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Hela varlden ler omkring oss. Efter en regntung host lyser
antligen en matt decembersol fram. Och pressdrakarna sjunga
Hellas — och Swalls — lov. Sol ute — sol inne.
Vi ha haft en av vara storsta dagar. Antligen ligga SKK
oeh Neptun f. f. g. regelratt knockade. Man glads som ett
barn, oaktat man inte tillhor de intimare simmarkretsarna.
Och man vill stranga sin lyra och sjunga en lovsang over
Hellas, sim- och idrottsklubben som denna jubelhost visat en
livskraft av friskaste natur. Men man har ingen lyra att
stranga, och jubelsangen far ansta. Man har blott nagra sma,
sma korn at faglar. Men de passa inte riktigt samman med
humoret. Ty de aro uppblandade med ett och annat malortskorn.
En utblick over den gangna sasongen bjuder i stort en
tilltalande syn. Hellas har lamnat ett av sina basta ar bakom
sig. Detta rent idrottsligt sett.
Den allmanna idrotten borjade ytterst lovande i varas inomhus och fortsatte lika lovande utomhus i vart hittills snabbaste Dagbladslopp, vilket ansags vara var fria idrotts panyttfodelse efter nagra ars stiliastand. En friskare anda debuterade da med det foryngrade laget. Justeringar och andra
omstandigheter, som vi tyvarr icke rada over, formade dock
icke sasongen sa, som vi vantat och hoppats. En hel del goda
prestationer gjordes for all del, men de elektriserande segrarna, som endast stjarnor kunna skapa, inskrankte sig till
Erik Bylehns olympiska insats, som lyst upp och spritt glans
over Hellas i hogre grad, an vi egentligen fortjanat.
Bylehn har ocksa varit var fria idrotts enda storstjarna
under den gangna sommaren. Vi behova dock flera. Ty hur
vackir en bred front an verkar, ar det likval stjarnorna, som
gora reklam for klubben, inat och utat. Och reklam ar icke
enbart av ondo. Att vi nadde en tredje plats i den koncentrerade striden om Masterskapsstandaret visar, att vi ha stora
mojligheter att bilda en elittrupp av verklig styrka, om icke
toppmannen behova splittra sig pa alia dessa poangtavlingar,
som blivit var sarskilda hobby. Den tanke, som funnit ett sa
fullmoget uttryck i Svenska serien, ar vard all uppmuntran.
Men nar icke ens Svenska Idrottsforbundet, mycket mindre
da press och allmanhet, agnar tavlingen vad man kallar intresse, tycker jag vi gott kan ta det hela litet lugnare.
I ar vinna vi troligen serien igen. oaktat vi misskott den,
for att tala med en av vara basta aktiva. Misskota vi den
lika bra i fortsattningen, finnes ingen fara for nederlag.
En an fornamligare prestation anser jag dock den valdiga
poangplockningen pa Beloningspriset vara. Det ar arets basta
prestation av "den breda fronten". Statligt, rent av. Jag ar nu
den forste att hoppas, att segern nasta ar skall kunna fullfoljas. Och att sedan denna tavlingsform forsjunker i glomskan. Ty om den an gjort en viss nytta, trevlig ar den da
icke med sin poanghets, som stundom urartat i det absurda.
Men nog nu om detta. Var allmanna idrott synes definitivt
ha lamnat den vagdal, den dvalts i under nagra ar. Den breda
fronten ar bredare ocl) hogklassigare an nagonsin. Nu galler
det bara att skota de manga stjarnamnena sa, att de bli

stjarnor. Och det bli de aldrig, sa lange de aro sa flitigt
engagerade i poangplockning, som fallet ar i Hellas. Det fortager det traningslugn, som ar framgangens a och o. Aven
harutinnan framstar Erik Bylehn som den store foregangsmannen. Hans beromda "trilska" har formatt honom att ga in
fcir stora saker. Och det ar de stora, omedelbart hanforande
framgangarna, som fordras av en storklubb.
Simningen har med 1928 definitivt sakrat Hellas en plats i
solen som simklubb. Framgangarna ha kommit slag i slag, och
med ungdomlig respektloshet ha vara simmare visat sina aldre
konkurrenter fotbladen. Om den sista stora segern, 10 X100
yards, skriver Swalls specielle tratobroder, market Sim Simson i I. B.:
Den seger, de tio unga, ur det Wallbomska energisimsallskapet uttagna 100-yardspojkarna vunno, var en lika overtygande som valfortjant triumf for en ungdomlig malmedvetenhet, som atminstone just nu inte torde ha sitt motstycke inom
svensk idrott och absolut inte inom nagot annat simmarlager
for narvarande,
Detta torde vara det vackraste, som just nu kan sagas om
var simning. Behova vi tillagga, att vi emotse det kommande
aret med hogspant intresse? 20-mannasimningen! Polo! Wallboms envaldiga ledarskap har sakerligen inte annu inregistrerat sina storsta triumfer.
*
Vad den idrottsliga situationen i ovrigt angar, behover man
sannerligen inte uppsanda nagra pessimistiska klagovisor. Den
friska idrottsanda, som besjalar vara idrottsman, och den forstaelse, som rader mellan aktiva och ledare, trots ett par beklagliga "traknings"-historier, gor situationen ljus och hoppmgivande.
Styrelsen har dartill visat god arbetslust under det gangna
aret, sa god t. o. m. att Sven i I. B. m. fl. vilja pracka pa oss
en damsektion, speciellt for simning, for att vi ej skulle fa nagot att forslosa var overfliidiga energi pa. Vi ha verkligen diskuterat saken en smula i Overstyrelsen, dar dock ingen sympati
for forslaget kunnat sparas. Inte ens hos "damernas specielle
riddare". Men det ar ju latt att valja en annan styrelse, som
har litet mer upphojd syn pa saken. Arsmotet blir i mars.
Varsagoda!
*
Det morka molnet, som garna vill skymma undan solen,
utgor alltjamt ekonomien. Men vi aro inte samre karlar an att
vi vaga se ljust pa framtiden aven rent ekonomiskt. Nagon
gang skall val var tur komma med tusenlapparnas mangfald.
*
Och darmed bjuda vi 1929 valkommet. Med dess jublande
segrar och luttrande nederlag.

H. B.

Med detta nu turner fo/Jer ett giroinbetalningskort for arsavgiften 1929.

Idrottsmedaljer
av standardmodell

representerande de fiesta idrottsgrenar, finnas standigt i lager.
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Hellas j u l k l a p p a r
kopas bast hos PUB pa Soder,
dar man kan valja mellan tusentals lampliga presentartiklar —
i prislagen efter vars och ens
villkor. Den som ar tveksam
i valet, loser julklappsfragan
pa ett utmarkt satt med ett

p
resentkort
fran

TAUL U. BERGSTROMS PA SODER
HORNSGATAN 54, (mitt for Adolf Fredriks torg)

O r i e n t e r a r n e ha s k o t t s
Tidsta sdsongen hittills
Gunnar Franzen i svensk elitklass.
Oscar Karlgren
— akademisk
mastare.
Edvin Alander
.—
saker som
vanligt.

FEM
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Franzen, Alunder. Lagerqvist, Karlgren, Nylen

Arets orienteringssasong har blivit ett vackert blad i klubbens stora historiebok.
Segrar och nederlag ha visserligen omvaxlat, men bokslutet
ar tillfredsstallande. Vad bryr man sig om ett eller annat
nederlag, nar segrarna bargats.
En sadan hogtidsstund som den, nar pojkarna blevo distriktsmastare i lagtavlingen vid Forbundets orientering, far
den inbitne "skogsskubbaren" vara med om allt for sallan.
Man tror nog pa seger — det skulle se ut annars — men
nar skogisar och militarer hora till konkurrenterna sjunka de
egna aktierna. En Lidnersk knapp gor emellertid underverk
— och distriktet gick at ratt hall.
Alander-vann forsta tavlingen.

Till den forsta tavlingen, som holls i Sorunda—Pers hemtrakt den 23 sept,, hade Hammarbys gemytliga orienteringsgang inbjudits. Jonne Berg, som i ar varit klockarfar for
sma och stora "irriterare", hade lagt en trevlig bana pa 10,2
km. med start vid Byrsta. (Ta fram kartan, sa finner du platsen nerat Kaggefjarden.)
Edvin Alander gjorde en overlagsen lopning och segrade i
hela tavlingen. Enda svara punkten var den lilla skogssjon
vid sista kontrollen. Hammarbypojkarna segrade i den improviserade lagtavlingen.
1) E. Alander 1.36.16; 2) G. Franzen 1.52.47; 3) K. Lagerqvist 1.54.03; 4) J. Ivarsson 2.07.04; 5) N. Eriksson 2.13.01;
6) G, Green 2.13.02; 7) S. Akerlind 2.42.07; 8) E. Andersson
2.44.26; 9) H. Broden 2.45.35; 10) E. Pettersson 2.56.48; 11)
H. Lindestam 3.04.15; 12) H. Lindell 3.09.11; 13) N. Broden
3.12.16; 14) K. Berglind 3.31.30; 15) A. Ostlin 3.45.55; 16)
A. Lindblad 3.59.30.
Alander igen.

Den andra tavlingen holls sondagen darpa ute pa Ingaron
med "Bankerna" som arrangorer. Alander segrade aven denna gang, men Nordenfeldt var rasande nara. Tavlingen gick i
regn, vilket emellertid endast bidrog att satta spratt pa deltagarna. Gunnar Green sprang som en hjort — jag hade kanning av honom nagon minut, langre sallskapspromenad blev
det ej. Hellgren hade en lyckad dag och tog det av "Bankerna"
uppsatta vandringspriset for arv och ago.
Det emottagande, som de trotta och vata loparna erhollo vid
malet, hor till de oforglommeliga sakerna har i livet. Det

var minst sagt storslaget, och man kom overens om att denna
tavling nog var den trevligaste, man varit med om.
Resultat: 1) E. Alander 1.39.49; 2) B. Nordenfeldt 1.40.21;
3) G. Green 1.44.40; 4) K. Lagerqvist 1.47.47; 5) E. Pettersson 1.56.19; 6) I. Hellgren 1.58.18; 7) E. Andersson 2.14.00;
8) E. Akerlind 2.14.08"; 9) J. Ivarsson 2.15.00; 10) H. Lindell 2.19.00; 11) H. Lindestam 2.37.20; 12) E. Cattelin 2.40.20;
13) B. Eriksson 2.40.42; 14) J. Berg 2.40.59; 15) 0. Eriksson 2.42.32; 16) A. Lindblad 3.00.49; 17) K. Berglind 3.01.53;
18) H. Broden 4.01.00.
Seger over Gota.

. Sondagen den 7 okt. hade vi och Gota en liten uppgorelse
i Vandelso-terrangen. Gota-pojkarna voro otillrackligt tranade, varfor en overlagsen seger kunde inregistreras.
Gunnar Franzen ledde tavlingen fran start till mal. Landsvagsbiten in till malet gjorde han i 1500-metersfart och segrade med en knapp minut over gamle Hellstrom i Gota. Erik
Nylen gjorde ocksa en uppmarksammad lopning och var bara
93 sekunder efter klubbmastare Frasse.
Resultat: 1) G. Franzen 1.59.17; 2) E. Nylen 2.00.50; 3)
B. Nordenfeldt 2.03.30; 4) K. Lagerqvist 2.06.35; 5) E.
Alander 2.07.43; 6) S. Ribbing 2.13.08; 7) H. Lindell 2.18.55;
8) K. Berglind 2.26.52; 9) Th. Axen 2.30.12; 10) N. Eriksson
2.32.22; 11) G. Green 2.32.50; 12) J. Ivarsson 2.33.32; 13)
H. Nylen 2.37.20; 14) I. Hellgren 2.41.30; 15) H. Brodsn
2.49.05; 16) E. Andersson 2.50.00; 17) S. Akerlind 2.58.26;
18) T. Astrom 2.58.46; 19) O. Eriksson 3.03.50; 20) G. Andreasson 3.03.52.
Brakseger over Djurgarden.
Djurgardarna ha alltid klatt oss renharigt i klubbmatcherna, varfor natui-ligtvis en blodig revansch skulle utkravas i
arets match. Att tavlingen blev sa lyckad ur Hellas-synpunkt
far emellertid ej tillskrivas enbart turen utan ocksa Djurgardarnas otur over hela linjen. Jag vet ej, vad det fattats
dem i ar, men faktum ar, att de ej varit sig lika pa hela
aret. Hellas-pojkarna togo alia tatplaceringar och lagpriset
nastan lojligt overlagset.
Birre Nylund hade lagt en traskbana nere vid Handen, dar
forresten ej mindre an 5 tavlingar agde rum samtidigt.
Frasse segrade anyo, denna gang overlagset, fore Alander,
med Kalle Lager, som aldrig missar en orientering, och Karlgren narmast. Oldboys-gubbarna Brodden och Ivarsson hollo
sig aven viil framme, under det att Nils Josaphat sag sig omkring i terrangen litet langre an vanligt.

