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4valsorterade
Spektrum-butiker

ALCRO fdrgbut/ker
(1) Folkungagatan 52

Tel. 400924
(2) Langholmsgatan 5

Tel. 688801

(3) Karlbergsvagen 46
Tel. 331437

(J) Norrlandsgatan 14
Tel. 207650

Handla garna pa kopkort



Tat lugtit
taen

TW

TELEOBJEKTIV
NAR LIKA LANGTSOM DIN FANTASI

Soligor 6,3/400 mm med 6°
bildvinkel och 8 ggr forsto-
ring ar ett exempel av ett 20
tal teleobjektiv, alia lampliga
for sport och friluftsliv.

Soligor passar de fiesta forekommande kameror
med utbytbar optik. Fraga efter Soligor hos din fo-
tohandlare.



Rune Hoglund
Internationella Transporter AB

Barnangsgatan 41

11641 STOCKHOLM

Telefon 08/430281, 430442

B'A'ST PA SSDER,

I UTLANDET I ALLA FALL

Metzens
Byggn^dsAB

* Fasadrenoveringar
* Ombyggnader
* Reparationer
* Renoveringar

Kungstensgatan 59 113 29 Stockholm
Tel. 349315
Medlem av SPEF — Svenska
putsentreprenor-foreningen

H E L L E N E R !
Behover du massage -
eller hjalp med en
besvarande skada?

Da traffas jag under adress:

Institute! for Idrottsskador
och Motion

Blasutvagen 53

ENSKEDE
100 m fran ©-station BLASUT

Tidsbestallning 497980

Bostad tel. 483075

Massor Lennart "Lappen" Aspholtn
Medlem i Hellas
Ti l l ika massbr for f r i idrot tssekt ionen



HELLASBLADET
Mcdlcmsblad for

Sim- och Idrottsklubben Hellas

Ansvarig utgivare:
Nils-Erik Btelirendtz

Redaktor:
Kjell Lofberg

Siljansviigen 83, 121 70 Johanneshov
Tel. 81 46 80

Expedition:
Stora Gimgans vag 14

12231 Enskede
Tel. 594023

Annonscr:
Jan Engwall

Box 4122, 10262 Stockholm 4
Tel. 935051

SEKTiONSORDFORANDE:
Bowling

Gunnar Sjostrom - Tel. 64 74 02

Fri idrott
Bertil Vistam - Tel. 99 81 32

Handboll
Bengt Wimnell - Tel. 858767

Orientering
Edvard Roxne — Tel. 9469 24

Simning
Linnea Dahlquist — Tel. 499057

Skidor
Olle Gaimer - Tel. 39 41 47

Tennis
Kurt Nystrom - Tel. 81 60 91

Hellas klubblokal
Stora Gungans vag 14

12231 Enskede
Tel. 594023

ARSMOTET
- torsdagen den 29 mars

SoIK Hellas haller sitt ordinarie arsmote
1979 pa Hellasgarden torsdagen den 29 mars
kl 19.00. Pa arsmotet valjs Hellas overstyrelse
samt samtliga sektionsstyrelser.

Pa arsmotet kommer foljande hellener att
erhalla 25-arsmarket: Knut Erik Broberg, Jan
Ek, Par Jensing, Elis Johansson, Lennart Sten-
berj, Hans Stormark, Lars Wahlund, Sixten
Warden och Bertil Akerlind.

Samtliga Hellas medlemmar halsas valkomna
till arsmotet och med forhoppning att sa manga
som mojligt kommer detta jubileumsar.

SKANSENDAGEN
- sondagen den 22 april

Arets Hellasdag pa Skansen ager rum son-
dagen den 22 april. Hellas kommer da att
svara for en mangd aktiviteter pa Skansen.
Skansendagen ar en viktig inkomstkalla for
Hellas. Men for att det skall ge oss inkomster
sa fordras det ett valbesokt Skansen denna
dag. Darfor bor alia hellener boka in den 22
april som en av de dagar da man skall gora
arets Skansenbesok. Arets Skansendag ar ju ett
lampligt tillfalle att tra'ffa gamla hellener och
samspraka kring minnen detta ar da Hellas
fyller attio.

1UBILEUMET
- fredagen den 18 maj

Hellas 80-arsjubileum firas fredagen den
18 maj pa Solliden kl 18.30. Mottagning och
utdelning av utmarkelser ager rum mellan kl
16.30—18.30. Darefter vidtar sjalva jubileums-
firandet.

Allt om jubileumet (kostnad, anmalan, klad-
sel och menyn) kan du lasa om i detta Hellas-
blad. Affe Holmberg fran Hellas Dverstyrelse
har skrivit ihop en artikel som tar upp allt
som ar vart att veta.

Boka in den 18 maj for jubileumsfirandet.
Det far du helt enkelt inte missa. Alia Hellas
medlemmar ar valkomna.

A.L-Tryck, Stockholm 1979



RATT VARMEREGLERING

RATT VARMEFORDELNING

for basta vdrmeekonomi

TA Tour & Andersson AB
INCENTIVE GRUPPEN

Stockholm • Goteborg • Malmo • Norrkoping • Orebro
Karlstad • Sundsvall • Lulea • Umea

KLOCKAN MED DET"SVAVANDE"URVERKET
CERTINA-DS QUARTZ.

Certina-DS ar annorlunda byggd an en vanlig klocka och tal darfor mer.
Den ar extra stotskyddad genom stotdamparringen, som gor att utverket "svavar"
i boetten, och vattenta't ner till 100 meters djup. Det elektroniska kvartsverket ger

dessutom Certina-DS en precision nast intill fullkomlighet. Gangavvikelsen ar
maximalt 1 minut per ar.

Certina DS Quartz finns i manga olika modeller, aven som kronograf. Fran ca 995:—.

VALKOMMEN IN OCH TITTA!

Kop Er Certina hos Lindbergs Ur
Gotgatan 94. Telefon 404608.

Detlfllavaruhiisetmed
detstDiasortiinentet

{'Presslwrcln



Med Hellas mot 8(Malet....
I dubbel bemiirkclse gar var klubb iiu in i 80-talct mcd allt vad det innebar

av problem och mojligheter.

Hellas har bakom sig en brokig historia, en
spannande historia som for ovrigt kommer att
bli val belyst av den Jubileums-skrift vi ger ut.
Manga a'r de stjarnor som gett glans at Hellas-
namnet genom aren. Manga a'r de ledare som
genom idogt och uppoffrande arbete skapat
mojligheter for vara aktiva att bedriva sin
verksamhet under gynnsamma forhallanden.
Stor a'r den klubbka'nsla som en gang skapades
av Pastor Klefbeck och som gett Hellas-
namnet en sarsta'llning i svensk idrott. Tack
vare detta kan vi fortfarande ra'kna oss till de
stora klubbarna i landet, till de klubbar man
talar om med respekt.

Men vi kan inte leva i det forgangna, vi kan
inte bara leva pa den storhetstid vi haft. Vi
lever i en fora'nderlig va'rld — och det galler
idrotten mer an kanske nagot annat i vart
samhalle idag. De sista 10 aren har skarpt
forandrat klubbens livsvillkor. Och vi maste
anpassa oss till nya realiteter.

Det har alltid "pratats pengar" i klubben
for det kostar stora pengar att bedriva idrott.
Vi har alltid fatt leva med det grundproblem
var brist pa publikdragande grenar skapat.
Endast vid udda tillfallen — de oerhorda
Amerika-spelen pa 30-talet och den fantastiska )
klubbmatchen mot MAI t ex infer fullsatt
Stadion med Gunder, Arne och Strand pa
startlinjen — har var sport genererat pengar
till klubbkassan. Vi har alltsa alltid fatt hitta
andra vagar att fa tag pa medel.

For oss innebar anpassningen till 70-talet
bl a ett engagemang pa bingo-sidan, som hja'lpt
oss kraftigt. Vi kan tydligt se idag att detta
inte ra'cker att fylla pa dar statliga och kom-
munala pengar inte forslar. Klubben slukar
mer och mer pengar. Ett forsok infor 80-talet
har da'rfor varit att skapa en sa'rskild ekono-
misk grupp vid sidan av DS. Malsattningen a'r
att komma med nya ideer, nya projekt for att
"salja klubben", for att pa okonventionella
satt skaffa pengar. Redan tidigare har vi varit
igang med sadana aktiviteter; jag tanker har
pa Skansen-dagar, pa var egen auktion for
nagra ar sedan. Gruppen, som bestar av Bb'rje
Palson, Sven Kindblom, Olle Gaimer, Alf
Holmberg och undertecknad har etablerat
kontakt med ett 30-tal inflytelserika gamla
hellener for att bredda kontaktytan, for att

kur.na na L-'njre ut, na'r loftesrika projekt och
ideer dyke.- upp. For narvarande arbetar
gruppen t ex pa en avancerad auktion pa
konst, som skulle snabbt kunna dra in pengar.

Vi forsoker alltsa ga vidare pa nya vagar
for att kunna ge sektionerna en sund ekono-
misk bakgrund for sin verksamhet. For det a'r
ju i forsta hand idrott de ska a'gna sig at och
oro for finansieringen skapar irritation och
negativism. Vi gor vad vi formar och skulle
Du ha ideer och uppslag — hor av Dig till
nagon av de fern ovan na'mnda.

Vad star vi idrottsligt infor 80-talet? Det
vore lojligt att forneka att vi just nu har en
svacka. Det galler i stort hela klubben, men
a'r man nere kan man inte ga nagon annanstans
an uppat. Och vi tror pa Hellas, vi tror att vi
tillsammans — sektioner, GH, Supporterklubb
och Garant-forening — aterigen ska ga mot
goda tider och kunna havda oss och visa att
an lever Gamla Hellas, an finns den fina
Hellas-andan, som skapat sa manga fram-
gangar genom aren och som skapat, bast av
allt, ett enastaende fint kamratskap och en
unik klubbkansla.

Val mott under 80-talet.
Nils Erik Baehrendtz

Nils-Erik Baehrendtz, ordforande i Hellas
sedan 1971. Hellas forsta ordforande var
prasten Ernst "Farbror" Klefbeck som bildade
foreningen 1899. Sedan dess bar Hellas haft
nio ordforanden.



GOTE JONSSON PLATSLAGERI AB
BYGGNADSPLATSLAGERI

S6dergatan12-Telefon 433732

Innehavare: Gote Jonsson

Ansluten till Svenska Arbetsgivareforeningen

H E L L A S M E D L E M M A R

STOCKHOLMS STADSBIBLi'oTEK

STADSBIBLIOTEKET ! MEDBORGARHUSET, Soder, erbjuder dig
t i l l lans bocker, tidskrifler och tidningar av del mest skilda slag.
Vad du an ar intresserad av hiltar du alllid nagot!
Och inte bara bocker: du kan lyssna pa musik, sprakkurser (pa skiva
el. band), se pa utstallningar etc.
Biblioteket for barn och ungdom bar speciellt mycket aktiviteter pa
gang: f i lm, teater, sagostunder, musikklubb, schackklubb, bokklubb
(hamta program!)

ALLT AR GRATIS! GoR ETT BESoK! KOLLA!

TIBER
Biblioteket for vuxna Biblioteket for barn och ungdom
Medborgarplatsen 2, tel. 400483 Folkungagatan 43, tel. 411970

Mand.—Fred. 10.00—20.00 Mand.—Fred. 10.00—19.00
Lord. 10.00—16.00 Lord. 10.00—16.00

Vi hor allt for kontaktpressning, lodning, skalning, virning

samt elektroniktekniska verktyg och instrument

STOCKHOLM: Box 2083 S - 127 02 Skarholmen - Tel. 08 - 97 06 60 order 08 - 97 06 50 - Telex 10 555

GOTEBORG: Tagenevagen 2, S - 422 47 Hisings Backa - Tel. 031 - 52 02 35 - Telex 21 318

MALMO:Branteviksgatan5,S -21441 Malmo - Tel. 040 -12 15 17



Hellas 80 ar 1979
Javisst fyller Hellas 80 ar och det ska vi fira! Reservera redan nu den
18 maj for varens stora bcgivcnhet: jubileumsmiddagen pa Solliden pa
Skansen.

