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SPEL.

I den allmanna valviljans intresse bar den s. k. »svenska
spelens» vecka forflutit. Intresset bar t. o. m. varit sa
stort att dags- och krigshandelserna fatt tra'da i bakgrunden. Erka'nnandet f(">r ideen och de personer som fyllt
veckans handelser ha varit stort. Men fur att delta skullc
kunnat akc, har man mast bygga pa allt del intresse for
saken, fi'ir idrottsiden, som finnes bland massor av uppvaxande ungdom i landet. Dcnna livaktiga, v a k n a och
spanstiga nngriom ar (let som vi sjiilva rakna oss till och
for var del kiiiina vi mod viss bera'ttigad stolthet 'visa pa
del erkiinnande som kommit oss till del fran idrottsledningena sicla vid uttagandet av hnvudstadens representanter.
Ty dessa vfira trettiotal kamrater som deltagit ha visa!
sig som Hellene;1, fullodiga att representera distriktet. Men
ma varje man besinna att ytterst har ban dock Hellas
att tacka for a'ran och framgangen. Den samlade enhetens
solidaritet ar den styrka som bar oss alia framat.

Sta inte dar
och var fori'dnad, ntan gd gennst till hommittcrade och
forvissa dig orn biljett till utfarden den 11 auaiisti

Men got dei nu!
I morgon kansko du komrner forsent.
Medtag vanner och bekantn!

GUI- Edra uppkop hos Firma K. LAGERSTROM!
Daglig-en fa'rska och forsta klass kcitt, fliisk och charknterivaror till humana priser Alia charkuterivaror fran
egen fabrik. OBS-! Leverantiir i 40 45 ar till de fiesta
av Stockholms forsta klass restauranter.
HuvudaHar: NYTORGSGATAN 25, A. T. 1708, Kiks. 14486.
Filial: SVARTENSGATAN 16-18 (invid Mosehackctorg).
A. T. 30 15. Riks. 14949.

