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Svenska Dagbladets propagandalopning*
Skollaget segrade I ungdomstavlingen, — i huvudtavlingen nadde Hellas 3;dje o. 16:de plats.
» . . . Det ligger ett
och fdregaende ar och
fcamtradande pa banan
ligaste episoderna under

gediget arbete bakom klubbens segrar i ar
det fulltaligt representerade ungdomslagets
vid prisutdelningen var en bland de tvev*
dagen . . .»
N. I. L. den 6 juni 1916.

Det ar ett vackert betyg till var skolavdelning dessa
rader ur det officiella organet. Och med all ratt! Att
tre ar a rad vinna ungdomens lopning, det forutsatter
ett levande intresse saval hos deltagarna sjalva som hos
de som bara arbetets borda med det manga ganger ratt
sa kvistiga sovrandet av materialet.
Segern var harlig! Ma den upprepas! Och ma Hellaspojkarna stadse visa sig vara besjalade av den sammanhallning som var skolavdelning och framst dess allm.idrottssektion hittills adagalagt. Ma var simsekreterares
ord i allt starkare grad notas in i varje Hellas-sinne:
»Upp till arbete for en livskraftig skolavdelning, ty pa
den beror Hellas framtid!»
I seniortavlingen gick segerri till Gota trots »ho vets»
resenarer. Var aktning och honnor for den klubb som
soker fostra de egna lederna till gemensamhet och
f ram gang.
Fredrikshov blev, som bekant, andre och vart framsta
lag- belade tredje plats, en god prestation med vilken
vi aro nojda. Ett tack till samtliga lagen!
Vi voro klubblag. Rena klubblag.
Det ar i den kanslan man kanner sig nojd, i franvaron av den »kombination av lopare-stjarnor» som pa
en del hall synas oundgangliga for en klubbs vara eller
icke vara. I franvaron av den modarnare idrottsrorelsens
organisation, ha vi visat att vi fortfarande aro i stand

Gor Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROM!
Dagligen farska och forsta klass kott, flask och charkuterivaror till humana priser. Alia charkuterivaror fran
egen fabrik. OBS-! Leverantor i 40 — 45 ar till de fiesta
av Stockholrns forsta klass restauranter.
Huvudaffar: NYTORGSGATAN 25, A. T. 1708, Riks. 14486,
Filial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Mosebacketorg).
A. T. 3015. Riks. 14949.
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att havda var position och plats. Tack Kamrater! Och
skulle jag vilja instamma i det uttalande en av lagets
lopare gjorde till Idrottsbladet, samma dag efter lopningen: »,,.'. Vanta bara till vara pojkar hunnit vaxa ut! . . . »
Jag tror att vi skall reda oss. Icke sa, att vi med korslagda armar skall bida resultatet. Nej, ma dag-ens framgangar saval som motgangar sporra oss till okade krafter
och samrnanhallning.
Edvin,

Hellas I-lag tyckes under huvudtiivlingens gang ha
placerat sig sa, att vid forsta vaxeln (efter 1,500 m.)
lag laget n:r tio, vid andra som attonde, femte fyra.
Annu hade ej faltet hunnit bli alltfor langt utdraget.
Pa vageri vid Experirnentalfaltet lag Schorling ett tag
och slogs med Neronius fran Fredrikshov om andra plats
efter Gota ? men maste slappa
nagra meter fore vaxeln efter ;
att ha dragit in betydligt i
uppforsbacken. Vid de dryga
backarna vid Alkistan och
Stocksund tyckes Tranberg
och Grimstedt fatt slappa efter
nagot, men placeringen holls
dock och forspranget framfor
den efterkomrnande klungan
hejades in av Erik Pettersson |
och Kalle Lindblom. Harefter
lag laget och »simmade» utan
kanning med tet eller ko.
Kelt oriktigt fick lille Maimen ga i en av^ de varsta
backarna vid Djursholm, vilken
tydligen hade kiiivt en tyngre
lopare. Men trots detta redde
»Sotarn» Blomkvist oeh
sig Birre gott. Riktigt hade polisen Ljungroth vaxla for
II laget.
aven varit om Gunnar Andersson och Hog-land bytt banor.
Pa tal om Birre sa sparrade funktionarerna upp korpgluggarna, nar han och aven fjolarets skolavdelningsmedlem Gosta Bergstrom anmalde sig som deltagare i
I-laget Trodde doni va 5 mogna for ungdomslaget
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ocli a rid. rat ut en oilier for fotboll.
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Vart andralag blev det basta vi agt under alia ar,
trots att en del reserver fick lov att rycka in. Det fick
visserligen 16:de plats men var i tidsskillnad blott 3 min.
45 sek. efter vart forstalag pa den over 23 kilometer
langa banan. Laget placerade sig battre i ar an i fjol
bland II-lagen och blev aven det tredje efter Krigsskolan
och Gota. I ar fick Fredrikshovs Il-lag bli efter, tidigare
ar ha vi brukat kampa med dem om basta platsen.
En stor fordel var att vi i ar liksom i fjol sjalva kunde
ombestyra utplaceringen och hemforslingen av vara lopare.
For detta andamal hade lastbiler stallts till forfogande
av Allrn. Svenska A.-B., Wiklunds velocipedfabrik och
Firman Ahlen & Holm. Pa sa satt undvekos de besvarliga tagresorna samt
besparades arrangorerna bade kostnader och besvar.

