lEILASBLADET
Manadsblad for Sim- oeh Idrottsklubben
—
= HELLAS
=

ANNONSPRIS:
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APRIL
Hellenianer!
Borjan till forverkligande av en gammal onskan ar harmed fullbordad. De dagar sorn gatt bar visat att detta blad
borde ha en uppgift att fylla. Den utbredning var klubb
har med dess olika grenar, de manga medlesnmar vi aga,
den pragel utat av Hellas sasom monsterklubb, allt talar
for nodvandigheten av att fa detta medlemsblad.
Vi rakna icke med att vara drivna tidningsman, men
vi rakna helt siikert pa att forstaelsen for var goda vilja
finnes bland Eder, da friimst med tanke pa att vi aro enkla
Hellaspojkar allesammans.
Meningen med var tidning ar att vara en sammanbindande lank bland alia vara priiktiga pojkar och darfor
bor det sta var och en fritt som sa onskar att bidraga till
tidningens utstyrsel. Sa langt utrymmet och lampligheten
av det skrivna tiHater aro Ni valkomna!
*
Detta fiirsta nummer utsandes till alia. Nasta nummer
sandes endast till fullt klara medlemmar som betalt sina
forfallna avgifter.
Uteblir tidningen vet Ni orsaken!
Nagon prenumerationsiivgift upptages ej men hanvisa
vi till Styrelsens meddelande om den beslutade forhojningen av arsavgiften som ar niidvandig for Hellasbladets
utgivande
Till de olika funktionarer som ha resultat och meddelanden att liimna for publicerande bedes att alltid fa
dessa omedelbart eller senast till den 15 i varje manad.
Med en forhoppning om att Hellasbladet kommit i ett
lyckligi iigonblick overliimiia vi nu detsamma.
Redaktionen.

Hellas klubbafton med gymnastikuppvisning
Sondagen den 2 april kl. 7 e. m. a gymnastiksalen Tjarhovsi.'atan 22.
Musik av Kar. Folkskolas gossorkester.
Ghmtsang av HIT S. Ahlgren och Fab. Pettersson.
Solosdng av HIT S. Ahlgren och C. Marken.
Efter uppvisningen dans till kl. 1 f. m. (rnusik av strakkapell).
Servering.
Entre till uppvisningen 50 ore, inkl. dansavdelningen 1 kr.
Biljetter hos styrelsen samt i Blombergs pappershandel Folkungagatan 14.
I tla::m ide biljetter redovisas vid ingangen.

Utgivare:
E. LUNDKVIST,
OstgiJtagatan 47.
Sthlmstcl. So. 4440.

1916

Soderfdreningarnas v inter id rotts=
tavlingar.
Hellas ndr 3:dje plats i huvudtavlingen med
1.216.5 podng.
•'

Hnrald Bergman.