Antligen en verklig simmarviktoria!
I manga ar har var hogsta b'nskan varit att vinna en stor
lagkappsimning fore SKK oeh Neptun. Visserligen ha vi en
gang, 1926, slagit Kappis i 20-mannasimningen, och Neptun
har fatt bita i graset atskilliga ganger vid bade SM och
Stromsinmingen, men den fullstandiga triumfen att pa en
gang sla de bada namnkunniga konkurrentklubbarna har hittills varit oss formenad.
Det var vid SKK:s tavling den 2 december om Dagens Nyheters vandringspokal pa 10 X 100 yards fritt, som det stora
undret skedde. Uttagningarna till tavlingen hade lamnat det
overraskande resultatet, att bade Sten Priberg och Cornelius
Berglund blivit utslagna av vara friska ungdomar. Samsta
uttagningstiden bland de 10 utvalda hade Olle Ostergren med
1.03 jamnt. Olle uteblev emellertid pa tavlingsdagen pa grund
av sjukdom. Ersiittare blev Cattelin.
Allan Hogberg startade som forsta man, 16'rlorade 4 meter
pa SKK;s Winnberg men var dock fore neptunaren i mal. Edmond Cattelin kom in samtidigt med Neptuns man, under det
att SKK dragit ifran kraftigt. Georg Svensson gjorde en utmarkt simning men kunde inte hindra, att SKK:s forsprang
borjade bli kusligt langt. Startordningen brots darfor, och
Lars Danius fick hoppa i vattnet som fjarde man for att reducera forspranget. Detta lyckades ocksa, dock mera beroende
pa att SKKiaren var svag an pa Danius lyckade simning.
I sista vandningen kom han namligen snett ut mot repet och
hindrades avsevart, vilket forklarar den svaga tiden. Atskilliga meter aterstod darfor annu att atervinna, nar Jernstrom
dok i drickat med Wagner som opponent. Den sistnamnde
holl jamna "steg" de tva forsta langderna, men darefter tog
Ewert in kolossalt for att strax fore mal passera den trotte
SKK:aren. Kurt Atterday startade alltsa nagot lore Kappis'
Ake Larsson, vilken ^ansags vara dess nast Ake Borg basta
simmare. Kurre jobbade pa varre i sin korthuggna stil och
slog overraskande konkurrenten med 2 meter. Kurt Berg-

lind gick medelmattigt, men som SKK aven hade en svag man
har, beholls forspranget i det narmaste. Go'sta Carlsson simmade fint, men Zwiller 6'verraskade mycket med att andock
fora fram SKK i narheten av Hellas. Trolle fick darfor starta
strax fore Kalle Kumfeldt, vilken han naturligtvis trots otraning latt och ledigt slog, givande Georg Werner, som fullstandigt otranad kommit ned fran Sundsvall, omkring 5 meters
forsprang fore Ake Borg. Neptun hade hangt med battre an
vantat och kunde slappa ivag siste man Bostrom samtidigt
med Ake. Werner simmade som i forna dagar och nadde dagens basta tid, och darnied var var overlagsna seger ett faktum.

Resultat: 1) G. Franzen 1.28.39; 2) E. Alander 1.38.02;
3) K. Lagerqvist 1.44.28; 4) O. Karlgren 1.47.44; 5) E. Nylen
1.51.36; 6) C. Zetterstrom 2.04.01; 7) B. Nordenfeldt 2.09.31;
8) E. Engberg 2.12.31; 9) H. Broden 2.12.45; 10) S. Akerlind 2.14.38; 11) Y. Hallstrom 2.20.31; 12) J. Ivarsson
2.23.38; 13) H. Lindestam 2.28.26; 14) J. Berg 2.31.37; 15)
E. Andersson 2.36.37; 16) M. Bergsten 2.40.42; 17) H. Lindell 3.04.44; 18) H. Nylen 3.19.15; 19) A. Lindblad 3.26.35;
20) E. Pettersson 3.36.35; 21) N. Broden 4.07.00.

hoje ett trefaldigt leve for segrarna. Det aro de val varda.
Ake Lindblad, som haft en av sina samre sasonger, blev
baste hellen i klass 2 a pa korta banan, och Hellas Oldboys
lyckades tack vare jamna lopningar barga andra lagpriset i
sin klass. En nog sa god prestation. 12 minuter skilde forsta
och sista man i laget.
Resultat. Klags I A: 1) (2) G. Franzen 1.51.26,3; 2) (6)
E. Alander 1. 58.03,7; 3) (12) E. Akerlind 2.02.38,2; 4) (22)
G. Green 2.09.30,7; 5) (38) K. Lagerqvist 2.13.15,2; 6) (47)
E. Nylen 2.20.35; 7) (91) 0. Karlgren 2.39.42; 8) (112) S.
Akerlind 2.54.00; 9) (128) E. Engberg 3.08.47; 10) (129) S.
Ribbing 3.09.05.
Klaes I B: I) (21) I. Hellgren 2.50.30.
Klass II A: 1) (29) A. Lindblad 2.04.24,6 2) (49) H. Nylen 2.14.23; 3) (52) H. Lindestam 2.16.15; 4) (66) N. Eriksson 2.28.40; 5) (90) K. Dolck 2.49.55,3.
Klass II B: 1) (7) M. Bergsten 1.59.23,6; 2) (10) H. Lindell 2.05.19; 3) (11) J. Ivarsson 2.05.24; 4) (13) J. Berg
2.08.24; 5) (15) S. Lindhagen 2.11.57,1; 6) (25) H. Broden
2.43.07,2.
Lagtdvlingen. Klass I: 1) Hellas I; 20) Hellas II. Klass
II A: 9) Hellas. Klass II B och C: 2) Hellas Old Boy.

Lagseger i Fbrbundsorienteringen.
Sa kom Fb'rbundsorienteringen den 21 okt. Som vanligt blev
det samling vid Centralen — en massa gissningar och avresa
till Sodertaljehallet. 1 "forbundsreklamen" hade utlovats ett
storre karr, som man borde akta sig for. Kartan utvisade
ocksa ett veritabelt trask, som blev en stotesten. Trasket var
emellertid ej farligare, an att det erbjod de basta framkomstmojligheter. Manga gjorde en stor omvag for att undvika den
farliga zonen och forlorade darigenom dyrbar tid. Bast vore,
om vi framdeles sluppe nagra som heist "fingervisningar"
om orienteringsbanor.
Alltnog. Frasse gjorde sin mest uppmarksammade lopning
hittills och ledde nog tavlingen vid sista kontrollen. Thorn
gjorde emellertid en fornamlig slutspurt och lade beslag pa
det individuella masterskapet. Det segrande Hellas-laget gjorde visserligen en del tabbar men vann andock overlagset. Laget bestod av foljande pojkar: Frasse, Alander, Torparn
Akerlind, Gunnar Green och Kalle Lager. En var i sin stad

De olika simmarnas tider voro:
A.
E.
G.
L,
E.

Hogberg
Cattelin
Svensson
Danius
Jernstrom

63
64,2
60
61
59,2

K.
K,
G.
O.
G.

Atterday
Berglind
Carlsson
Trolle
Werner

59,8
63
60,8
57,8
57,2

Hellas' tid blev 10.06; SKK hade 10.11,5 och Neptun
10.14,3.
Den sardeles uppmarksammade segern kom som en mogen
frukt efter ett sallsynt traget traningsarbete hos de allra
fiesta. Det ar icke manga vardagar i manaden, som icke Centralbadet har besok av ovannamnda simmare, som darvid ha
att sjalva erlagga den langt ifran laga avgiften. De fa biljetter, klubben disponerar som rabatt pa hyran varje onsdag,
aro knappast nagonting att rakna med. 10 biljetter pa 30 a 40
friplatsaspiranter forsla inte langt.
Eriksdalsbadets tillkomst ar inte den minsta orsaken till
framgangen, ty darigenom har minst halva laget kommit
in pa simmarbanan.
Swall.

Budkaveln fbrlorad.
Budkavletavlingen gick pa Upplandslandet en kulen sondag
den 28 okt. Pojkarna voro tippade som segrare, varfor det
naturligtvis gick, som det pliigar ga i dylika fall. Kalle Lager irrade bort sig pa forsta strackan, Frasse lopte forhallandevis gott, om man tar i berakning den obehagliga kanslan
att vara tvungen att behova prestera nagot "etwas" for att

Ostblads & Gillbergs bandyror.
"Sving" & "Sirius" bandyklubbor.
Edsbyns skidor. Pjaxor och tavlingsskor. Norska vindklader.

Star sortering och humana priser

Sport- & Velocipedaffaren John Peterson
Gatgatan 37.

St. Nygatan 2O.

fora upp laget mot toppen. A lander hade ej mycket att gora,
da stallningen var hopplos. Tvaan daremot klarade sig battre. Karlgren gjorde en utomordentlig lopning och blev tvaa pa
forsta strackan. Torparn sprang bort sig pa lattaste biten, och
Nordenfeldt hade heller ej en av sina basta dagar. Men laget
klarade i alia fall sjatte platsen.
I old-boyslaget gjorde Lindhagen en verkligt god lopning
trots overvikt och otraning. Jonne Berg turistade och undertecknad sprang sista biten efter angbatens mystiska siren.
Snalla kapten, lura ej en uttrottad och hungrig orienterare
med dylika locktoner! 35 min. for 1,000 meter ar for mycket,
aven om man skulle forflytta sig pa kryckor.
Resultctt: 6) Hellas lag II (0. Karlgren, E. Akerlind
B. Nordenfeldt 5.43.11,4); 24) Hellas lag I (K. Lagerqvist
G. Franzen, E. Alander 6.42.28); 27) Hellas lag III (N.
Eriksson, S. Akerlind E. Nylen 6.55.00,6); 41) Hellas lag IV
(S. Lindhagen, J. Berg H. Lindell 7.39.40).
Forsta strackan: 1) (2) O. Karlgren 1.37.44; 2) (24) S.
Lindhagen 2.10.15; 3) (45) K. Lagerqvist 2.40.36; 4) (49) N.
Eriksson 2.48.30.
Andra strackan: 1) (4) G. Franzen 1.41.36; 2) (8) E. Akerlind 1.45.25; 3) (17) S. Akerlind 1.58.12; 4) (49) J. Berg
2.33.50.
Tredje strackan: 1) (19) E. Nylen 2.08.18,6; 2) (24) B.
Nordenfeldt 2.19.52,4; 3) (25) E. Alander 2.20.16; 4) (42) H.
Lindell 2.55.35.
Hovet fore pa Nattorienteringen.
Lordagen den 17 nov. anordnade Forbundet en nattorientering, som kunde ha blivit mycket trevligare, om vadret varit
gunstigare och strackan atminstone 25 % kortare. En nattorientering bbr ej vara mer an 8 km. hogst, och 3 kontroller aro nog for nattkutning.
Fredrikshovs lag gjorde det verkliga loppet med favoritlaget Hellas som tvaa, 30 min. efter. Det kunde ha blivit en
strid, om ej vart lag lopt ett par kilometer forbi en latt kontroll. Laget Franzen, Kalle Lager och Karlskrona-Pettersson
blev tvaa och Nordenfeldt, Zetterstrom, Bergsten sexa. Goda
prestationer — som synes — i den harda konkurrensen mellan
57 lag, varav 30 % gingo ur tavlingen.

Resulted: 2) G. Franzen, K. Lagerqvist, E. Pettersson
2.13.03: 6) B. Nordenfeldt, C. Zetterstrom, M. Bergsten
2.18.52,7.
"Trasktraskarna" slagna pa hemmaplan.
"Trasktraskarna" (f. d. Svartfotterna) avhollo sitt klubbmasterskap den 11 nov. i hembygden — 6sterhanninge-terrangen — dar Frasse lagt upp en trevlig bana. "Sanslosa"
ganget hade inbjudits sasom varande lampliga "offer", med
dsn pafoljd att "Trasktraskarna" fingo pa palsarna grundligt. Erik Nylen vann med "utbolingen" Kalle Lager pa andra plats. Sedan kommo tre "sanslosa", Bergsten, Engberg och
H. Nylen. Det var endast Torparn, som lyckades komma emellan pa fjarde plats. Sa den dagen var forstord for inbjudarna. Men det Mir revansch i var.
ResuHat: 1) E. Nylen 1.17.20; 2) K. Lagerqvist 1.20.50;
3) M, Bergsten 1.21.25; 4) E. Akerlind 1.22.40; 5) E. Engberg
1.25.25; 6) H. Nylen 1.29.50; 7) J. Berg 1.31.26; 8) J.
Ivarsson 1.34.10; 9) E. Andersson 1.36.50; 10) Broden 1.41.50;
11) H. Lindell 1.51.20.
Som avslutning pa det har snacket ville jag namna nagot
om grabbarna i skyinundan. Orienteringsganget ar synnerligen stabilt, och det skulle ej falla nagon in att svika, aven
om vadret ar det varsta tankbara. Vi ha varit med om vader
i host!
Karlskrona-Petterson har visat sig vara en god orienterare
och lagt beslag pa segern i klass II. Erik Nylen hade nog
aspirerat men var borta en gang och forstorde darigenom
chan.serna. Annars har han gjort en del mycket goda lopningar.
Hellgren har ocksa varit borta en gang — giltigt skal —
men har annars gjort goda lopningar och t. o. m. erbvrat
bankernas vandringspris. Josef Ivarsson h5r till de sakra
herrarna, och beloningen har blivit en overlagsen seger i
OB.-klassen. Engberg heir till dem, som kommer, liksom Ake
Lindblad och H. Nylen. Annu behovs det nog litet mera kartlasning. Brodden har sitt. gamla, praktiga humor kvar, vilket ar liktydigt med att orienteringarna aldrig bli trakiga.
Nasta ar borde vi anordna kortare orienteringar f5r nyborjare for att popularisera denna verkliga idrott. Da hoppas
vi fa med en niangd nya ansikten. Ni ska se, att orienteringslopning ar det trevligaste, man kan uppleva inom idrottslivet. Vi traffas saledes i var och sedan nasta host forstas.

Och darmed lamna vi var fina sasong at minnena. Ragge
Rocsvalls spadom i Jubilenmsnumret, att "1925 troligen for
lang framtid kommer att forbli det vackraste i orienterandets
historia", javades tidigare an nagon vagat hoppas. Heder at
er, pojkar. Och heder at Jonne Berg, arets lycklige klockarpappa.
Hal.
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Beloningspriset:

Svenska Serien:
Overtygande

segerP

6 p o a n g s I e d n i n g!

