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STORSTUGAN I NY SKEPNAD

Hellasgårdens storstuga har ändrat karaktär. En ny krögare, Kalle Schröder, har tagit över serveringen, 
byggt nytt kök och gett rummen nytt innehåll. Foto: Jan Falk

STORSTUGAN I NY SKEPNAD
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Liwendahls Rör & Värme AB är ett familje företag från Värmdö.

Vi gör allt inom VVS! Ring eller maila oss ifall ni behöver hjälp med något!

Telefon: 08-570 200 25
Mail: rasmus@liwendahls.se

www.liwendahls.se
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SoIK Hellas Årsmöte 2017

Härmed kallar SoIK Hellas alliansstyrelse till årsmöte på Hellasgården, Storstugan,
torsdagen den 30 mars 2017 klockan 19.00

Alla medlemmar i samtliga medlemsföreningar är välkomna och har närvaro- 
och yttranderätt men endast en representant från varje förening har rösträtt.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter, årsredovisning, revisionsberättelse, 
förslag från styrelsen och förslag från medlemsföreningarna skickas till 

medlemsklubbarna och kommer finnas tillgängligt på Hellas 
hemsida www.hellas.se senast två veckor innan mötesdagen.

Alla bjuds på kaffe med dopp.

Välkommen!
Alliansstyrelsen

Klefbecks 150 år uppmärksammades

På juldagen den 25 december hade det 
gått 150 år sedan Hellas grundare Ernst 

Klefbeck föddes. Det var därför naturligt att 
Gamla Hellener, GH, lade ned en krans vid 
graven på Sandsborgs kyrkogård.

Ernst Klefbeck, ”Farbror” kallad, var präst 
i Katarina församling då han tog initiativ till 
att bilda ”Pastorns Gossar” den 14 maj 1899, 
den förening som 1912 bytte namn till Sim- 
och IK Hellas.

1906 byggdes en ny kyrka i Katarina, 
nämligen Sofia kyrka i Vitabergsparken. Då 
Sofia 1917 blev en egen församling blev Ernst 
Klefbeck dess förste kyrkoherde. Församlingen 
firar alltså 100-årsjubileum i år. Det betyder 
att ”fattigprästen” Klefbeck kommer att få 
ytterligare uppmärksamhet under året.
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Nedflyttning trots kanonresultat 
Hellas herrlag svarade för en kanonsäsong i 2016 års div 1. Poängskörden med sju poäng, 
blev den bästa någonsin. Men när sluttabellen summerades i december hamnade Hellas 
ändå under nedflyttningsstrecket. 

– Det är helt ofattbart egentligen. I fjol höll 
vi oss kvar på fyra poäng och nu tog vi nästan 
dubbelt så många poäng men åker ur. Det känns 
oerhört bittert, kommenterar lagkapten Anders 
Håkansson. 

När de primära laguppställningarna presen-
terades inför serien stod det klart att årets div 
1 Norra skulle bli ett “getingbo”. En serie utan 
någon solklar förhandsfavorit och inte heller 
några givna slagpåsar. Med matcher som avgörs i 
supertiebreak samt tillämpandet av no-ad regeln 
(avgörande boll vid 40-lika) i dubbelmatcherna 
kunde Hellas egen statistik- och analysexpert, 
Johannes Hellström, konstatera att sannolik-
heten för att Hellas skulle vinna hela serien var 
ungefär lika stor som att vi skulle gå poänglösa 
från sju matcher. 

Lovande inledning
Efter premiärhelgen hade Hellas redan plockat 
hem sina två första pinnar efter en 4-2 vinst 
över Umeå TK.

Hellas tog sedan en poäng i hemmamatchen 
mot Åkersberga 3-3 och i Eskilstuna besegrades 
TK Hobby med 4-2. Så med fem poäng inför 
sista helgens sammandrag befann sig Hellas på 
trygg mark ovanför strecket och förutsättningar-
na för förnyat kontrakt såg onekligen lovande ut.

Det fanns dock ett skräckscenario där TK 
Hobby kunde springa om oss på mållinjen men 
då krävdes det att Hobby skulle vinna bägge sina 
två avslutande matcher, där de bl.a skulle möta 
topplaget Danderyds TK.

Inte skulle Eskilstunalaget mäkta med en 

sådan slutforcering?
Näsbyparks TK och Lidköpings TK stod 

som arrangörer för årets sista sammandrag. 
Hellas öde skulle avgöras i Lidköping medan 
Hobby skulle spela sina matcher i Näsbyparks 
tennishall.

Tufft mot serieledarna
På lördagen ställdes vi mot serieledarna Lidkö-
ping i deras hemmahall. Denna helg fick vi klara 
oss utan vår pålitliga matchvinnare, Peter Lantz, 
som befann sig med sin hustru på BB med nyfött 
barn. Det innebar att kapten Håkansson och 
analysexpert Hellström själva fick snöra på sig 
tennisskorna och kliva in i hetluften.

Efter dubblarna var ställningen 1-1 efter en 
stabil vinst från Håkansson/Vignesh Ramesh.

Lagen fortsatte sedan följas åt fram till 2-2 
efter att vårt starka nyförvärv Vignesh förlängt 
sin segersvit (6-0 i singelfacit i årets serie!) med 
en meriterande vinst i supertiebreak mot Robert 
Rasmussen på andrasingeln. Samtidigt förlorade 
Johannes Hellström en spelmässigt jämn match 
på fjärdesingel med 3-6, 4-6.

Anders Håkansson kunde dock inte hota svår-
slagne Staffan Falkenström på tredjesingeln så 
allt hopp om poäng hängde på Lucas Ideström. 
Lucas som haft en tung säsong resultatmässigt 
fick en drömstart mot Lidköpings Jakob Arvids-
son-Ehn. Första set 6-2 till Lucas. Jakob vände 
och tog andra set med 6-3 och ett supertiereak 
skulle än en gång avgöra.

