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Nya m edlemmar; 
Den 18 jan. 

Djurling, Knul, kamrer, Liding6-Srevik. 
Hårleman, Carl. löjtnant, Flemlnggolan 13, 4 Ir. 
Tilcklind, Magnus, ingenlör, Vasagatan ...... 

Herrnr mcdlemmnr nf S tockhol ms Amatör 
Förening kallas härmed till föreningen s 

årsmöte, som äger rum lördagen den 25 februari 
kl. 7 e. m. å RestauraOl Kronprinsens fest
våning, hvarvid följande Irenden förekomma till 
behandling: 

I) Val af 2 personer 8n jämte ordföranden 
justera mötets protokoll. 

2) Styrelsens och de sl/indiga kom miueernas 
beröttelser för det Rirfluma fdrvahningsårel. 

3) Revisorernas ber/iuelse samt fr Agan om an
svarsfrihet At styrelsen för del gångna årel. 

4) Val af följande personer I föreningens styrel
se: Ordförande, iOlcndent, skjutchef ( I år), 

A. T. v •.• 0130 

klubbmlislOre, styrelseledamot utan funktion 
saml tvenne suppleanter, vice idrollschef, 
vice skjutchef, vice klubbmästare, tvenne 
revisorer jämte tvenne suppleamer ffir dem. 

5) Val af 5 representanter lill Stockholms SkYlle
l'örbund samt 1 reprcscOIam jämte ersättare 
till Stockholms Idrollsförbund. 

6) Bestömmande 0111 allmänna åtgärder samt 
Orningar och liiHingar fOr det ingå~gna året. 

7) Förslag af hr Tonnes Björkman au höja 
komperensfordringarna fOr erhållande af je
tonger med gevDr till 46 paims för silfver
och 37 poims rör bronsjcrong. 

8) Förslag nf idronskommit reen alf den, som 
fullgjort profvet fö r idrousmiirker i guld 15 
Ar U1l1n ordn ingsföljd sk ulle erh ålla liten 
äkta gu ldmeda lj. 

S~ockholm den 3 februari 1922. 
STYRELSEN. 

Styrelsen har beslutat föreslå årsmötet 811 till· 
dela hrr Ragnar Friberg, Tönnes Björkman, K. A. 
Peterson och A. Hessler r6rrjlnstmedaljen i silfver. 

Vidare har beslutats all tilldda hrr C. W. 
Andren, A. Gyllenkrok, Eric Jennel och Fritz 
Nilsson f'örtjönstdiplom. 

8uve~ fluId, 3( c!7lnderson fJ{psilfver~ 
Siljver. 

8alio6slorg 1 Opera9uset. tKU71gl. O{o/juvelerare - tJJegö'r priskurant/ 
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Berättelse 
öfver verksamheten inom Stock holms 

Amatör Förening under år 1921. 

Slockholms Amalör Förenings slyrelse flr hlr
med orgirva följande beränelse för verksamhclcn 
under 1921 : 

Föreningens nu~dlemsantal har under Arel varil 
638, inberiknodt 65 nyinskrifna medlemmar. Härar 
harva 57ti \Illri, aklivB och 67 passiva medlemmar. 
Fördc:lnlngen på de olika skju[klasserna har varil: 
1:5111 klussen 189, 2:dro klassen 126, 3:dje klas
sen 261. 

Föreningens ende ufländske k orresponderande 
ledo mol, öfvcrslclöjtnon! Fritz H ansen, hnr under 
Arer nnidh. 

Föreningens styrelse har under Arel beslAu af 
följande personer: Sysslomannen Sven Svenson, 
ordförande, bankdirektören Nils Hedberg. v. ord
rörande. hr Thor Fredborg, sekrelerare, proku· 
risten Eric jennel. kassaf6rvahare, hr Harald 
For$Sberg. iniendenI, kaptenen, frih. Axel Gyllen. 
krok, skjuu~:hef. lagercheren Tore Mothnnder, 
idrollscher, disponenlen Carl Riigheimer, klubb· 
mlsllue. dlrektörenj. H.jaeger, curling~eklionens 
represtnlant samt taxeringsltommissllrien Ragnar 
Frlberg, styrelseledamot utan särskild funktion . 
ErSiI IIare harva varit musikdirektören Emil Hessler, 
Ingeniören Vald. L. Bergman, bankkassören Evert 
Reuler kiOld. hr Gunnar lundberg samr musik· 
direktören Adrian Dahl. 

Revisorer harva Vant hrr A. Flygare och E. 
Wlgstrnnd med hrr A. von Krusenstjerna och 
R. Jennel som ersättare. 

Föreningens repreSenl3n1er i Stockholms SkYI
leförbund hafva vn ri, hrr Sven Svenson, Axel 
Gyllenkrok, HlJrry Friman, Emil Hessler och 
Törmes BjörkmHn med hrr K. A. Pete rson och 
E. Reuterskiöld som ersäJtare saml i Slockholms 
Idronsrörbund hr Tore Mothander med hr Gunnar 
Lundberg som ers/illare. 

TDYCKBDI1UHIEBOL1\C-ET 

SV E j\ 

HAMNGATAN 34 

STOCKHO L M 

A"B. SKANO. BOKB. & KARTONGFABRIKEN 
ALL"'" TEL. t68lo. 16811, 20128 R ,MS TEL. 6716 

UUII 10m !pedalllal al" ~ags BANK, & m ARSTRYC K 

Kommlnl!:erna harva hafl följande sammansän
ning: 

Skjutkommillcen : Ordförande, kaplenen rMh . 
Axel Gyllenkrok, v. ordf., bankkassören Evert 
Reuterskiöld. sekreterare, löjtnanren Bo Gyllen
SyG rd , ledam61er, musikdirektören Emil Hessler 
och kandidaten F. Logergren. 

Jdrollskommill~en : Ordförande hr Tore Mer 
Ihander, v. ordf. hr Gunnar lundberg. sek re
terare hr Thor Fredborg. ledamöter hrr Wald. 
L. Bergman och Harald Forssberg. 

Klubbkommitu!:en : Ordförande, dispone01en Carl 
ROgheimer. vice ord r., musikdireklören Adrion Dahl . 

RlkssklSldskommiueen, som tillkommII under 
t'lre ls lopp. har bestAl[ of hrr Sven Svenson, Nils 
Hedberg och Tännes Björkman. 

Styrelsen hur under åre l hafr 9 protokollförda 
snmlllllnt riiden . 

Medlemsbindet har under Aret redigerats af hr 
Thor Predborg och utkommit i 6 nummer. An
milrkning har ,Rians. lut tidningen borde kommn 
Ut litet oflare, hvadan årsmölel har au laga frAgan 
under ompröfning. 

Föreningens Arsmöte höllsden 25 februari A hotell 
Kronprinsen o. afslutades med sedvanligl samkväm. 

Vt rulfllrden Igde rum den 29 maj lill Tynningö. 
Betritfande föreningens öfningar och IIHlingar, 

hilnvisas dll resp. kommitleers beräuelser lUven
som referalen i Medlemsbladel. 

Ar Inlresserade skyue· och idronsviinner har 
Rireningen hafl nöjel emollaga ell nerta I vackra 
och vitrdefulla täftingspriser. Blond dessa Aler
finnes eu flenal af föreningens mera klinda gyn
nare : direklören Nils Hedberg, laxeringskom
missarien Rllgnar Friberg, ombudsmannen K. J. 
Carlsson, dlplomingeniören Eric Waldener, aktu
arien Olof ValenIin, kaptenen A. Gyllenkrok, 
fnbrlkören Frhz Nilsson, lagerchefen K. A. Peter
son, grosshnndlnren Sten Stendahl, Enge lska Ma· 
gnslnel, kamreraren E. Wigsrrand, körsniiren P. 
Thöldte samt prokuristen E. jennel. 

Förenlnjtcns ekonomi. beträH'ande hvi lken hlin
visas liII revisorernas beränelse, kan fanfarande 
beiraklas som god. 

Ar hvad slyrelsen härmed haft äran framlägga 
torde framgA, a ll verksam helen under del för
numa Aret I alla afseenden gål[ framAl. Slyrelsen 
hyser Irven den säkra förhoppningen , 011 del Ar, 
vi gA IlIImötcs, Bfven skall blifva i alla afseenden 
lyckosami. Med fonsau inrresse frAn Slyrelsens 
och Föreningsmedlem ma mas sida skall dess ut· 
veckling ulan Slörande afbrou äfven fongå. 

Slockholm den 31 december 1921. 

Sven Svenson 

Thor Fredborg 
SeIE .. I ... ..,. 
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Nordiska spe lens fäl ts kjutningar 
den 5 och 6 fe bruari. 

Söndage ns fältskjutning. 

Kvicksilfvrel srod en bra bil under - 10 · 
slrecker, och "inden behaJ!:Bde ej bAlla sig allde
les sIiIIa ens Yid .5--tiden pA morgonen, dA väcka r
klockorna började ringa för de tidigasrc skynarna . 
MAngen beslöt därrår i likhet med jonas. all efter 
ell konstaterande af nyssnämnda fakta skyndsam
mast 'lergA nll sin just Itmnade tillsltnd , Innan 
den goda säng\'ärmen hann ffirsvinna. Del vore 
ju rydligl. all den inbrylande dagens \'Iderleks
fOrhAlIanden skulle medföra en alhf'ör chansanad 
Uiflan för all ens eminenta skjulförmAga skulle 
kunna komma riktigt till sin r/ln. 

NågOl mer än hälften af en treuiolai anmllda 
IImllörer hade emellertid beshIlsomi IrOISRI vener· 
mödorna och infunnil sig vid samlingsplatsen , 
iförda mer eller mindre egna pälsar, blide hvad 
ulseende och äga nderällsrårhAllsnde beträffar. 

Med Spånga slation som urgön gspunkl rörde 
pntrullviigen fö rbi Spånga kyrku lill Eggeby gl'lrd, 
dä r försIa mälel befann sig. All nlirmare In~A 
på målens beskaffenhet och urstånd lir ej min 
mening, dA della torde varu öfverflöd igt rör del
ragarna och ej i de talj inrressera äfrign läSlJre. 
Det mA vara nog sagdt, all skjutningen Itfsevfirdl 
försvA rades af den nyrallna, fink orniga snön, som 
rrAn gammalsnöns mera kompllkl8 Y tO af vinden 
drefs upp i ögonen pA de skjutande. BlAsten lilI· 
log under dagens lopp och kändes stanskn bitande 
vid vandringen örver de öppna fillten till andra 
mAlet vid Evinge. Hänfrån gick vigen genom 
smAskogen fram lilI rrakten af kulsprulebanan 
vid jänva, dit de .återslående Iv4 mAlen förlagts. 
Sedan samlliJ!8 24 skoll anevererols, sBmlades 
amatörerna efler hand vid sista mAletS stockeld, 
dlir uppvärmning skedde såväl In· som ulvllncs 
under ulbYlBnde af vunna errarenhcter och resul
lSI. Visserligen hade ingen amatör nAII toppen. 
men Henalei hade dock säkral en plals på pris· 
!isIan ål sig och härigenom fAll belöning rör dagens 
strapatser. Hemfärden kunde alIIsA röretagas 
unde r god slämning, och IrolS svaga prou!s ler 
från några af ~gubbarna. kunde man fil se nma
'örernos lilla skara traskn den med skldt'lknnde 
flickor rikligl försedda vägen linda fram ri ll Huga 
norra grindar. T.ågel gick nämligen ej rörrlln om 
I 1/, timme och aUlomobi lomnlbussen var I'ull . 

l\Undagens fältskjutning på skidor. 
Afven denna dags handling urspelades på jlrfva

lillel med stan och mAI i Tureberg. Föret var 
visse rligen ingalunda glänsande, men nAg~n risk 
att man ej skulle kunna löpa den I nul lAnga 
banan under maxim i liden 2 limmar och I S minu
ter f'örelAg icke. Den föga kuperade ter~ngen 
gjorde banan särdeles Ilitt. dA diremOt mOlvlOden 
Vid passerander af de öppna fälten log på kraf_ 
lerna. På ert par ställen hade spArel, ehuru 
föga öfverskådligr, lagts vinkelriJn mOl dlkenB. 
hvorigenom löparna onödigivis ursanes för skld
bron. Af målen voro två liill8 , dA dUremot de 
bMa afriga haiffigurer pil omkring 350 m. och 
Illirdede lsfig~ rer, som bion kunde beskjutas i 
knllslående komma en och annllll skyn un falhl 
borl från prislistan på grund al' den beSI!i~lIuel
sen, au sB mrliga mål mAste vara Irilffade för nll 
pris skulle kunna erhållas. Af de lre SI artande 
nma lörerna lyckades IvA trots den svA ra kon· 
kurrensen skaffd sig hyggligB pla lser bland dcr 
pristagande hundratalel. 

Från de ännu ej fullsllindiga prislistorna med
dela vi ffiljande Uldrag: 

Fältskjutningen den 5 Idr. 
KID" m. 

46 pris A. C. W. Elmqvisl 15 p. 
6J • E. Hessler 14 • 
88 ~ N. H. Waldinger 13 . 
96 • B. Gyllensvärd 13 

FälLtkjutningen d skidor d. 6 Febr. 
47 pris R. D. Södrrlind, löpning SO, skjullling 

90 ~ 170 p. 
74 pris H. Friman, löpning 76. skjullling 85 

~ 161 p. 

Fältskju t n ing. 
Slockholms skyneförbunds försIa fill1skjutlllng 

rör 4ret, som afhölls den 22 jnnua rl å J llrrvamltet, 
blef på grund af god snötillgt'lng och några graders 
köld en uromordelllligl lyckad villlerfllltskjulning. 
~malörroreningens 17 dehagare kunde gllldjll sig 
åt en vacker debul, i del all Icke mindre än 8 
placerade sig som prisIOgare, 5 uppfyllde medulj
rordringarna och gruppen uppnAdde andra platsen. 
Som hr Björkman va r sjuk, reprcselllende hr 
K. A. Pelcrson ensam föreningen I mlslerskaps. 
IIHingen och uppnAdde där 19 plals bland 41 
tinande. Pris eröfrades af följande: 

Måsterskapsklassen : 
pris H. Friman 17 poling. 

• A. Elmqvist 17 poäng. 

3:dje pris 
10:de I 

I I :te I 

35:lc • 
J7:de 

Klass C: 
E. Hessler 20 poäng. 
B. Gyll ensvärd 17 poäng. 
F. Weidland 16 pOllng. 
B. Jverus 13 poilng. 
Hj. Skoglundh 13 poäng. 

Klass B: 
pris N. Påhlman II poäng. 



STOCKHOUofS AMATOR FI"JRENINOS MEDLEMSBLAD 

Grupptåfling: 
I. Kalarina skf. 87 poäng. 2. Amnlörrdren , 86 

pollng. J . Södermalms och Uljeholmens skf. 76 
polng 4. Skarpskr. 73 poäng. 5. Kungsholms 
sU 7 1 po5ng. 

Gruppen beslod af hrr Hessler 20 pol ng. 
Friman, Elmqvisl och Gyllensvärd 17 poä ng och 
K. A. Peterson 15 po!ing. S. A. F:s hederspris 
erOfrades nf E. Hessle r. Medaljfordringarna vara 
16 poäng. B. G. 

10,298 skyttar Stockholm. 
Af de nu förc li~gonde rapporrerna om skYlle

ve rk Sll mhcfen inom Stockholms skyueförbund 
I'romgAr nl1 skyue!ntressel inom hufvudsrnden lIlI
der dCI gå ngn n 6rel vnri, synnerligen lifligl . Med· 
lemSllnlalCI, !tom under 1920 uppgick lilI 9535, 
hur under 1921 sligit liII 10,298. Af dessa Ut
~iorde de aktiva medlemmarnas aOla) resl'eklive 
8.691 och 9.348. Anslnsberäuigade voro respek
lIve 6.644 och 7,491. Amalel lossade skoII. som 
1920 ulRlorde ;84.8.59, har under 1921 uppgAll 
1111 856,079. 

Till Stockholms skytteförbund 
anslutna milhiira skYIlcf'öreningar mSliflade li11 
hedrandel af minnel af den mänskligt all döma 
alltf'ör lidigl bong4ngne populare förbundssekre
leraren, Folke Fagrell, en vandringspris birande 
hans namn. Om della pris liftades vid fflrbun
ders ffi llskjumi ng den 22 janua ri, hvarvjd der
samma erörrndes af Lirgarder liII hhls skyue
röreninR med 59 poäng. närmaSI fö ljdl af Sveu 
lifgorde med 57 poäng. 

Föreninge n hllr skiinkr elf hederspris rill Nordisku 
Spelens Ifil1 s kiUlning fl skidor den 5 dennes. H il r-
1111 användes S. A. F:s gruppens komaOla pri s 
vid. Rik ss k6Idslöflingen •. 

MEDDELANDEN 
FRAN _ _ _ 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Till skldli flingclI å 20 km. vid Sallsjöbaden 
den 29 funuan hade 12 '51. dehagare anmält sig. 
Af dessa Sill riade lO, och resullalet bier följande: 

Sen iorer: I. B. Iverus. I f. SI min. 2. T. Holmer, 
I I. 56 min . 3. H. Friman, 2 f. 8 min . 

