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, I, det vi hälsa Eder välkomna i fö reningen, ställa 
VI 1111 Eder sAvfii som till de gamla fö ren ingsmed
~emma la en lika vänlig som enträgen mamng att 
Icke stt~mma påpeka för vänner och bekanta nyttan 
och nÖJeI af aH blifva medlem i S. A. f. SAken har 
Ni nigon, som Ni kan intressera för saken. InsAnd 
uppgift under adress Stockholms Amatör Förening 
Stockholm O. ' 

o 

8/rsmötel. 

Lördagen den 24 februari höll S. A. f. under 
Ofverste O. Enbloms ordförandeskap si tt ordinarie 
årsmöte för 1917 1 Restaurant Riche. Ett femtiotal 
föreningsmedlemmar bevistade mötet. 

Ett bland de första ärendena på föredragningslistan 
v.r slyr,elS:tns förslag all för mångirigt, framgångsrikt 
arbete I Idrottens och skyttets Ijänst !illdela herrar 
S. Sjöberg, O. E. Orunden, S, Stendahl, N. Persson, 
O . A. Berglund, E. Reuterskiöld, E_ 0 _ Hagström, 
E. I-Iessler och F. fagrell föreningens förtjllnstmedalj 
i silfver och efter företagen sluten omröstning beslöt 
mötet all med ddta förtjänslleden dekorera de sA
lunda för slagna. Antalet föreföll väl mången nog s! 
stnrl, men det kan ju A andra sidan icke vara annat 
~n glAdjande fö r föreningen att veta sig liga så mlnga 
Idogt arbetande, högl fOr1jänte medlemmar. Vi och 
kassaförvalt~rell hoppas dock med tanke på den rå
dande dyrhden, all under det nu påbörjade verksam
hetsåret ingen fö reningsmedlem är nog obetanksam 
alt göra sig fö rtjänt av någon extra utmärkelse. 

Näs.ta Arende gällde antagande af lIya stadgar för 
FörelIIngen. Ett inom styrelsen uppgjordt förslag i 
detta afseende föredrogs och godkändes, hvarjAm te 
styrelsen befullmäktigades aU vidtaga de smärre. redak-
1;?lIella f~.rllndringar däri, hvilka vid förnyad ~ransk 
Il1ng mÖjligen kunde befinnas lämpliga. 

Kom si turen till de stadgeenliga valen. Af de 
styrelseledamöter, som voro i lur alt avgå, I lervaldes 
ordföranden ö rversle O, Enblom, vitt ordföranden 
syslomannen Sven S\'enson, sekreteraren hofråttsno
tarien Hj. Werner och klubbmästaren generalagenten 
H . HIldebrand Till idroltschef i stället fö r kontoristen 
H . Forssberg, hvilken afsagt sig siit uppdrag, valdes 
förutvarande vice idrotlschefen lagerchefen T. Mothan
der. D~rjlmte Itervaldes tili vice skjulchef bankkasören 
F. Fagreil, vice klubbmistare musikdirektör A. Dahl 
och till ene suppleant i styrelsen syslomannen A 
Mild. TIll vice Idrotlschef efter hr Molhander vald~ 
~jlnslelllann~n R: Söderlind och till styrelsesuppleant 
I stAllet fö~ lOgemören G. Ahrenbcrg, hvilken på gru nd 
af afflyttnlllg frl n staden var förhindrad emotinga åter
val, ingeniören H. Friman . 

Bland öfriga lIrenden, som förekomma till behand
ling, m~ nämnas beslut 0111 utgifvande under 19 17 
af såväl Medlemsblauet under redaktion af samma 

person som nllrmast föregle nde år, herr Svenson 
som ock af årsbok i stil med förut u tgifna sIdana: 

Nir fOrrdragningslistan vederbörligen genomgltls 
vidtog omedelba rt utdel ning först af ofvannämnd~ 
för1jAnstmed.ljer och diplom, därefter af f öreningens 
25-lrsmlrken . som tilldelades handlanden O. E. Grun
d~n och disponenten O. E. Kr.rplien, hvilka i 25 år 
tillhört Föreningen, och slutligen af under år 1916 
inom sAvll skytte som idrott eröfrade priser och 
utmärkelsetecken. Årtalsdiplomen äfvensom de nya 
årlalsmärkena kunde tyvärr ej utdelas vid delta hll
fAlle , dA desamma ännu ej kommit f öreningen lill 
handa. 

Sedan prisuldelningen ägt Tum, skulle man tnligt 
grogralllmet intaga en enkel supe å 3:60. Den var 
verkligen enkel, men den kostade 5 kr. Tack, herr 
kålia rmäsiare l Kommer herr källarmästaren Mndel
sevis lit till Kaknäs n~gon gång rör öfning i gevärets 
bruk, sä ttes ammunitionspriset till 5 kr. serien . 

Efter supen bä nk~de sig mötesdeltagarna enligt 
gam mal god std knng kaffebordet, där man denna 
glng genast blef underkunnig om, all två g las kon
jak nu finge erslltla 2 flasko r punsch, men stAmningen 
va r det oaktadt munter som vanligt. Ordföranden 
riktade i et: kort an förande en välkomsthälsning till 
gisterna för aftonen, hvilkas svar och tack framförclts 
ar herr Sjöberg, DlIrpl följde i raskt tempo Atskilliga 
anförandtn, mellan hvilka man hade det utsökta nöjet 
att höra operasångaren Conny Molin föredraga n~gra 
slnger, nott som aJItid accompagnerade af Adrian 
Dahl. Herr. Molins föredragande af Pajazzoprologen 
va r mAsterhgt, och enbart detta gaf en själaspis, 
fullt uppvägande allt aftonens materiella. VIIIkommen 
Ater, herr Molin, hAlst som standig medlem! - Men 
åfvtn andra för!lIåg~r sp~idde glädje med sina talanger. 
En aktuell kflgsvlsa, sjungen musikaliskt och med 
ob~svärad flotthet, 5t:nterades liflig! ärver lag. För
e~ mgel1s ,.mormor., skådespetaren Axel J-Iultman, lyste 
e.J med sm frånvaro. Han åskade ljud vid några 
tillfällen och talade för .curlingseklionen. inom S. 
A. f., hvarest . den sanna amatörandan. sades råda . 
Vi betvifla ej alt sA lir, och intet kan glädja oss 
mrf'n, herr Hulhn :IIl, men vi hoppas Ni icke förglltit, 
att den andan först vunnit hemortsrätt bland S. A. 
F:are i gemen . 

Midt under all medryckande förströelse hllnde ocksA 
dl oc~ dA något annat, icke minst glädjande: åtskilliga 
a! .de .1 samkvA.met dellagande förklarade sig nämligen 
Vil ja 1111 förenlIlge n skAnka täflingspristr, nAgra till 
skytte, andra till idrolt eller båda delarna, Å annat 
stAlle i delta nummer eller eventuellt försl inisIa 
Medlemsblad kommer att därom gifvas nårmare be
sked. Heder åt gifvarne! 

SJ; svann tiden raskt under det man drack, talade, 
pratade och talade. Så småningom kom vår klubb
mAsbre och kråfde pi vederbörlig insats. Det sved, 
men det satsades, om också med näst sista skirfven 
i glädje för en a fton pråglad af sann amatöranda. ' 

A:son 8:s01l. 

Eröfra idrollmärket, en heder för 

Eder själf, och för föreningen I 

_____ ~_~S;.TO~C:;;;KHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 3 -
3Ylånga npa täjlingspris. 

Såsom omnämnd! år i referatet Ofver Arsmott! har 
S .. A. f . hugnats me,d flera nya låflingspris, sklnkla 
af mtresstrade förenmgsm«llemmar till uppmuntran 
åt vira skyttar och idrottsmän. Vi lämna Mr en 
lilen rttIogOrelse för de nya (jflingspristn . 

flItilds-i7t§ren6ergs pris. 
Delta pris har skänkts af herrar A. Mild och O. 

Ahrcnberg och utgöres af en sl6m~ silfverpokal. 
Täflan om della pris sker i sa mband med FOr

eninKcns jelongskjutningar under juli, augusH och 
september månader och verkställes medelsl en vanlig 
och en hastig precisionsserie mot skoUafla å 300 111.' 

afstlnd . Hvarje skytls resultat från två af sagda UH· 
lingsdagar under hvar! och ett af lren 191 7 och 
191 8 sammanräknas, och den, som därvid nå r hög
sta sammanlagda poangsHfran , blir vinnare af priset. 

.l!andslol'Jnsliaml'alernas pris. 
Della pris, skänkt af fören ingen Stockhol ms Landstorms· 

kam rater, utgår i tänan mellan skyttar, hvilka Aro i land· 
stormsAIdem eller tilllandstormsbefäl uttagna och hvilka 
inskrifvits i föreningen under Ar1916 ellt:r tidigare. 

D~n. som i flllskjutningtn vid f öreningens vlrutflrd 
och I Stockholms_skylleförb~nds få~tskjulning i förening 
~ed filtrnarsch afvensom I föreningens stalSprisskjut
mng, allt under åren 19 17 och 1918, uppnår sam
manlagda högsta poängsumman, blir vinnart af priset 

:iJirelitör 8. SalmsoTls pris. 
Priset är skänkt i anled ning af S. A. f:s 25·lrs

jubil~um :af ~irelctören E. Sa~mson och utgöres ar en 
velociped, Wlkl~nds .NordsIJärnan. . Enligt bestäm
melser, som glfvaren uppdragit M skju tchefen att 
affaUa, gäller för tållan om detta pris röljande: 

.TlI.f~an äger rum i följande grenar: 1:0) precisions
skJutnmg med gevär; 2:0) skjutning med enhancls
vape~; 3:0) _fäll~kju~ni ng ; 4:0) kombinerad terräng
löpnlllg o~h. faltskJ,utn:ng ; och 5:0} orienteringslöpning. 
l :0) PreCISionsskjutning med gevlir sker medelst en 

hufvudskjutning enligt statens program för re::pek
Hve skj utklasser och IIger rum den 7 oktober. 

2:0) Skjutn ing med enhands\'aptn, anll~ns modell, 
verkställes med 2 serier om hvardern 6 skolt mol 
tioringad cenlimetertafla l 25 m. afstAnd. JAm
vAl denna tining afhllles den 7 oktober. 

3:0) f ö r t~.flingen i fåltskjutning gAlla respektive 
skyttars sammanlagda resultat frAn föreningens 
vlrutfllrdsfllltskjutning den 10 juni och Slock
holms skytteförbunds fäHskjulmng i förening 
med flhmarsch den 23 september. 

4:0) Kombinerad terränglöpning och fAItskjutning Ager 
rum den 13 maj å bana af omkring 5 km. Idngd. 
PoAngberåkning sker enligt de närmare bestAm· 
melser, som af f öreningens styrelse för denna 
täfling utfärdas. 

5:0) Orienteringslöpning afhålles den 21 okt. I 
bana omkring 10 km, längd fAgelvAgell. Sker 
efter karta, med minst 2 kontrollstationer. 

förste man inom hvarje gren erhåller platssiffra t 
andra lilan platssiffra 2 o. s. v. Den, som uppnå; 
sammanlagda lägsta platssiffran bli,. vinnare nf priset. 

:iJirelilör S. flit. [}3erlz"s pris. 
,Skankt af dirtktören S, M. Berli n, u tgöres detta 

pns af en större silfverpokal. 
TAnan sker medels tioka mp, anordnad i samband 

med föreningens milslerskapsllflingar i alImin id rott 
under Aren 1917 och 1918. Et1~rTare af priset blir 
den, som sammanlagdt under bAda Artn erhlller 
högsla poångsirfran. Polngberikning sker i enlighet 
med Riksförbundets bestämmelse r fö r tiokamp. 

8/fjutningarna 6öl'ja. 
Söndagen den 15 april kl. 9 f. m. taga vAra skjul

öfningar för året S1l1 början ute vid KaknllS. 
Mindre ån någonsin förr ha vi anledning under

Uta all uppmana vår före nings medlemmar till a!! 
~edan från början flitigt begagnn tillfällena till örn ing 
I gevärets bruk. En hvar bOr ju inse fördelen för 
sin pe.:-00nliga del alt redan i sasongens början trAna 
upp sig o:h därmed trygga för sig utsi kten aU i de 
snart ~ommande tåflingarne slå. slSOIll pristagare. Men 
det gl~ves oc~ andr~. högre och vikti gare synpunkter, 
som VI säkerligen ej beböfva erinra om. 

Allt nog: Vi uppmana på det lifligaste herrar 
skyttar, de gamla säv!1 som de unga eller nya, att 
trots den försenade vAren reelan nu infinna sig 1111 
öfningarna. 

fria skolt, 50 si., och gevär til1handa hAllas gra tis 
vid skjutbanan. 

8tt öfoerlägsel reliord 
h:1T saUs af herr Haratd forssberg, d~ han i dagarna 
anmilt sin 300:de medlem i S. A. F. Dit nlr saker
Iigen ingen annan af oss, men det vore önskligt all 
VI hade herr Forssbergs vackra fö reuöme för og~nell 
och tänkte på, alt ärven den sortens nit har sin 
utomordentliga betydtlse för S. A. I~ . och dess 
framtid. 

i7t"rs6oliell for 1917 
har beklagl igtvis ännu ej hunnit utkomma . I af sikt 
aU ra densamma s.~ läsvärd 50111 möjligt skickade 
Arsbokskommitien i början af året ut en vlldjall till 
de mera skrifkunnige inom S. A. f. all inkomma 
med bidrag, och för all än mer uppmuntra till meel
arbetarskap utfästes I. o. III. tre små ptnningpris. 
Men häraf har dock ingtnting blifvi!. Icke ett enda 
manuskript har kommit kommitten till handa och nu 
antagligen i slutet af april, kommer sA Irs~ken med 
det innehill, som fO lhållandena sjAlfva bjuda, d. v. s. 
styrelsens och kommitteernas berAlleiser, redoeörelse 
för eröfrade utmärkelseteeken etc. 

S. i7t . .!7's program 
för tlflingar och öfningar under 1917 jAmte det..1Ije_ 
rade bestäm mel5t:r för erhållande af statens skytte
samt ri~s forbundets idrottsmä rken m m. samt stadgar 
för täfl tngarna om S, A. F:s egna pris medföljer 
della nummer af Medlemsbladet. Som man fin ner 
ha~ S. A.. F:s prissamling utöka ts med ett flertal nyn 
pns, hVllkas stadgar också återfin nas i programmet. 
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gllec!de!allc!ell 

från 

Skjutkornrn illen 

Skarpskjutnlngsöfningar, som taga sin 
början söndagen den 11 april, p,AgA. .. 1I 
norra skjutbanan vid /(aknäs hvarJe 50n

och helgdag kl. 9 f. m .-3 e. m. samt 
under juni och juli månader äfven ons
dagar kl. 5 - 8 e. m. 

Fri ammunition. 50 mauserpatroner, 
tlllde/as hvarje medlem, som icke skjuter 
om statspris inom annan förening iin S. 
A . F., och tillhandahålles Ii skjutbanan 
genom Föreningens instruktör, sergeant 
Lundgren. 

Å'fven tillhandahåller föreningen ut
märkta gevär åt skyltar som sakna egna 
slidans. 

Det s. k. Juniorgeväret. Orosshandla.re S. 
SIe:ndahl har Uven i år utfäst sig alt till förenmgen 
Ofvcrl!lllllla ell tr/mc,crgefiir med bajullt:fI Uc/l refll, ~ct 
elfle i ord ningen, all ulgl som seriepris i skjutntng 
inom IlIgsta skju tk lassen. 

TAflan om delta pris, som alltjämt bör va~ en 
spo r re för skyUarne i l :sta klassen alt b ruka fht och 
allvnr vid skju tbanan, är öppen för alla skyl tar, som 
ej röre detta år erhållit något pris eller utmärkelsc4 

tecken för skarpskjutning. . 
Priset tillfaller den, som under skjutsäsongen VId 

vanlig precisionsskjutning ~ 200
4 

m. pä för~ningens 
bana nAr högsta sammanlagda poangantalet I fe m på 
hvarandra följande serier, af hvilken ingen Ur under· 
stiga 40 poäng. GAr nAgon serie under 40 poäng, 
miste den tåflande börja p! nytt. 

En hvar tlflande får ock"S! under skjutsäsongens 
lopp söka förbättra ett förut erhället resultat genom 
ny skjutning. 

&ocli6olms 8liptfejöl'6unds 
jälfslijufningar. 

8å'1I3Njufllillgell den 4/e6ruari. 

~Iockholms Skytterörbund. hade denna dag fält· 
skju tn ing i farening med mäskrskapsläfling i nilrheten 
af Igelsta. Endast 3:e klassens skyltar hade räU ig~e t 
att del!aga, och af dessa hade ej mindre än 320 in

funn it sig. Skyltnt'na afreste kl. 9.0. r. m. rrå ~l Ccn tral
stntioncn. Vid samlingsplatsen, ett skolhus I nllrheten 

af Igelsta station, mötte ledaren, fa nju nkare Tern.bom, 
hvilken uppllste förutsättn ingen, som hade fö lj~nde 
Iydelc;e:: ,llrakten mellan sjöarna :ullan .och o.anv~ken 
ha under naltens lopp af ~folknmgen laktlaglts flent
hga patruller, försik\l~t framryckande: ~ängs !är~vJg~_ 
hnjen i västlig nktnl.ng mot Söd.erfä1je. VI tillh öra 
el! bt:vakningskOl1lpam med uPPgift all ~vaka lands
vlIgen och jJrn\'ligsbr03rna öfver Söclertl!Je kanal: Pi 
grund af de rapporter om fienden som mkomml~ har 
en .fdelning frams)nts till trakten af Igelsta, hvanfrin 
patrJUer utsändas för all uppsöka och fördnfva fienden t. 

Patrullerna, som bestodo af 10 man, börja~e att ~tg! 
vid II·tiden med 6 min. mellanrum. VId 3-hd~n 
voro skjutningarna slu t och skyttarna återvände hll 
Igelsta siation. 

