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S K A N S - G R I L L E N

Soders Grillbar
Dit gir de fiesta for att njuta

det basta

I trivsamma, ljusa lokaler ater Ni gott
och mar gott. Pikanta specialiteter fran
itahenska och franska kok trangs pa
matsedlarna med vallagad svensk hus-
manskost.

Prova far Ni smaka!
VICKNINGSSERVICE

Ta hem pommes frites, grillratter m. m.
Latt och bekvamt, bara att varrna upp.

Ordinarie priser och formar.
•

S K A N S G R I L L E N
'Oppet:

Gotgatan 103 (vid Ringvagen)
vard. 8—21, lord 8—20, sand. 13—20

Tel. 43 80 38

Hagalunds nya

Installationsfirma

Utfor: Gas-, Vatten- och Avloppsled-
ningar, Badrumsinredningar - W.C.-

anla'ggningar samt Varmeledningar,
Reparationer

Infordra anbud!

Lor-, son- o. helgdagar han visaing till

ROR-JOUR

Tel. 42 53 42

Filial:

Tradgardsvagen 14 - Sollentuna

Aldermansvagen 5, Solna
Tel. 271919, 271728

Efter kontorstid for nbdvandig service
Tel. 27 84 50, 35 37 95

Gynna

annonsorerna!

Fart och fest

sextionde Hellasarets facit

Jubileumslret 1968 gir till Hellas havder som ett laddat och livfullt ar. Virt sextionde
varv har praglats av en ailman kraftsamling infer klubbens intrade i det sjunde decenniet.
Xven om vira djarvaste forvantningar inte alltid kunnat infrias pi de olika arenorna —
det vore ocksi orimligt i den jarnharda konkurrens som rider inom svensk tavlingsidrott
— si har vi kunnat notera itskilliga framgingar.

Sjalva jubileumshogtidligheterna blev en slagkraftig manifestation av Hellas utveckling
under de 60 iren och av klubbens starka position idag. Fran sin blygsamima borjan som
pojkklubb pi Soder, efter nigra ar — i oktober 1908 — upptagen i de storas krets genom
inval i Riksidrottsforbundet, har Hellas utvecklats till en av landets ledande idrottsfore-
ningar med en betydande bredd och en mangd elitman i en rad olika grenar.

Det var minga faktorer som samverkade till att virt 60-irsjubileum blev en si glans-
full fest. Jag vill sarskilt framhilla det jattearbete som utfordes av den energiska och
uppslagsrika jubileumskommitten, trion Olle Gaimer, Rolf W Jonson och Gunnar Sulling.
Vidare var det ett lyckat grepp att forlagga evenemanget till Grand Hotels fornama salar
och salonger. Jubileumsfesten gav oss ett tacksamt tillfalle att infor en stor forsamling
och under pi en gang solenna och glada former hylla ett stort antal fortjanta hellener,
saval foreningskampar som aktiva toppman. Till glansen bidrog aven i hog grad vira
gastande foretradare for sival rikets som huvudstadens idrotts- och friluftsliv. Sist men
inte minst bidrog deltagarna sjalva genom att skapa den glada och otvungna stamning,
som alltid rider, nar- och varhelst hellener traffar samman, det ma vara till vardags eller
till fest. ..

De som lyckats bast under jubileumsiret med att fora fram Hellas i rampljuset ar vara
stronga handbollsspelare. De vann bide Cupen och allsvenskan. I juni tog de ocksa med
bred marginal hem Svenska masterskapet i utomhushandboll. I skrivande stund —• efter
atta spelomgangar — toppar Hellas aven allsvenskan for 1968/69. Den trio som sarskilt
skall hyllas for dessa bedrifter ar var hogt kvalificerade handbollstranare och A-lagets
entusiasmerande, ovarderlige lagledare Bengt Sevelius, den store strategen och ofortrott-
lige pidrivaren Roland Mattson samt Hellas — och aven landslagets — primus motor
och skyttekung Lennart Eriksson, av sportjournalister rankad som landets genom tiderna
baste handbollsspelare.

En sarskild hyllning fortjanar ocksa var framste friidrottare under sasongen, olympiern
Lars-Olof Hook, som tog sitt sjatte raka SM i langd och som okat pa sitt svenska rekord
till 7.90. Vi hoppas med honbm pa sjunde raka och over 8 meter under 1969.

Vi hemforde ett svenskt masterskap aven i skidbudkavle genom Jerker Axelsson och
broderna Harald och Torbjorn Tiren. Det var starkt gjort i den kravande tavlingen och
den hirda konkurrensen.

En annan stor skidframging och en ny triumf for var arrangors- och funktionarsstab
blev Vildmarkssparet, som gick for tredje gingen. I ir var det 1140 deltagare som pas-
serade millinjen mot 1000 under 1967 och 850 under premiararet 1966. Organisatoren
och slitvargen Olle Gaimer har lovat att ta pi sig bordan och ansvaret att leda arbetet
med denna var stora propagandatavling annu en ging. Som ordforande i skidsektionen
far han ytterligare en skidtavling pa sin lott i borjan av nasta ar. Den 11 januari gir
Skansenloppet, vart nya internationella skidevenemang for elitakare.

Vid jubileet hade jag tillfalle att rikta ett varmt tack till foreningens olika funktionarer
for det imponerande och uppoffrande arbete som de lagger ned i sitt kara Hellas. Det
satsas oerh5rt mycket av fritid, idealitet och oegennytta for klubbmedlemmarnas gemen-
samma basta.

Nu vid arets slut vill jag fornya mitt tack och uttala min beundran for Ert nit. Jag
vill ocksi vanda mig till Hellas alia aktiva idrottsman och tacka Er for att Ni under
det gangna iret foretratt Hellas pi ett hedrande salt och jag onskar Er ett varmt lycka
till for det kommande iret — Hellas sextioforsta.

Till allra sist vill jag oska Er alia en God Jul och ett Gott Nytt Ar!

TYCHO BROBERG AB
EUGENIAVAGEN 3

11343 STOCKHOLM

TEL. 33 57 01



Tre hedersledamoter!

Jubileumsfesten flakt fran flydda ar
Medan glasen klirrade forsiktigt i norra

Stromssalongen klingad.e jubeltalen hogt i
den sodra for 60-aringen -Hellas. Dar hor-
des alia Stockholms specialidrottsforbund
lovprisa sina resp'ektive sektioner. En del
talade om det gamla Hellas, en del om
dagens och nagra om morgondagens Hel-
las. En som hyllade oss pa sitt alldeles
sarskilda satt var Sveriges snabbaste ord-
forande Arne Langen Larsson. Honom lyss-
nar man garn.a till.

Efter alia distriktsforbundsgratulationer-
na sa tog vart eget utmarkande vid. Tre
nya hedersledamoter, Allan Adolfsson,
Rolf W Jonson och Edvin Farsan Thorsson
dubbades av Nils Horjel. Och fern man
kan sticka sig pa nya guldnalar: Palle
Bjorklund, Sven Holm, Gosta Hakanson,
Arne Jutner och Gunnar Sulling. Manga
andra fick utmarkelser i varierande valo-
rer. Nar vara unga GH-pokalvinnare vand-
rade fram for att fa sina pris sa hade
man garna velat hora litet mer om vad
de hade gjort for sina sektioner, men dl
klingade det redan hogre i andra pokaler
i norra salongen. De jubilerande festkla'dda
hade borjat anl'a'nda och tanda pa fest-
glansen i varandras ogon.

Ingen kunde undga att forsta hur hja'rt-
liga relationerna var mellan Herman
"Brunte" Brunback och det gamla polo-
ganget med Rune Oberg och Spangis i
spetsen. De tystnade visserligen en gang
utan Olle Cahners hyschande och det var
nar PG-gossen och bilkungen Ernst Nils-
son forkunnade att han skankte sin klubb
en stor penninggava.

Strax var ryggdunkandet och trangseln
vid barbordet i full gang igen. Dar ba-
lanserade Sven T Johanssons och Allan
Adolfssons fruar sina glas med elegans ge-
nom alia tacklingar. Erik "To-rparn" Aker-
lind verkade inte palla for stotarna for
han forsvann innan festen, men sa bar
han ju varit med i femtio ar ocksa.

Nar pianomusiken tonade ur som e.n
avslutning pa hogtidligheterna innan det

nktiga firandet horde man inte ens sim-
marbrudarna Gunnel Soderberg-Jutmer och
Ann-Margret Ohlsson viska till varann
la'ngre. Da'remot hordes pa avstand tva
akta Marteng-skratt fran brodierna Arne
och Lennart, assisterade av Siv forstas.
De trangde sig pa sitt belevade satt i
kon for middagsbiljetter dar Rune "Gur-
kan" Lidsell satt och prickade av pa kas-
soren Rolf Osterholms lista. Dar uppen-
baradie sig ocksa Kalle "Banan" Eriksson
med fru och trestegshopparen Lennart Mo-
berg for en stunds godsnack i trangseln.

Snart stimmade sig alia de 350 ga'sterna
genom Stromssalongerna igen pa va'g mot
Grands spegelsal dar de fiesta raskt orien-
terade sig med hja'lp av Bosse Erikssons
sektionssymboler som vagvisare. Bara Ha-

Fern g u Idgossa r

raid Tiren syntes irra litet mellan skidors
bord och orienterarnas. Han fastnade
snart for Christina Sjolander med kom-
passrosor pa kindema.

Under tiden hade Olle Gakner redan
kom.mit i diskussion med sitt hov bland
Vasaloppsakarna Roffe Johansson med fru
Flora, E-ertel Patt och Pelle Johansson med
fruar. Hetast i de envisa diskussionerna
var dock svenske mastaren i skidbudkavle
Jerker "Bottnarydarn" Axelsson, medan
siikra brodraparet Jan och Krister Aim
hellre a'gnade sig at att kontrollera Lena
Carlssons och Eva Backlins formkurvor
infor vintern.

Stene Ringblom och Pcder Rigard a'g-
nade sig at mer forfi.nat varderande av
livets vasentligheter alltmedan snapsarna
spreds ut la'ngs borden. Pa aitt horn satt
Eddie Forsberg och hummade med sa dar
lagom betanksam som han alltid ar.

Fran friidrottarna hordes da och da
Harry Erikssons hogtflygande stamina over
mangden .nar han forsokte overtyga Bengt
Sjoberg om att Kurre Eklof ar varldens
basta damtranare eller vad det var. Pa det
lyssnade mte starke tiokamparen Karl-
Eddi Lund, utan satt hellre och mindes lite
stillsamt tillsammans med Gunnar Tenne-
dal, Hans Olof Landstro'm och Ove Fors-
berg. MInga andra kunde bara saga mmm
at den underbara skaldjurssalladen som
vid det laget hade strykande atgang. Man
sag hur Bengt "Ludde" Lundin laskade
sig med Birgitta Teike pa lagom hall.

Hos simfamiljen Wahlund hade man
snabbt avverkat havets frukter och van-
tade tillsammans med Sven Wallbom och
Jan "Lillen" Engvall med hopp i blacken
pa den goda fortsa'ttningen. Och som pa
givna signaler startade servitriser och ser-
vitorer sina portioneringslopp runt bor-
den.

Bowlarna hade en snabb servitor pa sitt
bord sa Bengt Eriksson och Folke Nils-
son kunde snart ostort agna sig at att
<re goda rad om hur man far ka'glor att
falla at sin unge overman Bengt Ekroth.
Och visst foils det som k'a'glor vid ett par
tillfallen under dansen senare, men av
andra.

Handbollskillarna satt i sina prydliga
gra kostymer och rundsnackade med or-
det boll som vanligaste runda ord. Dar
var Gustav Andersson och Roland Matt-
son med varandras fruar, eller vilka det
nu var. I vart fall trivdes de i Lennart

Hedersledamoterna Allan Adolfsson, Edvin Thorsson och ordfomnde Nils Hb'rjel.

Hellasbladsredaktoren var den j'fdrde. Dessutom tva guldgossar av fern: Gunnar

Sailing och Palle Bjorklund. Ovriga Sven Holm, Gosta Hakanson och Arne Jutner.



Ovan t v ser vi Kalle Lager, Karitt och Affe Malm jdmte "Farsan Thorsson".
Mellanraden: en vi inte vet, Bertil Nordenfeldt, fru Elly Horjel och borgarradet
Thorsten Sundstrom.

VAD VET H
Nl OM ERA KUNllieilfi

Bristande kannedom om
kundernas solvens kan

fororsaka Er stora forluster.
Forebygg detta genom act

utnyttja var beprovade orga-
nisation med Skandinaviens
storsta upplysningsarkiv.

Eriksons, Bjorn Danells och de andra
allsvenskarnas sallskap.

Vid glassens intag i salen hade de fiesta
fatt upp angan som mitt i en match eller
ett lopp. Tor Lowen och grabbarna
svingade snart skedarna som racketar mot
faten. Sallan eller aldrig hade Lasse Berg-
qvist, Bertil Almqvist, Ake Hillero och
C-D Agardh atit nagot sa gott. Det var
de nog ense om med Bo Theanders fru.

