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S. A . F:s medlemmar 

kaUns hiirmed till ordi narie Arsm l!l tc frerlagen don 
26 februlI ri kl. 8 e. m. 1't Rcstaumnt F enix, turkiska 
vAningen. ingång frå n Vallingll.tall 6, m fvid föl jande 
ä renden förekommn till behAndling: 

1. Va l M' lvl't pel1'oner att jåmte ordförnnden 
justera dagens protokoll. 

2. Styrel@ens och de s tändiga kommitteernas 
berättelse för 1925 (Curlingsektionclls och Riks· 
sköldens tävlingskoTllmi u es). 

3. Revisorernas berättelse !!amt frAga om an
svarsfrihet för !tyrel!en (ör det gAngna fön·altnings· 
Aret. 

4. FfU!tstlillll.ndo av arbetsprogram m. m. rör 
inn e\'ll. rando Ar. 

. ;. ...~ö r@lng aV styrel"en om \'issn ändri nga r i 
medaljreglementt't III. m. 

6. Val till följande befattningar i fö reningCl18 
styrelse och vissa andra funktioner: 

Zft-Ui!!C" '{}tt/d. 
9/fucJ' 

Ordförande, intendent, I!kjulchef. styrelseledamot 
utan särskild funktion, I!funt. h'enne styrelsesupple
anter; 

v. skju tchef, v. idrottl!cbef. \', klubbmästare ; 
tvA revisorer jämte suppleanter för dessa; 
fem representanter i Stockholms skytteförbund 

och en representant i Stockholms idroltaförbund 
jämte suppleanter rör dei!S8j 

7. Vid sammnntriLdei ev. (ram komna förslag. 
Efter Wrhand li ngl\rno. gc nlensam supc till ett 

pris av 6 kr. 
Sty/'else" Slwmumtrdd,,' 1'1 o\'lIn angi ven plats och 

dllg kl. 7 e. m. 

Nyinvalda medlemmar. 

Följande /tyll medlemmar hava invalt.'" "id sam· 
manlri\det den 23 oktober 1!)2.-,: 

DahlCn, L. E. A. 
~;dvard80n, J. P. 
Gauchus, C. J . N. 
Grönluud, O. I ... 
Nordensson, N. G. 
"I emming, A. n. 
~iI8S01l, ~. Y. 
Tor8lenson, II. E . 
\\' rernö, E. 
Wn.hletrÖm, E. 
Östling, S. 

OjwI"ahiISi'[ 

9l§si/iuJ', 

fj:dlObs[Ol"g ;' 
9"(;mgt. W&ojuue!Cl"(II"e - 9Jcgul' pI"/sliill"a;ztl '-______ ___ -' 
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Vid sammanträde den 31 december: 
B08tröm, F. G. E" kammarskrivare. Sweden· 

borgegatan 25 A. 
Dn.lldcnelJ. F .• banktjänsteman. Jungfrugatau 24. 
Hellberg C. A. tjänsteman. Birgerjarlsgntnn lOG. 

Vid 1!!amml\tltriide den 20 jun: 
GUstarlson, G., stud. Västrnannagal:ln 89. 
I verus, O., ingenjör. Skepparegatan 4G. 

Styrelseberättelse. 

Till 
Stockhohns A1l1atö,'förening. 

Styrehen r~r härmed lämna följande redogörelse 
för arbel~rcl [925. 

Föreningens mcdlem~antal \,jd årsskiftet ut~jo~de 
533, vara\' 402 aktiva årligt betalande, 87 standlg<l 
och 44 p:\.!>siva. 

Av 127 medlemmar, som deltagit i skjutningarna 
hava 14 tillhört klass 1. 21 klass If. 27 klass Il s. 
och 65 klass ni g. 

Efter ordinarie ?'tr~mOtel den 21. febrlL1." har sly
rd~en haft följande sammansättning: 

Ord(i.lrallde: ö~erstelöjtnanten, Friherre S. Rålamh, 
v. ordforande: Kaptenen T. Södcrquist. 
sekreterare: Inköpschden T. Fredborg, 
ka~:'<lrörY.\ltar~: Prokuristen E. J ennel, 
intendent: KOllIoristen II. 1'orsberg, 
skjulche f : Bankkassören E. Reuterskiöld, 
idrOltschef: Bankrevisom l. BJix. 
klubbmästare: Kamreraren J. Hallman. 
styrc1~cledal1lot : l<öprnal1nen A. Flygare. 
curHnglit!ktiollelUi representant: Kamreraren K. 

Djurlillg', 
suppleantcr: Lag~'rchcfcn K. A Peterson och 1n

genjören G. 1\Tossberg. 

Såsom vice !'kjutchef. vice idrottschef och vice 
klubbmästare hava fungerat resp. herrar Bankka111-
reran.'1l A. Elm(lvist, Kamreraren K. Nyberg och 
:\Ied. Kand. S. Tengroth. 

Re\'isorer hava t!nligt senaste årsmötes val \'arit: 
Bankkamreraren E. \\'igstrand och Sekreteraren 

E , HeJIstrom med .\manucnserna .\. \'on Krusen· 
stjerna och E. Lowenhie1m som suppleanter. 

Föreningem representamer i Stockholms Skytt~
förbund hava \'lIrit: Friherre S. Rålamb. Herrar E. 
Reuterlikiold, Hj . Werner. B. Gyllensvärd. H. 
Kjeller med Herrar K. A. Peterson. A. Elmqvist. 
A Flygare, E. Hessler och j. F. Lagergren ~m 
suppleanter. 

Förenin{:cns representant j Stockholms idrotts
förbund har varit Herr I Blix med Herr K. Ny
berg ~om suppleant. 

Såsom rcpresenttUlter i ck olika kommiut:erna ha
va fö ljande mc(lIc1llll1ar under årct medverkat: 

i skj l1tkomn\;t(cll: Doktor S. I-Iollbcrg. Herrar ,B. 
lvertls och K. 1\. Peterson, 

i idrottskOlllmill~n: Herrar B. herus, G. Löven
hielm och S. Svensson . 

Styrebcn har under året haft q protokollförda 
ganmmnträden. 

Fiircn;ngens medlem"blad har under året utkom
mit moo sju nummer. 

Föreningens årsmöte hölls den 2 febnmr; å Re
~taur.mt Fenix med utdelning a\' under föregående 
~r förvärvade pris och utmärkelsetecken. 

\'!lrutfärdell ägde rum den 21. maj och hade &'1.11\

lat eu 8o-I:tl dc1tag-.lTe. 

Föreningen högtidlighöll den 23. oktober sin 35-
åriga tillvaro med en festlig ~1t1hhafton å Rest~.t1-
Tallt 'Fenix's festvåning. Till nllllnesfe.~ten hade val
villigt in f11l1llil sig ett icke ringa anta.l av för.enin~ens 
äldre medlemmar med en av dess stlftal'e (hreklOren 
P. Langborg och två a\l dess förra ordförande över
stclöjtnalllcn C. Dmke och Sysslomannen S. 5v: n-
son i spt'tsen : därjämte hade ganska n~ållg:l a~tl\'a 
föreninj,,'Smc(llenunar med damer komlmt 111lstades. 
K\'äl1en inleddes med ett anförande a" ordföranden. 
!t0111 däri !::':w en kon Qverblick över föreningens yerk
'lamhet ulllh:r de g!\.ngna åren . varefter följde pr;s~t-
delnin~ ;1\' \id slatsprisskjutningcn förvärvade pn .. . 
Efter gemen_'lo'tm supe vidtog musik. sång och dan .. . 

Foreningen har även under det gångna året haft 
glädjen att fdn skilda håll röna uppmuntran i foml 
a\' kont;lIlta bidrag och värdefulla gåvor. såsom ett 
mau...ergevär. eu flertal vackra brons-och silversaker, 
alt Ing:1 SOI1l pris vid dess tävlingar. Sålunda ha\'.a 
fabrikören P. Drewes, kassören A. de Perre, fabn
kören E. Engberg, direktören C. Hultberg, fabri
kören O. Jansson , herr E. Le\'eau, grosshandlare 
S. Stenllahl och A-B. Ekmans Brädglirdar p!l 
detla säll iMgkolllmit föreningen. Till dem ana 
liksom till övriga , anonyma, gi\-are ber styrelsen 
ffi fl'amfö ra förcning'cns vördsamma tack. 

Styrelllcn Uer likaledes att få tacka de pri vatpcrso
ner och firmor. som genom annonser i medlemsbladet 
hi(lnlg'it till föreningcns verksamhet och möjliggjort 
utgi\'andet l\\' del för föreningen betydelsefulla or· 
~a1tel. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hän
visar Myrelsen till bifogade vinst- och förlust- samt 
IXllansräkninbrar. !'ol ed tiU f redsställelse konstaterar 
styrel'len all del ekonomiska resultatet av årets verk
So'tmhet blivit gynnsammare än nännast förflutna 1\r. 

Vad föreningens verksamhet i önib>1. beträffar. får 
styrelsen häll\'isa till av de särskilda kommitu:'-erna a"
gima herättelser. Curlingsektion~n har på g~lII~~1 av 
otjänliga \'äc1t:rleksförhållanden Ick~. k~nnat I ~lal~n· 
värd grad vara i \'I~rksamhet. \'arfor mgen s.usklld 
heråUc1i'tC fr~1Il sektionen avglyits. 

Stockholm i december 1925. 

S. Rdlamb. 

ordförande. 

/Tor Fre(lllOrg. 
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Stockholms 
rnittes 

Amatörförenings 
årsberättelse för 

Skjutkom-
1925. 

Stockholms "\Ill.'tlörförcning<; o;,kjmkommillc fnr 
h.inned avgim sin IJerättet'>C {i\'er yerk<;.1.mht:\Cll UIl

Ikr år 1925. 
KommiltCIl har under aret haft foljancle samman

s.ittning: Ordförande hankkas:.iir E. Retlter~kinld. 
\'. ordförande: hankkamrer A. E"nq,·i~t. sckrcterarl': 
fil. Iil'. :-;. Hollberg. Ö\'riga it.'flamÖtcr: herrar B. I\'c
rus och Jo..:. A. Peterson. 

Ovni1lg-,Jr i skarpskjutning h:1\':L enlib'1 av lltyrdscn 
fasts tällt program ägt rum vid Kakniis P;l son<lagar· 
na linder lillen fr. o. m. den 19 april t. o. m. den 18 
IH)vcmher. Därjämte hava förcningens llled1cnlmar 
dtcr överenskommelse i va rje siirski1t fall med fii. 
n'st!lmlarCII vid skjutlJanorna vid [{,tkn:is 11nder som· 
Inar111:inadcrna haft tillfälle lill övnin!::,sskj utning jiilll
\'iiI pli var{lagseftenlliddagarna. 

Instruktör och ledare har liksom under fiiregllcndc 
ar varit o;,ergeanten vid Kungl. Svea li,'garde C. Il og. 
11111(1. 

I ~kjutö\'ningarna hava deltagit u7:w Hirellingt'lls 
lIlc<lIelll1l\ar: av dt:ss.'t ha\'a 110 avIO$s,'tt min.,t SO pro
tokollförda skarpa skolt: mu:!.1et an .. lagsI.erättij.,r.td(' 
skyttar utgör 91. 

• \malet ~k.1fP.'t skoII. som under året loss:us av fllr
eningen!' medlemmar. uppgår rill 3~.280: av dt$s,,'1 ha · 
va cirka 1.500 al'gl\'iLS \'id av föreningen anuTfhl.'tc! 
fältskjutning och clrk.. ".000 \·id Stockholm!' Sh\u'-
förbunds fältskjutningar. . 

Följande antal al' staten~ utmärkeh .. etecken hava un
der årel erö"ri\ts: 

Analsdiplom 29 st.: emaljerat !ikyttcmärke av 
gul(1 1 st .. d:o av silver I st., d:o av bron" I st .. 
~kytlellliirke a\' gl1 ld 3 SL. eI:o av sil ver (, !il.. d :'1 

a\' .brons 8 st .. riksmcdalj 3 ~t.. diplom för rik!'11ll'
dal j .l ~1. 

Tii1,lillgar iI/DIll förtl/h/!J(,II. 
.. i\ ~edlelllrnllrna hava med stort il1tl'es~e deltagil i (le 

~a\'.ll1lgar. SOIl1 lInordnals inom flireningen, och dc 
arltgcll lItgåt'IHle vanclringsprisell inom fiircnil1gen 
hava i allmänhet erövrat!' l1lt:"<I goda J'l01ing~\lm1l\()f. 

jl1l~ilculllssköl(len har för året erö\'f:U"; av B. (~yl_ 
lell$\'ard med 355 poäng. Samme skytt har fiir årel 
t:rövrat jäm\'äl "Folke Fagrells minne" S.mlll Flirn
grenska priset. 

Damernas pris har hemförts al' E. Hdjke uch 
kamratpriset av J. Hjelmström. 

Föreningens vandringspri,.; i fältskjutning har fur 
aret erövrats 01\' .\. ElmCj\'i"t. SQIl1 därjiimte defini
tivt hemfört S. Fårngrens hederspris i rik~'lköld$
tävlingen. 

Det s. k. lagprisel. som tIIg~tt tinder de tre näst
fjjrcg~el\de åren i en kombinerad lag. och handikap
skj utning. utlöpte Illt'tl näst foreg:\encle år. Förenin
gens Myrelse har cme1Jertid funnit denna tävling vara 
a\' s.'l :.ton intresse. aH den icke horde avföras frlin 
föreningens program. En tävling efter samma pro
gr:ll11 har därför ä\'en talder året hållits. Denna har 
liksolll de föregående lagpristävlingarna oll1f!l nat~ 
lIlc(1 stort iIIIresse. Årets lagpri!' hemfonles av (let 
lag. SOIl1 besto(l av Ejnar Pdtcrslion. Fre(lr. Victtl. 
dn och Sigurd Hellberg-: hästa individuella reSlllla1 

ul.m1 ,Iel c;egrall(le laj:!et t'rhöllo P. Palen och (; 
Bjurling. 

Träninw;prisen ha\'a vunnits ;1.\' K. .\ l'eter<;Qll. 
B. r.)'lIeus\·ärd. A. EhuCjvi'il och E. I-Itijke. 

l?l1)re-.entantpriscl har i ar i likh('t mt'd fiJrcg;lclld(' 
:Ir tillerkänts. \. ElnlCl\·ist. 

\II-round-priset har ('rö\'l.lt~ 11\' S. Perman och 
juniorgt:\'art't av P. O. Ahien. 

Foreningen har under ilfet erhAlIit eu ll\'tI ståtligt 
l'al1drillA'spds. som i anledning av foreniniens under 
årel inträffade 3.,-årsjuhilelllH väh·illiJ.:'t .. klinkt..; av 
(ilr~'lIil1gcl\~ ordförawie. Delta pris, 0111 vilket t:I\'I:!S 
i ._~amhan(l ,~lled föreningens lI1:l.sterlikallstä\'ling' har 
for :lret erovrats av K. A. Pctcrson. 

Arets vårutfä rd räknade. IrOl~ all vädret vid av
fiinlcn var mindre lockande. i det lIiil'1ll:t~tc S;l1lll1J;1 

antal deltagande skYlIal' som dc fiircgrtel1(lc nren 
eller ett ,=;o-ta1. Den i ~alllhal1d med utfiinlcl1 I\lIord-
11;1(le fältskjutningen var synnerligen lyckad. och ckt 
såu. varpå tävlingen anordnats, \'ann allmäm /.:'illall
(le. Vid nämnda fältskjutning av/.donles I:l.vlingell 
1)111 Il cllrik Kjl"llers "alldrillg~pris i fähskjutnillJ.:'. 
Dct erÖ\Tade." al' S. Perman. 

Föreningen:. !"tatsprisskjulI\ing. <>om ursprungligen 
m ... 'ttts au äga mm elen .?O <;eptcmher, II1l1ste av tvin
~rallde skäl uPI)!<kjlltas anda till den 18 oktober. Trot .. 
den sena tidpunkt. \;d vilken tävlingen s.alunda m!'t
"W hillIa". räknade den Ilngefar s..mlll.'t dcha~r.tralllal 
som rle närmast föreg1\cl1Ilc ;iren, lA.- uppnådd;1 re
~llltatl'lI kunna hetecknas .... 'tsom I.::oda, ;\Iästersk\'lt 
hle\' K .. \. l'et~rsOI\ med 188 po,ing_ . 

(h'riga lä:I!il1gflr. 

:\ l ec1It!l11l11arna hava ofta med framgång f('presen
ter:tt foreningen vid tä vlingar ulom dens:unma. I 
Stockholms Skytteförhunds !>tatsJlri~skj lltllil1g, Sflm 
iig'lle rum dell 13 sept :.,:lIIher, (lchog(1 ett stort antal 
av ftireningens skyttar, a\' \'ilk" llI:tnga Ilåddt' 1;'0<1:1 
placeringar. 1 11l1\'udskjlltningcl1 llppn1'tdcle s1'tlu n(!a 
\. Elm<jvisl 100 pffiing'. S. I'crman 99 poäng' och 

.~ . Gyllcnkrok samma po1ingt,,1 s.1.mt de~sut01ll yl1cr
hg'are tre m~dlcll1mar r~'ltlltat öwrlitig;ulfle C)O j>();i ll~. 

\'ieJ tävlingen 0 111 Götd)Orgs!.Nlkalcn deltog för
enillj.;'en 1111..'(1 en grupp. varll resultat ... 65 po.ing, 
('"erlitiger foreningens förut\'arandc llästa resultat 
i denna .tä\0Ii1lR' med t\'å poäng. Goda resuIta1 upp
nåddes även a\' de grupper, som företriidde f(irenin
J.!en i Stockholms-Tidningens lä\'ling, :;;unt tävlin
garna 01\1 riksskölden och Kaknä~I)Okalen. 

En av föreningens mera intresserade skyttar. d:r 
Xils GyllenS\'ärd. SOI11 under några år mrit hosmt 
i (istersUll(1. har under året upps.'tlt ett \-al1drillg~
pri'J i gru]lpskjutning mellan Io-maunalag frlln 
:-;Iockholms Amatörförening och östersunds Sk)'t
~egillt:. \ 'id årets tävling 0111 uän\l\da prill segrade 
(l~ter"lIncls SkytlC!,,jlle överlä,l{set. \nledningen till 
att förcllingens grupp misslyckades m!l.o;tc dock till 
stor dl'! tillskrivas det umler .. kjutningell rå(L-!.mle 
hyiga vädret. 

1)c av Stockholms Skyueförhund an01'(llla<le ffih
~kjlltningarna hava från föreningsl11e(llc111t1larnaS si
Ila riint ett alltjämt växande illtre~se. En flertal 111-
märkt;1 rt:sultat hava oc:k~~ uJlJllll1t1s vill (les~a täv
!in!.:':.r. Såll1nda ha icke mil1{lre än C) mcdlem1l1ar 

l. 
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a\ föreningen ~kj\ltil "1~ herauigade all deltaga mi 
tiivlinJ..'Olnm 0111 lllaz.lcrlikapcl i fältskjutning. Detta 
iir det slUf!>la ;nnal .. kyttar fran denna forcning. !>Om 
någolhin forckOl1unit i denna tavling. De vid fält· 
.. kj\ltlli!I~<arlla UIK;1CII('~ IH.'der,.,pri~n inOIll forenin
~cn ha 111111('( årel i orduing er{lVrats av E. He~ler. 
S. I'ennan, \. ElnUlvist. II. Frim .. 'm. J. F . Lager
~ren. Yngve Xil~...rm och B. GyIlCl15\,ard. T,"å av 
föreningen .. 111t.'(l1emmar . . \. Elnulvist och H. Fri
man, hava tinder i'lrcl crövr,H fältskylleJlle<L'lljcn i 
J.:uld: därj:imtc ha S I11t'dkllllll..,r erövrat fi"tllskyttt>
medaljen i "il\,er och 4 medlemmar sanuna medalj 
i hrons. 

l den v;(1 C]CS.SI f:iltskjulllingar förekolllmande 
grllJlpt:Lvlingcn har S. A F:s förcningsgrupJ! uppnålI 
jiinm:J rCliultal och. vid sammanräkning av platssiff· 
rorna vid fLrcls ioa11lt liga tävlingar, ryckt upp {din 
(;:e lill ~ :I.' pllllSCl1. Fiircningclls fältskyttegrupp för 
!l ret har ut~dorts av följiLmlc skyttar: K. A. Pl'Icr· 
sun. H. Gyllen"viirc1. A Elmqvist, J. F. L..gergren 
,)(,'11 H. Friman. Suppleanter : E. Hessler. ' E. Le"eau 
\I('h E. Jellllel. 

B. Reur"rskiöfd 
I S. H o l1berg-. 

Stockholm. Amatörförenings Idrotls
kommittes årsberättelse för 1925. 

Stockholms Am •• törförenings IdrottskommiHc får 
hiirmed a\'gi"a ~in herättelse för vcrksamhets.;rel 
t9.!5 :..'llunc!;t: 

Koml11inclI har varit sammansatt a\' hrr 1 Blix, 
iclrottscltef. K. Nyherg. v. idrottschef, B. Iverus. 
:.ekreterart·. E. L.iiwenhicllll och S. Svensson. 

Under !lret ha\<I hållits fyra protokollförda sam
nm1llriidell. 

I droll!!~ii~ongcll in leddes med terränglöpning. d!L 
]J:i ~rnlld av snijhri ~t den ohligatoriska skidlöpningen 
ej k\Hl(lc avh~lla~. [Jet ,<;t;lr~ta antal deltagarc. som 
viiI n~J.:'tlnsin iot:illt \lPP i en tlylik tävling inOI11 S. ,\ . 
F .. startade och inkommo till målet på goda tider. 
St'gmrc i re .. ]). !tC:nior· o('h oldboysklasser !,Icvo I-I. 
I'almer . E. LiT1tlholulI och .\ . Aminoff. 

Serietävlingarna pågingo mellan den,; maj och :1 

jnni och omfattlldc~ SOm alltid mecl ston illlres. ... e 
fr!ln lloiirjan 1111 :.Iul. Dc olika scg-rarne hlev() E . 
Ilcike. P ross och .r\. Aminoff. alla mc.1 m)'eket 
j.. .. I(!:a och jämna resultat 

\ '5rut färden" grenar "oro )),.r1öpning '50 mcter 
for herre och (L'm. resp. 100 och 50. S:Ullt kul!:;ti)t
ning. I löpningen deltol;:'o 9 par och i kulstötningen 
12 mall. 

I fcmkamp Onl \'an<lringspriset "Helmer L..ng
borg~ ~linl1e"~ "arom i år tävlades för första ~n
gen. scJ.:'r;ule E. Il cike Illed .?.~56 poäng. närma~t 
mljll av ~. Svcn~ol1. På I:!rl1l1d a\' det ihållande reg· 
!let och dc tun)..ra banorna kunde den fixerad(' milli 
lllipoäng'cn icke l1]lpn:ls. och kommer s:lhwda icke 
\'l1l1dringsprisel rItt utdelas denna gång. 

:-;illllävling-cn !1 .!oo meter såg l. Blix OI:h I~ich. 
:-;;jderlind som scware i sina klasser. 

(lm Dircktiir Claes I-Il1lt1Jerg~ nY\1pp~a1t:l van· 
(IrinJ.:'spl'i~ li.vlades tlen 2 och I r al\g\l~ti ~;unt (len 

O!] ... eptcIllJK'r i re~p. I) en svensk huvuclskjutning-. 
2) ",illmiug :;00 meter. 3) oriellleringslöpning. 

el'uom ~egr;lr i tic t\'t~nne si~ta grenama ble\' J 
Bli ., dl:"'''' r;ir~le innehavare. med Rich. Söderliml 
och Einar l'ettcr!o..-,(lIl nännaSI. 

Den J2 och 23 augusti Jloågingo mäslerskapstä\'· 
hngarn.. $ö",äl imlividlleUt som om " Idrottshor
Ilel". ;\I;illlare for aret hle\' I~. Zerlillg med 5·035 
poiinj.! och E. Ilcike SOIU god tvåa. I oldho}'sklas
scrlla \1111110 E. Luwcnhielm och _\. ,\minoff. 

I j)pning 10.000 meter den 4 september \'a11llS av 
II . 11ahner udl .\ .. \minofr på ovanligt gIXla tider: 
Ilen {iJrr6 tll'n IiIs!" p~ 10 år. 

l'ykellol'pl't som hijJls i h)'trd motvind den 20 i 
~amma In!lll. ~:'\J! S. Svensson och B. LlIndhorg 50111 

I,ästa miio. 
Arets tiivlillJ.{ar avslutadcs med orienteringslöpning 

i trakten av ~ l lirtsji) 11 och DrevvikeIl. En trevl ig och 
tlIm-iixlandc hana metl nio deltagare och Ulomonlent 
h1{l' lider. De (,lika ioegrarna hle\'o S. Svt:llsson. E. 
l.imllk,hm och.!\. .\minoff. 

,:~ vell ulom S . .-\. F. hava fö reningens medlem
mar tä"I:lI och ej utan fraIllbTångar. Sålunda hav.\ ell 
!lenal pri~ crOvrats vid för:,,1.krings. och I),.nkmän
m'ns 1i1\'11Ilj:,rar. vid Förhumlels D. ;\.1. i orientering. 
van'id h.ide forsla och tn.·dje pris togas i oldboys
kla:.'>l'll, \ .jr] I. F. Kamraternas budkavle-orientering' 
..... ml \'id Irlrousringens stafettlöpning å Stadion. 

I ;;;tOrt ~II kan idroltssäsongen a\' år '925 jänr 
fura" med elcn a,' '9.!4. såväl "ad beträffar resultat 
...om dehag;ueanlal och synes idrotlsintresscl inom 
f Meningen vara i slil,rande. 

For l~iksför1l11ndets idrottsmärken h:r.'·:J, t8 med
ICllllnar fullgjort dc erforderlibr.!. proven. Av Iless,. 
lirt! fjjljande nyförvärv: 

6 st. g'llldl11ärkl.'ll. t sI. silvermärke och .2 ~1. broll~
märken . .! st. hrolliomedaljcr. r st. förgylld silvermc· 
dalj. 

23 i'it. "illkorsmc{1aljcr hava erövrats, ,6 hrons och 
i junior . 

Dct ~mlllllal1lag(la anlalet tii\'lingar har varit tio 
serictii\'ling'arll:ls sex dagar elå riiknadc SOIl1 en 

- u('1! har föreningen knnnat lit dela I diplom 
till idrott:'Tllästaren - .2 vandringspriser. 2j me
daljer .. , plakeuer O('h ,p sil\'erförem~l; delta ,iii 
,\lir (lel herocnde p.'! dc minnesgoda \'älgörare som 
alltid ~lcrkorUlna. l,lCh till "Hka kommiue.n sti'!r i Slor 
tac).. ... .alllhet ~ ... ktlld. 

Samtidigt :K)III kommillen !lItalar sill tack till för
l'ningens mcdlemlll..r för det intresse som \'isaIS den 
alhn:inn:L idrottCll linder det ),r.'tngna året. \'5gar dell 
h'>pp:I(O. att ~lIn1l1a intrl'~ och stöd måtte komma 
itlrollen till del under I1U stlllld •• ndc säsong. 