SKOR

Basta prestationen var Mamies stavhopp pa 383 cm. som
sa niir hade lyckats.
Giadaste overraskningen var att pololagei verkligen kom
till stand och dartill lyckades spela oavgjort med del ratt
sa kombinerade Goteborgslaget frSn «I)elfin».
Popularaste klubbframgangen, da vart stafettlay pa sjette
och sa'msta banan i finalen a 4 X 4 0 0 rntr, blevo tredje
after Marris och Hovels kombinerade «stjarnlao.»
Framgangsrikaste medlemmen, Sven Malm som hemforde
en yulci, en silver och tva bronsplaketter for sitt delta»ande i nations distrikt och klubblag, saint ind. placerinjj
a 400 mtr.
Da ett utforligare referat allt fiir starkt sktille inkrakta
pa vart lilla utrymme och saval idrotts- som dagspressen
riitt sa utforligt behandlat densamma, kan for var del
foljande sma detaljer fortjana riiddas undan glomskan.
Att a lopningr 100 mtr. Kalle Lindblom blev 3 i sitt
heat, 11.4. Schorling vaim sitt heat tid 11.;'>, i mellanheatet blev aven han utslagen.
A 400 ledde »Habba» i forsoksheatet till upploppet
diir han sedan fick lamna plats och alula 3:dje man.
Kalle Haglund skedde sammaledes och Malm lupte tillsammans med Agrell, dodt lopp i «klapp-takt» fran
den till c a 9.000 uppgaende pnbliken. Bada voro givna
till mellanheatet, Malm klalificerade sig till finalen, och
gjorde diir en utomordentlig lopning, med tiden (ehuru
icke den officiella) understigande 52 sek. plac. 3:dje man.
I lagldpiiingen raddade vi 6'te och sista platsen med
49 p. efter IJnnea (40 p).
Svenne Holm kom resande fran Nynashamn och var
iiiist ba'sta Harald Bergman fick sjukbud och maste pa
Hirdagsmorgonen kvista tillDalarne-1 laget lijpte Sven Holm,
Nylen och Tranberg, Mamie var yrann i stavhopp, tog
alia hojder till och med 3.73, i forsta hoppet, blev sedan
*nervis» ock blev borta, ehuru han sa nar hade klarat
3.«! cm.
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Manne blev 3:dje tillsammans med Holmstrand, Orebro.
Olle Hogland, hade tjanstledighet fran Ostersund, och
Erik Werner, fran Skara a vilka platser de for narvarande
tjiina K. Maj:t a kronan. Olle daligt fiirberedd med hoppskor, vilket dock kunnat ordnas. I tresteg da'r han deltog' kvarstodo 10 man i finalen. Olles sista hopp som
togs c:a 40 cm. fran plankan var grant. Hade ej handen
efter loppet «planterats» V- mtr bakom nerslaget hade
loppet, ordentligt avvagt pa plankan siikert dragit en bra
bit over IS^/t mtr, nu blev det 12.7-1. Hans forsta hopp
matte iiven 12.74, det andra sprang nan over, och det
tredje med kiindt resultat. Nu slutade han 12:te man
och var darmed ur rakningen.
Werner hade var representering i Tiokampen, spelens
fornamsta tavling, pa sin lott.
Da diirtill en hel del fina traningsresultat pa ryktets
vingar natt oss sa ar belt naturligt att vi vora nyfikna
hur han skulle reda sig. Olyckan ville dock att den for
alia «krigare« nodvandiga permissionen ej syntes vilja
riicka Fur de tre dagar som tavlingen drog, varfore Verner
efter Sondagens stavhopp maste avbryta tavlingen for att
ej riskera «sinkabirum» vid sin hemkomst till regementet.
Stafettlagen a 4X100. (Hagbard Andersson, Malm,
Schorling, Kalle Lindblom) och a 4X400. (Hagb. Andersson,
Schorling, Haglund och Malm) skotte sig bra. Hade dock
vantat vi skulle fatt atminstone nagon poang pa den sista
stafetten, laget gick dock pa den goda tiden av endast
1/10 sekund over det varande Sv. recordet, eller 3.si,-2
vilket gor 522/io sek. pr man, i genomsnittstid.
Na'mnes sa att Guttman nyligen genomgatt en brackoperation och pa den grund av lakare avraddes deltaga
i maratonlopning samt att bland polisens segerrika * dragkampar» syntes vara medlemmar Andersson, Gustafsson
och Lundberg, och i de bada gymnastiktrupperna en hel
del Hellas-ynglingar. sa tror jag mig ha givit en hastig
blick pa Hellas insats i Sv. spelens tavlingar i allman
idrott, som lamnar minnet av en i detalj valordnad idrottsfa'st, som vad arrangemang och prestationer betraffa
lamnar foga (ivrigt att iinska.

Sitntavlingarna.
Svenska spelens simtavlingar blevo ur idrottssynpunkt
en succes. Visserligen sattes inga rekord men tiderna
voro ofta blott en a tva tiondelar sa'mre an rekorden,
och da ingen av de tavlande varit i tillfalle att trana pa
banan i Hotellviken vid Saltsjdbaden, far man anse prestationerna utomordentliga.
Vad forberedelsera betraffar, far man saga att de voro
ytterst sma, for att ej saga inga; att som det var fallet
forsta dagen ha avkladningsrummen sa langt fran tavlingsplatsen att de tavlande omkladda maste fardas i
motorbat till starten, i det regniga vadret, da'r de ofta
fingo vanta 5 a 10 minuter pa att fa ga i vattnet ma
kallas oforsvarligt. Det blev naturligtvis biittre mot slutet
av veckan, men varfor ej borja i tid med att fqrbereda
sa viktiga och storslagna tavlingar som dessa- Annu en
fraga. Hur ar det mdjligt att Sv. Simforbundet anskaffar
inkvartering at sina medlemmar pa stallen, da'r den tid
de anslagit till somn atgar till jakt pa sma men mycket
"vilda och glupska» djur? Det finns dock renliga och
och billiga hotell och pensionat i Stockholm. Och varfor
skulle ej inkvartering i en folkskola el. dyl. varit mojligt
for simmarna likaviil som for allmanna idrottsmannen?
Vi bevara i tacksamt minne anordningarna vid Baltiska