Det var nastan si att borgarradet Thors-
ten Sundstroms storstilade tal holl pa att
falla i glomska. Men vi ska nog komma
ihag vad han halvt lovade om att det
snart ska friidrottas inomhus pa Enskede.
Det var hans present till jubilerande Hel-
las. Han och Bertil Nordenfelt hade manga
fler lovord som var ordforande Nils Hor-
jel kvitterade med saker skarpa och ett
par goda historier.

Nar sedan kva'llens utropare Gunnar
Sulling annonserade om dans i lilla salen,
syntes Torbjorn Tiren snabbt rycka upp
sin Marika fran orienterarna Hans G
Bengtssons, Jonas Ernfridssons och Lasse
Ottossons sallskap. De fick snart sjalva
fart pa sina skona flammor och bara Erik
"Borren" Boren med fru drojde kvar i
Edvard Roxnes, Tage Sjolanders och Hol-
ger Thorssons gang. Alia sneglade pa Bor-
rens rara Juliana medan Tages fru Mar-
g-it kastade ett 6ga pa sommarna i sin dot-
ters hemsydda sammetselegans. Ingvar
Holmgren glomde i dansen alia komman-
de bekymmer med Budkavlens distribu-
tion.

Sallan har val en jubileumsfest \^arit sa
fargrik som denna nar man spanade ut
over dansgolvet. Det var det unga Helkr.
som firade 60-aringen med skont hall-i-
gang till Calle Nilheims kvintett. Det ar
ingen tvekan om att veteranerna pa GH-
bordet gladde sig at att se att jubilaren
Hellas var sa pigg. Palle Bjorklund kunde
konstatera att hans och Birre Malms po-
kalvinnare inte var de enda i sina sek-
tioner som sag lovande ut. Det kan nog
sadana som Stig Holmin, Gusten Olmm,
Herbert Lindell och broderna Malm ana
och kanske hoppas pa att Gosta Torner
sa smaningom ska fa sallskap av andra
hellenska Olympiaguldvinnare. Vem ve:?

Kalle Lager vet i alia fall hur det a'r
att ga med i Helllas simmarklubb. Det ater-
gav Roffe W Jonson i kvallens topp-
nummer, en kavalkad ur Hellas revyer.

G6Ubor9 • STOCKHOLM. Malmi

BOLL.IVIORA

TRAFIKK9OSK

Forellviigen, Tyreso

Tel. 712 14 92

FRUKT - TIDNINGAR

KONFEKTYR

R e k o m m e n d e r a s



Han och bans bada medarrangorer for ju-
bileet Olle Gaimer och Gunna-r Sulling
oppnade med en nyskriven jubileumsku-
plett, text: Kalle L!

Da sag man hur mannarna pa honnors-
bordet sken upp. Richard Dahlberg, Hag-
bard Dennel och Frans Cirkus Persson
nickade igenkannande at varann. Och allt
hogre blev stamningen for varje bit. Rof-
fe W strippade till skargardsmundering
assisterad av Lena Carlsson, och sjong
"Kyska Susanna" och "Hopp-a-land-Kalle".
Nar hela Hellas visslade med i refrangen
pa "Kan du vissla Johanna", sa risste det
i speglarna pa vaggarna. Det var inte
forsta gangen den visan klingade liar. Jo,
den allra forsta gangen gjorde den det,
i en revy just pa Grand.

Nar Hellasvalven "Ha^ E Ell E11_A Ess"
ekade mellan vaggarna sa var alia impone-
rade och glada over att se hur unga ett
par 60-aringar som Hellas och Roffe W
egentligen a'r, och hur mycket man kan
gora om man gor det sjalv, som Roffe sa.

Snart kom dansen i gang igen. Sallan
har det dansats hetare och svettigare, men
inte heller gladare an denna kvall. Slip-
sarna fargade av sig pa de vita skjortor-
na och damernas vackra lockar raknade
i svangarna.

Pa vag hem i regnnatten var det nog
manga som ta'nkte att det inte var sa
dumt and! det har med en riktig fest pa
Grand. Alia farhagor om att de yngre
skulle stanna hemma hade kommit pa
skam. Det var det unga Hellas fest!

Ha

Yngve Liljeberg

Slakteriafffar

Kungsholmsstrand 159

11248 Stockholm K

Tel. 53 75 97

KUNGSGATAN 2
vid Stureplan

STORA NYGATAN 35
«ara Kornhamnstorg

VASAGATAN 15-17
mind Kungsgatan

Mandagsoppet till kl. 20

56
157
158

59
40

H r. i

R O B E L L
For Er som

alskar \/ackra kladerl

KUNGSGATAN 12-14,

111 35 STOCKHOLM



Lena ler och Roffe strippar a la Per Oscarsson



JUBILEUMSKUPLETT vid HELLAS 60-arsjubileum

den 26 oktober 1968
Mel.: "De' a' grabben med chokla i" av Helge Lindberg Text: Kalle Lager

Nu med bom och pang
pa en restaurang
ar det tid att ta en bit med text i
runt i hela byn
skallar det mot skyn
hipp hurra nar Hellas fyller sexti.

Refr.:
Vi ar rena dynamiten
Hellas hbr ju till eliten
hur det kunde bliva sadan kraft
(av) Pastorns Gossar och av hallonsaft
konfirmander fran Malongen
samla sej i aftonsangen
sana muskier bar man sallan sett.
Vi tog en massa SM i stafett.

II
Tanken atergar
langt till flydda ar
nar var nya ungdom lag i blbjan
vilka Vasalopp!
Vilka kast och hopp!
Hjartat klappa varmt i grbna trbjan.

Refr.:
Det var rena dynamiten
nar Stickan Hedenstrbm var liten
Georg Werner och den store Swall
tjugomanna starta med en knall
Perre satsa fran sin brygga
alltihop var pang i bygga
nej aldrig kan det bliva gamla gubb
utav en sadan sim- och idrottsklubb.

Ill
Hellas i sin glans
jamt i sang och dans
levde livet for att prbva formen
Pa Gillet och pa Grand
man fuktade sin tand
ridan gick upp, da bbrja jubelstormen.

Refr.:
Det var rena dynamiten
Johanna, vissla! hette biten
Nej, i bollen var han inte torn
gamla vannen Ake Sbderblom.
Skoglund, Jonasson och Mella
och Bja'rne dom var ocksa sna'lla
det var ej tid att grata nagon skvatt
nar livet var en enda glad kuplett.

IV
Fbrr sa var det strangt
Hellas det var stangt
inga flicker fick vi ha i baten
nu i traningspass
kommer dom en masse
och i skogen joggar man belaten.

Refr.:
Hon ar rena dynamiten
kvinnan retar upp aptiten
varje langdhopp uppa varan gard
verkar snart att bli ett varldsrekord
utav idrott blir vi sunda
nar kamraterna ar runda
nu snackar man i skjorta och i sark
om samma underbara traningsvark.

Framtid ligger ljus
i vart eget hus
fostras langa rader nya stjarnor
ut i skog och mark
dar blir grabben stark
heja, heja fram med klara hjarnor.

Refr.:
Du ar rena dynamiten
om du skulle ga pa niten
ska du bara taga nya tag
det gar tag for Hellas varje dag
hos Hellas ska du na till toppen
dar ar allting bra for kroppen
se pa alia oss sa bra vi mar
nar Hellas fyller sina sextio ar.

Ovanstaende kuplett ar var gamle medeldistans-
lopare, orienterare, revyforfattare och Hellasblads-
redaktor Karl Lagerkvists — alias Kalla Lager —
bidrag till Hellas 60-arsjubileum. Vi letade reda
pa honom via posten nagonstans i Roslagens
famn, narmare bestamt pa Graddo, dar han nu-
mera bor for det mesta. Beskrev var ide till opp-
ning av Hellas jubileumsfest 1968 och bad honom
antra sin pegas. Det gjorde vannen Kalle. En
vacker dag ramlade ovanstaende kuplett in ge-
nom brevladan. Och det vart s a s revydags igen.
Tack Kalle! Jag hoppas jag gjorde den all ratt-
visa. Ty som manga sade pa festen: "Det var en
flakt av gamla tider". — Och det skulle det vara.



FORENINGSMARKEN
MEDAUER
PLAKETTER

SVENSKA
EMAUARBETEN

Bangardsgatan 12, Stockholm
Tel. 42 77 23, 42 87 23
Box 4231 - Stockholm 4

Ungdomens sim- och orienteringsmarken levereras av oss.

V A L K O M M E N T I L L

STROMMA SNABBKOP
TEL. 0766/40096

Den viilsorterade LANTHANDELN som har det mesta

Telefon 400 30

BAT- och BILSTATION med SHELL bensin och olja

GASOL i alia former

ULF LAGER MASKINSATTERI

VATTENLEDNINGVAGEN 53

126 34 HAGERSTEN

TEL. 187661

Vi jubileumsfesten
utdelades de s k "Jubileumsbagarna". De
tre som Birre Malm skankte redan forra
aret hade nu ynglat av sig sa pass att de
kommit upp till ett antal av 13 st. Den
sista skanktes av Lennart Brunnhage. De
som fick dem hette Lena Carlsson, Bengt
Ekroth, Martha Engelberth, Christer Jans-
son, Mats Jutner, Mats Palsson, Christina
Sjolander, Yvonne Svensson, Anders Ulf-
hielm, Peter Vallen, Kalle Wegerfeldt, Lars
Westin och Gunilla Asen. Samtliga mer
eller mindre kanda men duktiga.

Roland Mattson, Gustav Andersson och
Olle Gaimer fick var sin hedersgava for
sina insatser. De har tidigare en del hel-
lenska utmarkelser av skilda valorer och
kunde denna gang enligt statuterna ej er-
halla nagon hellensk sadan.

Lena Carlsson
som assisterade Rolf W. pa scenen ar en
av vara yngre skidflickor. F 6 en av de
basta inom distriktet.

Dppningsscenen fick applad och gick
hem och skulle symbolisera det gamla och
det nya Hellas, dar saledes kvinnan for
forsta gangen var med och jubilerade sa-
som medlem i Hellas. Kalle Lager hade
skrivit den briljanta kupletten som Roffe
framforde i lack och frack precis som na'r
Conny Blomkvist en gang i tiden brukade
inleda Hellas revyer.

I revy-kavalkaden var Kalle Lager pre-
senterad med tre texter medan Ake Soder-
blom skrivit det ovriga tre i halvdus-sinet.

Hellas hyllat
Vid 60-arsjubileets mottagning i Spegel-

salongerna pa Grand Hotel uppvaktades vi
av manga andra idrottsorganisationer.

Idrotts- och Friluftsstyrelsen forarade oss
en vas, Svenska Simforbundet gav oss ett
presentkort pa en valfri resa till nagon SM-
tavling i simning, Stockholms Idrottsforbund
skankte oss sitt standar, Stockholms Fri-
idrotsforbund gav oss tva vaser att sattas
upp 'till basta pojke och flicka sasongen
1969. Av Stockholms Skidforbund fick vi
deras guldplakett jamte diplom, .av Stock-
holms Simforbund deras standar och av Sta-
dionklubbarna ett vackert fat. Bertil Nor-
denfelt tackade for att han fatt vara hellen
med att skanka — ocksa han en vas.

F o kom det diverse telegram bl a fran
DN som utlovade ett penmingbidrag, som
ocksa kommit kassoren tillhanda. Lennart
Brunnhage sande telegram, likasa Ake At-
tewall och Birger Malm plus nagra till.



Sonny:

En dag att minnas till livets slut
fjellas jubileumsfest ett minne. Jag tror ett verkligt minne for alia dem som hedrade

tillstallningen med sin narvaro. — Ung och gammal. For mig sjalv en dag att minnas.
Fran den stund vid 12-tiden pa dagen, da mina broder i festkommitten och jag traf fades
att stalla i ordning till receptionen. — Hogtidsstunden for dem som — inte minst for
mig sjalv — i en eller annan form skulle belonas for gjorda insatser for vart Hellas.

Hogtidsstunden kom for hedersledamoter, guldkillar, standiga ledamoter o s v. Hand-
slag. Aterseendets gladje i manga ansikten. Nar klockslaget kom for festupptakten i basta
revystil — modell Hellas glada trettiotal, da borjade cirkushasten inom en stegra sig. —
Ridan gar upp. Tar vi poang med oppningen? — Symbolen for det unga Hellas! Gar den
hem? Lena och Ingvar hand i hand. Hellasmarke, transparang, svensk fana och vir egen
vackra Hellasfana, blomster. — Gront! Applad! Vackert, den grejen gick. Plats for
gubben. Nedbantad i lack och frack. — Nu galler det pa dej. Skam inte ut kompisarna
som trott och trott pa dej och godtagit dina regiimpulser och att du skall kunna ersatta
en tvatusenkronorsstjarna. Alltsa! Nu med bom och pang! — Tack gamle vannen Kalle
Lager. Pa min bon upp till Roslagens famn sadlade du annu en gang din revypegas. —
Hor forspelet borjar. Bra melodi, som du manga ganger dromt att anvanda men av la'ttja
ej ens lar dig forran nu. — Din lilla sloa f-n. I goda vanners lag har du pa senare ar
nagon gang kort med nagra gamla grejer. Mossbevaxta. Du har inte lart dig en text pa
20 ar. Klarar du det har nu? Skam inte ut Kalle Lager och det gamla revyganget: Ake,
Harry, Mella. — Alltsa revydags. Hej Kalle Nilo & Co, jag kommer.