Alia kanske inte minns hur Hellas-entusiasten
nr 1 och framfor alia andra, Herbert Lindell,
for nagra ar sedan borjade ifragasatta klubbens
fodelsear. Herbert tyckte inte att det var ratt
att datera klubbens tillblivelse fran det ar vi
gick in i RiksidrottsfSrbundet. Klubben hade
redan varit igang atskilliga ar med friidrott,
simning och fotvandringar pa programmet.

Idogt forskande i gamla handlingar gav vid
handen att Pastor Klefbeck startat ordnad
verksamhet under 1890-talet. Formellt had^t
man den 14 maj 1899 beslutat att bilda en
klubb for denna verksamhet. Mot bakgrunden
av den dokumentation Herbert tagit fram
lamnade GH in en motion om nytt stiftelse-
datum till Arsmotet 1976. Utan langvarig
diskussion tog Motet beslutet att "foraldra"
klubben, varfor vi nu kan fira var 80-arsdag.

JUBELFESTEN PA SOLLIDEN
DEN 18 MAJ 1979

Hellas har hyrt hela Solliden for denna dag.
Av praktiska skal har vi delat upp arrange-
mangen i tva delar: den officiella biten och
middagen for oss sjalva, da vi ska ha trevligt
tillsammans utan att behova storas av tal och
overlamnande av utmarkelser och hyllningar.

• I stort ar planeringen som foljer:
16.30—18.30 Mottagning med uppvaktningar

och utdelning av utmarkelser.
18.30—19.00 Samling for middagen varvid en

bar halles oppen for ev fortaring
av drink eller annan aptitretare
for maten.

19.00 Sa'tter vi oss till bords.
22.00—22.30 Dansen borjar. Och vi raknar

med att dansa till 01.00 eller
kanske senare om vi vill — och
orkestern staller upp pa det.

Obs! Alia som har utmarkelser att hamta
fran Hellas och olika forbund kommer att fa
sarskild skriftlig kallelse till mottagningen kl
16.30. Detta galler a'ven de som utnamns till
Hedersledamoter eller far "sarskild gava" som
termen lyder. Dessa far dock vanta pa sina
utmarkelser till en enkel ceremoni under kval-
len, da alia ar narvarande.

MENY OCH TAL
Lennart Lindgren, kallarmastare pa Solliden,

har hja'lpt oss att komponera en lacker fest-
maltid till ett vettigt pris, som bor gora det
mojligt for alia hellener att komma samman i
festligt lag.

Vi borjar med en skiva lax eller vastkust-
sallad, naturligtvis med rostat brod och smor
till. Samt van goda folkol.

Varmratten bestar av ordentligt oxkott in-
baddat i friska gronsaker med gele och en
varm brun sas till. Rodvin — 2 glas for
skalande runt borden.

Glass med ran.
Kaffe.
All starksprit far Du sjalv bestalla i den

c:™rr.ttning Du vill ha — och tal. Den far Du
sjalv betala.

Till maltiden blir det endast tva tal: ett
valkomsttal och ett tacktal.

Naturligtvis far vi s k taffelmusik — Vag-
strands spelar under maltiden och leder all-
sangen till en "snappe" eller tva.

Underhallning kommer ocksa att bjudas pa.
Sektionerna ar redan igang och arbetar med
nagra olika projekt. Skulle nagon hellen kanna
for att bidra med sang eller annan underhall-
ning ar detta mycket valkommet. Meddela Dig
bara med klubbens kansli, sa hor festkommit-
ten av sig.

KLXDSEL OCH KOSTNADER
I sann demokratisk och god hellas-anda:

kavaj vilket ger vara darner alia mojligheter
att ta pa sig kort eller langt — vad de kanner
for och vad varmodet foreslar.

Och hela denna afton kostar bara 125:—
per kuvert, som Du maste betala in fore den
2/5 1979. Mark girotalongen med vilka Ni
blir och hur manga, sa att inga missforstand
behover uppsta. Vi behover detta tidiga besked
for att gora det nastan svaraste av allt — en
genomtankt placering av alia medlemmar.
Dessutom behover Solliden veta for att kb'pa
tillrackligt med mat at sugna och hungriga
Hellas-firare.
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Dfnratt!

PUB
TRAFFPUNKTEN VID SLUSSEN

dPPET ALLA DAGAR 16—23
Katarinavagen 28

T-station Slussen

FIRA HOGTIDSDAGEN HOS OSS!

Ny miljo i festvaningen
Bordsbestallning 22 69 60

KONTAKTA OSS vid behov av TRYCKSAKER
Ide- och formgivning, reproduktion och tryck
— allt under en halt — och till vettiga priser

REPRO PRINT AKTIEBOLAG
Grafisk atelje och offscttryckeri

Gavlegatan 12 B - Box 21085 - 10031 Stockholm 21
Telefon 08/24 18 50
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GIRONUMRET FDR HELLAS-JUBILfiET
AR: 4051 58-7.

Snalla Du, anvand det och skriv som adress
"Hellas Jubileumsmiddag" och komplettera pa
talongen med namn och antal.

Tack i forvag for att Du hjalper oss med
det.

PS. Skulle Du bli sjuk eller fa forhinder.
tar vi emot avbestallningar senast den 15/5.
Da far Du Dina pengar tillbaka — darcfter
behaller vi 50:— per anmald person for att
tacka kostnader.

Alia Hellas-medlemmar ar valkomna! Lat
oss ha en trevlig varkvall tillsammans da vi
firar var 80-aring — SoIK Hellas. Lat oss
sluta upp kring klubben den 18 maj pa Sol-
liden!

Val mott!

Utmarkelser for utdelning i saraband
med jubileumet pa Solliden 18/5 1979

STANDAR
Sten Agard, Valter Aronsson, Jan Arveryd,

Gunnar Bohgard, Curt Bostrom, Bjorn Daniels-
son, Ingmar Danielsson, Clas Draggart, Arne
Edlund, Inger Ekstrom, Knut Engstrom, Bengt-
Goran Fernstrom, Gunda Fernstrom, Dimitrie
Grama, Bengt-Olov Hansson, Ingvar Holm-
gren, Anders Hording, Hans Carlsson, Mildred
Carlsson, Olle Carlsson, Arne Claesson, Bertil
Lense, Hans Lindeberg, Karl-Otto Lindfors,
Stig Lindkvist, Johnny Lundin, Gerda Luth-
man, Ture Lovbom, Sigvard Malm, Kaj-Ake
Mohlin, Karl-Ake Nyberg, Greta Nyhammar,
Ake Olsson, Carl W Palmer, Yngve Pettersson,
Olle Pihlskog, Jan Retsloff, Tommy Sjolander,
Bjorn Stenberg, Siri Stenberg, Clas Strom,
Gosta Soderberg, Bror Soderstrom, Torne
Tiren, Rolf Turesson, Anders Ulfhielm, Maj-
ken Wennberg, Bengt Wimnell, Bertil Warn-
feldt, Inez Akerlind, Lars-Goran Akerlind,
Nils Dst.

FORTJA'NSTPLAKETT
Uno Gregoriusson, Hans Gustafsson, Karin

Liljeberg, Roland Lundblad, Bengt Lundin,
Sune Lundgren, Lennart Mossberg, Kurt Ny-
strom, Ejvin Retsloff, Sven Selin, Tage Sjolan-
der, Gunnar Sjostrom, Lars Wahlund, Bertil
Vistam, Bo Winald, Monica Winald, Rolf
Dsterholm.

SILVERNAL
Nils Erik Baehrendtz, Alex Blomberg, Erik

Boren, Jan Ek, Kjell Gustafsson, Sven Eric

GOTT!

B ILL IGT !

B E K V A M T !

tele livs
Karmstolsvagen 12

12245 ENSKEDE

Ring 935003-04

Fri hemkorning

eller Ni hamtar sjalv

Kott i parti - Ring efter prislista

Erstagatan 21 • 11636 Stockholm

Tel. 420353

Oppet:

Mandag-Fredag
06.00-14.00

Fil-, Grot och Kramfrukost
Soppluncher • Lattare Luncher
Goda smorgdsar • Stora o. sma

Aven for hamtning

VALKOMNA!
BIRGITTA FLODMAN
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RINGVAGEN 129

11661 STOCKHOLM

TEL 08-437812

BLUSAR • MOLAR • JUMPERS

BYXOR M. M.

©-SKANSTULL

Stig Bjornebro

Byggn. AB

Nybrokajen 7

111 48 Stockholm

Tel. 249310

W O - K O N S U L T A B

Westelius & Ohlsson

eltekniska konstruktioner

Johannesgrand 1

111 30 STOCKHOLM

Telefon 08-143345
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Carlsson, Ake Lindberg, Paul Snellman, Heinz
Wiese.

STA'NDIG MEDLEM
Herman Bortz, Jonas Ernfridsson, Alf Holm-

berg, Rune Lidsell, Kjell Lofberg, Arne Ny-
hammar, Lennart Stenberg.

GULDNAL
Gustav Andersson, Bertil Berglind, Kurt

Eklof, 5tig Hedenstrora, Stig Holmin, Arne
Liljeberg, Roland Mattsson, Lars Ottoson,
Bengt Sevelius, Bengt Sjoberg, Lars Akerlind,
Edvin R Alander.

GULDMEDALJ
Jan Engwall, Dan Eriksson, Lennart Eriks-

son, Bengt-Goran Fernstrom, Johan Fischer-
Strom, Lars-Olof Hook, Roland Mattsson,
Bertil Vistam.

HEDERSLEDAMOT
Paul Bjorklund, Olle Gaimer, Herbert Lin-

dell, Alf Malm.

FOR FORTJA'NSTFULLT ARBETE
Bo Adolfsson, Rolf W Jonson, Arne Jutner,

Arne Marteng.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften for seniorer och

ungdom har fr o m 1979 hojts med
10:—. Foljande avgifter galler:

• Ungdom fodda 1959 och senare,
pensionarer fodda 1914 och tidigare
Kr 30:—.

• Seniorer fodda 1915—1958 Kr
60:—.

Om mojligt her vi alia ungdomar
betala avgiften direkt till den sektion
Du tillhor, Nedan hittar Du Din
sektions postgironummer.
Sektionernas postgironummer:
Bowling 40 05 26 - 0
Friidrott 75 23 65 - 7
Handboll 155159-7
Orientering 70 57 43 - 3
Simning 19 41 84 - 8
Skidor 40 74 29 - 0
Tennis 55 93 10 - 8

• Medlemsavgiften for pensionarer
och seniorer kan betalas till postgiro
5 07 25 - 1, SoIK Hellas.

Aterforsaljare
av slapvagnar-specialslap

kSpor-orkesterslap-husvagnar
biltransporter (aven som byggsatser)

Ohlsson & Skarne AB
Brahegatan 47

Pack, STOCKHOLM 23
Tel. Vx 23 61 00

ETT BRA STdD

COACH* Sporttejp.

En bra supporter na'r Du

behover stodtejpa.

Finns hos alia valsorterade

sportaffarer.
* Varumarke.

Hohnson & Johnson AB
191 84 Sollentuna

Telefon 08 - 754 01 00
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Bengt Lundell Hornsgatan 64 B

Tel. 404040 - 401010
SPECIALITET: ALLMOGEMOBLER

Vi kbper nastan allt
GLAS • PORSLIN • KURIOSA • HELA HEM

Bekvamt och billigt.

