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gar SVENSKA DAGBLADETS siora PROP AG AND ALOPNING! Alia idrottsman ligga redan 1 och trana
for brinnande livet till den stora kraftmatningen, Det
giiller for oss att komma val beredda, och for varje

pa det forarbete han sjalv nedlagger for att vid tavlingsdagen vara i basta kondition.
Deltag i vara egna uttagningstavlingar (se sista sidanl), men for att dessa skola bli vad
de aro avsedda for, namligen att fa fram det basta klubben ager av Idparekrafter, fordras
att alia unga friska pojkar mangrant mdter upp! Aven bollentusiasten, gymnasten, simmaren och vinteridrottsmannen. Forsok att intressera gamla slofockar till deltagande!
Hjalp klubbfunktionarerna i deras stravsamma arbete! Alltsa: latom oss samlas hela
massor o c h m a v a r losen bliva: FRAM
FOR
H E L L A S !
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Qymnastik uppvisningen.

Eftersom jag blivit direkt ombedd att har »offentligt»
yttra mig om var gymnastiktrupps senaste uppvisning,
vill jag harmed nedskriva nagra reflektioner. Jag hoppas
emellertid att ingenting i denna lilla uppsats kommer att
upptagas sasom nagon elak kritik, ty allt vad jag kommer
att saga ar endast dikterat av basta valmening.
Sasom gammal gymnast vet jag alltfor val vilket
intensivt arbete som maste ligga bakom en lyckad uppvisning och jag kan darfor inte annat an lyckonska var
lilla trupp — och dari forst och framst vara energiska
ledare Nisse Carlson och Ragriar Asp — till det goda
resultat som verkligen uppnatts.
Forst och framst i ogonen fallande var truppens goda
material. Det ar verkligen sallsynt att inom en forening,
som ej har gymnastik till huvuduppgift, finna sa goda
kroppar. Detta framhaller ju starkt de utmarkta resurser
var forening verkligen forfogar over.
Den individuella hallningen var genomgaende god fastan
ju litet symptom till nagot krystad givaktstallning forefanns- Denna spanning i »givakt» bor var och en tanka

pa att avlagsna, ty den medfor sa latt »svankryggen»,
som icke far forekomma. Brostkorgen skall naturligtvis
hallas sa hog och vid som mojligt, men utan nagon
krystning eller spanning, ty denna omojliggor den djupa
mellangardsandningen. Vid alltfor kraftig indragning av
buken blir individen namligen nodsakad att uteslutande
anvanda den s. k. nyckelbensandningen, som forst och
framst i onaturlig grad paverkar hjartverksamheten,
Med nagon iiten eftertanke inses ju ocksa latt att brostkorgens expansionsformaga minskas uppat dar revbenen
aro fastvaxta vid brostbenet. Anstrangning att kunna
andas blir darfor vid sadan andriing pataglig.
Vid truppens inmarsch rakade centern och vanstra
flygeln av nagon anledning i otakt med taten, En sadan
malheur kan ju latt intraffa, men den kan och maste
dock lika fort avhjalpas genom att varje man iakttager
tatkarlarna. Om var och en uppmarksammat detta, hade
otakten ej behoft sasom nu var fallet, ett halft varv for
att uppklaras.
Under marschen skall naturligtvis hallningen bibehallas.
Nagra ytterligheter vare sig stelhet eller slapphet, far
icke forefinnas. Nagra av de sma centermannen verkade
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under marschen mera »tandatleter» an gymnaster och
de voro i regel nagot efter i takten. Sadant stor och
marks ovillkorligen om an »dragningen» ar aldrig sa iiten.
Det fristaende programmet genomfordes bra, sa nar
som pa nagra sma missoden. Men en sak — lystra
alltid till ledaren och iakttag alltid rdttning dven i sidoled
da truppen star pa utryckta rotar. Truppens vanstra
flygel forbisag tydligen totalt detta.
Bland hoppen genomfordes de fria hoppen med basta
hallning och darnast overslagen. Betraffande de sistnamnda forvanade det mig dock att ingen enda forsdkte
sig pa detsamma med rak kropp och raka armar, som
ju onekligen blir det elegantaste bland overslag-. I truppen
fanns flere som skulle kunna gora detta.
I mellan- och ytterhoppen liksom aven i grenhoppen
brast hallningen hos flere. For dessa tre hopp galler
gemensamt, att sa snart handerna slappt hasten skall en
kraftig uppryckning foretagas, varvid sarskilt ljumskarna
pressas framat. Darigenom erhalles full beharskning av
kroppen saval under hoppet som i nedslaget.
Sa till sist — tank alltid pa hakan, att denna latt
indrages. Detta galler alia rorelser, saval fristaende som
havrorelser och hopp. Kom ihag detta for framtiden.
Innan jag- slutar vill jag sasom gammal P. G:an och
Hellas-medlem uttala den forhoppning, att var nu sa bra
igangsatta gymnastikavdelning matte alltjamt fortsatta
pa den inslagna vagen. Resultatet blir da gott. Tyvarr
har jag1 ej haft tillfalle bevista nagon av de tidigare
uppvisningar som foreningen haft, men resultatet av
denna sista uppvisning talar tydligi nog*.
Kalle Hell.

