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i korthet
Naturgräset kvar
på Hjorthagens IP
FOTBOLL Det blir fortsatt spel
på naturgräset på Hjorthagens IP för division 3-laget
Värtan, och även för Djurgårdens junior- och ungdomslag.
Anläggandet av konstgräsplan
skjuts upp.
– Jag tror inte det blir
konstgräs de närmaste tre,
fyra åren, säger Värtans IK:s
ordförande Mats Rehn.
Så småningom kommer ändå förändringen.
Hela idrottsplatsen ska då
förskjutas bort mot gasverket
när tusentals nya lägenheter
byggs på gasverkstomten och
norra Djurgården.

Tuff helg för
Westermalm
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Hellas var nere på
botten och vände
Den forna mästarklubben i handboll har fått nytt liv.
För två år sedan brydde
sig ingen. Spelare kom
bakfulla till träningen
eller inte alls. Hellas var
rejält på dekis och nedläggning hotade. Nu har
vinden vänt.
Klockan är 21.30 på onsdagskvällen och ett gröntröjat gäng tar
Eriksdalshallens handbollsplan i
besittning. Att träna på obekväma
tider är vardagsmat om man är
ett bottengäng i division 2. Det är
precis var SoIK Hellas är.
Men en gång i tiden var det annorlunda. Då var herrlaget bäst i
Sverige, mer överlägset än dagens
mästarlag Hammarby. Man radade upp sju SM-guld, det senaste
togs 1977. Men sedan gick det bara utför, ända ner till division 3.
– För två år sedan var det katastrofalt nära att huvudstyrelsen
skulle lägga ner handbollen, säger
Nils Welléus, spelare och sportchef.
Under många år hade handbollssektionen dragits med dålig
ekonomi, delvis på grund av att
få brydde sig om att betala medlemsavgifterna. Det fanns ingen
fungerande styrelse. Starka ledare saknades. Konkurrensen om
halltider blev allt hårdare och
ungdomslagen lades ner. Till slut
fanns bara ett herr- och ett B-lag
kvar. Valet stod mellan att skrota

◗ Pastor grundade

Baksidesbild från legendariska Rekordmagasinet 1949. Äldre och minnesgoda
läsare ser förstås att Roland Mattsson är trea från vänster i nedre raden.
Hellas handboll för gott, eller uppbåda alla krafter för en nystart.
– Det hade varit för sorgligt om
en av landets mest anrika klubbar
skulle försvinna.
Räddningsaktionen skulle komma att kräva en hel del arbete. Inte
minst med medlemmarnas attityd.
– När vi skulle träna var det lite
”ring så spelar vi”, berättar Magnus Eriksson. Och de som dök upp
kunde vara bakfulla.
Eriksson sitter i den nya styrelsen
som lyckats få ordning på verksamheten, både sportsligt och ekonomiskt. Skulderna är betalda och
förra säsongen avancerade laget till

division 2. Visserligen har säsongen
börjat trögt, men samtliga spelare
och ledare är övertygade om att nytt
kontrakt kommer att säkras. Sedan
har klubben stora visioner och mål.
– Vi ska bli klubben för hela Stockholms innerstad och sedan för hela
Sverige. Tanken är att vi 2012 ska
vara i elitserien, säger ordföranden
och målvakten Mathias Lind.
Dagens trupp är rutinerad och
består av spelare som i de ﬂesta
fall har erfarenhet från elitserien
eller division 1. Nyrekrytering behövs. Nils Welléus tror inte att det
ska bli några problem.
– Hellas är fortfarande ett starkt
varumärke.

◗ 1899 grundade Ernst
Klefbeck, pastor i Katarina
församling, idrottsföreningen
Pastorns Gossar. 1912 byttes
namnet till Sim- och Idrottsklubben Hellas.
◗ Hellas handbollsherrar har
vunnit sju SM-guld, det första
1936 (ﬁnalseger mot KarlskronaFlottan med 7–5), och det senaste 1977. 1968-1972 tog Hellas
fyra raka SM-titlar.
◗ Några stora proﬁler genom
åren är Roland Mattsson, Lennart Eriksson, Dan Eriksson,
Frank Ström och Erik Hajas.

– Många som är över 30 år känner till oss, säger Mathias Lind.
De kanske har barn som vill spela
handboll och då väljer de oss.
Eriksdalshallen har alltid varit
Hellas hjärta, men planer ﬁnns
på att bygga en multisportarena
vid Hellasgården och då vill man
dit.
– Vi hoppas att hallen ska vara
färdig om fyra år, säger Nils Welléus. Då kan vi satsa hårt och starta nya ungdomslag.
● Lars Allerstedt
lars.allerstedt@mitti.se
tel 550 550 69

Svenska hopp
i Eriksdalsbadet
SIMHOPP Den 2–3
februari avgörs Arena
Diving Champions
Cup i Eriksdalsbadet.
De svenska hoppen är
framför allt Anna Lindberg, men även Elina
Eggers, Martina Andrén
och José Egana.

Roger Franzén
tränar talangerna
FOTBOLL Hammarby TFF,
allsvenska Hammarby IF:s
talanglag, har klart med ny
tränare till den kommande
division 2-säsongen. Det blir
43-årige Roger Franzén som
de två senaste åren varit
assisterande tränare i BP:s
herrlag.

Tung seger för
Hammarby
INNEBANDY Hammarby IF tog
en mycket viktig 7–4-seger
mot Duvbo IK i Eriksdalshallen
i lördags. Matchen stod och
vägde efter två perioder då
ställningen var 4–4.
Vinsten var nödvändig för
att Bajens herrar på allvar
ska vara med i toppstriden i
division 2 östra Svealand.
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Hellas tränar för att säkra nytt kontrakt i division 2. Sedan är siktet inställt på elitserien inom fyra år.

HANDBOLL Kommande helg
blir hektisk för Westermalms
IF:s damer. På lördagen är
det match i Sjöstadshallen
mot Kiruna, och dagen därpå
match mot Boden i Eriksdalshallen.
– Vi ser med tillförsikt fram
emot helgen, säger lagledaren
Bengt Malmgren.
I höstas mötte Westermalm
de båda norrlandslagen borta,
och då blev det vinst mot Kiruna och förlust mot Boden.
WIF ligger på nionde plats i
division 1 norra.
– Målet är att hänga kvar
och etablera oss. På sikt vill vi
avancera.