I filrhoppnillg' härnm Qvcrlällmas denna herälIeise. 
:-;tllckholll1 ,len II) januari 1920. 

l'II(Ir /JIi.r. 
idr.-chef. 

/Birger I \'crns 
sekr. 

_____ --=S.:.T"O"C.c".:.·/~IOLM S AM AT!) II 1'0 Re." 1 NGS M e OLE Al SBLA O 

Terr(itlg/fJpllillg 

Seniorer: 

Oldboys A. 

B-

SerietävliJfganta 

Seniorer: 1. 
2. 
3. 
I. 
5. 

OluUo.\l> A. L 
2. 
3. 
4. 
o. 
6. 
7. 
3. 
9. 

10. 
• B. l. 

2. 
a. 

MEDDELANDEN 

FR,AN 

IDROTTS· 

KOM M I TTEN 

Prislista 1925. 

dell !G/4. 

.... 

l. B . Palm er ............... Biigaro 
2. R. Svensson ............ • 
3. E. Al1der~son . . . . . . . . . . . . • 
1. ]O~. Lindbohm ............ • 
2. E. Löwenhielm ......... • 
J. A. Amino[r ............... • 
2. K Kybel'J!; ........... _._. • 

d", So/:._!/. 
E. Ileike._ .... Plattsiffra 11 Biig:lre 
s. :-;\·ensson ... • 17 • 
l. Blu .... _ .... • ao • 
C. v. Friedrich .. • 3' • 
F. Weidland • 41 
P. 1'056 ...... • 24 • 
E. Lind bohm • 29 • 
Rub. Söderlind • :1I • 
E. Löwenhielm • 3' • 
H. Hörlin ... • 38 
c. G. Hosenblad • 4f, • 
F. Dn.blgren ... • ii i • 
!lieh. Söderlilld • OS • 
G. \r. Söde rbf;lck • 7 ~; • 
H. F. Ähiallder • 8:! • 
A. Aminoff ... • 12 • 
G. A~lröm ... • 14 • 
K. Nyberg ... • .--, • 

.I-elllkamp den '/& om \'andringspriaet _Helmer J.1Utg
borgs Minne ) 

l. E. lI eike 2.356 p. 
Liten sih'ermedalj med löpare. 

Si",,,i,,g 200 mtr. dm ö/8 

Seniorer : J . 1. Blix ...................... _. Bägare 
Oldboys : I. Rich. Söderlind............... _ 

7'11t'/i"g om Dir. Claes Hulibergs \'&ndringspris 
den " 11/" !~/~ omfattande skjutning. simning: 
orielltering~löpning. 

J. J. Blix, \'Ilndringspriset ~:"nt 1it.e11 .ih·erme
dalj med löpare. 

2. Hich. Söderlind ......... Bägare (Extrtt. pris) 
3. E. Petterrson.... ........... • • 

J1fllslerlkapslärlingarna den u_u/s. 
~eniorer: l. ldrottsmäslare I). Zcrling !'jOM poäng 

. ldrottshornet_, stor silvermedalj 11\. 

löpare och diplom 

2. E. Heike ......... liten • 
3. C. \'. f'riedriehl' sto r brolll!lILedalj 

Oldboys A. l. E. LöwenhieJm ......... sil \'erplaktllt 
2. F. Dahlgren ............ lIrons • 

B. J. A. Aminoff .... .. ......... !';i1nrplnkett 

Illtlividtlella segrar 1 mtisterska}Jct. 

SeJliQ"e,': OldooYIl : 

JOO meter. 

l. lJ. ZerlingSt. brOIl!Hll. I. r.. l,öwenhielm Rt. IJronlllll. 
2. Jo;, lIeike _ 

l. E. lJeike 
2. P. Zerling 

• 
LiingdJtopp ; 

L E. Löwcnhielm • 

Forts. 

K O p 
Tdclon, 

Narnnanrop 

........................ 
KOL, ANTRACIT OCH KOKS 

från LAVENS KOLIMPORT A.-B. 
OCH Nt BLIR NÖJD 

., .................... .. 
Telefon : 

N a rnn llnrop . ...................... . 
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Vackra mattor 
i mjuka, hltnnoniska Ilrger bidrap i hög irad till all giva hemmet den pråiel av vånne 
och hemtrevnad, som en vlr dlerstr!var. I detta avs«nde äro de berömda engelska 

ARDEBIL-WI.LTON MATTORNA 
oo\·erlriffade. Tillverkade i aod Wilton·kvalitet efter den berömda äkta persiska Arde
bilmattan, äro de ienom sina flrger och hela ut5«nde sIdana, aU de tillfredsstilla 
även mycket hÖft sullda ansprlk men dd oaJttal Jtunna levurnlS tiO mycJtd 14gu pr/su. 
Den äkta engelska Ardebil-Wilton säljes i Stockholm uteslutande av oss. lkssutom 
erbjuda vi ett synnerligen rikhaiURi sortiment i såväl Wilton- som Axminsler- m. n. 

samt Akta orient:diska mattor. 
Dd som lilJjrnissJlill~r Ed~r SInaJt, Dtt som passar EcUri plis, kan Ni alltidjd hos ass. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SIta"dhll,.lltU 'limr" 'p«lltltl/r~,. 
l "'''/(0,.. p"U"tI' Hit otrg/llll/t,,,, 

I..n.p' <I, .. klll orutU<lIUltIl oth 
0.1111 '''' O/Hulttl jtlb,./JuJl 0.' marior. 

." .. " .... """""" ..... ,,, .............. ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ...... ,, .. ,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,, Skytle- och 

Sportkostymer 

A 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, alt de ledas oeh 
skötas av de bästa 

c I Ä N 
"", .. """ ............. ,,,,,.,,,, .. ,, .. ,, .... " ..... N ....... "".,,,,,,,, ..... ,,,, .. ,,.,,,,, 

Anglais' 

Anglais' 

En dast krJalifetsfJaror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Den obligatoriska olyeksfall försäkring-en 

lör Eder pertonlII ordnas på bästa säu genom alt 

ingå lom delägare i 

O\ISI::SIDIGA OLYCKSFAWPORSAKRINGSBOLAGET 

LAND OCH SjÖ 
Arbetsgiv.mllJ egen försäkringsinrittnini' E.rsätter 

förlikringen i RiJc.försäkringsanslaltcD. 

9.000 deläfa r c; 100.000 förslkrade 

Baktrycllt'ri Po//as. Sloc:/.:Jrolm 1926. 

Stockholms N:o 2. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

21:a årg. 1926. 

Redl~rlo" .n. Id,,", Utdelas gratis till 

föreninge ns medlemmar 
An.varla utgiv.re: SVEN SVENSON K.pt •• TORSTEN SOOERQUIST 

81, •• , J.,I ... ,u t O' 
StockltQlm Tt ' . 1102 f7 

" ............ _ ................................................................................... ..... ...... 
! \ 
l 

i MEDDELANDEN 
i , 
, fRÅN 
l , , 
: STYRELSEN 
~ , 
\ .............................. " " ............. " ................................................... ""~ 

Vid styrelsesammanträdet den '3 mars rörditta
des följande vaJ för är 1926: 

Skat tmästare: Hr R D. Söderlind. 
Ledamöter av skjutkommittl.,(!I1: Dr S\,(~11 TIolI_ 

herg. sekr., hrr A. Ehnqvisl och K. A. Peterson. 
]..cdamÖlcr av idrotlskomm il1een: hrr E. Löwcn

hielm. sck r. , S ven S\'cnSson och C. A. v. f'riedrichs. 

Följande akti'L'a medlemmar hava invalts: 
Lundström. O .• kassör. Tunndg. 20 A. 
HUlldbiad. S. A .. ingeniör. Elcktr. prö\'ningsanst 
SjÖ<I\'ist, G .. löjtnant, Grevg. 67. 

~Ul'fel', ~ .. 1iI. 
91/Öl'r 

Nybildad prisfond för tiokamp. 

"ir! .!W.llllllalllräde den 26 mars 1926 har förenin_ 
gens styrelse förklarat sig villig all emOllaga 
grundplåten till en fond, vars stadga r följa här_ 
lIcdan. 

L'tö\'cr \'ad som direkt framgår av stadgarna. 
fi)rtj5.nar det alt plpekas. att detln pris i motsats 
tiJ1 \'andrincsl)ris och tävlingspris i allmäuhet är 
avsctt att kunna erövras icke allenast av förenin
gcus _stjä rnan- utan av varje medlem. förutsatt 
att han icke gcr tappt. 

Det fel. som mången tillvitar idrottstävlingarna , 
nlimligell att förleda sina deltagare till ansträng
ningar utövc r förmågan för att bliv::! den bäste, 
finnes alltså hlir i allenast ringa grad. Var och 
en kommcr fran1. gAr det sakt-a, gA r del dock 
säkert. 

PA 1!rund hära\' vågar styrelsen uttala den för_ 
hoppningen, att de a\f föreningens medlemmar . SOIl1 
allse. at! ett ihirdighetspris .sådant som detta har 
en uppgift all fylla, efter råd och lägenhet vBja 
lamna ctt bidrag till fonaen. 

Större och mindre bidrag emottagas tacksamt av 
idrottskotllmittens sekrctcra«:, am3nU(!nsen Ernst 
Löwcnhiehn. a,lress Mynh'erket, och ~omma alt re. 
1100'isa~ i medlemsbladet. 

STI ' RI!LSf:N 

@penZhuset 

gz;silDel', 

ghr-o!i:-;tol'g / 
9'&ngf. ~/'f;UjilUf!le"al'e ~ gjJegål' prishtll'antl '-_________ , 
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Balansräkning den 31 december 1~25. 

TiffgcJnga'r: 

Kontant i kassan ......... . 
.·{~liers Kopt'o 

: I aktie i jönköp. o. Vulcans 
JTam)stic'ksfabriks A .• B. . .. . 

Itlven/ariers K on lo ........... . 
Atllmlmitiol,.f Ko,,'o 

109551. skott (statens) å 5 öre 
3200 st. skott (Norma) il 6 .• öre 

f)cposi/iQluriilmi"g .......... . 
S/?arJ..'{lsscriikllillg ............ . 
LöpmrdIJ riikning ............ . 
K(/.pi/al,·äk,,,i"f( .............. . 
MCl/alju &- Afärkell.S KOllto 

1 ~uld1llcdalj å 100:- ..... . 
77 föreningsmärken ........ . 

5 ... :75 

921 :26 

1.000:-
240 :-

201 :60 256:35 

100:-

8.975'97 
272 :0 3 

41 :°3 
250:-

18.J.:80 284:80 

Kronor 12,2 .. P :44 

S/wlde.-: 

Pristolldrrs Ko,,'o .' 
Damernas Prisfond .... ,...... 721 :,,6 
Kamraternas Prisfond ... ~'.. 721 :,,6 
Bankir Nils Persons Prisfond 1,000:
Bergsingeniör F. O. Carlins 
fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533:05 
Folke Fagrells minnes fond .. 1,000:
Dir. Nils Hedbcrgs fond för 
1925 Ars träningstävlan .... 156:02 
Å Ingeniör O. Ramk\'ists fond 
för '924 1I.rs handikaptävlan 
kvarst~ende ränta ......... . 8:62 
I!. Lc\'citus fond för .AII_ 
rouml.prisch 1925 ........ 100:- 4,2.J.O:6, 

I?i~'ss~'öldc,,-s Konto . . . . . . . . T ,75°:
Kapital KOl/lo ...•.......... , .:".. __ -,6".2:c5"o:;,,,,,83 

Kronor 12,24' :.J.4 

Vinst- ocb förluslräkning 1925. • 

J"komsle'" 
~ledlemsavgifter ............ . 
Räntor ..................... . 
Räntor ~ prisfonder (skytte) .... 211:37 
lnsallll. till I 'dcrspris i skytte .. 550:~ 

In satser vid ~rets skytlClävlingar..!..73",6::'..,.,. 1,497: 7 
I.Östa villkorsllll,'{\aljer (idrott).. 39:75 
Insatser vid ~rcts idrottstä\'l., 

idrottsprem. . ........... ... . 
Statens anslag .............. . 
Annonser i medlcmsbladct ... . 
Ammunitionsersiillning fr. stOllen 
Förtjänst \' id försäljning a\' am-

munition ................. . 
Vid \'~nltfärden rÖrs1l.Ida biljetter 
DU'crS<' . ................... . 

49:5° 89:25 

135:-

2q:-
535:-

16g:60 304:60 
226:-
1"2:-

U,g.'fter: 

O,,~koslnader : 
Medlemsbladet ............ . 

övriga trycksaker ....•... 
Porto ................... . 
Arsavgiftcr ............. . . 
Anmälningsavgiftcr ....... . 
Markörer & skjutinstruktörcn 

595:63 
174:-
76,80 

189:15 
6<,,-

( 1924 ~n; skolt) .......... 1,035 :30 
Er~i tlning till staten för 
skju tbanan ............... 124:-
Fanj. Swcdbcrg fö r tjänstgö-
ringsdagar 192.J. .......... 1°7:45 
Fanj . \\c<lbcrg för klistring 
,1\' tavlor 1925 ............ 75:-
l'lyra för rum i Stadion.... 150:-
Inkassopro\'ision ...... ...... 218:63 
Omkostnader för ,,1rutfä rden 323:75 
Försäkringsavgifter ........ 62:60 
~Ic:datjband. grav. ay \'an-
dringspris m. m. .......... 260:.J.9 
Anslag till Curlingsektionen 
1925 ........... . ... ..... 110:-
Idrottsmateriel ........... . 

kyttemateriel ........... . 
Diverse utgifter ......... . 

Skyttepriser ............... . 
IdrOTtspriser ............... . 
Vtde!. fria skott 3020 st. fL 5 öre 
Nedsknvning ;l.V ln\'entarie 

Konto med .............. . 
Vinst & Förlust Konto 

73'90 
37:;0 

233:7° 3,917:\0 
I ,8.J.2:55 

.88'54 
15':-

Kronor 

_______ :oS:.-T~O.:::C~Kc.H~O~L"A~1 S:!-~AM ATa 1/ ro liEN I NGS Af E DLE M SOLA D 

Revisionsberättelse.. 

Undertecknade, utsedda att gr3119ka Stockholms 
Amatör Förenings räkenskaper och förvaltning 
för 1925 U. till ordinarie lrsmötc 3\Tgiva följande 
berättelse: 

Räkenskaperna hava blivit genomgångna och 
d5n'id befunnits i god ordnirig. 

Alla utgifter äro vederbörlig~fl verificeradc.. Be
träffande resultatet av föreningens verksamhet Ull . 

der det g~ngna lret samt dess ställning vid samma 
~rs s lut hänvisa "i till i styrelseberättelscn intagtl.:l 
Vinst. och Förlust_ samt Balansriikuingar, vilka 
överensstämIlla Illed räkenskaperna. Av desamma 
fr:lTnglr, alt ett överskott för ~ret II krollor394:63 
uppkommit. 

Styrelsens protokoll hava vi därjäm te granskat, 
~h d~ vi under revisionen funnit. att styrelscn med 
mt och omsorg han<lhaft föreningens angelågen
heter, fll vi t illstyrka, att sty relsen beviljas ful\ oclt 
tac-ksam ansvarsfrihet för 1925 llrs förvaltning. 

Stockholm den 16 febr. 1926. 
E. Wigstrand Erik Hel/s /ttJ 

... _ ...................................................... , 

MEDDELANDEN 

IDROTTS· 

-; 
! 
l 
! , 
l , 
! 

I(OMMITT EN; 
1 ............................................................ : 

Idrottspris under 1925. (forts.) 
Kf/IsM/Fling: 

L P. Zerling St. bronsm. 1. E. Löwcnbielm 
2. E. Heike ~ 2. H . Stefelli!80n 

Höjdhopp: 
L E, Heike • 
2.1. Blh • 
3. P. Zerliog • 

400 mIr. 
l. P. Zerling • 
2. E. Heike • 

110 mlr. Jtdck 
l . P. Zerliog • 

DiSCtl.llkastlli tig : 

l . E. H eike » 
2. C. v. Friedrichs » 

Stav: 
1. C. v. l;'riedrichs » 

Spjlltkastning: 

I. 1'. Zerling • 
2. J' 

_. 
H eike • 

1500 mil'. 
J. 1'. Zerl ing • 

.lApning 10,000 mlr. den '1._ 
Seniorer: 1. H. Palmer .................. , .. Bägare 

Ovkel 20,000 ",lr. den "/._ 

SeniOf\lr: l. S. Sven~on o ••••••••••••••••• Higare 
Oldboys: 1. B. Lundborg .................. • 

OrieJtU:riNg"lipNiJtg: 

Seniorer: 1. S. Svensson . 0.0 •••••••••••••• Bägare 
2. L Blix ....... 0. 0 •••••• ,_, •• o.. • 

Oldboys A. 1. E. Lindbohm . .... ............. • 
» B. l. A. Aminoff ............. ,_,..... • 

l tm ledning av Föreningens 35 dn jubileum i 
höstas hade JdrollskommiUCIl glildjcn elllotlogo Ull 

vl~eker silverpokol !\II sin ordrörande, iivcrI:lleWjtnnnt 
friherrc Stig Rålamb, uU utgå till 1 Q25 års idrollS· 
Uliistzlre. 

Övrign hederspriser från idrottens gynllare komml~ 
att utdelas sålunda.: 

Kapten T. Söderquists hederspris till 6ell iorernna 
serietävlingar. 

Hovrättsnotarie K. J. Carl880ns hederspris till 
segraren i oldboys a serietävlingar. 

Kassör A. de Perres hederspris liH segraren i 
oldboys b serietävlingnr . 

Hevisor Birger Iverns bederf!prifl till 2:dre man i 
tih'lan om dir. elses Hullbergs vandrillgllpria. 

Hevi!lor Birger Iverns hederspris till S:dje man 
i tä,·llI.n om dir. Claes Rultberg vandringspri!!. 

Rik!!förbundels Idrottsmärken, medaljer för id rott.&
miirke-sprov samt \'ilIkorsmedaljer ntdela!!' i enlighet 
med fÖl'i!gAonde nummer M' medlemibladet. 

Idrottsmärket. 
~'ul1stiindig3 prov (lJ1' idl'otlsmdrket l\Vlndel" uncler 

föregående lh även av 
l'u.uL Zerling 
Albert Almström 

Stadgar. 
för 

Stockholms Amatorfö.-rru·,.gs pristo"d tö.- lioka,,'/' . 

§ .. 
ÄndamlHel med denna fonrl är detsamma som rör 

idrottslIlarket, Ilamiigen att uppmuntra idrotts1l1än. 
i synllerhet i nom old-boysklassen, till fortsatta 
idrottsövningar. p~ g rund hara" tävlas ~rllgen (Im 

pris enligt nedan närmare a.ngivna bestämll1elser. 

§ 2. 
\'innare av priset blir varje medlem, som gen!)rn 

deltagande i S. A. F:s lIläslcrskapst1ivlingar i tio
kamp under ett flerTal lir lIppnlitl en sanlUHlnl:4Cd 
poiingsllnnl1a av 25.000 l>lXint:.:. 
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, 'm grund för poängberäkningen lägges den of
fic:telh uträknade ,'crkliga. po.1.ngsumman. 

Den berliknarlc poängsumman är för medlemmar 
(rAn och Illed det Ar, umler \· jlkct dc uppnA 32 lirs 
l ider. t ill och 111C1:1 det Ar. under vilket dc uppnA 
SO Ars Mdcr, lika med dcn verkliga, för medlemmar 
under denna Aldcr di ,· jderas den \'crkliga poällR
SUlml1:!.1l med lvA, och för medlemmar ö,'er denna 
Alder multipliceras den "crkliga poängsum man 
med tv1l.. 

§ 3· 
0111 t\'A elle r flera medlemmar samma Ar uppnA 

ticn s ti pulerade po:ingsuI111llan. är den vi nnare 3\' 
pri set. !IOtn uppn!ttl de l! högsta \'crkliga poängsum-
1I13n , men dc övriga ha före träde till priset närmas t 
följande l\r fi}rc <lem, som detta Ar eller senare 
llppnft (le stipulerad e 25,000 poängen. 

§ 4· 
'J'ä vlamlc \)chöver ej deltaga i samtliga grenar :1\' 

tiokallll>C 11 för att f A tillgodoräkna sil! poäng för 
detta pri s. 

Priset kan e rönas flera glinger. \'arvid de be
räknade \)O.1.ng, !>Olll ö\'erskjuta 25,000, fä tillgodo
räknas för erhlU\aude av följande pris. 

§ 5· 
Priset skall bestå av ett föremål eiler vinnarens 

eget \'31 \'ilket skall förses med inskriptionen: .S, 
A. F:s I)ris i tiokamp för under (7) lir uppnådda 
(26,326) po.ing.» Härvid skall den \'erkliga poang
summAn ut sättas. 

Värdet a" dc pris, som utdelas, är avsett aH 
utgöra lII inst femt io (50) kronor med nuvarande 
penningvärde och skall höjas efter SOIll hand som 
1>C1l1lingvärdcl sj unker . 

Till dess 9 / lo-dclar av fondens lhsavkastning' 
uppgflr lill femtio kronor, 11111. idroltskolllll1it\l!n 
kunna bestiilll11l3 , at! pri ~ utdelas , vilkas värde un
derst igcr nämnda l>clopp. 

§ 6. 
Fondens kapitalbelopp ska ll årligen ökas därige

nom, att förutom e\'cntucJla kontanta tillskot! 
1/ lo-del :l\' föregll.cnde lirs ränteavkast ning läggas 
till bpitalet. 

överstiger fondens årsa\'kastning femtiofem 
( SS) kronor, och finnes ingen pristagare enligt 
§ 2. mli den d isponibla årsavkastningen användas 
till idrottspris enligt idrottskommittens beslut. 

§ 7· 
Om fondens lirsavkastning medgi\'er och anled

ning därtill finnt!:s. ml bestämmelsen angAcnde be
räknade 25,000 poäng av styrelsen hQjas ellcr sä n
kas "fler av iclrottskommitten avgi\'et enhälligt 
förslag. 

Skulle i öv rigt ändringar av dessa stadgar be
finnas önsh'änla, m!L styrel sen pli. framstäHninj-r a v 
irlrotlskollll11ittcll vic\ta,ga sfldana. dock lIled iakt 
tag-a ndc att sladg-arnas karaktär därigenom icke 
fÖr:i.ndras. 

..... _ ......... _ .. _._ .. _ .............................. ) 

MEDDEL ANDEN 
FRÅN 

SKjUT

KOMM JTTE N 

Under år 1925:förvärvade priser och 
utmärkelsetecken. 

Kamratpl'·iset 
Ivar Hjelmström .............. .. 953 po:ing 

f)amernas pris 
8 . Heikc 93° , 

J ubi/t'umsskölde" 
Il GyllclIs\'ärd ., ................ ' 355 » 

/:ärr..grt'nska pn'set 
B. Gyllensvird ............ - . . . . . 155 • 

Pristt Folke Fogrelis .",inne 
R. Gyllensvird ........ .. ........ 220 ... 

S. A. F:s All-Rollnd-pris 
S\'en Perman .. . .... .......... " - 58] • 

S. A . F :s 'lxHuJri"gspris i fältskjutning 
A. Ehnqvist ............. ,.' - . .. pI_siffra 5 

J. Fårn-grctl-s "ru i R,hskölds'ävli'~Kcn 
,\ I1lmq\'ist........ 147 + '35 = 282 Jloäng 

Irmiorgcvärct 
P. O. Ahlen 236 , 

.•. 11{!rQld Potsbergs vo ndrings pris 
H. l'rlman ............ ....... . . . 

Rrpresen.talll priset 
A. Elmqvist , ........ .......... . 

TriiIIi trgspriSt'tI 
I. K. A. Peterson .............. 283 » 
2. R. Gyllens\'ärd ... ........... 2]2 .. 
3. A. Elm(I\' ist ......... ....... 27 ' » 
4. E. Heike ... , .. ,.. ..... 265' 

Lagpri.s~t 
Einar P ettersson .......... , .. _.. IoS » 

Fn.-dr. \ ' ictorin ........ _........ . 101 » 
S t ig lIellberg .. ,................. 88 » 

S:a 297 po..in~ 

IloHdicappriscn 
I . P . Pa1-cn ............. .. .... . 
2. G. Bjurling .. , ..... .. . ...... . 

.8, 
R/2 

IS/J. 
7/(! 

I l / tO 
8/ 11 

22/1 I 

Fiiltskyttt'priwr 
E. H essler 
S \'en Perman 
A. Ehnqvisl 
H. Fri11lan 
J, r. Lahre rgren 
Yng'\'c Nilsson 
n. Gyllensv:ird 

>O. 

"'O 
• 
• 
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SeriemedaJjer ÅrtalsdiplDm 
i ~ilvl'r 

E. H,;ke ....................... . 643 po,ing 
.-\. Elmqvisl 
Fritz Eriksson 
1-1. Friman 

Gid Eriksson 
A. FIY~3r(' 

F. \\'eldlalld ........ , ... , .... , .. 038 • 
G. Mossherg .•.. , .. ,., ... , ..... . °33 • 

i brons 
S'ien Pennan ........ , ........• 0" • 
l .. ar Hjelmström ..... , ......... . boS • 
E G I-I ellgren ...............•.. Si 2 • 

Fält Sk)'ttcmcllal )4'11 
i guld 

A Ehnqvist 

i silver 
B. Ivcm s 
J . Lagergren 

H . r-. Jahnfol's 

E. G. Il cllgren 
y IIg- VC N ilssotl 

brOI1~ 

h,toner 

F. Albert ............... . 
C. C Boi\'ie ............ .. 
A. B. Ekman ..... •. •.•.. 
Th. Fredborg .,., ... ,.,., 
C. Gnpenstedt ........... . 
G. Hafström ........ _ . . . 
Sig. Hellberg "" ... , ... . 
1. Hjellllst röm ....•... , .•. 
K ~Iossberg .,., ......... . 
E. PctterS!>01I ......•.•.•• 
N. Sjöstrand ........ . .. . 
R. Söderlind ........... . 
F', WeidIa lId ........... . 

, 

2 

H Fritnan 

S\'CII Pennan 
r.. Weitll,l1ld 

Eric Ohls!,!)tI 
II j. Werner 

~il\'er ; bro"~ , ..I. 

• 
,(. 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • • , 
• 

2 • , 
S/.::,'lIrmärkc', Cell dif'/Q/IJ 

E. ArvidssOll 
I ProIIS 

E. Jotl sson 
N. Nordenson 
1-1 , \{oscnlJlau 

V. 1>.1. Bergmall 
C. G. Lindfc1dt 
l\'. Sjöstrand 

o. Häggluoo 

i silVeT 

i guld 

B. ()hlin 
htal~m.irk~ , b~. 

R. ~lossberg 

htatsmirk~' .i <;'h'. r 
s. Hellberg 

!lrtalsmärke i guld 

J Färllgrcn 

,,,,,,,,,,,.,.,,,,.,.,,. 

