga
till denna GH-are. (inom parantes sagt si har Sv 'Akademien varit ute efter
Lasse som ersattare for Gierow men GH-styrelsen har stallt sig kallsinnig till
framstallningarna och avvisat dessa vanligt men bestamt.)
vanligt frambars ett fran arsmotesdeltagarna unisont uttalat tack till
fruarna Gerda,Brita och Inez for den utmarkta ass is tans en vid den efter arsmotet intagna din^n.
POR ATT STARKA GH:s talan i HELLASGllDSI har ett flertal medlemmar overlaanat
sina GARANTIBEVIS till GH. Senast i raden Sven Holm. Initiativet manar till
efterfoljd.
PA TAL OM GAVOR/DONATIONBR sa ar nagra stycken dylika pi vag till GH.
Givarna onskar att medlen/gavan skall forvaltas av GH i fondform och att
avkastningen skall komma Hellas .idrottsliga verksamhet till del. GH-styrelsen
patar sig med gladje ifragavarande uppgifter. Expert pa dylika fragor ar vidtalad att inga i GH-styrelsen - till en borjan som adjungerad ledamot.
( ( 5 5-ARS JUBI LERA ) )
skall vi gora pi Nyckelvikens gard fredagen den 13 niaj pa kvallen, Programinet
ar under utformning. Styrelsen hoppas att trivselmassigt na upp till nivan
vid 50-ars jubileumet. Kostnaderna for deltagandet - for Dig och Favor i thus trun/
motsvarande - kommer att bli synnerligen facilt. Bl a av denna anledning lean
Du redan nu anmala. pin medverkan. Ju forr dess battre for festkommitt^n = styrelsen. Hemtelefoner: Arne 42 46 63, Lasse 64 02 87, Sticfcan 43 ?8 03, Roffe
0760-33384, Sune 93 79 59, Edvin 53 13 22, Palle 18 17 16.
JUBILEUMSLOTTERI
Att "jubla" kostar pengar. Gambling ar ett beprovat satt att dra in kosing pa.
GH-styrelsen har darfor satt igang ett lotteri enligt f orutsattningar soin
presenteras har. Man Better ia en eller flera 10: or p§, GH:s postgiro 50 53 33-5
Zassoren Stig Holmin returnerar motsvarande antal letter & 10:-. Vid GH-jubileumet i maj - den 13 - pa Nyckelviken sker dragning och prisutdelning. ( 1 nunmerlott per influtna 100:- bagis. (Humret pa lotten och agaren till densamma
noteras av kassoren for den handelse lotten skulle forkomma.) Behallningen av
lotteriet gar oavkortat till andam4let att gora GH:s 55-ar3jubileum sd trevligt
och festligt som mojligt. Alltsi i Alia GH-are kollar planboken for att se efter
om det inte ligger en eller annan utiafldar som kan sattas in pa/i GH-lotteriet.
Postgirot som ovan 50 53 53 — 5»

:'oi-ts fr foregaende sidas Lotteriet fick cri "flygande start" pa ursmo ia!;.
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Ilaj 5 Britta Blomberg 60^ 10 Arne Kristor.cson 60^ 11 Tors L-indbarg 70
ojh den 17 Erik SjSlander 60.
GH-:ilTRIKELN ar pa vag till tryckriing. Mahanda Ihi glcnt nf'gon uppgif b ?
Tala i sa fall mycket vanligt ined Rolf W.Jor.son, tal 0750/33334
kan komma med i matrikeln.
SAI-1TAL PA BAT TILL ALAHD
'Tva aldre gentleman kominer att sitta bredvicl varandra* Ba,da bar Ilallas klubl:sarke. . ..Jassa, ^Hi ar Died i Hellas, Ja. Vilket ar ar Bu fodd ? 95(Alltsa
^-^
1395)» Ja- med. Vilken idrott sysslade Ihi scd ? Lopning f oretradssvia sprinterstrackor. Jassa, jag sprang langt var forrosten rr,3d i forsta ragbladst
I91J» Ja aed, Va heter Du ? Folke Johansson, Va hater Du-Sorsten Tranbarg.
3a kan det ga nar man inte traffats pa manga ar»
H3LLAS AHSMOTE ager ruin pa Hellasgardsn
GH:s motion till foregaende arsmote att
den 17 maj 1899 "gick igeriom". Beslutet
dstta arsmote. Du bor darfor stalla upp
ju dessutom rara trevligt alt ta del av

tisdagan den 29 aars kl 19,00,
klubbens "fodelsedag" skall vara
skall definit-ivt stadfastas vid
och fcevaka GH-introssena. Det kar.
klubbens verksamhet I o/AVgCJ. .'