Da arets tavlingar nu iiro avslutade kunna vi se tillbaka pa arbetet med nagorlunda god kiinsla info'r resultatet. Hellas har ju aldrig lagt an pa nagon mera rationell vinteridrottsserie, utan ha de olika medlemmarna
var pa sitt hall utovat den hiirliga vintersporten, oberoende av tavlingsjakt och rekordjakt. Med den foreg.
vinterns tavl.-serie i minnet beslot styrelsen dock i ar
soka fora medlemmarne samman i ett helt, varfor vi i
ar verkligen sokt fa alia med i tavlingen. Delvis har ju
arbetet ront en del motgangar da ju sadana namn som
G son Holmberg, Vilh. Larsson, Dick Andersson, Sven
Lindhagen m. fl. pa grund av militarkommendering under
storre delen varit fiirhindrade deltaga, och darmed en
ickc sa obetydlig s ma poang ftjrtorats.
Se vi tillbaka pa tavlingarna ha vi i skidtiivlingarna
klubbens och tiivlingarnas friimste man, Harald Bergman, som ensamt tillfort klubben ej mindre an 148 p.,
varav han av seriens 6 tavlingar vunnit 4. Haralds
goda energi och tiivlingslust bor sta som ett exempel
pa vad en fast vilja kan utratta. Alia gratulera vi »Hare»
till framgangarna, lyckonskande honom till annu manga
segrar for sig och de grona fargerua. Av vara ovriga
ha Edvin Svensson deltagit i 4 tavlingar och hemfort
63 p., Helmer Broden 33 p., Ruben Lundgren 29 p. i
4 tavlingar o. s. v. En sarskild honnor till Svenne Bergstrom, som trots 3 par avbrutna skidor iindock »hiingt
med» serien in i det sista. Bland var energiska skolavdelnings akare har Olle Sundmark lyckats biist och
stannar genom 61 p. pa 4'de plats bland alia i serien
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deltagande. Den lilla energiske Axel Norman som forst
pa sista slutet riktigt tycktes ha kommit i tavlingshumor bar akt in 50 p., »Gosta» avenledes 50 p., Ture
Tornkvist 47 o. s. v.
Skridskotavlingarna ha i ar varit utomordentligt harda,
och ha bjudit stora overraskningar.
Bast av de vara bland seniorerna bar »Kapten» (Gunnar
Andersson) varit som genom 98 p. kommer i framsta
rummet och stannar pa ll:te plats i poang bland de till
ett 70-tal uppgaende tavlande.
Av juniorerna bar E. Augustson natt 77 p. och blev
4:de man individuellt.
Intresset bar varit stort bland medlemmarna ehuru
det dock brustit pa en del hall. Det bar varit roligare
att »titta pa» nar kamraterna knogat for aran, i stallet
for att sjalv taga i ett slag och hjalpas at till framgangen. Till ett annat ar, om det ar meningen vi da
skola fortsatta i serien, eller om det som pa ett par
hall framforts vi skola soka fa tavlingarna pa en annan
bog, vill undertecknad endast tillagga den onskningen,
att ingen Hellas-pojk ma draga sig fran tavlingarna av
rent bekvamlighetsskal.
Sasom en final pa tavlingarna kom juniorernas stafettlopning a en distans av c:a 32 km. for 4-mannalag.
Banan var lagd fran Sciderstadion till Sandsborg och
tillbaka. Har motte vara ungdomar med ett i vart tycke
gott lag, som dock vid starten bos ovriga klubbar tycktes
ha synnerligen liten respekt. Vart man gick sa hordes
allmant den tanken att det var mellan So. I-klubb och
Nacka striden skulle sta, om det nu var detta eller utsikterna till att annu sla ett slag for gamla Hellas! Alltnog, da Bertil Nystrom vilken akte forsta man trots sin
obekantskap med terrangen lamnade stafetten till andra
man Olle Sundmark hade ban trots felakning vid »Hvilan»
endast slappt ett 30-tal meter pa det framforvarande
Nacka-laget. Olle Sundmark lyckades denna dag ej sa
bra som vantats varfore Axel Norman hade ett par dryga
100-tal meter att »aka in». Axel som vid denna tiivling
var i ypperlig kondition gjorde dock det otroliga, och
lyckades aven med ett par minuters forsprang sasom
ledande lag overlamna stafetten till Birger Rosen som
akte sista man. »Birger» holl det forsprang ban fatt
och med en anvand tid av 2 t. 43.03 sek. hemforde vara
duktiga kamrater segern fore Nacka och Sodermalms I. K.
pa narmaste platser.
E- 0.

Bandy.
Under den nu avslutade sasongen bar var klubb deltagit med tvanne bandylag; i pokalserien och juniorserien, bada anordnade av Stockholms idrottsforbund.
Manga ganger bar det vallat svarigheter att fa seniorlaget fulltaligt varfor det upprepade ganger mast kompletteras. Till sist gick det dock att fa en god elva,
men da voro matcherna pa upphallningen. Pa manga
omraden ha vi fatt vara med och skurit lagrar men i
bandy skar vi bara — smorj. Jo, en gang spelade vi
oavgjort och en gang segrade vi. Juniorlaget bar lyckats
battre och visade sarskilt i matchen mot Sodermalms
Idrottsklubb mycket energiskt och bra spel och torde
flera av dess spelare till nastkommande sasong bliva
en god forstarkning for seniorlaget.
Resultat i pokalserien: i 6 spelade matcher 41 mal
mot 5; i juniorserien: 4 matcher, 15 mal mot 5. Vara
motspelare ha »malat» sa mycket att det kunde racka
for ommalning av hela vart klubbhus.
0. E-

AUG.