Och se det gick. Tack vanner i Hellas for valviljan jag sag och kande stromma emot
mig fran salongen.

Tack for hela kvallen! Och tack for gott samarbete, vannerna Gunnar och Olle. Synd
jag sagt jag skall lagga av. Stimulerande att jobba ihop med er. Tack for harliga stunder
med jobb for tre Vildmarksspar och mycket annat. Bra killar som til en trakning utan
ilska och avsagning av uppdrag aven om en och annan trakning ar rena rama sanningen.
Ingen enmansteater for effektens skull. Utan en for alia och alia for en. — Nar vi gar
sa gar vi. Darfor ingen Itervando. Karleken till Hellas och kamrater dar finns dock si
lange hjartat slar. Nagot kan man val talltid gora. Om ocksa ej i rampljuset.

Men denna kvall finns rampljuset. Belysande bade Hellas och mina egna 60 ar. Beri-
kande vanskapens oforgatliga lycka. Blommor, presenter, arliga ord. Mer har kommit
sedan. Men denna jubileumskvall gav all beloning for kart jobb for en kar sak. —
"Farbrors" och vart Hellas! Tack Ernst Klefbeck. Du har varit en stjarna att leda min
vag. Kanske jag nagon gang svikit det Du larde ut av Ditt hjarta under unga ar. Men
jag hittade alltid tillbaka. Till Hellas! Och denna jubileumskvall kande jag mer an na-
gonsin lyckan av att ha varit — och vara — hellen. Nu t o m hedersledamot. Offren har
aldrig varit tunga. Hav tack! Gav jag nagot igen under kvallens lopp si desto biittre.
Kanske jag kan ge nagot mer. Den som lever fa se. Ty jag har ej lart mig lagga patiens.

Ha det si gott. Och GOD JUL 1968!
PS Detta aven som tack till minnesgoda vanner som pa min egen dag kom ihig mig

med telegram mm trots att jag skuddat fosterlandets stoft av mina fotter sokande solen
under Tunisiens himmel. Hav tack! DS.

Lasgrabben som blev stordonator
Vid vart 60-irsjubileum fick vi mottaga en penningdonation av direktor Ernst Nilsson,

som hedrade festen pa Grand Hotel med sin narvaro och samtidigt utsags till standig
medlem. Herbert Lindell berattar har nedan litet om donatorn och hans relationer till

Hellas.

riktigt saker utan satte mig i forbindelse
med foremalet. Den lille lasgrabben var
mycket riktigt Ernst Nilsson. Det visade
sig ocksa, att bade han och Axel Bengtsson
da (1904) var fina KFUM-gymnaster och
av den anledningen hjalpte "Farbror" med
att dnilla PG-pojkarna i Lings anda.

Ernst Nilsson har startat fran botten.
Efter slutad skolgang borjade han i pappa
Edvins akeri. Blev sin egen 1907 till 1925.
Ett par ar innan (1923) hade han overgatt
fran havremotorer till bensindito och bli-
vit Fordforsaljare i Stockholm, darmed
hangande med i en naturlig utveckling
och storst i branschen liksom i Volvo fran
1942.

Men inte nog harmed. 1945 grundade
han Nilssons Maskin AB med Caterpillars
som objekt utan vilka — kanske — vara
vagar ej haft dagens standard. Mycket an-
nat har han varit med om att grunda, sa
man forvanar sig inte over att han ar
hedersledamot i inte mindre an elva fore-
ningar.

For att tala om hans idrottsliga meriter
— som torde intressera oss mest — kan
namnas, att Ernst Nilsson varit elitgym-
nast i KFUM under 10 ar och var utta-
gen till OS i London 1908, som han dock
av olika orsaker maste avsta ifran. Atta
ganger har han deltagit i KAK:s stora
vintertavlingar och kapat at sig fyra fors-
tapriser. Klubbens forarmarke i guld ar
det synliga beviset pa korskickLighet lik-
som Svenska Motorforbundets medalj for
58 ars prickfri korning. Han ar ensam i
Sverige o^m den "bleckan". Vidare "hasar
han pa nederborden" och idkar folkspor-
ten golf vid laropliga arstider. Heder at
en sadan 83-aring.

Idrottsmarket i guld, Sixtenmedaljen,
Stockholm's- och Svenska Gyimnastikfor-
bundets fortjanstmedaljer i samma a'dla
metall ingar i hans samling. Jag tror det
racker. Kanske inte — i ar blev han ut-
namnd till Kommendor av Vasaordern —
en ganska sallsynt utmarkelse. Och slut-
ligen Hellasmarket som standig medlem
darmed inrangerad bland svenska mastare
och annat fint Hellasfolk.

I forbigaende fick jag ocksa hora, att
familjen Edvin Nilsson bestod bl. a. av 6
pojkar, som alia konfirmerats av Kief-
beck. Ocksa ett rekord, antar jag. Och
man kan val saga, att manga band knutits
till Hellas (PG) och ett av dem blivit sa
starkt, att det haller an i dag — det visar
jubileumsgavan.

Herbert Lindell

I en liten anteckningsbok, som "Farbror"
lamnat efter sig, finns ett "Protokoll vid
PG:s sammantrade den 14 maj 1904". I §
3 stir: "Till ledare for fria idrotten ut-
sagos Axel Bengtsson och Ernst Nilsson".
Resten av paragrafen utgores av lagupp-
stallningar for tva kompletta fotbollslag.
Protokollet ar signerat Ernst Klefbeck.

For nagra ar sedan fick jag ett gammalt
konfirm,andfoto av "Sima" Lundkvist. An-
ledningen var val den, att vi hade en ge-
mensam van pa kortet, faktor Samuelsson
pi Rotogravyr. Vid ett senare tillfalle tit-
tade jag litet narmare pa bilden fran ar
1900 och tyckte mig da kanna igen dra-
gen hos en av pojkarna. Men jag var inte

Allt i tidningar och tobak, tips, lotterier m. m.

(inner Ni vid ett besok hos

L E H N B E R G S
Bjorkhagen, lei. 59 28 46
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Sreriges fargstarkaste elva

PA MUR BLANKET! PA TRA

RUBBOL A-Z READY

SNABBSLIP STOPPGRUND VIT O SLIP

BINDOPLAST NORDSJOPLAST

SICOPLOM

RESERVER:
BINDOKRYL - BINDOGLOSS - MULTILAC - ALSPACKO

Ett oslaghrt lag nar dot galler farger!
Tillverkar farger for bade proffs och amatb'rer

AKTIEBOLA6ET NORDSTROM & SJOGREN
MALMfi - STOCKHOLM - GOTEBORG - NORRKOPlNG • SUNDSVALL • JONKOPING

YRKESBUTIK
Brannkyrkagatan 81, Stockholm — Tel. 69 97 00, 69 96 00
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Hellas aven derma host i toppen
— Lennart Eriksson dominanten ocb eleganten —

Hellas ar aven derma jubileumshost i toppen na'r dec galler allsvenskan i handboll.
Lennart Eriksson ar det stora namnet och vi aterger har vad Expressen efter matchen
mot GUIF skrev om honom:

" — Man kan bli vansinnig for mindre!
Uffe Gustavsson, 22-Irig mllvakt i allsvenska GUIF, trottnade definitivt efter en halv-

lek mot Hellas i gar. Ville inte alls sta i den andra.
Lennart Eriksson, Hellas och landslagets stjarna, hade pa sitt retfullt enkla satt gjort

sju mil i forsta halvlek. Minst fyra for mlnga for Ulf.
I andra tog Lennart det lilla lugna — nbjde sig med fern. Det blev alltsa tolv!
Hellas hade slagit GUIF med forkrossande 28—13 (16—5) i Eriksdalshallen.

Roland Mattsson, UK-basen, var salig ef-
terat. Maken till grannlat som Hellas —
med Lennart som anforare — visade upp i
forsta halvlek har inte var krasne for-
bundskapten sett pa ar och dag.

— Ja, det var verkligen toppen. SI har
skall handboll spelas — och Lennart, ja,
han tycks bara bli battre och battre.

En diskret undran: Kan karln verkligen
bli battre?

Kan bli battre

Sjalv sager Lennart till Expressen:
— Klart man kan bli battre. Riktigt,

riktigt bra blir man val aldrig .. .
I gar gjorde Lennart, 24, tolv mil (4 pa

straffar). Pa de hittills spelade Itta omgang-
arna har han vrakt in 71 mil. Vilket bety-
der 8,88 mil per match. Den blivande
gymnastikdirektaren ar pa god vag att bli
alia tiders skyttekung.

Sasongen 1961—62 gjorde dlvarande
Heimspelaren Kjell Jarlenius_ 152 mil —
vilket betyder 8,44 mil i snitt per match.
Rekord for allsvensk handboll.

Har har ni Lennarts fantastiska serie
hittills i ar:

8 mot Saab
7 inot Gota
6 mot MP
10 mot Redbergslid
8 mot Drott
11 mot H43
9 mot Vikingarna
12 mot GUIF

Ser lojlig ut

Nar Lennart gb'r mil ser det sa loj-
ligt enkelt ut. Malvakternas sjalvfortroen-
de knacks pi lopande band. Fbrresten
knacks utespelarna ocksl — det ar kort
och gott omojligt att fa grepp pi honom.

— Men nu var motstandet for svagt.
Jag borde nog gjort flera mil pa mina
chanser ...

Lennart har minsann stora fordringar
pa sig sjalv.

— Men kanske det allra basta med
Lennart ar att han ar si odmjuk. Inga
divalater dar inte. Kort och gott — den
storste slval pa som utanfor plan, sager
Roland Mattsson.

Strack pa dig, Lennart!

Hellas—Saab 14—10
GSta—Heim 17—18
Hellas—MP 15—19
Redbergslid—Hellas 22—19
Helks—Drott 21—12
H 43—Hellas 15—22
Vikingarna—Hellas 15—19
Hellas—Guif 28—13

Serietabellen den 1 december
Hellas
Redbergslid
Saab
Ystad
Gota
Drott
MP
H43
GUIF
Vikingarna

6
6
5
4
4
4
3
3
2
1

0
0
0
1
0
0
1
0
1
1

2
2
3
3
4
4
4
5
5
6

158—123
169—139
147—128
162—152
171—173
147—163
154—170
135—162
153—155
130—161

12
12
10
9
8
8
7
6
5
3

Tva dominanter i vart bandbollslag hasten
1968: Bengt Johansson och Lennart Eriksson.

Duktiga handbollspojkar

Handbollens ungdomsledare Roger He-
dell har fatt borja fran borjan att bygga
upp en ny ungdomssektion. Man kan re-
dan se resultat av bans arbete. Vi har ett
fint A-pojklag som har visat bra resultat
och leder sin grupp for narvarande. Pojkar
som Mats Palsson, Lennart Jalby och Sa-
muel Zetterberg kommer vi sakert att fa
hora talas om i fortsattningen. Lycka till!

Vara bowlare
haller pa med en s k telefonmatch mot sina
kolleger i Visby, som dom fick pa moppe
av i augusti nar Hellas gastade Visby.

Lars-Olof Hook

har blivit utsedd till Hellas basta idrottsman
1968. Han kommer att fa utmarkelsen vid
den s k julmiddagen — samkvamet som bru-
kar halilas for Hellas funktionarer vid jul-
tiden. I ar ar dock evenemanget framflyttat
till i januari pa grund av reparationer i Hel-
lasgarden. Man har bl a lagt in nytt golv.

Vdnta pa bussen till

HELLASGARDEN

has

Bo-Aje Konditori
Folkungagatan 122

Tel. 41 62 05

Enskede Sporthorna
John Guldbrand

G:la Dalarovagen 56 - Enskede
Tel. 49 77 33

vad Ni behover!

Guld, silver, term, sportpriser,
forlovningsringar etc.

finner Ni hos

Juvelerare MARTIN ELMBLAD
GStgatan 94 Tel. 44 51 80

Reparationer utfores a egen verkstad

Kontinental flakt i Gamla sta'n

Restaurant

STORKYRKOBRINKEN 9

TELEFON 20 18 18

KARLAPLANS lA'RNAFFA'R

har manga ting

Harry Genborn - Hellen

KARLAPLAN 7

Telefoner: 628760, 620720, 620721
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SPECIALITET:

S K I N N K O N F E K T I O N

A K T I E B O L A G

VASAGATAN 48 - STOCKHOLM - TEL 21 26 40 - 21 26 50

Kransnedlaggning
I oktoberskymningen vid 16-tiden den

22 oktober samlades nagra hellener pi
Sandsborgskyrkoglrden for att nedlagga en
krans pa var stiftares grav. Skaran bestod
av Nils Horjel, Gunnar Sailing, Olle Gai-
mer, Bengt Sjoberg, Nisse Luthman, Her-
bert Lindell, Kalle Haglund, Alf Malm och
red. Tyvarr blev den inte storre, ty ge-
nom att tidningarna var fyllda av repor-
tage fran OS i Mexico var det svart att
fa in nagot i tidningarna.

