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JJetta nummer av Hellasbladet ar
ett extranummer. Det ar i huvud-
sak agnat Sallskapet Gamla Hellas-
pojkar, som stiftades den 15__maj_
1922 i gamla Borsrestaurangen i
Enskede Slakthus. Sallskapet fyller

'saledes i maj 40 ar. Hellas oversty-
relse har pa detta satt, som tack for
det goda stod moderklubben haft
och har genom den livaktiga sam-
manslutningens verksamhet alltse-
dan starten, velat hugfasta minnet
av jubileet. Manga handtag har
kommit Hellas till del efter initiativ
av GH, som vi i dagligt tal, inom
Hellas, kallar sallskapet. Manga sto-
testenar har under aren kunnat av-
lagsnas genom insatser av gamla
hellener, som genom tidens gang ej
latit minnet av sin ungdoms Hellas
blekna eller bara bli ett forgyllt
minne. Utan ett minne av levande
liv.

Gamla Hellaspojkars 40 ar kom-
mer att firas tisdagen den 15 maj
1962 vid Hellasgarden. Na'r detta
nummer av Hellasbladet utkommer
har sa'kert alia GHarre fatt kallelse
dartill. I egenskap av medarrangor
for GH:s jubileumssamling hoppas
prantaren av dessa rader, att GH-
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Da det begav sig
Jror 40 ar sedan och mer till var det mycket vanligt att man bildade sma

kotterier eller sallskap for inbordes beundran, Anledningen var val den, att man
ville traffas lite oftare an i de stora sammanhangen med arsfester o. dyl. Man
ville helt enkelt roa och roas och inom den lilla sammanslutningen gora det sa
trevligt, som omstandigheterna tillat. Men framfor allt for att tra'ffa glada vanner.

Bland mangden av sma privata klubbar
rrtinns jag alldeles sarskilt min fars mcd
det valklingande namnet "Hopper", en
sammanslutning av 17 gubbar, som traffa-
des hemma hos varandra turvis en gang i
manaden. Anledningen till namnet var att
klubbkassan regelbundet lansades pa en tia
till en lott och sedan levde man pa hoppet
till kommande dragning. Sang,, musik, priffc
och toddy var ingen dalig underhallning.

Det var da — innan annu radion, Ijud-
filmen och TV:n gjort sitt till att pa salt
och vis upplosa de glada familjefesterna.
Dock bara kanske — jag ar inte sa saker.

En av orsakerna till att GH bildades var
val inte den att grabbarna da kande sig
"gubbiga" och stultade omkring med kapp.
I sanningens namn maste dock framhallas
att denna persedel horde till modet men
var inte dimensionerad for att sto'dja sig
pa. Initiativtagaren och den forste ordfo-
randen, Simon Alenius, var bara 32 ar da
och de fiesta medlemarna hade val knap-
past uppnatt 27 ar, som var gransen for
intagandet nota bene om man da varit
medlem i Hellas i 10 ar. En regel, som for-
resten galler an idag.

Nej, iden med GH kan jamstallas med

Simon Alenius, GH:s grundare och forste
ordforande, som ban sag ut vid den unge-
f'drliga tiden for sallskapets bildande.

"Farbror" Klefbecks PG. Han ville ju inte
skiljas fran sina konfirmander efter slutad
lasning. Och initiativtagarna till GH sag i
sallskapet en fin samlingspunkt efter full-
bordade dad pa den idrottsliga vadjobanan.
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Sjalv var jag i USA, nar GH kom til!,
varfor vannen Mille Salgards, sallskapets
lorste sekreterare, presentation i det forsta
numret av Hellasbladet 1923 far tjana som
bakgrund:

"Initiativet till den illustra sammanslut-
ningen kom nagon gang i tiden fran var
simmarkumpan Simon Alenius. Andamalet
skulle vara att samla aldre hcliaspojkar och
PG:aner, som kommit pa sidan av idrotts-
arbetet inom klubben, till gemensamma
trevliga sammankomster, dar de gamla min-
ncna kundc aterupplevas och vanskapsban-
den knytas an fastare mellan forna idrotts-
kamrater. Positivt skulle sammanslutningen
aven verka for Hellas old-boysidrotj^.

Forsta sammankomstenhoTTs den 15 maj
1922 pa Enskede Borsrestaurang, dar fore-
ningen doptes — namnpappa var Dicken
— och en interimstyrelse, bestaende av
Simon Alenius, Emil Salgard och Dicken
Brennius, utsags for utarbetande av stacl-
gar m. m. Nasta sammankomst var den 13
September pa samma stalle, da stadgarna
antogos och styrelse utsags for det forsta
verksamhetsaret 1922, namligen Simon Ale-
nius ordf., Seth Levin v. ordf., Emil Salgard
sekr., Sven Malm skattm., Karl Lindblotn
klubbm. samt Ernst Johansson och Josef
Christensen, suppleanter. Till revisorer for
aret utsagos samtidigt Nils Enander och
Nils Gyxgard.

Foreningens tredje sammantrade holls mot
slutet av foregaende ar (1922) den 21 no-
vember, pa klubblokalerna, Regeringsgatan
61. Basta behallningen var den gamle PG:
anen Knut Gullbrandssons musiknummer
pa fiol. En fond till Gosta Runos minne
stiftades och kommer troligen att anvandas
till ett vandringspris med hans namn. Den
16 febr. holls det senaste sammantradct pa
Pelikan.

Till foreningens 1 :sta hedersledamot har
Farbror blivit kallad."

(Gosta Runo var en av det unga Hellas
ba'sta simmare. Han blev trea i modern
femkamp i Antwerpen 1920.)

Det var sa vi borjade. Under god led-
ning har sallskapet utvecklats i ratt rikt-
ning — att bli den kamratsammanslutning,
man siade om 1922 — och gcnomsyrats av
den anda, som lett saval moderklubben som
GH genom aren. — Och den haller.

Herbert Lindell

G H 40 AR Forts jr. sld. 1

arna man- och kvinngrant moter
upp. Tillstallningen skall bli enkel
men, som GH:s styrelse hoppas,
trivsam. Vi hoppas att naturen skall
le mot oss i sin vackraste skrud,
darmed givande de 40 arens firande
glans av en leende och svensk gron-
skande var.

Lange leve det gamla Hellas!

Rolf W. Jonson

Gamla Hellaspojkars syn pa Gamla Hellaspojkar
Herbert Lindell har gjort en enquet och vant sig till en del grabbar fran det

gamla Hellas och bett dem beratta nagot om sin syn pa GH: vad det gett dem,
nagot minne eller nagon gammal historia. Vi har fatt en del svar som vi aterger
har nedan helt i den mer eller mindrc spontana form som de blivit nedskrivna.

som GH betyder for dem, nar de en gang
lamnar den aktiva idrottsutovningen. Da ar
det, tro mina ord, skont att fa tillfallen att
traffa gamla kamrater fran den idrottsliga
vadjobanan och oavsett vilken plats man
hamnat pa i forvarvsarbetet utbyta tanka>"
och asikter om dagens aktuella fragor.

