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E L L A S B L A D E T
N:r 6 Jubileumsnummer 1938 Arg. 23

eiias \amra f I f ftkluibb
Tretlio dr ha rallat undan sedan Hellas tog

steget in i Riksidrottsforbundet. Stunden dr inne
for en stilla sjdlvbetraktelse. Efter alia dessa dr
bor man kunna bedoma pa uilka vdgar Farbrors
P. G. och sedermera Sim- och Idrottsklnbben Hel-
las slagit in.

Del var i en lycklig stnnd som Farbror samlade
sina konfirmander omkring sig och intresserade
dem for idrotten. For, den som erinrar sig sekel-
skiftets Soder, star det utan vidare klart, att lang-
tan till en sundare livsforing av naturlighet gjorde
sig starkt gdllande bland ddtidens ungdom.

Det var den unge idrottsmannen Klefbeck, som
med sin Mara blick och tro pa ungdomens goda
uilja hdr visade vdgen — icke genom att vdnligt
nedlatande sdtta ett pekfinger under ndsan pa poj-
karna — med sddana fasoner fdngar man inga sjd-
lar — utan att som en sann kamrat blanda sig i
pojkskocken och ddrigenom vinna deras fortro-
ende.

Det dr just denna fond av fortroende for leda-
ren som skapades av Farbror for mer an trettio dr
sedan, som an i denna dag hdller sig frisk inom
var klubb och som utgor en del av hemligheten
med var stgrka. Delta fortroende plus den natur-
liga kamratlighet som fran allra forsta stand prdg-
lat vdrt arbete dr alltjdmt var storsta tillgdng.

Man kan tycka, att kamratliv skulle vara lik-
tydigt med idrottsliv, och att varje idrottssamman-
slutning utan vidarel skulle kunna kdnna sig som
en kamratklubb av intim art, men sd dr tyvdrr icke
alltid fallel. Vi veta vdl hur det gdtt pd sina hall
ddr vdrvarsystemet och proffsmetoderna lyckats
ta kdl pd den kamratliga trevnaden. Vad kdnnerden
kopta stjdrnan for samhorighet med arbetsgiva-
ren ndr lonen uteblir? Eller vad roner den gamla
kontantsugna kolstybbshj alien for tack ndr hans
hdlsenor ta slut? Det dr nodvdndigt att erinra om
dessa idrottslivets skuggsidor for att kunna fast-
sld, att det goda kamratskapet inom en klubb krd-

SIM- & IDROTTSKLUBBAR!
Forslag till medaljer, plaketter, foreningsmarken
och klubbmasterskapstecken utforas kostnadsfritt.

Begdr var katalog d medaljer och plaketter av standardmodell.

C. C. SPORRONG & CO.
Kungsgatan 17. - Tel.: Namnanrop "SPORRONG & CO". - Stockholm 1.
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ver omvdrdnad av goda viljor in-
nan det kan bli till tradition.

I Hellas har kamratskapet vun-
nit denna tradition. I Hellas bli-
va vi former for livet ndr vi en
gang sammansuetsats med gdnget
— det ma vara simmare, hand-
bollare, orienterare eller ndgot
annat. I Hellas behover ingen
kdnna sig dsidosatt ndr resultaten
borja da/a. Vi tar det som en
naturlig sak att en prdktig pojke
skall folja den mdnskliga utveck-
lingens lag — /ran idrottsstjdrna
till familjefar, /ran motionsgym-
nast till bowlare. Och ddrfor stan-
na grabbarna kvar i klubben
och klubben har plats for dem
alia.

Man har pd senare dr forvdnat
sig over att de stdndiga dagblads-
vinnarna Hellas inte kunna ta
ndgra vidare podng pd SM eller
furnerar landslaget med sd
manga rekryter.

Tyder delta pd ndgon svaghet?
Ar delta att beklaga? Knappast.
Just delta dr vdl i stdllet en natur-
lig fdljd av vdrt lugna arbete och
vdr strdvan att undvika hets och
skrdn. och sensation. Vi dro en
samling kamrater som trdna och
trivas och ndr vi sld oss ihop till
ell 25-mannalag — da vill det till
att sdtta fart for den som vill
hinna med. Men for ndgra avlo-
nade artister ha vi inte plats. .De
bliva forsorjda pd annat hall.

Varfor skall en god lopare vara
piskad att hela den vackra som-
maren nota kolstybb pd Sveriges
alia vallar? Visst kan det vara
roligt att ell eller annat dr spdn-
na sin kraft i kamp med landets
yppersta, men det far icke ske

Var sd god-
Jubileumssoppa
Harmed presenteras Hellasbladets

jubileumsnummer. Var klubb fyller

30 ar. Dagen har redan firats med

pukor och trumpeter samt flygande

fanor i stralande sol. Precis som det

anstar en stralande klubb. Nu nagot

post festum kommer detta jubileums-

nummer, som en ytterligare pamin-
nelse om, att var klubb, min och din

klubb borjar trampa ur barnskorna.

— Matte den leva!

Denna lilla jubileumstidning presen-
teras utan alia ansprak pa att vara

nagot sarskilt. Till varje jubileum har

Hellasbladet utkommit med prakt-

nummer. — Atminstone vid de tjugo

och tjugofem. — I dessa ha gamla och

med dsidosdttande av andra,
hogre vdrden.

Ndgon kanske gor gdllande, att
detta dr en medelmdtttornas
ronnbdrsfilosofi. Vi tro i stdllet
att det dr en sund livsdskddning.
I sund idrottsutovning vilja vi
Hellaspojkar forbliva verkliga
kamrater och vi vilja gora det
bdsta av livet. Det dr ddrfor vi
med sddan glddje samlats i den-
na host for att hylla 30-dringen
Hellas — Kamratklubben.

K all e Lager.

unga hellener jamte en och annan

utomstaende berattat sina intryck och

hagkomster av Hellas. Sa aven denna

gang. Men, vi ha icke tagit med den

dar upprakningen av allt vad vi utrat-

tat under de gangna aren. Det skulle

forresten kunna fylla en hel bok. Vi

ha nojt oss med att halla oss inom

ramen av de sista fern aren. Ett un-

dantag presteras av allmanna idrotts-
sektionen, klubbens storsta sektion,

vilken genom Gunnar Malm och Acke

Johansson lata alia de gangna aren

passera revy. Vidare skriver "Swall"

Eriksdalsbadets historia, som omfattar

14 ar.

De arade lasarna kanske finner det

hela nagot blandat. Vi ha varit flera

kockar, och var och en har pa sitt

salt forsokt gora soppan sa smaklig

mojligt. Men det gamla ordspraket om

"ju flera kockar . . ." galler ju alltid.

Forresten behover var och en bara

lasa det han tycker om och dymedelst

stimuleras till att skicka den krona

per klubbens postgiro som overstyrel-

sen sa varmt hoppas pa och behover.

Alltid kan val omslaget av "Hal-

las" och annonserna vara varda pri-

set? For ovrigt skall alia medarbetar-

na ha tack. Annonsorerna tva hjart-

liga dito. — Tack! — Vad far jag?

Kanske gladjen att se att overstyrelsen

har raknat ratt och att alia medlem-

mar .sanda in sin krona och dessutom
rekvirera ett och annat exemplar till
vanner och bekanta. — Knappast.
Men var sa god! Soppan ar serve-
rad.

Rolf W, Jonson.

^

HAPDCOURT ar marknadens ledande tennisboll.

Spela med Slazengers.
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Sol
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Over

1

lubi
V

esten

Det var sol over staden, sol over so-
der, och sol over Hellas nar vi son-
dagen den 9 oklober under flygande
fanor och klingande spel embarkerade
angfartyget Aga I for att fara till Paul
U. Bergstroms gamla residens, Pauls-
ro, pa Boson och fira Hellas' trettio-
ariga tillvaro. I foren pa baten va-
jade var vita Hellas-fana, och de fla-
nerande stockholmarna sparrade upp
bade oron och ogon nar Katrinapoj-
karna klamde i rned en sprittande
marsch och baten lade ut fran kajen.

Vi ha redan namnt att solen sken.
En annan som sken i kapp med sol-
skivan var "Birre". Det var namligen
han som klackt fram den briljanta
iden att vi skulle fira var dag i det
fria. Han hade aven fatt de maktiga
herrarna i Riksidrottsforbundets
verkstiillande utskott med pa sina pla-
ner, ty som hekant sa ages numera
Paulsro av Sveriges hogsta idrottsled-
ning och skall bli en svensk idrotts-

Angan oppe. Klart till drabbning.

hogskola. Och mina darner och her-
rar! Hellas var den forsta idrottsgas-
ten pa det pampiga residenset. Icke
underligt da att aven "Birre" sken.

Nar vi val voro ombord pa skutan
halsades vi valkomna av kaptenen,
som uttryckte sin gladje over att se
trevligt sportfolk ombord pa sin bat.
Ja, det var faktiskt trevligt folk. Bade
unga och gamla hellener med fruar
och flamrnor hade kommit tillsam-
man, och alia sago glada och nojda
ut redan sa har vid starten. Sedan

Vdrt vita "H" skall alltid
std som Hummer ett . . .

Den forsta idrottsfanan pa
Boson.

Med fly-
gande fa-
nor.

Foto:
Brunback.

ocksa "Birre" halsat samtliga val-
komna, satte man fart pa allsangen.
Enligt horsagner sjongs det friskt och
rostresurserna voro prima. Sjalv
kunde jag tyvarr icke hora nagot enar
jag sjalv fick leka "All-Sven" och leda
det hela genom hogtalaranlaggningen.
Foljaktligen satt jag instangd i kap-
tenshytten, men det hela lar visst ha
varit gott.

Vid ankomsten till Boson logos vi
emot av en hel del hellener, som per
bil hade tagit sig ut till platsen. Gosta
Carlsson upptradde som trossmottaga-
re och lat for ovrigt sin kamera knap-
pa ett flertal snapshots av vilka nagra
aterfinnas som illustrationer till delta
referat. Sedan landstigningen lyckligt
och val var klar, klamde musiken i
med en marsch och sa marscherade vi
upp till huvudbyggnadens terrass, dar
"Birre" omtalade programmet for den
narmaste timmen eller timmarna.

Oskar Eriksson och Ernst Sjolander
voro arrangorer av dagens olympiska
spel, i gammal god G. H.-stil. Appel-
lopning, varpa och pilkastning stod pa
programmet. Bade darner och herrar
fingo vara med i leken. Sarskilt ap-
pellopningen viickte jubel. Herrklas-
sen blev en seger for A. Hellman. I
damklassen vann fru Rolf Hellberg
och i partavlingen segrade paret
"Skallran" alias Gunnar Carlsson med
fru. Barntavlingen vanns av Eidmark
I. B. Tiivlingarna drogo ut pa tiden
och alia voro darfor synnerligen mat-
friska nar middagen antligen borjade.

I de stora salarna hade langborden
dukats med blommor och levande
ljus, och det hela gjorde ett synner-
ligen festligt intryck. Middagen bor-
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jade under god stamning och allsan-
gen gick av sig sjalv utan ledare.
"Birre" holl ett kort tal och over-
lamnade klubbens hedersmarke i guld
till "Sima" Lundkvist. Sannerligen
valfortjant! E. Thorsson fick heders-
market i silver och vidare kallades
foljande till slandiga medlemmar: B.
Nordenfeldt, Acke Johansson, Erik
Asperyd, K. Y. Hallslrom samt arets
svenska mastare i bowling A. Ring-
borg, G. Bergslrom, Tor Andersson, G.
Hamrin och H. Oberg.

"Farbror" Klefbeck, sora till alias
var gladje deltog i festen, talade se-
dan i sin vanliga chosfria stil och gav
nagra glimtar fran de forsta aren av
Hellas' historia.

Fabrikor Sixtus Janson i Skidfor-
bundet halsade Hellas som den forsta
gasten till Paulsro, som han hoppades
skulle bli till gladje och gagn for
svensk idrottsungdom.

T. T. i Idrottsbladet var nasta ta-
lare. Han smapralade trevligt och
hyllade Hellas, som en harlig klubb.

Sedan eri del telegram upplasts av-
slutades middagen och dansen vidtog.
Den nya Hellasfilmen hade sin pre-
miar i ett av smarummen och gjorde
stor succes. Gosta Rare visade sig
som en smalfilmare av klass, och vi
vanta med spanning pa fortsattningen
av filmen.

Dansen traddes med liv och lust.
Den nya mode-dansen Lambeth walk
bar en viss formaga att fa upp stam-
ningen bland folk, och fastan stam-
ningen var hog i var krets fran bor-
jan, steg den alltid nagra grader nar
man borjade "lamba".

Prisutdelningen for dagens tavlin-
gar agde rum i en paus och det var
atskilliga som fingo pris for sina pre-
stationer.

Redan klockan tio gick tyvarr baten
tillbaka till staden. Stamningen var
litet flau till att borja med (avskedets
smarta?), men snart blev det fart pa
bade allsangen och dansen och man
dansade och sjong anda tills man nad-
de Ranlmastarelrappan. Regnet bor-
jade floda pa hemvagen, men delta

gjorde ingenting. Solskenshumoret
fanns kvar ombord och det var syn-
nerligen belalna hellener, som logo
avsked av varandra efter att ha till-
bringat en slralande dag i det fria
och vardigl och gemytligt firat var
trettodriga tillvaro.

Dagens Lilja.

Om och kring . . .

Kalle Lager och "Birre" ha storsta
aran av den lyckosamma Bosofarden.
For ovrigt ha de fiesta av overstyrel-
sens medlemmar bidragit till att det
skulle bli ett lyckat arrangemang.
Kalle Lagers allsanger voro som van-
ligt fyndigt skrivna och gjorde stor
succe.

\V A X'\\ som konserterade

under resan, innehalla i sina led ett
flertal Hellasgrabbar av yngre ar-
gang. Det rader verklig spelgladje i
ganget och man ar icke nodbedd. Det
ena numret efter det andra spelar
man med verklig bravur. Hellenen
Affe Eriksson, som brukar dirigera,
kallas i simmarganget for Hellas' "Sto-
kowski".

Aven den trio som svarade for dans-
musiken var i fin form och hottade
friskt. Det gallde att ta vara pa den
tid som var anslagen till dans.

Pressen var mangrant samlad pa
jubileumsfesten och konstaterade en-
halligt att det var en fulltraff. Aven i
forvag hade tidningarna agnat mycket
utrymme at vart jubileum. D. N. ar
faktiskt den enda tidning, som ej skri-
vit en eller annan artikel om Hellas
i samband med jubileet. Men vi aro
ju en synnerligen liten klubb och 30
ar ar ju ingen alder, sa vi forsta D.
N:s tystnad.

Ur Idrottsbladet mandagen den 10
okt. saxa vi nedanstaende av market
T. T.

Pa eftermiddagen voro vi, 230 andra
idrottsmedborgare, ute pa praktfulla
nya R.F.-hemmet Boson och avfirade
underbara Sim- och Idrottsklubben
Hellas.

Coignet berattar om det pa onsdag.
Ett ord till bara.
1915 i mars eller april skrev jag

i Nordiskt Idrottsliv (det var strax
innan jag overtog I. B.) tva studier av
stockholmska idrottsforeningar kalla-
de "Den ideella idrottsklubben" (det
var Hellas) och "Den praktiska
idrottsklubben" (Gota).

Bdda ha statt sig gott pa dessa
23 ar. Bast dock — och delta ar att
beakta — den ideellall

T. T.

Overslyrelsen hade denna gang va-
rit synnerligen sparsam med heders-
lecknen och bora dessa darfor vara
dubbell vardefulla for dem, som den-
na gang fingo moltaga dylika dyrgri-
par.

Klicheen till omslaget i della num-
mer ar ulford av Grohmann & Eichel-
berg, A/B., Mastersamuelsgalan 67.

Vi uppmana alia hellener all gynna
Hellasbladets annonsorer enar dessa
gynna oss.

Med della nummer medfoljer elt in-
belalningskort.

Della nummer av Hellasbladel
koslar en krona. Varje medlem erhal-
ler dock delsamma pa sedvanligl sail;
men bor kanna del som en kar plikl
alt inbetala kronor en (1:—) per posl-
giro.

HARRY GENBORN - MEDLEM I HELLAS

Karlaplan 7 - Telef oner 62 87 60, 62 07 20

Jarn-, Sport- och Bosattning
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FARBROR skriver:

Frdn flydda tider.
Den strange redaktoren bar legat

over mig, att jag skulle skriva nagot
till Hellas' jubileumsnummer. Det bar
icke hjalpt, huru mycket jag an stre-
tat emot. Jag ville ju icke trotta Eder
med sadant, som Ni hort sa manga
ganger forr. Men Ni kan ju alltid
hoppa over det bar och ga over till
nasta artikel.

Gammalt folk vill ju garna dalta om
flydda tider. Och darfor blir det icke
annat denna gangen heller.

Nar mina forsta sodergrabbar bli-
vit konfirmerade i april 1899, besloto
vi, att vi skulle forsoka halla ihop i
fortsattningen och hava litet trevligt
tillsammans. Vi hade ju borjat halla
av varandra en smula. Vi skulle icke
ha nagon regelratt forening med sty-
relse och stadgar m. m., utan traffas
pa overenskomna tider och stallen.
Programmet var ratt omfattande, men
jag utelamnar allt, som icke bar med
idrott att skaffa.

Vi borjade pa sommaren med ut-
flykter. Vi foro med tag, bat, vand-
rade eller cyklade. Kicken foljde tro-
get med. Nar vi sa kommo fram,
sparkades det gladeligen. Och nar vi
blivit val svettiga och trotta, sa korde
vi forstas pa huvudet i spat. Prasten
kom ju vanligen jumbo, men det gjor-
de ju bara grabbarna sa mycket frimo-
digare.

Sa smaningom utokades program-
met. Vi borjade knata 100 meter
ovanfor Skansbacken. Sedan fingo vi
en liten idrottsplats vid Enskede gam-
la skola, dar numera en mangd ko-
lonistugor aro uppforda. Nar vi kom-
rao dit, sag det icke sa lovande ut.
Marken prunkade i halvmeter hogt
gras. Men prasten fick lana en lie pa
kyrkogarden och borjade sla. Lange
fick han dock inte halla pa. Grabbarna
kommo och togo fran honom lien. Och

sedan var det snart kirrat. Dar hade
vi utgangspunkt for de olika lopnin-
garna och banor for alia mojliga lopp.
Kicken fick dock inte komma med,
huru sorgsen prasten an var. Grab-
barna forklarade med en mun, att om
det blir fotboll, sa blir det slut med
all den fria idrotten.

Pa vintern gymnastiserade vi och
fingo efterat en harlig dusch. En gang
var prasten ute for ett litet aventyr.
Han snavade pa sadelgjorden vid ett
mellanhopp over hasten, daskade i
backen och lag litet vimmelkantig en
halv minut. Grabbarna voro angsliga,
men snart gick allt sin gilla gang, fast
prasten icke hoppade mera den dagen.
Nagot annat men hade han icke av
det hela, an att han kom upp i kyrkan
vid aftonsangen med litet blaa farger
pa framsidan, sa att de snalla tan-
terna stor-undrade, vad han nu hade
varit ute pa for galenskaper. Och
nar de bara undrade och icke horde
pa, sa maste han tala om for dem, hur
det hangde ihop, och sedan var det
intet fel pa uppmarksamheten.

Jag vet icke, om det pa den tiden
fanns nagon mer prast an jag, som
forsokte samla ungdomarna. Och dar-
for tyckte manga, att prasten nog var
litet konstig. Men det fingo de ju
garna tycka, nar han hade sa valdigt
roligt med sina grabbar. En gang
traffade jag en av dem pa Hogbergs-
gatan. Han var kladd i skinande plat-
slagardress. Vi togo i hand och pra-
tade och vid avskedet fick han sig
en klatsch i baksidan. Men da
sprang en herre i galopp till min chef
och himlade sig: "nu bar pastor K.
blivit riktigt tokig, nu gar han och
klappar platslagarpojkar i stjarten".
Men chefen var renharig, han bara
skrattade, sedan han talat om allt for
mig.

Nasta steg i utvecklingen: vi togo
upp simningen. Fingo en sarskild
badkvall for oss i Malarbadet. Prasten
bar fran ungdomen varit glad at vat-
ten. Jag kom till min forsta tjanst-
goringsort pa sommaren 1890. Vid
randen av prastgardens korsbarsdunge
rann en alv, Nossan, fram. Forsta
gangen jag vaknade pa det nya stallet,
svepte jag kappan omkring mig, gick
genom korsbarshagen och korde pa
huvudet i Nossan. Pa formiddagen
gick det som en lopeld runt hela sock-
nen: "Den nue prasten har vart i ana."
Och min forste chef forklarade vid
frukosten: "Jag har aldri vart i ana."
Pa den trakten var det pa samma salt
betraffande intresset for simning som
pa ett annat stalle jag laste om. Dar
hade man begart att fa ett kommunalt
anslag till simundervisning. Da yr-
kade en pamp avslag under forkla-
ring: "Jag ska saja Er, att jag ar 66
ar, a inte har jag kunnat simma, men
inte ar jag drankter an." Da svara-
de elak bonde: "Da a allt dalig utsikt
for dej att umkomma genom drunk-
ningsdod, for du gar ju barasten mel-
lan sanga och smejan."

Nar sedan grabbarna bade i fri
idrott och simning gjorde litet fram-
steg, sa att de borjade att fundera pa
att kunna deltaga i tavlingar, sa blev
det ju nodvandigt att organisera sig
som forening. Och sa bildades forst
Foreningen P. G:s sim- och idrotts-
klubb, som sedermera overgick i Sim-
och Idrottsklubben Hellas. Och dess
oden kanner Ni alia annu battre an jag.

Och nu lycka till i fortsattningen!
Vila icke pa edra lagrar, utan sta i alle
man och med alia krafter! Tag vara
pa de unga och salt spratt pa dem!
Och sa det sedvanliga slutet: Stora
famnen till Eder allesammans!

Urgamle ordforanden.

VI K 6 P E R

Reseffekter - Damvaskor - Ladervaror
in. m. hos

K U N G S G A T A N 2 3
Filialer: Gotgatan 23 - Norrmalmstorg 1
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BIRGER MALM:

1
Hellas av i dag.

Den lilla telning som genom Far-
brors forsorg kom till varlden och
1908 ansags kunna sta sa pass pa be-
nen att densamma erholl intrade i
Riksforbundet, bar vuxit sig stor och
stark. Hellas av i dag ar myndig.
Klubben har nu cirka 1.300 medlem-
mar samt en modern organisation.

Vad innebar ett medlemskap i Hel-
las? Det innebar bade rattigheter och
skyldigheter. Det berattigar till sund
idrottsutovning i goda kamraters sall-
skap. Men det forpliktar ocksa med-
lemmen att till klubben och sina kam-
rater aterge nagot av sina egna kraf-
ter och sin egen formaga. Delta ar
en forpliktelse som blivit tradition i
Hellas. Alltsedan sin tillblivelse har
var klubb arbetat for idrott, men vi
ha icke satt idrotten som ett mil utan
som ett medel att na klubbens innersta
och ursprungliga syfte: att skapa en
krets av gott och livsbeframjande
kamratskap. Ett sadant kamratskap
uppkommer och vidmakthalles genom
gemensamt arbete och uppoffringar
for klubben, d. v. s. for kamraterna.
Ty klubben ar ju alia kamraterna,
sammanforda till en enhet.

Hellas stora styrka har varit och
ar delta kamratskap. Och det kom-
mer aven i fortsattningen alt bli sa.
Den nuvarande styrelsens slravan ar
namligen alt ytterligare starka denna
anda.

Vilka mojligheter finnes for en med-
lem i Hellas alt tillgodogora sig de
ratligheter, som klubben erbjuder?

Forst finnes sa att saga formaner
av mera allman natur.

Hellasbladel, som minsl varannan
manad ger samtliga medlemmar en

sammanfattning av det pulserande
idrottslivet inom klubben.

Tillgang till en narbelagen klubb-
lokal i Mariagatan 9 (hornet av Gol-
galan) och skidstugan vid Skarpnack,
dar utrymmen foregaende ar utoka-
des genom invandigt ombyggnadsar-
bete.

Kostnadsfri gymnastik i Sodra La-
tins gymnasliksal mandagar och tors-
dagar under oktober-—april.

Under September till maj badkval-
lar i Sportpalalset varje onsdag kl. 8,
till avsevart nedsatt pris.

Sedan manga ar lillbaka driver Hel-
las aven bad- och tennisrorelse i ege|n-
skap av arrendator av Eriksdalsbadet.

Eriksdalsbadet har varit traffplatsen
for hela Hellasfamiljen.

For vara aldre medlemmar finnes
en sarskild sammanslulning inom
klubben kallad G. H., d. v. s. Gamla
Hellaspojkar. Denna seklion omhan-
derhar oldboysidrollen saml ordnar
"Iraffar" nagra ganger om aret darvid
Ire- eller femkamper, skamttavlingar,
utflykter etc. anordnas.

For de aktiva med olika idrollsliga
inriktningar finnes sarskilda sektio-
ner. Lai oss elt ogonblick se pa dessa.

Allman idrott. Denna sektion har
en mycket stor bredd och arbetel dar
omhanderhaves lill slorsta delen av
Axel Johansson, Erik Asperyd och
broderna Skogberg. Ungdomsavdel-
ningen, vilken gladjande nog ar pa
uppatgaende, ledes av Birre Jansson
och Lennarl Hammar. For den forbe-
redande traningen hava Pekka Edfeldt
och G. A. Jonsson nedlagt etl intensivt
arbete vid traningsgymnastiken.

Simning. Simsektionen kanneteck-
nas aven av stor bredd med komman-
de, unga formagor. Sektionen ledes
av Gosta Carlsson, Ragnar Johansson,
Sture Borg, S. Engren, E. Jernstrom,
G. Sollermark och H. Andersson.

Orientering. Denna sektion, som nu
vuxit sig stor och stark, praglas av
en underbar sammanhallning. De dri-
vande krafterna aro Edvin Thorsson,
'Holger Thorsson, Erik Akerlind och
Stickan Hedenstrom. Orienterarna ha-
va forstandigt nog insett vardet av var
klubblokal och torde vara de flitigaste
besokarna.

Skidor. Om denna sektion galler
allt som sagts om orienterarna med
undantag av att de drivande krafter-
na aro foljande: Sven Pettersson, Erik
Larsson, Holger Thorsson, Ingvar
Hallstrom, G. Green, Acke Andersson
samt for slalom Kurre Blomberg och
Lasse Ohman. Skidsektionen har ett
kart tillhall i skidstugan.

Handball. Denna sektion, som all-
lid arbetat bra, ledes f. n. a-v Sven T.
Johansson, Erik Asperyd, Jan Hell-
sladius och C. J. Wanngard. Tranin-
gen ar huvudsakligen fo^lagd lill vara
gymnastikkvallar i Sodra Latin.

Tennis. Inom denna sektion bryter
sig f. n. en mer idrotlslig anda fram.
Seklionen ledes av Rolf Dillen, O. Le-
win, Nils Hoghammar, Filip Anders-
son, Kurl Berglind, Knul Wallbom och
Gunnar Stenback.

Bowling. Denna sektion arbetar
f. n. mycket bra vilket de erovrade
masterskapen visa. De drivande
krafterna aro Ernst Sjolander, Erik
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Lindblom, T. Andersson och Eric
Falkhammar.

Jag anser mig utan overdrift kunna
pasta att klubben bjuder sina medlem-
mar ot'antiigt mycket om mediemmar-
na bara tiligodogora sig formanerna.
Ett fel synes mig emeliertid foreligga
betraffande medlemskapet i var klubb.
Det ar alldeles for lag avgit't. Enligt
min uppfattning borde medlernsavgif
terna vara kroner 2:— for ungdoms-
avdelningen, kronor 5:— for alders-
gruppen 19 till 22 ar och kronor 10:—
tor ovriga mediemmar. Jag anser del
vara alldeles nodvandigt att klubben
genom okade medlemsavgifter tillfores
ett ordentligt grundunderlag for fi-
nansieringen av sin verksamhet. Pa
delta salt kan aven ytterligare goras
for det idrottsliga arbetet inom klub-
ben och for samtligas trevnad och
trivsel. Jag liar for avsikt att under
innevarande kvartal inkalla tvenne
allmanna klubbsammanlra'den dar
jag kommer att framlagga ifragavaran-
de forslag. Jag har nu velat framlagga
delta sa att samtliga mediemmar kan
tanka sig in i forslaget och bliva i till-
falle att yttra sig om detsamma. Har-
vid maste man betanka att de nuva-
rande medlemsavgifterna kronor 1:—
och kronor 5:— resp. faslstalldes for
ett tjugotal ar sedan (om jag minnes
ratt) da ju penningvardet var ett helt
annat an nu och omkostnaderna ej
halften sa dryga som nu. Jag hyser
den bestiimda uppfattningen att de nu
foreslagna okade medlemsavgifterna
kunna baras av samtliga mediemmar.
Delta i all synnerhet som befrielse
fran medlemsavgift kan av overstyrel-
sen efter framslallning beviljas under
exercislid och arbelsloshet. Jag ar
iiven overtygad om alt den uppoffring
fran medlemmarnas sida som en 6k-
ning av avgiflerna innebar, skall
ytterligare starka kamratbanden. Det
ar ju sa har i livet att det man offrar
nagot for blir allt ka'rare och karare.