N. GUlhcll])erg 
(l. t\onlcufc11 
Il. r.. \{ing-dcn 
I'. o. .\ Iden 

E. H illherg 
G. Sc\'crin 
F Söderhil;l 

E. \\'ahl~lröln 

,\. Gyllenkrook 
G. Hafström 
Si~ Hellberg 
E. Hessler 
I II jehuström 
B. I"erus 
J. F. F agergrCIl 
G ~Iossberg 
'I'. ~ [o t hander 
B. I'Nl11an 
K. A. I 'eterson 

F. Weidl;l1ld 

J. Fiirll~rclI 
B. GylJensvärrl 
E. Hcike 
E. G. ll ellg rt!:1l 
E. Hellsten 
S. J-Iollberg 
E. Jeunel 
H. ~ l ahllfors 
R. ,\ lossberg 
N. Nilsson 
S. Pcrll1 :ln 
K. S tenport 

Årets terrängskjutningar. 
Stockholms skytteförbund 

nell 2-1 t i traktelI av Ndrrtlikc,~ Del! Viby. 
Arets första tävling gynnades icke av det st r!_ 

lande ,·äder, SOIl1 i allmänhet bruka r r!l;da , när 
Filrbundet stAr som arrangör. Ett ol>chagligt dugg
re~n föll under större delen a \' dagen och dessutom 
mrs\'l\ratles skjutningen aven rätt kraftig !'ydost. 
Dc~ta till trots halle ett manligt stort antal sk"t
tar möll upp till tävlingen. Särsk ilt glädjande \~ar 
att k<)lhtatera nan'aron a \' icke mindre än 25 
,\malörer. Tävlillg:cn var SOIl1 vanligt synncrligen 
dl ordnad a\' Förbu ndets \'ana filtskyttear 
rnngörer. 

K O p 
"""'''''''''''''''''' 

Telf ron I 

N. mn . n ro p 

.., ...... ,.,., .. """ ., 

KO L , ANTRA CIT OCH KOKS 
från LAV E NS KOLlMPORT A . -S . 

Telefon : 
Na nln. nr o p 

OCH NI B LI R NOJO 
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MM~n ,·oro följande: 
Meter Ttd för framT. Skjuuid 

Ryllare 600 45 sek. l m. 15 s. 
I j6.figur 130 45 sek. 
. ' t .figur ( front) 440 45 sck. l min. 
I/.f-figur 230 I min, 
KulsprutclU~1 350 45 sek. I min. 

Ledarskapet vid de olika skjutstationerna hand. 
hades a\' Amatörer och Kontorister. 

L.~ltaslc m'" var 2. '-arefter följde 3, I, 4 & 5· 
FöljantIe föreningsmedlemmar nld(!e prislistan: 

IV klasselI: I. K. A. Peterson ...... 23 tro 
3. Bo Gyllensvärd . .... .. 22 tro 

SO. Einar Peltersson ...... 17 tro 
60. H. i\lalmfors ......... . 16 tro 
67. F. Weidland .......... 16 tro 
70. ' l'. Ulff .............. 16 tro 

P.ri s t. o. m. ,6 tro 

11 & 11 [kl. 5. A. W. Tengslrand 
10. E. Källström ..... 

Pris I. o. m. 13 tro 

18 tr. 
17 tro 

Föreningens grupp uppnMde 89 träHar och be
lade därmcd s:te plats. Segrande gruppens resul· 
tat var 102 träffar. 

J Hi,\'lingcn 0111 .Orlogsskcppeb slutade S. A. F. 
som 11:0 J med 80 träffar mot segrames 83 träffar. 

S. A. 1:::. fältskyttetallriok tillföll denna glng K . 
A. Peterson, \'llken dessutom genom sin seger i 
Förbundets klass IV erövrade ,.AB. Rulles s ilver· 
sköld. ä"cnsolll cn första inteckning p1 klassens 
~ I a r.ga reta.-bäga re . 

Nordiska spelens fältskjutningar den 
7 och 8 febr. 1926 

Nordiska Spelens fältskjutningar gingo av sta· 
pel n under dc mest idealiska väderleksfÖrhällandcn . 
ClIistrande nordiskll "interdagar med massor av 
snö, ätsk illiga minusgrader och för Stockholms 
\'id kommande ärets första egentliga SOlskensdagar. 
C:a 1300 iI\' landets elitskyttar ända upp frän 
Korrbouen och ned till sydligaste Sklne voro sam
lade till tävlan . Allt omständigheter, som var för 
sig kraftigt bidraga till den stora skyttefest, dessa. 
tävlingar blevo. 

Tävlingarna. hade anordnats i terrängen mellan 
Jacobsberg och Barkab)' med start frän Säby 
glnl, där allting \'ar p1 bästa sätt ordnat för skyt
tarnas välhcfinnande. Vid söndagens fältskjutning 
till fots "ar hanan c:a 8 km. upplagd över och 0 111· 

kri lJg äbysjöll. Målen \'oro till antalet -" \'ara,· 
det försla under dagens tidigare I immar dllade de 
flesta skyltar stora sv3righeter. Skyttarna hade 
nämligen solen i öb'OllCn och mAlet var placerat i 
skubrgan, dket gjorde att flertalet tävl'U1de aldrig 
uppfattade sina resp. figtirer. Träffprocenten för 
Ile 20 fi'trita paIruIIerna torde icke heller hava varit 
sänlelcs lysande, trots alt rle ilesta av Stockholms 
clil'lky tlnr lillhör<le dessa patruller. Fram pä da~en 
bil'" \:'11lcllcr t id 1Ilälet syn ligt och visade. sig tleltn 
fårh!'tlland t ooksä i protokollen, 

De olika mälcn voro följande: 
ml'll.er 

Ryttare 500 
K, G,-skytt & K. G.·laddare 110 

" ,.figur i front 41 0 

K G,.skytt 225 

Sk:juttid 
1'/ ' min. 
50 sek, 

t min. 
40 sek. 

\ id amira mllet hade \'arje tävlande att be· 
~kjuta h 'enne figurer mcd sammanlagt Il skott . 
Iliigst 6 träffar finb'O tillgocioräknas pA en figur . 

t\" rleltal.!ande Amatörer lyckades 7 sI. nä pla
ce ring, vara\' Bo CylJ.cnsvärd med sina 26 träffar 
bh:v II :tc lilan och därmed bästa stockholmare . 

IV k/alst'n: " . Bo Gyllellsvä rd 26 te. 

39· F. Weidland ........ 24 , 
,26. K. A. Peterson 22 , 
148. 'r. Ul ff ....... , ... 22 , 
,(;g. Hj. Werner . , ...... " • 
, <)6. s. Perman "" ... ". " • 
200. H . Friman . . . . . . . . . , " , 

),Iända,.:ens fältskjutning på skidor hle\' Illera 
~kidli)pnin!! än tävling i skytte. ~Ulen "oro för 
lätta för dessa goda skyttar, \'arför Aktiden fick 
allt för slor betydelse för placeringarna. Jckc 
mindre än 13 t3vlande hade s1lunda 2-' träffar, d. 
\'. s. hogsta möjliga. och I träff efter stannade 
2" st. 

Banan SOI11 "ar II kID. lång, gick fram i tre\'lig 
lerräng i trakten av Säbysjön och Hägerslalun<1 
med start och mAI förlagda till Säby g3rd. 

),Iaximitiden var 2 lim, 15 min., vilken över
:.kIC(!:. jn- I tävlande. 

~l!\.len \"Oro: 
K . G .• skytt. ... 150 111. 

' /,. figur,.".' .. 3OO m, 
I I . Frim:ln, S. A, F. blev 

sens prislis ta, 

'!.,-figur .... 170 m, 
's-fig .... ", 160 m. 
N:o 47 p!'t [V ,klas-

DIVERSE 

),1('0 ,letta nr. alf Medlemsbladet följer A"b"s· 
flrogram",ct för 3ret. 

Vdr,.tfårdtn skall enligt årsmötets beslut anord
nas ;h'cn innevarande år och har styrelsen. SI501I1 
av programmet framgAr, bestämt dagen för den · 
samllla till den 30, maj, 

Närmare upplysningar komma att i sinom tid 
mcrhlclas. Vi hava endast med dcss.. rader velat 
fästa föreningsmed lemmarnas uppmärksamhet här· 
p!l i förho pning alt de ville ordna för sig sA all 
dc gallskOl Illallgrant kunna deltaga, För skyttar
nas vidkOlllmande ,har den lockelscn ytterligare till
)wt11tllit atl s tyrel sen beslutat förl:igga. tä,'lan 0111 
Fahrikiir P. Drcwes vackra vandringspris t ill vår· 
ulfiirde l1 . 
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Obs.! 

De som ännu ej avhämtat under Ar 1925 eröv. 
r,lde pris (ä\'ellsom årtalsdiplom fö r 192"). tord~ 
~narast möjligt sätta sig i förbindelse lIled förc· 
nillgells intendent hr. HaraJd Forssberg. Träffas 
säkrasl kl. 12-1 A 60 01, 

Herr Harald 
Idrottsförbundets 

Forssberg 
diplom. 

har ~rhA11it S\'~lIska 

Gl!Vä" pa avbetalnillg till ett antal av 10 SI. kun_ 
na 5vell i år erh!lllas frän S. A. F, Priset är i är 
sänkt till kr. 55: -. Kontrakt m. 111 . rekvireras 
genom sek reteraren. Sökanden bör själv skaffa 
namnunderskrift av skytteförbundets ordf. och 
sek r. 

Vid gellolllg:'lngcn av föreningens matrikel har 
framgAtt, att fÖljande 51 llledlezl1Inar äro iullt:lw
vare av idrottsmärket i guld: 

Aktiva 
Almström. Aminoff, Arnesen, Arnström, Sorin. 
Rr.tb"C E., Dyhlen, Elliol, ForssllCrg. Fryden. Gyl. 
lenkrok. Hansson C, E,. Heike, Hillbcrg, Hörlin, 
Jonss01I. Hugo, Lagerberg, Lab>erkvist, Lagerman 
A,. Lundborg, Moberg. Mossberg, Nilsoll Ernst. 
Nyberg, Pass J .. Poss P., Rosenblad. Svedfeldl. 
S \·edmark. Söderlind R, D .. Söderlind R. W., Så
derquist, Waldener, \\"arhohn. Wijkman. 

Stindiga 

Brage J. Cronholm, Friman G.. Friman H . 
Frinzan O., Hagström. Hamillon , herus, Kil1an. 
der, La.ngbor', Löwenhielm, Motha nder, ),1,,1111-
qvisl. Peterson K. A., RAI"mb, 

P;usiva 

Bratt. 

Dä dct kan tänkas, att nAgon 'blivit övcrlzol>!,ad 
Ix'! grund 3V bristande anteckning i matrikeln. pä. 
peka \·i, att sekreteraren är tacksam för plpekanrle, 
om n!'!gon eller nägra icke kommit med i ovanstA. 
ende förteckning. Ordföranden har nr. 8 p'" sitt 
guldmärke, Har någon föreningsmedlem lägre 
nummer? 

»Svenska tIIilst.·rskapen j kOHstdknillg avhällas 
söndagen den 21. l;'ebruari p1 Tunavallen i Eskils. 
tuna. 1 konstlknillg för herrar segrade Tore ).10. 
thande r Stockholm med 297.8 poäng, plalssiffra 
6 .• 

Ja, 51 stod del rätt och slätt att läsa idagspres. 
sen dagen därpA. Det lät ju s3 enkelt kan man 
tycka, men ete flesta blaJld oss ha no~ inte rikt igt 
reda pi att tkonståknings \'erkli~en ä" kanst, det 
är just det konstiga! Att t. ex. åka .en Atta n~d 
punkt. år ju inte sA svArt, men brer man sig ut 
på det hala , och ~(!r sig in pä ~doppeldrei er.sclzlan 
gcnhagellwdoppeldreicrct , som figuren heler nå iu
tcrnationella 5kridskosprAket blir t';{lkel1 ditt så . ' 
ZI1vecklad. - Beglvning. stort tll;unod och intresse 

samt 3rslällg" (ramng fordras för denna s\'!'!ra 
irlrolt~ren, Det har följaklli~ell visat sig -att en 
kOllstäkare förs t nar han uppnäl1 en lämligcn 
fra.m~kriden Alder kommer i sin hi'~sta form, 
(Arets \'ärldsmästare, österrikaren Willy Röckl är 
t . e,", 38 lr,) 

Den nu -,z-Arige s ),lotte» stAr i Jag SC'l1l1 ett 
\':lekeTl föredöme för alla yngre, kOlllm:lnde cham. 
pions, Han har visat oss alt målmedvetet arbete 
siuIIigen även fA r sin "ä Ifört jänta belöl1i~. Hat 
len av för .Motte.! 

/laie. 

P. s. 
Aret s enda skidtävlillK hölls söndagen den 31 

jan i Enskede l D, N:s märkeshalla. Föret var 
tUIl!-:t. 3 ~r. blitt och regndis. 
Tirlcrna hle,'O: 

S('IIio"(',, I ) E G. H elIgren 3 t. 23 III, 35 s, 

i'Ng.,... oldboys I) H, Friman 2 t, 28 'II 17 s, 
2) E. Hillberg z t , 43 m, '3 s, 3) RSöderlind 2 t. 
.. 9 111, 23 s. -,) E. Löwenhiehn 2' 1. 57 111, 10 S. 

Ald,,(' oldboys I) K. N}'berg z t. 5" 111. 5 !I. 

Österrnalms Guldsmedsaffär 
- E. SJOBERG -
10 STORGATAN 10 

Stort urv.1 .v 

Lysnings- och Hederspresenter, Priser 

Bouppsättningar 
i såväl äkta silver som ny.ilver 

F'iiddsedags· och namnsdagspresenter såsom armband, 
broscher, rin2'ar m. m. 
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Vackra mattor 
i mjuka, h;umoniska firi~r bidf1lp i h6i 2n.d till aU giva hemm~t den prågd av \'inne 
och h~mtrevnad, som en var ~fterstrtvar. I delta avs«nde aro de berömd" ~ngelska 

ARDEBIL-WILTON MATTORNA 
OÖvertnlf3de. Tilh'erkade i god Wiiton-kvaHtel dler den berömda äkta pe~sisk.a Arde
bilmatlan Iro de ienom sina f1rier oeh hela ut5«nde sldana, aU de hUfredsstälJa 
aven mydel hÖf.t stilida ansprAk men dtt oaklaf kunna ILvtlTl'lJS till mydctt /4gu p,,~r. 
Den akta engelska Ardebil-Wllton s1ljes i Stockholm uteslutande av os~: Dessutom 
erbjuda vi ett synnerligen rikh:tltigt sortiment i slval Wil lon· som Axmmster- m. n. 

samt lkta orientaliska mattor. 
[)d som ti/lfrmssJäl/u Edu smoJt, Ort som panor Eder i plis, Iran Ni alhidjd MS 055. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SMndinll.il/f1 ,lIniII JpUllllliffil, 
i mill/pr. I'/Vdfllll fe" 111/,,,,1111", 

/.lI~' ,. 4.tll .mIllJaliJuJ «" 
OUII elllDptisllll jabTihJ/ '"' IIIIItJo,. 

,,,.,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,, ..... ,, ... ,,.,,,,,,, .... 
Skytte- och 

Sportkostymer 
Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, aU de ledas och 
skötas av de bästa 

•• 
A ,,,,,,,.,,.',,,,,,,,,, ........ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,.,,,,,,,,,,, .. ,, .... ,,, ...... ,,, 

Anglais' 

Anglais' 

En dast kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Den o b I i ga lo ri s k a olycksfallförsäkringen 

för Eder personal ordna, på bästa sätt genom at t 

inri 110m delägare i 

O.\.1$1!.SIOICA DL YCKSPALLSFÖRSÄKRINGS80LAGfIT 

LAND OCH SJÖ 
Arbet.,i .... 'nas egen fÖ l"!ikringsinriUning. Euitter 

föraikringen i Ribförsäkringsan.t.lten. 

9.000 del ägare; 100. 000 f ö r.lkrade 

Boktryck,ri Pol/M, Stockholm 1926. 

Stockholms N:o 3. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

21:a ärg. 1926. 

U tdelas gratis till 

fOreningens medlemmar 
.... n'v.rii U[iIVflr.: SVEN SIlENSON 

R.dl~!lo"." •• d .... ' 
KIp,". TORSTEN SÖOERQUl8T 

Si, ••• J .. I ... I.Oft 'o. 
SIO~~,",~'" Tal. 10217 
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iv Å R U T F Ä R D E Ni = = 
~ ~ = äger rum Söndagen den 30 Maj till StensläUen A Värmdö. = = = 
_=! Särskilt förhyrd dngbdl avgår frAn Nybrov iken (inre) Kl. 9 J. m. pucis. Matsäck bör medtagas, ==; 

då restauration ej finnes ombord. Avgift för resa tur och retur är 3: 50 för herra r samt 2: = 

==_
~- kr. för damer och skolungdom. J-Iemkomsten beräknas till kl. 9 e. m. !=== 

MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA 

r---------- TÄVLINOSPROO~A"'- ~ 
= SKYTTE: ~ 

fältskjut ning : 30 skott. ExtratHvling mot t riangeltavla : TvA provskott och = 
K!as~inlleln!n.: tre gällande skott. ValFri regi. stll1lnillg, ~ 

tid 2 min. = 
A. Mäslerskapsklassen. Klassind elning : ~ 

~ B IV 8: 1/1 klass. A. M!isterskap.klassell saml IV & III kl~5'. ~ 
;: B. Alla övriga sk}ttar. ;: 
;: C. Alla övriga Sk)·Ulr. En omskjutning iill.iten mal förnyAd insats. ~ 

_~_~ Insatser för A 8: B kr. 3: . fOr C Kr. 2: - Illsat:. kr. 2:- för alla. I 
= Damernas tlYling: 1 pro\'sliou och 5 gIllande 'kOli mot lO-ringad pi~lo:lad3. Valfri sLällning. h'gen Insa ls. :;: 
~ Oevir och ammun,tion tillhandah.!lth "'/IIi .. , EnJ.1.st av föreningen tillhandah1Jlen ammunition får ~ 

~ an\"lndas i denna !.lvIing. ~ 
= 

~ IO~OTT: ~ = ~ Kulstötning: Startl\'gift kr. I : -. StafettlOpning (herre 8: dam.) ;: 

I ,,,m,,::;:~~::~:::~,~~~:,:::,",:,,,::::::, .. " .... ,,, .,:': ::~: .".,,,. ", .. II dN ""II"d oc. "d .. ". I 
= hllrUlcc v'J~."'''n. = 
;;; Pil. alla ckl,.!!a.., dU' OV.IIsl.ltndt tlMlJa mtlN' Mr I1Ujo:Uprls , WlnI ocb. r", Ikll! Il i'i1lSlr., dttt'fI"de JlhU,,&: •• n •• dock .1\ ("dall = 
~=- S." 1".,. ",tdhlllmar lp rhl. om Mr yJratfiroHlI IIPpslU, "."drlngsprl. . ~ 

DANSMUS I K MEDFÖLJER. = 
jijlllllltllllllllllllllllll l lUllllllllllllllllltllllllllll111111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111 1 111111111111111 1 11111111111111111111111111111111'11111111111111l'IUIIIII'IIIIIIII'ltlllllllllllllllllllll~ 

'Jj,Uf!ler, 'tJ,rftl, 
CP -.Jl/oer 

OpemliHsel 

y?;;St'lul!J" 

7n;'·;'/i:.!rJrg / 
9l'"ulg f. ;7I"'~.iJl",.lrmr('. JJf'går pl'I:fl/.umrd/ '-__________ _ 
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\ 'id <,l\'rel..,c:-.al1lmanträde den 7 maj itl\'aldes föl· 
j:mde n~':l aktira tl1l'dlenullar. 

Carl Falk, .J.;öpman, Mälarhöjden. 
]~rik Holm~tnuHI. e. n. hovrättsnotarie. Karla-

di.g'. S2. 
Einar J lu~cni\! .... CI\'llingcniör. Vanadisvägcn 22 B. 
E. \\". II ;ijcr, c. jii).:lJ1ä~tarc, Torsgat. 36. 
lian ... j\'il ... ~'lll, in~cnitir. A.-B. Elevator. Ulriks,la1. 
Nils ~nrberg, körsnär, Regeringsgat. 25. 
c. r:. ~all·lel1. a~:-.ewlr, Kortullsgat. 22. 
C. G. :'-an lel1. k'lrrC~I,.)nriclll. ~ortullsgal. 22 
B. \\" ~k Igh. liljtn3·1t. Gre,·maf!uigat. 6 B. 
F. H Ström, kontorschef, Kungsholrnsgat. 10. 
R. G. ~äfwenhc'J!'. e. jägll13.C;larc. Domäm'lyrel-.en, 

Årsmötet 

äg.Je rum !t f<:nixpalatscl den 26 febr . och \'ar be
<.ii[.;t a" ett f.\rtinla! medlemmar. Förha.ndlingarna 
lcdfle~ ll\' ,'iee n·driiran·len. enär ordföranden. \'ar 
Hirhinrl!'ail all !Iän·ar:\. P~ revis r>rernas tillst\tka.n 
hl'\'ilja'il'~ ... t) rl'l~en tln,,\'arfrihet för det g~ngna 
II.rct 

\ 'al al" de ~tncl:-'f'IIICdlel11tuar, som \'oro i tur 
alt a\'g~. m. fl: funktionärer ut föll p!t "äH som 
fl'all1}.!!tr ,1\' ,lcl UI~ända programhäitet. 

1~l.'pre"entanter I S;ockhOlms Skytleiörbund ble
\'tl frill . S. IUI;unh och hr B, h'eros, med hrr A. 
ElnUI\'ist och Hj. Werner som suppleanter. Till re_ 
prC:~lIt:uller 1 Stockholms ldrottsiörbund valdes hr 
h 'ar Rlix med hr K ;"\'yberg SQm suppleant. 

~t'da.n ~al1llllautra tet a,·~lut3ts. utdelade~ iÖre. 
ningell~ 25·år~märke till iöljande me,lIemll1:'lt, 
nämligen IcJ,:-ati01!J; .... ·kreleraren Hugo Bern", fahr . 
p, Orc\\"('~. hYI-!J,:nalbll1;;!, J. A. Lundgren, red. E. 
B'l"lriim, ·h~ Xil~ ~nrrhin. direktören Axd Storm 
!'Ich !!ro~~hallll, Ih,her t San·lell. Herrar Drewes och 
Bthtri;m glndrle mrenin~en med att personligen 
n;in'ara uch mottaga sina marken. 

[utrec;".!hiil-!'are ffir ull,le' lI.ret all~kaffade 2i 
11)11 I!lcdlt'lIl111ar till,le[as hr r. Fredborg. 

Till ~ist lIhlelades sk~tle- och idrottspris. 
St.lck!tolll1,\o Skyuefnrbumls förtjänstmedalj i 

~il\'er har tilldelat" f .. ih. S. Rålamb. hrr E . Reuter_ 
skiiild och n, GyllclIS\·ärd. 

MEDDELA N DEN 

FRJ.N 

IDROTTS· 

KOMM I TTEN 

Ang . "Amatörers hederspris" och 
idrottsm ä rket . 

fiircniugcns program för året fiulles \!ftcr 
.. Tii\']j l1gsdagar t926. följ:U1UC meduelande infört: 
.. Samtliga tiidilll-:"sdag-ar i fk allmän idrott tävlas 
jiimdl <)111 • \l11utiirers heder~pris H)26 ('ioC med
h.·'mhl" Il'! 11:1' 3) i de grenar. som respekt i ' 'c täv. 
lin!.!~rla/-!ar fjjrekolluna .• 

l'n,lc hän\'i~ning till tä,·lingsbC'st.'immel"erna 
frir 11\""""311111'1:1. priJ;, sid. -41 i prog-rammet, med
·1 ... ·ln ... härn!c I \'tlt'rlig-are, all I. ex. "id iöreningcns 
llIil:-.1er~k:!.:htä\'lill)!ar i tiokamp det s~r ,·:!.rje med· 
ICI11 fritt ont cftc allmälall fullgöra tre "än,;terkht, 
om I'an ,Iänne I tror sig- antingen kunna fylla 
f IrdnllA'arna flir irlrQII:;märket eller för för-ell;n· 
j.! ... ·u~ IiIIklI ... medaljer. Hän'irt gälla tä"linq~reg_ 
lerna ,I. ,. ~, mer än tre kast ti1l1ta~ rj. 

I tädiuj.!:-.rc)!'ll'rll:\ omnämnda "",är:ikilt ubatta 
1)( \" I~'ar. k.)lIlm:1 au utgöras a\' iöljande .laga r 

Juni 13. Grupp Il, III och 1\' 
\m:-.• \1 Grupp Il, III och 1\' . 

St'pt 28. Grupp [I. III och 1\' ... amt löpning 
10,000 III. 

Juli l;. :iilllllmg I.DOl) 111. Tranebergsh:det kl. 
i c. Jll. 

Okt. 3, CykclAkning 20.000 111 .. O. I. P ., kl. 
J/z 10 f. tIl. 

I k .. ~a pro".Jag'ar är dct tillåtet all göra !Iler :in 
Ire hopp. au ev. f!öra 0111 en löpning samt. att kasta 
Iller än tre 1\3:;1, nock un(\('r iakttagande all den 
,tipulc ak- tnillilll!iorflrin~ell uppnås pi sex efler 
,araT14Ira fi"lljaJ\llc ka'l, tre ~ varje hand. ~:hom 
3" I:iding ... reglcrna framgh. erh3.lIe:. ej n!lg,)I1 po. 
än~ IIIl.\cr pr l\"·laj.!arna \·j,1 resultat. berälligaut.le 
lill f;·,rcnin~ell:-' ,·illkor:'lI\edal~er. 

I ,It' m·liJ,:t'll utkomna hc"tämmel:-erna lClr S"en
"ka G~'ll!ila ... tik- och Iclrollsföreningarnas Riksför. 
l>lu!·I .. manligl illmtlsmärke, vilka skola gälla frän 
den I januari 1926, stadgas bland annat: ,Fullgö
ran let a" pro,· .. kall ske l plats och tid, ;oQm p! 
mr"laJ,: a" '·cllerhij~ande förening re:ip. distrikts· 
förbulI,,~ .. tnel~e I)l'Slämmes. eller också vid I ve. 
derb(,rlil{ otflnin:.: utlyst tä.\'ling. \ ' arje pre)\' skall 
knntrlllcr:l.s a\' td kontrollanter. utsedda den ena 
a" mreni!!~en men godkänd a" rli!!'triktsslyreben, 
den anclra :1\' dic;triktss tyrelsen, och vid desammas 
;l\'liiKKa1!d~ J.:lilla (·lI ahal;r!a. bestämmelser, som "id 
s;illand(' av S\'enskt .. ekorrl., 

U('! S"llCS !>!tlc(1c.s vara mcningen, att llillills "äl . 
lnndl' praxi ... aH cn l1lc.Jlem, "om önskar a\'lä}.!g:t 
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pro\' filT idrOlhmärkel, anmodar en kontrollanl att 
lIärvan. ej \·illarc skulle få äga rum. PA grund här
av uPJlman<!.~ föreningl"n~ sa.l11t1i~>a nle,1I1"t11lnar alt 
Infinna si~ antingen ":r! tä\'lingarna eller ,'id här 
O"a11 angi\"na sä skild3 pronlagar. 