Allsvenska serien ar klar for aret. B 6 r atminstone vara
det. Nagra officiella siffror ha dock icke annu sipprat ut.
Men de korama val sa smaningom, nar den digra granskningen blir klar.
Av allt att doma har dock Hellas lagt annu en seger till
sina foregaende i klass I. Vi tro ingen klubb om att kunna
overtrafi'a vara 38.998,75 poang och skulle bli mycket forvanade, om sa skedde. I fjol nadde vi visserligen nagot 100tal poang mer, men da vunno vi ocksa med omkring 1.500
poang fore Elfsborg. Var "tillbakagang" i ar ar endast skenbar. Vi kunde ha natt en betydligt hogre poangsumma, dels
om vi fatt nyttja samtliga poangtagares basta resultat, vilka
i flera fall kolliderat med tavlingsreglerna, dels om herrar
tavlandes lust att gora resultat litet tidigare pa sasongen an
i hostrusk gjort sig litet mer gallande. Bylehns 23,9 pa 200
m. vill val t. ex. ingen pasta gbr honom rattvisa.
Den gren, som egentligen drar ned slutsumman, ar kula,
som giver omkring 400 poang mindre an i fjol. Spjut och diskus aro daremot battre i ar. Hojd och tresteg ge betydligt
mer an langd och staende hojd i fjol, medan staende langd ar
samre, likasa 200 och 400, da daremot 800 — genom Bylehns
utomordentliga tid — overtraffar 1.500 i fjol. 100 lika.
Som sagt, resultatet kunde ha varit betydligt battre. Men
vi fa vara nojda med det som det ar. Alia vara sakra poangplockare gratuleras.
Hob.
100 m.: R. Dillen 1.1,1, Bo Andersson 11,2, H. Jensen 11,2,
E. Kohler 11,3, Y. Lindman 11,4. Poang: 4.360.
:>im m.: R. Dillen 22.9, Bo Andersson 23,0, E. Hallerstrom
23,2, E. Kohler 23,4, E. Bylehn 23,9. Poiing: 4.275,5.
400 m.: E. Bylehn 49,9, R. Dillen 52,2, N. Dahlstrom 52,7,
E^-Larsson 53,0, S. Danielsson 53,6. Pacing: 4.184.
SOO m.: E. Bylehn 1.52,8, E. Lonn 2.02,3, G. Johansson
2.03,4, E. Welinde'r 2.05,9, E. Pettersson 2.06. Pacing: 4.056,2.
Sammanlagd poang i lopningar: 16.875,7.
Langdhopp utan ansats: G. Angur 312, P. Stromberg 302,
T. Rosenlund 301, K. G. Sjodin 299, N. Dahlstrom 290. Poiing:
3.740.
Hojdhopp: B. Nilsson 185, A. Gallstedt 180, R. Hagstrand
180, T. Jonsson 175, S. Norrby 170. Pacing: 4.065.
Tretsteashopp: Y. Lindman 13,93, T. Jonsson 13,59, B. Nilsson 13,59, Bo Andersson 13,57, B. Welinder 13,52. Poang:
4.093,75.
Sammanlagd poiing i hopp: 11.898,75.
Kulstotning: S. Norrby 13,95, A. Gallstedt 12,76, A. Ahlfeldt
11,52, S. Ribbing 10,85, G. Gallin 10,74. Poiing: 3.364,1.
Diakuskastning: C. Sandberg 36,54, A. Gallstedt 36,43, R.
Hag-strand 35,80, G. Eriksson 35,75, S. Norrby 35,45. Poiing:
3.655,8.
Spmtkastning: S. Lofstedt 52,87, T. Jonsson 48,77, G. Edling 47,67, E. Welinder 47,17, G. Malmqvist 46,84. Poiing:
3.204,4.
Sammanlagd pacing i kast: 10.224,3.
Summa summamm poiing: 38.998,75.

Arets kanske storsta framgang for var allmanna idrott ar
den overtygande segern pa Beloningspriset och ledningen
pa detsamma i sammanlagd poang. Nar sommarsasongen
borjade, ledde Djurgarden med 927 poang mot vara 808.
Vid arets slut ar stallningen: Hellas 983, Djurgarden
977. Sex futtiga poang ha vi att vinka pa till nasta ar, da
priset vandrar for sista gangen. Gissa om det blir en strid!
Det blir en spiinnande tvekamp med uppmobilisering av alia
reserver pa omse hall. Och vilken som heist kan vinna. Nagon
annan tankbar konkurrent star helt utom rakningen.
Det kan ha sitt intresse att taga del av de grenar, poangen
galler. Man uppmarksammar da, att Djurgarden lever lika
hogt pa sina skidakare (backe och kombinerad) som vi pa
vara juniorer. Det ar pa dem det hanger, hur nasta ars strid
skall gestalta sig. Och sa pa vintervadret, forstas. Har foljer
en tabell over arets poangplockning:
Skidor
—
120
Skridskor
62
Jnomhus, juniorerr
3
„
seniorerr
36
38
—
2
Terrang
—
5
Femkamp
—
1
Tiokamp
20
Stafettlopning
3
J uniormasterskapen
>en
41
8
30.000 m.
Seniormasterskapen
>en
95
31
12
Orientering
5
1
Budkavle
0
imma 273

210

Heja pa!
Stockholms Idrottsforbunds vandringspris vid juniormasterskapen har for aret erovrats av Matteuspojkarna med 59
poang mot vara 41. Vi leda dock sammanlagt aven har efter
tva ar med 101 poang mot M. P:s 86. Aven detta pris vandrar
for sista gangen nasta ar. Heja pa!
Omrb'stningen om Svenska Dagbladets guldmedalj, vilken
som bekant arligen utdelas for arets basta idrottsbragd, blev
i ar en triumf for P. E. Hedlund, olympiske storrannaren fran
Sarna. Han begavades med 5,335 roster sammanlagt. Pa andra
plats kom Erik Bylehn med 5,108, medan storfavoriten Erik
Lundkvist genom den ornrostningsmetod som anvandes endast
kom pa tredje plats, 4,985 roster. Detta poangterar till yttermera visso, att Erik Bylehns olympiska lopning pa 800 m.
var en av arets yppersta idrottsbragder. Vilket vi, och andra,
haft tillfalle att tidigare konstatera.

M. U. Lind & C:o Eftr., Gotgat. 18
Bandyror - Ishockeyrdr

Skidor - Skridskor - Kalkar - Vindtygsrockar
Klubbor for bandy och ishockey
Tel. So. 30374

Hellasmarken.

Tel. So. 33118.

BASTA I D R O T T S R E S U L T A T 1928
Ldngdko-p-fi

/ on meter :

R. Dillen
E. Bylehn
B. Andersson
H. Jensen
E. Kohler

I I ,O

Y. Lindman

ii,i

G. Nordstrom
G. Malm

11,2
11,2

S. Danielsson
G Larsson

n,3

E.
R.
S.
N
E.

Diillen
Andersson
Hal'lerstrbm
Kohler
Bylehn

H.
G.
H.
T.
G.

22,9
23,O
23,2
23,4

23,9

n,5
n,5
11,5

B. Andersson .

675

B. Gate

B. Welinder .

667
648

R. Hagstrand
E. Kohler

Jensen
Malm
Bjbrk
Segerstedt
Nordstrom

24,1
24, i
24,4
24,6
24,6

. .

E. Bylehn . . .
E. Lbnn
G. Johansson
A. Flodquist
G. Edling

53,2
.S3, 8
53,8
53,8

2.03,4
2.04,5
2.O5,0
I. OOO

2.42,6

2.46,0

2.47,0

leter.

.

E.
R.
E.
F.
G.

2.02,3

2.42,9

Welinder
Dillen
Pettersson
Hannerz
Karlsso-n

....

2.05,9
2.06,0
2.06,5
2.06,6
2.06,8

....

meter :

S
G.
N.
G.

Akerlind
Ersson
Westlund
Johansson

2-47,6
2.47,7
2.48,4
2.49,8

....

f-500 meter :

E.
G.
K.
E.

Bylehn
Johansson . . .
Lagerkvist

Lbnn

4-09,7

4-n,3

4-13,5
. . . 4.i7,o
9.16,5
9-19,2
9.28,8
9,3i,i
c QQQ

N. Westlund .
E. Pettersson .

i5-49,o
i5,58,i

E.
O.
E.
H.

Pettersson
Flodquist
Welinder
Haglund .

4-24,1
4-25,3
4-27,0
. . . . 4.28,5

G. Ersson
K. Tilibom
H. Fagerstrbm . . . .
Go. Karlsson . . . .
i -

....
....
....
....

O. Flodquist

. . . 16.50,2

9-37,5
9-38,5
9,56,0
9,57,o

S. Norrby
R. Hag-strand
K . Johansson
S. TiseMus

330

Lokrantz

310

N. Bergstrbm

290

D. German

312

S. Norrby

R. Dillen

303

J. Lindahl

P. Stroniiberg
' '. Rosenlund .
K. G. Sjodin

302
301

A Linder
N. Dahilstrbm

299

S Danielsson

...

.. 13.00
. . 12.98
12.32
..

12.20

..

290
280
27O

. .

295
294
292
290
280

Hojdlio-pi) utan ansats:
C.
R.
T.
K.

Angur
Diilen
Rosenlund .
G. Sjodin .

152
150

H Jensen
B. Gate

140
1 40

G. Hahne

I4O
135
135

Grenhoi>i>:
R. Hagstrand

A. Ericsson . . .
T Jons-son

236
224
216
216

E. Westergren
N . Bergstrb-m
G. Hahne

211
. .

2OQ
200

Mellanhoi>i>:

S. Ribbing

410

G

R. Hagstrand .

388

S. Danielsson

S. Tiselius . . . .

S. Norrby . . . .
A. Gallstedt
O. Olo-fsson
A. Ahlfeldt .
W. Rahmqvist

33-03,8

Hahne

380 B. Welinder
358 E. Westergren
Kulslotning :
1.3-95 S. Ribbing
12.76 G. Caliin
1 1 65 G Eriksson
1 1 52 G Larssson
10.90 B. Gate

Eriksson .

38.12
37-39

S. Norrby
S. Ribbing

C. Sandberg .

36.54

P. Fohlin

G.

. . . 1.26.42

G. Green

A. Galkterlt

36 43

K G Sjodin

R. Hagstrand .

35.80

A. Bergqvist

348
>)TV

-

347
345

324
. . 10.85
. . 10.74
IO.2I
. . 10.20
.. 10. 2O

G. Nordstrom
T. Jonsson
S. Danielsson

35-45
33,34
.. 32.86
32.82
32,50

Si>jutkastning :

Hdcklo-pning no meter:
16,3
1 6,4
17,4
18,5

13.93
1.3,59
1 3,59
1.3,57
1.3.52

l.dngdhai)i> utan ansats:

C . Angur . . . .

20.000 meter:

R. Dillen
N. Bergstrbm
Y. Liindman .
Lokrantz

...

641
641
635
631
623

Diskuskastning :

N. Westlund
1.20.23

S. Ribbing ..
S. Lundstrom .
S. Tiselius .

T. Jonsson

70.000 meter :

G. Andersson .

Lindman
Jonsson . . .
Nilsson . . . .
Andersson .
Welinder .

S. Ribbing . . . .

?.OOO meter:

N. Westlund
E. Pettersson
K. Lagerkvist
O. Flodquist

Y.
T.
B.
B.
B.

C . Angur
t

1.52,8

E. Pettersson
E. Welinder . .
F. Hannerz . .
H Haglund . .

T. Jonsson

S. Norrby
S. Danaelsson

Stavho'p'p:

52,8

8OO

N. Bergstrbm .

686
679

Trestegshoi>i> :

400 meter :
49,9 H . Jensen
5i,4 G. Werner
52,7 G. Edling
.52,7 F Hallerstrbm

Bylehn
..,
Dillen
Damielsson
Dahlstrom
Larsson

n,4

meter :

200

R.
B.
E.
E.
E.

...

Lindman .

med ansats:

Y.

...

18,6
18,7
18,8

N.
S.
T.
G.
E.

Bergstrbm
Lbfstedt .
Jonsson . . .
Edling . . . .
Welinder .

58,35
52.87
48.77
47.67
47. 1 7

S. Ribbing
G. Malmquist
B. Welinder
D. German
W. Rahmqvist

46.94
46.84
. . 46.00
• 4.5-7.2
• - 4.5-35

Hdckloi>ning 400 meter:

58,1
63,7
53,7

R. Dillen
G. Edling
B. \V'6 1 i rt'd'6 r

Hojdho'p't)

N. Bergstrbm
B. Nilsson .
B. G,ate

A. Gallstedt . .
R. Hagstrand . .
T. Jonsson .

...

188
185
185
180
180
175

E. Welinder
E. Akerlind

64,3
64,6

Raksalongen o. Damfriseringen

med ansats:

Lokran-tz
S. Norrby
B. Welinder
C. Angur
Y . Lindman
S. Lundstrom

Besok

175
170
165
165
165
165

FOLKUNQAGATAN 68. Tel. So. 34810

RAGNAR JOHANSSON
Medlem i Hellas

Ett par sommar snap shots
P. G. 'Bergstriim (Nisses bror), G. Malm, 5. Lofstedt,
N. Bergstrom, B. Welinder, B. Andersson,
S. Norrby, Q. Edling.

Kort kommentar

f.

£dnn, -ft. Wd'mder, S. Nilsson, N. Grunberger,
H. Bj'drk, E. Pettersson, E. Welinder.
Bakom: S, Norrby, T. Lindman.

