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INNEHALLET i detta valmatade nunmer konmer bl a att galla
a) GH:s arsmote tisdagen den 19 febr (Karlberg)
b) Jubileumslotteriet infor 70-arsjubileet nasta ar - 1992 - 15 maj
c) Medlemsvarvning til]. GH for alia i Hellas som ar kvalificerade men annu icke
medleiTimar i dehna VIP-organisation
, JUf , ^4 .
d) Ock/och - sna'lla NI -•- koll av Edra uppgifter i matrikeln - fodelsedata,
telefon (manga har fatt andringar) , dito med postnumren och andra uppgifter
ni vill ha korrigerade - ring garna till klubblokalen mandag-T»K*"daa mellan
kl 1100-1300, da n&gon i GH svarar - telefon 08 - 59 40 23, 50 40 31.
GH = SKLLSKAPET GAMLA. HELLENER haller sitt

tisdagen den 19 febr kl 1830 i lokalen
FATBUREN vid Karlbergs Slott. Samling och upp- / , *•*
/A 6 42 46
varmning 1800-1830.
~**
Lfe04 02
Efter arsmotesforhandlingarna intas "en tugga"
S- 43 7Q
bestaende av forratt (pate) , vildmarkssoppa (Claes C 716 09
kaffe och bakad kaka av Brittis, vatten/lattol . 30 662 92
Starkare drycker (vin, snaps etc) far och mi
B 40 31
medforas av var och en tillresande om sa on.ska:3. A 48 39
Lampligt vagval till festen: Buss 59 till Kung;3- S 93 79
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Fortsatt Kungsholmsstrand i fSrdriktningen (osterut)»tag bron ever Karibergskanalen, vik till hoger (vasterut) - folj kanalen mot. Karlberg - det ar det
forsta huset pa hoger hand som det gaJ.ler - pa sistaHiand om Du kommer fran
S:t Eriksplan - Rorstrandsgatan-13 som Jacob Lindahl- vanster.
Anmalan ar ett maste om Du skall ha kak - se telefon till nagon i styrelsen
ovan - Du kan ocksa anmala Dig mellan kl 1300-1300 mandag-torsdag till nagon
i GH som da traffas i lubblokalen 59 40 23 eller 59 40 31 - KCM GA^NA IN PA
EN F3KA CM DU HAR VA'GARNA FORBI ^ Nynasvagen 321 i hornet av Stora Gungans vag
och Nynasvagen - T-bana Sandsborg - tva kvarter ner.

RAKNA

startar ett JubileiUHS- IOTIERI infor 70-arsjubileumet 1992
DU far sjalv valja nunmer cm Du sa onskar - ange alternativ cm Ditt
forstaforslag redan ar upptaget. Lottpriset ar 50:- och Du far ha sa
manga letter Du vill. Anvand garna girotalongen scm bifogas.
VAD DU KAN VTONA ? 3-3 erkanda konstverk inte nagot vart under 1500—
4.Konstverk i 1000:- klassen. 5-15 Supebiljett till jubileumet och en flaska vin.
inte/

08/ 642

med i GH forut men andock ar kvalifierad !
Denna GH:are gar ut till alia ER och vi hoppas fa se Er
| s°ro medlemmar — arsavgiften 50:- pa postgiro 50 53 33 - 5
I Girotalong medfoljer eller ring bara in Dina uppgifter till
GH-jouren i klubblokalen mand-torsd 11-13, 59 40 23, 59 40 31.
46 63, ordf,telefonsvarare.

Du fragar kanske vad
vi sysslar med i GH ?
En del framgar av
Bertil Nordenfelts
tankar infor en ny
H-matrikel - kopierad har vid sidan.
I ovrigt kan namnas
SPJSNSTA MED GH pa
torsdagskvallar i
Storkyrkoskolans
bad-och simanlaggning
Varpamasterskapet i
juni BO-dagen
Utflykter, studiebesok m m , m m ,