IdrllllSkollt"'" ''''f. 

Se ri e tävlingarn a. 

"Ar med drme och ,':Ickert d .det tvcks vara en 
förutsäUnillg fö.' god anslutning' till scrietäv[ ingar
nn. Dc b!Hla första tiiv[ingsrlagarll3s I!l.ga tempera
lur har tydligen a"skräckt flertaJet av den gamla 
kiiflltruPPclI. SOIll plägar 1I1åt il upp t il l de~sa popu
mra t:ivlingar. Ä nnu !lterslå dock tre tävlingsdagar, 
lill vilka alla vll.ra idrottsintresserade medlemmar 
hälsas välkomn a. 

Placering.:-n är för dem, som deltagit b1l.dn dnJ;:nr. 
Ila, följalllle: 

Sn,;orw: l\ilsson 12, ~ylen t7 och fornstedt 
26 poäng. 

Oldboys.1.: Falk lO, SandelI och Löwenhiehn 
t6, Söderlind 2S. Poss 30 och Lundborg 33 poäng. 

I d roll SUR rl' I fra "'/I 

T erräaglöpningen. 

SOllllll;lri'!rotlen inleddes som vanligt med ter. 
rflllglöpning, vilken ägde rum söndagen den 25 
april. I.öpningen Kick a\' stapeln vid Råsunda lik
som förra äret. Vädret \far mulet och termometern 
visade plus S grader. Endast fcm IIlw!emlnn r hade 
i !tr infunnit sig. Den j"r,lInle idrott sma nnen Erns t 
Vid\!, som befann sig P<~ pla tsen, erbjöd sig alt 
runk l ionera W ill tid taga re, pli. det a tl samtliga l1Ied. 
lelllma r skul1e kunna del taga i löpningen. Sta rten 
gick ('fter IOllning- med en minuts tllel1a.nrUll1. 'f er
tiingcn var sank. stigar och mossbelupna stenar 
haJ;.. ~ynnandc dem a" deltaga rna, som voro för
sc,lda med spikskor. Banan:. längd torde varit cirka 
.1,000 m. 

Hesultaten hle.\'o: Byluntl t i m. 4- sek., Svensson 
19111. 2 ~k., Ahlanfler 19111. IS sek., Löwenhielm 
2,! III, Ib sek och .-\ström 24 111. 10 sek. 

I drotliultrdcrar«1I 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6,000,000 

Idrottsmärket. 

GOlfkända pro\' för idrottsmärket ha UII(I('f ovan· 
lIamn,la båda tä\,jingsdagar avlagts i 

löpnillg 100 m. av : S,'cnsson, Löwcnhiehll, Falk, 
Kylen, Sandell, Söderlind, PO!>S och Lundborg. 
. löpning .100 III. av: Falk, Löwenhielm, Palmer. 

Sandel!, Pass och Lundborg. 
lliijdll0P/' av: S,'ensson, Sandell, Nylell, lil\\-en· 

hielm, Falk. Lum.lborg, Poss och Södcrlind. 
fiingdliopp 3\'; Sandell, Falk, Löwcnhiclm, Söde r. 

lind och Palmer. 
dlsklIJkosllliug av: Falk, Löwcnhielm, Nilsson, 

SVCIIS!.OI1, Palmer, Lundborg, NonlellsSOIl och Pas!>. 
klIIslötIljug av: Falk, Nilsson, llolmSlrand och 

Sandel1. 

S, A, F:s prisfond fö r tiokamp. 

L' uderlec.knad har nöjet konstatera, att fo nden 
1111 uppg,h till en felllledel av sin a"!ioC.lda minimi· 
s lvrlck. Bidragsgivarna äro: 

Poss, Josef, Kotarie .......... 5°:-
Segerlind, Fr., ingeniör ...... 50:-
Löwenhichu, E., :Ullanuen!t .... 50:-
Zerling, P., köpman ... •.... ,. 25:
FrCflborg. Thor, IIlköpschei .. ,. 20:-
Hansson. H., köpman ....... . 

Summa Kr. 200:-

Bidrag en\1Jltagas fortfaranrle l:tcksamt av 

Erllst Lir.tJcnhi«lm 
adr<,M;; Kungl. Myntyerket. 

Amatöre rs he derspris. 

I3latld :t!>pi ranlerna pÄ det ta pris miirka vi : 

I. Falk sex grenar, 3 poäng. 
2. SandelI fem grenar, + poäng. 
3. Löwenbielm fe m g renar, 3 poäng. 
-4. Lundborg fyra grenar, I 1>O.~ng. 
5. P. Poss fyra grena r , I poäng. 
6. Svensson tre grenar. 3 poäng. 
7. Söderlintl Ire grenar, I poäng. 
S. Pahner tre g renar. 

I drollssekretcrar«" 

F örsäkrings
rörelse 

I de flesta bransoher. 
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SKjUT- ; 

KOMMITTEN l 
Stockholms Skylteförbunds fält

skjutningar. 

Mäsferskapstävlingell de,~ ?1 FetJ.r. 

Denna fiiltskjulIling var förlagd till Agcstatcr. 
dingen, vlister om sjön t.1~elul1g~n. Yäderle~sför. 
h~l1antlcna voro rätt goda, mcn skJutmngclI forsv!!.
falles stundtals 3\' snöbyar och ojämn vind. Ml!.lcn 
voro nog i det lätl;,tste laget, men 51 nåddes ocksl!. 
höga resultat. Mästerskapsfordringarl1~ blevo .,sl!.
IUlula för denna tävling 24 träffar, Vilken poollg 
nåddes av .. A,natörer. 

A" deltagande Amatörer l!.terfunnos följande 
prislistan: 

1\' klassen: 2. 
8. 

Bo Gylknsvärd 
T . Ulf{ . ........ . 

23. H. ~Ialmfors ... . 
24. F. Wcidiand ..... . 

Pris t. o. m. 22 I.T. 

28 tr. 
26 tro 
24 tro 
2'" tro 

I grupptfivlin~t!11 IlIi~~I}ckaJe~ S. A. F. g~~ka 
eftertryckligt. \ 'år grupp hamnade ~ålunda forst 
pli 7 plats med uppnådda II t tro mo~ segrarnas 12.? 

'l'ävlillgen om .Orlogsskeppcu daremOl blev for 
fö ren ingens vidkommande angenäm. Genom de 
ovalllliimnda pristagarna i klass IV sköts San1l1l3n· 
lag't 102 träffar. vilket resultat visade sig räcka till 
topplacering. Dock fick iiran delas med Celll ral~.rn;l. 
och ~karp. 6 vilka n~ddc S:lIllma resultat Nasta 
tiivlinl; skulle allts~ fälla utslaget om, vcm av des~a 
tre, SOIll skulle få den efterstriivadc inteckningen. 

\ ' !\ra ICI)rescntanter i mästerskapstävlingen slut· 
ligen \'isarle mr dagen icke sin ,'erkliga klas~. Ingen 
a" delll nåd,k placering. 

S. A. F::. fält~kyttetallrik erövrades av Bo 
Cyllens\·ärd. 

Den 7 mars vid Runö. 

f örbulI,lcts sista fältskjutning för \'inters5songen 
hade lockat ett stort antal Amatörer till deltagan. 
de. Det "ar f iimst den från Februari skjulningen 
oavgjorda tä"!ingen om .Orlogsskeppe •• , som ,'ar 
orsaken härtill. SlOra förhoppningar s tälldes på den 
till förcningen åtcrbördade Nils Cyllensdird. och 

han Infriade ocks~ förvänt ningarna. Med s ina upp. 
nl'hlda ~4 traffar blev han bästa S. A. F:are och 
eri)\'fa<\c därtllet! "tallriken». Tyvarr ble,· det el\lel
Icrtirl dåligt med re;o"u\!alen för de fleSla anJra 
llIe, llelllll1a~lIa. l)en "id alla t1i\'lingslilliällcn när"a 
r:lIltle »Oturcn. ~rasserarlc våldsamt blarm våra 
mannar. och ~na.rt åler:.tOO endast atl konstatera 
nc,l(:rlagcl. ~Icn i9 träffar mOl segrarnes 87 hela· 
dc $. ,\. F ... :de plats och gick a"en miste om 
~cge, II från föreglIende tavling, som Ccnlralarna 
aVJ.dorde till sin rördel. 

:-'Iästcrskapsfordrillgarna: 20 träffar. 
I grupp!5.\'lillgen belade S. A. F. 9:de plats med 

80 träffar . Segrarnas rc~u\tat var 107. 
Ultl!'ag ur prislistan: 

~liistel'skap:iklasS(!n: 16. S. Perman ..... . 
Ii. B. Perman 

Pris t. o. m. :ro tro 
I \ ' klassen: 2. N. Cyllensvärd .. 

t9. T. Ulff ....... . 
47. K. A. Peterson .. 

Pris f. o. m. Ii tf. 

/11 & II kla~serna: 24-. E. Kallström .... 
28. A. W. Tengstrand 

Pris L o. m. r3 LT. 

Stockholms FäItskyttekår 

22 ". 
22 le. 

24 l'. 
20 lr. 
17 ". 
t 6 tro 
15 Ir. 

a"hilll sin mäslcrskapstä"ling den 25 lIlars i Järva
lerrängell lIled slart idn Helenelunds station och 
sista målet i tcrriingen vid Damtorp. Tävlingen blev 
kan:.ke den trevligaste under hela säsongen, llIen 
s1l var ,Ict uck~~ CII ::.IIAlande v.hvinlcrdag. Be· 
\..la:.:1igt nog ,'oro Amaturcrnas led ralt glesa, Ulen 
en slidan d~ lockar p~ så mÄnga sätt. .. 

!-ikjltllling'C'Il, ~Olll var trevligt anordnad, besva· 
r:ldc:. :'I' 'kraflig vind. 

Rc~ttllat: f'{:o 9 1-1. Friman ...... 2~, tr. 
• 23 A. ElnH]vist ...... 22 tro 

.\\' ii\'figa t\lIlatÖI'Cr fick Ulff 19 Ir., h'crll!i och 
Weidlallrl va.rde ra 17 och N. Gyllells\':ird 13 lr. 

I Il' 15 hiht;t i dcn ~)rdillaric liivlingcLl skölo yt. 
lerligan' 01 11 mästerskapet mot" mäl. 

S. A. F ha(h.· ett representant !lied bland de t 5, 
II Frilll:tn. som placcra{Ie sig ~nll:o 7 med t7 tr. 

~libtc .~kytt för liret illev \\'. Knuh!tOll, Skarp. 
IIlt .. 1 20 plus 2t Ir. 

I !i:unhalld Ill('fl :;kj utningen hade anordnats 
t\'ennc cxtratävlillJ{ar mut ringade figurer. 

N:o 5 l:. Weidland b/55 p. 
• i F. \\'eidland ...... 6150 p. 
lt 2CJ A. Elmq"ist _ ..... 6136 p. 
• ~C) II Friman .. _ ... 6/38 p. 

Pf)än~crna hle\·o. som s)'ne~. nwcket håg:L. 
h'crm hade :.Älunda 6 tr. i ,·ar.lera tä\'ling-en. mcn 
illc,' t\'lCk oplac('rad. 

.,.,,,.,, .. ,,,.,,,,,,.,. 
KOL, 

KÖP 

ANTRACIT OCH TtIdon , 

N_ n,n .n r OIJ 
från LAVENS KOLIMPORT 

KOKS 
A. - B_ 

Tddon l 
N.mnllnrop 

"" ... """""", .... ,.,.,,, ..... ,, .... ,.,,,, 
OCH NI BLIR NÖJD 
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Mot Östersundarna. 

Ti\\'lingell äger rum lördagen den .29 InaJ kl, 
4.Jo, meJ en vanlig och en hastig precisition!iserie, 

Dc skyttar som skola reprc . .:,entera S. A F. ut· 
tag'a~ av skjutkommitten och erhllla i ~od tid per. 
!"mlt!: kallel..e. 

Övningsskjutning å eftermiddagarna. 

L enlighet med år:.mOtels beSl UT har denna fråga 
mi definiti,·t ordnats. S. A. F. kommcr s:\lunda att 
dispOner:l li!1räckligt alltal ta,' lor 11 södra banan 
Vlr! KOlknäs för skjutning å eftermiddagarlla varje 
onsdaj.!' I. \ .. kl. 5,30-8. Dessa skjUl dagar iim or~ 
(li llade och I!älla s;'dunda uppnftdda kOll1p~lel1~serier 
för märken och medaljer etc. 

SkjulninJ.!'arna, .!>,1m kom Illa. att ordna'! fi1l~alll_ 
man!!. lTIed Kontoris\{·rna. taga ~in hij ~ jan ollsda,:en 
eten '9 dns. 

Jetongskjutningen den 25 april. 

Jet nger i brons erövrades av följande ~kynar: 

F]y~a.re. A. ............. 46 p. 
Si;'lerlinJ. Rich. . ......•.. 46 p. 
Jennel, E ............•..•. 45 p. 
Wcirlland. F .............. H p. 
Pellersson. E. .. - .•.•..... "'3 p. 
Biurlillj.!' . C. . ............. 42 p. 
Holll>erg. Sn::n .... •.•. •. _. 42 p. 
Säh·enhc.rg, C ............. 41 p. 

l :sta Träningstävlingen den 2 maj. 

rel!, fiirs!a tävling ä bana avhölls i blåsväder. 
\'a rför inga toppresultat notcrades. Cl:idjande 1I0g 

"ar dock anslutningen livlig. S!llunrl:l rleltogo 20 
SI. medlcm<llar. Resultatcn ble\'o följallde: 

t . B. C,'llens\'ärd ........ f)4 p. 
2 K. A. Peterson ...... 9' p. 
3· F. \VeidIand .......... tJO p. 
4, A. Elmqdst .......... 88 p. 
5. Hj. Werner .......... S, p, 
6. J. EMn _ ... _ .......•. Sil p. 
i H. I \'erus ............ So p. 
8. E. Jennel ............ s... p. 
9 I. HjelmstrÖtn ...•.... 8J p. 

10. E. Pettlersson ........ 8 t p. 
II T. Ulfi ........•.•... 80 p. 
12. B. Perm3u ........... 77 p. 
13· E. I-Ie;ke ........... -. i4 p. 
q . A. Flygare ........... 73 p. 
15. S"cn Hollberg ....... 72 p. 
16. Sig. Hclll>erg ......... i2 p. 
Ii . G. ~Iossberg- .......... 66 p. 
18. H . ~lalmfor~ .......... 59 p. 
19· E. Hellsten . . . . . . . . . .. 5t} p. 
.aD. C. G. Limlfelt . ... . ... 49 p. 

"Folke Fagrells minne" . 

l'roJb en tidig timme: och \'idrisa \'äderleksfÖr. 
hållanden "oro vid allmälnil1gsliden~ utgAng 21 st. 
t:i\"lan·le på pla.~n. ~,")m II,kn "ar kna.pp ringo 
·Ie fiir:. ta ome<:lelb..rt ~.-ä i elllen pÄ "'00 Il~tt!:r QCh 
rc/lan stra.x efter kl. tO kunrle: hU\'l1d~kjutniTlRarna 
taga sill början. 

\ 'i,1 2·tiden "ar tii\'lingen g-enomförd och resul. 
taten kunde ö,·crblickas. 

Del var meJ stOrt nöje lilan komt;tterade rle 
\'I~rkligt höga poängerna.. Sålunda har ~egrarens 
:esu1tat endast en gåuJ,! friruI överträffats, n5mli
!:ell !tr t920 då Tönne:; Björkman nådde 241 p. 
~1I jiimll3 poiinJ':'er SOI1l I 3reb tii"linK ha dock icke 
uPIH'isats vid föregående tillfiillclI. Till jämförelse 

.kUllna vi lI:imna, att förra lirets ~cgcrre~lIllat över'. 
triiffades av icke mindre än i mall. T ö\'rigt hän. 
visas till nedanstående uppställning över samtliga 
~erier : 

,00 
I Bo Cyllcnsvärr\ .. 45 
2. A. EIIll(I,'i:;l . .. 48 
J. B. Perma;rl .. - .. 44 
4 G. Säf\'enberg ..... ,5 
.;. ~ Cyllell5värd .. ..J-2 
(,. K A. Peterson .. 4 t 
I· J. F. Lag-ergren 4-2 

JOO 
4(.+ 50 49+5° 
4i + 50 ~8+4S 
...i+50 41)'T' 50 
45 'T'-I5 48 + 45 
43-1-50 ... i+45 
4, ..L.. ... 5 4i+~S 

8. E. Heike _ ... _ .. 25 
9· E. Pellcr .. st)n .... J I 

to. Hj. \\'emer .... 3i 
II T. l'lff _ ....... 3i 
12 F, \\'cidlamj .... 3r 
t 3. I Hjehnström ... 30 
1-1 .\. fl,q.:are ...... 35 

4-2+ ... 5 4,+45 
48+50 -n+so 
43+ ... 5 46+50 
+4..l.45 ...6+35 
39+50 39+.0 
+2 + 45 4.r+ J5 
46+.0 46+30 
3 t + -15 39+40 

15· E. Jeunel ..... 29 
16. R. Söder1ind .... 36 
17. B. Ivcrus ... .... 20 
tRo Sk '-~h ......... 4-1 

4 +30 411 +35 
30+40 39+35 
35+40 34+5° 
... '+ tn .3+30 

HJ. ~vl'n 1101Iberg ... 26 
20, Il. Kjeller ...... -13 

'9+45 30+35 
47+ 5 37+ .\ 

--

p. 

'.0 
238 
'J7 
228 
2'7 
225 
221 
.. 8 
21 5 
207 
205 
t~5 

192 
Il)<> 
188 
180 
179 
168 
165 
137 

-
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Vackra matior 
i mjuka, h..nnoniska UTger bidra1::I i hOg grad till aU giva hemmet den priigel av vinne 
och hemlrC'vnad, som en var dterstrlvar. I della av~nd(' Iro de berömda engelw 

ARDEBIL·WILTON MATTORNA 
oo\'C'rtriffade. Tilh'erkade i god Willon-Icnlitcl efter den berömda äkta persiska Arde· 
bilmaltan, iro dC' genom sina lirgeT och hela utseende sAdanl, an de tillrredsstllla 
aven mycket hÖEt ställda ansprAk men da oaJlol/tlmllG 'rvtrtrtlS till n/!dm låga PfjMT. 
Den ikta C'ngrlsa Ardebil-Wllton $Iljes i Stockholm uteslutande a\' oss. ~$sulom 
erbjuda vi ett synnerligen rikhaltigt sortiment i så\'il Willon- som AxminslC'r- m. fl. 

53m! Ikta orientaliska mattor. 
Det som tiJljrtdsst51/u Edtr SH/ok, Od som palSar Efkr i plis, kan Ni aJhidjd hos oss. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SlIandiIUW(~fU 116r$11l IfMr,·.,.qfol~ 
i malto~. pnlfnl' !Kli oItom'lIfU. 

Ln~, ... tillla ori,"ullislla !Kli 
alla ta'Qp,/d" /"b~i""t a. ",alto~. 

A ]Il( A 'J' iö R g R l 
Skytte- och 

Sportkostymer 

... "." .... """" .. """""".""."""".",,,,,.,,,,.,,, .. ,,,,,," .. " ,,,,.,,,,,, ... ,,, 

F 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagels restau' 
ranter skall övertyga Er 
om, aU de ledas och 
skötas av de bästa 

A c 
" ........... """ ... "" ....... """." .. "" ... """ ... """" .. " .. " ..... """" .. " ... 

Anglais' 

Anglais' 

En das t kvalil~lsv(Jror 

MILITÄR EKIPERINGS A-B. (MEA) 

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

Den obligatoriska olycksfallförsäkringen 

'ur Eder per.onlll ordnas på bästa sätt renom o.lt 

ingå lom delägare i 

O\IS~;SI DIC" Ol YCKSP'" LI.SFORSÄKRINC:>BOLAGJ::T 

LAND OCH SJÖ 
Arbet'lt'iv.rn •• egen fon.ikringsinrättning. Ersätter 

förtiknnie n i RiksfönikringsansuJten. 

9.000 delägare; 100. 000 för.Akrade: 

J- H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Te l. Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Lim· 
nar premieofferter 'och ordnar 
alla slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga resfods- och resolycksFnll-

förs. f semesterresorna. 

Stockholms N:o 4_ 

21 :a Arg_ 

U tdelas gratis t ill 

fOre ningens medlemmar 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

Anlvarlg ulilurl: SVEN SVENSO N 

1926. 

R.d'~'lo"." •• d . .... ' 
lI.p'.n TORSTEN SOOIiRQUIST 

el.~ •• J .. I ... ,." '01 
S'oc~~ol," T.1. 102 11 

Sthlms Sky tteför6unds våru tfärd till Wik på Värmdön. 

Zfoue/er, !:fllId, 
9ltuer 

gpi'rahi,sc! 

d/gM/dl'r, 

Jrtlir)//Slorg / 
gr;IIlY/. E7fo".!ltllderfll'l'. JJ''!Iiil' pdflitll'mlt/ L _________ -' 
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s. A. F:s vårutfärd den 30 Maj. 
\'3I1r~I_;, ~'lldamakt('r lekte a,'.en I Sr me·j S. A. 

F:loo lIlt'dlcmmar d.rulfärfis,jagen. En mulen mor
gon pr.wade h~n <leras intresse för dagen. Enda .. ' 
elt fyratimal IIC"ul<'lo pro\'et och fingo i år "0111 ti
dig-arc år .. in hcltmillJ.! ,\\' en strllande vacker 'lag 
Låt en gAnj: filr alla lära er kära foreningslIlf"dleln
mar att ,årulfardclI numera alltid äger rum under 
":lekert \-:illcr. ~IHrJ!OI1CII~ upp~~·n har intet att hc. 
tyda. 

:hen , år "tiilldes ko~an till Stensläuen. varest 
A1I1atörerna ,,\'n:u tri,'a,., ~å golt. och i \'ilken ter
räng ruuJIig-hclcr finna:, för olln'äxlande, tre\'liga 
skjutrnllf(ar, nch mr övrigt allt, som till en väl
orr!n:lrJ utfiird !iii!'cr. 

SedtuI dr II trevllg.\ b!IIHirdcll va r över och en 
vacker liigcrp1:tl .... utsetts. samlade O\"erSlelöjtllant 
R!i1amb \k·1tag-arlla och häbade dem hjärtligt väl_ 
komna. rikl;l1ulc .... ig: .... pcciellt till de särskih in. 
bjtlllna \'ännerna fr~u S\"eriC!~s Kontoristiörenins;:s 
Skyuefi'rening. "ami lill fie damer, som t!lädjande 
t1<}~ mertfiilJI. Irl)ls ri:.k iör litet regn. Prog-ra1l1. 
met 1IIc<I<Jelade .. komma att likna för~ående år ..... 
med deu dominerande fällskjutnillgen. idrotts!ä\"· 
lingarna och tlen förargliga Iriangelta\'lan med des!> 
20. ZO, bom. nch sist lIlen icke minst dansen. 

Fältskjutningen. 

-'f ustuskClfskloss.-Pl: 

A. Elmqd!.1 .,., .. t6 Ir. Ö\'erstelöjtnant 
RIUambs hederspr, 

2. A..J. I l jclm (Kont.) 15 Ir. S, A. F:s hellerspr. 
3. Bil Cyllcnwiird .... '-I tr. Kontoristförenin· 

gcns hedersp r is. 
4. W. Jansson (Kont.) 14 tr. S. A. F:s hederspr. 

Diircfter komnm: 
S E. Heike .. ,..... 10 Ir. 
6. K. A. P{'terSt1n.... C) tro 
i. Il Frimall 9 Ir. 
8. E.. Hellsten ,..... 8 Ir. 

fl' Nass'lI 

I. H. ~Ialmfnr.. "" 17 tr, S. A. F: ... heder"· 
pris. samt första 
inteckningar I: 
Fabrikör PlIulus 
Drewes ,-andring .... 
pris och Direktör 
Henric Kjellers 
\·andring"pris. 

2. G. :-'1r"l5~tx-rg 15 tf. Kontoristförenin. 
g-ens hederspris. 

3. F. \\'CltJland ...... 15 tf. S. A. F:s herierspr. 
4, Hj. Werner ...... 15 Ir. Bägare 
5. /\. \V ' l'cn/-!,sl rruld .. 15 lr. :t 

6. A Flygare ........ 1-1 tro :t 

i. G. ~äh·cnberg .... 13 tr. )lo 

Hiir~ft~r l1ulela.lca sk~·ttarna i paIruller och 
fin/-!,o tlel a\' fiirut,;,1.llningen för fältskjutningen. 

E.fter att ha\·a ägnat matsäcks.korgarna all nö.hg 
url,märk!.o"ll11het ~a,· <len första patrullen sig i väg, 
okän.la ,iden till 1lI[,le~ .• Fienden. uppenbarade sig 
för!!t i fonn a" I 4·figurer pi ett a\"St~nd a,· c:a 
240 m, där en skjuttirl av 35 sek. tiIHcännag:w .... 
~Iall fick ~~Iunlla ra"ka pA för att hinna med sina 
6 ~ktJII p~ dctta riitt lAnga avstånd. ~äsla mål be· 
s\l~1 ;t\' helfi~urer i front ställning på 480 lit., lIled 
el1 !>kjutlid av I I .j mm. Så kom 3:dje mAlet. K. 
G,.l>kytt p3 340 meter väl undangömd i ell hergs~ 
sluttning- rA 40 .... ck. skulle dessa beskjutas. en lid 
som \'i~ade sig' vara iiir kort, enär .fiendell;' g-3nJj 
p~ g-!I.n~ .förwallll. i den svärrckog"noscerade ter· 
rfillg<"ll. Det fjärde mälcl var 1/2.iig. på 360 meter 
- .j~ ~ck. - och dN 5:tc och sista 1/4·fif{. pä 2S0 
metcr, med end:bt -10 sek. skjuttid. 

Fältskjutningen \'ar sdir, kanske den s,'äraste 
,.(lm \'åra skyttar någonsin bjudits i Stockhohns· 
trakt-en, och re ... tlltaten tala också sitt tydliga språk. 

Sedan alla tä\'lin~ar :l\-S!ulals, trMdes dansc.n till 
han<lkla\'ertllu .. ik, till .. det var tid för urrbrott. 

Pri"tlt"~lningen iörrättades ombord )ll b!ten av 
ön·n.te!fljtnant R:\Iamb, en!i~l följanrle pri!oli,;lor: 

8. T L'1f! 
9. B. r ,'cru., ... - .•.. 

10. B, Permall ..... . 
Därcfter kommo: 

12 tr 

" u
J I tr. 

t I. E.. Jennel ........ 10 tro 
t 2. C. Ri.igheil1lcr .... J O tr. 
13. ;\. Gvl1ells\':ird .... tO tr. 
\.j. S. R!ilal1lb........ 9 tr. 
IS. C. G. Lindfelt.... 8 tr. 
16. Rich. Söderlinrl.... i tro 
J 7, 'sven Jjul1ber~.... 6 tr. 
IS. Erik OISSOT1...... 6 tro 
II). ' ''. Odq\'ist ..•.... 6 tr. 
20, , Blix .......... :2 tr. 