Utflykt.
I stallet for det sedvanliga medlemsmotet i Hogbergsgatan 17 skola vi som vanligt den andra sondagen i maj
styra vara steg till den lilla vackra Kalltorps-sjon. Det
blir salunda den 14 maj.
Vi taga oss dit nar det bast passar for den ene och
andre. Men i tidig »morgonstund» forstas, det ar klart
det. Cyklister sla sig- tillsamman och trilla astad fran
planen vid Folkungag^atan 36 t. ex. De kunna val starta
kl. 9 eller 9,30 f. m. De som marschera bilda sma glada
och trevliga Crupper och knoga i vag^ nagon halvtimma
tidig^are. Ordforanden och andra mera tungrodda aka
med Saltjobadstag-et till Nacka och promenera darifran.
Tag-et g-ar kl. 10 f. m.
Sa samlas vi alia vid sjon. Och sa borjar friluftslivet: sparka boll, »lubba terrarig» o. s. v. Matsack skall
medtag-as. Finfina och valsmakande pris utdelas. Och
sa ska vi stackars steng-atstravare fa trampa fin, mjuk
jord, lyssna till fagfelsangen, frojdas at friskt, gront gras
och nyutslagna blommor samt naturligtvis gladjas at och
med varandra. Friskt humor hor naturliglvis sjalvfallet till.
Alltsa rnangrann samling-.
Pa tal om utflykt bor jag1 val ocksa meddela de Hellener,
som genom langpromenader tanka forbereda sig till sommarens traningar, att det ar klart nu for vandring- till mitt
»slott» i Neglinge. I basta fall ska dom fa litet te, nar
OYNNA
TIDNINGENS
ANNONSORER!

de komme fram. Annars atminstone en bag^are friskt
vatteri och en trappa att sitta uppa. Var icke det sista
lysande, sa sag?
Om idrotten far Ni lasa pa annat stalle.
Det ar nu sista manaden vid t raff as i Malarbadet. Det
brukar vara »sareg - na» tavlingar pa slutet. Da kunna
aven landkrabborna vinna pris. Ty darvid fordras visst
huvudsakligen gott humor.
Ordforanden.

Manadsbrevet.
Till

Skolavdelntngen.

Lyckligtvis finnes inom avdelningen en simsektion,
men beklagligtvis vidlader hos en stor del av dess medlemmar en forskracklig slohet. Huru var det onsdagen
den 5 april i Malarbadet! Voro Ni dar? Naturligtvis
inte, for da kunde Ni avgiva ett omdome. De verkligt
intresserade som hade infunnit sig kunna rita till betyget.
Tank pa fjolarets skolavdelning! Hur mycken fart,
hur mycket intresse, hur stort deltagareantal var det ej
i dess tavlingar. Forsok att efterlikna och overtraffa
den! Klaga ej over att Ni ej hinner o. d, Det tyder
bara pa slohet, och slohet horde ej finnas inom Hellas!
Alltsa, Hellenianer, gamla och unga! Upp till arbete
for en livskraftig skolavdelning. Ty pa den beror Hellas'
framtid.
Sekr. i simidrott for skolavd.