Här visade Lucas upp en enorm kampmoral 
och kunde kriga hem matchen med 10-7 och 

TENNIS

forts
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därmed rädda en mycket viktig poäng för Hellas.
Men så kom analysexpert Hellström med en 

rykande färsk update från Näsbyparks tennishall 
som väckte oro; TK Hobby hade sensationellt 
besegrat topplaget Danderyd med 4-2 och var 
nu bara en poäng bakom oss. Det mest illa-
varslande var att förutsättningarna inför sista 
spelomgången talade till Hobbys fördel. 

Förstärkning i laget
Hobby hade Umeå som låg hopplöst sist kvar att 
möta, medan vi stod inför en betydligt tuffare 
utmaning; Örebro TK – som också var invol-
verat i streckdramat och behövde ta minst en 
poäng mot oss för att inte åka ur. Det krävdes 
alltså vinst mot Örebro för att inte vara beroende 
av Hobbys slutresultat.

Det var en taggad och fokuserad Hellastrupp 
som anlände till Lidköpings tennishall på sön-
dagsmorgonen, dagen till ära kraftigt förstärkt 
med elitspelaren Oscar Pallin som spjutspets. 
Pallin som stått listad för oss under året men 
oturligt nog inte varit tillgänglig för spel för-
rän nu i allra sista matchen. Skulle han bli vår 
frälsare? Tungan på vågen?

Dubblarna drog igång och Pallin bildade 
par med vår vinstmaskin, Vignesh. Det började 
lovande, första set spelades hem i tiebreak (7-2). 
Tyngre start på andradubbeln för Lucas Ide-
ström/Eric Moberg som tappade första set med 
4-6. Men bägge dubblarna svängde åt varsitt 
håll och fick avgöras i supertiebreak. Lucas och 
Eric svarade för en heroisk insats och vann sitt 
supertiebreak med 10-6. 

Tyvärr blev siffrorna de omvända för Pallin 
och Vignesh, vilket innebar 1-1 i matcher. Gläd-
jande nog poppade det in en resultatuppdatering 
på tennis.se som gav Hellasspelarna råg i ryg-
gen; Umeå hade skaffat sig en 2-0 ledning mot 
Hobby efter dubblarna. Hoppet levde ännu i 
allra högsta grad.

Med endast fyra singlar kvar att avverka av var 
förutsättningarna följande: För vår del krävdes 
vinst i tre av de fyra återstående singlarna för att 
hålla oss kvar av egen kraft. Vid oavgjort slut-
resultat skulle vi behöva förlita oss på att Umeå 
klarade av att utöka sin ledning och vinna en av 

de fyra singelmatcherna mot Hobby.
Genom att Pallin anslutit fick Lucas flyttas 

ned på en andrasingel och Vignesh var återigen 
tillbaka på fjärdesingeln där han fram till denna 
söndag varit obesegrad.

En timme senare lämnade bägge Hellasspe-
larna sin bana med tunga steg. Lucas hade fått 
rejält med smörj av Örebros tjeckiske nyförvärv, 
Lukas Jedlicka: 1-6, 1-6.

Och ingen i Hellastruppen kunde tro sina 
ögon när vår omutlige vinstmaskin Vignesh 
för första gången i serien fick se sig besegrad, 
till råga på allt enkelt nedmonterad av 15-årige 
junioren, Viktor Arsov med 2-6, 1-6. 

Nervös väntan
Chocktillståndet förträngdes dock snabbt för det 
var bara att gilla läget och skicka ut Oscar Pallin 
och Erik Moberg på banan för att rädda ett oav-
gjort resultat, som förhoppningsvis skulle räcka.

Pallin var revanschsugen efter den bittra 
dubbelförlusten och gjorde processen kort med 
Anton Johansson på förstasingeln. Vinst med 
6-2, 6-4. Allting hängde nu på Erik Moberg, 
som fram till denna ödesmättade match inte 
vunnit någon singel i årets serie. Det rådde dock 
ingen brist på självförtroende; Erik sluggade på 
med sitt kraftfulla baslinjespel och malde ner sin 
opponent, Gustav Joachimsson, med 6-2, 7-6. 
Eriks första singelvinst i årets serie kunde inte 
kommit mer lägligt!

Tabellen uppdaterades på tennis.se och vi låg 
fortfarande kvar ovanför nedflyttningsstrecket 
med våra sju poäng.

Strax därefter trillade nya resultat in från Näs-
bypark och mötet mellan Umeå – TK Hobby, 
resultat som fick alla i truppen att kippa efter 
andan.

Hobby hade vänt till ledning med 3-2 och 
det enda vi kunde göra nu var att be till högre 
makter att Umeås Adam Jonsson skulle finna 
mental ork att kriga ned Hobbys svårspelade 
veteran, Pasi Pannula (alternativt att Pannula 
skulle känna av den enorma pressen som vilade 
på hans axlar och få sitt livs gummiarm.)

Under bilresan hem från Lidköping trillade 
en lovande uppdatering in som förkunnade att 
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Adam Jonsson vunnit första set i tiebreak. Nu 
skulle väl inte Pannula orka resa sig?

Dessvärre är denne försedd med en vinnar-
skalle utan dess like. Han firar sina triumfer på 
banan med att gå ned på knä med sträckta armar 
i skyn (precis som Borg gjorde när han vann 
Wimbledon 1980 för femte gången) och efter 
varje förlust överväger han att lägga racketen på 
hyllan för gott. 

Pannula tar med andra ord sin tennis på liv 
eller död. Han viker aldrig ned sig och det fick 
stackars Adam Jonsson bittert erfara denna 
episka söndagkväll. Pannula, piskad att vinna, 
slet som ett djur och vände matchen till vinst 
efter ett rafflande supertiebreak med 10-8.

Adams förlust blev därmed hela Hellas för-
lust. Hade han vunnit de två sista poängen i 
matchen hade vi klarat oss kvar i ettan. Eller 
om Pallin och Vignesh vunnit supertiebreaket 
i sin dubbel. Några futtiga bollar visade sig bli  
brutalt avgörande denna säsong. Så pyttesmå 
marginaler handlade det om.