Målen voro 5 med tillägg a f 3 för mä.sterskaps
tAflingen: I/,.fi g. i an!.. stäUnm.g, 330 m. , ~Id I lI1!n" 
L/a-fig. 290 m , tid .1 \11111., L/d·hg .. 180 LII1 ·, t~d. IL ml~ ., 
III-ng. i fr ontställntng 425 m., hd. l 14 In!n ., / •. ! Ig. 
180 m ., tid 30 sek., I/ ,-fi g. i frontställnin ~, hd. I n.lm.~ 
I/a-fig. 280 111., tid. 45. sek., ~h sluthgen I/t-ftg. I 
an!. ställ ning, 375 III., hd. I mm. 

Mästerskytt biet R. Örtegren med 4.1. trä!far af 48 
möjliga och med 28 träffar af 30 mÖjhga I hufvud· 
skjutningen. . 

Skyttarna samlades på perrongen hvarvld Förbun· 
dets ordförande, redaktör Sohlman, till dem riktade 
nlgra ord samt höjde ett lefve rör förbunde t och dess 
verksamhet under det nu plbörjade arbetslret. Vid 
1/,.4 tiden afrtsle skyttarne till Stockholm. 

• • • 
S. A. f. representerades vid denna skjutning af O. 

Ahrenbe:rg, H . friman, E. Hessler, T h. MOIhander 
och r lj. Werner, hvilka erhöllo 19, 15, lO, II) och 
4 trMfar respektive. .__ 

S. A. F:s h~derspris tiU/öll T. Bjorkmfln for 23 
Irliff.,· 

fordnng:arna rör fllJtskyllemedaljen voro J 6 träffar. 

. De olika fö reningarne placerade sig i följande ord-
nin g: 
l. SOderm.lms och Litfeholmens skf .. ........ .... 103 ~nR. 
2. Slockllohn, SlcArpskf. , ............................... QQ 
3. 1:toI11!olUiutlllerireRemcn!c!s ~kr. ........ .......... 75 
4. S. A. r. ... ................. ........ ... ............ j~ 
5. KLInRIholms ,kR· .............. . . ..... ........ .... 70 
b. K.I.rina Ikl. . ................................. . 
7. SVtrlg" kontorist/örenings skkl. .................. bQ 
8. Svu Ing ·kl~ 1IId' ....................... ..... ...... 67 
Q. Stockholmi Centr.&lskf. ........ ........... ........ 63 

10. Ufg.rdell IJJI hisl nI.......... .... .. ...... . ~~ 
11. Svn Ufgarda underoIf. skf. .... .. ......... .. 
12. Öalttmalml skL... .. .................... ,... 52 
13. Svn Irl.·~:tes skf. ....... .... ............. 48 
I". Skolungdomens I Sl.ocItholm skf.......... .. ... 44 
15. Abdtmlsb Idrolllfören. SC'k. f. skyllt 41 

Å listan iör de enskilda resultaten märktes f Oljande 
S. A. f:are : 

1116s1uUopsl4{1l11gm. 

.!O:t pli, E. !lesslcr ....... ............. 26 po.ine: Sllfvenned.!l. 
24:t , Q. Ahrcnbe:re: ..................... 2~ bronsmedalj. 

MlIslusJlIlpSJt/asstll. 

l6:e prl l Th. Molbandtr ......... ...... .. .... . 
I Q:c , O. Ahrenberg .............. ............ ... . .. . 

28 p1'i.1. t. o. m. 17 II. 

IIJ polng. 
I 'J 
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,lldft k'alun. 

2:. pris T. Björkman.. ........ ... .. .... . 
15:t K. LIndholm......... ..... .......... . ...... . 
20:e • K. A. PeltrrjSOn ..... ....... ...... • '" 
21:. • f. F.grel!.. ............. . 
" S:t • H. Lundbera ..... .. 
47 pnsr. I. o. m. Il p. 

Exlm /lJjli.plI . 

3 skoll mOl tri.ne:eJt.n~ . c-t! p,of5koll. 
I:~ pns E. 1I~lcr ........ ....... . 
7:e • O. Abrenbtra ............... .. 

12:e • C. W. Andrfn ........ .. ............... . 
18:c • T. Björkman 
15 prisl. t. o. m. 25 p. 

23 poht:. 

" 17 
17 
11 

42 poalle, ,. 
30 

" 

.!7ältsfijufni7lgell den t7 mars. 

Stockholms Skytleförbund hade denna dag förlagt 
si n fllltskjutning i närheten af Nacka gArd. Skyltarna 
medföljde tJg till Järla station vid Saltsjöbanan, hvar
irrAn marschen anträddes ö fver Järlasjön till Nacka 
gArd, där samlingsplatsen var förlagd. Förbundets 
vice ordf. Örverste Juhlin·Dannreldt Mlsade skytta rna 
vAlkornna. f ältskjutningens ledare fanjunkare Ternbom 
uppläste därefter förutsättningen, som var af följande 
lydelse: 

, I närheten af Erslavik ha under nallens lopp 
iakttagits fientliga patruller under framryckning, dels 
vägen Halvarstorp_ Varnäs och dels öfver Sanda mot 
Nacka. Skyltarna utgöra en landstormsbataljon för· 
lagd vid Nacka värdshus med uPP2'ifI alt bevaka 
terr3ngen Lillsickla Ktlltorp. PI grund af de rap
porter, som inkomm it, utsändes patruller om 15 man 
all ulgå i riktn ing mol Källtorp för a1\ hejda f tendens 
fra mmarsch ,. 

Patrullerna utgingo med 6 mill . mellanrum. VAgen 
gick mol Damtorpssjön, därefter in i skogen. MAlen 
voro sex, som hvardera ringo beskjutas med 6 skolt. 
):a mnlel l/s·rig. 300 m. tid I min ., 2:a l/,_flg . 
240 111 . tid l min ., 3:e ryttarfig. 600 m. tid )1/, min ., 
4:e I·tig. i sidled 450 m. tid l 111 111. och 5:te I/t · fig 
i anl . ställning 365 m. tid 35 sek Dels på grund 
af all syn nerligast de 3 sista mAlen voro placerade 
pA re:lati \'t lAnga afslånd och dels pl grund af en 
skarp belysning, som var vilseledande' för afstA~ds
bedöm ningen, blefvo resultaten denna gAng llimhgen 
medelm!ttlga . 

• • • 

S. A. F. represenferades denna gäng af O Ahren· 
~rg, E. Hessler, T. Mo thander, J f Lagergren och 
Hj . Werner hvilka uppnldde 9, 17, 12, 13, och 16 
biffar respektive. 

S. A. F:s heduspris tTö/rodes dtJtnfl gdng af E. 
Hess/~r f ör uppnddtla 17 träffar. 

fordringarna fö r fältskyttemedaljen voro 15 trlffar. 

Resultatet af grupptäflingen. 
, Stockholms skarpskf. .... ............. . . • 76 pollu.!: 
2: Kunlflholms skg .......... ......................... 76 
J. SOdermalms och lilj~lrohllen . skf. ............... 75 
4. Stockholms Ceulralskr. .. .... 7:1 

5. Kllarina uf. ... 
6. Sft'a Inj!.·Urs skr. .... 
7. S. A. F . ....... . 
8. Lifg. I. hisl skf ... 
Q. S,erie~ kontOfi5tförenini' akkl. 

ID. Skolune-d;omms i Sthlm. skf 
II. 5\'(1 life. underart RI .. 
12. Posiuonsartilln"iregcmmtelllkf. 
Il. Öjlnml]ms skf. 
,... Akad. Idroltsförtn sck f. skyUe 
15. Sl'nI Arl leg. skf. 

..... 7 1 poIne 

.... 6S 
.. 67 

• .......... 60 

" .. 57 

" .. ..... 56 .. 
.... 52 

.. 52 

Å prislistan m3tktes följande S. A f:are : 

MthIN'$.r1pJj/flS$(II 

13;e pris E. lIesslC'r .. .... 
l7:e. tlj. Werner 
2S prrS!. t. o. m. ''j p. 

..... .. 

AId,e Jtla~UII 

7:e. ptis K. J\ . !>~lIeTS50n ........ . 
l\l:e • Y. OdlneT 
~5 pliS'. t. o. m. II p. 

17 poin!: 

" 
16 po~nl: 
J4 

.!7ältsfijufningen de" 1 april. 

Stock holms Skytte:förbunds filtskjutning var den na 
gäng förlagd i närheten af Trlngsunds Slation vid 
Nynlsbanan . Skyttarna afre:ste frJn Centralstationen 
kl. 7.26 f. m. Vid framkomsten uppslälIdes skyttarne 
af ledaren fanjunkare Ternbom, hvilken uppl5,ste fö rut
sällningen, som var af följande lydelse : lEn fi~nde 
fram rycker söderifr!n mot Stockholm och hade I glr 
afton med sina främre afdelningar n!itt Oudö. J 
dag pl morgonen ha dess patruller öfverg!tt Oref
viken vid Nåsei. för alt hindra !lenden att bemäktiga 
sig passet mellan sjOarna Mageiungen och Ore:fviken 
har en tandstormsbataljon anllindt 1111 Tringsunds 
station, hvarifrån starka patruller utsändas för alt drifva 
fienden 1i1lbakat. 

Patrullerna u lgingo mcd 7 min : mellanrum . MAlen 
voro för äldre klassen fem, yng re klassen, som kOlli 
med ett senare tAg, fick skjuta mot de tre första 
med något fÖllIlinskade afstånd. l :a malet '/,-fig. 
200 m. tid l min., 2:a I/t-fig. i anl. ställ ning 300 
m tid t min., 3:dje '/,·fig. 300 111 . tid I min, 4:de 
I/-fig. uppdykande synliga 45 sek. och 5: te 1/1·fig. 
i ~idled 350 m. tid I min. Samtliga mil fingo be
skjutas med 6 skott. En extraskjutning var anordnad: 
6 skoll mot ringad '".fig. lid I min. 

Skjutningarna voro slut vid l·tiden, hvarefler förbun
dets ordf. Redaktör SoMman utdelade prisen rör filt
skjutn . den 4 mars och för da~ens. ~fter prisut· 
delningen uttalade förbundsordf . Sill t~ck hl\ sk~ttarna 
och en förhoppning om fortsall kraftig utveckhng af 
skytterörelsen samt utbringade slutligen eU le:fve, som 
besvarades med kraftiga hurrarop. Skyttarnas tack 
till ordf. frambars af Herr C. Granath. Äfresan till 
Stockholm skedde vid 4-tiden på e. m. 

• • • 
S. A. f. representerades vid denna filtsk jutning 

nf G. Ahrenberg, E. f-l essler, T. MOlhnnder, J. f . 
Lagergren och Hj. Werner, hvilka erhöllo 25, 20, 20, 
10 och 17 träffar respekli ve. 
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S . A . F:s hederspris liuJöil vid dennajällskjulning 
O. Ahrtnbcrg jör 25 !räjjar. 

fordringarna rö r medaljen voro 21 träffar. 

Resultat af grupptUlingen ; 

I. Kun2JbohM Illr..... .. ........... .. _ ... 103 poilla 
2. Suxkholms Cntralskl. .............................. 102 
3. Stockholms skarpskf. •. .. .................... 100 
4. Uf&- 1111 blst skf. .................................... 99 
5. S. A. f.. .. ..... ...... .. .................. _ 98 
6. S6dttmalm. a Uljcholnlcns skf. .......... ..... . 98 
7. SVtt Uli. undcrofr. skf. . .......... ............ 97 
8. ÖSlnmalm. sltr. .......... . ............. 0......... 9~ 
9. Kltulnil skl. ..... ... ..... .. ...... ........ .... 93 

10. Potltionsarllllerirticmt.n!cts skf. ... ......... . .. ... 91 
I I . Svea Inr-Ur •• kf, .................... . ............ 91 
12. Svca Art. -rtr. skf. ...... ........ . .... ..... ... ... ..... . 07 
13. S\'crJgrs Kontorl,lIl!l'cn . skk! . ........... ... ...... 65 

Å prislistan mllrktes följande S. A. F:are : 

M II$ltrs/ropskluUM. 

4:e pri l O Abrtnb(rr •........ . . .. .......... .. .. ..... 23 poäng 
23:e • T. Motlunder ................................. 20 
'l9:e. f. l1ul ler ... ........ . ..................... 20 
29 pIIsI. I. o. m. 20 p. 

.lldn AJtuSl'lI. 

2:a prl, T. B)6rkman .............. _ ......... .. 0 •••••• ~5 pajnr 
t2:e • Y. OeUntt .. . .............. 0 2J 
19:e • C. W Andu!n....... ................. 00 ••••• 0 21 
22:a. r. Fai:n:1I ..... 0 ............................... 21 
31 priS!. I. o. m. 19 p. 

G. A . 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Vid IdrOllsförcningen Swithiods nationella inomhus· 
lärlingar, söndagen den 25 mars, placerade sig E. 
Waldener, S. A. F., som 3 prislagare i stlende.lingd
hopp. Resuhat : 286 cm. 

8. 8{,s, 

afh~lIer simtlfli ngar ä följande dis tansc=r : 
100 meter den 27 april. 
200 • • 4 maj. 
500 •• 11, 
TiHlingarna Aga rum i Centralbadet kl. . 8 e. m. 
Sam tidigt får prof afHiggas för id rottsmärket. 

Bankir Nils Perssons pris utdelas innevarande: 
ir rör idroll,och Aro~tärnmelserna fö r samma följande: 

RItt till IlUla" om priset tillkommer hvarje aktiv 
medlem af S. A. f" som icke under samma eller nåst
röre~ende lr i all min idrott representerat annan 
rön~ning In S. A. F. 

Vinnare af priset blir den, som under årets Ilningar 
i allmän idrott uppnAII högsIa poängsumman dieT 
all harva fullgjort villkoren I minst 10 af de för 
eröfra ndet af RiksrörbundC'ls idrottsmärke, gällande 
grenar fOr Ir 19 11 (med undantag för grupp ' ). Gör 
sig tlHlande förtjänt af föreningens villkorsmedalj, 
till~gges för bronsmedalj l poäng och fö r silfvermedalj 
3 polng. 

Vid hka. pOäng skiljes genom lollning. 
Priset rär icke utdelas till sa mma person inom samma 

gren två pA hvarandra följa nde: g3nger. Skul le samma 
linyo vara bflsla mall, lillfaller priset nästa man om 
bestäm l1l t'lserna uppfyllts. 

S . A. F:s typer. 

l/. 

H lJem dansar pd Si(on.sen i korta brallor 
och ö/er pd inlJalidldgel sven-*a frallor 
bland JdraJe lyskor och ryssar 
som ull $Ömn han med folkJdnger oyssar 
när hon sjunger om helan, haljoan och lersen 
och hela Jen andra dclen of vusen 
Jd ljufligt oU I(,ejJOren deras 
sade: ~orlen skall dekoreras 
meJ röJa !corlet, medalj 
som ör of gulJ och emalj. 

H lJem IrolJos pd lcoulbyrdn 
145 allmänna telefon 
pd dagama men infe pd kvlillen 
/iir dd e han pd en hel maSja andra jlällen. 
Dar idralljlllän samlas diir IYler äjven 
viillnen G. A . med protokollet i nolven 
hejande eller Ijulande 
Jpejonde eller 31(ju londe 
en pi3/01 som för del mesta I?lickar 
eller ll?riJvanåe sireel, och prickat 
ibland rö/conde w l/on älonde 
w llon löpande ofta mälande 
ofla räknande och äJven sk,tijvande 
med MOlhandu disputerande och i(ifoonde. 

IJralIJmärket i brons redan har han 
011 la det i sllJlJer spor hon 
en gdng nör lyci(on är huld 
(dt han del Mii(erl i guld. 
Mdlle du aldrig Ju/a all mäla 
och Jö, Guds skull ici(e 011 öla 
för resultalen bli sletola,e 
om du bli, Imolore 
och dd Jdr S. A. F. inle en blund 
af fruklan för IJdr käre Berglund 
vdr idrollsvicelek.relerore 
geJ, /iII himlen och hli, jf-tortreJormetore. 
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8. c'3l. 5 :s slizdlöpning 20 el 30 
lim. den 18 fe6r. 1917. 

&" slol' dag for S. a. 5 :s sRidlöpare. 
3em man laga sRidlöparemärRel. 

Söndagen den l S februari gick den i förra Mt'd· 
lemsbladel oma nnonserade 20 km:s skidlöpningen av 
stapeln. Genom de starta ndes eget initiativ blev dt't 
Aven 53 småningom 30 km. 

Banan, som förSI bestämts från O$termalms idrotts· 
plats till Stocksundsbron, m~ste på grund af snOfOr. 
h311andena ändras. Starten skedde vid Ostermalm s 
Tenn ispaviljong, och b.1nan var d ragen förbi Gas-
verket, Lilla Skuggan, Tranholmen till (len sydl igaste 
av Ekhol marna i Stora Vårtan. Dcnna sträcka Ak tes 
fyra gånger för tävlingcn och st'x gAn ger för sk id· 
löparemärkeI. 

Glädjande nog ställde ej mindre An 11 lilan upp 
till statt och bland dem märktes särski lt den gamle 

cykelveteranen Hj. Lju ngberg, f. d. Upsala-fotboJl
spelaren Calle Wikström, vår iclrottsmi\stare Lindholm 
och hans sväre konkurrent Kalle Tickström, 11arry 
friman och den pigge lille Söderlind m. fl . Hvarför 
skolkade alla våra örriga duktiga skidlöpare? Nästa 
g3ng namngifva vi dem. 

föret var bra fastän härdt och 1iIl ltampadl som 
alltid i Stockholmstrakten. 

Starten skedde i den ordning nedanstående tabell 
utvisar, och var ordningsröljden efter försla milen : 
Friman, Nilsson, Ljungberg, forssblad, Söderl ind. 
Wikström, Täckström och Stol~ samt lindholm. 