(h'rigo d:)'ltor: 

• 
• 
> 

H ;\ i]:.:,011 ...... . 8 tf S. A. F:s heder pr. 
2 P. O. AhlclI, .... . 
.1 1-1 F RlI1gJcn ... . 

Däreher: 

4 J T lallman 

i II 
5 tro 

z " 

Bägare_ 

• 

Damernas tävling. 

Fru B 
2. Fru C 
3 Frkn P 
-I. • A. 
S. , G. 
6. )lo l. 
i ' E. 
8. f ~I 

Ilell!>tel1 
F1Y.iZare. , .. 
Stranllberg. 
Akcrmark .. 
Gyl1clls"ärcl 

Ahler ..... 

.... p. 
39 p. 
35 p. 
34 p. 
32 p. 
29 p, 

Sill'erske·j, 
Nåletui. 
Sih·ersked. 

• 
Nl\.Jfat. 
Berlock. 

Jansson .... 21 p. • 
;\iIS!lOI\, .. 21 p. , 

STOCKHOL.\IS -'.IIATOR FVRENINGSI/F.DLE.\ISBLAD B 

Triangeltavlan. 

Aldr/' klasun: 

T. ~ Rålamh ....... . 

2. Rlch. ~t~lt'rlill'I. .. . 
3. II.i. Werner ., ... . 
.j B~\ G\'lIens\'ärd ... . 
5. E. l-!eike ........ . 
6. H. Frll1l3n ..... _. 

7. G. :\Io",~herg ..... . 
8. w. Jaus;,.)11 (Kon!.) 
~. 11. :\Ia!mfors_ .... . 

to. r. Wei,Jla.nJ ..... . 

l'ng,-c klasscII: 

T. r, O. AhleIl ..... . 

55 p. Knlltt)Tistfjlrt'nin~ 
gen .. he,lt'r~rri., 

53 p. BäJ,:are. 
.~3 p. .. 
53 p. .. 
52 p. t 

52 p. .. 
51 p. Bä~are. 
51 p. Sk!!! 
50 p. Bägare. 
49 p. Bägare. 

38 p. Bägare. 

Idrottstävlingarnas 

reslutat ble\"D följande: 

K//Iståtuing. Seniorer: I) Hcike 9,92 III., 2) 
Nil~ron Q,.H m. Oldboy.:;; I) Hallmart 10,0" 111., 
2} Falk 10 III .• 3) Ehnq\'lst 8,3.j m •• 4) \\"i~hl'lger 

Staf(ttlöp/ll·It~.- l} Fru Norberg-hr Falk 15,6 
S., 2) Frk. Israelsson-hr Heike 26.3 !\ .• J) frk. 
AkeTluark-hr Ahlell 26.4 s .. 4) frk Jall.~tl
hr ~il~-.on ... amt fru och hr :\Iahnfor,. 27 s., 51 irk. 
Strallllhcrg-hr Söderlinrl 27.1 ". 

I ,"olltllr~\·ärl"en. iör juni t926 ~krin~r I1liir. 
kel n. \\. om d.rutiärden följande: 

,Den 30 maj \'ar kluhben inbjuden delta,i!'a i S. 
A F:j fiih~kjutning i förening Illf.'d utiiird till 
Stensliittcn !! \·ärmdön. Denna utiärd och tä,·lan 
var ~änlele" lyckad. dels genom Ilel "ackra vädret, 
del... kanske i ännu Ilögre j!rad genom rlcll stora 
\'äl\'illighcl, kamratlig vänskap och lnlre:.~e. ~Olll 
kOlli dra medlemmar IiI! (Icl frän vhra "ärdar 
inolll S. A. F .... ~ 

.) Herre wo m. + dam 50 m, 

r····' .. ,·,·,·~ .. ····, .. ··,·· .. ··· .. ···················· .. ,· .... "., ................................... ,{ 
! i 
i MEDDELANDEN ! 
j 1 
i FRÅN 1 
i j 

L ....... _... ... ~~~~~.~~~~ ..... J 
Vitt styrclse:sammanträde den I i juni iörränades 

ill\'al a,· iöljande åtta okth:o' ",~dlemmQr. 
Anderson. E. W .. tjänsteman. lilla Bältgatan 1311 
Beq.:striim. B., Karlsviksgatan I. 

Derkert. C. G .. upplJÖrdsassistem, XortulJ.'f;:ttan 3. 
Hultin, K. O .. loanktjänsteman. Swedenborgs. 

gatan 6 l. 
Hörnstell, J. A. \-.. banktjänsteman, Högbergs. 

galan 68 il II. 
Lindberg'. S. E. H .. köpman, Drottninggatan 8J .<\. 
SWf.'rllulHl, H. K. R.. tjänsteman, Nybrogatan 161 1. 
Til!man, G. E., Skepparegatall 27 

. ..... , .................................................. , 
; 

MEDDELANDEN i , , 
tRAN i 

i , 
IDROTTS· 1 

/(OMM I TTEN: 
.1 .. ................................. , ................. ~) 

Tävlan 'Ull del a\' gro~~h. I'er I.:tnghorg !>kä"kta 
pri~t ".lIt'1ml'r Langrflrgs m;lIl1l'f iig,k' rum den 8 
juni <Ich lladc samlat (, dehagare, a\' vilka 4 full. 
fi"iljrle lii\·lingen. A\' donator före!okri\"en minimi. 
pfJiin)..' uppn!hlrle<; lika litet i rtr !'O1l1 förra fll'et, va. 
d;lll dcl synes snm Dill miniInipoäng :1\' 2-10" iir för 
håg fiir d.ra medlelllmar. J.\·en lorde det kl\nna 
Ifr!!ga~~ltal', 0111 ~eU1 1\r icke är en för I~n!;' tid. 
r.\' ,n I for tlt'tta pns. De tä\'landes fIlder är ju i re. 
J.,!cl 1~llgt in p!t JO.lalet. och "ir! denna ålder kan det 
ju mycket lätt hiinda. att ,len f;ire~kri\"l1a dagen 
filr ta\"linJ;! icke alltid pa .... ar. ()n~kligl \'ore därför, 
IlIn hc",ällllllel!.crna kunde lI1i1dra.~. Förra Aret blev 
Ht'ik<: hä .... ta lilan med 2356.86 pnäng, \·ilket lII~en 
uPP"",1 k· i år. Re!;ultatet blc,' iilljanrle: 

I Falk ....... 21;8,1; p. 
~. Heike __ .... 2131,°'" p. 
3 S"ens«fIn... 2108.1 Q p. 
.j RylUll'! 190i,.jo p. 
5· Xib«Oll ,635,r4 p. 

'-'antl.elL 1315.515 p. (4 grenar) 
Zerling...... 9-15.9'J5 p. (3 ~rellar) 

~;holll ;örcl!/"gskolltrolllll1fl'r ffir idrott~lIl:irket 
har Stockhohm Idrotlsförhunrl godkänt Hrr K. 
Kyherg. B. lverus. E, LöwenhielTn och C. :\. von 
Fr'(.·(lrick!>. Hr r. Blix har blivit dOll1are av n 
klass. 

Idrottsmärket. 

linder serietävlingarna hava gnrlk:illda resultat 
fiir idrottsmärket a\'lagts av fi"lljande medlemmar: 

I ~ruJlP 11. III och I\' a\' 
I. Rlix, A. Bylund, C. Falk, E. Heike, B. H Lund. 
borg, E. Löwcnhielm. H :\Ii155On, ~. ~ylell. H. 
Palmer. p. Poss, C. F. \'. ~an,ldl, ~. Svemson 
och Rub. SöJerlind . 

I /::fllpp Il och f\- a\' 
C. G. Rt')SCllblad och F. Weidlan<l. 

~le.\lel1llllar, ~m full{dort proven i al1t'llalOt en 
gren. äro ej här medtagna. 

Ocn möjlif.!het samtlif.!a förenill/.:ens lIlt>dlclIllllar 
hade ilt! tlen 15 juni under kontroll. la.L:a idrott.,· 
lIIiirk ... l~ i felanJe grenar illIJlll !!ruPllCrna II. 111 
uch 1\' hade ej beaktat!.> a,' nhgon enda medlem. 
IdrOll~kolllmitt~n få r diirför ~Il)'u erinra om rle 
iillilradc hestämlllclserna allg~elld~ kOlltrollen vid 
:l\'liig.L:ande av nyssnämnda prov S:lm! om dc mr 
(It.'ssa pr<1\' bestämda dagarna (se föreghtndc nU)l1-

mer av medlemsbladet). 
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Amatörers hederspris. 

.\Il ,1(11113 3\- ... ta1\uil1!!en efter serierävlingarnas 
~hJt I<lrjle (\.:lta pri~ icke i likhel med hankir Per~. 
~n" pris iiir ~r 1')25 1i"lpa ri:.kell att frysa inne. 
PlaCl"rillgcn medlemmarna emellan är följan,lc: 

Falk ,~, .. h l.j.wcnh:chn .... 8 grenar .5 poäng. 
Hcikc .........•...•. • . 7 110 6 110 

!"\'en~""lII . . . . . . . . . . . . . . 7 , ; 
~andcJl . .. .. .. 7 • ~ 
I"h~ ..... .. . 7 • .I 
Blix och Xil~'><1I\ (, • ~ 

Palmer ..... ...... .. (, • .I 
Bylund ... ..... ... . .. 6 , 2 

N~,lcn ...... . .... ; • 2 

I{uh, Siir1crlil1l' .. .. ; • 
J .UIl- lll<lrg .. ~ • 

S A. F:s !,risfand fur tiokamp. 

Tran~p Ir! fdin fi')rcg:~~'1l1t' nUll1m~r ... 
---f.: ...................... . 
En OIl1:aliir •..•..... " ... , .. , ... " 
Su:ft'n .. ",m. II.. a,-..c~~'lr .......•.• ,.', 
,. ~Il'nller, C. B., 1If)lane ' •.. , ... " .. 
,. ~lcnt7l·r. R. jur bllll. , ... ", .. ', 

, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

:wo:-
10:

~:-

5:-
10:-

10:-

S:a 2-1n: 

1":r.·.(1 Lii',·('Hlliclm 
aM : Kunlo(l. ~Iynu' ·rkct. 

, ............................................................ -., 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT .. 

K OM MITTEN 
, ............................................................ ' 

Tävlingen om D:r Nils Gyllensvärds 
Vandringspris. 

S. A. F. - Ö. S. G. 

T :i\"11ll,!.:1.':10.11 lel;] ,'alldringspris a\'llölls i ~r dcn 
.af} u..::h .'\0 .11;1: Fiitstn;'lIlllla Ilagcn \'oro Amatörcr~ 
mi i ('1.lell p!e ;..:ru!1 1 a,· den till söndagen förla~da 
d.rutfärdt':I, dch 1.'11 M!nare dag~ll \'ar del O~tcr. 
un larn3!> llir. 
l.i·lrda:.!~aft\lncn \ar lugn, me.1 :;01 l>elysning och 

u,an \ 1\1 I. Tiivling .. hullIiirct \'ar elet bäsla h.)", ,.alllt~ 

lir:a i 101;':0:1. ,\1101 ",)rr) i l>CJ:erhumi>f. Laget .. köt 
)Ck ,a ut 1I111r·lt·ntliJ.!"t. I1Ic·1 l'n jämnhet. som "ar på~ 
fa'lalllC!. Ingen lIli .. .;'yckalcs ia,.t et! par »gin1a» 

·IIJo.":ill',..;er ulehlc\'o. 

Segrarne vårutfärdens tävlingar: 

Te1tlon , 
Namna n f'o p 

", ... , ...... , ..... , .. ,. 

Ov. töjtn. S . Råtamb. Fru B, Hellsten, A. Elmqvi.t, H. M.lmfor, oeh H. Nilsson. 

KOL, 
f rån 

K Ö p 

ANTRACIT OCH 
LAVENS KOLIMPORT 

OC H NI BLIR NÖJD 

KOKS 
A. - B. 

""."""'""".",,, 
Telefon: 

Nam n . n ~op 

".""""""""'",, 
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A 

-----

() .. Iersundarna "il1e emcllertid icke ",Iiil'pa Ifrån 
lOig prisct i år heller. utan It.'ittrade för <,iikcrhets 
skull på sill goda fjol!ersrez.ult31 en smula Och 
det "ar tur iör dem. ty S, A. F. haJe redan Ull' ler 
glrrtagen .i hemlighet. pUI~at ckt~allllna. :'\'är rö· 
reningarna p1 ~n,jal!.:;k\'al1el1 lelefonk.><je!o kl)lIatio~ 
nera le !oi113 re:.ultal k'lll",taler:uk!lo (j~ter",tlll"" ... e· 
ger Fem poängs ö\'ervil..1.. In;!en Illis<,unnacle tlt'1Il 
seJ!crn. Den "ar hå le "aeker och dilförtjänt. 

Rc,.,ultalcn bk,'o följan·le: 

Ost('rSIClld: Stockholm' 
1\' Skoglund. , 99p· F. \\'ei<llal1rl . 9(1 p. 

C. Bostrand ..... 9B p . E. J1cikc, , , , .. , , 95 p, 
A. ()I:'SI)n .•••• , . 9i p. B. Perma.n ...... 1)-1 p, 
E. Pettersson .. , . 96p· tI. G "Hens v;i nI. .. 9.' p, 
Il. A. LinderOlh. , 9-1 p . B. G~·llensyanl. .. ~3 }l. 
E. rider. .. , .. " 89 p. K. 

. '. Petcrson, , 9 1 p, 
P. O. Järdlll .... 89p· G. S;ifrcllllCr~. " \II p. 
J. S"ensson .. ,." 86p. A. Elmq\·isl. ... <)O p': 

i-l-S p. i-l-3 p. 

S1lNlcauta: 

,,"iIl~erl ,., ..... i8 p. E . .Ienl1('I.,..... 88 p. 
A Lindgren .... , ,-I- p. H Frilllan . . • • ~i I)· 

l)"ler"'und~ ~k)"ltt'gille!o "ackra hc,kr"pri ... till I~I 
SIa S .. \ F:are tillföll "ålunda (:. \\'eidlan,l. - E. 
Heike ICh B. Perl1lan erhiil1Q 11.1.J;are fiir ~ina re~ 
sultal. 

Stockholms Skytteförbunds Vårutfärd. 

S,'ruska Flaggall.f n,/g. 
.. ,\nmtörefJl;! hade en I)ckad rlaf,!'» och »EhlHl"I~1 

\'a1111 1Il5~larkla5sell~ lä!ote 111all i llag!'>pre!!iscn på 
m.'tnl)n~Slllorgollen. 

\'arj;:> Amatör ha tic \'crklig'cll al1)c,[11I11J,: ntt 
gläc1ja~ åt ,)et lyckosall1ma 1'('su1tatcl. D('t \'at !iinge 
'iedall S. A, F . hade ('n ~!e ~tor daJ,:. 

Ej minrh'e än c:a 550 ... kyttar 1I1cdföljllc Ik tren 
nc fiirh:yrcla ~l1ghäta.rna. SO,ll skulle fiira dem till 
Wik på \'ärl1l':I(ln. 'rillsamman .. 111('.1 alla icke ~k}'t
tar. k\'innor och barn. som man plägar ~äJ.(a. UI~ 
gjorde deltagarantalcl c:a 1500. 

Am:t,ttlre.rna. >oQn1 bilrla.le en en,l;! "tor familj, 
la~raele .. ig "id framkolll.:>ten I)!e en \'aekcr berg, 
kulle pA "ars lOPP S, A, F:", fana !'>\·ajaele. "aekert 
a,·tttknan.le sig mot den klarhl!l. himmelen. ),1('<\, 
ha\',la 1Ilatsäekar a"pw\'a'\es I tur och ordning- (Ich 
allt "ar Stlll\ det skulk vara, )fen iu;!en friijri \'arar 
beständigt. Snart ljöd första ~a1l1lingssignalcn och 
den frlrsla paIrulIen m!l.ste giva sig iväg, Sl sm1-
ningo,n a\·troppade den ena efter dcn andra och 
snart \'oro alla i full fart med all efter bästa rör~ 
måga söka "fä hAl. i »gubb:LflIa., 

!Jc olika 1I111cn hade följa llele \lpplOtällning: 
K. C.-lalrlarc ... , 175 meter. Skjuttid 35 sck 
I/I-fig, i sidled,. 325 » ~ I min. 
1/6.fig, ... , .... . 125» »30sek 
1/3-fig. ,... . .. 3~ » • I min . 
t /4- fig, ...... " 190» »40 sek. 

Dagcn hle\' som sagt Iycko~alll. I!lm(I"ist ble\' .. A_ 
lun·la mftster~kytt. och Bo Gyl1ens\'ärtl 2:dra man 
I 1\ kla:o;scl1, I den fältm3.:.siga tävlingell seg-ratle 
"ar grupp me I 82 p .• ett fen.nllcnalt re~uhat. :-OJn 

.,Iår på ~rän.sen till det utroli!!a_ SOUl ('II tidning 
Ull ryckte ~ig, r den \'aldiga tävlingcn mellan rö
rt'ninpgruppcrna bk,' S. A. F 11:0 3. end;!'il 2 p. 
efler lel sc).:'rande Kuug:>holm:-.lagel. Yi,lare Ater~ 
finna \'i följande namn i prislistorna: 
)'läster .. kap~k!as$Cn: I. A. EIIII(I\'i~1 27 tr . 

19· n. Pennan , ..... 23 tr . 
1\ klas~en: 2. B, C"lIcll~dird .. z(, tro 

31 T. Uiff .... , .. , 22 tr. 
56. H. ~Ja ll11fl)rs .... 21 tro 

SLldl eJl'an nämnt:>. h:ade anordnals en f;i!II11;'~sig 
J.:ruppskjlltning, gällande rlel ll)lIpp~alla \'andrill~s~ 
pri"ct »Gyttorpskann:ln». I tä \'lin~cl\ :igcr varje för . 
{'ning' rätt a l l sätta upp l\':il1ne grupper 0111 \'ar. 
rlera S mall, med en ledare. som icke f~r deltaga i 
..kjulninJ:ell. T;hlingcll "ar del rlrtt:l tillfiiflc ,.!. 
an.mILla'l. att den g'rupp. som stod i tur :Itt ~kj\1ta, 
1IIt1ltC!o a\' en .spanare •. !;(lm mcddeladc all »(ien
dl'n. tagit ställning i ett fl! n;lt:ra hllil'lra meters 
:lhlån,l heläget ~kogshr~'n. Liilllplig" plah för 
.. kjut~tällllinJ::'" funne:- cirka 100 I11lr lällgrC! fram 
I tcrrän;.;:en, Ti,] för framr~'cknin(!', ... kjutställnin. 
gen:- ima!,:ande och lOpaning alll'lo~!o till :z 12min. 
och .',kjulliden till / l -I- min. Hi)g' .. t II ... kolt fingo 
a,·;.:'I\·a;, pr man. 

SA .. nart skjUlplatsen nAtt,. rckognos.erade .. ter· 
riing"en "an,id »fiellden~ upptäckt<"s p1 3.\':-tAnd \'a~ 
ri,-'ral1!.· mellan 1,5 lill 200 mIr. 1:'lere "lIllifi;.:urer, 
m:ukcran le Tll')lståndarc. \"ilka r('dan intal!il ~kiut. 
;,I:illning. fUllllQS i diken, bakom buskar och i ~kug
gan lmder trad. I fronten stodo tre sh"ckell I' I 
fig.. \'ilka a\' de flesta öJ.:<lnhlicklif,!'cll 'blc\'O be~ 
~kjulna 'lch mycket riktig-i nck"fI milo efter n;\f,!'ra 
"ekun,l"r I de~~as 5tiil1e kOlTll11o nu L\'A "Ivcken 
11lar~cheran le fi~urcr. passcral1dc en J,:lällla f .,ko
J,!t'!1. Hill' gäl!flc dct, 0111 111<1n ~kullc k0111111a n"~,:'II1 
rart med reHdlatel. l)(ot vi~3Jk! sig' llälllli~cn. all 

le .. sa fil!urer linder ~ill »marsch» pa ... ~radt! ell par 
an·lra »!!ubbar~ och att man. 0111 ma.n var pflpass
I if,!', kun·l~ »slå id. flug'lr i en .. miiII». d. \" lO. mer! 
"amma kula träffa I\'elln" fif,!'urer S .• \. F:'i fiirsta. 
lag ha·le ,)Ck~1i lUr hiin'idlag, När gruppcn .. kjuIii, 
\'i",1 le det sif,!' nämligen, all meel -l4 lo~~:ule !oktltt 
ha.le skjuhb -1-9 träfiar, Det \'ar .Iclla rt'~ult:lt. 
.. 1111 :iV 13g:"pre~sen betecknaJles ~"'111 fCllmncn3[t. 

I alh fUIIIIO;; i terrängen l] ..,tycken figurer. al' 
\'i1ka \'är grupp träffat II, 

In,mt u"lingsledningen uppsl<Jd fii~ku.,~i')II. hu~ 
ru\'i la. lenna poäng skulle kunna ;.:ol\känn3.." men 
dfl tii"lingen ,'a r a," fältmässig karaktar och ..,1i an· 
,mInad. att 1\,änne fi:,:urer kun·le Iriiifas merl ~am
lI1a sköl! . fanns gi\'Cl\'is ingen rimlig allllliirkl1lrlg' 
all göra, 

~. /\ , F, fick härigenom första inlcckningen i Ilel 
sllItl iga \'anclringspri se t och hemför,le cJe.,sutC)J1l 
Norr Iiska Bokhandelns hederspris. 

I elen mr dame rna anordnade t:i\'lingen lyckades 
fri)kcJl Gyl!ens\,ärd skj uta 9i POällf,!' Illot den 10-
rinJ.(arlc la l'l:1.n. (lagens bästa result a t. Sege rn f .. !en
lOgs henne likviiI, p!e grund al' all skarp am1HUI1l
lion a1l\·än!5 i 5t. f. ö\'ningsaml1l unition, 
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. \lIa \'om ~torbcl:ltna med cin dag. Ej en .. de 
obetydliga och Ilel\'i~ egendomliga heder~prisen 
fÖrml.lrIe im crka lot1iran,le på solsken",humorel. 

L\'cklig-a"t \'oro kan .. ke de scgrall,le grupp-
skyl·tarna. Rn Cyllen·q·är'l, Elmq\'ist, Friman och 
).Ialmfnr" .)Ch >lera .. IC<"lare herus. 

Fä!t"htetallrik,," t'rihrade~ a\' _-\. Elmqvi"t, "il· 
ken {;cu,)m :oin ..eger i mä"ter:;kap!>klassen .~\"en fick 
en chance atl htllliiira :\ .• B. Rulles .;;k\lll\, dock 
förlOt efter olll"kjulllin{; 111('11 ). E Glans, som ha· 
de samma träffantal. 

Onsdagsskjutningarna upphöra den 21 juli . 

Spegeln 
t. o. m. HI. 1926 

Artalsdiplom: 

EIIIlCI\"ist. . \ , ....... 3°· 5°, 
EricSOTl. Gid. · . . . . , . . 48, -
Flygare. A. 50, 49, " ....... 
Friman. H 48. 47, " ..... 
Gyllens\':ir,l, Bo ...... 49· 49· 
Gyllens"ärd, X ...... 49· -l7. 
Heike. E. . .......... 5°· 49, 
Hellbcr{.!. Sig. 48. - . 
Hjelm .. tTfllll. I 5°· 49· 
Hollberg. SI'CII 48. 47. 
I\'erus, B. . . . . . . . . . . 5°, 49· 
Jennel, E . . . . . . . . . . 5°· 49, 
Kjeller. H. ........ " 47, -
Lagcr~reu, J. F 49. 49· 
1lalmfors, H. ....... 48. -
~Ios!tbcrg, c: · . . . . . . . 5°, 49· 
~il!OOn. i\. .......... - . 
Pcrll1an. B. ......... ·50, 50, 
Peterson, K. A. .... .. 50. 49· 
Rudberg, I. "" ...... 47, 
Sko.t:h, B. IV. · . . . . . . , 5°, 49· 
S1ifvenbcrg-, C. So. 50. 
Söderlind, R. ........ 5°· 50, 
UlIf. T. ............ 47· 47, 
Wekllanrl, F. ........ 49. 49, 
\Ven r. Hj. " ...... 50. 50. 
\\·erner. Hj · . . . . . . . So, 5°, 

So 
-
48 
-
49 
47 
48 

48 
47 
48 
49 
-
49 
-
49 

50 
49 

49 
49 
48 

49 
50 
50 

Skyttemärke ; guld. 

Eden, J. - - , 
PetterslOon. E. ...... 49, 49· 49 
Tengstrantl, A. W. . . 49· ..s. 47 

+ 5°, So, 
+ 50, 45· 
+ So, 50, 
+ 45· -. 
T 5°· 5°, 
+ 50, 50, 
T 50. 50, 
+ - -, 
J- 5°, 5°· , 

5°· 5t), T 

+ 5°· 50, 

+ 5°, 50, 
J- 50. -. 
+ 45, '5· 
J- 50, 45, 
+ 5°, 50, 

+ 45, -. 
+ 5°, 50. 
+ 5°, So. 
+ 50, -. 
+ So. 45, 
+ 50, 45. 
+ 50, -, 
+ 50, 50, 
+ 50, 5°, 
+ 50, 50, 

+ 50, 50, 

+ 45, 
+ 5°· 50, 
+ 50. 45· 

So 
-
So 
-
45 
45 
So 

45 
45 
So 
50 

'5 
4; 
4; 

50 
45 

45 
45 

;0 
'5 
45 

50 

HANSA 
STOCK H OLM 

Aktiekapital ooh reservfond 
K r . 6,000,000 

Skyttemärke i silver . 

Dandallell. F. ... ... -,8. -,6. ++ - 50, 50, 50 
FredharI{, Th ......... -, -. - + 48. , 
Hörnsten • .1 :\ \\' ... 46 , ....... -. 
Lindberg. S. E. ;\. .• 49, 46. -
:\orr!cnfel.Jt. O. -, -. -
Xonlenssoll. l\ 50, -'9· 49 
RlIlgllcn, H F 49. 48. 45 
S\"C~dll1ld, 11 .... , ... 4fi, 

-,-, 

50, -'9. 47 
49·4.47 

""t' 47, -'7, 47 
+ -, 

Ähien, P O ......... 50. -'9· 45 ...,.... 50, 50. 49 

2:dra Träningstävlingen den 13 juni. 

I likhct lIled fi:lrcgflelld" träningstävling dldde 
för dagen h~rrl vind, varför resultaten blevo ~\'asa 
öv{'r lag-. Dcltag:lrc:ultlllct I'ar ä\'en nägot 1Ill!ldre, 
,!,Cn (Je vackra sOlll1l1aniindagarna locka bort frAn 
staden. 

o. E. Heikc . . ......... 95 poäng. 

•• Bo Gyllem.\'ärd ....... 89 • 
3· E. Pcttcrs~On . ........ 88 • 
4· r.. ~I(), ... h('rg . ....... 87 • 
S E. Hcll~t('n ........... 84 • 
6. S"cn Hol1bcrg . ....... 82 • 
7 Hj. Wcrner .......... 79 • 
8. B. I'·eru .. .. .......... 74 • 
~. Il. II" !"k,,!!"h ........ 74 • 

'o. Sig. Hellberg- ........ 73 • 
" I Iljehmtriill1 ........ 72 • 
12. A Elmqnst .......... 7' • 

Skjutningen om Claes Hultbergs 
Vandringspris. 