VAE SNERGI3KE KACSOR - 3T1G HOLMS
inedsander som bilaga till denna GH-are postgirobiankstt avsedd for inbatalning av arsavgiften/er* Om avgift redan insants sa. fast intet avseende vid
paminnelsen respektive om "standig medlea" erhaller dylik blankett. otyrelssn
ar dock tacksam for alia bidrag och hoppas pa god utdelning av "driven",
^^
HELLAS i sayal MED som MOTVIND
A'H IIAMNET PA SUPPORTERKLUBBENS insamlingsdrive for 1976/77.
Som vanligt handlar det om foljande.
For medlemsavgiften 150:- med bastukort till Hellasgarden 200:~ far Du
1-Ied.leinskap i Hellas -•.£or resp aldersgrupp, ^itaaju_»;tl£ttn^|3£i_a2^^
lo t.ter och premie obi igationer vid insamlingsdrivens a v s 1 u in ing "novTde d 77*
i>8lja i Spans ta med GH-g.ymnastiken - se notis ovan, -^slta i ovriga aktivitoter anordnade av, Supporterklubben och Gil, studiebesok, utflykter m m,
"Pamil,jerabatt"- Bastukortberattigad inedlein ager ratt att ansluta ovriga
familjemedlem.mar (sarnrnanboende) for 75:- som da galler for bastukort till
Hellasgarden och medlemskap i Hellas - dock ej ratt att deltaga i utlottningen,
AVGIFTEHNA 150:- resp 200:- och i forckommandG fall 75:- insatts pa Supporterklubbens postgiro 65 56 9^ - 3 P& en gang oiler i delar,
SU-PORTRim'CDLET^AR far aven rabatt (dubbolrabatt) pa siiscngkort till Hellas
henmamatchor i handbell, Ring Gustav Andorsson om -^u onskar dylikt, 3821/16.
Ja, det var mycket ined pengar i den hiir GIT~n,ran nion dot vaocntl.iga ....
GLCI-T I13TE ATT'BOKA IN JU'BlT:T'"T?:nF;'::"TETI PliEDAGITH DKtl 1J> MAJ ~~ 1.977 f-">rstas.

Sftllsktpet
GAMLA HELLASPOJKAR

Verksamhetsberilttelse

Styrelsen for Sallskapet GAMLA HELLASPOJKAR far harmed avgiva berattese
over-sin verksamhet under ar 1976.
Vid arsmotet den 24 februari i Storkyrkans Skola valdes nedanstaende
att inga i styrelsen, som under aret fungerat med foljande arbetsfb'rdelning:
Ordforande: Arne
Kassdr:
Stig
Sekreterare: Lars
Ovriga ledamoter:

Jutner
Holmin
Akerlind
Rolf W Jonson, Sune Svard och Edvin Alander.

Dessutom har Palle Bjorklund deltagit i styrelsens arbete sora adjungerad ledamot.
Styrelsen har under aret hallit fyra protokollfbrda sammantraden samt
haft livlig kontakt telefonledes och genom personliga sammantraffanden, dS.
sarskilda foreningsangelagenheter sa pafordrat.
Sallskapets medleiiisantal uppgick vid arsskiftet till 570 man, varav
nastintill 200 kallats till standiga medlemmar.
Kassoren har emottagit 18J inbetalda medlemsavgifter for aret. En del
penninggavor pa varierande belopp har i samband med inbetalningarna.
tacksamt emottagits och styrelsen begagnar tillfH.n.et att framfora GH:s
hjartliga tack till de valvilliga donatorerna.
Sedan vi samlades till arsmote i februari forra aret har tre medlemmar
avlidit. De bortgdngna aro Gunnar Stenbeck, Holger Thorsson och Sven
Wallbom samt har hellenen Kurt Lundqvist slutat sina dagar.
Styrelsen har i vanlig ordning sant kondoleansblommor och blommor till
jordfastningarna, da detta varit mojligt.
Vid Sven V/allboms och Holger Thorssons begravningar har GH aven representerat med Hellas-fanan.
Efterlevande makor samt Edvin Thorssons (dod 19/1-76) dbttrar fick
till Julhelgen emotta varsin blombukett.
For GH och pa Hellas vagnar har styrelsen svarat for uppvaktning av de
medlemmar och ovriga hellener, som under aret fyllt jamna ar. Salunda
har vart valutformade diplom eller hyllning i annan form overbringats
till 50-, 66-, 70-, 75- och 80-aringar inom klubben. Tillhopa 49 jubilarer varav tva damar.
"GH:aren", vart medium for kontakt med sallskapets medlemmar har som
vanligt de senaste aren samredigerats med "Supporterbulletinen",som
Supporterklubbens organ numera heter. Sex nummer har utgivits innehallande diverse nyheter, uppgifter och meddelanden, som medlemmarna harigenom fatt ta del av.