H E R R - S K R A D D E R I

Halsning fran

ordforanden.

Det var ett betydelsefullt beslut, som Hellas fattade
vid sitt senaste arsmote, da foreningen beslot att starta
en liten egen tidning.
Manga av Hellas' trognaste medlemmar ha liinge kiint
det som en brist, att de hade sa fa tillfallen att komma
i beroring med de ovriga. Vid idrottsovningarna liksom
i Malarbadet om onsdagarne bar det egentligen varit
endast stamtruppen, som mott upp. De manga andra
ha vi sa sallan fatt tag uti. Och nar dessa pa sa satt
kommo att mer och mer kanna sig ensamma, sa ha de
allt mera uteblivit och till sist alldeles forsvunnit Detta
bar gjort oss out sarskilt diirfor, att vi ville vara mer
an andra en klubb av riktigt goda kamrater.
Men nu kommer Hellas manad efter manad och gor
sig pamint genom sin tidning. Och vi hoppas, att varje
Hellasgrabb skall kanna, att det knytes sa smaningom
ett allt starkare band mellan honom och foreningen
Och sa overga vi till »predikan». P^orst och framst
skola alia Hellaspojkar infinna sig till manadsmotet den
3 april kl. 8,15 precis i Hogbergsgatan 13. Da skola
slutligt • avgoras nagra mycket viktiga stadgeandringsforslag. Framfor allt forslaget om hiijande av foreningsavgiften till 3 kr., varigenom det sknll bli oss mojligt
att fortsatta utgivandet av var fina tidning.
Vid samma tillfalle skola vi forsoka fa nagon ratsida
pa var fotbollsfraga. Och det vore ju icke for tidift.
Sarskilt hoppas vi pa var livskraftiga skolavdelning.
Tank ut nagra intresserade fotbollspojkar som iiro hemma
i den iidla sporten och villiga att nagot gora for densamma, sa skola vi satta in dem i en fotbollskommittc.
Kelt sakert skola vi ocksa pa den vagen fa en hel miingd
nya friska idrottsman till medlemmar i foreningen.
Darnast kommer gymnastikuppvisningen, varom lases
narmare pa annat stalle i tidningen. Varje Hellasgrabb
skall salja ett par biljetter minst till var fin-fina trupps
uppvisning.
Sa paminna vi om medlemsmotet i Hogbergsgatan 17
sondagen den 9 april kl. 7 e. m. Vi skola da balsa nya
medlemmar valkomna samt fa sedan bora ett mycket
intresseviickande foredrag om Norrlands sagverk, illustrerat
med skioptikonbilder. Foredraget halles av modern till
ett par av vara pojkar: Fru Hulda Brolin. Hennes man
var disponent vid ett stort sagverk och hon bar salunda
sett livet dar pa nara hall. Som hon dartill ar intelligent
och begavad och varmt intresserad av var forenings
arbete, skall det bli ett noje att mangrant samlade balsa
henne valkommen.
Till sist vilja vi agitera litet for vara kamratmoten
under vintern i Malarbadet. Pa onsdagskvallarna. De
som vilja trana gora det, de som endast vilja bada ha
sin frihet, de som vilja lara sig simma kunna fa litet
handledning. Och sa fa vi raka varandra, ha litet roligt
tillsammans och bli mera bekanta med varandra.
Och sa leve var forening och vaxe i inre sammanhallning, i god kamratanda och i yttre framgangar.
Ordforanden.
ETT GOTT KANNEMARKE
pa en medlem ar vart prydliga klubbs
marke pa rockuppslaget.
Detsamma kostar en krona och kan
kopas hos samtliga i styrelsen samt hos
Blomberg.