Den första grenen ; denna tävling, en S\'ensk 
huvuc!sk jutll in~. iigde rum samma dag som lr5-
nil!g"~ t ii\'l illl{cn och hade glä(ljande nog lockat ej 
mindre iin 8 deltagare, vilka alla vilj a ha\'a en in-
lcckning ; det vackra priset. 

'I'rols den kraftiga vinrlen \'oro resultaten , ~r 
betydligt hÖl{rc lin fjolArets. men ,3 deltogo också 
denna gållg ett par \'erkliga skyttar. 

I. E. Heik<, .. .......... 95 poäng. 
2. Bo GyUemwärd ...... 92 • 
3· ~vell Hollberg ........ 82 • 
4· H. \Vester ........... 78 • 
5· E. Pettersson ........ 76 • 
6. Rich. Sötler1ind ....... 76 • 
7· B. h'crus ............ 74 • 
8. I. Blix . ............. 57 • 

F örsäkrings
rörelse 

I de flesta bransoher. 
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Föregående Ar;; t:h-ling yar rlen fi}fsta om ,lett a 
pris. Dä segrade Bhx, tfOls alt han ä\'~1I .Jll llg 
sillnsl J skjutningen. FA se hur d~t ~lr i lr _ kan. 
ske upprepaT han sin br3,'ad. 

Riksskyttetävlingen 
I U1Iköpi"g dell 16-18 juli. 

Till o\'annämnda tävling har frAn S. A. F in-
g;\u anmälan för följande skyttar: 

A. Elmqvist, 
Gid. Ericson, 
Bo Gvllensd.rd, 
H. Frim3n. 
E. Heike, 
E. Pet tcrsson, 
T. Ulf!. 
F. \\'eidlanrl. 
Ilj. Werner. 

Förutom indi,'irluella lä\"lingar i hu\!udskjul. 
!ling, fältskjutning, 2o.ringad 1.1.\"13 300 m., inter
nationell la\'13 600 m. och figurskjulning ä bana, 
förekomma ,,-cune tä,-lingar för förcl1in~~gruppcr. 
I vilka Amatörföreningcn kommer all I-'.Ia sig re
pre:renter.as sAluuda: 

Prcri.1ionSJk jllt "il~g: 

E,lmq,·ist. 
G"l1ensdrd, 
Friman, 
Heike. 

Fältskjutning: 

Ehnqvist, 
G\"Uensvärd, 
F~im;ul, 
l'Hi. 

Mill suppleant 
\\'eidland. 

Mda grupperna är anmäl,1 F, 

Göteborgspokalen. 
Täl'Jjngen om detta pri:; äger rum :iindagen . Ien 

I aug. Till föreningen har inkolllmit inbjudan till 
\iil·ljngen irän Lidköpings Skyttegille. 

T t1il'll nKell, som omfattar 2 \'anliga precisions • 
serie!" 11101 ta\'la enligt gamla skjmprograllllllet, 
kommer S. A. F. att i likhe t med föregflenuc flr 
ställa upp ett antal grupper. 

AUlI1älOlll till deltagande skall vara skjutchcfen 
till1wnda senast den 30 Juli . 

Riksskölden , 
Denna tävling gflr i lr av stapeln ,len 5 sept. fl 

resp. iörenin~ars hemmabanor. 
Fr,r deltagande sker anmalan till ,;kjutchcfcn se· 

nast den , Sept. 

Guldmedalj • 

E.n ,<eriemerialj i f,'Uhl för ~krtte har unrler den 
g~n~na 41elell al" skjutsasoJngen erl)\'fab. Det är 
Elm(ll·i"t. som i 10 \'allliga serier i följd ll!\tt den 
verkligt imponerande poängsumman 485 al" Soo 
möjliga. För medaljen räknas de~sutom 5 hastiga 
precisions!>erier plockade under !tret. Minimipo. 
ängen fö r dessa liksom för tie \'anliga !>erierna är 
47· j\"cn dessa serier äro redan kla.ra 

Frisk ytta rna 
avl!öllo (len 20 Juni sin högtidsdag lIIf'd tävlingar 
vid Stora Skuggan. 

En (Iel Amatörer ställde ul>!> I til\,]jngen och 
Ehncl\'lst \·j"ade ännu en gäng sin pålitliga form 
boen'~1II att n3. följande ~oda placenng;lr i alla täv· 
lin/{ar i ,len eiter d.ra f,jrMllanden synnerligen 
sl'åra ktlllkurrenscn: 

~:) -' i hU\'uhkjutlHugen med 
.. 3 .3 600 meter • 
" 8 ä -'00 meter • 
" 5 i mästerskapet • 

DIVERSE 

Dir. Gunnar Langborg, 

96 p. 
45 p. 
47 p. 

142 p. 

lII~dl~11l :1\' S. :\. F. ir!1II förcnin~clIs tidigaste l\.r 
pas~erade hiir:-1II1rlagCl1 sin hah-"rk~ldag. \'j sända 
dr aktade medlcm en n!tgOt ~nkOllll!lCIl Iyck
iinskan l)ch I:eklaga alt numrcts h!tn anliladc ut
rymme uörlg-at oss alt inskr1inka tH:. till dessa cnkla. 
rader. \'i bifoga ett porträtt al' hr L. frfln dc da
gar, då han .!>kar lagrar pä "ä4Ijobanau Oh, forna 
li,lers idr<lttsman. hur fagra I"orcn I cJ 
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Vackra maltor 
i mjuka, h..rmoniska rirg~r bidraea i hög 21'2d till all giva hemmet den prägel av drm!! 
och hemtrc\'nad, som tn \'ar dIentrivar. I della av~ende iro de berömda engelska 

ARDEBIL-WILTON MATTORNA 
oöverträffade. Tilh'crbde i e;od Wilton·kvalilel dlC~r den berömda äkta persiska Arde
bilmattan, iro de genom sina Urger och hela ul5«nde sidan., att de tillrredsstlJla 
a\'cn mycket h6e:t stlllda anspr4t men drl otUrat kunna lev~ruas till mydta låga prisu. 
Dcn äkta engelsKa Ardebil-Wl1ton sJljes i Stockholm uteslutande av oss. [)cssutom 
erbjuda vi ett synnerligen rikhaltigt soniment i slv!! Willon- som Axminsler- m. fl. 

umt Akta orientaliska mattor. 
Drl som tilljmisS/HUu Edu smaA, Drl som passar Ed~r i pl is, kan Ni alltidI t! hos oss. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SjJ;,.d;lUm~,.~ ,t8ntlJ spl~/tlltlflil,. 
, mIlJIO,.. pm;,.,,. orlr «Itlma,.".. 

U p, " . Ii!ID. or ,. ,.laJiJtfl «It 
tllIa ,,"o~iJ!a }ab,.i! 1<l ap mat/or. 

A lI'JlAT ÖIRERI 
Skytte- o,h 

S portkostymer 

"." ...... "."" .. " .. " ........... ......... "" ... .. "" .............. "" ....... " ".""". 

F 

Ett besök på någon av 
Restau rantbolagets restau · 
ranter skall övertyga Er 
om, aU de ledas och 
sk ö t as av de bäs t a 

c Ä 

Anglais' 

Anglais' 

E n da s J k 'U a li l dsv a r or l MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Den o b I i g- <\ t o ri s k a olycksfaltförsäkringen 

fU r Eder penon. 1 ordna! på bästa sätt genom att 

ingA som delägare i 

o \lSKSIOIGA Ol YC KSr ALLSrORS'\K R1N GSlIOLAGET 

LAND OCH SjÖ 
Arbelagivlrn.J eien förtilcringsinrii ttning. Ersätter 

fö,silmniu i Riksforsikringanst.alten. 

9.000 de l är are; 100, 000 försAkrade 

J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

O deng. 36, Te l. Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Um· 
nar premieoHerter och ordnar 
lilla slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga rugods. och resolycksfall-

förs. fil semesterresorna, 

8Qktr:,'ckui PllllnJ. Stockl101m 19zd. 

Stockholms N:o 5. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockho lms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

21:a Arg. 

Utdelas gratis till 

föreni ngens medlem mar 

-
r '''' .. ~ .................................. _ ....................... - ............................... "'. 
) ~ 

! 

I 
MEDDE LANDEN 

fRÅN , , 
! STYRELSEN 
l I 

L... ....... _ ............................. _ ............................... _ .......................... ) 

\'id styrelS6a.mmanträdc dcn 11,8 invaldc::. ful· 
jan le I!)'a II"·,l(emllla',, 

ElIg~triim. B. \' .. försäkringstjänsleman. \"alhal!a· 
viigcl1 W . III. 

Hcllgrcn. E. G., amanuem, Äppclvikcll. 

Kjl'lIwn. H. A. D., 3\"leJningschcf. Rcn~galan i 

-Lind(·s,·ärd .. \. E. F .. löjtnant. Strall(h'ägcn 4i. 

Löflllark. (l. J. för~iikring"tjii ~tcman. njr~cr. 
jarl~galall 122. 

K ibs m, C .. \ .. tjänsteman, Brällnkyrkogatall I i I . 

Stenulv. E. T \\' .• liijtnant. Idungatan 6. 

• 

1926. 

RIdakIlonana .d ..... ' 
Kaplan TORSTE N sOoeRQUIST 

.1<., I •• I •• n ~o 
6u.ckholm T". V •. 6211 

MEDDELA N DEN 

FRÅN 

IDRO TTS

KOMM I TT E N 

.... 

Serietävlingarna. 

s. A. F:s serietävlingar bjuda allti,1 p:\ n!'lt,:ot 
nytt. om inte annat så air deltagarna .. \rctli öl'er. 
rr ... kninf! \'ar dc nya oJdboymänncl1 Falk och Sau. 
,k-II, \'ilka redan vid sitt fi)r~HI fr:tumMandc i 
fiircnill~l'n placerat sig hland rlc:;s friil1l!o;!a iflrntts
rmin. Kjellsson, född 1887, tävlade ii'lr fiir~ta 
gången. . 

22 medlCllmll~J" ful!följll~ tädingarna emot 18 
r" !tre!. De,;,;u. ,n, åtlto;. f, IIIt'l! m flar e-l 

t'l',:r ilera ~renar. 
Pri"be Ji"l,nningen v:<I krietä\·Jin~arna grunrlar 

.'1-. ~~m J;ekant selan ~a:11111alt på plat,,,iffrnrlll. 
En nylll'l j ne·lanstående tahcll är. at! värdct cnli,l.!t 
pc:>älll;:l:eräkning"talX'l1en a" re,..ullatl'l I "arjc ~ar. 
kihl t:rcn u:räknan: och att len "f.tlunrla erh5.lIna 

P'l::m~"ul1lman infilrt.;; i en ... ar~ki1tl k· lumll. 
1'0S~. fiirra året,;. !;('f.,'Tarl', kan ;\1t:dt· ... me·1 till. 

frt I "t;:illcl~\' k,)n~:atera. att han I:j.!:,:er tr('a p..\ 
]I I r:. [o';ir ji\'f·~t h'ir t;ta! n;ngt'1l 11ll'lhn ,Il' !:l\·. 

..Jf.gS//lIl'1'. 

~/':O!J5/01:Y / 
9h~II!1r. f7!rJlljiuJl.!eml'e. :.fJ~'!Jl;r priskiU'flJll! '-_ ________ -' 

l 
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I:mlc r)fiirän.1rad antingen rnan am'änder plab
siffrc_ eller 1)I)änbcräkningsmttorlen. Den en'(3 
skilJna len är <len, att i dc häda fall, där platssiii. 
f,U lla arr> lika. l>OO.nglX'dikningsmetoden givetvis 
må ... tc "kilja dc tavlande 11. 

~Ieu let är ej altti,1 fallet att båla beräkning .. -
sätten giva ~aml11a utslag. Förra året t. ex. var 
stallninRcn mellan ,le fyra bästa inom Oldooys A. 
gruPI>t1l följande: 

Förs:c pris! 
Andre 

plalssiffr<l 24 me! 3,546 p. ell\' tab. 
,. 29 Jo 3.722 p. ,. ,. 

Trcdjc ,. ,. 31. 3.53 1 p. ,. ,. 
F jär le ,. ,. 32 ,. 3·553 p. • • 

:-' I!lhiinrla hlir <lock sA.dant till olyckshändelserna. 
Ty t. n, nI. om llIan räknar ut resultatet för samt. 
li~a tåvlanole i fLrets serietävlingar i en enda kla~s. 
äger ll!l~on stilrre orättvisa icke rum. P oss blir 
iiVCll hlir elen t'l1dc missgynnade. Resultatet hade i 
så fall hlivit: 

Hcikt' .................... .... ~ 
Falk . . . . . . . . . • • • . • . • . • . • . . . . 4D 

100m. 4OOm. lsoom. 

Hcike 12., 
S\'C.~IISS 111 12.1 
Palllll'r ..• .•.• 13., 
Blix .....• . .. IU) 

NilssHl IJ 
N'ylen . ••. • . •. 12./ 
\\'ei Ilon I •.... 13.6 
F xns tc h • . . .. 13.8 

Ofdhoy.f A. 

Falk ........ . 
I..iiw(':lh:ellll .. . 
San lell ...... . 
Bylull·1 ...... . 

P Ul>S • •.....• 

Söder lin I 
R·),"nhlad .... 
LU\1IIh )r/-:" 
H:lI1~~lt1 ..... . 
t vert!', , .•.... 
Kjell,,· 11\ , •••• 

Oldf'oys U. 

, 2,(, 

J 2,-1 
12./ 
13,9 
IJ 
12·9 I. 
, 3 
q.J 
14·9 
14,1) 

Arnil~)ff •.•... q.fl 
g.') lerhäck I ~.5 
Ahlan ler 1.4,9 

60 
59·9 
59,8 
62.7 
6~,2 
64.9 
6<)·9 
67,5 

58.2 

60.4 
63.9 
61.5 
59·9 
6, 
°5. 2 
62.8 
/~.-I 

6<) 
72· 

65. 1 

68., 
73 

5.1 7.9 
5·3~·2 
-1-,59.1 
5.26•8 
5.41 •8 
5.4° 
5·45 
5·-1-3,1 

5,2,5 
5,12,2 
5.2 4./ 
4·59,J 
4.58.5 
5,25 
5.5° 
5,35 
5·54 
5:26 
5.-1-5 

...,SI 
~205 

.. 60 
1,50 

I.-I-S 
'.60 
1,3° 
1.45 
1.35 
1,20 

1,0+0 
1,45 
1.50 
1.40 
1,-1-0 
1,40 
1,40 
'..\0 
1,25 
1,2S 
1,10 

1·3° 
"15 
1.20 

5·77 
5.6J 
5,13 
~,75 
5,0~ 

~·S2 
4·33 
~.23 

~.96 
5.0 4 
5·52 
5.09 
-I-.8q 
5.02 

4.60 
4,14 
-1-·73 
-1.36 
3,J2 

S\'ens!'01l ............... # ••••• 

U 'mt'nhiC'lm ................. . 
Påhner ...•...•••.••••.•••.•... 
San·lell •...•.................. 
P'''~lI ... . ...... •.......•..... 
Bhx ....•.•...•........... .. 
Nibs'''!l ....•............... ... 
8vlunl ...••...•••.•••.•..... 
~Öder1tJ\d ....•...•.... ....... 
r\\"len .........•.......•...... 
Rösenblad .•..•.•...... .• ..... 
Lun lborg .......•............ 
\Ve ·lilan I ....... ..•...•....... 
AlIlllloff .......•.... , ........ . 
Ila nSSI)I! 
F 0rllsledt 
[vc!rllS .............. • ... • ..... 
Sö:lerhiick .. ....• . .. • . •. .. . . 
Ahl:indN ........... . ......... . 
Kj{'llss.)t1 ........ ............ . 

4' 
.; 
;6 
6. 
6<) 
6<) 
73 
S4 
S7 
90 

" 3 
"4 
'JI 
'3. 
13/ 
149 
' 50 
176 
,So 
187 

-1-147 
~010 

3789 
3659 
3705 
3561 
3·pz 
J~17 

J30 1 

300
' 268, 

2586 
2293 
226.., 
2120 
1978 
1857 
[286 
[2~G 

5°-1 

Jö'ii r aH !lllIt!igen komma till tävling~protokoHet, 
har d{'t~amm1. HiljanJe utsect1,le: 

11.96 
11.62 
11.7 2 

10·7° 
10,JO 
9,83 
1).7 2 

9.5(1 

10,21 
10.46 
10,(,9 

10·55 
10·31 
10,·U 

9,56 
9. 13 
9·59 
9·-1-:1 
;·SII 

9,/' 
8.20 
8,70 

kub. 

17·7 
l(q5 
q .. p 
16.:12 
I/./~ 

15,83 
I 1/12 
I ~.("l6 

18,(j[ 
17.28 
1 ll,35 
15,77 
1-1.29 
15.(l9 
17·57 
13·59 
15,9/ 
12,93 

9. 13 

12.Z[ 
12,3~ 

I :Z. I 

di·ku. 

~9.S6 
49.82 
-11·95 
-16.0 -1-
51 ,3~ 
-1- 2 .59 
4 2.-
37·4-1 

53.99 
-19. 18 
~O·90 
·p·39 
-1-0·77 
41 ,-1-4 
39.6• 
4 1.67 
~I .81 
Jo.88 
20.66 

J4./2 
36.43 
J4· 12 

spjut Plal55iffra Poäng 

57.76 
S~·35 
58,3J 
48.33 
66.11 

5°·15 
43·33 
34·75 

60,30 
59.2 5 
53,21 
55,33 
58 ,10 
4[·-1-7 
46.34 
4 1 ,5 2 

-1-8.1 J 
49·33 
3 1 .70 

55.85 
25.83 
3 [·55 

Ii '. 35 
35 
36 ..., 
62 
68 

" '9 
'3 

~,-I-81 
4.1.47 
J.7S9 
3.567 
3 ... 422 
J.002 
2,293 
1,978 

4.2 05 
4 ,010 

3.659 
3,7°5 
3·~17 
3,JOI. 
2.682 
2.S86 
2.120 
1,857 
50~ 

2.264 
1.286 
1.2~6 

Av Ile IUl·,l1em,na.r !>101 :cke 
B 'ICh ,le il\'ri~a Oldh,,'y~ A 

fullföl jt d\·ling:clI. är NM lens!)oJl !'('~iof. Ehrcnfelt och Fredborg Oldb.1)'§ 

N'Jr 1{,lh~')J1 ." 13.5 
H l'1hm tr:l1ld ." 8~ 
EhrCl1fclt 15.8 75 
Zerllng 
Nl1rher~ 72.4 
Frc'lhorg 

1.20 

4.66 
1.15 3.(,15 

-1-1.66 
1,,5 1 
14,10 32.13 

12.82 
l I ,81 

990 
108 
68. 
450 
3[2 
69 
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Simtävlan å 500 m. den 10 augusti. 
SI'II;or,r. Blix ........ . II min. 12 !:.Ck. 

Hellgrell ..... . II • J2 » 

Xylen ..... . 12:. (I . 

Oldboys: \\·e"ler..... . . II ~ 
C. A. :\Ib~on .. II • 

Sal1d~1I ....... 12 » 

13 • 
54 » 
SS • 

Claes Hultbergs vandringspris. 

Eft{'r lädingen i simning 500 m. har d{'t egell
domliga förhållandet illlrätt. att \"ar och en a\' Ile 
're f1tcrstAcnde tä"lamle räknar -I poiing. 

Heikc 1+3. \\'{'ster 2+2 och Blix 3+1. 
i\11ts~ vinner (len, som dnn(!r orien tt'ring!ilöp. 

ningcl1. 

Mästerskapstävlingarne i tiokamp 
den 21 och. 22 augusti. 

Den iiir dr tiokamp bestäm'la fiksta dagen \"<lr 
ell \'crtlabel regll la\{. Och det regnalie inte måltligt 
hell,'f. l~ng-a !itört.~kurar a\'löste varandra se' lan Ii. 
(liji:t på morgonen. Iblanll dg det ut, som om /~t 
skulle klarna. men sna" \'ar himlen lika jämnmulen 
ige:1 (Ich regnet började ån~·o ... 'l1IlU kl. I 2 -I.då jag 
förH'dd me I paraply tog spån'agnen till O. J P., 
fon .. atte regnet. 

~Un(!a a,· "åra medlemmar ha.]e låtil sig a"_ 
.. k räcka!> a\" Ilen ogunstiga väderleken - ,'j äro ju 
:unatilr{'r - men tack "are att en i1{'rtal 1·lrotbmär. 
ket;:agarO! ha le illiunnil !;iJ.:" och dcltog"o i en eller 
fk'ra grenar, ,'oro \.j en ganska manSlark trupp. 
:\;i~tan ensamma på hda idrOl1splat~en för iiniJ.,:l. 

){l'gnel ha·[e nu upphöri och liä\'äl li'r,la~l'n;; ~')11I 
~iindag"ens t:l\'lingar fi.irsiggingo under uppehäll s\"ii
d{'r. Banorna ,'oro nalllrli~t\"is 111nt::I, men en ~tark 
\"ind blå::.te, diken no;.! gjorde si tt [i1\ i fråga om 
de god:l resullaten p!\. 100 111. 

Tydrr \'oro tdl. av de mera inlresscrafle med. 
lenlll1arllOl. .. ·\minofi och 1-1. l'\ilssOIl, mrhintlra le all 
,lelta).!"a i r1e ile;;!a grenarna på grund a\' !idragna 
:.träckningar. Och a\' "åra största stjärnor Zcrling 
och H{'ike "ar den förstn.1mnde bortre"t o.:h dl'1I 
senare synbarligen ur fonn. 

~Vl'n,.!-on briljcr3'le ,ned mycket goda re~ultat i 
alla grena..r och Falk i liipnin{;!ar och ka~t .. \ ... Iriim 
1lIl' I .. ina -10 lir p~ nacken förtjänar aven en l~etlC'r!'. 
nmn5mnande för goda re~ultat. Till J. P(l~S uch H. 
Fur,."berg stå \.j i tacksamhets"kul(j fiir ,kn hjälp 
dc lämna'le oss i e~en!'kap a\' funktionärer. 

S\'{'I!"SOIl och Heikc äro lill liren o1<lbm'''' .\. 
ia"tän le tävlade om \'andringspriiOCt och 'tileln 
illrotbmältfare. \·ilk-.1. tillJt'I<\s bä:.ta man hlan!! se· 
\Horerna. Deltagarna ,'oro: 

S""iorrr: 
F ,lrnslel!t 
H{'ll).:ren 
Helkl' 
II. j'\jlsson 
Pal!ner 
S"cns,on 

Oldhoys A. 
Falk 
v. Jö'rie,lrichs 
LundlJorg 
U~\\'enhiclll1 
Sle fans~on 

OIdf'uJ's B. 
.\ll1il! fr 
Fur:i~herJ: 
C ... \ Nils~<ln 
,\ ~triim 

!Je ullLler tävlin;.:arna uppn~ Illa rt·~lIlt1.t('1l voro 
fii:jal1l!e: 

100 m. 
S\'cn!'son ...... 11.6 s. 
Falk ......... 12.1 ::t. 
Lilwenhielm ... 12,3 s. 
H. :\il!'son .... 12.6s. 
Heike .......... 12.6 s. 
\'. r:riedrichs ... 12.I)S. 
.\ ... triim ....... 13. ::t. 

-/00 m. 
S\"I'.I1, ~n ...... 57 s. 
Falk ......... 58 s. 
rall11er ........ 60.6 s. 
[.i"II\·..;nhielm .... 62 ~. 
C. A. Nilsson ... 63,6 s. 
HelIgren ....... 63,8 s. 

k"lstöh,iug 
Fa!k .•.•.•... 9,72111. 
H :\i!~SQn .... 9.H m. 
S\,en,;"oll ...... 9,2:2 m. 
ulwellhielm ... 9,02 m. 
~Iden~~on .... 8.81 m. 
H{'ikc ..•..... 8.63 m. 
.\"tril!ll ...... 8.-1-3 m. 
F'orr.~u· il .... 8.3Q m. 
Palmer ........ 8.J8 m. 

diskuskastllillg 
Falk ......... 29.0~ m. 
S\'e~ls~ lI1 .... 28,57 m. 
~!dcn·".)1I ... :26,12m. 
I leik{' ....... :25,65 m. 
U\wcahielm .. 2-1-.31 m. 
Astriim ..... 23,81 111. 

\. l~ri{'(!richs .. 23.3 1 111. 
H. :\il~~on ... 23.22 m. 
Fnr~sberg" .... 2:2.S3 m. 
C .. \. l'\il!'-Son :22.18 m. 

lil1'gdlloPl' 
S\'en"~()n .... 5./0 m. 
Heikt.' .•. . .. 5.J() m. 
Palmer ...... 5.J~ m. 
Liiwt'nhielm ... s;.28 m. 
Fö!lk . . . . . . 5,0(") m. 
Hel1gren ..... 5.- m. 
C. A N"ib ... on .. 4.9J m. 
H :\ils.!.oll .... ~.90 m. 
.stefen~sL)n .... 4.8-1 m. 
v. rriellrich!i .. 4.78m. 

hiid.'föPlIll/g 
~vellSsun ...... ,8 s. 
H{'ikc ......... :2 [.J ~. 
L(;wenllle1m .... l2.5 s. 
IlellgrclI ...... 22.8 s. 

höj(/lIo/,/, 
Sven;.~()n 

Hdigren .... . 
Falk ....... .. 
Ui\\ e nh iel [11 

Pahllcr 
Stcfell,,~l)n •.•. 

I.som. 
1,45 ni. 

1.43 m. 
I .~o 111. 

I .40 111. 
1.-1001. 

L.,\\cnhit:hn •• . 2.70 m. 
;-:'\"('n~" III 

Hdl!!rcn 
H{'ike .... 

2.-1-0 m. 
o.· 2.SIl m. 
. . 2.5u 111. 

.If' jll t hut 1/; IIg 

Jll'i~e 38.-1,5 111. 

Falk ......... 35.3!) m. 
H. Nil,,~on ... \4.7CJ 111. 

's,·elllt,.,Oll ..... 33.37 III. 

AllIinoff ..... 3[ .3(1 III. 
I,i"I\\"cnhiellll .. 3(1.4(1111. 
(\~tr;i.n ...... .4l).65111. 

/500 III 

Falk ···· ····5 mI 5;;· 
C ... \ :\ilc;son 5. 16 

(\un:.:a. !.allor) 
:-;\"I:lh 111 

Liiwcnh:cI,/1 
; 
5 

Amatörers hederspris av år 1926. 

Sc lan ~~'\"äl pm\' .. "om lävling,. lagen I ",mning 
:ir firhi . ar po.äT1g::ttäl!nin~t'n 1l1<.:,lJelllmarna emt'l_ 
1<:'1 jiiIJan,le: 

LII\\'enhiehn ......... . 
Falk ............. . 