Gosta Tomer:

Som den "brandsoldat" jag alltid varit i
Hellas, rycker jag till undsattning da det
"brinner i knutarna".

Alltst svarar jag med foljande "forfatt-
ning":
Mina starkaste minnen gar just till den
forsta tiden i GH. Menl. b. d. 28 dec. -23,
Gyllene Freden kl halv atta star det an-
tecknat i almanackan. Alia medlemmar var
da i sin krafts dagar och allt (nastan) lekte
for oss. Sammankomsterna voro efterlang-
tade, trots nastan till trangsel fyllda lo-
kaler.

Inget sarskilt minne. Alia bidrog sa gott
de kunde till en trevlig samvaro ("Kihlis"
korde forstas i overkant med sina historier
om sina "russin").

Trots att manga av "de vara" natt en
ansenlig hojd pa var samhallsstege, har vi
alia (jag sjalv inte minst) kant oss som
"himma" i GH. Vilket bevisar det goda
kamratskapet — andan — inom GH (och
Hellas).

Att GH matte besta och att manga nya
och framfor allt unga ansikten kommer in
i sallskapet och darmed foryngrar oss
"Gamla Hellaspojkar".

Att GH:s styrelse fortsatter pa den in-
slagna viigen. Den haller!

Ragge Roosvall:

For mig har GH framstatt som det "Fo-
rum" dar jag nagon gang, eller nagra
ganger under aret, far traffa de av mina
Hellaskamrater, som jag idrottsligt sett
vuxit upp med. Allt efter som aren gar,
och man blir aldre, kanner man sig inte
riktigt hemtam nar man nagon gang beyis-
tar stora Hellas arsmotc. Det ar sa manga
nya ansikten, att man kanner sig fram-

Paul "Palle" Bjorklund GH:s ordforandc
av i dag.

Seth Levin:

Herbert har bett mig "forfatta" nagot
om den forsta GH-tiden. Men ordern lod:
inga langa epistlar! Kan foljande anvandas,
sa var sa god, Herr Redaktor!

De forsta fern aren av GH:s tillvaro var
man ju ung och alia grabbarna var ett
enda homogent gang, for vilket framtiden
lekte. Man sag fram mot GH-traffarna med
glad forvantning om nagot trevligt, nagot
som spridde litet ljus i den tnsta vardagen.
I borjan hqll vi mest..,ti]L_rjaJi£n__Gjldene

TFr'eden '[""Bellmansrummen, 1 tr. upp7 dar
"cterPbTicIa och snalla fru Lundin var hov-

mastarinna och inte alltfor strang, nar vart
hellenska umgangesliv kanske inte alltid var
hundra,prpri'rm gt n lopgsmassigt.

Sarskilt kul hade vi den 28 december —•
menlosa barns dag — vilken dag vi en
lang foljd av ar stralade samman till jul-
fest med bl. a. tavlan i grotatningj dar
broderna Broden — rria de vila i frid —
var oslagbara varldsmastarc.

Sedan kom ett par grabbar i toppen ihop
sig om nagon struntsak och GH genomgick
en ratt sa allvarlig kris, som dock lyck-
ligtvis reddes upp av Einar Ahlander, som
for ett ar flyttat upp till Stockholm fran
Jonkoping. Han tog hand om ordforande-
klubban och lyckades med fast hand ft GH
pa ratt bog igen. Och se'n har det ju gatt
framat av bara farten.

GH har for mig varit ett underbart ung-
domsminne. Varje sammankomst, som jag
deltagit i, har varit att ateruppliva gemen-
skapen med vanner och kamrater fran flyd-
da dagar.

For egen del ar jag av olika skal inte
alltid i tillfalle att deltaga i GH:s traffar.
Men jag onskar att alia unga hellener matte
fa upp ogonen mer, an vad hittills varit
fallet, for vad en kamratsammanslutning

Alla ganger — alia sa'songer

firms mycket hos

Karlaplans Jarnaffar

Harry Genborn — Medlem i Hellas

KARLAPLAN 7
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mande. Nej, da jag traffar mina gamla
kamratcr i GH vet jag, att jag traffar dem
som jag en gang i min ungdom kampat till-
sammans med — och for all del aven mot,
i fredliga duster.

Att komma till GH:s arsmote ar som for
en langvaga resenar att komma HEM. Har
stralar bgonen mot mig, man blir dunkad i
ryggen och dunkar tillbaka. Morsningarna
iiro sarskilt vanliga. Man kanner att man
en gang varit med om nagonting, att man
en gang varit ung och tyckt att livet lekte
och log. Man berattar minnen fran den
eller den gangen, och man och man emellan
hor man: minns du det och det? Det ar
som att leva upp pa nytt. Jag t raffar dem
av mina kamrater vilka liksom jag agnat
skidan eller orienteringen sitt intresse. Jag
traffar ocksa dem som idkat annan idrott,
vi kanske inte har lika manga minnen till-
samman, men de har alia varit mina klubb-
kamrater. Jag har lidit med dem i mot-
gangens stund, jag har glatt mig med dem
i framgangens, och kant stormande gladje
nar jag sett grbntrbjan med det gula —
senare vita — H-et spranga malsnoret. Alia
kanner man, och alia kanner mig.

Kara kamrater i GH och Hellas. Delta
ar vad GH gett mig — och ar sa viktigt
for mig. Allt efter man blir aldre har man
svarare att fa vanner, och darfbr bor mati
sla vakt om dem man har. I GH ar det ju
som jag har mina vanner, och sa vantar
jag mig att det alltjamt skall fbrbli. Saval
for mig som for alia dem som kommer
efter mig — och oss. For alia som i unga ar
fatt gladjen och lyckan att fa idrotta till-
samman.

Kalle "Solsken" Lindblom:
Som gammal styrelsemedlem i GH under

de fbrsta fern aren har man naturligtvis
manga minnen. Och de ar intimt fbrknip-
pade med Edvin Olofsson — den legenda-
riske ledaren fran fordom och glad'jespri-
daren livet igenom. Har ett av dem:

Jo, det var sa, att vi var hemma hos
Edvin nagra stycken — antagligen pa en
bit. Under kvallens lopp erinrade sig Edvin,
att han hade en gammal grammofon (med
tratt), som han fbrgaves fbrsokt gora sig
av med — bland annat medelst fem-kort.
Han vann alltid.