tid vi aro beskarda till traning for denna var stads, ja
hela landets viktigaste tavling, behover sa val tagas
vara pa.
Den genomgangna triiningsserien har i poang visat
foljande resultat for de tio framsta i var grupp:
Klass I. (25 deltagare). O. Eriksson 138 p., G. Eriksson 117 p.,
H. Lindell 114 p., E. Sunden 82 p., E. Schorling 57 p., T. Tran.
berg 54 p., B. Blomkvist 50 p., E. Werner 45 p., A. Augustson
44 p., Nils Lind 42 p.
Klass II. (28 deltagare). Sven Bergstrom 136 p., Erik Carls?
son 127 p., Gunnar Carlsson 126 p., H. Lofgren 108 p., W. Lo^
qvist 81 p., G. Bergstrom 62 p., G. Lund 44 p., V. Mogren 40 p ,
B. Malm 33 p., S. Wallbom 51 p.
Klass III. (35 deltagare). Gosta Larsson 89 p.. Curt Bran^
ting 81 p., Knut Janson 80 p., John Jonsson 79 p., John Pihl
56 p., K. Bjurstrom 54 p., Gunnar Jonsson 48 p., Evert Gustafs?
son 34 p., V. Lindroht 34 p., Adolf Olsson 31 p.
Einar Alander.

Vara sommar**
utflykter

Det holls tal pa
hava icke haft tur
Stadion. Sarskilt bemed gott vader i ar.
prisades de militara
Pingstdagen, nar
lagen, — som voro
Hellasgrabbarna hakommenderade!
de samlats ute pa
Men tank pa det
Neglinge, regnade
intensiva arbete sorn
det gladeligen. Men
lag bakom att pa
vad formar den allra
frivillighetens
vag
mulnaste himmel mot
kunna stalla upp
Hellenernas oforfern, sex, ja sju lag.
branneliga humor?
Och minns Hellas
Grabbarna roade sig
ungdomslag — som
sa gott de kunde och
Hellas segrande ungdomslag den 4 juni 1916.
varje ar segrar i sin
pastodo till och med,
klass. Men sa far
att det varit skojigt.
varenda en av dem laget en arsprenumeration av Nor- Dagen forut liksom annandagen var det dock ganska
diskt Idrottsliv. Tack Bergvall!
bra, sa att de pojkarna som kommit i god tid eller som
stannade over, hade det ju litet battre.
Men nasta gang d. v. s. den 9 juli skola vi ha med
Vi skulle haft ett pris till, — for basta Soderlag ™ oss det allra varmaste och grannaste vader. Da skola
men vederborande orkade inte transportera den Napole- vi ligga i talt och leva friluftsliv ostort. Alia Hellener halanska trettiotonsbysten till prisutdelningen. Vi fa vai sas valkomna. Sarskilt skulle det vara »smak» att krama
samla hop vara nittio lopare och gora en folkvandring om det »segrande laget» i Svenska Dagbladets tavling.
till Sv- Dagbladets redaktion. Kanske Klerker hugger i!
Och sa om igen halsningen forra gangen: nar Ni far
semester eller ha skollov, sa valkomna ut. Ni skola fa
ett talt och for resten skota Eder sjalva. Och sa nar
Sekreterarne i strid! Otackt, men sant! Det var vid jag kommer ut, ska Ni fa hjalpa mig att pata litet i den
uttagningarna. Klubbens officiella samt dito for resp. valdiga tradgarden. Och nar Ni sa har knogat, sa tar
sim- och allman idrott gingo hart at varandra. Men sa
vi oss en liten tur pa boljan bll.
Ordfdranden.
gallde det ocksa 800 mtr.

