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Fotbollar, Fotbollskor, Artiklar for Allman Idrott, Gymnastikskor,
Trojor m. m. Jakt- & Fiskredskaper, Fyrverkeri & kul. lyktor.

Lind & C:o Eftr.
K I T

T paminnes for sista gangen om den stora

HELLENES I.

I

J propagandalopningen den 4 juni i Stadion.

Hum jag blev sprinter?

>JL I

Alia som annu icke anmalt sig till dcltagande har att
pr telefon eller post gora detta till lagledarne E. Alander,
Privatgatan 5, A. T. So. 7 0 1 , for stora avdeln. samt for
skolavdeln. E. Lundkvist, Ostgotagatan 47, A. T. So. 44 40.
Att minnas :
Alia lopare kallas till incite fredagen d. 2 j u n i kl. 8 e. m.
vid skolan Varmddgatan 2.
Da det for en hel del karnrater, staller sig ratt sa
kostsamt att anskaffa klubbdriikt, skor m. m. riktar kommitten en varm viidjan till de som ha dylikt att undvara
att medhava dessa till motet den 2 Juni.
Tavlingsdagen : Samling utanfor Stadion vid Valhallaviigen kl. 11,30 f. m. Medtag matsack, men ej nagra
viirdesaker, ty omkladning for alia sker i Stadion.
Utplaceringen a banan sker med bilar som ga fran
Stadion.
E. Alander,
R. Asp,
0. Eriksson,
So. 351 83.

H. Lindell,

R. Dahlberg.

So. 8970.

31702.

Kommitterade.

Gor Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROM!
Dagligen fiirska och forsta klass kott, flask och charkuterivaror till humana priser. Alia charkuterivaror fran
egen fabrik. OBS-! Leverantor i 4 0 — 4 5 ar till de fiesta
av Stockholms forsta klass restauranter.
Huvudaffar: NYTORGSGATAN 25, A. T . I 7 08, Riks. 14486.
Filial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Mosc'nacketorg).
A. T. 3015. Riks. 14949.
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Hoppare och sprinter menar Ni viil?
Ty jag bdrjade visst min idrottsmannabana med att hoppa. Och jag tror att
mina resultat pa korta lopp, och i liingd-,
tresteg- och snedsprang iiro ungefar

;;'&
\.

Jag borjade min bana i en grasmatta
pa Katarina kyrkogard med att hoppa
bock, pinne och tresteg och jag var da
lika stolt over 10 »skomakare» och 2
»lopp ' i pinne, som jag nu ar da jag gor bortat 6'/2
meter i langd.
Det var forst sedan jag nagra ganger fatt fart pa forflyttningsorganen, pa grund av min ovilja att komma i
intimare beroring med vaktgubben och »kvastnuckorna»
pa kyrkogarden, som jag upptiickte mina slumrande
sprinteranlag, da jag forsvann bortat Kapellgrand, dar
min davarande bostad och blivande traningsplats var
beliigen.
Dar borjade jag sedan »knata» 100 m. mellan kyrkogarden och elektricitetsverket i knaggelstenarna. Men
det var ej sa kinkigt med banor pa den tiden och stenarna kandes ej genom smorladersskorna. Gjorde 100 m.
pa 18 sek., en tid upptagen pa min morfars fars gamla
beskedliga silverrova, som gjorde mig till »6verkuku»
(tiden, ej rovan) i Kapellgrandsgiinget.
Tja, tiden blev biittre med tiden forstas, och da Kalle
Hell — P. G:s davarande pappa f(ir idrottsavdelningen —
tog hand om mig och jag ute vid Tapetfabriken vid
Skanstull forsta gangen lade 100 m bakom mig pa 13. 6
sek., borjade valdsamma planer valva sig, i min vid
det tillfiillet genom tandverk ganska osymetriska »kalr o t » : jag borjade hoppas pa att fa skubba i Parken;
alia skarpa grabbars mal- Detta onskemal infriades ocksa
redan aret darpa, da jag iinnu ej fyllda 16 ar, deltog
,
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oh anclra utensilier for fotboll.
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HELLAS -MEDLEMSBLAD.
pa onsdagskvallarna, eller styrk dig med en promenad
ut till var samlingsplats vid Enskede vid nagot traningstillfalle!
I)u skall se en hel del nya, friska viljor och nnirka
att annu vilar den gamla och goda andan over var klubb,
men att just du sjiilv fattas for att giva en lattnad i
arbetet for ok at idrottsliv bland niedlemmarna.
Alltsa kamrat, tank pa klubben, pa de forpliktelser vi
alia ha emot densamma. Alia eniga for densammas
framgang, for kamraternas forkovran och var klubb
skall i an hogre grad otnstralas av dot vnrma och stolta
ordet: » M 6 n s t e r k l u b b e n ».