Birger Malm.

HANDBOLL
fran lek till idrott.
Enastaende laganda for Hellas till toppen.

Ingen kunde val for 10 ar sedan
ana all handbollspelet i Sverige skulle
bli den storsporl del i dag ar. Sedan
1930 har handbollsporten sina egna
svenska masterskap, sedan 1934 egen
allsvensk serie. Intresset for hand-
bollspelel ar utomordenlligl slorl i
hela Sverige. Overall! spelas serier av
alia slag och intresset bland publiken
och pressen stiger for varje dag. Har-
iill bidrager givelvis spelets intres-
sanla karaklar men aven vunna inter-
nationella framgangar ha stimulerat
intresset.

Hellas har foljt med i den snabba
ulvecklingen och forslatt all sedan
handbollspelel Irampal ur barnskorna
halla sig i toppen inom den svenska
handbollen. Foga anade val Pelle
Stromberg nar han satte igang med
spelet inom klubben all delta nya spel
skulle bli en \storsporl inom Hellas.
Traningsforhallandena for vara hand-
bollspelare ha ju varil langl ifran
idealiska da var Iraningslokal, Sodra
Lalins gymnasliksal, ar alldeles for
lilen. Men en oscdvanligl god samman-
hallning bland spelarna har mer an val
uppvagl de svara Iraningsforhallan-
dena.

DEN SENASTE 5-ARSPERIODEN

har varil myckel lyckosam for Hellas
handbollspelare och de vunna fram-
gangarna ha varil slora. Vi ha med
heder deltagii i allsvenska handboll-
serien alll fran dess borjan och under
ar 1936 hemforde lagel del forsta
svenska masterskapel till Slockholm.
1937 forsvarades maslerskapstiteln och
Hellas blev darigenom den enda klubb

som lyckats hemfora maslarvardighe-
len tva ganger.

Del har ofla framhallits all fram-
slaende lagspel ej skulle passa Hellas
ideella laggning. Erfarenheten har
namligen visat att for all uppna en
framskjulen sla'llning inom lagsport
maste lagen "plockas ihop", d. v. s.
varvning maste tillgripas. Hellas hand-
bollslag har efterlryckligl visal att det
gar att fa ihop ett slagkraftigt lag
ulan varvning. Slyrkan i vart hand-
bollslag ligger namligen jusl dari, all
vara spelare i slorsta utslrackning
fostrats inom klubben, vilket medforl
alt de haft en mycket stark klubbkansla
och darigenom har den goda lagandan
uppstall. Spelarna ha hallit ihop i vatt
och torrt och nagra misshalligheter ha
aldrig forekommit inom laget. De er-
ovrade maslerskapslecknen aro lydliga
bevis pa den siarka lagandan. Maslar-
va'rdighelen erovrades namligen forsl
efler etl flerlal harda cup-malcher,
men i dern ha vara spelare kampal
energiskl och malmedvelel for L a g e l
och for K l u b b e n . Saval 1936 som
1937 ansagos vi i forhandstipsen ej ha
nagon som heist chans till masterska-
pel men vara spelare vande pa lipsen
genom att strida lill sisla blodsdrop-
pen for den hellenska aran.

HELLENER SOM KAMPAT
OCH KIMPA.

Man far dock ej ge endast de nu-
varande spelarna hela aran for den
styrka vart lag nu natt. De gamla
kamparna ha ocksa dragit sitt stra till
slacken och de ha lagt grunden till
vart nuvarande lagspel. Bland dessa

GOD KLICH .̂.
" ///, •

KlICHEANSTALT
T U N N E L G A T A N 3 2O1419

ORIENTERINGSSASONGEN
AR I F U L L G A N G

Innan Ni koper Eder utrustning,
gor oss ett besok.
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spelare som tidigare med heder forde
klubbens fiirger markas Ture Jonsson,
Pelle Stromberg, Kalle Wahlberg, Gun-
nar Sahlstrom, Erik och Kalle Wann-
gard, Tage Gustafsson, Nils "Maria"
Johansson, Jompa Lundqvist, Erik
Carlstrom m. fl. Vi ha all anledning
att med tacksamhet erinra oss dessa
foregangsman inom Hellas handboll.

En kampe som varit med hela tiden
och som fortfarande aktivt deltager i
laget ar Arne Karlsson. Arne ar utan
tvekan Hellas fornamste spelare genom
tiderna och han bar under manga ar
raknats som Sveriges framste hand-
bollsmalvakt. Arne ar en typisk expo-
nent for Hellas handbollsport: ju sva-
rare uppgifter han stallts infor desto
battre har han varit. Hans insats inom
Hellas handboll ar av utomordentligt
stort varde.

En annan karnpe som aven han fort-
farande spelar med i laget ar lagets
mangarige kapten, Janne Hellstadius.
Han har manga ganger osjalviskt off-
rat sig for laget for att vi skulle kunna
genomfora var taktik. Vart stabila
backpar, Sture och Svenne Johansson,
har i manga ar kiimpat tillsamtnans i
forsvaret och de aro fruktade for sin
formaga att gora rent hus framfor den
egna malgarden. Sture (som f. 6. nu-
mera lystrar till namnet Wretborg) ar
dessutom lagets store optimist som in-
gjutit segervilja i laget da situationen
manga ganger kanske synts hopplos.
Sven Johansson har ocksa nedlagt ett
fortjanstfullt arbete som padrivare och
organisator.

Av kedjespelarna aro Bosse Back-
strom, Bertil Sarneman och Erik "Pam-
pas" Vestman aldst i garden. Bosse ar
ju kand och fruktad for sina vinande
bak-kast och han har under arens lopp
gjort en mycket god insats for laget.
Mer an en malvakt i Sverige drar nog
en lattnadens suck nar Bosse nu givit
sig av till Syd-Amerika for en tid.
Bertil Sarneman "overtogo" vi fran
Kulturella och vi funno snart i honom
en utomordcntlig spelare och en sann
hellen. Han har visat sig som en av

vara basta spelare och har pa ett upp-
offrande salt givit sig belt for laget.
Han har varit lika nyttig i anfall som
forsvaf och ju mer han har haft att
gora i en match desto battre har han
trivts. Men sa har han ocksa varit den
mest traningsvilliga av de tranings-
villiga. Pampas Vestman har varit en
storskytt av rang som sakert prickat
in sina mal trots att han varit infamt
bevakad av motspelarna — och av do-
marna!

Arne Karlsson — fenomenmdlvakt —
handbollslagets framsta tillgang.

Sa kommer vi da till ungdomarna i
laget: Ake Froander, Mats Hellstadius
och Arne Leckstrbm. Deras oerhort
snabba och optimistiska spel gor att
vi kunna se ljust pa framtiden. Ake
Froander ar den borne handbollsvir-
tuosen och fragan ar om han ej ar
Sveriges baste kedjespelare. Lille Mats
Hellstadius ar en slitvarg som fa och
hans intresse enormt. Tredje lanken i
kedjan, Arne Leckstrom, kompletterar

der, Tore Lindzen, Ragge Andersson
och Holger Banner.

Ja, detta var litet plock bland spe-
larna i representationslaget. Men inom
handbollen liksom i andra idrotter har
Hellas alltid haft stor bredd. Vara B-,
C- och juniorlag ha pa ett hedrande
satt fort klubbens farger och vi ha
kunnat fa fram manga lovande spelare
fran reservlagen. Just nu ar reserv-
materialet kanske inte sa starkt men
traningsmojligheterna medge tyvarr ej
for oss att trimma vara reservman sa

som vi skulle onska.

FEM ARS STRIDER: 1933—38.

Del ar ju onodigt att har narmare
beskriva vara lags duster under de
senaste 5 aren da ju dessa matcher
annu aro i friskt minne. Vi nojer oss
med att konstatera att laget forutom
har nedan namnda matcher spelat en
mangd vanskapsmatcher landet runt
och att Hellas namn inom handbolls-
kretsar ar iirat och fruktat.

Har foljer nu i koncentrat Hellas
handbollshistoria under de senaste fern
aren.

SASONGEN 1933—1934.
For forsta gangen anordnades DM i

utomhushandboll. Hellas vann. I DM-
serien inomhus belade Hellas andra
plats efter forlust mot Gota med 8—10.
Dessforinnan hade vi haft 22 raka
segrar.

SASONGEN 1934—1935.
Allsvenska handbollen borjade pa

forsok med en enkelserie. Vi belade
5:te plats. Samtidigt spelade vi i
Stockholmsserien klass I som vi vunno
utan nagon forlust. Pa varen 1935
spelades i Stockholm en stadsmatch
Stockholm—Kopenhamn. Stockholm
representerades av ett forstarkt Hellas-
lag och vann overlagset med 18—3.

I Sveriges utomhuslag till Tyskland
deltogo Tage Gustavsson, Nils Johans-
son och Ake Froander. Senare spelades
i Berlin en 8-klubbsturnering i inom-

Foljande fornama skidmarken:

Marius Eriksen ^ Hovde ^ Anders Person $ Splitkein
Madshus * Gidea ^ Sundin i Bjork, Hickory och Limmade.

Fores i stor sortering av

I D R O T T S M A G A S I N E T
5 Birger Jarlsgatan 5 S T O C K H O L M Tel. vjixel 2O8S25.
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SVENSKA MASTARE I HANDBOLL 1936
Framre mdenfrv: Bo Backstrom Sven Johansson, Arne Karlsson, Jan IMlstadius, Stare Johansson Bakre raden-

Gannar Malm (ledare), Ake Froander, Erik Westman, Bertil Sarneman, Arne Leckstrom

densamma pa ett utmarkt salt och bans
skott aro av oerhord kraft.

Bland reserverna kunna vi namna
Erik "Klang" Johansson, Kirre Froan-
hushandboll. I Sveriges lag, som sensa-
tionellt vann denna turnering, deltogo
hellenerna Arne Karlsson och Nils Jo-
hansson. Arne hade stor framgang och
nominerades till turneringens baste
malvakt.

SASONGEN 1935—1936.
Allsvenska handbollserien borjade

pa allvar med en dubbelserie. Trots
att vi fingo vara utan Tage Gustavs-

son och Nils Johansson belade vi ater
5:te plats.

Varen 1936 vunno vi vart forsta DM
inomhus med seger over Flottan 6 5.
Diirefter borjade SM-turneringen:
Gefle IF—Hellas 7__16
Hellas—Uppsala Studenter 9 8
Vasteras IK—Hellas 7 14
Semifinal Solleftea—Hellas 4 11
Final Karlskronaflottan—Hellas 5—7

Foljande hellener blevo darvid sven-
ska mastare: Arne Karlsson, Sture Jo-
hansson, Sven T. Johansson, Jan Heil-
stadius, Erik Vestman, Ake Froander,

Bertil Sarneman, Arne Leckstrom och
Bo Backstrom.

SASONGEN 1936—1937.
6-mannahandbollen infordes. Hellas

kom 4:a i allsvenska handbollserien.
Alvikshallen invigdes med seger for
oss over Karlskronaflottan med 7—5.
I en stadsmatch Stockholm—Wien seg-
rade Stockholm med 14—8. Sture och
Sven Johansson, Mats Heilstadius, Ber-
til Sarneman och Ake Froander voro
med fran Hellas.

Hellas blev ater distriktsmastare
inomhus med seger over Fredrikshofs

HELLENER!

Basta inkopskalla for guldsmedsvaror ar

OSCAR KIHLSTRdM
DBS, HEI.LASMEDLEMMAR HABATT, S^SSS*"' "' "* "T.fs", f.



78

NILS HOGHAMMAR:

Hellas' tennis anno 1938.
Hellas' tennissektion bar i allmanhel

raknals till de mindre sektionerna inora
klubben.

Hellas bar ju aldrig varil i svensk
mastarklass utan bar haft en uppgift
att samla upp f. d. stjarnor fran andra
sektioner, som lagt spikskorna pa hyl-
lan eller simdraklen i skapel etc.

13—10. I SM-turneringen spelades se-
dan foljande matcher:
Gavle GUIF—Hellas 9—13
Uppsala Studenter—Hellas 7—10
Solleftea -Hellas w. o.
Final Hellas—Redbergslid 9—7

Samma pojkar blevo svenska mas-
tare denna gang med undantag av att
nu Mats Hellstadius var med i stallet
for Erik Vestman.

SASONGEN 1937—1938.

Aven denna gang 4:a i allsvenska
serien. I DM kommo vi upp till finalen
men forlorade den mot Djurgardens IF
med 5—7 efter forlangning.

I Sveriges lag i VM-turneringen i
Berlin deltog ingen hellen (Arne Karls-
son var sjuk, Bertil Sarneman blev
glomd och Ake Froander var i Eng-
land). I stallet spelade Hellas en tra-
ningsmatch mot det uttagna VM-laget.
Resultat 8—8.

Denna lilla historik kanske verkar
tunn och mager, speciellt for dem, som
spelat med i nagot lag, och som ha
sa manga angenama minnen fran dus-
ter pa handbollsplanerna och fran
kamratlig samvaro utanfor desamma.

Dessa rader ge dock en aning om att
denna relativt nya sektion inom klub-
ben arbetat och arbetar i den sanna
Hellasandan: att alltid fora klubbens
farger med heder och verka for gott
kamratskap.

Sven . G u n n a r .

Vi kunna gladja oss at att materialet
varit gott nar stjarnidrottsman velat
ga over till tennis. Manga ganger ha
de f. d. idrottsstjiirnorna blivit goda
tennisspelare, men aldrig hunnit fram
till mastarklass forran de blivit "for
gamla".

For att taga nagra exempel ur ho-
gen kunna vi namna simmare som
Georg Werner, Swall, Ake Dahlin,
Kurre Berglind, Logarth, Hoghammar,
Ljungstrom, Gunnar Holm m. fl. Vi ha
allmanidrottsman som Ramqvist, Dil-
len etc. och samma har varit forhal-
landet med rekryteringen fran andra
sektioner.

Hellas' tennissektion har borjat ar-
beta for att fa upp tennisspelare fran
"allra tidigaste" aren. Sektionen har
alltid haft den motigheten att icke for-
foga over egen tennishall eller egna
banor av klass. Delta har kanske varit
huvudskalet varfor icke Hellas blivit
en storklubb i tennis. Men det kanske
borjar ljusna pa det ballet.

Hellas' representation i klubbmatcher
och allsvenska serien har icke varit
alltfor stark. Dock har ju manga fram-
gangar kunnat noteras. Delta har emel-
lerlid varil mol andraplansklubbar av
medelmallig klass.

Tennisseklionens uppgifl av i dag ar
att soka komma upp ur denna klass
till svenska andraklassnivan. Darfor
har sektionen gall in for att genom
livligl utbyle med klubbmalcher vinna
rulin for allsvenska serien div. II, for
all dar skaffa Hellas' lennis ell gott
anseende.

Med vara nyforviirv Olle och Tors-
ten Johansson, Sjofell och var f. n.
basla spelare Elof Westerberg, som
atergalt till gamla Hellas, sta vi kanske
starkare ruslade an nagonsin. Sektio-

nen har yllerligare ett par forstark-
ningar i bakfickan, som kanske kan
fora fram Hellas' lennis till ell hogre
plan.

Seklionen gar in for att i allsvenska
serien, som borjar i november manad
gora en hedersam insats. En del opti-
mister i sektionen sia om seger i all-
svenskan men del kunna vi knappasl
rakna med i ar, men hoppas kan man
alltid och beslulsaml ga in for den
uppgiflen.

Seklionen har engageral lyske Ira-
naren Roll, for att i nagon man batlre
pa pojkarnas spelteknik.

Den storsla svarighelen for Hellas'
lennisseklion, ar som i alia andra
klubbar spelarnas sjalvgodhel betraf-
fande sin spelslyrka, men vi hoppas
att alia ga in for all icke klandra ulan
arbela pa etl fruktbarande salt for
Hellas' klubbtennis.

Ar nagon lennisspelare missbelaten
med klassificeringen — klandra icke
seklionsstyrelsen darfor, utan forsok
genom ihardigt spelande och lavlande
overlyga slyrelsen om deras evenlu-
ella misstag. Det ar manga ganger
svart all bedoma segrar och nederlag
och diirur draga fram spelstyrkan, be-
roende pa ett flertal faklorer. Alllsa:
Hellas' representalionsspelare — ga in
for all genom tavlingsresullal na fram
lill den avundsviirda posilionen att M
representera i allsvenskan och andra
storre klubbmalcher.

Seklionen onskar ingenling hogre an
alt fa fram Hellas' tennis till allsvensk
klass.

Sa lill sisl vanlar sektionen att vara
gamla spelare Tore Dahlstrom, Tage
Wisnell, S. Hedlund och Ahlbom skall
alervanda lill gamla gangel och for-
slarka Hellas' lennis.

RStta inkOpskallan f6r alia hellener
iiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sr —

BRODERNA SANDSTROMS SPORTAFFAR
Norrlandsgatan 31-33 Telefon Vaxel 234035
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Hellaalaget i Eskilstuna. B. Miiller, N. Hoghammar, T. Johansson, 0. Johans-
son, E. Westerberg, K. Envall och G. Berglund.

Arets resoltat !

Under Hellas jubileumsar bar Hellas
tennissektion visat en aktivitet som
kanske aldrig tillforne.

Har nedan foljer i korthct verksam-
heten:

Klubbmatcher:

Hellas—Nynasharnn 5—5
Hellas—Sodertalje 4—6
Hellas—Haga 8—7
Hellas—Nynashamn 4—5
Hellas—Polisen 3—2
Hellas—Enskede 4—5
Hellas—Handelsbanken 7—3

Varturneringen i Eriksdalsbadet:

Segrare i A-klassen: Gunnar Holm;
B-klassen: Bengt von Zeipel.

Hostturneringen:

Dubbel: G. Karlson—V. Ramqvist;
A: 0. Johansson; B: R. Sjofelt.

Sektionstennis: G. H. och Simsek-
tionen kvarsta till final.

Svenska Masterskapet: Ake Lund-
qvist och K. Enwall ha deltagit.

Inomhusspel i Atlashallen: 24 spe-
lare ha deltagit i gruppspel.

Sommarspel i Eriksdalsbadet: 24
spelare ha deltagit.

Aktuellt!

HELLAS—ESKILSTUNA 7—3.

Hellas beseg-ade IFK, Eskilstuna, i
Eskilstuna tennishall den 8 och 9 ok-
tober med de klara siffrorna 7—3.
Resultatet ar for Hellas vidkommande
av det hedersamma slaget, nar Eskils-
tuna aro ganska starka. Det blev en
blodig revanch for vart nederlag forra
aret i allsvenska tennisserien. Elof
Westerberg som nu spelar for Hellas
far nog till stor del ta at sig aran
att vi vunno. Han slog namligen
Eskilstunas Artberg efter ett klokt och
omsorgsfullt spel. Alia grabbarna
skotte sig bra. Lordagsmatcherna ble-
ve dock en liten besvikelse, enar de
icke spelades enligt uppgjort schema.

Med ratta uppstallningen da, hade
kanske segersiffrorna blivit anda stor-
re. Fran matchen kan namnas att
Hellas-spelarna hade svart att komma
till ratta med hallcn, men samlade
sig val och vunno i avgorande set.

Resultaten fran de olika matcherna
folja har nedan.

Resultat:
K. H. Artberg—E. Westerberg 5—7,

3—6.
John Nilsson—0. Johansson 6—0,

3—6, 6—2.
I. Sundin—T. Johansson 6—3, 4—6

1—6.
Roger Pettersson—G. Karlsson 3—6,

6—3, 6—3.
A. Hellstrom—R. Sjofeldt 3—6, 4—6.
G. Landemar—G. Berglund 6—8,

4—6.
Gunnar Svensson—K. Envall 4—6,

4—6.
Nils Larsson—Miiller 2—6, 2—6.
S. Andersson/Blomkvist—Ramqvist

/Karlsson 3—6, 9—7, 8—6.
Artberg/J. Nil sson—Westerberg/En-

vall 3—6, 9—7, 4—6.

Sensation I
HELLAS—T. S. K. 3—0.

Skall sondagen den 16 oktober 1938
utgora en vandpunkt for Hellas ten-
nis? Hellas tennisjuniorer besegra-
de da sensationellt Tennisstadionklub-
ben i Alvikshallen. Segern var synner-
ligen overtygande med de forkrossan-
de sifTrorna enligt nedan. Hellas lo-
vande juniorer Torsten Johansson och
Rune Sjofeldt spelade overtygande och
vi hoppas att de skola utveckla sig
ytterligare.

I aria morgonstunden styrde Gurra
Carlsson och signaturen kosan mot Al-
vikshallen med spanda forhoppningar
for att doma matcherna. Nar bada
forsta seten avslutats med 6—0, kunde
vi icke underlata att dra pa munnen
av pur overraskning dar vi sutto pa
domarstolarna.

Men vi skola icke forhava oss for
denna seger, det var sjalvfortroendet

Det finns
hos PUB
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G.H. Ndgra ord med anledning
av Hellas 30-drsjubileum.

Tiden rusar i vag med valdig fart
och nu ha vi alldeles nyss firat Hel-
las 30-arsjubileum, ehuru det ej tyc-
kes mig lange sedan vi sutto bankade
pa Grand och firade var tjugofem-
ariga tillvaro. Fern ar i en kamrat-
sammanslutning kan dock vara av
stort innehall: likaval som vagen bar
uppfor kan den barka utfor och kom-
ma mycket att ramla till marken som
ej fatt tillracklig stadga. Betraffande
G. H. aro vi emellertid lyckliga att
kunna konstatera att foreningen, som
vid Hellas 25-arsjubileum ej stod pa
alltfor saker mark till foljd av litet
nonchalant politik fran tidigare styrel-
sers sida, i denna stund ar belt kon-
soliderad och torde atnjuta belt och
fullt fortroende och stor tillfredsstal-
lelse fran medlemmarnas sida.

Delta kommer till synes i det allt
mer och mer stegrade deltagarantalet
vid de sammankomster och traffar

som huvudsakligast vanns den gangen
av pojkarna.

Vi ha annu mycket langl kvar for
att kunna satta oss i respekt som god
tennisklubb med avseende pa juniorer.
Nu vanlar oss stora uppgi.fter. Bl. a.
skola vi forsoka ta nappatag med
SALK, Lidingo och Nykoping, som
alia ha mycket goda juniorer.

Utmaning bar tillstallts SALK om
klubbmatch inom narmaste tiden och
TSK har lovat bjuda returmatch inom
kort.

Vi avvakta fortsattningen med vis-
sa forhoppningar.

Resultat:
T. Johansson, Hellas—E. Andersson,

TSK, 6—0, 6—2.

R. Sjofeldt, Hellas—S. Edlund, TSK,
6—0, 6—2.

Dubbel: Hellas—TSK 6—2, 6—3.

som G. H. anordnar. Vidare okas
medlemsstocken nu i storre utstrack-
ning an vad den gjorde under tidi-
gare ar. Anda till for fern ar sedan
holl sig medlemstalet vid omkring 100.
Under de sistforflutna fern firen har
emellertid denna siffra okats till om-
kring 150 och styrelsen hyser livlig
forhoppning om att medlemstalet skall
stiga under kommande fir i en an
raskare takt. Storsta orsaken till det
gladjande stigande intresset for G. H.
ar otvivelaktigt att finna i vara utfar-
der med dess skamltavlingar och ge-
mensamma tillvaro under nagra tim-
mar, vare sig kosan stalles till skid-
torpet eller till nagon av vara med-
lemmars sommarstugor. Den inslagna
vagen ar utan tvivel den ratta och
torde ocksa komma att foljas av den
nu sittande styrelsen.

Under de gangna fern aren har
G. H. haft i medeltal sex samman-
komster om aret. Fasta moten har va-
rit: trekampen med kraflor nere i
Eriksdalsbadet, som fitnjutil en rent
rekordartad popularitet, arsmotet pa
Mosebacke i samband med bowling
och skarpskyttet pa Katarina skytte-
bana pa varkanten. Erfarenheten har
visat, att storsta anslutningen har va-
rit, dfi det gallt en utfard nagonstans
utom Stockholms hank och stor, med
andra ord da medlemmarna fa vara
med om nagot nytt, som avbryter mot
det gamla vanliga.

Betraffande G. H:s ekonomiska
stallning kan sagas att den under alia
de gangna aren varit mycket god. Med-
lemmarna aro i det stora hela mycket
ordentliga, da det galler att erlagga
femman till inkasseraren och de som
mast strykas pa grv.nd av forsummad
medlemsavgiftsbetalning aro en for-
svinnande lag procent av medlemsan-
talet. Da och da har G. H. strackt
en hjalpande hand till nagon sektion,

evad det nu gallt att hjalpa till med
priser eller ge t. ex. torpet en skarv.
Storsta handtaget lamnade vi i ar da
vi hjalpte Hellas med ej mindre an
400 kr. till klubbrummets moblering.

I ar har G. H. kunnat gladja sig at
att ej mindre an tre av dess medlem-
mar blivit svenska mastare i bowling,
namligen Artur Ringborg, Gosta Berg-
strom och Tor Andersson. Eugen
Ahnstrom har skurit lagrar i simhopp
och erovrade svenska masterskapet
forra aret i raka hopp.

G. H:s styrelse har de sistforflutna
aret bestatt av Oscar Eriksson, Karl
Haglund, Seth Levin, Ernst Sjolander
och Nils Sjobladh. Kalle Hag avgick
for tva ar sedan och ersattes da med
Oscar. Som ett forsok utgav styrel-
sen ar 1936 en matrikel over G. H:s
medlemmar, av vilken ett exemplar
kostnadsfritt utdelades till samtliga
medlemmar.

Sammanhallningen inom G. H. ar
det allra basta och over det hela vilar
den akta gamla Hellasandan. Alia
aro trots den tilltagande aldern gos-
sar i sjalen och njuta vid samman-
komsterna som i ungdomens var fit
livet i skog och mark. Vi ha ingen
anledning att tro pa nagon forandring
i delta kamratskap ulan formoda att
vfirl kara G. H. skall fora medlemmar-
na an mer lillsammans ju mer tiden
gar och vi bli aldre och aldre och
darigenom komma langre bort fran
de glada dagar vi lillsammans hade i
idroltsumganget i Hellas. Har vill jag
passa pa tillfallet att till medlemmar
i G. H. inbjuda varje Hellasmedlem,
som ar dartill kvalificerad: 30 ar
med minst fern ars medlemsskap i
Hellas eller 27 ar med 10 ars medlems-
skap i Hellas.

Och sfi till sisl halsar G. H. moder-
klubben och onskar den all lycka och

H E L L E N E R
Ni kiiper sport-

grejor kom lhag den
fina inkopskallan Stockholms Velocipedaffar

Kungsgatan 53 Tel. 11 34 83, 2O O2 49
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Tororesan 1938.
Utflykten till Ernst Sjolanders som-

marstalle vid Toro blev en av de mest
lyckade i G. H:s historia i trots av att
vadrets makter ej voro alltfor gynn-
sarnt installda mot de morgonpigga
"gubbar", som kl. 8 pa morgonen den
11 September samlades i narheten av
Gotgatan och Ringvagen for att per bil
bege sig av till det hagrande malet.
Inte mindre an atta bilar hade kom-
mit tillstades, vilka med nastan fyrtio-
talet medlemmar susade i vag till de
vantande strapatserna ute i havsban-
det. Som vanligt vid vara samman-
komster var stamningen redan vid
starten hog. Sista biten fran fastlan-
det ut till Ernsts holme foretogs i en
stor fiskebat, som fick ga tva ganger
fram och tillbaka innan samtliga rese-
narer hade fraktats over.