Old boys: l. Hj. Ljungberg. 2 f. 3 min . 2. C. 
Wikström, 2 I. 5 min. 3 R. Söderlind. 2 I. 12 
min . 4. G . Primon, 2 I. 23 min. 

~~~~ 

Dcn 45-Arige Ljungberg visade sig IInnu hållm 
sig I god form och synes ännu kunnm lago upp 
konkurrensen med många ungdomar. 

Hr Pilgren var fromme på Sahsjöbadens b:ld
hOIeII . Man begärde kr. 10: - för eu rum 
visserligen slOn och ok landerligl -, men dA del 
pApckades. all det endasl skulle vara för om
klldsel. slogs priser ned liII kr. 5:-. 

Två damer slällde upp liII Slan, amagligen för 
försItl gången inom S. A. F. Fru Ernsr Nilsson 
åkle rörsI a omgången rikligl bra. men under andn 
omgången råkade bindningen i olag. så all liden 
på tvll. mil blef 2 I. 53 min. 

Inlresset för skiddkning synes vara räll StOrt. 
Huru vore del , om i idrollskommillen insolles 
en person, som iir mera hemma i denna Jdroll 
iin I. ex. den nuvarande idrollssekreleraren? 

All få do~spressen all taga in referat. synes 
vorR svA n . Ofvonstående resuhatlämnades genas r 
till Sv. O .• SI. D., A. B. och D. N. Endasl den 
sislOihnnde införde der. 

Svenska Dagbladel skref den JO januari med 
anledning af de Svenska MäslcrskapsläfHngarna 
IkonslAkning . skridskor följande, som vi liUtla 
O!loS saxa . : 

l\olothander gaf trots åren prof p vackra 
prestationer. 

I herrarnas Ilmng slanade bröderna Lars och 
Nils Grarslröm, Kaj af Ekslröm och oldboy" 
Tore Mmhnnder. Den sistnämnde hör liII den 
Iyp ar svenska idrollsmän, som Iyvä rr blir all! 
sä llsy nlare hli r i fandel . Han har sin begräns
ni!'!g som Ulöfva re ur konståkning, men hans kär· 
lek rl1l både denna och mAnga andra idrol1sgrennr 
!lr obeslrldllR, och hons preslalion vid gårdagens 
Itin ing vor inre uf uUra högsta klass. beroende 
l1ufvudsokligasl pli en godl hull och i del ntirmn SI 
40 Ar pA micken . Men der han visade vor Otll ~ 
sorgsfulli gjordloch röjde en viss kultur, vilrnl1nde:: 
om ullvarlIgu förberedelser och der är völ ntislun 
hurvudsuken ror en idrousman all gå vällrilnad 
rill en llifhng inle för litet och inre öfvertr/inad 

S. A. F:s curlingseklion vann Nordiska Spelens 
plakenllling. 

Der 5ei!rande lagel bes lOd af hrr C. W. Peler. 
s~ n , E. FernsIröm. O. Dahlin och K. Djurlin~. 

En instlndare, undenecknad . MissbelAma 'ruar. 
hllr kommit rcdaklionen tillhanda . BriSI pA plllts 
ffi rblude r oS! alt laga in den i original. Den gAr 
Ut pA, 011 de komma al1 laga all! imresse frAn 
Föreningen. om den åtminslone ej en gAng om 
året anordnar en bal. Vidare hora de med att 
uppmunB sina män a ll ej besöka skjutbanorna 
om sÖl1du~orn:J . 

Med anledning härur utralsr redaktionen del! 
förhoppningen, 011 den nyvaldu klubbll1il staren' 
mA kunno rAda bOl härför. 

p 
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Skidutftykl anordnas söndmgen den 26 dennes 
med samling kl. 11,55 f. m. vid RopSlen. Bana : 
Lidingön - K Ylringe-Djursholm-Slockholm. En
daSI promenadåkning. Damer vii kom n • . 

Obs.! InlendeOlen vore .synnerligen tacksam, 
om samtliga prisragare (evem. genom ombud) af· 
hImlade sina Ulmärkeiser vid Arsmlhel, sa all 
han ej. som ofrasl är fallel ene r prisuldelningar, 
blir tvungen an IiIIvaraiaga lassvis med diplom, 
bligare OCh medaljer. 

Depressionen gör sig gUllande. 
Curlingofde lningen hor sä ndl UI poslförskoll b 

kr. 50: - liII sina medlemmar. DessIl komma 
lilJbuka massvis. Då vi lycka. Ull denna fl rsllfgifr 
är viii krafligl lilhagen, görA vi ingen anmärkning 
Ulan k"onslolera endast, au kr. 50: - börjnr bllfvo 
en belopp, som ej utan vidare urbelalas. 

Represemamprise! för 1921 har IiIIdeials hr 
K. A. Pelerson. 

Till herrnr Harald Forssberg och A. . Hell
berg komma an uldelas inrresseblgare för an
s kaffade resp. 20 och II medlemmar. 

Observera annonsen om klubb3flonen på annal 
sfllle i lidningen. 

Konsl- och haslighetsåkningst li fling i skridskor 
afhåUes fredagen den 17 d:s kl. 7 e. m. A Siad lon . 

Bankir Perssons pris tiJJt'aller I lir P . Zerling. 

Bidrog rill !läSIA nummer lorde insändas före 
den 10 mars. 

Rikssköldens täflingskommlttt!s be
rättelse för åren 1920 och 1921. 

Rikssköldens räflingskommiue rår hlirmed uf
gifva fåljande berällelse för Aren 1920 och 1921: 

Ar 1919 inlämnades lill SlOckholms Amatör
rnrenings Slyrelse en skri'velse rrin en af dess 
medlemmar, civilingenjör Tönnes Björkman , hvarl 
denne under hänvisande liII s in anikel i eu af 
numren för Ar 1916 af Svensk Skynelidsk rirr 
med rubriken: . Förslag till insliflmnde ar ell ny" 
vandringspris mellan skYlleffireningarna • f'öreslog. 
an Srockholms Amatör Förening skulle raga ini
tia liv liII sagda ffimlags realiserande. t skrifvelsen 
påpek:Jdes bl. a. den sloro belydelse en sådan 
tömng skulle få ror landets skyuerörelse i dess 
helher. hvars behof inom della omrdde på eu syn
nerligen ot illfredsställande sil " fylldes of den sedo n 
årt ionden lillbaka enda föreRnrllgll nllllonello fö-
reningsläfling å föreningarnas egna. bonar. liHllngen 
om den s. k. GÖleborgspokaJen. 

Vid beha.ndling af herr Blörkmllns förS lag be-

slöl Slyrelsen, under ullilande af sina sympatier 
mr delsamma, all det likväl ej skulle föranleda 
nAgon Algärd trAn Slyrelsens sida, di liderna 
nämligen voro sådana, all Styrelsen e j ansAg rAd
ligl, all föreningen gaf sig in på en röretag af sA 
pass vidl)'ftig och liII resullalei oviss karakllr. 

Näslföljande år inlämnades emellenid ar herr 
Björkman liII Slyrelsen en ny skrif"else i samma 
anda som den föregAende och Alföljd af en i 
delalj utarbeladt förslag liII sladgar för en nalio
nell grupptäfling mellan Sveriges skYlteföreningar 
å r6reningarnas egna banor. I denna sin skrifvelse 
n:o 2 föreslog herr Björkman, all Styrelsen sk ulle 
uppdraga Al en J..mannakommiue all å fl:Srenln
gens vägnar laga saken om hand . 

De sym parier, som redan föregltende {f r före. 
funnos inom Styrelsen rör sagda förslag, hade 
under del gångna året Iill vuxi l afsevUrdl och resul
lerade nu i, all Slyrelsen enMlllgl beslöl all bi
falla herr Björkmans hemsltIlJan. En J-manna
kom mine, »Rikssköldens löflingskommille. , be
Slående af r6reningens ordförande. syssloman Sven 
Svenson, vice ordmrande, e. o. hofrlllsnorarle 
Hj. Werner, saml medlem, clvllingeniör Tönnes 
Björkman, lillsancs, med uppdrag all ularbel. 
herr Björkmans förslag liII sladgar I slulgihig 'orm 
saml ulsända desamma jim le vederbörlig Inbjudan 
rill Sveriges Sky"eföreninglr. 

Inom denna kommit1E ulsågs herr Björkman 
lill sekreterare. 

Dessa försl urarbelade sladgar voro byggda pi 
principen om proponionell grund för gruppsam
mans/Brningen. Denna Idt Ar, leorellskl sed" 01\l1f
velakligt myckel sund, men torde det möta sA 
godt som oöfversrigliga svd righeler an få den
sam ma genomförd pA ell enkelt, prakliskl 5811. 
Nyssnämnda sladgsr voro också. del m6ste er
kännas, IrOtS del s rorn urbele som nedlaglS pli 
urformander af desamma, behUflude med rö II vltsenr
liga brister. hvilko sa nnoli ki snU rI skulle fram 
Irädt på ell säll som nödvlindiggJorl en genom
gripande f6ränd ring af sladgarnu. Emelh:nfd an
såg sig läflingskommiut!n I alla fall böra göra eu 
försök med dessa pA proportionell grund byggda 
sradgar för all ej den anmärkningen sedermera 
skulle kunna framsrälIas mOt lilnlngen, all kom
miuerade redan frAn början förkaslat den teore
liskr riktiga proporrionella liiflingslden. 

Genom välvilligl lillmölesgAende af grosshandl . 
J. P. Åhlen erhölls grarislryckning af 2,500 
exemplar stadgar, inbjudan och Iilhönnde kuvert. 
Inbjudan liII dehagande illflingen Jämle stadgar 
ulslindes i början ar maj 1920 lill Sveriges sa ml
liga skytteföreningar ulan annan ulgif, mr Amalör
Föreningen än porrokoslnaden, ci rka 125 kr. 
(Della belopp ålerbel:Jlades i slulel Ilr 1920 liII 
Rsreningen af liII Rikssköldstlflingcn pA annal sill 
inHulna medel). 

Del visade sig emellerlid , all denna Inbjudan 
ej fonn den fOrslAelse hos skYllefOrellingllrna, som 
mon hade hoppats, sannolikl lili slor del beroende 
därpå all föreningarna ansflgo dcn propolionelin 
meloden alllfår invecklad och besvärlig. Endasl 
70 föreningar hörsammade denno Am8rör För-
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eningens inbjudan, och då (äHingskommitr~n nOIur. 
hgl nog ansAg della IInlal vara alllffir ringa för 
an vAga Slorta Ilflingen, uppskörs densamma Iills 
vidare. 

Med ledning af de vunna erfarenheterna under
koslades diirener Rikssköldssrsdgarna en genom
gripnnde omarbclning bland annal sililIvida all 
d(n proporlionc:lla metoden slröks och ers~lIes 
I~ed en 3-mannagrupp..princip. hvilken var bCI)'d. 
hgt mera IllIhandtcrlig och prakliskl genomför. 
bar. Arven. denna princip, genomförd pI Sålt, 
s~m hifr glons, har den pålagliga fördelen med 
Sig, All den ger slora möjligheter ärven dl dc 
mindre föreningarna au göra sig gälJande, 

Sedan slodgarna sålunda i grund omarbel31s 
och rHnJngskomminen genom gärvar och anskaf
fAnde af annonser i stndgarna lyckats hopbringn 
cr t belopp pA 2,025 kronor, utsändes inbjudull 
med nyn stAdgar på nYII till landets snnH/igu 
skYlleförcningur I november 1920. Resultatct blef 
Yllcrligare en del anmä lningar hvilka dock på 
grund nf den . döda. skYllesäsongen blefvo rdrre 
!In man vlintat . 

Af denna orsak och sedan täflingskommillcn 
i hvilken den ur föreningen afgångne herr Wer~ 
ner ersaus med direktör Nils Hedberg. förenin
gens nye vice ordförande, lyckals anskaffa Yller
!lgare 1,.340 kronor genom gArvar och annonser 
I stadgarna, utsändes dessa i ny upplaga i juni 
1921, sed'an de undergAll vissa af omständighe
terna föranledda förändringar. 

Genom dessa senast utsända stadgar fingo 
skYlleförenin~arna en villbehöflig pAminnelse om 
Rikssköldslöflingens existens och resulterade detta 
i ynerligare en del anmälningar. Vid töningens 
afhållande den 4 september 1921 nade samman
lagt 141 föreningar erlagt den s tadgeenliga afgif
tell till töflingsfonden . 

Genom vlHvlll igt tillmötesgående frlin visSIl för 
Rikss kö!dslilfilngen lmresserade personer och bolag 
hor t/lfhngskommlnen hafl nöjet monogo en hel 
del vackra hederspris till 1921 års täfling. Så
lundu hllr af föreningens ordFörande, syssloman 
Sven Svenson, skänkts Ivenne silfverpokaJer 
v/irda respeklive 165 och 100 kronor (den senar~ 
under namn af .Skyueväns hederspriS.), af för
enin~ens vice ordförande, direklör Nils Hedberg. 
~n sllfverpokal och en silfvenallrik, värda respek
live 135 och 55 kronor (den senare under namn 
af .Skynelnlresserads hederspris.), af hoFjuvele
rare K. Andersson en silfverfat värdI 2.SO kronor, 
af StockhOlms Skyneförbund en silfverpokal vArd 
100 kronor, af S. A. F:s medlemmar genom in
samling . en silfverpokal värd 203 kronor, af kap
len Sehm Dahlgren en elsning i ram värd 75 
kronor. uf porrong & C:o eu par manschen
knappar af kOnlrolleradl guld i elui, värde 100 
kronor, och ar Husqvarna Vapenfabriks Aktie
bolag en skolstudsare, värd ·50 kronor. Dessulorn 
hur genom bankdirektör Roben Nordin i GnAe 
af Aktiebolaget Pixfobriken skänkts en bål of 
sill'ver fl [rlifot, elen s. k. ,Pixbålen af Ar 1921. 
"iird 550 krollor, hvilkcn uppsatts som vandrings
pris i RikssköldslliRingen, att urgå rör Arel til l 

den Rirening, som med någon af sina grupper 
uppnAr bAsla resullalei A enban lafvelserierna. 
Bålen sk.1I erinras tre gAnger för all blifva för
enings egendom. 

Bcrrlffande läflingens fOrniimsIa pris, Riks
skOIden. sA beslöt kommillen i början af 1921 
all anskaffa en slörre sköld af silfver med riks
vapnet . Anbud och förs1agsritningar A en sådan 
sköld infordrades från hofjuvelerare K. Anders
son, och godkände kommillen Cif af de bAda 
alternativa förslag, som inlämnades af denne. 

Dello afsllg en Slörre sköld af drifvet och ciee. 
leradt silfver med riksvapnel samt tvenne skytte
mUrken oeh försedd med inskriplionen: .Riks
skölden . och .instifrad af Stockholms Amatör 
Förening Ar 1920, . Skolden, Som har en stor
lek uf 56XG4 cm. och en vikt af 4 1/, kg., be
ringndc ell pris uf 3,700 kronor. Dcn bref flir
dig i början af augusti och likviderades den 2 
september. 

I 1921 års löning om Riksskölden delIOgo sam
manlagdt 206 föreningsgrupper, represenlcrande 
104 skyllel'öreningar och 21 skyuefOrbund, hvilket 
miste belraktas som en mycket tillfredsställande 
början. Efter hvad liiHingskommillen hor sig be
kBllI, har ej heller något som helsl missnöje för
nummits rörande lifflingens kara klär, ulan har 
kommill~n lvinom fnln många håll f411 monaga 
de mest erklnnsamma ulla landen om ti8ingen, 
hvilket tyder på, au densamma redan från början 
lyckats vinna popularitet bland skYllarna. Det 
torde SIlIundo ej vara alltför optimistiskt, om man 
vAgar rnrut~iilla, flII Rik'Sköldsläflingen vid dess 
undra afhlllande år 1922 kommer 811 samla ell 
afsev.llrdl slörre ::tmal dehagare än fOregående år, 
sllrskildt om, som man väl rår hoppas, de tryckto 
tiderna hunniiiöIIa nAgot till dess. 

Ser mall på resul tOlet nf täflingen, sådant det 
rer sig vId gCllomltlsnndet af pris lis torna, obser
verar moo framför allt dct glädjande förht'lllundcl 
nll eu flerlal mindre föreningar lycka ts placero 
Stg I grupptiiningen. Sålunda harva af rolf grupp~ 
pris ickc mindre än sju, däribland I :sta och 
3:dje, eröfrsts af smdföreningar, hvilket torde 
ulgöra den bllSla garolllien för an RikssköldslDr
!ingen kommer 011 blifva. JUSI hvad Stockholms 
Amluörf'örening afsel! med densamma, nämligen 
en verklig. nationell kraflmäming mellan Sveriges 
skYllel'örenlngar, i hvilken äfven ~e mindre för
eningarna landet rundl kunna dehaga med ulsikt 
. 11 göra sig gBllande. 

Som rramglr af bifogade prislista ha cirka & 
procent af insafserna uldelals i pris. Ofriga 15 
procelll ha ålgåll lillläckande af årets expedilions
kosmader far Ilningen. 

I lättingen harva urdelals ell alllal hederspris, 
hvilkns sammanlagda värde uppgår till 1,233 
kronor. OeSSUIOI1l har utdelats en srörre vandrings. 
pris, den s. k. , Pixbå len af 1921" värd 550 
kronor. 

Riksskölden erörrades för året af Trönö skY ll e
förcnlng lill höronde Gefl eborgs skYllefö rbund, hvil
ken uppnådde det ulomordelllHgt vackra resul
tRtet nf 444 poäng af 450 möjliga . 

". " .. -... -
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Stockholms Amatör Förening deltog i läfHngen 
med sju grupper fOr an bereda ulla skyltar, som 
önskade, möjlighet alt deltaga . Föreningens försIs 
grupp, bestående af herrar Tönnes Björkman. 
Evert Reulersköld och K. A. Peterson, lyckades 
utmärkl bra. i del 1111 gruppen uppnJtdde 438 
polng, därmed placerande sig som n:o 4 bland 
samtlige deJIagande grupper. Arven i de bida 
individuella Iiiflingarna I)·ckades föreningens repre
sentanter bra, i del all ieke mindre In femlon 
pris eröfrades af desamma. Som jömförelse kan 
nlimnas, an den sammanlagda individuella pris
summa, som eräfrades ar Amatörföreningens 

repreSenl3nter var exakt liku Siar, som den, 
hvilken eröffades ar den öfver heja 1t1Odel för 
sina framstående skYlIar kända Södermalms & 
liljeho1mens skytteförening. 

RikssköldslöHingens ekonomiska sIi ilning fram ~ 
går af bifogade lablå , hvaraf s)'nes. all läflingen, 
trOIS de dryga ulgifterna för anskaffandel af Riks
skölden, tryckandel och Ulslndandel af Irennc 
uppjagar slsdgar och inbjudan m. 111. har ell lUver
skoll till år 1922 af mer än 200 kronor 

Slockholm den /O januari 1922. 
För Rikssköldens Ilif1ingskommitl~ : 

Silen Svenson. Tönnes Björkman. Nils Htdberg. 

SIIJTIJTIllndrag 
nf Rikssköldstäflingens inkomste r och utgifter under å ren 1920 och 192 1. 

Inkomstu: 

14211.anmiJnin,sargifter till Rilr.uköldlllnlngen Kr. 1,865: 

Utgifter: 

Tryckning a1 8,000 exemplar IIId,ar med In-

Annonser 1 Rikssköldssladgarna 3,140: 
GUl" .t direlr.tGr L. Jacobsson 1.50: 

bjudan och kUI'eTI 
Porton ........ __ .... . 

Kr. 832: 82 
M)t ; 70 

, dispont:nt H. Törnell 
• uosshandlare A. Hessler 
• dire.ber N. Ht:dberc 

25 

"" "'" 
Riltak6tden med etui ~h tida 
Maskinskrifning o. d .... 
86cker, skrirmllmel O. d 

Tlflinpiasatser till 1921 Ars Rlkstk6ldalfllnc. ' .... 
83, 

Fotocrafler och kliclIc It RikAkOldt:n 
Aanonanskall'n. provision (20 X ) Rlnla 

Summa Kronor 10,365: 

I RitssUldsliRiagen utdelade pennln&Pria 
Medaller •••..•...•.•••.•.••••••.. 
A.lenindna föreaiDp&f.&i1It:r 
K.,~behAtlninlt lilI t922 

.!7öreningens åZ'S1llö fe i sam6and med pl'lsufdelning 
oc§ /ilu66afton af§å//es den 25 fe6l'Uan" å f/{ofel 

f/(mnprinsen /iL 7 e. m. 
8tprelsen samlas samma dag /iL 6,30 e" m. 
fJJrzsel föl' supen (smörgås6ord, sillgratin, vartn

rät~ efterrät~ pilsner, 6rännvin oc§ /iaffe med en 
/ivarting punsc§ är lir. 12,50. 

8tprelsen förväntar en talri/i nilslutning från 

medlemmarnas " sida. 

3. 
11 9: 50 
lik 77 
61;00 .... 

3,887' -
116: 65 
J7 

204; 96 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBANKEN 
BRUNKEBERGSTORG 12 - STOCKHOLM 

Grundfond ___________ Kr. 3,000,000: -
Reservfond ___ ,__ _ _ • 1,800,000:-

GocItgör , 

Deposltlons- och Kapitalräkningar _ 4 1/, % 
Sparkasseräkning ___________ ____ 4 1;' % 
Upp- och Afskrifningsräkning ___ 2 1/, % 

Fond. fd al nln,en ,a rmadiar köp och förs i lJnin, a f 
obtl,aUoner. b_nktolter och aktier. Kassafack uthyr ... 

1IIIIIItIItllllllUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlflIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllfllUlIIIlIIUI1IIIIIIIIIIIIItUllllIiIIIIIIUIIIIIII 

LIDINC-OfiPELEN 
äg a rum den 25 och 26 dos. 

PAltsklutning å skidor 
förs ta dagen, skidtäfling 30 
km. och 20 km. oldboys andra 
dagen . Startafgift kr. 3: 
pr Ullllng. 

Anmälni ngar sändas lämp
ligen direkt till hr Predborg. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Itlkl: Tel. 21 .. .5 Orefturegatan 28 Mim . Tel. 29 .. 

Verk.Ulle .. e lla , Ia,_ pl! lIla,erlarbeten. T_kllck_ 

nln,.r med kopp., och 11all:, ,.tv.ntserad ocb Ivart 

Jlrnpllt. T.utryll"ln,_ .. ocb reparaUoner. 81111r

ute pris I faranlnr med aogva at arbete. 

- ..... .. ... • .. = == = .... a 

B O Z 1"1 I 1"1 (j 
och 

JIU JITSU 
Undflrvlsning mflddfllas af 
VII(IN(j CRONHOlM 

RJklteJ.7829J. 

• 

•• • ... ... = z = ••• • 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Norrl 

Ood filat till billiga priser. 

NORRA BRUNN, Surbrunn.pt.n JJ öppet till kl. 8 e. m. 
ODEN. Oden,at.n S I ...... .... ..... 8 
PILEN, Bryn.,epran 12 ....... ....... 8 
S. H T" Oronn" .... I.n 95 c......... II 
W 6.. Kl. Ve"'r. K)'.kOS".I. l B ..... 12 

D.tenn81"" odt Dj .. rgArde" 
ALHAMBRA. K. Di\U"la.den ......... ' .12 
UNDEN, Allminna rrind ·L . a 
LYKTAN. T",.tC".1an 6 ........ .... a 
OSTERMALMS KÅlLAREN. 

510"'1&11 S...... ........... '1, 12 
OSTERPORT. N,l ...... lan 28 C .... e 
Slfde •• 
PEUKAN. B,unn.baclcen 2............ 12 
EJDERN. S,.d'lården 18 ................ 8 
eRA KVARN. Tiithor".t.n 4 .... .. e 
SOOERN. HOItI"at.n 49 . .... ......... II 
SODEI\CÅRD. Horn".tan 31....... . 9 
T,II. I\NAN, Brillnk)'rknaltan 4 ........ , II 
ORNEN, Brinnky.halllln II S ......... II 

Stade" Inom broarna. 
RElSEN. Skep,nbron 12- 14 '/. 12 
RODA STUGAN, Munkbron 2 ...... 8 
VIMPELN. Br\lnn".ind I ... . ......... 8 

K .. " .... olm.". 
HORNAN. flcmmina"an SI A ...... 8 
MAsTER ANDERS, Pipenp.tan 1._. e 

TRYCKERJIoKTlIIBOUOI!T SYIIA. STOCKHOLM 1122. 

Med delta nummer foljer ett e,vemplor IIf förenIngens program för 1922. 

Stockholms N:o 2. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

17:. Arg_ 5 April. 1922. 

Utkommer med 6 nummer 

c"\ 'r.t och utdela. l"t1& till 

(6rellln,.'" medt.mmar. 

Rooakt6r l TH OR FRED BORG. 

Anl vlrlg ulglrvtre: SVEN SVENSON. ~ 
R.d.ktton.n. och E~p.di1Jo. 

n.n •• or, : VI_Imann •• 
I.t.n 66'. Stockholm. 

A. T. y., &0111 

-

• ••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Xlyrelren l 
....................... , 

Nya medlemma r: 
Den 7 mars 

Ständig: 
Fur~grell , Berndt, tlireklur, KurlavugclI 99. 

Aktiv: 
Stolpe, Sven, köpman, Vasaviigen 9, Stocksund. 

Den 23 mars : 
Akt/va: 

Hertz. E. , grosshandlare, Vasagu lun 48. 
Ryden, H, S., studerande, Tegne rlunden 10, 

Vid styrelsesammanträdei den 7 mars förrIiIIades 
rnljande val: 

Ledamöler af skjulkommineen : Hrr E. Hessle r, 
A. Elmqvisl och A. Flygare. 

Ledamöter af idrottskommilleen: Hrr Harald 
Forssberg, Thor Fredborg och P. Poss. 

Hr Hjalmar Ljungberg har erhi'lllil skidlöpare
mUrkel i silfver. 

Stockholms Amatör förening hade den 25 
d d d:s å rsmöte Il Hotc! Kronprinsen un er or -

fOrandeskap ar bankdireklören N. Hedberg. Sedan 
styrelse-, kommiue. oeh revisionsberll llelserna be
handlals, beviljades slyrelsen ansvarsrrihel ~r del 
gångna Aret och Förriillades f'öljande val . "1I sly
relse af de slyrelseledamöler, som voro l fur au 
argA: OrdFörande, sysslomannen Sven S~enson; 
intendent, kontoristen Harald Forssberg; skJulcher, 
bankkassören E. Reuterskiöld; klubbmlslore, ban
kiren Aug. Lindström ~h ~tyrelseledam~t . utan 
funktion, uppbördskommlssanen Ragnar Fnberg. 
Till suppleanter valdes köpmannen A. Flygare 
och marinläkaren Nils Gyllensvirdj vice sk julcher, 
!öjlOanten Bo Gyllensvärd ; vice idroflschef, kam
reraren Joh. Ström och vice klubbmästare, musik
direk tören Adrian Dahl , Till revisorer utsAgos 
bankkamreraren E. Wigslrand och lagerchefen 
K. A. Peterson med aman uensen A. von Krusen
s tiern a och banktjänslcmannen A. C. V. Elmqvisl 
som ersäIIare. 

TlJl representanter i Srockholms Skynerdrbund 
utsägos ofvan nämnda hrr Svenson, Hedberg, 
Reuterskiöld saml musikdirektören E. Hessler och 
civilingeniören Tönnes Björkman med hrr Bo 
Gyllensvärd och K. A. Peterson som erslillare. 
Representant i Stockholms Idroflsförbund bIer 
lagerchefen Tore Mothander med kamreraren Joh . 
Slröm SORl suppleant. 

Vidare beslöt möte, an uppdraga It slyrelsen 
alt bestämma kommande sisongs program unge
för i likhet med föregående år med iakllagande 
ar, au inga täflingar ano.rdnas und~r juli mAna.d. 

Arven beslutades i enhghet med Idrollskommll
,eens rorslag, au den medlem, som 15 Ar utan 
ordningsroljd uppfylII rordringarna för idrOlfsmllr
kel, skulle få liten äk ta guldmedalj. 

fJuvel /Juld, 3( J7lnderson tJVY3;lfvet'~ 
8iifver. 

fJalio6s torg 1 Opera(juSef. QCungl. UCo//uvelerare - fJ3egär priskurantI 
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R.evisionsberättelse. 

Undcrlcclq1ade, utsedda BU granska Stockholms 
Amalörf'örcnings räkenskaper under år 1921, rA 
härmed nrgirva följande berältelse. 

Bctrlilfande f'öreningens inkomster och ulgifrer 
under dCI g~ngna Aret äfvensom liIIgt\ngarne och 
skulderna vid 1921 Ars slul hänvisa vi till vinsl~ 
och rDrluslkomol sa ml balansräkningen. Som nf 
dessa framgår. har ffireningens verksamhet gAu 
med en RSrlusl af Kr. 2,439: 23, hvilkcl belopp 
belostats knpilalkonlol, och då del är mycket san
Ilolikt, all föreningens inkomster under den när
mASte riden snarare komma BU minskas än ökas, 

m vi rromhålla nGdvändigheten of all söka alSe
v/irdt nedbringa omkostnaderna. 

Vi ha genomgAn räkenskaperna, som äro förda 
med ordning och noggrannhel. Allo ulgirler äro 
vederbörligen veriJlcierade. Därjämre harva vi 
granskal slyrelsens prorokoll. Vid granskningen 
harvo vi runni! , arr styrelsen med nit och omsorg 
handharr föreningens angelägenheler. hvarRSr vi 
rillslyrka , nrr sry relsen beviljas rull och lacksan1 
al1Svarsrrihel för 1921 års förvalming. 

Slockholm den 22 Pebruari 1922. 
E. lVigstrand. Arthur Flygare. 

Vinst & Förlust räkning den 31 December 1921. 

Uttclfter: 

Omko,' nadu: 
F/JrllkrlnpJnmler, pono och res«rsittninJ ... Kr. 251 : 52 
Annonser .......... "" ..................... .. ....... 124: 56 
Erlinnlna till Ilaten rar K,kob ..•. .. ........ ..• 132: !lO 
Hyror .................. .... ..................... ........... IW:-
Diplom, medalier- och !elonger .. ................... • 524: 74 
Ofrip priser ............................................ . 2,561 : 70 
Anmllninpaf,ifler ... .... .... .. . .. ...... ........ ...... UIO: 60 
Trycksaker ....... .......... . ... ... ........... . ......... ... 3,070; 64 
Inkaasoprovtalon ...... . ....... ... .................... 292:88 
Annonsprovl,lon ..................... ........ ........ .. ~ JQZ: !IO 

F..,pedllioRu.rvode ............ .... .. .. . ...... ... ... ... 300: -
r.1.rlceriDpafglner...... .. ............. .... .. ............ • l,ll" : U 
Vlrulflrden ... ..... ... ....................... .. ....... .. • <138: 
IdroUlmaterlel .. .... ......... ............ .... .. .. .. .. . 86:-
Arsa'g'fler. .... ... ... .. .... ...... .... .............. .. .... • 151 : 20 
Repa,..,lon af flSrenlngscevir ..... ............ ...... . 58: 38 

Diverse .. ... . . ....... ............ ........ " .. " •. " .. . "' .. "' . . "' .. " .. " .. --'_-"253""-' 68", 
Summa Kronor 11 ,022: 05 

Inkom ster : 

Mediemsafglner ... ...... ... .. ... ... ............ ...... Kr. 4,275:-
Ylnll '.mmun"'on ... .. .. .... ...................... II : ro 

Inlamlade medt:l: 
Genom Dlrekl6r Nils Hedbcrt liII 

bestridande ar allm. kOl1nader Kr. 950:
Genom ar DirekllSr Nils Hedberz 

I m utslnda II. IIM" .. ....... ...... • & : -
Rlnlor .............................................. .. 
Ansla& ... ................. ............. .. ............... .. 
SlIda r&-enJnpmlrl:en ............... .............. . 
Anmllnlnpafgll'ter och insatser ....... . ........ .. 
Annonttr ............ .... .............. .... ...... .... .. 
DlvenlC: .. ...... .. ..................... ................ . 
Yinsl &: fOrlull Konlo .............................. .. 

1,035: 
726: 52 
202:
... -

920: -
1,018:80 
lJ& -

2,4.19; 2J 

Summa Kronor I t ,022: 05 

Balansräkning den 31 December 1921. 

TIII,I",.,.: Skulder: 

Kontanl i ku .. n ......... .. .. .. ............... ... ... ... Kr. 150: l4 Privonden Konto. 
IJanltriiknlnlars Konto. D.mernas PMsrond .. .. .............. Kr. 121: 46 

USr-nde rikni", ......... .... ........ Kr. 94: ~1 Kamrale:mu Prl.fond: .............. :. 721 : 46 
Oeposllionwlk.nln& ................ . . • 1,616: 57 Bankir Nils Persona PrIsfond ... I ,(xx): -

SPlru.serlknln' ...... ...... .. ....... • J07: 39 • 2,OUl<l7 8erpin:e:nllSr F. O. Culins dona-
Aktiers Konlo. lion.fond ........... ................ 53J;OS 

En aklie I J6nkiSpln&-Yulcans TJndsticltsfabrik, Folke FaveJl. minnesrond......... 1,000: -
prereren. ... ........... ... ........................ . ... • 1,000: - DJrekllSr NII. Hedbtrp rond rör 

OblIgatlanerI Konto. Irlnlnppris I skylle ....... .. ... JO(): -

39 II. nom. Rm. 11700 HypOleksbanken 4 '\ S. A. F. lJ'Uppen8 prta I RimklSldJJ-
obIipI. 1878 ......................... ...... ........ • 7,994 : 19 Ilnlnaen 1921 ................... 70: - Kr. 4,345:97 

I"IJentllrlu, Konto .... ..... .............. .... ~ J.4O: Kapital Kont!) ... ............ ............. .... • 9,28& 2J 
Ammu"itlon' Konlo. . 

21,28J patroner l 10 ISre .. .. ................. ... ... 2,128: 30 

Summa Kronor 13,631: 20 Summl KronlM" 13,631 : 20 

Eric jerwel. 
KJuujilTlI.lI/1rt. 

• 

. ..' \ .. -
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Omkring årsmötet. 
Mötel var fåtaligl besökt, ieke mer /in ell fyrtio

Ull medlemmar hade infunnil sig, och dCI gick i 
rridens lecken. Siirskildt saknades idrollsmlnnen, 
och inlendenrens uppmuning, au medlemmarna 
AtminslOne genom ombud målle afbihOla sina pri
ser, hade icke 4syflsd verkan . Härigenom för
orsakas föreningen dyra Iransporlomkosrnader. 
En of revisorerna , hr Wigslrllnd, framhöll också, 
all föreningen måsle spara på allling. I syn ner
hel påpekade han de dryga markeringskoslOo
derna och delvis ärven Iryckningskoslnaderno. 
Hr Hedberg framslällde en förfrågan till mötel, 
om del ej vore skäl i all sä lja föreningens obJlgll
lioner, som nu stodo rän högt i viirde, men upp
drogs ~f slyrelsen, all evenI. fO li O besilU hU rom 
frllmdeles. Någon represelll llnt för curlingliek lio
nen hade heller icke infunnit sig, mcn anlcckllo
des kamrer Djurling som represelllonr för den
S:lmma i slyrelsen . För 011 erhålla silverlelOtlg 
med gevär, måste man under della Ar skjulII 46 
poäng mOl 4.5 förul. Pordran för bronsjelon lind
rades ej. Syssloman Svenson saknndes rör försIa 
gången på 20 år på årsmölet liII följd af sjuk
dom. Eli telegram af Följande lydelse anlände 
rrAn honom: • Under djupl beklagande ar hindrad 
nilrvaro silndas hjärtliga lyckönskningar i förhopp
ning all ralt!l.de beslulen skolts vara liII gAgn för 
föreningen och dess höga syflen . , hvarpå ffire
ningen genom sin sekrelerare lelegrallskl svarade 
följande: • lockholms Amalörförening, samlad 
till årsmöle, tackar rör vän liga lelegraml11el från 
in högl värderade ordförande, som under af'lol1t:1I 

saknats ar allo. och tillönskar el! snart Iillrrisk
nonde.' 

Bidrog till näSla nummmer böra vam inslIncIn 
före _ de~ 10 maj. - Redaklionen hor liggonde 
flera art ik lar, som på grund nf brislande uU'y mmc 
ej kunnal införas. 

Vid årsmötet hade föreningen nöjet emollogll 
en inramad etsni ng ärver Swdshusel, sklinkl af 
~r R. Söderlind all på lämpligasIe säll Förvandlas 
I mynt. 

Den sist afgångna slyrelsen har han 10 prolo
kOllrdrda sammanlräden. N!rvarande alla gAnger 
ha vari l hrr Fredborg och Jennel. Orriga som 
Följer: Hrr Svenson och Forssberg (9), Hed berg 
(8), MOIhander och Reulerskiöld (7), Friberg och 
Hessler (6), Riigheimer (4), Bergman, Gyllenkrok 
och lundberg (3). Dessulom ha skjulkommilll:· 
!edamöterna Gyllensvärd och Lagergren dehogil 
I förhandlingarna resp . .5 och 3 ggr. Frih . Gyllen
krok har, som bekom, sedan sistlidne hösl el 
vari! bosatI i SlOckholm. 

Priser, ej afhämlade på drsFesten, torde omedel
barl ufhiimlRs hos intendenlen. Efter elen 25 Ilprll 
lillfnl1a de föreningen. 

!llleddelalldell 

{råt, 

Skjutkommitlen 

Grupp .r deltagare: I Nordiska Spelen •• kiuUlnlng.ar 
den 5 febru.ri. 

Riksfältskjutningen i Östersund. 

Till riksf'ältskjulningen på skidor, som ägde rum 
den 13-14 mars i OSlersund, hade Stockholms 
Amatörförening anmält 7 dellagare. PA grund af 
del olämpliga valet af IvA vardagar, måndag och 
lisdag, som läningsdagar, hade ansiUlningen ej 
blifvil sA Slor som vanligl, j del all särskildl del
lagarna rrAn förbunden ulom Norrland rtknades 
i en !?ual. DA häraf r61jde, all resekoslnaderna 
ej kunde nedbringas något nämnvlirdl, afTöllo 
nAgra af de anmälda och lämnade Al ryra omo
lörer all repressenlera förening. Om också inga 
öfverväldigande segrar hemfördes och de eröfrade 
priser i jämförelse med resans vede rm ödor voro 
ganska små, så var dock belåten heten bland oss 
deltagare stor. Eli rik l utbyte hllde girvhs oss 
genom viii anordnade töningar i vacker terrling 
och ell syn nerligen vän ligt och gemy'ligl upplrli
dande a f sAvii i runklioniirer som llinande. 
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Hvardera dagen ägde en hufvudli'inan i form 
af fUhskjuming rum, hvarjämlc såsom eXlrollining 
hade anordnals en svensk hufvudskjuming. 

FOrsla dagens fiihskjuming försiggick i pOlruller 
med siare vid FrösObron och banan förlagd liII 
Frös6ns h6jdpanier. De ryra mAlen besköIos 
samlligo under mhmfissiga förulsänningar men 
voro anordntlde sA, 811 de samtidigt uppfyllde 
hvarje fordran ur rällvisesynpunkl. SvArighelcll 
alt fnln skjurplo ls i lä bestämma slyrka och rikt
ning af den ojämna vinden gjorde, 011 del svåraste 
mAler, helfigurer på omkring 5(X) meler, endasl 
IrllfTades of eu fA lal skY lIar. 

Andru dagens läna n i få ltsk julning nfsåg enski ld 
löpning med rundligl til hagen maximitid och lider 
blOtt nfgörande vid lika amal [rärrar. Bal1o n, 11,& 
km., gick här i synnerligen svAr rerräng öSler om 
ÖSlersund, och, dA före l i en temperat ur af elf p!!r 
grader öfver noll och småregn gjorde det svårt 
811 hAlla den frin början liII 2 1/, rimmar bestämda 
maximitiden, slopades densamma hell och hAllel. 

Å prislistorna förekom'mo amarörerna på ffil
lande stillen : 

Mdndagens jtIltskjutn ing: 
22:dra pris N. Gyllensvird 14 träffar. 
4O:de » B. Gyllensvärd 13 • 

11;le pris 
40:de • 
41:! • 

4:de pris 
10:de » 

Tisdagens fältskjutning: 
H. Kjeller 20 träfTar. 
B. Gyllensvärd 16 • 
N . GyJlensvärd 15 • 

Mdndagens extra 'Ia/ling: 
11/ Itlas$. 

H. Kjeller 95 pollng 
N. Gyllensvärd 91 • 

Fä l tskjutning. 
Stockholms skYllerDrbunds f'å lrskjutn ing den 19 

februari Hgde ru m i terrängen omkring Kälhorps
och Dammtorpssjöarna med samling vid Nackanäs 
restauram. Temperaturen höll sig omkring frys
punkten, sikren var klar, och så godr som full
sUlndig vindstilla rådde. Den djupa, nyfallna snön 
gJorde. att den ganska långa patru ll vägen blef 
lunggAngen, I"ninslone för de tidigare patrullerna. 
MAlen kunde anses som läna och utgjordes pA en 
undamag nlir af SIOI'1ll figurer på korta afslAnd. 
DIremOl voro skjunidema ej så lAnga som vanligl, 
i det an de vh:lade mellan 30 och 50 sekunder. 
Della, samt de på grund af snöförhdl1andena in
skrlnkta möjlighelcrn::! vid valet af skjutplats, ror
svArade skjulningen. 

Amolörernas delragaramal, 13, vor enllgl min 
mening alldeles för Ii,el vid denn::! skjut ning, som 

~~~~ 

genom rAdande vackra väder och goda komll1u
nikalionsmöjligheler borde ha kunnat locka Ul 
Ihskllligt flera. Del borde dessutom vara eu m61 
/'ör h\'orje aktiv sk)'1I all eröfra S. A. F:s ny
inslirrade fältsky"emedalj. som ulgår för vid skylle
förbundets nillskjumingar uppfyllda rordringar. 

S. A. F:s hederspris eröfrades denna gAng ar 
hr T. Björkman med 24 Iräffar. 

Gruppen placerade sig som nummer S, nch 4 
af föreningens medlemmar uppryllde rordringarna 
för SlOckholrns skyueffirbunds fii llsk),tremcdalj . 
Föllande 6 amalörer blefvo pristagare : 

Mästerskapsklassen : 
S:de pris T. Björkman 24 p. 

13:de » K. A. Peterson 23 » 
IS pris T. o. m. 22 » 

6:te pris 
17:de • 
28:de • 

Klass C: 
K. H. Kjeller 23 p. 
H. Lundberg 20 » 
H. Malmrors 18. 
34 pris I. o. m. 18 

Klass 8 : 
7:de pris R. Söderlind 20 p. 

Z7 pris I. o. rn. 15 • 

Grupptäjling: 
I. Södermalms och L.iljeholmens skf. 115 p. 
2. Stockholms skf. .................... 112 • 
3. Kmorina skf. ............ ............... . 104. 
4. Kungsholmens skf . .. .... ............... 100 » 
5. Stockholms Amstörfårening..... . 00. 
6. ÖSlermalms skf........................ ... 96 • 
7. Stockholms Cemralskf. ...... ... 79 I 

8. Posilionsurtilleriets skf. .................. 77. 
9. Svenska KontorislfOreningens skf. 75» 

10. Lifga rdcts till höst skf. ...... ..... .. ..... 62. 
S. A. F:s grupp Ulgiordes af herrar T. Björk

man 24 p. , K. A. Peterson 23 p., A. Elmqv isl 21 p., 
B. Gy llensvärd 16 p. och E. Hesslcr 13 p. 

B. G. 

Stockholms skylletOrbuods tä liskjulnlngar. 
Under år 1922 anordnas af förbunde l 7 fäll 

sklutnlngar, nämligen den 22januari (mäsrerskaps
t/:lfling), 19 rebruari. 12 mars, 11 juni (stalspris
fältskjutning). 8 oktober i rorening med filtrnarsch. 
5 och 19 november. 

Tliflingarna den If/., tt/. och '/1' äro öppna för 
alla klasser, örriga endast för II och I II klasserna . 

Nfirmare genom annons i Artonbladet och Dagens 
Nyherer p6 fredag samt i Stockholms-Tidn ingen 
och Svenska Dagbladet på lördag före resp. lönings
dagar. ,----....... -.. -...... " ..... --.. -.. -.. -.. -.. -.. --.. ---.. -.. -.. -----.--"-"l 

HOF..J U VELERARE 
IInlMII1II1III(IIIIIII1II1I11II11I1111II11I1I1II1n11l1l1l1ll1 H A L L B E R G 1lIlIlllllltlllllllllllHlIlIIllIlIIlIIlIIlIIlIlIlIlIIllIlP!1I1 
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Fältskjutning en den 12 mars. 

Förbundets f'iltskjutning vid Tureberg hade 
lockat 16 amalörer all deltaga. Lyckan lyckles 
denna glng ha öfvergifvit föreningens repressen
lamer. ty endasl 5 finnas upplagna på prislistan, 
och gruppen förvisades ull sjunde plots. 

Bisla amatör var herr B. J verus, som med 20 
Irärrar eröfrade S. A. F:s hederspris. 

Af gruppens 81 Iräffar presterades nf herrar 
T. Björkman 19, H. Friman 18, A. Elmqvist 16. 
E. Wesster 15 och K. A. Pererson 13. 

Mednljfordringar 19 Irärrar. uppnl1ddes or 3 
amslörer. 

Följande blefvo pristaga re: 

Klass B: 
3:dJe pris N. Påhlman 18 Iräffar. 

Z7 pris I. o. m. 13 IrUru. 

Klass C: 
12:le pris B. lverus 20 Iräffar. 
14:de • 8. Gyllensvlird 20 • 
32:dra • F. Weidland 16 • 
34:de • H. Kjeller 16 • 

n pris t o. m. 16 Irlff,r. 

Grupptällingen: 
l. Söderm. och Liljeh. skf ....... . 
2. Sthlm s skarpskr. ............. . 
3. Kungsholmens skr. .. . .. ....... .. 
4. Kalarina skf . ...................... .. 
5. Svea lir. und. off. skf ........... . 
6. O~termi::l h lls skr. .. .............. .. 
7. S. A. F ... .......................... . 
8. Lirg. till hästs skf. ..... ...... . 
9. Sveriges KOOlorislr6ren. skf . .. . 

10. SlhlOlS Cemralskf. .. .......... .. 
11. Sven Anillerireg. skf ... ........ .. 

114 triitTar. 
110 • 
94 
93 
83 
83 
81 
75 
73 
69 
44 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Erte r de hi iinti llS hå ll na rre skjwni llgarna lir 
s rä Iln ingen mellan förbunde ts gr upper fö ljande: 
I. Söderm. och Li ljih . skf .......... platsslfrra 5 
2. Kalarina skf. ........................ » 8 
3. Slh lms skarpskf. ............ ...... » 8 
4. Kungsholms skf. .................. • 12 
5. S. A. F. .......•............. ... . • 14 
6. OSlermalms skr. ................. • 21 

t4 dehlglllde Rl~llinpr. 

TDYCKEDI1\KTlEBOLÄC-ET 

SVEÄ 
HAMNGATAN 34 

STOCKHOLM 
INNEHAV"''''I: AV 

A.-B. SKAND. BOKB. & KARTONGFABRIKEN 
ALr...M . TI:I... 115810, 16811 . 20128 1'111(8 TI:I,. . 6716 

UttGr lom spacialilel alij slags BANK· & AFFÄRSTRYCK 

Å rsberättelse från Stockholm s A m a
tör!örenings Skjutkommitte 1921. 

Slockholms Amatörförenings skjulkommill~ rAr 
Mrmed afgifva följande beränelse för Ar 1921. 

Kommilleens sammanstiuning har varil Föllande: 
Skjulchef: Kaplenen. Friherre A. Gyllenkrok. 
Vice skjufchef: Bankkassör E. RCllterskiöld. 
Sekrelerare: Löjtnant B. GyltensI1ärd. 
Ledamöler: Musikdirekrör E. Hesslcr

3 
Kandi-

dat F. Lagergren. 
Skjurchefen har på grund aF kommendering 

ulom Sfockholm icke under höstsli songen kunn81 
de haga I kommilft~ens verksamher. Under öret 
hnfv!! rre prorokollförda sBm mantrHden hAlliis och 
i öfrigt har kommillcen hu fv udsakHgcl1 Illghs i 
anspråk vid lil fl ingar och öfningar. 

Öfningar . 
Ofningar i ::.karpskjurning hafva programenligi 

hlllits hvarje söndag fr. o. m. den 17 april I. o. 111. 
november mAnads utgång. Dessulom hafva under 
juni och juli mAnader skjulning anordnals lUven 
under onsdagsefrermiddagarna. Som dessa efler
middagsskjutningar endast omfalfals med eu ringa 
intr~e i .förhållande liII den utgift, som de Asam
kal foremngen, forde de icke böra upptagas i 
kommande årets program. Ofningarna hor\'a med 
vanligl intresse o:::h skicklighet ledts af föreningens 
skYlleinstruktör. sergeant H. Lundgren, som /ifven 
Ilnordnade de vid vårurfården hållna sklulllingarlla. 

Amulcr I öfnlngarna dehagande skyttlIr utgör 
122, hvarar 94 uppryllt fordringarna mr erMllande 
af sta rsanslag. 

~malel lossade Sk?" uppgår till 26.840, aF 
h~llka 1.500 los~a ts Vid föreningens liiltsklulIling. 
Vid deltagande 1 Stockholms skYlleförbunds fiil r
skjutn ing3r hafvlI nf föreningens lI1 ed lCl11ll1nr ~klu
li ls 3,810 skoll. 

Ar Stalens ut märkelsetecken hafva under Arer 
röljande amal eröfrals: 

29 SI. årralsdiplom. 
I • emaljeradl silfvermärke. 
I. » bronsmärke. 
5 .. guldmärken. 
3 I silfvermiirken. 
2 • bronsmärken. 
I • riksmedalj och 6 diplom fOr riksmedalj. 

Täningar. 
Slvä~ vid de inom föreningen hållna läflingarna. 

s0r;" Vid. de. lokala och nationella skjutningar. i 
hvdka f'orenmgens medlemmar deltagit, hofva de 
vunna resultaten utvisat eu synnerligen lyckosami 
år rör S. A. F. 

Hvad belräffar föreningens egna din inga r må 
niirnnas följande : 

Damernas pris, Kamratpriset, Vandringsskölden 
och J uniorgevärct harva i år eröfrars med n/'tgol 
lilgre poöng än hvod som erfordrades förcgåe nde 
lir, men torde della bero pit dcn l1linskllde kon. 
ku rrensen om dessa pris SIIIIl I de höga arnll1uni . 
lionsol11kosrn~derna. All skjulförnu'lgun inom röre-
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olngen Ivärtom sfigh. rramgår bl. a. af 811 rord. 
ringarna IOr erhAllande af seriemedaljen i guld 
uppfyllIs af Icke mindre än 5 sky"ar och all en 
D-bigare eröfrals, 

Vid de till särskild dag UlSaua la8ingarna harva 
i all m nhel mycket goda resuhal uppnålls. 