Fran Malarbadet.
Skolavdelningens tavlan i ryggsirn 2 liingdcr den 3 rnaj,
Harry Jakobsson 42.3, Hugo Holmkvist 4S, E. I 'homasson 49.4,
Ryden 49.6.

Stora avdelningen 12 april, 2 liingder fritt.
Akerman 29.3, P. Vadstrom 29.4, Nygren 30.9 S. Bergstrom 31.2.
E. Karlsson 32.3, W. Goransson 32.9, Schyberger 33.3, Sven
Malm 34.1, Gosta Bergstrom 34.2, Wallbom 35.6.

19 april, 100 mtr fritt.

l:sta iirg. Nr. 3.

Fran terrangen.
16 april, 4 km. Klass I, (10 start.): Sven Holm 15.6.6, Nils
Lincl 16.7.9, Torstcn Tranberg 16.13.8, A. Grimstedt 16.14.3.
Kl. II, Bergstrom 15.56.2, Birge;-Malm 15.58, Vilh. Lokvist 16.45.3
Thure Carlsson 17.7.8.
2.1 a p r i l , 6 k m . Kl. I, (8 start.): Holm 25.7.8, Tranberg 25.17.4,
E. Malm 25.37.5. Kl. II. 5 km. (14 start.): Birger Malm 22.15,
S. Bergstrom 22.27, Nils Ekholm 23.1, H. Lindell 23.8.8.
24 april, 6 km. Kl. I, (8 start.): Holm 22.36.7, E. Jonsson 23.32.4,
Lind 23.59.4, Tranberg 24.16.6. Kl. II. (16 start): Bergstrom 24.18.7,
B. Malm 24.30.3, Th. Carlsson 24.32,
Mild. L6vgren24.49.4.
Kl. Ill, 3 km. (12 start.): Sten Lindliagen 12.5.2, Kurt Bran=
ting 12.24.1, O. Sundmark 12.29.8, Ad. Olsson 12.40, John John*
son 12.40.2.
Placering i Poh'ngserierna:
Klass I. 1) Sven Holm 21 p. 2) Torsten Tranberg 12 p.
2) Nils Lind 12 p. 4) Emil Jonson 9 p. Klass II. 1) Sven
Bergstrom 19 p. 2) Birger Malm 17. 3) Thure Carlsson 8 p.
4) Herb. Lindell 6 p. 4) Nils Ekholm 6.'
Sven Holm ar i klass tor sig bland alia vara terranglopare,
vilket han aven visadc vid den stora militara terrangen den
14 maj dar han nadde nndra plats. Det storsta intresset knot
sig dock till klass II dar striden mellan Bergstrom och lille
Malmen var seg in i det sista.

Gynna tidningens annonsorerl

S. Bergstrom, 1.19, Akerman 1.21.7, Wallbom 1.24.3, K, Berg*
strom 1.26.1, S. Malm 1.27.1, Goransson 1.27.2, K. Stromberg 1.30,
G. Bergstrom 1.38.9, Thomason 1.44.

26 april, 200 mtr brosts.

man talan om

K. Bergstrom 3.15.3, Stromberg 3.21.8, Bostrom 3.24.3, S. Berg*
strom 3.25.1, G. Bergstrom 3.41.5, Goransson 3.44.8, Akerman 4.4.2,
Wallbom 4.20.5.

3 rnaj, 500 mtr fritt.
Akerman 8.35.6, S. Bergstrom 9.17.4, Wallbom 9.44.4, G. Berg*
strom 10.48.4.

10 maj, 1,000 mtr fritt.
S. Bergstrom 19.35 6, Stromberg 19.36.9, Wallbom 20.32, K. Berg=
strom 21.27, G. Bergstrom 23.6, Gunnarsson 25.9.

