
 
SoIK Hellas bildades 1899. I år, 2009, fyller den anrika stockholmsklubben 110 år. Denna unika 

händelse uppmärksammas med en jubileumsdag på klubbens egen friluftsgård, Hellasgården, Nacka 
SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 

 
Hellas Överstyrelse (ÖS) inbjuder till aktiviteter 

KLOCKAN 12.00 - 16.00 
Öppet hus på Hellasgården för allmänheten såväl som klubbmedlemmar. 

Klubbens sektioner, Bowling, Friidrott, Handboll, Orientering, Simning, Tennis samt Gamla Hellener 
(GH) och Supporterklubben visar upp och informerar om sina verksamheter och sin historia 

 
 – interaktiv bowling – friidrottsaktiviteter för ungdomar 
 – beachvolley (handboll) – lättare orienteringsbanor 
 – tipspromenad för ungdomar (simning) – tennisinstruktioner 
 – tipspromenad för äldre med priser (GH och Supporter) 
 

Utöver ovanstående är gårdens motionscentral och nyrenoverade bastuavdelning värt ett besök. 
I Restaurang Storstugan i Hellasgårdens huvudbyggnad finns allt från matservering till  

kaffeservering med smörgåsar och kaffebröd. 
I motionscentralens servering finns drycker, kaffe, smörgåsar, korv och glass. 

 
Ta tillfället i akt med att aktivt delta, pröva på alla aktiviteter som bjuds under dagen. 

Friluftsklädsel rekommenderas för deltagande i vissa av aktiviteterna. 
 

KLOCKAN 16.30 
Interna festaktiviteter endast för klubbmedlemmar och speciellt inbjudna gäster. 

   Program 
 – Restaurang Storstugans grillbuffé 
 – underhållning 
 – några väl valda ord 
 – högtidssammanträde med utdelning av utmärkelser 
Interna festaktiviteten beräknas pågå en bit in på kvällen ungefär så länge tillräckligt intresse finns! 
 
Subventionerad kostnad för grillbuffén inkluderat lättdryck och kaffe med kaka är för ungdom upp till 
och med 12 år 50:-, för övriga 150:-. 
Personlig inbjudan har skickats per post till medlemmar som tilldelas utmärkelse av högre valörer och 
som ska utdelas i samband med grillbuffén. 
Anmälan för deltagande och erläggande av avgiften görs internt till sektionerna, GH eller Supporter-
klubben. Närmare information finns på sektionens hemsida. Anmälan ska vara gjord senast 
söndagen den 10 maj. Utrymmet på Hellasgården är begränsande för antalet deltagare varför 
kvotering kan komma att bli aktuellt i kombination med först till kvarn .... 
Omklädnad och dusch innan buffén för Hellasmedlemmar som är ute hela dagen och har detta behov 
kan göras utan avgift på gårdens motionscentral/bastun. 
 

VÄLKOMMEN 
SoIK Hellas Överstyrelse genom Keith Sandqwist, ordförande 