Nu skulle det goras ett nytt fbrsbk —
forst till fern vinster. Edvin bbrjade med
att ta tre raka spel. Svenne Holm fortsatte
med tva. Edvin ett igen och Svenne tva,
varfbr stallningen var den, att de ledde
med fyra mot noil. Men tro mig om ni
vill eller inte. Karl Robert tog fern raka i
en hektisk spurt (varre an manga ganger i
Stadion).

Att jag holl pa att bli haffad av polisen
pa hemvagen pa natten (det var en jatte-
grammofon) hor liksom till historien.

Minnen — glada sadana — ar vad GH
gett mig under aren. Och det ar bara att
hoppas, att siillskapet fortsatter sin kamrat-
verksamhet och ger old-timers chansen att
fa hanga med i glada vanners lag annu
manga ar.

Erick Backstrom:
Nar man var med och bildade GH var

man ej ens fyllda 25, sa betoningen fick
goras pa ran satt for att man inte redan
da skulle verka gammal och gra. Da jag
sedan pa hbsten lamnade Stockholm for
Gbteborg blev det snabbt skilsmassa, och
det var med sorg i hjartat jag lamnade de
gamla vannerna som man hangt ihop med
under mer an 10 ar. Jag kom visserligen
tillbaka efter 15 ar men flyttade 1949 pa
nytt till Goteborg och forst 1959 kunde
man glida in i kamratkretsen igen.

GH har gett mig mbjligheten att fa traffa
ungdomsvanner litet da och da. Lika roligt
som det ar att sjalv fa stbta pa vannerna
fran fordom ar det att se, nar andra far
"syn" pa varandra och lagger upp ett
omisskannligt varmt — Hej!

Jag ar sa nbjd med den nuvarande sty-
relsen och hoppas att den jobbar som hit-
tills, sa att kontakten haller i sig mellan
brbderna, om det sedan blir genom det ena
eller andra arrangemanget spelar mgen roll.

EN BLOMMA TILL GH

Red. har f d t t ovanstaende hdlsning, som
han med gladje delar med G H.

STROMS
KONDITORI
Regeringsgatan 42 - Tel. 11 02 99

bar bakat
tdrtorna
till GH:s
jubikum

Mille Salgard:
Pa fragan vad jag anser att sammanslut-

ningen Gamla Hellaspojkar har gett just
mig, kan jag kort och gott svara: den har
skankt mig gladje, som vi alia aldre helle-
ner sakert mer eller mindre kanner — att
ibland fa komma tillsammans och minnas
den tid, da vi fulla av dadkraft kampade
mot varandra och for Hellas. Efter var och
ens formaga. For mig var denna tid en av_
de lyckligaste i mitt liv.";Orrr~jag slutllgen
infor 40-arsjubileet skulle"1 tala om vad jag
vantar mig av GH i fortsattningen, sa ar
det att man gar fram pa de linjer som hit-
tills foljts och som varit dess mening fran
borjan, namligen att ekonomiskt stodja
moderforeningen samt att ordna med en
kamrattraff da och da under enkla och
trevliga former.

Einar Ahlander:
. . . sa glader jag mig at att GH fortsatter

och att fortfarande nya medlemmar strom-
mar till, och under forutsiittning att grab-
barna inte bara ar pappersmedlemmar utan
verkligen ar med pa noterna och pa sa
satt starker det kamratskap som maste fin-
nas for att GH skall kunna understbdja
Hellas, som val meningen fortfarande ar,
da har val GH gett grabbarna vad de
vantat sig genom sitt intrade i GH.

. . . kanske skulle jag kunna tanka over
ett eller annat minne fran idrottsbanan men
det far vara till nagon gang, da man per-
sonligen traffar grabbarna. Och det tillfiil-
let s k a komma.

Sima:
Vad jag a l d r i g varit med om:
Klickat med avgifter,
styrelsejobb,
tavlat inom GH,
krafthippa i Eriksdalsbadet,
varit ovan med nagon inom GH.

if

Halsning fran USA

Harry Jansson, adress USA, skriver i ett
par brev till Herbert Lindell och tackar for
det standar Hellas forarat honom:

Brev I:
"Jag fick en balsning fran ett 30-tal

GH:are, som var med pa arsmotet a Raines
fcstvaning som gladde mig och ridstan Pa
samma gang fick jag ett brev fran Bo
Theander att Hellas forarat mig ett Hcllas-
standar, som jag skall mottaga med star
tacksamhet!

Brev II:
Att standaret sedan kommit frarn kan

utlasas av foljande:
"Att bli sa val ihagkommen gor att jag

kanner mig annu mer knuten till det gamla
Hellasgdnget som aldrig fornekat det goda
kamratskapet som jag haft fordelen att
njuta av."

Med det sista brevet kom aven en check
pa 120 kroner for deltagande i Operation
120. Vannen Harry lar komma over till
Sverige ett tag aven i ar. Han uttrycker
dock bekymmer for svarigheten att fa tak
over huvudet, ty att bo pa hotell ar ju inte
sa billigt i gamla Sverige. Kanske nagon av
hellenerna har nagot tips. Kan i sa fall
vidarebefordras till Herbert Lindell.



Vi sldr oss tillsammans
I annat sammanhang talas om den livliga
kotteri — och gangbildningen forr — inte
minst inom Hellas. Vad var PG om inte
ett gang under "Farbrors" ledning. GH ar
ju ocksa ett stort gang med den vallovliga
avsikten att forena nytta (manga donatio-
ner till moderklubben t. ex.) med noje.

Men sa fanns det manga "smagang", som
hade enbart roligt, och inom vilka mottot
var: en for alia — alia for en. Och sa den
kamratliga trivseln, som ju blommar i
manga former. Har nagra exempel ur den
rika floran:

Jasarganget (jasa = ma gott) ar nog det
aidsta. Varje lordagskvall i seklets bb'rjan
drog ganget i vag till Kalltorpssjon och
slog lager pa PG:s halvo (snctt emot Hel-
lasgarden). Pa sondagarna loptes terrang
eller simmades men i "gasmarsch" runt sjon
bade ett och tva varv. Prominenta med-
lemmar var Svenne Holm, Kalle Haglund,
Kalle Tengblad och Ture Tideblad.

Trailgokarna hor ocksa till de aldre och
var litet exklusivt beroende pa, att det inte
var latt att slinka in dar. Hor bara. Man
maste vara simmagister, kunna simma 50
yards under 35 sekunder, vara 35 ar fyllda
och ha gott stalk. Dicken Brennius, Ivar
Sjonander, Oscar Kihlstrom, Kalle Hag-
lund, Rikard Dahlberg och Simon Alenius
fyllde mattet. Kalle Lindblom holl pa act
dabba sig pa simmagistern men togs t i l l
nader.

Bofinken var ett skidgang, vars medlem-
mar inte var nagra snabbakare men stallde
till vissa fortretligheter i prisprotokollen.
Bland medlemmar marktes Ernst Malm,
Sven Lindhagen, Gunnar Eriksson och Sven
Wallbom.