VAX LIN GS-
KONTORET
CENTRALSTATION

Oppet alia dagar 8—14, 15—21

Telefon 11 67 34

KVARTSKRISTALLER
for styrning av frekvenser inom rsdio, elektrorrk och data samt

oscillatorer, filter och ugnar

Vet du att kristaller tillverkas har i Sverige och
LEVERANS KAN SKE INOM NAGRA DAGAR FRAN BESTA'LLNING

Hor av dig for ytterligare upplysningar!
Vi kan forse dig med det mesta

kyofl/eleklroAik ob
Box 26, 161 26 Bromma Telefon 08-37 25 30
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Hellensk idrottskavalkad
1968 firadc Hellas 60-arsjubileum. 1977 beslot Hellas att andra klubbens

tillkomstar till 1899 eftersom Hellas bedrivit idrottsliga aktiviteter fran
det aret. Det bctyder att Hellas i ar blir 80 ar.

Till varje jubileum bar klubben gett ut jubileumstidskrifter. Eftersom
klubbens aktiviteter fran tidigare ar finns redovisade i dem anser red. for
Hellasbladet att det i ar ar onodigt med en speciell jubileumstidskrift.
Dessutom planerar Hellas att under aret ge ut en bok out klubben och
dess historia.

80-arsjubileumet skall ju paga hcla aret. Forhoppningsvis med manga
stora framgangar pa idrottsarenorna. Hellasbladet kommer under hela
1979 att spcgla klubbens aktiviteter fran olika epoker.

I detta nummer redogor vi kort for vad som haul fran jubileumet 1968
till dags dato.

1969
• Monika LSnnegren blir Hellas forsta kvinn-

liga landslagsman. Monika debuterar i Finn-
kampen pa 800 meter.

• Hellas blir Svenska Mastare i handboll.
• Lennart Eriksson utses till arets handbolls-

spelare (1968 nominerades han for ovrigt
i varldslaget).

• Lars-Olof Hook blir svensk mastare i langd-
hopp pa 7,71 och tar darmed sin sjunde SM-
titel i foljd.

• Goran Wiklund, Borje Sander och Karl
Wegerfeldt vinner SM i budkavle-oriente-
ring for juniorer (Hellas forsvarade segern
fran 1968).

• Christer Jansson vinner junior-SM pa 200
meter.

• Monika Lonnegren vinner ungdoms-SM pa
400 och 800 meter.

• Annika Hernetofft vinner ungdoms-SM i
hojd.

• Hellas vinner ungdomsklassen i Dagbladet.
• Hellas ungdomar vinner Lilla Tiomila.
• Hellas friidrottsungdomar blir poangmassigt

Sveriges basta friidrottsklubb bade indivi-
duellt och i stafett raknat pa ungdoms-SM.

1970
• Heilas far ny klubblokal pa Sodermanna-

gatan.
• Hellasgardens nya bastu star klar.
• Hellas blir aterigen svenska mastare i hand-

boll.
• Hellas ungdomar vinner Dagbladsstafetten

for femte aret i rad.
• Marie Sundstrom och Helene Oljons kom-

mer etta och tvaa i riksfinalen om Kalle
Anka i langdhopp.

• Hellas skidflickor (Gun Adel, Gun Widgren
och Lena Carlsson) kommer tia i SM pa
3X10 km.

• Hellas C-flickor vinner ungdoms-SM pa
4X100 meter pa ny rekordtid, 51,0.

1971
• Hellas blir som vanligt svenska mastare >

handboll.
• Dan Eriksson utses till arets handbolls-

spelare.
• Hellas vinner SM-titeln pa 4X400 meter

och kommer tvaa pa 4X100 meter.
• Christer Hogrelius blir svensk juniormastare

i diskus.
• Eva Flume vinner 70:iadens riksfinal pa 100

meter. Loper distansen pa 12,2. 13-ariga Eva
blir vidare Sveriges yngsta SM-finalist pi
100 meter.

• Skidsektionen har ett framgangsrikt ar, med
bl a SM-seger i skidbudkavle.

• Annie Liljeberg vinner RM pa 1 m svikt.

1972
• Christina Sjolander vinner SM i nattorien-

tering. Hellas far sin forsta svenska masta-
rinna genom tiderna.

• Hellas handbollslag vinner SM bade inom-
och utomhus.

• Annie Liljeberg vinner DM i simhopp (3 m
svikten). Simsektionen far sin forsta kvinn-
liga distriktsmastare (hoppare).

• Jerker Axelsson blir inofficiell EM-mastare
i skidorientering.

• Frank Strom, Dan Eriksson, Lennart Eriks-
son, Benny Johansson, Goran Hard af
Segerstad, Kurt Goran Kjell och Johan
Fischerstrom deltar i Sveriges OS-lag i
handboll.
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G. HALLGRENS EFTR. 3 A'R NAFFER AB
Folkungagatan 107, STOCKHOLM

Tel: 41 53 90, 43 34 40, 40 28 12

BYGGNADSMATERIALIER, HUSGERADSARTIKLAR

ESKILSTUNASMIDEN, M. M.

B U T B K E N
som har det mesta for

RYTTAR1N, H'ASTEN
OCH HUNDEN

HAST

HUND
Sofielundsvagen 2

12231 ENSKEDE

Tfn 08-488200

SKOREPARATIONER
(fullstandig service)

• NYCKEL
TILLVERKNING

• LASMONT.

• KEM-TVATT
(ej kilo kern)

GULLMARSPLANS
NYCKEL o KEM
Gullmarsplan te!. 91 07 75

ARCADE STAD AB

Kontors- Flyttnings- Byggnads- och Storstadningar
samt all slags fonsterputsning

Grondalsvagen 24 - Tel. 19 45 76, 744 05 11

16



1973

• Hellas blir svenska oldboysmastare i bow-
ling for 4-mannalag genom Ivar Qvist, Ake
Mohn, Rune Gustafsson och Gosta Eklund.

• Hellas handbollslag tar sig till semifinal i
Europacupen.

• Jerker Axelsson och Gun Adel-Nilsson del-
tar i VM i skidorientering. Jerker Axelsson
placerar sig som trea.

• Hellas stafettlag pa 4X400 meter (Jan
Ljungqvist, Bertil Wistam, Ake Svedmyr
och Dimitrie Grama) blir tvaa pa SM.
Hellas far tiden 3.11,0, vilket ar svenskt
rekord och samma tid som Vasteras IK,
men VIK doms som etta i finalen.

• Hellas ungdomar vinner Dagbladsstafetten
(8-mannalag).

• Birgitta Grandin vinner sim-DM pa 800
meter. Hon blir darmed Hellas forsta kvinn-
liga "simmare" som vinner DM.

• Hellas och AIK planerar att ga samman i
handboll, men fusionen spricker.

• Jan Sjoberg vinner Sum-sim finalen (100
meter brostsim).

1974

• Dimitrie Grama och Ann-Margret Utterberg
blir Europamastare inomhus. Bada deltar i
Sveriges segrande lag pa 4X400 meter i EM.

• Johan Fischerstrom blir uttagen i varldslaget
i handboll.

• Hellas forlorar med 17—20 i den tredje
och avgorande matchen mot Saab om SM i
handboll.

• Hellas orienteringsungdomar vinner Lilla
Tiomila (4-mannalag).

• Hellas vinner junior-SM i simning pa 4 X
100 meter. I laget simmade Jan Astrand,
Klas Hultqvist, Leif Andre och Dan Lars-
son.

• Harald Tiren och Jerker Axelsson vinner
fjallorienteringen.

1975

• Hellas klubblokal flyttas till Stora Gungans
vag i Enskede fran Sodermannagatan.

• Jerker Axelsson deltar i VM i skidoriente-
ring.

• Hellas darner vinner Dagbladsstafetten for
forsta gangen (8-mannalag).

• Hellas ungdomar vinner Dagbladet (8-man-
nalag).

• Annie Liljeberg vinner junior-SM i svikt-
hopp.

JA6BRUKARINTE
SHYPTUMEWSA
HtiRDEJAGATT

Ka-BeKALV5YtTA

EL-AUTOMATIK AB
Skebokvarnsvagen 370

12436 Bandhagen
Telefou 86 02 20

Latt match -

ta DELICATO for gott!

TA EN FIKA I PAUSEN

med

DELICATO Bakverk

Ar Ni m§n om kvaliten anlita d§

JIWES Modellsnickeri

Arsta Skolgrand 12 — 117 43 Stockholm
Tel. 452450, 452460
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Byggnadsfirma

VILHELM HELLBERG
Ny- och ombyggnader

Bjulevagen 8 • Alvsjo

Tel. 91 84 00

R E L I E F T R Y C K A B
— Specialforetaget for

annorlunda tryckmetoder —

Tel. 1881 20

PROFFS
SNABBASTE.

RING PROFFS
08-541640

Har du riktigl brattom? Da gor vi eri fargkopia pa 3 limmar direkl fran
ditt dia med var nya metod. Proffs Direkt.

Vi gor mycket annat ocksa: Manuella kopior fran neg. eller dia.
Meterforstoringar, Mangdkopior, Dummys och skisser med infallda texter.

Fargreproduktioner... Kontakta Yngve Gustavsson eller Bror Andersson
Dom kan sakert hjalpa dig.

AB Proffs, Polhemsgalan 29, Fack, 104 20 Stockholm

SODERMALMS MASKIN AB

TORKEL KNUTSSONSGATAN 2 • BOX 17072 • 10462 STOCKHOLM 17 • TEL. 08/840240

S A L J E R

MASKINFORNODENHETER TILL MEK. INDUSTRI
sasom svarvar, frasmaskiner, borrmaskiner, platbearbetningsmaskiner,

slipmaskiner, trabearbetningsmaskiner o s v
SVETSUTRUSTNINGAR: AGA, ESAB

KOMPRESSORER • MASKINSKOR • HALSAGAR
H A N D V E R K T Y G

AB Noax
Gummislangar

for motionsandamal

STALLARHOLMSVAGEN 52

TEL. 860849, 8623 13

12440 BANDHAGEN

SNABUSSAR
for mindre flytiningar
och firmatransporter
-iiven langkbrningar,
kviillar och helger
Bestiillning:
08/938386

ERIK ROSEHLUND SMABUSSAR

Vart motto:
NOJDA

KUNDER
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Bowlingsektionen satter igang med dam- och
ungdomsverksamhet.
Lars Loowbeer vinner junior-SM i hojd och
satter klubbrekord pa 2,10.
Schism i friidrottssektionen, de fiesta ung-
domarna och deras ledare la'mnar Hellas och
gar till Hammarby.

1976

• Ann-Margret Utterberg blir dansk masta-
rinna pa 60 meter.

• Karin Isberg vinner ungdoms-SM pa 100
meter hack.

• Jerker Axelsson blir tvaa och Harald Tiren
trea i SM i skidorientering.

• Hellas handbollslag skapar rubriker genom
att foraldra laget till arets sasong. Alia de
"gamla" hellenerna fran Hellas storhetstid i
borjan pa 70-talet gor come-back.

1977

• Hellas blir aldre. Klubben andrar fodelsear
fran 1908 till 1899.

• Hellas handbollslag (gubblaget) vinner SM.
• Rajne Soderberg blir svensk mastare pa 110

meter hack.
• Ingrid Wiklander deltar i VM i skidorien-

tering.
• Kjell Liljeberg vinner junior-SM i simhopp

(svikt).
• Hellas orienteringsungdomar vinner Lilla

Tiomila (4-mannalag).
• Hellas bowlingdamer vinner division 4.
• Kjell Liljeberg, Hakan Hellstrom och

Mikael Bergmo vinner Sum-hoppfinalerna
(simhopp).