Vtrud'iirdens rllhskjuming såg såsom segrare 
herr H. Friman med 28 IräH'ar, hvilkcl resultat 
!ifven niddes nr herr F. Eriksson. 

En den II september försöksvis anordnad handi· 
kupllIfling omfutlodes med STO,l imresse, i del Ull ej 
mindre lin 31 medlemmar deltaga. Ehuru afse
viird handlkup lämnats de mindre skickliga eller 
[rllnade skyltarna, belades de främsUl p](userna 
ur Sl\dlU1U, sorn icke åln jölo handikap. Segrare 
bier friherre A. Gyllenkrok med 149 poäng skjutnu 
nf 150 möjliga. Nlirmusl kommo herrar T. Biörk
IIIl1n med 148 och E. HellSlen med 144 pOling, 
ärven de Ulan lillliggspoäng. 

Den 2 oklober ulhölls fOr andra gången läflingen 
0111 skYfleprisel _Folke Fagrells minne _, som er
öfrades uf herr T. Björkman, hvilken uppnådde 
241 poäng, härigenom f'orbänrande sill rcsuhal 
fr6n föregående I'lr med lO poäng. Närmasi fOljde 
herrar K. A. Pelerson och K. H. Kjeller. 

Vid löningen om jubileumsskölden den 23 oklo
ber rådde synnerligen dåligl skjulväder. Trols 
cellu nådde segraren herr T. Björkman 359 poiJng 
saml herrar E. Reulerskiöld och K. A. Peterson 
resp. 357 och 355 poäng. 

lIusprisskjuming hade anordnals den 9 ok lober. 
Goda rcsullBI nåddes, så I. ex. skölo icke mindre 
!in 7 medlemmar ärver 90 poäng i hufvudskjul
ningen. Eli f1errol vackra hederspris hade völ
villigl sIIlIts liII förfogande, hvarfOr del vllr möjligl 
all äfven i Ar hålla den Från föregående Ilr 0111-

Ivck lB ex!rluiillingen iSIAende sIä Ilni ng mOl 20-
1:lngad lalln. Årels mii slerskyu blef hcrr T. 
Björkman med 193 poäng. 

Vid Irllningstilflingarna, hvari 16 skyuar dellllgit, 
ha 100 poäng uppnAlIs 2 gånger saml 90 poäng 
och dliröfve r 14 glanger. 

Fem jelonskjumingar harva under Arel hållits, 
hVBrvid 43 silfver- och 68 bronsjetoner erö(rals. 
Herr T. Malhander har giOfl sig berälrigBd till 
högsIa möjlig3 uma l s ilfverjeloner sAväl A gevär 
som pislol, sammanlagdl lO SI. 

Au S. A. F:s anseende och ära upprJuhållhs 
af de medlemmar, som dehagil i läflingar ulom 
f'öreningen, frnmglir af följande korrfallade upp
gifler. 

I 01:1lIonelI råhskjuming på skidor i Södenälle 
den JO janunr1 blefvo Ivenne af föreningens med
lemmar prislagare, herrar H. Friman IO:de och 
8 . Gvllensvilrd 2O:de. 

I Stockholms sk)' lIefOrbunds miislerskapslö tling 
I f'illlskjulning den 2J ianuari uppnådde herrar 
T. Björkman 8:de och H. Friman 15:de pl91serna. 

Under flfels fUhskjumingar i StOckholms skyue
ro rbund IHlfva s:lmmanlagl 37 pris eröfnlls. Vid 
hvor och en uf dessa sk jum inga r hor föreningen 
lilldchn bUsle nmolör eu hederspris. röreningens 
grupp huuger 6:lc pIllIs inom förbundel och tv!! 
medlemmar, herrar K. A. Peterson och T. Björk-

mlln, harva gjOrt sig beränigade 0.11 deltaga i 
m/islerskapsllflingen. 

Vid den insalsskjuming, som den 22 mol af 
Slockholms sk)'neförbund anordnars i samband 
med rlfJIngen om O. B. Sjögrens vandringspris, 
uppn6dde herr E. Hessler 96 poäng. 

Föreningens bisll grupp vid lätIingen om GÖle· 
borgspokllen den 7 augusIi beslod af herrar T. 
Björkman, A. Gyllenkrok, F. Lagergren, K. A. 
Pelerson och E. Reulerskiöld saml erhöll 462 
poHng. 

Vid den försIa läflingen om den på S. A. F:s 
iniliBtiv instiFIBde Riksskölden nåddes ulmfirkla re
sullal ur föreningens representanter, i det tlll dess 
rörstu grupp, som utgjordes af herrar T. Björk
II1l1n, E. I~euterskiöld och K. A. Peterson, med 
43~ poilng intog fjä rde plats bland I'rAn hei n londel 
deltagande grupper. Därjämte eröfrndes 15 pris 
i den individuella tä flingen, hvsrar särsk itdt lilla 
nHmnas eu 5:lc och eu 9:de, bada 13gna ur herr 
T. Björkman. 

Stockholms sky lleförbunds Srutsprisskjutning 
vur en segerrik dag för de dehagande amu törerna . 
FörsIu pris i högsta skjutklassen eröFrades nr herr 
A. Elmqvisl med 100 poäng. Arven and re pris· 
!agaren Vlr en amalör, friherre A. Gyllenkrok, 
99 poäng, och icke mindre än 7 medlemmar 
gjorde sig bcräuigade till riksmedalj eller diplom 
för sAdan. 

Den 28 augusIi afhölls med Svea Iifgardes 
underofficernres skyneförening som inbjudare tlr
lingen om Kaknäspoka len. Föreningens grupp 
beSIAende ar herrar T. Björkman, E. ReuterskiOlO, 
F. Lagergren, K. A. Peterson och E. Hessler 
placerade s ig SOI11 nummer två med herr T. 
Björkman som individue ll segrare med 97 poling. 

För öl'riga under årel eröfrade priser har under 
hund red ogjQrls i föreningens med lemsblad, hv,r
I/lr.- tc hllnvisns till den denna berättelse bilagdn 
föneeknlnge n afver de utmärke lsetecken och pris, 
som kommo Bli uldelas vid års mölel. 

Under ull aiande of förhoppning om all under 
kommande Ar föreningens medlemmar skola med 
oförminskadi intresse söka befästa den höga Slånd
punkt skYlIei inom föreningen innehar, örver
Ulmnos denna beränelse. 

Stockholm den 31 december 1921. 

E. Reulerskiöld. 
v. lH'IIj. 

Ä Gyl/ensvard. 
s..,.. 

Vid VI . armcfordelningens lagläHing om vand
ringspriset regememena emellan blef vAr medlem, 
lö! mant Friman, bästa man på l. 28 Bf 28 del
lagande officerare och 7:e man bland armE fÖrdel 
ningens 92 tilflflnde officerare. Hr F:s lid vu r 3 mil 
fllge lvilgen fl sk idor 3 iim. 46 min. 23 sek. V/d 
snm nta tllll1l11e begagnade den kände \öpu l·cn. 
löjl. Gilrdin på I. 20, en tid af 3 lim. 51 m. 8 sek. 
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Pris och utinärkelsetecken fö rvärf
vade under år 1921. 

Eröfrare af S. A. F:s vandringspris r 1921. 

D/U1I~rlUu pri,: 
HI. Skoglbndh ..................... • ............ ... 000 poIn, 

K4".rQtprls~t l 
11.. f1yp~ .. .. ............................... .............. 805 poInc 

VandringukDldu : 
N. Gyllens\·ird ......................................... 68 Irl ffar 

Jubjl~umu/cDlden : 

T. 81Drkman ......................... ... : .......... .. ....... 359 polng 

FiirngrelllkIJ pr/.el: 
F. Eriksson ............... .. ..... .. .. ......... . ............ 100 poilng 

Folke Fagre/b minne: 
T. Björkman .... .......................................... 2'11 poRng 

KiiUarmästare Adolf johalluon, "nndrlngsprls: 
K. A. Peterson ......... ................................. .. 

juniorp"aret : 
C. Tb6Idle .................. ... . ......... . ...... _ .. . ......... 224 poIn, 

Trii"inppriull : 
I . K. A. Peterson ... 282 p. 3. T. Bj6rtmln .... Z7 .. p. 
2. E. Hellsten ...... ro p. 'I. A. Zdteralr6m 273 p. 

Fiilt,kyttebågarnll : 
lO'. K. A. PeleTSQn ,.," K. H. KIe ller 
"'. H. Frim&rl "'" 8. Cyllensvlrd 
... T. Bj6rkman "I .. H. Malntron 
'I. A. Elmqvisl 

F.rötrare af seriemedaljer och seriebägare 
inom S. A. F. å r 192t. 

Seriemedaljer: 

I guld : 
F. LlIgergren ......... 733 p. E. l~elllersklt5ld 716 p. 
E. Hellsten ........ .... 726 p. A. ZeItenIIrOnI ........ 114 p. 
A. Cyllenkrok ....... .. 722 p. 

f siIfiler .-
I. Rudberg .... ........ 656 p. N. Cyllen, vird ..... &1 2 p. 

f bro/IS '-
HI. Skoglundh ......... 607 p. H. Malmfol'l ........ M4 p. 
F. Weldland ............ M5 p. 

Serleblgare: 
A·bägaren: 

J- Sleenie ...... . ..... 437 p. Hj. Stoglundh ....... 4JtS p. 
H. Malmroc., ........ 4.16 p. 

B.bäprcn : 
HI· Stoclundh ..................... ". . ........... 468 poInl 

D.lHigllr~n: 

K. A. Pelerson ............................. ......... 482 poIna 

S. A. F.', Intreuebå,are: 
H. FOr'Ssberg, ffir under ir t921 In milda a) nYI akllvl mC1ilem . 
A. S. Hellberg'. • • tl .. • 

Förvärrade utmärkelsetecken l skjutning 
under å r 1921. 

Emaljeradt Ikyllermirke af ,jfr"er: 
O)'lIensvllrd, N. 

Emn/jeradt Ikyttenllfr ke lif bron,: 
Hedberg,· N. 

Diplom : 
Andrfn, C. W. 
8j6rltmla. T. 
Bostr6m, E. 
Cederpalm, E. 
Elmqri$!, A. 
Ealrsson, V. 
Ericson, Gideon 
Eriksson. F. 
Frimin. H. 
Flrngren, J. 

Gyllenkrot, A. 
Gyllennird, 8 . 
GyJlensvlrd. N. 
Hedbert. N. 
Hellberc. S. 
Hel~en. E. 
HessIer, E. 
Jennel. E. R. 
Kempe, R. 
Kjeller. H. 

Laceruen, P. 
lundber&. H. 
Mothander. T. 
Peterson, K. A 
Ne uletakl6ld. E. 
Rudberg, I. 
RI1&heimer. C. 
Svenaon, S. 
Zelteftlrilm, A. 

Skyttemärke af ,u'd : 
lverus, B. 
~'llmrors, H. 

Mossl)erR, C. SIeenie, J. 
Skoglundh, HJ. 

Skyttcmärkff nf lilfller : 
Andersson, G. A. Blilf, J. SlIhlSlröm, II . 

Skytlcmorh af brons: 
nnmqvlst, O. Thöldle, C. 

Förvlirfvade jetoner med gevä r och pis tol 
under år 1921. 

Silfverjetoft : 
Eklund, H. ............ ...... t Healer, e. I 
EIliOl, 8 . ..................... I La&e~n, P. I 
Eriksson. F. .. ....... _... 2 LundbefJ+ H. ..... • I 
Foruber" H................ I Mossberc. C. I 
Friman, H. ................. I Motblndu, T 10 
f"'amuen, J................... I Peterson, K A. J 
Cyllenhot, A. ............ 2 Sltoclundh, Hl. 2 
Cyllensdn1. B. .......... 2 Svcnson. S. t 
Gyllensvird, N. ............ 2 T.mm, R. 4 
Hallstr6nt, R................ I Wcalu, tl. ... t 
Hedberg. N .... _.......... 2 Zetleralrilm, A. 2 

Summl 43 
BronJjeton .-

Blix, 1... ....... ...... .. t 
Boivle, G. .................. t 

l.q;e~n, P. I 
Lindslr6m, A. I 

Brage. J. ..... ...... . .... 2' 
Ryllnder, Å. ............... I 
Clrlsson, K. J. ..... ...... I 
Cederpulm, E. .. .......... 2 
Elmqvisl. A. .... .......... 2 

LlndJlrllm. A. I 
L;lIn.r;he, S. ..... I 
Malntro!'!, U. ... ... ... 4 
MossberB, G. .............. I 
Palm, Q. ................. l 

Erlcson, Cideon ............ I 
Plygare. A. ......... ......... 4 
Fredhorg. T. ............... I 
Frimlln, H ................. 2 

Pass, r . ............. ...... I 
Hamqvls t, O. ... ....... . I 
ROghelmer. C. 2 
Sah lJlr3m, l-t ..... . l 

FlIrngn:n, J"................. l 
GrIpensiedI. C. .......... I 

Skoglu ndh, HJ. 2 
Steenle, J. . 2 

Cyllenltrolt, A. ........... I SI~m5ledl, K. I 
Cyllenlvlrd, B. ...... ..... 2 Svensnn, S. I 
Hedberg, N. ............... 2 S6derllnd, R. J 
Hellbe~ S. . ..... .... 2 Tamm, R. J 
lverus, B. . ........ ". J 
Jennel, E. R. . .......... I 

W.ldlnger, N. <! 
WeidIand. F. I 

Kjellu, H. •.• ......... .... I Zerllna. P I 
Kjellqyisr, J. . ...... ... . t ZcnerstrGm, A. Z 
~tz., 8. ........... 2 Suntml 68 

I Nordiska Spelens eXlralilHing mOt sll lfmnrke· 
rande la Ha deltog hr H. Friman, som inf3ngerades 
på femle plats bland dem, som hade hÖgSl8 möjligB 
poäng. 

Revisore.rna få ökadt arbete. 
PA årsmöte! beslöts. Bli föreningens rev lsorcr 

lIfven skulle granska Rikssköldens räkenskaper. 
DCllo gUller ret rooktivt, sA, Ull ullisA föreningens 
revisorer ror 1921 åter rfl Iräda i arbelc. 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBANKEN 
BRUNKEBERGSTORG 12. STOCKHOLM 

Grundrond 
I~eservrond 

___ . ___ Kr. 3,000,000: -
_. __ ••• _.» I,SOO,OOU: -

Godag&- i 

Depositions- och Kapitalräkningar 
Sparkasseräkning __ .. _...... _ 
Upp· och Arskrirningsräkning 

4 '/, % 
4 '/, % 
2 '/. % 

Fond.,delnln,e" 16rmed lar köp och försäIJ"I", af 
Obll,atJonar, b.nklolter och aktier. Kassafack uthyr ... 

•• 
ELKAN & SCHILDKNECHT 

EMIL CARELlUS 
KUNGL. HOF-l\\USIKHANDEL 

Drott"I"«at." 28 
STOCKHOLM 
Allm. Tel. 7048 och 99 
Rika • . •• . 4067 

Rllmuslkl .J 
~----

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Rik. Tel. 214.5 Orefturegatan 28 Allm . Tel. 294 

Verk,tlller aUa ,Ia,s pl!tshlierlarbeten. T_lcl lck_ 

nlnrar med koppar och dok, ,alvanIserad och ,vart 

Jlrnpllt. Takatryknlngar och reparationer. Ollllg_ 

Alle pris I fGrenln, med noevaot arbete. 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Ood /Ilat till billiga priser . 

Norr. 
NORRA ORUNN. Surbrunntptan 33 oppct till Id. 8 e. m. 
ODEN, Odena.'an 51 .................. 8 • 
PILEN. 8"....rca.!&n l Z ............... 8 • 
S. H. T .. Drollninnatan 95 C......... ~ II 
W 6, Kl. V .. lfa Kyrkota,,, 3 8....... 12 • 

0. .... ",.1," och Djurg6rden 
ALHAMBRA, K. J)jlll,åtden •.... . .. . 
UNDEN, Allmionna pftd ...... . o •• 

LYKTAN, T nie .... '." 6 ..•.... .•.•• ..• 
OSTERMALMS KÅUAREN. 

Sto .... ,." S ••.•.•. ..•......•...•..•... 
OSTERPORT, Nybroaatan 28 C ... 

SBde ... 
PEUKAN. Brllnn.backen 2 ••...•...•.. 
EJDERN. Stad.,Ärde" 18 ............ .. . 
GRÅ KVARN, Tji.hof.,,,,,,,, " ..... . 
SODERN. Horn •• '''" 49 ...•... •... .. . 
SODERGARD. Horn.satan 31 ........ . 
TARNAN. Brinnk)'rluolJlllan 4 ., ...... . 
ORNEN. Brinnkyrk",,,,an 115 ........ . 

Staden Inom broarna. 
REISEN, SIIepp,bron 12- 14 ..•...... 
RODA STUGAN, Munli:b.on 2 .•..•• 
VIMPELN, BnlRn .. ,inc! I .............. . 

Ku"gsholm_n I 
HORNAN. F1emm;nnt.tan 51 A ..... . 
MAsTER ANDERS, Piperqt.t.t.n , .. . 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

1/,12 

• • • • 

~ ".12 
• • 

12 
• • • • 

" • • • • • 
• ",12 • 

• • • • 
• • • • 

TRrCKI!RIAKTll!aOLAOtT SVEA, STOCKHOLM Im. 

,'. -

stockholms N:o 3. 

17:e ärg. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skylte 

15 Maj. 1922. 

Utkommer med 5 nummer 

om 'rel och uldel .. arln, till 

f6,." in,lnl medlemmar. 

Rodakt6r: T HOR FRED BORG. 

"nlyui. ul,ifYUI: SVEN SVENSON. 

Red,kllonln, och E.~dlno· 

nln, .dr. : VI,'mlnna
allln 55', Stockholm. 

,.. T. V .. 00'" 

v 
,.--

O t fä d (l a r u r 
tiger rum 

Torsdllgen den 25 dennes (Kristi himmels(ärdsdng) 

till Lidingön. 
Arresa rran Ropsten kl. 9 1'. m. Omedelbart erlCr ankomsten anordnas 

FÄLTSKJUTNING, 
hvartill ItgA 30 skott. Insatsen är kr. 3: - Vidare anordnas fö ljande 
extra täRingar: 

TriafIgel, 3 skall med 2 projskott. Insats kr. 2: - . Flr skjutas om en 
gAng mot en f6rny.d argift ar kr. 1: - . 

5 skott mot 20·riflgad taf/a. Insats kr. 2: - . TvA prorskott tillAln •. 
Damernas täjling. 5 skall mot pistoltajla. 2 projskott. Ingen insats. 

Läger kommer att slb i närheten ar en plats. där dansbana finnes, och 
genom privat forsorg kommer musik att anskaffas. 

Styrelsen hoppas pd talrik tillslutning. 

Försumma ej IIlIfallet att gå med på denna utfärd med damerl 

n 
-

,fJllve4 .guld, 
8iljver. 

Operagusel. 
3( 3lnderson 8'fysi/fvet'J 

,fJa/io6slorg 1 
lKulIgl :TCo/juvelerare - tJJegär prisliuranfl 
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Meddelanden från Styrelsen 
• • •••••••••• • •••••••• •• • 

Nya medlemmar: 
Den 18 apri l . 

Bjurling, Bertil, studerande, Torsgatan 4. 
Cnrlslcdl. E. T., försäkringstjänsteman. J ohllnnes

gtllrUI 20. 
EnbeTt:. Nils, skulptör, Kva rngala n 12 B. 
Tengrolh, S ten, med. kand ., Hornsgatan 56. 

Den 9 maj. 
Hllnsson, H. S, O" bankljänsleman, I neclo ls~ 

gO lan 2 1. 
Hollberg, S. M., sek reterare, SluregoUln 32. 

Jacobsson, H. V., byggnadsingeniör, RAsundn. 
Malmrors. N. A. E" civilingeniör. Vid:lrgatnn 5. 
Pyk, S. Chr., teknolog, Strandvägen 9. 
Wijkmon. A. G., taxeringsassistent, RAsundIJ . 
Winckler, N. J., fiinrik, $:1 Paulsgatan JO. 
Osdlhn, M. O., civilingeniör. Äppelviken. 

y a dress ti ll kassören. 
Herr Eric Jennel har "Yllat till Kungsholm,s. 

torg 2, IV, under hvilken adress medlemsafgirlernn 
godhelsrulll torde belolas. 

Til l cxpeditionsfä reståndare 
under et! ör hor engogera ls sergeanlen vid Kungl. 
Sven Urgorde, E. Sjögren, som träffas pr Rt 719 72 
(Kosc rnvtlk tcn), 

Vid sis In slyre lsesammanl riidel till Sn llcs en 
kommill~ fO r undersökning ar möjlighe terna Ull 
f~ ti ll st~nd ell s. k. ame ri kanskt loned till rriim
lande ar sky"everksa mheten. Den består lir hrr 
Hedberg (sammankallande), Svenson och Jennel 
med hrr Friberg och Lindslröm som suppleanler. 

TDYCKED)lUiTlEBOLÄC-ET 

SVEA 
HAMNGATAN 34 

S TOCKHO L M 

A.-8. SKAND. BOKB. & KARTONGFABRIKEN 
.... '-'-M. T~I... IIS8 lO, U5B II, 20128 RIKS TeL.. 6716 

UtlGr som specialitet allt stags BANK- & AFfÄRSTRYCK 

!Il ledde/anden 

(rån. 

Skjutkommilten 

Kompetensse rie r fö r s t atens 
ut m ä rkelsetecken. 

Diplo m : 

48. <J. 46 i 45. - - P 
49. 47. 46 SO. -
48.46. 45 - -
50. 4D. 48 SO. SO. -
48.46. 46 -
46. -- -

Gyllen.v1rd, 8 .......... ,....... 50. 49. 48 45. 45. 

Bl mqvllll, 1\. , ................... .. 
Eriksson. F .... .. " ... ...... ..... .. . 
FlYIlAre, A. . .................. .. 
GyllensvIlrd, N .................. . 

Gyllenkrok, A........... .......... ~: 48. 48 I = -
Hedbcrz, N,.. .... ...... .... 49. 48. 48 --

47, - - --
lIell51en, F..... • .............. 48. 48. - SO, 
Jenne1, l!, ••. .................. 47 •• 7. - --
Moubcra. G . ... ...... __ ..... 49. 46.. 46 + -
Petenan, K. A, 49. 49. 41 :j: 50. SO. 50. l 

46. - - 45, 45. 45. 
ReutcrstilSld, e. ................. . 
Mothander, T. .. ....... ..... . 
Cede.r~tm, E ...... . 
Kle.ller, H. 
Rudber&. I ... ..................... . 

.. 
49. 
50. 46. - + 45. 
47. 46. - + SO. ,,5. 
47. 

S ky Ue.ln iirke lIf s l1fver : 
Hollberg, S M ... , ............. 46. 42. 41 + -

S ky tte lnii rke I br o ns: 
WnnSlr6m, J. G ............. ' 40. + 

AfslulUd dcn 7 moj. 

Resut tatet vid å rets första jeton
skjutning m ed gevår 

Sllfve rje ton: 

p 

N. Gylle.ollvlrd 
T. Mothinder ... 
G. E. Mouberg 
CeJerpaim 

........... ................ , 49 poIng 
................................... ... 49 

....... . .......... . ... .... .. ... 46 
411 

8ro nsJeto n: 
R Tamm .......... ... .................. 45 poIn, 
8 . Gyllen .. lrd . .............. ...... J8 . 
H, Matmrors ....... ...... .. ........ ................... Ja 
G. V, 8Ux ... .... ............... J8 
G. Dnke ........... ......... ......... ... .. .. .. 35 • 

Som skjutins trul..--tör 
hRr lörenin~en engageral sergeanten E. Sjögren 
vid Kungl. Svea Urg::trde, som eflen riidt sergeanl 
H. Lundgren, hvilken under ell liOlO 1 lir vari I I 
röreningens fjlinsf. 

Am lllu nit ionen billiga re. 
Sk jutchefen har bestäml priSC I pit s tOlens Olll

munl llon 1111 GO öre pr serie. 
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Resultatei af årets andra jelOnskjullllng med 
gevär, den J4 maj blef röljonde: 

Sil/w,: 
N. Hedbe:rl; ........... . 
H. Friman .............. . .... : ...... . 

8'011&: 

48 poln" .. 
T. Mothandcr .......... ... . ............... • ... _ •• _ • 4~ poln" 
C. R6&heimu ......................... ........ • 45 
S. Hellberg .................. . ..... _... 45 • 
E. Le,elu ................... _ ...•. _ ... ..... ... 45 
K. H. Kjelicr .......... .................... ...... .. •• 44 
8 , Gyllensvird ......... . ...... ... ... •. 42 
R. S6derllnd ............. ........... .. .. . .... . ... 40 
S. M, Hollberg ...... ............................. . .. .. .... 40 
H. Fomberg ........... ........ ......... ..... .... 40 
G. E. Mossberg ................................ " .• , .... <tO 
1-1 . Malmrors .......... ........................... , .•. 40 
A. GyiiensI'i rd .......... . ........... ..... " .... , ...... , ... , .la 

I?esu lta tel med pislol medde las i nUsta nu mmer, 

Resullot vid läAan om • Triillingsprisen. vid 
Kaknäs söndagen den 14 maj 1922. 
S. Hellberg ......... ... ......... . 
T. Bj&kman ....................... . 
E. Reulersklilld .................. _ ......... .. 
H. FrimIn ....... ..... ......................... . 
K. H. Kielier . . ...................... . 
E. Hellsten ........ ............ .. 
K. A. Petenon .......... _ .... .. 
E. Hessier ........................ . 
E. Leveau ............. _. ..... .. 
S. Grllcruivird ................ . ................ . 
H. Malmrors ................... ........... . 
N. H. Wlldinger .................... . 
A. C. V. Eimquisl ... • .. . 
N. Hedbcrt ..................... .. 
E. Ced:crpalm .... ........ .... . 

08 poln,. .. .. . 
'" . .. 91 
BIl 
85 .. 
SI • .. 
7Z ,. 
66 .. 
SIl 

Sergeant Henning Lundgrl!n hur den IS april 
argött frön sin Ijänst hos S. A. F. HCfrll1ed IHIT 
röreningen rDrlorat en gamrnul troljllnnre. H:tn 
började nä mligen 1911 nere i mn rkörgru fven och 
hle r 19 16 föreningens inslru klör, hviJkcl1 bef:t lt
ni ng ha n skölI till allmän bc ltllenhel. 

Skjutningarna började den 23 npril. d~ 23 
skyltar voro Ul e och lossade skOlt . Alhsft en 
god början. På andra skjulsöndagen hilde 24 
skYlIa r anmält sig liII kl. '/,2. Hllrvidlog kan 
del ju hända, alt jelOnskjutningen något inverkal 
pi rrekvensen. 

Täflingen om Sjögrenska prisel går ar slapeln 
söndagen den 21 d:s, hvarom härmed erinras. 

Officera rnas m Iskjuln ingsför bund 
har nyligen hafl medaljskjutning på gevlir. Pris
IisIan upptager en hel del officerare, 50111 IIf ... en 
iterfinnes i denna rDrenin~s medlemsmotrikeI. 
BI. n. bier löjlllant Frimon, I 28, bfisla skyn för 
dagen. FIolIan figurerade, så vidlOSS bekol1l, 
ror fö rsta gången bland prislagarne, dock el, som 
man skulle Iro. genom en officer, Ulun genom 
en IH kare, d: r Gyllensvörd. 

Vid Fris kYlIarnes prjsskju ln in~ sÖlHlngen den 
6 lTlu j bier hr Mothander n:r I I klass III 
med 95 p. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS
KOM MITTEN 

Täjfingarna i allmän idrott börja den 16 
de nnes. FörSIa dagen konlTner idrollsckrclcraren 
all medföra blankeuer för dem, som Umnn crörra 
id rollsmärke l. Prorven rn ilsle kOl1lrollenlS nf I. 
klnss domare. 

Önskvärdt vore, om vi kunde göra idrOlls
murkesprorven lill en rrumg~ng, hvllkct skulle 
blifv3 delsamma som all S. A. F. skulle bllfvu 
den klubb, som har del lTleslU antalel godkända 
pror får idrollsmärkcl. S. A. F., som hAr s~ 
minga goda idronsmiln, bör vid slisongens slul 
minsl lämna in en rcmliotal godkända prof. In
finnen Eder därrDr nAgon kväll på Ö. 1. , dllr det 
alltid bör finnas godkända kOlllrollunter. För_ 
bundels senaste årsberlinelse upplagrr 126 god
kunda domare. Man får icke l/inka. Bli i hopp 
och löpning går det nog, men eJ I kaSI. ulan 
man måsle Irälla i denna gren, hvarvld man snan 
kommer 8U finn::t, lin resultatel icke ulcblir. Dock 
!illrådes icke all vänla lill höslen, då dCI !fr 
regnigt kalIIoch mörkl, ulan mon bör göra del 
nu nllgon kväll, ju mrr dess hellre. 

Spara ej till morgondagen, hvud som kan göras 
dag! 
Alltså: Auf \Viedersehen pö Ö. I. 

Idrottssäsongen in leddes den 17 upril mcd 
terriinglöpning c:a 5.000 111 . Endns t 3 dc lt ognrc 
inrunno sig vid Slartcn, och resuiIlItet bier föl· 
junde: 

B. Iverus 2S min. 4S s, 
S. Svensson. 26 min. 27'/" s. 

Tällan om .Sli/tames pris . /lgele rum ffir 
sjunde gången den 7 maj. Endasl tvA deltagare 
hAde infunnil sig kl. ;,55 f. m. vid Sullsjöbonans 
sl81ion i SIadsgården. Vädret var regnigl men el 
kallt. Banan var Förlagd 1111 slrUckan Nacka
Kiillrorpsjön- Lännerstaviken- Naeko och mUlte 
71/, km. f'åge lvägen. ResultaleI bier röljande: 

I . R. Söderlind I tim. 6 min. 32 sek. 
2. H. Lundberg 2 lim. 24 min. 4 sek . 

SiSt Il ma ns lid örverskrcd den IIf Idrollskom
n1ltlt~en slipuleradc llluxirnitiden, hvudllll t!il1ingcll 
tör den ne icke godkiindcs. 
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P. S. Som pressläggningen af della nummer 
blirvit fördröjd, hinna vi här nämna resultatct af 
f'örsla IriningslflHingen den 16 maj A O. I. 

Seniorer : 
Blhc 1..50 
Ik~und I.JO 
Stolpe I.JO 

Ikralund 52.0.5 
Blhe 46.48 
Stolpe 4J.JQ 

1l1I~ 13"'0 
Stolpe 13'/," 
Beralund 14'/ .. 

Höjdhopp : 
Old ba)'.: Kloss A. 

Brqe. 1.40 
Ui'l'e.nhlelm I ~ 
Undbohm 135 
S6derllnd 120 

Dlskuskastnlnc! 

Brage 51.40 
l.6wcnhiclm "2,42 
Lindbohm 42~1O 
SlkIcrlind 40.45 

100 m.: 
LIndbohm J21/1~ 
Bragc 13" 11 
L6wcnhielm 131, .. 

Söderlind 14"/ •• 

Old bO)" ; Klass B. 
Fomberc 1.20 
Fmibor"c 1.10 

Fors.berg 013.80 
frcdbof'c 27.87 

Forssbcrg 14"'11 
Fredborg 15"1 .. 

Hr Forssberg litterlir pristagare. Idrollsblu · 
dCI hur han en prisläOing om liimplig leXI liII 
hyad Ivå negerboxare hava an säga hvarandra. 
Prisragare bland en hundratal insända förslag bier 
rnärket H. F-g. hvilket vi förmoda vara lika med 
föreningens lmendem. En annan prisIDRare blef 
~Amlltön. men om han tillhör S. A. F .• ha vi 
el kunnot konslateru. I samband hiirmed kan 
nlmnas, all en af vAra flitigaste medlemmar på 
Ö. 1. en dog tillfråglIdes, hvilken Förening han 
tillhörde. Han svarade därv id: .Amotörförenin
gen,. .Är det 'Amatör' p5 Kungsholmen?' bier 
nåsIII friga . Det framgår hiiraf, 011 r6reningen 
f411 en slfikting. och enligt hvod vi tro oss vela 
cn s~dnn af v!ildsamt s lag. enär på Kungsholmen 
bildtHS .Boxningsklubben Amatör •. Som boxning 
!HI !Ir pd modet, ör det ju ej st'! unde rligt , 811 
dcnnll k lubb blir bekllnt Inom id rOllsk rClsn r. Re
gistrering af densanuna torde vä l på grund af 
namnlikhetcn ej komms i frågn. 

Svensk Idroll är namnet på en i Göteborg UI
kommande idrollslidning, som kommit redaktio· 
nen tillhonda . Den skiljer sig fardelakligl från 
andru idrolfs,idningar därigenom, 011 den lir skrif
\'en till största delen på oklanderlig svenska och 
slanguttrycken. som eljest dominera i idrollstid
ningllrna, I ro y"erst få. Håller den sig på samma 
nivå som första numrct, kan den rekommenderas 
ut medlemnulr, som önska läsa en stor idrolls
tidning på riksspråk. 