Svartfotterna (helsvarta om fossingarna
pa grund av att ingen visade sig i Central-
badet enligt Swall) var ett mycket livak-
tigt gang och varvade friskt, varfor det
var vissa svarigheter att sla det. Bland de
manga namnen marks: Gunnar Franzen,
Erik Akerlind, Ragge Roosvall, Josef Ivars-
son, Brodenarna, Lindell, Salgard och sup-
porterna Calle Blom och Curre Sjoberg.

Sanslosa ganget hade fatt sitt namn av
rnedlemarnas utseende efter en orientering.
Namn: Erik Nylen, Emil Fridzen (Eng-
berg), Ake Lindblad och ett par broder
Akerlind, av vilka "Laiho" innehade klubb-
rekordet for langst sprungna stracka i en
orientering — 4 mil.

Sjumannaganget bestod ocksa av orien-
terare, visserligen inte sa farliga men var
med har och dar i protokollen. "Kungen"
Adeberg, Erik "Holmas" Holm, Gunnar
Malm och Gunnar Malmqvist var de mest
kanda. Och sa lejonet Edvin Alander, sa
klart.

Lagereldsklubben var en samling fr i luf-
tare, som byggt ett "blockhus" i Tyreso-
terrangen. Cronsioe och Bjorkman de mest
kanda.

Gymnastgdnget var hela den fina trup-
pen aren 1916—1919, som varje tranings-
kvall tagade ivag till Feiths pa Hornsgatan
for att vid en kopp fika diskutera gymna-
stik, idrott och flickor.

Stadsganget var den del av gymnastik-
ganget, som hade sina bopalar i Gamla
scan. Till detta horde Curre Sjoberg, Nisse
Luthman, "Kaparn" Nisse Fogsten. Samt-
liga hade fore intriidet i Hellas vassal for-
men i "Gummans och Gubbens" gardar vid
Slottsbacken.

Teatergavget liaue sammansvetsats under
manga ars skadespeleri pa olika tiljor. P.c-
sultatet blev ett fint samspel och stora
framgangar. Har nagra namn — "Morbror"
Albin Lindgren, Karl Hellgren — storin-
ternationell operasangare senarc — Fabbe
Ernolf, Sven Ahlgren, broderna Lannmark,
Edvin Olofsson, Carl Gerhard Wallman,
Sven Victorin, Erik Lundkvist, Ludde Hell-
Strom och Fritte Bjarne, som med friskt
mod hogg ve, dar de andra slutat mer eller
mindre.

1 maj-ganget kom till litet senare och
utmarkte sig speciellt av den anledningen,
att medlemmarna den dagen vallade sina
fruar och fastmor. Dom fcirekom ocksa
(grabbarna) i andra sammanhang, sa nam-
nen hoppar jag over.

DET VALKLADDA

HELLAS VADER

RYDHOLMS
KUNGSGATAN 2 STORA NYGATAN 35

VASAGATAN 15—17

Aphrica-klubben var ett litet sallskap.
som sammantradde en gang om aret — pa
Menlosa barns dag — hemma hos Edvin
Olofsson. Bland de standiga medlemmarna
marktes Gerhard Albe.

Vandeho- och Jordbrogangen med ordf.
Lindell resp. Elmgren etablerade manga
femkamper, nog sa spannande och forema!
for oandliga diskussioner ar framat i tiden.

Vid genomlasningen finner jag summan
av kardemumman vara 14 gang, om vilka
man kan saga, att de var och en pa sitt
satt bidragit till att de olika medlemmar-
nas ungdomsar fortfarandc kanskc ter sig
som en drom — rik pa upplevelser och ett
blommande kamratskap. Manga GH:are
mahanda drar pa smilbandet, nar det eller
det namnet passerar revy. Minnena ar en
skatt i tillvaron • — inte sant?

HL

***
Belonade

Foljande gamla och trogna gossar har
tilldelats det nya standaret for 50-arigt
medlemsskap:
Intradesar 1908: Intradesar 1909

Sven Ahlgren Herbert Lindell
Einar Casserborg Sven Montan
Rikard Dahlberg Intradesar 1910
Gunnar Eriksson Hagbard Dennel
Fabian Ernolf Ernst Malm
Karl Haglund Kurt Wester
Karl Hellgren Einar Kallsten
Sven Holm
Harry Jansson Intradesar 1911
Einar G. Johansson Nils Fogsten
Seth Levin Sven Wallbom
Karl Lindblom Walter Schyberger
Nils Lindblom
Karl Lundsrtom Intradesar 1912
Sven Malm Erik Lundkvist
Nils Wjnd Emil Salgard
Einar Ahlander

Karl Hellgren "Kalle Hell" har aterbor-
dats till Stockholm efter manga ar pa kon-
tinenten och i Malmo. Han var PG:s forste
store idrottsman och klubbrekordhallare i
ett flertal grenar. Forslagsstallare till bil-
dandet av PG sim- och idrottsklubb och
dess forste sekreterare (1908). Pa den tiden
kunde man tydligen kombinera idrott med
skrivgoromal. Han var vidare den stora
stjarnan vid de forsta teaterforestallning-
arna och konserterna, som kanske lade
grunden till hans operakarriar bade har i
landet och ute i varlden.

TILL NASTA NUMMER
som utkommer i ordinarie tid, saledes om-
kring midsommaren, har gamle trestegskam-
pen Lennart Moberg lovat komma med en
artikel.

NYTT KLUBBREKORD
Vid SM inomhus i simning i Goteborg kom
Hellas pa attonde plats i lagkappsimning
4X100 m fritt. Tiden blev dock nytt klubb-
rekord 4.00,7. Ett bevis pa den svenska sim-
ningens standard i dag.



GH:are som hangt med
fran borjan

7922
Sven Ahlgren '
Carl Awell
Eric Backstrom «
Bror Blomkvist
Gunnar Eriksson V
Hagbard Dennel
Nils Fogsten
Karl Haglund
Sven Holm
Oscar Kihlstrom ^
Seth Levin v
Karl Lindblom
Erik Lundkvist y
Ernst Malm v
Sven Malm M
Ragnar Roosvall V
Emil Salgard
Adolf Strom
Sven Wallbom

1923
Knut Gullbrandsson
Herbert Lindell v
Frej Paban
Nils Sandstrom
Knut Stromberg
Gosta Tomer i/
1924
Fabian Ernolf
792:5
John Berg
Georg Callin
Wilhelm Goransson
Martin Jerlenius
7926
Edvin Svensson
7927
Gosta Bergstrom