TAHKAR INFOR EN W GH-HATRTKEL
"Hal fan btil gamut blil han ie.ligi04", 4& he.te.1 det ju i ett gammat tateMtt.
Han be.hove.il dock inte. bti 4al4kitt gamut fadi att kanna uppte.va andia votden i
tive.t an de. 4om juAt denna dagen (och natte.n] bjude.1 pi..
Tilt e.x.empe.1: KUMATSKW - i liam- oc.h motgang - men ocfe^a GEMENSKAP, gemen^feop
6dde i minne.n och (,/iamtidAtx.o . Sake.it vai de.t be.hove.t att btvaia och be.i-ika denna 4amh6iighe.tt>kanAta. 4om, 1922, die.v den fjOiAta. geneia-tconen av "PaAto>in4 Go4AOA" att vid Aidan av AJatva felubben bitda en att*e-<o*en^ng "Gamta. He.ttaApojkai".
Ingen av de nybtivna. "Gamta. He.llaApojkaina" va* veil 4ai4ki.lt i.tde.i4ti.ge.n pa. den
tiden. Pen (,outa. kt>n&iiimandku.tle.n <6'/i "fa/ibioi" Ein&t. Kle.ibe.ck utgick den 14
maj J899 (datume.t senate antage.t -6om He.tlaA 6'6de.tMai] . Hi denna kutt och de.
totjande. bitdade.4 Sim- och 1diotttktu.bbe.n PG \Pa*toinA GOAAOI] torn med de.tta
namn vann intiade. i Rik4idiott!>6olbu.nde.t ai (90S, Azde.ime.ia, 1912 iindlat titt
de.t otympiMit ktingande. namne.t HELtAS. MedeMWe^n ho* de. ^outa H'GH holt *i.g
Hint 30 tit.
Gcama.1 hal vat inge.n GH-aAe be.hovt kanna tig he.lte.1 unde.1 de. manga, ai Mm iotjt
aven om vi entigt picUtbe.tyge.t btivit tite.t aldie.. Ve.t tekfatla. go-s-4e{i/nne< \*tm
Viktoi Rydbe.ig en gang be-i/dng i &ina he.tte.nAka diapoi ) , hoi vat be.vaiatA inom
valt Satttkap, jo, /tent av &di4tdlktA -»edan vi tilt Atut &ick vita duktiga &licKoi me.d i le.de.n.
Samtidigt hal SdttAkape.t GH unde.1 ge.ne.iati.one.1 av Akicktig tzdning moanat i &in
veiktamhet och •wnne.llige.n btivit vad giandaAna avtag: En Mmtande. ocn gagnande
enftet fadi atta de. Akitda atdlal och otika idlottAintie.A*e.n, Mm lym* inom det.
tkona, gldna kongtome.lat, dot vi atta hal vaia. iotte.1: Sim- och IdiottAktubben
HEtLAS.
Ma det, -in^o'* denna nya utgava av val matsiikzl, tittataA en enke.t med£em att
&a tacka &6i alta hafiliga Iiv4valde.n {nya och nottatgiAka) , Mm Aomvaion i Sdtlifeapet tkdnkt och Akankei. Baia taj>ninge.n av de. pziMnuppgifatei , Mm den falitiga ie.daktione.n 4e.ivt.iai pa fadtjande. 4idoi, tkapal 4tinu.te.lande. 4amh'6iighe.t med
miingde.1 av goda idiott4kamiate.i , kdnda e.tte.1 mindie. kdnda. MaViikztn ^ytte.1 en
daildi med en odmjuk 4totthe.t ove.1 att ha <dtt <6>mdnen att titthdia. kie.tie.n av
Gamta He.tte.ne.1 Ucmt det nu 4& (,-int hete-t).
Jag tloi, att aven dagen* och moigonda.ge.n4 unga He.tta4medtemmal 4na.lt kommei att
kanna 4anma benov och 4amma gtadje. 4om vi att inom GH (,&. ate.lupptiva 4in aktiva
tid i HELLAS, atta* van Mode.iktu.bb. Ve. ai vatkomna! Ty det ai ju. 4a hal: "flan
tittl det feva/«a4: ALLTIP HELLAS.'"
Buitit Noide.nbe.lt (mediem i GH 1933)

HARD AF SEGERSTAD, Goran
Korpv.
TEL: 0753-39410
F: 45-03-31
1963 1972
Trumfkort for Hellas i handboll. Svensk mastare fjarde gangen i rad
1972. Standig ledamot 1968. Horde stadigt hemma i landslaget. Spelat
nagra ar i Malmo. Ater till Hellas sasongen 1976-77. Svensk mastare
igen.
—X HOGBERG, Allan
Skinnarviksringen 20, 117 24 STOCKHOLM,
-^-TEL: 08-696657
F: 09-02-14
1926 1936
God brostsimmare och elitman i vattenpolo. Var med och vann Hellas l:a
SM i polo 1934 och sedan ytterligare ett 1942. Bra aven i bandy, sedermera bowling. Medlem i Morgonbadarklubben sedan denna startades av Swall
ar 1947.
HORJEL, Nils
Ostermalmsg. 50, 4 tr, 114 26 STOCKHOLM,
TEL: 08-11 65 10
F: 17-03-11
1965 1965
Handbollsspelare av elitklass i Ystads IF:s allsvenska lag och 6 ganger
landslagsman. Aven god sprinter. Ordforande i Hellas 1965-70. Var den
forsta p4 den posten utanfor den inre kretsen. Gjorde en synnerligen
god insats, och for ovriga ledamdter av davarande VU inspirerande sadan
under sina alltfor {& ordforandear. Under hans ledning konsoliderades
Hellas ekonomi och klubben kunde 1968 fira sitt 60-arsjubileum med
Hellasflaggan i topp. Pd grund av sin stallning som Generaldirektor for
postverket och for vart samhalle viktiga uppdrag maste han avsaga sig
ordforandeskapet 1970. Blev da standig ledamot och Hedersordforande.
-Var 1973-1984 landshovding i Malmohus Ian. Nu ater i Stockholm.
HOOG, Jan
Lugngatan 13 C, 591 60 MOTALA,
TEL: 0141-174 69
F: 33-02-26
1956 1987
Mastersimmare fran Motala med forflutet i vara 10- och 20-mannalag.
Efternamnet dock nagot missvisande betraffande hans hojd over havet.
Haller masters-rekord i 50-arsklassen.
HOOK, Eva
Pliggvagen 32 n.b., 126 39 HAGERSTEN,
TEL: 08-744 36 27
F: 45-09-11
1986 1987
Mastersimmerska tillhdrande en syskon/systerskara vars vagga stod i Iggesund och Hudik, och som nu sallat sig till Hellas glada gang. God
brostsimmerska och Mastersegrare.
HOOK, Lars-Olof
D8907 CIE Hills House South Univer, USA
AMHERST,
TEL: 08-731 91 65
F: 45-03-01
1961 1972
Langdhoppare. Svensk mastare och fd rekordman, 790 cm. Olympiaman 1968.
Standig ledamot 1964. Aven god sprinterlopare.
JAKOBSSON, Arne
Stureg. 50, 502 31 BORAS,
TEL: 033-137790
F: 14-02-12
1934 1970
Hellasgrabb i forskingringen. Fore detta dagbladslopare och orienterare
Sedan 1940 "utvandrare" till Viskafors dar han varit teknisk direktdr
vid gummifabriken.