Var ordforande nedlade en krans och
yttrade foljande minnesord:

"Minnet av var varmhjdrtade och rid-
derlige stiftare, Ernst Kief beck dr starkt
I e v a n d e inom Hellas. Minnet gar ute-
slutande i ljusa fdrger. Ett vittnesbord
om delta d r att dldre hellener alltid ta-
lar om Ernst Klefbeck som Farbror. Det
dr ett fint sdtt att uttrycka den djupa
aktning och stora tillgivenhet vdra dldre
medlemmar kdnner infor den man, som
vid seklets borjan hade det brinnande
intresset och i sdllsynt hog gr ad
o c k s d f or m d gan att samla ungdo-
mar omkring sig och has dem ingjuta
kamratkdnsla, framdtanda och gentleman-
naskap.

Hellas stiftare och t illika I e d ar e
under d e f or s t a decennierna
skapade en utomordentligt god grund for
oss efterfdljare att bygga vidare pa. Det
dr ban som redan frdn borjan prdglade
den speciella hellenska klubbandan, som
vi dr sd glada och stolta over och ocksd
sd angeldgna om att bevara och ytterli-
gare utveckla.

Det dr en sjdlvklarhet for oss som till-
hbr d a ge n s Hellas att inleda vdrt 60-
drsjubileum med att pa delta salt hedra
Ernst Klefbecks minne. Vi gdr det for
att i tacksamhet erinra om vad var stif-
tare bar betytt dels d i r e k t genom si-
na egna betydelsefulla och uppoffrande
insatser, dels indirekt genom sin pd-
verkan pa de ledare som sedan tagit vid.

Ernst Klefbeck! Farbror! Ditt ljusa
och starka minne kommer att forbli le-
vande inom Hellas. Dagens och morgon-
dagens hellener kommer att fora vidare
de forndmliga traditioner som Du i storre
utstrdckning an ndgon annan varit med
om att skapa och dana".

12



Utmarkelser vid 60-arsjubileet
den 26 oktober 1968
Hedersledamot: Allan Adolfsson, Rolf W.
Jonson, Edvin Thorsson.

Guldnal: Paul Bjorklund, Sven Holm, Gos-
ta Hakanson, A,rne Jutner, Gunnar Bulling.

Standigt ledaraotskap: Ake Bergqvist, Kurt
Eklof, Bjorn Jogi, Tor Lowen, Gusten Ol-
min, Bengt Sevelius, Edvin R. Alander.

Svenska mastare 1968: Bjorn Danell, Len-
nart Eriksson, Dan Eriksson, Bengt Johans-
son, Jan Johansson, Goran Hard af Seger-
stad, Ingemar Zall, Bo Aberg, Jerker Ax-
elsson.

Fortjanstplakett: Lars Axelsson, Bertil Berg-
lind, Hans Bengtsson, Sven Blumenthal,
Erik Boren, Ake Ivarsson, Rune Lidsell,
Peder Rigard, Sune Svard, Bo Theander,
Torbjorn Tiren.

Silvernal: Bertil Almqvist, Jonas Ernfrids-
son, Runo Eriksson, Lars Ottosson, Gun-
nar Nyberg, Roland Runfast, Bengt Sjo-
berg, Costa Tomer.

Standar: C-D Agardh, Arne Ahlstrom, Jo-
nas Bergqvist, Olle Burebo, Hjalmar Da-
nielsson, Sune Erikers, Jan Ek, Harry Eriks-
son, Lennart Eriksson, Eddie Forsberg, Ake
Hillero, Stig Holmin, Nils Har j el, Ake
Lindberg, Bengt Lundin, Kjell Lofberg,
Lennart Mossberg, Harry Moller, Sven Se-
lin, Tage Sjolander, Lennart Stenberg, Ha-
rald Tiren, Goran Wahlund, Marianne Wah-
lund, Karl Erik Wiren.

For femtioarigt medlemskap: Nils Blom-
qvist, Algot Eriksson, Olof Flodquist, Da-
vid German, Erik Holm, Gunnar Malm,
Edvard Schneidler, Georg Werner, Tage
Wissnell, Erik Akerlind.

For tjugofemarigt medlemskap: Arne An-
dersson, Bror Andersson, Birger Bentele,
Otto Berglund, Valdemar Berner, Bjorn
Branelius, Ingvar Holmgren, Gosta Hakan-
son, Pelle Johansson, Hans Lidhall, Ivar
Liljekvist, Karl Ljung, Lennart Moberg,
Edvard Roxne, Gunnar Tennedahl.

Premiar i div II
Lite ros — lite ris

Sa har till jul ska man ju vara snail for
att gora sej fortjant av ev gavor, och det
kan ibland vara nog sa svart. Utan att
direkt vara "stygg" maste sign emellertid
borja denna host- och julkria med att sma-
gruffa lite grann. Vart har gnistan och
kampatakterna tagit va'gen? Varfor ar det
sa tyst pa laktaren? Varfor uteblir bifalls-
yttringarna hos askadarna? Ja, vi vet att
manga rycker pa axlarna at detta. Dom
anser sig gubevars inte bli paverkade av
publikens reaktion — men detta ar och
maste vara fel. Det ar snarare ett fattig-
domsbevis att inte inse det betydelsefulla
i detta samspel mellan den aktive och
askadaren. Visserligen bander det att na-
gon pa banan kan ha en "mork" dag och
da hjalper varken boner eller hurrarop —
men for de o v r i g a spelarna har det
desto storre betydelse. Ett glatt tillrop nu
och da lossar en smula pa nervtradarna
och gor spelaren lite mer avspand och
lekfull i allvaret. Kan inte vi pa laktaren
hjalpas at att halla humoret och hakan
uppe — ja, da ska vi inte begara sa myc-
ket m.er av dom som "lirar". Det har be-
visligen hant att en spelare kunnat over-
traffa alia forvantningar — och det tack
vare en "eldad" askadarinsats.

Alltsa, fram for lite mera "gnista", bade
pa banan och pa laktarna. Dessutom ser
vi givetvis fram emot betydligt hogre pu-
bliksiffror.

Publik och spelare maste "ta'nda"!
Sa stortar vi oss in i hostens klotbedrif-

ter medan ni grunnar pa ovanstaende.
Vart A-lags premiar i div II blev inte

sa pjakig, men det maste till mer av vin-
narvilja for att vi ska hanga med. Ingen
kan ju direkt ha vantat sig att vi skulle
toppa tabellen i host, men det vore ganska

kul om vi kunde halla oss ovanfor mitt-
strecket. Manga finfina individuella resul-
tat visar utan tvekan pa att vi har under-
lag for fortsatta framgangar. Vara B- och
C-lag kampar ocksa i en hogre serie och
dar har fafctiskt C-kamparna hela 12 po-
ang pa 7 matcher och tronar stolt i ta-
belltoppen. B-laget har endast 4 poang och
8:e plats, men vad ska man saja nar detta
B-lag har hela 710 i snitt (A-laget har bara
704). C-laget har 703. Roar man sig nu
med att gora ett tvarsnitt av hela spel-
styrkan sa innebar det att 24 man har —
efter 10 A-matcher, 7 B-matcher, 7 C-
matcher — ett gemensamt snitt pa hela
706 poang.

Det finns alltsa fortfarande mycket att
gladjas at, men vi maste sla vakt om den
uppgang som hittills gatt sa bra.

I skrivande stund har vi drabbats av ett
"down-virus" (A-laget under 5400) som vi
far hoppas ar av "lindrig" och hogst till-
fallig art.

Individuellt finns en hel del att ordna
om och vi vill sarskilt ge nagra rosor till
vara ungdomar. Den "riktiga" sakerheten

Ekroth, B.
Wallin, E.
Eklund, G.
Soderberg, H.
Blomkvist, O.
Molin, A.
Nystrom, F.
Sjostrom, G.
Svensson, R.
Biehl,W.
Skoglund, B.
Wannebark, A.
Runfast, R.

737/10 Biehl,K-E. 705/8
728/10 Nymahn,O. 705/6
726/8 Andersson, R. 704/10
726/9 Malmborg, T. 702/7
717/7 Quist, I. 702/8
716/7 Gustafsson, R. 700/5
713/4 Nilsson, J. 698/5
708/11 Malmqvist, S. 696/7
708/7 Ekholm.B. 685/7
706/10 Stroberg, L. 684/7
706/7 Bergman, L. 682/6
706/7 Andersson, H. 672/4
705/6 Bothen, G. 660/4

Nagra duktiga speditorer, som i sam-

band med fusion mom branschen fatt
overskott pa energi och kunskaper, tra-

der nu in i ett gammalt och valrekom-

menderat akeriforetag har i Stockholm.

Har vill vi erbjuda b'dsta service inom
ramen for vnr nya organisation: lokala

transporter, lager och distributionsverk-

samhet, fortullning och kvalificerad in-

ternationell spedition.

Den strukturomvandling till stora tran-

sportkoncerner som ager rum i dag, ger
faktiskt plats for det "lilla" foretaget

med smidig och personlig service, na-

gonting som vi hoppas kunna ge prov pa.

AKERIAVDELNINGEN:
Gastrikegatan 7, Stockholm Va
Postadress: Box 6015, Stockholm 6
Telefon: 302787, 316360
Curt Ekberg, Gunnar Durgell

LAGERAVDELNINGEN:
Formansva'gen 24, Arstadal, Sthlm Sv
Telefon: 184939
Sune Ohlsson

SPEDITIONSAVDELNINGEN:
Gastrikegatan 7, Stockholm Va
Postadress: Box 6015, Stockholm 6
Telefon: 324453, 305798
Otto Andersson, Erling Soderstrom,
Gunnar Andersson

ATLAS EXPRESS AB
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KLART DIN SKIDA FINNS
For vi har ett komplett skidprogram.
Skidor att motionera med, att tavlingsaka med.
Fjallskidor och slalomskidor.
Var Six-je Elit ar varldens dominerande langdloparskida.
Svensk brantakningselit aker pa Sundins Glasfiber.
Det ger oss erfarenheter som motionsakaren har nytta av.

sundins fabriker ab
HUDIKSVAU

40 ars erfarenhet i skidfabrikation till vara kunders tjanst.

"TA INTE I DET GOR VI"

Vid tunga lyft vand Eder till fackmannen

KIDS Kranuthyrning
Utfor alia slags lyft

Odd Fellowsvagen 6

Skarholmen - Tel. 46 07 73, 46 80 50

MOBILKRANAR UPP TILL 25 TON

Nar det galler orkestern, amatoren eller nyborjaren har vi alltid ett instrument
att kunna rekommendera Eder ur vlr rikhaltiga sortering. Hos oss finner Ni
aven allt i tillbehor och noter.
Goda betalningsvillkor.

Ni at alltid valkommen till

MUSIK
— Sune Johansson —

Kungsgatan 41, Uppsala - Tel. 11 6569

har dom mahanda inte alltid, men viljan
och lusten att mata sina krafter med de
garvade grabbarna tar man inte miste pa.
Bade Rolle Runfast och Stene Malmqvist
har gjort mycket fina insatser i host.
Likasa Bengt Ekroth som toppat A-lags-
listan flena ganger med resultat mellan 750
och over 800. For ovrigt 833 som bast.
Vi fir heller inte glomma Karl-E. Biehl,
broder till valkande Walle, som med fina
826 knep serierruedaljen for Stockholm.
Gunnar Sjostrom visade lejonklon med att
stortrivas pi gamla Enskede, men pa Ser-
gelhallen har det gatt nagot samre. Av
"di gamble" har vi som vanligt Harry
Soderberg, Evert Wallin, Gosta Eklund,
Fritz Nystrom, Ake Molin, Olle "Blom-
man" Blomkvist och manga fler som dra-
git sina betydelsefulla stran till stacken.
Var kanske mest omskrivne Walle Biehl
har i host tydligen haft lite motigt, men
nar han far det att stamma si ar det bast
vi andra ser opp. Hans knorr kan kom-
ma! Lit oss si titta pa tabellen over snit-
ten for dom som spelat min&t 4 ligamat-
cher:

Vi kanske kan komma med ett "Press-
stopp" om nlgot riktigt extra skulle in-
traffa.

DVRIGT:
Nagra nya klubbrekord individuellt har

inte inrapporterats. (Dom ar ju redan bra).
I den alltid lika intressanta striden om

"Blommans pris" kan vi forvanta oss me-
ra dramatik an vanligt. Att vlga sej pa en
gissning redan nu vore mer an dumt, men
lit oss saja sa mycket att minst eot 10-
tal man har klara chanser att vinna. Slapp
inte taget bara! Priset bor hagra!