&

HERRKLADER i elegantaste utforande. Billiga priser. Storsta lager av SVENSKA & ENGELSKA TYGER i hogfina och medelkvalHSer.
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En epilog till Hellas simuppvisning.
For mangen kan det synas som om simidrotten ligger
i dvala. Sa ar det nog i de fiesta klubbar; orsaken
kanna vi alia Att Hellas har en god stam av simmare
och aven uppviixande sadana framgick av uppvisningen
den 12 mars i Malarbadet. Nagra fa som aga goda
forutsiittningar till bra simmare aro t. ex. Stromberg,
Bergstromarna, Nygren m. fl. Stromberg ar nog en att
rakna med orn nagra ar, typen for en god brostsimmare
med kraft och energi. Karl Bergstrom som alltid varit
bra pa detta simsatt ar ej tillrackligt lugn och sansad.
Sven Bergstrom blir fin pa ryggsim om han iakttager
noggrann traning samt lugnt och sakert inarbetar simsiittet. Vad Nygren betraffar bor han intresserao sig for
polo dar han kan bli till stor nytta for laget Akerman
ar aven bra. Slutligen ett par vanliga ord till Moppe,
som slnrvar mod sin traning. Han kan kvalificera sig
till en god hoppare! Men da bor han vinnlagga sig om
att trana ordentligt Detta har jag forut sagt Moppe
vilket han tyckes ha glomt. Till sist aven nagot for
alia att tanka pa: Niir du blir en god simmare, lat dig
ej lockas, utan hedra klubben med din narvaro. D--g.

0. E.

Dahlstrom & Ringstrom
SKRADDARE
Skomakaregatan 34 - Stockholm
Hornet af Tyska Brinken
Allm. Tel. 14251

I Brandkarens gymnastiksal vid Tjarhofsgatan har
under vintersasongen hallits en hel del tavlingar omfattande tvenne serier. Serie I, gren- och mellanhopp
samt serie II ornfattande st. langd- och hojdhopp samt
hojdhopp ined ansats. I varje gren tavlades tva ganger
och holls tavlingarna i tvenne omgangar. Den senare
omgangen av tavlingsgrenama voro aven pristavlingar.
Dessa ha runt bra tillslutning och naddes i regel goda
resultat som synes av nedanstaende:
Serie I: (Gren- o. mellanhopp).
1. Curt Sjoberg, 25 poang.
2. E. Backstrom, 20
»
3. G. Hamrin,
9
»
Serie II:
1. Erik Backstrom, 42 poang.
2. Curt Sjoberg,
30
»
3. Karl Stenberg,
18
»
4. Vilh. Jansson,
17
»

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

(11 delt.)
(8 delt.)

(9 delt.)

(8 delt.)

(10 delt.)

Viilsorteradt tyglager af de basta
svenska och utlandska fabrikat.
Bestallningar utforas omsorgsfullt och till billigaste priser

Herr & Damfriseringen
FOLKUNGAGATAN 8 A -

REKOMMENDERAS

Johansson
(Medl. i Hellas)

Fran arsmotet.
Allt enligt gamla vanor. Samling kl. 7.30 i Kat. folksk.
kollegiesal. Sa gott som alia vara nya medl. narvoro,
och ett storre antal aldre aktiva d:o, men sjalva stamtruppen av aldre som i Hellas' forsta begynnelse (gamla
P. G.) da syntes i sjalva kretsen, lyste nu med sin franvaro. Det ar synd.
Jag traffade en harom dagen. »Naii! Ja va' inte dar,
glomde bort'et, festarru. — Hade nog tid m e n . . . » Ja,
sa dar ar det. Hade nog t i d . . . Kom ihag, kamrater!
De som sta vid styret fa plottra bort all sin tid och
delvis nattsomn for att halla maskineriet inom klubben
i gang. Lat dem ej motas med ett: jag glomde det.
Den frasen biir vara glomd for alia Hellaspojkar.
Nu ater till arsmotet. En massa kommitteval m- m.
varefter man i samlad trupp tagar upp till »kaket»,
dar hovmastaren »Riche» med tillhjalp av vara klammiga
Hellassystrar Fr. Agnes Karlsson, Emma Sandberg och
Stina Bergstrom »bullat» fram det allra harligaste the
med doppa fran var minnesgoda bagar Gustafsson. Tal
for alias var »farbror», sedan d:o for »systrarna», gamla
och nytilltradande inom styrelsen m. fl., allt under det
att hurra-ropen avloste varandra. Efter det Nisse Moqvist
»dragit» en del finesser pa flygeln talade »Erik» for den
goda anda bland klubbkamraterna som ar radande varefter
man vid halv tolv-taget lomade var och en till sitt med
den kanslan att kvallen i hog grad varit lyckad och fort
medlemmarna samman i kamratkretsen.
f. d. Sekr.