Spelen. Och nu i storsta sammandrag till de olika tav
lingarna, av vilka jag i nagot kommande nr skall behandla
«solo»-matcherna fiir sig. Tisdagens tavlingar inleddes
med 100 mtr fritt simsatt. Hiir dokumenrerade sig MalmiJvinnarna med Kaj. Hansen i tiiten sasom simmare av hog
klass. I tredje heatet av denna tavling startade «Nisse
Jakob» och jag. Vi kommo bada direkt fran militiirtjanst,
och voro ur form, vi placerade oss pa rcsp. 4 och 5
plats pa en tid av mellan I.IT a l.is sek. (anmarkningsvart ar att »Jakob dagen efter i strombadet gick samma
distans pa l.n ja'mt). I raka hopp vann «Loppan» (Adlerz)
en knapp seger Over Jansson, och vara egna, Nils Wind
och Walter Schyberger placerade sig som resp. 8 och 13
man- Montan och Kihlstrom voro pa grund av skador
i armarna tyvarr forhindrade att starta. Vad vara deltagande hoppare betriiffa, sa hade Nisse bra hopp pa
langre hojden, men misslyckades totalt i spranghoppet
fran den hfigre. Trana litet niera Nisse, det skall sakert
icke skada. »Moppe» hade ingen god dag. En elak
tunga sacle att det hade sin grund i att bans «Mascot» ej
farms bland askadareplatserna pa stranden. I 400 mtr
brostsim hade Hellas ingen representant, och ej heller i
konstsim. Ryggsim 100 mtr f(")rs<")k gick som pa godt
alia spelens forsokstavlingar i ett synnerligen lungt ta'mpo
Andra heatet vann Svenne Bergstnim som han ville pa
1.8i,8

Andra dagen var Malmo simsiillskaps dag, med tre
framsta plac-'a 100 mtrs simning skulle man kunna skriva
manga sidor jag skall endast ge mitt vanna erkannande
till segraren Kaj Hansen, denna 18 a 19 ars yngling som
genom en makalos trailing och rationell skotsel och hushallning vad mat och dryck betraffar, formatt att skafl'a
sig en stil som iinnu ingen simmare i Sverge haft. Folj
hans exempel och ni nar langt som simmare. Och ar
det en formlig njutning se honom glida genom vattnet,
och de av Eder som kunna bliva i tillfiille se honom
simma, torde noga studera hans eleganta stil.
Finalen i ryggsim vantades bli hard. Vid starten kommo alia bra ivag. Rothstein ledde med Bergstrom och
Juhlin <'tatt i h;ilarna» vilka viinde samtidigt. Rothstein
rakade kollidera med en sin klubbkamrat i en vandning
och blir darmed ur rakningen. Svenne leder nu loppet,
och bar hela sin uppmarksamhet riktad pa Rothstein, da,
nar 7 mtr aterstar «Julie» pressar sig i en elegant finisch och vinner med s a en halv meter. Sven blev god
andre, och bar pa ett fortriirfligt siitt battrat sin stil
sedan foregaende ar. Han bar stora utvecklingsmojligheter. Tack Svenne! Du skdtte dig, och hedrade gamle
Hellas.
Svikthoppstavlingen sag Ekstrand som segrare. I denna
tavling och gren saknade man var gamle Tore Nylund,
som fiir ett par ar sedan raknades till landets friimste.
Lat se att traningen ater biirjar nu da du iir aterbordad
till fadernestaden!
1 fiirsokstiivlingen pa 200 mtr brostsim kvalificerade
sig till finalen bl. a. Kalle Bergstnim och Knutte Stromberg.
Bada som tvaor i sitt heat. I finalen ledde Henning upp
en stark fart, dock foljde ovriga deltagare godt med.
Efter 100 mtr gick Kalle ur! Varfor? I tavlingens sista
skede slitter Rothstein upp en fruktansvard spurt och
lyckas under b'ronbedc'ivande jubel vinna med en 1 1 /2 mtr
over Henning, «Knutte» kom 4 efter en utniarkt simning.
Trana pa »Knutte» och du skall se att modan blir belonad.
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AFTONTUR PA
BOLJAN BLA

HELLAS'

FREDAGEN DEN 11 AUG., MED GASACCUMULATORS BAT SOM
AVGAR FRAN SKEPPSBRON, SLUSSEN, KL. HALV 8 EM.