Den nye fightermastaren for 1968 heter
Roland Runfast — som i finalmatchen
slog motstandaren med siffrorna 6—2.

•sir
Fran nationella tavlingsfronten har vi

som vanligt inte fatt nagra rapporter, men
djungeltelegrafen sager att Ake Wannebark
kommit 2:a vid tavlingar i Upplands Vas-
by. (Grattis Ake).

Fin slagning presterade Stene Malmqvist
i AGA-fyrens tavlingar i Lidingo med hela
1521 p fint assisterad av elegant spelande
Lennart Bergman, som dock fick noja sig
med 1402 p.

Som jul- och nyarsonskan skulle sign,
vilja; (forutom det sjalvklara som berorts
i inledningen) komma med en paminnelse
om matchutbyten pa andra hallar. Det har
vackts Snskemal om detta och vi hoppas
att det blir verklighet mom kort.

GOD JUL!
Besko

Aktiebolaget
Atervalls Handel

Atervall Ingarb - Telefon 280 02

LIVSMEDEL
FARCER

JARNVAROR
FISKEARTIKLAR
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En del rekordkillar 1968

Christer Jansson
Christer Jansson
Bertil Vistam
Ake Svedmyr
Leif Jattne
Borje Konstenius
Borje Konstenius
Borje Konstenius
Bertil Vistam
Bertil Viitam
Lars-Olof Hook
Anders Ulfhielm
Christer Holmin
Bernt Johansson
Lars Haglund
Lars Haglund
Lars Haglund
Nils Lindwall
Jan Aim
Anders Ulfhielm

100 m:
200 m:
400 m:

800 m:
1.500 m:
5.000 m:

10.000 m:
110 m hack:
400 m hack:

Langd:
Tresteg:
Hojd:
Stav:
Kula:
Diskus :
Spjut:
Slagga:
Terrang:
Tiokamp :

10,6
21,5
48,2
48,2

1.52,6
3,54,0

14.35,6
31.03,0

15,1
51,1
7.90

14.19
1.95
3.90

14.77
59.34
61.64
53.51

5.916 p

Alia tiders Hellas-kastare
Det verkar som om man bara hojer li-

tet pi ogonbrynen, nar Lasse Haglund var-
je ar singlar skivan over 59 meter. Det ar
bara som det skall vara menar man, men
ingen tanker val pa att tavlandet ar for-
enat med bl. a. harda studier. Han har
inte formanen att som jankare ligga vid
ett universitet for att mer eller mindre
trana i en gren. SI heder at en sadan kam-
pe, som tar idrotten pa satt och vis som
en avkoppling.

Jag sa alia tiders kastare. Vad sags om
59.95 (59.34 i ar) i paradgrenen, 15.23 i
kula, ca 65 i spjut 61.64 i Ir). Han har
fuskat i bade slagga och vikt tidigare men
de resultaten har ;ag inte tillgangliga. Och
sa hoppar han alltid med, nar han behovs.
En ganska viktig detalj i dagens idrotts-
arbete.

Ungdomsmasterskapen
for Stockholm holls pa Karrtorps IP den
9 — 11 September och som vanligt kan vi
visa upp manga mastare bland pojkar och
flickor (12) — i allt 46 poangplatser som
gav en hel ^del pinnar i fraga om Stadion-
poang ocksa. I det har sammanhanget no-
jer vi oss med mastarna:

Pojkar A: 800 m: Dan v Zweigbergk
2.01,3 — Langdhopp: Paul Lind 6.34.

Pojkar B: _400 m: Kjell Ruder 52,9
(klubbrekord i klassen) samt stafett 4x100
m 46,4.

Flickor A: Lillemor Fernstrom blev 3-
dubbel ma'starinna med 13,6 pa 100 m —
61,9 pa 400 och 2.23,5 pa 800.

Flickor B: Gunilla As^n vann bade 100
och 400 pa 12,9 resp. 61,9. Stafetten 4x100
vanns pa 53,2 — Monika Dahlback note-
rade 32.08 i spjut — hon kan ba'ttre.

Bland ovriga resultat kan ocksa namnas,
att A-pojkarna var tvaa i stafetten med
samma tid som segrarna (45,8) Stefan Isaks-
son 52,2 (4), Gunno v Zweigbergk hade
2.01,6 pa 800 (3). Reiner Sahlstens 11,7 (3)
var bra fast han gjort battre. Peter af
Rolen stotte 15.74 i kula, som torde vara
personligt rekord.

Press — Stopp — Nytt
BO RUNE TILL OSS

Hammarbys finfina langdhoppare lar
nasta sasong bli traningskompis med vlr
Lasse Hook. Sikte ater mot standard!

Jambrings Kemiska Tvatt
(F. d. Degens)

Stationsvagen 25—27 - Stuvsta - Tel. 757 33 79

UTFOR ALLT INOM BRANSCHEN

— Rekommenderas —

H I S S D E T A L 1 E R

for nybyggnader, ombyggnader och reparationer av hissar.

Apparatstall, kapslade eller okapslade. Vaningskopplare,

Schaktdorrlas. Tryckknappslador, Bromsar,

Korggrinden "VIKSAM" m. m.

HISS-MEKANO AB
Tulegatan 15 - 11353 Stockholm Va

Tel. 08/30 31 64

V,i rullar klot i langa banor

och ijuskaglorna spelar over

de friska greppens man

Nar dom rullar rullar dom pa

S E R G E L H A L L E N
Sergels Torg 12 - Tel. 105870
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FOKUS SNABBKOP
Karrtorpsvagen 50

Johanneshov

Tel. 486647

*•

Aregiriga ungdomar i

orienteringssektionen

1968 ars orienterangssasong ar ett minne
blott, en sa'song som for var del varit en
av de battre trots mindre framgangar for
vara seniorer. Men det ar ju ungdomen
som ska.ll gora't och har bar vi ebt syn-
nerligen starkt och aregirigt gang som sa-
kerligen kommer att lata hora talas om
sig aven i fortsattningen. Aven pa dam-
sidan har vi pa kort tid lyokats fa ihop
ett starkt team dar Gun Adels enrollering
i de grona fargerna var vad som tidigare
hade fattats.

Var egen tredagarstavling i Sodertorn
blev en fulkraff. Saval tavlande som en
enha'Mig press har haft idel lovord for ar-
rangemangen, men sa var det ett jattear-
bete som utforts av kartritare, banlaggare,
tidtagare och alia andra lika viktiga funk-
tionarer. Trots utehliven hjalp fran vissa
sektioner sa redde allt upp sig till slut, till
och med kaoset vid sista dagens parke-
ringsplats dar deit haftiga regnandet gjort
lervalling av hela akern.

Jonas Berglund fick i ar sitt definitiva
genombrott och har segrat i fyra tavlingar:
Jarlas, Akers, forsta strackan pa Dubbel-
skubbet samt pa Kringeltraffen i Soder-
talje. Pa sistnamnda tavllng gladde a'ven
Bengt Aman med att belagga andra plat-
sen i AO klassen. Kalle Wegerfelt och
Cristina Sjolander ett pinnhal samre i sina
klasser.

Efter ett i dubbel bemarkelse synnerligen
morkt natt-DM stalldes farden till Gotland
for jubileumsmatchen mot gutarna. Trots
flera klassegrar fick vi trots alk stryk av
oborna, men sa ar dom ocksa svarslagna pa
sin o, en sak som aven ovriga sektioner
fick erfara. Lite ljusare naturligtvis pa dag-
DM med tva klassvinster tack vare Eva
Ljungstrom och Goran Wiklund. Christina
Sjolander tvaa, Gun Adel trea i sina diam-
klasser. Alltid sakre Aman fyra medan bas-
te senioren, Jonas Berglund, hamnade pa
tionde plats. Battre lycka hade vi pa Jar-
fallas tavling med fyra segerherrar och en
damdito: Ake Jacobsson, Bo Romsson, Ar-
ne Marteng, Kalle Wegerfelt och Christina
Sjolander.

Var mest segervane orienterare har Kal-
le Wegerfelt varit som kammat hern inte
mindre an sexton individuella vinster. Na'r
nedtecknaren av dessa rader per telefon
sokte Kalle for att fa reda pa vilka tav-
lingar det var, sa kunde den gode Kalle
inte pa rak arm kom:ma ihag alia men

"Holger Thorsson har raknat dom och da
maste det vara ratt". Vad mande bliva?
Dessutom forgyller Kalles syster Anne-
Cristin den Wegerfelts.ka segergladj'en med
en klasseger i Sandviken.

DM-kavlarna kom med ytterligare fram-
gangar. Som Hellasbladet redan tidigare
kunnat meddela segrade trion Inger Selin
—Christina Sjolander—Gun Xdel i dam-
klassen. Bland herrarna lyckades juniorerna
bast med lagen pa 3:e och 7:e plats. Se-
nior- och oldboyslagen utan framgangar.
Det sag la'nge ut som om yngre oldboysla-
get skulle lyckas ta hem spelet men Len-
iiart Stenberg pa sista strackan hade otu-
ren sla sonder kompassen och sa var den
dagen forstord.

SM-veokan i Uppsala var trevlig ur hel-
lensk synvinkel. Pa individuella uppgorel-
serna kom Christina 3:a, Borje Sander 9:a
medan Jonas Berglund hamnade pa 40:e
plats bland dom verkligt stora gossarna.
Pa kavlarna gjorde dacnema en strong in-
sats och tog tredje plats. Det var samma
flicker som vann DM: Inger, Christina,
Gun.

Juniorgrabbarna hade som vanligt tron
pa sig sja'lva och den egna formagan ogra-
verad och vann en klar seger. Goran Wik-
lund lopte forsta strackan och gjorde inga
storre misstag och nar sa Borje Sander
vann strackseger pa andra sa var dot "ba-
ra" for Kalle Wegerfelt att fullborda tri-
umfen. Det har var saker som gett eko i
orienteringskretsar och som gla'der ett gam-
malt Hellashjarta. De duktiga damerna
gladde aven i fortsattningen genom att
vinna Djurgardskavlen, har var det Bir-

gitta Thorsson—Eva Ljungstrom—Christina
Sjolander som sa framgangsrikt deltog.

Av de mera interna tavlingarna kan
niimnas att Jonas Berglund tog po'a'ngprlset
for all tid samt Natt-KM och Dag-KM.
Den senare trots att tidernas mest popu-
lare KM-vinnare Herman "Brunte" Brunn-
back deltog. Damtitlarna vanns av Eva
Ljungstrom respektive Christina Sjolander.

Som synes ar det mest de yngre och da-
merna som visat framfotterna. Det ar na-
turligtvis gladjande men onskvart vore att
aven seniorerna kunde gora sig gallandc
lite mera. For att rada bot pa detta sa har
sektionsstyrelsen engagerat Karl-Bernt Ga-
velin som tranare pa torsdagskvallarna i
Bjorkhagens skola. Kanda topporienterare
kommer aven att medverka med rad och
ron och tills dags dato sa har till exam-
pel varldsmastaren Sture Bjork varit pa
besok. Vi hoppas att den traget arbetan-
de sektionsstyrelsens arbete skall ge annu
battre utdelning under kommande ar.

Uno Gregoriusson
-Ar

Orienteringsprogrammet 1969
Varprogramimet: 30 mars: Skogsluffarnas

3^manna; 7 april. Boos nationella; ll:e
Lidingos natt; 13:e Jarfallas elit; 18:e So-
fias natt; 20:e Fredrikshofs elit; 25:e S-und-
bybergs natt; 27:e Malarhojdens elit; 1 maj.
Brommas nationella; 4:e Turebergs jubile-
umstavling elit; 10:e Hjortarnas damkavle;
10—11. Tiomila; 15:e damdistriktsmatch;
17:e regions'inasterskap for ungdom. Ut-
over dessa tavlingar gar Sodertalje IF elit
dien 7 april; NAIS den 13:e; Nykopings
den 20:e, Mjolbys den 27:e och Linko-
pings OK::s den 4 maj.

Hostprogrammet: 10 aug. Goternas elit;
15:e Dubbelskubbet; 17:e Orbys nationella;
22:a Tjaderns natt; 24:e Tullinge elit; 29:e
DM natt; 31 :a Gustavsbergs elit; 7 sept.
Dag-DM; 14:e Sparvagens nationella; 21:a
Godtemplarnas nationella; 28:e Lang-DM,
Stigfinnarna; 5 okt. DM-kavlen eller klubb-
dag; 12:e algsondag; 19:e Hjortarnas na-
tionella; 26:e DM-kavlen eller klubbdag
och sa 2 nov. som ingen sokt annu. Andra
storre tavlingar i regionen ar 3-dagars pa
Gotland 11—13 juli; Sodertalje OK:s elit
27 elit; IFK Sodertaljes elit 3 aug. Soder-
talje IF:s elk 8 aug. Tjarnens elit 17 aug.
Eskilstuna OK:s elit 24 aug. Akers elit 21
sept. Tjallmos elit 28 sept. IFK Norrko-
pings elit 26:e okt. och NAIS 2 mil 2 nov.