Terr&nglopning.
Var forsta »terrang» gick sondagen den 16 April med
start och mal ute vid Sandsborg. Banan, som matte c:a
4,000 meter, strackte sig i en bage forbi Nyckelby och
Dalen, samt var lagd i en synnerligen omvaxlande terrang.
I klass I (seniorer) som raknade 10 startande, blev
resultatet: l) S. Holm, 15.06.6, 2) Nils Lind, 16.07.9
3) F. Tranberg, 16.13.8, 4) A. Grimstedt, 16.14.3,
5) E. Jonsson, 16.18.8, 6) G. Torner 16.31.5, 7) O.Eriksson, 17.16.5, 8) E. Pettersson, 17.40, 9) Karl Jansson,
17.57.6, 10) G. Lund, 20-32.9.
Klass II (juniorer) blev av an storre intresse da har
mottes ej mindre an 15 relativt oprovade »formagor».
Resultat: 1) S. Bergstrom, 15.56.2, 2) B. Malm, 15.58.1,
3) V. Lokvist, 16.45.3, 4) Thure Karlsson, 17.07.8, 5) Erik
Karlsson, 17.08.9, 6) H. Lofgren, 17.30.2, 7) G.Eriksson,
17.41, 8) K. Wahlberg, 17.45, 9) B. Johansson, 17.45.5,
10) H. Lindell, 17,56., 11) Gust. Eriksson, 18,24.8, 12) N.
Ekholm, 18.25.9, 13) 0. Norman, 19.20.6, 14) Erik Lof,
20.27, 15) Gunnar Karlsson, 20.38.4.
Fran lopningen kan antecknas, att den skedde parvis,
1 min. mellanrum, att flertalet sprungo med bara och
oskyddade knan, vilket var oforstandigt under 5 gr,
»hetta», att alia 25 startande fulibordade lopningen och
att den mahanda basta och spanstigaste lopningen gjordes
av den nyss fran skolavdelningen till klass II overforde
Ture Karlsson.
Nivde.

AUG.
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HERRKLADER i elegantaste utforande. Eilliga priser. Storsta lager av SVENSKA & ENGELSKA TYGER i hogflna och medelkvalifeer.
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Simnlng.
8 marso. 500 m. fritt.
.1) R. Akerman, 8.51, 2) S. Bergstrom, 8.59, 3) G. Nygren 9.1.7, 4) S. Wallbom 10.4.5, 5) K. Stromberg 10.4.6.
22 mars. 100 m. ryggsim (hand.)
1) G. Bergstrom, 1.49.7 (pa.ga), 2) S. Bergstrom, 1.51.8
(pa 19), 3) G. Nygren, 153.7 (pa 11), 4) S. Wallbom, 2.25
(pa ga).
100 m. brostsim (hand.)
1) G. Bergstrom, 153,2 (pa 16), 2) S. Bergstrom, 1.54.2
(pa 25), 3) K. Bergstrom, 1.54.6 (pa 27), 4) K. Stromberg,
1.58 (pa 27). Handikapen voro tydligen mera ett evenemang inom familjen Bergstrom.
Skolavdelningen: 12 april. 50 yards fritt.
1) Hugo Holmqvist, 34.8, 2) Harald Gustafsson, 37.3,
3) Knut Janson, 37.4, 4) Erik Thomasson, 39, 5) Bengt
Ellioth, 39.1, Fr. Karlson 42.1, Nils Karlson 43.9.
Holmqvist var bra och den ende som kunde komma
med stil pa sitt simsatt. Han ar ett gott exempel pa
vad omsorgsfull oeh tragen traning formar. »Bagaren»
ar aven bra, men litet mer energi skulle sakert inte
skada. De ovriga voro nastan battre an man vagat hoppas
och skola nog med ordentlig traning en gang bliva
vardiga representanter for Hellas. Vad de tva Karlssonerna betraffar forlorade de alia sina utsikter genom
daliga vandningar.
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Marathonlopning (40,200) 2 t. 46 m. 57,2 sek. D. Guttman,
Stadion, YS 1915.