.
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.

Var motionsgymnastik "Spasta med GH" i vanlig ordning bedrivien i Storkyrkans Skola med Palle Bjorklund och Rolf Jonson som padrivare.
Sista kvallen i maj holls arets varpamasterskap vid Hellasgarden.
Ihallande regnvader forsatte banorna under vatten, vilket gynnade polospelare Roland Runfast, som alltsa vann i enligt de besegrade utomordentligt svar konkurrens.'

Den 16 juni arrangeradea en "provtur" med Transportbolaget bogserbat
"Bull". Samling och avresa akedde pa atadsgardssidan av Slusaen i ett
omdttligt bsregn. Farden gick runt Blockhusudden, en avang in i Prihamnen och darifran ut till Nyckelviken, dar Arne Nyhammar tog emot
och ledda var tappra skara runt i byggnaderna och gav de alltfor fa
deltagarna en intressant och sakkunnig historik utifrnn gardens tillblivelse pa 1700-talet.
Medhavda matkorgar tbmdes framfbr en magnifik stockvedsbrasa i till
museum inredd flygelbyggnad. Utflykten avslutadea med hemresa per'
abonnerad SL-busa«
Lbrdagen den 2J oktober tog gamle akidakaren Henning Loggert hugade
GH-are och fruar med pa en valordnad vandring bland,fbrnminnen och
andra kulturmarken i Osteraker. Givande dag men alltfor fa deltagare
for det trevligt utformade programmet.
En ny Veteran-traff arrangeradea i klubblokalen i alutet av oktober.
Ett 20-tal, overvagande 75-aringar och aldre, hb'raammade atyrelaens inbjudan och bankade aig kring borden, at och hade en trevlig kvall
tillsammans.
I fraga om foreningens ekonomi tycker styrelsen, att vi har en valordnad och trygg stallning, som redovisas narmare i sarskilt upprattad ekonomisk forvaltningsberattelse for aret.
Styrelsen fbreslar, att overakottet overfbrea, i ny balansrakning fbir
det nya aret.
.
Avslutningsvis framfbr styrelsen sitt. tajck till medlemmarna for deraa
stbd och intresse for var verksamhet samt uttrycker vi var forhoppning
om ett givande nytt arbetsar i hellensk anda.
Stockholm den, 20 februari 1977.