Nya klubbrekord 1928

Ehuru blott torra siffror talar vidstaende resultatlista ett
sprak, som nappeligen kan missforstas. Den talar om bredd
och klass. Diiremot nappeligen om toppklass, om an ett par
isolerade resultat hoja sig hogt over omgivningen.
Den yppevsta toppen representerar Erik Bylehns 1.52,8 pa
800 m., en prydnad for vilken rekordlista som heist. De resultat, var storlopare uppnatt a andra distanser, verka vid jamiorelse med denna topptid skaligen ansprakslosa. De gora
honom icke heller pa lang-a tag rattvisa. Pa 400 m. var han
exempelvis vid Olympiaden god for svensk rekordtid; han
statar nu med biista resultat natt och jamnt under 50. Det
ar hans ohaga for pressning, som bar skulden harvidlag.
Bland sprinterna aterfinna vi samma namn i taten som i
fjol. Naess ar dock av bekant anledning icke med. Dillen, Bo
Andersson, Jensen, Kohler etc. ha emellertid icke gatt framat, snarare ha de stannat i vaxten. Lange Rolf synes dock
utvecklas fordelaktigt for langre sprinterlopp, och speciellt
torde langa haeken ligga for honom; pa 100 och 200 nar han
aldrig den riktiga toppen, saframt han icke arbetar bort sitt
kardinalfel, den usla starten. Men det ar ett kapitel, som det
ar lonlost att langre papeka. Bland 400 metersloparna ar det
val egentligen bara en av de yngre, man vagar stalla storre
forhoppningar pa, Sven Danielsson, men med manga f. d.
skolavdelningsstjarnors katastrofala nedgang i farskt minne
underlata vi att stalla hans horoskop.
Medeldistansarne ha oeksa samt och synnerligen stannat
i vaxten, tycks det. Tierps-Johansson har dock gjort ett par
sardeles inspirerade lopp, som tala om mojligheter, och Pettersson far val alltfort anses som ett lovande framtidsnamn,
om an langdistans ar hans ratta gebit, ett gebit dar f. 6.
Westlund ett par ganger visat en hoppingivande gnista, vilket
ar mer an vi nagonsin tidigare upptackt hos den smackre
langdistansaren. Masterskapens 10.000 ingav loften.
Hopp, stav undantaget, aro annars vara starkaste grenar
i ar. Vad sags t. ex. om vart utomordentliga hojdhoppargarde? Sveriges basta klubbserie i ar. Tresteg skams inte heller
for sig precis. Vi vanta oss en hel del av Nils Bergstrom,
Bert.il Nilsson, Yngve Lindman, Bo Andersson etc. nasta ar,
allroundhopparen Ture Jonsson och staende mastaren Angur
med "skuggan" Dillen icke att forglomma.
I kasten dominera namnen Norrby och Bergstrom, av vilka
den forre pa hostkanten visade vissa gladjande symptom till
sjalvsakerhet i ringen. Diskuskastaren Angurs utveckling
emotses med spant intresse.
Hab.

300 m.: Erik Bylehn, 1.52,8 min., Amsterdam.
880 yds: Erik Bylehn, 1.56,3 min., Stadion.
10.000 m.: Nils Westlund, 33.03,8 min., Stadion.
Hojdhopp: Nils Bergstrom, 188 cm., Norrtalje.
Trestegshopp: Yngve Lindman, 1393 cm., Sala.
Staende hojdhopp: Curt Angur, 152 cm., Sodra Latin.
Grenhopp: Rolf Hagstrand, 236 cm., Stockholm.
Spjutkastning: Nils Bergstrom, 58.35 m., Norrtalje.
Kulstotning: Samuel Norrby, 13.95 m., Ostermalm.
"Dagbladet": I-laget, 1.03.25,3 tim.

Klubbmastare 1928:
100 m.:
200 m.:
400 m.:

800 m.:

1.000 m.:
1.500 m.:
3.000 m.:
5.000 m.:
20.000 m.:
Hack 110 m.:
Hack 400 m.:
Langdhopp:
Hojdhopp:
Trestegshopp:
Stavhopp:
Kulstotning:
Diskuskastning:
Spjutkastning:

Gunnar Malm, 11,5 sek.
Rolf Dillen, 23,7 sek.
Rolf Dillen, 52,3 sek.
Erik Lbnn, 2.02,9 min.
Erik Pettersson, 2.42,6 min.
Erik Pettersson, 4.25,2 min.
Erik Pettersson, 9.19,2 min.
Nils Westlund, 16.05,2 min.
Gosta Andersson, 1.20,23 tim.
Rolf Dillen, 17,8 sek.
Rolf Dillen, 58,8 sek.
Samuel Norrby, 641 cm.
Bertil Nilsson, 170 cm.
Ture Jonsson, 1294 cm.
David German, 270 cm.
Samuel Norrby, 12,94 m.
Gosta Eriksson, 37,39 m.
David German, 45,72 m.

Sommarens serier
Om sommarens klubbtavlingar maste vi av utrymmesskal
fatta oss ytterst kort. Tavlingarna gingo i ar f. f. g. pa Enskede idrottsplats, vilket visade sig vara ett lyckligt val, satillvida att intresset i ar syntes storre an vanligt. Nagra mer
sensationella resultat uppnaddes inte, och vi fa noja oss med
att meddela resp. seriesegrare.
Kortdistansserien: 1) G. Malm 37 p., 2) R. Dillen 28 p.,
3) E. Lonn 24 p., 4) E. Hallerstrom 21,5 p.
Medeldistansserien: 1) E. Welinder 23 p., 2) E. Pettersson
20 p., 3) G. Johansson och O. Flodquist 17 p.
Langdistansserien: 1) H. Fagerstrom 22 p., 2) E. Pettersson 19 p., 3)* 0. Flodquist 18 p., 4) K. Tillbom 16 p.
Hoppserien: 1) T. Jonsson 52 p., 2) S. Norrby 37 p., 3) D.
German 29,5 p., 4) G. Edling 25 p.
Kastserien: 1) T. Jonsson 40 p., 2) S. Norrby 36 p., 3) A.
Johansson 27 p., 4) D. German 23 p.
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EN OFORGATLIG 20-ARSDAG
Hellas' 20-arsjubileum blev en handelse, som vackte uppmarksamhet och intresse langt utom klubben. Pressen agnade oss mycket valvilliga och utforliga omnamnande, och hela
jubelveckan den 15—22 okt. blev en foljd av i Hellas' historia ganska sallsynta handelser. Forst kom Hellasbladets
jubileumsnummer och frammanade den ratta jubileumsstamn.ir.gen, som sedan sondagen den 21 kom till sadana stralande
uttryck. Orienteringsgubbarna gjorde det vi endast innerst
i vart hjarta vagat hoppas — hemforde lagmasterskapet
pa D. M. i den hardaste konkurrens, som garna tankas kan.
Var det da underligt att feststamningen inte behovde sokas
med ljus och lykta pa Grand Hotell pa kvallen, da vi samlades fran alia hall och kanter, gamla och unga, att nagra
korta timmar kanna hela inneborden av begreppet Hellas,
kanna att vi dock ha nagot gemensamt, som binder och
haller samman, om an verksamhet och samhalleliga plikter
splittra oss at.
Festen pa Grand blev en kvall, vi minnas. Manga gamla
valkanda ansikten doko upp i vimlet. Och redan tidigt steg
den friska gladjeri och trevnaden upp pa ett h5gt och frigjort plan och skapade den kamratliga och otvungna stamning, som hor till vara biista traditioner.
Middagen avats "i allt gemyt utan storande inblandningar
av tal och skalar". Forst vid desserten knackade Farbror
i glaset och holl hogtidstalet, hogstamt apostroferande den
varma samhorighetskansla, vilken bundit och drivit klubben
framat under arens lopp, samt frammanande minnet av
nagra forgrundsfigurer, som for alltid forsvunnit ur kamratkretsen. Och sa utlostes talet i en hanvandelse till dem, som
vid Farbrors sida burit dagens tunga genom aren. Nagra
av dem kallades ock till standiga ledamoter, namligen Oscar
Eriksson, Simon Alenius, Ivan Bolle, Karl Haglund, Karl
Lindblom, Herbert Lindell, Erik Lundkvist, Edvin Olofsson,
Emil Salgard, Ivar Sjtinander, Sven Wallbom, Einar Alander.
I samma veva fick Erik Bylehn under folkets jubel mottaga Gosta Runos magnifika minnespris for sin olympiska
bragd.
Darpa var det Oscars tur att harangera Farbror och till
honom overlamna ett inramat hedersdiplom, fargglatt komponerat av Gunnar Lagerqvist, samt ett album fotografier fran
de gangna aren, samlade och trevligt ordnade av "tomten" Sima, medan Gunnar Rooth nagra minuter senare i kvallens mest
skamtsamt alluderande tal bragte oss kvallens sensation n:r
1: en check pa tusen riksdaler, vilket belopp tillkommit vid

en pa Yngve Elmgrens initiativ foretagen insamling bland
nagra aldre hellener, namligen, utom forslagsstallaren, Simon
Alenius, Dicken Andersson, Bror Blomkvist, Georg Ericsson,
Sven Lindhagen, Gunnar Rooth, Adolf Strom, Harald Wikliind samt Foreningen Gamla Hellaspojkar. Med donationen
foljde foreskriften, att de insamlade medlen skola anvandas
till den rent idrottsliga verksamheten, sasom klubbmatcher
eller annan idrottslig representation. Gavan far salunda icke
begagnas till bestridande av Ib'pande utgifter. Till givarne
sallade sig senare dir. Otto Rooth, Gunnars far, med 100 kr.,
och fran Harry Jansson i Newyork anlande samma summa.
Allt som allt gav jubileet klubben 1.200 kr. Ovantat, praktigt.
Kortare tacktal hollos darpa av Simon Alenius oeh Einar
Alander, och danande hurrarop for Hellas lyckliga framtid
hojdes gang efter annan. Swall laste upp ett tjugotal telegram fran KSpenhamn, Oslo, Helsingfors, Abo, Visby, Stockholm och diverse andra inhemska orter. Och sa var det Sjonis
tur att "inte bli langvarig": han overlamnade ett pris fran
Trallgokarna att uppsattas bland simjuniorerna. Wejnarth
skankte ocksa ett pris: att tillfalla den 400 meterslopare, som
forst underskrider 50 sek. utan att forut ha gjort det. Och
antligen var tiden inne for Oscar att tacka for alia gavorna,
varpa salen utrymdes, scenen gjordes klar, och Sima i snabb
foljd lat nagra av de mera kanda hellenerna fran de gangna
aren passera revy, var och en presenterad med nagra belysande ord. Som ankare i kedjan kom Svenne Lindhagen, som
bragte oss sensationen nr 2: Hellas hade vunnit D. M. i orientering for 5-mannalag. Stamningen steg allt hogre!
Och sa besteg Kalle Lager scenens tiljor for att bega
sitt revyspektakel. som var en blandning av gammalt och
nytt pa gott och ont. Kritiken lamna vi emellertid asido
och konstatera endast, att Conny gatt framat hogst betydligt,
medan de ovriga atminstone icke gatt tillbaka. Basta framforande "Conny and Johnny", ehuru icke fullt lamplig i miljon, mest medryckande "Heja pa".
Efter brakande applader var tiden antligen inne for den
eftertradda dansen, som verkligen traddes med en frojd och
gamman, som var riktigt retande for en gammal jubelkronikor. Annu kan vi konsten att roa oss i gamla Hellas. Roa
oss kungligt, kamratligt, ungdomligt.
Och man gick hem med huvudet fullt av intryck och med
en kansla av att Hellas manifesterat sin inneboende livskraft
med en varbacks hela sprudlande intensitet. Annu sta oss
manga jubileer ater.
Alexon.

He r r a r
^onatorer
Ovre raden: Y. Elmgren, S. Alenius, G.
Rooth, A. Strom och B. Blomkvist.
Undre raden: D. Andersson, H. Wiklund,
S. Lindhagen, O. Rooth och H. Jansson.
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'KASSABRIST" pd HELLAS TEATER!
Sensationell
bovpjds
af loser
bondkomiken^

Speldagar

Hor hit, gott folk!
Eder vanten stor gladje. Ikladen
Eder helgdagshumoret och sondagsstassen och kasten Eder ut i de glada
nojenas virvel. Roligare Kassabrist
an var finns inte. Och Julbalen blir
en upplevelse. Vi garanterar. Men
kop biljetter i tid, mitt herrskap.

med dans

4,5, 6 Jan.
i So d ra Latin

Hellas Teater skall i ar folja den nya tidens smak. Dock
anse vi det icke vara av behovet pakallat att kliva direkt
in i det nyaste amerikanska kriminal- och sensationsdramat.
Var gamle van, gymnastikvaktmastare Larsson, skulle nog
inte heller tillata nagon revolverskjutning mellan ribbstolarna. Pordenskull kila vi den gyllene medelvagen och uppfora
Vilhelm Mobergs sakra paradlustspel med namnet "Kassabrist". Mangen tycker kanske, att detta ar en handelse, som
ser ut som en tanke, men Regissor Bjarne har ivrigt forsakrat, att det absolut icke ar den gamla valkanda omstandigheten med var egen kassabehallning, som inspirerat honom
till detta pjasval. Det ar i stallet hans fasta overtygelse, att
"Kassabrist" ar en av de ytterst fa pjaser, som kan overtrumfa fjolarets drapliga kolonistugedrama som muntrationsframkallare, som varit den allena avgorande bevekelsegrunden till forhyrandet av denna treaktare. Att den samtidigt
bor bli en kassapjas som fa, kan ju inte garna han hjalpa.
Den har f. 6. formanen'att vara formanlig aven for askadarnes kassor — se nedan.

ocksa med och tanker skorda nya lagrar i resonorfacket.
Ovriga roller aro i skrivande stund icke slutgiltigt utplacerade, men man raknar med langdhoppare Naess, som med sitt
utseende a la "delsboskracken" bor bli ett utmarkt forvarv
till det ovriga typgalleriet i detta bovdrama. Och sa nidtecknare Jensen, forstas.
Nu hoppas vi blott att alia rattrogna Hellener och Helenor
noga anteckna speldagarna i sitt minne. Fredagen den 4 januari (premiar), lordagen den 5 januari och sondagen den
6 januari, allt i Sodra Latins gymnastiksal med borjan kl.
8 e. m. Och efterat blir det dans till tonerna.av Dick de
Pauws, Paul Whitemans eller nagon annans orkester. Biljettprisen aro som vanligt utan konkurrens: l:sta plats kr.
2: 20, 2:dra plats kr. 1: 65, inkl. skatt. Denna biljett galler
aven till dansen. Biljetter erhallas genom rekvisition hos
samtliga styrelsens ledamoter eller hos Yngve Elmgren, S :t
Paulsgatan 3, Oscar Kihlstrom, Norrtullsgatan 41 och S:t
Eriksgatan 86, och Dagens Nyheter, Hornsgatan 1.