1978
blir svensk mastare i skid-Harald Tiren

orientering.
Dan Eriksson nomineras till varldslaget i
handboll.
Kjell Liljeberg kommer trea i nordiska
masterskapen for juniorer i simhopp.
Linnea Dahlqvist blir Hellas forsta kvinn-
liga sektionsordforande (simning).
Jan-Olof Damgren kastar som forste hellen
over 80 meter i spjut (82,72).
Kjell Froberg (junior) tangerar klubbrekor-
det i hojd (2,10).
Hellas bowlingdamer vinner division 3.

snakken
har rullande service-verkstader for

SNICKERI, MURNING, PLATTSATTNING
• Snabb start efter bestallning
• Effektivitet i utforande
• Exakt redovisning av utfort arbete
• Storre resurser till la'gre priser

LARMTELEFON

08 - 99 01 90

aktlebolaget
sinnby malar
skarmarbrinksv. 6
12231 enskede
telefon 490097

STOCKHOLMS
STAMPELFABRIK AB

Drottningholmsvagen 76

11242 STOCKHOLM

Telefon 130680

AB VIGGO BERCK
Tunnelgatan 12
STOCKHOLM

Telefon 10 19 50

BGW Elektro
Elektromekanisk verkstad

Dorrvagen 40 • 12240 Enskede

Tel. 947001

19



GULLMARSGRILLEN
Gullmarsplan 8

Kvickluncher • Husmanskost

A la Carte ratter
Dl- och vinrattigheter

Telefon 08/91 22 20

Kraii
till

plastdurik
Gustaf v. Sivers AB

Stockholm 30

Tel. 08-51 21 00

WASABOLAGET
Etabl. 1896

Sandhamnsgatan 39, Stockholm

Telefon vx 67 97 00

Stadning - Fonsterputsning

Rengoring

Byggnadsstallningar

Uthyrning av stegar

Nordisk Bevakning
&

Butikskontroll AB

Kammakargatan 39

111 24 Stockholm

Telefon 249330

NBB - for sakerhets skull

Vi anstaller ga'rna
idrottskillar och idrotts-

flickor som
ordinarie och extra

personal

Dags att rostskydda nu!

Kontakta

HANDENS

ROSTSKYDDSHALL
Hantverkarvagen 33

13644 HANDEN

Telefon 08-7773633

R-
FASADER

F0NSTER och DDRRAR
av aluminium, koppar, massing

stal och rostfritt
F D N S T E R B A N D

av aluminium

AB Rostfria Fasader
Box 11006 • 161 11 Bromma

Tel. 08/252575
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En kort betraktelse
i amnet att uppleva idrotten

Tillat vanligen en okaudis trada fram och gratulera 80-ariga Hellas. For
balansens skull i hyllningskoreii passar det va'l ocksa med nagon som alltid
varit langt fran centrum och dart'or har periferiska men kanske anda
aktuella synpunkter.

En snabb presentation av denne nagon ar
nog pa sin plats. Alltsa, mitt namn ar Olle
Steij, medmanniska. Nar det begav sig i borjan
av 1940-talet var jag en pigg junior men pa
inget satt nagot lo'fte. Efterhand har jag blivit
gammal utan att ha levt ett overvagande
trakigt liv.

Min forsta kontakt med Hellas harror sig
faktiskt fran en sommarkvall 1934. Da hade
jag tillfalle att beundra en bukett friidrotts-
fenomen vid de Amerikaspel som Hellas ord-
nade i Stockholms Stadion. Mitt slumrande
intresse for idrott hade vackts.

ENSAMVARGEN
I blygsam skala borjade jag idrotta. Att

enbart aka kalke, spela kula och jojo var inte
langre tillrackligt for mig. Mina aktiviteter
okades ut med en smula springning i Kohagen
vid Karlberg, skidakning i den omvaxlande
terrangen i Hagaparken och skridskoakning pa
legendariska Brunnsan vid Stallmastargarden.
Ni forstar att jag bodde i Birkaomradet i
Vasastan.

Bollsporter var inte att tanka pa. Nar det
skulle valjas lag pa skolgarden for fotboll eller
bandy tillhorde jag den 6'verblivna delen av
befolkningen som inte fick vara med och leka
ute pa planen. Klassens bollbegavningar gillade
inte klumpedunsar. Men malvakt, den som fick
skulden for alia nederlagen, fick man forstas

Nej, da var det battre att upptrada som
ensamvarg i t ex friidrott. Att de andra for
det mesta var snabbare och starkare gjorde
ingenting. Jag hade inte vett att kanna mig
nerslagen och fortsatte gladeligen att komma
pa efterkalken. Pa den vagen ar det.

LANGEN
Den roda traden — Hellas — har ett visst

samband med mina sommarlov pa Dland. Dar
vaxte Langen Ohlsson upp for att sa sma-
ningom bli en mycket framstaende sprinter
och aven ledare. De minnesgoda erinrar sig
sakert att Langen, atminstone da sodra Dlands

stolthet, harstammar fran den lilla orten
Morbylanga. Hans smeknamn kan salunda
mycket latt harledas.

Langen heter i sjalva verket Sten. Som hans
egentlige upptackare anses amatortranaren och
scoutentusiasten John Nilsson som driver en
diversehandel i Degerhamn, ett samhalle vid
Kalmarsund och ett stycke soder om Morby-
langa. Forr i varlden tog John med sig intres-
serade pa idrottsutflykter. Han berattade om
fynd av olika slag.

Denne John Nilsson ar sannerligen en herre
med sinne for practical jokes antingen han ar
medveten om det eller inte. Hur skulle annars
skylten i hans affar med inskriften "Fraga
efter allt — det mesta finnes" ha kommit till.
Om han betraktas som originell kan han vara
stolt over det.

IDOLERNA
Nutidens Borg- och Stenmark-anhangare

forestaller sig knappast att for ca 40 ar sedan
var flera friidrottare de stora idolerna har i
Svcrige. Pa medeldistans och strackorna nar-
mast ovanfor astadkoms ett markbart uppsving
tack vare rekordlopare som Henry Kalarne,
Gunder Hagg och Arne Andersson. Ett tag
tavlade ju Kalarne och Arne Andersson for
Hellas.

Ocksa jag drogs med i den allmanna rul-
jangsen och sokte rasa undan ute i terrangen
och inne pa idrottsplatserna. Sa har langt
efterat noterar jag som min mest markliga
insats att jag over huvud fick medlemskort i
det anrika sallskap som bar det statliga nam-
net Sim- & Idrottsklubben Hellas.

Pa den tiden var namligen principen att de
tongivande foreningarna sa att saga utsag sina
medlemmar bland stjarnor (de redan etable-
rade) och mojligen stjarnskott (de som hade
utsikt att etablera sig). Det ar skillnad mot
fallet i vara dar da rubban och stubban utan
vidare slussas in i klubbarna som darmed i
nagon man via intrades- och arsavgifter far
hjalp med sjalvfinansieringen.
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Wolgsjo
ReklamskyltarAB
Vi trycker allt i SiLKSCREEN
sasom sjalvhaftande marken,
trojor, skyltar, affischer och

mycket annat.

SNABBA LEVERANSER

Tel. 08-462229, 462289

Electra
Kontorsmaskiner AB

Katarina Bangata 75
Tel. 403100

Pel pa kontorsmaskinen

ring sa hamtar vi for reparation

Forsaljning o. Service:

Canon Electronmaskiner

Stora fordelar vid sport

KONTAKTLINSER
HH

PASSA PA!
Oppna Husqvarnakonto! Er gamlo maskin
galler som handpenning pa nya targglada

Husqvarna 2000 och ovriga modeller

II

KONTAKTLINSER
QLASOGON

Dygnet-runt Hnser"
hii-'̂ *<'% f-"~\v r—i ?__

8^ ft
KOSTNADSFRI INFORMATION

Tel. 23 23 60
L0GATAB Herkulcjgatan 11

Leg. Optiker Yngve Strdm J

Utstalining — Forsaljning — Verkstad
HORNSGATAN 74 (vid Tempo)

T-stetion Mariatorget uppg. Torkel Knutssonsgatan

Goda betalningsvillkor - Begagnat biliigt

Byten tages

Tel. 84 39 03 - 84 39 04
S. O. Nordstrom

lA*
Husqvarna (H)

Sodra

Wienerbageriet
Med personlig service

Modernaste hotellkomfort Garage

MARIATORGET 3

VidT-station Tel. 44 06 90
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BITTERLJUVT
Men jag halkade med i Hellas pa ett lika

lustigt som listigt satt. En av mina jamnariga
kamrater, Sven-Eric Brunnsjo, var medlem i
Hellas pa grund av egna fardigheter. Han
knatade undan ratt bra sarskilt pa 1500 meter
dar han inte hade alltfor manga sekunder
kvar till juniorernas davarande dromgrans
fyra minuter.

Sven-Eric agde dessutom munlader. Han
pratade med hoga radet i Hellas och lycka-
des med konststycket att lata kamelen (mig)
passera nalsogat (kassoren). Medlemskortet i
Hellas blev mitt. Jag skaffade den grona
traningsoverallen och den grona tavlings-
drakten.

Min karnar blev resultatmiissi^J mer grim
an lysande. Men socialt kan jag vara nojd.
Jag fick uppleva den bitterljuva stamningen
i propagandorna som inte langre finns, i dag-
bladsstafetterna (i Hellas femte lag), i gatu-
stafetterna i Stockholms fororter, i terrang-
loppen i omgivningarna.

IDYLLISKT
Jag minns traningen pa Enskede idrottsplats

ljusa och da och da Ijumma var- och sommar-
kvallar nar Sven-Eric och jag ibland sprang
dit ut fran Kungsholmen genom hela stan och
over gamla klaffbron vid Skanstull, minns
snopulsningen pa vintern i Skarpnack, minns
slavdrivare Ewe Mattssons traningstimmar i
Sodra Latins gymnastiksal och i Karlbergs
ridhus med dess frana hastdoft av cirkus och
manege . . .

. . . minns ocksa den lockande naturen i
trakten av Kalltorpssjon dar Hellasgarden
sedan byggdes, minns Eriksdalsbadet langt
innan den nuvarande anlaggningen uppfordes,
minns vattenverkets uttjanta bassanger som
anvandes till bad och (tomda) till tennis,
minns glada simmare som forslagsvis nuva-
rande korphovdingen Gunnar Sulling.

Idylleri? Garna det men om man fastnar i
all: fanskap si. skulle ju livet bli ganska out-
hardligt Lf.t niig i sta.Het sluta min hogstamda
symfoni — tank pa pastor Klefbeck och hans
gossar — med att understryka att i samhallet
bar den evige forloraren en lika viktig funk-
tion som segraren.

PARADOXEN
Att stra'va pa tampen som den standigt

ofullbordade blir en kulturrevolutionar mis-
sion. Konkurrenterna vet ju att det alltid finns
nagon som ar minst lika dalig som de sjalva.
Livet stensatter garna vara vadjobanor med
obetydligheter och onodigheter. Men erfaren-
heten la'r en att undvika att deppa och tappa
sugen for vistelsen i kon.

Paradoxalt nog upplever man mycket
vasentligt i den bakersta klungan. Dar har
man mol allena god uppsikt framat samtidigt
som man slipper ta'tens forbittrat intensivt
envisa kamp om guld och ara. Man forstar
snart vilka insatser, svarigheter och offer som
kannetecknar det verkliga masterskapet.

Olle Steij
Fotnot: Sten "Langen" Ohlsson hade lange

klubbrekorden pa 100 och 200 m (10,5 och
21,9) satta -45. Olle Steij ar journalist pa TT.

Hellas jubileumsfond
I forra numret av Hellasbladet
redogjordes for att en anonym
hcllasmedlem avsatt pengar till
en jubileumsfond. Hellasbladet
kan avsloja att den anonyme
bidragsgivaren ar Rune Lidsell,
det blev kant pa OS-motet i
januari. Rune Lidsell foreslar
att jubileumsfondens avkastning
skall ga till sektion eller sektio-
ner som erovrar Svenska Mas-
terskap i nagon form. Blir det
inga masterskap ett ar gar av-
kastningen till fonden. Fonden

skall placeras sa att hogsta miij-
liga avkastning erhalles.