gftllskapet
GAKIA HELLASPQJKAR

St.yrelsen for Sallskapet GAMLA EELLA3PCJKAR far harmed avgiva beratteae
over sin verksaiihet under ar 1976.
Via arsnotet den 24 februari i Storkyrkar»s Skola v&ldes nadanstaende
at-t inga i styrelsen, som tinder aret ftm^'erat med foljande arbetsfordelning s
Ordf;Jrandei Arne Jutner
-•aac'rs
^tig Ilolmin
fiehreterare J Lars ;>l-:erlind
:;vrif?e, ledacioterj Rolf WJoneon, 3une Sv.Vxcl och Edvtn Alejider,
I'essuton liar 1'allc Bjorklund deltagit i styrelsens arbote aom
red ledamot.
^tyrelcen Lar ijic'-or &ret h£llit Tyra protokollfor<".i? 8aL..mtrrlden saint
1 r,f t livli£ kontakt telefonledee och gen on personlica sarir.antraffan.den, d&
surekilc.e. ffSreningwaigelaeenhattr su pafordrat..
"llskapets nedlensantal nppgicv vid arsskiftet till 370 nan, varav
nastintill 200 kallats till stfKndi^a medlenniar..
Kassoren I f - - 'otta^it 183 inbetalde, TV
• •" ^tor I'^r ".rot. "r.
penninl--;(7'i,vor ^;:i, varierajnde belopp har i sanbEand no a inbetalningarna
tacknant nnottn^its och storrelaen befrefnar tillf:'.llot ett. f
tr.cl'- till do vnlvilliga dor.atorei*na.
oodaii vi sar:ladcs till ursciote i febniari forra £rot hr,r trc acdlcmmar
avlidit,,
I '-ngna aro Grtmnar Stenbeck, Kol^er rhorsson och Sven
wellborn sant liar hellonen i-.urt Lundqvist slutat sine c'.a^ar*
Btyrelcen liar i vanlit,' orcining stint kondoleanslilorii'.or och blorrauor till
jordfastniK-jaana, du cletta varit mojliet.
Vid ^voit .'aH'ooiis och iiolger Thorssonn begravntngar har GH §ven rcpresonterat :aecl i clles— fanau,
; . fterlcvon.de rialcor sant Edvin Thorssons (dod 19/1—76) dottrar fick
till Julholcen eno'tta varsin "blonbukett,,
.:'or G-K och pa Hellas viignax har styrelsen svarat for uppvaktning av de
nedlemsiar och ovriga hellener, SOEI under nret fyllt jarmaa ar.. 3&lunda
har v"irt vMlutfornade diplorn eller hyllniii:c; i aruian forn uverbrinfcats
till 30-, 60-,, 70-,, 75- och 80-arintiar inoiti kluwbon, i'illhopa 49 jubilarer varav tv,"
., v.".rt lucdiun f'5r kontakt sed still slcapctfs nedlerraaar har eoni
vanligt do nenaatc £,ren sanrediAerats ned "Gupport^rlralletinen", son
S-apportcrklub'bans organ ntuaera heter. Je:: nuni.ior har utgivits inneh£kllande diverse ayheter, npprifter och aeddelaiiden , 3 on nodlenaama harigenom fAtt ta del av.
Var motiona^nimastik "->o:ista med iVi ; _" ± vanli.^ orc-"v.\ honrivien i Storkyrkonc '.Iho^.a ned Pallo Bjorklund och Rolf Jonson son -n^ririvare.
i.ista kvallon i naj hollo arets varpaaii-stersicap vid Hellasc&rde: .
Ihallantie retjivii,ciGr f^raatte banorna -oiadar vat ten, vilket gynnade polospolare Poland -imii'ast, son alltsa vami i enlist de "beaegrade utonordentlipt svar konlcarrens.
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P-en 16 juni arrangerades en "provtur" cied Transportbolaeet bogserbat
"Bull". Sanling och avrosa skedde pa Btadagardasidan av Slussen i ett
omattli;;t osre^n* Farden gick runt Blockhusudden , en svang in i Frihamen och durifran ut till liyckelviken, C.Ux Ame l::'yhammar to£ enot
och loddo var tappra skara runt i by.^gnauerna och gav de alltfor fa
delta^arna en intressaiit och sakkunnig historik utifr"m g&rdens tillbliveise pa 1700-talet.
Lledhavda natkor^ar tondes framfor en magnifik stockvedsbrasa i till
nusetii:! inredd fl^g«lbyg@B&d» Utflykten avslutadec nod homresa per
abonnerad Hi—buss,
'on don 23 oktobcr to£; gamle skidukaren Hennin,•; Loggwrt hugade
Gil-are och fruar nod pa en valordnad. vandrinfj bland forrmirmen och
anclra lailturciiirkon i .'sterjalcer. Givande dag nen alltfor f& deltagare
for det trevliot utfornade programnet.
En ny Veteran-traff arrange rades i Iclubblokalen i slutet av oktober.
Ett 20-tal, 6ver\',:;,cande 75-&rin,">ar och alclre, horsaninade styrelsens in
bjtidan och bankado siff krinr; borden, at och hade en trevlig kvall
I fr^G'a on fb'reninjcnc ekonorai tycker styrelsen, att vi har en valordnad och trygG stallning, som redovisas niimiarc i siirskilt upprattad ekonor.iisk f'izr'/e.ltnincsberattolse for dret,
Btyrolson foreclar, att overskottet overfores i ny balansr Jik^ing fBr
det nya dret.
Avslutnii\';svi3 framfor styrelsen sitt tack till nedleomerna for deras
stcd. och intresse fi.'r var verksaiiiiiet samt uttrycker vi vur forhoppning
ora ett givande nytt axbetaar i hellensk anda.
Stockholm den 20 februari 1977.

Ordforande

Kassor

Sekrcterare