Nytt fran Granby
Bastun vid Granby ar nu fa'rdig och alia

sektioners medlemmar ar valkomna till sta'r-
kamde och renande bad. En del andra for-
battringar har ocksa skett darute. Bl a har
koket fatt en make up.

O L S S O N & R O S E N L U N D
Luntmakaregatan 94 — Telefon vx 34 95 20

BRADGARDAR:
Hagersten, Fabriksvag

Tel. 452650

Bromma, Karlsbodavagen 28—30
Tel. 281818, 284808
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En del rekordkillar 1968
Lasse Hook. Det forsta notera.de Hellas-

rekordet sattes 1909 av Karl Hellgren (se-
nary operasangare bl. a. i Wien) pa "id-
rottsplatsen" vid Tapetf.abriken (Gullmars-
plan). Resultatet var 585. Hade nagon da
yrat om 790, hade ban nog hamnat pa
Konradsberg (Beckomberga fanns inte da).

Lasse har som bekarct haft en hel del
besvar med ett lar, men sedan "Lammet"
Ljungqvist reparerat skadan, blev det fart
pa langskuttandet. Hans ovriga bast a re-
sultat i ar ar: 7.79 (H-fors) — 7.77 (Mexi-
co) — 7.77 (Rom) — 7.75 (Stadion) —
7.73 (Stadion) — 7.66 (Karlskoga) — 7.65
(Mexico).

Bland tidigare rekordhallare marks Karl
Lindblom 6.56, "Kalmar"-Bj6rneman 6.92
(senare guldmedaljor i OS), Georg Lind-
strom 6.99 (fin hacklopare med 15,2 och
stafett-mastare) och Olle Andersson 7.10.

Bertil Wistam har ocksa haft ett fint ar
och klarat sig fran skador. Han inriktade
sig tidigt pa 50,8 som var kvalgransen till
OS. Jag ka'nner knappast nagon (Lasse
Haglund undantagen) som sa helhjartat
gatt in for ett idrottsligt mil, som i det
har fallet ga'llde ett svenskt rekord. Och
sa tanker jag pa Glenn Hardins 50,6 —
da toppen. Det gick nu inte, men det var
nara och han ar vard all aktning for sitt
slit inte bara i hacken utan i manga andra
grenar pa stybben. En synnerligen "mat-
nyttig" hellen.

Det forsta rekordet i grenen satte Sven
Malm (som egentligen lurades av "gubben"
Hjertberg att stalla upp i SM 1917 med
57,4. Hade han inte kastat ett oga pa
konkurrenterna i upploppet hade han inte
behovt dela rekordet — tangerat saledes.
Georg Lindstrom sankte till 56,4 — Sven
Lundgren 55,3 och H. Svensson 54,4 innan
Berra borjade plocka tiondelar nerat.

Stafettlaget 4x400 var val med om det
mest dramatiska stafettloppet i SM:s histo-
ria. Jag tanker pa Karlskronakillen Ulf
Nilsson, som kastade sig i mal och for-
visade oss darmed till andraplatsen med
nagra centimeter (med samma tid).

Ake Svedmyr gav jag litet for bra tid
(55,0) i en oversikt i forra mimret. Re-
dan vid JSM kunde man ana vartat det
lutade. En miss gjorde att han inte blev
mastare — men sant hander i de basta
familjer. Langa hacken ar ett svart lopp
och hart — rovarlopp kallar jag det. Om
man fortsatter att ana ar det val inte otro-
ligt, att rekordet star sig over nasta ar.

400 sla'tt (kanske 800 senare) torde vara
hans paradstracka och med hans styrka
ar det ingen utopi att rakna med 8 tion-
delars sankning igen (i ar fran 49,0 — 48,2)
och da blir det rekord pa langa stafetten.

Christer Jansson fick for dalig tid i
na'mnda oversikt (21,6). Hans sprinterbana
(Sveriges enda riktiga sprinter enligt Len-
nart Strandberg, som torde vara sakkun-
nig) har varit "komet"4iknande (en ko-
met ar val en grej som ror sig snabbt).
Jag tror att 10,6 och 21,5 inte betecknar
gransen for hans formaga. Det far vi se
nasta ar sedan SM-skadan lakts ordentligt.
Han var ocksa slutman i det fina JSM-laget
i Dstersund, som satte masterskapsrekord
med 42,9 — en hel sekund battre an det
tidigare.

Borje Konstenius "er sig inte. Inget ar
utan rekord och i var rekordlista star han
antecknad for 7 stycken plus en del han
suddat ut pa vagen. I ar var det "Hellas-
Pelle" Petterssons pa 31.28,8 som stroks.
Hade han inte "promenerat" utanfor sar-
gen i DM hade rekordet varit 30.55,0.

den som pastor

att man inte kan

service pa en sjalvtank

station har aldrig

kort in till oss!
Det borde ban gbra. Vi har rustat oss just for service. Pa vart
program star bl. a. rostskyddsbehandling, dackservice, batteri-
service och 6 minuters snabbtvatt. Och sa -kan vi erbjuda kom-
pletta sommardack till verkligt laga priser. Det ar ocksa service,
tycker vi. Och givetvis, hogklassiga produkter . ..

Vdlkommen in!
Firma Gunnar Sjostrom

Nynas Bensinstation
Grycksbovagen 79 - Bandhagen

Tel. 86 35 85

Ingvar Johanssons
Bilverkstad

FARGAR HOVINGS VA'G - LUGNET

11644 STOCKHOLM SO

TELEFON 44 55 24

Specialitet:

Mercedes och tvatakfsbilar

STROMS

KONDITORI

o
o

Regeringsgatan 46, Tel. 110299 t

bar det goda
brodet
till det goda
kaffet

17



STALGALLERFABRIKEN
HARPSUNDSVAGEN

124 40 BANDHAGEN

TEL. 99 53 00, 99 55 00

Hellener! Glom ej ett besok i

'Kallaraffaren med allt i Kott och Flask"

Villagatan 5, Gustavsberg

Telefon 0766/309 33

OBS! Stor sortering av OST och KONSERVER

HEL-
TACKANDE
MATTOR

MATTSERVICE AB
FORETAGET MED KVALITET OCH ARBETSKAPACITET

Pipersgalan 26, 11228 Stockholm K

Tel. 50 01 99, 53 02 29

Tva tavlingar i Hellas regi
1969 ars skidsasong star for dorren, och

forberedelserna for denna borjade redan
i rnaj manad, praktiskt taget omedelbart
efter 1968 Irs sasong.

Under hela sommaren har vi samlats
varje onsdag vid Hellasgarden. I forsta
hand de grabbar som inte har varit en-
gagerade i andra idrotter. Nar sa kallelsen
till forsta traffen for hosten utgick, hor-
sammades den av ett 40-tal darner och
herrar som var beredda att satsa hart pi
den kommande sasongen.

Traningen har hittills bedrivits i Bjork-
hagens skola (mandagar — gymnastik, tors-
dagar — loptraning). Fran och med den 5
november har den aven utokats med den
numera traditionsenliga "snoslingan" pa
Karrtorps IP, vilken ar livligt frekvente-
rad av saval egna som andra klubbars for-
magor. Bland dem flitigaste har nog va-
rit "gamlingarna" Clarra och Jack Wadin,
men aven ungdomar och juniorer har visat
ett stort intresse. Den 1 :a serietavlingen,
som gick av stapeln den 21 november,
uppmarksammades aven av pressen, vilka
sande fotografer for att foreviga den re-
kordtidiga premiaren.

For ovrigt ingar i forberedelserna ett i
sknivande stund pagaende traningslager i
Kiruna, dar 6 man och 1 kvinna hasar
fram pa den vita varan. Detta tranings-
lager kommer att kompletteras med ytter-
ligare ett mellan jul och nyar i Fryksas
fabodar ovanfor Orsa. Dar har vi 16
platser reserverade for att, som vi hoppas,
den slutgiltiga formen skall infinna sig.

For att finasiera allt detta, kommer sek-
tionen att salja ett kaffelotteri mellan den
14—20 december fran en kiosk vid slus-
sens T-banestation. De aktiva kommer aven
att fa sta for en del av kostnaderna for
namnda lager.

Framtidsplanerna ar inte att forsvara
var position som en av Stockholms basta
klubbar, utan att bli bast. Tavlingspremia-
ren kommer for sparakarnas del att bli
annandag jul i Mora, och sedan foljer slag
i slag for att sedan kulminera pa DM och
som vi i ar aven hoppas pa SM (gar i
Dstersund).

Betraffande skidor galler det ju att for-
svara vart Svenska Masterskap i skidbud-
kavle samt dessutom forsvara var position
som basta skidklubb i Stockholm. Dar
finns det vissa onskemal bl a en seger i
DM- och S:t Erikskavlen vilket skulle sitta
gott i ryggen.

Med det juniorgang som vi for narva-
rande disponerar over bor det aven pi
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den kanten kunna bli flera fornamliga pla-
ceringar i de olika masterskapen.

Som synes siktar vi i skidsektionen hogt
och ordspraket sager ju att man skall sikta
mot stjarnorna for att na talltopparna.
Den som lever far se. Till slut onskar skid-
sektionens styrelse alia aktiva och ovriga
hellener en God Jul och ett Gott Nytt Ar.

Olle G.

Skansenloppet

pa skidor ateruppstar och ager rum lordagen
den 11 januari nied massor av elitman i spa-
ret. Nagot for hellenerna att ga och titta pa.

Kommitten for Skansenloppet bestar av de
hrr som svarade for jubileumsfesten.

Den 15 februari ar det sa dags for det
fjarde Vildmarkssparet. Olle Gaimer ar
overstebas. I kornmitten f 6 Alf Malm och
Rune Lidsell. Gunnar Suiting och Rolf W.
har dragit sig tillbaka fran jobbet med
detta men aterfinns sa'kert pa expeditianen
nar det blir sa dags. Aterstar bara att hop-
pas pa sno i massor.

50-arsmarken 1969
Nasta ar har foljande kvintett varit

medlemmar i Hellas under 50 ar och
kommer pa arsmotet fa mottaga beviset
harpa:

Carl-Erik Ekstrom, Gosta Eriksson, Hen-
ning Loggert, Hugo Lundgren och Erik
Stangelin.

Medlemmar i 25 ar har da foljande gos-
ar varit: Carl-Henrik Gribing, Knut
Gustafsson, Ebbe Larsson, Aroa-e Liljeberg,
Oskar Malm, Staffan Ringblom, Stig Sol-
lare, Bertil Sundberg, Georg Tsappos och
Bengt Amain. De far vid arsmotet 25-ars-
market.

Forsening — jul blir nyar
Pa grund av svarigheter for Hellasbladets

medarbetare att iaktta begarda manu-
skripttider ar det mojligt att detta blir ett
nyarsnummer. Hoppas det blir lika bra
och lika ka'rt for det.

GOTT NYTT AR!

EN DEL REKORDKILLAR
Forts fr sid 17

Leif Jattne kan stracka pa sig. Hans
1.52,6 ar tva tiondelar battre an legenda-
riske Erik Byhlens vid OS i Amsterdam —
silvermedaljor. Leffe kanske har en chans
pi Olle Ljunggrens 1.50,1 men det ar ett
par svara sekunder kvar. Han har tiden for
sig •— sa vi kan va'nta ett par ar.

Anders Ulfhielms resultat i 10-kamp —
5.916 p. — har noterats som hellenskt ju-
niorrekord (finns inget tidigare). Presta-
tionen ar den basta i Sverige i ar av en
49: a och det tredje basta bland juniorer.

Dan von Zweigbergk. Vid de interna-
tionella tavlingarna i Stadion i juli manad
gjorde Danne ett stiligt lopp, som knap-
past observerades av pressen (DN). Tiden
2.30,8 ar precis inte vardagsmat bland A-
pojkar i Sverige. Han har utvecklats myc-
ket sedan jag sag honom forsta gangen i
en terrang pa Dstermalm (1965). Och an-
da har han ett ar kvar i ungdomsklassen.

Gunno von Zweigbergks resultat ar nytt
rekord for aret, da inga tidigare forekom-
mk. Kanske har lampligheten — att lata
ungdomar kora 1/2-milen — ifragasatts,
men nar unga simmare far stalla upp i
1.500 frisim, kan ett och annat langlopp
for en tra'nad 18-aring ej anses som skad-
ligt. Tiden ar mycket bra.

Klubbrekord — juniorer

(se Distriktsrekord)
400 m (Ake Svedmyr) 48,2
400 m hack (Ake Svedmyr) 55,3
800 m (Leif Jattne) 1.52,6
1.000 m (Dan von Zwieigbergk) 2.30,8

Klubbrekord — A-ungdom
1.000 m (Dan von Zweigbergk) 2.30,8
5.000 m (Gunno v Zweigbergk) 15.47,4
3x1.000 m stafett 7.49,3
Conny Wiberg, Gunno von Zweigbergk,
Dan von Zweigbergk.