Hela det gamla skadespelargardet gar denna gang atw i
elden med samma brinnande iver att gora sitt basta. Man
maste saga, att Bjarne har en ovanlig skarpblick, nar det galler att placera in pojkarna pa deras ratta platser i dramat.
Och sjalv far han denna gang visa en ny sida av sitt skapande geni. Han gor en gammal stultig kontorsvaktmastare
med all den saftiga humor, han ar maktig. Bar a den rollen
blir vard entrepriset. Sedan ha vi Jonasson, som denna gang
fatt kasta traskorna och det blarandiga forkladet for att nu
visa sina forforelsekonster ikladd orhangen, knakort kjol och
en rasande flott pals. Till en borjan skall han forresten vara
dodligt foralskad i alias var Conny Blomqvist, mannen med
solskenshumoret och silverstamman. Nar Conny bor jar kasta
sina sugande blickar ut i salongen, kan man med sakerhet
fa hSra sma utrop som: "Aaah — va' han ar stilig". Det blir
f. 6. flera skonheter an detta par. Morkogde Hugge Johansson presenterar sig aven i ar som den allra napnaste lilla
flickstumpa. Han haller redan nu pa och tranar med sin
systers h5gklackade skor om kvallarna. Det galler att fa bort
de dar krokiga knana, som bruka vara alia jazzbonors klassmarke. Harald Mellin aterintrader i ar i ensemblen med en
roll som bor passa hans temperament. Men vi avsloja ingenting i forvag. Om honom. Snabbsimmaren Ewert Jernstrbm, som belt nyligen i studiesyfte bevistat en forestallning av "Patrasket", har ytterligare utvecklat sin beromda
gest med handflatan och far nu harliga tillfallen att briljera
med denna janite sin roande replikforing. Detta galler aven i
tillampliga delar skonlockige Gosta Skoglund, oforglomlig
framstallare av "Carmen" och "Ofelia". Denna gang ar dock
den allra forsta blomstringen stalld pa avskrivning, ty Gosta
far visa mod i barm och kraft i arm, nar det galler att
kasta ut Mella fran sin agandes kafelokal. Och detta trots
att han bara ar en stackars varnlos kvinna. Kalle Lager ar

Julbal pa Gillet_;
bjuder traditionen. Och traditionen bor man halla pa, saga
de gamle. Atminstone nar det galler "frojd", infalla de unge.
Vi tillmotesga foljaktligen alia intresseriktningar, nar vi nu
pa nytt inbjuda till julbal. Minns ni, hur trevligt vi hade det
i fjol? Da vet ni ocksa, att det blir "high life" i ar. Men glom
for all del inte att bestalla biljetter i tid. I fjol fingo manga
vanda om vid ingangen. Lapp pa luckan, namligen.
Biljetter a 3:— for herre och 2:— for dam saljas som vanligt av styrelsegubbarna och hos Yngve Elmgren, S:t Paulsgatan 3, Oscar Kihlstrom, Norrtullsgatan 41 och S:t Eriksgatan 86, o. s. v.
Vi kanske ska tala om att balen ar pa Annandagen med
borjan kl. 20. Pore kl. 2 pa Tredjedagen sluta vi sakerligen
inte. Sa de sa. ..

Maskerad pa Grand!
Lordagen den 9 mars svarar Hellas for karnevalsasongens
gladaste traff. Och den traffen blir i Grand Hotells festvaning, som helt och fullt disponeras av oss hela natten. Sarskilda arrangemanger komma att vidtagas for att ater skapa
den tjusande feststamning, som gjorde jubileumsbanketten
till en sa stralande upplevelse i samma salar. Om det nu over
huvud taget behovs extra arrangemanger, nar det ar maskerad.
Den 9 mars alltsa. Lagg den dagen pa minnet. Vi aterkomma till evenemanget i nasta nummer.
Hellas revyskadespelare utgjorde det starkaste inslaget i
Idrottsjournalisternas cabaret pa Cirkus i oktober. Parodierna
"Carmen" och "Hamlet" framkallade gladjeorgier, och Gosta
Skoglund firade triumfer som aldrig forr.

12

B A S T A
G.
E.
E.
G.
T.
C.
L.
G.
K.
O.
L.
E.
G.

50 yards jritt:
2T,,6 N. Dahlstrom
. . . . . . . 24,2 K. Berglind
24,3
G. Cederborg
25,0
O. Ostergren
25,2
A. Hogberg
2 5 4 G Svensson
25,5
E. Blunrenthal
25,8
O. Ud'denberg
. . . . . . . 25,9 S. Fritoerg
100 yards jritt:
58,5
K. Atterday
59,3 K. Berglind
— -.-.'. 59,8 G. Carlsson
60,2
TOO m. jritt:
1.02,4 S. Friberg
1.06,5 N. Dahlstrom
i. 06.8 E. Cattelin
1.06,9 O. Ostergren
1.07,6 A. Hogiberg
i .08,0 C. Berglund .
i 08 7
*?00 ?/2. jritt:
2.24,3 E. Jernstrom
2.31,2 E. Cattelin
2.34,2 C. Berglund
2.34,3 A. Eriksson
2.39,2 S. Engren
2.42,7 S. Friberg

W'erner
Jernstrom
Lundahl
Carlsson
Wissnell
Berglund
Dandus
Tauson
Atterday
Trolle
Danius
Jernstrom
Svensson

E. Lundahl
G. Werner
E. Jernstrom
K. Atterday
K. Berglind
G. Svensson
T Wisnell
E.
G.
K.
K.
A.
O.

Lundahl
Svensson
Atterdav
Berglind
Hogberg
Ostergren
••

K.
K.
G.
A

Berglind
Atterday
Svensson
Hog'berg

E. Lundahl
K. Atterday

S I M R E S U L T A T
....

26,1
26,3
. . . . 26,3
26,3
26,4
26,4
26,7
26,8
26,9

G. Tauson
E. Cattelin
E. Jernstrom

S I M N Y T T

Svensson
Atterday
E ri ksson
Jernstrom

60,3
. ...

i.OOO m.
. . . 14.44,8
... 14.45,4
1 6 48 5
17.27,0

E. Cattelin
A. Eriksson

... 8.10.0

jritt:
S. Engren
A- Bergman
G Schiller

• - 17-43,7
, 17-44,7

. . . i . 1 1 , i.
. . . I.I 1,2

. . . 1.11,3
.... i - i i , 3
1.11,5
. . . 1.11,6

2.44,6
2.50,3
2.55,0
. . . 3.00,2
... 3.01,7
--•

K. Atterday

61,4
61,4

.T. i •OT.. ) O
,

... 6.17,7
. . . 6.23,1
. . . 6.23,3

J T^J'

jritt:
G. Svensson
K. Berg>lind

G.
K.
A.
E.

7-37,9
7.40,6
/..52,2

...

8.22,0

17 50,0

/.50O m. jritt:

4.00 1H. jri'tt:

5.41,2
543,o
5,44,o
5-45,8
500 m.
7.05,0
7-12,8

A. Hogberg
O. Ostergren
E. Jernstrom

19 2 8

• • • /7 I .sj O
,

... 7.22,0

T.
K.
O.
S.
O.
E.

W'issnell
Strom'berg
Ostergren
Friberg
Udderaberg
Jernstrom

JOO m. brostsim?
i 20 o H. MelHn
1.22,4 *-• Berglund
. . . . 1.24,2 A. Hogberg
. . . . i .24,5 B. Berg
. . . . i .25,5 N. Ted in
1.27,5 I-- Holm
j?OO 'fit.

T
O.
K.
S.
E.
F.

Wissnell
Ostergren
Strom'berg
Friberg
Westergren
Dahlstrom

T. Wissnell
A. Hogberg
O. Ostergren

23.22,8

OTO•• SI Sl'tJ'l ."

. 1.27,8
1.28,6

. . . 1.30,1
. . . 1.31,0
. . . 1.31,0

... 1.31,9

. .

2 56 3 H. Mellin
. . . . 3.07,8 B. Berg
3 10 6 A Hogberg
3 1 0 8 K Jernstrom
3 14 5 E Persson
3 1 4 8 G Svensson
400 m. brostsim:
. . . . 6.34,9 13- Berg
6.52,5 K. Stromberg
- - • • 6.54,5

. . . 3.15,3

... 3.17,6
T

I O \4

. . . 3.24,4
... ^
3 28,2
.^^jt-l
... 7.04,1

- 7-15,3

100 m. ryggsim:

E.
K.
G.
B.
S
G.

Lundahl
Berglind
Svensson
Nordenfeldt
Fri.berg
Carlsson

1-15,7
. . . . 1.25,8
i 26 i
i 27 o
. . . . i .28,0
. . . . 1.28,2

E.
B.
O
A
G.

Cattelin
Berg
Uddenberg
Hog'berg
Schiller

...
...
...
...
...

1 .30, 1
1.30,6
1.32,6
1.33,5
1.36,0

I S A M M A N D R A G

Nagra storre simhandelser ha icke intraffat i Stockholm
efter Olympiauttagningarna. En del smatavlingar ha hallits,
oftast mer eller mindre i slohetens tecken som alltid omedelbart efter Olympiska Spel. Vara simmare ha flitigt deltagit
i det som bjudits, och placeringarna ha i allmanhet varit
goda. De hellenska stjarnorna ha icke synts till av kanda
orsaker — Werner bor i Sundsvall, Wissnell anvander sin pa
Bar-Lock-Institutet forvarvade skicklighet i stenografi och
maskinskrivning i varldens storsta stearinfabriks tjanst,
adress Marseille, och Lundahl vrickade bade knat och fotleden, da han fuskade i stavhopp vid Teknis' tavlingar en
gang i hostas. Poljden av stavhoppandet blev 14 dagars vistelse i sangen och uppehall med simning till efter jul.
Om salunda vara stjarnor lyst med sin franvaro, ha i stallet frukterna av Eriksdalsbadets tillkomst borjat skonjas i sa
mycket hogre grad. Faktiskt har majoriteten av vara nuvarande basta simmare upptackts i och uppovat sin fardighet
i var nu snart av alia — det satt langt inne pa sina hall! —
erkant charmanta simanlaggning, som vi ha formanen att fa
arrendera av Stockholms Stad.
Den senast uppdykande formagan ar Georg Svensson, som
forkovrats hogst avsevart i snabbhet. Men sa tranar han nog
mer malmedvetet an de allra fiesta och forstor icke traningens goda inverkan med nattsudd, som annars ar ratt vanligt
i Stockholm.

Pa simtavlingarna den 4 november tilldrog sig Georg for
forsta gangen allman uppmarksamhet genom att vinna 200
m. fritt pa 2.34 over Kurt Atterday, 2.35,2, samt Olympiasimmaren Sven Pettersson, Neptun. Tidigare hade han vunnit en klubbtavlan pa 2.31,2.
Vid samma tillfalle spelade vi vattenpolo mot Neptuns etta,
d. v s. svenska mastarna for aret. Efter de senaste utematcherna, som for vart vidkommande lamnat goda resultat,
motsags matchen med en viss tillforsikt. Seger raknade vi
dock icke med pa allvar men voro fast beslutna att gora det
arbetsamt for motstandarna. Denna avsikt lyckades over forvantan. Spelet hade knappt borjat, forran forsta bollen lag i
Neptuns bur. Var gamle bekant, herr Ville Andersson, var
sedan vanlig nog att gora ett mal i egen bur, varefter publiken vadrade sensation. Harav blev emellertid intet. Visserligen ledde vi annu vid halvtid med 2—1, och en stund in
i andra halvtid stod spelet 3—2 till var fordel, men tvenne
straffkast faststallde slutresultatet 4—3 for Neptun, ett resultat variiver vi voro bade stolta och glada.
Till de goda malsiffrorna bidrog i forsta hand att vara
forvards nu totalt lagt bort all respekt for namnkunniga
motstandare. Det ar verkligen en frojd att se med vilket frejdigt mod de attackera sina bevakare, och sedan nu Allan
Hogberg kommit underfund med fordelen av att samspela,
gingo kombinationerna riktigt bra emellanat. Bertil Berg ar
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arihu en smula for langsam i kasten, men efter yttefligare en
sommar ar nog den bristen avhjiilpt. Olle Ostergrens nastan
till overdrift gaende lugn ar betydligt nyttigare pa backplats an tidigare som forvard.
Den pa vart initiativ bildade poloserien mellan SKK, Neptun och Hellas startade vid vara internationella tavlingar den
18 november med match mellan Hellas och Neptun. Neptuii
vnnn ined 5 mil mot 2, vilket snarast var for stor seger.
Lundahls franvaro i lagkappsimningen betydde givetvis,
att alia chanser att for alltid hemfora var ar 1923 uppsatta
Jiibilcumspokal voro borta. Knut Stromberg, som tranat flera
ganger for att avsluta sin simmarbana med en lagkappsimningsseger, gjorde en mycket lyckad corne back pa forsta
strackan. Ilarling kunde inte ga ifran var kraftige brostsimmare mer an 2 meter — mellantider resp. 1.11 och 1.13 —
vilket visar att Knutte ar god for omkring 1.20 pa 100 meter, battre an han nagonsin simmat. Georg Svensson ar ju
ingen specialist pa ryggsim, varfor han forlorade kraftigt
mot bada konkurrenterna. Neptuns Nisse Pettersson fick darfo'r hoppa i vattnet aningen fore Trolle, men pa sista langden
siikradfi tiivlingsvane Or var placeringen. Lagens tider blevo:
SKK 3.23,8, Hellas 3.31,6, Neptun 3.33. Rekordet, som halles
av Hellas, ar 3.19,3.
En lagkappsimning 10 >< BO yards fritt for 1910-or och
yngre vanns likaledes av SKK, men vara pojkar voro inte
langt efter. I vart lag summo: K. Atterday, B. Berg, K.
Berglind, G. Carlsson, G. Cederborg, S. Engren, A. Eriksson,
E. Holmgren, P. Israelsson, H. Tjerneld. Vid uttagningarna
hade samtliga under 29,5. Vid dessa overraskade speciellt
Pelle Israelsson, som visade att talangerna icke inskranka sig
till enbart rakhopp.
Kurt Atterday vann 500 m. fritt pa skaplig tid, 7.19, och i
oldboystavlingen pa 50 yards fritt blev Bolle tvaa, Einar
Carlsson trea, skidakaren Martelius Bergsten fyra, Edvin
Persson femma och Sjonander sjua. Respektive tider: 31,
31,2, 32,7, 33,1 och 37,3. Bra.
Varldens hittills fornamsta simmerska, segrarinnan i Paris
och Amsterdam, Martha Norelius, systerdotter till Richard
Dahlberg, gjorde vara tavlingar den aran. Hon simmade forst
50 yards fritt pa 28,9, varvid forresten Maj Eliasson, IFK,
kom overraskande nara, 30,2. Darefter startade hon pa 200
m. fritt mot ett lag av flicker. Trots fullstandig otriining
tillryggalade hon distansen pa 2.45,5, vilket ar nara nog
ofattbart. Atminstone for signaturen, som aldrig kant sig sa
enkel som vid en jamforelse av de egna prestationerna med
detta feminina tekniska och fysiska under. Det allra underligaste kanske ar, att hon trots dessa underbara prestationer
icke har ett spar av karlavulenhet over sig, vilket annars ar
vanligt hos "idrottskvinns". Icke heller besitter hon nagra
som heist divalater eller proffstendenser, sardeles sympatisk
idrottsstjarna alltsa.
Swall.

