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September

Hed: Alltid nagon

VI STARTAR HOSTOVNINGARNA med en
GH-TRAJTF Ibrdagen den 22 September med bbrjan kl 16
pa NAGKA GARB, sojn for andamalet upplatits av Claes
Braggart,
Prograraraet i storts Mellan kl 16 och 11 varmer vi upp med GH:s specialbal(kompositbr Claea Braggart), oirka 17,00 "gaende bord" med diverse, cirka 18.30/19
kaffe och samtidigt oppnas discoteket for de danglystna. Ovriga kan dra sig
tillbaka till nagon hb'rna (det finns gott cm dem) och beratta om
minnen m m. Med tiden blir det VICKHING.
20:- i svenska pengar koatar kalaset inbegripet ovanstaende inklusive lattol/
vatten, Starkare drycker ra& niedforas av envar tillresande - GLOM HU INTE DETTAI
GH-are och Supporters med maka/maKe" ar alia hjartliglTvalkdmha - MEN}
foranmalan ar inte sH dumt nar man skall rakna hur manga kbttbullar med mera
som kan komma att gS. Jit
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CONGRATULATION and JUBILATION
September 13
15
24
22
3
5
?
26

Carl A Nelson
80
November
Nils Jagsater
60
Claes Braggart 60
Anders Slagbrand 50 Becember
Nils Maront
50
Bertil Olsson
60
Ejvin Retsloff 50
Med
Bengt A Magnusson 60

1
26
29
7
14
30

Elof Westerberg
90
Georg(Tierp) Johansson 75
Ike Molin 70
Gunnar Skogsberg 70
Hagbard Bennel
85
Bengt Gate
70

reservation for ev fel I

DU har val inte glb'mt postglronumren till
GH respektive Supporterklubben ?
GH - postgiro 50 53 33 •• 5 = 20s- ar/skalle J
3UPPORTERKLIIBBEN 65 56 96 •• 3 = 160;- eller
fevtal

\t drar ihop sig

GH-FLASET/SPANSTA MSB GH eller som det fbrr hette pa skolbetygen - GYMNASTIK MED LiSK OCH IDROTT och Du kan aven tilagga
bastu och bad startar sin l6:e sasong torsdagen den 20 September och som tidigare i Storkyrkoskolans gymnastik- och badanlaggning, Svartmangatan 22.
Palle 18 17 16 lamnar erfoderliga upplysningar i Rolf W.Jonson
som utgbr bvriga 50 % av lederstaben solar sig f n i sydligt
land - tjuvtranar ?
RUNE b'BERG (57) blev arets GH_mastare i varpa vid Hellasg&rden
tisdagen den 5 juni. 2:a var Roland Runfast (4?)» ooh 3** • J
Eric Haasum (86, obs inget felslag), 4sa var Erik Torparn ikerlind (75), 5:a broder kasse (6l) och pa delad 6:e-plats Sune
Syard, Arne Nyhammar och Gunnar Svensson.
Styrelsen och deltagarna tar harmed tillfallet i akt och tackar Knutte (muskelskadad och kunde inte stalla upp) - och Ruth Hellstrbm for arrangemangen och i
tacket far yi aven inkludera standige och stabile funktionaren Sixten Nyman (80" <)
och givetvia alltid tillstades wed "krubbet" Inez, Margit m fl.
Ovriga deltagare som ej nadde finalen; Affe Malm, Harry Hagman, Glaes Braggart,
Eric Garlason, Gusten Olmin och Rolf W. Jonson.
BENGT SEVELIUS for de fiesta kand inom Hellas som ledare i och av Hellashandbol^n
ar utsedd att bli VD fbr Riksidrottsforbundet och m&ste di for objjsktivitetens
skull sluta med ledarrollen i Hellas. Men Hellas slapper han inte I O'vergar till
att bli stbdjande medlem genojn uiedlemskap i Supporterklubben, postgiro 65 56 96 -3
160:-. Hjartligt valkommen I
PS ! Supporterklubben ar givetvis oppen for alia ovriga GH-medlemmar som inte tidigare ar enrollerade i Supporterklubbens stbdjande verksamhet for Hellas-idrottens basta*
KAIffiATER SOM LAMHAT VAR KRETS

Sven Bergstrbm, Isidor Hellgren, Harry Andersson, Sixten Wahl^n, Sven Holm,
Curt Blemberg, Rune Liljeberg, Nils-Georg Hornhammar.
SVEN BERGSTROM In memoriam
Xnnu en gammal Kampe har gatt ur tiden, Kanske okand av den yngre generationen,
men sakert ihagkoramen av manga GH-are.
Sven Bergstrbm var p4 sin tid en av Sveriges basta ryggsimmare och dessutom skytt,
god Ibpare och skidakare.
Tyvarr drabbades han for 27 ar sedan av total blindhet och senare ocksa av en
avar sjukdom, som till slut i over ett 4r hbll honom bunden vid sangen. Han avled
den 28 juli 1979 vid 85 ars alder.
Vi hyllar hans minne soro en bra idrottsman och en glad och god kamrat och van

(Eric Haasum)

Till Hellas
visat deltagande och vanlighet i samband med min fars bortgUng ber jag att
fa framfbra mitt varma tack. En sarskilt hogtidlig stamning gavs at begravningen
genom att Hellas stallde upp med sitt standar. For dett far jag ocksi varmt tacka.
Tyvarr kande jag inte namnen pa alia dera som narvar, sa jag vore tacksam om mitt
tack pi nagot aatt kunde bringas till deras kannedom,

(Arne Holm)