Som vanligt utgjordes det idrotts-
liga inslaget av lattare gods. Golf och
varpa tillsammans med qimpel utgjor-
de de stotestenar som skulle skilja
agnarna fran vetet. Att fotbollen ej
glomts hemma det sager sig sjalvt.
Huruvida vardens grasmatta for val
av den omilda behandling den fick ut-
sta av "uruguayarna" tillater jag mig
emellertid betvivla. Golfbanan var
verkligt bra lagd och tillvann sig alias
beundran. Hal nummer 3 lag finur-
ligt placerat bakom en tradklyka,
som skulle forceras. De fiesta maste
bar sla en 15—20 slag vilket ju givet-
vis var mer an smartsamt, om det se-
dan visade sig, att man klarade de
andra grenarna fint.

Efter tavlingarnas slut intogs som

framgang pa den idrottsliga vadjoba-
nan och att sammanhallningen inom
Hellas skall allt framdeles vara lika
stralande som nu i dag — 30 ar efter
klubbens tillblivande. Ty enighet ger
styrka.

Fyrfaldigt leve Hellas!

S. L.

vanligt gemensam frukost ute i det
fria. Medhavd mat dukades upp pa
langbankar och pa matlusten var det
ingenting att anmarka. Brodden av-
smakade vars och ens forrad, bade i
fast och flytande form, med sedvan-
lig smak och forefoll ha spakt sig
minst en vecka i forvag. Sture Roden
tillagade en utmarkt stuvning pa den
svamp en del forstasigpaare plockat
pa tomten. Han och den andre laka-
ren i samlingen — Sten Friberg —
maste dock sjalva avprova stuvningen
i fraga, innan det ovriga sallskapet
kastade sig over densamma.

Fotbollens utovare lade ner atskil-
liga kalorier varme pa sin sport. Aven
de allra varsta tungviktarna — inga
namn om jag far be — arbetade for
full maskin. Efter matchen badades i
de tamligen svala boljorna. Brodden
var varst aven harutinnan, och det
vete val katten, om han annu i skri-
vande stund gatt upp ur vattnet.

Nar hemfarden foretogs brot solen
fram och hemresan i det vackra host-
vadret med naturens alia olika farg-
nyanser i skogen blev underbar.

Till sist aterstar det att till Ernst
Sjolander framfora G. H:s hjartligaste
tack for bans stora gastfrihet vid den-
na G. H:s hosttraff. Och sa ta vi
prislistan, som blev som foljer:

1. Oscar Eriksson.

2. Herbert Lindell.

3. Sven Holm.

4. Erik Falkhammar.

5. Sune Sollermark.

6. Karl Haglund.

7. Harry Jansson.

8. Ade Hellqvist.

9. Martin Hamrin.

10. Sven Ahlgren.

11. Tor Berneck.
12. Nils Sjobladh.

S. L.

BOWLING
KORT-BLICK PA VAR
SENASTE STORSPORT.

Bowlingen bar sedan klubbens 25-
arsjubileum gatt ytterligare framat.
Man kan saga att aven denna form av
Hellasidrott gatt opp i hogsta topp.
De storsta frarngangarna aro av sa
pass farskt datum, att det torde vara
onodigt att har rekapitulera dem. Nar-
mast foregaende storseger var segern
i ligan, klass II, 1935—1936 med atfol-
jande avancemang till klass I. Gast-
spelet dar varade dock bara en sasong,
men sallskapet i klass II ar ocksa for-
namt. Vara SM-tecken tala sitt sprak
darom.

Forra aret anslots bowlingen till
Riksidrottsforbundet och arets SM voro
de forsta officiella. F. n. har Hellas
c:a 28 spelarc som aro aktiva. Tva
Hellaslag deltaga i bowlingligan. De
gora god propaganda for Hellas i sina
nya prydliga klubbdrakter, som aro en
nyhet for aret, och torde sektionen
kunna raknas till en av de storsta i
Stockholm. Sektionen, som ar precis
halften sa gammal som Hellas, firade
sitt femtonarsjubileum med en stor
nationell slagning pa Ostermalmshal-
len. Tavlingen blev en seger for
Djurgardens bowlingsektion.

For att fa grabbarna att med sar-
skilt intresse ga in for traningskval-
larna, har inforts en individuell liga
dar alia mota alia. Med det material
sektionen forfogar over kunna vi aven
i fortsattningen vanta oss stora saker
av vart bowlargarde. Good luck!

Georg Sollermark, "Smiling", har
blivit stadgad akta man. Kvinnan
som snarjt honom i karlekens garn
hette Ingrid Lindholm. Vi gratulera
och onska bade herrn och unga frun
all lycka.

Allt i pdlsvdg. fios
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Lindahls Pa Is - Mode-Af far
Biblioteksgatan 7, Stockholm. - Tel. 107600, 107612
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SVEN WALLBOM:

Hellas fjorton somrar i Eriksdalsbadet.

Flygfoto over den forsvinnandg Hellasidyllen.

Eriksdalsbadet bar mahiinda stangt
sina portar for alltid i dess nuvaran-
de form for att i sinora tid aterupp-
sta i en synnerligen forskonad form.
Stadens fader ha redan beslutat att
for omkring 3.000.000 kronor skanka
stockholmarna och i synnerhet soder-
borna norra Europas stiligaste konst-
gjorda bad. Hela det valdiga om-
radet fran Skanstull i oster till ko-
loniomradet i vaster far disponeras
for andamalet, sa nog racker utrym-
met till. Det blir en 100 meter lang
allman bassang, andamalsenligt avde-
lad for olika andamal. Hopparna fa
sin avdelning, de icke simkunniga sin
o. s. v. For tavlingsimmarna bygges
ett sarskilt simstadion 50 X 18 meter
och med laktare for omkring 2.000

askadare. Vid sarskilda tillfallen kan
en exlra laktare for minst 1.000 per-
soner uppsattas. Delta simstadion
ligger nagra meter hogre an den all-
manna avdelningen, varfor nagra fula
avskarmningar vid tavlingar icke be-
hovas.

Den stora bassangen omgives av en
stor sand- och grasplage men dess-
utom blir det en jattestor motionsplan
for allmanheten och sist men inte
minst sju harliga tennisbanor, vilka
sistnamnda placeras strax nedanfor
de nuvarande fotbollsplanerna.

Stadsfullmaktige ha som sagt fattat
beslut om delta bads utforande, men
de ha daremot annu ej bestamt tid-
punkten for arbetets igangsattande.
Det ifragasattes att invanta arbetslos-

hetstider men Vanadisbadets eiiorma
succes bar nog svangt om stamningen
till forman for omedelbar ombyggnad.
Beslut harom kan vantas fore arsskif-
tet. Gar beslutet i positiv riktnTng
blir badet troligen stangt nasta som-
mar och blir i sa fall fardigt varen
1940, men det kan ocksa val tankas
en sommar till i oforandrad form. I
sistnamnda fall ar det troligt att ten-
nisbanorna pa herrsidan borja fyllas
med sten fran tunnelsprangningen for
den nya jarnvagen. Det nya badets
markniva kommer namligen att ligga
nagot under den nuvarande och man
vill da begagna tillfallte att fa fyll-
ning i bassangerna bekvamt och bil-
ligt.

Badets stangning blir en katastrof



i Hellas historia. Vad Eriksdalsbadet
betytt for klubbens utveckling kan
icke fullt bedomas forran del icke
langre finns till . Del ar ingen till-
fallighet att Hellas storhetstid borja-
de ungefar samtidigt med badets till-
komst och delta galler naturligtvis sar-
skilt simningen. I Strombadet, som vi
Hellassimrnare mest minnas for det
vanligen otackt kalla vattnet, hade vi
kant oss undantrangda av de bada da
dominerande storklubbarna Neptun
och SKK. Na'r vi fingo vart eget bad
vaxte sjalvfortroendet och det borjade
levereras konkurrens pa allvar. Det ser
emellertid ut som hellenerna forst nu
mera allmant verkligen borjat inse an-
laggningens enorma betydelse for
klubben saval i fraga om sammanhall-
ningen som ekonomiskt. Hellas bar
varje ar i medeltal erhallit 4.000 kro-
nor i overskott fran badet, vilket ju
ar atskilligt mer an dubbla inkomsten
av medlemsavgifter. Endast ett ar,
1928, bar rorelsen lamnat underskott.
Den ojamforligt storsta delen av over-
skottet hanfor sig till tennisbanorna,
som ehuru primitiva a'ro belt fullbe-
lagda morgnar och kvallar. Till och
raed tiden fi—7 om morgnarna ar liv-
ligt frekventerad.

Det blir vemodigt att se badet sla
igen men vi skola inte klaga, det be-
finner sig verkligen i ett foga repre-
sentabelt skick i fraga om hygien och
ett provisorium kan ju inte paga i
evighet. I det nya storslagna badet
blir det mojligheter att pa ett eller ett
par storevengemang fortjana in lika
mycket som det nuvarande arsnettot,
och vi kunna da anordna vardiga tav-
lingar i motsats till de hittillsvarande
av de sma forhallanden framtvingade
familjetillstallningarna. Idyllen far
lamna plats for den stora sporten.

Hor nedan foljer nu en kort sam-
manfattning over de viktigaste och ro-
ligaste handelserna under de gangna
lyckliga somrarna.

^925: Efter mycket spannande for-
handlingar, som narmare beskrivas i
jubileumsnumret 1933, fick klubben
ensam hyra Eriksdalsbadet sedan det
ett tag varit fraga om att den s. k.
"Simtrusten" skulle administrera det-
samma. Forsta styrelsen bestod av
Seth Levin som ordforande och proto-
kollssekreterare. Ivar Sjonander som
kassor och jag forestandare. Supple-
ant blev Orvar Trolle. Forestandare-
skapet skottes pa fritid och for or-
ganisationens upplaggande och ord-

Bild frdn laktarbygget 1929. I vatt-
net Allan Hogberg och Ge.org Soller-
wark. I mdlet "Mella".

Manga Hellassim-
inare ha fostrats i
Eriksdalsbadet. liar
ett juniorgang ar
1930. Vi kunna igen-
kanna bl. a. "Slam-
pen Holmgren",
"Lillen" Holm, ,se-
dermera A-lagsspe-
lare och landslags-
man i polo, samt
Arne Eriksson.

Bild frdn
Simstadion
1930. Grab,
barna
aro: Tage
Pettersson
"Knbben",
E. Holm-

gren, "Gre-
ven" Bjor-
ling saint
E. Eriks-
son.
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nande av oppningsfestligheter gick
varenda timme av semestern at. Badet
oppnades den 2 juli i stralande vader
och med tal av borgarradet Harry
Sandberg, som pa stadens vagnar
overlamnade anlaggningen till Hellas.
Foreningens talan fordes av farbror
Klefbeck.

Den forsta sasongen blev utomor-
dentligt lyckad med 106.477 badande
och overskottet blev ej mindre an
6.400 kroner, vilket var en ofantlig
summa for Hellas pS den tiden. Till
det goda nettot bidrog att arrendet
var mycket lagt forsta aret och att vi
sluppo forsasongen, da ju frekvensen
vanligen ar lag under det att utgif-
terna aro lika hoga som under den
varmaste tiden. Skadespelet "Guld-
gravarhovdingens bortrovade dotter",
som pal hosten uppfordes for forsta
gangen, blev en skrattsucces av oana-
de matt beroende pa bl. a. att regin
fullstandigt sprack och att negrerna
icke ville finna sig i regissorens an-
visningar att guldgravarna skulle vin-
na ikastningsdramat. Som simlarare
pa herrsidan tjanstgjorde Nils Wind
och Nils Dahlstrom och pa damsidan
May Eliasson och Lilian Gummaelius.

Pa hosten inlamnades en skrivelse
till staden med en del preciserade
onskemal, i vilken forslag framstalldes
om djupgravning av en bassang for
erhallande av tillrackligt djup for en
trampolin.

1926: I styrelsen intradde Erik
Lundkvist som suppleant efter Trolle.
Efter framstallning fran oss forlades
simundervisningen for folkskolorna
pa Soder till Eriksdalsbadet, vilket be-
tydde en avsevard merinkomst for ba-
det. En torrsvikt uppfordes pa herr-
sidan. Ur arsberattelsen fortjanar att
citeras: "Nara 200 personer, varav
ungefar halften kvinnliga, hava begag-
nat sig av mojligheten att i Eriksdals-
badet avlagga prov for magister- och
kandidatvardigheterna. Hopprovet
har harvid utforts fran Vattenled-
ningsverkets gamla lastbrygga nere
vid Arstaviken under det att djupdyk-
ningen mast utforas i Centralbadet el-
ler Strombadet. Pa sistnamnda plats
gjorde emellertid darvarande ledning
allt for att forsvara och omojliggora
provens avlaggande. Borgarradet
Harry Sandberg var promoter."

Redan forsta aret hade jag fram-
klackt tanken att gora tennisbanor p&
botten av de oanvanda bassangerna,
som hollo matten 36 X 18 meter. Vi
begarde och fingo disponera tre bas-
sanger for andamalet och i var och en
av dessa iordningsstalldes tennisba-

1
nor till en kostnad av kroner 753:96
per bana. De skrovliga cementbottnar-
na anvandes i befintligt skick.

Badantalet var 107.308 och over-
skottet 4.100 kroner, varav pa tennis
1.300 kroner. Simlarare pa herrsidan
voro Ivan Petersson och Nils Dahl-
strom, pa damsidan Siri Garpner och
May Eliasson.

1927: Som forestandarskapet blev
allt for pafrestande att skota pa fritid
infordes fran och med tredje sasongen
att badchefen skulle vara fast anstalld
vid badet under sommaren. Gymna-
stikredskap uppsattes pa damavdel-
ningen och ping-pongbord samt en
slantvag pa herrsidan. Hellas fick for
forsta gangen en skattsedel, slutande
pa 174 kroner, som vi funno uppro-
rande och klagade, men redan fran
borjan ansagos utsikterna for skatte-
befrielse vara ganska sma. 86 hand-
dukar forkommo, vilket var betydligt
storre antal an aren forut. De fiesta
av dessa handdukar ha belt sakert stu-
lits, vilken mani tilltagit med aren.
Rattsbegreppen nar det galler sma-
saker are tyvarr mycket ilia utveck-
lade hos svenska folket. Langa rader
av simmare och simmarflickor torde
ha dussintals handdukar hemma med
namnet "Eriksdalsbadet" invavt. Klub-
ben har numera en utgift pa ett par
hundra kroner om aret genom dessa
handduksstolder, som ar en av Eriks-
dalsbadet, fa svarta flackar. Ytterligare
en tennisbana anlades men trots del-
ta maste ett stort antal personer, som
begart speltid efter klockan 6 e. m.,
avvisas. Badantalet var 116.439 och
overskottet 5.600 kroner varav 2.000
kroner pa tennisbanorna.

1928: Femarskontrakt tecknades i
februari. Amsterdamsommaren blev
den kallaste i mannaminne och badet
besoktes av endast 55.520 personer
alltsa ungefar endast halften av de
foregaende arens badantal. Det eko-
nomiska resultatet blev givetvis kata-
strofartat. Badrorelsen lamnade ett
underskott pa 5.500 kroner, men som
tennisbanorna visade ett overskott p&
3.000 kroner inskrankte sig arets to-
talforlust till 2.500 kroner. I styrelse-
berattelsen konstateras "sedan alia ut-
gifter for arets reglerats are alia kon-
tanta tillgangar sS gott som uttomda".
Promoter var borggarradet Yngve
Larson. Harald Mellin gjorde entre i
badet som simlarare och Margit Truls-
son tjanstgjorde for forsta gangen pa
damsidan.

1929: Hugo Bjork gjorde sin entre
som forestandare for badet och ersat-

te i styrelsen Ivan Sjonander, som dra-
git sig tillbaka till sin a domaner i
Danderyd. Vart tjat om ett simsta-
dion gav under aret resultat. Forsta
juli stod anlaggningen fardig och dam-
avdelningen tog en av tennisbanorna
sasom ersattning for simstadions bas-
sang. Stadens kostnader for anlagg-
ningen var 60.000 kroner. Staden
byggde emellertid ingen laktare, utan
en sadan byggde vi for egna medel ef-
ter tillstand av Fastighetsnamnden.
Mattis Bergsten gjorde ritningar och
fick i uppdrag att utfora laktaren has-
tigt och lustigt, ty vi skulle den 24—
25 juli anordna internationella simtav-
lingar med fransmannen Jean Tarris
som dragplaster. Vi insande, som vi
tyckte i god tid, ansokan om bygg-
nadslov till Byggnadsnamnden, men vi
hade icke tid att invanta svaret. Da-
gen fore tavlingen fingo vi pa forfra-
gan meddelande att for sadant bygg-
nadslovs erhallande erfordrades en tid
av atskilliga manader och utan bygg-
nadslov fick laktaren icke anvandas.
Vi hade fransmannen med tranare re-
dan har och reklamen var naturligtvis
i full gang. Bjork och jag hade vara
unga livs mest nervosa dagar och slut-
ligen lyckades vi forma ett par ingen-
jorer fran Byggnadsnamnden att i na-
der komma ned och kontrollera lakta-
rens hallfasthet. Dessa ingenjorer ha
sakert varken forr eller senare utfort
kontrollarbete under liknande stam-
ning. Det blev skrattsucces fran bor-
jan till slut nar Mella samlade ihop
badets alia gaster och packade upp
dem sektionsvis pa laktaren. "Ah-hej"
kommenderade Mella och sa hoppade
den badkladda tillfalliga publiken av
alia storlekar och aldrar upp och ned
pa laktaren. "Nu flytta vi pa oss",
skrek Mella och sa provades nasta bit
pa samma salt och efter den utprov-
ningen med levande tyngder blev det
aldrig fraga om nagon belastning med
sandsackar, som eljest torde vara van-
liga metoden. Kontrollanterna hade
hjartligt roligt och vi drogo djupa suc-
kar av lattnad nar det konstaterats att
hela laktaren stod kvar efter den
vardslosa behandlingen. Kostnaderna
for laktaren uppgingo till kronor
3.364:45.

Tavlingarna vid Taris besok blevo
mycket lyckade och hur Allan Hog-
berg harunder bedrev sprakstudier
har tidigare beskrivits i Hellasbladet.
I samarbete med Svenska Simforbun-
det anstallde vi Erik Adlerz sasom
siminstruktor under sommaren och
brostsimmerskan Brita Hazelius var
en av simlararinnorna. For forsta
gangen fick Eriksdalsbadet aran att
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bli skadeplalsen tor Svenska Master-
skapen och strax darpa aven Nordi-
ska Landskampen. Promotor var ge-
nerallojtnant J. Akerman.

Pa grand av att Ostermalms Tennis-
stadion byggdes denna sommar blevo
tennisspelarna dar husvilla och for att
bereda sina medlemmar spelmojlighe-
ter lanade Stockholms Allmanna
Lawntennisklubb Hellas rantefritl
6.000 kroner for anlaggande av Iva
tennisbanor pa herrsidan.

Badantalet var endast 84.101 och
badrorelsen lamnade ett underskott pa
3.500 kroner, men tennisen lamnade
i stallet det storartade overskottet av
4=.200 kronor, varfor rorelsen i sin hel-
het lamnade ett overskott pa 700 kro-
nor.

1930: Entren vid Ringvagen kom
till och elektriskt ljus infordes i kas-
san och serveringskiosken. Alia stor-
re simtavlingar hollos i Utstallningens
simstadion i Djurgardsbrunnsviken.
Birger Malm avgick ur styrelsen och
Einar Johansson borjade under som-
maren med extraarbete. Promotor var
direktor K. E. Ringholm.

Antalet badgaster var 122.418, nytt
rekord. Overskottet blev 6.200 kronor,
varav pa tennis 4.300 kronor.

1931: Hugo Bjork reste utomlands
och ersattes i styrelsen av Yngve Elm-
gren. Forestandare blev Sven Berg-
strom, som just kommit hem efter fle-
ra ar i Sydamerika. Vadret var kallt
Och regnigt och badet hade endast
93.939 badgaster. Stadionchefen Erik
Bergvall var promotor. Alia storre
tavlingar i Stockholm hollos i Eriks-
dalsbadet.

Tennisen lamnade ett overskott av
4.700 kronor och badrorelsen ett un-
derskott av 2.200 kronor, varfor arets
overskott blev 2.500 kronor.

1932: Los Angelessommaren var ex-
ceptionellt varm och vacker, varfor
nytt badrekord noterades med 130.749
badande. Sven Montan, som aterkom-
mit efter nagra ars sejour i Visby, var
forestandare och borgarradet Harry
Sandberg promotor. 2—4 September
anordnade Hellas en storre hostfesl
med manga besokare trots att det som
vanligt vid Hellas tillstallningar i ba-
det regnade. Anordningarna med be-
lysning, sarskilda dansbanor m. m.
voro emellertid mycket kostsamma.
Inkomsterna belopte sig till 5.200 kro-
nor och utgifterna till 100 kronor
mindre och anda hade Mella pa en dag
tiggt ihop hela kontoret fullt med
vinster till lotteriet. Badrorelsen lam-

nade ett overskott pa 2.000 kronor och
tennisen 2.900 kronor, tillsammans
alltsa 4.900 kronor.

1933: Nytt femarskontrakt teckna-
des med nagot hojt arrende for tennis-
banorna. Klorreningsanlaggning in-
stallerades och grunda dambassangen
fick ny botten. Sandtvatt for filterbas-
sangerna utfordes under fern veckor
av arbetslosa medlemmar. Vi forsokte
klara oss utan sarskild forestandare,
vilket emellertid icke utfoll val. Till
gymnastiktruppen "Vikingarna" upp-
lats for traning en av de tomma bas-
sangerna och boxningsklubben Ornen
fick trana i en annan ledig bassang.
En forening for dragkamp fick aven
tillstand till traning inom badets om-
rade. Timpriserna for tennisbanorna
sanktes och en expeditionskiosk in-
koples. Stenmjolsbanan kom till del-
ta ar for en kostnad av kronor
1.400:75. Den davarande tennislednin-
gens uppskattning av denna anstrang-
ning att skaffa en acceptabel bana at
klubbens spelare tog sig uttryck i ide-
liga klagomal over banans losa beskaf-
fenhet forsta sommaren. Till slut
gick jag stora omvagar for att slippa
hora tjatet, nar i alia handelser ingen
lamplig atgard kunde anvisas. Anta-
let badgaster var 121.005 och overskot-
tet blev 1.900 kronor varav endast 500
kronor pa tennis. Promotor var rek-
tor Nils Lundkvist.

1934: Karl Lagerquist intradde i
styrelsen och Sven Bergstrom aterkom
som forestandare for badet och Knut
Wallbom som chef for tennisbanorna.
Ej mindre an 863 prov for det nyin-
stiftades simborgarmarket fullgjordes,
som gav klubben en inkomst av 450
kronor. Promotor var fotbollsgenera-
len Anton Johanson. Badantalet var
112.219 och overskottet pa tennis 3.700
kronor under det att badrorelsen lam-
nade ett underskott pa 400 kronor.
Polospelarna tranade kl. 7 varje mor-

Ndsta nummer av Hellasbladet

utkommer till jul. Manuskript

bora vara redaktoren tillhanda

senast den 6 december 1938.

Red.

gon, varpa de blevo svenska mastare
i augusti for forsta och hittills enda
gangen.

1935: Ernst Sjolander gjorde entre i
styrelsen och antalet badgaster var
191.561. Badrorelsen lamnade ett over-
skott av 600 kronor och tennisen 4.500
kronor.

1936: Nisse Dahlstrom blev inten-
dent och antalet badgaster var 114.358.
En badmintonbana anlades pa prov
men frekvensen blev mycket ringa.
190 kandidater och 117 magistrar ko-
rades, vilket sakerligen ar rekord for
Sverige for ett och samma bad. Delta
resultal lander simlararpersonalen Ma-
rianne Berglund, Maria Andersson,
Evald Holmgren och Ragnar Johans-
son till stor heder. Promotor var for-
ste folkskoleinspektoren Bror Jonzon.
Overskollet blev 6.000 kronor varav
fran tennisen 3.600 kronor.

J937: Birger Malm tog sale i slyrel-
sen sasom represenlant for Hellas
overstyrelse. En nyhet for arel var
morgongymnastik anordnad av Gym-
nos och Dagens Nyheter. Den vid Ber-
linolympiaden anvanda stallbara svik-
ten, som av greve Folke Bernadotte af
Wisborg skankls till Svenska Simfor-
bundet, uppsalles i badet till stor glad-
je for hopparna. Vid Nordiska lands-
kampen 14—15 augusti uppslalldes en
sarskild slaplalslaktare, men trols del-
ta var det mycket trangt om utrym-
met. En hostfesl anordnades av Hel-
las 3—5 seplember, av vilken emeller-
lid del ekonomiska resultatet blev
klent. Sommarvadret var lysande,
sarskilt i augusti, och antalet badgas-
ter, 143.812, var langt ballre an lidi-
gare rekordet. Overskotlet blev ocksa
rekordmassigl, 6,900 kronor. Av del-
ta kommer 3.150 kronor fran badet
och 3.750 kronor fran tennisen.

1938: Nils Dahlstrom forlfarande in-
tendent och inga slorre handelser in-
traffade. Promotionen forratlades av
farbror Klefbeck. Anlalel badgasler
var 105.652 och overskottel pa tennis
blev omkring 4.000 kronor under det
alt badrorelsen gick ungefar jamnl
ihop. Nar portarna definitivt (?)
stangdes omkring den 1 oktober sedan
klubbmasterskapen i tennis genom-
forls hade under de 14 Hellassomrarna
badet serverat 1.515.559 bad motsva-
raned ell medellal av 108.254 per sa-
song. Hellas overskoll beloper sig till
55.100 kronor, varav pa badrorelsen
12.600 kronor och pa lennisbanorna
52.500 kronor. Eriksdalsbadsepoken
ar slut. Leve del nya Eriksdalsbadet!
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Till Hellasbladets jubileums-
nummer bar vdre sdkre oriente-
rare m. m. ftuno Rosen bidragit
med nedanstdende reseskildring,
som vi hoppas ska.ll inlressera
vdra tirade lasare.

En
sommarresa
till Alperna.

Nagon gang i slutet av juni bestam-
de jag mig for att resa till Schweiz och
Alperna, och en av de forsta dagarna
i juli gav jajj inig i vag. Jag hade
skaffat mig ett s. k. generalabonne-
raent for de schweiziska jarnvagarna
for 15 dagar. Det kostar c:a 58 kr.,
och pa del far man resa sa mycket
man hinner och har lust runt om i
landet. Det ar ju ett ganska humant
pris i det dyra Schweiz, och bor man
sedan i vandrarhem, som jag gjorde,
behover det inte bli sa dyrt. Vand-
rarhemmen i Schweiz aro i allman-
het mycket trevligt inredda; de fiesta
ha t. ex. elektriska spisar. Pa vand-
rarhemmen kommer man dessutom i
kontakt med folket pa ett helt annat
satt an om man bor pa hotell, som ju
i Schweiz ar mycket dyrbart. Perso-
ner over 25 ar gamla mottagas dock
ej pa de schweiziska vandrarhemmen,
savida de ej aro ledare for yngre.

Jag far noja mig med att beratta
endast ett par episoder fran resan.
Redan fran borjan hade jag satt som
mal att om mojligt bestiga Mont Blanc,
Europas hogsta berg, 4.807 m. In-
nan jag forsokte mig pa med denna
uppgift, ville jag dock prova pa lat-
tare saker. Borjan gjordes med Pi-
latus vid Vierwaldstattersjon. Dar-
uppifran lar man ha en hanforande
utsikt over en stor del av norra
Schweiz. Jag sag dock inte mycket
av delta, ty det var dimma och regn
hela vagen. Pa toppen var det + 2
grader, men det hindrade inte, att de
fiesta manniskorna kommo i sina fina
sommarklader och med paraply pa en
bergstopp, som ar lika hog som Keb-
nekajse. Det gar namligen en kugg-
hjulsbana upp till toppen, och natur-
ligtvis hade alia akt med den.

Efter ett par dagar kom jag till

Utsikt mot Schreckhorn pa va'tjen till Faulhorn.
Foto: R. Rosen.