Program:

Samling kl. 7 av Hellener med «sgstrar». En och en halv timtnes sjotnr. Cabaret ombord.
Tva timmars dans, (med forfriskningar) vid Shcirsattra sommarhetn, Lidingiin. Hemfard
med krokvag. Biljetter a 1.25 Kr. hos Styrelsen samt has Blombergs bokhandel, Folkungagatan 14. Alia biljetter
redovisas senast ombord.
Adlert/ vnnn i varierande hopp sin 3:dje seger och i
damenias raka liopp var Tora Larsson viird sitt miisterskap.

Basta resultat av Juniorer inorn
kluhben uppnadda tore l:sta Maj 1916.

Pa 200 mtr fritt aimsatt lyckades «Robban» efter en
charmant simning vinna, over - K a j » med c:a 3 mtr. Siata
dagcn bjod pa spelens kauske intressantaste tiivlingar
niiinligeu lagkappsimningarna.
Malmo vann herrarnas, niirmast till foljd av att en av
«Kappis" deltagare sam snett darmed forstorande sitt lags
chanser. Av spelens simtiivlingar bar varit mycket att
la'ra, och det iir endast ett beklagande att sa fa medlemniar varit i tillfa'lle att deltaga.
I forhoppning att kommande Svenska spel ma sta som
en sporre for alia vara idrottsmiin far jag harmed siitta
punkt.
Eder
« Gnnnar*

100 mtr 11.s sek.
110 »
20.a »
400 x.
54.4
800 » 2 m. 6.5
1.000 » 2. » 47.li
1.500 » 4.»27.;:
10.000 »36. »31.7

Nya kluhbrekord satta under spelen.
Hagb. Andersson, E. Schbrling
S. Malm, K. Lindblom.
» 4X400, 3 min. 32.2 sek. Hagb. Andersson, E. Schorling
K. Haglund, S. Malm.
Stavhopp 373 cm.
Manne Nilsson
Ryggsim 100 mtr, 1 min. 29.s sek. Sven Bergstrom

Lopningar:
Albin Andersson, Aspudden
Harald Bergman, O. Idrottspl.
G. Malmqvist Ost. Idrottspl.
O. Wikstrom, Stadion
O. Eriksson, Enskede
O. Wikstrom, Stadion
T. Tranberg, Enskede

7 /iol915
7 /iol915

/ic,1914
/7 1914
13 /7l915

Hopp:
Hojdhopp
Langdhopp
Trestegsh.
Stavhopp

Hjalmar Karlsson. O. Idrottspl.
G. Malmqvist, Enskede
Arv. Eriksson, Aspudden
Gunnar Mogren, Enskede Aug.

160
617
1.238
300

A U 1915
27 /7l915

1914

Kast:
18 mtr 90 cm. saml. A. Ahlfelt, Enskede 83 /7l914
10 > 13 » basta »
»
»
» »
3>1915
Diskuskastn 50
75 » saml. G. Andersson »
» »
30
41 » basta h.»
»
»
s/61915
64 » saml. S. Lindhagen, »
Spjutkastn. 68
"/io!915
44
58 » basta h. G. Malmqvist •»
Kulstotning

Vinteridrott

Stafett 4X100, 4-U sek

Sridskor:
57.7 sek.
500 mtr
1.500 » 3m.ll.s
5.000 » 11 » 25.5

Erik Augustsson

lc /jl916
»

•»