Klubbrekord — B-ungdom
400 m (Kjell Ruder) 52,9

1.000 m stafett 2.09,3
Lennart Larsson, Peter af Rolen,
Reiner Sahlsten, Richard Larsson.

Stafetten 3x1.000 meter ar ny for aret
och snittet for ungdomarna ar 2.36,4 —
inga daliga grejor.

Kjell Ruder, som .varit litet krasslig un-
der aret, satte igang riktigt ordentligt pa
hostkanten och putsade det ganska alder-
stigna rekordet 53,0. Kanske en stafett-
lopare i storre sammanhang sa smaningom
— bara 16 a'nnu.

B-pojkarnas stafettrekord ar bra — men
kan nog bli annu battre nasta ar.

H.L.

K0BENHAVN
P A R K A D E N

Regeringsgatan 47, Stockholm - Tel. 11 11 26

Oppet: vardagar 11—23, sondagar 13—23

En del klubbrekord
i fri idrott
Svenska rekord:
Langdhopp (Lars-Olof Hook) 7.90
Stafett 4x400 m 3.14,1
Jan Ljungkvist, Bjorn Jo'gi, Bertil Vistam,
Ake Svedmyr.

Distriktsrekord
(se svenska rekord)
Juniordistriktsrekord
200 m (Christer Jansson) 21,5
Stafett 4x100 m 42,9
Ulf Johansson, Jan Ljungkvist,
Bjorn Chressman, Christer Jansson.

Klubbrekord — seniorer
(se svenska rekord)
400 m hack (Bertil Vistam)
10.000 m (Borje Konstenius)

51,1
31.02,0

KARRTORPS
TAPETSERARVERKSTAD

Vikstensvagen 20 - Johanneshov

Telefoner: verkstad 49 90 14, bostad 48 43 62

Innehavare: Stig Jonsson

Allt i branschen - *A*ven knappslagning
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Kurt Eklof:

Hellas friidrottsflickor ater bast!

Arets tre basta 400-meterslopare frv BIRGITTA TEIKE, 61,2, mastarinna pa 100 m samt
2:a i hack, 200 m och femkamp. GUNILLA ASEN, 15 ar, 60,3, mastarinna i langd 527 cm
(tangerat rekord) och 200 m 26,3. Klubbens basta, poangplockare vld DM med .56,5 p.
LILLEMOR FERNSTROM, mastarinna pa 400 m, 60,0 och 800 m 2.20,2.

Under ett jubileumsar ar val alia besjala-
de av att gora nagot alldeles extra. SI ock
vara idrottsfliokor! Men dessvarre har manga
dragits med elakartade skador, vilket med-
fort att deras sasong helt eller delvis spo-
lierats. Monika Lonnegren, var utomordent-
ligt fina 400- och 800 meterslopare, som for-
ra aret var Skandmaviens basta 15-aring pa
400 m, har varit skadad sedan forra hbsten
och har forst de senaste manaderna kunnat
ta upp tranimgen igen. Vi hoppas att foten
kommer att halla sa att vi nasta sasong far
se den "gainla" Monika i farten igen. Vi
raknar da med ett verkligt bra stafettlag pa
400 m: Monika, Gunilla Asen (15 ar men
redan fbrsta sasongen pa distansen har hon
presterat 60,3), Lilleimor Fernstrb'm (18 ar
— 60,0) samt Birgitta Teike 61,2.

Under aret har inte mindre an sju klubb-
rekord i individuella grenar samt tre i sta-
fett noterats. Vidare har elva ungdomsre-
kord i de olika aldersklasserna sett dagens
ljus.

Det mest gladjande ar ,att vi i Guje Go-
land, f d Varnamo SK, fatt en kastare av
klass som ett komplement till Ann-Christine
Medhamimar. Vara klubbrekord i kula och
diskus har darigenom fatt en puff i ratt
riktning: 10.58 resp 37.32 m. Ett annat glad-
jebudskap ar att Gunilla Asen nu "brutit
isen" efter att ha "legat infrusien" ;ett par
ar. Ho,n ar nu uppe i den absoluta eliten i
sin aldersgrupp pa 200 och 400 m samt
langdhopp. Hennes resultatsenie ar vard att
namnas: Hack 80 m 12,6, 100 m 12,9, 200
26,3, langdhopp 527 cm (tangerat klubbre-
kord) saint feimkamp 3.429 p.

Marita Larsson, 14 ar, har lopt 100 m pa
12,9 samt 200 m pa 26,6 (troligen den basta
tiden i Sverige i ar pa distansen bland 14-
aringarna) vilka bada ar nya C-ungd.rekord.
Marita blev S o 2:3. med delta resultat vid
DM for darner seniorer!!!

Det borjade annars daligt denna sasong:
terrang-DM blev en besvikelse for oss med
undansikymda placeringar, vart forstalag

Vand Er med fortroende till

DELIKATESSHORNAN
Pepparvagen 11 - Tel. 94 48 50

Hokarangen - Farsta

Allt mom delikatesser

Manuell Ostdisk, start sortiment

akte ur div 1 Nord-Ost i friidrottsserien
och andralaget var 3 p fran att bli uppflyt-
tade dit. Hade inte vart nyforvarv Guje
Goland fatt sitt ena kna sondertrasat i en
handbollsmatch hade vi aldrig akt ur och
hade inte SM-slutspelet damhandbollen gatt
samtidigt som sista seriematcherna, hade vi
statat med tva lag i div 1 nasta sasong. Nu
har vii tva i div 2 i stallet.

I en distriktmatch for A- och B-ungdom
mot Uppland svarade Hellas for i det nar-
maste halva laget och vara flickor svarade
for fyra grensegrar samt sex andraplace-
ringar.

Vid UP-stafettfinalen i Goteborg blev
vara B-fdiokor (15—16 ar 4:a trots att Mo-
nifca Lonnegren: ej kunde deltaga. Tiden blev
utomordentliga 2.26,6. Med Monika i laget
hade vi utan tvekan noterat 3,5 sek battre
tid vilket mer an val hade rackt till seger.

Arets junior-DM blev som vanligt en stor
lagtriumf for de "grona". Vara flickor ploc-
kade, namligen ihop hela 85 p, 2:an Ture-
bergs IF hade 30 p, vilket bevisar var fina
bredd. Mastarinnor blev Marita Larsson, 200
m 36,8 och Lillemor Fernstrom pa 400 m
60,3, samt stafettlaget pa 4X100 m. Vi fick
inte mindre an sex andraplaceringar och
fern tredjeplaceringar. Vid stora DM blev
vi "som vanligt" basta klubb och "fangsten"
blev har fyra andra- och fern tredjeplace-
ringar samt tretton placeringar 4—6.

Battre gick det vid stafett-DM dar vi tog
inte mindre an 48 p:

4X100 m l:a och 2:,a
4X200 m l:a och 2:a
4X400 m l:a och 2:a
3X800 m 2:a och 4:a

1.000 m 2:a och 3:a

Juli rnanad fbrflbt i semesterns tecken
med ytterst fa tavlingstillfallen fransett
JSM, dar tre av vara flickor deltog. Marita
Larsson blev skadad och presterade resultat
av for henne undermalig klass. Monika
Dahlback var den ende som nldde finaltav-
lingen med en femteplats som resultat.

Augusti manad inleddes med HAIS-Spe-
len dar vi nadde en del framgangar bl a
blev vi tvaa efter MAI i fb'reningstavlingen
och tillsarnmans med pojkarna ocksa tvaa i
"mixed-klassen". Grensegrarinnor blev Mo-
nika Dahlback i spjut med resultatet 37,55
samt Gunilla Asen 400 m 61,9, bada bland
B-flickorna. Vid UP-finalerna hade vi sam-
ma otur som vid JSM: Lillemor Fernstrom
hade pa grund av fotskada tvingats att halla
igen med traningen i tre veckor och preste-
rade resultat, som lag langt fran hennes
"kval-resultat", Monika Dahlback fick feber
och i st f en va'ntad spjutseger blev det nu
en blygsam attondeplats, och i kula orkade
hon inte stalla upp till start, Marita Lars-
son fotskada hade annu inte lakt sa hon fick
stanna hernma. Den enda som var hel i
ganget var Gunilla Asen, men hon hade otur
i heatlottningen och kom i varsta heatet
och blev utslagen pa den nya personliga
rekordtiden 61,5. I andra heatet hade hon
latt gatt till finalen. I langdhopp hoppade
hon ater over 5 m och blev med 5.03 nia
i tavlingen.

Samma dagar som UP-finalerna hade vara
flickor den svara uppgiften att i Gotlands-
matchen rnota en Gotlandskombination i fri
idrott. Med reserver for ovannamnda flickor
samt vara handbollsflickor Evy Nordstrom
och Ann-Christine Medhammar, som bada
var kallade till traningslager for en lands-
kamp mot Norge i november (!!!) (trots att
vi vadjade till darnlandslagets forbundskap-
ten var det totalt omojligt att fa loss flic-
korna) och da Guje Goland "inte vagade
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Kassorens "julhalsning"
Broder och systrar med "H" pa brostet!

Undertecknad kan nu blicka tillbaka pa ett
snart fullbordat forsta solvarv som kassor
i overstyrelsen. Den tid som gatt har ur
manga synpunkter lamnat mig ett positivt
intryck av jobbet, vilket bland annat kom-
mer att kunna utlasas av vart bokslut. For
att aret ur DS-kassorens synpunkt skall
sluta riktigt lyckligt fordras emellertid en
speciell sak, namligen att alia betalar sin
medlemsavgift, eller (fast det ar ju ett
samre alternativ) meddelar sitt uttrade, sa
att man slipper ha en massa folk hangande
i luften. Den drive jag gjorde i slutet av
november, med utskickning av kravbrev
och inbetalningskort till drygt 150 regist-
rerade medlemmar alia kategorier, skulle
teoretiskt kunna ge nastan 4.000 kronor,
och i sa fall skulle ett nytt rekord i med-
lemsavgifter vara ett faktum med bred
marginal. Det hanger pa Dig och Dig och
Dig. . .

Tank bara pa en sak, skickar Du 1968
ars avgift efter den 27 december eller 1969
Irs fore den 2 januari vill jag inte att Du
anvander vart postgiro 25 85. I stallet kan
Du anvanda mitt personliga postgiro med
nummer 506316 och postadressen 12741
Skarholmen, eller ocksa nagot annat betal-
ningssatt som check eller postvaxel. Tack!

Har Du flyttat utan att meddela mig
den nya adressen far Du tyvarr rakna med
att detta kan vara det sista Hellasblad Du
far, ty posten eftersander numera bara
under sex manader, darefter kommer for-
sandelserna tillbaka med "Nuvarande ad-
ress okand".

Rolf Dsterholm

P. S. Du okande som den 28/11 betalade
medlemsavgiften (30:—) utan att ange Ditt
namn pa postgirotalongen, hor av Dig!

Hellas Garantforenings
arsmote ager rum den 23 januari 1969 pi
Hellasgarden. Kallelse kommer att utga i
borjan av nasta ar, Orsaken att arsmotet
ej ager rum i sedvanlig ordning — alltsa i
december — ar de reparationsarbeten so/n
under hosten utforts pa Hellasgarden.

HELLENER! GLOM E3 ATT BESDKA

Ornqvist Herrklader AB
iJarntorget 80 Tel. 11 5248

•

Gotgatan 26 Tel. 404800

Gotgatan 68 Tel. 418201

Hornsgatan 51 Tel. 688918

I
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
,s^±.

GOD

^b--*»^fc^^K-m^m-^k^»K-%--%

3UL OCH GOTT
tillonskas av Bowlingsektionens

med

Andersson, Hans
Andersson, Roland
Bergman, Lennart
Bergstrom, Carl-Erik
Biehl, Walter
Biehl, Karl-Erik
Blomkvist, Olof
Bohman, Arne
Boman, Sten
Bothen, Gunnar
Ekholm, Borje
Eklund, Gosta
Eklund, Eskil
Ekroth, Bengt
Elfvik, Lars

•m m m m m m - f c m m ^ - ^ - ^ - a

NYTT AR !
|

samtliga medlemmar <
f ruar , familjer och fastmor ]

Eriksson, Bengt
Ericsson, Gosta
Factor, Edvard
Fernstrom, Felix
Gustafsson, Rune
Hernborn, Sven
Holm, Sven
Larsson, Arne
Larsson, Kjell
Ljungberg, Sigsten
Malmborg, Ture
Malmkvist, Sten
Molin, Ake
Nilsson, Folke
Nilsson, Jan Y.
Nymahn, Owe

> - f c - a i - f c - m - i i ' f c - f c - m - f c ^

Nystrom, Fritz |
Quist, Ivar |
Runfast, Roland |
Sjostrom, Gunnar (
Skoglund, Bertil (
Stroberg, Lennart (
Svensson, Ragnar i
Soderberg, Harry 1
Tranberg, Torsten 1
Tyblin, Robert '
Torner, Arne 1
Torner, Gosta
Wallin, Leif j
Wannebark, Ake (
Dstlund, Hans |

s^^^k^m^^-^^^^^^fc^k^^h^^^^^^^^,-«w-^

fresta sitt skadade kna, var det ett synner-
ligen reservspaokat Jag, som fick represente-
ra klubben i Visby. Birgkta Teike kampade
som en besatt i siina greniar och noterade
tva nya klubbrekord: 100 m 12,7 (medvind
1,8 m/s) och 200 m 26,4.

