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BULLETINEN
5PRAKRQR FOR SALLSKAPET GAMLA HELLASPOJKAR OCH HELLAS SUPPORTERKLUBB.
UTGIVES UTAN PRESSTOD OCH VIP BEHOV.
REDAKTOR: ALLTID NAGON,
HARK I) KALLAS till
STTPF ^TERKLUBBENS arsmbte som andrats till fredag_en_dien_9_d_ec_eiiiber 2.917
med : ami ing 18.30-19.00 i LAKGA IIADEN )8(nast sista ingangen p& RADE1:) adre sen kant namn for svenska sailors - for den som ev inte kanner till
adre--r;en sa leta pa Skeppsholinen - nar Du konmer upp for backen - dar -\
till v'lnster har Flottans garni a gymnastiksal - sa skall Du folja mit: enva^en
(<•:"•'.;, till hbger) och snart skyrntar Du hus som sakert for tankirna "a benlmningen LABGA RADEH.
• rog-T-vrmet blir det sedvanlig%ed (snabbt ?) arsrnote och vidhav.jan.le "pris- _
, -de"ning" av obligationer och penninglotter.
Mar ;' enna del ar overstbkad stormas "Det gaende bordet" denne c-^g b^rlkat
med ' 4nga smavarma inslag. Efter raaten kaffe. 30:- nvenska devalvera^.e
infl tionscronor kostar denna lukulliska maltid inklusive bl/vattan.
Yid : amlingen bjuds pa fb'rfriskningar. Mellan arsmbte och middag/sup^
fi:nnr, tillfalle till fbrfriskningar enl fbljande riktprislista - 6 cl
av "rmakerna" vodka/gin/whisky/motsvarande 12:- med virke 15:-.
En ".nabel" kostar 9:- (passar till sillen bl a) - och till kaffe^
vecen 12:- och punschen 10:-.
Eftet- middagen bppna,s diskoteket.

MED 'T^L:;:DTTIKG AV DE AND^/DE FORT-TERN A FOR ," RSNOTET
ar d t absolut nbdvandigt med fbranmalan for de medler^mar som onskar deli.
i den till arsmbtet efterfbljande middagen/sup^n. SADAN ANMALAH gors till
Arne och Gunnel Jutner, bostaden 42 46 63 eller Gunnel jobbet 50 28 48 dess-itom - ju fbrr dessbattre - dock senast tisdagen den 6 december.
GH-F )JTDEN till fbrman for Hellas idrotisliga verksainhet har av GIBP'/R
SVEH.'SON bl a som tack for det trevliga jubileumsfirandet pa Nyckelviken
erhallit 500:-. Tack for d^ Gunnar.(GH:s postgiro ar 50 53 33 - 5)
CONGRATULATION and JUBILATION
November
December

16
23
14

Bengt Sjbbnrg
50
Januari78- 1 Sven Holm
Carl-Axel Teljstedt 75
4 E?ic Haasum
seth Levin
85
7 BoLexander
8 Erhard Caroll
(Silvermannen fr Amsterdam)12 Erik Bylehn
13 Knutte Gustafsson

85
85
50
88
80
60

VI F/MINNER CM SFAN3TA T-11;:D GH i Storkyrkoskolans gymnastik- och badanlaggnin*- torsdagskvallar. Palle tel 18 17 16 och Rolf W. Jonson lamrar narmare
upplysningar - Jor.sons tel 0760/33384 - larair-ligt for GH-are 45 och uppat.
GH-aren efterlyser en del adre*;ser bl a ur minnet Jan (Findus) Johansson,
Kurt Andersson friidrott, och Frank strbm - men till honom kah man val
adressera posten HELLAS hanclboUsmal. Adressupplysningar lamnas vanligen till
3tig Holmin, Nytorgsgatan 1.5, 116 22 Otockholm , tel 43 78 03.
Sent har inkommit meddelande att G-OnTi I'A; EIH lamnat kamratkretsen.
V A R G O O VAND!

KRIS I HELLENSK SIKNING ?
Med anledning av simsektionsordforandens
uttalande
i nr., 3 av
Hellasbladet
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SvenfErik Christensson
(simning):.
.
°
et ar ns' . %L
Hellas atengen tar nagra UM-poansr i simning.