14 /3l916

Klubbmedlemmar, kom ihagl

Alia Hellener
bjudas valkomna till Neglinge, Sondagen den 13 August!,
jag reser med taget fran Staclsglirden kl. 10.20 fm. De
som vilja komma redan den 12 aro ocksa valkomna.
Vi skola forsoka pyssla om dem pa biista satt.
Snart iir sommaren sin kos. Men iiven i August! iir
det ju alltid nagon som far semester. Kvista da over
hit ett slag.
I slutet pa manaden komrna ju alia grabbarna, som
varit pa landet, hem. Da ska Ni komma hit ett tag och
bjuda farva'l till sommaren.
Uet bar ju varit ett farligt regnande i sommar. Men
var motessondag i Juli var det riktigt gassigt. Vi provade
Baggens salta boljor och Svenne spelade till och med
polo med sparkbollen.
Men i borjan sag det litet bekymmersamt ut. En odygdig grabb hade knyckt var « H a k a b a k i » , sa att, niir vi
kommo ned till bStplatsen, farms diir ingenting. Men
baten kom till ra'tta till sist, och sedan kuskade vi omkring litet grand. Nu iir grabben avstraffad och bar lovat
att «aldrig gcira sa mera.»
Ordfdranden.

:y: att vid Edra inkop i forsta hand %
? anlita vart medlemsblads annonssorer. '•

Skola vdelningen
Bcista uppnadda
60
100
400
800
1.500

tavlingsresultat t. o. m. April 1916.
Lopningar:

mtr
8.2 sek.
»
18.s »
»
56.<j »
» 2 m. 21.n »
» 4 » 41.7 »

Ivan Hallgren,
S1/sl914
»
»
17 /7l915
»
»
'/71915
Knut Mogren
Maj 1915
Thure Carlsson
>I915

Hopp:
Hojdhopp
160 cm.
Langdhopp
580 »
Trestegsh.
1.160
»
Stavhopp
260 »

Hjalmar Carlsson,
Ivan Hallgren
L. Redtzer
Knut Jansson

*/»I914
'"/71915
2C /7l915
Ie /al915

Kast:
basta
bada
Diskuskastning basta
»
bada
Spjutkastning basta
»
bada
Kulstotning

KNUT LUNDIN,

h. 10 mtr
h. 18. »
h. 32 »
h. 53 »
h. 40
h. 63

19 cm.
62 »
29 »
2/ >J
87

Ivan Hallgren '•'/81915
Ludv Redtzer 2C /7l915
Knut Mogren "•'M915
»
»
s/81915
'/71915
'/71915

Herr- & Damskradderi

Allm. Tel. 11811
KORN H/\ N STORG 59
Allm. Tel. 11811
Svenska och utlandska tyger standigt pa lager. — Forstklassigt utforande! — Billiga priser!
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vet vdel n i rig, Salviigrand 7
(Hornet av Myntgatan, nedanfor

Simidrott:
50
100
200
100
200
50
100

yards fritt simsatt
mtr
»
» 1
»
»
» 3
•»
brostsim 1
^>
»
3
yards ryggsim
mtr
»
1

30.3
m. 24.9
» 19.i.
» 36.=
» 27.
41.i
» 46.4

sek.
»
»
»
»
»
»

Bertil Skoldebrand - 7 /i"1915
Rick. Akerman
I:1 /il915
»
»
10 M915
Knut Stromberg
3S/*1914
.»
^>
- 4 /sl915
Harry Jacobsson
s /u!9)5
»
»
">1915

Glom
Soderpokalens tavlingar i Stadion, Lordagen den 29
Juli, kl. 7 em., och Sondagen den 30 Juli, kl. 1-30 em.

Allmdn idrott. :-:

Cykeldkning.

Sim* o. Idrottsklubben
Hellas',

Stockholms Cykel=
klubb.

Meddelanden
Da ordinarie kvartalsmote skulle hallas under tredje
kvartalet anordnar Styrelsen istallet en utfard, Fredagen
den 11 Augusti, med Gasaccumulators bat fran Skeppsbron,
Slussen, kl. halv 8 em. Biljetter a 1.25 kr. ft'nnes hos
Styrelsen och Olofsson samt redo visas till E. Schorling.
Styrelsen sammantriider Onsdagen den I B Augusti.
Intradande medlem:

GEORG

VIKSTROM.