Forberedelserna.

Tankar om idrott.

Resultatet av arets uttagningar till Svenska Dagbladets
stafettlopningar kan i sin helhet, bade kvalitativt och
kvantitativt, betraktas som ganska gott. Prestationerna
ha nog pa sina hall varit alldeles utmarkta, sarskilt
bland juniorerna, dar striden som vanligt statt het om
ledareplatserna. En sak som jag dock maste papeka ar,
att de battre loparna som aro sakra pa placering som
lagdeltagare alltid akta sig for att komma i harda heat
bara for att slippa »taga ut sig». Att ga lost i uttagningarna gor, att vederborande ej fa lara sig vad det
vill till att riktigt branna pa nar det galler. Den korta

Bland de ljusa former livet tar i manniskans gestalt ar idrotten
en av de starkaste, allra skonaste, en av de friaste, mest uppen^
bara och hogsta. Alia de egenskaper, vilka pa andra omraden
lyfta manniskan upp till randen av vad hon formar, dem finna
vi stegrade till oerhord intensitet, uppflammande i explositioner
hos den triumferande idrottsmannen. I kraft och sjalvbe^
harskning, i formagan att samla sin uppmarksamhet kring en
bestamd foreliggande uppgift, ar han den intelligente forska?
ren jambordig. Och det aregiriga raseri, som driver honom att
soka fullandning i allt hogre mal, ar ett utpraglat konstnarligt
drag. I sin adlaste form kan idrottsmannen uppstallas som ett
foredome och monster pa en stilfull karaktar — han gor sitt liv
till en forsakelse av mycket, pa det han ma vinna det mer ar.
(Algot Ruhe.)
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battrade med erkanda landsortsformagor. Svaret darpa
gives icke bar, men val pa loparebanan! »Men det blir
en annan historia», som Kipling- sager.
Erdr.