o

General Akermans
fina pris
har fdtt
s tip u I at i oner
Vid prisutdelningen efter 20-mannasimningen i varas overlamnade, som forut rneddelats i Hellasbladet, General Akerraan ett finare pris att uppsattas i simning inom klubben.
Bestammelserna for detsamma aro nu utformade. De ga ut
pa att den som utfort basta prestationen under ett kalenderar, for det aret far en inteckning i pokalen. For vardering
av de olika resultaten anvandes en poangtabell, som ger
1.000 poang for de tider, Simforbundet stipulerat for erhallande av dess guldmedalj, och med ett visst avdrag for varje
sekund eller del darav som vederborande overskrider denna
grans. Givetvis blir det tillaggspoang, for den handelse ifragavarande grans underskrides; 1.000 poang ar salunda icke
maximum.
Resultat maste vara uppnatt pa tavling, aven klubbdito
raknas, pa godkiind bana. 1929 blir forsta tavlingsaret, och
den som forst erovrar 3 inteckningar, far behalla silvret
till arv och ago.
Utrymmet tillater tyvarr icke tabellens inforande — den
kommer att tryckas i varprogrammet. Vi fa noja oss med att
namna, att de distanser, som aro att valja ibland, aro tio,
namligen 100, 200, 400, 500, 1.000 och 1.500 meter fritt, 100
och 200 meter rygg, 100 och 200 meter brost.
Hellasbladet uttalar en forhoppning, att det vackra priset
skall stimulera till an mera energisk traning i simmarlagret.

Polokatastrof
Den 11 november foro vi efter vanlig inbjudan fran S. 02
till GSteborg for att spela femmannapolo i den Renstromska
baij an, som ar 15 meter lang och ungefiir lika bred. Vi foro
dit med vetskap om att alia stockholmare ansago det vara
var sjalvklara skyldighet att renharigt klamma till vara vardar. Vi — det vill saga Mella, Friberg, Allan, Svensson och
signaturen — trodde val ocksa det skulle "ga vagen", ehuru
vi inte voro installda pa nagon brakseger. Efter nagra minuter ledde vi med 3—0, varpa halvtidsresultatet efter ett konstifikt straffkast pa Friberg faststalldes till 3—1.
Andra halvtid hade knappt borjat, forran stallningen var
3—3. Kort darefter atertogo vi ledningen med ett mal, men
sedan kom katastrofen. Sju bollar dansade i rask foljd in i
Mellas s. k. bur. Mella tycktes harunder ha all moda i varlden att halla sig uppratt pa den hala bottnen, ty visserligen
blev var pa hemmaplan sa goda malvakt, Turistgangschefen,
mest uppmarksammade spelare pa plan, men uppmarksamheten var icke namnvart smickrande. Mella forefoll med andra
ord att mera grubbla over den kommande kvartalshyran an
over basta sattet att mota de langskott, som med pinsam regelbundenhet skotos mot vart mal. Till Mellas forsvar maste
dock framhallas, att tre mal voro ojusta i ena eller andra avseendet. Strax fore full tid reducerade vi till 10—5. Resultatet en stor svart flack i Hellas' polohistoria anno 1928.
Swall.

L. A. ]onsons, Ostersuncl, Th. Hansens, Oslo, Lappalainens, Finland,
varldsbekanta skidor.
Seebergs fasta bindtting samt dvriga vinteridrottsartiklar
i reglementsenliga modeller.

Bestamda billiga p riser.

IDROTTSMAGASINET
Norr 8825

Birger Jarlsgatan 5 - Stockholm
Alia reparationer och monteringai' utforas fackmassigt.

I

Norr ssae
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SODRA LAMP- &
HUSGERADSMAGASINET

Stroms Konditori
Regeringsgatan 42
rekommenderar sitt goda
- - och sina goda bakelser
Bestallningar a tartor emottagas och
omgaende. Tel. 10299.
OBS.!

Medlem i Hellas.
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Hellas ungdomar slogo M. P:s
Samtavlingarna med M. P. aterupptogos i ar pa vart initiativ. M. P., eller rattare sagt Levart, var dock mindre intresserad for matchen. Vi hade namligen overenskommit om att
endast tva "Ian" skulle fa forekomma: Hellman, Solhem, som
simile tavla for oss — han ar nu medlem i Hellas — och
Haag, Appelviken, som skulle tavla for M. P. Detta hindrade
dock inte, att M. P. pa tavlingsdagen presenterade en hel del
andra "Ian". Vilket a andra sidan forsatte vara pojkar i
ett harligt tavlingshumor. Vi lyckades ocksa eftertryckligare
an nagonsin besegra var arvfiende: med 154 poang mot 106
lamnade hellenerna planen som segrare. Och liksom sa manga
ganger forr hade de visat, att Sveriges basta ungdomspojkar
finnas i Hellas.
Det basta resultatet uppnaddes av var nye medlem, Hellman, i kula med 14,70 meter, vilket ar nytt ungdomsrekord.
Andra goda resultat voro Bertil Welinders 6,53 m. i langdhopp och 14,9 sek. i hack, Danielssons 14,9 i hack och Lundstroms 3,00 m. i stav.
100 m.: Haag, M. P., stod i sarklass och vann pa 11,4 sek.
"Dana" tvaa och "Griinet" fyra, Poang: H. 10, M. P. 12.
Kula: Hellman var over tva meter fore narmaste man,
"Dana". Tiselius klar trea. Poang: H. 16, M. P. 6.
Langdh.: Bertil och "Dana" utklassade fullstandigt de 6vriga men var tredje man kom jumbo. Poang: H. 13, M. P. 9.
Hack JOO m.: Samma segerherrar som i forra grenen.
Blixt overraskade med att belagga 4:de platsen. Poang: H.
15, M. P. 7.
Diskiis: Hellman och Olsson, M. P., etablerade en hard
strid, som hellenen i sista kastet avgjorde till sin forman.
Resultatet blev 37,37 m. Vara ovriga man daliga. Poang H.
11, M. P. 11.
4Y.100 m.: Hellas segrade i bada heaten. Tiden for ettan
45,3 (rek.). I laget, som bestod av Griinberger, Welinder,
Danielsson och N. Carlsson, gjorde "Dana" en utmarkt lopning. Poang: H. 11, M. P. 8.
Hojd: Vara tre representanter belade de tre forsta platserna med samma resultat, 1,60 m. Segrare S. Lundstrom,
2:a Tiselius, 3:a Bertil. Poang: H. 16, M. P. 6.

TELEFON SO. 13163

Spjut: Bertil vann ater en seger med res. 48,12 m., 3:a
Tiselius och 4:a Blixt. Poang: H. 14, M. P. 8.
Trestegshopp: Efter en spannande duell segrade Bertil
over Melin, M. P, "Tisse" 4:a. Bertils langsta hopp matte
13,23 m. Poang: H. 11, M. P. 11.
400 m.: Dana vann pa 57,5 sek. med Griinet och Bertil
pa 3:dje resp. 4:de plats. Poang: H. 14, M. P. 8.
1,500 m.: Ohlander, M. P., var given favorit, men Arne
Bjuggren foljde ovantat gott och fick fin tid 4.32,6 min.
Nisse Karlsson 3:a. Poang: H. 9, M. P. 12.
Stavhopp: I sista grenen hemforde Lundstrom en ny seger,
och "Tisse" blev 2:a pa 2,90 m. Poang: H. 14, M. P. 8.
Summa: Hellas 154, M. P. 106.
All round segrare: Welinder, 34 p., 2:a Danielsson, 30 p.
och 3:a Tiselius 21 p.

Ungdomsavdelningens tavlingar.
Under sommaren ha flitigt besokta tavlingar hallits, varvid
goda resultat uppnatts. Framst i raden kommer Bertil Welinder. Han har bl. a. slagit Bosses rekord i tresteg och
natt 1.3,67 m. och i langd 6,63 m. Vidare har han gjort 14,9
i hack och over 49.00 m. i sp.i'ut.
Sven Danielsson har detta ar forstandigt nog gjort ganska
fa harda tavlingar. Goda resultat har han dock natt, t. ex.
14,9 i hack, 6,41 i langd, 12,40 m. i kula, 2,51,3 min. pa 1,000 m.
Nils Griinberger har dominerat sprinterstrackorna och aven
gjort fina resultat i langd.
Pa hostkanten ha vi fatt en ny lovande hojd- och stavhoppare i Sture Lundstrom.
I yngsta klassen finnas aven goda amnen till idrottsman,
sasom Tage Gustafsson, Lennart Skogberg och Ragnar Carlsson.
Utigdomsmastare blevo:
100 m.: S. Danielsson, 11,9 sek. 400 m.: S. Danielsson 57,0
sek. 1.500 m.: Nils Karlsson 4,41,8 min. Hack 100 m.: B. Welinder 15,1 sek. Ldngdhopp: Danielsson 5,79 m. Trestegshopp: B. Welinder 13,23 m. Hojdhopp: T. Rosenlund 1,70 m.
Stavhopp: R. Carlsson 2,40 m. Kulstotning: S. Blixt 11,00 m.
Diskuskastning: S. Danielsson 33,70 m. Spjutkastning: B.
Welinder 44,85 m.

Landets fornamsta
specialinstitut for undervisning i

Stenografi - Maskinskrivning - Sprak
Bokforing och Handelsrakning
ar
Varterminen borjar den
7 Jan. 1929.

Bar-Lock-lnstitutet
29 KUNGSGATAN 29

Telefoner:
753 och 8566
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1)AMERNA
dominerade
Jubileumspristdvlingen
Fm Nanny Eltngren

Hel!asi)ladets mycket uppmarksammade jubileumspristavling - "bilagan mcd uppropet till tavlingen bar i alldeles
sarskilt hog1 gi'ad tilltalat mig sasom den basta — mest lattfattliga - och direkt ur hjartat framsprungna artikeln"
(Gosta Nygren) — blev tyvarr nartnast ett ekonomiskt fiasko.
Som sa manga ganger forr var det bristen pa varje uns av
foretagsamhet hos herrar hellener i gemen, som nu aterigen
var utslagsgivande. Av omkring 1000 medlemmar ansago sig
59 ha "rad" att offra femtio ore eller mer for att hjalpa
Jubileumsnumret fran ekonomisk krasch. Man vet sannerligen inte, vad man skall kalla en dylik liknojdhet for. Vi
hoppas blott herrar bellener underlata att i fortsattningen
tid efter annan skrika efter nytt Hellasblad, nar de i sjal
cch hjarta mte ens vilja offra femtio ore for dess fortbestand.
Narmaste foljden av pristavlingen blev att red. foreslog
indragning av julnumret — som lovat var. Overstyrelsen hade
emellertid en annan syn pa saken. Och tack vare dess valvilja
servera vi nu ett julnummer, oaktat vi faktiskt inte ha nagon
skyldighet att gora det. Ty minns, att medlemskap i en klubb
icke blott skiinker rattigheter. Det forpliktar ock i nagon
man.
Resultatet av pristavlingen blev ett brutto pa 110 kroner.
Segran.de artikel blev, efter fin pressreklam, Swalls Tilldt
oss presentera.. ., som nadde rostsiffran 15. Narmast kom
ledaren Tjngo ar, med 7 roster, medan Hur Hellas kom till
av Farbror fick 6, Kalle Lagers Jubileumskronika 5, Vara
stora dagar av Sima 4 och Sju ars skidloparminnen. . . av
Rag-ge Roosvall 3. Tvd roster nadde Fran Hellas tidigaste ar,
Olympiadens namnlosa hjaltar, Fran badklubb till simklubb
och Pristiivlinysbilagan. En rb'st tillfoll Ett bandyminne, Hur
orient eringshellenen trampat ur barnskorna, Som simldrare i
Eriksdalsbadet och Var fria idrott -tinder 20 dr. Fyra rostande ansago, att hela Jubileumsnumret var bast, medan sign.
"Beundrarinna", adress "Sjunde himmelen", rostade pa en
viss avkonterfejad stjarna. Med intim kannedom om foremalets psykiska naturell vaga vi icke avsloja hans namn. Tosen
ar i alia fall sot. Hon var namligen alskvard nog att bifoga ett miniatyrfoto — som fb'rstorat nu pryder redaktionens ena langvagg. Titta upp nagon dag, kare lasare, en
titt kostar bara 1 kr. Inkomsten gar till valgorande andamal.
Damerna ha f. o. visat ett avgjort varmare intresse for
pristavlingen an sina fastman, akta man och broder. De fingo
ocksa Ion for modan. Vid prislottningen gingo namligen bada
prisen till det tiicka konet! Forsta pris, 25 kr., erovrades av
fni Nanny Elmgren, Yngves fru, och andra av froken Signe
Sjonander, Sjonis' syster. Tjocka slakten alltsa. Bar-Locks
extrapris, presentkort pa 75 kr., tillfoll vid utlottning bland
alia deltagare orienteringshajen Edvin Alander. Vi gratulera.
Och darmed draga vi en sloja for denna pristavling. Som
var ett fint uppslag. Och en ny minnessten over hellensk
indolens.
Den tioiide 20-mannasimningen ager rum den 14 april 1929.

d!
Ar 1923 sattcs av Hellener ett lika vackert som unikt rekord. Enligt ddvarande Overfaltherre Sjonanders rapporter
inbetalade ndmnda dr samtliga medlemmar utom tre (3) sina
medlemsavgifter. Detta visar, att da fanns en samhb'righetskdnsla, jn vilja hos varje medlem att, for klubbens och vdrt
gemenfxi'inma basta, fullgora- sina medlemsskyldigheter. Darigenom lattadts klubbens ekonomiska svdrigheter, och styreltsen blev i stand att preslera ett bdttre arbete for idrotten,
enar den slapp titt verka under trycket av overhdngande
skulder.
Hur dr del med Hellener av argdng 1929? Aro vi sdmre an
1923? N t j , Idiom oss visa, att vi inte dro det.
Stoppa medfiiljandc airoinbetalningskort pa Dig, och ndr
Du passc-rar nagot postkontor, gd ej forbi, utan kliv in och
sand av Din femma — eller, om Du tillhor ungdoinsavdelninyen. Din krona. Men gor det, medan Du kommer ihdg det.
Det beror pa, var och en, pa Dig, om vi skola lyckas sla
det som oslagbart ansedda rekordet av 1923. Visa att det ej ar
oslagbart. A lit a a: s at t i g an g !
Rapporter over offensivens fortgdng komma att fran stora
hogkvarteret avldmnas i foljande numiner av Hellasbladet.
Pd befallning
von u n d z u Geldrolle r.
Generalkrigskommisxarie.
JULUPPKoPEN gor Du givetvis hos Hellasbladets annonsorer. Da vet Du, att Du gor en god affar. Du bor emellertid
inte glomma bort att aberopa Hellasbladet. Det visar annonsoren, att annonsen gor nytta.