Stafettlopningar:
4X100 ==. 400 met. 44,9 sek. Stadion 5/Q 1914 (Hagbard Anders.
son, S. Malm, Lindblom, Levin).
4X200 rrr 800 »
1 m. 34,5 sek. Stadion 28A 1915 (Schorling.
S. Malm, Haglund, Lindblom).
10X100 = 1,000 met. 1. m. 54.7 sek. Osterm. Idrottspl. »Marie.
bergsstafetten» 1913. Haglund,
Lindblom, Hagbard Andersson,
Alb. Andersson, Sunden,Viktorin,
Manne Nilsson, Gun. Andersson,
S. Malm, I. Hallgren.
1,500 met. (8004-400 + 200+100) 3 m. 33,3 sek. Stadion 21A 1915.
(Haglund, S. Malm, Lindblom,
Schorling).
1,600 » (4X400) 3 m. 32,8 sek. Stadion 23/s 1915. (Lindblom,
Schorling, S. Malm, Haglund.
Svenska Dagbladets »stafett» for 30?mannalag 1 t. 7 m. 14,8 sek.
20/6 1915.
(Forts.)

Anmal genast adressforandring"!
Tag ej enbart emot allt vad andra arbeta for dig"; giv
aven igen i form av arbete for klubben!
Anmal nya kamrater i Hellas. Blankett jamte arsavgift mottagas av alia i Styrelsen.

Vet Ni

For att i var man lindra sviterna efter den olyckshandelse som drabbade en av vara kamrater vid uppvisningen den 12 april gives anyo en
SIMUPPVISNING, Lor dag en den 29 april
kl. 8 e. m. i Malarbadet.
Finalrnatch i vattenpolo!
Kappsimningsklubben —Neptun om Cl.von Rosens pokal.
Kappsim och hopp!
Biljetter a l.~— och 0.50 hos Blombergs, Folkungagatan 14, samt cigarraffaren 9 Gotgatan.
Mot mangrant upp!
Forteckning over

Kl u b
faststallda av Styrelsen den 7 April 1916.
Lopningar:
100 yards 10,7 sek. K. Lindblom, Aspudden, aug. 1913.
100 met. 10,8 »
»
»
2/8 1913.
hacklopn. 20,3 sek. H. Bergman, Osterm. Idrottsplats
110
17 /io 1915.
200 »
22.9 sek. K. Lindblom, Stadion 14/« 1914.
400 »
51,6 »
K. Haglund,
»
21 /e 1914.
800 »
1 m . 59,7 sek. ^
Svensk^Ungerska matchen,
Budapest 1914.
804 » (Vs eng. mil) 2. m. 2,9 sek. K. Haglund, Osterm. Idrotts*
plats, Sept. 1911.
1,000 met. 2 m. 44,1 sek. Sven Holm, Stadion 21/? 1915.
1,500 » 4 » 16,6 »
K. Haglund, Aspudden ~h 1913.
1,609 » 4 » 44,2 »
»
»Dicksonska» 1911.
3,000 » 9 » 32,2 »
Ernst Malm, Stadion 2% 1915.
3,218 » (2 eng. mil) 10 m. 24 sek. Ernst Malm, Stadion 21 /7 1915.
4,827 » (3 »
» ) 16 » 12 » Gosta Torner, » V« 1915,
5,000 »
16 m. 18,1 sek. Sven Holm, Osterm. Idrottspl. 17/s 1915.
10,000 » 33 » 55,7 »
»
Enskede 29/s 1915.
Entimmeslopning 15,959 met. »
Idrottsparken 1910.
Aspudden—Fittja—Aspudden^loppet 1 t. 48 m. 58,1 sek. D. Gutt?
man, juni 1915.