Rune Lidsells generosa bidrag
till Hellas jubileumsfond ar pa
7.500 kroner. Rune Lidsell pa-
pekar ocksa att fonden ar oppen
for nytillskott av medel. Finns
det fler hellener som vill skanka
nagon hundralapp eller nicr till
Hellas jubileumsfond sa gar det
givetvis bra. Ju storre fonden
blir desto storre blir avkast-
ningen till sektionerna. Premie-
ringen av fonden sker pa ars-
motena.
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Aspuddens Zoologiska

Hagerstensvagen 145

126 48 Hagersten

Tel. 19 61 00

Akvarietillbehor

Hund- och kattartiklar

BOUGE-SALONGEN
Sigf ridsvagen 11

HAGERSTEN

Tel. 45 20 18

Alltid den jrisyr ni trivs med

Valkomna till ett snabbmal hos

hTASSELBY GARDS GATUKdK
HASSELBY TORG

Valsorterad grillkiosk som bl. a. serverar

LACKRA HAMBURGARE, SCHWEIZERBURGARE och VARRULLAR

I var nya glassbar serveras

GLASSDRINKAR, MJUKGLASS m. m.

TELEFON 385436

VIVO
H d K A R ' A N G E N S S J ' A L V K d P

Pepparvagen 3 Tel 94 35 00

O P P E T :

mandag-torsdag 9-18 fredag 9-19 lordag 9-14

*>«

L-S
Transporter & Returpapper

i Stockholm AB

For transporter och atervinning

Koper och saljer returpapper
Egen returpappersanlaggning

Telefon 771 01 44, 41 01 09

Hornsgatan 37 • Tel. 427200

AlEt i musik
Koper -Byter • Saljer • Aven avbetalning

©-Mariatorget

Musikaffaren med stor sortering
och justa priser
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Hellasorienterare:

Skogen at nagot mer
att forcera!an

— Nar man berattar att man ar orienterare far man ofta hora: jasa, du
ar en san dar som stressar ihjal algar. Och forstor sallsynta vaxter!

Repliken ar Anders Garderuds och han
fallde den i ett samtal vi hade haromaret.
Han tyckte — i likhet med manga andra
orienterare — att kritiken mot orienterings-
sporten blivit bade overdriven och ofta osak-
lig. Anda vill han inte vifta bort den. En enda
ihjalstressad alg ar naturligtvis en olycka for
mycket — oavsett hur manga tusen algar som
arligen kors ihjal av bilister och oavsett hur
fula och groteska "foryngringsytor" det mo-
derna skogsbruket skapar.

Faktum ar att orienterarna tagit fasta pa
kritiken fran naturvardare, markagare, jagare
eller faltbiologer. Numera har ocksa olika
rutiner inforts vid stortavlingar for att battre
skydda djur och natur. Infor storre tavlingar
driver man t ex systematiskt bort viltet fran
kansliga partier. Dessutom forsoker man att
anpassa banlaggningen sa att den faktiskt
ocksa passar skogens egentliga invanare: ra-
djur eller alg ska inte behova bli skramda fran
alia hall, utan pa ett naturligt satt kunna dra
sig undan nagra timmar och sedan aterkomma
till sina revir.

STUDIECIRKEL

Hellasorienterarna ar, som de fiesta andra
orienterare, intresserade av dessa fragor. I
vinter har vi darfor arrangerat en studiecirkel
kring orientering och natur. I skrivande stund
har de tre forsta kvallarna avverkats och fort-
sattning foljer fram till varen (da vi hoppas
att kunna forlagga nagra moten till den basta
och naturligaste samlingsplatsen: skogen).

Var kanske mest lovande orienterare pa
damsidan, Inger Ekstrom har tillsammans med
faltbiologen Eva-Lena, "Jajje" Neiman sett
till att cirke.ln kommit igang.

Nu handlar det alltsa om att se naturen som
nagot annat an hinder att forcera eller som
terra'ngforemal for kontrollskarmar. Initiative!,
som ocksa harror sig fran orienterarnas ord-

forande Edvard Roxne, har fatt bra gensvar.
Ett tjugotal medlemmar har stalk upp och —
hittills — studerat ekologins grunder, vaxt-
varlden och djurlivet. Torbjorn Tiren svarade
for inledande faktaredovisning och redde upp
manga av de fragor som naturintresserade
orienterare grunnar pa. Torbjorn ar limnolog,
d v s specialist pa sotvattnets vaxt- och djur-
liv. Nasta gastforelasare var Mart Marend
fran Naturskyddsforeningen. Han presenterade
ett rikt — och unikt — bildmaterial fran ett
forskningsprojekt som gar ut pa att studera
jarvens beteende i var fjallvarld. Cirkeldel-
tagarna fick se manga instruktiva och fina
bilder fran en vintermanad i fjallomradet
kring Kvikkjokk.

VAR RA'DD OM NATUREN

Bengt Aman har ocksa varit hjalpsam och
gjort djupdykningar i sin oerhort omfattande
vaxtsamling. Bengt har ju under arens lopp
farit lander och rike runt — och da inte bara
for att samla ihop "nalpoang" (hellasoriente-
rarna har en egen tavlingsstatistik som visar
vem som varit flitigaste och basta orienteraren
genom aren). Han har ocksa samlat vaxter
under decennier — vilket vi nu allihop fick
gladje av.

Faltbiologen "Jajje" Neiman ar forstas tack-
sam for att sadan har studieverksamhet kom-
mit igang bland orienterarna.

— Men jag hoppas for det forsta att den
blir annu mer utspridd och att den blir ett
aterkommande inslag i orienterarnas verksam-
het. Dessutom hoppas jag att det har leder till
konkreta resultat — att vi t ex far mer av
ett verkligt samarbete mellan naturvard och
tavlingsorientering. Hittills har ju mest jagarna
och orienterarna borjat samarbeta. Men en
minst lika viktig part ar va'l t ex naturskydds-
foreningen! Jag tycker ocksa att orienterarna
ska inse behovet av att sla vakt om hotade
naturomraden. Ta t ex omradet vid Stensjon
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Alia slag av
SKOREPARATIONER utfores

Conny Berglunds
S K O M A K E R I

Heleneborgsg-46 -Tel. 69 33 53

CAFE BRftNNIS
BRANNKYRKAGATAN49
TEL .-4O 35 92

GOTTKAFFE-GODAMACKDR

^
kj&r Morgonerbjudande 7°?-XX»]

¥1 GdR DET. . .

Bagarmossens

Elbyra AB
Bildhuggarvagen 1

121 44 Johanneshov

Telefon 5920 10

KAFFE el THE* 1WIENERBROD el
K&FFEei W SM&RSAMSKA
OSTelSKINKA

SOPPA.6ROT.F1L,
2SMQR6&SAR ELLER
IGLASKKMX.AOG.SMA-
PRANSKA MED PALAGG

DAGENS P*TT
(MjOLKa KAFFE IN6&R)

JAG
UPP EN V&GG OCH HfoR'A

DU VET.-.

DOM HARAU ̂

BROMMA
KARLSBODAV 14-16
VARD 7-18 LORD 0-14
MANDTILL20DU1NTE VET

HUR MAN G&R,

DANDERYD f i l ia l
ENEBYBERGSV2
VARD 7-18 LORD 8-14
MAND TILL 20

TEL: 08-28 92 00 (*1

Fittja Lastmaskiner AB

Drottningholmsvagen 5 - Stockholm

Lyftningsarbeten med kranar och

ovriga maskinarbeten

Telefon 82 54 30, 821070

HAGSTROMS
SMIDESVERKSTAD

SVETS &
BYGGNADSSMIDE

Fisksjoang - Telefon 08-15 45 24
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i Tyresta, dar Stockholms kommun vill av-
verka. Hellas har ju framstallt en egen karta
dar och det ar ett av de finaste omradena att
vara i. Tillsammans med olika miljogrupper
kan orienterarna hjalpa till att skydda sadana
omraden. Vi maste vara manga som kraver att
skogen inte bara betraktas som en ravara att
utvmna pengar ur

Sverker Tiren

Sex hellashoppare

i sju-distrikts!

Vid 7-distrikts i Simhopp, som gick i Gote-
borg lordagen-sondagen den 27—28 januari,
representerades Stockholm av 6 st hellashop-
pare av 9 sammanlagt samt 2 tranare, aven
dessa fran Hellas. Det tycker jag lite belyser
var stallning pa hopparsidan.

Forst pa svikten var var SUM-mastare
Hakan Hellstrom i C-klassen. Formen var inte
som pa SUM men det ar tidigt pa sasongen.
Hakan grejade i alia fall en 3:e plats.

Nasta hoppare var Lena Larsson pa 3-
meterssvikten. Lena gjorde det mesta riktigt
och slutade aven hon pa en 3:e plats.

Sedan kom det stora utropstecknet "Mikke"
Sparrvardt. Han skulle dels forsvara Stock-
holms farger i tavlingen samt forsoka kvalifi-
cera sig for deltagande i Svenska Masterskapen
for Seniorer. Sagt och gjort. Efter en suverant
genomford tavling stod "Mikke" som segrare
och inte nog med det, han klarade ocksa kvalet
med god marginal och fick av bara farten
priset for basta prestation och det var han
vard.

Nasta hellashoppare var "Proppen" Lilje-
berg pa 3-meterssvikten klass A, ingen alders-
grans. Varfor skulle han vara samre an
"Mikke". Sa det var bara att klamma till med
en ny grenseger. "Proppen" har klarat kvalet
tidigare sa nu far han sallskap av "Mikke"
bland de stora grabbarna. Alltsa en 14- och
en 15-aring i SM, inte daligt.

Janne Martinsson, som hoppade 5 meter
trampolin, kom pa 3:e plats klass B pojkar.
Och slutligen Eva Brise, som startade i A-
klassen Hoga hopp, fick en 5:e plats i denna
gren.

Vad kunde resultatet bli i en tavling mot
landets ovriga distrikt nar laget bestod av sa
mycket hellasfolk? Bara en sak: SEGER!

Arnex

TAK - FASAOER - SKORSTENAR av PLAT
TILLAGGSISOLERINGAR

KONTOR 94 87 28 VERKST. 15 82 33

TRASKOR
med bildacksulor

Svarta och naturfargade
Stor sortering

TRASKOSANDALER

CENTRUM SKOSERVICE
Trollesundsvagen 12
(vid Bandhagens Centrum)

Tel. 996001

STANSOP AB

Gotgatan 62 • 11646 Stockholm

Tel. 404650 - 41 91 75

Stansning av halkort

SbDRA METALL
EXPORTEN AB

Vavar Johans vag • LUGNET
11644 STOCKHOLM

41 3231, 424551
Koper metallskrot till hogsta dagspriser

OMSMALT BLY I TACKOR

M S I M A N A I N E N
CHIROPRAKTOR

MANIPULATIONSBEHANDLING
av besvar i rygg- och extremitetsleder

Soderakersvagen 9, 141 42 Huddinge

Tidsbestallning tel. 711 8429
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P R I O R A
Allt for talt

Reparationer • Tvattning
Impregnering • Uthyrning

Aven batkapell

Midsommarparken 2
12634 Hagersten

Tel. 187401

Ljuddamparservice

Avgasror - Ljuddampare

Forsaljning & Montering

Klintvagen 22

Telefon 46 20 20

NAFAB
TAK
FASADER
OMBYGGNADER

NACKA—BOO FASTIGHETSPRODUKTION AB

621700 621717

Din
pa soder

® 696708

FARGBRYTNING

VAGG

GOLV

KAKEL

STADMATERIAL

BATFARGER

Nacka Fonsterputs AB
Gamla Varmdovagen 2 • 131 00 Nacka

Kontorsstadning • Industristadning

Trappstadning • Storstadning

Fonsterputsning

Ring tel. 7162432, 7162033
Fasta anbud och arskontrakt

Ansvarighetsforsakring

Kontinuerlig inspektion

AB PUTS
& FASADTVATT
Malmovagen 8—10, 121 51 Johanneshov

FASADTVATTNING
INDUSTRIRENGORING
FASADRENOVERING
VATBLASTRING

Uthyrning av sky-lifts och
tvattaggregat

Stockholm 08/39 27 00
Avd.kontor Gagnef 0241/11095

28



orsakade kaos!
Ovederhaftig kritik av DM..
Antligen, nu bar vi fatt sno. Till och med

for mycket ibland. Aldrig far man vara glad,
men nojda ar vi i van fall. Janne Falk (var
tavlande reporter) kommer pa annan plats
att beskriva de idrottsliga bedrifterna medan
undertecknad skall forsoka redogora for verk-
samheten i stort.