PUB-kvitton ohoj!
Da Du gjort Dina juluppkop hos PUB pa Soder och fatt
kvittona stamplade HELLAS i kassan, lagger Du dem — kvittona namligen — i ett kuvert, adresserat till Bladets redaktor.
Eller ocksa overbringar Du dem pa annat satt. Fore den 1
Jan. 1929 maste de i alia handelser vara inne, da vi denna dag
skola redovisa for Paul U. Bergstroms och, som vi hoppas,
utfa en karkommen nyarsgava. Slarva inte bort PUB-kvitton.
De dro vdrdefnlla for klubben.
Kvartalsmb'te halles i Sofia forsamlingssal fredagen den 18
Jan. kl. 7,30 em. Bland attraktionerna utom foredragningslistan markas en del fina filmer fran idrottslivet, bl. a. en
upptagning fran Hellas' vartraning harom aret, som bjudei
pa manga roande poanger och kanda ansikten. Den har aldrig
tidigare rullats. Urpremiar!

Elektriska Affaren Gota
Tel. Soder 32342

81

6 0 T G AT A N

81 Tel. Soder 32312

REKOMMENDERA S
vid alia fel, saval a Betysning som Ringledningar, Monteringar, Andringar m. m.

RADIO
Valgjort o. billigt arbete samt snabbt

utforande.

Ring alltid upp Soder 32342
Ra b att er halles.

16

Skiddkare!
Visserligen ser det for narvarande morkt ut, vad vintern
betraffar, men lat oss inte darfor resignera och forfalla till
overksamhet. Anvand i stallet Din fritid till att starka Din
kropp och forbattra Din kondition genom gymnastik och traningspromenader, sa att Du, nar snon kommer, ej behover
tanka pa att forst skaffa Dig kondition utan helt kan ga in
for skidakningen.
Antagligen kommer aven i vinter samtavlingar med Gota
och Hovet att aga rum.
Obs.! De som tanka kopa skidor, kunna genom M. Bergsten
erhalla sadana till betydligt billigare priser an de i handeln
forekommande.
Tavlingsprogrammet for vintern har givetvis endast kunnat
faststallas preliminart. Alltsa:
26 dec. 15 km. seniorer och 18—20 ar; 7,5 km. ungdomsavd.
30 dec. 20 km. seniorer och 18—20 ar; traning for ungdoms
avd.
1 Jan. 20 km. seniorer och 18—20 ar; 10 km. ungdomsavd.
6 Jan. 20 km. svar terrang, D. M.; samtidigt K. M. Extra
tavling for 18—20 ar och ungdomsavd.
13 Jan. Budkavel, D. M. Extra tavling for samtliga klasser.
17 Jan. Kvallstavling 15 km. landsvag, seniorer och 18—20
ar.
20 Jan. 30 km. seniorer och 20 km. 18—20 ar, D. M.
27 Jan. 50 km. D. M. och K. M. Extra tavling for seniorer
och 18—20 ar a 30 km., ungdomsavd. 15 km.
3 febr. Djursholmsstafetten.
10 febr. Saltsjobadsdagen. Ev. klubbmatch mot I. P. Thor,
Uppsala.
Serietavlingar for seniorer och 18—20 ar: 26 dec., 1 Jan., 17
Jan. och 10 febr. For ungdomsavd.: 26 dec., 1 Jan., 6 Jan. och
27 Jan.
Vidare upplysningar lamna Dicken Andersson, tel. Enskede
10 20, Olof Flodquist, tel. 87 40 el. Norr 72 20, samt for ungdomsavd. Erik Holm, tel. Soder 41 14.

Bowlinghandelser
Denna host har sektionen utvecklat stor livaktighet, bade
pa klubb- och allmanna tavlingar.
Alia klubbtavlingarna ha gatt over 4 serier och med handikap, utom City-priset, som ar scratchtavlan.

11/9
18/9
25/9

16/10
30/10

Klubbtdvlingar :
1) German. 756 p.; 2) Ringborg, 683 p.; 3) Haglund,
680 p.
Haglunds pris. 1) German, 741 p.; 2) Haasum, 720 p.;
3) Hamrin, 670 p.
Citypriset. 1) Haglund, 765 p.; 2) Hamrin, 718 p.;
3) German, 708 p.
Oktoberserien 20 ser. med handikap : 1) Oberg, 3705
p;. 2) Bergstrom, 3533 p.; 3) Hamrin, 3483 p.
Ringborgs pris. 1) Bergstrom, 776 p.; 2) Oberg, 760
p.; 3) German, 746 p.
Citypriset. 1) Oberg, 727 p.; 2) Haglund, 645 p.; 3)
Ringborg, 640 p.
Novemberserien 16 serier med handikap: 1) Alenius,
2961 p.; 2) Johansson, 2837 p.; 3) Ringborg 2829 p.

Orienterareviso-j
Avsedd att sjungas under senhostens traningspromenader pa den gamla, kansliga melodien "Vi
ga over daggstankta berg".
Och Kille han styr vart distrikt, fallera
och masterskapet blev ju ganska piggt, fallera.
Var dom andra horde hemma
visa' varan skarpa femma
fast det later ju kanske som en dikt, fallera.
(de tre sista raderna omtagas).
Vi har ju ett skarpt fenomen, fallera
Han heter Nisse Josaphat Broden, fallera
och han aldrig sej fornekar,
ty han gar dit nasan pekar
och den pekar efter andra grabbars ben, fallera.
Och Torparn som akte pa plank, fallera
han tycker det ar battre att sla dank, fallera
Kan man tanka, sadant gyckel
nu han aker motorcykel,
men sa gar det nar man blir karlekskrank, fallera.
Sen ha vi ett gang utan sans, fallera
dom ska' val ocksa ha en lagerkrans, fallera
men hur var det harom natten,
nar dom irrade av katten,
var dom inte da glada att dom fanns, fallera.
Och Lager med efternamnet Kvist, fallera
han tycker livet ar sa sabla trist, fallera
nar han springer bud med kavel,
gar ju vattnet till hans navel,
sa att Frasse, han tackar ej for sist, fallera.
I skog och i karr mar man bast, fallera
och nu sa slipper man ta' pa sej vast, fallera
och till nasta ar den faller
var bestammelse om braller,
sa da kutar man naken som en hast, fallera.
Och till nasta ar den faller
var bestammelse om braller
sa da kutar man naken som en hast, fallera.
20/11 Germans pris. 1) Lindell, 763 p.; 2) Alenius, 748 p.;
3) Ringborg, 709 p.
27/11 Citypriset. 1) Alenius, 676 p.; 2) German, 675 p.;
3) Ringborg, 675 p.
Nar City Bowlinghall i sept, invigdes, deltog klubben med
ett 3-mannalag: Ringborg, German, Haglund, vilket erovrade 2:a lagpris i Seniorklassen, en statlig silverpokal, som nu
ar uppsatt inom klubben under benamningen City-priset.
Mosebackeserien har gatt over foljande banor: sept. 4 ser.,
okt, 6 ser., nov. 7 ser., dec. 8 ser. Haglund, som hela hosten
varit i bra form, har fatt foljande resultat: 776, 1143, 1222,
1400 = 4541 p. med 2:a pris som beloning. German nadde
4243 p. och Ringborg 4228 p., samtliga i Seniorklassen. I
Junior A fick Alenius 4185 p. och i Junior B. Hamrin 4140
p. vilket rackte till seger. I tavlingen for 5-mannalag blev
Hellas 3:e lag.
Den 2 dec. gick Finlandsmatchen med Ringborg som en av
Sveriges representanter; han blev 19 :e man pa 668 p. (20 man
riiknades). Stockholm vann denna gang en overlagsen seger.
Som det fortfarande finns ett par platser lediga, vore
det roligt, om vara gamla idrottsman ville titta upp pa Mosebacke om tisdagarna kl. 9 och taga sig lite motion. Handikapen blir rikligt tilltagen, varfor ingen blir utan pris.
Senioren.
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Utomordentligt tennisintresse
133

i harda KM.

Hostens turnering blev aterigen ett bevis pa tennissportens
popularitet inom klubben. Ej mindre an 78 anmalningar inkommo, varav 33 i A-klassen. Da den samtidigt anordnade
turneringen i damsingle och mixed raknade 55 anmalda, hade
tavlingsledare Swall ett par ganska arbetsamma veckor med
genomforandet av den till 108 matcher uppgaende rnatchlistan. Pa grund av regn kunde ej heller programmet fullfoljas, varfor till varsasongen kvarsta en semifinal och final
i herr-double A och finalen i mixed.
I hen-single A, vilken klass gallde K. M., gingo G. Lindblom och E. Westerberg genom 6'verlagsna segrar upp i finalen. I denna vann Westerberg forsta set och hade en till
synes saker ledning i andra, da Lindblom med ens kom i slag
och med vackra passeringar utefter linjerna spurtade till sig
setet. Detta tog dock alltfor mycket pa krafterna, och i fortsattningen hade Westerberg ingen svarighet att med sina
listiga bollar fran horn till horn trotta ut honom och barga
hem en valfortjant och popular seger. Bland de mera notabla
resultaten kan namnas Rit-Olas seger over Gurra Carlsson
samt Lofdahls goda match mot Sture Aronsson.
I herrsingle B segrade »sluggern» Curre Enwall i finalen
over mera stilfulle an effektive Bo Telander. Ovriga semifinalister voro E. Hultman och B. Lindgren, av vilka i synnerhet den sistnamnde var mycket god och ganska allmant tippades som segrare.
Herrdouble A raknade 10 par och overraskande Telander
—Peychting aro har klara for finalen. Om den andra finalplatsen spela Jerring—Westerberg mot Stridh—Lofdahl, en
upplagd seger for de forstnamnda, vilka aven aro stora favoriter i sluttavlingen.
I finalen i herrdouble B ssgrade Hackner—Dillen genom
forstandigt lobbande over det nagot for temperamentsfulla
paret Eklov—Enwall. Ett rykte, att avgorande set i denna
match, vilket slutade 6—0, skulle ha spelats med potatisar i
staliet for bollar, dementeras bestamt av Tavlingsledare Wallbom.
Damsinglen vanns som vantat av Stina Priman, vilken genom sina overlagsna segrar bevisade sig sta en klass over de
ovriga deltagarinnorna. Den moraliska finalen var nog matchen mot S. Hellberg, som dock pa grund av nervositet ej belt
kunde gora sig gallande. Fran andra spelhalvan kvalificerade sig E. Holier till finalen genom knappa segrar over Inga
Priman och N. Elmgren.
I Mixed kvarsta paren Sture Aronsson—Hellberg och Jerring—Dahlin, en svartippad match, dar dock Farbror Sven,
trots svagare partner, bor klara hem segern over kroniskt
ctaktiske Sture. I semifinalmatchen mellan Aronsson—Hellberg och Sven Johansson—Stina Friman var det mest turen
och domaren, som avgjorde, da de sistnamnda, och i synnerhet
Stina Friman, gjorde en ypperlig match, som val hade motiverat en seger. Den andra semifinalmatchen vunno Jerring—
Dahlin over Blomqvist—Inga Friman efter en trevlig och
jamn match, dar i synnerhet Jerring och Inga Friman presterade ett poanggivande arbete.
Blist.

B.ADA

varje onsdag kl. 7,45
i Centralbadet.

PROGRAM
for klubbtavlingar i inomhusidrott for seniorer och juniorer.
K. M.
Berlin, 2:a, orng.
4 febr. st. Iangdhopp
17 Jan. st. iangdhopp
7 „ grenhopp
21 ,, grenhopp
11 ,, st. hojdhopp
24 „ st. hojdhopp
14 „ mellanbopp.
28 „ rnellanhopp
31 „ hojdhopp m. ans.

Slutord till Red. Holier
Imponerad av Edert digra (dryga 2 spalter) och val genomtankta (dryga 3 man.!) forsvar av Edra tidigare tillvitelser
mot Hellas skyndar jag att forklara, att jag i fortsattningen
iimnar lasa Eder arade tidning utan att reflektera over de
undermeningar, Edert polemiska skrivsatt inbjuder till. Ni
menar j u nagot belt annat i alia fall. I all vanlighet.
Jag onskar Eder, Eder klubb och tidning en God Jul och ett
Gott Nytt Ar!
Hugo Bjork.
Yngve Hacklier, varldsrekordhallare i spjut sammanlagt.
bar blivit hellen. Den numera valbestallde juristen forbereder
dock ingalunda en comeback i sin favoritgren, vilket ryktats
pa sina hall. Det ar blott for att tillsammans med sin lange
partner Rolf Dillen skorda triumfer i det adla tennisspelet,
Hackner iorenat sig med oss. En god borjan gjorde paret i
hostens K. M., da segern i Mass B hemfordes.