S\'ell~s')n .......... . 
Ilt'ike .............•. 
Rllx och H. :\ih • .,.nn .... 
Pf)~ .. Paul .......•.. 
Palmer ............ . 
i\'\,T~n 

H)'lund 

IJ t:::renar 
S • 
8 • 
7 
7 
7 
i 
(, 

(, 

" 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

; 
4 
R 

" 4 
.1 

• 
J 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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S. A. F:s prisfond för tiokamp. 

Transport från föregående nummer ... Kr. 2-l0: -
25:-
5:-

P . lerling. köpman (yuerligare) ....... . 
R-d ........................... . 

S:ma Kr. 27°:

Sän I ett birlrag till amanuensen Ernst Lö·wen· 
hielm, d,lres'j Myntverket. 

S. A. F:s pris i tiokamp. 

Vinnare :w priset hlir \'arje medlem. som genom 
dellag'andc i S. A. F:s mäslcrskapstä\'lingar i lio. 
kamp under ett flertal lir uppn1\tt en beräknad 
poiingslItlHll:l. ;1.\' 25.000 poäng. 

Om dell a pris t:i"ladcs för första 
Ställningen dc tävlande emellan blc,-
S,'cnssoll .' ..... . ............ . 
Falk ..•. , ................ . .. . 
Löwcnhichn .................. . 
Hcike (i grenar) ... ........... . 
Åström (8 grenar) ............. . 
C. A. Kil ss<m (8 grenar) ......... . 

gången i ~r. 
följ ande: 
4,770 po.ing 
3,833 lo 

3,6 19 ' 
2,559 
'2.043 
1,i39 

o 
• 
• 

vcrkl p. berakn. fl-

Heligren , ............... . 2,474 
1,2°3 
1,W; 

J ,237 
1,2°3 

973 
9'9 
858 
745 

Stefcn~<;on (4 Rrellar) ..... . 
Palmcr 15 J:renar) .. , ...... . 
l'. Frie,lrich!. (3 g-rcnar) .... . 929 

1.7 16 
745 

H. :\'ils~,:)Il t5 grenar) ... ". 
Amin·lif 15 grcnar) ....... . 

Idrottsmärket. 

Fulh;!äl1diga pn)\· fik idrottsmärket ha,·a. hittills 
3"lagts a'·: Blix, 1-1. Nils~n, Nrh!l1, Sandcll, 
.LÖwcnhicllll nch C. A. N ilssOll i I1U nämnd ordning. 

Prov i grupperna l. II. TII och IV ,w : Bylund. 
" . Friedrich!>. I leikc . Lundborg, Palmer och Ruh. 
SiHerlind. 

P ro" 
o 

• 
• 
• 

g-ruppcrna. I. I I. II T och Va'· HelIgren. 
I. Il. 1\' och V av Stefen .. son. 

lO l. III och 1\' av AminoH. 
II. TII och 1\' a" Falk. Poss 
och S,'cn;;sOn. 

• I och \' a\" FOrnsteJt och 5ahl. 
"tröJII. 

.\ter"t:tcn.lc t;wlinC' ... - )Ch pro'·tlagar äro: 
Sept. lP;, Tä\'ling-; e~kelakn. 2o.ooo m.k1.s e.m; 

• 28 Pro\'daj! i g-rupperna II. III och 1\ 
!o;,lllt ~ 10.000 m. 

Okt. 3. Cykelåkning 20,000 m, kl. I {2 10 f. m. 
.. 3. Clae~ Hultbergs pris, orienteringslöpn. 
• 2-1 Sthlms llrollsförb. orjenteringslöpn. 
Ohs. Ti:l\'lingen å 10,000 m. är flyttad frän den 

i till firn 8 .. ept. Anlrdningen är, att försäkrings. 
tjill1strmännen ha'·;1 .!tina tavlingar å O. 1. P. den 
7:rle och alt itlrott"platsen fönnodligrn blir av_ 
"tanf.!,1 mr ö \"figa föreningar. 

Förutom le i N:r 2 nämnda ha a'·en iöljan"e 
me lIemTllar Idrottsmiirki!l j g/tid. Vald. Bergman, 
Friherg. Rundblad, S"el1s n S. och Söderström. 

Irlrottsmanll(,1l uppmanas aH nägon söndag un
der september. oktober eller nQvemher mån3der 
fullf,!:iira sina skyldigheter mot föreningen genom 
all d'jllla sig OI·"sf.agsbcrätt igade, d. v. s. avlossa 
{le So skolt föreningen gratis tillhandahåller var 
och ell av IIlctllernmarna. 

Al1ts~: tIlangr;l1lt ut "till K a knäs en söndags. 
Ulorg-on. Gevär och ammullition finnas å banan. 

MEDDELANDEN 
• 

FRAN 

SKJUT· 

KOMMITTEN 

Riksskyttetävlingen 
Linköping den 16- 18 juli 1926. 

." 

Partiell riklöskyttetävJing, omfattande skrttcför
hl1lll\'lI i mellersta. Sverige, har. såsom förut 
nilmnt-.. twhållits Ull/ler dagarna 16---18 Juli i 
Linkilping". 

Sh)ckhllms Am3törförcn illg representerades \·id 
(k~sa tä\"ling-ar a,· 8 sina medlemmar, ,·ilka (Hin'id 
på ett synncrlij.!en förtjänstfullt sätt förde fiirelljn· 
gen~ färg-er. ~;\Iull la hemför le" i den sd.ra kon
kurreihen eH flertal sll\·äl grupp_ som enskilda pri· 
-.er, \'arlill "i här ne lan sk3!:t åtf'rkornma. 

Fr'TSt "k lla vi ,!,)Ck säga några ,Jr-! 0111 ;lI1ord· 
1I;I1~arna. \ Oj kunna en.!a<;t k;)n"tater3 .:ltt tä\'liugs. 
lla .. kiner :et fungera le oklan lerligt_ De fas tställda 

.. kjuttl'lerna f(ilj les meJ minutiö" nf'2grannhet (xh 
illg-:t S.MI lIebt sta~natiOllCr fcJrekOIllI1l). En allnan 
.j('tati, .... lm l1Ian särskilt fäste sil-!' ,-i l. ,·ar den 
~n:lhhhet me,1 \"ilken rf'sultaten hehandb'!es ,·id .1e 
olika expediIi me rna. En kvart eft('T ,Jet ~nan full_ 

,,,,.,,,,,,, ... ,,,,,.,., 
Ttlcton , 

Na mnanrop 
KOL, 

KÖP 
ANTRACIT OCH KOKS 

A. - B. 

,." ".,.,,,.,, .... ,,,,, 
T~ttlon : 

från LAVENS KOLIMPORT 
OCH NI BLIR NÖJD 

",., .. , ....... ".,.,." ... """,,,,,,,,,,,,,,, 
Na n,nllnrop 
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j.!jort liin skjutni n~ . kunde lilan i allmänhe! ;I\'hä111-
ta sill dubJettkoTt. Slutligcll hör tä\'linJ.!"ledningcn 
ha"a ett erkannande för dcn ra.!tka eXI)(',lieringen 
:l\' pri"li"torna. SallltliJ:a deltagan<le mrenillJ..!ar 
hlrde in,1I11 en m~na.! frAn lä\"liuj.!' l>I lagarna ha,·n 
(fl t sig til1stäl1<1a tie pri..cr. dess me lICIIIIlIar erii,,_ 
rat . tillika med fullständiga prisli)tor. 

\':lJ! \'idan~ IlCträffar de rent ~kjutlekni"b ar. 
rang-c.ll('nten. '·ar Ilet IIlCd IK-,je lilan ... 'kj.! d\'n fält 
m3siJ.(a tä,·lingen mellan fi)rhulldsgruppcr. I'å en 
fr,;mt :1'. e:a 100 meter funne)" i terrängen -15 l>1. 
fi/o:l1rer på 3"s ;11 n,) \'arier:lllde mellan e:a 100 ,)Ch 
300 mete r. Så snart de flirsta skotten lossades bk" 
(lcl [:" i skogsbryllt'l. och under d<.· tre minuter. 
stJ.n allslogos till eldgivning fick !I~k!ldaren CI! myc. 
ket illusori sk bild aven fö rpost Hi kl ning i fäH. 

Oe i denna spec:ell~ !:;vl ;l1g uppnådda rcsultatcn 
f!\ allses va.ra myeke.l vackra. Segern gick lill 
$ t :x:kllolll1 s Skytteförbund, vars 15-I11:111l1agrllpp. 
'lIed 21 [ossade skOl I pr sk"}·tt . llppn!\.dde ctt resll!· 
1;11 a,' 2 18 träifar. mrdelade p!l 39 figurer . I för
bllndsgr,lppcl' delto~o t,·enlle ~. A. F :are, Ell1lq\'ist 
och Bo G~·lIcnsd. rd. 

O('n en.Ja tä\"ling om \'ilken rleltaJ{3rn3S meningar 
\'(.)ro 1c-13'lc. \"3r den ell!-kilda fältskjutninJ..{en, och 
~[)('ciellt lel s'sta lI1ålel idensalllllla Dct gällde 
h.1.r s nahbeld. Största möjliga anlal skolt. (lock 
I.ögst II. fingo 3'-gi\'as under en !<'kjullul av 30 
'K'k. För en skytt. SOUl icke speciellt tränat detta 
slags skjutning, blir rlet ofta så al( han k>sl>ar 
en m:l<;sa skott ut311 att nled 5:11n1113 nog· 
gralllll.et som eljest rikta rl('<;;I1I11113. Följden 
hlir ofta eit medelmåttigt eller d~ligt resul 
tat. Lämpligheten a\' aU "id en rikssk}·tte. 
tin·li ng in15gga ett dyl ikt lII ål i fältskjutningen, 
,!:skuter3dcs p!\. sina. h!\.11 lidelsefullt. Dock "ar nog 
den allmänna mcni ngc:n. att d1\ (' II tävling ;;r a'· 
fält mässig- karaktär, den enskilde skytt cn får tän
ka sig dylika öve r raskningil_r {)Ch va ra beredd p1\ 
d ' [al1a. 

Som o\"an sagts "oro AlI1a törerna i allm:inhet 
lyckliga. i sina förcl,a,· anden. Siirl>kilt J!liidjan rlc 
var g;\'I~"·is dc ,-erkligt fralllst!\endc pbcer inh"ar 
"åra u"·alna representanter nåriIIe i (Ic h!l.da tii,', 
lingarna för fö reningsgrupper . All i detta. sällskap 
bli resp. 5: e och II :te grupper i skol_ och fäll. 
~k·tlll1inR" är nog en prestat i<ln 50111 icke allt för 
o fta upprepas a\' nåRon förening . 
I mIividuelIt nåddes särskilt höga [>OOlIger på 20_ 
ringad ta\'la av Ellllq,·ist och p!\. dcn ringade I !3' 
fiJ!uren a" He.ike. ,-ilka \"ar för sig I>le\"o 3:a i resp, 
tä\'lingar_ 

l-Iu\-udskjutningcn blcv denna gllTll{ den tä\'ling 
d:i.r Amatörerna mer eller mindre kännhart föllo 
i~enolll. Ett flertal gorla tavelscrier nOlerarles, men 
figuren syntes vara o,lIi1jlig:. Ingen I.'·ekades dlull
da iå in (le behövliga 10 t r:iffa.rna. 

I övrig t hiill\'isas till l1edal1st~cnde utdrag- UI 
pri"listoma : 

Grupptävling mellan för eningsgrupper. 

Fältskjutn ing: 

N:u II. Stockhol.l1:> .\III :II {irfr)renin~ 6R Ir. F in_ 
l>1)un,L,'S ~kytteg:ille~ hcder"jlr. 
(Elmq\'iq 18 tr .• GylJo!n,,\',jrd ,8 Lr •• Friman 1ft Ir .. 
Ulft ,6 tr.) 

Skolskjutning : 

N:o 5. ~tockhohm. Anmtörfnrelling: 720 p, R~I I . 
111;111 L. Hult Jllarks hederspris. 
(Elm(IVisl 11)4 p .• F rill1:1Jl t83 \)., Cyllcn5v;t.tI J7;'i II. 
Hcike ,68 p.) 

Enskild tävling; 

IIII~'J/dsk ju I IIi ug: 

Klass 1\'. N:o 9-1. B. Crllens ,'ä rd .. 
• t30. A. Ellllflvist .... 

Kla:>s I I 1.. 2/). E_ Pctter"son 

FilltsL'jut IIitIg : 

KI~" lY. • 72. E. Heike ..... 
• 97· A. Elm(I,'il>t 
o '00. B. G}"l1enS\'iir~ 1 .. 

KbssIll. • 32. E. Ilettcr~!;i)11 ... 

600 me'l'r: 

Klass lY. , 7 1. 13. GrllcTlsvärd 

~o.ri IIgall tavla: 

9·' p. 
92 ]I. 

92 p. 

18 tro 
18 tr. 
18 tr, 
I.J tr. 

4 1 p. 

K lass IV. • 3· A. E llllqvist .... ~!.2.j. p. 

Klass I l!. 

Henric Cn r lssons hpl·. 

" 40. II. Fri nm n . 
, [ 13. B. Gyllensviird .. 
.. 23. E. Pette rsson ... 

/Q-rlllgad J/J-figur: 

183 p. 
175 ]I. 
166 p. 

Klassl\ '. N:o 3. E. Hdke . ...... 6fsop. 
Skytu.'Vannefs i Kim~lad hpr 

N:o 75 . T . L1lff ....... . 
.. 112. .\ EI1Il11,·isl ... . 
, LJ3. B. Gyllcmo\'ärd 

IIl1i'ud5kjuf"i"KPII5 ta~'dSt'ril' , "ud rikt. 
pridwl riiL'lIotl for 6 p. 

Klass 1\'. N:o 45. B. G~· II(,lIs,· ärrl .. 

1> Si. A. ElnJ(I \'i~ t ... . 
• 93. r. Wei<ll:lIlrl .. . 

Klass I I I. , 36. E. Petterssun .. 

6/40 p. 
6/35 p-
6/,8 p . 

5-1 ». 
5.1 p. 
52 p. 
-15 p. 

Riksskyttetä l'l ingens Il1Nlal j i :-;;II-<:r eröv r:t ucs a\' 
A. 1~l llI q\'ist och B. C,y l1cll sd rd. 
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Program vid S. A. F:s statspristävling 

den 19. 9 1926 
Hu vudskjutning : 

!\loss f. 
El' precisiOI1~serie och ell tillämpnillgsse r ie 
m.)! figuTI3\"la. b3r1a ~erierna p3 200 meteT ;; 
antAmi. ~ prOVSk J II äro tillåtna före preci. 
!'t ion~!>Criell, 

Samtliga skolt avg. i liggand<, skjuhtällning. 
Ti d filT ,'ardera S('rien S mimIIer. 

f\lflu If. 

En prccisions!>cric och en tillämpningsserie 
1111\ fl,l.:lIrta\' la, b3da serierna p!t 200 meters 
O\vSI!tlld 2 pruvskott ärO tillätna före pred. 
s:ol1s!>c ricll . 

Prccisiom ... cricn o, nfatlar 5 skott i ligg-andc, 
:1 sk,)!t i klläst~cm'c och 2 skott i st!tende 

~kjl1h l 5.11l1ing. Skjutningen skall fullf,,'uras p!! 
c-n lill 3\', mr re~I" ltlällnin!;ar. 3. 3 & 2 miml
ler. I till iil1lpnill~sscriCII :wgi\-as 10 sko:! i lig_ 
~;11Idc ställning ul\flcr en tid a" 3 minuter. 

"'lon 111. 
En h:l<;ti~ prccisionsser :e och en tillämpnings
!>eric 1110t haldigur, h~fl3 serierna på 300 me_ 
ten. 3\'ltl!'tnd. 2 pro\'skott äro til1!'ttna före pre-

eisionsscrien. 

I\la.u IV. 
En has lig precisionsserie och en tillämpnings
serie Inlt Iredjedclsfig-ur. I><~tla serierna pli 300 
llIelcr~ avstrtud. 2 pro\'skolt lira til1ätna. förc 
prcc is ionssc r len. 

Ila s!ig prcci s:onsserie onlfal!ar 5 skolt i li{.t , 
gal1lle, 3 skO l! i kniist!'telldc och 2 skott i stil_ 
ende sliil1nint{ 111I(ler en tid av 3 minuter. 

Tillämpnillg'sscricrna för klasserna TII & IV 
omf;llta 10 ~kott i lig{!3.tlde ställ ning, och all
slAs till skjutning av dylik serie 3 minuter, 

Pri5förtlelnin{.ten sker klass";5. "arvid iakttages, 
:1tI uppdelning' sker I1Icllan sky ttar til1hörande före· 
ning'<,ns lI1ä!>tcrskapsklas5 och öniga skyttar till. 
hörantle I \' klassen. 

Extra skjutningar: 

Tin'/illg A . (Hlr skyttar tillhörande klass l ). 

En seric 0 111 5 skott p1l. 200 meters :wst!lIIrl, 
SkjlllCII inr)1II elI lid ;w 3 min, tiden för ladd, 
nillJ,:' och skjutställningens intagande inl>c_ 
räknad. 
r-.I~I: '2o,rin/-:all precisjollslada, 2 pro,'skott. 

ll1sa ts: 2 kr. 

Tiivllllg l) . (För !>kyltar tillhörande klass II.) 

Skjutningen utfi)res lika med tävling A, 
Insats: 2kr. 

TirJIi/lK C (För skyltar tillhörande klasserna 111 
& 1\'). 

E.1l !>erie 0111 10 l!.kOLt i valfri reglementerad 
~lqUhtäl1l1il1R p.11. 300 mcters a""tål1d, skjuten 
mOI11 en Ii.! a\· 5 minuter. tielen för larldning 
och .. kjutstiillnln:,:ens intagande inbcräkn:td, 
:\111.1: 2o, rin/-::ul precisiol1litavla. 2 pro\'skolt, 

Insat!>: 3 kr. 

Pri!>fiirdelnil1g: A) Klass IIL B) 
Klas~ 1\ e) ~I:isterskapsklassen, 

Tii,4i/lg 1>. (Fiir !>kyllar tillhörande klasserna I 
& II) . 

lI il~st 6 :-kott Inot lo, ril1g'ad tredje{lelsfigur p~ 
.:mo IIIClers f1.vst!tncl tinder en tid av l minut. 
Liggandc f;irtligställ ning. 

Insats: '2 kr. 

P ris för dr 1 Il i ng: gemensam för blida 
klas!>erna. 

T,i1"itlg n. (Filr skyttar 1111hörande kl.'1ss.erna II r 
& IV). 

Ilrlg!'t 6 skott nlOl lo-ringad tredjedelsfigur 
p!t 300 meters :wstflll') under en tid av 1 mi· 
nut . Li;.!'gaJllle färdigställning. 

Insats: 3 kr. 
Prisfördelning: gcmensam {ör b1l.da 
klaliscrna. 

Tih'(ing F, (Fiir skyttar tillhörande klasserna 111 
& IV) . 

En !>e r:e om 10 skolt. vara\' 5 i liggande och 5 
i kn:isl~~\l1de st:illning p!t 400 mcters avst~nd, 
skjUlen il10m cn lid av 5 min" tiden för ladd, 
ning och skj llt stål lningcns intagande inhe· 
räknad. 

rd~l: 5 ringad pr('c1sionst3vla. 3 provskot t. 
Insats: 3 kr, 

Prisfilrdclning-: A) klasserna III & 
I V, B) ~15slel'skapsklasscn. 

Mästerskapsskjutning. 

Dc 1'2 skyttar. som i huvuflskjulning för klass 
1\ lIppn~1t det h(~ltta IXlo~ngantalct. aro berättiga_ 
de all delt:l}.!a i denna t5vlin{!. som tillg1l.r slUunda : 
a) !)(' 12 !>kJttarna skjuta en vanl ig och en l13sti~ 

prccisi')ll!i"Cril'. b~da serierna. på 300 meters a\"
!>1~11(1 1110: s -ringael la,'Ia. '2 pro,'skolt. 

h) De 6 skyttar, SOlll i a) nått högsta S;HllInanla~da 
po:ingant .. Jct, I:h-Ia ånyo med en hlstig pr<.,<:i. 
sionsltCric 11101 5· ringad tada på 300 meters 3" 
st~n rl. 

el Dc 3 bky llar, som i a) och b) nåll högsta sam, 
l11anl:a/.:'da po:ing;lIltalet. t:h-Ia ånyo mcd en \'an
lig prcci!.iollsscrie IIIOt s-ringad tada pli 300 
meters av!.tånd. J);in'id ansIIIs en tid a\': för 
lig'g:lI1dl: och kn:tst~cnt\e ~1:illning \'ar(\era 3 mi_ 
nuter och för s t~el1de 2 min, 
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Den som i a). bl och cl når sammanlagt högltta 
po:tng:;umma, blir mästersk).'II, \ 'j \ lika po.'ingltulll_ 
ma sker särskiljning genom omskjutning medclM 
hast iga precisionsserier. 

:\Iasterskytten erhåller stor sih'crmedalj med lö. 
pare. Dc '2 övriga som fleJtagit i sista omgången, 
stor sih'crmerhlj, Slutligen erhålla. rlc 3 skyttar, 
50111 . förutom de 3 förenämnda, deltagit i andra 
omg!tngen stor bronsmedalj, 

Allmänna bestämmelse r: 

I) Anmälan till tä\'lingarna äger rum 11. södra ba
nan vid Kaknäs tä\'lingsdagen kl. 9--9,30 r. Ill. 

Efll" aml/älnillgs/ideJ/s lI/gJug mOI/clges ich' 
'Jugo" C/JJ/JJälC/JJ, dd lo lll/illg omedelbart fördCI
ges för inddllillg i skjut/ag. 

2) Berättigade att deltaga i statsprisskjutnil1g'en 
äro endast de skyttar, som under !tret lossat 
minst 50 protokollförda skarpa skoll och icke 
under året inom annan skytteförening skjutit 
si~ <lnslagsberättigade. 

3) \'arje deltagare skall erlägga en anlllälningltav
gift a\' I kr. 

4) Skytt. som icke infinner sig "i ,1 lIPI>rop a\' det 
skjutlag, han bli,'it tilldelarl, iir ieke beriitti~al 
att deltaga i tä\'lingen: erla{.t,1 insatli !l1crhetalas 
dän'id icke. 

S) Skjutningarna utioras i enlighet med belttäl1l_ 
lIlelscrna i 1926 1I.rs skjutprogram. '·an'i,1 föl_ 
jande särskilt torde bemärkas: • 

Eli Jast ge,'är a" fastställd armem .} lell m '96, 
mc l oiöränrlra le sikt me lel U använ rlas. 

Gcvärsremllll"n Ur am'ändas ;,')m stil.] för 
gc\'aret under forbehåll all den ar )lll) Ic1Jenllg 
och att den icke lossas fr1l.n n~g()1I a\' sina fällt_ 
punkter li gedrel. Konstgjorda ge"arsst~i,1 rA ej 
am'ä ndas vid Il~g'ot slag a\' skju tn ing. Som dy_ 
lika konstgjorda stöd räknas hl. a, alla i kläder 
insy Ida eller pli annat sätt anhringade. sAsom 
stöel ,'irl skj utningen avsedda fasta eller I{isa 
föremål (patrongörrIlar, "äskor oc h kikarfe,r. 
dral etc.). \'idarc fJ\r gtiirl ej anhriug'3s under 
\'risten j knästllelldt, ställning, vilken icke fAr 
utbyt3~ mot sitt:mnc (sätet fAr ej stii·la mot 
marken) , 

Tidmätare för be \ii.l1an le a\' cllhastiJ,:'hetcTI 
f A icke am·än.la!>. 

Efter slutad serie skall (willk.lrLgen iaktta.
(!a<;. att patrJ,nerna icke länwas har i mag..hj_ 
Ilet eller patronlagel. 

6) J samtliga extrat~h'lingar erh1i.ller I 3 a,· delta
~:lfn3 pris, 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6,000,000 

7) ('IcHI täv(ilJgsfc'darens siirskifda lII~dgi1 . .'aJld~ 
äger i"gl'11 i lä1.·JiJlgen deltogal/de riitt all bnÖ. 
ku blindl"ring elll'r lä:J/j'lgsl'.rpcdilion, 

8) Den som icke ställer sig ledaren:; föreskrifter 
eller de:osa bestämmelser till efterrättebe. ute. 
slutes fdn tä\'lingarna. "arvid erlagda insatser 
och a"giiter icke 1i.terbctalas, 

9) Ledare för tä,'ljngarna är skjutchefclI. 

Prisutdelning, 
för s tatspristä\'li ngens skjutninl-(ar äger rum täv
lin!rsdagen i samband med supe. 

Härom kommer sarskilt meddt:la.mle att utfärdas 
5. skjutbanan, 

Tädingcn om 
Lagpriset 

Dcnna t11vling äger rum den II) oktober, och ut· 
föres i enlighet med dc särskilda bestämmelser, 
som finnas uppställda för detta pr is. (sid. 27 j årets 
pro1!' ra m ), 

Till S. A. F:s medlemmar 

nlja vi härmerl rikta en uppmaning all snarast 
möjli1!'l besöka skjutbanan och skjuta sina So 
~k.,tt. 

Skytlarna äro O\,illk rligen skyl'liga att lossa 
<les"a skott för att få ·Ieltaga i statspristä"linj.C3rna 

Idrottsmännen kunna mycket ,'äl skjuta sina 
~k:)tt 3" samma anleJning. mCn vilja "j rör dessa 
· le~sL1tolll p1i.peka den :oskyldigheh söm åligger dem. 
Föreningen At njuter nämligen endast stat"anslag 
fiJr lem a" dess merllemmar, som <;kjutit minst 50 
prot·)kQllförrla skarpa skott unner ~ret. 

(',c\,är och anllllulliti r"Jn tillhandahAlles ,:rra/is p~ 
skjutbanan. 

S~'jll I~'ollllllil lell , 

Jubileumsskölden. 

T:ixlingen Olll detta pris. Cll av de ,'ackraste "Ar 
iiirening har uppsatt I tä\'ling, ä):.Je rum .Ie n 29 
\u!!, 

5\"i\r belY!>l1ing och bcs\'äranrle "inri j.:j()rde myc_ 
ke' till att re~ult~tel1 icke bien) i ni\,A mefl le ro
ån~er, ,. lm uppnAus vii föreg1l.en le t3\'IiI1J,:'ar Olll 
lell3 pri~, S;\s':ml a\' ne lanstliende nnLlk·)1I fr:l1n, 
~lr. "i~allc deltallarna ,h.:k en jämnhet, .. 111 är p1l.. 
fallanIle, 

F örsäkrings
rörelse 

I de flesta bran8oher. 
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~kjutchcfl'lI, ....... m lUder ~ret visat synnc.rJij! ak· 

tivitcl. lycka!lcs .,3 ~gerpo5ngen. och får lliiril!c
nom Sin ii,r .. t:. inteckmng i priset. 

Som en yilcrligarc »ix'löninf!'Jo för sin <;eger. i~r 
han, lik~om /lagens .. n,lraman I. HjelmSIröm, un_ 
der när.tkulllllan Il' ~r ~öra sitt första .. gästspel. i 
m5 ~ lC~r .. kap~kla ,,~ell. 