KNUT LUNDIN

Att »Farbror» ar »aldsta pojken» inom klubben och
att han for var dag narmar sig 50-talet.
Att nainnet pa var klubb bar till »pappa» Ivar
Sjonander, och
Att manga medlemmar ej vetat vem som komponerat klubbmiirket, men
Alt Gunnar Eriksson ar »bas» for detsamma.
Att »Manne* (Nilsson) borjade idrotta (och ^hoppats*)
ar 1902 men att han nadde sin forsta internationella seger som banlopare namligen i Kopenhamn 1908, dar han pa Kopenhamns fodsportsforenings tavlingar satte nytt danskt rekord
a lopning 1,500 mtr. Tid 4.21 m.
Att Nisse Lindblom har bosatt sig i Malmo, varfore
vi hadanefter icke fa frojda oss at »Nisse Pagers»
gemytliga medverkan vid vara olika tillstallningar, vilket ej hindrar
Att nagon ny »formaga» upptager »Nisses> mantel.
Att klubbens aldste akiive deltagare vid vintertavlingarna var Assessor G:son Holmberg, med
sina 32 ar, och att klubbens yngsta d:o var
Adolf Olsson med sina fyllda 14 ar.
Att klubbens gymnastikavdelning foregaende ar drog
en kostnad av 139 kr. och detta trots det ledaren
(Nisse Carlsson) gratis lett alia ovningar.
Att Redaktionen onskar sig bildmaterial av fotografier fran »Svunna tider» och att dessa kunna
inlamnas till Olofsson varfore du alltsa har
Att ofordrojligen undersoka dina gommor om du
har nagot »foto» av allmant intresse fran nagon
tavling eller kamratutflykt att undvara till reproducering for gemensamt noje och trevnad.
Att ideen med denna lilla spalt »knyckts» fran
market »Torvar» i Idrottsbladet.

Herr- & Damskradcleri

Allm. Tel. 11811 - KORNH/\IVIN STORG 59
- Allm. Tel. 11811
Svenska och utiandska tyger standigt pa lager. — Forstklassigt utforande! -— Biiliga priser!
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Det

KLADER, H ATTAR & SKODON
t>Msta Hos S X R C 3 M S , Regeringsgatan 19—21

Det

HELLAS STYRELSE:
Ordforande:
Komminister Ernst Klefbeck.
v. Ordforande: Erik Lundkvist, Ostgotagatan 47. So 4440.
Sekreterare:
Herbert Lindell, Skanegatan 64. So 8970.
Kassor:
Erik Backstrom, Nytorgsgatan 19 A. So 4311.
Sekr. i allrn. idrott: Oscar Eriksson, Asogatan 68 IV. So 35183.
Sakrast V^-1/'^ 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, So 7028.
»
i simidrott: Josef Gunnarson, So 5791.
Sektionsstyrelse for skolavdelningen:
Ordforande o. instruktor: R. Dahlberg, Kat. S. Folkskola, 31702.
Sekr. for allm. idrott: Ragnar Asp. d:o simidrott: R. Akerman.
Knut Mogren, Harry Jakobson, W. Lindroth. Suppl. E Backstrom.

Program for Maj manad:
Uttag-ning-stavlingar for Svenska Dagbladets propag-andalopning-, vid Hellas plan, Enskede, Sondag-ar kl. 10 f. m.
samt vardag-ar kl. 8 e. m.
Poangserier, seniorer och juniorer.

Maj 7, 800 mtr.
» 14, 1,000 »
» 16,
200
»
» 18,
400
»

Maj 23, 800 mtr.
» 25, 1,000 *
» 28,
400
»

Skolavdelningen, (fodda

1899 och senare).

Maj 7, 400 mtr.
» 14, 600

Maj 28, 400 mtr.