Föll på målsnöret
Vi lämnar dock division 1 med en genuin känsla 
av stolthet och revanschlust. Vi tog Hellas högsta 
poängskörd i div 1 under de fem säsonger vi 
haft den stora äran att få vara med i näst högsta 
förbundsserien. Undertecknad grävde i arkiven 
och här följer lite kuriosa/statistik från Hellas 
tidigare div 1 säsonger.

– 2002, debutsäsongen tog Hellas fem poäng 
och klarade sig kvar precis ovanför strecket.

– Säsongen 2003 utökades serien till åtta lag 
och höll oss kvar med sex poäng.

2004 Efter att ha tappat flera av våra bästa 
spelare, åkte Hellas ur efter idel förluster.

2015, efter elva års frånvaro gjorde Hellas 
comeback och samlade ihop fyra poäng vilket 
räckte precis för att hålla oss ovanför strecket på 
bättre matchskillnad än Kramfors TK  – som 
hade samma poäng.

2016 slår vi alltså nytt klubbrekord och tar 
sju poäng med två vinster, tre oavgjorda, två 
förluster. En tokjämn serie där Åkersberga tar 
en poäng mer än oss vilket placerar dem som 
tabelltrea. Fyra lag i serien parkerar på sju poäng 

men Hellas hamnade under strecket p g a sämre 
setskillnad.

Lagkaptenen Anders Håkansson sam-
manfattar:
- Matchen mot Näsbypark var ett bakslag. Där 
saknade vi både Lucas och Lansen i truppen och 
förlorade med 1-5. Det går ju inte att med någon 
säkerhet säga att resultatet blivit annorlunda om 
de två hade spelat men vi hade definitivt haft en 
större chans att få med oss en poäng. Utan dem 
hade vi inte en suck.

Hade vi dessutom haft tillgång till Oscar 
Pallin i ytterligare någon av matcherna så hade 
det också kunnat vara en “game changer”. Han 
håller ju i särklass högst nivå av oss alla.

- Inför sista helgen trodde vi att det skulle 
räcka med att kryssa mot Lidköping och Örebro 
för att hänga kvar, vi hade dock inte alls räknat 
med att Hobby skulle slå Danderyd, vilket dom 
gjorde och det förändrade ju förutsättningarna 
helt. Danderyd låg ju tvåa i tabellen inför den 
avslutande helgen och hade chans på seriesegern. 
Vi trodde väl, lite naivt kanske, att de skulle göra 
allt för att ta hem serien men istället förlorade 
dom både mot Hobby och Näsbypark så att 
båda lyckades gå om oss. Det får anses vara en 
grov missräkning.

Hur går snacket i laget nu?
– Det känns förstås sjukt bittert men 

revanschlusten är stor. Samtliga är taggade på 
att ge järnet för att vinna tvåan nästa säsong. Vi 
ska tillbaka så snabbt det bara går!

Richard Gardt
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Elin började med tennis som sjuåring
Skolan, kompisarna och tennisen. Det är vad allt kretsar kring för Elin Ahlström, 13 år. 
Allt detta är lika viktigt för henne. Därför gäller det att hitta ett sätt där ingenting försum-
mas i tillvaron. 

- Jag tränar tennis fem gånger i veckan. Ibland 
på tider som gör det svårt att hinna iväg efter 
skolan. Då får jag försöka plugga när jag är kvar 
i skolan och ibland ta med mig läxböckerna till 
träningen, säger hon.

Elin börjar bli van. Hon har spelat tennis 
sedan hon var sju år, uppmuntrad av pappa 
Martin som själv spelade mycket när han var 
yngre och även idag har träningstider. Då händer 
det att Elin följer med och ibland får spela lite 
med honom.

- Jag började när vi var på sommarstäl-
let på Värmdö och tyckte det var roligt. Sedan 
började jag i Hellas där jag har tränare som Johan 
Thorselius och Richard Gardt.  

Vad är det roligaste med tennis?
- Det är att man hela tiden lär sig något 

nytt. Jag måste bli bättre på allt. Det viktigaste 
för mig nu är att bli bättre mentalt, något vi 
tränar i Hellas. Jag har lite dåligt självförtroende, 
och kan börja tänka på att jag ska förlora när jag 

spelar.
Förutom att spela på tennisbanorna i Eriksdal 

eller sommartid vid Hellasgården, kan det bli lite 
extra konditionsträning hemma.

- Ett bra sätt är att springa i trapporna 
där jag bor.

Elin går i sjunde klass i Högalidskolan och 
har en halvtimme till träningen och de andra 
i klubben. Om hon skulle önska sig något så 
vore det fler tjejer i hennes egen ålder, säger hon.

Vad finns det för tävlingar?
- Ganska många. Nästa helg ska jag spela 

i Järfälla och längre fram hoppas jag få spela en 
Europatävling. Jag var med ett annat år, då det 
gick i Vänersborg. Nu blir det i Trollbäcken.

På sommarlovet kommer jag spela mycket i 
Värmdö och sedan ska vi åka till Båstad. Det 
blir det nästan samtidigt som Hellas har ett 
träningsläger.

Jan Falk
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Hellas friidrott visade musklerna 
Två arenarekord, ett klubbrekord, sex guld, fyra silver och nya personbästa för alla tävlande. 
Ja vad säger man, Hellas friidrottsgäng var inre ens i form än utan låg i tuff träning strax 
före julhelgen då Muskelkraftspelen ägde rum i Uppsala.  

Första guldet under tredagarstävlingarna togs 
redan i inledningen. William Gardell, 01 

och Josephine Rezene Hjalmarsson, 00, sprang 
60 meter i 17-årsklassen, wilhelm så snabbt att 
han vann hela tävlingen på 7.50. 