Redan i julnumret kunde vi gladja oss at
en livlig traningsaktivitet och sag fram mot
tavlingssasongen med forvantan, men av olika
anledningar bar det blivit en aning rump-
hugget. Sjukdomar, skador och kollisioner med
skid-ol bar varit orsaken till att vi inte vid
nagot tillfalle i skrivande stund (30/1) kunnat
samlat alia vara basta till en och samma
tavling.

En annan sakert mycket bidragande orsak
har varit att vi ledare varit mycket upptagna
av tva stora DM-arrangemang och foljaktligen
varit tvungna att agna vara mesta krafter at
dessa. Det forsta arrangemanget var senior-
stafetterna for Damer och Herrar samt 50 km,
15 km och 5 km Damer juniorer. IFK Tumba
och vi delade pa jobbet. Tavlingarna gick ute
vid Lida lordagen och sondagen den 20 och
21 januari. I stort kom vi ifran arrangemangen
med hedern i behall, men sjalvklart fanns det
de som aldrig varit med om samre banor,
resultatservice, och annat smatt och gott.

De som har Sodertidningen kunde lasa
reporter Lindstroms kritik. Ibland tycker man
det skulle vara roligt om dom som kritiserar
ville prova pa arrangerandet i praktisk form
och inte bara sta vid malet och bilda sig en
uppfattning. Inte nog med att det var stop pa
sjon dar vi skulle starta och varva — utan
kvallen fore tavlingen star en fritidsfiskare
och borrar hal i isen just dar den enda torra
uppfarten fran sjon var, eller att en stor
motortavling skulle ga i omradet nagon vecka
senare med atfoljande plogning m m. Givetvis
ar inte all kritik obefogad. En del far vi ta
pa oss.

Helgen darpa hade vi nasta stora begiven-
het, DM i Skid-ol individuellt. Lennart Mar-
teng, huvudansvarig for den tavlingen, lade
ner ett enormt arbete pa forberedelserna och
tog mycket hjalp av folk fran orienterings-
sektionen. Pa grund av den tidigare helgens
DM hade vi andra inte mycket tid over att
hjalpa honom, trots detta sag allt sa sent som

pa torsdagsnatten perfekt ut. Organisationen
var klar och aterstod endast arbetena pa plat-
sen som var Tyresta By. Pa fredagen stallde
idrottsforvaltningen upp med fyra scotrar for
sparning (dom hade aven varit ute hela tors-
clagen) men sag den gladje som varar bestan-
digt. Sncn vrliker ner (20 cm) och doljer alia
spar, f^rutom att det blaser och yr.

Tavlingsdagens morgon traffas Lennart och
undertecknad vid klubblokalen for ilastning av
rssterande materiel och da borjade problemen
ined frusna billas, inplogade bilar och fortsatt
ymnigt snofall. Efter upptining och framskott-
r.ing bar det ivcig mot Tyresta mycket for-
senade. Val framme vid Vendelsomalm och
skolan borjade ett verkligt inferno. Pa grund
av att alia skyltar med upplysningar och han-
visningar lag i Lennarts bil visste ingen pa
platsen nagot. Likadant var det nere vid
Tyresta By. Och jag forstar aktiva och ledares
irritation. Pa grund av det som stod i inbju-
dan, otjanlig vaderlek, flyttades starten fram
till kl 10.30 och blev gemensam med Sormland
som forsta startande.

Naval, med ytterligare 10 minuters forsening
av starten var det hela igang och fungerade val
ganska bra, anda till vi vid malet fumlade med
tidlapparna, och lade nagra under i stallet for
over. Ingen bortforklaring men det blev lite
val hetsigt ibland och var ganska kallt, men
Alex med sin stab rattade till det mesta och
vi (skidsektionen) kan vara glada at att kunna
fa hjalp av sa rutinerade personer.

Nar sa antligen tavlingen var over och
lugnet lagrade sig over slagfaltet kunde vi
konstatera att det var befogat med kritik, bade
fran utomstaende och internt, men en sak
gjorde mig bade ledsen och forbannad. Det
var klubbledares upptradande vid malet. Deras
ovederhaftiga kritik och anmarkningar med
nagot av skadegladjens yra over sig. Detta
trodde jag inte om dessa manniskor.

Hoppas inte hellasledare upptrader likadant.
Nar man sa har efterat sitter och ser tillbaka
ar det latt att vara efterklok. Det ar fel av en
sa liten sektion att ta pa sig tva sa har stora
arrangemang nar man dessutom inom sektio-
nen inte forfogar over mer an nagra fa ruti-
nerade funktionarer. Nu kanske lasaren far
det intrycket att vi ar belt knackta, men sa
ar inte fallet. Vi ar odmjukt tacksamma mot
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Valkommen till

KEPS NYA GATUKbK
Hornet: Palmfeltsv./Sandstuv.

(Isstadion ©-station)

FARDIGA RATTER:
39 25 82

S I X T E N S TOBAK
Harpsundsvagen 1 • Tel. 47 90 65

OBSi Lagpris pa tobak och cigarretter

Camel, Pall Mall, Kent 75:—
Prince, John Silver, Ritz 73:—
Blend 59:—
Hobson, Glenn 58:—
Commerce 57:—
Snus 1 :an, Roda Lacket 10 ask . . 21:—

Trott och sliten?
Vi ger Dig ett frascht ansikte

och "nya fotter"

*Dessutom borttagning av
Vartor • Fodelsemarken

Generande harvaxt

*Dronhaltagning • Manicure

E L S A S
Fot- & Skonhetsklinik

& Parfymeri
Arstavagen 57 • Arsta

Telefon 08-91 59 63

Tycker Du om att handla i kvartersbutiken

Da dr Du vakommen till MAILA

Gumman med presentartiklar, husgerad,

myslampor, handstopta ljus och annat

rart till hemmet

LILLA ESSINGENS
Present & Bosattning

Essinge Brogata 6 - Telefon 08-56 28 16

Oppet: Yard. 10.00—18.00
Lord. 10.00—13.00

Sommar lordagar stangt

GLAS AB
det mangsidiga Glasforetaget

Grossistvagen 6 • 12530 AlvSjo
— DYGNET RUNT —

Radiodirigerade servicebilar
Dagtid vx 08/472900 • Jourtel 304300

Vi levererar och monterar
Butiksrutor • Isolerglas • Planglas • Plast
Snickeri • Metall • Bilrutor • Skyddsgias

Okrossbart glas • Inbrottsskydd
Medlem i Glasmasteriforbundet

Leverantor at forsakringsbolagen

REPAFF
HUSHALLSMASKINER
FORSALJNING. SERVICE

Telefon 08/91 40 02 - 91 41 20

Arstavagen 31 • 121 68 Johanneshov

PHILIPS, HUSQVARNA m. fl.

Kyi • Frys • Tvatt • Disk m. m.
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er alia fran orienteringssektionen som stallde
upp och med skicklighet och entusiasm sag till
att det hela fungerade och att skidsektionen
inte helt gjorde bort sig. Och till Lennart
Marteng vill jag saga sa har: Tack for din
helhjartade insats. Och som sagt till alia som
pa ett eller annat satt hjalpte till: TACK.

OGA

Lennart Marteng

Terrangtavling
och artsoppa — tavling
mellan sektionerna

Halla alia handbollsspelare, simmare, bow-
lare, tennisspelare, orienterare och friidrottare!
Kort sagt: ni konditionssvaga inom klubben!

Vi skidakare har tankt utmana er allihop —
om ni vagar forstas — pa en latt stafettlop-
ning runt Kalltorpssjon en vardagkvall i maj.
Ni ska givetvis fa en hel del handikapp om
ni staller upp. Skidakarna kan t ex vara bus-
siga att bara bade bowlingklot, tennisracketar,
diskusar och ett par-tre handbollar i varsin
ryggsack om det skulle behovas. Allt for att
fa det sa rattvist som mojligt. Men mer om
detaljerna langre fram.

Vi hade tankt oss en stafett med fem i varje
lag, tjejer och/eller killar. Man far disponera
lagen hur man vill, ha hur manga lag som
heist med och fa kuta vilken vag man vill runt
sjon.

Efterat hade vi tankt bjuda pa artsoppa och
lite fest pa Hellasgarden — allt for att oka
kontakterna over sektionsgranserna.

Visste ni forresten att i maj ar det jamnt
71 ar sedan Hellas hade sin forsta protokoll-
forda friidrottstavling? En terranglopning just
runt Kalltorpssjon med valfri vag. Tidtagare
var Ernst Klefbeck. Vann gjorde Kalle Hag-
lund pa tiden 22,15 minuter.

Skidsektionens AU
(Artsoppsutskott)

Simhopparna behover stod
- dei ar ebb i kassan!!

Simhoppsintresserade som vill och kan bidraga med en slant for att vidare-
utveckla hoppningen. Som vi vet ar det alltid problem med pengar inom
idrotten men jag hoppas att det finns nagra inom vara kretsar som kan
stalls upp for att stotta hopparna lite extra sa att de kan aka pa lite fler
tavlingar for det ar dar som de verkligen far den extra erfarenhet som gor
dent till battre hoppare.

Kan du och vill vg kontakta Arne Liljeberg, Rottnevagen 49, 12161
JOHANNESHOV. Telefon host 48 86 63, arb 59 10 02.

33



ERNST A CARDELLS
Begravnings- & EldbegangelsebyrS

Folkungagatan 89

Tel. 40 50 15, 42 20 50, 40 40 90

Assistent: CARL A. CARDELL • Tel. 423313

Sommartel: Varmdo 0766/40050, 641077

Snusboden - Turboden
Solvalla full service - Taby full service

V65 - Tipstjanst - Penninglotter

Nummerlotter - Kvicklotter - "A"-lotteriet

Hantverkslotteriet

S N U S B O D E N

Gullmarsplan 4, Johanneshov

Telefon 91 05 55

Kop dina Herrskor

hos Soders

storsta skoaffar

J&M&
skor for hela familjen

Gotgatan 81

Gotgatan 97

Gullmarsplan 1

Kungsgatan 26

TRYCKA
AFFISCHER

AR VART LIV.
Garna slora format.

Garna ifarg.
Garna nar del ar hie brallom.

Ring sa Irycker vi.

JPREKLAM

Farg • Tapeter • Golv

Froer • Godning • Mull

AB Bergs
Farg & Tapet

NYN'A'SV'AGEN 317

TEL. 08/49 36 60

HYR ALL? HOS
sennbrandts
maskinuthyrning
band slip • betongblandare • bo rr mas kin • bu It pistol
domkraft • elcirkelsag • elhandhyve! * elhandsag • elverk
golvslip • hogtrycksspruta • jordfras * kompressor
motorlyftare • motorsag • mutterdragare • plastsvets
sandblasteraggregat * skakslipmaskin • skruvidragare
sticksag • svets • vattenpump • vedkap • overfras mm mm.

O8-190195
ARSTA SKOLGRAND 5.11743 STOCKHOLM
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Bror Furuskog
baste hellen pa DM

Rekordvinter med kyla och sn6. Det har
varit rena paradiset for skidakarna. Men de
daliga vintrarna tidigare ar i kombination
med att klubbens traditionella rekryterings-
omraden (Bjorkhagen, Karrtorp) ar tomda pa
ungdomar idag, gor att Hellas befinner sig i
en vagdal.

Bland juniorerna ar det val i stort sett bara
Johan Boren som kunnat forsvara klubbens
farger — bl a med en 14:e plats pa DM, 10
km. Johan ar ocksa med i Stockholms Skid-
forbunds traningsgrupp.

Annars ar det Bror Fureskog som akt bast
av hellenerna i vinter. Han ar klubbmastare
pa samtliga distanser — blev bl a 12:a pa
DM:s 50 km och sjua pa DM i skidorientering.