Insant.
Underfecknad anhaller harmed om plats for nedanstaende rader,
dartill foranledd av det storattade bevis pa deltagande fran saval
simmar= som ovriga idrottskamrater i den olycka som drabbade
mig vid var klubbs simupprisning i varas. Att en clycka kan
handa en idrottsman likaval som andra dodliga ar ju fullt for*
khiiiigt, men na'r olyckan hander under utovandet av idrott, far
genast idrottens vedersakare en anledning att komma idrotten till
livs. Darfdr aro de, dess battre, sallan fb'rekomtnande olyckshan=
delserna under idrottsutovning lirligt at! beklaga; emedan de ingiva
den oinvigde den falska forestallningen, att idrott ar av ondo. Att
idrotten tvartom ar en kalla till kroppsligt valbefinnande och en
vederkrickelse for sina utovare, darom aro ju alia som utova nagon
gren av idrott ense; att idrotten tillika i hog grad starker kftmrat*
skap och samhorighetskSnsia kanskc vi ei i lika hog grad upp=
marksammat. Ett eklatant bevis harpa ar den pa klubbens ini=
tiativ, till min foiman, arrangerade simappvisningen i Malarbadet
Idrdagen den 29 april, da som bekant icke blott Hellas mobitiscrat
sina krafter, utan avert f>storjrasarna» fran Kappis och Neptun
medverkade. Detta bevis pa deltagande och gott kamratskap skall
for mig i all fratntid sta som eft av de vackraste minnena pa min
idrotfsmannabana, och anhaller jag samtidigt som jag harmed
frambar ett varmt tack till alia de medverkande, att fa till alia
llellenei rikta en livlig maning att ej svika idrottens sak aven om
tillfaltiga motgangar mota.
Sven Montan.

En portmonnti inneh&llande 7 a 8 hr. forloradcs i hlabbhuset Sondagen den 7 Maj. Tillvaratagaren bedes vanligen meddela sig med Oscar Eriksson, A. T. 351 83.

Att Sv. Masterskapen i allmJin idrott detta ar aro forlag'da till Malmo, samt
att Nisse Lindblom till detta tillfiille gxir sig- beriikningpa att fa en hel del klubbmedlemmar pa besok i Skanemetropolen. (fa vi frukost? red. anm.)
att bland arets »nybakade» studenter niiirkas vara kamrater: Bror Arlen, 0. Palin, S. Ask, S. Hellberg-,
N. E. Borg", A. Berg'lund, H. Ryden, Hugo Montgomery, Rikard Akerman, Jean Lieberg, Kurt Wester,
Pelle Wadstn'im, Folke Palmgren, Folke Walkrantz,
Figge Hammarberg, Gosta Berggren, Vald. Gronberg,
Arvid Eriksson och G. Nygren 19 st. »ljushuvuden».
Att Kilstrom, Stromberg och Kalle Bergstrom gjorde fini'ina prestationer vid Viisteras simsallskaps jubileumstavlingar den 7 maj.
Att forsta traningen i stafettlopning jigde rum samma
dag varvid Hogland, Schorling, Lindblom och Malm
lopte 400 mtr pa 45 sek.,
komb.-lagf av Sunden, >kapten», Bosse Lindberg
och Hogland lopte samma distans med 20 mt^s
handicap pa 44.1, vilket aven var gott.
Att blygsamheten forbjuder redaktionen omtala de idrottsman som hittills skolkat med sin traningf varernot
det ar desto mei'a gliidjande kunna meddela
att Albin Andersson nu Jir fullt aterstalld efter sitt
olycksfall a pansarbaten Fylgia och att han nu gatt
i traning speciellt med tanke pa stafettlaget, samt
att fortfarande synes vid vara traningstillfiillen en hel
del medlemmar vilka icke aro iforda var reglementerade grona klubbdriikt, vilket i och for sig ej ar
av sa stor betydelse vad prestationerna betraffa,
•men dock genom en iindring ger okat intresse for
Hellasentusiasten.

Herr- & Darnskradcieri
Allm. Tel. 11811
K O R N H/\ N STORG 5,9
Allm. Tel. 11811
Svenska och ullandska (yger siandigt pa iagcr. - Forstklassigt utfurande! — BiiliL'a oriser!

HELLAS MEDLEMSBLAD.

ljsta_arg.