Efter andra milen var ord nin2sfOIJden: Friman , 
forssblad, Wikström , Söderlind, Ljungberg, Nilsson, 
Täckström. Af dessa fortsatte sa mtliga p~ tred je milen 
med undantag för hr Nilsson, som pA grund af militär
tjänst var fö rhindrad. Alla gin go Arven under den 
fOr skid löparemärket i brons stipulerade tiden 3 lim. 
15 min . Nästa år hllgrar fö r dessa silfvermärket på 
2 lim . 45 min . finnes det nog energi ? 

Tacka v. id rollschefen Moihander, som stakade 
banan. 

S. A. f :s skidlöp ning 20 fl 30 km. 18 febr. 1917. 

..... 
'" 

2 

3 

• 
• 
6 

1 

8 

9 

10 

11 

N a m n SIarnId 10 k ... 

"" "' 
Ernst Nilsson 10 . ., 11.1/1 

Harry Foman ..... 10.11 11.' 1 

E. Stolpe ....... 10.u lI~n 

,ud Nuhrna 10,16 11 tO 

Rid. S6dttllnd 10.1\11 Il.u 

Karl Ticksirörn ...... ··1 10.1; 11.~ O 

Hj. LjuDebeTr. ....... ..... 10. u 11.~2 

N. FOr5sblad .. .. ............. lO.ft~ 11 .32.'0 

Carl Wlhlrö m .................. lO 10 1 1. ~6 

A. 
K. 

RoseHuI ............... ... ... 1 10 , I 1 

Lindholm .................. 10.1 ' 11.60 

Metattfabrlksaktlebolalet 

C. C. Sporrong & 0:0 
......................••... 

Regeringsga~n 23 : Slockholm 

Medaljer 
af guld. sllfVer och brons. 

Föreningsmärken 
tÖNJlllrade, oxiderade. lO,.. 

gyllda OCh emaljerade. 

Katalog Irltt pi beg.ranl 

n, 
lO :.'1 '" I ~'U lO t • • N ~.U 

10 t ... 20 t ill. .'0 "'. JO k • • IllI'n 

55 mia. 12. ~ 1 Oii 1.,,'.55 V, 

'1 121 ;.~, l.H .n, 

l .. 

l.Ia .. 12 !i. 161 I.U.H 'V 
1.0 B 12Att.U 2.II.U VII ,. 12 29.5~' I.tol to" V 
53.1\0 • 12. 28 La '" 
" 12.ZIl,Q~ I.IS.on II 

1.08 

1.11 SI 2.H.lt 

l.u .~o 2.u.ao IV 

1.10 3.o~ V 
l.a~.o ll 2.u.OG II 

I.U.20 2.611.20 '" 

Brllkla, f O, 

Idrolt och Spel, Bekltldnader 10r 
ldrollSIJu1n och turister, Browning. 
pistoler och ammunition, HIIng • 
motlor, Kulorta tqltlor och fqtoerkeri. 

BIlligas! QC~ bds! ~QS, 

Per hangborg, BirgerJar(sgatan 5 
6. K. H. Kr\1nprlnsens Holleoeranll!r. 

Gynna 
.'l«edlemsbladets 

.J!nnonsörer! 
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HMHTÖRER! 
Höp Edr. 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

4400 
Hllm. TeI.1. 

20 & 120 

H k « '
Hirmed han Yi nöj~t medd~la, all 

rr S Y ar vlr ammunition för maulUf1iI:crir, 
• ilddad med Ekmans ora Spctskula 

• OLVMPIA •. ~n liet ans!i llda prov 
bnlUtr ~n nIonII trif lsllcu hct, varlör d~n i r mt!ot limpad för 
priMkJutn lna a. Ildl mol Ilyla 10m 5 ril'~kjn ln i n lL "ilkr' IYt n 
yiAld~ .Ie vid de Olyml'lska Sptlens skju tnin~ar. BUlill tJI 
pfn ll ddnlng och ,I garlnlerl ett storart'I resulu.I. 

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 
Br,.".ar."atan 9. StockhOln> . 

Erik Ohlssons T räuaru H.-H. 
TRÄVARU·. VED· och KOL. 
AFFÄR, ÄNOSÄO o. ffVFLERI 

STOCKHOLM, fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 13203. AllIII. Tel. 80136, 5950 

SÅGVERK _ __ _ 

F/emillgg. 4, Stockholm, /(Iii/vll. Ängsåg, Å/and 
Norrle/ge ÄngsIg Norrle/ge, jung/rusunds 

Å ngsAgs Aktiebo/dg, Eker6. 

Gynna 
annonsöpepnal 

H.- H. LÖfHOLM8UHRfUET 
Riksltltloll 1.18l Liljeholmen Allm. Tcltlon JZ.lO 

Slipmr. Docka, &1/- och SkrpPsl'orj 

Nj'hygglladu och Rrparafionu af 

alla slllg '. Yock/u, M%rbåtar, 

jollar, Rodd. oell S,gdbåtar samt 

IsjttJefu, RUlldhll1l och Bd/smide 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru A,-B, 
Flemmingg. 4. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel. 214S Orefturegatan 28 AlJm . Tel. 294 
Verkltlller alla alags plitslageriarbden, tac:ktic:knin

gar med koppar och .Eink, galvanisrrad och svar l 

J lrnplAl. Takatrykningar och reparationer. Billigaste 

pria I f6rening med noggnnnt arbete . 

i 

l 

~[! 
IfAI 

ASEA 
utför kompleUa elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 

- Inford ra våra offerter.-

•••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Eleklr.A.-B. 
Filialen i Stockholm. 

J 
TRYCKERIAKTI1!80LAG ET ~V I!.A, STOCKflOt,M 1fI11 

tockholms N:o 2. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

12:e ärg. 1917. 

Utkommer med 6 nummer 

om 'ral och uld.! .. grati, till 

fOr,nlnien, medlemmar. 

Redaktör och a nsvarig utgifvare : 

Red,kllonan, och ExpedlUo. 
nenl lIdr,: A.llillllln 91, 
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Nya medlemmar. 
A~nius, O. A., jur. stud., Udingö·Brevik . 
Björklu nd, O. O., korrespondent, Oötgatan 73. 
Blom, E. H., tjänsteman, Tegm!:rgalan 28. 
Blomgren, O. E B., köpman, Kungsholms kyrkoplan 5. 
Broström, T., tjänsteman, Timmermansgalan 18. 
Ek, K. E., kamrer, Dalagalan 16. 
FAhrreus, Klas F., skrHtställare, Lldingo.Srevik. 
)oachimson, köpman, Mäslersa muelsgatan 48. 
Johansson, J. D . B, tjänsteman, Sveavägen 88. 
Nylund, A. R., kontorsskrifvare, Grefturegatlln 70. 
Söderberg, K. S., tjänsteman, Götgatal1 31. 
Thors, K. OUo S., civilingeniör, Karlhergsdgen 18. 
Thune, E. O., ingen iör, Unnegatan 19. 

fRilissliptteläjlingen 1917 
äger rum i Örebro under liden 28 juni-I juli. 

Berättigad alt deltaga är hvarje I :sta, 2:dra eller 
3:dje klasstns skytt, som tillhör frivi\li& statsunder
stödd skytteförening och som med erläggande af en 
afgift af S kronor genom sin skytteförening anmäld I 
sig inom föreskri fven tid och dessförinnan under bel 
skjutit minst SO protokollförda skarpa skot!. Denna afgifl 
giller Uven slsom insats för respektive hufvudskjutning. 

H varje flll deltagande pA fö reskrifvet sitt an mäld 
skytt tillställes genom skytteföreningen dels program 

för tlflingen, dels ock numnradl tilllrddeslwrf, bestyr. 
kande rättighet alt deltaga. Å tilltrtdeskorlet - som 
aU/id mdste af skytten med/öms - angifves hd, dl 
skyll skaU inställa sig l skjutplatsen fOr de skjutningar, 
i hvilka han anmäldt sig vilja deltaga, Ifvensom med · 
delande om inkvartering, dir sidan begärts . 

FOljande skjutningar komma alt äga rum: 
I ) Hufvudskjutningar, 
2) Extraskjutningar, 
J) Oruppskjutninkar, 
4) Enskilda fältskjutningar, 
S} filtskjutning i trupp. 
Ertraskjutningarna äro: nr klass I en hastig pre· 

cisionsserie mot 20-ringad skollafIa ! 200 m. under 
en tid af S minuter, insats 2 kr., samt 6 skolt i 
valfri reglementerad skjutställning mot 1 Q-ringad half
figur under en tid af 2 min., likaledes A 200 m., 
insats 2 kr. ; för k/ass /I en hastig precisionsserie mot 
20 ringad skollafla å 300 m. under en lid af 3 min., 
insats 3 kr. , samt 6 skott i valfri reglementerad skjut
ställ ning mol lO-ringad halffigur under en tid af 2 
min .; jör klass III en hastig precisionsserie mot 20 -
ri ngad skollafla å 300 m. under en tid af J min., 
insats J kr.; skjutning mot försvinnande IO·ringade 
II. fig. A 200 m., insats 3 kr., samt 10 skott I valfri 
reglementerad skjutsiäIlning mot S.ringad olympisk 
tafla .l 600 m. under 4 min., insats 4 kr. 

In.sals för enskilda jli/skjutningar: 2 kr. rOr 1:.111, 
3 kr, för 2:dra och J:dje klasserna. 

Onlivorler;ng 

är anordnad i stadens skolhus. Afgift rOr hela liden 
3 kr., som erlägges vid anmllningen liksom öfriga 
afgifter . 

8uve~ IJuld, 3( c71nderson f)(ysilfvel', 
3iifue,. 

8a/lo6slo,g 1 
Operaljuset f/(ullgl. ff(ofjuvelel'Ot'e - tJ3egär prisliul'ollll 
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Vid skjutplatserna kommer alt anordnas enkel mat· 
hAllnin!:" jlmte servering af kaffe, läskedrycker m. m. 
mol poletter till billiga pliser. 

MIltsIck torde dock medföras i största möjliga 
ufslr1ckning. 

3lnmälan. 

för medlem af S. A. f. sker anmälan till före· 
ninge:ns sekrelerare se:nast den 22 maj och skola sam· 
tidigt vederbörliga afgifter erläggas. 

fullstl ndigt program finnes anslaget vid skjutbanan . 

8l1lnU ett vandringspris till de 
många föregående. 

Af vAr medlem Gu nnar Lundberg, har fö reningen 
emottagit ett vandringspris, aH utgå enligt följ ande 
bestlmmelstr: 

l . Priset (en stalyell) uppsättes som vand ringspris 
och skall för all blirva stlndig egendom eröfras i tre 
ir oafsedt ord ningsföljden . 

2. Berättigad all deltaga i tlflingen är den med· 
lem af S. A. f " som uppfyller följande villkor : 

3. Tinande om priset skall under sommaren harva 
fullföljt en omglng uti föreningens serietlfling i alImAn 
idrott omfattande röljande idrottsgrenar: 

Löpningar: 
100, 400 och 1,500 meter. 

Hopp: 
Höjd., Ilngd. och Iresteg. 

Km t: 
Spjut·, diskus och kula. 
Segraren uti Arets serietAfling erhåller samma poäng

siffra som antalet tinande, hvilka fullföljt densamma, 
t. ex. förste man 8 poäng, andre man 7 o. s. v. 

Täflande som Arven uppfylla prof för idrottsmärket 
erhålla i tilllgg tvA poAng. 

4. TAfl ande skall under året aflägga prof för statens 
skyltemlrke: uti respektive: skjutklasse:r, och är polng
be:rAkninge: n följande : 

I klass skyu, prof för bronsrnArke:t, I poäng, II klass 
skytt, prof för sllrvermårkel, 2 poäng, III klass skytt, 
prof för guldmärket elle:r diplom, 3 poäng. 

5. TAnande skall under Aret harva deltagit i minst 
en fihskjutning, oafsedt rrsuhate:1 i densamma. 

6. Täflande, som under det Ir ban tinar om pris,d 
fyller 30 lr, erhlller för detta en poäng, 31 år tv! 
poing, 32 är ITt poäng o. s . v. 

Oenom denna poingberäkning blir del möjligt 
Afven för _Old boys' alt tifla om detsamma. 

Skulle under lret tvI eller fle ra uppnä samma 
polngsumma, skiljes dessa. grnom lottning. 

8. Vinnaren af pri~1 för !r~t erh1.lIer af S. A. f . 
sitt namn och lrlal dl priset vu nnits igraveradt A en 
silfverpllt, anbragt 1. pri~ts sockel. 

9. In trllffande tvister ifrAga. om priset eller lindring 
af dessa sladgar afgöres af S. A. f .:s styrelse i sam· 
råd med gi fvaren . 

10. Pnsel bOr utdelas vid årsmötei och skall under 
Aret förvaras af vinnaren, hvilken en vecka före lrs
mötet öfverl i mnar detsamma till styrelsrn fö r förnyad 
utdelning. 

gJ ledde/andel1 

fråtl 

8kjulkommittBn 

Vära slijulöfizingar for årel 
lago, som planeradt var, sin början söndagrn den 15 
april vid Kaknås, De! var glädjande nog en ganska 
talrik skara amatörer, som då, hälsad af en och annan 
solglimt, hade gifvit möte för att se, huru l11ycket man 
under vinlelhvllan legat af sig. Och det bdanns, all 
härmed var inte alls farligt. 

Åfven söndagarna stdan dess hafva skolten ekal 
rllt flitigt A vär bana, och klokt göra naturligtvis de, 
som nu , i god lid, hugga i med öfning. Det rOre. 
stär ju redan tidigt under säsongen flera intressanta 
och betyda nde Uiflingar, som komma alt silIla bely
dande fordringar på. deltagarna . Särskild! erinra vi 
dirvidjag om den stora riksskytteläflingen i ÖTtbro, 
som afhJlles de:n 28 juni - I juli . Dessutom tilllta 
vi oss erinra alla skyltar, älven nybörjarna, om deras 
enkla skyldighet mol föreningen alt skjuta sina 50 
skott och dirmed trygga ål föreningen anslag hin 
slaloch kommun . 

GevAr och ammunition, 50 skott, tillhandahillas 
allt jAm! grnli3 vid skjutbanan . 

3nslällda lä/lingar. 

De skand inaviska skylteläflingarna, til l hvilka inbju. 
dan IItf!rdals af Stockholms Skytleförbund, komma 
enligt nu faltadt beslut alt inställas. Anled ningen 
till denna rlll si nedsliende ltgärd är alt söka i den 
rådande kristiden, dl det icke: ansetts lämpligt aH 
onöd igtvis förorsaka ett eller annat hundralal skyltars 
hitresa och uppe:hAll här nlgra dagar. 

I samband hirmed meddelas, alt den A S. A. F:s 
program .ill söndagen den 20 dennes ulsalta första 
inskjutningen för de skandinaviska skyttetåflingarna 
inlLAlles. 

3nsatsslijulning 

var af Stockholms SkyUeförbund utlyst till söndagen 
den 6 maj 1 respeklive föreningars banor. Från S. 
A. F., som samma dag i byigt våder med rält skarp 
bllst hade sin första jetonskjutning, deltaga 16 
skyUar. Tlfhngen, som omfattade en se:rie enligt 
bestlmmelse:rna i statens program för länan om stats
pris, gaf följande resultat: 

3:e klan guld. 
E. Hellsten ........ 
T. Moth_nder 
S. SvenlOn .. .... .. 
F. ErIksson ... .. . 
O Ah'fnbefi 
E. ~erp_lm 

. ............................. 95 pol "i. 
... , •....•..•...........• _. 92 
. .. . .......... ..... .......... 91 
................. _._ ........ 88 

..... .. . •• .. ......... Bb 
.. . ...... _.......... ... . 85 
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F. F_~eU ............................ ..._ ....... ... 83 poIDi. 
Y. (kliner....... .......................... .. .... , ....... 78 
T. Bj6:kllLUl. ............................................ .. 77 
E. H_lu .................................................. 73 
O. BDirie . .. ................ .... . ....... .... .. .. . 73 
K. A. PetrnoD ............... ..... ... 72 
H. LUDdbtt2. ........ .. .. .... . •. _ . .............. , , ... 69 
J. laralfetl .............. ........ • 05 
HJ. WfllIef . ....... .............. 00 

J ;e kllUS si/foer . 
f(. UDd holm . .................... .... 04 

3Com6inerad lerränglöpning ocfj fäll
sliju Ining. 

PA grund af all Stockholms SkyUeförbu nd till 
söndagen den 13 maj utsatt IAflan om juvelera ren 
O. B. Sjögrens vand ringspriS, hvarom föreningarna 
täfla medels 4-mannagru pper å sina resp. banor, enligt 
bestämmelser, som llterfinnrs hAr neda n blir den af 
S. A. F. till samma dag ,It/ysta kombinerade 
terränglöpningen och fältskjutningen fram. 
flyttad. till söndagen den 20 maj, dA den gir 
af stapeln ä armens öfningsfäll vid Järva. Angående 
lid för affård och samlingsplats se annons i Afton
bladet fmjagen den 18 maj . 

Beträffande: poängberäkningen vid denna IJflan har 
styrelse:n beslutat, alt för skjutnin~n berlknas 2 poäng 
för hvarje Lräff och aU för löpningen skall räknas 
som normaltid bäste löpares tid ökad med 50 pro
cent. Löpare, som kommer under normaltid, erhåller 
I poång för hvarje plbOrjad minut under normaltide:n , 
medan löpare som anvllnder Ilngre tid I n normal. 
tiden, Ur I poängs ardrag för hvarje pJbOrjad minul 
ulöfver normaltiden. Vid lika resultat erhAlIer dcn 
företräde, som fl tt bättre resultal i skjutningen . 

flJes/ämmelser for juvelerare O. flJ. 
Sjögrens vandringspris. 

Grupperna bestå ar 4 man och ffi af föreningarna 
uppställas ti ll huru slort antal som helst. 

Hvarje deJ tagare skjutrr Ivrnne serier hvardera om 
5 skott i liggande och 5 skolt i knAstlende stAllning, 
den ena mot 5. ringad skoltafla och den andra mot 
halffigur l 400 m. afstlnd . Skjutlid 5 min . för 
hvardera serien. 3 profskott lira tiI1Atna före tafvelserien . 