Wengen, den bekanta vintersportor-
ten. Jag hade tankt bestiga Jungfrau,
men vadret var det samsta tankbara,
varfor jag gick over en fjallrygg till
Grindelwald i sallskap med en schwei-
zare. Pa passhojden Kl. Scheidegg, en
hallplats vid Jungt'raubanan, kopte
jag ett par vykort. Damen som salde
dem, berattade att hon i kikare sett tva
italienare storta ned fran Eiger Nord-
wand. Denna bergvagg reser sig i det
narmaste lodratt 1.800 m. till 3.975 m.
6. h. och har kostat manga manniskor
livet. Enbart i ar ha 12 alpinister
omkommit dar. Nar jag pa aterresan
till Sverige var i Miinchen, sag jag
pa tidningarnas lopsedlar jatterubri-
ker om att 4 tyskar efter 52 timmars
klattring lyckats na toppen. Man
fragar sig, vad det skall tjana till att
utsatta sig for sadana risker, heist
som det ar tamligen latt att na top-
pen fran andra hall. Forklaringen ar
val den, att det ej finnes nagra obe-
stigna toppar kvar i Alperna, varfor
man far forsoka med att valja de sva-
raste vagarna for att skaffa sig ara.
Pa nedvagen fran Kl. Scheidegg gingo
vi utmed foten av Eiger, som verk-
ligen var skrackinjagande. Dar stor-
tade oavbrutet ned sten, sno, is och
vatten i valdiga mangder. Rakar man
ut for sadant, hjalper det inte hur
skicklig bergbestigare man an ar.

Den enda verkligt alpina bergklatt-
ring jag hann med under min vistelse
i Alperna, gjorde jag dagen darpa till-
sammans med nyssnamnde schweiza-
re. Han tade talat om for mig, hur
livsfarligt det var att bestiga nagra
hogre toppar utan forare, men trots
detta foljde han med pa en ganska

riskabel tur. Vi hade forst gatt upp
pa en topp, Faulhorn, c:a 2.650 m.
6. h., vilket var en enkel promenad,
alltfor enkel tycktc vi bada, varfor jag
mera pa skamt foreslog att vi skulle
forsoka med en annan topp i narhe-
ten, som verkligen forefoll mycket
svar att bestiga. Till min stora for-
vaning accepterade han forslaget. Det
gick battre an van tat; berget var son-
dervittrat, varigenom det var latt att
fa faste, men det var ocksa latt for
stenarna att lossna. Nar vi kommo
upp pa kammen, var det ett lodratt
stup pa 1.000 m. pa andra sidan, och
dar fingo vi ga och balansera eller
krypa pa kanten nagra hundra meter.
Da och da vickade nagon sten till,
men det blev lyckligtvis inte mer.
Varre var det nedvagen, darfor att
min stora ryggsack tog emot da jag
klattrade framlanges, och att ga bak-
langes tog for lang tid, allrahelst som
schweizaren hoppade omkring som en
get. Han hade ingen ryggsack och
tycktes overhuvud taget inte ha nagot
utpraglat sinne for nivaskillnader.
Det kandes en smula enerverande att
behova luta sig framat, da det var
nagra hundra meter nastan lodratt till
fast mark. Vi kommo dock lyckligt och
val ned. Har hade alltsa denne man
ideligen talat om, hur farligt det var
att ga utan forare; foljaktligen hade han
i hela sitt liv inte varit sa hogt som
denna dag, emedan han ej haft rad att
anlita forare. Men a andra sidan re-
sonerade han som sa, att vad jag kun-
de utfora, det kunde han ocksa; jag
var ju fran Stockholm och hade ju
inte ens sett Alperna forr. Han be-
hovde alltsa en laglandsbo till hjalp
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for att upptacka, att ban var en ut-
raarkt alpinist.

Fran Grindelwald fortsatte jag till
Geneve, darifran med buss till Cha-
monix. Det var skyfallsliknande regn
under hela bussresan, och det badade
ju inte gott for bestigningen av Mont
Blanc. I Chamonix var infartsvagen
delvis bortspolad av vattenmassorna
och i manga tradgardar lag det meter-
djupt med sand och grus forutom en-
staka stora stenblock. Det var pa
kvallen jag kom dit; foljaktligen ma-
ste jag vanta med forberedelserna till
nasta dag. Pa hotellet dar jag tog in,
sade jag, att jag skulle bestiga Mont
Blanc dagen darpa. Man log ett mang-
tydigt leende och sade, att ingen lyc-
kats bestiga berget under de foregaen-
de 2 veckorna pa grund av det da-
liga vadret. "Det blir fint vader i
morgon", sade jag da, dels for att jag
trodde det, dels for att jag inte hade
tid att stanna i Chamonix. Nasta
morgon regnade det fortfarande, men
jag gick till fjallforarnas byra for att
fa reda pa litet om vagen for uppstig-
ningen. Dar papekade man mycket
riktigt, som jag hade formodat, att det
var livsfarligt att ga upp pa Mont
Blanc utan forare. Det var jag anda
inte sa saker pa, men jag forstod,
att man horde vara atminstone tva for
att overtvara en ganska sonderbrakad
jokel pa c:a 2.800 m. 6. h. Men var
fa tag i den man, som var villig att
ga genast. Pa hotellet funnos manga,
som ville upp, men ingen som vagade
i det vadret. Jag vande tillbaka till
byran och rakade da pa en man fran
Strassburg, A. Reitz, som var villig att
gora forsoket men med forare. Han
sag mycket stabil och saker ut och
pasted, att han var mycket fjallvan
och i god form. Han kande person-
ligen en forare vid namn R. Ravanel,
och denne lyckades vi omsider fa tag
i. Vi satte genast i gang med att skaf-
fa den utrustning vi behovde, men da
delta var klart, ville de tva frans-
mannen heist vanta till nasta dag for
vadrets skull. Jag lyckades dock
overtala dem att starta pa eftermidda-
gen.

Vi foro med linbana till 2.500 me-
ters hojd, och mycket riktigt borjade
solen skin a daruppe. Efter ett par
timmar kommo vi till det "hotell" pa
3.050 m., dar vi amnade ligga over
natten, "Hotellet" var ett nickel
byggt pa en klippspets, som stack upp
iir jokelmassan, och dar bodde ett
akta par, som horde till det smutsiga-
ste jag sett. Branslet var tydligen for
dyrt, for att man skulle ha rad att
smalta snon till tvattvatten. Jag und-

rar for ovrigt, hur manga man det
behovts for att transportera kvinnan,
som sakert vagde sina modiga 120
kilo, over jokelsprickorna.

Kl. 2 pa natten gavo vi oss i vag i
det basta tankbara vader, fullmane,
vindstilla och nagra grader kallt.
Djupt under oss sago vi Ijusen glimma
i Chamonix, och ovanfor oss glanste
fjalltopparna i rnanskenet. Det var en
skara pa ungefar dussinet man, som
gingo i gasmarsch uppfor fjallbran-
ten. De fiesta hade legat daruppe och
avvaktat battre vader. Karavanen tanj-
des dock snart ut, ty Reitz behovde
pusta ut tamligen ofta. Det var verk-
ligen ratt trakigt att behova ga sa lang-
samt for den, som hade friska kraf-
ter. Foraren Ravanel tyckte tydligen
detsarnma, att doma av den standigt
hart spanda linan mellan honom och
Reitz. Sa smaningom kom det fram
att Reitz hade nagot fel pa luftroren,
och sadant ar ju ej vidare lampligt
vid fjallbestigning. Det var salunda
med blandade kanslor jag sag storre
delen av sallskapet avlagsna sig mer
och mer. Vid sjutiden pa morgonen
nadde vi det gamla observatoriet Val-
lot pa 4.300 m., som kanske en del av
lasarna erinra sig f ran filmen "Storm
over Mont Blanc". Observatoriet finns
ej langre kvar, utan pa dess plats star,
enligt vad jag sett i pressen, sedan
nagra veckor ett harbarge av alumi-

nium. Detta skulle invigas med pomp
och stat av ett par franska ministrar,
men de maste ge upp forsoket att na
dit, trots att de hade ett fyrtiotal fo-
rare till sitt forfogande. De hade da
vantat pa gynnsamt vader i flera vec-
kor, sa man maste saga att jag hade
tur, som kom upp utan att behova
vanta alls. Ravanel ville ogarna taga
med Reitz till toppen, emedan han an-
sag det riskabelt. Men denne var pa-
stridig trots sitt da ganska omkliga
tillstand. Markligt nog tyckles han
sedan fa nya krafter pa vagen mot
toppen, varfor vi nadde den kl. 9 pa
morgonen, foregangna endast av tva
tyskar.

Mitt mal var natt utan storre stra-
patser, och har stodo vi alltsa i stra-
lande solsken och njoto av den un-
derbara utsikten. D. v. s. man skulle
nog ha njuti t mer, om luften ej varit
sa tunn. Den gjorde, att man fick ont
i huvudet och blev en smula ostadig
pa benen. Dessutom var det c:a 15
grader kallt och hard vind. 3.800 me-
ter under oss lag Chamonix, och pa
sidan, at oster, stupade berget tvar-
brant ned minst lika mycket pa den
italienska sidan. Sett fran Chamonix
forefaller hogsta toppen pa Mont
Blanc att vara en rund kulle och ej
alls sa imponerande som manga top-
par runt omkring. Toppen utgores av
en jiittestor snodriva, som stracker sig

forfatiaren pa
Mont Blanc.

T. v. I fjallets
ix'irld, 4.300 meter
over havet.

T. h. Chamo
nix. I bakgrun
den Mont Blanc

Chalet Hotel
der Grands-Mu-
lets 3.050 m. over
havet.

Foto: R. Rosen.
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i riktning NV-SO. Efter en kort stund
borjade vi nedstigningen, som pS
salt och vis blev mera kravande an
uppstigningen, ty Reitz var sa troll i
benen, att ban foil vid vart eller vart
annat steg, och desto Irottare blev
han naturligtvis. D5 vi kommo ned i
la, borjade solen branna oerhorl, var-
igenom snon tinades upp, sa att man
sjonk ned till knana. D5 cch d& stor-
tade nagon lavin ned fran branterna
runt omkring. Del var som ett fruk-
tansvart askmuller, trots att det i all-
manhel var flera km. avlagsel. P4 en
plats stodo iskuber med nagot hun-
dratals meters sida i skarp lutning rakt
ovanfor oss. Under snon hojde sig
pa kanske ett par kv.-km:s yta valdiga
isblock fran dessa jallekuber, som
slorlal ned i dalen. Passagen genom
delta omrade anser jag var langt
riskablare an farden over jokelspric-
korna, ty det fanns ingen mojlighet
att radda sig, om en sadan lavin kom
nedstortande. Vid ett tillfalle rakade
jag forlora fotfastet i den losa snon
och borjade rutscha i vag mot en jo-
kelspricka, som gapade nedanfor. Jag
var radd, att jag genom min tyngd
skulle draga de andra med mig i fal-
let, men lyckligtvis hade de gott faste
och voro papassliga. Annars hade vi
alia tre forsvunnit ned i jokelns in-
nandome, liksom tre italienare gjorde
dar nagra dagar senare.

Vid tvatiden p& eftermiddagen kora-
mo vi antligen tillbaka till "hotellet",
Reitz var da alldeles utmattad, och
raddes av Ravanel att stanna dar over
natten. Det ville han dock ej ga med
pa, varfor vi efter nagra timmar fort-
satte till linbanestationen. Jag maste
verkligen beundra Reitz for den otro-
liga energi och framatanda han visade
trots sin utmattning. Han erkande se-
dermera, att han ej hade trott, att det
skulle vara sS anstrangande att be-
stiga Mont Blanc. Vi hade ej lost re-
turbiljett for linbanan, och d& jag
ansag det for dyrt att kopa ny biljett,
tog jag lillfallet i akt att fS litet mo-
tion genom att springa ned till Cha-
monix. Det later kanske skrytsamt,
men faktum ar, att for en nagot s&
nar tranad person ar Mont Blanc-tu-
ren ej sarskilt anstrangande, allra-
minst i det tempo, jag hade mast hal-
la. Var och en som gall i fjallen vet,
hur Irakigt det ar att behova ga myc-
ket saktare, an man sjalv finner
lampligt. Det kandes darfor riktigt
skont att fa stracka ut ordentligt. Jag
tyckte for ovrigt att jag horde till-
ryggalagga hela slrackan till fots at-
minstone i ena riktningen. Ravanel
pAstod att rekordet lar vara 11 %

SIMA:

Blick pa simningen.
Det stalles ansprak pa Hellas sim-

sektion av i dag. Bade av idrottssam-
manslutningar och allmanhelen. Gora
vi sjalva detsamma? DS man kommit
utover formagan att leka idrott, fastes
uppmarksamheten pa prestationerna.
Dessa bliva forst en sporre till att vil-
ja ga an langre, men nar sa maximal-
prestationen for tillfallet ar uppnadd,
intrader ett avbrott i utvecklingen
som betraktas sasom en tillbakagang.
Ar delta riktigl? Man kan ej slandigl
bara ga framal, uppal. D& vi voro
som bast voro konkurrenterna nere i
en vagdal. En viss vaxelverkan mel-
lan de stora simklubbarna har fram-
Irall i manga ar. I dag jag, i morgon
du. Men ingen av oss har anledning
lill all se morgondagen an med dysler
blick. Ty yllersl hanger del ej pa
huru manga maslerskap o. d., som bar-
gas hem i klubben. Vissl ar della
myckel gladjande i och for sig, och
varje klubbgrabb slralar hanforl upp
av framgangen, men huvudsaken ar
dock all var simavdelning arbelar och
arbelar pa rail sail.

Se p& de vara en onsdagskvall i ba-
del. Sammanhallningen ar god, Irols
all man saknar en del valbekanla an-
siklen som lidigare alllid lysl upp
kvallarna. I slallel komma manga nya
till. Sjalva ha vi ju en gang varil
nya i klubben, kanl oss for undrande
och Irevande, for all lill sisi hell na-
lurligl smalla samman med gangel.
Var lugn for all man kanner inom sig
da man anammas i Hellasfamiljen.
Om sa ej sker, var saker pS all felef ej
ligger hos "familjen".

En ny generalion simmare och le-

timme upp och ned, och det rekor-
det salles, innan linbanan kommil
lill. Nu fara alia med linbanan upp,
och de fiesta viinda for ovrigt dar och
fara ned igen.

Fran Chamonix for jag lill manga
kanda plalser i Alperna, men ingen-
slades fann jag nagol, som imponera-
de sS som Chamonix med Monl Blanc-
massivel. PS ingen annan plals i Al-
perna finner man sadana nivaskillna-
der och ej heller s&dana sno- och is-
massor som dar. Monl Blanc framstar
darfor f8r mig i dubbel bemarkelse
som toppunklen pa resan.

Runo Rosen,

dare haller pa all vaxa fram. Ar du
aldre och gammal pa plalsen, se ej
ned pa den unge grabben for del. Den-
ne blir anda till sist din overman.
Ibland dessa unga idrollsman finnes
det mangen som harforutsatlningar for
all ga langl i simningens svara konsl.
Konslen ligger aven uli all ej enbarl
snudda vid framgangen, ulan all vilje-
slarkl gS in for en samlande uppgifl.
Var man kommer underfund med vad
som basl passar honom. De flesla
borja som all round simmare, men da
kraflerna vaxa lill blir del en viss
specialisering. Della ar nodvandigl
for den som vill komma med goda re-
sullal. Del ar endasl de lysande un-
dantagen som kunna konsten all be-
harska de olika simsalten. — Ar man
ung och frisk, har spanst och vilja, sS
kommer framgangen. Lai mig namna
nagra exempel.

Allan Hogberg hillades som en skoj-
frisk grabb i Eriksdalsbadel. D4 vi
kommo inomhus i Cenlralbadel var
han naslan farlig for den allmanna
badsakerhelen genom sina puls. Men
han kunde simma gott, i proporlion
till sin langd. Nar han befanns vardig
all raknas med som simmare, slulade
skojet upp och det blev Iraning av.
Han var snabb, blev brostsimmare,
hamnade aven till sist i pololaget.
Dar blev han en bra spelare och lill
sisl svensk maslare. Georg Svensson-
Sollermark som var slorre och slar-
kare fick smorj av Allan vid ullag-
ningarna lill 20-manna. Georg var
ledsen over de klena resultalen. Men
han gick med allvar in for sin upp-
gifl. Ell liolal maslerskap blev lill
sisl resullatel, forufom aran all lidvis
belraklas sasom landels basla polo-
spelare. Evald Holmgren har visal
slorre iniresse som polospelare an
som simmare. Med sin krafliga arm
och goda blick for spelet har han
vuxit med uppgiflen. Lillen Holm var
ju broslsimmare fran borjan, men har
i polo visal en inluilion for de snabba
lillfallighefernas delaljer, som ar slra-
lande. Och anda verkar han sa lugn.
Dessa, och nagra till, kunde Olle
5stergren fa all Irana inlensivl ell ar.
Man Iraffades om morgnarna i Eriks-
dalsbadet, gjorde skogspromenader pa
sondagarna, hollo endraktigt samman.
Saken var klar, polomasterskapet bar-
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Hellas gillar

:

Jong
lifter en anstrangande tavling,
vid malet smakar det gott med
rykande varm Jong — master*
soppan i en taming. Hellas-
pojkar kanner den drycken och
uppskattar den. En termos med
hett vatten i ryggsacken, en
Jong och nagra harliga smor*
gasar — det blir kalasmal det.

15 ore

konsum



Det unga simmarhellas.
De basta simjuniorerna i sommarens

tavlingar, bade i Stockholm och i lands-
orten, har utan tvivel varit Arne Jo-
hansson och Tage Lofgren. De ha bag-
ge deltagit med skiftande framgangar
i sadana stortiivlingar som tjeckiska
landskampen, DM och SM. Med vad re-
sultat ha vi last i dagspressen och i
foregaende Hellasblad.

Nasta ar far senioravdelningen ett
vardefullt tillskott i Arne>Tage, John
Rydell och Tage Lind m. fl. t da det i
ar ar det sista aret, som dessa grabbar
aro juniorer. i simning, De komma sa-
kcrt att skota sig lika bra bland senio-
rerna som i jimioravdelningen.

Nu kanske nagon undrar om Hellas
sedan har nagra juniorer kvar? For
att skringra alia tvivelsmal, sa behovs
endast att man gar ned till Sportpalat-
set en onsdagskvall. Dar kan man fa
se en syn som kan frojda vilken gam-
mal Hellas-grabb som heist. I en tavlan
som t. ex. 50 m. fritt, forresten en myc-
ket popular gren, kan man se minst
sex fulla heat. Banorna aro sex till an-
talet, 6X6—36. Cirka 30—40 stycken
grabbar i aldern 13—18 ar kan man,
da fa se i vattnet. Visserligen uppnas
ej alltid sa goda tider, men gnistan och
viljan finnes hos dessa grabbar. De ga
in med all kraft och energi for att na
ett bra resultat och pressa ned sitt
foregaende, Bland de som i framtiden
sakert komma att lata hora av sig aro:

Ingvar Eklund, Rune Gustafsson, Hans
Berglind, Rune Oberg, Lennart Carls-
son, Tage Gustafsson, Bert Lindstrom,
Gunnar Sulling, Gerhard Jansson, Rolf
Gestblom, Erik Westerberg, Hans och

Per Olof Olson,
hellensk storsimmare av i dag.

Bengt Ahlenius, Bror Samuelsson, Karl-
Erik Sundman, Arne Henriksson, Eskil
Rickan, Bengt Nilsson, Gosta Rubens-
son m. fl. andra grabbar. Sa vi kan

gades hem. Detta gar att ordna annii ~
en gang. Aldre och yngre spelare kun-
na samsas om den uppgiften.

Klubbarnas stora slagnummer, tio-,
tjugo- och femtiomannasimningar, ma-
ste vi agna en allvarlig tanke. Fler-
talet som kunna aspirera pa en plats i
lagen, gora aven sa. Men en och an-
nan god simmare tycker nagon gang
att det ej gor nagot om han klickar.
Men det ar just vad det gor. Ty med
vart basta folk i lagen ha vi stor chans
att segra. I fjolarets 50-manna fingo
vi en snopen tredjeplacering, da vi
med vara basta samlade hade kunnat
vunnit. En sadan uppmarksammad
seger kan sprida en glittrande kansla
in i de egna leden som rycker man-
gen trogma»s med sig. Det giver vis-
serligen glans at klubben utat, men
framfor allt giver det en gladjande
varme inat.

Vfirt simhoppargarde just nu ar gott,
bade i formaga och antal. Det sista
ar relativt, Har ar man ej bortskamd

med stora staber av hoppare. Rak-
nar vi vara oldboys kan vi stata med
ett tiotal man. Vackert — i Stock-
holm. Men knappast mycket att
framhalla for en storklubb. Vi kun-
de gott ha en trupp pa 25 man. Men
har maste man borja i barnaaren om
det skall bliva resultat. Vidare hop-
pas man pa en battre forstaelse for
simhoppning bland tavlingsarrango-
rer, som tycka att hoppen taga for
lang tid i ansprak. Vem kliver fram
inom Hellas och fostrar unga sim-
hoppare?

Det unga garde simmare och hop-
pare som vi nu ha, ar en samling bra
pojkar. Inte enbart som aktiva
idrottsman, utan aven darfor att de
visat gott karaktarsgry. Just darfor
har man anledning att hoppas det
basta. Ty vi skola aven i fortsattnin-
gen visa att Hellas ar en fin simklubb
- inte bara tala om det vid vara ju-

bileer.
Sima.

saga: Vi ha material att bygga vi-
dare pa.

Gamle mastersimmaren "Colle" Jern-
strom, som drivit fram sa goda sim-
mare som Per-Olof och Arne Johans-
son, star fortfarande till tjanst med
rad och upplysningar i den adla kons-
ten att taga sig fort fram i vattnet.
Dessutom har Svenska Simforbundet
tagit initiativ till en kurs for utbildan-
det av instruktorer i crawl. Vi ha an-
malt en del Hellasgrabbar. Nar de bli-
vit utbildade komma dessa sakert att
assistera Jernstrom i bans kail att fa
fram goda simformagor inom Hellas.

Och sa en uppmaning till alia Hellas
juniorer: Kom till Sportpalatset om
onsdagskvallarna, det finns plats for
annu flera grabbar! Tank pa: A t t
s i m n i n g g e r h a l s a , k r a f t o c h
m o d !

Juniorlaget i polo har inte direkl
skordat nagra lagrar, men det har
gjort ifran sig med heder. Det har
inte varit nagra braknederlag, utan de
andra lagen ha segrat med uddamals-
vinst eller ocksa har det blivit oav-
gjort. Per-Olof och Rune Lovgren
exercerar och i deras stalle ha bagge
Runarna Gustafsson och Oberg intratt
i laget. Den senare har visat goda an-
lag i "keeper"-facket och Rune Gustafs-
son har skott sig bra som forward,
men behover lagga mer krut i skotten.
I laget har dessutom spelat: John Ry-
dell, vilken blir battre och battre, Finn
Widestedt, som forut spelat forward
men nu spelar back, Tage Lofgren, som
nar han visar ettrigt humor spelar bra,
Olle Olsson, vilken har skaffat sig en
skaplig bollbehandling, och till slut
"kaparn" Arne Johansson, som nar han
inte spelar i Juniorlaget brukar spela
i A-laget.

E r u t s.

Resultatet av 50 m. fritt for juniorer
den 19/10: Rune Gustafsson 33.1; Rune
5berg 33.5; Gunnar Olofsson 34.2; Hans
Ahlenius 35.8; Eskil Rickan 36.0; Bror
Samuelsson 37.6; Nisse Torner 38.0;
Bengt Blomstergren 38.0; Arnold Matts-
son 38.9; Bengt Ahlenius 39.0; Bengt
Nilsson 39.8; Lennart Lilja 39.8; Rune
Hellgren 40.0; Gosta Rubensson 40.0;
Karl Erik Sundman 40.0; Evert Penton
40.4; Gosta Samuel 41.0; Gunnar Sul-
ling 42.7; Karl Erik Lovman 42.8; Sune
Lundgren 43.0; Karl Liljeberg 43.0;
Gerhard Jansson 43.3; Rune Andersson
43.5; Bengt Loov 43.6; Bertil Holmqvist
43.8; Nisse Andersson 44.2; Rolf Tho-
luck 45.3; Kalle Svensson 46.6; Lars
Hildebrand 47.0; Lennart Lindqvist
47.4; Bertil Elmgren 51.7; Victor Ep-
stain 52.4; Stig Tornblom 53.5; Gunnar
Carlstrom 64.0.
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spaltfyllnad a la sonny:

hellas och jag jubilera
med sma bokstdver

vi ha samlats alia gubb
for att fira varan klubb,
hellas ar bast, nu skall det bli en fest
hej.

med ovanstaende citat ur en av
kalle lagers ypperliga allsanger vid
var jubileumsfest pa boson vill jag
borja mitt lilla spaltfyllnadsbidrag till
hellasbladets jubileumsnummer. —
hellas och jag jubilera tillater jag mig
kalla detsamma. ty nar man ar fodd
p& samma ar, som en stor och bemarkt
sak, varfor skall man da vara obe-
markt?

en dag pa hosten foddes hellas.
narmare bestamt den 22 oktober. litet
senare pa hosten foddes jag. dagen
anges narmare i mitt prastbetyg. med
anledning av att hellas foddes litet ti-
dagare an "jag", ber jag att bar fa
rulla mig och "med en enkel tullipan
p& bemarkelseda'n" offentligt fram-
bara min djupa hogaktning. matte vi
leva!

tiden gick! tiden gar alltid. vi vaxte
upp alldeles ovetande om varandras
existens. hellas artade sig genast fran
borjan mycket val och blev redan vid
tidiga ar en faktor att rakna med i det
spirande idrottslivet. jag vaxte upp
som alia andra ungar, men ar fort-
farande inget att rakna med. dock
vill jag pasta att jag i likhet med hel-
las ar mycket stadad av mig, ar for-
sedd med tangorabatt, glatt humor och
en liten men dock anvandbar sangrost.
den sistnamnda anvandes i tid och
otid av hellas. tangorabatten kan ni
se ovan. sangrosten varken synes eller
hors, men jag kanske far anbud fran
radiotjanst nagon dag. passa pa da!

en dag, fjorton ar tror jag visst att
jag var, blev jag bekant med hellas.
detta kostade mig tva kroner, icke sa
farligt, eller hur? det kan vara dyrare
att t. ex. bli bekant med en vacker
flicka. nu bar visserligen min bekant-

skap med hellas kostat mig mera se-
dermera, men det brukar aven flic-
korna gora. skoter man sig emellertid
och artar sig val i fortsattningen. kan-
ske man en dag far vara bekant med
hellas alldeles gratis. — sa langt kan
man nog icke komma med en kvinna.
— men skulle man nu icke arta sig sa
dar bra, sa ar det dock med latt hjar-
ta man lattar sin byxficka pa den ar-
liga medlemsfemman. — ja, femman
skrev jag, men nasta ar kostar det sex
kroner, na ja, det gar val det med.
man far val begara paokt vid arsskif-

hildur.

tet. ett ev. sadant kan ju alltid racka
till den dar merutgiften for vart kara
hellas. i alia handelser hoppas jag att
jag artar mig val, ty grabbarna som
skoter sig, dom far sa skarpa med-
lemsmarken att ha pa rocken.

i borjan av min bekantskap med
hellas var det meningen att jag skulle
bli idrottsman eftersom hellas var en
idrottsklubb, men "si", vid fodseln
hade jag fatt ett visst anlag for "att
ta't lugnt". detta anslag medforde att
jag icke infriade mina egna och hel-
las' forvantningar pa mig. en del me-
daljer och idrottsmarken bar jag dock
i adel tavlan lyckats erovrg att bara
vid hogtidligare tillfallen, pa min obe-
fintliga frack, annars hanger dom pa
en vagg hemma. min storsta idrotts-
liga framgang torde forresten vara nar
jag vid jubileumsfesten pa boson sov-
de "dillas", valle rahmkvist och "stic-
kan" holmin i appellopning. man ha-
de greppet direkt pa "pallet", "so"! ty-
varr hade storre delen av publiken av-
lagsnat sig, sa det hela agde rum i
tysthet, — allt stort sker i det tysta.

jag-

jag har ocksa en gang vunnit en skid-
tavling i hellas. detta forvanade gun-
nar malm sa pass att han fann sig for-
anlaten att lata detta ga till eftervarl-
den genom att slosa med trycksvartan
och namna mitt namn i denna tidning,
tack! detta var min forsta beroring
med trycksvarta. emellertid tyckte jag
detta var for mycket for min ringa
person och for att icke riskera nagot
mer skrivande om mig, sa brydde jag
mig icke om att vinna nagon mer skid-
tavlan.

av detta torde framga att hellas' tri-
umfer varit storre an mina egna. nas-
tan dagligen laser man om hellas' bra-
vader i tidningarna. allt detta glader
mig i lika hog grad, som om det vore
jag sjalv som utforde bravaderna. hel-
las' triumfer aro mina triumfer. dock
upptrader jag icke slaende mig for
brostet och skrikande: "hurra vad jag
a' bra!" det finns sa manga andra som
skoter den saken.

ibland finna sig dock tidningarna
foranlatna att indirekt aven skriva om
mig. detta sker vanligtvis av den an-
ledningen att jag och hellas ge ut en
tidning tillsamman. den svenska pres-
sen ar mycket papasslig mot varandra.
ar det nu sa att dom namner nagot om
hellas' och min tidning, sa ar det van-
ligtvis med anledning av nagot klaver-
tramp fran min sida. klavertramp aro
alltid obehagliga, sa vi lamna detta
amne.

i fir ha bade hellas och jag hunnit
till dom trettio aren. vi borja nastan
bli stadgade. o'kay i aftonlovet har
lagom till fodelsedagen borjat tvivla
pa hellas' framtid, men det gor icke
jag. jag bara tvivlar pa min egen. hur
skall det ga med mej? hellas klarar
sig alltid. det dar tvivlandet kommer
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KALLE LAGERS JUBILEUMSREVY
Motto: Utan respekt, enkelt och frackt.