Harald Tiren, Jerker Axelsson och Borje
Grafnings — var basta trio i skidorientering
— har haft svart att komma igang i ar. Men
sasongen har just borjat — det har skrivs den
forsta februari — sa mycket aterstar att vinna

annu. Bl a DM-budkavlen som gar den 11
mars.

Hasse Lindeberg, orienteraren, ar annars
framtidsnamnet i skidorientering och trolig
eftertradare till Harald.

Han debuterade i seniorklassen den har
vintern och har visat sig vara en bra skid-
akare. Blev bl a 12:a pa DM i skidorientering.

I Soderskidan, en serietavling pa onsdags-
kvallarna for soderklubbarna, befinner sig
Hellas just nu pa sista plats. Dar leder Ham-
marby fore Linden, Jarla och TyresS. Av
hellener som skulle kunna vinna sin klass har
— ar det val bara Clarra som kan komma
ifraga. Han vann H 56 forra aret. Sjalv ar
han 67 ar!

Om det gatt knackigt i sparen, sa har det
gatt desto battre vid sidan om — vi har ju
arrangerat tva DM sjalva i vinter. Men mer
om det pa annan plats.

Jan Falk

Hasse Lindeberg, Hellas riaste storakare i skidorientering?
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Farbror och Nollan
tva av mina idoler

Om nagon skulle fraga inig om namnen
pa ett par personer (utaiifor fainiljcii)
som betytt niycket for mig, skulle svaret
bli: Ernst Kief beck och "Nollan" Nord-
lander (min klassforestandare i Sodra
Latin). Jag skall forsoka forklara mig
litet narmare.

Det var namligen sa, att jag tidigt (las-
ningen) kom i kontakt med "Farbror" och
han var ju inte en pra'st av det slaget, som
kunde konsten att fa folk att slumra i ban-
karna. Sallan, ty nar Klefbecg forkunnade
ordet fran predikstolen — forst i "Hyddan"
och Katarina kyrka, senare i Sofia — stod
oronen pa skaft hos alia dem som samlats i
helgedomen. Vad kunde nu detta bero pa?

For manga kanske det ar svart att ge ett
fornuftigt svar. Jag har nog sjalv varit i
samma bat. Men sa ha'nde det sig for manga
ar sedan, da jag skrev om min skolgang under
aren 1900—1910, att jag forsokte komma over
ett manuskript till nagon av bans predikningar.
Sagt och gjort — jag ringde upp musikdirek-
toren Hilding Asker, da organist i Sofia. Han
svarade med att beklaga att han inte kunde
sta till tjanst, da Klefbeck aldrig talade fran
ett dylikt. Tabla!

"Farbror" talade sa att saga "fritt ur hjar-
tat" om handelser under veckan — alldagliga
men med poanger. Det hade jag sjalv tillfalle
att erfara, da jag under konfirmationstiden
na'stan varje sondag (da "Farbror" tjanst-
gjorde) var tillstades. Och nar vi hade vara
moten — forst i Stora Mejtens grand, senare
i forsamlingssalen pa Bondegatan) borjade han
med en psalmvers ackompanjerande sig sjalv
med pekfingerspel pa orgeln.

Och sedan var det fritt fram for dagens
underhallare som t ex fabrikor Drewes
(i skarpskytteuniform) med nagot foster-
landskt. Som avslutning blev det applen och
apelsiner — som han tiggt eller kopt billigt,
kastade som tennisbollar tills alia fatt minst
ett "mal". Harliga tider — stralande tider . . .

Och sa var det "Nollan". En sensation in-
traffade redan forsta dagen i den nya skolan,
da den gamle hedersmannen Johan Nordlander
stegade in i klassrummet med en krycka under
vardera armen.

Jag skriver hedersmannen och menar det.
Han var visserligen en "harding" men strang
overvakare av ordning och reda som jag haft
stor nytta av i livet. Laxorna slog han in i
skallen (jag horde aldrig nagon klaga) sa att
de satt dar. "Nollan" var "bara" fil kand men
i vara ogon framstod han som en mycket lard
man — tank sa manga a'mnen han undervisade
i — kristendom, svenska, tyska, historia, geo-
grafi och valskrivning, Han anvande sig ej av
betyg i vara krior av olika slag. Men stod det
"Bra" under en skrivning var det en injektion,
som ra'ckte bade den dagen och nagra till.

Ordning och reda talade jag om tidigare.
Inga "hundoron" eller klotter av nagot slag
gillades — alia bocker skulle vara forsedda
med omslag t o m skrivbockerna. Och var man
mogen for en lugg skulle promenaden till
exekutionsplatsen foretagas i snabb takt. Jag
horde aldrig nagon klaga och en av dem "som
ofta var i farten" var Harald Wiklund, senare
chef for Barlock-institutet.

Det jag relaterat har jag plockat ur en liten
bok som jag totade till for manga ar sedan
och som har titeln "Skolminnen och tidsbilder
fran 1900—1910" (23 A4-ark). Tack for ordet.

Herbert L

Julkortsf orsal j ningen

gav drygt 14 000 kroner

I Hellasbladets julnummer medfoljde tre
julkort. Hellasmedlemmarna fick formanen att
pa ett enkelt och anvandbart satt stodja Hellas
genom att satta in femton kroner pa postgiro-
numret 25 85-8, SoIK Hellas. Julkorten hade
skankts till Hellas av en anonym Hellas-
supporter.

655 hellasmedlemmar stodde julkortdriven
genom att satta in belopp fran femton till
trehundra kronor pa Hellas konto. Totalt gav
julkortsforsaljningen Hellas 14.354 kronor.
Hellas Overstyrelse tackar och bugar for det
stod som medlemmarna visat klubben. Skulle
det forhalla sig sa att nagon medlem glomt att
sanda in pengar for julkorten sa gar det givtvis
bra att gora det aven nu i efterhand.
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Olle-Bull Bageriet

Nytorgsgatan 38

Tel. 41 22 78

Lindhojd Transport AB

Transporterar allt — Overall!

Vallmovagen 11

Telefon 771 01 44

God (condition i alia vader

WALLENIUSREDERIERNA
Swedenborgsgatan 2

STOCKHOLM
Telefon 08/1411 60

ATLAS
Express AB
Gastrikegatan 7
Box 6015
10231 Stockholm

SPEDITION
To Won.r: 30 57 W. 32 44 S3

T«l.»: 17717

Otto Anderuon, Erling

Gunridr Andertfon

AKERI
T.l.fon.r: X 27 «7, 31 63 <0

Curt Ekb.ro

TERMINAL
rormansvog.n 24, Antadal

T.l.fon: \t»3>

H U S M A N S K O S T
till humana priser

Aven till avhamtning

HILMERS C A F E
Timmermansgatan 22

Tel. 849880

Oil-Clean
Sanering av oljeskador och sotskador

Tankrengoring

Utfor transporter for

Sodertorns Renhallning

Mellansjovagen 10 • Huddinge

Tel. 711 33 52
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Oppethallande
i klubblokalen

Hellas kansli ar Sppet vardagar
09.00—12.00 och onsdagar 17.00—
19.00, om Du tanker besoka kansliet
ring alltid forst pa telefon 59 40 23,
under tiden 1 juni—31 augusti finns
mget regelbundet oppethallande.

Pa kansliet finns foljitudc
att kopa:

• Hellasoverallen 190:—, storlek
150, 160, 46, 48, 50, 52, 54 och 56.

• Overall 140:—, storlek 48 och
50 (restlager).

• Hellasbag 75:—.
• Hellashanddukar 30:—.
• T-shirt 19:—, storlek 1—7.
• Blazermarke 20:—.
• Klubbnal 5:—.
Handdukar, T-shirt och blazer-

marke kan kopas genom insattning
pa postgiro 25 85 - 8.

Hellasoverallen, Hellasbag och T--
shirt kan Du kopa hos John Guld-
brands (Enskede Sporthorna) belaget
Gamla Dalarovagen 56, T-banesta-
tion: Skogskyrkogarden.

Tag med medlemskortet far Du
rabatt pa andra varor som finns att
kopa i affaren sasom tavlingsskor,
traningsskor m m.

Kop SPIK-hafte

pa Hellas kansli

Under den senaste manaden har det i dags-
pressen annonserats och skrivits om ett nytt
rabattkupongsystem till idrottstavlingar. Det
s k SPIK-haftet (Sveriges sport- och idrotts-
kuponger). For 55 kroner bjuder man ut ett
rabatthafte som innehaller trettio olika erbju-
dr.nden. Varje kupong ger tva entreer om tva
pcrsoner gar samtidigt. Tanken med detta
erbjudande ar att man skall tacka upp de
laktarplatser som normalt alltid star tomma
pa idrottstavlingar.

Under 1979 erbjuds bland annat sju all-
svenska fotbollsmatcher, varav tre derbyn.
Basketklubbarna Alvik och Solna liksom
Hellas i handboll finns med i projektet. Man
erbjuds biljetter till ett par av deras matcher.
Damfotbollen ar representerad av fyra klub-
bar. Och man kan aven se Getingarnas matcher
i speedway. Vidare ingar biljetter till friidrotts-
tavlingarna Finnkampen och DN-galan.

SPIK-haften kan du kopa i Hellas klubb-
lokal, Stora Gungans vag 14, Enskede, eller
genom att satta in 55 kronor pa postgiro-
numiner 25 85-8, SoIK Hellas. Du stoder aven
Hellas genom att kopa ett hafte. Klubben far
nagra valbehovliga kronor per hafte som
Hellas saljer.

Boken om Hellas jubileumsskrift
Av bestaende varde blir den skrift:

"Hellas genom 80 ar" som vara tre
skrivande medlemmar Kjell Lofberg,
Sverker Tiren och Jan Falk haller pa
att utarbeta. Sedan forra sommaren
har dessa tre arbetat pa detta stora
projekt, som ser ut bli nagot alldeles
extra. Tidigt i hostas forelade de OS
en synopsis, som angav en mycket
hog ambitionsgrad. Och de har verk-
ligen levt upp till denna med dagar
och kvallar av kallstudier i dels vara
egna gamla handlingar pa klubbloka-
lens vind, dels Stadsmuseets arkiv.

Arbetet har av IPS bedomts ha ett sa
stort allmant intresse att Kjelle och
Janne fatt ett stipendium pa 5.000:—
som bidrag!

I skrivande stund ser vi ut att fa
en skrift pa ca 300 sidor varav inte
mindre an ca 100 kommer att fyllas
av ett bildmaterial av idrottshisto-
riskt varde, som belyser klubbens
framvaxt och liv genom aren. Idag ar
det kalkylerade priset 35:—. Boken
kommer att bli klar under hosten
1979 — detta jubileumsar.
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FROST & EKBLAD AB

Instrumentvagen 21

H A G E R S T E N

Telefon 45 62 42

WEIMERS GARN AB
Folkungagatan 93
11631 Stockholm

Telefon 4265 18

YAK
delikatess
margarin

VAR extrasaltat delika-
tessmargarin. I dekorativ
bordsask. Ett rent vegeta-
biliskt margarin med
mycket hog halt fleromattat
fett. Friskt och gott.

STURE PETTERSONS

GLASMA'STERI

Helgessons vag 3

NACKA
Tel. 7 1 6 2 2 4 2
Bost. 7733321

Glasar allt overall!

B-0:s SERVICE
Borje Olsson AB

Barbogrand 1 - Bandhagen
Tel. 478285 - 9991 70

BYTESBACKAR
TRUM- o. SKIVSVARVNING

BROMSTILLBEHOR

KALLA HUS BLIR VARMA
isoleringsmetoden Isoschaum
i gor kostnadsfria besok for att undersoka
forutsattningarna for Isoschaum-metoden.
Fatsa priser och garantl.