Deltagarna i samma grupp skjuta samtidigt. 

"Cä/lan i /emliamp, 
om direktören E. Salmsons pris, äge:r rum i sam. 
band med den kombinerade terdnglöpningen och 
filISkjutningen vid Järva söndagen den 20 maj. 

Våra je[onslijuI1ll1zgar. 
Söndagen den 6 maj ägde, som beramadt var, vä r 

första jetonskju tning för lrel rum ute: vid Kaknlls. 
Vädrel var ju långt ifnln idealiskt: stundlals ga nska 
stark vind med snöbya r allt emellanAl. Det oaktadt 
nåddes en del ganska goda resultat, som synes hAr 
nedan. 

Silfwr eröfIlldes If: 
O . AhrrDberi ................................ .. 
f. ErikSlOll .................. .. ........ .. 
HJ. WerDtr' ........................ .... .. ,. 

Brons rröfIlldes u: 

T. Mothll1du ............................... .. ........ , 44 
H. foruberi: ........ ......... . ............... .. . 43 
Y. Odlner.... ... ...... ..... ..................... .. ...... 43 
E. Cederpl.lm ....... ........................ ..... ... 39 
K. UDd holm. ........ .. ....... ....... . ................. 39 
J. uitfirrp .. .............. .... .... ..... 35 
K. A. PrtussoD .... ............ ...... ...... ......... 35 

Nästa jetonskjutning ägrr rum Söndagen 
17 juni. 

dcn 

§(ompetensserier fÖl' statens ut
märkelseteden under år 1917. 

Ärtalsdiplom . 
Ahrrnbui'. O ....... ...... 49, HI, - + _ 
Andren, C. W ............. 46, - :j: _ 
Bo!itr/i m, E. ............... 49, -_ 
B}örlunaD , T. .. .... ...... 49, 48, 48 

- poIDR· 

Cederpatm. E.. ........ .... - ". Eriks$on, f . ............... 48, 47, 
f_pli, f ............... _ ". fries, E. .................. 4$. 
Frim_n, H ................ 46, 45, 
Odlner. Y ............... 47. 50, 
Hrllstetl, E. .......... 50, 45, SO, 
He55ler, E ................ 47, 4b, _:j:_ 
JoblnSlOll, E. R ......... 4b. __ 
K_riIlOD, K. I ............. 4S, - :j: -
1'. KruselJStlc:rtll, A .... , .. 49, __ 
lq:fr2Ttp, J ..... ........ 47. 47, 47 :j: -
LUDdbcry, H. .......... - - 45, 

• 

Moth_nder. T ............. 48, 4H, 47:j: <S. 
Prtteruon, K. A ......... U, 45, 48 50, 50, 
Rudberi, I. ............... 47, - + _ 
SveD50II, S . ............... 47, 40, 46 + 45, 45. 
Werner, Hj . .... .. ........ . 45, 41, ~ 6 + _ 

Skyttemärke i guld. 
BeUr, P ..... ....... ....... - _ :j: ". 
Bratt, E ......... .......... - _ 50, 45, 
Carl5Son, K. J ..... ...... .. ~ 8, - - + -

Skyttemärke i silfl/er. 
Björklund. O. ............ - + 35, - - polDi. 

Melat trabrlknkUebola,et 

e, e, SpoIlong & G:o 
••••••••••••••••••••••••••• 

Regeringsga~n 23 : StDckhDlm 

Medaljer 
al gutd, .Hfver och bron'. 

Föreningsmärken 
fOrlllfrade, oxtderade, IOr· 

iyllda ooh emaljerade. 

Kataloa trltt på beglran l 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Vid 8fordislia spelens fYurling täjlingar 

hemfördes del fOrsla Svenska rnasterskapd i denna 
gren af vår medlem herr A. D. Nordenstedl, hvilken 
därvid eröftade föru tom mästt'rskapstec:knet Uven 
hederspris. Placcrnde i täflingen blefvo dessutom, 
herrar O, MA nsson och E. Lindskog. 

I laglAfli ngen hemförde föreningens lag tredje pri~t. 
Laget bestod af följande medltmmar : C. Hultberg, 
(kapten), O. MAnsson, A. D. Nordensledl och Elis 
Svt:nsson. 

Vid Stodcholms Idrottsförbu nds o rdinarie årsmöte 
invaldes vlr idrottschd, herr TOrf: Mothander i dess 
styrelse. 

i71rels idrol/släjlingar 

logo sin ~rjan den 27 april med simtäfling 100 
meter i Ccn tralbadels simhall. Segrare biet herr E. 
Stolpe med en använd tid af l min. 37.2 sek. 

Den 4 maj simlåfJing 200 meter: 
J. O. Abenius 4 min. 3 sek. 
2. S. Stolpe: 4 min . 19.1 sek. 
3. E. Stolpe: 4 mi n. 22.2 sek. 

S deltagare. 

8erieläjlingarna i allmän idrott 
taga sin början tisdagen den 5 juni kl . 7 e. m. 
Obs. precis A Ostermalms idrottsplats. 

8imläjling 

1 500 m. hAlIes om fredag den 11 maj kl. ~ e. m. 
i Ccntralbadels simhall. Vid samma tillfälle fä med
lemmar dlägga sim prof för idrottsmärket. 

/Jodfiända lionlrollanter fl' idrol/s
märliel: 

T. Moihander, G. A. Berglund, Gunnar lundberg, 
R. Söderlind, Gustaf Eriksson, Harald forssberg 
Hj . Werner, "Iarry friman och 0110 friman . 

Alla föreninge ns täflingar gälla äfven som prof rör 
idrottsmärket. Prof rör idrottsmärket kan åfven få 
afIAggas vid KaknAs skjutbana . 

HMHTÖRER! 
/(öp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTININOOATAN 31 

Ribbl"," 
4400 

flllm. T .111. 
20 & no 

ASEA 
utför komp letta elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 
- I nfordra våra offerter. " 

•••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Elektr,A,-B, 
Filialen i Stockholm. 

flrHklar [Or 

IdroU och Spel, BeltUldnoder r6r 
Idftlllsm411 och t urister, Brownlllg' 
pistoler och Bmmunlfloll, Hc1l1g' 
mollor, KulGrto [vIttor och i'vruerkerl. 

BIlligast och bllst hos. 

Per hangborg, BlrgerJarlsgafan 5 
G, K. H. Kronpr[lIsens Hoileueronl6r. 

TftYCKER1AKTJEBOUOET SVI!4 , STQCK liOLM 1811 

tockholms N:o 3. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

12:e ärg. 1917. 
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f6ranlngn'l medlemmar. 

Redaktör och ansvarig utgifvare: 

Red.kllonenloch Exp.ditlo. 
nene .dr.: Å.Oaelln ;7, 

Stockholm. 

Syutoman SVE N SV EN SON. Rlht.I.lo~ 72 20 
All .... T,I. 30t &0 

STOCKHOLMS AMATOR FÖRENINGS HÖGE BESKYDDARE : 

H. K. H. KRONPRINSEN. 
Haltr$ltdu.mUltT: GuurolmlJjDfm v. G. &lid och C"tfrddl6rt11 

H(U'flld :'·tllrlmtllf. 

UtJ4ndsJ .Drnspruulerulfd~ ledDmtlt: J(QJli~n~1f FrlU Htlll$Dl, K6pm· 
MillIf. 

STYRELSE: OrdRlrande, Öfverste O. EnblrJm: ... onU. Syuloman 
S~,.,. SFttUtln; sekreterare, Hofrinsnot. Hj. W".IflF,' kusaRlrvlhare, 
Dtrekt(irOttrJ FrimDIf; intendent, Inspektör, E. D. Hattlrl_ .. akJut
chef, v. ordf.; idrottscbeF, ugereheF T. Mallwndlt', klubb
mblllre, Generalagent H. HiJdrlt/Tllld; styrelseledlmot, Musik· 
dl~ktiSr Emil H eateT: suppleanter, S)'"lomln A . Af/id, InGenlör 
H. Fri"'Dn, Bankkassör Fa/.~ FQZrtll, TJinSleman R . SMtrlind, 
MuslkdirektGr Adn'QIf Dahl. 

SKjUTKOMMITTt::N: Ordf., Syssloman S",. $vt/ufln; v.ordf , 
Bankkassör FI1IA~ FDgrrJJ; sekreterare, Bankkau6r E. Real".. 
$/tii/d: ledamöIer, Musikdirektör emil Has/u; Med. stud.) . "-. 
~. 

IDROTTSKOMMIlTt.N: Ordr., Lagercbet T. AfollllUldu,' 

v. ord!., Tjänsteman R. Söd~rl",d; sekrclcrarc, Herr O. Bu,· 
land: ledamöter, Herr Ou",! &anti", Herr Qu""tv Llllfd· 
"'r. 

KLUBBKOMMITTt::N: Ordf., Generalagent n . Hlldtlmmd; 
v. ord r., Musikdirektör Adrian Dahl. 

Föreningens postadress: Stodlllolm O. j 
~-----~----~----~~------~ 

vAR vARUTfÄRD. i 

Hennes majestät vdren med all sin prakt och härlighet är ändtligen här dter, s" mycket mer 
tjusande fö r vdra tröHa sinnen som den Idtit Uinge l/änta pel sig, tills vi ändtligell nästan som 
genom eH trollslag ställas injör dess väna anlete, 

Och med vdren/öljer S. A. F:s velrlltfärd - detta enligt en bdde oskrifl1en och numera skri/ve1l lag, 
Söndagen den 10 juni ge vi oss alltse! i väg ett par hundra stycken glada S. A. F:are 

hoppas vi - med lika glada vt'inner och viinninnor. Fiirden gelr till Tynningö, hl/ars tilldragande 
natur vi i fjor lärde oss värdesätta. 

En jullt modern och komfortabel bdt skall std tillvdrt förfogande jör den tvd timmar ldnga sjö
färden, nämligen fl GasaccumuJator 5-, som ajgelr frdn Nybrohamnen(midtför Musik. Akadem.) kl, 9 pel 
morgonen, dd det gäller att passa pd. Finfin regementsmusik skal/förhöja stämningeTl underfärden. 

J programmet för dagen ingdr som van ligt fä ltskjutning och extra insatsskjutning - ä/vell 
prisskjutning för damer - samt en hel del idrottstlijlingar. För de danslystna dr ocksd vdl sörjdl 
genom en utmärkt dansbana, och bara denna i förening med den goda musiken bör Ilä/vara en 
dragningskraft af jörsta slag för många, förmoda vi. 

Pdpekas mdste emellertid, att det år med "Gasaccumulator 5- i dessa de svåra restriktiollernas 
dagar precis som med de smdländska gäs tgifvaregelrdarna pd salig Dumboms tid, att man där 
äter (och dricker) bra, "om man matsäck har som duger- o Vi ha velat erinra om delta, p'd det 
att inga sorgliga upptäckter md behöfva göras pel en dag, som bör präglas af glädje och lifslust. 

fluve~ /Juld, 3( ~nderson fJVysiljver, 
Siifver. flalio6storg 1 

Opera~uset fJ(ullgl. 3{ofjllvelerare - fJ3egär priSkurant! 
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Våra Old6ops. 
:J{varför löllmor man idrolls6anan i förtid? 

en opel! /iII våra äldre idrollsmiin. 

En finsk vin till Nordiskt Td rotlslif skrir\'~r: 
.Nu DÖrjar del viI bli på tiden aU lägga upp., 

se: där en friga som slkerligen mången idroUsman 
gOr Sig, di han börjar narma sig 30·talet. Men Ir 
det nll nOdvAndigt all vid si pass unga år upphöra 
att tlfla ? Månne icke denna fråga kan besvaras med 
eH lx-stlmdt nej . Tager man en örverblick af idrotls· 
männens ålder i ohka gre{1ar, 53 finner man blot! cH 
försvinnande fåtal som fyllt 30 år, men dessa enstaka 
exempel visa dock, aU deras prestationsförmåga inga
lunda minskats med åren. Här en liten lista i all 
ansprAkslöshe:l. 

för alt börja med allm!!.n idrott, så har man där 
svårt alt finna nAgra åldre aktiva id rottsmän. Sverige 
har dock ett lysande rxempel i Lemming. Vid 32 
ärs ålder segrade han som bekant i spjutkastning vid 
Olympiska spelen 1912, satte kort därpå ett nytt världs
rekord i samma gren och var ännu vid 36 år si lt 
lands blIsta allroundkasiare. Här i Finland ha vi ett 
nistan liknande exempd I Tatu Kohlemainen, som 
nu Ir 33 Ar men knappast Annu f6r sista gAngen har 
springt mllsnö~t som segrare. Tatu var ~dan Ofver 
30 Ar då han nådde sitt b1sta resultat 15,24 pi 5,000 m. 

Alt sprinters som äldre behålla sin Forna form Ir 
ju sällsynt, men Sverige kan uppvisa dt sådant fall. 
nlmligen Luther, hvilken sistförflutna sisong Irots 
sina 31 !r nAdde utmArkta tider. 

Af andra mera klinda idrottsmän som passerat 30-
talet bOra nAmnas världen! frlimste allround kastare 
Niklander samt höjdhopparen svensken Reimers. Nik
landers resuHat under förra årel: diskus 47,12, kula 
14,28, spju t 54 ,19, slägga 47,57 och viktkaslning 
10m. lala för sig sjålfva. 

I England IAra slundom verkliga oldboys lärla och 
meddelanden därifrAn mäla understundom om goda 
resuHat på 100 m. af 50- 60-åringar. Ett litet mot
stycke hn vi hAr i farbror Vatanen, som för ett par 
Ar sedan vid 47 års lider luffade 20 km. på 1.43. 

I brottning I. ex. finner man vida lättare 30·Aringar. 
MAnga af Finlands bästa brottare, Våre, Vesterlund, 
Viljama, Backenius m. rJ. äro samtliga mellan 30 och 
35 Ar. Högst I Atder stAr dock veteranen Lindrors 
frAn BorgA, som trols sina 38 år ännu hör till dc 
frAmsta inom sin klass. Mera bemärkta professionella 
brOlIare laarda, Aberg, Go1ch, lurich åro. 32, 34, 
38 och 40 Ar. 

fj heller i tennis tycks lldern spela si stor roll. 
Engelsmannen Dixon, som vid Olympiska spelen i 
Stockholm 1912 erörtade: flera pris, var då omkring 
40 Ar. 191 3 segrade han i double vid varldsmlsler
skapet tillsammans med Roper Barret, som Mven han 
vid de:n tiden var omkring 40 Ar. Deras landsmän 
Gore och HiIlvard voro ännu vid resp. 45 och 50 
Ars ålder aktiva. Australiern' Wilding var vid sin 
död 32 år. 

J motsats till tennis och brottning är det betydligt 
svArare all finna äldre idrollsman bland fotboll· och 
bandyspelare hllr uppe i Norden, medan det i England 
Ar mycket godt 0111 framslående folbollspelare som 

nAtt öfver 30-lalel I Wiborg vistas sedan en längre 
tid tillbaka en engelsman, som trots aU han starkt 
nArmat sig 40-talel ännu är aktiv fotbollspelare. Hans 
nallln Jr fOr resten Easton. Äro inte Malm, Knut 
Nilsson och Sune Almqvist öfver 30 år? 

I cykel och simning har ju Sverige ett par riU 
111driga idroltsmln i Moren och Ro~rt Andersson. 
~Mtlrre, fyller vii i år 40 år, och hvad ,Robban l 
bt:lrllffar, sA har jfven han passerat 3D-talet. 

Till sist en blick pi vinteridrottens omride. Norr
mannen SlIterhaag, 34 år, nAdde i vintras sina b1sta 
resultat i hasttghetsAkning på skridskor,500 m. 45,2, 
1,500 2.26,4, 5,000 8.52, 1, 10,000 18.58. Hans 
landsman Lördahl (44 år) blef tred je pristagare i 
konståkning vid Nordiska spelen i vi ntras. Andre 
man i tämngen om finska konståkningsmästerskapet 
1916 och 1917 blef d: r Budy trots sina 42 år. 
Ofver de 30 Aren äro Mven norrmänn en Stixrud och 
Bryn sa ml de finska hastighetsAkarna Bergström och 
Wickström. En verklig oldboy inom skridskovAriden 
lir Baltsc.heffsky, Finland, bekant äfven i Sverige. 
Han är nu 51 år, men kan Annu löpa 500 m. under 
55 sek. samt 1,500 under 3 min. nen 60-årige 
liljebt:rg var Annu under det senaste året aktiv och 
löpte: 500 Itl. pl 63 sc:k. och 1,500 på 3.1 4. 

Alla idrottsmJ" lägga väl inte upp för ålde:rns skull, 
äh'en andra orsakt:r spela naturligtvis in, me:n jag 
fOr min del tror, aU minga af dem känna sig smAll 
gene:radc all deltaga i tliflingar som äldre. SAker! 
Ur hnn höra nAgra spefulla ord om alt gamla karle:n 
ännu syssc:lsAlter sig med sådana barnslighe:ter e:ller 
nAgonting I den stilen. Och så försvi nner han 51 
smlninKom från tåflingsbanan. 

BCom6inerad terränglöpning 
oc6 fältslijutning. 

Kombinerad täning i dessa bAda idrottsgrenar är 
tydligtvis en af de allra betydelsefullaste. Ja, man 
kan sAga, aU ingen tånan är mer ägnad. alt just ut
bilda dugliga fosterlandsfOrsvarare, enär de:t gAller all 
på kort tid taga sig igenom obanad terräng och dir· 
under afgifva välriktad eld mot vissa mAI. 

Åren 1908, 1909 och 1910 hade: S. A. F. dylik 
kombint:rad tåflan pA silt program, men såg sig dlr
e:fte:r föranIAlen all arstA frln sådan täflan på grund 
af bri~lande anslutning. 

Styrelsen trodde nu, alt med den stigande upp
lysningen om slridsbcredskap och dess nödvändighet 
intresset för terrånglöpning och fältskjutning skulle 
ha blifvit så stort och allmänt, all den borde ltc:r
upptaga denna tJ.fIingsbransc.h. Men tyvärr visade 
det sig, att styrelsen räknat alldeles fel. 