For att ge Evy Nordstrom en chans att
forbattra sitt personhga rekord i femkamp
(hon mjssade ju DM med 10 min) arrange-
rade vi en femkampstavliing den 6—7 sept
och denna resulterade i att Evy gav oss tva
nya klubbrekord: 3.663 p i femkamp — det
hade ra'ckt till DM-tecken — samt 12,5 i
hack 80 m.

Stocfchoilms ungdoimsmasterskap blev ater
en stor triumf for vara flicker och de do-
kumenterade sig som stans i sarklass basta
flickavdelnign. Totalt i samtliiga klasser lig-
ger vd efter fem ar pa ungefar samma poang-
summa som de narmast efter oss i tabellen
liggande kluibbarna IK Gota, IFK Lidingo
samt Solna IF tillsammans. Vi hoppas nu att
flickorma skdter traninge.n pa ett forstandigt
satt under vintern sa att vi .slipper alia des-
sa skador, som vi dragits med i ar.

Sa till sist EN GOD JUL, ETT TACK
FDR DET GANGNA ARET SAMT ETT
FRAMGANGSRIKT 1969 onskas er alia
av era ledare.

t
Luckor i leden

CARL 3OHAN WANNGARD
En av pionjarerna inom Hellas handboll.

och for ovrigt i handbollssporten i Sve-
rige Carl Johan Wanngard lamnade var
krets lordagen den 14 September 1968 ef-
ter blodpropp i samband med behandling
av annan sjukdom.

Calle Wanngard har gjort Hellas stora
tjanster bade sam spelare och ledare. Vi
ar skyldig honom stort tack harfor och vi
kanner sorg och saknad efter en trofast,
glad och hjartevinnande kaimrat. Ofor-
glomliga ar de stunder vi fatt vara till-
sammans med Calle Wanngard.

Gunnar Malm

NILS HOGHAMMAR
Var medlem Nils Hoghammar avled den

27 September. Nisse var i yngre dagar en
god sinrmare och deltog manga ganger i
vara 20- och SOnmannalag. En tid var han
ocksa under nagra somrar intendent for
Eriksdalsbadet, nar detta drevs i Hellas re-
gim. Han blev sedermera intendent for Eri'ks-
dalshallen. Vannen Nisse sjukpensionerades
sedan fran denna syssla och sysslade pa se-
nare ar med resebyrabransohen.

Nisse Hoghammar var fodd den 22 maj
1908 och vid sin bortgang saledes endast
60 ar. Vi sorjer i honom en god kamrat
och trogen hellen.

TACK

Till alia gamla Hellasvanner, som varmt
deltagit med oss dessa tunga dagar samt
hedrat Carl Johan med sa vackra blom-
mor vid hans sista fard, tackar mina so-
ner och jag Er alia varmt.

Else Wanngird
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SIKTET MOT SjARNORNA -

TRADTOPPARNA NADDES

— Mats Hellstadius i styrelsen —
Hellas Supporterklubbs arsmote agde rum

tisdagen 3 december i ECA:s festvaning pa
Norr Malarstrand.

Sjalva arsmbtet gick som vanligt snabbt
under Stig Hedenstroms ordforandeskap.
Styrelsen omvaldes men undertecknad som
avsagt sig ersattes .av Mats Hellstadius. Vi
lovade dock att vara adjungerad ledamot
under det nya arbetsaret.

Mllct 200 deltagare i "Hellas jubelar"
naddes inte men slutsiffran blev 138 mot
108 forra aret. Och 138X120 sekiner blev
ju inte sa daligt for stodjande av Hellas.

Premiedragniingen gick snabbt och storsta
potten kammades hem av Sigvard Malm.
Man beslutade om en ny stbdaktion under

nasta ar. Diirefter vidtog supe med dans.
Maten riklig och god, dryckerna lagcm tem-
pererade. Dansgolvet nottes flitigt av foljan-
de mer eller mindre kanda supportare:, O!lc
Ustergren med fru, Mats Hellstadius, utan,
vidare Gunnar Eriksson och Stig Holmin
med partners. Vi sag aven <i kretsen: Erik
"Holmas" Holm, Erik Akerlind, Nisse Luth-
man — utan fru Gerda — var hovbarberare
Larstam m .fl m f 1.

Monika Lonnegren, sot friidrottsflicka,
salde julkort. Nar man skildes var det vii!
slutfestat for i ar, men det aterstar val nar
delta skrives — 4 dec — nagra prisutdel-
ningsfester inom de olika sektionerna.

S-y.

Foraldrar till Hellasungdomar ar valkomna i
Hellas Supporterklubb!

Guldmedalj
Vid Stockholms Idrottsforbunds 70-ars

jubileum, som hogtidligholls vid forbun-
dets arsmote mandagen 28 oktober, erholl
Hellasbladets redaktor forbundets guldme-
dalj.

Andrad adress
Redaktoren for Hellasbladet har a'ndrat

adress och bor numera pa Larsbergsvagen
46 i Lidingo. Postnumret 181 38. Telefon
7673621. Antal trappor 7.

Tack!

Jag tackar er alia kamrater i Hellas for
uppvaktmngen pa min 50-arsdag. I kart
minne kommer jag att ha den 30-manna-
dcputation sorn under ledning ?.v Bo The-
ander och Borje Palsson gladde med sin
narvaro.

Tor Loven

SVENSKA TAPET- & LINOLEUM AB

Tapeter - Linoleummattor - Heltackande mjuka mattor

Kontor och lager:

Tel. vaxel 47 86 74

Butik: Johan Skyttes vag 198 - Alvsjo

Tel. 47 20 30

Nytt — Birgit o Benny
Simsektionen har under hostens lopp fatt

tva nya duktiga miedlernmar, naimligen Bir-
git Backman fran Sodertalje, SM-finalist pa
brostsim de senaste tre aren och Benny
Lindblom fran Norrkoping, en bra sim-
mare men fnam.for alk duktig vattenpolo-
spelare. Nar vi anda ar inne pa vatten-
polo kan foljande berattas: I manadsskif-
tet augusti — September hade Svenska Sim-
forbundet en sammandragning for blivan-
de landslagskandidater i vattenpolo. Den-
na sammandragning agde rum i Vasteras,
och dar fann-s tre av vara spelare namligen
Mats Jutner, Torbjorn Helin och vart ny-
forvarv Benny Lindblom. Alia tre kvar-
star till den slutliga granskningen i Stock-
holm den 12 januari 1969.

Annika

1 10- och 20-mannasimningarna
som holls i november hamnade Hellas pa
jumboplats. Still going strong var som van-
ligt Per-Olof Olsson som fyller 50 strax
fore jul.

Herr Ake Johansson,
svensk simtranare, har antligen blivit diskva-
lificerad. Synd att det inte skedde for lan'ge
sedan. Idrotten ar inte betjant av s k "fyll-
hundar".

Simtranaren Sten Hellqvist
har atagit sig att trana vara yngsta simmare.
Kanske hoppet kan vakna om en renassans
for hellensk simning. — Vi har ju aven
"Rung Ludde" som padrivare.

Gott Nytt Simmarar 1969

Akersberga
Blomsterhandel

Dagmar Johansson

ALLTID FARSKA BLOMMOR
BRUDBUKETTER - KORGAR

KRANSAR

KISTDEKORATIONER

Roskgsviigen 7 - Telefon 0764/210 69
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far
avgoro

ERL.AND GUSTAFSSON

Larsbodavagen 5O

Box 88, Farsta 1

Telefon vaxel 94 OO 8O

23



Gott Nytt
Ar1969!

Adolfsson, Allan och Inga
Ahlstrom, Arne och Birgit
Allansson, Bengt med familj
Almqvist, Bertil
Almstrom, Knut
Andersson, Bjorn
Andersson, Harry med familj
Andersson, Gustav och Ebba
Aronsson, Valter
Asperyd, Erik med fru
Attewall, Ake
Atterday, Clarra
Axekson, Birgitta
Axelsson, Lars
Axelsson, Jenny

Bengtsson, Hasse
Berglund, Jonas och Pelle
Bergquist, Lars
Bergqvist, Ake och Margith
Bergstrom, Anders
Bergstrom, Gosta och Greta
Bergstrom, Sven
Bergstram, Stina
Bjorklund, Palle och Britta
Blumenthal, Erik
Blumenthal, Sven
Burebo, Olle
Backlin, Eva

Dillen, Rolf

Ekelund, Lars
Ek, Jan
Eldof, Kurt med familj
Engstrom, Sven-Olof
Erikers, Sune och Eva
Eriksson, Bo
Eriksson, Dan
Eriksson, Gunnar
Eriksson, Lennart med familj

Fagerstrom, Harry med fru
Fernstrom, Bengt-Goran med familj
Forsberg, Annehe
Forsberg, Eddie med familj
Forsberg, Kurt
Forsberg, Inga-Maj

HELLASBLADET
Redaktor och ansv. utg.:

Rolf W. Jonson, Larsbergsv. 46, 6 tr.
181 38 Liidingo

Expedition:
Rolf Dsterholm, Duvholmsgrand 26,
12741 Skarholmen - Tel. 7103411

Annonser:

Bertil Jansson, Drottninggatan
111 36 Stockholm C
Tel. 1132 71, 113371

D,

Nasta nummer utkommer i mars 1969!

Hogfeldts Tryckeri AB, Solna 1968

Gaimer, Olle med fru
Gregoriusson, Uno och Ulla

Haglund, Lars med fru
Hallgren, Ivan och Jane
Hedenstram, Stig med familj
Hellstadius, Mats
Hellsten, Ulf
Hellstrom, Knut
Hibell, Bjorn
Holm, Erik "Holmas"
Holmberg, Freddy
Holmin, Christer
Holmin, Stig med fru
Holrnqvist, Tage o. Ingrid
Hukqvist, Goran
Hakanson, Gosta med familj
Horjel, Nils imed familj
Hook, Lasse

Jansson, Birger med familj
Johansson, Bengt
Johansson, Bert
Johansson, Jan
Johansson, Pelle
Jonson, Rolf W. och Sonia
Jutner, Arne med familj

Kihlstrom, Oscar och Sara

Landstrom, Hans-Olof med fru
Larsson, Ake
Larstam, Karl-Gerhard och Inga
Levin, Seth och Evy
Liljedahl, Hans-Erik
Liljekviist, Ivar
Lindblom, Karl och Sally
Lindell, Herbert och Molly
Lindberg, Ake och Maj-Britt
Lindblad, Ake
Ljung, Kalle
Luthman, Nils och Gerda
Loven, Tor med familj

Malm, Alf och Karin
Malm, Birger
Malm, Sigvard och Helga
Malm, Gunnar och Kaj
Maront, Nisse med fsrnilj
Marteng, Arne med familj
Mateson, Roland och Margareta
Moberg, Lennart med fru
Montan, Sven
Morin, Sture
Moller, Ulf

Nordenfelt, Bertil
Noren, Karl-Erik

Olman, Gusten och Walborg
Olofsson, Jan
Olvall, Ake

Pernbeck, Sigge och Eva
Pettersson, Erik

Roxne, Edvard med familj
Ringblom, Sten med familj

Selin, Bengt
Selin, Sven med familj
Sevelius, Bengt och Marie-Louise
Sjoberg, Bengt med familj
Sj'olander, Ernst
Sjolander, Erik med familj
Skogberg, Gunnar
Stroimquist, Leif

Sulling, Gunnar, Margot och Bertil
Sundstrom, Kenneth
Sarneman, Bertil och Marie-Louise

Theander, Bo med fain.
Thelander, Sven med fru
Thorsson, Holger med familj
Tiren, Torne med familj
Tiren, Harald
Tiren, Torbjorn
Tiselius, Gunnar
Tomer, Bertil

Wahlund, Lars med familj
Wedelin, Bjorn
Werner, Georg
Wiese, Heinz
Wangsjo, Thomas och Hakan

Akerlind, Lars med familj
Alander, Edvin och Stina

Osterholm, Rolf med fru

Jubilarcr

25/1 Edvin Thorsson

1/2 Gosta Norgren

1/2 Rolf Reutling

14/2 Allan Hbgberg

23/2 Kurt Eklof

5/3 Toiwo Gyllenius

80 ar

60 ar

50 ar

60 ar

50 ar

60 ar

HELLENER!
Mot upp pa Hellas hemmamatcher i

allsvenskan i handboll. Arets sista hem-
mamatch ar lordagen den 28 december.
Ett gott slut pa Jubileumsaret 1968 blir
en seger for vart handbollslag framhejat
av hellenska kamrater under devisen:
"Vi ar rena dynamiten, Hellas tillhor
ju eliten" for att citera Kalle Lager.