Svante Moquist AB
Tallidsvagen 3 131 03 NACKA 1
Telefon 08/7164400
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75 ar
4/4 Holger Eklund
8/4 Georg Werner

25/4 Rolf Hagstrand

70 ar
25/4 Eric Qvickstrom
22/5 Harry Andersson

3/6 Tage Carlen
16/6 Herman Brunback
19/6 Sixten Soderberg

60 ar
24/4 Einar Malmqvist
24/4 Hans-Olov Landstrom
27/6 Georg Tonnert

50 ar
9/6 Bert Johansson

31/3 Stig Liljekvist

t
Foljande hellener bar lamnat

kamratkretsen

SETH LEVIN

ROLF SPORSfiN
CARL ERIK EKSTRDM

Stod Hellas — lira bingo!

Gillar du att spela bingo. Da skall du besoka
Las Vegas vid Fridhemsplan (T-banehuset).
For gar du dit och spelar bingo sa stoder du
Hellas idrottsverksamhet. Hellas ar namligen
en av de klubbar som ingar i den forenings-
allians som spelar bingo dar varje dag.

1978 gav bingon pa Las Vegas Hellas en
inkomst pa 136.000 kroner. Pengar som ar
nodvandiga for att klara idrottsverksamheten
i Hellas sju sektioner.

M & G - INREDNINGAR
Egen tapetserarverkstad for Stilmobler

och gardininredningar

Mastarbrev garanterar kvalitet

Timmermansgatan 37 - Telefon 41 50 16

AB Nya R S Screen
Skyltar, affischer

och dekaler

Rosenlundsgatan 29

Tel. 682400

AB ALHEDS
BYGGMASKINER

Sicklauddsvagen
11644 STOCKHOLM

Tel. 4321 10

Allt i byggmaskiner

FRUKOST och KAFFE serveras

Aven avhamtning

Priser som passar alia

Kaffestugan Spaljen
Timmermansg. 18, Tel. 847002

C.SCOTTSMALERI
&MASKINAB
Lagenheter, kontors- o. affarslokaler
Jarnkonstruktioner och Broar
Forgyllning av gravstenar

Sktiftlig 2-drs-garanti

T.l.fon 08(69 1 5 13

Massor o. Chiropraktor
Botar migran, rygg- o. ledbesvar

Examinerad

KALLE JOHANSSON
Tel. 08/975909
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RO-NI PLAT AB

Rosenlundsgatan 54

116 53 STOCKHOLM

Telefon 69 82 25

Utfor alia slag av

PLATSLAGERIARBETEN

Merlin & Horn
RekbrnfotoAB
Brannkyrkagatan 59 B

11722 STOCKHOLM

Telefon 69 1467, 69 1439

ab precisa tryck
Nybohovsgrand 48

Box 9063 • 10271 Stockholm

vi trycker ...
Snabbset • Reklam
Sjalvhaftande etiketter

188759 • 184879

AB Stalmekano
Formsprutningsverktyg

och
Verktygskonstruktioner

Tellusborgsvagen 67—71

12637 Hagersten

Tel. 195000

HANTERING
UNDERHALL

STYRSYSTEM

08-42 00 65
PACK, 100 61 STOCKHOLM

Trycksaksproblem?
Vi bar ga'rna den bordan

NORDISK BOKINDUSTRI AB
FARSTAPLAN 10 • 12347 FARSTA

TELEFON 930890

STUBBINGS
Konsulterande Ingenjorsbyra AB

Barnangsgatan 14 — Tel. 402976

Styrmansgatan 19 — Tel. 679935

S T O C K H O L M

PIANOVERKSTAD
Stachewsky & Hoffman

STAMNING, POLERING OCH
ALLA SLAGS REPARATIONER

Forsaljning av begagnade pianon

Tel. verkstad 405496

Tel. bost. 7442454, 3001 78

Nordstroms Maskinuthyrning
Ringvagen 27 • Sollentuna

Tel. 3511 71, 960682

Betongblandare • Vibratorer • Kango
Golvslipmaskiner • Taktegelhissar • Spikapparater
Tryckluftmaskiner • Hakistallningar • El-hyvlar m. m.

Kontinental flakt i
Gamla sta'n

Restaurant

patte
Storkyrkobrinken 9

Tel. 20 18 18
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Seth Levin

in memoriam

Det glesnar bland de gamla stadiga Hellas-
furorna. Den 15 januari lamnade Seth oss
gamla vanner efter ett langt och gagnerikt liv
for Hellas. Han var vid sitt franfalle 86 ar.

"Sette" — han gick under det namnet bade
i skolan och i PG (Pastorns Gossar)). Jag
minns det av den orsaken att vi var skol-
kamrater i Sodra Latin. Men vi var inte klass-
kamrater da han alltid var en klass fore mig.

Redan pa den tiden i borjan av 1900-talet
visade han sin formaga att springa fort i sma
interna tavlingar som t ex da det en gang
gallde att fortast mojligt hitta eti "triangel-
punkt" i Hogalidsbergen. Gymnastiklararen,
major Aman, brukade hitta pa sadana tav-
lingar. Det fanns inga kakar bland de bergen
da ... men val tobaksland.

Liksom manga andra hellasgrabbar gick
"Sette" och laste for "Farbror" Klefbeck. Jag
kan inte paminna mig att han var med pa de
arliga fotvandringarna for att skaffa sig sa
kallad grundtraning. Det var val hans med-
fb'dda anlag for lopning som gjorde att han
redan 1911 blev juniormastare pa 100 m med
tiden 11,7- Han deltog senate ocksa i stafett-
lag — dock inte det som slog svenskt rekord
i korta stafetten pa 43,1 ar 1915. Da jobbade
han uppe i Norrland vill jag minnas. Men i
Norrland satte han litet senare ett rekord pa
100 m (11,0)) som stod i over 40 ar. Bland
andra idrottsliga meriter kan namnas, att han
var olympier vid Spelen i Stockholm 1912 och
blev fyra pa 100 m vid Baltiska Spelen 1914.
Basta tiden (23,0) pa 200 m noterades 1914.

Pa ledarsidan har han gjort betydande
insatser bl a som vice ordforande i Hellas
1920—27 och sekreterare i Gamla Hellas-
pojkar 1935—48. Vidare var han ordforande
i bowlingsektionen 1934—36 och redaktor for
Hellasbladet 1920—21. Det racker en stund,
ty en san har prestationsformaga visar val en
mer an vanlig hangivenhet i arbetet for sin
ungdomsklubb och darmed alia gamla vanner.
"Sette" var en generos manniska flodande av
oforfalskad vilja att gladja alia.

Herbert Lindell

Rationell VVS-Service AB

VARME . VENTILATION

SANITET o. RENSNINGAR

Pingstvagen 16 • Tel. 189180

VVS-Butik

AB NORRMALMS RdR
Kungstensgatan 14 • 11357 Stockholm

Telefon vaxel: 234720

Varme- och Sanitetsanlaggningar

Installationer • Reparationer

Fjarrvarme

Optiker Birger Boman
Leg. optiker

Hornsgatan 67 - 11721 Stockholm
Telefon 695569

Utprovning och undersdkning
av glasogon

Du blir snygg i hiret hos

MALM & LINDHOLMS

HERRFRiSERING

Halmstadsvagen 43 • Bjorkhagen

Tel. 48 97 54

Vi 25-Srsjubilerar!

P A L M A T O R A B
• FASADBEHANDLING
• LUFTBEHANDLING
• DAMMKAPSLING
« BULLERSKYDD
• TUNNPLATSARBETEN

Harpsundsvagen 144, 12440 Bandhagen
Tel. 08/990255

Tappers Cykel & Sport
Cykel med godkant las och lyse

465:—

Grondalsvagen 37

Tel. 454613
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AN-JA
PERSIENNER • MARKISER

Allt i solskyddsbranschen

Vattersvagen 35
Tel. 81 58 81
121 64 Johanneshov

Harpsundsvagen 5—7
12440 Bandhagen
Tel. 99 91 95

Medlem av Solskyddsproducenternas Forbund

EDER NARMASTE

OPTIKER

HULTINS OPTIK
AV K U N O I . . MEIX-STYKELSEN

Leg. optiker

Tel. 422322
Obs! Oppet fran 08.30

PAPPERSINDUSTRI
Pettersson & Kellner AB

Swedenborgsgatan 11

11648 STOCKHOLM

Telefon 44 19 00

ENSKEDE
GLASMASTERI

GLASREPARATIONER INRAMNMGAR
Si. Gungahs vag 6, Enskede Telefon 49 11 71
(APOTEKSHUCCT) 49 61 24

Vid behov av material till

VILLAN och TOMTEN kontakta:

HAGERSTENS

BRANSLE & BYGGNADSVAROR
S:t Mickelgatan 95 • Malarhbjden

Tel. 460249, 46 1759

BLOMSTERHANDELN
LILIAN

Renstiernas gata 17

11631 Stockholm

Tel. 40 1535

INGJUTNINGSDETALJER i plast
distansror — armeringsklotsar

ursparingar — profiler
skyddsknoppar

BULO-BOLAGET AB
Storvretsvagen 32 • TRANGSUND

Tel. 08/771 11 00

Nar det galler

VASKOR och HANDSKAR
anlita

Jddervaikan at

Folkungagatan 68 (hornet Dstgotagatan)

Tel. 420333

LARS JOHANSSON
BYGGSERVICE AB

Vastergardsvagen 71, Huddinge
Telefon 711 1359

TILL- OCH OMBYGGNADER
MASKINUTHYRNING

SANDSBORGSKYRKOGARDENS

BLOMSTERHANDEL
Blommor och grant for alia tillfallen

Dalens Alle • Tel. 4951 47

Teleflora
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Alia ganger

alia sasonger

ar vi hellener valkomna till

HELLASGARDEN

Traningsspdr + Bastu + Server ing

Parkering in. m.

HELLAS egen friluftsgdrd
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10 GODA RAD
otn konsten att misskota sin kondition.

1.
Ga aldrig i trappor. Ta alltid hissen, aven om det
bara ar en vaning. ~

Anvand alltid bilen. Ga aldrig, inte ens korta
strackor.

3.
Rok ofta och mycket, garna i kombination med
alkohol.

4.
Avsta fran den uppfriskande och stimulerande
sondagspromenaden.

5.
Utnyttja lunch, sammantradespaus o.dyl. till att
sitta stilla, roka och prata.

6.
Sloa och "vila" ordentligt pa semestern - avsta
helt fran fysisk aktivitet.

7.
Se till att Du har goda svepskal, nar nagon vill ha
Dig med pa motionstraning.

8.
Skulle Du trots det bli oyertalad att borja motio-
nera, se till att det inte blir regelbundet.

9.
Konsumera betydligt tier kalorier per dag an vad
kroppen forbranner.

10.
Uppfatta motionssymbolen TRIM som Trottsamt -
Rysligt - Idiotiskt - Motionerande.
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nan det gallen

EPIREX

BOHUSGATAN 19
INTERFLOORING CO AB

• 11667STHLM • TEL 08-40 05 80

Retkna med

RAGN-SELLS
f6r miljosaker avfallshantering

Kontakta oss
for en effektiv losning av
Era renhallningsproblem

RAGN-SELLS

Sophantering
Avfallstransporter
Kompostering
Oljeskadesanering
Slamsugning
Hogtrycksspolning
Atervinning

• STOCKHOLM
08-151310

Ragn-Sellsforetagen AB

Sveavagen 124, IV
113 50 STOCKHOLM

• JARFALLA
08-36 29 70

Ragn-Sells Renhallning
i Jarfalla AB

Spjutv. 8, Box 6056
175 06 JARFALLA

• SOLLENTUNA
08-35 28 35

Sollentuna

Renhallningsverk AB

Vaderholmen
191 50 SOLLENTUNA

• PARTILLE
031-440970

Ragn-Sells
Fastighetstjanst AB

Jarnringen 23, Box 218
43301 PARTILLE



Motionspigg?
Ror pa dig sa mar du piggare. Den bekvama tranings-
drakten hittar du pa Domus, PUB och Obs! Ar du kort
eller lang? kraftig eller smal? stor eller liten? Det spelar
ingen roll. Vi har traningsdrakter for hela familjen, i
manga farger och modeller.

DOMUS'PUB fa!