KNUT LUNDIN
Allm. Tel. 11811 -

Nr. 1.

Vid i Kungsholms Ldroverks gymnastiksal den
5 Mars anordnade inomhustavlingar gallande distriktsmasterskap, deltogo nagra av vara framsta. I den ytterst
harda konkurrensen lyckades dock endast Curt Sjoberg
na placering a prislistan, men nadde aven de b'vriga
goda resultat och erovrades standardmedaljen av Erik
Backstrom, Curt Sjoberg samt Erik Werner.
De varas resultat voro:
St. langdhopp: C. Sjoberg 285 cm,, E. Backstrom 282.
St. hojdhopp: E. Backstrom 135 cm. (standardmedalj),
E, Werner 135 cm. (standardmedalj).
Grenhopp: E. Backstrom 217 cm. (standardmedalj),
G. Sjoberg 217 cm. (st.-med.), E. Werner 217 cm. (st.-med.),
Karl Andersson 205 cm.
Mellanhopp: C. Sjoberg 357 cm., E. Werner 355 cm.

Inomhustavlingar.

Pristavlingar:
Jan. 27. St. langdhopp:
(efter lottn.) E. BackstrOm, 282 cm.
Curt Sjoberg,
282 »
Nils Luthnian,
261 »
Jan. 27. St. hojdhopp:
Erik Backstrom, 135 cm.
Curt Sjoberg,
130 »
Febr. 3. Hojdhopp:
E. Backstrom, 160 cm.
Curt Sjoberg, 155 »
Wilh. Jansson, 155 »
Febr. 10. Grenhopp:
E. Backstrom, 215 cm.
S. Victorin,
215 »
C. Sjoberg,
205 » (215)
E. Werner,
205 » V 215)
Febr. 24. Mellanhopp:
C Sjoberg,
352 cm.
E- Werner,
322 »
E. Backstrom,
308 »

l:sta arg.

Herr- & Damskradderi

KO R N H AMNSTORG 59

-

Allm. Tel. 11811

Svenska och utlandska tyger standigt pa lager. — FOrstklassigt utfflrande! — Billiga priser!
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Det basta

hos

KLADER, HAT TAR & SKODON
Regeringsgatan 10—21
Det t>asta hos
Program for April manad:

HELLAS STYRELSE:
Ordforande:
Komminister Ernst Klefbeck.
v. Ordrorande: Erik Lundkvist, Ostgotagatan 47. So 4440.
Sekreterare:
Herbert Lindell, Skanegatan 64. So 8970.
Kassor:
Erik Backstrom, Nytqrgsgatan 19 A. So 4311.
Sekr. i allm. idrott: Oscar Eriksson, Asogatan 68 IV. So 351 83.
Sakrast l/i7—l/-28 e. m.
Sekr. i simidrott: Ivan Bolle, Hornsgatan 156. So 3279.
Bitr. sekr. i »
Sven Bergstrom, Skanegatan 59. So 30663.
Suppleanter:
E. Schorling och Hj. Stalhand.
Materialforvaltare i allm. idrott: Birger Malm.
»
i simidrott: Josef Gunnarson.
Sektionsstyrelse for skolavdelningen:
Ordforande och instructor: R. Dahlberg, Kat. Sodra Folkskola.
So 31702.
Sekr. for allm. idrott:
Ragnar Asp.
»
» simidrott:
Richard Akerman. Knut Mogren,
Harry Jakobson, W. Lindroth.
Suppleant:
Erik Backstrom.
Kontrollanter for idrottsmarket:
Erik Backstrom, Sven Bergstrom, Ivan Bolle, Oscar Eriksson,
Herbert Lindell. Erik Lundkvist, Sven Montan samt'Edv. Olofsson.
Ordinarie sarnmantrade halles Mandagen den 3 april
kl. 8 e. m. 13 Hogbergsgatan.
Medlemsavgifterna aro enligt beslut a arsmotet hojda
till 3 kr. pr ar och kan om sS onskas inbetalas i tvenne
omgangar a 1.50 hos kassoren Erik Backstrom Nytorgsg.
19 A, eller i Malarbadet alia onsdagskviillar samt a Sodermalm: i Blombergs Bok- & pappershandel, Folkungagatan
14 (Hr E. Olofsson), a Staden inom broarna: Svanstrom
& C:o. Myntgatan 1 (Herr Einar Karlsson), a Vasastaden:
Verner Larssons Speceriaffar, Karlbergsvagen 43.
Anmal adressforandringar till 1 april.
Gymnastikovningarna paga under hela april manad.
De medlemmar vilka dnnu ej redovisat for biljetter
fran klubbens olika tillstallningar ombedjas gora detta
ined snaraste.
Styrelsen-