Det basta
hos

1Q— 2,\ H A

1V1
1^1

Det fc>asta

, Regeringsgatan 1Q—;2t
Meddelanden:

Distriktmasterskapet i Femkaaip. Werner och Schorling
stanna pa resp. 3 och 4 plats bland 21 deltagare.
Fran de olika grenarna kan refereras:
Langdhopp: Werner vann med sitt biista tiivl.-resultat
6.32. Schorling indisponerad genom en vrickning och
misslyckades totalt, ehuru man viintat sig han borde
vinna, nu blev ha 6 man med 5.88.
Spjutkastning: Werner 2 man
ling 6 med 41.50.

med 43.62 och Schor-

Diskuskastning: Anyo en missnikning. Ingen av de
vara fick upp nagot kast. Werner basta man av de vara
med sitt for aret samsta resultat 29.64. Schorling 26.43.
Lopning 1,500 mtr: Schorling den battre och bast furberedde. Werner besluten att endast »hanga med». Schorling blev 4, tid- 5.4.9. Werner 6, tid: 5.9.1.
Slutresultatet: Segrare 1) Burman, Giita 15 p. 2) Reutersvard, D. I. F. 17 p. 3) Werner, Hellas 21 p. 4) Schorling, Hellas 26 p. 5) Skoglund, D. I. F. 6) Blomgren,
Si). I.-K1.

HJERTZELLS URMAKERI
68 Vasterlanggatan, 3 tr. A. T Br. 83.
rekommenderas

Raksalongen och Damfriseringen
FOLKVNGAGATAN

8 A - A. T. 1810

Ragtiar Johansson, Medlem i Hellas.

Stockholms Nya Juvelerareaffar
A. T. 5852.

Vinterns bandyspelare, som annu ha trojor kvar skola
aterlamna dem till Herb. Lindell eller Knut Mogren.
Godkanda medlemmar under Maj manad:
Stora avdelningen.

Lopning 200 mir: Werner och Schorling i skilda heat.
Schorling pa tredje och samsta banan, tid: 24.8, dalig i
starten, tack vare startgroparnas felgravning, gick bra i
kurvan men slappte i upploppet. Werner, innerbana,
vann sitt heat, tid: 25.40, bra start, men snubblade och
holl pa att falla vid 100 mt:rs-market och forlorade
genom maloren ett par dyra poang da endast 2/io sek.
skilde de tva forevarande at i tid.

Viklngfickur

Simmare! Ett fatal biljetter till siraskolan kunna fas
genom Styrelsen for dem som eventuellt imska deltaga
i Svenska spelens simtavlingar.

Innehavare Arvo Andersson
MALMSK1LLNADSGATAN 3 A.

A. T. 5852.

rekommenderas.
Reparationer utfores a egen verkstad.

Stu

C. 0. B- Lindgren, Alf. Henricsson, Gust. E, Malmqvist,
Julius Eriksson, Einar Dahlgren, Eskil Jansson, Frith.
Pettersson, Sven J. Eklof, Bo E. Lindeberg, OlofHOgland,
Sven SjTiberg, Gustaf Eriksson, K. W. Palmer, Magnus
Dahlgren, Bertil Johansson, Werner Engdahl, Harald
Andersson, Knut V. H. Pettersson, E. Mattsson, Karl H.
Bjurstrom, Nils Lindgren och Harry Svensson.

Skolavdelningen.
Alvor Andersson, Sven Andersson, Verner Engdahl,
Georg Henning, Oscar Janson, Simon Johanson, Sten
Lindhagen, John Lundstedt, Harald Melin, John Pihl,
Sven Sj(")berg och Gosta Widgren.

Stadiontavlingarna den 21 maj. Idrotts- och dagspressen har i storre stil behandlat vara tiivlingar; hiir nagra
rader mer for oss sjalva. Den otur vi hade med regnet
kunde dock ej mota bort var tur med viil lyckat vardskap. Vara egna man rosade ej marknaden allt f(ir
mycket utorn vid stafetten dar den gamla Hellasiiran
triumferade. De hoppare och kastare som deltogo voro
debutanter pa Stadion och hade att lara sig tavlingsvana, utom Manne som var sur och var utom sig. Backis
kom ej langt, Werner och Malmkvist inte stort langre,
7:de plats var regel. Svenne Malm blev 4:de a 100 i
ratt gott siillskap. Schorling aktade sig for prassning a
400 pa den daliga banan, utan gick hyggligt in Bergman var grann bland juniorerna och var tillrackligt smal
att smita mellan landsortsborna pa 2:dra plats.
En elog at Knutte Janson som klarade den svara Gotagrabben i skolstafetten Det var spanning.
Ord och plats finnas ej for den respekt vart vinnande
tiomannalag i stafettlopningarna ingav. Mer hiirnast!

Sima.

vcJel n i n

(Hornet av Myntgaian, nedanfor

Herrskrddderi

. &
34
INGANG FKAN

Salviigrand 7

huvudaffaren.)

BANGARDSGATAN

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