Laiikar som brustit
Fritz Hedlund
Ludvig Hellstrom
August Hjertzell
Evert Jernstrom
Ernst Johansson
John Johansson
Gunnar Lannmark
Gustaf Lannmark
Erik Lindblom
Albin Lindgren
Georg Lindstrom
John Malm
Manne Nilsson
Samuel Norrby
Olle Nystedt
Edvin Olofsson
Edvin Persson

Ernst Klefbeck
Tor Adeberg
Fritz Alenius
Simon Alenius
Gustaf Andersson
Carl Blom
Ivan Bolle
Dick Brennius
Gunnar Carlsson
OHe Elker
Yngve Elmgren
Gustaf Eriksson
Oscar Eriksson
Yngve Ewertz
Evert Gussler
Nils Gyxgard
Insvar Hallstrom

TILL RATTA
Forra numrets lilla notis om skidakning

och dari gjorda kommentarer om Public
Relation gjorde att skidledaren Lennart
Marteng tog litet ilia vid sig. Nu var det
dar pa om PR ej alls riktat mot lionom
man till hellenska sektionsledare over lag.
Lennart har under vintern varit ensam le-
dare i skidsektionen och ma vara forlaten.
Men over lag galler att kamraterna i de
olika sektionerna egentligen bara behover
ringa till undertecknad och tala om ev.
framgangar o. d. for vara grabbar, sa ord-
nar jag resten, saledes att nyheterna kom-
mer till Hellasbladets lasekrets medan de
ar nagot sa nar farska. Saledes gar det nas-
tan lika bra osm nar nagon berattar en
nyhet for DN, etc. Vad kan egentligen man
mer begara av en stackars redaktor for
Hellasbladet.

Saledes annu en gang valfcomna med
stoff till Hellasbladets spalter. Red. traffas
pa telefon 601375 eller 327245. Pa det
sistnamnda numret alia dagar utom lorda-
gar och sondagar mellan 9—12 och 13—17.

SPECIALITET:

SKINNKONFEKTION

V A S A G A T A N 48

A K T I E B O L A G

STOCKHOLM - TEL. 212640 - 212650

GEORG WERNER, ordforande
Vid Hellas arsmote mandagen den 2 april i Medborgarhusets lilla sal valdes

Georg Werner till ordforande efter Arne Marteng som avsagt sig omval. Georg
var Hellas forsta svenska mastare i simning i det att han vann 100 m. fritt Sr
1926. Han blev ocksa bronsmedaljor i lagkappsimning vid olympiaden i Paris
1924. Dessutom blev han samma ar svensk mastare i stafettlopning 4X400 och
tillika svensk rekordhallare tillsamman med Gustaf Weinart, Georg Byhlen och
Erik Lindstrom. Saledes en gosse med idrottsliga meriter.

idrott som, mom sina led, svarar for att
Hellas fa'rger aven skall pryda sma. evor.
Vi skall hoppas att det aven blir lagrar
dartill. Vem blir nasta sektion som presen-
terar en f l ickkull? Jaja, nagon storre kritik
blev det inte, man alia gossarna steg artigt
upp och bockade sig for det lilla flickebarn,
som den har gangen alldeles ensam repre-
senterade det evigt kvinnliga. Det var for-
resten Curt Eklofs unga dotter. Ett histo-
riskt ogonblick for gamla Hellas.

Werner blev som sagt ordforande. Fyll-
nadsval skedde ocksa for Bo Theander som
avsagt sig sekreterarsysslan och numera en-
bart aterfinnes i tennissektionen. Nya i
styrelsen blev for ovrigt Bertil Almkvist
och Bertil Berglind samt Runo Wallin. De
blev saledes ersattare for Theander, Jensen
och Brattland. De tva sistnamnda har ju
under det gangna arbetsaret avflyttat fran
Stockholm.

Gosta Hakansson hade overtalats kvarsta
som kassor. Och vid konstitueringen blev
det foljande uppsta'llning pa den nya sty-
relsen: Georg Werner, ordf., Rolf W. Jon-
son, v. ordf., Gunnar Sulling, sekr. och
Gosta Hakansson, kassor. Bertil Almkvist
blev v. sekr. och Tor Loven atog sig att
hjalpa Gosta med fritidsgrupperna. Vi han-
visar for ovrigt till adressregistret som bij

fogas nasta nummer.
Och sa var det finalen i fragesporten,

Densamma vanns av GH med Palle Bjork-
lund, Ake Bergkvist och Gusten Olimin
som allvetare. De ovriga tre lafen: skidor,
fri idrott och handboll stannade pa samrna

Georg Werner

Arsmotet var ovanligt livligt besokt. Men
sa bjods det ocksa mover ordforandeval
pa final i fragesport. For att ta fragorna i
ordning, sa inleddes motet med att Arne
Marteng utdelade diverse standar, dels for
50-arigt medlemsskap och dels for idogt
arbete. Vidare var det 25-arsmarken och
tvenne guldnalar, varav Arne sjalv fick
den ena och Holger Thorsson den andra.

Ja, sa var det dags for arsmotesforhand-
lingarna. Desamma leddes av Birre Malm.
Nagra storre diskussioner var det inte, men
styrelsen fick litet kritik for att den utan
vidare krusiduller nu langt om lange accep-
terat att darner skall fa vara med i den
gamla fina pojkklubben Hellas. Det ar fri



Georg Werner: Kamratskapet framst var stravan!
a undertecknad strxx fore senaste drsmotct tillfragades om jag ville dtaga mig kan-

didaturen som ordforande i Sim- och Idrottsklubben Hellas overstyrelse var del sjdh-
jallet forst efter mycken tvekan och efter moget overvdgande som jag dtog mig uppdraget.
Men da jag horde att det for ndrvarande var svdrt att fa fram ndgon vlllig kandidat ansdg
jag mig sasom gammal hellen som under alia ar i forskingringen foljt min gamla kara
klubbs goranden och lalanden skyldig att dra mitt strd till slacken i man av formaga.

Efter sa manga drs bortovaro fran den dlrekta kontakten med klubben och idrotten over
huvud taget far jag svart att fylla tomrummen efter vara tidigare framgdngsrika ordforan-
den och jag ar lillrdckligt gammal — kanske tors jag ocksa saga erfaren — for att nu intc
ge nagra Brageloflen. Min stravan shall deck bli att soka leda klubben mot fortsatt fram-
gdng och framfdrallt mot bibehallande av var klubbs anseende som en verklig k a m-
ratklttbb, och jag hoppas att alia medlemmar vill stddja mig i denna stravan.

Det talas i dessa dagar sa mycket om pengar och vdrvning att jag finner det angelaget
att med nagra ord berora overstyrelsens asikt i delta sammanhang, Vid vart senaste sam-
mantrdde deklarerade vi enhalligt att vi inte ville ge oss in pa sddana dventyr. Ddremot
ar varje idrottsman, stjdrna eller icke stjiirna, som av egen fri vilja onskar sluta sig till oss
vdlkommen och styrelsen dmnar i sin tur gora allt for att ge honom liksom alia andra akti-
va medlemmar de lillfdllen till traning och resor som ar nodvandiga for forkovran och
framgdng.