Den andra dagens största prestation stod utan 
tvekan Draina Kintu, 02 för som snubblande ur 
startblocken sprängde 8 sekunder, 7.92 vilket 
gav en överlägsen seger i F15. Här hade vi två 
till i final, Bilge Kaya,02 A-final och fyra på per-
sonbästa 8.15 och Caroline Cedergren B-final 
PB (försök 8.60). Superbra med tanke på det 
enormt stora startfältet med 33 startande tjejer.

Stora hopp
Att Hellas mer och mer blivit en hoppklubb 
råder inget tvivel om. Carl-Einar Söderström 
Eskonniemi (CE), 99 vann längdhopp för män 
med en segermarginal på över en meter och satte 
dessutom arenarekord. Carl af Forselles, 01 vann 
klassen P15 även han med en segermarginal på 
nästan en meter.

CE följde upp med en fin andraplats på 60 
m för män (7.29), där också Willam kvalificerat 
sig till final och slutade femma.

Axel Boij du Rietz, 00 är på banan igen efter 
tufft sjukdomsår. Och så han springer – han tog 
ett mycket välförtjänt silver på 800 m.

Spjutkastaren Carl Widenholm, 00 saknar 
tävlandet inne och bytte spjutet mot en kula 
denna gång. Nytt personbästa på 11.36 och en 
andraplats i klassen P17.

                                                          

Arenarekord
Det blev nytt arenarekord och seger för Elias 
Sahlin i P17 höjd, en tävling som vi på förhand 
trodde skulle bli tuff. Elias tog dock kommandot 
direkt och var aldrig hotad och vann på 192 
cm. Att hoppa så högt så tidigt på säsongen är 
väldigt bra, med tanke på att teknikträningen 
knapp satt igång än.

I klassen F17 sprang Josephine Rezene Hjal-
marsson, 00 till sig en femteplats.

Bilge Kaya knep två silver i F15, ett i längd 
ledde och ett på 200m med ett präktigt per-
sonbästa på 26.45. Tyvärr hamnade hon inte i 
A-heatet utan fick göra sitt eget lopp i B-heatet, 
heatseger med nästan en hel sekund.

Caroline Cedergren, som också sprang 200 
m i F15, kom nia i det stora startfältet med över 
30 löpare, och blev åtta i tjejernas längd.

Slog Maria Fernströms rekord
Så var det dags för dagens hjältinna Draina 
Kintu i F15 igen. Nu vann hon 200 m i stor 
stil och sprängde ännu en magisk gräns med 
tiden 25.92. Klubbrekord! Tidigare innehavare 
av rekordet var Maria Fernström och hade stått 
sig sedan 1982. Maria Fernströms meritlista är 
lång. Här finns såväl segrar i Finnkampen och 
en EM-final som svenska rekord och tolv SM-
guld, varav åtta individuella och fyra i stafett. 
Tyvärr avled Maria i allt för ung ålder efter en 
längre tids sjukdom.

Jeanette Sténson Hallgren

FRIIDROTT
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Decimerat lag i kämpamatch 
Hellasbladets utsände fotograf valde att tillbringa en del av lördagseftermiddagen den 21 
januari med att se Hellas handboll möta HUFF från Huddinge i Huddingehallen. Det 
blev en svajig match.   

Några profiler i Hellas: målvakten Rasmus 
Nilsson som inte släppte in en enda straff, 

Felix Sjöstrand som satte alla straffar, sex stycken 
- och ytterligare några mål, totalt nio - till Hud-
dingemålvaktens förtvivlan, Martin Schappert, 
en klippa i försvaret, Karl Ringkrans som slet på 
linjen och tvingade fram både utvisningar för 
Huddinge och straffar för Hellas samt Daniel 
Lindholm, stark i försvar och spelmotor. Vi får 
inte glömma övriga i laget som kämpade fram 
resultatet: Erik Cahp, Alex Kungberg, Carl 
Cahp, Richard Hornö och Aman Elias.

Influensan slog till
Det blev en match som präglades av att Hud-
dinge ryckte ifrån med några mål och där Hel-
las slet ikapp, ibland helt, ibland nästan och så 
ryckte HUFF ifrån igen. Hellas gjorde en habil 
insats, inte minst med hänsyn till att influensan 
slagit till så att vi bara hade två avbytare. Man 
visade också att man med fullt lag troligen inte 
skulle haft några större problem. Hellas har ett 
ungt lag med lovande kompetenser och kan 
säkert jobba sig upp i seriesystemet.

Matchen hettade egentligen inte till förrän 

HANDBOLL

Felix Sjöstrand på linjen.
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20 minuter in i andra halvlek då Hellas lagle-
dare Johan Cahp, efter några svajiga domslut, 
såg sig föranledd att kraftfullt, delge den ena 
domaren misstanke om jäv (domaren ifråga är 
också lagledare i en annan av klubbarna i samma 
serie), och även meddelade honom några icke 
uppskattande omdömen om domsluten. Detta 
uppskattade inte den tilltalade och det blev en 
generell höjning av tonfallet som ledde till att 
domaren viftade med ett blått kort - något som 
jag aldrig sett förut - trodde först det var en snus-
näsduk - och i samma höga tonläge anmodade 
Johan att lämna lokalen. Efter några minuter 
hade han lugnat sig och Johan fick komma in 
till läktaren, och så småningom diskuterade de 
i ett normalt tonläge. 

Redde ut stormen
Det är, åtminstone, slarvigt av handbollsförbun-
det att ha domare som dömer i samma serie som 
de själva har klubbengagemang, och likaså av en 
domare att acceptera sådana uppdrag. Oavsett 
vad som händer finns alltid en risk för jäv, och 
det är både förbundets och domarens ansvar att 
sådana situationer inte får uppstå.

Resultatet efter Johans avvisning blev att 
Hellas under en period hade tre utvisade, men 

på ett suveränt sätt kunde hålla HUFF stången 
och även sätta några baljor innan vi åter var 
fulltaliga. Sedan blev det bättre och bättre, och 
med en knapp minut kvar var Hellas ikapp, igen, 
till 20 – 20, efter en snyggt lagd straff.