1, 200
»
Medlemsavgifterna kan om sa onskas inbetalas i tvenne
» 21, 800 »
omgangar a 1.50 hos kassoren Erik Backstrom Nytorgsg.
19 A, eller i Malarbadet alia onsdagskvallar samt a SoderKommitterade for Sv. Dagbl.: R. Asp, 0. Eriksson,
malm: i Blbmberg-s Bok- £ papp.ershandel, Folkungag-atan R. Dahlberg-, H. Lindell. E. Alander, So. 701.
14 (Hr E. Olofsson), i Staden mom broarna: Svanstrom
& C-o, Myntgatan 1 (Herr Einar Karlsson), i Vasastaden:
Verner Larssons Speceriaffar, Karlbergsvagen 43.
Sfipulationsmedaljer for allm. idrott.
Hellasdrakter finnas hos Langborgf, 5 Birger Jarlsgf.
Erhalles for a tavlingar uppnadda resultat i foljande grenar:
Trojor storlek -"/, 2, 3, 4, pr styck kr. 1.85, 2.--, 2.15,
2.30. Byxor satin pr par kr. 2.05. Market H pr st. 0.25.
i silver.
i brons.
100 mtr
11.8 sek.
12.2 sek.
Har Ni erovrat idrottsmarket? Prov kimna avlaggas a Lopning
» Hack*, 110 mtr
17.5 »
19.5 »
klubbplanen vid Enskede alia traningsdagar.
»
200 »
24.- »
25.- »
»
400 »
53.— »
55.- »
Konfrollanter for idrottsmarket:
»
800 »
2 m. 4 sek.
2 m. 10 sek.
Erik Backstrom, Sven Bergstrom, Ivan Bolle, Oscar Eriksson,
»
1,500 »
4 » 18 »
4 » 35 »
Herbert Lindell, Erik Lundkvist, Sven Montan samt Edv. Olofsson.
»
5.000 »
16 » 30 »
17 » 10 »
»
10,000 »
34 » - y>
35 » 30 »
Glom ej att inlosa postforskotten. Glom ej heller redo1 met. 70 cm.
Hojdhopp m. ans.
1 met. 55 cm.
visningarna till
6 » 10 »
Langd* » » »
5 » 60 »
S tyre ts en.
13 »
Trestegshopp
12 »
3 » 30 cm.
Stavhopp
2 » 80 »
Spjutkastning sammanl. 75 »
65
HJERTZELLS URMAKERI
60 »
Diskuskastning »
50
21 »
18
Kulstotning
»
50 cm.
68 Vasterianggatan, 3 tr. A. T. Br. 83.
-

Qmegafickur

rekommenderas

Herr- & Damfriseringen
FOLKUNGAGATAN

8A -

KEKOMMENDERAS

Johansson
(Medl. i Hellas)

Stockholms Nya Juvelerareaffar
Innehavare Arvo Andersson
A. T. 5852.

MALMSKILLNADSQATAN 3 A. .

A. T. 5852.

rekommenderas,
Reparationer utfores a egen verkstad.

100
500
200
100

nio

FRAN

BANGAKDSGATAN

Se dagspressen!

Salviigrand 7

huvudaffaren.)

= lerrskradderi

^ingborg
- INGANG

Stipulationsmedaljer for simidrott:
i silver
i brons
fritt simsatt
1 m. 15 s.
1 m. 25 s.
8 m. 10 s.
»
»
8 m. 50 s.
brostsim
3 m. 15 s.
3 m. 25 s.
ryggsim
1 m. 32 s.
1 m. 45 s.

T AVLI N G A R !

Stu

G O T G A TT J\N

Juni

Hellas och Stockholmskamraternas
GEMENSAMMA / STATION
N A T I O N E L L A / DEN 21 MA~

(Hornet av Mynfgatan, nedanfor

34

mtr
»
»
»

>

Rekommenderar sig till utforande av ett forstklassigt arbete till
billigaste pris. Reparationer och pressningar emottages. Hamtas
efter tillsagelse pr Allm. tel. 13846. Bestallningar emottages
- aven da tyg tillslappes.

34