~~ 

De _stora _ idrousklubbarna mäste icke vara 
sA Stora Ilngre. Vid SlOckholms Idrollsförbunds 
sammamrfide den II april hade nämligen S. A. 
F:s represemant 57 röster och öfvertriiffades endDst 
nf Hammarby med 81 rösler och D. I. F. med 
161. Den se nare foreningens representant hade 
får öfrigt ingen fullmakt med sig, så det var nära. 
all S. A. F. bier _nlisl Slörsr.. Så kända ICke
ningar som M. I. K. och Kronoberg hade icke 
mer än resp. 16 och II rös ler. Däremot ha små
k lu bbarna god t om domare av I. k lass. GÖla I. 
ex. 23, Kronoberg 7 med röstetal II , Fredriks
hof 13 med röstetal 12 och S. A. F. I (hr 
MOIhander) med rös teta l 57. För ordningens 
sk ull ka nske bör niimnas, 011 IvA af de orFicerure, 
som Sl{l upplngna i förteckninge n öfver I. klass 
domare, ii fv en lillhöra S. A. F., ehur'u andr'O före 
ninga r angifvlls som . ursprungsbeteckning" 

Bidrag liII nä sH! nummer torde insändas IOre 
den 15 nugusli. Medlemmarna anse kan ske dellD 
for elt Idngt hopp fram i tiden, men anslag snk
nas får 011 tidningen skall komma UI oftare. 
RedDktionen ber därför om ursäkt för all ,' Arul
färden ej komme r au refereras rorr iin i hÖsl. 
OmkostOlldcrna för hvarje tidning gA till omkring 
200 kronor, och all under nuva rande depression 
rd någon mecenat. som betalar della for au möj
liggöra eu extrunummer, !ir knappast ränkbart . 

Skridskor. 

Med anledning Dr upprepade uppmaningar från 
skridskointresserade hade idrOllskomlllitlten till 
den 17 febr uari utlyst liifl ingar i konsl:lkning och 
haslighelsl'lk ning. Till konståkni ng anmiilde sig 
endasl hr Mothander. SO I1l ensam Ack utföra si u 
program, e nli r lä ni ng i konståkning enHgt inter
nationella beSlämmelser kan äga rum, när endsst 
en tullande släller upp. 

Till hnslighelsAkningen inställde sig inga med· 
lem mar. IdrortskomOlineen hade hopprtls, DII 
Lltminstone några af fareningens has lighetsåkare 
skulle infunnir sig och rarändrot de i föreningens 
sista årsbok angifvna fö reningsrekorden, hvilket 
alltså gäckades. 

I samband hä rmed kan meddelas, an hr MOlhan
der söndagen den 19 februari får åltonde gången er
öfrade kamrcllmästerskapet i konståkning. Denna 
tälling Ilfh611s i Gefle. Den 26 febr. erörrade hr 
Mothonder iifvenledcs första pris i konståkning 
IEskilsluna. 
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Följande medlemmar blefvo äfvcn pristllgare I 

Nordiska Spelens rohskjumingar utan skidor den 
S febr.: 

148 E. A. Ohlsson 12 poäng. 
156 K. H . Kjeller 11 • 
173 K. A. Peterson 11 
181 E. H. Lundberg 11 • 
183 T. Björkman 11 • 
196 Hj. Skoglund 10 • 

236 pris utdelades. 
Föreningens hederspris i Nordiskn Spelens f1i1I 

skjuming ulan sk idor eröfrades IIf G. A. Heligren, 
Söd. - Li ljchohnens skyu erolcn ing med 18 p. 

Skidulflyk len den 25 febr. kunde ej hIllIas, enfir 
dct vllr + 4-. Ingen Iller ön idrollssekrc ter:lren 
kom lill I~opslen vid ut sa tt tid. Sorn Lidingö
spelen gingo af stapeln sommD dugt fortslIlle hUll 
liII GåshagD och fann därvid. all två medlel1lllHlr 
verkligen storlat i iildrc oldboysklusscn. Denna 
löning blef dock ogillad, enär lappa rmi pa ell 
ställe komrniI bort , oc h endas I minnesmärken 
uldelades. 

Curlingsektionen går rranl t . 
Med Dnledning af vån meddelande i niist sista 

numret under rubriken: • Depressionen gör sig 
giillande, har Curlingsektionens skattmiistare. 
grossh. Victor Wenerström, bedl all f1 påpeka. 
all dess finanser ara mycke! goda, och nll med· 
1t:llll11allla vid en andra påslölning betuhu. Sck
lionen hll r får äfrigt nu sil månglI medlemmlIr, 
Ull den ej r. I. lämpligen kon taga in tIera . Vidare 
påpekar grossh. W ., all curlingsektionen upp
amma l de nesla goda curl ingspelare hUr i staden, 
hvi lka s ODmn nll förekomma j andrn k lubbar, 
hufvudstlkligen af den anledningen, flit pllltS ej 
kunnal beredas dem inom S. A. P:s cu rling
sektion. 

Upp rop. 
Hatdo Ha nsso ns mtnn e. 

S\'enskD skidförbundCt och Föreningen för skid
löpningens frJmjande i Sverige ha sändl ut eu 
cirkulär med uppmaning om medels insamlande 
till en fond, benämnd H aldo HDnssons minnes
rond. Insamlingen sklll! vara slutfård före den I 
juli d. å. Bidrag kunna sändas liIl denna lidnings 
redaktion. 

Efter annln Idrotlstidnlng lttl'1lfva vi mljlnde Irrikel. 

"Svensk old- boys- mästa rct" 
En I rorlk titel. 

~OI11 cu led i arhetet för tlen allmällll:l idrOllelh 
uthre~l:lnde bland alh vidare kret«ölr ,If vlirt laml, 
hefolkllinf.;, \'ill jag häri~cl1 olll före~ l 1\ ill ... ,ifl:+l1dct 
:Ir ~vcnska "Old-Bop"-mlblcr:,>kap i all11l511 irlrCltL 

Del är goot och ,,51 all i förs/a hand intre!>~ra 

un~domen för idroll. men när lIlIJ.:!hlln .. tidcll är filr
III . .. kola \'i då enda .. t r5 clrömm" 1)" ... tillh.," .. till 
lien l.u·kliJ.. .... !ote liden i en utroll ... nan' lif .. t riden 
11;1 t:illins,:,.l.anan. 

:-ikulJe inte old-ho~". '>OIn ha "'1 (;\ läfhllA:ar, 1111 

kunlla hi Slmla:'i en n:in~ om ;'irel till ärliJ.: och .dl
män .. tnii om liteln ..... (:.,1$1: Old-Ila".,' musttIr,· 
och <:\t:l1t. J)i .. tnkt,..()Jd-UO\·-mä~tart: och därvill f.i 
leh·a upp igen {,'enom ~ .. mll1:'lJ1lrnffal1llrt med l.,r.ulIla 
kumlh,ner. -.om mall .... lagi"" .. med förr. Ila mall K311-
..kc "ar "~tjänI3" . 

1)('1 kan .. ke finnc~ en 'Kh iHlIl:Ill :Jf n~~, ""1111 illl1lU 
ar "~tjärna". m('n hall ./!år n0J.:" inte af prhhunger 
och .:ör hort o:;:". lian har ju ,lIlilm liHlilli!;\r all 
1~I"jra ~iJ.:: på . 

Eli he .. 15mmebe, aH den. "0111 Jotal'lar Hir 0111-
OOY~·IIIii.",lcr~kap. ej filr ~cdau Ilella~:t i al1H11iu tilf
!illn. tnrdc kall"ke likväl hch0h:l s. Tanken pil ill!"oll 
och :tll U utöfva den litel mer 01'111111111 ~ iii inte ~Iii p 
I'a MI ultl-lil'Y i yåra dagar, mcn \'ar o,k:11I han lrih:l~. 
IIIn han illte har lika ~; lIn;lde. Vi ar" få - Ull a"i ... 
for "J.:uldIll5rkcl" - :llhlc1el' för fri. ~lclI s;:e m .. 
()lcl-RCl~"·lIlå .. tcr:-k:tp ... ;j tror ja/>: inte antalet af 
dem. som nu J·lä!,.'J!3 upp" i förtid, .. kulle IJli s5 ~lort 

ulldr"'s för slort. 
Titeln av ~,c:n~k OIJ-Hn.,' .. -ma'tare i I. e",. liil' 

nin~ tOO meter skulle f3l1g ... la och för lir,el Yit! idr()l ' 
tCII och komma den :lIt "rå in i hlll(lel på o~· och 
1-:l::nlll1l u,. .. bli medfödd :"It nä .. ta ~cllcratilln. 

Xär Ilet hlir nuxlcnu l),; ,·åra idff)lt .. plat~r II1ftl 
"g .. i!'k:it:"~" ocb "f!inli,,;u" till on1\"3",lin..:: med "Im
tultar" och ··amri .. ·', l..unna ,i ~e alla: tränare r't 

J'l> ....... Heh \\ .. kola ~ ~karan af IranatIr old·htt~, .. 
db..a tla/.:ligclI på \·ara. J(lrolhlllal~er ~cnnlll den 
"svcll ... ka·' naturlag, <;om J..an karaklåri ... era ..... ilunda; 
Var och en :.in egen Bio! Fn n1utlek~-.ör ft1r .. t~r 
i Il\'arje fall hvarJ jag lIlenar met! llllr)ckr:t "n:lllIr
la~· '. 

KUlItie H. F. och I. F. genom dc ..... :1 radcr inne .... 
~e'·:!~ filr el! hc:>lul i ;ultydd ril..tni ll J.;". hcl~t !"cd: ... i 
iir ... J..\llIe ,i bli,:! en gliidjcdaJ.;" rikare och ;llImlill 
helcn .. illlres~c för allmii.n illmn IlCt~'{lIiJ.::1 .. tegra .. i 
detta hosningclIs (Ich fl)ll.lollens förJl)h' :lIle land. 

(lir tdrollSvlrlden.) 

Huru en skiljedomare bör vara. 
En modern satir. l)fverSlu frln ty,kln 

llf Itltz. 

1'5 en pla", i T} .. J..ltmd. ~Il\ heler Ililllerwalll
hau-.en. har unJ.!domen . cnli~t "I )cul-.che Schie.,!...· 
I ich ter-Zeitung" bildat en fmhull ... klulJl, och fl)r 
denna förfallat en dd he. .. tämmel-.cr (Ich rq.::lcr, af
-..('(111;) all kompleuem dem 'IIml rik .. li"Irhundet U)llr 
...Iäl lt . Som JH"em ~Ill hebt kan ha nilje af all Iii ..... 
dem. meddela vi hämet];:m CI1 lilen Ilrofhil. 

Skllledom3ren 

5.r ~pelrl:'i huf\'udper:.nn. Han l/!iler ,Jel thel' .. pe
l:lfI1lI.s och publikeIls ön .. kninKöll·, hvilka till vi ... kll" 
honom i dc mest -.;mek:-amm:l ll)llarlel·. Il nll rlil' 
... ig alltiII ulefter sllClplallcno; kan l Iliir hall ;nte hc
hö(ver hdara få ::.ina skor I1cd:'lllut-.ade : det 5.r inle 
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all .. IlI-Jl h iiOlJi /<! l, all han .,'indig! håller .. ig i närhe· 
Icn a r IMIlIen, l} ll~ .. kulle han ju ba ra \-a ra i \ fagen 
ilir .. pelanla. L>cl me .. t prakti :::ka af honom år all 
inl ill.,r:t ell ra .. , ... ,ändpunkt i midtcn. p;i ena ~idan . 
tl5ri {rin k:m han 11.3 .. 13 ~. när en :::peb.re kOllum~r 
oH· .. ide eller, när hullm öi\icr .. krider mållin jen 
Linjedul11a m a äro icke ul .. lag"gih andc för honom ; 
hall h:milku'" a lltid h 'änemOl deras på.l"tåenden. 

Dct ~r han. ~n {;'I r \ara a.'''da:lare för ",)Clanta .. 
och .... k!u l;lru;' .. hälle gOtI:! och dåliga "it ",,'!T och 311-

märkl1lll~ar. ()Ch delta är e.1l ära för honom, -,(1111 han 
Icl..e uut: kan nrp ... kalla. Om han KÖr .:-ill So," l1I\'e
kel bra, f!if IH1I1 vid ... pelet ... slut en e.,tra ~ralifika· 
tirm. "0111 han hllln med möda fönn;, r .,Iä pa hem. 
Skiljc!lfJl1IlIrClh ämhete fMdrar vänlighet och : I n~c 
cnde, I)f! 1!:1gl1ll hl ir före~b.l:cn till sk ;ljcll ()ll1fl l'l~, 
l.tir 11:111 rör~ ! vII ra mycket ht'tällk ~a lll , innan hnn 
h~st1iI1l1HC I' ~ij.! fik at! iHvertaga den an:;wll'sflll1 n pOs
ten, o~h niil' han ti ll :olll l gör del, så hör del vnra 
I \~ ett nctll flt Rllllc .. 511, lik-.olll han ! ()~c si).; ;111 en J,:lld 
toak, den där 1111111 ..ökt p;ihinJ.,ra honom. Däri.:-ellllnl 
bli r <lel het ) dl if,!t 15tta re för honom aU ur..äkln ~i~, 
.rall 111 :111 lIIöj li/{t'1l :-kulle kool1na på dcn iden alt 
ankla ... ra h()nOIl1 fö r slöhet i tjänsten. ()etta m~ldcla 
\ i under ~tr5ng I Ii ~kretion . 

(blh an~de Cnrdrnr. ;att han ar den si ~ te I:.:i 
planen. S I>ela rt: och puhlik kunn3 luglll \';l l1Ia en 
hall, ja, en hel timma. Dä r går han i alla rall helt 
..010 l:':'" planen med lång ... amma, grn \.eteti:-l a "'Ie~. 
h3udenla dju pt hegra fna i hyx Cickorna och del lii n
A:a h,i ret i \ il,1 oordning' fladrlrnm]c kring den hÖJ..'iI 
tä!lkarp~nnan . Sr , Je / ..... 'j r dfekt! Han ... gang htjr 
\ ;lrOl tUll].: och vardig : riktigt till <; in funkl är han, 
nä r han kommer kl:tfAAncle fram Iibom en ganull:tl 
"jil hjörn, om han händel-.cvis har en liten ~nu!.1-:rI till 
h;ll\( l ~, I ~ tcr hn n den lu,!!nt bolma i ena lI1un).:; pan, 
:lI1 nnl' :- ).:(-;1' det :-if.:' äfven rätt bra med en ce);a retl · 
"tulll p, l\ lid( pöi pla nen ~ör han halt, vi ldl och ma 
je .. ! i i ti ~ kt 1 ~ l e r h;(1I l)li ck:lrna överfara s.lag fäl!cl, !on 
alt dc döcl ~ för;:lkt a11{l e k,11l1parna oeh dc bkl( lt öl' ~
tiJ.:'u !t ~k !tdan1:l Illekna och da,'ra in i min!lt: l nerv. 
Om clet f:l11cr hUIIOlll in, presenterar han sis.: , om 
inle, o!;1 Ili ter han hell enkelt bli. Får ha n ell d) likt 
in fO\ II, tar Iml1 för el! ögonblick upp hä nderna ur 
fi ekt,rna . men tiher dem sedan forla:.t möjli~l ~ tcr 
föf'>\'; nna, I lan:- ~ tåntl och vår.lighet fnrd", dct l 
li an ).:er f>i na rAd. anvi:-ninl::ar, fönnanil1J,..'ilr et t. med 
Ilen nedla tal1tle välvilja och slors la.{rll:t ö h-erlä l{-.o1· 
hel, .... )m kiinnetecknar hvarje skiljedoma~. 

~öi gt r han .. ignal till a f<:park. lInder "pe.ICI .. ).:l ng 
I .. ir han inr ikta "in upJ)mä rkl"amhcl på aU icke det 
Il.iitt re I:II-=el v inner ~ rörtlen:-kull söker han fö rhindrn 
h\ arje (3rl ig fram ~tö t från dettas sida gOlorn alt t, 
('Jo;. hIA .... " (ijr "off"ide", ä fve!l om någon sådan i 
, jälh a \erket icke är för handen; lekmannen mär
ker 1I1gent1l1~ l.ch fackmannen har ju inf,!enting nit 
:o.iij.:u ' Å ;Indra .. idan ger han c1e .. vag-:lre så mån 
j,:":t fri- IIch ~ t fllrr~p:lrkar "'om möjlib1. . Men 0 111 

inj.:tntinj.: hjiilpcr, utan lyckan trots a ll l är sin ~unlol · 
!illl-: hev!lf.:'CI I, ~5 har hnn ännu ett medel i re!>erv, "'0111 
han k:m ta ti ll. H,m vet t. ex. all en nv lipela l'Tl ll i 
dCI hiittre l :'lg~t ~jorl si).: ~kyldiK till oberiittig;l(lt spel. 
Det h:i llcr ha ll cmcllcrti,1 tyst med och I:iler " fim nlla 
livel:l rc fort~älta, <;0 111 om ingenting hänu t. Därigc· 

------
nom erhjudcr ~ki ljedoma~n det be.·.,egr:Hle I:tf: ct ctt 
tillfälle a ll dter.i! ingi fva protest clUnl matth~1l och 
p.i .. 3 \ i ~ r:idda ~i n förlorade ira. 

Mcn hur /o:å r det månne med en sådan skiljedo
mare:. q;en ara? 

att alla som eröfra t idrotts_ 
märket i gu ld, Ufven kos t
nadsfri tt erhålla etl pryd
ligt ceninkul liII de tSU111-
ma å Rik sförbundcts kUll

sli , Mnlm skillnodsgatan 25 B, 
alt vA r s tIJndiga medlem Viking Cronholm, erte r 

nit ha liirt po jk lunll i landsorten box ninge ns 
IieHII k ons t, nu lher bosa tt s ig i hufv udstlldcn 
so mt hä r en ligt anno ns i denna tid ning ö pp
nll t e n ins titut för box ning och jiu jitsu so mt 
a tt :alla amalörer som ö nska bli full fjädradc 
I . the nobel a rt oC self-defence . smlrllSl möj
lige torde an mäla sig hos hr Cronholm ! 

alt det nylige n regna t guld och glille r (visser
lige n utom fö reningen) öfver en del amatörer, 
i det a ll bank iren N ils P ersson blif .... it kom 
mendör af Vasaorden, G erh ard H asselqvis t 
och H arald Forssberg dekorera ts med Kungl. 
Sällskapel P ro P s trias guld medalj samt Rogna r 
Fribcrg med tur k iska Os manie-orden, 4 kloss, 

alt T ore Mothande r pla cerade sig som god ondre 
man vid de S .... ens ka Mä sterskaps t1i flingarn B 
i kons tAknillg A s kridskor, h .... ilk a afh öllos å 

lO dlon söndagen den 29 januari SOlllt 
all vår idrott smiis lUre _Palle_ Zer ling vid Nor

di sko Spelcns hos tighe tstäflingar å s kridsk or 
öfv crHigset segrad e i .yngslO oldboys kinsse n t 
A sd väl 500 som 1,500 meter. Heder /'u 
sddol1:l Oldboys! O ch har Ni s lutl igen hört, 

II"ad Oscar We nncrsten behagat kris tno s in nya 
pliis på Folkets Hus Teater till ? ? ) 

att de n till fö reningen s kä nkta inra made elsni n
gen af Stadsh use t genom Intendentens fö r
sorg ut lolla ts vid S tyrelsesa mmamrädet i 
S tadion den 9 Moj, sam t all den lycklige 
vinnaren blef bankir Nils P ersson d 10 11-
nUlllre t 60. 

att P elle Langborg levererat en ny svens k fl agga 
fill S. A. F.t som nu va jar ute \' id KaknUs' 
.lOO-melersvall om söndagarna. Den ga mla 
fl aggun hade till fö ljd a f den sta rka höger
vind som allt jämt blåser ö fver vd rt land till 
sis t blifvit a lldeles sönd ertrasad - - -

alt S. A, F, s ka rra t sig eu nylt s tOrt skA p i 
pa viljongen d Os termalm s Idrollsplats fö r 
idrollSmnterie lcn , da det rorra , som Vllr be
l11ge t A vinden befunnits olampligt, 

. , Sven Svensson, Om detta 
nummer, k,nske S. A, F. hade 
StYCket gick lu 93 ginger. 

kommit in I ett tidig_re 
rålt bet_Idt för reklamen. 

SfiltlUt!n' 12nm. 

p 

STOCKNOLA1S AMA roR roREN/NOS MEDLEMSBLAD 7 
~===-

Regement söfning i Delsbo, En yngli ng med 
flera länsmän på s iu sa mvet e sk jut er e lf skarp t 
skott efter kaptenen. 

Kapten: .AII det kom mit e ll s karp! skoll med 
i amm unitionen fäs te r jog mig inte "id, och om 
ni är arg på mig, det må sil vara, men an ni 
skjuter bom på helfigur på trettio meter , de! li r 
fOr s ta rk!.' 

I kll "{J /rrr/ ;!!€! IH~,..rll" Ilt1 Jolbolls}llflIICII . !'I;lI k {'1I 

tll lilrog sig \. j de n af i"",llI k r ikl'lt MluI'U ru lllHlI 1! 
,1"~lIr i d rmol. En f ran sk 1{l'1Il' I';11 "~ Irllr IIInt
I'hell , " 11111 "Il) r llle llall et! f,'ull lo: l.:l udl l'1I l' II I';:('IIIJ..1 
luJ', HlNI kiu Il:i"\·;l I'O. 

'l' jll l' lI hÖ I'jUII följel' lulU kU IllPCII IlIc d 1IIIII'k lln,'! 
111 I l'I'MI-i l'/ d (' ! iii' niillJligeu IJ: l l1 l! (h'h,,1 110111 rolhol 1M' 
11111,:;) 11111" ' , !\J e n ene!' C.II ~ tullll ,'illul c,' 111111 MiJ' 
Ull CI1 Ilf ti;lIil offi ce t':u'e och HÖgl'" 1111"1 rÖl'II·."
Il'hle: ''[I vail :i l' de l rör en ci\' 1I Iler re, ~Olll HIH'l n
gl' r d il " lII it l på pla nen och OUJlphöl'!i.g l IIlör 11 11(' 
Inrl18". 

V i röre&l:\, "kri(n;:r den frll llska tid ningen, a l l 
tJUIlIlIl'en hiill o..nefter ga.l!ouerll8 och förllt'i! tued en 
IIlC'11 nagga samt bl !\ser trll lUJlCL Då knnlla . 11" 
lIC, In'e lll li lle är 

Svenska vikingatåg af idrott män 
fö rlidet å r. F ramgå ng öfve rallt. 

Kort å te rbli ck p å svenska rnA S ullands
resulta t 192 1. 

P A försommaren hll våra allmänn a idrollsm!i n 
varh rel:lIivl lilet uppl3gna i he mlandet. All n 
mäs terskap oc h större in ternatione ll o tJiflingnr 
börja inte förrän p:l eftersommaren och dc t iir 
rlill naturligt a lt idrottsmän liksom folk I allmän 
hct dragit nytta af sve nska va lut on, De hn fölJakt
ligen res t mycket, dels på ege t initiativ, dels som 
offic ie ll a representanter, mcn deras h/i rjningllr pil 
de utländsk a ban orna ha a lltid krönts med gllJdjollde 
framgå ng. Allt som allt torde Iltm instone et! hundra
tal idrottsmän under året få ll tiIJslll nd af id rOIlS
FOrbundel att tä fl a på utlä nds k bollen, 

Den egentliga början gjordes i Prag de rnrstll 
daga rn a i juni, dA Klll mar· P elle rsson, Fransman, 
Johansson och SundbJad skuro lagra r. Kalmar 
vann lä ngdhoppet på 6,93 och kva liRcerade sig 
dessu tom till Snolen på 100 meter. Frans man va nn 
Spjulkastningen med medellnäu igt resulta t och 
placerade sig som t .... An i längd , Sundblad belade 
tvA androplaLSer, 400 och 800 meter , båda gångern a 
eFle r fransmannen Delvaa rt 

Vec kan därefter giistade Uppsa las tudenterna 
Reva l, där segrarna vara me ra lii trk öpt1l . Sandi n 
vonn milloppet, Lind be rg 5,000, Holtl1~ r höjdhopp 
oc h hä ck, medan Bertil Olsson nöjde sig Oled Ull 
bli undra man i en del grena r. 

I Tyskland ha BertiJJansson, Thulin, Klilllcbcrg, 
Nor ling (äfven i H oll and) m. fl , rest omkring och 
hedra t s itt land med segrtlr e ller godrt resultat. 

Köpenha mn och Kris!iania ho va r it fli tigt be · 
sök ta. Ben Hur inledde de Slörre töfvlingarna i 
midten or juni och g5.stades ar H ellaspojka r, som 
med heder försva rade sin s tafell pokal på 4X 100, 
S3mtidigt van n H ick· Li ndström sin specialgren 
och Fmnzen 1,500 meter. 

Lindström upprepade veckan därpå I Kris tiania 
vid Ornulfs interna tione lla si n häc kseger. B land 
a ndra svenska framgånga r samtidigt mil n/lmnas 
G öta tysken Reichels fö rs ta pr is p:l 100 och 2(X) 
sa mt Larssons på 5,000. 

Malmöborna vunno vid Sparras töningar I 
Köpe nhamn dels häck 400 ge no rtl S vensson , dels 
s tafc llen 4 x 100 på den goda tiden 44 ,6, 

De mest glädjande tilldragelserna öro dock : 
Engels kn mästers kapeo, No rd iske Jdrre ts lege och 
Bel'li ntiiflingen i början of lull, Mun behöfvcr 
elldn st påminna om de sju engelska ml.is lcrsk apen, 
med fyra engels ka mti s te rs knpsrekord och tv& 
e ngelsk a. Namnen C hris tie rnsson, Bertil J nnsson, 
Zallhagen, lindh, Rydberg, Folke J ansson och 
Lindström äro i gon minne. 

Vid Nordiske id rret lege sva rade O . Nilsson (tvA 
segmr), Eina r Nilsson, Wide, Li ndströ m (häck), 
Bergström, A. Eriksson, M. Svensson och Litlier 
fö r del svenska id roltsna mnet . 

I Berlin, s lUlligen, hed rade sig GÖI!tpoJkarna. 
T yska starenre kordet pi 3,000 slogs med hela 
7 sek under och fö r öfrigf vu nno Sundblad oc h 
Kroksfrö m respektive 8(X) och .JOO meter, 

Det iir svensk arnas fö rn iimsta framgångar på 
utländsk mark 1921. Man får hoppas 011 vl1 ra 
id ro ttsmä n inte: lå l9 sie nöja med del, de hiuiIIs 
uppnåll . 

Revisionsbe råtte lsc. 

Undertecknade, uf Stockholms Ant ll törföre ning 
utsedda all granska Rik ss köldens tfillings komm lttes 
rä kenskaper för år 1920 oc h 1921, fö hli rm cd 
under hänvisning till af komm Itten uppr if llade 
balans- saml vinSI· och Iårlus trllk ning be kröflll , a ll 
desa mma äro med kassaboken öfvere nss tll mm ande. 
Sa mt liga utgifter ä ro med vederbörliga ver iHca tio
ner fö rsedda och räkens kaperna fö rda med UI· 
mär k t noggrannhet. Vi hafva dli rjiimle lagit del 
af kommiuens protokoll , och, dA hvarktn dessa 
e lle r fön 'ohn ingen i sin h el hel gifvlt anledning 
till nAgon an märkning. fill styrka vi fu ll ansvars
frihe t. 

Sloc kholm den 19 April 1922. 

E. Wigstrand. Arthur Flygare, 

6ynna denna tidnings annonsilrerl 

~~I(IIlWM((JIIIIIIIIIJllII(jIlIIl IIl~ItlI~l~lI lllllij(jIUIUI((il(jUIUIIlUUUIllIIIIlI!IWIUIIn l lllllill~IIII I IIII IIUIlU(I"1 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBANKEN 
BRUNKEBERGSTORG 12 • STOCKHOLM 

Grundfond .. _. _______ Kr. 3,000,000: -
Reservrond _______ ~ 1,$;00,000: -

Godtgör i 

Deposillons- och Kapitalräkningar _._ 4 % 
Sparkasseräkning , ... ___ .__ ... 4 % 
Upp- och Afskrirningsräkning ....... _ 2 'I, 

Fondaldelnlo,a" formedia r köp och lörsl ltn ln, af 
obllpUoner. banktotter och aktier. Kassafack uthyr ••. 

• ' 

ELKAN & SCHILDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KU GL. HOF-MUSIKHANDEL 
Orottnlnnatan 28 
STOCKHOLM 
Allm. Te:I. i 04S ocb 99 
!fIks ••. - .4001 .J 
Rllmusill! =-------

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel. 2 1.~ Oreftu r egatan 28 Allm. Tel. 29 .. 

VerkaUller 11 1111 "lIil pllulilgerla rbeten. TaktId: .. 

nln •• r nled koppar och zink, plvanlurad och svart 

J l rnpll L Takltryk"ln,.r och repar:atloner. 81111a:. 

• ,te prl. I fDnnln, med nogv.nl 3rbete. 

•• = .. .. .,. .................. . . 
BO~NIN(j 

J I T S U 

Oref,Aun 26, Ju. RIkstel. 7829J. .......... ... = Clc:I - -- .. 
RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Ood /Ilat till billiga priser . 

NO_' 
NORRA BRUNN, S, ... brunn.ptan JJ oppe! tillIt!. 
ODEN. Odt:n.allln 51 •.•.. ....•••..• ... • 
PILEN. 8", __ ,... .. I.n 12 ..•....•.. ,... • 
S. H. T •• 0.0111\;,,".'.1\ 95 c ........ . 
W 6, Kl. Val •• K,..It08a,a ] B .. . .. . 

D.tenn8lm och Djwrgå.rden 
ALHAMBRA. K. Diu,.Wna •••••• , .. 
UNDEN. Allminna pind .4.. . .... _ .•.. 

LYKTAN, Teateqat.n 6 ........... 0'0 

OSTERMALMS KAUAREN. 

• 

• 

• 

8 e. m, 

• • 
" 12 

1/, 12 

• • 
Sta.rta'an S .......................... . , ' /, 12 • 

OSTERPORT, Nybroplan 28 C 0 ' 0 

Sadert 
PEUKAN, B,unn.b.dten 2 •.. . . , "." , 
EJDERN. Slad'lIard,," 18 ... .. . ... .. ... . 
eRA KVARN. Tji ,hof.,at"n 4 .. _, .. 
SÖDERN, Horn-r1ll1n 49 .. .• . .. .. ..... 
SODEllCARD. ' -Iomlll",uul 31 ....... . 
T ARNAN, B.i "nkyrkllgalan 4 ... . .... . 
OHNEN, IlI iinnk)'Tltalll tlln 115 ... ... .. . 

Sladen Inoll'l broarni!" 
RElSEN. Skeppebran 12- 14 ........ . 
RODA STUGAN. Munkbion 2 .... .. 
VIMPELN, Or1lnnqlind I ........ ..... .. 

K"nllsholll'len, 
HORNAN. flemmi",ltan 51 A ..... . 
fotAsTER ANDERS. PÖpenptaa I .. . 

5TÖR5TA ~Yl'.'Al< ILL~'EQ~:NINGI 
NÖ(',~TA KVALITE! 

• • • 
• " • • 

" 9 

• • 
'/. 12 

• • 
• • 

TRYCKER1AKTleROt.ACET SVIIA, STOaWm M HI2l. 
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Meddelanden från XI,rellen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 

Huhman, j. A., med kand., Allm. B, 8. 
lindskog, T., med . kand., Allm, B. B. 

TvA af föreningens förul vnrnnde ordför:UHl c 
hl! blifvit öfversle]ö jtnanter, niimIigen lIlulor Drake 
och fr ih . RåJamb. Vidare har lI1usi kdireklörcn 
E, Hessler tilldelats kaplens rang, heder och 
Yiirdighet, Vi gralUlera. 

Vårutfärden 
Igde rum A Krisli Himmelsfärdsdag ,iii Lidingön 
och hade samlat ungefä r lika mAnga dehagare 
SOm förlidet år. De goda kommunikalionerna 
med staden hade lill följd, au medlemmarna rlill 
snan fö rsvunno Från lägerpl Blsen och dllnsbanan, 
oaktadl finfin dansmusik va r liIIg/ingllg A den 
senare. Väderleken va r gynnsam. 

Se vidare under .SkYlle _, 

Den t juni fyllde Stadion 10 r . 

Inbjudan liII paradering hade ulf'ärdl1lS liII allo 
idrollslOreningar, däribland S. A. F. Tyvlrr kynde 
någon fanbärare ej uppbringas, hvadan fflremnge.n 
vid defileringen ror general Balck och Slalsml
nisler Branting saknades. De l Ir Iråkigl BU Fanan, 
som dock kOSlar öfver Kr, 800 (Före krlgel/ ej 
skllll kunna komma liII användning vid dl' Ika 
lillfäUen. Feslen va r i allo vördig och Göta liF
gardes tven ne ci vilklädda officera re, kapten KiI
londer och löjm. Trulsson lyckades få dCI hein 
au gtt i lås lill publikens full ~ . beh11~nhel , VI fil 
hoppas, All en fanbiirore vä lJcS VId n!lsHI ~ rs 
möre. Del kanske bör påpekas. nit fnnlln li r rtlu 
lung och all det ej fir så !HII nll g1\ noggrnnn 
marsch med den, 

En ny poängberäkni!1gstnbcll har ulkoIlIInii 
och kOll1mit f6reningen ullhanda 11101 poslffirskoll 
Kr. 1..35. Bokhandelspris Kr, I. Enligt vAr Aslkl 
borde pos@rskollel ej vari t på högre be lopp. dA 
rörljjggaren s kickar Ut boken. Porlol kos tar 25 
öre och 10 öre antagligen fOr kuvenet . Dyn ! 
Tyvärr är den ej Felfri. FÖ,r. all rAkna . Ut en 
resuhat i diskus måsle Alskllltga toperalloner. 
göras. FörFanaren ha r genom cirku ll r sjil lf på
pekat della men borde egentlig~n trycki om AI
minslone sisla sidan angående diskus. 

Priset på 6,6 mm. gevär mf96 (mauser) li r Fr. 0, m. 
den I juli på kronans fOrråd _nedsa~1 1111 100 kr. 
Del var rdrm 125 kr. Det gor allIId nAgol. 