Fin laganda 
Starkt spelat, inte minst med tanke på skade- 
och sjukdomsbilden, och ett fint exempel på 
Hellas laganda. 

Det kan också nämnas det inte är första 
gången som en lagledare i Hellas engagerar sig så 
starkt i laget och spelet så att han måste avsluta 
matchen på annat ställe än lagledarbänken. På 
70-talet lyckades dåvarande tränare och ledare, 
Roland Mattsson och Rolf Wikström, med 
bedriften att båda två bli uppvisade på läktaren.

Matchprotokollet hittar ni på http://proto-
koll.svenskhandboll.se/2016/1615131051_m.
pdf 

Och, du vet väl att Du kan stötta Hellas 
handboll och bli passiv medlem i Handbolls-
klubben. Det kostar 500 kr per år och plusgirot 
är 65 43 60-7!

kjellgus45

Rasmus Nilsson, säker i målet.



14

Ny entreprenör
Det som hänt är att Hellasgården fått en ny 
entreprenör till Storstugan. När Mattias Förare 
gjorde klart att han inte skulle fortsätta gick 
budet, efter ett antal samtal med olika intres-
senter, till Kalle Schröder. Han har nu tecknat 
ett femårigt arrendeavtal med Hellasgårdens 
Garantförening.

- Det blev klart i oktober att jag fick ta över. 
Sedan har det gått rasande fort med ombyggnad 
och allt annat, förklarar han.

Tvåbarnspappan Kalle Schröder bor i Häst-
hagen där han också växte upp. Han kan sko-
garna utan och innan, inte minst eftersom han 
i barndomen orienterade i Järla IF.

- Jag kommer från en riktig friluftsfamilj. 
Min pappa Peter, en gång i tiden landslagsman 
i modern femkamp, jobbade länge som Na- och 
gympalärare i Älta och tog med oss på skridsko 
och skidor härute. Mamma jobbade som kon-
sumentjournalist på Sveriges Radio. Nu fick 
dom rycka in och hjälpa till med ombyggnaden, 
berättar han och visar bilder på hur det gick till. 
En hel del kompisar deltog också i arbetet.

Kalle berättar att han länge haft en dröm om 
att få vara med och utveckla Hellasgården. Han 

Hellasgården i ny skepnad
”Ursäkta röran, vi bygger om”. Beskedet utanför Hellasgården strax före jul fick många att 
undra. Och när portarna slogs upp till Storstugan i mellandagarna möttes besökarna av en 
helt ny interiör med mörkbetsade timmerväggar, ljusare tak, en restaurangdisk i marmor 
och en glasvägg in mot köket.

Omvandlingen gick snabbt. Så fort Hellas 
haft sin julmiddag den sista torsdagen 

i november sattes arbetet igång. Allt revs ut, 
golven slipades, lutades och oljades, innertaket 
fick en ljusare färg och de timrade väggarna 
mörkbetsades.

Nya svarta stolar till de gamla borden – som 
i sin tur gjorts kortare och slipats om. 

Samma sak skedde med rummen innanför. 
Storstugans 80 platser har kompletterats med 
grannrummets 40 platser samt 20 platser i det 
lilla, tidigare outnyttjade rummet längst in.

Nere i källaren inreds dessutom ett lekrum 
där föräldrar kan lämna sina barn samtidigt som 
de äter middag i Storstugan, kanske om de är 
där en fredag-eller lördagskväll och äter. Det är 
nämligen tanken att Storstugan inte bara ska ha 
öppet alla dagar i veckan, utan även kvällar på 
fredagar och lördagar.

Men det kanske mest iögonfallande i Storstu-
gan är den nya restaurangdisken i vit marmor 
och glasväggen in mot köket så att alla ser hur 
personalen arbetar bland grytor och kastruller.

Hellasgårdens kock Christoph Buchet.

Ett eget hörn vid spisen.
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såg en potential till en mer öppen och lockande 
verksamhet. Bara man tar fram rätt koncept.

- Jag hörde av mig till Kurre Nyström i Hel-
las, men då var det inte aktuellt med någon ny 
entreprenör. Men så kom plötsligt beskedet att 
Matte skulle sluta och att jag var välkommen 
att utveckla mina idéer.

Restaurangdröm
Kalle Schröder jobbade som ung på olika kro-
gar, men kom i stället att ägna sig åt reklamfilm. 
Han har byggt upp ett av de större bolagen i 
branschen, men restaurangdrömmen släppte 
han aldrig.

- Jag läste att det fanns planer på att Bleck-
tornsparken på Söder skulle rustas upp och 
då fick jag en idé att start restaurang i en liten 
byggnad intill där det hade varit förvaring åt 
parkleken och omklädningsrum. Det tog 3-4 år 
att förhandla med Stockholms stad. Sedan två 
år driver vi restaurang Bleck där. Det har gått 
jättebra, berättar han.

Nu har han lämnat filmbolaget till sin kom-
panjon och satsar allt på krogdrömmen.

- Det har varit helt galet mycket folk här 
sedan vi öppnade. Rekordet under en dag var 
400 sålda maträtter och 200 kaffe, allt detta på 
fyra timmar! Vi hade tre kockar som jobbade 
för fullt.

Vilka reaktioner har du mött?
- De flesta har varit väldigt positiva, men 

en och annan äldre besökare har varit kritisk. 
Dom tycker inte om förändringen. Jag har 
frågat om det är de surrande drickautomaterna 
och plastinredningen dom saknar, men inte fått 

något svar…
I samband med nyöppnandet skrevs det 

en artikel i restaurangtidningen White guide. 
Rubriken löd ”Matdestination i skogen, gastro-
nomiskt friluftsliv på Storstugans Hellasgården”.