Till den tUlan i kombinerad terränglöpning med 
fältskjutni ng, som var anordnad söndagen den 20 
maj och 11I0tsells af styrelsen med så slort intresse, 
infann sig nämligen vid starten 7, summa sju, tlH1ande! 

Dessa samlades vid vägskälet vid SpAnga kyrka och 
fingo där del nf förutsällningarna, som voro, all man 
skulle efter stakad bana laga sig fram lerrAngle:des 
de 5 il 6 kilometerna till Järva sIation, och under 
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vlge:n skulle 4 mål beskjutas, hvardera med 6 skolt. 
Tliflingen var syn nerligen bra anordnad af Ie:daren, 
sergeanten H. Lundgren, och belltenheten hos de fl 
deltagarna var mycket stor. 

Med den ringa uppmuntran, som krönte: delta fOr
sök att pJ programmet Ater taga upp denna synner
ligen viktiga täfling, är det aU fOrmoda, all styrelsen 
till nästa år lterigen alldeles afstAr hin försöket. 

Resultatet frin täflingen den 20 maj framgår af 
nedanstAende: tabell: 

Antt.1 trllI' •• .. 
Aftdd ...... polo. I 

N • III • 

" '" h- Nlut· 

,· 1· 1,· 1· oln. s,. 

frlm.n, ~1. ... 0,45,1$ 22,5 J J O S " " tiag~;t rOm ...... 0,51 16,s J 2 J S " 20 
Moth~nder T. I.' 6, r. • O • s " " Andr~n, C .... 0,57,80 10,r. O , J J 7 l. 
Svenu.on, S ... 1,17,:s0 O,, 2 O 6 , " " Kl)hler, B. ... 1,10,1S 2 .• J O J J O " , ThOrt U ....... l ,ll,so S,, I O 2 2 S " 

8. 8l. 5:s 'rpper. 
Fl/. 

Fö" sprang han s/a/tfl uti A. I. K. 
och nämndes i bladM dd och dd. 
Nu är han ju köpftUJn och hdller pd 
alf samliJ sig kosing - hd hå, hd hå.' 

S • 
~"11 
~.IIII 

o."lut · 
11111' 

·H,6 
42,6 
32,5 
2~,~ 

16,3 
lS,a 
l .• 

Och magen har fjoclt.naJ och fläsket lir tllngt, 
men ändock finna del folk, rält ungt, 
som a/andas allas vår /täre Bror, 
"är ännu med fart ö/ver lor/vm han gnor.·) 

Han kaslar kula, diskus oell spju/, 
oell liksom pingvinen Itan Iloppar ul, 
I H' D ä/vcn Il/tydl val/tn, 
luZlt reder sig bra, ej så rädd som kallen. 

Hvem. kommer väJ in ifrån Herseflld 
med väska full ulaf idro/fsskflld 
och. reser hem med pokaler ocll horn, 
som numer ej fyllas med brannv;n af korn;a·) 

Vid Drottn.ingholm och. vid Östermalm 
gudinnan vinlult med segerpalm, 
och lifotnså i centrala badet 
ibland hon vijkzt har utur spadet. 

Ur otaliga siridu till seger han gåJ! 
och sist en heduoSplats dlir/ör han fått, 
ndr in b/and typerna iindtligt dll mItt, 
J. d. idrollsmäs/ar', Bror E/fiol. 

.) fh ~DntmQ rjlu, dr QlIdro flrs/Q, 
!Y 8 . e. r6knQS (in bland dr Ms/a. 

TflES. 

'h) BrlJnnvln är I!(J dryclt. SO"' b'J'llldrs Qf v4ro Jiir:Jr;du (if 
dr" af den odlade vllxll!(J potatis. Se I'fdll~ ,NolTlfd "(lJnfYt· 
boh Ildla ord. SIlt!art"ns lI/IIn. 

glledde/all{/ell 

{rån 

Skjutkommitlen 

Söndagen den 17 juni och I juli Aga jetong
skjutningar ä gevär och revolver rum vid KaknAs. 

Sistnämnda dag företages äfvtn 11Iflall om Milds
Almnbergs pris. 

Tällngen om juniorgeväret, som IIIgAr 
som seriepris i skjutnmg inom lägsta skju tklllsscn, 
må icke falla i glömska! Priset tillfaller den, som 
under sAsongen vid vanlig precisionsskjutning å 200 m. 
bana uppnår högsIa sammanlagda polingantalet i fem 
pä hvarandra följande serier. 

Ett förut erhlllel resultat kan blitIras upp genom 
ny skjutning! 

Skarpskjutningsöfningar, pAgA. under 
juni och juli månader äfven onsdagar 
kl. 5 - 8 e. m. 

Fri ammunition, 50 mauserpatroner, 
tilldelas hvarje medlem, som icke skjuter 
om statspris inom annan förening än S. 
A, F 'J och tillhandahålles af Föreningens 
Instruktör, sergeant Lundgren. 

Utmärkta gevär åt skyttar som sakna 
egna stJdana. 

Försumma icke att göra Eder anslags
berättigad genom att skjuta minst 50 
s kott 1 tid! 

'räflingen om ~jög['enslia 

vandringspriset. 
cS~ fll. 3. a/går som 3e!lrnr~. 

Till söntJage:n den 13 maj hade: Stockhohlls Skylle
rörbund förlagt timingen om det Sjögrenska vandnngs
priset, hvarom de till förbundet anslutna föreningarna 
hade all tlifla medels fyrmannagrupper. Dessa skulle 
::.kjuta tvA seritr hvar, en precisionssene och en tll1-
Ilmpmngsserie, bida på 400 me:ter. 

S. A. F. sinde till denna tlinan ej mindre An fyra 
sådana grupper, och en af dem hemfördf! också som 
segrare dagens pris för uppnldda 326 poAng. Ut
gången var ju visst inte öfverraskande, det mA vi 
erkänna; men bland så många skickliga J;'lfIancle: kan 
lilan ju ingenling vela ... Striden var ocks.~ hird, och 
blott en poäng lägre stannade Svea Lifgardes under· 
officerares skytteförenings grupp. e 

. -~-_ ..;' '" ___ ,; _"':.!. ~ -:,,,:". f •• '1:<1''?'I"'''I ,,: ..... ,- r=!:::: • ..;._·,:,· - •• _. _ •• __ _ 
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I det vi m~d glädje inregistrera denna ~ger rör 
s. A. F. och dess grupp - E. Hlssler 87 pollng, 
T. Mothander 83 poäng, G. Ahrenberg 80 pollng 
och f . Fagrrll 77 poäng _ erinra vi om den gamla 
"linda satsen : Flamglng förplIktar. Och man kan vara 
viss om, alt de ord, som vid prisutdelningen på Strand 
Hotell mindagen den 21 maj yttrades af prisutdelaren. 
orvcrslen Juhlln-Dannfelt, dA han cher all hafva lyck
önskat oss till segern, manade de andra atl göra allt 
fö r att n1l$1a gAng göra kamoen ännu helare, komma 
all tagas ad notam. Nog blir del ännu svårare strid 
IIIsia glng, men \.j hafva ju samma rika tränings-. 
tillfällen som alla de andra, och vi ha ingenting 
<Innat all göra !I n .I igga i. , 

Del vackra pris som S. A. f. nu hemförde för 
året utgöres af en gentil j1tltebll p3. högt postament 
af t'bt'l1holz. 

8Competenssel'iel' jör statens ut
mädielsefeclien under år 1917. 

Årtalsdiplom. 

AbcnlU$, o, , , ..... 50, 
Ahrn.ber,. O, ............ -'9, 
Andr~n, C. W .......... " 6, 
8oItr6m, f. ............. -19, 
Bj6rkm.n , T. • ......... -19, 
Ccderpa\m, E. ............ "9 
Emot, 8 . .................. -
ErilcslOn, f ..... ... . .. 48. 
f, v ell, F ................ -17, 
fritI, f. ............ 50, 
Prim.n. H. .. ............. .s, 
Ound\n, S ............. .. . 48, 
O~llner, V . ............... 47, 
liellsten. e . ....... .. ...... 50, 
I·ttsller, E . ....... ...... .. 47, 
J.nek, HJ ...... .. .. .... ..... -'9, 
Jobnnison, E. It ......... 46. 
K.rluon, K. I. .. .. ..... ... 49, 
y, Krusen,lJerna, A ... .... 49, 
KOhlu, B ......... . .... .. 41, 
ugeriRn, J. .. .. ........ "9, 
lundbb"i, Ii. .. ...... . .. 49, 
Moth~ndu, T . ............ H, 
Prtterllon, K. A ........ 50, 
Reutcralcl61d, E .......... -
Rudberr. I .............. H, 
Sal11son, C ............... -4 8, 
Svcnson, S. . '" .... -47, 
Wertler, HJ, .............. 49, 

H, -'6 +
Hl. -'6 + 4S, 
46, - + so, 
- -+

"S, 48 :j: 
" 8, -'7. 4';, 

- + -I ~, 
H, -+- + so. 
4S, 47 + 50 
4b, ~ t ~. 

- + SO, 
4S, 48 + 50, 
47, H +-

:: :j: so. 
4S - +
H, - + 50, 

-+
H, 47 + 50, 
49, 47 + 50, 
48, 48 + 50, 
48, -18 + 50, 

- + .. ::. 
H. :: :j: :: 
46, -'6 + 45, 
49. 48 + 4::', 

Skyttemärke i guld. 
Seite, P. 
SnU, E. .. ............ .. 
Carluon, K. j. ........... -IS, 
I'onsl:erl, H . ......... .. . 49. 
UIlc! ltr6m, A. ..... ..-
NOflln, T. O . .... .. ...... 48, 
RIchter, O. P ... . ....... 48, 
Olaon, J. E . ............ H, 
ThorssclJ, E. ........ .... ... 49, 

-+<&:;. _ + SO. 
46, -16 + 50, 
49, .. 6 + -- + 45, 
46, - :j: SO. 
46, - 50, 

- + -
46, '- -r -

Skyttemärke i silfter. 

" . 
". 

., . 
SO. 

so. 

<I • 

H. 
45. 
SO. 

<S. 

50. 

". 
". ". <S. 

Björklund, O. ............ - + 40, 40, 
JI,Ob.50n. O. O. N . ... 48. 45, -:j: 40 
Pettersson, M . .. .... ...... 40, - - -

_. poln&". 

., 

.. 
, ., 

so 

.. 
45 

" 

- polng. .. .. 
<S 
<I 

35 polna:. 

8tocli§olms 8liptfejö,6unds 
stora jälfslijutning. 

Slockholms SkyltefOrbund hade söndagen den 3 
juni sin stora tinan i fällSkjutning om statspris ule 
vid Agesta, dit sky1tarna, omkring 700 sI., jimte 
familjt'medlt'mmar, inalles säkert 1. 100 pl'rsoner, kl. 
8 Hi f. m. beg3.fvo sig med t':dra tlg frin Central
slationen. fftt'r t'n half timm('S resa debarkeradt' man 
vid SöderlOrns villastads station, hvarifr3.n man mt'd 
SVt'1 IngeniOrsklrs musik i teten marscherade till 
Agesta egt'ndom. 

Vid ankomslen dit ställdes skyttarna upp i fyrkant 
och koru m hOlls, rört'gänget och l'fterföljdl af psalm. 
sA ng. Förbundsordföranden, redaktören H. Sohlman, 
höll därefter följande tal ti11 de nä rvarande. 

KamrattJr af S tockholms skyttejörblHld! 
Sedan tre il' - nog. riknit Ire vinlr:lr och pi den tredje 

somlUuen - raur alltJimt d~n vildigast ~ krigsbrand vlrld.
hll10rlen halt alt omför mil. Pi jorden, under jorden. på h.lyen, 
under hahen, l tullen, OheraUt och mffi aUa tlnkbara Vlpl:.O och 
metoder pjaAr Ulln lterd ndo den förodande hru~u. 

Och alllJlmt hl vi .vtllsklr lyculS sil utanför dcnuw.m •. 
Vi h. hlllill. 1IlIIimt undrIII all direkt hemsökas Inom vira 
I.ndamlren If den vlld$1mml brauden, ehuruvii \'1 blifvit klnn
Norl Ivedd. pi olika Sitt, Hud som hindI ger oss blde nmlnllt 
ocb Iirdomlt. Det visar IU vi blde i det enl och andrl IfK. 
endet m4slt se om virt bus, för $l vidt vi anse dr tilluro och 
dr lrihet 10m sPIf1;tlndlat folk van If Digot vlrde. Alt dc 6ro 
aJ .... rde, del lir OU 1 dessa d.pr de Utånden och profniupr, 
10m simlIt el! OH nlr.t1ende folk fir ~nomal, dlrför Itt det 
uklllr medel ocb mUt till lI.tioaell lj1lfbcstimmdst, till skydd· 
lIIdel .r laudets och dess medboralres per$Ouligl fribet, person. 
lip ritt och caendom. MiIlE.,i i dn gamla fri. Sverige .ldril 
komml dIrhin ! MIm." Jr;ullll~ bin. viI' urgaml. , Ialbuudll.1, 
I bUd ocb rrundlli lutslli!:nl frihet ojörtri1JU.t. Mille 1'1161-
heten. och f6T'fUl1nlnsrfft!; Inde IldriR: hos oss ta!!"1 Ofverhud. 
Ty dl hot .. v[ mc:d IIndcrglng. Alla iO<la och ,bru krafter 
_ och de iro mln~ I vJrI lind och st.uhre in m.n klnske 
tror __ mbte en.. ej blott i ord o-:h känslor lill upprilt· 
hlll.nde ar viI' fidern elrfdl, genom sekler ifven under de tyngst. 
och .vlrlltt pr6fningar !)eyarlde rrihet och ritl - bAdE Inlt 
och utlt. 

Dcn Ivenska frlvrllJil skyllerörelstn har i alla tider, sJ. lini:e 
den Idvat och verkat, jU5t salt nalionalandans vickande och 
höjande IOln tU slu Inlioch en af sina främst . uPPiilter. Folkets 
Irlhet och laudell frihet, le daT tvi de dyrb.araste klenoder 10111 

v!rt Ivenska folk miste och skall, om st krälves med iii och 
blod, fötlvarl. Inaen klenmodiih~t, ing:l inbillade Mite In· 
Iressen, ty de flnnru helt enkelt ej - de i ro bubblor och I.n· 
tomer, som skulle brista infOr .Ilvarets tideT - fl ' ördunkll 
dtlll IIlInlnllr. Ty nir det pller Ilndets och folkets Ijllf,tln
dlla tillvIra, 10m Ir ell oundalnili&"i villkor rör 1111 .nnll, som 
ir ritt, pdt ock rör dcru lif Pineligl, miste ock mindre bety
d.nde krlf och intn'Men vib. 

Oenom en "da.n lud. litall vi kunn. bcv.r.lfrcd och f tibet, 
rördr! .. det bn)d ,I behö!t'lI och Icfva det lif, som InsIII' ett 
l.mmlU iTOf\kt och IdOlfI folk som det S\·enska. 

MI .,\ all. tII. drl kraftcr rÖ!" del M&"a mllet och ml.,\ alltid 
komma Ihil, Itt n.lgbd &"er styrka, mm splittriII&: leder till för
dlrf! Och Iltom cm I dennl inlikt och i detta tecken varmare 
in nllonsin ena OM I tJI Yllginp'inskan för vin gaml. Ura 
fldcrtltlllnd. Mille III. iocb makter linka dess fram tid i fri. 
och IJo ... banor och mAtte dc iga. kraft .tt Ofver'l"inua Il1t, som 
kln fön OM till olyw, mörker ocb förintelse. 

Ett leh'e för ett fdtt, starkt och Iyckligi S.,crige: 

Eftt'r det mt'd mycken kraft och värmt' fram
sagda lalt'l, som besvarades med entusiastiska hurra
rop och fanfarer, tog förbundsordföranden 3.1t'r till 
orda och Öfverl !l.mnade lill det i dagarna nybildade 
IO:de kompaniet af Stockholms SkarpskyllefOrt'ning 
en vacker fana, som mottogs af kompaniets chef, 
kaptt'11 Cnaltingius. 
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~ . ~ 

~ VARUTFÅRDEN [I 
~ ...••. •••.•.•••••• ...• •.••••• .....•..... ..•.•••. ...•.•....••....••.••• .......••..••• ~ 

~ SÖNDAGEN DEN 10 JUNI 1917 ÄGE~ S. A. f:s 15:de VÅ~UT. ~ 
fÄ~D ~UM MED fÖ~ DAGEN fÖ~HY~DA ÅNGfARTYGET 

~ GASACCUMULATOR V ) 

~ Affärd från liIIilggsplalSen, Nybrovikell. midt för Musikaliska Akade· ~)'. 
"" mien kl. g f. m. precis. Beräknnd hemkomst senasl kL 8 e. m. 
~ Målet för färden är det natursköna Tynningö. ~ 

~ Priset för hvarje de ltagare ä r 3 kr. ~ 

~ Efler framkomSlen vidlagn idrOIlS· och skjulläfling" enl. nedanSIdende ~) 
"" program. Ärven rår damer anordnas löfling i skjutning. 
~ Föreningens passiva medlemmar äga samma räuigheler som de aktiva ~ 

~ all deltaga i läflingarna. ~ 
~ Såsom pris an utgå i de olika läflingarna har styrelsen fåll monagn en ~ 
~ flertal hederspris, skänkla af ror röreningen och dess verksamhetsgrenar varmt ~ 

~ intresserade personer. ~ 
~ Därjämle komma insatserna au ulgå oafkonade till pris i form af pokaler. ~ 

~ Efter tiiningarnes afslumnde och gemensam picknick samt någon hviln ~ 

~ i del gröna, stiimmer musiken upp liII dans, som pt'igår ett par limmar, hvar- ~ 

~( efter hemresan anlriides, därunder prisu tdelning ror dagens läflingar kommer ~). 