Vardagskladsel i trevlig lokal
och inga trakiga hogtidstal.

(Kan bitvis sjungas pa met.: "Svarta Rudolf".)

Del var i Konung Oscars tid
i nya seklets forsta vintrar
da Soder andades en frid
och ingen dromt om grona sprintrar.
Da unionens flagga an
dar bldste fritt och stolt frdn sldngen
och gdnget gick med bara kndn
och doppa skorpor i Malongen.

Och Farbror var en hurtig prdst
starkt popular bland barn och gamling
ty han forstod vad pojkar bast
behoivde ut i hans forsamling.
Han Idrde ut en god moral —
att sparka boll var bra for bena.
I Mdlarbadets simlokal
han lura' pojkarna bli rena.

forresten att kosta o'kay ett par spik-
skor. ja, ja, man skall veta vad man
skriver.

hellds firade sin stora dag pa boson.
vicken fest! — las darom pa annat
stalle. — min fodelsedag kommer jag
att fira pa "londonbio". darefter skall
jag ga ut dansa "lambeth walk" med
hildur, du kanner val hildur? inte?
"kar de mummas" hildur? henne kan-
ner hela sverige. las svenska dabla-
det.

ombrytaren sager att det racker nu.
jag slutar darfor med att uppmana
eder att icke glomma att inbetala den
dar kronan som delta nummer av hel-
lasbladet kostar. bara ovanstaende ar-
tikel ar vard priset. hej!

Hans skara vdxte efterhand
och krafter kom i unga kroppar
och in i Kiksforbundets band
den unga P. G.-klubben hoppar.
Just da var bostonvals a jour
men dnnu kunde ingen hotta
och Roffe hit med storken for
ty det var nitlonhundradtta.

Sd borjar den stora rulljangsen
med trdning och tider och snack.
Den forsta som Hellas gav chansen
att rdkna en mdstare, ack
det var Kalle Hag, typografen
som nu har ett helt tryckeri.
Han lag aldrig Idnge i slafen.
Den mannen beundra nu vi.
i r rn r r r tr ? r r n f r [i{| irn if ur
Och minns ni den ovriga bibban?
Stafettlagets frdna kvartett?
Och Manne som gick over ribbon —
det forsla av SM vi sett.
Dar var Kalle Solsken, den snabba
och Hellgren, sd full utav spdnst
det dret dd Skeppsmdklar Habba
i Hellas tog Idngvarig tjdnst.

Olympiska sommaren glodde
i Stockholm var stdmningen fin.
Och Hellas bland stjarnorna strodde
en sprinter igen — Seth Lewin.
Att femdrigt kutande vdrdigt
ma firas — var riktigl och chict
och dret ddrpd var det fdrdigt:
rekordet pd "ti ganger kvickt".

Det var ju i dagar som dessa
som Dagbladet b&rjar sin dans.
Det drojde tills Hellas sin hjdssa
fick smycka med segrarens krans.
Ja, tank vad vi svettats och stdnkat
och knutit i fickan en hand.
Men handen har oppnats och kdnkat
smd priser — som sagt lite grand.

Och dar kommo Oscar och Sima
som surrande, flitiga bin
och alia gymnasterna prima
gick armgdng i Sodra Latin.
Ndr Kurre tog hoppet pd hasten
vi dansa' i stigande kvalm
och dar gick vdr stolthet forresten —
olympiaman Svenne Malm.

Vi voro sd manga atleter —
Frans Persson var starkast av oss.
pd rakstrdckan tvahundra meter
Slog Sandstrom rekordet forstdss
Dd Acke had' diskusen hiva
och Mille salt pli pd sitt blad
dd gick vi till Gillet pd skiva —
en stojande, ung maskerad.

Och dar bland simmarnas skara
gick Swallet i ljuslockig glans
och Werner var stdndigt en fara
for alia smd flickor som fanns.
Bland strombadets tusende frojder
vi slaskat i ungdomens &r
Ndr Kilis flog ut ifrdn holder
som Idrkan mot gryende vdr.

Pd skidor kom Josef och Frasse
i midvinterns frostiga rok.
Och Ragge skrev dikter en masse
och Torparn var blott ett forsok.
Vid Enskede vildskogen hojde
sitt hotande, taggiga bryn
ndr ofodd Carambagrabb drojde
som angel i rosiga skyn.

Till trettondagshelgernas nojen
drog Hellas teater sitt strd.
Vi lockat till tdrar och l&jen
nar anspraken dnnu var smd.
Som bonder med pdkittad ndsa
vi gjorde succe lite var.
Med Bjdrne vi skrattat oss hesa
i livsglddjens repertoir.

Sd manga smd stidrnor som bldnkte
pd idrottens ljusblda hojd
har sen trillat ner sd det stdnkle
till flickornas eviga frojd.
Ndr grabben hor mamma: berdttd'
(det dr inte tal om ndt skryt)
hur pappa var sjdlvskriven etta —
fdr Hellas pd nytt en rekryt.

Nu slutar skaldens gyckelspel
av glimtar uti hjdrtat gomda.
Jag blott har hunnit med en del
men darfor dro inga glomda.
Jag konstaterar, forst som sist.
att Hellas blitt en klubb med anor.
Och md vi aldrig ha det Mst
och aldrig svika vara fanor.
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ORIENTERING:

Glimtar fran skogen.
Gldttigt kamratgdng med tvastjdrnig topp.

I nagon solvand skogsbacke eller
glanta i narheten av malet ser man
pa langl hall "samlingstecknet", den
roda skarmen med ett stort vitt H. En
eld flammar, del lagas mat. Sa fort
nagon ny hellen kommit i mal och fall
lite torrt pa sig sluter han sig till sall-
skapet. Man aler och dricker, pratar
och framfor allt, man diskuterar da-
gens tavling. Banan blir kritiskt och
okritiskt bedomd medan Sven-Pelle och
hans gelikar lata skogsmannasangerna
eka over nejden, ackompanjerade av
ett antal munspelande "lorparbroder"
av yngre upplagor. Ingen vill pa-
skynda hemfarden. De trivas i vild-
marken. Hellasorienteraren av i dag
bar blivit en skogskarl och nalurvan,
som alskar sin idrottsplats. Man for-
nimmer vara gamla slamfader viking-

arnas gillande blickar bland stenbloc-
ken. Delta starka, sprudlande liv och
denna glada dadlust maste behaga dem.

Ungefar samma tavla rullas upp ef-
ter sa gott som varje tavling. Det
glada Hellasgangel ar riksbekant bland
skogsfolket. Fruktat i lavlingen, av-
hallet och omtyckt overallt. Ett klam-
migt gang, som gamla Hellas har
heder av. Matte det forbli samma goda
anda, samma glada kamratskap annu
i manga, manga ar framat. Med val-
artade friska ungskott varje ar, med
de gamla resarna som goda laromas-
tare och, som hittills, med en och an-
nan liten framgang (garna ett SM da
och da). Delta ar signaturens jubi-
leumsforhoppningar for del hellenska
skogsfolket,

*

Ingen idroll har val sa hastigt som
jusl orienteringen de senaste aren sla-
git sig fram till en rangplats bland
storidrotler. Hellas, som var en av de
allra forsta civila klubbar som log upp
orienleringen pa silt program for c:a
20 ar sedan, har under alia dessa ar
forsokl alt folja med i den snabba ut-
vecklingen. Vi aldre minnas "den gamla
goda, liden" nar lavlingarna hollos i
stans omedelbara narhet. Del var slor
skillnad pa bade banor, kontroller och
utrustning da och nu. En modern orien-
lerare av i dag masle erkanna den
slora skillnaden om han bara laser
reglerna angaende kladseln (som for
inle sa varsl manga ar sedan bort-
togos) vilka foreskrevo: fotbekladnad,
kangor med skafl som racka over fol-
knolarna, langa byxor, . skjorta, vast,

Glada skogsmuske-
toTer. "Langa" Sven, H:K
"Hollas", I. Hall- H
strom, E. och N.

Akerlind.

Overst: "Heden", Ivarsson och Thorssoa. Fran prisutdelningen vid Hellas' jubileumsorientering. Nederst t. h.
Fran ett vikingatag till Vasterds.
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kavaj med foder samt mossa. Over-
traddes dessa bestammelser blev det
diskning. Kalle Lager diskades t. ex.
pa ett DM darfor att ban sprattat bort
fodret i sin kavaj! For var del finnes
det bade goda och glada rainnen fran
"forntiden". Oforglommeliga dagar
som exempelvis oktobersondagen 1925
nar "Torparn", Alander och Gunnar
Franzen vunno budkavle-DM, lagsegern
i DM 1928, "Frasses" individuella DM-
seger 1931, m. m., m. m.

De senaste aren a'ro for de fiesta i
friskt minne. Hellas bar envist kampat
i toppen inom svensk orientering.
Manga segrar, saval lag- som indivi-
duella, ha vunnits och do ganger vi
inte vunnit ha vi sallan eller aldrig
ramlat la'gre an till andra eller tredje
plats i prislistan.

For narvarande bara tva av Sveriges
framsta stjarnor Hellas farger, "He-
den" och Holger Thorsson, bada "upp-
fodda" i klubben liksom de ovriga gos-
sarna. Nagot sa fint som varvade
landsortsstjarnor haller vi oss inte
med. Nagon narmare presentation av
"de tva stora" ar val overflodig. Bada
tillhora den absoluta svenska eliten
och sta i sarklass inom klubben. He-
denstrom blev distriktsmastare i f jol
samt 2:a man vid DM i ar. Vidare
blev han 3:e man vid arets trelands-
kamp fore Finlands och Norges fra'm-
sta samt nu vid arets SM 12 :e man och
da'rmed ba'sta stockholmare. Holger
bar som framsta merit sin 5:e place-
ring i f jolarets SM. Dessutom bar han
en rad utomordentligt fina placeringar
att peka pa. Sallan hamnar den gossen
langt fran toppen. Vid arets trelands-
kamp i Katrineholm blev Holger ej ut-
tagen till landslaget, men han gav de
klentrogna i UK ett stralande bevis pa
deras misstag genom att overlagset
vinna klass I. En prestation som, med
ratta, av pressen ansags t. o. m. over-
glansa landskampssegrarens.

Vi ha f. 6. manga goda gossar som
horde namnas, men vi fa sakerligen
anledning aterkomma. De fiesta ha
a'nnu inte sagt sitt sista ord. Inte ens
Alander eller "Torparn" Akerlind,
trots att de stadigt hallit sig pa top-
pen i snart 20 ar!

Atervaxten lovar gott aven om vi
garna skulle se lite fler juniorer bland
oss. Vi fa val hoppas att det goda
namn inom orienteringssporten, som
Hellas genom aren bar varit, skall sa
forbli a'nnn lange, lange.

Som jubileurnsgava at vart gamla
kara Hellas skulle det passa finfini
med seger i forsta SM-budkavlen den
30:de oktober, men konkurrensen ar
fruktansvard, sa det ar sakrast att inte
ha for stora forhoppningar. Gege.

Poetiska avddningen.

For

e k i p e r a r N i E d e r
elegantast och billigast

hos

5 Hamngatan 5
5 % arsomsattningsrabatt a kr. 200: —

Nedanstaende versifierade hyll-
ning bar red. fatt mottaga av en
icke hellen, som brukar besoka vara
badkvallar i Sportpalatset. Da red.
ar litet svag for poesi kan han icke
neka lasarna att fa del av hyllnin-
gen. Med anledning av arstiden har
red. egenhandigt dopt opuset till
"Host".

Host.
Sa stundar nu ater en vintersasong,
det syn's pa de gulnade bladen.
En sommar har svunnit, som forr man-

gen gang,
ode och tomma sta utomhusbaden.

Bland soliga minnen du kanske har ett,
som annu du ej hunnit glomma? -
Kanske na'n liten najad som du sett
och vars bild du gomt i Din innersta

gomma.

Nu traflfas vi ater i "Sportis" som forr
och crawlar och tranar pa vandning.
"Snacket" de' blir som ett endaste SUIT,
hi. a. om polo med ut'bliven sandning.

Somliga flanger bland buskar och snar
och soka sig fram med kompassen.
"Kisar" med skarmar dom ler dar dom

star
dolda, som lurande gaddor i vassen.

I flygande flang over stockar och sten
bort mot det hagrande malet,
svettiga kroppar och dyblota ben,
heja: Hellener, prova det hardade

stalet!

"Pucket" om skidor de' borjar ta fart
om bragder se'n forut om aren,
att vintern blir strong, ja de' a' ju

klart,
de' a' aborrgubben som spar'en.

Minns du hur vi grejade segrarna forr
bad' somrar och vintrar och varar?
Hellener som glanta pa minnenas dorr,
minns Ni stafetter? - - Vi korde som

darar.

Sluten och fast ar forbrodringens ring
bland frejdade "killar" i Hellas.
Anor vi ha ifran simning och spring^
ofta vi visat var skapet skall stallas.

J o j j e.
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GUNNAR MALM:

Var fria idrott under 30 dr.
Imponerande bredd — god topp.

Utrymmet i delta jubileumsnummer
tillater inte en mer genomgaende
oyerblick over var idrott under de
trettio aren. Vara tidigare jubileums-
nummer ha ju ocksa ingaende behand-
lat de svunna aren, varfor jag mera
surnmariskt kommer att beratla om de
forsta 25 aren for att utforligare kun-
na skriva om de senaste fern arens in-
satser inom den fria idrotten.

For del unga Hellas kan det vara
roligt att fa veta litet om de aldre hel-
lenernas insatser, och for de senare
kanske det vacker till liv gamla min-
nen fran den tid, da de kampade for
de grona fargerna pa idrottsbanan.

Hellas paroll bar alltid varit att
halla stor bredd pa den fria idrotten.
Fran denna bredd bar givetvis kom-
mit fram en hel del sljarnor, som gi-
vit glans at varl namn och varit goda
foredomen for vara yngre pojkar. Det
kan kanske synas, som om Hellas leda-
re offrat viil mycket tid och arbete pa
denna bredd, men det skall kommas
ihag, att det ar var stora bredd som
skapat det goda kamratskap, som all-
tid varit radande inom vara led och
som gjort att vi aldrig behovt ramla
ner i alltfor stora vagdalar.

Delta arbete pa bredden visar huru
ideellt vara ledare arbelal och alltjamt
arbeta. Det ar ju klart all del ar stor-
re chans for en idrottsledare att skor-
da ara och berommelse genom att en-
barl ga in for sljarnidroll. Vara le-
dare ha i alia ar hellre arbelat i det
tysta, da de veta, all de harigenom
bast tjanat klubben och fullfoljt "Far-
brors" ide att giva mojligheter for
starkande och enande idroll al alia.

Pressen bar manga ganger klandrat
Hellas for all klubben ej fait fram fler
stjarnor ur sina led, men vara ledare
ha tagil kritiken med ro och arbetat
pa oforlrulel i samma anda som for-
ut. Tro nu inte all ledarna under-
skallal stjarnornas varde, langt dar-
ifran, men alt lamna vara ideal for en
samling stjarnor, som lysa en kort tid
och sedan forsvinna, och sedan inte
ha nagon bredd att tillga, det har
aldrig kommil pa fraga.

Nedanslaende hislorik och Acke
Johanssons inlressanla slalistik pa-
minner oss om att vi aro stort tack

skyldiga vara uppoffrande ledare,
ingen namnd och ingen glomd, och
vara idroltsman, som aldrig sparl sig
nar del giilll all fora klubbens farger
med heder.

Var slore sifferexpert och fri-
idrollslomle, Acke Johansson, har
gjort upp intressanla forteckningar
over hellenska maslare i fri idroll. Av
dessa framgar, all Hellas erovrat icke
mindre an

34 svenska masterskap,
99 distriklsmasterskap och
53 juniormasterskap

i fri idrotl.
Inalles ha 67 hellener erovrat SM-

lecknen om man raknar med lagmed-
lemmarna i slafellerna.

Vara framgangsrikasle SM-grenar ha
varil slafetllopning 4 X 400 meter
och kulstolning, dar vi hemfort 5 tec-
ken i vardera grenen.

Av vara maslare slatar Nils Sand-
strom med de fiesta tecknen, eller icke
mindre an 10 st. Hans kumpan och
stafeltkamrat, Sven Malm, kommer
narmasl med 9 erovrade SM-lecken.
Sedan foljer Samuel Norrby med sina
5 SM i foljd i kulstolning 1930—1934.
Georg Larsson har ocksa erovral 5
masle/rskap, samlliga i stafetl.

Kulstotning ar var fornamsla gren,
da det galler erovrade DM-lecken. Av
de 12 tecknen har Norrby tagil hem
lejonparten, eller icke mindre an 7 st.
Men sa har ban ocksa gjorl ett for-
namligl skrin av sina erovrade SM-,
DM- och JM-lecken. I slaende hojd-
och langdhopp ha vi erovral 9 resp. 7
st. Har ar Curt Angur varst med sam-
manlagt 6 masterskap. Arthur Sjo-
berg ar god tvaa med sina 5 master-
skap i staende langdhopp. Hacklop-
ning 400 meter sir en annan parad-
gren. 8 erovrade DM-tecken vitlna
harom. Jacob Lindahl har erovrat
halften av dessa och de resterande
dela Sven Malm och Georg Lindstrom
P&.

SUMMARISK ATERBLICK PA
DE 25 F6RSTA AREN.

1909. Kalle Haglund erovrade Hellas
fb'rsla juniormasterskap genom
att vinna 400 m. Johanneshofs-
pokalen bargades.

1910. Redan i terrangerna borjade
framgangarna. I Sleipners fingo
vi andra lagpris i lag III och
i IK Vales terrang blev det lag-
seger. Kalle Lindblom blev ju-
niormastare i tresleg och slafett-
lagel med K. Lindblom, K. Hell-
gren, E. Lindblom och K. Hag-
lund Iriumferade nagra ganger
over stjarnklubbarna AIK och
IFK.

1911. Goda insatser i DM, dar tre
maslerskap logos hem genom K.

• Haglund pa 800 m., K. Hellgren
i staende hojd och i slafelt 4X
100 m. Vid SM logos 5 poang
pa slandarel genom andraplace-
ringar av K. Haglund pa 800 m.
och K. Hellgren i slaende hojd
och en tredjeplacering i stafetl
4X100 m.

1912. Seth Lewin 100 m., K. Lindblom
400 m. och K. Haglund 800 m.
ullogos all represenlera Sverige
i Olympiska Spelen. Vid SM blev
Manne Nilsson Irea i Slav pa 350
cm. och slafettlaget nadde sam-
ma placering.

1913. "Dagbladet" gick for forsta gan-
gen och vara bagge lag blevo
sjatte och trettonde lag i tavlin-
gen. Sven Monlhan blev Ivaa i
Sundbybergs lerrang. Vid SM
blev Manne Nilsson tvaa i stav
pa 351 cm. och pa hostkanten
slog Hellas igenom som stafetl-
klubb genom alt salta nytt sv.
rekord pa 10X100 ro. pa tiden
1.54,7.

1914. Hellas forlsatle sina slafeltfram-
gangar genom att bli fyra pa
"Dagbladel", sla varldsrekord
pa 4X200 m. genom A. Albe, H.
Dennel, K. Haglund och K. Lind-
blom pa liden 1.35,9 och sla
Malmo-Kamraterna, landets bas-
ta stafellklubb, pa korla sla-
fellen och pa hoslkanlen lopa pa
44.9. Manne Nilsson blev tvaa i
Slav pa 360 vid sladsmalch i
Budapesl och K. Haglund trea
pa 800 m. pa 1.59,7.
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1915. Manne Nilsson tog Hellas forsta
svenska maslerskap genom att
vinna stavhopp pa 370. I "Dag-
bladsstafetten" avancerade vi ett
pinnhal och belade tredje plats.
I stafett 10X100 m. battrades
del svenska rekordet till 1.54 av
vara goda sprinters.

1916. I "Dagbladsstafetten" forsvarade
vi var tredjeplacering. Vid SM
blev Manne Nilsson tvaa och sta-
fettlagen belade andra platserna
pa saval korta som langa stafet-
terna.

1917. Aterigen trea pa "Dagbladet".
Svenska Masterskapen blevo en
stor framgang. Inte mindre an
12 poang hemfordes pa Standa-
ret. Nils Sandstrom blev tvaa pa
100 och 200 m., Sven Malm sv.
mastare i hack 400 m. pa rekord-
tiden 57.4, E. Schorling trea pa
200 m. och i stafetterna blevo vi
tvaa pa resp. 44.1 och 3.29,3.
Korta stafettlaget med Schor-
ling, Malm, Lindblom och Sand-
Strom satte svenskt rekord pa
goda 43.1. Delta rekord stod sig
anda till ar 1928. Aven i stafett
4X200 m. och 100, 200, 300, 400
m. sattes svenska rekord pa 1.31,1
och 2.01,5. Icke mindre an 20
klubbrekord slogos denna sa-
song.

1918. "Dagbladsstafetten" blev en be-
svikelse, i det vi ramlade ner pa
femte plats. Pa Standaret togo
vi 9 poang, men fick ingen sv.
mastare. I ovrigt uppnaddes en
del goda resultat, som Kalmar-
Petterssons 692 i langd, Run-
slroms 13.75 i tresteg, Sand-
stroms 10.9 pa 100 m. och Fausto
Ackes 40.50 i diskus.

1919. I "Dagbladsstafetten" avancerade
vi till fjarde plats. Vid SM i
Karlstad blev det stora fram-
gangar. Bagge stafetterna vun-
nos pa 43.5 och 3.30,8 genom H.
Dennel, S. Malm, E. Schorling
och N. Sandstrom. Sandstrom
vann ocksa 100 m. pa 10.9 och
var tvaa pa 200 m.

1920. "Dagbladsstafetten" blev en stor
framgang. Laget belade andra
plats f. f. g. Vid SM vann sta-
fettlaget anyo bagge stafetterna
genom Martin Johansson, S.
Malm, E. Schorling och N. Sand-
strom i korta stafetten och Georg
Larsson, Sandstrom, Curt Bran-
ting och S. Malm i den langa.

Nils Sandstrom vann aven 100 m.
individuellt. Curt Sjoberg tog
Hellas forsta SM i inomhushopp
genom att vinna mellanhopp pa
goda 440 cm. I kampen om Stan-
daret blev Hellas tvaa pa 16
poang. I Olympiska Spelen i
Antwerpen deltogo: N. Sand-
strom, S. Malm, Georg Lind-
strom och Fausto Acke. Sand-
strom och Malm kunde resa hem
med var sin bronsmedalj genom
att sasom slutman i korta sta-
fettlaget medverka till lagets
tredjeplacering. Goda resultat
noterades under sasongen, som
t. ex. S. Malm 10.8, 22.00 och
49.8, Fausto Acke 41.87 i diskus
och Georg Lindstrom 15.9 i
korta hacken.

1921. I "Dagbladet" akte vi ner ett
pinnhal till tredje plats. I
"Stadsloppet", som debuterade
delta ar, blevo vi trea i klass II.
Vid Svenska Masterskapen vunno
vara stafettlag for tredje gangen
i foljd. Pa 4X400 m. blev det
nytt svenskt rekord pa 3.23,7
genom Georg Larsson, G. Lind-
strom, N. Sandstrom och S.
Malm. Pa 4X100 m. noterades
43.5. Nagot individuellt master-
skap bargades emellertid inte, da
vara kampar sparade sig for
stafetterna. Pa Standaret togs
15 poang och tredje plats. I
stafett 1000 m. sattes varldsre-
kord pa tiden 1.59,8 och pa 10 X
100 m. svenskt med 1.52,3. Hel-
las holl da foljande svenska och
tillika skandinaviska stafettre-
kord 4X100, 4X200, 4x400, 10X
100 och 100, 200, 300, 400 meter.

1922. Svenska Masterskapen blevo en
stor framgang for Hellas. I tav-
lingen om Standaret blevo vi
tvaa, endast en poang efter Or-
gryte. Langa stafetten vanns
klart genom Georg Larsson, G.
Wejnarth, S. Malm och Sand-
strom. I korta stafetten blev
laget tvaa. N. Sandstrom var
tvaa pa 100 och 200 m. och
Georg Lindstrom nadde samma
placeringar pa korta och langa
hacken. I inomhustavlingarna
om SM naddes foljande goda
placeringar: Arthur Sjoberg
vann staende langd pa 313 cm.
och var tvaa i staende hojd p&
142 cm., S. Wictorin var tvaa
och Curt Sjoberg trea i gren-
hopp. I "Dagbladsstafetten"
ledde Hellas elva strackor, men
pa slutet gick Gota fram oemot-

standligt och vann. Icke mindre
an sju trettiomannalag stallde
upp fran Hellas.

J923. I "Dagbladet" stallde vi upp icke
mindre an tio trettiomannalag,
en oerhord ledareprestation.
Sjalva loppet blev i viss man
en besvikelse dS vi endast for-
svarade var andra plats och
sjalva raknat med seger. Stads-
lopningen blev en stor framgang,
da vi klart vunno klass II och
belade fjarde plats i hela tav-
lingen. I SM togo vi endast en
seger genom korta stafettlaget
Georg Larsson, Hugo Bjork, S.
Malm och N. Sandstrom.

1924. Till Olympiska Spelen i Paris
kvalificerade sig E. Bylehn och
G. Wejnarth. Dessa fingo silver-
medaljer i stafett 4x400 m., dar
sarskilt Wejnarth gjorde ett in-
spirerat lopp lopande pa 48.7.
Vid SM gjorde stafettlaget p&
4X400 m., G. Lindstrom, G.
Werner, Wejnarth och Bylehn
sensation genom att vinna pa
den nya rekordtiden 3.21,1. Ett
verkligt inspirerat lopp av
samtliga. "Dagbladsstafetten"
blev en besvikelse i det vi en-
dast belade tredje plats efter
Gota och Linnea.

1925. I "Dagbladsstafetten" blevo vi
ater trea. Vid SM inomhus blev
Pelle, Stromberg tvaa i staende
langd pa 304 och trea i staende
hojd pa 148 cm. SM-tavlingarna
blevo en stor framgang. Bylehn
vann 400 och 800 m. pa 49.6 och
1.54,5 och Georg Lindstrom var
tvaa i bagge hackloppen. Sven-
ska serien, som debuterade,
vanns klart. I ovrigt uppnaddes
manga goda resultat, som t. ex.
G. Lindstrom 15.2 och 56.4 i
hack och 699 i langdhopp, Kalle
Lagerquists 4.04 och 1.58,7 pa
1500, resp. 800 m., Norrbys 13.24
i kula och Ackes 40.83 i diskus.

1926. Vara goda sprinters hade lagt
upp och lamnat ett mycket stort
tomrum efter sig. Framgangar-
na uteblevo helt detta ar. Vid
SM fingo vi endast en mastare,
Gunnar Ros i mellanhopp pa
goda 439. I ovrigt inskrankte
sig framgangarna vid SM till
Norrbys tredjeplacering i kula.
I "Dagbladet" fingo vi ater
noja oss med tredje plats, trots
nytt rekord.
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Idealiskaforstarkarecmlaggningar

for idrottsevenemang.

P r̂̂ ^ i
lutan °186 Mas*01 8 ^ sor" h

Efter SM i Solleftea
skrev Hudiksvalls
Nyheter ovanstdende
entasiastiska atlatan-
de om Centrum-
anlaggningarna.