- Det känns väldigt bra så här långt. Förhopp-
ningen är att få fler att komma hit på vardagarna 
för att promenera och äta lunch. Sedan blir det 
mycket fester, bröllop och företagsevenemang 
– vi är överösta med förfrågningar. Det blir en 
marig uppgift att balansera detta med att ha 
öppet för allmänheten på fredag- och lördags-
kvällar, säger Kalle Schröder.

Sedan ska det givetvis finnas plats för Hel-
lasalliansens egna klubbar och medlemmar. Det 
ingår i förutsättningarna.

Jan Falk

Kalle Schröder och Garantföreningens Kurt Nyström.

Den nya disken och glasväggen in mot in mot köket.

Källaren där barnen får ett lekrum.

forts
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Hellasgården, forts

716 16 28, så lägger vi upp informationen i vår 
publika kalender På Gång och på annan synlig 
plats på Hellasgårdens hemsida. Vi försöker 
i mån av möjlighet även hjälpa till att sprida 
information om ditt arrangemang i våra kanaler.

Att kännedomen om större aktiviteter når ut 
till alla som berörs gagnar både arrangören och 
oss som jobbar här ute.

För att planera lägerverksamhet kontakta oss 
på samma sätt som ovan så försöker vi hitta ett 
upplägg som passar just din förening. Kom ihåg 
att vara ute i god tid, speciellt om ni planerar att 
använda er av övernattningsstugorna.

Använd dig av våra informationstavlor
På området finns två inglasade informations-
tavlor. Alla Hellasföreningar har möjlighet att 
informera där. Du skriver själv ut ditt infor-
mationsblad och lämnar det till oss i Sjöcaféet/
bastureceptionen så sätter vi upp det.

Micke och Irina Nyberg

Nyttja möjligheterna med 
Hellasgården!

Närhet till naturen och möjligheter till både café och restaurang gör Hellasgården, akti-
viteter utomhus i kombination med bastubad, lokaler för sammanträden till en populär 
plats även för företag. 

-Vi har sedan vi tog över verksamheten 2012 
successivt ökat antalet företagsaktiviteter. I sep-
tember i fjol hade vi exempelvis 18 arrangemang 
med företag av varierande storlek, och vi har 
idag en fungerande organisation för att ta emot 
förfrågningar och genomföra arrangemang, 
berättar Micke Nyberg som tillsammans med 
hustrun Irina och ett antal anställda driver Hel-
lasgårdens bastuanläggning och konferensdel. 

Bland företagen som utnyttjat Hellasgården 
återfinns exempelvis Hennes & Mauritz, Fjäll-
räven och Dipart.

Kanske något även för Hellas medlemmar 
att föreslå för det företag man arbetat på? Man 
bokar via konferens@hellasgarden.se eller på 
telefon 08 – 716 16 28.

Om du och din förening i Hellas har planer 
på att förlägga ett arrangemang vid Hellasgården 
rekommenderar vi dig att i god tid kontakta oss 
som driver anläggningen.

Hör av dig med ett mejl till oss på boka@
hellasgarden.se eller tala direkt med oss på 08 

Notis!
Hellasgården i DN
Den uppfräschade Storstugan och det nya köket på Hellasgården fick 
stor uppmärksamhet i Dagens Nyheter den 10 februari. En hel sida 
ägnades åt gården som toppades av en bild på de anställda stående 
på trappan: Julia Barcellos, Teo Doverhagen, Nichlas Bergstedt och 
Kalle Schröder. Rubriken löd ”Från furumys till finlir. När Storstugan 
i Hellasgården öppnar i ny regi storsatsar man på miljön och menyn 
– och hoppas på kvällsgäster.”
En bättre start kunde inte den nye entreprenören önska sig.
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det skrev långa upprop för att få så många som 
möjligt att hjälpa till: ”vi skola bygg ej för endast 
för nuet utan även för framtiden, för kommande 
Hellasgenerationer”, skrev han. Gården skulle 
bidra till att svetsa samman sektionerna, öka 
kamratskapet och trivseln.

Efter taklagsfesten i oktober 1943 med Ernst 
Klefbeck i spetsen, byggdes gården till undan 
för undan och i början på sommaren 1950 hölls 
den officiella invigningen. Den hade fått skjutas 
fram några månader sedan Klefbeck avlidit i 
april samma år.

Medlemmarnas klubbgård
När den första delen av Hellasgården byggdes 1943 förverkligades en gammal dröm. Ända 
sedan klubben bildades 1899 hade medlemmarna ofta aktiviteter kring Källtorpssjön och 
”PG:s udde” som den populäraste badplatsen kallades. 

Garantföreningen för Hellas Friluftshem 
bildades 1937 för att skaffa fram en 

klubbkåk med bastu. 1942 fick man arrendera 
de 3500 kvm där gården ligger av Stockholms 
stad. Därefter gick det snabbt. Byggnaderna 
som ritats av Hellasmedlemmen och arkitekten 
Rolf Hagstrand hade först byggts av rejäla tim-
merstockar av en byggmästare i Rättvik, mon-
terats ned och därefter fraktats med lastbil till 
Stockholm. Sedan hjälptes ett 50-tal hellener åt 
varenda helg med bygget. En a de drivande var 
Birger Malm (pappa till Brittis) som i Hellasbla-

Inomhustävling och nybörjarkurs
Närhet till naturen och möjligheter till både café och restaurang gör Hellasgården, akti-
viteter utomhus i kombination med bastubad, lokaler för sammanträden till en populär 
plats även för företag.

Hellas orientering införde klubbsamlingar 
under 2016, syftet är att prioritera några få 

av de många tävlingar som finns med i nationella 
tävlingsprogrammet, och att vi förhoppnings-
vis blir många som anmäler oss till just dessa 
tävlingar. 

Första klubbsamlingen för 2017 blir Indoor 
Cup som går i två etapper i början av februari, 
i Saltsjöbaden respektive Torvalla.

Nybörjarkursen i orientering vänder sig i 
första hand till ungdomar som är nyfikna på 
idrotten och som vill prova på att komma ut på 
en riktig tävling. Men självklart är även vuxna 
välkomna. Av kursens åtta tillfällen (sju för 

vuxna) är två tillfällen orienteringstävlingar med 
banor anpassade för nybörjare. 