8ulJel, guld, 3( 3lnderson fJ(1's"/jverJ 3i/jTJer, 
,fj'afio6sloZ'!1 1 Opez'ab'uset, 

[/(rmgl. f/Cojjuvelcl'm'e • fJ3egär prisRurant! 
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glle{lcIelandell 

(rOn 

Skjutkommitlen 
~--------

PrlsHslornu rrån S. A. F:s våru lf"ård lyda som 
röl/er: 

Dumernas täfJing: 
I. Fru IJIOrkmlll1, Hr Str/hns hederspris .....•...... 41 pollng 
2. Pru FIYl\ue ...•..........................••........•.•.• 40 
J. Fröken 1.indberg ,.................................. 40 t 
4, PrGken Strandberg .. . ..•...•.....•. ___ ._ .. ......... " 40 

7 anmälda. 

Fältskjutning: 

Äldre klassen. 

l . H. Frlmln ............ _.......... ........ . . .. .. 28 Ir. 
Z Ii . KIeller . .._ ••..•• __ ............... o.' ••••• ••• 28 
3. T. BI6rkmln .. . ....... _ .............. __ •••.....•• _.. 28. 
<t. 8 . G)'lIenlvl~ ..........• _._ ......................•• _..... 27 
5. A. Elmqrill .................................... _ ..... __ 27 
6. K. A. Peterson ............... __ ...................... __ o 26 
7. F. Etikson ....... __ • ____ ............ ___ ..... 26 
8. E. Hen ler . . ............................. __ .............. z.s 
9. E. Reuterlkl!ild ............ __ .................. . ...... 25 

12 deltlJgau. 

Vng-re klassen. 

l . N. Pilhlmln ................ ............................. 24 
2. R. Grönv.II ......... ... .......... ..... ... ............ ......... 22 
J. K. Grönvall .......................................... _.... 20 

9 delllJgare. 

Extra t ~ifl ing A. 20-ringad tufln . 

I. B Gyllensvird ................... ....... .............. 07 po!l.ng 
2. T. Mothinder .. __ . . __ ... ........................ .. 97 • 
3. B. Mllm(ors ...... __ ....... __ ................. 96 
4. E. Reuter.lk l6ld .................. " ............... 95 • 
5. P. friklOn ................ __ ........ . .......... 95 
6. T. BIi~rkman ... ............. ____ .............. 94 
7. A. Elmqvist __ o .. ... ...................... 9-1 
8. K. A. Peterson .......... ______ ..... __ .. __ ...... 9l 
9. I. Bllx .. .. __ ......... __ ......... ____ 92 

27 ddtlJgare. 

Ext ra tiifling B. Triangcltafla. 

I. II . KIeller •• • ...•. __ ... __ ................... .ss poInl 
2. E. HessIer ................................... __ .. SS • 
J. f. Leveau .. . .................... ... __ ... ____ ....... ~ 
4. N. HedbeIl . .. __ .. ............. .. ............ .51 
.5. T. BI6rkmln ..... __ ............................ __ . .50 
6. S. Olhlr.ren .. .. ... ; ........... ...... __ ........ 50 
7. H. Mllmrors ............... .. ........ ........ ..... 49 
8. A. Ehnqvlst .......... __ .... ......... . ......... __ ........ 49 
O. I. BHx ........................ ............ ...... ........ 40 

28 deltagare. 

Stockholms skytteförbunds vårutfärd. 

Förbundels vlrulfärd liII Boo den II juni g)'n
nades ar rullkomligt önskeväder. Trols della 
hade bloll jllml ell dussin amalörer infunnil sig, 
CH rur')VitIllUlt!.lc f:llal i Jiirnrord::ic un:lI !.le Orrigu 
röreningarnas ralrika represemamer. 

Ar resulullen må nömnas, all rDreningcns ~rupPt 
herrar T. Björkman, B. Gyllensvärd, K. A. PeJer
son, H. Friman och A. Elmq visl, uppnådde 5:Je 
plOJS med resp. 26, 23, 21,21 och 17 Iräffllr som 
Individuell a rcslllIlll. Medaljfordringarnn,22 fril f
for, upprylIdes nr Ire medlemmar och inalles eröt-
rudes 5 pris j fallskjulningen, hvarjiim!e eXlra· 
läfllngurno sågo en del amalörer som prislogore. 

S. A. F:s hederspris erörrades af N. Gyllen
svlird tör 24 Iräffar. 

Ur prislistan: 

M4$'u,kap'kIQuell : 4:de pris, T. Björkm.n ..... 26 tri"" .... 
Kla., C. i6:de • N. GyllensvJrd 24 

Udje B. Gylle:nsvJnl ... Z3 • 
Klau 8 . 54,de: • R. Söderlind _ ..... 12 

66:le • K. F. Je:rnstr6m II 

Täfling A. 

KIQU III. Gald. 7:de: pris, H. Frimin .. -/u poInl-
22:dra T. Björkmin ... -,.. • 
24:-de • N. GyllensvJrd -,_ 

Klau fil. SilfJlt!r. 12:1e • R. Söde:rllnd . ' I .. 

Täfling B . 

KIII" /II. all/d. 4:de pris, N. Gyllensvird ". e.o pol ng. 
23:dje B. Gyllensvird ... 3D • 
26;te K. A. Peterson ... 37 
35:te E. LeveIIu ........ JJ 

IlIII" II . 2:dra N. PlhJman ...... Ja 

p 
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Kompetensserier för statens 
utmärkelsetecken. 

Diplom: 

Andrf:n, C. W. ................ .. 46. 46. -
Bj6rkman, T. __ .... ______ ..... .. SO. SO. 49 
Cederpt.lm, .................... SO. 46. 46 
Dahlgren, O. S. ............ ... - - _ 
Elmqvisz. A. ......... ...... ..... 48. 48. 46 
Eriksson, F ... ...... ................ 49.47. 48 
Aypre, A ..... __ . ______ ......... 48. 46. 
Frimin, H. ........................ 49. 48. 47 
GyllensvIrd. N. .................. SO. SO. 49 
GyUensvird, B. ........ .......... SO. 40. 49 
Gyllenkrok, A .......... __ .... ... 49. 48- 48 
Hcll be-rJ, A. S. .............. .• 48. 47. 46 
Hedberg, N ........... .. ............ 49. 49 •• 48 
Hellsten, E. ............ ......... 48. 48-
lverlls, B. ...... .................. <1 6. 46. _ 
Jennel, E ....... ................ . 47. 47 . -

so. so_ SO. 
<S. 
.~ -
~ 45. 
50. SO, 4.5. . .. 
.50. SO. SO. 
SO. SO. 45. 

SO . .50. 45. 
SO. 45. 45. 
50. 4.5. 

. ",.--

KIelIer. H. .... .. ........ ....... 48 48. 47 . W. SO. 45. 
Mouberg, G. .......... ........... 49. <lO. 4f1 
Mothinder, T. .................. 49.-
Penersson, K. A. ............ .. . 50. SO. 49 .• SO. 50. SO. 
ReUlerskiilld, E. ............... 46 - - 50.-
Rudberg. I. .......... __ ............ 48. 47. 4.5. 
LlJe:rJren __ .... .. __ .............. 49. 4-8. 4tI SO. SO. 4,s, 
M.lmro~ H. .... .......... ..... 49. 48. 48 45.. 45. 45. 

p. 

Le"e:au __ ............... __ ........... 49. 48. 47 SO. SO. 4.5. • 
VaJd;nr.er .. __ ........ __ . . ...... .. 46. 
Klemln, C. .................. _ .____ SO. 46. 4.5. _ 
HIlIilr6m. R. ..................... 46. - - + - _ • 

Skytlemlrke ar ,uld : 

Bli •• I. v. __ .. .. .. ______ ......... 47 •• 7. - + 45-. 
BlurJlna:. B. . .............. __ ... 47. + 

Skyhem ilrke: :af aUiver: 

GrilnVlII, E ...................... 41 . 40 t 4,s. -
HoUberg. S M. .................. 48. 47. 47 <1.5. 45-. 45. 
Tent:roth, S ....... __ ... .......... 44. -tJ. 42 40. 3.5 -

Skyttem!rke I bron' : 
Wernslrilm .... ...... .............. 40. - - + 

Afshnad den 30 juli. 

Jetonskjutning. 
Den JO april. 

Med pillol, silfoe:rjelo/t. 
MOIhinder, T. ................... ........ .. . 
Tamm, R. . ........ __ ...................... . 

27 cm. 
JO 

Den 14 maj. 
MOIhinder. T ..................... . 

o. B. Sjögrens vandringspris. 

I läfHngen mellan röreningar inom Slockholms 
skyudörbund om O. B. Sjögrens vandringspris, 
Spill figde rum den 21 maj . deltog S. A. r. med 
fyra grupper. Täflingen beSlår ar en serie mOl 
lafla och en mOl figur, på 400 mejers MstAnd 
och hvardera serien skjuten inom 5 minuter med 
S skoll i liggande och 5 skoll i knHs lft endo sl/lIl
nlng. Hva rJe grupp utgöres nf fyra pft förhond 
anmfilda skyltar. Vandringsprisel eröfrades I nr 

ar Slockholms frivilliga skarpskYllel'örening rör 
347 poäng. S. A. F:s bästa grupp stannade på 
100de plalsen. I den individuella lätlingen erhöUo 
följande pris: 

7. pris T. Björkman 91 poling. 
10. ~ B. Gyllens"iird 89 poäng. 
19. ~ E. Leveau SJ poäng. 
21. , E. Hessler 82 poäng. 

Fältskjutningen. 

DCI var nog icke skjullednrcns rlngakming för 
lIma iörernas skjulförmt'lga, SOm hnde Rlrnnledl, 
ntt fiil lskjumingen "ar vitl Iii II, 1I 1r1 1l rnr de lin hell 
lillsk rifvas terrängen, som hUr ej medger anord
nandel af mål på långa hlIII, ulan all krnfvel på 
fu ll riskfrihel för omgifn ingen må SIC uppges. Som 
f'ähskjumingen nu var, gällde del el Ull skJu ln 
många Iräffar Ulan an icke skjulu bon nögon. 
Della rtireraller nog ror den oinvigde som full
komligl samma sak men, om ock skillnaden är 
harSn, anses den ffireSnnas på grund ar slump· 
skYlIars och mindre örvade skYlIors benligenhel 
all underslundom erhAlla ell relalivl slon BOIal 
lräffar pA svAra mAl men brislande rdrmåga all 
vid en län fähskjulning kunna uii ffa med saml
liga skoll mål erler mål. Resulralcn blervo syn
nerligen goda och jömna , hvilkel medförde den 
llilla F'åhskjumingens nackdelar, nllmligen svArig· 
helen au särskilja skYlIar med samma IrlffaOlal 
saml nödvöndighelen au Uldela pris ar vnselllligl 
olika nummer och värde för i Slon sedl samma 
presullion. 

De Ivå första målen, som 1111 de hilas bekviim
lighel befunno sig alldeles inpä samlIngspillisen, 
medrdrde svårigheter bion för markörerna, som 
erhöll o god arm- och lunggymn nstik vid murkc
rundel och klistrandel af de olollgo Ir!lft'orna. 
Tredje målefs skj utsllllion hilde rörlngls liII en 
kulle. Må iels beskaffenhet, hlllf-Hgurer pil kon 
afslånd, eliminerade liII slor del de svJlrigheler, 
som förefinnas, då sky tten befinner sig på en 
höjd, men prOlokollel ulvisllr, 011 CII (Ienal hlr 
hade svån all erhålla rulh. Erfer en kort pro
menad kom man så lilI de lvi AlerSIAende mAlen. 
Dessa gMvo våra sk}'uar en nog sA lärorik ör
ning, därigenom all figurcrna voro placerade pi 
andra stranden ar en vik, hvilkcl rörsvArade ar
slåndsbedömningen. 

Efler arslUlad fåhskjulning, hvilken gick vBI i 
lAs och kunde genomffiras pA en ror en v6rutfJrd 
liimpligl kon lid, drogo sig skYlla rna åler mOl 
samlingsplatsen, där extratäOingarna vid lagO. 

IJ:e pris i fältskjutningen - i år skUnk I nf 
hr Mothander - eröfradcs nr Löjmnnl Hellberg. 
I~ednktionen ullal ar fö rhoppningen, au delln pris 
Urven framdeles må kunna uldelns som heders
pris, skunk, af idrollsimresscfade medlemmar. 
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De nordiska skyttetäflingarn3 i 
Köpenhamn. 

Bland de JO skynar, som genom inskjulIlingar 
ullagils all represenrera Stockholm "id de nor· 
diska skyucläningarna i Köpenhamn den 15-16 
luli, hade Stockholms Amolörffirening tvenne med. 
lemmar, herrar T. Björkman och B. G)'lIensvlird. 
I del segrande svenska lagel placerade sig dessa 
som 4:e resp. 24:e man. H err Björkman upp-

80 Gyllcnsvlrd och Tönnes Bj6rk:man. 

nAdde i samtliga läHingar synnerligen goda resul-
101 och hemmrde ell f1erlal vackra pris. Utom 
skYllcmötCIS guldmedalj, som utdelades till saml
liga deltagare i dCI segrande lagel, erörrade hon 
ell 4:e, en 5:lc och en 2O:de pris, och torde vid 
sammsnlilggning ar resuhalcn vara en ar mölets 
rrlmsta skynar. 

Direktör Nils Hedberg hor blifvit ulsedd lill 
ledare för skyuurne till Milano. 

Amolörförcningcns göleborgspoknlgl'öPP hade 
hUrom d:l/::t:n Iriiningsskjulning och uppnådde 474 
poU ng. 

Svenska aMelningen af imermuionella skyue
unionen hade den 29 juli läfling för 50 skyuar 
frAn hela Sverige. Hr Tönnes Björkmon eröf
rade hlin'idlag 3 pris. 

Dehagen IiIeloftare i skjutöfningarna! 
Ammunitionen är billig. 60 öre pr serie. 
I idroustiiflingarna ha varit sA m:\n~o del1agare, 

Som lämpligen kunna expedieras pA en kväll . 
Sergeant Sjögren kan däremot expedien eu be
tydligt Större amal skynar. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Eröfrade villkorsmedaljer. 
H.llm.n, sllcakastlling 26,21 m., bro 
LIndbohm, 16pnlng 100 m. t2" •• se.k., bro 

• 400. SIrI,.. br. 
o 200, 25':..' br 

L6wc.nhietm, lijpning 1.500 m. 5 min., bro 
400 m. 58', .. I., bro 

• 200, 25·' •• I., bro 
kulstötning, 16,18 m., br. 

SvcnlllOn, S, diskus, 45,31 m., bro 

• 
Mllmfors. 
!"illx, 
Stenpart, 

höjdhopp, 1,&0 m., bro 
löpning 100 m., 12" •• 8., bro 
spjut, 55,08 m., bro 
kulstötning, 16,ag m., bro 
kulstötning, t5,7& m., jun. med. 
längdhopp, 5,16 m, jun. med. 

Hanlson. t§ngdhopp, 5,06 m., jun. med. 
Llnd8kog, lingdhopp, 5," m., jun. med. 
Hullm.n, 16pning, 5, min. 4'1 .. •. , lun. med. 
Sr"e. h6Jdhopp, 145 cm. bro 

Afslutad 22 juni. Ev. felaktigheler torde om
gående meddelas. AHagda prof rör idrollsmlirket 
lorde äfven snarast uppgifvas. Förteckning öfver 
de medlem mor, som aHagt prof, kommer all in
mros i nösla nummer, hvilket be räknas komma 
Ut en vecka före slalsprisskjurningen. 

Försommarens täitingar afslutades den 16 
juni med löpning 200 m. och släggkastning. Den 
senare I!lflingen, som på Ostermalms idrollspllltS 
flr lifsfnrlig. bör strykas i en kommande ars pr~ 
gram. 1 200 m. stanade endast tvA seniorer och 
2 old boys, klass A. hvodan några priser ej kunna 
utdelas. Old bOYs kunna dock IröSla sig med 
vHlkors meduljer i brons. Följande resultOI upp
nåddes: 

200 m. Sen.: Blix 27 S., Hansson JO S., Old 
boys : A. Löwenhielm och Lindbohm 25 '/10 S. 
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Släggkasrning. Sen.: I. Blix 15.14 m., 2 Hans· 
son 14.64 m. Old bo)'s: I. HallOlan 26.36 m., 
2. Brage 24.08 m.t 3. Löwenhielm 17.39 m. 

Ar de läflande ha hrr Blix och Löwenhiehn 
varit närvarande alla gAnger, och ar funktionfi
terna har signaturen kunnat konstatera, all hr 
Forssberg varit närvarande 01111 gAnger. 

T. F. 

S. A. F. hade den 13 juni sin årligen Ater
kommande täfliog om direktör Cloes Hullbergs 
pris i femkamp. Tättingen hade i dr samlnt 9 
sy nnerligen väl kvalificernde dell11gare. Inne
hafvaren af priset, hr Blix, kunde pil ,::rund or 
fotsknda ej försvara delsnm ma uln n dellog som 
funktionär. 

Samtliga deltogo i de tvll försIa grenarna. HUr
eYler sk~de manfallct. Dr Lindskog, som hudt: 
goda utslkler, måsle pA grund nf senstriickning 
uIR~· 7 dehogo i fyr:tt grenar och 6 fullrdlJde 
Ilfhngen. Resul!alet I de olika grenarna blef 
följande: 

. Längdhopp: L Zerling, 5.97 m., 2. Lö\\'en
hlelm 5.20, J . Slenpon 5.15 m., 4. Lindskog 
5.15 m., 5. Hansson 5.05, 6. StOlpe 4.78 m., 
7. Brage 4.77, 8. Valentin 4.76, 9. Hultman 4.69. 

Spjulkaslniog: I. Huhman 42.37, 2. Zerling 
40.72 m.t 3. Stenpon 39.09 m., 4. Lindskog 
37.22 m., 5. Valentin 32.91 m., 6. Brage 31.40 m., 
7. Hansson 31 m., 8. Löwcnhiclm. 9. Stolpe 
23.83 m. 

Löpning 2(X) m.; I. Zerling 25'/10 s., 2. Lö
wenhtelm 258/ 10 s., J. Huhlllan 27 s" 4. Sten
porr 2S S., 5. Valentin 281/'0 S., 6. Stolpe 2S ~/IO s. 

Diskuskaslning: I. Zerling 30,52 m., 2. Sten
port 24.82 m., 3. Slolpe 24 .46 m., 4. Valentin 
24.36 m., 5. löwenhielm 24.3 1 m., 6. Hultmul1 
22.78 m., 7. Hansson 20.60. 

L~'pning. 1500_ m .. : I. Zcrling 4 min. 50'/ 10 S., 
2. Lowenhlelm :l mm., 3. Huhman S min. 4'/10 S., 
4. Valentin 5 min. SI/ lO s., 5. Stenporr S min. 11 s. 

Vinnare blef hr P. Zerling med 2,75J 11 pol ng 
nllrmast r61id af Dr Hultman med 1,922,785 pOling: 
Det af hr Zerling uppnådda resuhatet torde få 
betro klas som mycket godl, i synnerhet som man 
bör laga hänsyn liII all hr Z. numera lir old boy. 
FöregAende år eröfrades statyellen med 2,193.760 
poling, 1920 log hr G. Palm priset med 2,682,055 
p. och 1919 löjtn . K. lillier med 2,881.925 p. 
Sa!"ma år hade hr Z., då senior. 2,702,605 p., 
hVllket resultat han i Ar som old boy lyckats 
ror~ällr:a. Vi~are .kanske ~r påpekas, nll po!lng
berakmngen I Ar Icke är hka med de fOregående 
åren~, sil t~len äro icke direkt jHmf'örborn. Man 
flr I år mindre anla l poäng /in tidigare. Öfriga 
ryra medlemmar, som fullföljde femkampen upp-
nådde ffiljande resulr:H: ' 

Löwenhielm 
Stenpofl 

1,894,425 
1.872.930 

Valerllln 
Stolpe 

1,585,425 
1,264,31 

Svenska Dagbladets Jubileums-Stafett_ 
löpning arhölls söndagen den 28 maj under 
enorm lillslutning från idrollsmlnnens sida. Denna 
s~ora propagandutäOing som nu f'ör tionde gingen 
gIck af slapeln har bland såv/II idrollsmilnnen som 
allmänheten blifvit alllmera populär, ja till och 
med sA populär all de sUlckDrs I!lflingsfunkti~ 
närerna be Gud bevara sig för en Yllcrllgare ökad 
utveckling, som mAhända blerve för Invecklad för 
dem all afveckla! 

D~, S. A. F. ej med utsikt till placering kunde 
moblhsera ell JO.mannalag (ty au konIInB in som 
'Jumbo, iir ju lite I försmädligt) l/im en del Old 
boys-Amatörer .trumpinnarna gåt för unnan för
en ings räkning.: SA hade I. ex. Palle Zerling 
och I. Br:lge for dagen utby" sint! Vack ra .him
meJsbh'l> mOl dylika i en Illern folkilsken fii l'g 
nämlige n • Hofvcts, scharlllkallsfebcrrllcln, mel~ 
trOtS metamorfosen lyckudes de ej 1111 .horva åt 
sig. I priset i Old boys-klnssen, som de trodde 
sig ha som i en liten ask. 

, ,Marris. bIA-hvit.randiga tröja hade Harald 
Forssberg skrudat sig, dA däremot E. Lö\\'enhielm 
!ille Ric.~a rd S5derlind och Olof Valentin löpt~ 
I StlldslJansfemännens 109:, iförda en splinerny 
förmodligen af Isaak Grilnewnld komponerad 
täflingsdräkl. 

Y!d Prisuldelningen, SOIll RSrrilllades af IBIS
mlms.lern Hjalmar Braming i SIadion, erhöllo 
samlhga delTagare en af anisten G Lannmark 
ulfördt minnesdiRlom. 

Till elf kommande Ar skola vi hoppas all vlr 
energiske mOlorhAlsman & idrotlschef MOlh",nder 
Il~å lyckas få ihop ell Amatörltlg, 5001 klin visa 
sllla konkurremer rotsulorna! 

Haie. 

S. A. F:s serietiiflingar under liden den 16 
mnj till den 9 juni hilde sumlnc 25 deltrlgore 1ll0t 
19 dellagare föregående ör, 32 dchogure 1920 och 
14 deltagare [919. Följande med lemmar hll sak
nats: Bror Elliol, E. Lundgren, kandidat R. Fri
b~rg, O. Reichenberg samt A. Ringenson. Giltigl 
förfall ha endasID. Iverus och J. SIeenie kunnat 
presIera. 
. Den h~: ned.an återgirna rönecknlngen (ej pris. 

hSla). sk iljer sig något från den i dagspressen 
publicerade, i del an hör medlogits hr Lundbergs 
resultat. Enligl prolokollen har hr L. el del
l!lgif i höjdhopp, men nAgra tlfflande anse, all hr 
L stanat ulan 8U uppnå nAgm resultat. Vidare 
lofvade sekr. hr Lö",'enhielm au rA starta senare 
iin . öfriga täRande, enär del ansAgs, all force 
majeure förelåg. HäremOl protesterade dock med
lemmarne, och idrol1skommifl/~en godk/lnde lUven 
proIesten. Hr L:s biiure resultat l lilngdhopp 
blef sålunda noterad, utom täflan . Trols dct, uu 
del~agande( varit \itJigare Hn röregöendc Ar, ho 
lilfllngarna dock kunnar ofslu tlIs Illlmligen god 
tid om kvällarna, hvan!!l i Icke ringo mAn med
lemmarnes . ber~dvillighel liI~ hllllp vid uppmlll
ningarna bidragII, och hvnrför Id rollskomlllinecn 
härmed framför sin tacksamhet 
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Bref frå n Kramfors. 
( lHn B. Ju.1i 19ZZ). 

Vännen Forssberg har anmodal mig r ill! ihop 
nAgra rader liII medlemsbladet om idrotten hllr 
på onen, och därmed slår jag gama liII Ijiinsl. 

Jag har nu sedan en följd af år varie ordförande 
i Kramfors' Idrollsf6rening och dA jag sjilf lignar 
dCI SlörSIn im resscl ål den allmänna idrotten. har 
gifvclvis denna idron blifvil omhuldad här. Re· 
sul!alcn harva ej heller ulcblifvil , och Kramrors' 
Idrollsrörening ha r nu Ife llr å rad dokumcnlcrSI 
sig som numro cn i dislrik rcl. Vi harva ammat 
upp lien cnn goda idrOllsmanncn efter den andra 
och dominerat lämligen ordcmligt inom Vilslcr
norrJund. I t'Ir synes emelten id konkurrensen 
blir"n större, och slirs kildt j Solleflet'l rllder r. n. 
ell SHlrkt idro ll sintresse. Af all! Dr! dö ml1 ör dCI 
cn f. d. S. A. F:~ re som k.an laga Al sig ärun 
dliro r, nämligen Aug. Bylund. 

Förliden söndag hade vi våra rörsIa lli flingor 
rör Arel. hvilka slImtidigt ulgjorde ullagningsliir· 
lingal" för en idrollsmalch mellan Väslernorrlands 
Id rOlls förbund och Tröndelagens IdrlEtskreds i 
Trondhjem. VI hode en del a f våra ballre idrOIlS
miln upptagna af en fOlbollsmalch, som pågick 
samtldigl, men klarade oss dock tämligen godl i 
den hårda konkurrensen. 1,500 meler vann en 
Krnmforspojke på 4,:.'2 och i ömgt hade vi pla
ce ringar lilCI här och där. Själf blef jag ,,'åa i 
lifngdhoPP med 6.n I) och trea i höjdhopp på 1,66. 
Solleflets represenlanter dominerade denna gang 
ganska eflenryckligt. i främsta rummet lack vare 

en son lill Svenska Idrollsförbundels ordförande, 
Leop. Englund, som visade sig vara en först
klassig idrollsman. Hans resuh31 blervo 6,401 i 
IlIngdhopp, 13,.68 i u'eslegshopp, 1,.0 i höjd, men 
ulgöra ej på långl när maximum af hvad han kan 
preslen. Englund fullgör f. n. sin värnplikt I 
Solleflca , hvarför Sollefleå ej kan draga ny Ila af 
ha ns fö rm åga nagon längre Tid . 

H varfOr återupplifvar e j S . A. F. sina forna 
Ireniga old boys-läRingar? ') Sedan man nu hunnit 
lill old boys-Aldern, skulle del vara roligl komma 
ned till Slockholm och 18 ell nappnlag med _cub
burne . där nere. J ag s kulle få godl sällskap med 
mJg , ~(lIll'C olympiarnannen Kalle Bergh i Kram
fors, hvllken IrOI S s ina 39 år är spänstig som en 
ung poj ke. Eller hvad sägs om en 39-åring, som 
ho ppa r I,M i hö jdhopp, 5,öo i I ~ ngdhopp, 3 meter 
i s låendc IHngdhopp, 1,40 i Slående höjdhopp, 
ka star 60 meter i disk us elc. O rdna till med 
nllljonell a old boys-täAingar i höst. Anslutningen 
skulle söke n blifva s lor från idrOllsmli nnens s ida. 

Nisse Björck. 

') Som bekant l!- N. Bjlirck S. A. Ps rd;onllnnehlrvlre 
I IllIldhopp med eu raultll af 635 cm., Att den " /. 191Z 
l Stadion. H. P. 

') Flir dyn ocb Rir Ollcwmt för enskild Ilirenlnl. 
Rtd. 

H r H a ra ld Forssbergs hederspris vid SIröm
simningen den 23 juli eröfrades af Kappsimnings
klubben. I.g II. 

Serie täfling arna 1922 

N • ni ft 1'·'1 1"1 1"1 Ini DI.kuI h. 100 m. ini 

Zer!!ng •.• , 5 1,111 , 12'/ .. , 
Frimin .... " 3 47," 3 I~/ .. 4 

811. ... 2 49,1' 2 IJ1
/ •• 2 

Ulller ..... I 1 113," • " 3 

8nagc .••••• 2 .51 ,10 3 1J9 •• I 

l..Dwenhlelm J 4-1,1 ' 2 IJ',,_ J 

Llndbobm .• • 12," , 12'/" 3 

H.llman . , .59,' 1 J l3"i" , 
V.lenlln 7 39," 5 11'1 .. 5 

LunJbel'l , 5 40,10 5 147
, .. 7 

Saderllnd • 10," 7 11·,' •• 6 

Wllldener .. , 46,'1 , 
IJ'" . , 

Ekelund J J7,\I~ 2 13"/,. 2 

FOl'lllberll .•. 2 43,118 3 14' /,. 2 

F"redborg .. 4 27,117 4 tS'"o 4 

• Utom IlIIu I,n. 

Se n ior e r 

H61
d' l pO'1 un'd'l Po, I hopp Ini hopp 'n, 1"·1 1"·1 I"· Splut h. 400 m. Ini Tr u •• , In, 1,!iOO m. 

t ,ar. 4 

1,40 , 
1,60 3 

I,u Z 

I,U 2 

'-' 5 

1,16 J 

1.16 , 
1,10 • 
O 7 

1.20 6 

I ,~Q 2 

1,u , 
I,U 3 
I ,I o 4 

J,n Z 61 ,o e 
5,02 .1 OO,n 
4,76 • 1S,n 

1,77 , 67,n 

Old boys 
k I ••• A 

.5..02' , SJ,I 2 

",I, J .5O,tt 

1,u 7 28." 
5, .. 5 -17,11 

1,12 Z ~II 

",II • 43,01 

" .. H 
, "'U 

K I, ••• 

4,11 , .501,0 I 

4,05 2 48,11 

4, H, 3 46,1I 1 

3,~ ~ • 22,111 

3 , 
2 

3 

• , 
2 
7 

3 

7 

• 
3 
, 
2 

4 

O , I O,e~ d O 

0" '11 Z 10,11 , 5,011 

62 3 10,21 Z 5,22 

O • 10,07 J O 

64 '1,. 2 lo,'lI 5 ~ O 

Yr". J 9,11 , 5,. 

Mfl" , , 10," 3 5,u·/ .. 
7J",. 5 9,n 5 O 

63",. • 9,n 2 5,. 

SJ'J .. 7 .... 5 O 
631

. ,. • 9,0' , 5,11 

75'/ .. 2 9,1 ~ 3 O 

as'l .. , O,~a 2 5,14 

05'1,. 3 S,De , 5,82 

O • 7,1.2 3 O 

Po'1 Kul· lroln" hl l ti!."I.1 JUmm, 

, 18,u 17 

3 15,tt 21 

2 15,n 22 

4 14,U 28 

, l8.u 23 
J UJ ... 24 
6 13,61 JO 
2 l8,u JO 
5 11,01 37 

4 Is,u '" 7 10,11 5 ' 

, 16,611 lO 

Z 14 ,111 ,. 
3 12, 7& 22 
4 12,18 J5 

______ .....:STOC/(HOLMS AMAroR roRENINOS MEDLEMSBLAD 7 

S tockho lms Idrottsförbund underrllllarS. A. F. 
j skrifvelse af den 22 juni, 1111 nya beslömmelser 
ror domare [rädl i krafl, S8ml all medlemmarne 
af S. A. F., Harald Forssberg och T. MOIhander 
godkänts som domare af II klass. 

Svenska s k idfö r bundet, dil föreningen hör, 
vill för Slalisliskl ändamAI vera, huru mdnga af 
ffireningens 62S medlemma r, som Gro Skid löpare. 
Föreningens sekr. har uppgifvit 220 med!. sumt 
all 20 af dessa deltagit i någon skidllIn ing undcr 
vintern . 

Ur en ungersk "amatörs" dagbok. 

fllr an visa, huru pass professionell Idro!1cn nu tilr tiden 
bmvll, tillåta vi oss all trycki It föl linde ur en hlrVlrande 
Idl'Olötldnin! och ha dirvid blbehilllt den Itltnlnl, hv.rI 
Irllkeln di n förekommer : 

Budaput d~n S maj 191Z. I dill hlr iII Mr rnnltl pn
een spelat med dc 'stora ' . I Pnner fuublll ·Club. VI riSr. 
londe med lvi mål. Men del var indotk h . Del YIr 

ockd publik. Som skrek. Efter mltt:hen Mil domaren pi 
all bli IYl1(:hld. Jat ir mycket Inlressen.d. I dl& har lac 
skolkat frin skolan. 

IZ Illaj. Jag trOr all jl& nu rllt:tiCI kommit In I lI&et. 
Herr Gless, .. eis, kaptenca, var m~ket nGjd Hin aade an 
ta&: siken bUr nlgOl med liden. JI& nr el likoian I d .... 

19 maj. I da: nr det en stor match mOl Pnllu Tum. 
Vuein. Mycke'! folk. Minst hundn.. Hal,dd I I . Men 
dJrefter liorde i.g ett mil och vi vann med Z- J. Pi bil. 
len tick jag en krona lY Glcss'l'ela f6r milel. I dl& hl!' j., ej .,...It I skolan. 

la juni. I dag slog vi Turn·Vereln med 2-0. Jle glorde 
bAda mllen. På kvillen /lek jag 20 kr. och kvIlIsmii, 

18 ,ept~".ber. Har gilt in t BudapelI Fu .. ballclub. Dom 
spelar I tredje kl!lssen. Jag ~Ar ej lingre l i kolin. VAr 
ordtörnnde har en kolonialvaruatrlr, och dar il' Ilg nu Iprl ng' 
pojke. i morgon skall jag spela I mlslel'8kapel. Jag gAr I 
viidig spllnning. 

19 September. I morgon spelar vi I mlslerlkapet. I d"g 
beMvde jag ej gå lill aff"årcn. Herr ordrörllnden skickade 
mig hem. Hnn sade, al! j.g sku lle vita ut. 

20 september. Vunnit ! I- or Jag gjorde mllel. Herr 
ordrGranden gav mig 30 kr. I morgon beh6ver la, ej P 
1111 alfjren. Herr Ka tscher, kipienen, Ir myckel nlljd. Pli 
IOrsdag akall jlg lrina. Dl beMver ja, el Ii 1111 lr1lren. 

28 oktobu . I dag ble, vi Illcna med 2 I . I morcon 
mble jag vara i atriren. 

14 nOI'e/flber. I dag slOJl vi . Pallu,. Som leder I mls. 
lerskapet. JII ljonle tri mil. Katschff var mycktl nli}4. 
Jaa: II' el Ilnue sprin&JlOjke utan bltride. I mOflO'l behG,er 
I .. ej p till alfire:n. 