# Centrum Radio Ljudsystem har i
allt storre utstrackning kommit till
anvandning for idrottsplatser, frilufts-
bad och ovriga idrottsanlaggningar.
Sollefteaspelen, Vasaloppet, Velodrom-
invigningen, Ryttartavlingarna i Eksjo
och ett flertal motortavlingar aro
nagra av de idrottsevenemang, till
vilkas succes Centrum Radio Ljud-
system pa ett effektfullt satt bidragit.

LJ U D S YST EM

A/B GYLLING & Co. - STOCKHOLM
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1927.

Vid inomhus-JM slog 18-arige Curt
Angur nytt svenskt rekord i staende
langd pa 324. Sigved Ribbing vann
mellanhopp pa 424 och i staende hojd-
hopp blev T. Rosenlund tvaa pa 141.
I DM blevo Curt Angur och Rolf Dillen
mastare i staende langd- och hojdhopp
pa 317 och 150. I ovrigt dominerade
Hellas eftertryckligt dessa tiivlingar. I
SM fingo vi endast en placering genom
Rolf Dillen, soni blev trea i staende
hojdhopp pa 150.

I Sleipners terrang klass III erov-
rades forsta lagpris.

I Stadsloppet blevo vi endast 19:de
lag.

I Dagbladsstafetten blev Hellas fyra
efter Parisklubben Olympique, Gota
och Linnea, men fore SC Charlotten-
burg.

En klubbmatch i Hclsingfors mot
Karnraterna forlorade med 50—66, be-
roende pa del reservspackade laget.

Vid JM dominerade Hellas efter-
tryckligt och blev overlagset basta
klubb. Tre ,IM-tecken erovrades.

I DM lyckades endast Samuel Norrby
bli mastard i kula pa 12.98. I ovrigt
uppnaddcs goda resultat och placerin-
gar.

I stafett-DM erholls en placering pa
4X100 pa 43.5.

I SM blevo vi trea i stafett 4X100.
Stora SM blevo en stor besvikelse, i

del ingen placering uppnaddes. Bylehn
kunde endast deltaga i forsoket pa 800
meter, som han vann pa 1.57,5, men
maste avsta fran finalen pa grund av
sina kranglande halsenor.

Allsvenska serien vanns overlagset.
Erik Bylehn vann 800 i landskampen

mot Finland.

1928.

Stora ffamgangar i inomhusidrott.
Vid JM fingo vi tva mastare: T. Ro-
senlund i staende langd pa 301 och
Ake Ericsson i grenhopp pa 219. I
DM blev R. Hagstrand mastare i gren-
hopp pa 236, Rolf Dillen i staende hojd
pa 148 och C. Angur tvaa i denna gren
pa samma hojd.

Erik Pettersson vann Sundbybergs
och Sleipners terrang klass III.

Dagbladet blev en stor framgang.
Forsta laget blev tvaa i huvudtavlingen
och andra-laget femma i klass II, ung-
domslaget segrade och oldboyslaget
blev tvaa.

I JM fingo vi tva mastare. Stig Lof-
stedt vann spjut pa 52.48 och Yngve
Lindman langdhopp pa 645. Vid DM
fingo vi ocksa tva mastare, namligen
S. Norrby i kula pa 12.97 och C. Sand-
berg i diskus pa 36.54.

I SM i stafett blev 4X100 m. laget
tvaa pa 44.3.

Allsvenska serien vanns.
Ett svenskt och tio klubbrekord slo-

gos under sasongen.
Sasongens stora namn var Erik By-

lehn, som vid Olympiska Spelen i Am-
sterdam blev tvaa i lopning 800 meter

Marine Nilsson vdr forsla svenska
mastare.

pa 1.52,8, nytt svenskt rekord. I sta-
fetten 4X400 meter gjorde Bylehn
ocksa en fenomenal prestation genom
att lopa pa 47.4.

1929.

Tva masterskap till Hellas i inomhus-
JM. E. Westergren vann grenhopp pa
210 och S. Tiselius mellanhopp pa 381.
I DM fingo vi endast en mastare, C.
Angur i staende hojd pa 147, men tav-
Hngarna dominerades kraftigt av Hel-
las, som blev basta klubb.

Hellas-Pelle vann Sundbybergs och
Sleipners terrang klass II.

Dagbladet. Forsta laget god tvaa
liksom oldboyslaget.

I JM segrade Bertil Welinder i hack
110 m. pa 16.5 och i tresteg pa 13.51.
I ovrigt gjordcs fina insatser av hel-
lenerna. Vid DM fingo vi tre mastare:
J. Lindahl i hack 400 m. pa 56.7; Bertil
Nilsson i hojd pa 180 och S. Norrby i
kula pa 13.14. I stafett 4x400 meter
blev vart lag tvaa.

I SM i stafett blevo vi tvaa pa 4X
400 m. och trea pa 4X1500 m. Stora
SM blevo dock en besvikelse for oss.
Bylehn kunde inte stalla upp och den
enda placering vi uppnadde var Bertil
Nilssons tredje placering i hojd pa 180.

Allsvenska serien vanns anyo.
Sju klubbrekord slogos och fyra

landslagsman fran Hellas.
I ovrigt kan framhallas Bylehns se-

ger och taktiska lopp pa 800 meter i
finnmatchen.

1930.

I inomhus-DM vann Curt Angur sta-
ende hojd pa 153.

I Dagbladsstafetten gjorde Hellas sin
hittills basta insats. Laget blev tvaa
efter Gota efter att ha lett storre delen
av loppet. Rekordet pressades med
icke mindre an 53,2 sek. och att segern
inte hamnade hos Hellas berodde fak-
tiskt pa kollaps hos en lopare i laget.
Oldboyslaget blev tvaa i sin klass.

I DM fingo vi fyra mastare: J. Lin-
dahl 400 hack 58,8, G. Falk vikt 864,
Ahlqvist 1500 m. 4.17,8 och S. Norrby
kula 13.76. I stafett-DM uppnaddes fol-
jande placeringar: tvaa pa 4X100 m.
pa 44,4, tvaa pa 4X400 m. pa 3,29 och
trea pa 4X1500 m. pa 17.11,4.

I SM i stafett erholls endast en pla-
cering i stafett 4x400 meter, namligen
tredje plats pa 3.27,7.

I Stora SM uppnaddes en hel del
goda resultat av hellener, men endast
Samuel Norrby blev mastare i kula pa
13.86. Bengt Gate blev tvaa i hojd pa
188.

Allsvenska serien vanns ater.
Erik Pettersson slar igenom som

storlopare med foljande resultat: 1500
m. 4.02,4, 3000 m. 8.40,2, 5000 m. 14.57,4.
Bland ovriga resultat markas Olle An-
dersson-Harneryd 710 i langd, Nils
Bergstrom och Bengt Gate i hojd, Sa-
muel Norrby 14.04 i kula och Stig Lof-
stedt 58.21 i spjut.

Under aret deltogo 5 man i lands-
lagen och tio klubbrekord slogos.

1931.

Olle Thinnerstedt blev dubbelmastare
i JM genom att vinna saval gren- som
mellanhopp. I DM segrade Curt Angur
i staende hojd pa 153.

I Dagbladsstafetten gjorde Hellas
ater en god insats genom att bli tvaa
15 sekunder efter Gota. Oldboyslaget
tvaa och andra-laget basta d:o.

I JM fingo vi tva mastare. Stig Hol-
min vann 1500 m. pa 4.15,2 och Bertil
Welinder langdhopp pa 638.

I DM blev det icke mindre an 4 mas-
terskapstecken till Hellas. J. Lindahl
vann 110 m. hack pa 16,6, Bertil Nils-
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son hojd pa 180, J. Lindahl 400 m. hack
pa 56,4 och S. Norrby kula pa 13.74.

I DM-stafetterna fingo vi tre andra-
placeringar: 4X100 pa 45,2; 4X400 m.
pa 3.30,2 och 4X1500 m. pa 17.21,6.

I SM-stafetterna hade vi inget lag
med.

I stora SM fingo vi Iva mastare: Sa-
muel Norrby i kula pa 14.14 och Bengt
Gate i hojd pa 188. I ovrigl naddes fol-
jande placeringar: Jacob Lindahl tvaa
i langa hacken pa 55,4 och Nils Berg-
strom trea i hojd pa 180.

Allsvenska sericn vanns ater, men
mycket knappt.

Bengt Gate gjorde en uppmarksam-
mad insats i finnmatchcn genom att
vinna hojdhopp mot de segertippade
finnarna pa 191.

I den stort upplagda klubbrnatchen
mot Gota vann Hellas en overlagsen
seger med 1874 poang mot 1167.

Sju landslagsman och tre slagna
klubbrekord.

.

1932.

I inomhushoppen fingo vi endast en
mastare, namligen Curt Angurs DM pa
153 i staende hojdhopp.

I Stadsloppet blev Hellas trea.
Dagbladsstafetten blev en stor frani-

gang. Hellas ledde icke mindre an 24
strackor och vid ett tillfalle med ett
forsprang av 33,6 sekunder fore Gota.
Gota hamtade dock upp hela forspran-
get och i mal voro vi endast fyra tion-
dels sekunder efter. Oldboyslaget for-
lorade ocksa knappt sin klass med en
brostlangd. Andra-laget blev femtonde
lag.

I DM fingo vi fyra mastare, nam-
ligen A. Hellman i kula 14,04, S. Norr-
by i viktkastning 12,24, Nils Bergstrom
i hojd 180 och J. Lindahl i 400 m. hack
pa 56,6. I DM-stafetterna vanns 4X
1500 meter pa 16.50,6. I 4X100 meter
blevo vi tvaa pa 45,6 och i 4X400 m.
trea pa 3.33,8.

I stafett-SM kom stafettlaget pa 4X
1500 meter med en stor overraskning
genom att vinna och tillika si a nytt
svenskt rekord pa tiden 16.24,4. I laget
lopte: Georg Johansson, Stig Holmin,
Allan Widman och Bo Hallman.

I SM gjorde Hellas en mycket god
insats genom att bli basta klubb med
14 poang fore Malmo-Kamralerna med
10 poang. Standaret togs dock av
Malmo-Karnraterna med 26 poang mot
vara 17. Tavlingarna borjade sensa-
tionellt for vart vidkommande i del
Hellas i de tva forsta grenarna belade
de tre framsta platserna i kula och de
tvA framsta i hojdhopp. I kula vann S.
Norrby pa 14.08, W. Rahmkvisl var
tvaa p& 13.76 och A, Hellman trea pa

13.66. I hojdhopp segrade Bengt Gate
pa 185 och tvaa blev Nils Bergstrom
pa samma hojd. I hacklopning 400 m.
blev Jacob Lindahl svensk mastare pa
55,6.

Till Olympiska Spelen i Los Angeles
kvalificerade sig Erik Pettersson ge-
nom att lopa pa 14.48,8 pa 5000 meter.

Henry Johnsson, hellen 1936.

Denna tid kunde ban dock ej upprepa
i Los Angeles.

Allsvenska serien vanns som vanligt.
Under aret slogos 6 klubbrekord och

3 hellencr fingo klada pa sig landslags-
trojan.

1933.

Inomhuslavlingarna i Stockholm do-
minerades kraftigt av Hellas. Pa DM
fingo vi endast en mastare, C. Angur,
i staende hojd pa 153, men i ovrigt
naddes manga goda placeringar. Tore
Holmin blev JM-segrare i mellanhopp
pa 398.

I SM, som arrangerades av Hellas,
blev Curt Angur oturligt slagen i hojd-
hopp. Han blev andra man pa 150 (om-
hopp 153).

1 Stadsloppet borjade jubileumsarets
framgangar i det vart lag hemforde en
overraskande och overlagsen seger. I
laget lopte Henry Yourstone, Bo Hall-
man, Allen Widman, Georg Johansson,
Stig Holmin och Erik Pettersson.

I 21;sta Dagbladsstafetten sag Oscar

Eriksson sin drom ga i uppfyllelse. Det
blev seger till slut. Synd bara att vi
inte fingo triumfera pa den gamla ba-
nan och med trettio man. Andra laget
blev endast sjua i klass II. Omedelbart
efter Dagbladet arrangerades en stafett
for tjugofemmannalag i Stadion for de
tre framsta lagen pa Dagbladet. Hellas
vann denna stafett nastan for overlag-
set och visade darmed att Dagblads-
segern inte berodde pa nagon tillfallig-
het.

I DM fick Hellas fern mastare och
blev overlagset basta klubb. Mastare
blevo: 800 m. S. Holmin 1.58, hojdhopp
Nils Bergstrom 190, spjutkastning Nils
Bergstrom 54.87, kula S. Norrby med
nytt svenskt rekord 15.20 och diskus
samme man 43.76. I tiokampen segrade
Sven Lundgren pa 6646 poang och i
stafett-DM vanns 4X100 meter pa 44,8
under det vi blevo trea pa 4X1500 m.
pa 17.31,6.

Stafett-SM rcsulterade i tva tredje-
placeringar, 4X100 meter pa 44,5 och
4X1500 meter pa 16,43.

I stora SM erovrades en 1 :sta, tre
andra- och en tredjeplacering. S. Norr-
by vann kula pa 15,05 med Rahmkvist
som tvaa pa 14,58. Erik Pettersson blev
bejublad tvaa pa 5000 meter pa 14.44,3
efter ett grant lopp. Nisse Bergstrom
fick samma placering i hojd pa 188.
Sven Lundgren blev trea i hack 400
meter pa 55,3. I tavlingen om Standa-
ret blev Hellas tvaa efter Orgryte.

I landsmatchen mot Ungern vann S.
Norrby kula pa 15,96 (for latt kula),
Erik Pettersson 5000 meter pa 15.08
och Nils Bergstrom hojd pa 194.

1934.

Inomhustavlingarna omfattades med
stort intresse och en del goda resultat
uppnaddes.

Den fornamsta prestationen svarade
Olle Sandqvist for genom att pa SM
bli tvaa i mellanhopp pa det fornam-
liga resultatet 461. Delta resultal upp-
nadde han redan i sill forsla hopp,
men skadade sig sa svarl alt han dar-
efler masle avbryla lavlingen.

Vid JM fingo vi Iva maslare genom
E. Knulsson i grenhopp pa 227 och
Lennart Kruse i mellanhopp pa 381.
I ovrigt uppnaddes en hel del goda
placeringar av vara juniorer och vi
blevo overlagset basta klubb. Nagra
dislriktsmastare fingo vi dock ej del-
la ar. De basla placeringarna nadde
Ake Persson i grenhopp, dar han blev
tvaa pa 225 och Olle Sandqvist i mel-
lanhopp pa 401 och Curl Angur Irea i
staende hojdhopp pa 147. I denna
gren belade vi f. 6. 3, 4, 5, 7 och 8
plalserna. I sl&ende langdhopp hade
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vi tre man over 3 meter, men fingo
noja oss med 4, 5 och 6 platserna.

I Stadslopningen lyckades vi inte
forsvara var forstaplacering fran fjol-
aret. Laget gjorde en god, men ojamn
insats och fick se sig besegrat av
Fredrikshof. I laget lopte: Allen Wid-
man (trea pa strackan), Nils G. Karls-
son (striicksegrare efter ett grannt
lopp), Henry Yourstone (trea pa
strackan, 20 sekunder efter Ake Pet-
tersson), Bo Hallman (tvaa efter Eric
Ny), Stig Holmin (tvaa pa sin stracka
efter ett bra och taktiskt lopp) och
Erik Pettersson, som blev knackt av
Frans-Harry Ekman och fick pina sig
in i mal pa sin otroliga energi.

Dagbladsstafetten blev ater en tri-
umf for Hellas. Modes stjarnbetonade
lag besegrades efter inspirerade lop-
ningar av vara "Dagbladshajar".
Laget ledde praktiskt taget fran start
till mal. Det var egentligen bara pa
de forsta fyra strackorna vi hade kan-
ning av konkurrenterna, sedan blev
det bara gront. Andralaget blev sexa
i sin klass och 21 :a i hela tavlingen.

Efter dessa varens stora monstrin-
gar hade vi utan tvekan dokumenterat
oss som loparklubben med den storsta
bredden i Sverige.

Fri-idrottens dag blev en stor fram-
gang genom att vi blevo basta forening
i landet. I allsvenska serien brot dock
MAI var segerrad, trots att vi uppnad-
de hogre poangsumma an foregaende
ar.

Propagandatavlingarna resulterade
ater i seger for Hellas. Har maste
konstateras att dessa tavlingar sak-
nade en hel del av den feststamning,
som fanns nar de gingo i var regi.

I SM fingo vi tva mastare, namligen
S. Norrby i kula pa 15.08 och N. Berg-
strom i hojdhopp pa 191. Placeringar
fingo f. 6.: S .Lundgren tvaa pa 400
hack 55.4; J. Lindahl trea i samma
gren p& 56.4; W. Rahmkvist trea i
kula pa 14.64. I stafettmasterskapen
lyckades vi endast fa en placering:
tredje plats i 4 X 1.500 meter. Pa
Standard erovrades 14 poang och dar-
med sjatte plats.

/ landskamperna mot Norge och
Tyskland deltogo icke mindre an fern
hellener och vid EM i Turin placerade
sig Norrby och Rahmkvist som 4 och
5 i kulstotning.

I distriktsmasterskapstavlingarna
togo vi fyra individuella och ett lag-
masterskap. De individuella mastarna
blevo: E. Knutsson, femkamp, 3.409
poang, Erik Pettersson, 1.500 meter,
4.03,8; N. Bergstrom, hojdhopp, 1.85;
S. Norrby, kula, 14.89. I stafettlop-
ning 4 X 1.500 meter segrade laget S.

Holmin, N. G. Karlsson, H. Yourstone
och B. Hallman pa 16.33,6.

I ovrigt gjordes manga goda insatser
pa tavlingar i skilda delar av landet.
Icke mindre an 37 olika platser i lan-
det gastades av hellener, vilka lade be-
slag pS de basta placeringarna och de
fiesta priserna.

Framst bland arets fri idrottare ma-
ste Samuel Norrby och Walfrid Rahm-
kvist namnas. Samuel blev, som for-
ut namnts, svensk mastare i kula och
kumpanen Rahmkvist satte pa hosten
nytt svenskt rekord i specialgrenen pa
15.37.

Hellas-Pelle gjorde ocksa en fin in-
sats, varom bans 8.37 och 14.49 pa
3.000 och 5.000 meter bara vittne.

Nils Bergstrom statar med sitt SM-
tecken och det goda resultatet 191. I
ovrigt gladde Sven Lundgren med 15.5
i korta och 55.5 i langa hacken samt
E. Knutsson med 44.18 i diskus.

Atta klubbrekord slogos under sa-
songen.

1935.

Vi hade forlorat vart stora "ess" i
inomhusidrott, Curt Angur, men de
ovriga hopparna gjorde dock en god
insats.

I JM fingo vi tre mastare, namligen:
H. Enqvist i staende hojd pa 138, H.
Klasson i staende langd pa 288 och G.
Olsson i mellanhopp pa 388. Hellas
blev overlagset basta klubb.

DM-tavlingarna blevo ingen fram-
gang for oss. Trots mycket goda re-
sultat fingo vi ingen mastare. 0.
Sandqvist var tvaa i mellanhopp pa
429 och Olle Olsson trea i staende
langd pa 310.

I SM deltog endast 0. Sandqvist och
han fick noja sig med sjatte plats i sin
specialgren pa 420.

I Stadslopningen hade vi tippats
som 5:e lag i basta fall. Vart lag gjor-
de emellertid en strong insats och be-
lade en saker andra plats, 7.6 sek. efter
Fredrikshof. I laget lopte: Allen Wid-
man, Nils G. Karlsson, Henry Your-
stone, Tore Peters, Rolf Stromberg och
Erik Pettersson.

Dagbladsstafetten blev den mest
rafflande tavlingen pS den nya banan.
Mode hade gatt in for att nu eller
aldrig skulle Hellas skalp tas. Exper-
terna hade raknat ut att Hellas maste
leda med minst 100 meter vid Djur-
gardsbrunnskanalen for att vi skulle
ha nagon chans mot Modes starka slut-
man. Nu lago vi i stallet efter Mode
bar, men vi visade aterigen vad vi
kunna nar det galler Dagbladet. Med
verklig sisu kampade varje man och

nar Ernst Borgstrom och Jacob Lin-
dahl till slut genom valberaknade och
granna lopp defintitivt gingo ifran
konkurrenterna var en av Hellas stor-
sta stafettsegrar vunnen.

Andra laget gjorde en fornamlig pre-
station genom att under hela tavlingen
ligga och tampas med klubbarnas for-
sta lag. En uppmarksammad 12:te
placering blev ocksa beloningen for
goda lopningar.

Efter den goda insats vara fri idrot-
tare gjort vid varens tavlingar kunde
man vanta en verkligt god topp pa den
imponerande bredden. Men sasongen
infriade inte forvantningarna. Visst
vunno vi Fri-idrottens dag, Stock-
holmspropagandan, visst besegrade vi
Sveriges tredje distrikt, Vastmanland,
i en klubbmatch, men vara pojkar sak-
nade viljan att hoja sig over det var-
dagliga, forstdetsen for att o//ra nagot
for att vinna framgangar. Eller hade
mojligen sasongen forcerats for myc-
ket for att vi skulle vara i jatteform
till Dagbladet?

I SM var det endast Nisse Berg-
strom, Hellas-Pelle, Rahmkvist och
Knutsson, som fingo placeringar. Nils
Bergstrom blev tvaa i hojdhopp pa
190 och samma placering fick Rahm-
kvist i kula pa 14.83. Hellas-Pelle
och Knutsson blevo trea i 5.000 och
diskus pa 14.56,4 och 45.13 resp.

I stafett-SM blev hela utbytet en
tredjeplacering pa 4 X 100 meter pa
44.5.

I DM fingo vi fyra mastare: E.
Knutsson i femkamp pa 2.940 poang;
S. Lundgren i hack 110 m. pa 15.8;
Lennart Nilsson i hojd pa 185 och
W. Rahmkvist i kula pa 14.70. I dessa
tavlingar gladde Lennart Hammar ge-
nom att bli tvaa i spjut pa 57.59.

I stafett-DM vunno vi 4 X 100 meter
men diskvalificerades, da en lopare
sladdat ut pa banan utanfor i de bran-
ta kurvorna pa Hjorthagen. I stafett
4 X 400 meter fingo vi noja oss med
andra plats pa svag tid.

Som vanligt tavlade vara idrotts-
man friskt landet runt. Alltfor friskt
t. o. m. Det skulle nog inte ha skadat
med litet mer koncentration infor de
storre uppgifterna.

1936.
1936 blev Hellas framgangsrikaste ar

inom den fria idrotten. De stora for-
starkningar vi fatt p& varkanten,
framst da Henry Johnsson, Leif Dahl-
gren och Bror Hellstrom skapade en
traningslust som aldrig forr. Det var
fullt bus i Sodra Latin och i ridhu-
set pS Karlberg. I terrangerna starta-



101

de 60—70 man i varje klubbtavling.
Det var en entusiasm och optimism
som aldrig forr i klubbens historia.
Hellas overlagsenhet vid varens tav-
lingar inspirerade t. o. m. Edvin Wide
till en artikel om "Idrottens fiende
No. 1", dar vi fingo pa palsen for att
vi voro for starka!

Framgangarna borjade redan i ter-
rangerna, dar Henry Johnsson gjorde
en glansande debut for Hellas genom
att vinna Sleipners klass I och SM. I
den senare tavlingen logo vi f. 6. tred-
je lagpris genom Henry Johnsson (1),
Bror Hellstrom (15), Nils G. Karlsson
(19) och Erik Pettersson (32).

Trots att vi maste stalla upp i Stads-
loppet utan Henry Johnsson (startfor-
bud) och Nils G. Karlsson (skadad)
vann laget en saker seger. I laget lop-
te: Allen Widman, Bo Hallman, Bror
Hellstrom, Finn Sohr, Stig Holmin och
Erik Pettersson. Samtliga gjorde fina
lopningar, vilket kanske bast bevisas
genom att namna, att 3 av pojkarna vo-
ro stracksegrare och ingen i laget var
mer an 5 sek. efter basta man pa strac-
kan. Andra laget gjorde ocksS en god
prestation genom att bland de 27 del-
tagande lagen belagga tionde plats.
Hade Henry Johnsson och Nils G.
Karlsson deltagit hade vi haft chans
att bli etta och tvaa i tavlingen!

For fjarde gangen i foljd segrade vi
i Dagbladsstafetten efter rena rama
propagandalopningen. Vi voro aldrig
riktigt hotade och loparna behovde
inte forta sig for att vi skulle vinna.
Andralaget gjorde en utomordentligt
hedrande insats genom att belagga
tionde plats, slaende storklubbar som
Fredrikshof t. ex.

Svenska masterskapstavlingarna ble-
vo en stor framgang for Hellas. Stri-
den om Standaret mellan MAI och
Hellas satte sin farg pa dessa SM.
Det var rena tillfalligheter som gjorde
att vi inte for forsta gangen lade be-
slag p5 det eftertraktade "skynket".
Nn vann MAI pa 31 poang mot Hellas
28. Vara segerutsikter eliminerades
emellertid genom att 1.500 meter och
5.000 meter forlades till samma
dag for forsta gangen under na-

got SM. Harigenom kunde Henry
Johnsson endast deltaga i ett av lop-
pen. Dessutom gynnades vara kon-
kurrenter av turen genom att de palit-
liga Eskilstunapoliserna ej stallde upp
1 vikt- och slaggkastning av ekonomi-
ska orsaker, varigenom MAI fingo
nagra gratispoang.

Var starka SM-insats kanske bast vi-
sas genom att namna, att vi fingo 1
forsta placering, 4 andra-, 2 tredje-,
2 fjarde-, 1 femte- och 2 sjatteplace-
ringar.

Henry Johnsson segrade latt pa
1.500 meter utan att forta sig pa 3.57.
Stickan Holmin fick en valfortjant
framgang for allt sitt uppoffrande ar-
bete under aren genom sin andra pla-
cering p& 800 meter pa 1.54,2. Nisse
Bergstrom visade sig saker som van-
ligt och belade andra platsen i hojd-
hopp pa 190. I kulstotning blev Rahm-
kvist tvaa pa 14.86 och Norrby trea
pa 14.58. Folke Stromer overraskade
angenamt genom att barga andraplat-
sen i spjutkastning pa 61.39 och Bror
Hellstrom blev trea pa 5.000 meter pS
15.04,8.

I femkamps-SM segrade Leif Dahl-
gren med nytt svenskt rekord 3.442
poang.

Sverker Lindstrom blev tvaa i 10-
kamps-SM pa 6.385 poang.

Vid SM i stafett segrade vart lag pS
4 X 1.500 meter med nytt svenskt re-
kord, 16.18. I laget lopte Bo Hallman,
Stig Holmin, Bror Hellstrom och Hen-
ry Johnsson. I lopning 10.000 meter
tog Hellas andra lagpris, trots att Hel-
las-Pelle med skadade halsenor tvangs
att ga stora delar av loppet.

Vid Olympiska Spelen i Berlin gjor-
de Henry Johnsson en god insats, ge-
nom att taga bronsmedalj pa 5.000 me-
ter pa den nya rekordtiden 14.29, har-
med putsande Wides rekord med icke
mindre an 11 sekunder. Senare pa
sasongen satte Henry Johnsson ytter-
ligare tva fornamliga svenska rekord
vid duellerna med Hockert pa Sta-
dion. PS 3.000 meter blev rekordel
8.16,2 och pa 2 eng. mil 8.57,8.

DM-tavlingarna dominerades efter-
tryckligt av Hellas, vilket kanske bast

framgar av att vi togo 10 forsta-, 6
andra-, 5f tredje-, 6 fjarde-, 4 femte-
och 5 sjatteplaceringar. Distrikts-
mastare blevo: 10.000 meter Erik Pet-
tersson 32.39,6; tiokamp Sverker Lind-
strom 6.109 poang; 100 och 200 meter
Ake Hedin 11.3 och 23.0; 800 meter
Stig Holmin 1.58,3; langdhopp och
terstegshopp Hj. Holmberg med 6.92
och 14.51; kulstotning A. Hellman
14.38; spjutkastning Folke Stromer
58.05; 4 X 1.500 meter (S. Holmin, Bo
Hallman, Bror Hellstrom, Henry
Johnsson) 16.19,6.

Vid JM gick det samre for oss. En-
dast H. Magnusson blev mastare i spjut
pa 50.39.

Segrarna i allsvenska serien, fri
idrottens dag och propagandas barf
vittne om att vi ej glomt bort bredden
for den imponerande toppen.