Intresset för nybörjarkursen ser ut att hålla i 
sig från i fjol. Innan föreningen ens gått ut med 
formell inbjudan har ett tiotal anmälningar 
kommit in. 

Intresserad? Läs mer på hellasorientering.se

ORIENTERING
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”Alla är välkomna till Hellas simning”
- Vi har en god och lite familjär stämning hos oss, säger Rebeca Lindberg, en av Hellas 
simtränare. Hellasbladet träffar henne i Gubbängsbadet en kväll då delar av C-gruppen 
har träning. 

Hellas har uppemot 65-70 aktiva som 
alternerar mellan bassängerna i Eriksdal, 

Västertorp och Gubbängen. De är indelade i C-, 
D- och teknikgrupper beroende på hur långt 
man nått i sin utveckling. Därtill kommer de 
unga polospelarna som håller till i Gubbängs-
badet på lördagar. Men när Hellasbladet dyker 
upp är det fortfarande torsdag och plats för 
C-gruppen att nöta in tekniken i alla simsätten.

Träningen inleds på bassängkanten med 
inriktning på kondition och styrka. 

- Men jag lägger också in en del samarbetsöv-
ningar. Jag tycker det är viktigt att vi skapar bra 
gruppkänsla, säger Rebeca Lindberg. 

Hon och simtränaren Michelle Kantor hedra-

des för övrigt med stipendier vid Hellas senaste 
julmiddag. Själv höll hon på med konstsim i 
Neptun från sju till 14 år. Sedan följde några 
år med simning och polo i Hellas innan hon 
sadlade om till tränare – hon är utbildad både i 
SISU och Svenska simförbundet och har dess-
utom simlärarutbildning.

Men det var hennes bror Thomas som började 
simma. 

- Hans tränare hörde av sig till mig och 
ville att jag skulle komma och lära ut hur man 
”skovlar”, det vill säga ligger stilla i vattnet som 
man kan i konstsim. Det var så jag kom över till 
Hellas, berättar Rebeca.

Nu var det inte bara Thomas som fanns i 

SIMNING

C-gruppen. Fr v Anette Lindberg, Leo Trolin, Petter Norss, Eleonor Rosengart, Lovisa Spångberg, Moa Karlsson och Rebeca 
Lindberg.
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Hellas, utan även mamma Anette som hade 
ett simmarförflutet i Hässleholm. När Thomas 
började simma blev hon ”simmarförälder” och 
till sist gick hon alla dåtida kurser och blev 
tränare. Nu stöttar hon Rebeca på träningarna.

Hellas upptagningsområde är huvudsakli-
gen de södra förorterna samt Södermalm. Det 
som skiljer Hellas från konkurrentklubbar som 
Neptun och Polisen är att man inte är lika 
elitinriktad.

- Det gör att vi fått en hel del simmare från 
de större klubbarna, ungdomar som gillar att 
simma men som kanske inte känner att de räcker 
till i klubbarnas elitsatsning. I Hellas blir den 
viktigaste sporren att bli bättre och slå sina egna 
rekord, säger Anette.

Självklart tävlar man också med andra och 
C-gruppens närmaste mål i mitten på januari var 
att delta i det riksomfattande UGP, Ungdomens 
Grand Prix.

Yngst i C-gruppens träning den här kvällen 
var Moa Karlsson.

- Jag har simmat i tre fyra år och började när 
min pappa sa att jag rörde mig som en delfin i 
vattnet, säger hon och skrattar. Nu simmar jag 
tre gånger i veckan, 3000-4000 meter varje gång.

Kvällen därpå ska det vara terminsstart i 
Västertorpsbadet är det tänkt, men oroande 
rapporter berättar att taket blåst av i stormen. 

- Just nu vet vi inte hur det blir där i fort-
sättningen, vi får väl leta efter andra alternativ, 
säger Anette Lindberg.

Jan Falk

Eleonor Rosengart 

Rebeca Lindberg

Lovisa Spångberg Moa Karlsson
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Brittis bowlingstjejer 
Brittis Malm, 90 år i december, har ju haft som vana att dela ut ett eget stipendium vid 
klubbens traditionella julmiddag på Hellasgården.
Så även vid den senaste och då till bowling, där hon själv varit aktiv. Stipendiaterna denna 
gång blev Rebecka Bäckman och Alexandra Niväng.

BOWLING

Amanda Niväng och Rebecka Bäckman premierade av Lennart Hjelm och Stefan Widenholm från alliansstyrelsen.

Notis!
Skrällar i Mångkamps-SM
Calle af Forselles, friidrottare i åldersklassen P16, gick 
fram som en slåttermaskin vid Mångkamps-SM i Uddevalla 
i mitten på februari. Han vann samtliga grenar, dessutom 
med personbästanoteringar. Notera särskilt höjdhoppet 
där han klarade 203 och hade goda försök på 209. Även 
60-meterstiden bör nämnas: 7.30.

Carl-Einar Eskonniemi Söderström, första året i P19, tog 
brons och Bilge Kaya, F15, kom femma, ynka 40 poäng 
från silverplatsen. 

Lägg därtill att Calle Sténson samtidigt var uttagen till 
landskampen mot Norge. Det bådar gott inför utesäsongen.

Carl af Forselles
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Nostalgi: Hellasidrott 1927

Tack från Brittis
Mitt varma och innerliga tack för en fantastisk 

uppvaktning på min 90-årsdag!
Jag kände mig mycket hedrad, vilket framgår av 

bilden i Hellasbladet, nr 4 -16.

Hellenen Brittis Malm
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MANUSSTOPP:
Nr 1 15 januari Nr 3 15 augusti
Nr 2 15 april Nr 4   5 november

Våra Jubilarer 2017!