U7

inflot till undertecknad GH-ordforande

Alia simmare av klass har lamnat klubben.

fran urhellenen Herbert Lindell, fddd

Dc har gStt til , Polisen och skuru . Var tranare

den 9 augUSti 1893 - 84 ar med andra
Ord - foljande brev.

Bjorn Hernelius har gatt till Skuru.
— Hellas simsektion ar sa langt nere i
botten som man kan komma. Vi har ingen
ekonomi. Vi kan bara skicka simmare till
5a>'!i war i Stockholmsomr.ulet, DC simmare

Hej. Arne !

Trots det att jag vandrar pa gravens rand .• som lamnat Hellas daremot far1 aka ut i landet
..jaja man kanske snubblar en gang och drum-,-xh tiivla. Samarbctet mellan kiubbarnp, i
lar i

blir man ibland hogtidligt

SuxkSolm ar ocksa valdigt dali.^t. Vi har

forb. OCh da maste man ge utlopp for hr
dock "?« en n? tranare. Han hetcr Jan-Erik
Phan. som till exempel vid lasningen av sis- Edlund- Honom tror vi pi. Men han har en
ta numret av Hellabladet, vari sektionsbtacksam uppgft. .Vi har namhgen knappt
,
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.
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oj.j. nagra" simmare kvar.
basen yttrar sig om hellensk simning pa ett
satt som kommer mig att sparra om ogon och oron. Och jag undrars Ta f-n star
pa ? i simningen - och jag tankte stalla den fragan till OS. Men som en ""vis"
man hyllar jag den saken, att man aldrig skall kritisera utan att komma med
forslag om andring till det battre av sant man kritiserar.
Men nu ar jag - som sagt - for gammal och lagt handskarna pa hyllan. Men det
skulle vara valdigt intressant att hora din asikt betr . skriverierna, Ligger
det verkligen sa ilia till, att vi f n inte har sa manga simmare kvar i ledet ?
Jag undrar och for min nyfikenhets stillande plockade jag fram simsektionens
arskalander for!977« Och den skall val vara tillforlitlig och innehaller cirka
450 namn och av dessa killar och killor ar 300 fodda 160 och senare I Nu fragar sig van av ordning om alia dessa bara duschar och tvattar sig om fotterna.
Eller ar dom borta med vinden.
i
DU som ar innehavare av en massa masterskap och sunt boufbrstand(tack for komplimangen - man slickar sa garna i sig) kan nog stilla min oro och kanske
"Farbrors" i sin himmel. Trots allt ar jag optimist .... ty efter regn kommer
solsken
. ,n
Hellashalsning vannen Herbert
Tyvarr Herbert, sa ar Sven-Eriks ord alltfor sanna. Jag har tagit upp den har
fragan "officiellt" i syfte att skapa "stottning" at simsektionens svara belagenhet. Ingen skugga skall harvid falla p& nagon som jobbar eller har jobbaf"
for hellensk simning, Atskilliga ganger under arens lopp har det sett ljust u'C
for hellassimningens come back i storre sammanhang men varje gang har vi tappat tranaren eller ocksa har vederborande * stjarnsimmare" oveirtalats att ga
till annan klubb. Men det ar ingen id£ att 4rata over spilld mjolk. Har fordras
krafttag. En bra tranare har vi fatt i Jan-Erik Edlund - nan kommer sakert a
betila igen sin aktiva tid i Hellas. Men det galler att stotta honom "i vatt^
och torrt". Dessutom behover sektionen sakert hjalp oclr~stottning i form av
ledare - det finns manga-handa uppgifter - och jag vadjar darfor till alia
gamla simmare, hoppare och polospelare i Hellas att forsoka dra sitt stra
till stacken. Till en borjan - kom ned pa Hellas badkvallar i Medis *• som
vanligt onsdagar med borjan kl 19.00, Bar traffar Du en del fran "flydda dar"
och DU kan fa en mjuk introduktion och information om olika satt att stotta
simningen, Ihi stottar, om Du bara gar och badar - intresset och diskussionerna
f§r gora resten. Givetvis ar aven hellener fran andra sektioner valkomna I
Alltsa, vi ses i Medis onsdagar - Hi vet precis vilka det galler - tveka inte
alltid kan Du dra nagot stra till stacken. 20-manna gar den 13 nov(om GH-aren
hinner komma ut till dess}- sa kolla in - Bosse (Jutner) har trots allt skrapat ihop ett hyggligt lag.