~ au äga rum. ~ 

~ O BS.I Regementsmusik (Kungl. fälttelegrafkArens) medföljer, ~ 
~ hvilken kommer Ull görn sllimningen sA glad och angenäm som möj ligt under ~ 
~ såväl bOrl- och hemfiirden som under vistelsen i landl ~ 

~ AMATÖRERI Deltagen mangranntl Medtagen damer, vänner ~ 
~ och bekanta samt matsäck för hela dagen I ~ 

~ :..~.?.~.~.~.~ .. ~.~.~ .. ~~.~ ~.~.~.~.~.~.~.~ .. ~.~.~~.~ ... "..~.~.~.~~.~ .. ~.I?.~ .~.; ~ 

~ 
SKJUTNING : 'I. Extra tiijting B. 3 skOIl I \'altri regJe-

( l. Damernas tJjting. 5 skall I valfri &kjut- menlerad stjUlsillningi nlot triangeltana ~ 
stiIlning mot cenlimttenaHor ' 100 m. l 100 m. Ifstånd. Insats kr. 1: 50. 2 ~ 

~ 
afstånd. 2 proMoll. profskon. ~ 

"" 2. Fältskjutning. JO skott pr m.n. Insats IDROTT : 
2: - kr. Prismrdttning klusvls., 

~ 3 'R' I..... I . Ungdhopp med ansats. ~ ., . Extra taJ.lng A. 10 skott va!", rerle· ) 
"" menterad skjulS1illning mot IQ-rlngad",.- 2. Kulstötning, b~ta hand. 
~. ( figur pi okindt afstind. Insats kr. t : 50. 3. Stajett/opning d 150 meter for herr, ~) 
~ PrisRlrdelning klassvis. och dam. ~ 

~ ~ 
m~~~~~~~~~~~~~~~~~m 

Söndagen den 10 lunl, då S. R. F. hal' s in ~t/äpd, Inställas skjutö/nlngapna vid Kaknäs. 

.. ..' ,,- , .. ~-.:,--., .!., - ''''''''''''''. _. ~~:.....- - - -- - _.- . '~-:.~-
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Ledaren af dagens skjutningar, fanjunkare E. Tern
blom, som hade mycken heder af sina anordni ngar. 
meddelade h!lre:rler förutslltningama för dagens tåf
Iingar. Dessa voro: 

.t',cnUie' lruprafddnlntar b.h';l !akttaells i trakten af Usma, 
rramrycbnde I nordlil1 rIkinine mot OrlongsjÖ. Skytt.nu ul
rO,. rn landttormsblt.ljon, hVl~ uPP2if, ir alt hindra fimdms 
ör~ilni (lIva- PobielllDacn. I S mu surka patTU1lrr ulsindn 
fOr .11 ret02TlOJCmII terrlnieD pi bida sidor om ÄgestasjöD. 

Åldrc och yngre klassens skyUar tånade p~ olika 
banor, de lidres med 5 0111, de yngres med 3. 

Banorna vora limIigen korla och gingo delvis ge
nom skog och lng Af de äldres 5 mål bestod del 
fOrsla af tredjedelsFigu rer pi 275 m. arslä nd. tid I 
min .• mAI n:r 2 var kvartrigurer på 125 m., 1 min. 
skjuuid, mAI n:r 3 haiffigurer i skjutställni ng på 250 
m., l min" n:r <I helfIgurer i sidställ ni ng, 285 !Il , 

I m., och l1 :r 5 helfigurer i frontsIä Il ning, <100 m., 
J 1/, min. Den yngre klassens måJ voro 3 kvart
figurer, 150 III ., ! mi n., trcdjedelsfigurer, 200 m., 
och IHl lffigurer, 2QO 111" II/! mm. Skotten s anlal 
var vid alla stationerna sex, 

Dessu tom voro anordnade t\'3 extratäflingar med 
1 kr. insals i hvardera, nAmligen mot 1/. ringad figu r 
pä 100 m., 6 SkOl1, Imin" saml mOl 40.ringad cm.· 
lafla, 125 m., I min.,S skotl. Åfven damerna h3de 
sin lIflan, lIlot pislolskjutningslafla pi 40 m" kammar· 
laddningsamrnunition och o~gr.lmad tid. 

VJdrel var mulet men lugnt och sikten god ; ett 
siiIIa regn fram på middagen hvarken försvårade skjut. 
ningen eller slog ned det goda skyllehumöreI. 

Vid 4·tiden voro skjutningarna öfverstökade och 
lilan tågade till SOdertörns \'illutads station. Sedan 
förbundsordföranden hlr förrätlat prisutdelningen, 
hvnrvid som pris al de frAmste manlige skynnrna ut
delades 5 skAnkta mausergevär och till pristagarin
norna sm! blgare, gIck man ombord på det \'ämande 
extratågeloch var vid ö·tiden äter i hufvudstade n 

• • • 
S. A. F. represen terades vid denna skj ut ning af 

hrr Ii . Friman, O. Ahrenberg, T. MOIhander, Hj. 
\V~rner och E. liessler, IlV1lka uppnådde resp. 23, 
2 1, 20, 19 och 15 polng. 

S. A. F.·s htdusfJris tillföll vid denna trlfling H. 
Friman jör 23 'roffar. 

De olika före ningarna placerade sig I följande 
ordning: 

I. Svea Llfi'lrdes undrrolf. Ikt, ........ . .. ............ II S pain&:. 
7. KlIDitSholm. sklE. ....... . ........................... 109 
3. UlalrdtlS \111 hill lId. ... ..... .•. IOS 
-4. S6dtnnslm. och LlI)eholmrn, skf. .. .............. 107 
5. Slockholms lkarpskf. '" 104 
6. Kllsrlnl skf" ........................................... 107 
7. S. A. f. .................... ........... .. .......... 9S 
S. Öiltrmal!tu skf. ...................... ........... ...... 95 
9. Slockholms Ccnlralskf. .............................. 92 

10. S,'f1! Ina.·k1r. Ikf. .................................... S4 
II. S~mgn Konloristllirenlni' skkl. ..... ............. 82 
12. I'oslhonsartlllerlrtgemtnttls skf. ...... ............... SO 
13. Svn Artllltr!rtJ.:tn skf. ............... :..... ...... 76 

Dl prislisian för den individuella täflingen ännu 
icke Ir af oss känd, kommer först i nästa nummer 
alt meddelaS de pristagande Amatörernas namn och 
resultat 

MEDDELAN DEN 

OBS.! 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Serietö(li/Jgar/Je i allmän idrolt taga sin 
bÖljon tisdage/J den S Juni hl. 7 e. m. d 
ÖsterJJJ olms idr() f[spla ts. 

Al/o Amatijrer torde dellago I dessa 
tiil'il/gor. 

Serietåf/ingorl/e indelas i t venne Ii/asser. 
en selJior/dass som t en • Old R oys. k/oss, 

Till . Old Ro)'s. röjmos den~ som under 
oret f)'ller 32 dr, 

De som Öl/ska intrödeskort (trå'"ings. 
Rorl) till ÖsterJJJ atms idrottsplats torde 
omgdende, skrtftligt, meddela della till 
Tore AlotholJ rler. Skepp au gatan 39. 

(J[ar g7Vz' §ört? 
alt I1f1ingar i följande idrottsgrenar kom ma nit af

hållas vid föreningens vårulfärd: 
I . Längdhopp med ansats. 
2. Kula (bAsta hand) . 
3. Stafettlöpn ing ä 150 meter för herre och da m, 
enligt följande bestäm melser: 

Stafettlagen, hvilka lollas ihop, best! af herre 
och dam. Den rörre har all löpa 100 meter samt 
öfverlAlI1na stafetten At sin resp. dam, som löper 
AterstAende delen af banan. 

Endast hl! damerna utdelas pris; 
att Harald Forssberg skånkt elt pris all utdelas till 

bll.sta lag ; 
a lt Svenska Dagbladets stora stafettlöpning äger rum 

söndagen den 17 juni samt alt de idrottsmän, som 
eveni. önska deltaga I n5go1 lag utom föreningen, 
miste inlämna skriftlig ansökan om tillstånd dlrltll 
till S. A. F:s styrelse; 

a H endast ett begrllnsat antal klld:;käp fi nnas tillgång
liga i paviljongen vid 03termalms idrottsplats och 
all de , som önska begagna sig häraf, snarast möj
ligt torde hAnvända sig lin vaktmästare Dah l. 

Hyra 3 kr. för säsong; 
att vår stAndige sekreterare i idrollskomm ittcn, herr 

Q. A. Berglund i dagarne lämnat oss och rest 
ti ll gurkstaden Vesteråsi 

a U prof ven rör sk idlöparmärket ~j godkändes af skid
fö rbundet, pi gru nd af all ba nan ansägs fö r lät! . 
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Metallfabrlksak'liebolaaet 

G, G, Sporrong & 0:0 
...................•...•... 

Regenngsga~n 23 : Slockholm 

Medaljer 

af guld, allfver och bron •. 

Föreningsmärken 
försllfrade, oxiderade, för

gyllda och omalJe rade. 

Katalog fj'ltt på be.Iran l 

. .•••. •.•..... .. .•........•. ... ..•.. ... ...••. ..•.. .•.. . . · . · · · · • 
Af idrottsinspektören · · · · · · ; Herr E, W, HJER TBERC l 

· • 

· · · · · • · · · · · · · • • · · · 
H '- H ~ .. o.~ ..... M. ': ... "" •• 

· · kontrollerade, godkanda : 
och med hans namn· : 

· stlmpel försedda : 

· Spikskor, Bol/skor, : 

Spjut, Diskus, Släg-

gor och I<astvikter 

· · · · · · · · · · : äro de bästa i marknaden. S.'ljas hos 

· · · · · · · · · · 
PER LANG B ORG 

H. K. H. Kl'1)npr!nHnl HoUnlrlnl6, 

IOROTISMAGASINET 
9 Birger Jarlsgatan 9 • STOCKHOLM 

· • 

· • · · · · • · · .................... .... .. .••. ... ..• ... •.•....•....••• 
. .•.....••.•............ .............•••. ...... ..... ....•.•• ... ......................... ........... ...... .. ..•. ... · . • • • • · . · . · . ! Agentur: ! · . · . · . 

! Sven Svenson ! · . · . · . 
! 97 Åsögatan 97 ! 
• • • • 
: Rik. Tel, 72 20. All m. Tel, 309 60, : · . • • • • • • • • · . • • · . 
: Srer lgt6 i ldsta och kaplt. tsla rklfllt Rekommenderar sIg till a fsluta nde a f a lla slag af : 
• Försåkrlng61 kll t bot lg • 
: försäkringar, såsom : : 
• • • • ! L I F -, KAPITAL-. SPARKASSE-, L1FRÄNTE· och SJUKFÖRSÄKRINGAR. ! · . · . · . 
: B R A N D - , STÖLD-, INBROTIS-, RÅN· och VA TIENSKADEFÖRSÄK- : • • · . : RINGAR, : 
• • · . • • • • 
: KOLLEKTIVFÖRSÄKRING och KOMPLETIERINGSFÖRSÄKRING : 
• • • • : af fartygsbesättni ngar. : · . • • • • • • • • : OBS. ! Förmånliga oillkor I B illiga premier / OB S. / : 
• • • • • • • • 
: Ring uppl Förslag och upplysni ngar lämnas per telefon. : · . 
: _Lc~~~~~~~~~~~~~~C7~~~~~~~~~C7~~~~~~C7~~~~~~~~ : .••.........•••••••.•.•....•.•••........•.•••••••.. .. ....••......•••.•••..•...•..••• ...........•... •.• •••• •.•••••. 

- ._. -----
__ ' ..... -";<: -:".'".:L'" • '·l···-+~"·· .• "'~-"'':':~''., __ - .----
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HMHTÖRER! 
I(öp Edra 

Sängar, Mallar, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

Rikllelefan 
44 DO 

Hll m. Tel,!. 
20 & 120 

......... •.••••• •.............. ••...•.•......•..... •.. . . · . · . · . · . · . · . · . · . · · • • · • · · · · • · · · • · · · · · · · · · · • 

• · · · · · · · • · 

Gynna 

.1«edlemsbladels 

..Annonsörer! 

· · · · · · · • • · · · · · • · · : · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · : 

• · ........ .....•........ ~ ....••.•..•..... . ..••....... 

r 

l 

IAIl 
E A 

ASEA 
ul för kompleUa eleklriska 
an läggningar för kraft, 
värme oc h belys ning. 
- I nford ra våra offerter.-

•••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Elektr. A.·B. 
Filialen i Stockholm. 

11 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Rika Tel. 210 Orefturegatan 28 Al1m. Tel. 294 

Ve rkatAll er a lla slaga plAl slageriarbeten, tacktäckn ln· 

ga r med koppa r oc h zin k, galvaniserad och svarl 

Jlrnpllt. Takatryk nlngar och re para tioner. Billigaste 

pris I fare ni ng med noggra nnt arb ete. 

Hvapje S. 71. F:ape 
bIJp anse det som sin plikt och skyldighet att deltaga 
I fIJpeningens skjut. och IdpottslJfnlngapr 

TRYCKERtAKTlEBOLAGET SYU, STOCKHOLM 1817 

I 

tockholms 
Amatör 

N:o 4. 

Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Am atör Fö renings organ för Idrott och Skytte 

12:e Arg. 1917. 

Utkommer med 6 nummer 
Rod.kllonen. och Expedlt!o-

Redaktör och ansvarig utgifvare: 
nlll •• dr.: Å'~8.tan g7, 

om Aret och uld,l .. gratis tiU Stockholm. 

Itlr'nln",nl medlemmar . Syulorn.n SVEN SVENSON, ftl~II.I.ro" 7220 

'I 
AII/II . T". 309 flO 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS HÖGE BESKYDDARE : 

H. K. H. KRONPR INSEN. 
If~tFSItd4mPltT: OmtnUmajflfVl V. G. &lid och Chlj,.dtUttirtn SKJUTKOMMITTI?:N: Ordf., Sysslornan SVC' S.·tlUD"" Y. ordr, 

Haruld $Dhlmall . Bankk~r F(J/Itt FazrdI; sekreterare, a.nkkasallr e. Raltr· 

Ut/4ndsk IU1fnsptllld(TlJlld~ kr/am.l: J(apt~"tn Fritz tltI/lMlI, KDptll· lite/d; ledlmöter, Musikdirektör Emil H~tr; Med, stud.}, F. ...... 1Af"T'V' • 

STYRELSE: Ordförande. Or"erste a. bbl.m ; 'J. ordF. Sysslomin IDROTTSKOMMITTI?:N: Ordf" Lagerchef T. MDlllnlldtr: 
$1 ... " Srt1ISM; sekreterare, MusikdirektiSr emil tleuI",: kassamt"· ,. ordt., Tjinsteman R. SOdtrflnd; sekreterare, Herr atIlInU 
valtare, Direktör Otll1 Frimtvl ; intendem, Inspektör E D. tia,. Llllldbq: ledamöter, Herr Olllfnf ErlltSltlfl, Herr n . FrtdlHHz, 
"ro",.- Ikjutchef, v. ordf.; idrollschef, Lagerchef T MD/lland", 

KLUBBKOMMJTTI'::N : Ordf., General"ent fI/JdtbnlHd .-klubbmistare, Generalagem tf. flildBHulld; styrelseledlmot, tI. 
Sysslomln A Mud; suppleanter, In«enillr H . I-"ri",.,., 8ank- Y. ordf., Musikdirektör Addon DnIoJ. 
kassör Follt~ FalrtlJ, Tjinstemln R. SDdtrlllld, MUlikdirekt/Sr 

Föreningens postadress: Stockholm O. Adrian Dalll, 

•••••••••••••••••••••••• Johansson, Gu nnar Henning, herr, I-Ielsingegat. 9. 

,0 
Lagerström, Axel Vilhel m, kamrer, St. Vattugat. 7. 

Meddelanden Irån Slyrelsen I Lindberg, Knut, köpman, Odengatan 42. 

I Lindholm, John, lärare, Fleminggatan 55 A, 
Lorich, Bertil , gymnastikdirektör, Klarabergsg. 37, 

•••••••••••••••••••••••• Lund in, Malkus) bankljänsteman, Ha ndtverka reg. 44. 
Peterson Martin, P'j inspektör, Schelegatan 15. 

N ya medlemmar. Sjölind, Henrik, tjänsteman, fleminggatan 23 A, 

Abenius, Clarence Allan , kandidat, Lidingö 
Svensson, Sven Henry, musiker, Luntmakareg. 97. 

Brevik. \Viding, Gustaf emil, handelsbitrIde, Artillerig, 37. 
Andersson, Ragnar Arvid, kontorschef, Eriksbergsg. t l. Wändahl, Adolf 0110, stud., Döbelnsgatan 5. 
Bodorff, Ernst Viktor, tand lIkare, Regeringsg. 9, 

I d,1 vi hälsa Eder välkomna i föreningen, stilla Bäckström, Gunnar, jungman, Hornsgat. 5 1. 
Carlsson, Richard,tjänstem" Kol &: Koks,Skeppsbron 18. vi till Eder såväl som till de gamla föreningsmed. 

Edin, Axel Gunnar, kontorist. Engelbrektsgatan 33. lemmarna ,. lika vänlig som entrigen maning all 

Oyllenkrok, Axel, friherre, löjtnant , Torstensonsg. 4. icke glömma påpeka för vänner och bekanta. nytta n 

Hanson, Per Gabriel, afdeln.·chef, Storgatan 10. och nöjet af alt bhfva medlem i S. A. f. SAkerl har 

I-Ienrikson, Henrik Sigfrid, direktör, CentralpalaIsel. Ni någon, som Ni kan inlresstra rör saken. Insänd 

Hlkansson, Nils Ed\'ard Valdemar, köpman, Döbelns· uppgift under adress Stockholms Amatör förening , 

gatan 67 A. Slockholm Ö. 

Janek, Hj. P;son, v. konsu l, villa Kusten, Djurg5rden. 

tflwe/, lJuM, 3{ 3nderson tJVpsi!fver, 
8iifver. 