90 år
12/3 Kerstin Gjöres

85 år
12/2 Lars Pettersson
28/3 Georg Ekström
6/5 Bengt Vinell

80 år
3/3 Rolf  Wikström
8/2 Jonas Ernfridsson
24/5 Eric Forslund

75 år
17/2 Kristina Dahlqvist
8/5 Ove Ehn
21/5 Ante Glavinic
13/6 Owe Norberg
25/6 Bengt Johansson
19/7 Dick Hoppe

70 år
22/2 Ulf  Berggren
3/4 Göran Roos
8/4 Clas Ström
12/4 Marianne Kroner
21/5 Dan Eriksson
25/5 Björn Holmgren
13/6 Frank Ström
14/6 Massoud Zojaji
20/6 Hans Carlsson
24/6 Julio Gabriel
23/7 Lennart Björk

60 år
15/2 Bo Cederlöf
23/2 Per Hägglund
16/3 Thomas Pettersson
17/3 Karl-Erik Bäckström
28/3 Peter Lindström
28/3 Håkan Tärnroth
30/4 Maria Melbing
12/4 Ove Axelsson
17/4 Johan Cahp
19/5 Bo Fogelberg

50 år
20/1 Helena Gregoriusson
8/2 Fredrik Lindberg
11/2 Ulrika Wendt
15/2 Eva Gustavsson
21/2 Elisabeth Hjertman
22/2 Dag Lindberg
1/3 Stefan Sundström
7/3 Martin Eineborg
16/5 Ola Kinnander
22/5 Anders Öster
28/7 Stefan Hall

†
Följande Hellener har
lämnat kamratkretsen

Inga Retsloff
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Våra Jubilarer 2017!
ALLIANSSTYRELSEN 
2016
Ordförande:
Stefan Widenholm
Patronsväg 4
131 50 Saltsjö-Duvnäs
Tel: 070-962 31 00
stefanwidenholm@hotmail.com

Vice ordförande:
Bo Jutner
Fendergatan 4
120 71 Stockholm
Tel: 073-341 40 20
bo.jutner@distrairs.se

Sekreterare:
Clas Ström
Kärnvägen 2
13755 Tungelsta
Tel: 070-513 20 20
classe@stroms.eu

Kassör:
Lennart Hjelm
Källåkersvägen 36
145 71 Norsborg
Tel: 08-531 716 90, 070-839 05 16
lhjelm@telia.com

Ledamöter:
Kjell Appelquist
Skebokvarnsvägen 281
124 53 Bandhagen
Tel: 070-658 59 59
kjell.appelquist@gmail.com

Per-Arvid Bergman
Bastugatan 44A
118 25 Stockholm
Tel: 08-714 97 32, 070-827 67 66
per-arvid.bergman@salem.se

Hans Carlsson
Gamla Magelungsvägen 80
125 43 Älvsjö
Tel: 08-647 37 13, 076-778 28 78
hans.carlsson.47@live.se

André af Forselles
Klisätravägen 13
138 33 Älta
Tel: 08-773 00 04, 073-101 38 11
a.forselles@telia.com

Suppleanter
Anders Thureson
Lovisinsgatan 5D
151 73 Södertälje
Tel: 070-531 36 77
anders.thureson@hercules.se

Kjell Gustafsson
Skäravägen 3
746 39 Bålsta
Tel: 070-827 85 90
kjellgus45@gmail.com

KLUBBORDFÖRANDEN
Hellas Bowlingklubb
Kjell Appelquist, tel. 070-658 59 59
PlusGiro 40 05 26-0
kjell.appelquist@hellasbowling.se

Hellas Friidrottsklubb
Stefan Widenholm, tel. 070-962 31 00
PlusGiro 65 43 00-7
stefanwidenholm@hotmail.com

Hellas Handbollsklubb
Anders Fält, tel. 070- 354 84 62
PlusGiro 65 43 00-7
stefanwidenholm@hotmail.com

Hellas Orienteringsklubb
Rolf Skoglund, tel. 070-221 92 21
PlusGiro 70 57 43-3
skoglund.rolf@telia.com

Hellas Simklubb
Bo Jutner, tel. 073-341 40 20
PlusGiro 19 41 84-8
bo.jutner@distrairs.se

Hellas Tennisklubb
Anders Öster, tel. 072-538 33 66
PlusGiro 55 93 10-8
anders.oster@uc.se

Sällskapet Gamla Hellener 
Hellas Kamratklubb
Kjell Gustafsson, tel. 070-827 85 90
PlusGiro 50 53 33-5
kjellgus45@gmail.com

De senaste nyheterna om
SoIK Hellas Alliansförening

läser du på klubbens hemsida

www.hellas.se

Revisorer
Björn Holmgren
Liljeholmstorget 32
117 61 Stockholm
Tel: 08-710 47 83, 070-945 55 24
bjorn.f.holmgren@bredband.net

Jan Edlund
Ystadsvägen 115
121 51 Johanneshov
Tel: 08-600 15 76, 08-600 15 75
070-630 18 75
jan@primavi.nu

Revisorsuppleant
Kurt Nyström
Färgargårdstorget 50
116 43 Stockholm
Tel: 08-640 40 96, 08-640 40 93
070-658 13 72
kurt.nystrom@mbox302.swipnet.se

SIM och IK HELLAS

ALLIANSFÖRENINGEN
www.hellas.se
info@hellas.se
PlusGiro 25 85-8

Ältavägen 100
131 33 Nacka

Hellasbladet
hellasbladet@hellas.se

HELLASGÅRDEN
Bastu- och motionsanläggning
Ältavägen 101, 131 33 Nacka
08-716 39 61
hellasreception@gmail.com
www.hellasgarden.se
www.facebook.com/Hellasgarden

Restaurang Storstugan
Ältavägen 100, 131 33 Nacka
08-716 07 02
storstugan@hellasgarden.se

Sim- och Idrottsklubben Hellas
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SoIK Hellas
Hellasgården
Ältavägen 100
131 33  ÄltaPOST

TIDNING

Nacka 6

Porto
betaltB