I d~umb~r. I dq: var del den ailUt malchen I m"'er
lkapet. I - I. Oavljon. J8& har sall liII KIIICMr och 
Herr Ordffiranden, ;an ia& ej vIII spell med Ådanl yttrar. 
De sbll stilla upp ell onlenllill lac l 

, derf:lJfber. I dag hIT jq ,lkt lbop' med Kllseh~r. 
1 I df:,em~r. I dag har jI& haft el! IlIel ,rll med herr 

ordriSranden. 
If deumber. t dag hIT iII underskri,il InlrldCSlnlGkln 

1111 Pestu fussba.lltlub. Dom apelar I Indra kilasen. JIC 
Ibll minsann visa er! Jag har sJutal lamren. 

11 december, Nu il' jag p4 en vinhandlires kontor. Del 
Ir en ulmirkt pilts ror en av dc vlin.. VI har ock" ell 
klubbklt~. Dir ir jag varie kvlll. 

2 .eptembu 1913. I dag Ipelade lag mr flIrsia gAngen 
nled I mlslerskapet. Pi grund liV mltl brllJ.nta lpel vinn 
vi med 4- 1. Jng gjorde s'ilv Ire mAI. Ja" hur nu r~rt 
plats inne I stnden. 

3 maj 19 /4 . Jag har gjorl klubben IIIomordeniIIII popu. 
li r. VI I r redan på tredje plllts, I dill apelldc yl OlI v&!orl 

med .serlcledaren. En '" 'pamptrna' I IIpn har I1III med 
mil· Hm sade, att iac ,kulle komma IIU honom I mOflon. 

8 juni. Ni,.så kan maD di Inte sre:11 JIC har 8&1 1111 
rlir ae:krelen.re, all ni&onring miste 15tH med lpelima, an
nars limnar jag klubben. Jq har redln bI/vii erblud!'n pillS 
I Bpn. 

I~ 'tplember 1914. I dac har jac . ikl Ihop. med dom 
rikliCt. [)enna sison! stulle iac apela fIJr dem. Men nlr 
dessa tirhuvuden ej ens kunnl fl mlc ,tri', di II' del Ull' 
med \·inskapen. Dirrl ... kan min inte le.,.. I december dr 
jal Gver titllipn. De: sbll redan betria mi, trin III kall .. ul 

16 .eplember. Dc ha \'erkliceu 1111 mlc tri . JIC har lin 
tlinllgöting hir i staden. 

12 dtc~mber. I dag hlr jag fin en li len koloniiIvaru. 
Irfir i IWcsenl. I morgon limnu iiI In min uttrldeal"s6kln. 

2 "ktobu 1 9/S. I dag hl./' jag 'pelll med II,et mr mrall 
glngen, mOl F. T. C, Oerh5rd senutioni ResUlt11 2- 2. 
I den rö rs Ia tvanen gjorde jag hi mil och Perenc~vlrOIl 
kunde med slörsta m!ida utliimni. 

:J oktober. Tidningarnll hft s lorftrlllde om nll1l1nanden 0111 
mig. 

7 maj ' 916. Jag har blivit uppelHlld lOn! kalldldal 1111 
redel'llllonslagel men pA grund liV den Idlollska redlklAr Gelb 
kom jag inte med. Han har skrivii, all laa el kunde sklu ta 
med vinSler f 01. J.g har sagt llIt orJ!lIranden, IU om man 
ej IIgonblickligen skalfar mil upprittelse. kommer i.& all Ci 
ut ur Flireningen omedelban. • 

1.5 maj. Gelb har 'Id frin lin pilts I lponlldninlen. 
tf novembu. Jag har spelat I utvIl1 I... VI unn mil

chen. I dag bar sekreleraren I en mycket mrnlm klubb 
la lat med mig. I mOl'lon Jr il' bjuden pi k.lfe hos honom. 

8 thu,.~r. J8& har sAlt kolonlalvlJ'Ullflren och hl!' "" 
In I ca t5rnirn förtaiQ&. I mOl'l0n Ror lq en bokhandel. 

tf augusti 1917. I &it lpe.lade III mr I'6rlta "ncen I 
min nya riSrenin&- Vi \'ann nalurllJl1vl. 6verll.pcl. Tldnln· 
carna faslsUlla mSlimmigt, au lIC ,enom ell "InAnde lpet 
och mina utomordenIlip ml! Mjde mil h3ct a,er de andn.. 

4 oktober. I dig apelade lac I Wien med ul .... II la&
NalurligtYis vann vi. Jaa ,iorde tri mll. 

10 okto~r. I dag IJI iac ordllirlnden ka"" temtlo Hob· 
bafllo;.klier. Del sbll vars DlI bn. pap.,.r. 

J I november. VI har slagit Rapid. Wien. JII& speiide 
I lon.nlt. I morgon Rlr jlg Yl1erllcare femtio Iklier. 

3 j~br uari 1918. I pr f6rlorade 'I, .50,000 Kranen I 
spel. Jag Jr limIigen pank. Nlgot miste ~lIr ... 

6 jebrllari. Jag går en Iltel helvele Mr ordR:lranden. 
Klu bben är mig likgiltig, sade jag med en nonchalllnt lesl 
och glspade djupt. Jlg skllll g~ ur, IlIltogade lag med ut
IrAkad ton. 

10 februari. J ag har rAll eu kat~. 
4 april. Jag gäs par, 
2 nOI'embu. Jag har 'An en re. tluranl. 
20 november. Jag gäspar mycket. 
6 december. Jag har 'Au ell h(lrnhus. 
2 april 19/9. Nej, I elt aldant land bill' jlc Inle. Dir 

min lager bon rrin en vid man med m&ll och aYrn 11m' 
manaparat. Jag reser med pi utlJndsb lurntl!r, eller reser 
1111 utlandet, hiT blir jag Inle, del Ir dA dken. 

Wien 8 juni. Nu i l' j., med klubben hl!- I \V/en. Ånnll 
still lal spela en smull. De stackarn.! Om de vlilSle IU 
lac Inte reset' med tillbaka ! 

8 lIagasti. Ja! JI& hat staneal hJr. Jac har sell 011& 
om eftu en plalS och oåsl funnll en. I en IIp,,,<< lY takta 
rykte. 

2 oktober. Nej, Å Jl.lr del ej IIn.,.e. Min tir ej ~II 
we regelbundel. Och dessulom har Ja, RSrktl,..l . an la, 
endut tageT emoc del I pund "erling. FOr evrl(l kommer 
maniCllrfrtiken ej vidare punktIIII, MAnr:en "n, kommer 
hon ei ens p4 hell ~n. 

20 oktober. Jag ir i T}'Skland. Hit hIT j-. bloll kOmmh 
rll r min nöjes skull. HiI' tir man ju elllllrlckllgt med 
gage. Och r. 6. - valutan. Min Imptcuarlo underhandlar 
med Brasilien och Holland. 

/ februari 1921. J ust nu IIlar min aekrelen.rCl om Mr 
mIg, att min yngre broder blivi t uln lmnd 1111 hedlll'1ldoklor 
vid velenskapsak.demien. Jag rll r min del tror, all jäg .kllll 
gllrl dollern liII den amerikanska lobakskul1&en 1111 min tru. 
Jag skall telegrafera med detsamma III! henn ~a rnder. I !on 
kan kom mil. 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBANKEN 
BRUNKEB ERGSTORG 

Grundfond 

12 • STOCKHOLM 

Kr. 3,000,000: 
t l, 00,000: -lteservfomJ 

GodlgÖf , 

Depositlons- och Kapitalräkningar . ~ 
Sparkassertlkning ___ _ 
Upp· och Arskrifningsräkning 

Fondaldelnlol"n lörmedlar köp och rorsälJnlnr af 
obU,al lone r, bInklolter och aktier. Kassafack ulhyras. 

* "-,~ 

ELKAN & SCHlLDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KUNGL HOF-MUSIKHANDEL 
Drottninggatan 1:8 
STOCKI10LM 
Allm. Tel. 70.f8 och 99 
Rika , .•• 4067 

7111 musik! 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel. :Jl4S Orefturegafan 28 Allm. Tel. 194 

Vuk.tlller lilla slags plltslsgeriarbeten . Taktlck

nlnrar med koppar och zink, rah 'anf.end och Ivart 

Jlrnpllt. T.tUfyknlngar och reparationer. B1ll1r

a.le prll I flITenin, med noggrant ubue. 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Oot! 11101 lill billiga priser_ 

NO", I 

NORRA BRUNN. Surbrunn.-I"n 33 Oppet t11J Ir.! 8 e. m. 
ODEN. Odenpl.lon 51 ... '.' , ' ... ',. 8 
PILEN. B'YIII'''''',III''o 12 .' .. '.'''.'' (I 

S. H T .. Orottnin"alan 95 c..... .... II 
W 6, Kl. Va"I •• K,..lr.oalll. 3 B...... 12 

lI.terntahn och Djurgårde n 
ALIIAMOnA, K. Dju'II;',d"n ......... 1/, 12 
LINDEN, AII", ;;n"" K,ind 4...... .... 8 
LYKTAN. Te"I"'II"llIn () ............... H 
OST EllMALMS KALLAREN. 

Sto'.II,a" 5 ...................... .... " . 12 
OsrERr'ORT. NybrOI"I.n 28 C ... 6 

Söder I 
IJELIKAN. B,unn,b.d,tn 2 ........ .. " • EJDERN. S .. d.,å,den 18 ............... ~ • 
GRÅ KVARN. r .... hcrr .... t8a ... .... . , • 
SODERN. HO/Mg ... n 49 ... .. ..... . 11 
SODERCARD. Hom .. &I.n 31 ...... .. • • T AANAN. B,.nnlty' ..... t&n 4 . • ..... " 
OR!\EN. a. ....... Y.b,&I.n IlS ..... .. 

Stade" Inont b roarna. 
RElSEN, S"epp"bro .. 12- '4 ........ 
RODA STUGAN. Munkbron 2 
VIMPELN. B",nn,...ind 1 . 

K""Slsholntenl 
IIORNAN, Flllmm,nllit"len SI A ..... . 
MASTER ANDERS, Pipe •• ,"""n I .. . 

-
ffvarje S. A. F:are 

• 
'/.12 

• • 
• • 

bör anse del som en plikt och 
skyldighet sit deltags i fören/n
gens skjut- och idrottsöfningarJ 

STÖQSTA I IILLV'EQ~:NINIG I 
H(iG5TA I<VALITE! 

TRYCJ<ERIAKTreROUC:BT SV" .... , STOCkHOLM Itu. 

stockholms N:o 5, 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

17:e Arg. 12 September. 1922, 

Utkommer mad 6 lIummer 

oln ' rtt och \lId .. ) .. i'llti5 l ill 

f6r"nllllonl medlemmar. 

Rod.kt(lr: THOR FREOBORC. 

Anlv.rI, 1I1ilfvlro: SVE N SVENSQN. 

Red,klloo,,, , och Expedlllo
nlnlldr,: V.hlmanna· 
i.lln ee '. StOCkholm. 

... . T. V •• 001 ID 

-

• ••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden fran Slyrelzen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edl e mmar: 

E. O. Beckman, tjänsteman, Norr\'lken, 
G. tJo Ca rlborg. med. bnd .. Kammnkaregatsn 70. 
G. E. E. Dahlberg, köpman, Wollmar Yxkullsg, 3, 
A. B. Ekman, tjänsleman, Griings konlor, Rosen-

ba d 2. 
O. A. Engslröm, tjänstemnll, S locksund. 
C. T. M. Löfgren, sjökapten, Knrln vti lil:en 86, 
N,.J, Norsander, ombud, Kok sgOlll1l 2 1, n. b, 
I~. Norberg, disponenr, Bergsgn tnn 35, 
I. Theori n, expeditionschef, Drollninggnr, J8. It . b. 
E. H. Wernström, Kontorist, Gen. slOb, lit tU1SI., 

Slhlm 3. 
G. M, Wihl ander, ingeniör, Brunkebergstorg 12, 
H. M. Åström, kammarskrifvare, Upplandsgol. 54. 

I det Stt vi hälsa Eder välkomna i l'öreningen. 
sllilla vi till Eder s!väl som lill de gamla före
ningsmedlemmarna en lika vänlig som emrligen 
maning all icke glömma påpeka för vänner och 
bekanta nynan och nöjet af 1111 blifva medlem I 
S. A. F. Säken har Ni någon, som Ni kan In
tressera fOr saken. Insänd uppgift unde r adress 
Slockholms Amatör Förening, Stockholm, Va 

Hrr N. Hedberg och T. Björkman afreSle 
gdr till viirldsmäslerskapst1ifli ngnrna i Milano. 

Stockholms-Tidningen - skytte
tidning, 

DCI har sedan en tid varil eH olllcksanu arbele 
ror skyneföreningamns sekreterare on förse dags
pressen med sky"erefer81. På grund af andra 
sportgrenars på sill siill större puMikimresse bar 
Förmodligen af utrymmesskäl SkY IICI varil slirde
les slyfmoderlig( behandlad!. Redan" läfHngsdugen 
liII försvars- och idronsimresserade tidningar in
lämnade referat ha än icke alls innUlil, lin Inkom
mii efler af icke sakkunniga förelogen slympning 
och rubricering samt än anviindrs som spnhFyllnlld 
på en tidpunkl, då IiiOingen förloral sin aktualite t. 
Det ha r därför väck I slOr glädje i sky nek relsor 
lIlI Stockholms-Tidningen - efrer hVlld vi ho för
nummit på initiativ frfl n en medlem of ollllllör
föreni ngen - beslutai organisern tiltk Hn nnglfvo n
del nf skyneresultlltcn i sin n spa lTer. Dcnnn tid_ 
ning h ~ r nämligen geno m sakkunnig redaktör, 
sjlilf a ktiv Sky" , till sk}'tteSalllm llns l utnin~flrno Ul
sänd I blanke ner för if)'Ullndc of vid tll llllllil:arna 
uppnådda resu ltal och utlOfV81 desammas införan
de i efter räflingsdagen närmasl utkommande num
mer. Såväl Stockholms-Tidningen som våra sk)'l
tar aro Sil lyckönska till 8n allmänheten pA dena 
sån kommer i Iillfälle all genom fullsIlndiga och 
vederhöfliga meddelanden följa skytterörelsens 
sträfvanden. 

För vår del vilja vi uppmana Slockholms Ams
llSrförenings medlemma r 9.11 i tockholms-Tldnin
gens spaher taga del af såvAI egna resuha! som 
sådana, som vunnils vid andra foreningars lilmn
gor, och äro vi förvissade 0111 all hll.rigenom er
hållits en god sporre i \'Arl arbete sn genom sund 
tUfl ingskon kurrens höja skjurskicklighe ten. G, 

8 uvet, /juld, 3( 8lnderson {)(psilfver, 
Si(fvec. 

gana(jsloz,!! 1 
Opera~usel, 0(1I11gl. O{o/iuvelerare • tJJegå'r priSKurant! 
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glledde/anden 

från 

8kjnlkommitlen 

DELTAG I föreningens skjulöfningnr. 

DELTAG i lliflan om de värdefulla prisen : 
Domernas pris, Kamrurprisel och Vandringssk61-
den. Se nilrmnre s tadgarna! 

DELTAG Stockholms skyueförbunds slms-
pr/slitning! 

DELTAG Stockholms skyueförbunds fäll. 
skJUlningar! 

Göteborgspokalen. 
Årels gÖleborgspoka ldag s:me på grund af ihå l

lande regn och blAst slon prof på de dellagande 
skyuarnas energi och Uthållighet. DA Iräni ngen 
under de n.!irmasl fåregAende semestermånaderna 
rör de f1eslo vant minimal och en del of amalör
ernas bilfre sk)'lIor tyvä rr alltför sällan hedra 
sklutbanan med sin narvaro, va r det ej liil! för 
skjulkommilu!n 011 utse fullgoda och tränade grup
per. Den UppSIlIIII mrslIlgruppen lyckades emel
lenid pli träning uppnå 474 p. och, då hiuiIIs 
bUsra resullat för röreningen vid göteborgspokal
skjumlng lir 462 p., ranns ju dock gOIl hopp om 
all del/Il I år skulle kunna rörbiillras, TrOls Ol! 
tilningen genomrdrdes samvetsgranm efter noggran
nn förberede lser, bier resullatet på grund nf vilder
leksförhö llnndenn bio II 456 p. rör Första gruppcn 
och 440 för den andra . Pokalen erövrades den
nu gång nf Göteborgs skYllegiJJe med 486 p. 

De individuella resu/(oten inom S. A. F:s grup
per voro följande: 

Grupp I. 
T. Björkman 98 p. 
B. Gyllensviird 92 p. 
N. Gyllensv rd 90 p. 
K. A. Peterson b'9 p. 
F. Logergren 87 p. 

Grupp 1/. 
H. Friman 
N. Hedb<rg 
E. Reuterskiöld 
H. Kjeller 
H. Malmrors 

95 p. 
91 p. 
S9 p. 

p. 
n p. 

Stockholms Skytteförbunds stats
pristäfling 

rör skyuor tillhörande 2:a och 3:e klasserna /lger 
rum den 17 dennes vid Skuggan. 

Anmiilnn till dehogande i skjumingen sker en
dast fredngen den 15 dennes kl. 6-9 e. 111 . i 
Norra Lotinl/iroverkets g)'mnastiksa l. 

PrlsUldclnln,gen figcr rum täflingsdagen kl. 8 e. 
m. I't I~es l. Gil ICt. 

Styrelsen hoppas på lifligt deltagande. 

---~---

"Lagpriset." 
Log och handikaptä"ling inom S. A. F. 

StOCkholms Amatörförening har af en medlem, 
ingenlör O. K. Ram kvisr, råll mOlIaga en slörre 
penningsumma, arsedd all under de Ire nä rmaSIe 
åre n möjliggöra arhAllandel af en Ingliifling i före
ning med handi ka ptäfling i skylte! Enligl girva
rens önskan och ener i gArvobrervei ulfärdade 
direkliv hafva de niirmare bestämmelserna fö r 
denna läning utnrbelals ar en kom mille, besl/'tende 
af herr GUSIaV Mossberg, utsedd ar gifvaren sa l11t 
herrn r Tönnes Björkman och Bo Gyllensviird. 
utsedda af StOckholms Amarörrörenings sty relse. 

Tiiflingen torde i den form den genom dess!! 
besllil11mclser fött kunna samla en SIOrt inlresse 
och riklig anslutning af fö reningens skYlIar. 

För fOrsta gdrlgen kommer täjlinj{en Om • Lag
priset . aU öga rum den 22 nästkommande 
oktober enligl nedanstående bestämmelser. 

Bes tämmelser rör handikaptävlingen om 
. Lagpriseh inom Stockholms AmatÖ,.. 

förening Aren 1922, 1923 och 192-4. 

I. Tlvlingen äger rum årligen fOrSla söndagen 
i oktOber, såvida så lämpligen kan ske. 

2. Berllligad an deltaga i tä\'lingen ir varje 
medlem av föreningen, som lillhör klasserna 
I J eller I J J och som under årel. räknal I. o. m. 
söndagen fö re lävlingsdagen, skju lit minsl 5 
prolokollfOrda (VHllligH) precisionsse rier på 
38 poiing eller däröver ror den, som rdre 
eller under Arel erövral röreningens serie
medalj i guld, 34 poäng eller däröver fOr 
skytt, tillhörande klass III G, 32 poäng eller 
diiröver rör skYll tillhörande klass 111 S och 
30 poäng eller däröver mr sky" tillhörnndc 
kloss II. 

3. AnmlJIlln för deltagande i lävlingen ska ll görns 
tlivllngsdagen senaSI kl. II f. m., dtllollning 
för sammansäuning av lagen Inger sin början. 
Efter denna tid mOllagas inga anmälningar 
ulom för del fall , all nagOt befilllligl, icke 
rulltaligl lag därigenom kan bli fulltaligt . 

(Della innebär alltså, all högsl två efler
onmll lnlngar evellluellt kunna monugos.) 

4. De anmi lda skynarna lOllas lillsammans I lag 
om Ire skyuar. Endasl rulltaligt lag äger 
rUII all lävla om . Lagprisel ,. Sanllliga an
malda skY lla r äga däremol rän all lävla om 
de bAda individuella prisen \'id sidan av 
• Lagprisel' . 

5. För beräkning av sk)'ns liIIiiggspoäng tilUim
pas följande beslämmelser: 

De (vanliga) precisionsserier, som icke upp
gA lill de i S 2 angivna minimipotingerna, 
medriiknas icke. 

Frön övrig!! (vanliga) precisionsserier bOrt
wglls rör vurje skYll de tre sämsta. 

För de därefter !1 terstående (vanliga) preci
s ionsserIerna ulräknas medelpoiingen. Dennu 
l11edelpoiing utjämnas till närmast liggande 
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O,6-lal uppåt eller nedAl. Det lal, varmed 
denna jämnade medelpoiing understiger SO, 
ange r den lilläggspoäng skyllen erhåller fOr 
vardern av de båda i tävlingen ingående 
precisionsserierna med rolJande inskriinknlng: 

a) hög51a rilliigg pr serie för SkYll, som rore 
eller under skjularei erövrar föreningens serie
medalj i guld, kan va ra 3 poäng; 

b) högSIa lillägg pr serie för skYll 1111hörande 
klass III G men som icke erövral niI mnda 
guldmedalj kan vara 7 poäng; 

c) ltögslO lillägg pr serie för skYll tillhörnnde 
kloss II I S kan vara 9 poäng; saml 

d) högsIa Iillägg pr serie för skytt f1l1höronde 
kloss II kan vara Il poäng, 

6. SkYllurna inom samma lag sko ln om möjligt 
skjuw samtidigt, och skall Ingens ordnings
följd vid skjutningen avgöras ge nom IOllning. 

7. Varje skYll lävlar med två (vanliga) preci
sionsserier i reglementerade slBUningBr utan 
tidsbegränsning. Markering dler varje slllll
ni ng. Tre provskou äro medgivna före försID 
serien. Serierna skola skjulas l följd. 

8. Lagels resultal erhålles genom sammanl.gg
ning av de Ire skyuarnas skjurna polnger 
jimle tilläggspoänger (skylta rnas resul!lu). 

9. Del lag. som uppnår biiSla resultalel, erövrar 
der s. k .• Lagprisel" Della beslAr av Irenne 
hederspris i silver värda resp, GO, 50 och 40 
kronor, vilka inom lagel fördelas efter skyt
tarnas resu ltat. 

Van och en av dessa hederspris erhöller 
inskriplionen S. A. F .• Lagprisel. jH mte t'irull 
och vinnarens namn, 

10. De IvA skynar, ej tillhörnnde del segrande 
loge I, vilka uppnå bäsla resulHuell , erhålla 
vardera ell hederspris I silver vUrt 30 kr. 

Dessn pris erhålla inskriptionen S. A. F. 
Handikappris jämte Artaioch vinnarens namn. 

II. Vid lika lagresultal kommer det lag sist, som 
har lägsla individuella resultatel . 

Vid lika individuellt resulrat kommer den 
SiSI, som har högsta liIläggspoärlgen. 

12. Bestämmelserna för tävlingen skola kungöras 
i Stockholms Amalörmrenings program för 
Are n 1923 och 1924 saml varje Ar upprepas 
i del närmasl före lävlingen Utgivna numrer 
av föreningens medlemsblad. 

I J. Ovanslående sladgar f A icke Ind ras I tnnan 
Ord ning, än de hava lillkommit. 

Slockholm den 5 seprember 1922 . 

tHossberg T. Björkman B. Gyllensvörd 

Folke Fagrells minne. 
Tiivlingen om della pris iiger rum söndngen 

den 24 sept nted början kl. 12 Olidd" efter hvBken 
lid örrig skjutning inSlål/es i man ur bchof rör 
lURingens genomr6rande. 

Jetonskjutningen den 20 augusti. 
Med gndr, s/lfvtr/do". 

MOlh.nder ............ 49 P. Sovie 
le\'acu ....... <48 p. Friman, H 
Cyllensvlrd, N. . .... 47 P. Lacc"l"en 

Brons/don. 
HedbelI, N. ........ 44 p. S6derllnd, R. 
Hellberg, A. S . ...... 3D p. Fonbera, H 
Bllx, I. W.. .. ...... 38 p. Iverua, 8 . 

Med pistol, silfv~rJ~to" . 

FrIman, H . ........ 25 cm. MOIhander .. 

StIftarnas pris. 
Lundberg, H. 40 + .3S = 75 p. (utom liUlan). 
SöderlInd, R. 3'1 + 25 = 50 p. 

47 .. .... 
4f1 p. 

J7 • . 
JO • . 
JO • • 

27 cm. 

Träningstäflingen den 20 aug usti. 
Björkman, T .. ..... ... 94 p. 
Reulerskiöld, E .. ..... 91 p. 
Gyllenlvird, N . ..... 90 p. 
Hellsten, E. ........ 88 p. 
Gyllensd:rd, B. .. .• 88 p. 
Hellberg, 1... .......... 88 p. 
Leveau, E. . .... 87 p. 

FIrngren. J. 
PeleTtan, K, A, . 
Hedbe1'lo N. 
FrinIIIn, H •• , 
l.qercren, J. 
KIelIer, Ii. 

83 • • 
82 p. 
80 •• 
80 • . 
80 • . .. .. 

Jetonskjutning den 27 Augusti. 
Med geWr. silfoerfr.totr. 

Fnman, H. . ......... . 49 P. 
Ekman, A., B. ......... <fe p. 
Mochander . .... ........ . 40 P 

Brons;etotf , 
GyllC'nsdrtl, B . ..... 45 p. Eriksson, G. 4t p. 
Kjeller, H . ............ 44 P. Fln:are, A, 40 p. 
Gyllensvird, N . ..... 43 p. Le:vaeu . 40 p. 
Hellberg. A. S . ...... 43 p. Mnlmfor., II . 39 p. 

Med pistol, silft1tJrjttton. 
Priman , H . .............. . ...... . ......... " , ....... , . . .. , .. 23 cm . 

BronlljtJtoll. 
MOlhnnder ..... ..... ...................... ".,................ 38 cm. 

Träningstäflingen den 27 Augusti. 
Reulerskiöld, E .•• 97 p. 
Cyllenlivird, B . ...... 97 p. 
Hellsten, E. .. ...... 9S P. 
Friman, H . ............ 92 P. 
Pr:lerson, K. A . ... _. 91 p. 
Gyllen5vird, N . ...... 85 p. 

Kjeller, B, 
Hellbert, I. 
LactfJten. F. 
8lfirkrnan, T. 
Leve.u, E. 

... •. 
'" 79 p. 
7 ... 
7 .. p. 

Föregående års seriemedalj i si lfver erörrades 
ar löjm. Hellberg. 

---

Täflingen om R.iksskölden. 
tockholms Amalörförening deltog i liln ingen 

med sex grupper, och föreningsrnedlemmnrna äro 
värda ell särskild! erkännande rör det stora in
tresse, de sålunda genoOl ullrikt del1ugande visade 
denna läning, hvi lken stonsts af AmotörföreninRCll, 
Föreningens bäsls grupp, beSlående ur T. BJörk
man, E. Reulersk iöld och H. Frlmnll, uppnådde 
427 poäng, hvilkel resultal. 0111 del ockst'l ej kUli 
beira klas som särskildl bra , dock var tillril ckligl 
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högt rör HII placera gruppen före SlOckholms 
Skarpskyncförenings basta grupp (nr I I deltagan
de grupper) och endasl två poäng eflcr sAvlil 
Södermalms & Uljeholmens som GÖlcborgs SkYIIc
gilles rörsIa grupper. An märka är dessUlom, 
911 skjulvildrcl var synnerligen ogynnsaml med 
stark biAsIoch besvärande sol framirrAn . De 
enskilda pollngema i gruppen voro: T. Björkman 
149. E. Reulerskiöld 144, och H. Friman 134. 
Ofriga grupper nådde sämre poänger /in RSrSUl 
gruppen, Bland individuella resulr:u förtjäna yt
terligare nämnas: B. Gyllensvärd 138 P'I E. Leveau 
138 p. och N. Gyllensvärd 138 p. 

Anslulningen liII Rikssköldslä fH ngen hor i Ar 
IrOlS de tryckla liderna varit afsevä rdI större un 
Fö rrn Örel. St'lI undu ha i Ar delt agit 254 grup per, 
rcpl'cse nternn de 13B s kyue föreningar (203 res p. 
105 förr:. !'trel). De uppn ådda resulwlen, sövH I 
grup p- som individuell a, äro oc kså afseviird t högre, 
som rramgt'lr af neda nstående tabeller. De po-
ånger, som dur :lngifvas, härs tam ma frAn icke 
f ullt II/d tredjedelar af dellagande föreningar. 
N är samtliga föreningar insänd t sina täningspro· 
tokoII, komma labellresultaten säkerligen all be· 
hörvo justeras en hel del fö r all angifva de tio 
b!lSla grupperna och pristagarna i läH. A. 

Stockholm den 7 september 1922. 
Rikssk6ldens täjlingskommitte. 

Grupptäfl ingen. 
(H illills kändd resullal) 

I IGrupp PoIna i 
Skyn!!Mr!!nln& SkYlleförhund N'o M~boIt1 ''''I'tl 

-~. _lft1I' 

jungby L 
06 

Slider 
WI 

Stor 
O 

,cborge, 
m. & Ll llch. 
rnrn!!rby 
• Skedl'i 
enl'allu 
(lIlorpJI S, 

K", 
LI, 

S 

.. holms 
köp/np 

" .... 

\ Kronobergs I 44. 
Göteb. &: Bohusl. " '" Slockhotms " 443 
Katmar tilns norra I 44O 

Dalarnes I 440 
Jinlllanda I 439 
Hallands I 437 

StOCkholms I 4JS 
Ostergöttands I .35 

Mllmöhus liGa I .34 

TiHling A. Klass III Q . 
(HilliIIs kända resultat) 

SkYll Skyul!färeniog Poing 

G. Bendclin Ljungby 1.10 
C. II . Johlnuon Kungsholms 1.10 

e. ClrllSon G6tcborp 1.10 
U. Lindström Wlmmerby 1<9 
M. Erlktlon Söderm . .& Uljeh. ". 
T. BIlSrkmln Slhlms Amalörför. 1<19 
J. Englund Genvalla 14" 
C. l1 0slund Ljungby ". 
E. Svcn8llOn I. jungby 149 
G. Ber/{tund Slora Sked IIi 14. 

2!l8 
2Il4 
21IJ 
2il. 

"5 
289 
287 
285 
285 
289 

An",1 
5'·or 

I. I. 
15 
15 

" 12 

" 10 
10 
U 

Ko mpetensserie r för statens 
ut m ärkelseteck e n. 

Diplom : 
Andrtn, C. w. .. ........... . 
BiOrkmln, T. .. ...... . 
BoMc. G. .... . .... . 
Ccde:rpt.lm, E. .. • • .... . ... . 
DahIVCf1, 5.. 
Ekman, A. 
Elmqvlsl, A. .. ............. . 
Erlltuon, F. .. ........... .. .. 
Erkson, G . ...................... .. 
FIYlIfC, A. . ....... .. .. . 
Friman , H. . ............. ...... . 
FIrngren, J .... ........ ..... ... .. .. . 
Gyllenkrok, A. .. ....... .. .... .. . 
Gyllen.vlrd, B . .... .. ........ .. .. 
Gyllonsvlrd, N ....... .......... .. 
Hallström, n. . ..... ........ . 
Hedberg, N ....... ..... .......... .. . 
i'l ellbcrl, A. S . ................. . 
Belhnen, E ...................... .. 
1 ·1I~ll ler. E ............... ..... ... . 
h'erulJ, 8 ..................... .. . 
Jennel, e ..................... " .... . 
KleJler. H. . ........ .. . 
Klemln, C. ............. . 
Lqertren. F ........... _ ........ .. 
Leveau, E. .. ................ . 
Lundberl. H.... .... . ..... . 
MLlmIDnl. H ••.•... _ ............. . 
Moubera, O ..................... . 
Mothander. T ..... . . 
PclctlOn, Ko A ................. . 
Reulerlkl6ld, E.. .............. . . 
RudbcrJ. I ....................... .. 
ROghelmer, C ................... .. 
Vlldln,e:r, N .............. .. 
Zeuel"llr6m. A. .. ....... ...... .. . 

46.40.-+ P 
50. SO. 50 + 50. 50. :iO. 
47. - - + 
SO. 46. -46 :j: 'So 
- - - u -
46. --+-
48. 48.. <17 ~ 45. 45. 
49. 47. 46 :j: 50_ :iO. <I~. 
46.- - --
48. <16. - <15. 
49. <19. <19 SO. 45 
48. <17. <16 
49. 48. 48 
50. 49. <19 .50 . .so. 50. 
.50. SO. 50 50 . .50. 50. 
46. - -
<1 9. 49. <la .50. 50. 45. 
49. 48. <18 50. SO. 45. 
SO. 48. 48 50. 45. 45. 
47. - +-
46. 46. - + 50. -
<17. <17. 41 + -
48 <18. 47 + :iO. so. 45. 
50. 46. - + 45. -
49. 48. <18 + .so. &l. &l. 
<19. 49. 49 + -45. 
47. - - + - -
49. 48.. 48 t so. 45. 45-
49. <19. 46 -r 
49.49.46+ 
50 . .so. 49 + SO. 50. so. 
<18 48. 41 + .so . .50. 45 
48.H. -+ 45. -
-- - :j: <>. 
46. - - -
<19. 49. 49 + 4."1. 

Skyttem ärke af guld : 
Biurllng. B . ... _ ............... <17. - - + 
Bill, I. .... ........ .... ............. 50. <11. 41 + SO. <IS. 

Skyttemilrke af s llfve r : 
Grönlull. E . .............. ....... <I l. 4t . 40 + <15. -
Hormun·8ung. S. .. ............. <1O. - -1-
lI oUbcrg. S M ................... 48. <17. <17 <1 5. 45. <IS. 
1" hltUJn, N ...................... 43. 41. 40 
Itumkvltt, O. ............ ....... .. <1 9. 48. <17 45. <If>. <15 
Tcngrolh, S. ................... ..... <1<1 . 43. <I:? <la. 35. -

S ky tte m ä rke af brons : 
Wtrnstr~m ............... ... ..... 40. - - + - . 