Terrdnglopningar.
Start kl. 10 f. m. vid Sandsborg omedelbart bortom
Sodra Kyrkogarden.
Omkliidning sker i uppvarmda lokaler.
April 2.

Tra'ningslopning under ledning av »master»,
c:a 4.COO meter.
»
9. Tra'ningslopning under ledniug av »master»,
c.'a 5 000 meter.
» 16. Pristavlan, c a 4.000 meter.
» 21. (Langfred.) Pristavlan, c:a 5.000 meter.
» 24. (Annand. Pask) D:o
» 6.000 m. (2 varv).
Dessa tiivlingar indelas i tvenne klasser sarnt omfatta
tillsamman en serietavlan for varje klass.

Simidrott.
Tavlingarna hallas i Malarbadets simhall onsdagar kl.
1/2 9 e. m.
April 5. Raka och varierande hopp.
» 12. 2 langder fritt simsiitt.
* 19. 100 m.
•
»
> 26. 200 m. brostsim.
Dessa tavlingar utgora tillsamman en serie och fordras
for att erhalla pris att hava startat i alia tavlingarna i
serien med undantag av hopptavlingen. Poiingberakning
respektive 7, 5, 3 och 1 poang.

Skolavdelningen.

April 5.
» 12.
» 19.

Hellas Qymnastiktrupp
beder harmed aft fa framfora eft tack for god ledning
till »Raspen» och Nisse Carlsson.

r

Stockholms Nya Juvelerareaffar

Terranglopningar.
Start kl. 10 f. m. vid Sandsborg.
April 9.
»

16.

»

24.

Innehafvare Arvo Andersson

OOTQAT. 11. A.T. 'i0760.

MALMSKILLNADSQ 3A. A. T. 5852.

rekommenderas.
Reparationer utfores a egen verkstad.

Simidrott.
I Malarbadet kl. ^/<> 9 e. m.
Tiivlan i raka hopp.
Livraddning.
2 langder ryggsim.

Traningslopning under ledning av >master*,
c:a 2.000 m.
Traningslopning under ledning av »master>,
c:a 3.000 m.
(Annand. Pask) Pristavlan, c-a 3-000 m.

J

flOOLf
STROflS
KOIIOITORI
BESTALL Edra sportskoF!
Endast da kan Ni fa skor som passa precis
for Edra fotter. Bestallningar emottagas av
H. PCJBLLMAN, \7 Brahegatan 17
Obs.! Sveriges fornamsta idrottsman anvanda endast dessa skor.

(Medlem i Hellas)
REGERINGSGATAN 42 — REKOMMENDERAS
Servering av Kaffe, The, Chokolad,
Goda Bakelser! Gott wienerbrbd!

S t u vet vd e 1 n i n , Salviigrand 7
(Hornet av Myntgatan, nedanfor

huvudaffaren.)

^^ Herrskrddderi

J.
34

34
INGANG

EANGAKDSGATAN

Rekommenderar sig till utforande af ett forstklassigt arbete till
billigaste pris. Reparationer och pressningar emottages. Ha'mtas
efter tillsagelse pr Allm. tel. 13846. Bestallningar emottages
afven da tyg tillslappes.