Gymnastisero-i
i Sodra JCatin man- och torsdaga
kl. 7—9 e. m.

vem c'u um S^ s ' oc^
v£m ju - r ,.^ gr £tt

jag
skall saga
g
amma [ t g0tt
ordsprak, vars sanning ar allmant vedertagen. — "Visa mig
din bokhylla. och jag skall saga dig vem du a'r", vote maha'nda annu sannare, ty om bockerna galler det i langt hogre
grad an om manniskorna, att det ligget i var egen hand att
valja vara umgangesvanner.
"^ d dfr a g a vid bokkijp

ALBERT 'BONNIERS
LITTERATURKATALOG
For kop av kompletta arbeten samt storre eller mindre boksamlingar pa formanliga avbetalningsvillkor.

ALBERT BONNIERS FORLAG, Stockholm
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JUL OCR QOTT NYTT
tilldnskas av:
Ahnstrom, Eugen
Alenius, Simon m. fam.
Andersson, Axel
Andersson, Bo
Andersson, Dicken, m. fru
Andersson, Evert
Andersson, Gbsta
Andreasson, Gunnar
Anigiir, Curt
Aronsson, Stag
Aronsson, Sture
Atterday, Clarence
Atterday, Kurt

Eriksson, Oscar, m. fa,m.
Eriksson. Sven
Fagerstrb'm, Harry
Flodqvist, Olof
Franzen, Gunnar, m. fam.
Franzen, Harry o. Ad'olf
Friberg, Sten m. fru

Berg, John
Bergldnd, Kurt
Berglund, Cornelius
Bergqvttst, Ake
Bergsten, Broderna
Bergstram, Nils
Bergstrbm, Gosta
Berg-strom, Stina
Bergstrbm, Sven, Buenos Aires
Bjuggren, Bjbrn
Bjarne, Frithiof
Bjbrk, Holger, Newyork
Bjork, Hugo
Blomkvist, Bror, m. fru
Blomqvist, Nils
Blomqvist, Conny
Bolle, Ivan
Broden, Helmer
Broden, Nils
Bylehn, Erik
Carlsson, Gosta
Cattelin, Edmond
Da'hlstrbm, Folke
Dahlstrbm, Nils
Dennel, Hagbard, m. fam.
Dillen, Rolf
Edling, Gosta
Eklund, Sven
Elker, C. O.
Elmgren, Yngve, m. fru
Engfoerg, Emil
Ericson, Gustaf m. fam.
Eriksson, Gunnar, m. fru
Eriksson, Gosta

Gate, Bengt
German, David, m. fru
Green, Gunnar
Groschinsky, Walter
Gyxgard, Nils
Goransson, Goran
Haglund, Karl, m. fam.
Hallerstrom, Erik
Hallgren, Ivan
Hamrin, Gosta
Hamrin, Martin
Hauffman, Gosta
H a u f f m a n , Wille
Hellgren, Isidor
Hellstrom, Knut, m. fam.
Hellstrom, Ludvig, m. fam.
Hellstrom, Teka, m. fam.
Holm, Sven, m. fam.
Harden, Cyril
Hogberg, Allan
Jansson, Harry, m. fain.
Newyork
Jensen, Helge
Jernstrom, Ewert
Jerring, Sven
Johanss'on, Acke
Johansson, Hugo
Johansson, Sven
Johansson, Ernst
jonasson, August
Jonson, Ro'lf
Karlsson, Gunnar
Kihlstrom, Oscar, m. fam.
Klefbeck, Ernst
Kb'hler, Eric
Lager, Kalle
Larsson, Georg
Larsson, Hennang, m. fam.

Pripp & Holmborgs Eftr.
Inmhavare: (j. Regner & S. 'BerghagerL^

Levin, Seth
Lindberg, Gb'sta
Lindell, Herbert
Ijindblom, Karl, m. fam.
Lindhagen, Sten
Lindhagen, Sv'en, m. fam.
Lindiholm, Bror
IJndstrom, Georg o. Herbert
Lindblad, Ake
I.indblom, Erik, m. fru
Lundahl, Eskil
Lundgren, Hugo
I.undkvist, Suna, m. fru
Luthman, Nils
Lonn, Erik
Malm, Sven, m. fam.
Malm, Ernst, m. fam.
Malm, Birger, m. fam.
Malm, Alf, m. fru
Malm, Gunnar, irtan fru
Malm, John
Malmqvist, Gunnar
Mellin, Harald
Millner, Gosta
Moberg, Astrid
Mork, Pelle

Salgard, Emil m. fru
Sandberg, Curt
Sandstrom, Nils m. fru
Sanslbsa ginget
Schyberger, Walter, m. fru
Schorling, Eric, m. fru
Sehlin, Olov m. fru
Sielin, Bengt, m. fru
Sjbberg, Curt
Sjbbladh, Nils
Sjblander, Ernst m. fam.
Sjonander, Ivar E.
Skoglund, Gosta
Sterner, Pelle
Sterner, Simon
Strom, Adolf, m. fam.
Stromberg, Knut
Stramiberg, Nils
Svensson, Edvin
Svensson, Georg
Svensson, Manne
Sydow, Sten
Tillbom, Fritz
Tiillbom, Knut
Tiselius, Sv«n
Trolle, Orvar, m. fru
Tornier, Gb'sta
Uddienberg, Ossiaai

Naess, Victor
Nilsson, Bertil
NilsS'On, Sven
Norrby, Samuel
Nygren, Gosta
Nylen, Erik
Olofsson, Edvin, m. fam.
Persson, Edvin
Persson, Frans, Newyork
Pettersson, Erik (Karlskrona)
Pettersson, Tore, m. fru
Raibenius, Hans
Ring'borg, Arthur
Roosvall, Ragnar
Rooth, Gunnar, m. fru
Ro'den, Gosta
Rbden, Sture

Wagner, Bertil
Wa'hlberg, Carl
Wallbom, Sven
Wanngard, Erik
Weindtz, P., m. fam.
Wejnarth, Gustaf
Welinder, Bertil
Welinder, Erik
Werner, Georg
Westhind, Nils
Wictorin, Sven, Newyork
WiMund, Harald
Wissnell, Tage, Marseille
Akerlind, Erik
Akerlind, Sven
Alander, Edvin, m. f a m .
A lander, Einar m. f r u ,
Jbnkoping

Ett sunt brod
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Tressroster om Jubileumsnumret
Hellasbladcts jubileumsnummer blev den storartade framgang, redaktionen arbetat for. Faktiskt ar att jubileumsnumret blev en handelse utan egentlig motsvarighet i klubbens historia. Det anslog tonen for hela jubileumsveckan,
som kulminerade i den stralande banketten pa Grand.
Den 15 okt. var Bladet klart — som bestamt var. Sen var
det bara I'iir den overanstrangda redaktionen och dito tryckeriet — dag- och nattarbete i fjorton dagars tid — att sla
sig till ro och mottaga kritiken = lovorden. Som inte lato
vanta pa sig. Se har nagra klipp ur Stockholmspressen:
St. T. (under rubriken "Fint jubileumsnummer") : Hellasbladet har sant ut ett jubileumsnummer till 20-arsdagen, som
ar verkligt pampigt och lander redaktoren till all heder.
— Man far ett starkt intryck av att folja en verklig klubbs
6'den och aventyr. En sammanslutning av trevliga och glada
pojkar, som sporta och roa sig och halla ihop som goda kamrater bade pa och utom idrottsplatsen.
D. N.: Jubileumsnumret ar synnerligen trevligt redigerat
och gediget.
Sv. I).: Hellasbladet hogtidlighaller tilldragelsen med ett
pampigt jubileumsnummer, dar medlemmarna i en energisk
redaktionsstab overbjudit varandra i skildringar av de gangna arens arbete och minnen.
St. D.: ...ett intressant jubileumsnummer, vilket innehaller nastan allt vad man behover veta om den framgangsrika
klubben. Overskadliga, valskrivna, sakliga artiklar om klubbens mangsidiga verksamhet och har och dar trevliga glimtar
ur det goda kamratlivet. Det ar mycket hog standard pa numret. En vacker och om "framat" vittnande skrift, som bor
lasas av alia.
N. D. A. skriver bl. a. under rubriken "En statlig jubileumsskrift med praktiga bidrag" efter att ha saxat Farbrors
artikel: Hela numret ar for ovrigt synnerligen intressant och
skildrar klubbens liv och insatser i ord och manga bilder.
A. B.: .. .en samling utomordentligt lasvarda och forstklassigt illustrerade artiklar..,
F. D. P.: Jubileet har celebrerats med en pampig jubelskrift av stort intresse for idrottsfolk aven utom klubbens
egna led.
S'lving saxar nagra av Swalls battre klyschor och skriver
bl. a.: . . .redaktoren har nedlagt ett intresserat arbete pa tidningen och gjort den till ett verkligt medlemsblad, som med
noje lases aven av icke hellener. Hellasbladet ar sallsynt val-

Advokaten

Knut Stromberg
Jur. Kand.

Sodra Kaffehuset
Hornsgatan 6
ar basta samlingsplatsen for Hellasmedlemmar.
Hdrligt mokakaffe.

Lacfaa bafcelser.
God musiL
Var haffeforsaljning rehommenderas.
Tel. Soder 14954

fortjant att spridas utom klubbens krets. Medlemmarna aro
att gratulera till en sadan klubbtidning.
/. B. ger egentligen intet generellt omdome ("ganska lyckad form") men saxar bade text och bilder i en dubbelspaltig
artikel. Vilket ju ar fin kritik nog.
Darmed satta vi punkt for lovorden. Var blygsamhet forbjuder oss att offentliggora var digra brevsamling. . .
Hellasbladets fina jubileumsnummer finnes fortfarande till
salu. Priset ar 1 kr.
G. H:s sedvanliga julfest halles pa sedvanlig dag, tid och
plats, det ar Menlosa Barns Dag fredagen den 28 december kl.
8 em. i Fredens festvaning. Programmet blir i traditionell stil
med grot och annan julmat. Arrangererna ligga i underhandlingar med den kande anekdotberattaren Edvin Olofsson for
att fa denne att hedra festen med sin narvaro, vilka underhandlingar synas komma att leda till resultat, varfor en glad
kvall kan utlovas. Som vanligt skall varje festdeltagare medfora ett julklappspaket med bifogad vers.
Med anledning av 20-arsjubileet overlamnade Stadionchefen
Erik Bergvall fore vara simtavlingar den 18 november, i sin
egenskap av ordforande i Svenska Simforbundet till Hellas
en stilig pokal att uppsattas i simning. Vi tacka hjartligt for
uppmarksamheten. .
*
OverstAende. En artikel av Kalle Lager om Nattorientering
maste tyvarr av utrymmesskal sta over till nasta nummer. Likasa sign. Stewes kaseri. Den arade signaturen kan f. 6. fa
aterkomma men bor heist oppna visiret for red. En del referat
aro ock overstaende.

FILTAR
Res- Sang- o. Lagerfiltar

SKEPPSBRON 24
TEL. 9345
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RATTEGANGAR - INKASSERINGAR
JURIDISKA UPPDRAG AV ALLA SLAG

YNGVE ELM G REN
3 S:T PAULSGATAN 3
TEL. So. 2757

HELLASMEDLEMMAR

ERHALLA

RABATT!

Filtar
Filtar

Otto Elmgrens
Aktiebolag

Filtar

L:a Nygatan 29

G. MOSTROM
URMAKERI

Vid £op av

S KO DON

• OPTIK

besdfc

Folkung.ag.atan 81 if- <f- »« A)
(mitt for

Salemsfcapeliet)

Tel. Soder 54830.

Prima Ur & Reparationer
Hederspresenter
Tidtagarur

SKOMAGASINET REX

Juveler - Guld - Silver

Hellasbroder!

Hornsgatan 16 - Gotgatan 51

(Stora Teaterns fius)

Alltid eleganta skodon till laga priser.

Nysilver & Tennvaror

Vid behov av ritningar, hostnadsforslag och
rad i byggnadsfragor, vand Eder med fortroende till undertecbnade. Med 20-arig verhsamhet i yrket hunna vi astadbomma verbliga
bonburrenspriser.

Lampliga Hedersgavor

Forlovningsringar
Eleganta modeller

Q/uvetevave Osca^ OSLints foam
Norrtullsgatan 41

S:t Eriksgatan 86

BY?§nadsfirma Broderna Bergsten

Vasa 65OO
Vasa 9947
OBS. ! Hellasmedlemmar rabatt!

B

Volmar Yxbullsgatan 5

& f*°

^\R
\d Eder till

K L I CH E E R
Pa, rekordtid, fdrstklassiga och billiga.

BERGSTROM & C:o

Rekommendera

din

principals

^

affarstryck
till
Kalle Haglund

For VINTERSPORT

(fjfjrf

Haglund & Ericson
Blekmgegatan 61
(Fabrikshuset)
Tel. So. 8925

ar endast det basta gott nog.

^Tid kiip av skidor, se till, att Ni erhaller av vart valkiinda fabrikat, beliinat
med l:a ocli 2:a pris ar 1923 saint l:a pris ar 192o.
Anvand alltid vara Hkidvallor, vilka finnas fi>r olika skicli'oron.
l>ra^^s^-a utrustningar for skidlopning.
Bandy- och ishockeyartiklar i stiirsta sorterino1.
Endast kvalitetsvaror.
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. J*f.m-£*-

Tel. So. 54864

N\\\\d behov av

^%pr

TEGNERGATAN 37

.'.

~*

BRODERNA SANDSTROMS
Tel. Norr 10125.

Birger Jarlsgatan 23.

SPORTAFFAR
Tel. Norr 10425.