Under de senast gangna aren ha en del ytterst lovande ungdomar lamnat klubben, och
speciellt ar det val da, simsektionen som blivit aderlaten. Delta har jag pa avstdnd foljt med
stigande undran. Hur ar det egentligen fait med den gamla kamralklubben Hellas? — sd
formade sig osokt fragan. Vad nu an felel till delta, varit att soka sa dr det en flykt frdn
klubben som styrelsen i det kommande vill agna mycken kraft at att soka hindra. Man
framholl ddrvid fran manga hall den nuvarande generationen inom fri idrott i Hellas som
foredornlig. Vi vill garna soka inom simningen och over huvud taget i klubben skapa sam-
ma anda av trivsel och kamratskap en anda Man vilken ingen klubb kan viixa sig verkligt
stark. Nog ar det fint att kunna bjuda sina medlemmar pa resor, middagar, fri traning
m. m. sadanl men viktigast dr nog i alia fall det goda kamratskapet, som i det gamla Hellas
var ett aldrig bristande faktum.

I det sammanhanget vill jag garna agna en hyllning at GH, som den 15 maj fyller 40 dr
och som val ar det bdsta tdnkbara beviset pa de gamla hellenernas trohet mot klubben, tro-
het mot idrotten och trohet mot kamratskapet. Heder at er alia — jag far val saga —
pojkar i alia aldrar. Sim- och Idrottsklubben Hellas her att genom mig fa uttrycka ett
varmt tack for ert aldrig sinande intresse och er aldrig felande hjdlpsamhet da klubben
behovt ett handtag. G. Werner

P. S. Lat mig ocksa fa gratulera vara terranglopare till de fina resultaten nu pa var-
kanten. Heders!

i form av ett nr av Hellassupportern. Vik
dagen redan nu.

poang 6,5, samtliga. GH hade nio. Vackert!
Gammalt ar andock bade aldst och visast.
Som det bor vara.

Sa aterstar bara att hoppas att det nya
arbetsaret blir ett gott Hellasar, sa att det
blir mycket tryckvart stoff for Hellasbladet
till vilket undertecknad for tjugoforsta
gangen valdes till redaktor.

Slut fran arsmotet 1962. Ett historiskt.
Leve kvinnan! Sonny

Nya i Operation 120
Sedan sist har Operation 120 fatt fol-

jande nytillskott i sin kader: Olof Blom-
kvist, Einar Borgkvist, Einar Casseborg,
Ingmar Danielsson, Adolf Franzen, Ake
Froander, Eric Haasum, Ake Ivarsson, Al-
lan Malmgren, Birger Rydholm, Curt
Ryngemark, Eric Stangelin, Nils Stromstedt
och Chris Valo.

Supporterklubbens arsmote kommer att
aga rum tisdagen den 5 juni pa Hellasgar-
den. Kallelse och narmare program kommer

VAD VET
Nl OM ERA

Bristande kannedom om
kundernas solvens kan

fotorsaka Et stora forluster.
Forebygg delta genom att

utnyttja var beprovade orga-
nisation med Skandinaviens
storsta upplysningsatkiv. SoHditei

GMeborg • STOCKHOLM • M.lmo

"Lillen" Engvall ijien
Tan "Lillen" Engvall har anvo glatt alia

hellener med en meriterande seger. I sim-
landskampen mot Holland i Rotterdam i
medio av april vann han svikthoppet fore
Toivo Ohman. Poangen blev 124,86. Toivo
Dhman hade 121,9. De tvenne hollandarna
stannade pa 105,51 respektive 94,67.

Heders "Lillen" och en framgangsrik

Hellas trea i allsvensk bowling
Sista allsvenska bowlingomgangen gav

till resultat att Hellas i denna slog DN
med 5951 mot 5560. Darmed lade van
klotrullare beslag pa tredjeplatsen i serien
efter MP och Djurgarden.

Serietabellen fick foljande utseende:

ALLSVENSKAN DIV I (Sstra)
Atom — Hermod
DN— Hellas
MP— DIP
Soderhof — Swithiod

IP 14
' jurgarden 14
[elks 14
termod 14
aderhof 14
torn 14
>N 14
withiod 14

5529—5503
5560—5951
5649—5727

10
10
9
8
7
6
4
2

0
0
0
0
0
0
0
0

5634
4
4
5
6
7
8

10
12

—5477
723
720
716
717
708
706
703
700

20
20
IS
16
14
12

8
4

Och darmed onskar Hellasbladet samt-
liga bowlare en synnerligen trevlig och an-
gena'm sommar. Vi innesluter i denna from-
ma onskan varmt vannen Gosta Tomer,
som pa gamla dar blivit en mycket flitig
skribent och darmed en god hjalp for denna
avisa.s rdeaktor. Solen ma lysa'

Red.

Rattelse
Ytterligare en rattelse ar att gora evad

det galler julnumrets rekordtabell i fri
idrott. Det har visat sig att Lars Garbrand
numera har klubbrekordet i maraton sedan
han i fjol kom 9:a pa SM med tiden 2.44,10.

Gor som manga andra!

Ekipera Er bos

DELBY Herrklader

Gotgatan57 - Vasagatan 38



Bef al pa GH-skolan genom aren

Skidgrabbarna har aven denna vinter in-
friat vara forvantningar. Arets facit har
blivit sex ungdomsmasterskap och junior-
masterskap plus en fjardeplats pa JSM i
skidorientering.

Lasse Isacsson har slagit igcnom mcd
dunder och brak och bidrog verksamt till
att vi vann skidbudkavlen i DM efter ett
stralande lopp pa sista strackan. Leif
Stromquist och lilla Mats Dahlberg korde
de tva forsta strackorna. Pa individuella
DM kom Lasse och Harald Tiren overens
om att broderligen dela pa segertrofen, men
den forstnamnde domdes som segrare. Som
extra pabrod kom Leif Stromquist fyra.

Pojkklassarna Christer Aim och Mats
Dahlberg kom ocksa tvaa och fyra och tog
manga vardefulla DM-poang.

Efter delta forstod vi att vara grabbar
borde ha vissa chanser pa JSM i samma
gren. Mycket riktigt bade Harald och Lasse
lag uppe i smoret och endast en kranglande
rottefallabindning hindrade att vi fick tva
topplaceringar. Lasse maste slappa tatkvar-
tetten, da skidan lossnade, men Harald gick
dock in som fin fyra. Synd bara att han
into hade stalkantsskidor liksom de andra i
taten.