Opez-a/jusel tfalio6slorg 1 
3(Ullgl. [/{ofjuvelcmre - fJ3egå'r prisRurant! 

~ "" J.. .. -'> .... .. ....:'-: ~-\. •• ., .~~ , •• ' _., ~~""'~:"." -- __ - . -= _____ 
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J'. &. 8":S Vårulfärd. 
Del var d~n J O juni, den gick af stapeln. Vä· 

dret var härligt, alldeles förtjusande, så damerna, som 
utgjorde ungefär hälrten af de till ett hundratal upp
g3ende färddeltagarna _ det största antal vi n~gon
sin fått med oss på den traditionella färden. }k. 
höfva vi säga, all dagen var glad och slämningen 
den allra bästa? Det hela var så anslående, att del 
borde inspirerat en mera poetisk kraft än den redak· 
tionen förfogar orVet lill en hänförd skildring. Det 
gjorde så också, skall Ni tro, och den poetiske lor· 
vade oss skild ringen säkert till della vart nummer. 
Månne den kommer till näsla? frAgas vänligen. 

För säkerhets skull är det väl bäst alt vi sjäfva här 
slå fast, alt täfli ngarna i skjutning på Tynningö, dit 
ju färden gick, vara pli et! syn nerligen förtjänstfullt 
sält anordnade af föreningens instruktör, sergeanten 
Lundgren, alt deltagande I i läflingarna va r lifligt och 
resu ltaten goda, aU idrottstäflingarna, idrotlschefen IiII 
heder, senterades lirligt,att dansbanan vartill trängsel fylld 
under tvA timmar, alt musiken både nu och under 
färden skOIle sig förträfrligt, alt vid prisutdelningen 
pi hemfärden pristagarna fingo sin vederbörliga hyll
ning och alt prisen voro sA mänga, at! t. ex. i da
mernas tAning alla deltagarna fingo pris, detta lack 
vare de välvilliga mecenater S. A. f. alltid har alt 
räkna med. 

Ja, det var nog en hel del till att anteckna. men 
vi nöja oss med en sak: Innan man vid äterkom
sten till staden kl. 10 skildes ål, kom man öfver
ens om, alt nästa år mötas icke blolt saml- och syn
nerligen till en lika härlig tur ulan - hvar och en 
rörande med sig minst en till fArdde ltagare. Då vill 
det bli något af .. . . 

Prislistorna {rAn täflingama återfinnas här nedan. 

"'his listor vid 8. tJl. (hs vårnifärd. 
9)amemas fäjling. 

I E. Slhlin, Fru ..... 
2 S. Primin, Fröken 
3 L Lundbild, fröken 
4 Oleta Hessltr, fru 
5 A. Nl1sson, FOI . 
n Maud Tho~tenS50n, Fröken 
7 Orönkvist, Pru 
8 Elu. Lybera, Fröken 
iii Paull Voss, Fröken 

10 L Frimin. Fru ", .. 
Il TOni Hessler, Fröken 
12 AUil'SIa johnsson, fröken 
13 llu. Hessltr. Fröken 
14 L. EllIol, Pm 

34 
20 
17 
17 
12 
Il 
Il 

• 8 
.._ ......... 8 

7 , , 
.... 5 

• 

• 

iTältslijufning. 
fJl/dt'e k/assen. 

.eemlmalms f7{tuJerJpris, 

I E. Relllersklöld 
2 O. Ahrenber&, 
3 T. Björkman 
-4 1. F. uiergren 
5 K. A. Pe\leruon 
6 H. Friman 
7 O. Drake ....... . 
8 E. Hellsten .. . 
iii E. Hessler , . . . 

10 T. Mothnder 
11 v. Krusenst!trnl .. . .. 

SCan/, 3 riman . 

22 poln&, Hfilerspris 
22 • 
20 
20 ~ Blgare 
20 • 
20 
18 
18 
18 
18 
18 

~~~~~~~-

gyngre Ii/assen. 
lOtto Frimin 
2. A. Krogh 

18 poäng Hederspris 
17 

3 K. Lindholm 
-4 B. Elliot 

17 B~g.re 

5 E. Ceder~lm 
6 K. O. S. Thon 
7 G. f. Richttr ... 
8 E. Wlldener 
9 A. Nllbema 

l' 
12 
Il 
10 
10 
10 

!5iffra fäjling iJl. 
8iidre Ii/assen. 

l E_ D. 1'llgs(rOm 
2 S. Svensson 
3 T. BjOrkman .. 
4 O. Drake 

I K. lindholm 
2 O. Prlmln 

gyngre Ii/assen. 

/Jiflr-a täjling $. 
I R. Magnussan 53 poäng 
2 I·t. Lundbf,r&, ...... .. ........ 52 

ttedenpris 
Blglre 

3 Q. friman .... . .. . ................. .. .. . 50 
.. K. A. Peltersson ..... . ........ . . .... .. 49 
5 T. MOlhndtr .... .,...... ......... . . .. 49 
6 S. Svenson . . .......... . .. .. ... ..... . .. .. 48 
7 T. B}örkman ..... ....... .. .. . .. .. .. .... 47 
8 f. PIVell ...................... . ...... -47 • 
9 Richltr ..................... ... ... .... .. 46 Hederspris 

10 E. Hrssltr .............................. 46 

5dTol!stäjli17garna. 
Kulstötning .-

I. O. SaMin ............................. .. 
2 E. Lllndiren ....................... .. .......... ... . 
3. E. Wlldentr ..................... ........... ...... . 
4. Il flliol ...... ............ ... ... ... ........... ...... . 

L6nlldlllJpp: 

10 m. , 
• 8 

l. K. lindholm •. , ..................................... 6 m. 
2. E. I.llndfl'etI ......................................... 5 
3. B. Elliol .. .. ................ .. ....................... 5 • 
4. T. Mothander ..... .. ............................. .. . 5 • 

SlnJtltl6pnin/! 150 mdtr för dam (Ich htlTt: 

l. Fröken P. Vos,- hur K. Lindholm. 
2. • Lisa Heuler-berr B. Elltot. 
3. M. Jlcobson-herr E. Nilsson. 
4. Lim Lllndblld- herr T. Mothander. 
5. E. Lybf,rg-htrr E. Waldener. 
6. K. Rundkvilt - htrr H. Friman. 

cferie!äjlingama 1917. 

50 cm. 
'1 
22 

" 
23 cm. 
77 
7J 
52 

s. A. F:s 5t:rietäflingar äro nu afslutade. Delfagan
det i dessa täflingar har i är varit ovanligt lifligt i 
det att ej mindre än 21 Amatörer mött upp. Arven 
resultaten i en del grenar harva varit fina. Fortsätt 
herrar Amatörer med samma intresse som ni börjat 
och fram rör allt uppfyll profven för idrottsmärke!. 
Fjolårets idroltsmästare, Knut Lindhol m, segrade Uven 
i år, dock svArt hotad af H. Friman och 0, Abenius. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINOS MEDLEMSBLAD 
~~~~~~~~--- ~---

Af ,Old boys :> hafva 9 deHagit i täflingarne. De 
bästa resultaten i hvarje idrottsgren blcfvo följande: 

L6pnlni 100 m .... ................... .. O. Abf,nlus 12,2 Stil'. 
400 ......................... O. Abenius 57,5 • 

1500 ........... ........ _ ..... H. FrIman •. ~6,5 • 
Höjdhopp .............................. K. lindholm 160 cm. 
lingdhopp ................. . ............ K. Lindholm 501 • 
Trnlt2"shopp ........................... K. Lindholm 11 m. 80 cm. 
Diskuskntning ... .......... .. ........ . K. Lllldholm 54 01 
Spjulkastnini . ...... .. .. ................ K. lindIIolm 65 30 
Kulstölning ... ...... ... ........... O. Abenius 17 2-1 

o 

" 
• • ..; 
M 

M 

• 

o 

. -o • 
,..; ~ 

M N 

'" ~, ... ... 
'o: '" ... ~ ..: .,; ... 

~ 

o • • ... '" .. .., 
....: ... c"; 

~ 

.... on ...... 

o .", "" on .... <:> 00.... ... "" 
11 .... - 1·---------1 Q 

.... ..,."" ..... 00.00 
~~ _ ~ ~ ~ a OD '" 

..,.., ,..; .... .;; ... .0 ... '" 00 _ ... ... 

•• 
• ~ J 

• 

M M 

E , 
g g 

• g g g 
• "l 

3 



4 STOCKHOLMS AMATOR FOREN/NOS MEDLEMSBLAD 

"Stzjfarnes pris". 
Simtiflan 500 me!t'T om Stiftames pris ägde rum 

i StrOmbadt:t fredagen dcn 20 juli. 8 täf1ande ställde 
upp till start {ett ovanligt stort antal när det gällcT 
simning i S. A. F.}. Den unge herr S. Stolpe salte 
i vag som det glillt 100 meter och lade sin hand 
pi .mlllstolpc:n. med den fina tiden 10.48,9, hvilkel 
Ar nylt föreningsrekord. 

ResultIlId af IJflingen blef följande: 

I . s. Stolpe ... , ........... . .. 10 min. 48,9 sek. S. A. F;s rekord. 
2. K. IIdJken.lcJOld .... 10 53,5 ~ 
3. ~I. LLlndberl[ ............ II 16, 1 
4. A. Oyll~nkrok .. . , ..... 12 17,5 
5. 1-1 . frimi n ... 12 39 ~ 
6. R. SOderllnd 12 39,2 
7, T. Mothinder 13 ~ 33,4 

Resultatet frAn skjulL'lflingen den 19 aug. 19 17 vid 
KaknAs om Stiftarnt."S pris biet följande : 

A. OylJenkrook 40!50 = 90 poina:. 
H. Lund~a 29 50 = 79 • 
H. Friman 39 35 = 74 • 
T. Mothandcr 40+30 = 70 ~ 
R. SOdcrlind 30+25 = 55 
K. Hcij\.:cnsk}6ld 28+20 = .48 • 
S.Slolpe 31+15 = 46 

Sista tiningen för ärt! om detta pris, orienterings· 
löpning, försiggick söndagen den 27 augusti med 
start och m~1 vid Svinmyran, och utgjorde banan, 
som var triangelbana , ungeflr S km. fågel ... äge.n. Som 
st'grare i Uflingen utgick löjtnant A. Gyllenkrok med 
en använd tid af I tiOl. 1 min. 45 sek., narmast 
föl jd af herr Harald Lundberg med en tid af I lim. 
28 mi n. 

LOjtnant Gyllenkrok har härmed för äret eröfral 
.Stiftarnes pris. med platssiffra 2+ 1+ 1= 4. 

'Läj'linge1l om e. 3Cult6ergs vandrings
pris i femkamp. 

Tisdagen 3 1 juli å Östermalms idroUsplats. 

I. K. Lindholm ..................... lil + l t l+3 = 7 polng. 
2. 11. frimin ..... . ................ 2 2+313il = II • 
3. f. Lundifcn ............ _ ..•••... 3 4+ 2 , 2 4 = 15 • 
4. S. Slolpe ......•..••..•.......... 56+-'-1---4 2 = 21 • 
5. O. Lllier ....................•... .. . 4+3+6+6 5=24 • 
6. E. NilJson ...... ..•.•.....•...• f+5+5+5+6 = 27. • 

Idrollsgrenarna voro f Oljande: längd hopp, spjut
kaslning, löpning 200 meter, diskuskastning samt IOp
ning 1500 meter. 

EplifPa fdpottsmitpket. 

en hedep flip Edep slitlf 

och flip flipenfngenl 

Spegeln 
från 6slermalms Odrolfsplals öfoer jul/gjorda 
prof för idrotlsmörkel inom S . 8l. 3. 1917. 

1 ______ N_._m __ " ____ ~I~f41~!~I.-~+I ~~T.--A-"-.~ 
1. o. Abenius .......... . ... 1 1 1 1 ,. A. Bylund ............ .. 
3. r. Ekclund .....• ...•..... 

•• tI. for1lS~i ........... ,. 11. frIman ...•.........•. 

•• A . Oylienlaok ...••.•..... 
7. E. HOrIIn ............... 
8. J. Lindholm .... .. ...... 
O. K. Undholm ... .... ... .. 

10. o. Ull!er ...... ......... 
Il. O. Lundberg ............ 
12. E. Lundaren ............ 
13. T. Mothander ............ ... E. Nl1fson ............... 
n. ~ Stolpe .................. 
16. ~ Slolpe ...... ........... 
17. .. Svedfeldl ...........• 
18. R. SOdedlnd ............ 
19. ~ Thune .............. 
20. ~ Waldtun- ............ 
21. O. Valtni in ............ ... 

1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 
1 

1 1 1 
1 1 

1 1 1 

1 1 
1 1 1 

1 1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

,. 
l' ~'3r Idl'OlulIOtd. 
I ,~ IdroUlmed. 

, FOr Idr .. n. m .... , . 

Ob,.1 Enda" de hvllka fullgjort minsl 2 prof, ha upplalilJ I 
fOrtccknl nanl. 

Dc mtd • belecklUlde lm . Old Bo)'$'. 

9öreningens mästerskap i tiokamp. 
hAlles söndagen den 2 och mAndagen den 3 ~pl I 
Oslermalms idrollsptats. 

fProgram. 
S6ndagen den 2 sept. kl. g f m. 

LOpning 100 mtr. 
Ungdhopp lIIed an lopp. 
Ku lstOtning med blista hand. 
I-IOjd hopp med anlopp. 
Löpning 400 mir. 

Mdndagm dell 3 sepl. kl. 6,30 e. m 
Hilcklöpning 110 mtr. 
Diskuskastning, med bästa hand . 
Stafhopp. 
Spjutkastning, med bästa hand (fattn ing pi midten 

af spjutel). 
Löpning 1,500 meter. 
Priserna beitA af S. A. f :s Idrottshorn, Berlinska 

vandringsprisel, Diplom, Mästerskapsmedalj samt 
Idrottsmedaljer uli hvuje idrottsgren. O. L-g. ... ,. 

"Old flJops" -fäjlingar. 
PA initiativ af SOdermalms Idrotts Klubb har S. 

A. F:s styrt.lse beslutat afhAlIa samtäflingar i allmän 
id rott för ~Old Boys •. 

Tliflingarna Aga rum söndagen d. 9 sept. ä Oster. 
malms Idrottsplats med början kl. 10 f. m. enligt f Oljande 

Program: 
Kast: Diskus, Kula, Spj ut, höger och vänster hand . 
Hopp : I-IOjd, Längd, Staf. 
Löpnin gar: 100, 400, 1,500 mir sa mt Stafettlöp· 

ning 4 x 200 mtr. 

=======,;;s~r;;;,O;;,CK;;;H~O;;,L;;;M;;,S:....;;A;;;M;.;A;.;.TOR FÖRENINOS MELEMSBLAD 5 

Priserna, bestående af silfver· och bronsmedaljer 
utdelas si, at! Amatörernas pristagare erhAlla Söder· 
malms Id rottsklubbs medaljer och SOdermalms Id rolls
klubbs pristagare erhllla S. A. F:s medaljer. Even
tuellt utdelas poängpris till segrande före ning. An · 
mälningarna ätföljda af startafgiften 2 kr. skola vara 
inllmnade senast den S se:pi. iill se:kret~rllren Herr 
Gunnar Lundberg. flemingg.ltan 49, I tr. 

Alhd fram på rännarbanan alla ~Oubbar. i S. A. 
F. som fyllt 32 är. Det gäller att försvara förenin-
gens färger. G. L- g. 

Sekr. 

V illliorsmedaljel' fÖl' ickofl. 
Löpningar. 

100 mir. 
'00 
' 00 
800 

1,500 
5,000 

10,000 

Kast . 
Spjuluftl1ina 
Ditlr::usUslniul 
Kulsl6tnil11 
Slirakulnina 

Nopp. 
HOjdhopp 
Sllende höjdhopp 
Uoe:dhopp 
Stltnde Ilne:dbopp 
Sufbopp 
Trnteashopp 
Simning. 

Silfvermed . 
I I 'f,~ sek. 
24"10 • 

" 2 min. 10 sck. 
4 25. 

17 
35 , 

10 mir. 
60 , 
19,!5 • 
30 

165 cm. 

'" 600 • ,., , 
290 • 
12 mil. 

fironsmed . JunioraOltd. 
13 s.ek. 14 lek . 
26'/10 ' 28. 
!)9 l mi n, 4 fek. 
2 min. 25 uk. 
!I. 5 _ 15 . 
20, 
<l, 

55 mir. ., 
" ,", 

145 Chi. 

'" 525 • 
270 , 
250 • 
J l mir. 

50 mIr. 
40 .. 
135 cm. 
120 .,. , 
260 • 
225 • 
10 mIr. 

100 mIr. t min. 30 5tk. I min. 45S1!k. 
1000 • 23 • 2S • 30 • 

Velocipeddkning. 
sllfvermtd, Bronfmed. 

Ilandsvig mM viindpunkl 20.000 mlr. 42 min. 47 min. 
Skidlöpning. 
20,000 mir. .... . 111m. 50 min. 2 lim. 10 n\[n. 

Skridskoåkning. 

500 mIr. 
1,500 
5.000 • 

10,000 • 

Silfvermtd. Bron.med. 
~2 Stk. 58 sck. 

2 min. 50 sc:k. 3 min. 5 lek. 
10 10 . 35 . 
20.\5.23. 

Jun[ormtd. 
I min, 51Ck. 
3 • 20 • 

Vår 6äste ,drottsman i 8. fil. 5. 
_Knutte . Lindholm, fjolårets idrottsman, har i ~r 

varit i liptoppform och represe:nterat föreningen nu 
senasl vid distriktsmlsterskapstlflingarna på Stadion. 
Af 16 tlflande uti tiokamp lade han beslag på 3:dJe 
platsen. Det var länge sedan en AmalOr 51 vJrdigt 
representerat Föreningen på idro!tsbanan. Heder;\1 
vlr • Knutte.. Hans sammanliknade polngsumma 
blef 5.802,886 poäng. 

flJanliir BYils fl>erssons pris 
utdelas innevarande l r för idrott och lro best!immel· 
serna fö r detsamma följande: 

Ritt till tåftan om priset tillkommer hvarje med· 
lem af S. A. F., som icke under sanllna eller n!ist
föregå~nde Ar i a llmän idrott representerat al1nan rör· 
ening ån S. A. F. 