Vet Ni

Att tavlingarna om Soderpokalen detta ar aga rum den
29 och 30 Juli; denna gang" a Stadion i samband med
Man kan gott pasta att vi blivit erkanda som speciella
av Stockholms cykelklubb arrangerade cykeltavstafettlopare. For att i nagon man forsvara detta vart
lingar.
anseende — behovs mer an val en uppmaning till Dig Att pokalen 1913 och 1915 hemforts av var klubb samt
och alia vara sprinters, att trana och trana rationellt.
1914 av Sodermalms Idrottsklubb.
Ty vi ha en gang pa ifragavarande omrade uppnatt en Att Nacka Sp.-klubb alia ar stannat pa tredje plats vilket
hog' position —
ar en god
men just da ar
prestation av
det som ansvaret
denna klubb.
kraver sin man.
Att pokalen skall,
— Vad man tillfor att bliva
kampat sig maste
standig egenman forsvara.
dom erovras
Alltsa!
3 g-anger.
Har du som
Att »Hellas» f. n.
askadare nagon
forfogar over
gang- sett hur ett
det storsta angott lag forstort
tal»sprinters»
alia chanser till
som val f. n.
seger till foljd av
nagon klubb i
dalig" stafettvaxStockholm,
ling-. Man hajar
(och Sverige)
alltid till, — men
kan uppvisa
varst haj blir man
alia goda for
da det galler ens
12 sek. och
eget klubblag.
darunder;
Fran Svenska Dagblads?traningen.
Darfor maste
namligen G.,
traning i vaxling
H. o. A. Anske och den sprinters som skickligt kan konsteri skall
dersson, Arv. Eriksson, »Brocke» Blomqvist och dito
undervisa. Men den undervisningen far ej endast stracka
Broman, Ville Jansson, »kallarna» Haglund och Lindsigf till ev. aspiranter i de framsta lagen, utan av alia
blom, Schorling, Malm, Lindeberg-, Hogland, *Manne»,
som lopa av intresse att komma med i lag. Ty ett
Hallgren, Wenstrom, Radtzer, Sunden, Martin o. Folke
nederlag kan bero av vaxlingen!
Johansson, Erik Pettersson, Sighbahn m. fl.
Om nagon av de ordinarie deltagarna i laget utebliver, Att Svenska Gyrnnastik- och Idrottsforeningens Riksforsom ju bander nagon gang, sa fa Ni ovriga inte tappa
bund numera tillhandahaller arskort a 3:— for de
humoret och mena att da ar det ing en ide att starta.
vilka i egenskap av understodjande medlemmar vilja
Nej, istallet rycker man upp sig och later en reserv ga
framja idrotten inom de till Riksforbundet lydande
in. Det bidrager till popularisering. Vidare bor en
distriktsf(5rbunden. Ga ofordrojligen och tillhandla
lopare aldrig resonera som sa, att startar inte den sa
dig ett dylikt, de finnas hos Blombergs, samt atstartar inte jag. Som val ar, forekommer sadant mycket
foljas av den nylig-en utkomna arsboken.
sallan i Hellas. Men det overensstammer inte med god Att trailing- i kast kan ag*a rum iiven a sondagar mellan
idrottsmannaanda. Att fa stryk pa en tavling ar ingen
11 — 12 f. m. a Ostermalms Idrottsplats, samt att
skam, heist da laget ej ar homogent, en sak som bade
Idrottsplatsen halles oppen till kl. 10 e. m. i stallet
press och publik ar inne i.
for forutvarande kl. 9; detta pa grund av sommartiden.
En sak som stafettlopare ha latt for att saga ar, att
den klubben bar den och den mannen med, sa det ar Att Karl Andersson (gymnasten) i dagarna avreser pa
omojligt att vinna. Ja kanske, nar man tanker sa, ty
en tva manaders tur till Island, och
da ar ens egen energi och sjalvtillit borta. Nej, ga till Att Olle Wickstrom nu lyckligen anlant till Ryssland,
tavlingen med friskt humor och med beslut att segra,
och garna onskar korrespondera med klubbkamrater,
da skall det lyckas. Den idrottsman, som ej staller upp
bans adress a r t v.: Allm. Svenska Elektriska A.-B.
till tavlan darfor att det kanske vankas stryk, ban ar
Citypassagen, Helsingfors. (f. v. b.).
ej vard att bara idrottstrojan. All kritik blir vanligt Att »Gunnar», (Rooth ar val overflodigt att tillagga) »debustamd mot en klubb eller idrottsman som gar oppet och
terade» i lopning vid Svenska Dagbladets stafettloporadda fram.
ning dar ban deltog i Halsinge regementes lag.
Vi kunna ej se bort ifran betydelsen av konkurrensen Att redaktionen gatt i forfattning om en praktisk sam~
med ovriga Stockholmsklubbar vilka fatt sina lag palings- och inbindningsparm till »Hellasbladet». Par-

KNUT LUNDIN

Herrr J6 Damskradderi

Allm. Tel. 11811 K O R N H/\ N STORG 59
Allm. Tel. 11811
Svenska och utlandska tyger standigt pa lager. — Forstklassigt utforande! — Billiga priser!
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STUVAF<!
Stu va vdel n i ng, Salviigrand 7
(Hornet av Mynfgatan, nedanfor

men kan for den ringa penningen av 25 ore bestallas genom Olofsson.
Att »Manne» och »Fabian P.» etablerat sig- med frukthandel och att annons harom trolig-en inflyter i nasta
n:r av Hellasbladet?
Att var g-amle simmare och svikthoppare Tore Nylund
i dagarna fatt. lagga sig till med titeln: larare vid
Sthlms folkskolor, och till slut
Att de som trotsade Pimgstdagens regn, fingo en gemytlig
sondag ute hos »farbror», dar bland annat roligt
aven en »bergklattraretavlan» i all hast arrangerades,
varvid Martin Johansson vann.