Afslutad den 3 seple mber. 

Kaknäspokalen. 
TliHingen om Koknäspokalen anordnas ar Slock

holms CemralskYllelörening söndagen den 24 sepl. 
1 samband härmed inbjudas samlliga sk)'lIar liIl
hörande I II klassen liII en extrali'iHing, besulende 
ar 5 skolt mOl 2O-ringad la Ha på 300 me ler. 
Insats 2 kr. hvaraf 15 -{ användes all beslridn 
omkostnaderna. 

Till föreningens sI31sprisskj uming den 150kl. 
hof VA reda n CH Hertal hede rspris ullofvnls. Af 
hUnsyn till fören ingens ekono mi lorde de t dock 
pMordrns, a te medlem mnrn :!, hvn r och en pö sht 
hl'll l, ge nom hii nvii ndelse till s kynei lll ressernde 
sök n er hålI n garvar, hvi lk a med lac ksa mhet mot
lagns nr slyrc lsen. 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROITS
KOMAUITEN 

Mästerskapet i tioka m p 

oll'tö lls under tide n den 8, 9 oc h 10 nUl!usl i oc h 
hade samlal 17 deh ogare mot I I nU r lll lls l rö rc~ 
gående M, sa mt hindra des - m!lrk viirdigl nog -
ingen dag af regnväder. DLI i år nyn polingbe rllk
ningar till ii mpas, Ur del ej lämpligl nl l görn jäm· 
förelse med föregående Ar, då I. mon hade 5,986 
p. och 1920 och 1919, dA poöngtolen rör I. mRn 
voro resp. 3,917 och 5,038 p., enUr dessa siffror 
dA försl måste omräknas liII nuvarande värden. 
ResuhaleI i de olika klasserna blef föllande: 

SenIorer: 

I. Zerflnl. 4246,735 p.; 2. LlndJkOl 3711,585 p.; J. Sren
pon. 3631,895 p.; 4. BUx, 3OJ8,565 p.; 5 Nrlln, 2695,.510 p.; 
d_ Harmon, 1758,07 p.; 7. Hultman 14 «renarl, 1.574,745 p. 

Old boys, lr!aS.l' A: 

I. BrJle, .3328,715 p.; 2. Uwenhldm J282,ROO p.; J. S6der' 
lind 1317,810 p. HIllman deltoc I 6 lrenlr och uppnldde 
dlrl 1091,<16 polng. 

Old boy", klau 8 .' 

I. Waldener, 1840.12 p.; 2. Forasbera 14J.S,200 p.; J. 
MOIhander t092,69 p. Ekelund uppnidde I <I grenar 1134037 
polng. 

IdrOlls mäs tarc blef så lund a i Ar likso m fö rrn åre l 
P. Zerling och , old boymäslnre, i hvor si n klllSs 
J. Brnge och E. W alde ner. Anmilrk us bör kn nske, 
all E. Löwe nh ie lms resultnt i sp lulkust nlng vnr 
endas t 23,82 m., under det all hon under se r ie
Iiiflingarna uppnådde 28,M m. cn gOng och 29,22 
m. en gång. För 28.50 m. blir del 106,6 p .• under 
del all del för 23,82 m., som officiell I nOterals 
för hr L., blir O poäng. 

I de olika grenarna uppnåddes fdljnnde resul· 
101: 

Seniorer. 

Zerlln, 12',~. s. 
l'ndskor; 12 /,. s. 
Blix 12'1" s. 
slenp«1 13'1" s. 
Nyltn 13'1,. s. 
Hlnsson,H.I<I·/ .. s. 

O.d boy .. A. 

t OO m . : 

L6...-enblelm IJ'/,.s. 
BrJge 13"/" s
Hlllmln I~: , ... 
söderlind 13"/" .. 

Li ngdhopp : 
Zerllng 5.72 m. Uiw~nhlclm 5.28 m. 
lJ lldSkog 5.38 m. Bnge 4.93 m. 
Stenporl 5.02 m. BaUman 4.00 m. 
l'lan sson, H. 4.80m. SöderlI nd '1.tl m. 
Nyl~n 4.70 m. 
811x 4.68 m. 

Old ho,)' .. 8 . 

Mothinder 13",1 s. 
Waldenet 13'/" s. 
Ekelund Il'I, ... 
FOfWber'3 IJ" ...... 

I!kelund 4.73 m. 
W~ldencr <1 .<10 m. 
MOIhnuder 4.J7 111 . 
Porssbcrg <1 .031 m. 

&n'orer. Old bo)'" A. 
Kuls töl nlng: 

Zer1ln& 10.&1 m. BrJge 10.11 m. 
Slenpon 9.lti m. HIllman 0.58 m. 
Bli .. 8.75 m. U"'cnhielm 8.85m. 
Hlnson, H. 8.J4 m. SOderhnd 5..99 m. 
Llndskoc 8..34 m. 
Nyltn 8.29 m. 

Zer!!n, 1.60 m. 
Blix 1.55 m. 
Stenpor1 1.55 m. 
Lindskog I.!:O m. 
Nyltn 1.4-5 m. 
Huhman IA5 m. 
HInsson, H., 1.20 m. 

HGldhop p: 
Bra&;e 1.45 m. 
Löwenhltlm 1.45m. 
HaUman 1.40 m. 
SöderlInd 120 m. 

Dlsk ll sku tn In lt: 
l311x 28.23 m. HaUmun 29.49 m. 
Llndskog 26.81 ID. Brage 21.5.5 m. 
ZuUng 26.58 m. Löwenhlelm 2.5 m. 
slenpor125.26 m. Vllen,in 21.8U m. 
Hlnsson.U.24.85m. SöderlInd 14.JI m. 
Nyll:n 22.29 m. 
Huttmin 22.15 m. 

LGpnlnr .0400 m.: 

Lo,,·enblelm57'/10 1 
BfIlC 6J .. 
Söderlind 64' I." 
HaJIman 74 .. 

Zerlinc 56' •• s. 
Lindskoc ~'UI s. 
Hullman ~:,. So 

Blix Yil'1,o s 
Slenpon 60 s. 
Nyl~n 50" ,. s. 
Hlnsson. H. fJT'/ •• s. 

Old bo,)'. 8. 

Waldentr 8.91 m. 
Ekelund 1.78 m. 
MOIhander l.n m. 
Foruq 1.20 m. 
FredbofJ: 6.21 m. 

W.ldener 1,40 m. 
Foruber& 1.2.1 m. 
Moth.nder 1.2.3 m. 

Waidcner 27.01 111. 
Mo,handrr 24.45 m. 
Ekelund 21.2S m. 
FONlSber, 20 10 m. 

Ekelund Got '/'1 s. 
For .. bera 66 / .. s. 
Wlldener 70"1

1
, So 

MothaJlder 11 IIf s . 

HilcklGpn lnr II U m.: 

Brq:e W ill s. Wllden!!r 23" '1' I. Stenpol1 21 1
" . s. 

Lindskog 22"/ .. s. 
Zerl;ng 251/ 11 s. 
Bill' 'Z!,' f .. s. 

U"'tnhielm2J'/IO t. Ekelund 21)1",,1. 

Hansson 28'1 .. s. 

H . Zerl ing råkade und er de lin lopp kOllHUO 
ut anför en hYck oc h m~s te n l1ts~ gå ti ll baka och 
hoppa över den. Delt a missöde gjorde, Ult Z. 
få rlornde myc ket i tid och diirigcllom fl e ro hu ndru 
pOäng. 

s t lfhopp: 
Zerling 2.J5 m. Löwenhielm2.50m. Wlldener 2.10 m. 
UndskOJ 2.20 m. BrJlc 2.JO m. Mothinder 1.90 m. 
Stenport 2.10 m. 

SpjuLku tnlnJ : 
Uultmln «.15 m.. BrJge 33.47 m. Wlldenn .29..92 m. 
Slenpon 38.37 m. Söderlind 28 m. Forsa~ 23.12 m. 
ZerllD& .16.45 m. löwenbielm 23.82 m 
Und5koc J.5.J5 m. 
Nrl~n 34.82 m. 
Han5l5On, H. 28.9i m. 
Blix 27.15 m. 

I dr H ultman har föreningen rå" en synner
ligen god spjulkaslare. hv il ket med glädje kons!:l
teros, och om mörk rel ej gjOrl siu Inbro u . hade 
före ningsrekordel -17.57 111. - an tagligen s lllgits. 
Dr H uh ma n blef denn!! gt'lng tyvli rr ej i till mlle 
all fä gör:! m'igOl vii ns terkns l. Löwe nh ielms och 
Forssbergs minim ala res ult nt M nntnglige n oc kså 
lil1sk r ifvas mörk rets ma k ter , då bil ggc IvA vid 
föregt'le nde liifli ngar u ppn611 be tydligt bli m c resull:l \. 
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Zerllna 5.b' le •• 

Nyltn 5.14'1" •• 
Stenporl 3.14 I'" 
Bli. 523"111 •• 

Llnd.kes .s.Jl l. 

LGpnl ng 1,500 m.: 

Lö ... enhlelm5.28t
'lIs. FOI"SSbera 5.Ja-/, ... 

S&terfind 50.41 s. 
Brace 5.47 So 

Hln.on, H. 5.34 L 

Slulspuncn mellan lojtn. N)'len och bnd. Sltn
pOrl var myckel splnnande. och dessa medlem
mar lorde ha fOrulsällning au liII tn annal Ar 
belydllgt blinrs pi sina resuhat. 

Apolckare Ekelund h3r anmäh. all han del
logi! IsanIIliga räAingar .hors concours_, In
Iresse t rör diAlngarna frdn de deltagande med
lemmarnas sida har varit synnerl igen slOn, och 
lelefon fö rfrAgningarna om resultatet dagen efter 
IlillIngnrnn Illl r ik :!. T. F. 

Löp n ingen 10,000 m. 

dcn 22 nug. hade samlat 5 dehagare, af hvilka 
Ire voro seniorer. och gynn:.des af god viider lek. 
Hesullalcl bier följllnde: 

I. I~rus, 40 min. 38 2/ •• s. 
2. Blill, «~8 
3. Nylln, .. 4. 17 
4. I::ltelund, 48 '20 ~ 
5. Björklund 49 • 26 

lverus bildade genast en klass ffi r sig själF. 
Nylen var i början en god bit tore Blix, de sisla 
2,000 111. löpte de lillsammans med Blix före. 
nagge lOrd e dll eu annal år vara i st~nd 1111 all 
förb/jllra resul!atet. 

Villkors meda lje r. 
erörrade I . o. m. den 2J augusti: 

IiJörklund, O. fJ ., 16pning 400 m. 60'1,. sek., jun. med. 
• h61dhopp, 135 cm., ju n. mcd. 

II nusion, II ., kulstötning, 15,50 m., lun. med. 
• Ip/utkaSlning, 50,15 m" jU li . mcd. 

höjdhopp, ',n m., jun. med. 
löpnillg 400 m., 58 sck., JUli, med. 

Uultman. hlIjdhopp. 145 cm., jun. med .• ) 
• löpninl 400 m., sr?/,. sek., jun, med. 

lverus. Ikldlllpn.20 km .• J lim. 51 min., bronsm. 
IlIpn. 10 km., 40 min. 38'/ ,.sek., bron.m. 

Lln.Jskoa. hliJ.thopp, ' ,5. m , jun. med.·' 
• llipnl", 400 III .. fir/ •• sek .. jun. med.·1 

LlIwenhlelm, diskuskastni"" 46,61 m., bronsmecl 
• stal'hoPP. 2.IiO m., bronsmed. 

Nyltn. löpnlT1& 400 m., 5f11 •• sek., bronsmed. 
S~npon. IliPflinC HJO m.. 13",. sek .. jun. med. 

• 2(X) m .. 28 selt.., jun. med. 
400 m .. 00 sek., iun. med. 

• ],.5OD m .. 5 min. II se.k .. lun. med. 
diskuskaslnin&, 46,&1 III .. Jun. med.·' 

• hlijdhopp, 155 cm, juo. med.·) 
Evem. relaktigheler lorde omgående' meddelas. 

sA all rlinelse kan ske till näsla nummer. som 
kommer Ut omk ring den 8 oktobe r. 

-, FOl1l11 -Aret uldelas endasl .juniormedlllj, ifven onl resuI
tal mr bront· eller Ililrv ... rm~dllli uppnills. 

Hr Bllx vor i dr den rörs te, som för idrOllS
se k rclCrBren unm!ilde, OH han atlogl allo pror 
för Idrollsmilrkc t, och n:r 2 blef hr Frima n. 

Si mn ing 500 m. om Stiftarnes pris. 
Andra löningen ffir året ägde rum den 4 

augusIi. Egentligen var endast hr Söderlind 
berätligsd all deltaga, enär hr Lundbergs orien
reringslöpning ej godkäms af idrOllskommill~n . 
HAremot har hr Lundberg inlämnat protesl, hvil· 
ken ej godkims af styrelsen af rormella skil l. 
Hr Lundbergs lid ffir simningen är dirffir (. v. 
norerad utom linan. Resulfater blef följande: 

Lundbtrg (utom 1181n) 12 min. 5'1/ .. s. 
SlkIerllnd ........... ... 13 , 21 • 

Simkunnlghetsprorro r idrottsmärkei anades som
lidigl of hrr Blix, Holmer, Löwenhiellll , Sten pOrl 
oc h tolpe. 

Idrolls kommill ens försö k all 1:'1Ia 7 lIIcdlc11lll1nr 
sa mtidig t SIoria på 3 olika distanser i en liten 
bassiing, dUr 39 viindningar måste göras rör nll 
sim mu 1.000 m., ut fö ll mindre lycklig!. H ilrtlll 
rordras en funktionär för hvarje låflande, och 
kommiuen fö rfogade för tillf"ållet icke öfver fler 
!In J personer. Det IOrde for örrigt va ra omöj
ligt ffir röreningen all kunna rå disponera den 
s. k. Sloro herrbassiingen under augusti månad, dllr 
olla sinn tlingar och poloma lcher hållDS, så saken 
ifr ej så IlIn au ordna till allas belålenhet. 

Nyn världsrekord i stafhopp salles den 3 epl. 
i Köpenhamn ar den norska sfudeOlen HoW med 
4 . 1:! m. 

För all prof för idrOllsmärket ska ll vara g:il
lande, mAs ta urven en kOOlrollaOl frAn dis tri k tet 
vara närvarande. Denna underräuelse fick före · 
ningen den 7 sept. frAn Riksrorbundct, däri hiin· 
visas liII Hlmpligheten alt taga märkesprofven, dn 

lockholrns Idrousförbulld anordnar dyl ika prof, 
Blnrtkencr torde medtagas. Några exernplor tin ll rl s 
i föreningens skåp pö Ö. I. P. 

li vad ro rdras ar en idrottssek reterare? 

En idrollssekrelerare skall ha reda på 0110 
rekord I hela vä rlden samt roreningens egna 
rekord . H an skall under en fäflings gång kunna 
uppgirv. hur IAngt en medlem för två år sedan 
hoppade i motsvarande räRing. Vidare skall han 
under I. ex. en seriefäning kunna uppl)'sa, under 
del 011 han samlidigt räknar upp en läflande och 
kOOlroIleror honom, huru IAngt en annan läflande 
fOrn gAngen stölle på vänsler hand i kula. Vidare 
skall hlln under en läHings gång i tiokamp kunna 
uppgirva, huru mAnga poiing en hvilken som 
helst l/jnnnde ligger l'öre eller efter en unnon töf
lande. Vida re bör han va ra domare ar första 
k loss, sO all ha n när som helst ka n s tå medlem
marna till fö rfogande, när de känna sig hå gade 
Il lt allilgga profvet för idrOllsmärke!. 

Då denna liksom öfriga idroltsföreningar torde 
ho nnvändning för en dylik sekretera re, förkl ara s 
hilrmed posten lill densa mma till ansöka n ledig. 
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Amerikanskt. 

Denna ridnings redaklör m(her grosshand lare 
johnson på gatan. 

.Nå" säger redaktören, . skall du Inte annon· 
sern i min tidning? 

.. Ingen läser nnnonscr . , sligcr johnson. 

.Praf. sade icke redan Franklin, all vlgen 
till rikedom går genom lidningsspa herna ?, 

. Det hjälper intc., säger johnson, . icke ens 
Franklin kan rå mig till sådan galenska p .• 

Så går redaklö ren hem oc h skrirver en !iten 
nnnons, och denna får den sämstu platsen i lid
ninge n. Den lyd er kOrt och godl: 

. Hvad ämnar grosshandlare Johnson p:'l X ·~ollln 
göm ?, 

NiisUl dag slOd dörren icke s tilla I j ohnsons 
bu tik . 

Försl kommer hans SviirtnOder med hjii rt lll i 
halsgrope n : ,Men, herregud j amcs, hVlld Hmnar 
du göra ? Därnäst kommer hons vUn. bank. 
chefen Potter, in och fragal' medJldsanll: .Nd. 
johnson, hvad skall du nu göra?? S:1 nr det 
gatpojka rn a, rruarna, tjänSteflickorna, poliskon· 
s laplarna, ja I. O. m. lelerondame rna, alla rråga 
de, hvad Johnson ämnar göra. Vid middagsbor· 
det ser rru johnson pil honom med Slor8. IAr
rl' lIda ögon och säger : .H"8d ömnar du göra, 
james? 

_Hvad jag ämnar . , säger han rasande. 'Iag Im
nar bli galen. Det är alldeles oUlhUrdligl.' 

Och han sprang i sporrslräck till redaktören, 
som han flnner rökande efcermiddagscigorren i 
011 maklighet. 

• Du gör mig rrån venet med den dUr annon
sen., ropar Johnson. 

. Läser folk verkligen annonser? rrågnr redak. 
löre n öfverlägse!. 

• .JII., stönar johnson. 
• Dcl vor bara denn, jng ville bli klnr mClJ" 

säger redaktören. .Nu ska ll du r~ rred och ro .• 
Och så sk rifver han följande Hlln ann ons, som 

kom in i nästa nummer ur tidningen: 
,Grosshandla re johnson ömnar nO lurligtvis 

annonsera i var lid n/ng .• 

"Up to date." 

En läkare, d:r Hogner, har öf\'crllilTlntll till 
Strömbadel en kaffepanna all ufdelas j damernas 
tiifling saml en dryckeskanna 011 utdelas i herrnr· 
nas l/ifling med skyldighef ffir prisuIdelaren all 
pJpeka koffeinets skadliga verkan samt alkoho
lens d:o. Arven skall prislörriilloren ulla la för
hoppningen, all priserna aldrig mAlle unvilndos 
rör det ändamå l, de öro afsedda. Med nnledning 
hUraf fnlgas, om icke någon fOren ingen tillhörande 
läkare kund e skänk ll St römbndel en clgn rrs nop· 
pare eller snu sdosa med sky ldi~ het rör pristIlde. 
Inren all påpeka nikolinels skadllgu verkningnr? 

»Tio budord . • 

I I KOllIorsfunktionären. ålerfinnes löljande galg
humoristiska budord, som kanske någon klnner 
sig träffad ar, faslän de naturligtvis ej ha nAgon 
Iillämpning på vår fårening och dess medlemmar. 

I. Kom icke lilI sammal1lnldena, men om du 
kommer. så kom sent. 

2. Skulle vädret vara dåligt, så reflekleru örver 
hufvud togel icke alls på all komma. 

J. När du kommer lill el1 samma nträde, sd 
l'örsök au upptäcka rel i de s tyrandes och öfriga 
medlemmars arbere. 

4. Tag a ldrig emOt någol va l ; de l Ur lil II nre 
nu k ritisera än :lIt själf göru ndgol. 

5. Blir emellertid förnllrmnd , om du icke vll ljes 
in i en kommifle ; om du bli r vald, så kom ft ncI å 
in te liII sA mmanträdena . 

6. Om man ber dig ulla la dig 0111 en sak, sd 
svara, au du icke har någon åsik t 0111 suken. 
Erler mötet kan du tala om IOr dc andra, hur 
saken egentligen skulle ho blirvit behandlad. 

7. Gör icke mer, än hvad som iir absolut nöd · 
vändigt . men om undra medlemmar gå 1 vilgen, 
arbetsvilliga, själruppoffrande och bruka sinn krar· 
ter för all främja, så hAll med om, all ffireningen 
ledes af en klick. 

8. Dröj sA länge som möjligl med all betsla 
din argift eller låt bli all betala och kGnn dig mr· 
närmad. när du krärves. 

9. Plåga dig icke med all hjlllpa nya med
lemmar tillränal Lål andrn göra dCI! 

10. Tala om ror alla nya medlemmar, hur 
eländigt a lll är inom organisalione n. 

Frnmlidne öfverstelöj lll tl nt Fritz 1'1:\1I501l S 

dotter blir svcnskn . 

röreningen har hafl en ulHinds k, kOI'respon
derande leda mOl, niimligen öfverstelöj lllant Frirz 
H ansen i Köpenhamn. Enligt dagsprrsscn har 
hans dOller blivit rörlofvad lTled en Illinsleman i 
SundsvalIs Enskilda Bank. 

TDY&KEDIAKTlE HOLl\.C-ET 

SVEa. 
HAMNGATAN 34 

STOCKHOLM 

INNeHAV AFIl: A V 

A,-B. SKAND. BOKB. & KARTONGFABRIKEN 
• 

ALL""". TEL. 168 '0. 15811, 20128 RIO<. TEl. 6716 

UHör som specialitet allt slags BANK- & AFFARSTRYCK 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBANKEN 
BRUNKEBERGSTORG 12 - STOCKHOLM 

Grundfond _ .. ______ Kr. S,OOO,OOO:-
Reservfond _________. L,SOO,OOO: -

Godteör i 

Depositions- och Kapitalräkn ingar _ .• 
Sparkasseräkning ____________ _ _ 
Upp- och Afskrirningsräkning _____ _ 

4 % 
4 % 
2 % 

Fond.fdelnlnlen förmedlar köp och forall/nln, af 
obllK.Uonar, banktolter och aktier. Kassafa ck uthyr ... 

~---------------

* ELKAN & SCHlLDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KU GL_ HOF-MUSIKHANDE L 
Omttnlnaatan 28 
STOCKHOLM 
Allm. Tel. 7048ocb99 
Riks • . ... 4067 

Rllmusikl 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

R,lkl Tel. 11 .. .5 Orefturegafan 28 Allm. Te l. 29 .. 

Verkltlller alla , I.,. pll tsh'lgerlarbelen. T.kUck. 

nln,.r med koppar och xl nk, g.l~anl.serad och Iva rt 

J l rnplAl. Tak.lry knlngar och reparationer. 81111r

ast e prl, I t3renlng m ed Douranl arbete. 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Ood maIliII billiga priser_ 

No"" 
NORRA SI\UNN. SurbnllU>q.tan 33 opp"'t till kl 
ODEN, Odfna.'.n 51 ....•...•.••...... 
PILEN. 8'YIla ..... pl.n 12 .... .......... • 
S. II. T .. Drollninn.,.n 9$ c......... • 
w 6. Kl, Vfll •• Ky.koa.ta 3 B ...... 

1I .... r ... al... och DJurgArden 
All lA MURA. K. Djuo(l;, rden ....... .. 
LINDEN. Allminna Ifrind 4.. .. ....... . 
I.YKTAN, Tf.'era"'an 6 .... .......... . 
OSTERMALMS KÄlLAREN. 

Sto .. al.n 5 ......................... .. 
OSTERPORT, Nybto(l.tan 28 C .. . • • 
Slider. 
PWKAN. Bnlnn.baekfn 2 .......... . 
EJDERN. Stad •• rden 18 ............. .. 
GRÅ KVARN. Tjirhof .. t.n ~ ..... . • 
SODERN, H_plan 49 ............ . • 
SODERGÅRD. H0rM8atan 31 ....... . 
TÅRNA, . 8.innk,.,k.apl&n of ......... • 

OR.'iEN. B,ånnJ.,..k.t:atan II> .... .. 

Staden Ino", broarna, 

8 c. m. 

• • 
" 12 

'1, 12 
8 

• 
'1, 12 

• 
12 

• • 
" • • • 

RElSEN, Skf~blon 12- 14 ....... .. • • '.,12 
RODA STUGAN. Munkbron 2 ..... . 
VIMPELN. Brunn ..... iind 1. ......... .. . .. 

Kung.holmen, 
HORNAN. Flemmingg.'.n 51 A ...... 
MASTER ANDERS. PipeTI"atan I ... 

-
flvarje S. A. F:are 

• • 
• • 

bör Dnse det som en p lik l (Je" 
sky ldighet att dellaga i förenin
gens skJut- och idrotlsöfningltr! 

STÖQSTA ~PU. IALIILL\i'ER';NI~I(,1 
HÖ(,STA KVALITE! 

TRYCKERIAKTIEBOUCI!T 5VI!A, STOCIUlOt.M 1RU. 

s tockholms 
Amatör 

N:o 6. 

förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

17:. Arg_ 6 Oktober. 1922_ 

Utkommer med 6 nummer ~ 
0111 Ir,t och utdeta, gralis UU 

'/lr.nt".lnl medtemmilr. 

R,d.kl/lr : THOR FREDBORG. ~ 
Rld,krlonon, och E.pedltlo. 

non •• dr.: V"trn.nn,_ 
1"ln ee', Stockholm. 

-

AIl,varll ulatfvlrl l SVEN SVENSON. 

• ••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån llyrellen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 
Broman, Ivan, tjänsteman, Tonuebogotan 15. 
Unnander, Axel Hj., godsAgore, Uitzengalan 3. 
Rirz, Harald, med . stud., Brahegatan 5. 
Söderström, Emanuel, grossh., HoiilIndoregal. 29. 
Hulpe rs-Orn , Fridolf, kassör, Riddaregatull 28. 

Glöm ej klubbaftonen på .Kronpri nsel1' den 
21 den nes. 

Skaffa nya medlemltlurl 

VAr förening" räk na r ell 510rl anta l medlemmar 
men behöfver dock alltjämt nya sIdana, dels för 
bibehållande af numerären och dels ffir 011 yller
Iigare utöka densamma. 

Dirffir riktas här en uppmaning liII en hvar 
medlem all energiSkt nrbeut för anskoffandcl af 
nya medlemmar. 

Säker! har mången både arbelskamrater och 
vinner, hvilka ännu Slå ulanför. Det bör girva 
Eder anledning all arbeta för deras anslulOing 
lill föreningen, som är i SI and OH bjuda mAngo 
fördelar och som gifvel\'is förmM Innu mera i 
den vägen, ju större anlal medlemmar del lir. 

A. T. Vl. 00110 

Under tiden den 15, jan.-6 oklober har lid· 
ningen kommit UI 7 ggr, alhså med ell Icke allt 
tör långt uppehall mellan hvarje nummer. All 
tidningen - ehuru lilcn och ansprAkslös - varil 
erterUinglad, har redaktionen erfarit genom på· 
slötningsr, då den i lid ej kommil medlemmarna 
lillhanda. Nu blir del emelIcnid SIOpp för C:Q 
" månader frami, i liden, enlir del för tidningen 
ulanordnade anslaget anviindls, hvarA vi mr und· 
vikande af förfrågningar om lidningens uleblifvonde 
i Förväg velal underrllua IlIsekrClscn. Redftklio· 
nen ullalar dock rdrhoppningen, all st)'relsen mAlle 
utanordna medel till Yllerlignre ell nllmmcr och 
alt icke någon anmä rkning höremal mn fram 
komma i en blifvande revisionsberiillelse eller Il 
kommande årsmöte. 

Samtidigt ber redak li onen fä framföra sitt lOck 
lil l de medlemmar, - stirsk ildl skj utkollllll iucns 
vice ordförande - som läm nat bldrllg, sam t ho ppas 
äfven för framtiden blifvo ihOgkommen hilrmed. 

En ar fö reningens stiftare, fabrikören Six lUS 
Sjöberg, ryller den 29 oktober 50 år. 

Gymnas tik. 

Medlemmar, som inrresseru sig hlirflSr. kunna 
lämpligen börja i någon af K. F. U. M:s ardel 
ningar, där hr Fredborg t. v. Irlffas måndagar 
och torsdagar kl. 7.20 e. m. Afgirlen, kr. 7: 50 
för en termin , kr. 15. - för hell Ar. bör icke 
verka hindrande. Varm dusch flnnes. 

,fJuve~ .!Ju/d, 3( ~nderson fKpsi!fve r, 
Si(fver_ 

,fJalio6slo.'!J 1 Operafuset. fJ(ungl. OCo/juvelerare ~ tlJegär prisRurant/ 
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g7ledde/allden 

från 

8k jutkommitten 

SkjutkommiU4!cn vi ll hä r med enträget 
uppmana dem, som än nu ej del tagit i skj ut 
öfn ingurn:I, utt uppfyll a s in plik t mOl för
eningen genom att skjuta m ins t 50 skott . 

De. 60m nomu lt nya medlemmar t ill fö r
eni ngen, torde Yafa vänl iga pe rsonligen upp
mUllA dem att deltaga i dess ve rksam het . 

Ärvcn idrottsmännen böra deltaga j skjut .. 
ningarna; detta sWrker fö reningens anse
ende och ekonomi. 

Örningsskjutning vid Kakoäs hvarje sön
dng kl . 10-3 utom den 15 oktober. 

Söndagen den 15 oktober äge r statspris
s kjutning rum enligt program pA annat 
sUille i ddtn nummer. Villkor för rätt alt 
deltaga : minst 50 lossade och protokollförda 
skolt. 

Oevär rinnas vid skjutbanan. 
50 skott erhållas gr:ltis. 
OBS.! Söndagen den 8 oktober är ett 

flertal nf röreningens med lem m a r p~ fält
skjutning, hVMför god plat s fi nnes v id skj ut
banan för d em, som önska skjuta m4 ngn 
serie r . 

Om den i n:r S utförligt speciFicerade 
hnndiknpskj u tningcn den 22 oktobe r eri nrus. 

An dCI ur klubbarron med dans på • Kron· 
prinsen. kvllllen rorul, lorde icke menligl inverka 
på frekvensen. 

P r ogra m 
vid S. A. F:s statsprisskjutning 

den 15 oktober 1922. 

Hufvudskj utningar. 
För I. klassen. 

En precisionsserie och en lilIämpningsserie mOl 
hlllrflgur, båda serierna . på 200 merers afstånd. 
2 profskolI «ro medgifna ror precisionsserien. 

För II. k lasse n. 
En precisionsserie och en rilliimpningsserie mot 

hlllftllgur, btldo serierna på 300 meters OfSIl\I1(!. 
2 profskolI äro medgifna för precisionsserien. 

För- III. klassen . 

(Vid prisffirdelning särskiljas guld- och silrver
mllrke.sskYllar.) 

En haslig prccisionsserie och en liIIlimpnings
serie mOl haiffigur. båda serierna på 300 merers 
afstånd. 2 profskall äro medgifna ror den hasliga 
precisionsserien. 

Till Ikjurning af de fyra skonen i liggande och 
knlstående stlillning i vanlig precisionsserie anslAs 
mr 1:0 klassens skyna r ror hvardera ställningen 
en tid nf högst 4 minuter, fö r 2:dra och J :dje 
klassens skyltar J minuter och fö r de tvd skonen 
ISIAende stä llning f'ör I:sta klassens skyuar högst 
J minuter. rör 2:dra och J:dje klassen högst 2 
minuter. 

Till Skj utning of hastig precisionsserie fl 300 m. 
nnsllls högst 3 minuter. 

Till skj utning af tilliimpningsserie, bestflende nf 
10 skall, 5 I liggande och S i knästt'iellde stiilJ
niog, anslås en tid af för l. och II. klassens 
skYIIPr 5 minuter och för III. klassens skytUtr 
3 minuter. 

Till 2:dra klassens skYlIar utdelas silfvermedlllj 
för uppnddda 80 poäng och bronsmedalj f'ör 70 
poäng. 

Till J;dje klassens skylIar utdelas silfvermedllj 
För uppnt'idda 82 poäng och bronsmedalj mr 75 
polog. 

Extr-askj utningar. 

Täfling A. 
(far 'kyttar tillh5rande J. klusen). 

En serie om 5 skoll på 200 meters aFstAnd, 
skjUlen inom en lid af J minuter, tiden för ledd. 
ning och skjutställnings illlagande inberäknad. 

Mdl : 20-rlngad skolrafla. 2 profskou. Insals 
J kr. 

Tii fling B. 
(för Iky tta r till hörande II . och III. klasserna). 

En serie om 10 skall i valfri reglementerud 
skjutStäll ning pli .300 meters afstAnd. skjuten inom 
en tid af 5 min uter, tiden för ladtl ning och skjUl. 
ställnin&s imagande inberäknad. MAI: 2O-ringad 
skoltafIa. 2 profskon. Insals J kr. 

Prisrdrdelning klassvis, guld- och silfvermlirkes· 
skyltar gemensamt. 

Täfling C. 
(far skyttar tlllhlSrande II. och III. Idauerna). 

Högsl 6 skolt mot ringade half- och lred jedels
figurer på 300 meters afsrånd under en lid af I 
minut, tiden !Or laddning och skjutställnings in· 
tagande inberäknad. 

TrIft' I bAda figurerna fordras för erhållande ar 
pris. Vid Iikn triiffanral äger den företriide, SOI11 

hur fles la trlitfarna pA '/a·flgur. Insats 3 kr. 

Täfl ing D. 
(för .ky tta r tillhörande II. och III . klasse rn a) . 

En se rie om 10 skon, hvarat' 5 i liggande och 
5 i kn!lstflcnde s tii llning, på 400 merers flfsrllnd, 
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skjUlen inom en lid af 5 minuter, liden fOr ludd. 
ning och skjutställnings inlagande inberllknad. 
Mål: 5-ringad skolrafla . J profskOl!. Insals J kr. 

(I denna skjutning äga J. klass skyltar deltaga 
endasl fOr ra Han om Ferngrenska vandringsprisel .) 