ar en HELLEN som betalar nagra kronor extra
narmare bestamt 250;- till Hellas Supporterklubb pa postgiro 65 56 96 - 3 och far for
denna summa fritt medlemskap i Hellas for den
kategori vederborande tillhor, delta i utlott.... preraiobligationer och penninqlotter i samband med arsmotet som
ncrrmalt avhalls i manadsskiftet november/december. Dessutom i samband
med penninglotteriets dragning omkring den l;a i varje manad (fr o m
februari) med sitt medlemsnummers sista tva siffror delta i utlottning
ay 100;- till de medlemmar vars siffror overensstammer med de tva sista
i hogstavinstennumren i penninglotteriet - under forutsattning att att
hela summan - 250:- inbetalats.
Alia som har en andel/nummer 250:-betalad a'ger ratt att ha hur manga som
heist ovriga andelar/nummer som da endast kostar 125:Nagon begransning uppat finns inte - 100 och 200-serierna galler f n
men Gunnar Tennedal (indrivarfogden) tel 715 36 90 Sppnar sakert hur
manga hundraserier som heist - alltsa 300 o s v.
Sist men inte minst sa galler regeln att alia Supporters och alia GHare far delta i respektive aktiviteter om sa onskas. De fiesta ar ju
med i bada organisationerna och skulle nagon som inte ar med i GH onska
medlemskap dar - sa ring eller kontakta nagon i styrelsen - se forsta
sidan - eller enkelt Arne Jutner-02- £ 4 2 46 63.
FEBRUARI

6
9
9
10
18

MARS

Olov T'lahlberg 70
5 Sture Borg 75
Olle Ljunggren 70
5 Olle Blomkvist 75
Sven Ljunggren 70
14 Carl-Evert Dellerstam
Margit" Thorsson 75
14 H Detlet Glindeman 50
Olle Nyman (Sas-Olle) 70 29 Gunnar Falkenas 70
30 Solweig Hansson 60

/\ir r\_Ll'

3
7
7
8

Eri/fJerk Boren 70
Evert Skymne 60
Bjorn Danell 50
Eric Edlund 50

bl ayarldsmastaren i bowling
den(l^ 80 ar - vem - Folke Nilsson "
till maj aterkommer vi i nasta GH:are

[ Hellas finns elitstipendium, Rune Lidsells ledarstipendium ----[ GH har vi FARBRORS FOND (var grundare kyrkoherden Ernst Klefbecks minnesfond)
:ill idrottsman och ledare inom klubben for uppmuntran for f lerarigt traningsx:h traningsarbete eller ledarjobb praglat av stor solidaritet med kamrater och
clubben som sadan - (e j elitstipendium) DILI och CARL PALMERS FOND fGr juniorer Jncati f orenjngen som yisat goda, presx:h nu en nybildad fond i samband med Arne Jutners 7Q-arsdag till forman for
jldboys-, veteran-,masterssim-, motions- och liknande «iee*»«verksainhet benamnd
och Gunnel Jutners stipftdiefond
x:h till alia fonderna kan man lamna bidrag pa/till GH:s postgiro 50 53 33- 5
Det har var m/ycket med pengar och diverse pa en gangsmen till GH:s jubileumslotteri sa har reds K Hustru Gunnel redan tingat in sig pa nr-siffrorna 6 och 26
och - BETALAT 1 Vilka och vilka nummer far red redovisa i nSsta GH:are ?
Men,men arsmotet den 19 febr, da vi bl a har <£jktiojppa KARHU skidor - guldmedalj i
varldscupen-inklusive bindningar och 3 stavar och pjSxor (om de passar- Dalex
Sport , samt langfardsskridskor med traplatta (for isolering mot kyla ?) -- •