Ja, det finns sa mycket mer att be-
ratta fran denna framgangsrika sa-
song. Att folja vara idrottsrnans in-
satser i lands- och stadsmatcher och
diverse tavlingar i in- och utland skul-
le inkrakta for mycket pa utrymmet
och vi noja oss med att lamna litet re-
sultatstatistik.

Under aret slogos 5 svenska och 11
klubbrekord.

En titt i resultatlistorna ge vid han-
den att:

14 man lopt under 11.6 pa 100 me-
ter, varav 8 man under 11.2.

10 man under 24.0 sek. pa 200 me-
ter.

13 man under 53.0 sek. pa 400 me-
ter.

3 man under 4 min. pa 1.500 meter
och ytterligare 11 man under 4.20.

5 man under 9 min. pa 3.000 meter
och ytterligare 7 man under 9.40.

5 man under 15.40 pa 5.000 meter.
10 man over 170 i hojdhopp.
13 man over 610 i langdhopp.
10 man over 12 meter i kula.
7 man over 37 meter i diskus.
13 man over 45 meter i spjut.

Dessa siffror kanske ge en bild over
1936 ars slagstyrka i topp och pS
bredd.

Tvcitt- och Strykinrdttning Ridda rega ta n 1 4
Telefon 626267 o. 626426
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FRI IDROTTS-STATISTIK:

Hellenska svenska mastare.
MANNE NILSSON 1915 stavhopp. HAGBARD DENNEL 1919 4X100 ra., 4X400 m.

SVEN MALM

NILS SANDSTR5M

1917
1919
1920
1921
1922
1923

1919
1920
1921
1922
1923

hacklopn. 400 m.
4X100 m., 4X400 m.
4X100 m., 4X400 m.
4X100 m., 4X400 m.
4X400 m.
4X100 m.

100 m., 4X100 m., 4X400 m.
ICO m., 4X100 m., 4X400 m.
4X100 m., 4X400 m.
4X400 m.
4X100 m.

ERIC SCHoRLING

CURT SJOBERG

MARTIN JOHANSSON

GEORG LARSSON

1919
1920

1920

1920
1921

1920
1921
1922
1923

4X100 m., 4X400 m.
4X100 m.

mellanhopp.

4X100 m.
4X100 m.

4X400 m.
4X100 m., 4X400 m.
4X400 m.
4X100 ra.

1937.

Detta ar blev ett provningens ar for
oss. Vi fingo sadana kraftiga aderlat-
ningar, att det sag ganska katastrofalt
ut. Det lander saval ledarna som 16-
parna till heder, att de trots detta inte
tappade sugen, utan envist kampade
vidare for de grona fargerna for att
gora det basta mojliga av situationen.
Till korporationsidrotten forlorade vi
Henry Johnsson, Bror Hellstrom och
Nils G. Karlsson. Dessutom slutade
Leif Dahlgren, Nils Bergstrom, Sven
Lundgren, Samuel Norrby, Erik Pet-
tersson med flera av olika anledningar.

Trots dessa kraftiga forluster gjor-
des en hel del goda insatser under aret.

Framst maste da siittas segern i Dag-
bladsstafetten dar femte raka segern
bargades. Med tanke pa de forluster,
som drabbat oss, sag det faktiskt hopp-
lost ut for oss att anyo barga Dagblads-
segern. Men nu i motgangarna visade
vara pojkar prov pa verklig klubb-
kansla. Det tranades som aldrig forr
och en samhorighet skapades, som se-
dan visade sig av verkligt stort varde.

Det ar ju klart att framgangarna i
ovrigt inte blevo sa stora. I Stadslop-
pet blevo vi endast femma och pa stora
SM blev det endast en poang genom

Hjalmar Holmbergs tredjeplacering i
tresteg pa 14.20. I DM fingo vi dock
fyra distriktsmastare, namligen: Hj.
Holmberg i tresteg pa 13.99, Herbert
Willny i kula pa 14.28, S. Nordstrom
i diskus pa 43.09 och G. Bratt pa 1500
meter pa 4.05,2. Dessutom erovrades 3
andraplaceringar och 1 tredje. I DM i
femkamp blev G. Tiselius tvaa pa 2933
poang, men vann daremot tiokampen
pa 5769 poang.

DM-stafetterna blevo daremot myc-
ket sorgliga for vart vidkommande. I
stafetten 4X100 meter tappades stafett-
pinnen och i 4X400 meter overskreds
en vaxlingsgrans med diskvalifikation
som foljd.

En av de basta prestationerna under
aret var segern i 25-mannastafett pa
bana mot Sodermanlands Idrottsfor-
bund.

Pa bredden kan man saledes inte
klaga detta ar. Allra heist som Idrot-
tens dag och propagandatavlingarna
resulterade i overlagsna segrar for
Hellas.

1938.

Om arets hiindelser pa den fria idrot-
tens omrade behover jag val knappast
namna. De ha ju varit sa ingaende re-

fererade i Hellasbladet, varfor de vun-
na framgangarna och de lidna neder-
lagen och motgangarna aro i friskt
minnc.

Det kanske synes, som om var in-
sats under aret ar svag. Ja, det maste
man nog utan vidare halla med om.
Men sa svagt som manga tror ar det
dock ej med den fria idrotten i Hellas.
Segern i Dagbladsstafetten over det
stjarnbetonade Modelaget visar vilken
oerhord jamnhet som forefinns inom
klubben. Om nu bara nagon av dessa
lovande medelmattor ville offra sig och
sin tid litet skulle vi utan tvivel kunna
fa fram en hel del stjarnor, kanske
inte av viirldsformat, sa dock av god
inhemsk klass.

Pekka Edfeldt utgor faktiskt det
lysande undantaget i ar. Hans insats
pa Amerikaspelen var imponerande
och varslade om kommande framgan-
gar. Tyvarr skadade han sig och kunde
inte gora sig sjalv rattvisa senare un-
der sasongen.

Till sist en sak. Jag tycker mig ha
markt en viss pessimism inom fri-
idrottslagret. Sla bort den. Utan opti-
mism och tro pa sig sjalv kommer in-
gen idrottsman eller idrottsklubb nagon
stans.

FROJ DS
VASAGATAN 44 GOTGATAN 26: STUREPLAN 2
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CURT BRANTING

GEORG LINDSTR6M

1921 4X400 m.

1921
1924

4X400 m.
4X400 m.

ARTHUR SJ5BERG 1922 staende langdhopp.

GUSTAF WEIJNARTH

HUGO BJoRK

GEORG WERNER

ERIK BYLEHN

GUNNAR RODS

CURT ANGUR

SAMUEL NORRBY

1922 4X400 m.
1924 4X400 m.

1923 4X100 m.

1924 4X400 m.

1924 4X400 m,
1925 400 m., 800 in.
1928 800 m.

1926 mellanhopp.

1928 staende hojdhopp.

1930 kulstotning.
1931 kulstotning.
1932 kulstotning.
1933 kulstotning.
1934 kulstotning.

BENGT GATE

JACOB LINDAHL

GEORG JOHANSSON

STIG HOLMIN

ALLEN WIDMAN

BO HALLMAN

NILS BERGSTROM

HENRY JONSSON

LEIF DAHLGREN

BROR HELLSTR5M

1931 hojdhopp.
1932 hojdhopp.

1932 hacklopn. 400 m.

1932 4X1500 m.

1932 4X1500 m,
1936 4X1500 m.

1932 4X1500 m.

1932 4X1500 m.
1936 4X1500 m.

1934 hojdhopp.

1936 Terranglopn., 4X1500 m.,
1500 m.

1936 femkamp.

1936 4X1500 m.

DM i fri idrott.
Lbpn. 100 m.

1919 N. Sandstrom.
1920 N. Sandstrom.
1936 A. Hedin.

Liipn. 200 m.

1919 N. Sandstrom.
1936 A. Hedin.

Liipn. 400 m.
1917 S. Malm.
1922 G. Weijnarth.
1924 G. Weijnarth.

Liipn. 800 m.
1910 K. Haglund.
1911 K. Haglund.
1933 S. Holmin.
1936 S. Holmin.

Liipn. 1500 m.
1924 K. Lagerqvist.
1930 H. Ahlqvist.
1934 E. Pettersson.
1937 G. Bratt.

Lopn. 10000 m.
1936 E. Pettersson.

Hacklopn. 110 m.
1921 G. Lindstrom.

1924 G. Lindstrom.
1931 J. Lindahl.
1935 S. Lundgren.

Hacklopn. 400 m.

1917 S.
1918 S.
1924 G.
1925 G.
1929 J.
1930 J.
1931 J.
1932 J.

Malm.
Malm.
Lindstrom.
Lindstrom.
Lindahl.
Lindahl.
Lindahl.
Lindahl.

Stafett 4X100 m.

1910 Hellas.
1911 Hellas.
1916 Hellas.
1919 Hellas.
1920 Hellas.
1933 Hellas.

Stafett 4X400 m.

1916 Hellas.
1918 Hellas.
1920 Hellas.

Stafett 4X1500 m.

1932 Hellas.
1934 Hellas.
1936 Hellas.

Hojdhopp.

1929 B. Nilsson.
1931 B. Nilsson.
1932 N. Bergstrom.
1933 N. Bergstrom.
1934 N. Bergstrom.
1935 L. Nilsson.

Langdhopp.

1936 H. Holmberg.

Trestegshopp.

1936 H. Holmberg.
1937 H. Holmberg.
1938 H. Holmberg.

Stavhopp.

1913 G. Mogren.
1915 M. Nilsson.
1916 M. Nilsson.
1923 G. Larsson.

St. Hojdhopp.

1910 K. Hellgren.
1911 K. Hellgren.
1920 S. Victorin.
1927 R. Dillen.
1928 R. Dillen.
1929 C. Angur.
1930 C, Angur.

1931 C. Angur.
1932 C. Angur.
1933 C. Angur.

Diskuskastn.

1928 C. Sandberg.
1933 S. Norrby.
1937 S. Nordstrom.

Spjutkastn.

1933 N. Bergstrom.
1936 F. Stromer.

St. Langdhopp.

1921 A. Sjoberg.
1922 A. Sjoberg.
1923 A. Sjoberg.
1924 A. Sjoberg.
1925 0. Olsson.
1927 C. Angur. Slaggkastn.
1936 L. E. Dahlgren. 1920 Fr. Persson.

1921 Fr. Persson.
1922 Fr. Persson.

Grenhopp.

1928 R. Hagstrand. yiktkastn.

Kulstotning.

1926 A.
1927 S.
1928 S.
1929 S.
1930 S.
1931 S.
1932 A.
1933 S.
1934 S.
1935 W
1936 A.
1937 H.

Ahlfeldt.
Norrby.
Norrby.
Norrby.
Norrby.
Norrby.
Hellman.

Norrby.
Norrby.
, Rahmqvist.
Hellman.
Willny.

1922 Fr. Persson.
1930 C. E. Falk.
1932 S. Norrby.

Femkamp.

1933 S. Lundgren.
1934 E. Knutsson.
1935 E. Knutsson.

Tiokamp.

1933 S. Lundgren.
1936 S. Lindstrom.
1937 G. Tiselius.



104

Masterskap i fri

idrott.
SM DM JM

Lopn. 100 m 2 3 6
200 m — 2 —
400 m 1 3 3
800 m 2 3 —

1500 m 1 4 3
5000 m — — —

10000 m — 1 —
Terranglopning 1 — —
Hacklopn. 110 m — 4 3

400 m 2 8 —
Stafettlopn. 4X 100 m. .. 4 5 —

4X 400 m. .. 5 3 —
4X1500 m. .. 2 3 —

Hojdhopp 3 6 1
Langdhopp — 1 3
Trestegshopp — 3 4
Stavhopp 1 4 —
Staende langdhopp 1 7 4
Staende hojdhopp 1 9 2
Grenhopp — 1 5
Mellanhopp 2 — 9
Kulstotning 5 12 4
Diskuskastn — 3 2
Spjutkastn — 2 4
Slaggkastn — 3 —
Viktkastn — 3 —
Femkamp 1 3 —
Tiokamp — 3 —

Pa vikingafard i Osterled.
Med hellener pa idrottsresa.

Summa 34 99 53

Karl Hellgren,
urhellen och operasangare, fyllde 50
ar den 30 oktober. Hellasbladets red.
ar pa grund av sin ungdom och obe-
kantskap med jubilaren forhindrad att
skriva nagon hyllningsbiografi over
"Kalle Hell", som ban lar ha kallats
inom ganget, men har dock haft glad-
jen hora honom sjunga ett par operett-
partier pa Oscarsteatern. Naturligtvis
kunde man se att det var en hellen.
Redaktoren och bans tidning salutera.
I saluten instamma sakert manga hel-
lener av bade aldre och yngre argan-
gar. Hell!

Thorsson klubbmastare i
orientering.

Klubbmasterskapet i orientering av-
gjordes sondagen den 23 okt. Thors-
son segrade fore Ake Ivarsson. Trea
Alander.

Juniormastare blev Georg Johansson.
Segrare i klass III Georg Lyberg. Vi
aterkomma.

Fredagen den 16 September embar-
kerade 22 Hellaspojkar angfartyget
Brynhild for att resa till Hango, Fin-
land, och diirstades atergalda vara
vanners i SFI (Sv. Finlands Idrotts-
forbund) besok bar i Stockholm 1937.
Fran borjan var det meningen att
klubbmatchen skulle aga rum i Helsing-
fors tidigare pa sasongen, men pa
grund av en del svarigheter for SFI
gick Hellas med pa delta sena arrange-
mang i det avliigsna Hango. Dar skulle
tavlingen aga rum i samband med
Finska Masterskapet i 10-kamp.

Sedan alia val kommit ombord, av-
hurrades vi av nagra kvarvarande hel-
lener1 jamte kvarlamnade fruar och
fastmor. Da landgangen drogs in
kommo vara bada "djurdoktorer" Sver-
ker Lindstrom och Erik Andersen-Sse-
ther, men lyckades de trots allt krangla
sig ombord. Sedan hyttfordelningen
skett samlades man i matsalen, ty alia
skulle smaka det beromda smorgasbor-
det, aven med risk att sedermera offra
till fiskarna. Nagot sadant var det nog
ingen som tankte pa, ty vackrare va-
der kunde knappast en landkrabba
tanka sig. Smorgasbordet och varm-
ratten javade icke sitt goda rykte, och
efter kaffedrickning och 1 timmas
"snack" var det klart for kojning.
Snart sovo alia utom Sffither, som vid
ankomsten till hytten (delad med sig-
naturen, Lindstrom och Lundblad) fick
sig en ordentlig tillsagelse att samla
sig for tavlingen. Hur mycket det bi-
ter pa S. veta vi nog alia, men att re-
sultatet skulle bli sadant som vi senare
fa se, trodde vi dock icke.

En timma fore framkomsten (kl. 8.00
finsk tid) voro samtliga pa dack, men
kunde sorgligt nog konstatera, att ju
narmare vi kommo land desto samre
blev vadret. Och da vi embarkerade
taget f. v. b. till Hango regnade det.
Vi mottes vid ankomsten av en finsk
ledare, herr Blom, vilken verkade belt
rikssvensk. Vi hade sedan formanen
att resa i abonnerad H-klassvagn. Tag-
ombyte var det vid en station som
hette Karis, och dar kom det en be-
kant fran i fjol, namligen Finlands
orienteringsprofessor Leo Low. Sa
smaningom anlande vi till Hango, Fin-
lands beromda badort, som nu knap-
past visade upp sitt fagraste anlete.
Stadens huvudgata bestar mest av tra-
hus och den statligaste byggnaden ar

Radhuset, som ar nyuppfort. Dar bred-
vid skulle vi ha var forlaggning, nam-
ligen pa Societetshuset, fran vars fons-
ter man hade en fornamlig utsikt over
Finska viken. Sedan grabbarna delat
upp sig pa respektive rum, som voro
propra och trivsamma, var det klart
for mat, ty om 3 timmar skulle tav-
lingarna borja.

Vid avresan till Idrottsplatsen hade
regnet overgatt i slagregn och enligt
uppgift av dr. Lundmark Waste det
25 sek/m. i Finska viken.

Hango ar ju intet storre idrotts-
centra och det syntes nogsamt pa
idrottsplatsen, vilken icke bestod sig
med nagon overdriven komfort. Ett
litet omkladningsrum for 25 personer,
dar saval deltagarna i 10-kampen (26
st.) sorn klubbmatchens deltagare skulle
dvaljas. Men ar samjan god, gar allt.
Allt var ju icke heller som det skulle
vara pa idrottsplatsen med redskap
etc. men arrangorerna gjorde det biista
mojliga av situationen och inga miss-
Ijud hordes, inga protester eller dis-
kussioner.

Tavlingarna ha ju refererats i dags-
pressen, varfor signaturen endast vill
tillagga:

att inledande gren, 800 met., blev en
negativ overraskning for oss, enar
det blev finsk seger. Vi hade trott
pa motsatsen;

att kulstotningen blev battre an van-
tat. Fenomenalt av Backman (SFI)
och Willny i delta vader. Den se-
nare personligt rekord;

att Lennart N. tog chansen i hojd
(stod over 175), men missade l:a
hopp 180. Bra gjort att taga 185
med bans avstamp;

att truppens "dark horse", Ssether,
vann langd 10 cm. fore "sakraste"
segraren Gosta Lundblad. Ni skulle
skadat Gosta och Sajther efter tav-
lingen;

att 400 m. blev finsk seger trots tap-
pert lopp av Eric Ericson;

att finska 10-kamparna kampade till
kl. 9.00;

att deras hojdhopp belystes av 2 stral-
kastare fran 1 bil. Annat ljus
fanns ej;

att antalet betalande var 27 st.

Lordagskvallen tillbringades pa So-
cietetshuset dar dansen traddes till kl.
12.00. Sola flicker och bra musik. Men
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utanfor ven stormen och kom oss att
tanka pa sondagen. Skulle del bli sara-
ma vader?

Den fragan besvarades med ja, da
man drog upp gardinen pa sondagens
morgon, och det kunde ju knappast
vacka gladare kanslor.

Tavlingarna borjade emellertid kl.
12.00 raed diskus, dar Nordstrom vann,
men tack vare motvind pa ganska svagt
resultat. Pa 100 m. blev det bakslag.
Nar kommer det en sprinter i Hellas,
som ar saker pa 10.9 a 11 sek.? De
pojkar vi ha kunna bli battre. Men da
masle de trana. Hart! Metodiskt! Re-
gelbundet! Annars blir det aldrig nagra
resultat.

Sedan kom det en hel del gladjeam-
nen, som riktigt gladde i regnet: Sver-
ker Lindstrom 380 cm. i stav (verkligt
starkt), Lundhquist pa 1500 m. (be-
hjartat lopp), Klemming 57 sek. pa
400 hack. Utan tvivel tavlingarnas
basla prestation om man betanker vil-
ken konkurrens ban hade. Resultatet
hans basta hittills. Som jamforelse kan
namnas att veckan fore pa uttagning
noterade han 59 sek. i bra vader. Re-
sultatet bor bli putsat nasla ar, Wille!
I spjut belade Stromer ganska ovanlat
2:a plats. Stafetten slutligen gick till
SFI sedan Roffe pa sista 400 gjort ett
starkt lopp. Slutresultatet blev en
kraftig finsk seger, men anda ett fall
framat sedan 1937 for Hellas fria
idrott, ty grabbarna kampade bra alle-
sammans. Och om (lat oss gora delta
antagande) "Pecka" varit med hade det
blivit andra poangfordelningar pa 100,
400 och stafett. Det var emellertid en
trevlig fard och ett trevligt minne for
grabbarna. Det hade varit god kamp,
gott kamratskap och trevligt vardskap.
Och vill fardledaren till SFI (dr. Lund-
mark och hr Kjellman) framfora ett
varmt tack for ett vackert idrottsmin-
ne, och till alia Hellasgrabbarna ett
tack for god kampvilja och gott upp-
forande. Och vi voro ense om, i saval
finsk som svensk ledning, att klubb-
matchen hade en stor mission att fylla
och att den horde om mojligt fortsatta.
I Stockholm t. ex. 1939 och Finland
1941. Svenska Finlands Idrottsforbund

for en hard kamp for tillvaron. Kunna
vi hjalpa dem pa delta sail, gora vi
idrollen en slor tjansl. Lat oss soka
forverkliga detla!

— r y d.

Matchen i siffror.
R e s u l t a t : 100 mtr: 1) Slorskrubb,

F., 11.3 sek.; 2) Hedin, H., 11.5; 3)
Signell, F., 11.5; 4) Wallsen, H., 11.6.
400 mtr: 1) Slorskrubb, F., 52.2; 2)
Bjorklof, F., 53.2; 3) Ericson, H., 53.9;
4) Slromsledt, H., 56.0. 800 mtr: 1.
Bjorklof, F., 2.00,0; 2) Stromstedl, H.,
2.01,4; 3) Lindahl, H., 2.04,0; 4) Mall-
lin, F., 2.04,2. 1500 mtr: 1) Lindblad,
F., 4.12,0; 2) Svensson, F., 4.12,2; 3)
Lundhquist, H., 4.13,6; 4) Siljedahl, H.,
4.21,4. Hack 400: 1) Storskrubb, F.,
56.4; 2) Klemming, H., 57.0 (personligt
rek.); 3) Lindroos, F., 60.2; 4) Lindal,
H., 60.8. Langdhopp: 1) Ssether, H.,
655 cm.; 2) Lundblad, H., 649; 3) Tall-
gren, F., 629; 4) Galas, F., 616. Hojd-
hopp: 1) Tallgren, F., 185 cm.; 2) Nils-
son, H., 185; 3) Fuhrer, F., 180; 4) Anc-
ker, H., 170. Stavhopp: 1) Lindstrom,
H., 380 cm.; 2) Lindrolh, H., 370; 3)
Roos, F., 340; 4) Sselher, H., 330 (per-
sonligl rek.). Kula: 1) Backman, F.,
15.19 mlr.; 2) Willny, H., 14.85; 3) Hell-
man, H., 13.62; 4) Kronslrom, F., 12.61.
Diskus: 1) Nordslrom, H., 43.93; 2)
Backnas, F., 42.28; 3) Borgstrom, F.,
40.64; 4) Willny, H., 40.34. Spjut: 1)
Paulaama, F., 60.25; 2) Stromer, H.,
57.75; 3) Backnas, F., 53.37; 4) Magnus-
son, H., 53.00. Stafett: 1) SFI 2.04,8
min.; 2) Hellas 2.05,1.

Poang: SFI 73; Hellas 54.

Det blev badgymnastik!
Vi meddelade i forra numret av Hel-

lasbladet att det icke skulle bli gym-
naslik i Sporlpalatsel fore onsdags-
badet. Enar manga grabbar 6'nskal
alt gymnastiken skulle fortsatta och
forklarat sig villiga att garna erlagga
en extra avgift for densamma, har
simsektionen nu ordnal sa, alt det
aven i forlsallningen blir gymnastik
mot att alia, som vilja deltaga, belala
en exlra avgift av 25 ore utover bad-
avgiflen, som ar 65 ore for aldre och
40 ore for yngre. Del hela ar ju syn-
nerligl billigl anda och simsektionen
hoppas darfor all det blir mangrann
anslulning.

Te n n isprogr ammet

hosten 1938.
30/10 Haga—Hellas. Allsvenskan.

SALK—Hellas. Juniormatch.
7/11 TSK—Hellas. Juniormalch.

13/11 Nykoping—Hellas. Allsvenskan.
Nykoping—Hellas. Junior-
malch.
Hellas A—Enkoping A.
Enkoping B—Hellas B.

20/11 Norrkoping—Hellas. All-
svenskan.
Norrkoping—Hellas. Junior-
match.

27/11 Hellas—Lidingo. Allsvenskan.
Hellas—Lindingo. Juniormalch.

4/12 Hellas A—Polisen A.
Polisen B—Hellas B.

P. 5.

Hellas slog Haga

i tennis.
I forsla malchen i allsvenska lennis-

serien vann Hellas over Haga med
2—1.

Juniormalchen SALK—Hellas vanns
av SALK med 2—1. Da SALK f. n.
kanske ar Sveriges slarkasle junior-
klubb masle resullalel anses som elt
hedersamt nederlag, da siffrorna vore
myckel jamna. Torslen Johansson
vann forsta singeln efler atl he legal
under med 3—1 i andra sel. Torslen,
som aldrig ger lappl log emellertid
setel och pafoljande med 6—3. Bra
gjort. Sjofelt var for dagen "ur slag",
d. v. s. okoncenlrerad. Om Rune log
exempel av Torslen skulle ingen
klubb i Sverige sla Hellas juniorer.
Fa vi be om ballre samling nasla
gang. Anzen spelade bra och ar myc-
ket lovande.

Hogis.

Vi ulnyra
bekvama och eleganta
O M N I B U S S A R f6r

SALLSKAPSRESOR OCH TURISTFARDER
BRANNKYRKA och S6DERT6RNS TRAFIK A.-B.
Gotgatan 101 S T O C K H O L M Tel. 23 03 20
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Hellensk skididrott i hogsta topp.
Forvisso var det icke blott en 1'ras

da Gunnar Green i jubileumsbladet
19 avslutar sin skidkronika over de
gangna aren med orden: segerkransar
hagra for var inre syn — det med
starka kararatband lankade skidgiin-
get ar redo". Dock tror jag icke att
det i bans vildaste drommar kunnat
hagra sd mycket segerkransar som va-
ra skidgrabbar slapat hem de sista
fern aren. Ty da delta skrevs hade
Hellas under en tid av 25 ar endast
lyckats fa tva fattiga DM-tecken pa
skidor (lag pa 30 km. 1922 samt Bjorn
Bjuggrens JM 1924), under det att un-
der den sista femarsperioden vun-
nits 22 seniormasterskap av 30 mojliga
samt dessutom 2 JM.

Omslaget kom ar 1934. Segern pa
30 km. vid DM var upptakten till en
enda fortlopande rad av framgangar
for skidsektionen som kulminerade i
ar i och med att Clarra Atterday blev
uttagen att represeiitera Sverige i
varldsmasterskapet i Lahtis. Hellas
ar nu icke langre strykpojke inom
Stockholms skididrott utan dominerar
langdtavlingania inom distriktet sa
pass, att det icke ar nodvandigt for
klubbens basta att deltaga for att
DM-tecknen skola hamna hos ratt
klubb. Utom distriktet borja Hellas-
grabbar figurera hogre i prislistorna
for varje ar. I SM, i Skinnarlopp, i
Vasalopp samt i otaliga norrlandstiiv-
lingar ses icke langre Hellasgrabbar
som sparvar i trandansen utan be-
traktas som farliga konkurrenter.

Men icke blott klubbens skidlopare,
utan aven klubbens skidarrangemang,
Flatenlopp och DM-tavlingar, ha varit
framgangsrika saviil organisatoriskt
som ekonomiskt.

Vi skola nu forsoka att i kronologisk
ordning och i stora drag skildra skid-
handelserna i klubben de senaste aren.

Clarra i aktion.

1934- — GENOMBROTTET.

Sasongen borjade tidigt och redan i
borjan av december kunde de forsta
traningsturerna goras, varfor grab-
barna kunde stalla upp till forsta se-
rietavlingen pa trettondagen tamligen
valtranade. For forsta gangen kun-
de vi ordna tavlan vid egen skidstuga.
Det hade namligen lyckats for sektio-
nen att finna vad vi sa lange saknat,
en kak, dar pojkarna efter viil forrat-
tad traning kunde fa vaska av svetten,
torka skjortan framfor den oppna spi-
sen och fa sig litet "fika" till "efter-
snacket".

Tyvarr forsvann vintern pa kvallen
samma dag som forsta serietavlingen
startade, men formen sokte bevaras
genom istavlingar och traning pa i di-
ken kvarliggande sno. Men da delta
icke kunde anses tillfyllest ordnades
en klubbmatch med Djurgarden —
uppe i Mehedeby vid Dalalven. Men
sa smaningom kom det sa litet sno i

Stockholm igen, och Fagersjo Skid-
klubb kunde satta i gang med DM pa
15 km. Segerforhoppningar hystes
men tiden var tydligen annu icke mo-
gen, ty basta resultat blev en fjarde-
placering genom Nisse Pettersson.
Men sa kom DM ute vid Bromsten.
Daligt var det med snon fore tavlin-
gen, och det varma vatten som skva-
lade fran himlen under hela tavlingen
gjorde det hela icke mycket battre.
Men nu visade det sig vad traningen
hade gjort. Clarra segrade, var nya
stjarna Sven Lundstrom blev trea,
Sigge Vestin debuterade med en atton-
de placering sekunderna fore Tore
Peters. Lag: 1 :a, 4:e och 7:e. Tret-
ton Hellasgrabbar av fjorton fullfolj-
de, nar for ovrigt over halften av de
startande broto den kravande tavlin-
gen.