Täfling E. 
De 12 fredjeldasskyllar. som I hufvudskjutnin. 

gen saml i läfling D. uppnå n bilsra sammanIngda 
resultal. skjuta en serie om 10 skall i Slående 
stiltni ng mot 2Q..ringad sko[lOfla på JOO meters 
afstAnd. För h varje skall anslås en lid af en 
minut. Markering äger rum efter hvarJe skal! . 
Ingen insafS. I denna tii fl ing utgd endast heders· 
pris. Den fOrsiggår efler rnästcrsknpstlllllngens 
slur. 

Mäste rskapsskj II t n i Ilg. 
De 12 skYlIar, som i III. klassens hufvud

sk julning uppnåu det högsta pollnguntulel, iiro 
berilnigade 9 11 deltaga i denna tänan, som lillgår 
lunda: 

a) De 12 skYllarna skjuta en vanlig och en 
hastig precisionsserie. båda serierna på 300 meters 
sfsrAnd mOl 5·ringad skoltafIa . 2 profskOlI. 

b) De 6 stynar, som i II) ndll hlSgsta samman
lagda poänganralet, täHa Anyo med en hastig pre
cisionsserie mOl 5--ringad 5kollana på JOO meters 
afsldnd. 

c) De J skyuar som i a) och b) nAII högsta 
sammanlagda poängamalel, lä fia Anyo med en 
VAnlig pr~cisionsserie mOt 5-ringad Hlfla på JOO 
meters afslånd. Därvid anslAs en lid af: för Ilg
~ande och knästående stä lln ing, hvurdera J min . 
för stående 2 min. 

A1Jmä nn a best ä mmelser. 
I) Töflingarna, som äga runl fl norra bu nun 

vid Kaknäs. taga s in början k l. 10 f. 111 . , och 
anmä lan sker lill dehagande fl skjutbunan kl. 9,30-
10,30 J. m. Senare anmlilan mottages icke. 

2) Berälligade au täfla om statspris /lro endas t 
de skyltar, som under året lOSSAt minSI 50 pro
lokallrorda skarpa skoll och icke under Aret inom 
annan skYlleförening räflat om sralspris. 

3) Hvarje deltagare skall erlägga en anmäl· 
nin2safgift af I kr. 

4) Vid upprop till skjutning. hvilket sker pi 
anvisade platser, skall anmälningskonet uppvisas. 

5) Inga skjutningar få förnyas. 
6} Skjutningarna ulföras enligt bcslJmmelserna 

I 1922 lirs skjutprogram, hvan' id följa nde 511 rskildt 
torde bemärkas: 

Endast vapen af 'för svenska arm~n fast5111Id 
modell fAr användas. 

Skjulningarna skola ulföros utan slöd för gevä
ret och med iakttagande, 811 i liggande sklu lsllIlI
ning armarna endast med armMgarna få stödja 
nlOt marken. 

Geviirsremm en får icke :l nvlindu s som Stöd, ej 
heller få andra hjälpmedel fll1vilndas, SOm kUflnll 
tj /inll till s töd för geviirel, shol11 L ex. kolfv ells 
:lnsHII~nde u::der rocken. 

Tidmärare för bedömande af eldhoslighctcn f A 
icke användas. 

Erter sluta d serie skall ovillkorligen iakuogas. 
all parronerna icke lämnas kvar I magasinei eller 
paironiägel. . 

7) I samtliga eXIr3liflingnr erhålla I II af del· 
lagarna pris. 

8) Den som icke ställer sig ledorens mreskrif
ter eller urfärdade beslämmelser 1111 eflerrlinelse. 
uteslutes från läningarna . 

9) Ledare ror täRingarna !jr skjulchefen. 
P risuldelning på ~ Kronprinse n. den 21 d:s. 

Hed e rs p ris 

till t1iflingarna den 15 cks hor föreningen iifvcn i 
år haft nöjet mouaga. Flera behöfvus dock till 
vAra duktiga skyunr oc h mallagas med s törstu 
lacksamher. 

pörbundsskjutningen. 

De glänsande resullal, som S. A. r:s medlem
mar uppnådde vid Stockholms skYllef'örbunds 
slalsprisskjurning föregående år, kunde Iyvlrr ej 
upprepas i dr. Endast en amIItör, herr J. F. 
Lagergren, gjorde sig bcriiuigad all deltaga i 
mlsterskapsräHingen. I eXlra läflingarna erh6110s 
emellertid en mängd pris af dra till elf tjugutal 
uppgående delragare, sAsom frumgår af följande 
prisIisla. 

HufvudskJutnlnr. 

Klass II. 

5:le pris, S. Tengroth ...... " ... 78 poilng 

J8:de 
43:djc 
5 t :sta 
5J:dje 
OO:le 
71:,tl 
74:de 

lOO:te 
tt4:de 
It5:de 
It6:de 

KlaS! III. Gli/d. 

J. F. Lagcrgrcn ............................. 87 
N. Gyllensvilrd .......................... 87 
E. Reutersklöld ............................. & 
A. Elmqvisl ..• . .. ...... .... • ..... 83 
E. Lcvcau.... ..... ... .......... .. SJ 
K. H. Kieller • .... .. ............. SJ 
K. A. Peter.lOn ... .. 83 
J. A. Ferngren . 79 
B. Gyllcnsvird .. ....... 78 
E. Hellsten . ... ..... 78 
F. Eriksson ......... 78 

Ex.tra tJfllnlu. 

A. 300 mtUr. ZO·ringad tqJla . 

Klass II. 

t9:dc pris., S. Tenyoth ...... __ •... " Klass m. Sllft·tr. 
tJ:dc R. Söderlind ..... 0' 

Klass III. Guld. 

11 :le • E. Levelu .. ... .......... ........ 08 
l7:dc • J. A. Ferngren ... 07 
Z<I:de E. ReuterskilSId . .. ....... ............... il. 
34:de N. Gyllensvird ........ ........... 11.\ 
5~ :de K. H. Kjeller ..... ..... 03 
S5:le A. Etmqvisl ....... ...... ....... ....... OJ 
08:de A. Zetlerslröm ..... ................... 02 
71:de A. Gyllenkrok . .. .......... ... 02 
8O:dc E. Hessler ............... 0' 

• 
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8. 400 meter. ZO-ringad tDjlO. 

lU;de pn", K. A. Peterson . .• •••.. .., J 8Z 
J5:tc E. ReulerskJ61d .•.••• _._.......... 178 
.)6.te E. levetu ..... o •••• 118 
J8:de J. A. Femeren 177 
44:de N. G)'llennlrd .......... .•......... 175 
69:de A. Zellel"llr6m ......•..•••.•.. 167 
78:de K. H. Kjeller ............... _.. . ....... IM 

C. 600 meter. 

3;.* pri., J. F. Lqergren ............ . ... <17 
6O:Je B. Cyllensvil'd 0_' ......... . ................ . 30 ~ 
68:de' C, F. KIl'm.n •. ....• •...•. .. ....•. . .•... 38 

D. ' /digur. ZOO meter. 
IJ:de prl. , E. Ileuler .................. ... . ,_ ............. ". t;lj40 
,'l.O:te K, A. Peterson •..... ....... .... ... •........ 0.0 6/45 
40:de A. Zcttcrstr!lm ..... .. ...... .. . ..... ............... 6/45 
44:de A. Elmql'lst ... .. ...... ..... .. .. .. . ... ......... . 6144 
50 de E Rcutel'lkilSld ........... ....... .. ...... ...... .... 6/ ... ... 
04:de N. Oyllens"i rd ............ .... ................. 6/40 
UB;dc A. S. Hellberg ......... ... .. .. ................ 6/JO 
fm:de H. Prlmln ..... ..... ..... .................. .. 61J9 
70:dc C. Rilgheimer ...... .. ................ ............. 6/38 

S. A. F. vann Kaknäspokalen. 

Vid den Iref1igll och spännande tiUlingen om 
Kaknlspokalen lyckades S. A. F. genom en jlmn 
och god grupp slå samtliga sex konkurremer och 
hemföra det vackra prisel, som nu blir föreningens 
egendom. TrOls skirIande ljus och vindrorhAllan
den uppnåddes 456 poäng, under del all nlrmaSI 
löljandc grupp, Stockholms CemralskYllerårenings. 
stanntade I J polluK efter. 

Följande uldrag ur prislisran visar, alf saml
liga vAra represelltamer erhöllo pris i den in di
viduelltt IIlflingen. 
3:djc pris N. Gyllcn5viird .............. ...... .......... U4 poäng 
4:de 1 K. A. Peterson ............................ 94 • 
lJ:de • H . Frhnnn......... • .. ... ........... ....... ... 00 
lI :te • B. Hellsten ......................... .... . .. .... 8Y 
12:le • H ReUlersklöld ..... .. ...... . " .... ..... ... BU 

Vid cxtrlll ll ning. 5 skoll 0101 20-ringad lann, 
"onns röljnnde pris : 
1:1.'1 pr!1 H. Prlmln ............................... 100 poIog 
IO:de • 8 . GyllenJVi rd ...... .. .................... 9-1 
Il;1e J. F. lIgerg.ren ........................... 04 
18;de A. Elmqvilt ...... . ....................... 92 
19:de E. Hellsten ................................ 92 

Eli fyn iolol medlemmor besökte skjulbanan 
den I oklober. 

Förbundets fältmarsch äger rum den 8 ok 10-
ber med samling i Kungsträdgården. Armarsch 
kl. 8.15 r. m. 

Folke Fagrells minne. 
Fjorlon medlemmar slrärvade erter äran IHI 

erht\l lu de lin pris. Som segrare utgick herr E. 
Hcsslcr med det vack ra resuilatet 236 poU ng. 
Su mmn pOiing uppnåddes af herr 1·1. Frinllln, 
hvorför man måste lillgri pa de i stadgorna an
~I v na silrskillnlngsbestämmelserna , all bästn resu l· 

lat A 400 meter skall girva företräde. Som be
kan l, bestAr läningen af tvA So k. svenska hurvud
skjulningar samt en serie å 400 meter. De lio 
sk)' lIsr, som fullföljde täflingen, hade följande 
resulrat! 
E. Healer '" ........... 91 T 9J ..... 46 2J6 poInc 
H. Frimin .................. . 96 -+- ~ + 4S = 236 
8. GyltenlYlrd ................. SJ T 9J I· 47 233 
E. Levelu ........................... 98 T 88 46 = 229 
K. A. PeleflOn .. ........... .... .. 89 -r tfl 38 = 214 

A. Elmqvl.st .......................... 86 77 J5 - 198 
Ii. KJrller ..... ..................... 88! 791J7 ~ 21M 

N. Gyltens"lrd ................. .. . 82 7Z 40 =- UH 
r. tage'1ren ... .. .... ...... SJ + 78 3t _ 102 • 
G. BoiYie .......................... 76 + 65 4 ... = 185 

Skjutchefen segrare. 

Föreni ngen för olympisk kondislansskjulnlng 
hilde söndagen den 10 september årsprisskjutning 
med tti nande från hela landet. Förstn pris i 
skjutning med miniatyrgevä r erörrades ar herr 
E. Reuterskiöld. 

Fjärde träningstäflingen. 
Vid sista Iräningslfiflingen för årel, som hölls 

den 10 seplember. hade dehagaramalel betydligt 
minskats. Bästa resuhaten voro foljande : 
H. Kjeller 98 p. N. Gyllensvärd 94 p. 
T. Björkman 97 p. E. Hellsten 91 p. 

.Iubile umsskölden. 

Femlon skywlr tönade om deua pris. Segrare 
bier B. Oyllensvärd med JOO p. hvarar 7 s]. 
2O-or. Sam ma poiing men med 5 51. 2O-or up p
nllddes af E. Hessler. Öfriga resuhuI voro T. 
Björknto n 354 p., E. Leveau 351 p., N. Gyll en
svll rd 346 p., K. A. Peterson 344 p. och E. 
Hellsten JJO p. 

600 meter. 

Eli gammalt önskemål all gir"8 röreningens 
medlemmar tillfiiIIe till skjutning :l 600 meter har 
nu blirv!t rörverkligadt. På initialiv frAn Stock
holms Amatör Förening ha nämligen de vid 
KaknRs skjutande föreningarna beslutat anordna 
gemensam 6OO-melersskjuming i form af trilnlngs
IiIAingar. SIdana hafva hållits sisla söndagarna 
i juli och augusti enligt följande bestämmelser. 
Hvarje deltuga re skjuter 4 prorskou och 10 gäl
Innde skoll med markering efter S och 5. Som 
obligatorisk insals upptages 50 öre pr deltagare 
au användas till inköp ar en hederspris till biisla 
sky tt . Genom frivilliga insa tser t'ls tadkommas 
dessulom pellningpri s. Mellan räreningarna llinus 
0 111 cn hederspris, som erhållits genom likn till
skolt. HVDrje förening täflar med en på rörhnnd 
PI11l1illd grupp om rem man, och bäsUl grupp
rcsulultet iir vid endera af täningarna afgörande. 
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Täflingarflll räknade hvarje gAng omkring 40 

deltaga re, hvaraf elf tioral frAn S. A. F. I tlir
lingen mellan föreningarna segrade Stockholms 
Cenlralskynerorening med ISO pol ng. S. A. F. 
hemfOrde ffiljande pris. 

Den 30 juli. 
7:de pris B. Gyllensvinl ... .. 
lJ:de G. EriclOn ........ .. 
14'de • Ii. Kjeller ........... .. 

Den Z7 augusti. 
2:dfll pris N. Gyllens\'ärd .............. . 
5;le K. A. Pelerson ....... .. 

NILS HEDBERG. 
ledare af svenska gruppen I MIlIno. 

JO poIn, 

'" '" 
45 polng 
'0 

Ur en härvarande morgonlidning görn vi föl. 
junde utdrag rorande de nyss hdll nu sklunOtlin
garna i Milano: 

Den svenska grUppen ha r under sin vislclse 
här harI en ovärde rlig hjälp nf öfverslelöjlnolll 
CaSlHli, hvilken på det älskvärdaste slhl bislAIt 
oss med råd och dåd, liksom svenska konsuln 
härstädes. Au gruppens ledare, direklör N. Hed
berg. fyllt sin plats på eu synnerligen Iillrreds
SIl Il ande Säll, behörver jag el nlmna. Della vissIe 
vi på förhand. An han dock råll ligga i mera 
In de Hesla rorsIAr man ar all han sA godt som 
ensam fåu la hand om sin Irupp, då dli remol 
de Mriga grupperna hade lika mAnga funktionärer 
som skYlIar. 

MedlemSbladets redaktion har af en om fören
ingens ekonomi va rml inlresserod medlem haft 
nöjcl mOlIaga en penningsumma Bli nn vlindas 1111 
inkö p avel! pris (iii sralsprissk jumlngen under 
villkor, au redaklionen skaffade sn mma belopp. 
Detta hor äfven lyckats oss, och denna tidn ing 
Hr nu li ksom and ra stora spomidninA:ur ItillfUlle 
nll siilIn upp en pris, nämligen . Medlemsb lndets 
hederspris •. 

l!rAn annat håll errara vi, all vid det arskeds
möte, som de svenska skynarne från Milano hade. 
en af dessa förklarade. all de aldrig f'örul vid 
liknande represenralioner. dlri de delrogil, hafl 
en ledare, som sA ägnal sig åt sitt kall som hr 
N. Hedberg. 

Inrendenlen vore synnerligen tacksam, om med
lemOlame ville komma och hä mto en hel del 
skyuediplom sedan 1921 saml vArutrdrdens priser 
på _Kronprinsen_ den 21 d:s. 

Dans efler sup~en. 

Det är lät] nu alt komma liII Knknlls. Omni
bil gM hvarje ha lflimme från Djurgårclsbron. 

Spegeln 
måste på grund ar ett missöde denna gång Iy
viirr utelämnas. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Stiftarnes pris, 
hvarom i år läfla ts rö r sjunde gA ngen, hor rör 
Ired)e gången och dli rmed för nIItid erårro ls nf 
hr Richard Söderlind. Det har föru l tvll gA nger 
eröfra ts ar Harald Lu ndberg och Axe l Gy llen
krok . Den senare, som nu Icke lir bosan i 
hurvudsladen. ha r i år icke de ll agir i denna liinan. 

CykeItäfling 20.000 m . 
Till ,,",,en kl. 9 r. m. den 10 ,ep •. h,de endas. 

E. Löwenhielm infunnit Si2, hvadan nAgon tining 
icke kunde äga rum. Referenten, som Ulmnat 
bort 6rets program, infann sig ej mrr In kl. 10, 
hvilken lid slod angirven j roregående Irs pro
gram, ber höHigast om urslkt för den sena an
komsten. Täningarna ffir året, som varit mer 
besökla in både 1920 och 1921, äro härmed slul. 

Villkorsmedaljer 
ha erörrals af fö ljande: 

T. F. 

Undbohm .. ....... liingdhopp, 5.54 m,· 
l öwenhielm .. .... längdhopp, 5.28 tll . 

, höjdhopp, 1.45 J 

.) Resultatet uppnådl vid FörsäkrJngsllilnstemHnnenl lBil lngar. 
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Orienteringslöpningar. 
Medlemmarna erinras om StOckholms Idrous~ 

f'örbunds orienteringslöpning den 22 oklOber och 
Hellas oriemeringslöpning (budkafJelag) den 29 
oktober. 

Till prisli st a n för 1921 blef det glömd! all 
pA sin lid göra följande tillägg: 

Genom gArva af idroHsin lresserad medlcm har 
föreningen blifvh i tillfåIIe au utdela följande extra
pris I mllsu:rskapsliifl ingarna, oldboysk inssen: BIi
gare liII 3, 4. 5 och 6 man, nämligen hrr Valen
lin, Söderlind, Forssberg oc h Zorn. Af dessa ha 
de Ire sistnämnda erhå llit sina priser, under det 
nu II ktuorien Vn lemins pris ännu fi nnes tillgiingligt. 

En ny idrouslidning har åter igen Ul kom mit, 
nUmHgen Sport-Journalen. NågOl exem plar för 
unm tt lun har ej insä ndis. Däremol hor fö renin
gens sekrelc rare fåll mrfrågan, om han kunde 
uppgifvu lämplig person för lösnummerförsä ljning 
inom roreningen, hvilkel han likväl ej kunna!. 
För all nu sAga några ord om lidningen, si synas 
dess iIIuslfIIlione r vara ulmii rk ta. Språkbehand
lingen Ir väl med afsikl lagd så, a1l den skall 
siA an på ungdomen. Hörn heler sålunda .hörna., 
p!. beS!. form . hörnorna. Skall heler .ska_ o. 
s. v. TidninRen har \'idare haft en m)'ckel god 
unnonsanskaffare, så denna del lorde säkerl bära 
omkostll.derno, och vår tidning skulle vara 
glnd, om den lill eu kommande Ar kunde visa 
någol liknande. 

Mina idrottsminnell 
.r A-"1I1 II l1ltman, Ahl~n och Åkerlunds förlag, pris kr. 7: M. 

Ur denna bok, som kom UI 19 19 - ej insUn d 
1111 rednk ilanen för anmälan - ha vi Iil h\ ,h oss 
Iryc ka a f ro ljande : 

Bland mina id rolls minnen intager 51Ockholms 
Am luör Förening en så pass Slor plo ls i min 
gamla id ro llshjänD, an jag icke kan 11m min 
gamla kliro Förening gå spå rlösl rorbl i dessa hAg
komslern85 rader. Då jsg mr eu por Ar sedan 
Hck monaga del vaekra 25-Arsmärkel, gladde del 
mig myckeioch än mer all vid della tillfälle så 
många af de äldre medlemmarna voro uppe, lY 
dello, all se de gamla veteranerna i glodl lag med 
de yngre elememen, ge r känslan af en viss styrka 
och Irygghel icke blolt At föreningen som sAdon, 
utan också At kamnnskapel. Må nga goda tanka r 
bYlas, och mAnga gods uppslag se dage ns ljus vid 
dylika samkväm, då äldre och yngre idrOllsmiln 
kom ma sam man med lika mål och lika intressen. 
De äldre iiro ri ka pA -erfa renheter, som komma 
de yngre vil l till pass, oc h de yngre, de som tl/l 

/i ro I elden, s pänstiga oc h Irä nade. komma dc 
IlIdre nll liin k ll liIlbuka i liden och vuknll upp p~ 
ny1l , SIrli c ku upp sig el! lag och ve rku ynglIngur, 
fust/ln mängn nf dem röra sig kring 5O-IRlet 
Mt\ ngn gt'tnger hällder del, au ell eller ann at pris 

för lämpligioch nogsamt diskuterad I ändamål blir 
f'öljden af en sAdan afIon, och hvad följden blir 
I1f 1111 elf dylikt pris sälles upp, del visar sBken 
listan lUver anmälda Ilinande och f'öreningens ökade 
meillemsanlal . S. A. F:s m3lrike! torde nog kunna 
uppvisa all medlemsantal på 6(X). och då kunna vi 
insllimma med Sehlstedl- ,och del il r vackert så,. 

Vid en velocipedläflan, som S. A. F. ofh6J1 un
der någol uf de första Aren, hade jag blifvit an mo. 
dad all vara kOOlrollaOl och Ijänslgjorde som sA
dan vid en plo ls utanför Hornslu lL SlOnen hade 
skett vid Fillja, och sn:lrI nog kom den ene efler den 
undre på sin o höghjulinga r ull6r backen, dö r Jag 
vur plAcerad. Raka i ryggarn n och buklI IIul ade 
för a l! inle sitt öfve r susade de fram på dc lerign 
oc ll gropiga vHga rna , väjande för hvarjc s törre 
valle nsnm1ing, som bildals efter de sislu dagu rll us 
re~n. 

En af de förSlUt som passerade backen, var 
ockSå en af vå r Förenings mesl inlressernde leda
möler, Iyvllrr icke numera bland de lef\' andcs on-
101, och län igenkänd på sin Slukade nasuS, nf 
hvilken egcmligen icke slOn mer än sjä lva tippen 
fnnns kvar. JUSI som han var i värsta farlen un
gef'ilr mldt i backen, kastade något liga yngel en 
klipp eller spjäla mOl velocipeden och gnodde dör
efter 1111 skogs. Vår man gjorde en vackrare '0'011 
och slod riin på hufvudel i det djupa lerdikel vid 
sidlIn af vägen. Innan jag hann frllm för all 
hjälpa. var han rednn uppe på maskinen igen. 
genomblöt och lergrA, icke minst i ansiktet . 

Nfir lag ener läflingens sl ut vid HornSlull Irlif
fade vAr vlin och kam rat, kunde jag knoppasi 
kflnna igen honom, så r6rändrad hade han blifvi!. 

En vacker och prydlig romersk näsa, fnsl uf 
lera , smyckade hnns ansik le . • Kors i - -lo 
.Tösl !. röl de n lerige och om bägge kniin n bl ö
dnnde kllrnra ten lill. . Dom säjer aU del k lär 
m;!!I. 

En gå ng i liden, del var för örrigl sn mmll lir 
som gnmte dnnske kungen gick hiidan, hade vA r 
nuvarande kronprins anmäl l sin nö rva ro \' id röre
n'ingens t'trsmöle på Fenix. Prins Guslof Adolf 
skulle emellertid representera vid begrafnlngen i 
Köpenhamn, sA all vi dispanserade vrlrt möte liII 
april. ty \'i önskade nalurligtvis IHI få se vlr 
höge beskyddare midl ibland oss Den aflonen 
vllr den SlörSIa i Stockholms Amruörförenings hi· 
Sloria. 

Gamla Fenix' Slora festvåni ng var liII Iränli!:sel 
fylld af idrousmön, yngre och äldre. med Vic
tor Balck I spetSen. PA slagel nio anlände vAr 
hedersgäst. Nlir jag vid lrappuppgången log emot 
honom, bier jag lilJrrågad, om hvilken lid som 
vagnen skulle hämla. Visserligen var jag klubb
mamma och hufvuda rrangör ror del hela, men 1111 
beslUOlmn, när en kunglig vagn skulle af hii rmu en 
kungll~ person, de l va r någol ny ll för mig och 
kom nlldeles ororbered I. j ag m6stc riikna i h uf~ 
vudcl. Etl ögonblick. Prisul deln ing kl. 9, SIlP~ 
kl. 10, m\chspie l med en timm es pro~ r n rn , inbe· 
rak nat Ini k l. 11. Alllså : . Kloc kan 12, ers ku ng
lig Mghel. . Vid prisutdel ningen höll H. K. H. 
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el! käckt och Iifligt senterat anmrande, mcn vid 
en vändning i talet, som jag nu icke k.n erinra 
mig, kom vik höge besk)'ddare helt plölsligl nf 
sig. En sekund, ja kanske knapp:!sl det, "slic
ker lala ren ned vänSlra handen i smokingftckan, 
del var smoking med fickor på den liden, tar upp 
elf Iilel papper, kastor en blick på del5amma och 
forlsiller lalet. Della gjorde ell miikligl inlryck 
på .amatörerna.! En af vAra blsla gossar kom 
(ram !iII mig och ville, 011 jag p!i kamrulcrnu v/ig
nar skulle säga några ord till H. K. H. med an· 
ledning 0'0' de ll a. . Ty., sa han, .del äro vi ense 
om allihop, att den karl'n (del sku lle vara prin
sen de l) ville inte svar/va. till ndgo t pd en hOJt, 
sirriJ, han visste. vad. han ville säga, hari! . 

Pä ulsa u lid började vi na chspie let. j llg hilde 
1t\ lil du ka häslskobord, va rs långsid or slrilck lc 
sig ulmed väggarna i den fÖrlj usande vackra mal
sa len i hvill , guld och bl<lu. Mill I sa len var en 
Ifibun, oc h vid sidan nf den na Siad pianol. Skol~ 
gossarna, som under supen från I/jklorcn blt\sl 
mer iin lofligl ralsk l, blefvo hemf6rlofade med mjölk 
och smörgåsar, och nu skulle del slom slagel su\ 

Vid tvärbordels midt S811 H. K. H. med BaJck 
lilI höger och vår ordförande, kapten Einar Ner· 
mon, liII vänster och så hela raden of förnflmli
ga idrollspomp.3r rundlomkring. 

Själv hade jeg min plals midl emot prinsen, oct. 
frammr mig under bordet hlingde en gong·gong, 
Isck vare vilken jag med vissa besllimdn kUlml
ningar s ignalerade liII mina 1\'4 .vice_, ,' ilka voro 
placerade på hvar sin sida om h\ngbordelskonJndar. 

GenaSl efu:r de officiella lalell iIIIcdue Ju" pro
grammel med en kon anförande och roresllillde 
de medver kande, alla medlemma r av S. A F. 

Den skaran af idrotts iOlresserade sk~despela· 
re behöfde jag iOle s kämmas fö r. j oh n Riego, 
Osca r Ell asson, Calle Barckli nd, Guslaf Ranfl och 
mdnga ner. När klockan slog lolf gick pl'ogrnm
melS sism nummer, men pri nse n sul! kvn r och 
tyc k les lrifvas utmärkl bland .o llllllörern a •. Hvnd 
I all vil rJden sk ull e jag tn mig 1J\l? De upplfH
dande hnde exe kveral hvnd öfve renskommelsc va r, 
signalsystemels sisla cod hnde förklingnl, och jag 
skref. Skref på . en liten papperslapp och sände 
den 1111 min närmaste .vice . : .Nu börjo vi om. 

Bed Riego k\'inra eu par nummer pA sin IUIO, 
medan de andra gå in i viningen och repelera •. 

Som väl \'ar hade en af pamparna nAgra ord 
på hjänaf, och vi hunno sansa oss, SIl all fort
linningen giclt ulan uppehåll. Colle Barcklind 
sjllng dA blond annal en visa ur Hilding Nihl~ns 
repenonr, som bene: .0, sA talangfullt, och nill 
han kom lill en af verserna, som slutade med 
refrlingen: . 1 f räm mande land han en mö dd 
sig tar.-O, s4 ta langfull. elc., dA skrallade den 
nyförlofvade unge prinsen hjärtans godl. 

Klocka n hade hunnit bli nAgol öfver el!, då 
vår ordförande fi ck telefonbud. DLl slig vdr he
dersgäst plÖISligl på s in k locka. Tiden hilde gAll 
fort! Del hurrad es el! kra ftigt fy rra lldlgl och 
blldndcs hlic k. Lefve prinsen! 

En lll ng stund efler della dröjde gilstern a kvur, 
All miinna sa ml alsii mnel vo r 0 111 prinse n hnde 

han roligt, ly det \'ar nämligen allas önsknn, alf 
så skulle vara fa llel, och jug. som sUllil mill emOI 
honom, bestormades med frAgor. 

AmatörfOreningen fick liksom nyu lir den nf
lonen, och det är säken mer In en nmalör. som 
våmar på alt .prinsen. 4u:r en gång skall komma 
på "år årshögrid. 

Dersamma hoppas ocksA den dharande kl ubb
mamman, som nu på gamla dagar lyder under 
smeknamne! .mormor·! 

S. A. F. ha r hedern och Iran of all ha gå ll 
I h!ren ror landslormsrörelsen i sA mållo, all den 
log upp befälsk urserna pill siu program, och dc 
gafvo sedermera uppslagel liII bildandet af Slock· 
holms la ndslOrmsbefälsföre ning. För öfri~ t behöfver 
nHln endast kasla e n bli ck i Ama törf6renlngens 
digrn l\rsbo k, så får mun genn sl k lun rör sig, hvll
ken Slor Il pp:lr!lI fö reninge n hu r i gt't ng, ic ke al le
naS I sk ju tn ing Ula n ii fve n e n rll aSSIl grenor li r ull
män id ron och dessu loll1 simning, skridsko. oc h 
cykelåk ni ng. På senasee Aren hur en sä rsk ild 
seklion för curling bildals och ska ft'ol röreningen 
yuerliga re na mn och rykte genom tfiu på hvara n
dra röljonde segrar. Dukliga mUn ha bek llldl de 
olika slyrelseposterna redan frAn Sia låret 1890. 
och ordförande ha I lUr och ordning vari! Hd
mer l angborg, O. Barrelsson, Gösla Drake, E. K. 
H. Nerman, Slig RAlamb och Gusl.f Enblol11. 

Nu silter där som bäsl Sven Svenson och för spi
ran. Tyvärr måste jag erkänna, all jag varil myckel 
försumlig vis å vis skjulningen, I)' sedan Jag log 
bronsmärkei ute vid Kakniis, hnr det miismdels 
varil säl och kråkor och nAgra orrar dd och dA, 
som varit mina skollaflor. TrOls della blef jog rlr 
1904 förä rad mreningens hedersdiplom och 1906 
dess fönjänst medalj i silfver, och dessa bada re
lI \ e r förvara r jag i lacksam t minne. 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBANKEN 
BRUNKEBERGSTORG 12 - STOCKHOLM 

Grundrond Kr. 3,000.000: -
Reservrond • 1,800,000: -

Godlg6r i 

Depositions- och Kapitalräkningar __ 
Sparkasseräkning ________ _____ _ 
U pp- och Afskrirn ingsräkning 

4 % 
4 % 
2 'I, 

Fond. ld, lnl",en fö rm edla r köp och försälJnln, a f 
obll.aUonef, banklolter och aktier. Kassafack uthyras. 

~. 
"_;::::;o-' 

ELKAN & SCHILDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

K UN GL_ HOF. M USIKHA D E L 
Drottn lnnatan 18 
STOCK H O L ," 

Allm. Tel. 7048 och 99 
Riks • • ..• 4067 

Rllmusilll 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

~I k. Te l. 1 143 Orefturegatan 2 8 Allm. Tel. 194 

YerlnUller a ll a 1111'S plltsl llzeriarbden. T.k llck .. 

n lnr .r med kcpp . ... och xlnk. I'slvanlnrad och avart 

J l rnpllt. Takstry knln, ar och reparat ioner. BIIII,

•• t e prl. I fGren ln, m ed aourant arbete. 

-
RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
ODd mal till billiga priser. ......... 

NORRA BRUNN. Suronmllqatan 33 oppd liII loJ. II .. m. 
ODEN. Od~ropUln Si .... ............ II 
PILEN. B.yn .. ~aa~n 12 ....... ....... II 
S. H . T .• Drullnln"al.n 9S c...... ... II 
W 6, Kl. Vu l •• K,.,koaat. 3 B.. ... . 12 • 

ös.erm.hn och DJurg.lrde" 
A L.HAMBHA. K. Dju'a;,rden ....... . . ". 12 
LINDEN. AUmi nnll ,.i nd 4. . .... . . . , 
L.YKTAN. Telller,.t.n 6 ..... ....... .. . • 
OSTEI\MAL.MS KAL.LAREN. 

Sto,. . tan S .......................... . • ' /, 12 
OSTERPOI\T. Nyb.o,.lan 28 C ... , 
•• dert 
PELIKAN, Br\lnn.bao;lr.~n 2 ........... . • • 12 
EJDERN, S~d •• ;'rden 18 .............. . • 
CRÅ KVARN, T}Ålhof..-atan of .... .. • 
SODERN. Hom.pWI -49 ............ . " SOOERGÅRD. Ho ...... La.a 31.. .... __ . • 
T ARNAN. Brånnk,..1r..pun .. ....... .. • • 
ORNEN. Brinnlr.,..lr.aplan I I S ........ . • 
.tade" I"om broar"_ I 
RElSEN, SIr.~pptbroo 12- 1" .... __ ... • '/, 12 
RODA STUGAN. Munkbron 2 .... .. • • 
VIMPI:.LN, H.unBlCTind I ............ .. . • 
Ku"gsholrne", 
HORNAN. F1~mminn.tan SI A .... .. • 
MASTER A NDERS. Pipen ptan I .. . • 

Klubbafton med dans. 
Prl , uldelnlng f Gr under senaste vArutflrden oc h 

I t all prlllkJu t nlnge n erllfrade pr iser Iler rum A 
~e.tau,. nt Kronprinsen lördagen den :U dennea 
k l. 8 e. m. Pris flS r I Upi' (sa.ndwlcbes, k ISttri tl, 
eft e rri tt) k r. 12: - flS r herre och ler. 10: 50 f Gr da m, 
Inkl. , .qua vitae •• pilsner, ptJ nscb (l. llklSr), kaffe 
och drldupen n ln,Ar. 

S ty re Ile n .. mma ot rl der k.l. 7.30 e. m • 