Vinnare af prise:t blih'er den, som under Arets IM· 
Ungar i all min idrott uppnAlt hOgsta poJngsumman 
för erOfrandet af Riksförbundets idroUsmJ.rke. gillan· 
de 10 1:Tt'nar för år 1911 (med undantag för grupp 
I ) Gör sig läflande förtjlnt af föreningens villkors. 
medalj Iillåg~es rör bronsmedalj t poäng och för 
silf\'ermedalj 3 poäng. 

Vid lika poäng skiljes genom lollning. 
Prisel får icke utdelas till samma person inOIll 

samma gren två pä hvarandra följande gånger . 
Skulle samma änyo vara bästa man llmaller prisel 

nästa man om bestä.mmelserna uppfyllIs 

, , 3Ylilen ' , 
Dagligen afläggas ju prof för Id rottsmärket :'I Öster. 

malms Id rottsplats inolll de oli ka före ningarna. UI· 
hållighetsprofvel, d. v. s. IOpni ngen II 10,000 meter 
brukar för mAn gen vara besvlrlig 1I0g att . klara . , 
och i allmänhet uppskjuter Illan nog helst mi llöp
ningen så längt': som möjlig! till fram på hösten . 

Oifvelvis bör den proftagande el . köraa eller 
.rycka. und~r lOppel, hvilkel ju trOtIar I onOdan, 
utan bemöda sig an under loppet h311a en 51 jämn 
. Iunk . som möjligt. 

Med 2 min. 43 sek. pr hvarf gir nian i land med 
uppgiften. 

Följande tabell utvisar tiderna pä de 18 hvarfven : 
FrAn starten liIl må.lstolpea ................................. 1 min. 

1:1 hvarhel ...... ...... .... . ........................... 3.11 
2:& .............................................. b." 
3;e .... . ..... .................. ........ 9.0' .., 
5:e 

•• • 
7. 
8:e 
9:e 

to:c 
ll:~ 
12:e 
13:t 
''':c 
15:e 
l6:t 
17:c 
18:c 

_ .. _. .. .................................... 11. 62 
.................................. ....• 14. la 
................ ..... ...................... . .. 17. 1" 
.. ..... .... ................................... 2l!.0 1 
...... .......... ... ........ ..................... _. 22.11 
(halfva distansen) .... ... " .... .. ............ 25.\tö 

...... ............. ...... ................ . 28.10 
.. .................................. ............... 30.1'13 

....... ... ...... ....................... 33.~G 
........................................... .. ...... 3b.IU 
.. ................................................. 3Q,u ~ 
... ....... .................... ..................... ~1 . ~5 
....... ..... ..... . ................................. 44.~1I 
.. .. .... . ... .................................... ... 47. 11 ~ 
.. .......... ...... ... .............................. 49 1'1 1 

Na/e. 

8{ar ni §ört? 
aH Knut Lindholm placerade sig som god andra 

man A 100 meter vid I. F. linnlias tlflingar ä 
Aspudden. söndagen den IS luli. Tid 12 1/ 10 s. 

aH Sven Stolpe vid Ilningen om . Stiftarnas Pris . 
den tOfT i Strombadet sam SOO·me.lersdistansen 
på 10,48 '/10 och all idroltskommitten godkäni 
tiden slsom nytt föreningsrekord. 

att Knut Lindholm vid dislriktmästerskapet i 10· 
kamp d. I/~ A Ostermalms Idrottsplats salte nytt 
S. A. F.-rekord i slafhopp med 300 cm. Eli 
mycket vackert resulta t af den lille energiske 
man nen, när man betänker all fordringarna för 
villkorsmedaljen i silfver i denna Rren äro 290 CIll . 

aU n:'lgon sett vice id rotlschefen Söderhnd? 
Idroltskommillen. 
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gJ ledde/anden 

f rån 

Skjutkommitten 

Skjula - skjula Upp! 
Äh'cn den y ngste m edlem af vAr förening 

vet, alt fIRn genom att skjuta minst SO 
protokollforda skarpa skott, förskaffa r för. 
eningen ett Ar sal1s lng frAn stat och kom 
mun. Och del finns väl knappast nAgon, 
som inte vil l skjuta de SO skotten. D et 
li r barn frAga om nitp det op/tap bil al. 

TillAt oss gifva Eder alla, gamln oclr nya 
föreningsmed l emmar det farbroderliga r A
det alt inte skjuta upp utan skjuta Edra 
SO skolt vid första intr äffade lägenhet. När 
Ni det gjort, skall Ni känna Er lättare om 
hjärtat. Ni I,ar dA fyll t en liten plikt mot 
fosterlandet, äfven sA att Ni ökat Er 
skjutskickligIret, och Ni har skaffat Er 
sjöJ( kompetens nit f~ deltaga i s&viil för
bundets som föreningens s tatspristäflingar. 

D et där nllt vill Ni ju " ara med om? 
A /UsA kliimmn vi i , sA fort vi f A en l edig 
s tund uAgoll söndng kl. 9 - 3. D A pAgA 
niimiigen vAra öfningnr vid Knkniis, där fr; 
,"nmunitiol1 ti llhandahålles äfvc l1som ge
viir Al skylta r , som sakna egna sådana. 

Finnes det den I Okt. nAgra, SQm ej skju
tit de SO, komma de att därom särskild! 
pAmlnnns genom skjutkommitIen. Bespn
r en nu skjutkommitlen ett dylikt ti rbete. 

CCäjlillgen om ··Skyltarnas dags·' 
pokaler. 

Söndagen den I juli den s. le. ~Skyttarnas dag' 
tlnades om 'Skyltarnas dags. pokaler - tre till an
bllet - mellan eH stort antal före ningar i Svea rike. 

Hvarje Ilflande förening deltog med en grupp om 
fem man, och hvarje skytt SKulle skjuta en hastig 
precisionsseric mot femrin~ad skoltafIa och en lillåmp· 
ningsstrie mot halffigur p1 300 meters afständ. 

Att S. A. P. ej eröfrade nAgon af de Ire pokalerna 
står klarl för hvar och en som vet, hvad dess repre· 
sentanter i den na läning, nämligen herra r E. Hell-

sten, H. friman, F. Lagergren, T. Björkman och E. 
HtSSler skOla för vackert. De erhOllo nämligen re· 
spektive 89, 86, 76, 71 och 63 poäng eller samman· 
lagd! 385 af 500 möjliga poäng. 

Kils skytteförening, Värmland, hemförde första pri. 
stl med del nlstan otroligt vackra resultatet af 491 
poäng. F. L- n. 

CCäflingen om §öte60rgspokalen. 

Den med si stort intresse motsedda täflingen om 
OOlcborgspokalcn gick ar stapeln söndagen den 5 
augusti. 

f rAn fOregAende Ars segrande före ni ng J Pistol· 
klubben M31 mölHl 5' hade inbjudan till deltagande i 
lärlingen utf1irdals till alla skytteföreningar, regemen. 
ten och mAIskjutningssällskap och de flesta af dessa 
hade ocks1 hörsamma! inbjudningen. 

Hvarje tAflande förening hade aU uppställa en fem
mannagrupp och hvarje skylt skulle skjuta tv! vanliga 
precisionsstrier mot fem ringad skoltafla pl 300 me
ters afstlnd. 

Afven S. A. P. deltog med en grupp, bestAende 
af herrar O. Ahrenbtrg, T. Björkman, H. Priman, 
E. Hessler och T. Moihander och dessa erhöllo re· 
spektive 95, 90, SY, 85 och 84 poäng eller samman
lagdl det mycket medelmlttiga resultatet af 443 poäng. 

Ett vida bittre resultat hade säkerligen kunnat er
nls om föreningens representanter velat vlnta till 
kvIllen med skjutningens verkställande, ty dl hade 
slkerhgen vinden ej inverkat så menligt pl skjutnin
gen, som den nu kom all göra. 

VIra gruppskyttar skölo nämligen pI förmiddagen 
i mycket hArd blist, under det alt de flesta andra 
skytteföreningars i Stockholm representanter i denna 
tlifling väntade med skju tningen till kvällen dä den 
starka blAsten betydligt mojnat af. 

Eröfrare af det stAtliga vandringspriset blef i Ar 
liksom föregliende lir , Pistolk lubben MalmöhuS! med 
ett resu ltat af 486 poäng. F. L- II. 

&/fjållna jelongskjufningar. 

SII{rw: 

T. Moth.udtl' 
a. P. Rlchttl' 

B""u: 

H Fon.,bnR: 
C. SlmlOlt 

S/If y" : 

tl J. Werner 
II . frlmJn ... 
K. A. PeUerl5ön 

8rOIll : 

Dm I ju/i; 

J. Laacrgrcn .............. . ........... . ....... . 
H. Pomberg ......•.......•.................. 
a, 1'. Richter., ... , 

50 polne: 

" " 
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Dm 5 aa~ustl. 
Sil/W' ; 

A. ayUenkrok 
}. Lae:tIllTnl ••• 

T. Moth.nder .. , ......................... _ 
H. Prim.n ................. ..... r .•... ..••••.••• 

B","s: 

P. Eriks&cm .... . .' ............ . 
HJ. WtnltI' .... . .....•............... 
H. Forssbera: .................................... . 
O. p. Richter .. . ................. . 

48 poInR: 
47 

" . 
" 
4] palnR: 
42 

" 36 

Niisia jdongskjatning afhdllts söndagen dtll g 
stpltmbu. 

"{ä/lingen om 8rlild:;-&fjz·en-
6ergs pris. 

Täflan om detta pris, som sker j samband med 
Föreningens jetongskjutningar under juli, augusti och 
september månader, har under de tv! afhlllna täflin
gama gifvit till resultat: 

DoI I jllJi: 

T. BJorkmu ... .......... .... . 50 + 47 _ 97 polne: 

~. I;~:; :.::::: .. ::::: .. : ... :.:::::: .:. :~ t :: ~;~ ~ 
r. f.ltrell . ... ..•.... .....•...... . ...... 44 + 47 = 91 
E.. HeUltcn ............................ , .. 44 + 45 = 89 
J. Lae:CfVetl ..................... ' 48 + 38 = 86 
K. A. Pcuefl,SOlI ..................... n + 36 = 79 
K. Uutlhotm ..... .•. .. .............. . • 42 + ' 4 = 76 

Dm 5 AUIfSt1: 

A. Oyllcnkrok ............................. 50 + 48 = 98 polne: 
O. Ahrenberlt ... ..... ... .. ............. : ...... 46 1 45 = 91 
T. Moth.ndtl' ........... . ..................... 41 ~O = 91 
T. Björkman ............. .................... 45 40 _ 91 
li J. Werner ...... .... ". . .. , ........... ". 42 + 49 = 91 
11 . friman ............ . . .. ............ ", ..... ~O + 40 = 90 
E. HellIlen .................................... 4~ + 43 = 88 
J. l.altcra:ren •....•..... ... . ... . .. , .... " ..... 47 + 40 = 87 
r, Eriksson ................... ,., ........... 50 + 33 = 83 
E nusler ............... .... ................. 39 + 43 = 82 
E. Reuteo;ki61d ........... "...... ...... • 40 + 36 = 76 

Täningen försiggår medelst en vanlig och en hastig 
precisionsstrie mot skoltafla i 300 nl . afstind. "Ivarje 
skytts resultat från tvll. af ofvan sagda tre tlflings
dagar under hvart och ett af liren 1917 och 1918 
sammanriknas och den, som därvid nlr högsta 
sammanlagda poångsiffran, blir vinnare af priset. 

Nästa /äfling blifvu söndagen dtn g ~plembtr. 

8Compefensseriez- för slalens 
ulmäl"lielsefecken i skjutning! 

Årla/~dip/am ; 

Ahrcnhcrg, O ........ ... .. 50, 49. 49 + ~~ , 
Andn.!n, C. W . ............ 48, 47, 46 + 50, 
Abenius, O . ............... 50, 47, 46 + -

- peang 
50, 45 

Bj6tlmJII, T ............. 50. 50, 
805tröm, E. . ... 49, 49, 
Ccderp;llm. E. 49, 4S, 
&ic:sson. pJ ..... . . . SO, 4S. 
Elioth, B . .. 
f'e:rdt, f , .............. 49, 47. 
friman, H ... ,., ........... 5-0, ~. 
friman, O ... , .•.••........ 47, 

SO l". 
'0. '0 

H 50. SO. " 47 U . ". " 47 ~. '0. " - H, 
H !1O, '0. " • 
49 50. ". " - + 4!1, 

frits, f. ................... 50, 48. 47 + SO, 
flme:ra . J . ............... H, - + 50, <S. <S 
Odlntl', Y. 47. - + 50. 
anndin, S. . , ...•.. 48, -+-
Oyl1enkrok, A. .... .. ..• 50. 50 
Hesiltr, E. .................. ~ 9, 49, 
Hellsten, E. . ........... 50, 49, 
J.nek, Hj. P:50n ......... 49, 
Johnuon, E. ]t .••...... 47, 46. 
K.llnoll , K. i. ............ 49, 48, 
v. Krultnstjcrna, A • .. ... 49, H, 
Köht~r, B . ............. . .... 47, 
LI~ere:ren. J. ........... . " 50. ·t 9, 
Lundberg. H. . . ... .... ... 49, 49, 
Mothander. T . . ..... " ... 50, 50, 
PetlerlSOn, K A . . " ...... 50. 50, 

50 +~, '0. '0 
49 t 50, '0. " .' -48 • 50 , SO. ' 0 

=t~' '0, 
-+ -- + 50, ". " ~ t Mi, SO. '0 
,18 l 50, SO, 45 
49 ,50, SO, 4> 
50 + 50, SO. '0 

Reutenkiötd, E .. ....... " . 50. 49, 47 + 45. 
Rudbcre:, I . .............. 47, 
SlImson, C. ........ 48. 41, 

-+-
-+-

SvenSOll, S. . .......... " .. 47, 46, 46 + :5. 4>, 
W.hlltrdt, A. . ........... 48, 48. 47 + !1O, ". Werner, Hj. .... ......... 50, 50, 
Web)örn, O . ............ 48, H, 

!lO + 50, SO, " -+-
SjJ'flmlum / p/d: 

Bnit, f. H, - + 50, SO. 45 polne: 
Bdtt. P. . - + 45, 
Carlsson, K J. .S. ". 46 t 50, ". " FOI'Mbcre:, H. ... ". 47 -45, " . " Undq.,ISI, O ... -+ ". Undluöm, A. .... ' ....... - + 4!1. ", 
Lindholm, K. ... H. 46 + 4!1, " . Norlin, T. O. ". .S. H + SO, ". " Olsson, J. E. . ." .......... 47. 47. " 

_ 4!1. 
Richier, O. P. , .......... ". H, " .j SO. SO, '0 
Rosenqvjst . P . ......... , .. ". H, H + SO, 45. " TbOl'$C'I1, •• , ...... ... 46, .. -I SD • SO. 
Wlckstr6m, C. ............ <b, -+ 

S~Il~mllrltti / s/lfv~r: 

I~jörktund, O. ..... .. " .. 47. H, .. :j: 40 • '0, 35 IKllng 
J.cobsson, O. O . . ...... 48. <S, 40 40, l5, 
Pettersson, M. ............ 40, -+-
Slol~. S. ................ ", <I. " :j: 35, 35, 
\V.hlbcrg, A ........ , ...... , 42, 42, • 0 " . '0, 35 

SjJ"tt~mlirt~ i brDn,: 

Mckslrölu, O . ......... .. " . H • .. + H . '0. 3s poIna: 

Stock5011IIs Skytlefor6unds täftings
skjutning om statspris m. m. vid Stom 
Skuggan äger rum söndagen den 16 

septem6er 1917. 

Anmälan till de:ltagande i skjutningrn sker tndast 
fredagen drn 14 september kl. 6 -9 e. m. i Norra 
Latinlliroverkets gymnastiksal. 

Utförligt program finnes Iil1gångligt å skju lbanan 
vid Kaknäs. 

• 

- - . 
• ." ... _ '-<'~ ....... ~ ... : "J._., ... ,·",t"1''"n> '", . - - •. , """'>';"';-.!.' • - - • -

I 



8 STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINOS MEDLEMSBLAD 

HMHTÖRER! 
Köp Edra 

Mattor, 

och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

Rikll,l"o, 
4400 

Rllm. hill. 
20& 120 

Melal1fabrlksaktiebola&sl 

C. C. Sporrong & 0:0 
........................... 

Regert'gsgalan 23 : Slockholm 

Medaljer 
af gu ld . 8i lfver och brons. 

Föreningsmärken 
t!!!"SIUrade, o)(lderade, f O,... 

,yllda och emaljerade. 

Katalog f ri tt på begAr an 
I 

l 

ASEA 
utför kompletIa elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 
- Infordra våra offerter.-

•••••••••• •• •••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Elektr,A.-B, 
Fi lialen i Stockholm. 

.................... .•........................... .. ... . . · . · . · : : Af idrottsinspektören : • · . l Herr E, W, HJERTBERC ~ 
· . : konlroll~radt, godkända : 
: och mt<! hans namn· : • 
: stJmpel rörsedda · • · • · • • 

• 

• 
Spikskor, Bol/skor, • 

• · Spjut, Diskus, S/äg· : 
gor och Kastvikter 

äro de bästa i marknaden, ~Ijas hos 

PER LANGBORG 
H. K. H. Kronprln H nI Hof1. nr."tö. 

IDROTTSMAGASINET 
9 Birger Jarlsgatan 9 • STOCKHOLM 

• • • • · · · · · • · • • • • • • · • • · · • • • • • · ............... ......... .............................. 

Hvapje S. R. F:ape 
bop anse det som sin plikt och skyldighet att deltaga 
I jopenlngens skJut- o ch Idpottsojnlngapt 

l KYCKERIAKTI E80LA(;U SVEA, STOCKHOLM 1117 