Samma dag tog de hemmavarande grab-
barna JDM i stafett och andralaget gick in
som sexa. Janne Aim slog knock pa kon-
kurrenterna redan pa forsta strackan med
dagens basta stracktid. Torbjorn Tiren och
Olle Magnusson fullfoljde sakert och gav
eftertryck at var stora bredd.

I langdakningen har framgangarna i 6v-
rigt varit i det narmaste lika goda. Most
suveran har Leif Nyman varit i yngre
pojkklasser. Han har vunnit samtliga tav-
lingar i distriktet, vilket ar verkligt lovan-
de. Basta aldre pojke har varit Christer
Aim, vilken gar i storebror Jannes fotspar.
Bland juniorerna har Harald trots studier
och forkylning varit bast. Visserligen fick
han stryk av Midelf med nio sekunder pa
DM, men detta var dagen efter DM i skid-
orientering. Tillsammans med broder Tor-
bjorn och Leif Stromquist bargades dock

ALLT
vad Ni behover!

Guld, silver, tennt sportpriser,

forlovningsringar etc.

finner Xi hos

Juvelerare MARTIN ELMBLAD
GOTGATAX < ) t TEL. 44 51 80

Reparaliuncr utjurcs a cgcn verkstad

Ordjorande:
1922 Simon Alenius
1923 Simon Alenius
1924 E. Johansson
1925 Simon Alenius
1926 Simon Alenius
1927 Simon Alenius
1928 Yngve Elmgren
1929 Yngve Elmgren
1930 Simon Alenius
1931 Einar Alander
1932 Ernst Sjb'lander
1933 Ernst Sjolander
1934 Ernst Sjolander
1935 Ernst Sjolander
1936 Oscar Eriksson
1937 Oscar Eriksson
1938 Oscar Eriksson
1939 Oscar Eriksson
1940 Oscar Eriksson
1941 Oscar Eriksson
1942 Yngve Elmgren
1943 Yngve Elmgren
1944 Yngve Elmgren
1945 Yngve Elmgren
1946 Yngve Elmgren
1947 Yngve Elmgren
1948 Yngve Elmgren
1949 Yngve Elmgren
1950 Yngve Elmgren
1951 Yngve Elmgren
1952 Rolf Dillen
1953 Rolf Dillen
1954 Herbert Lindell
1955 Herbert Lindell
1956 Herbert Lindell
1957 Herbert Lindell
1958 Herbert Lindell
1959 Paul Bjorklund
1960 Paul Bjorklund
1961 Paul Bjorklund
1962 Paul Bjorklund

Sekrctera
Emil Salgard
Karl Lindblom
Karl Lindblom
Nils Fogsten
Nils Fogsten
Nils Fogsten
Ivan Bolle
Ivan Bolle
Ivan Bolle
Karl Haglund
Karl Haglund
Karl Haglund
Karl Haglund
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Erik Backstrom
Sigge Pernbeck
Sigge Pernbeck
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin
Gusten Olmin

Kassor:
Sven Malm
Sven Malm
Yngve Elmgren
Yngve Elmgren
Yngve Elmgren
Yngve Elmgren
Ivar Sjonander
Ivar Sjonander
Ivar Sjonander
Ernst Sjolander
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Kalle Haglund
Ernst Sjolander
Ernst Sjolander
Ernst Sjolander
Ernst Sjolander
Ernst Sjolander
Ernst Sjolander
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Alf Malm
Kalle Ljung
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist
Ake Bergqvist

Qvriga:
S. Levin, K. Lindblom,
E. Johansson, J. Chnstensen
E. Johansson, J. Chnstensen
E. Olofsson, A. Lindgren
E. Olofsson, S. Alenius,
J. Christensen, A. Lindgren
G. Millner, K. Lindblom,
A. Strom, O. Kihlstrom
I. Sjonander, I. Bolle,
A. Strom, O. Kihlstrom
A. Jonason, S. Alenius,
C. Blom, G. Bergstrb'm
S. Alenius, A. Jonason,
G. Millner, O. Kihlstrom
Yngve Elmgren
Ivar Sjonander
Seth Levin
Seth Levin
Seth Levin
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Nils Sjobladh
Evert Jernstrom
Evert Jernstrom
Evert Jernstrom
Evert Jernstrom
Evert Jernstrom
Evert Jernstrom
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander
Edvin Alander

lagsegern. Aven yngre juniorerna knep la-
get och forst av dem var Olle Magnusson,
vilken sekunderades av Janne Aim och Lars
Holde.

I olika stadslag har vi varit represente-
rade av Harald, Torbjbrn, Lasse, Olle M.,
Janne Aim och Leif Nyman. Harald har
deltagit i ett tiotal tavlingar bade inom
och utom distriktet och inte varit siimre
placerad an pa JSM med en fjardeplace-
ring. Inte nog med det hela ganget har
skaffat sig en utmarkt grundkondition och
fri idrotts- och orienteringssektionerna har
dragit god nytta av grabbarnas lopformaga.
Darom vittnar manga topplaceringar i va-
rens terranglopningar.

Skidsektionens framgangar har i stort sett
varit en enda ledares verk. Det ar alltid
svart och osakert att ha hand om skidakare
pa vara breddgradre, men min broder Len-
nart har nu under manga ar varit den dri-
vande kraften hos oss och pa ett smidigt
och entusiasmerande satt fort Hellas till
toppen inom vart distrikt.

Samtidigt vill vi passa pa att tacka Sup-
porterkluben for det goda bidraget till
nasta vinter. Detta stod utover sektionens
ordinarie budget ger oss mojlighet att satsa
pa vara allra basta. Vi hoppas ocksa att de
juniorer som blir seniorer nasta ar skall
fullfolja den lovande upptakten och att vi
kan knyta till svansen aven pa Stockholms
scniorelit. Arne Marteng.

Forstarkning

Hellas pololag och aven vart handbolls-

lag har fatt en valkomen forstarkmng fran

Eskilstuna, i det att Runar Svensson enrol-

lerat sig i Hellas. Runar ar elitspelare i

vattenpolo och representerade Tunafors i

denna gren. Aven i handboll ar han en

talang att rakna med och i detta bollspcl

har han representerat GUIF.

Till tiivlingar och
matcher pa borta-
plan aker Ni bast
och billieast med

GULA BUSSARNA
Busstrafiken Stockholm—
Bjorkmis—Viirmdo.
Postadress: K l i n ten.
Tel. 150020.