Overforda till dldre avdelningen.
Thure Almen, Thure Carlsson, Bror Arvid Hammarlund,
1'orsten Kjellgren, Gosta Larsson, Knut Mogren, Gustaf Nordgren,
Luds'ig Redtzer, Sune Thomsen, Klas V. Johnsson, Tor Edlund,
hdvin Eriksson, Harald Gustafsson, Knut jansson, Harald Melin,
Heno Niemi, Knut Pettersson, Kar Ryden, H. J. Roxstrom,
Sixten Rang, Hrik V. Svensson, Olof Sundmark.
s-

huvudaffaren.)

Program for Aug. man ad.
Da en del fel ft'nnes i sommarprogrammet och iindrino-ar
blivit gjorda blir pristavlingarna under manaden:
Aug.

1.
3.
6.
8.
10.
15.
17.
22.
24.
27.
29.
31.
Sept. 3.

100 meter, * masterskap. 3000 meter. *
Spjutkastning, * masterskap. Langdhopp, masterskap.
10000 mtr * Enskedepokalen, masterskap.
400 meter *
1000 meter*
1500 meter* Hack 110 meter, masterskap.
Diskus, * masterskap.
5000 * 200 meter. *
Hojdhopp, * masterskap.
Tiokamp, masterskap.
800 * meter
Tresteg * Slaggkastning.
Kula. * stavhopp, masterskap.
Landsvagslopning 2 mil.

De med * utmiirkta ing^a iiven i poangserien. Liipiiingarna hallas a Ostermalms Idrottsplats. Medlemskort
uppvisas vid ingangen.

Samtavlingar tor skolavdelningen.
Samt fodda 1899 och senare.
Hellas Skolavdelning kommer att i likhet med foregaende ar
anordna samtavlingar i allma'nn Idrott med andra foreningars
ungdomsavdelningar. I dessa aga ratt att deltaga ynglingar fiidda
1899 och senare. For att klubben matte representeras av sina
allra basta krafter anordnas uttagningstavlingar i enlighet med
foljande program:
Aug. 3. Kulstotning, spjutkastning, basta hand.
4. Lopning 400 meter.
8. Diskuskastning basta h. langdliopp, lopn. 100 meter.
11. Stavhopp, Trestegshopp.
15. Hojdhopp, Icipning 1.500 meter.
Samtliga tavlingar aga rum a klubbplanen vid Knskede med
bcirjan kl. 8 em.

^

Stockholms Nya Juvelerareaffar
A. T. 58 52.

Innehavare Arvo Andersson
MALMSK1LLNADSQATAN
rekommenderas.

A.T. 5812.

Reparationer utfores a egen verkstad.

FIOKUR K O P A S
BAST GENOM

URMAKARE

HJERTZELL

68 Vesterldnggatan 68 - Allm. Tetefon Brunheberg 83.
(Medlem i Hellas).

Besok:

Raksalongen och Damfriseringen
FOLKUNGAGATAN 8 A - A. T. 1810
Johansson, Medlem i Hellas.

l^ingborg
34
INGANG FRAN

BANGAHDSGATAN

Stafettlopning 10x1 Stadionvarv for ungdomslag.
(Fodda 1899 och senare).
De ynglinger som onska deltaga i denna men ej deltagit i
traningslopningarna, tordc omedclbart hanvanda sig lill Oscar
Eriksson, A. T. So. 351 83. Traffast sakrast "a7 em.
Obs.l Lopning 10000 meter om Enskedepokalen. lialles S6n»
dagen den 6 Augusti, kl. 10 fm. vid klubbplanen, Enskede.

Stafetttopare!

Ohoj!

Tiden for de stora hosttavlingarna nalkas med stora steg. Vid
dessa komma sakerligen stafettlopningarna att intaga en (ram*
staende plats. Deltag dartor i traningslopningarna, vilka paga
mandagar och frcdagar kl. 8 em. a Ostermalms Idrottsplats.

| AKTIEBOLAGET^

FEITM S

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

= Herrskrddderi
Rekommenderar sig till utforande av ett forstklassigt arbete till
billigaste pris. Reparationer och pressningar emottages. Hamtas
ef'ter tillsagelse pr Allm. tel. 13846. Bestallningar emottages
aven da tyg tillslappes.