Sasongen avslutades med paskfard
till Alkerberget, dar aven KM holls
i skidorientering, som vanns av I.
Hallstrom.

Golfbyxor - Sportstrumpor - Sportmossor - Sportskjortor

Lumber jackor, skinn - Pjaxor - Gummistovlar

IT ]C
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1935. FRAMGANGEN FORT-
SATTES.

For forsta gangen pa manga ar in-
traffade att Stockholms skidprogram
kunde programenligt genomforas. Cir-
kusen borjade ute vid Saltsjobaden dar
222 man sprang ikapp pa skidor bland
stubbar och sten om DM pa 15 km.
Hedjersson vann, men Clarence visa-
de vad som komma skulle genom att
belagga tredjeplatsen. Nisse Petters-
son blev nionde, efter att halvt ha sla-
git sig fordarvad, och Lundstrom slu-
tade pa fjortonde plats.

Ej heller pa den nyinstiftade Skan-
senstafetten, som aven gallde DM, ha-
de vi nagon storre tur. Efter skidbrott
och felakningar slutade forstalaget pa
tredje plats, Clarra hade dock nojet
att p& sista strackan forvisa Hedjers-
son till andra plats.

Glansande revansch togs dock pa
tremilen dar vara pojkar upprepade
fjolarstriumfen med individuell seger
genom Clarra. Svenne Lundstrom och
Sigge Vestin, pa resp. 3:dje och 6:te
plats, ordnade laget. I klass 2 dyker
en ny man upp, Fyr Dahlstedt, med
battre tid an bade Acke och Tore, och
pa juniorbanan ha vi gladjen att se
Stig Hedenstrom pa 10:de plats. Fram-
gangen fortsattes nasta sondag med
trefaldig seger i Bromstensstafetten,
och p& Djurgardens Saltsjobadsdag
borjar Clarence marschen mot toppen
genom att belagga fjardeplatsen blott
fern minuter efter segrande Utterstrom
och nagra fa minuter efter Haggblad
och Jockmokkaren, men fore Loos-
Ohlsson samt mycket fore de ovriga
stockholmarna.

Uppmuntrade av f ramgangarna san-
des lag till SM i Falun, dar Clarence
hjev bast av de vara pa bade 15 och
30 km. I stafetten kom forsta laget
p& 7 :de plats, genom synnerligen goda
akningar av samtliga mannar: Sigge.
Clarra och Svenne L.

II-laget blev 11, trots att "Gambia
Axel" kom i mal med icke stort mer
an en skida.

Detta ar holls for forsta gangen
tavling i skidorientering om det av ge-

neral Ivar Thord-Gray skankta vand-
ringspriset. Samme man donerade
aven samtidigt 500 kronor till tra-
ningsbidrag, vilket varit av stor be-
tydelse for var skididrott genom att
det mojliggjort norrlandstraning for
vara basta. Tavlingen om delta vand-
ringspris holls uppe i Sater och vanns
av Torparn Akerlind, som darigenom
aven blev klubbmastare.

Till SM i budkavle hade vi aven
sant ett lag som dock slutade sist, ef-
ter en god borjan. Langa Sven Pet-
tersson och Nisse Akerlind vunno
namligen nattstrackan med drygt en
kvart. Lagets daliga placering tor-
de dock hero lika mycket pa banlag-
garen, som pa lagets ovriga mannar,
ty en storre parodi pa skidoriente-
ringsbana kan nappeligen tankas.

1936. BREDDEN GdR SIG
GALLANDE.

Att nastan hela januari manad var
snolos, spelade for Hellasskidlopnin-
gen icke nagon storre roll, ty grabbar-
na ha blivit stjarnor, visserligen av
mindre storleksordning, men dock
klart lysande, och ligga naturligtvis i
Norrland och tranar.

Den 12 Jan. provar laget formen pa
nationell stafett i Trangsviken, och
herrar Vestin, Lundstrom och Atter-
day belagga femte platsen bland 29
norrlandslag. Fortsattningen pa den-
na goda borjan foljer vid stafett-SM
ute vid Bromsten, dar Hellas genom
ovannamnda mannar overlagset vin-
ner. I II-laget, som kom pa sjunde
plats, debuterar Gote Andersson och i
IIMaget Lars Dahlstedt.

Sa kommer fulltraffarna slag i slag.
15 km. som arrangeras av Hellas ute
vid Nackanas blir nara nog klubbtav-
lingen med de fyra forsta platserna
till Hellas. Clarra vinner, men ar
blott 9 sekunder fore Svenne. Sigge
ar 3:a och Gote 4:a. Lag: l:a, 2:a,
10 :e, 16, 30, 32.

Vid 3-milen, arrangerad av Djurs-
holm, ar ater fyra hellener framst:

Clarra, Gote Andersson, Lundstrom
och Fyr Dahlstedt. Lag l:a och 3:a.

I juniorklassen segrar till alias var
fortjusning Stickan Hedenstrom och
laget blir trea. Den 8 mars gar 5-
milen for forsta gangen pa fern ar
och belt hux flux arrangerad av Hel-
las. Trots att vara tre basta icke del-
taga gar dock seger aterigen till de
vara: individuellt genom Lasse Dahl-
stedt och laget genom Lasse, brodern
Fyr samt Nisse Akerlind.

Sasongens kulmen blev dock det av
Hellas arrangerade Flatenloppet med
deltagande av de atervandande seger-
rika olympierna. Guldmedaljoren
Kiruna-Lasse vann som sig bor men
blott nagra fa sekunder fore publikfa-
coriten Haggblad. Hofors-Larsson
blev trea' fore vara egna gullgossar
Clarra och Gole, som fick se bada
Englund och Matsbo efter sig. C:a
20.000 personer torde ha kantat banan,
tyvarr var det blott omkring 5.000,
som gatt den smala vagen genom Fla-
tengrindarna och dar kvarlamnat lika
manga skona silverslantar.

Efter alia dessa framgangar ansags
grabbarna val fortjanta av en SM-resa
och pa vag upp till Lulea passade de
pa att fa en liten uppmjukning genom
att deltaga i Midalvaspelens stafett,
vilket till skidexpertisens stora over-
raskning resulterade i en andra place-
ring blott en minut efter Selangelaget,
men fore Vaja-Dynas och de blivande
svenska mastarna, Kramfors.

Pa SM hade dock pojkarna icke
samma tur utan slutade i stafetten pa
nionde plats, till stor del beroende pa
en icke sjalvvallad kullakning av Sven-
ne Lundstrom, och en av Gote, i top-
pen pa en gran avlutad praktvurpa.
Individuellt gjordes basta prestationen
av Svenne Lundstrom som pa 3-milen
slutade som sjunde man i klass II.

Pa SM-budkavlen som gick i Hede-
mora nadde vi en 5:te placering, var
hittills basta. I tavlingen om gene-
ral Thord-Grays vandringspris gjorde
Nisse Pettersson och K. Y. Hallstrom
dott lopp.

Den helsvenska kvalitetslampan
med den langa brdnntiden.
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Skidans man i bild.
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1937. ATERIGEN BUBB OCH
STUBS TILL HELLAS I DM.

Liksom i'oregaende ar lyste vintern
med sin franvaro sa gott som hela ja-
nuari manad varfor sasongen for var
del borjade med att Atterday blev fyra
i Hasjos nationella tvamilslavlan.
Forsl den 31 januari kunde tavlingssa-
songen borja i Stockholm med Heilas-
seger i klubbmatch mot Jarla, och ef-
ter de traditionella felakningarna i
Skaiisenstafettens morker voro vi
framme vid forsta DM-lavlingen, sia-
fetten, fortjanstfullt arrangerad pa fru-
set lingonris av Enebybergs IF. Re-
sultatet blev: Hellasettan etta och Hel-
lastvaan tvaa, snyggt och ordentligt
som sig bor! I forstalaget akte Lund-
strom, Vestin och Atterday; i tvaan
Gote Andersson, L. Dahlstedt och Fyr
Dahlstedt.

3-milen gick i Saltsjobaden i Hovels
regi, eller snarare brist pa dylik. Ge-
nom att Clarra hade farit till SM, blev
del litet variation pa konfekten framst
i prislistan: 1) Gote, 2) Svenne L., 3)
Sigge. Ock sa lagsegern forslas, vilken
gladjande nog kopierades av vara ju-
niorer, Sjolander blev tvaa och Aker-
lindarnas lilla minsta, Lasse, tolva.

Pa DM 10 och 50 km. stod skidsek-
tionen infor en svar uppgift. Som ba-
da distanserna gingo samma dag, gall-
de det att pa basla salt dela upp vara
mannar for att komnia konkurrenter-
nas forhoppningar pa skam. Man kan
gott saga att vi lyckades ty resultaten
blevq: Pa 15 km. etta Vestin, trea Nis-
se Akerlind och femma Fyr Dahlstedt.
Pa 50 km. etta Lundslrom, tvaa Gote
Andersson och sjua Lasse Dahlstedt.
Det blev lagseger i bagge klasser, och
darmed samtliga DM-tecken for aret
erfivrade av Hellas.

Flalenlavlingen upprepades och
blev saval idrottsligt som organisato-
riskt en fulllraff. Av naturliga orsa-
ker var det dock delta ar absolut
omojligt all anskaffa nagra nybakade
olympiasegrare, varfor en stor del av
den krasna stockholmspubliken lysle
med sin franvaro.

Med sin franvaro lysle aven segern i
DM- och SM-budkavlarna, dock var
det snudd pa den sistnamnda ty He-
denslrom och Ingvar Hallslrom vunno
forsta slrackan och aven vid andra
vaxeln lago vi gotl till genom Karl
Yngve Hallslrom och Nisse Akerlind,
men pa sisla tampen kom herrar
Langa Sven och Atlerday bort i den
vilda Vasterbotlniska urskogen.

Klubbmaslare i skidorenlering och
vinnare av "Generalens" blev Ingvar
Hallslrom och inofficiell klubbmaslare
I slalom Nils Akerlind.

RESTAURANG

Blekingegatan 4O

1938. DE VERKLIGA FRAU-
GANGARNAS ARl

Innevarande ars skidhandelser lor-
de val ligga sa nara i liden all ett
relaterande egentligen horde vara
overflodigt, men da della nadens ar
faktiskt varit det fornamsta i var skid-
hisloria ar det val pa sin plats med
en kort oversiki.

Sasongen borjade bra med seger i
Djursholmsstafellen, belt overraskan-
de for de fiesta eniir vi hade vara ba-
sta norrover. Sa foljde klubbmatchen
mot Bromsten, med lagsegern och in-
dividuell seger genom Nisse Akerlind.
Tyvarr forlorade vi DM-slafellen son-
dagen darpa genom kullkorningar och
skidbrott.

Sa blev revanchen for del forsmad-
liga nederlaget desto efterlryckligen
pa 3-milen som Hellas arrangerade ule
vid Skarpnack. Fyra forsta platserna
till Hellas. Clarence och Lundstrom
som hemkommit fran Valadalen vun-
na fore Lasse Dahlsledt och Sigge
Weslin. Tyvarr fingo vi avvara de
bagge forstnamnda pa nasta tavling
som gallde DM pa 15 och 50 km. Som
dartill Gote Andersson var sjuk voro
vara forhoppningar icke alltfor slora
alt upprepa fjolarslriumfen med se-
ger pa bagge dislanserna. Pa 15 km.
blev det icke heller battre an en sjalle-
placering genom Sigge Weslin, som
for dagen var ur slag pa grund av
sjukdom, men Iriumfen pa 5-milen
blev desto storre, dar Langa Sven Pet-
tersson (numera Sven Sloll) lill alias
oerhorda overraskning gick och log
hem DM-lecknet fore var egen seger-
lippade Lasse Dahlsledl och Angman.
Fjarde man blev "gamle" Acke An-
dersson, som icke pa sju ar varil sa
nara elt DM-tecken. Bravo Acke och
kom ihag all det gar flera tag.

Till SM i Solleftea hade vi sant upp
Clarence, Svenne Lundstrom, Sigge
Westin och Lasse Dahlstedt, vilka i
samtliga lopp voro med och ryckte i
lalen. Pa Iremilen blev Clarra elfte
man och pa femmilen tolfte, men pa
denna dislans endast 2 min. efter
andra man i hela tavlingen och blev
pa de sisla femlon kilomeierna in lill
mal endasl slagen med 10 sekunder av
segraren Nenzen. Vackerl!

Clarras goda lopp resullerade i atl
han blev ullagen lill VM-lagel for Lah-
lis. Dei otroliga hade allisa hanl all
en riktig stockholmsskidlopare ansetls
god nog all representera Sverige i
langdlopning pa skidor i modern lid.

Forresten var del naslan snudd all
vi fall med Iva man lill VM-laget ty
pa SM var Svenne Lundstrom obetyd-
ligt samre an Clarra, och blev fern-
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tonde man pa femmilen, 1 min. och
10 sek efter denne, som ban for ovrigt
slog pa 15 km., pa vilken distans
aven Sigge Westin gjorde ett synner-
ligen gott lopp och kom blott nagra
sekunder efter lagkamraterna.

Heder at dessa tre forgrundsfigu-
rer inom Hellas skididrott, som med
stor personlig uppoffring malmedve-
tet och med en aldrig sviktande tro
pa sin egen formaga arbetat sig upp
i toppen, trots svara traningsforhallan-
den, trot otur i form av skador (Clarra
har tva ar strax fore SM slagit sig
halvt fordarvad och darmed varit bor-
ta for sasongen) samt framforallt trots
pressens skidexperter som under vint-
rarna varje vecka, framhallit del omoj-
liga for en stockholmslopare att pa en
tremilstavlan komma en norrlandsk
elitman narmare an tio—tolv sekun-
der.

For ovriga har under sasongen in-
traffat:

att Svenne Lundstrom blev nionde
man pa Vasaloppet, efter att ha legal
tvaa annu efter sex mil,

att Clarence pa eftervintern standigt
legat val framme i prislistorna pa di-
verse norrlandstavlingar,

att Flatenloppet aven i ar kunde ar-
rangeras trots det ljuvligaste varvader,

att SM i budkavle icke heller i ar
vanns av Hellas, som dock blev basta
Stockholmslag,

att Ingvar Hallstrom blev klubbmas-
tarei skidorientering och fick en
andra inteckning i "Generalens",

att en ny kull juniorer borjat visa
framfotterna.

Och sa till sist en historia fran arets
Vasalopp. Sigge Vestin, som fatt svar
kramp och mast forslas i bil fran
sista kontrollen till mal, ligger under
lakarbehandling. Vid forfragan om
tillstandet svarar lakaren: "Kramp
overall! — utom i kaften!"

Hallas.

I N G
Senaste'nytt!\n 28 sept, tavlade simmarna ater

om D. N:s vandringspris. Distansen
var denna gang 200 m. brostsim och
blev en seger for Tage Lofgren i store-
bror Runes franvaro. Tage fick tiden
3.05,6. De ovriga resultaten blevo: 2)
Georg Lyberg 3.11,8; 3) Bror Soder-
lind 3.22,00; 4) John Rydell 3.23,00; 5)
Runo Eriksson 3.37,00 och 6) Sven
Selin 3.38,00.

Juniorerna tavlade samtidigt pa 100
m. brostsim. Resultaten blevo: 1) Sten
Olof Larsson 1.33,4 min.; 2) G. Sulling
1.36,8; 3) Rune Gustavsson 1.39,5; 4)
Tage Gustafsson 1.39,8; 5) Affe Eriks-
son 1.39,8 min. 25 grabbar startade i
denna gren.

SIGFRID PETTERSSON BAST I
LIVRADDNING.

Vid tavling om klubbmasterskapet i
livraddning segrade Sigfrid Pettersson
fore Georg Lyberg. Den sistnamnde
vann simningen men misslyckades i
dykningen. Resultaten blevo:

Livraddning KM.
Sigfrid Pettersson 1.59,3
Georg Lyberg 2.00,6
Arne Johansson 2.06,8
Olle Olsson 2.12,2
Lars Holmgren 2.20,0
Alf Eriksson 2.22,8

HELLAS VANN SOMMARENS
DIV. Ill I POLO.

I sommarens vattenpoloserie, div.
Ill, blev en av matcherna uppskjuten
till inomhussasongens borjan. Denna
match har nu spelats. Kontrahenter
voro SKK C och Hellas C. Hellaslaget
vann med siffrorna 4—1 och lade dar-

med beslag pa slutsegern. Aven forrd
sommaren vann Hellas denna serie.

Serieresultatet:
Sp. V. O. F. M. P.

Hellas . . . . 2 2 — 10—4 4
SKK 2 1 1 8—6 2
Sodertalje .. 2 — — 2 5—13 0

ALLMAN IDROTT VANN SEKTIONS-
LAGKAPPEN.

Den 12 oktober a'gde lagkappsim-
ningen 5X50 m. for Hellas olika sek-
tioner rum. Endast fyra lag stallde
upp. Var voro bowlarna, G. H., hand-
bollarna m. fl. om vi fa fraga? Ta'v-
lingen blev en triumf for allma'n idrot-
tarna. Tvaa blev skidsektionen.

Resultaten:
Allman Idrottssektionen, 2.53,8:

Klemming, Enskog, Willny, Skog-
berg, Lodin.

Skidsektionen, 2.56,2:
I. Hallstrom, G. Atterday, K. Pet-
tersson, Falkoner, K. Y. Hallstrom.

Tennissektionen, 3.01,8:
B. Ljungstrom, N. Hoghammar, S.
Wallbom, T. Johansson, Logart.

Allman Idrottssektionen, jun., 3.15,8:
Schyberger, Martens, Holmbeck,
Levin, S. Olsson.

Till Hellas skiddkare!
Tjugofem langa ar tog det oss att na

toppen av framgang och val dar ha
vi bitit oss envist kvar. Men hur skall
vi forsvara dessa framgangar i fort-
sattningen?

Jo, genom ett obrutet kamratskap,
genom fast traningsvilja och genom
uppbyggande av en stark atervaxt
bland ungdomen.

For delta fordras manga goda och
offervilliga ledare. Sluta ej darfor ditt
arbete for Hellas i och med att du lag-
ger dina kara plank pa hyllan, ty Hel-
las behover dig, utan forsok att over-
traffa Kalle Hallas, som fort oss till
vad vi nu aro, och var plats i solen ar
da bestaende.

Ache.

Kvalitetstryck till humana priser!

Haglund & Ericson Boktr. A. B.
BLEKINGEGATAN 61 Tel. 40 89 25 - 40 80 25
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Klubbrekord i fri idrott 1938.
60 m. N. Sandstrom 6,8 Ostermalm .

100 y.: N. Sandstrom 10,4 Hammarby .
100 m. N. Sandstrom 10,7 Stadion . .
150 m. N. Sandstrom 16,3 Malmo
200 m. S. Malm 22,0 Stadion . .
300 m. P. Edfelt 34,7 Stadion . .
WO m. E. Bylehn 48,7 Ostermalm .
500 m. E. Bylehn 1.04,8 Stadion . .
600 m. R. Stromstedt 1.24,5 Stadion . .
800 m. E. Bylehn 1.52,8 Amsterdam
% eng. mil: E. Bylehn 1.56,3 Stadion . .
1000 m.: E. Bylehn 2.32,7 Stadion . .
1500 m.: H. Jonsson 3.57,0 Stadion . .
1 eng. mil: E. Pettersson . . . . 4.21,8 Stadion
2000 m.: E. Pettersson 5.29,4 Goteborg . .
3000 m.: R. Jonsson 8.16,2 Stadion ..
2 eng. mil: H. Jonsson 8.57,8 Stadion

5000 m.: H. Jonsson 14.29,0 Berlin
10000 m.: E. Pettersson 31.28,8 Stadion . .
20000 m.: W. Larsson 1.10,04 Sodertalje .
25000 m.: B. Carlsson 1.33.35 Stadion . .
Timlopn.: W. Larsson . . . . 17.071 m. Stadion
Maraton: W. Larsson 2.44.52,5 Stadion
Hacklapn. 110 m.: G. Lindstrom 15,2 Stadion
Hacklopn. WO m.: S. Lundgren . 55,3 Stadion
Hojdhopp: N. Bergstrom 194 Budapest . .
Langdhopp: 0. Andersson 710 Hallsta\ik .
Trestegshopp: Hj. Holmberg . . 14,51 Enskede . .
St. langdhopp: C. Angur 324 Stadion
Stavhopp: S. Lindstrom 390 Stockholm .
St. hojdhopp: C. Angur 153 Stockholm .
Grenhopp: G. Lundblad 242 Alvik

1919
1921
1921
1921
1920
1938
1924
1925
1934
1928
1928
1925
1936
1933
1933
1936
1936
1936
1935
1917
1936
1917
1917
1925
1933
1933
1930
1936
1936
1927
1930
1938

Mellanhopp: 0. Sandquist 461 Halsingborg
Kulstotn. b. h.: W. Rahmqvist . . 15,37 Falun
Kulstotn. smL: W. Rahmqvist ..26,29 Stadion ..
Diskuskastn. b. h.: S. Nordstrom 46,29 Kungsor . .
Diskuskastn. smL: F. Acke 73,86 Stadion . .
Spjutkastn. b. h.: F. Stromer . . 61,39 Stadion ..
Spjutkastn. smL: E. Gyllenstolpe 92,51 Karlstad ..
Slaggkastn.: C. E. Falk 46,50 Stadion . .
Viktkastn. (15 kg.): A. Hellman 13,78 Enskede ..
Viktkastn. (25 kg.): C. E. Falk 8,99 Stadion ..
Femkamp: L. E. Dahlgren . . . . 3,442 Sigtuna . . .
Tiokamp: S. Lindstrom 6,385 Malmo ....

1934
1934
1934
1938
1920
1936
1924
1930
1938
1936
1936
1936

Stafettlopningar:

4 X 100 m.: E. Schorling, S. Malm, K. Lindblom, N. Sand-
strom, 43,1 sek., Ostermalm 1917.

4 X 200 m.: S. Malm, K. Lindblom, E. Schorling, N. Sand-
strom, 1.31,1 min., Stadion 1918.

4 X 400 m.: G. Lindstrom, G. Werner, G. Weijnarth E.
Bylehn, 3.21,1 min., Stadion 1924.

4 x 1500 m.: S. Holmin, B. Hallman, B. Hellstrom, H. Jons-
son, 16.18,0 min., Malmo 1936.

100—200—300—400 m.: G. Lindstrom, N. Sandstrom, S.
Malm, G. Larsson, 1.59,3 min., Malmo 1921.

10 X 100 m.: E. Wedenberg, S. Danielsson, E. Hallerstrom,
N. Lindqvist, S. Malm, E. Kohler, H. Jensen, B. An-
dersson, W. Nffiss, R. Dillen, 1,50 min., Stadion 1927.

1500—800—400—200—100 m.: B. Hallman, S. Holmin, G.
Werner, H. Santesson, S. G. Nordstrom. 7,33 min.,

Stadion 1932.
Sv. Dagbladet: 47.28,2 min., — 1938.
Stadslopningen: 50.10 min., — 1936.

Klubbrekord i simning 1938.
50 yards fri t t sirnsiitt, Georg Werner
100 yards fritt simsatt, Per Olof Olsson
100 m. fritt simsatt, Per Olof Olsson ..
200 m. fritt simsatt, Per Olof Olsson . .
400 m. fritt simsatt, Georg Sollermark . .
500 m. fritt simsatt, Eskil Lundahl
1.000 m. fritt simsatt, Georg Sollermark .
1.500 m. fritt simsatt, Eskil Lundahl
5.000 m. fritt simsatt, Georg Sollermark .
100 yards ryggsim, Eskil Lundahl
100 m. ryggsim, Eskil Lundahl

23.2 1925 200 m. ryggsim, Per Olof Olsson 2.41.0 1937
64.4 1937 100 m. brostsim, Tage Wissnell 1.18.0 1927
59.4 1937 200 m. brostsim, Willgot Johansson 2.53.0 1936

2.19.1 1937 400 m. brostsim, Willgot Johansson 6.25.0 1937
5.16.6 1930 500 m. brostsim, Tage Wissnell 8.41.0 1924
6.51.2 1929 20x50 m. fritt simsatt 9.34.4 1937

14.44.8 1928 4x100 m. fritt simsatt, B. Guttman, E. Jern-
21.58.0 1929 strom, A. Johansson, P. 0. Olsson 4.11.2 1937
.13.47.6 1931 4x200 m. fritt simsatt, E. Jernstrom, E.

1.08.0 1926 Lundahl, G. Sollermark, T. Wissnell 10.08.4 1929
1.11.8 1932 10x100 m. fritt simsatt , 11.16.5 1934
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Arg. 23.

Re d a kto r:

H E L L A S B L A D E T
Rolf W. Jonson
Ringvagen 157
Telefon 421837

Utkommer
varannan

manad.

Annonser:

Expedition

N:r6.

N. Hoghammar
Solgard 99, Huddinge, Tel. 919

• Jim Borg
Skanegatan 68 B, Tel. 100402

NYTT! PRESS-STOPP! NYTT!
Sensation, sensation!!

'Medlemsdvgifttn hojes ytterligare!?
Vid kvartalssammantradet tisdagen den 8 november i klubblokalen

framkom Birger Malm med forslag att medlemsavgiften skulle ytter-
ligare hojas. — Som bekant beslots pa arsmotet att den skulle hojas
fran en till tva kronor for ungdomsavdelningen och fran fern till sex
kronor for aldre avdelningen. — "Birres" nya forslag gar ut pa att av-
giften for ungdomsavdelningen hojes i likhet med beslutet pa arsmotet,
men sedan skall den bli fern kronor for medlemmar mellan 18 och 23 ar
samt darefter kronor tio. Forslaget framlagges for ovrigt i "Birres" ar-
tikel "Hellas av i dag" i detta nummer.

Motet, som var besokt av ungefar 50 hellener, beslot efter en ganska
livlig diskussion att stodja ordforandens forslag. For att aga giltig-
het mas*£ forslaget dock godkannas av ytterligare ett allmant samman-
trad. Detta kommer att dga rum tisdagen den 29 november. Da det
kan forvantas att deltagandet i detta kommer; att bliva mycket liv-
ligt blir nog klubblokalen for liten, varfor platsen for sammantradet
kommer att meddelas i dagspressens sekreterarespalier.

Klubbens utgifter aro stora! Nasta ar ha vi icke heller Eriksdals-
badet som inkomstkalla, men fragan ar om det verkligen kan anses mo-
tiverat att av denna anledning gora en sa pass kraftig hojning av med-
lemsavgiften pa en gang, som det nu ar fragan om. Svaret ges pa kvar-
talsmotet den 29 november.

Alia hellener, som aro intresserade av klubbens skotsel, bora da in-
finna sig. Lagg marke till dagen och se efter i dagspressen var motet
kommer att hallas. Infinn Dig och lat hora Din mening! Fragan ar
synnerligen viktig, och beslutet som nu fattats bar bade sina for- och
nackdelar. Detsamma kau skarskadas ytterligare. Kommer icke manga
medlemmar att falla if ran? Kommer icke nyrekryteringen att bli li-
dande? — Det ar varje Hellasmedlems plikt att deltaga nar denna vik-
tiga fraga i klubbens liv skall avgoras.

MOT UPP MANOR ANT DEN 29!

Haglund & Ericson Boktr. A.B., Stlilra 1938
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Bar-Lock-lnstitutet
HANDELSSKOLA UNDER KUNGL SKOLOVERSTYRELSENS INSEENDE

Masfersamuelsgatan 22 Stockholm

Teiefoner: 1OO753, 1O8518, 1O8566
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De lyckliga oarnan

Aven i ar arrangerar Norddeutscher Lloyd sallskapsresor med
14 dagars uppehall pa Kanarieoarna. Fran och med mitten
av oktober till februari manad avga fruktangarna "Arucas"
och "Orotava" alternativt varannan lordag fran Bremen. Med
s. s. "Orotava" den 22 oktober inledes arets sallskapsresor.
Biljettpris, inklusive resor, hotelluppehall etc. Kroner 650: —.

Begar narmare applysmngar och broschyrcr.

NORDDEUTSCHER LLOYD
STOCKHOLM

Jacobstorg I/ tel. voxel 2315 50

Upplysmngar aven genom alia resebyraer och agenter.
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