_
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Ingvar Hallstrom

Herr Paul Ejorklund

JGHANNSSHOV

En av de legendariska gossarna i Rahu- -„ |1 f o •
anget ar icke mer. Under paskhelgen av- Jfall If alliat 1
ed namligen Ingvar Hallstrom efter en
angre tids sjukdom. Arets tjugomannasimning som den 43 :e i

Ingvar holl tlil bland orienterare och ordningen agde rum sondagen den 8 april
kidakare. Han var med i van stronga i Forsgrenska. Hellas och DN svarade i
>udkavlelag pa skidor under den glansfulla sedvanlig ordning med den aran for arran-
kidepoken. Som lagkamrat till "langa gemanget.
>ven" med tillnamnet Stolt gjorde han in- Som vanligt under de senaste aren tog
atser av legendarisk natur — speciellt pa ocksa Neptun hem potten. De var dock
lattstrackorna. starkt hotade av starka Polisens IF, som

Under manga ar var Ingvar bosatt i gjorde en fin insats men dock forivrade sig
odra Sverige men kom for en del ar sedan i stridens hetta, varfor laget blev diskat for
Iter tillbaka till Stockholm, och kastade sig
ia ater in i klubbarbetet som medlem av H3r 3r stracktiderna
3versiyrelsen. Under fjolaret drabbades NEPTUN HELLAS
lan av en svar sjukdom. Vi trodde dock L. Hennix 26,3 O. Burebo 27,1

o ... . .. .„ ...;.. B. Fridmark 27,3 G. Jonsberg 27,9
ban var pa batinngsvagen, vilket vi namn- K- Sandg 2/ >5 H. Liljedahl 27,*
ie i vart forra nummer. Tyvarr fick han L. Larsson 28,1 G. Larsson 27,9
ett svart aterfall, som andade bans liv. N. Froman 27,6 H. Wahlund 28,5

Vi vill alltid minnas Ingvar som den R- Gustavsson 27,9 L. Axelsson 28,4
, .., , " . » . G. Kihlstrom 28,2 B. E. Andersson 28,5ugna och sakra kamraten vars ord yagde L Ad!mz 2^ A. Jutner 2s;5

tungt. Hans mmne skall lange leva bland H. Malmkvist 28,3 L. Lindholm 28,0
lellenerna. Han ma vila i frid! P. Keding 27,3 R. Runfast 28,0

Red. G. Pettersson 26,9 S. Nilsson 28,4
B.Eriksson 27,6 A. Avinder 28,7
P. Asser 27,9 P. O. Olsson 27,6

_A- B. Sjoberg 27,6 B.Eriksson 28,5
x T. Synnerholm 27,2 H. Stormark 28,1

K. Konig 25,9 U. MSller 27,7
SCTU i EUIKI Vkjfoc L. Wolmsten 26,1 L. G. Wahlund 27,4
afclH LtVIN TIMlrKt B. Nordwall 25,1 L. Westergren 27,5

I forra numret uppgav vi att Seth
Levin fyllde den 12 maj. Han fyller
dock icke forran den 14 december.

P. O. Eriksson 26,0 R. Svensson 25,9
L. E. Bengtsson 24,9 R. Jansson 26,3

S:a 9.01,9 S:a 9.16,7

TERRXNG

o

HELLASGARDEN

utflyktsmalet

for alia!

Skansen:

I Sleipners terrang, som nu for tiden lo-
pes pa Skansen blev Bertil Patt, Hellas,
tredje man i huvudklassen. Kul att fa se
Hellas farger i taten i dylika sammanhang.
Det var lange sedan sist. Go on! Och val-
kommen i det grona ganget.

Fiskartorpet:
Annandag Pask hade Gota inbjudit till

Fiskartorpsterrangen. Bertil Patt lopte korta
banan 3.000 m och blev knappt slagen av
Rolf Dahlgren, Dsmo.

R p s i i l f a f -

Sdllskapet GH

gratuleras

Hellas overstyrelse

3.000 m: 1) Rolf Dahlgren, Dsmo, 10.05,
2) Bertil Patt, Hellas, 10.06, 3) Anders
Kallman, Enkopings AIF, 10.14.

I tavlingen for A-ungdom, 2.000 m seg-
rade Jan Aim fran Hellas.

Resultat:
Nyborjare, 3.000 m: Lars Persson, Solna

IF, 11.29.
A-ungdom, 2.000 m: 1) Jan Aim Hellas,

7.09.
B-ungdom, 1.000 m: 1) Gunnar Lind,

Norrtalje, 4.32.

tjugomanna!
tjuvstarter. Detta gjorde att Hellas unga
lag kom tvaa.

De vara var endast tippade att komma
fyra, men vi overraskade stort och bese^-
rade SKK efter en skarp strid. Genom
Polisens malor hamnade vi darfor pa andra
plats. Men regler ar regler aven nar det
galler poliser. Vi formodar att alia som
tavlar for Polisen ar poliser eller blivande
sadana. — Hm!

SKK POLISEN
L. Fjarrstad 27,1 R. Romell 27,0
J. Carles 28,5 L. Bjornhard 27,9
E. Ingelsson 27.7 L. Ohlund 27,7
L. Olsson 28,1 C. Melin 27,5
J. Gustavsson 28,1 B. Sirks 27,4
D. Fristedt 28,7 B. Dstlund 27,0
J. E. Dahlqvist 28,5 L. Reitner 27,5
B. Branelius 28,4 R. Palewski 27,8
U. Nordstrand 28,5 R. Lindstrom 28,0
K. Persson 26,4 T. Lindstrom 27,8
B. Amnell 28,9 T. Molin 27,9
L. Engstrom 27,8 R. Svensson 27,9
C. Odehammar 28,6 P. Lindstrom 27,4
B.Pernold 27,6 S. Olsson 27,0
T. Fjarrstad 27,2 J. Stinesen 26,8
B. Bentr.er 28,2 G. Aberg 27,1
C. Hansson 27,6 B. Svensson 27,0
G. Lundqvist 28,0 T. Jurdell 26,4
B. Rask 27,6 O. Jeising 26,2
H. Eriksson 26,0 J. Lundin 25,9

S:a 9.17,5 (Diskv.) 9.05,2

I lagkappen 10X50 aidersklasser 1947—
52 kom vara grabbar tre efter SKK och
Neptun. Resultat: 1) SKK 5.47,8; 2) Nep-
tun 5.48,0; 3) Hellas 5.51,4; 4) Polisen
5 r-i .1 C ,T.:>.>, 1. ^"5 •

Om nagon tycker
att det ar val mycket annonser i Hellas-
bladet numera, speciellt i forra numret, sa
beror delta pa att Goran Larsson belt fi-
nansierar bladets utgivning med annons-
intakterna. Hellas behover bara betala di-
stributions- och de ev. klichekostnaderna.
Saledes en avsevard besparing for Hellas.
Gynna garna annonsorerna!

***

Stadionpoang
I tavlingen om de vardefulla Stadion-

poangen kom Hellas pa 4:e plats i DM-
tavlingarna och sammanlagt efter 3 ar lig-
ger vi pa delad 5:e plats bland de 12
Stadionklubbarna.

Glom ej medlemsavgiften och ev. adress-
forandring.