Meddelanden.
Intradande medlemmar i Stora avdelningen:
Gustaf Andersson, Erik Borgstrom, Carl E. Gustafsson,
Viktor Larsson, Allan Melander r Georg Nylen, Hilding
Persson, Oskar E. Rosen, Bengt Wnblad.
Skolavdelningen:
Robert Backstrom, Einar 0. Blomberg, Julius Dahlstrom, Sven Hellstrom, Nils Hakansson, Oscar Jansson,
Karl Johansson, Hjalmar Lindkvist, Bruno Lundblad,
Erik Malm, Olof Malm, Ernst Morton, K Herbert Pettersson, Erik Thomasson, Nils Wicander.

Nya bestdmmelser som gdlla under
allmdnldrottssdsongen.
Svenska Idrottsforbundet antog i hostas en del nya
bestammelser, som tillampas fr. o. m. i ar.
Nytt masterskap.
Pa 20,000 m. har ett nytt masterskap instiftats, vilken
tavlan icke ag-er rurn samtidigt med de ovriga masterskapstavlingarna i allman idrott.
Juniorbestammelser.
Som junior raknas den, som icke erovrat pris i allman
individuell tavlan i den grupp av idrottsgrenar vari han
som junior anmaler sig' till tavlan. Dessutom galler forjuniorer den bestammelsen, att person, som vid juniortavling- erovrat forsta pris omedelbart over fores till senioravdelningen.

huvudaffaren.)

I anslutning till dessa bestammelser hava idrottsgrenarna indelats i foljande grupper:
I. Hopp.
II. Kast.
III. Lopningar 100-400 m.
IV. Lopningar over 400 till 1,600 m.
V. Lopningar pa distans over 1,600 m. till marathondistansen, inberaknat aven terranglopningar och
steeple chase.
VI. Hacklopningar.
Oldboysbestammelser.
Som oldboys raknas den, som fyllt 30 ar och som
inte under de tre narmast ganglia aren deltagit i allman
tavlan av nagot slag".
For den som fyllt 35 ar galler dock ej den senare
bestammelsen.

"Vdra Man".
pa Svenska Spelen.
Till tavlingarna i allman idrott aro fran Hellas uttagna:
K. Lindblom, E. Schorling, S. Malm, K. Haglund, D. Guttsman, E. Werner, Manne Nilsson och 0. Hog-land.
I laglopningen a 3,000 m. deltaga S. Holm, H. Berg'man, E. Malm, S. Berg-shorn, B. Nylen, varjamte vara
stafettlag pa 100 och 400 m:trs distanserna deltaga.
Tva klubbkamrater aro pa grund av mellankommaride
hinder urstandsatta repr. klubben, namligen Runo som
maste tavla for sitt regemente, och Levin som for att
kvalificera sig mast deltaga a Norrbottens idrottsforb. uttagningstavlingar.
Vad »L:s» narvaro i vart stafettlag- skulle betytt, sager
sig sjalvt, men da nu saken en gang ar sad an sa . . .

"Vara simmare"
mota med Gunnar Rooth pa 100 och 500 m. fritt simsatt.
Kalle Bergstrom och Knutte Stromberg- pa 200 m. brostsim, Sven Bergstrom 100 m. ryg-g-sim, varjamte Kihlstrom,
Schylberger och Montan deltaga i hopptavlingarna.
Ett pololag ar under »forberedning-» och kommer aven
att anmalas.

»Farbror» hdlsar samtliga sorn pa grund af deltagande i Sv. Spelen aro forhindrade deltaga i utfarden den 9 Juli, vdlhomna ut pa dag som sedan stdller sig Idmpligare for dem.

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

Raksalongen ocfi Damfriseringen
PQLKUNGAGATAN 8 A - A. T. 1810
Johansson, Medlem i Hellas.

Stockholrns Nya Juvelerareaffar

Kafeer och Konditorier
Strandvagen 1 :-: Drottninggatan 40
:-: Hornsgatan 1. :-:

Innehavare Arvo Andersson

A. T. 5852.

MALMSK1LLNADSGATAN 3 A.

A. T. 5852.

rekommenderas.
Reparationer utfores a egen verkstad.
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GOXGATTAIN
INGANG FRAN

BANGAKDSGATAN

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.