I i lilan (Iell()~o. och blevo ,leras resultat föl. 
jande: 
I. il. heru~ ............ J.p p. (I ; 6+ 1(6) 
2. I Hjd1ll~lrii,11 ........ 340 p. (1(1;+173) 
3- E. Hcll~t('1\ ........... 339 p. ( 158+181) 
4· E. Heike ............. 338 p. (164+174) 
5· N Gyl1clIlwilfll ...... . 337 p. (162+ 175) 
6. B. Pennan ............ 333 p. (186+ 147) 
7· K, /1.. I'eterson ....... 33] p. ( 146+ 18;;) 

övriga dclt:tj.!"a1Hlc \'oro: A. Ehm)v ist. G. Eric. 
son. A. F1Yg'are: J. Lngcrgrcn, H. ~lalll1fors, G. 
J. losslJcr;:, E. I'cltcrs~on. T. Ulf f. P. Wcidland & 
H j Werner. 

Följnmlr re~ul'al lIppn~dr1cs i tredje träni ngs. 
tävlingen: 

I. E. IIcike ... . . . . . . . . . . . . . .. 97 p. 
2. B. heru,; . . . . . . . • . • . . • . . .. cjj p. 
3· E. Hell"len ................•• 95 p. 
4· Hj. Werner ..•.•••.• .. ..... 95 p. 
S K .\ Pcter .. l)U .............. 9S p. 
6. G ~ld~~hcrK."··'···"""" 93 p. 
i. I Hje!l1hlrtml .. .•.• . •.•... 91 p. 
8. Eimr f\'lIerSM>n .......... . . 90 p. 
9· i\ Flvgarc ...•.• , •.• , . . • . . 90 p. 

10. H. ~fahllfors ................ 8i p. 
II T. t Itf ..... , ............ ' 83 p. 
J 2. F. \\'eidl:ml ..... .. . ... . ... 83 p. 
'3. A. Rlm<]"i;,t . . . . . .. ....... 80 p. 
Vid jetnnJ.:"~kjutninlt den 29 Aug. {' röna<lcs: je-

tong i hrnus av ElIlar Pett{'rsson för 44 p. 

Göteborgspokalen. 
tihlin).;ell lm GiilrbQr1[.fpakar.'1r deltog .. \matilr. 

f6renin;.:cn i flr md l"el1lM.' g- ruppcr , a\' vilka den 
mrsla notera !t: nyu förcningsrckord för denna 
tih·1ing. 

i{c~ultatcT1 blcv följanrle: 

I :slu grll/'PCtl 

X. Cyllen~\'ärd .. 
B. Pcrman ...•.. 
E. Heike ....•.. 
K. A. Peterslln •. 
A E.h1J{I\·l~t 

9<l p. 
Yl p. 
1)2 p. 
1)1 p. 
91 p. 

466 p. 

~:dra gruppetl. 
(;i,!. Ericson .... S9 p. 
G. ~Iossbcrg .... Si p. 
Hj. \\'erner .•... 8i p. 
F. \\'ei,lland Rb p. 
X:!s XilfoSOn 82 p. 

.13 1 p. 

Stockholmstidningens Riksskyttetävling. 
S .\ F reprc~cnINa.!~:; i denna. tä"ling a\' 3 

grLPlj"lcr \'id fijn·J.:""~cn h· träning- har/e ett flertal av 
f,"irel1ll1).;cns m('(llcIl1mar skjtitit storariarle po..~l1f.!cr, 
\"arf~'lr man med skål hoppades på vackert rcsul· 
lat. Att .. :\ icke lIIl hle\' f'1.lIel får kanske till !-01Or 
elel ,kri\':'\~ Ilfl <h.'i fi'lrh!JlIanrle, att delt agarna kände 
de!!1 am\'ar och som en direkt följd hära v ieke 
ktln'lc prCSler:l sill ::.l1ra bästa. Dessutom bidr0l!' 

flen skarpa Julisolen till att draga ner resultaten. 
Bcly,;ningen hlev nämligen alldeles för skarp för 
en d krä\"ande lävling. 

F4ir.<.ta gruppens resultat blevo följande: 
R. l-'erm3n . ' .• ' . . . . . . -175 p. 
E. Heike ............. -173 p. 
E. Pctter~~on •..•..... -170 p. 
I' j. Werner .. , ..... " -160 p. 
II F"r:lllan ... .. ..... -152 p. 

2330 p. 
Tävling i fii ltl>k.\lIc om Harald Forshugs "<.'an. 

drlllg,fpris av 1922 ägcr rllm dcn 21 /1 1 d. 1'1.. (vil
ket ;tv fiirhi:<oet'mle ej u!>ptagits ~ programmets täv. 
linJ.:"s,laJ.:"ar). 

SPEGELN 
L o. m. u/s 26. 

Årta lsd iplom. 

Ehn(j\·.!>I • . 1. ........ 5°· ja. So + So, 50, 5° 
Eric" 1:1, Gid. . ....... 49· 48. 48 + 50, 5°, 50 
I:ly/Xarc, A. . ......... 50. 49· 48 + S°· 5°, So 
Frim<m, II 48, 48 , 47 + 5°, 45· 45 
r.~ lI~lh\':if'l, B. . ..... 49· 49· 49 + ja. 50, 4S 
Cyllc:J,>\' ilr'l, N. ...... 50, 50. So + 5°· 5°, 4S 
J!cikc, E. . . . . . . . . . . . 5°, 5°· 50 + SO. 50, So 
J li;lIherg. Sig. . .. .. . 48. -Ii, - + - . - . 
Ilelhtt.'n, E. ........ 49. - - + 50. - . 
Iljelm"lriilll, I. So. 5°· 49 + 5°, 50, So 
H)l1hcr~, Svcn ...... 48. -17, 47 + So . 50. H 
hClu". lIill:,:cl 5°· ,'i0. 49 + 5°, 5°, 5<> 
jt.·nnel, E. .......... 50, -19, 49 + 5°, 5°· So 
I{ j('lIcr, II .......... -I i, + 5°, - . 
L;tgt.'rg-ren. J F. ...... 49· 49· 49 + 45· -15· H 
~lall11rll"~. H. ........ 48. + 5°, -IS , 45 
~1:ls"h·rJ.r. G. ........ 5°· -19· 49 + So, 50. 5° 
Nilss'm. Nih ........ 48. 47· 47 + -IS· 45. 
1'l'rl11:'1l1, Il . So, 50. So + 5°, So. So 
P('lt'rs :m, K A. ...... 5°, 49· 49 + 5°· 5°, 5° 
I{ l1 Ihl'q.:" I. ........ 48. -17 , + 50 . 5°, 
Sk.,:.:-h, R. \V ........ 5°· So. 49 + 5°· 5°, 50 
~;ifvcnllcrg . G. ....... 5°, 5°, 49 + 5°· 45· 4S 
Sei.k·r1ill/l. Rich. ...... 50, 50, 48 + 5°, -
t 'Iri. T ........ -17· -17· + So. 50. 45 
W"i lIan I, F .. ..... ' 49· 49· 49 + ,iO. SO. So 
\\"l'rrer, 11 i. 50. 50. So + 50. 5°· 5° 
7 .('Itt' r~t rrim, A 49. 48. - + -

Guldmärke. 

Bt'rj.:'mall, \\'ahl. L. 5°· - + - - -
Ellen . .I ............ - - + -I- ,i, -
Il illl.eq.:, E. D. ...... 49· 47, 47 + -
Pt.·tter~ .. 'I:I, E. ........ 5°· 49. 49 + 5°· 50. ,i0 
l'cng."rand. \ \\'. -Il). 48. 47 + 5°· 43· 

Silvermärke. 

[)alllcl1cll, F. . . . . . . . . 48. 40. -14.+ 50, 5°, 5° 
l;'n' Ih'lrj.!, T . ........ 46. 45, 45 + 48, -
11 iirnst<'n I J. A. W. 47, 47· 46 + - . 
.I ()ll~snn . Er ic . " ... . 47· 46, 46 + -
LlnrIIJerj.!, S, E. H. 50, 49 . 47 + - -

STOCK HOl.MS AMATOR FORENI ,YGS MEDl.EMSBJ.AD 
----------~~~~ 

'l 

Nodenfeh..lt, O. 
K orrlellsson. l\. 
Ring len, H. F. 

-, -. - + So, 49, 47 
50, 49. 49 + 49. 48. 47 
-19, 48 , 45 + 47 , 47· 47 

Rosenblad. H. . ..... . -1-6, 45, 44 + -, -. -
S,'edlunl. H ...... . . -17. 46. - + 48, 48, 47 
Ahlen. P. O ........ . 50, 49, 45 + 50. 50. 49 

Bronsmärke. 

Nilsson, C .... ....... -1-1, -, + 49·-, 

DIVERSE 

Vi d HallruHls sky tie förbunds st atspri stä"lin~ar 
för nligon tid sedan b1c\' 'l'ömles B jö"kman mäster· 
skyll 111e·1 130 poäng. Hr Björkman eröv rade Uv(:n 
rikSllle,lal jcn. 

• 
Vh medlem. musikdirektören vid Svca. Livga rde 

G. Hessler har a" Konungen till 'lelat! me,laljen 
Litteris et Artibus. 

• 
Vår s~cielle kalcnJerritare har mat sig me<1 alt 

erinra oss om föreningens fun ktionärer under det 
senaste decenniet, och följer här ntdan 'UI)'pgift 3. 
f(ireningens ordförande, v. ordföranr!<.', lioCkrelerarl". 
och kassa förvaltl re under denna tid, or,!föran lena 
siräcka sig rloek ö"er föreningens hela hv .. t icl. 

Ordförallde: 

1890 Helmer Langbo rg 
1891 G. TamIll 
1892 Fr. Eribsoll 
1893 O. Barlhclsoll 
1894 O. Bar!helson 
1895 C. V. Andersson (VictQr) 

1896-19OS C. G. Drake 
1906--1908 E. K. H. Nerman 
.909-191-1 S. Rålamb 
1915-1918 G. Enblom 
19 19-1922 S. S\'enson 
1923- S. Rålamb 

~'. Ordförandr: 

1915-1918 S. S\'enson 
19 19-1920 Hj . Werner 
1921-1922 

1923-

N. Hc-Ibcrg 
T . Sö<lcrqu ist 

SI.'krelerarr: 

Hj. Werner 
H. Hellström 

' 9 19-1920 E. He]]stc n 
1921 -1926 T . F reduorg 

Ka.isaförvaltare: 

' 9'5 H j. 01:;';'>11 
19 16-191 7 O. Friman 
1918-1919 G. F. Richter 

1920 
1921 - 19 2 5 

'926 

X" . He!lhef":! 
E. Jennel 
R. D. SöJerlin,1 

Fastän rerlaktörens h\'slängr! som sfldan lir täm

ligen r inga. har han redan hunnit uppleva en radi

kal fi)ränrlring i sysslans uiö,'and<.'. Under si na för. 

s ta år fick han såIunIa tjånstg-ör:l. S')111 en Ilbc"ek· 

lig och grym inpiskare ;1\' sparsamt tlroppanrle hi. 

drag till sitt blaj ullfler det han nu sr:ara.'i! honle 

fungera s;}m en s\'år eells:)r me I ~axen i akti')Il. 

Allt censurer:m le blr d xk en fri medhrugare 

em")t: men Jå inträfiar ock (jet beklagli(:a faktum 

att bla,lel S\'äm,nar Ö\'er ~ina bräd lar. Det har för 

denna gång fått ske . men ur kassan~ synpunkt t ")r

dc en maning till le älshärda 1lll"·larhetarna vara 

plkalbd alt fram leles nå~)! begransa l'Iig. Skulle 

cXt:IIIVCI\ i" icke ur re 1,).eord ~c rl1a. filr hlilc i lro.ltl 

och skyue rie obligatoriska utgjulcl,;.crna ö\'er värter 

och vind kunna utgå? Tryebvärtan är dyrbar och 

del är ju ett fa k. u ,ll a tt let varj e år untlerstundo111 

bflde regnar och blA$er. 
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Vackra mattor 
i mjuka, h .. nnoniska rirg~r bidraga i hög grad till all giva hemmd den prigel av vinne 
och hemtremad, som t:n \'IT dlerstriv:'f. I detta av~ndf' ~ro de ~römda engelska 

ARDEBIL-WILTON MATTORNA 
oO\'erträffade. Tilh'erkade I god \t"ihon·k\'ltitet dIeT den berömda äkta persiska Ardr
~i1mattan, iro de genom sina 'Jrger och hela utseende sldan3, all de tillfn:dsstalla 
aven mycket hÖ2t stlllda ansprU: men drl oaktat bnna InU('f'(Js lill m)'cltd lågu p,jsn, 
~~ äkta engelska Ardebil-Wllton sAljn i StodIholm uteslutande av OS!. !kssutom 
erbjuda. vi en synnerhgen rikhAltigt sortiment i u\'äl Wilton- som Axminster- m. n. 

saml Sk!a orientaliska mattor. 
Drt som Il1lfmJ5S(('iII~r Ed~r 5maA, Ort som passar Ed" j p,is, kall N i alå/dld MS 0$$. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SJ/Q"dlllIWle"s "mlQ '1H~1.IQI{J,. 
I mQ!tDr pnluur INIt INI(I"''''''', 

~I Q' tiktQ tHfl llfQ/iokQ IK" 
\., ________________________________________________________________ .,_~_,_._'~ __ ,._ .• _' _J_"_'_. _., __ . , __ ._W_/~ __ • ____ .l 

'''''''''''''' ''''''''''''' '' '''' ... "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... , .. ,,,,,,,,,, ... ,,,,,,. 
Ett besök på någon av 
Restau rantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
s k ö t as av de bä s ta 

F c ) , 
"""" .... "."""""",,,,, ..... ,,,,,, .. .. ,,, ........ ,,.,,,,,,,"',,,,,,,, ... ,,,,"',,,,,,. 

Anglais' 

Anglais' 

En da s l 

Skytte- och 

Sportkostymer 

kv alitetsva r or 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Den o b l i g Il t or i s k Il olycksfal lförsäkringen 

fö r E(ler pUlonal ord n .. pi. bista sitt genom a lt 

ingA som ddiiga rc i 

0\151::51010'\ OlYCI<SI'AUSfORSÄKRINO!iBOLAQET 

LAND OCH SjÖ 
Arbdllfivun .. tgl'-n föni kringsinrät tning. Ersättu 

förliikrmll'en I Ribförsikringsanstaften. 

9. 000 d e llig . r e; 100 . 000 fö rs l k r a d e 

J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Te l. Vasa 15674 
O~n~la!agel1tur för Hansa. Läm· 
nar pr~mleofferter och ordnar 
alla slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga resgods· och resolycksfall· 

fÖlS. f! semesterresorna, 

Boktr:yckcri Pol/ni, Stockl101m 19~6. 

Stockholms N:o 6. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

21:a årg. 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

1926. 

Utdelas gratis t ill 

före ningens med lemmar 
An.varlg utgIvara: SVE N SVENSON 

ROi:I.kl lo .... 1 .",1'1: 
~.pt." TORSTEN a6 0 KRQUIBT 

K.', •• _ .... 20 

......... k ........................................... ·_· .... • .. ••• .... ••• ........................... '.". . { 

f 
i MEDDELANDEN , , 
i fRÅN 

l STYRELSEN 
~ , ... ... , .................................................................................................. .. 

Följ;'lIIde Ilya ",,,d/emmo, hava in\'alts' 

Carlmarker, G. W., kamrer. Katarina\'iigen '3 B. \" 
Ek;,triim .. \ .. ci"ilingeniör, Sveavägen 81. III 
HruJlmar~n . H. C. E., I!:'rosshandlare, Styrman ... 

g-atan I 

Sjiiqri'mr. I':. H., cl\·jlingeniiir. Bancrg(U;\n 53. 
1\'gIH~r, T. E. K .• I"cdak!Ör, Illrottshlncl('t. 
Harnl·knw, F., ~lUfL, SllIrcplan 4, l r. 
nlnnr"('r~. E. '\" fil. lic .. Dl\1r",arlls~l:it!(,11 (Jo. 
Rruhn. \ .. korre"ppndent. Rrullnsgatnn :/1 R 
Ru'lling' .• \ .. lÖJtnant, Sturegatan 19. 
:-;an.Jqvist. \., 
Striim. K. E .. stud., Gre\'ture~atan 2('l. 

~tr"lI1. P. G. _\ .. kamrer, Grc\·turegatarr 26. 
";tr;lIl1. T. E .. ,..tu l.. GrC\·turl'gntan 21.1. 

:&·r.:.:cr, G. E .. "jöka,lctt. Sihyll! .. ~ata!l 44, I 
Hulbtriim. C. \\> R.. fänrik. Drcjargat3n 3. 1\' 
L,,\·a. P ),1, jur. kaiHI. Djurgfmls<,;,lätten cJ4· 

Stiindig: 

Kr'l;.:h .. \ ~ _\ .. köpmnn. Frcygatan 26, 

SI0,,~~ol... roI. N. 0217 

,,, ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ......... ,,,,,,, ,,,, ,, .. ,,"',, ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,," 
, .. ,.,,,,,,,,.,, .... ,,,,,,,,.,,,,,,' .. ,, .. ,,, ...... ,,, .... ,.,,,,,,,,,,,,,, .. ,, .. ,.,.,,,",.",., ... " " ,.,,, 

Innm .!>tyrelsen har klubll1astaren \'äckt för
;;;1aJ.: att .. tälla till med enharet och dans n1!!,on 

I!:l'lIlg på Il\·året. ).13n räknar mc,1 aU minn 200 
hiljetter å kr. 2:- ... kola sälja .... Vi ha rerlan nu 
niat infiira denna f(lfhan!lsnmis i fiirhoppning 
0111 att planen ... kall låta sig reali:.era:'i 

"""" ..... ,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,,.,,,, ........ ,,,,,,,, .. , ........ ,,,,.,,.,,,, ........ ,,.,,.""" ... 
",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,,, ........ , .. ,,,,.,, ......... "."" .. 

........................................................ "", 

MEDDELANDEN 

" RÄN 

IDRO TTS

KOMMITT E N 

l , , , , , , , 
! , , , , , 
l , 
{ ......................................... . ........... ~ 

Fulb.tänrliga prm' mr idrott:.märkct ha\'a umlcr 
Arc:t avlagts 01\' ... \minoff. Blix. BylulI,I, Falk. Fnrn. 
..te,ft, Hell~ren. Lumlborg. Löwenhiclm, C. A. Ni1c:· 
~'m. Hall~ ~il<;son, X"len. Palmer. Po:. ... :-;an,l<-lI. 
Sn-.Jfl'lt C"ICh 7.erling .• 

Frimall, \'on Frie,lrichs och S\'cn~~oll ara lika. 
le lt .... kbra. iclrollssekreterarcn \'äntar dock pA in· 
tYI! i ,1" t:r('nar. dar provet avlagts' i ann:ln fi'lrc> 
nin~. 

F,ir Ileikl'. Stefcn;'~H1. Ruh. Söclerliwl och 
\ ... tr,im :lll'r"t:lr ännu en gren. 

0-_-:II !/,{t'/JJ(!r, 

"]:,j,''''//slrJr!l / 
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Villkorsmedaljer 
erÖ\"fade under 1ftl, lösas efter anmälan ho" herr 
Forssherg m~ kr. 3: - för sih'er och kr. I: SO 
lör brons. ViHkorsmedaljer e.rh1llas likväl endast 
en gAns i \'a rje gren. Fordringarna för S. A. F:s 
villkorsmroaljer ha"a i följande grenar uppiyllt" 
1\' nedannämnda medlemmar, därvid medlemmar. 
som redan tidigare erhållit villkorsmedalj upptagit:. 
inom parantes. 

100 meter Sih'er. max . 11.6 sek.: Svensson 

BroIl:'. 111ax. '3 sek.: Falk, H. Kitsson, NylC:n. 
Snndcll, \ '011 F ricd ric.hs. Lundborg, P. Poss ('ICh 
Åström (Löwenhiclm. Zeding. Heike , Blix och 
Rub. Söde rlilld). 

200 1Il. Brons max , 26.4 sek.: Falk (Svensson) 
400 m. Brons max. 59 sek.: Fa~k (Svensson) 

1,500 m. Brons ma x. S min. : HelIgren (Bylund, 
ro:;!., Palmer). 

10,000 111. I3ron ~ max. ~2 min.: C. A. K ils<;QIl 

(Palmer) 

Häcklöpning 110 m. Brons max. 19 sck. (S"cnssolll 
Spjutkastning Brons min. 55 m. H. ~ilsson. Falk. 

Löw~nhi~lm. Poss, (Zcrling, Palmer, Bylund. 
Heike och Aminoff). 

Disku<:kastninR Brons min. 45 m.: Falk, H . >:ils· 
SOIl, Åström, (Svensson, Heike. Löwenhielm. 
Blix och "~df~lt) , 

Kul~tötlling Brons mm. 16 m.: Falk .H. ~il»Ol1. 
l 101111 .. t(3u-l. Stcfenssoll. Sandell, (Heike. Ro,;en. 
hlad, Löwenhielm. S"cnsson och Bl ix). 

HBjdh,'pp 13mn.. min. 1,~5 m.: SaJlue\I.(Dlix. 
J-Icikc, S\'cns!;On, HelIgren , Löwenhielm, Pal· 

mer). 
L.1.ng'(lhopp, Bruns min. 5,25 m.: Sandel! (Svensson 

Palmer, ZCrlillg' och Löwenhiclm). 

Trestegshopp Brons min. I I m.: (Heike. Palmer 
och Svcnsson). 

S ta vhop!) BroiIS min. 250 cm.: HelIgren, (Lö\,cn. 
hichl1 och Hcikc). 

Simning 1,000 111 .: Silvcr max. 23 m.: Poss: Brons 
max. 25 111 , 30 sek,: Stefensson, C. A. Nilsson, . 
HelIgren. (Blix och Nylen). 

CykellIkning 20.000 m. Silver max , 4i min.:(LunrL 

bo'1'). 
Sktdlöpning 20.000 111. Silver max . 1 lim. 50 min.: 
Paul Zcrling, SOm använt 2 lim. 23 min. 0,5 ~ek. 

pA en väglangd a" 30.000 m, 

Amatörers hederspris av år 1926. 
Ställningen ble\' efter tävlingarnas slut följande.: 

Löwcnhielm ............... 1 0 g renar 6 poäng 
Falk ................... .. 9 • 5 • 
Svcnsson ....... ,......... 8 • 8 ,. 
Sandeli .......... ,....... 8 • 4 » 
H eike .................... 6 ,. 7 • 
Palmcr ............ . ,. . .. . 5 ... 7 • 
Bl ix och Nilsson .......... ~ ,. 7 • 
Poss.................. ... 3 " 7 • 
Bylund ..... , . . . . . . . . • . . . . :2 ,. 7 • 

S. A. F:s prisfond i tiokamp. 

Tran!.l)()rt fr~n föreg3.ende nummer _. 
P. Pö:;s. a:osessor ................ . 

Skidtävlingar 

Kr. 2,0:
)o 10:-

aga rum ,len 16 och 30 jan. 192" distan:; resp, 
2 ()Ch 3 mil 

i Provdagar för idrottsmärket å skridskor 

åm rlcn 23 jan. och 6 febr. 192, cfler anmälan 
hos lIl1~on av idrottskommittens lerlamöter. 

Bankir Nils Perssons pris 

går Ar 192i till idrotten. Pro"dagar l skidl)r «h 
skridskflr ara nrssnämnda dagar. \'ilka ä\'cn lämpa 
SI~ {ör avlaggande a,' uthållighetsprovet fot 
idrottsmärkct Gör en anteckning på Skri\'ooro.r.;, 
almanackan 

O rientering Drefviken- Södertörns 
Villastad. 

Orienterlll~~Ij)pnlOgen rlen 3 oktober "ar !lynncr. 
ligrn "vAr och ansträngande - å,'cn fr3.n militärisk 
wl1punkt. Starten "ar forl:lgd ti11 det \'ir! sjiln 
Ådran befintliga torpet Bruket. Kontrollerna "orl) 
bclä~Tla. "id sjön JOO 111. söder N i :N'ä"Ct (uttor. 
karl!), :.jön iOO m. "äster R i Rudan samt torp. 
tecknet vid 11. i Hag-vreten och må! "id Bro i~stel 
vid u i ~Iagelungen . Den myoket krävande hanall 
var 12 km. l~ng (f~gcl\'iigen). Det märkviirdiga 
inlr;iffarJe ntt {örcning-cns I\'Cl111e deltagande äl rlrC' 
old hovs (hägt!c n\'cr 45 ?ir) kommo in pfl hänrC' 
1 id än' Ul1grlomarna. 

Rcsullalcll blevo iöljande: 

Stlliortr. I) S. Svensson ,p '-52: 2) J. Blix 
4.13.0: 3) E . HelIgren S·~O.II. 

Oldboys A: I) E. Lindbom 3.j3. 5~ : 2) ~ We~· 
t~r 446.4j. 

Oldboys B: I ) K. ~yberg 3.1 +.35: 2) E. Fryrlen 
3,16.10; 3) H . Ahlander 5.22.55: ~) C. ~ils;;On 
5.36.~5: 5) A. Aminoff j·31.o: 6) G . .-\"trölTl 
5·5+40· 

Kontrollsta.tionerna voro märkta med röda skär. 
mu En torparhusIru kom {ram och frAgoade. 0111 
del var bolsjeviker som sprang i skogen. I si 
fall ,'ar det häst att giva sig iväg med delsa.mma, 
cnä r sA.dana icke hade tillträde till dcras ornrflrle. 

Funktionärerna hade beräknat , att ba.nan skulle 
löpas pli 2 tim . Signaluren beräknarle 3 tim . Bästa 
tiden för Linnea. blev 2.~9.30 . 

T. F. 

• 
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Til1 {örbundsorienteringen hade föreningen I t 

medlemmar a.nmälda. Tyvärr mJ ste dcn<;3T1l1na a" 
känd anledning uppskjutas fdn den 2~ okl. till 
den 31 okt .. ,'adan icke alla ble\'o i tillfälle aH 
deltaga. S51unda fick förtningen icke in n5gol lag 
i oldbo~"s klass U. där ett andra pris "arit säkert. 
Tä,'lingen agde rum i Irak len kring Lisma med 
utgAngspunkt fdln Rudan och m.5.1 i närheten a" 
Björk:oätra \"id \·ägen till Huddinge. 

Följade amatörer ~tt'rfinnas i listorna: 
Klass II a sen. 32) Bruhn. 74 s tartande. 
Kla!'s Il h. yngre oldboys: 2)\'. Fricrlrichs. 5) 

Wester. 22 startande. 
Klass 11 c, äldre oldboys: 6) Alander, 16) ~y. 

berg. 23 sta rtande. 

..... 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

SKjUT

KOMMITTEN 

Rik.skölden 
d. sIg 

\'id !trets tä,'ling om Riksskölden kunde »amatö, 
rerna »inregistrera stora iramg!tngar. Föreningen 
'kom slllunda pli främsta platsen av slockholmsfÖre. 
ningarna och pA 6 i hela Sverige, detta gcnom sill 
andra grupp. salllt kunde dessut om stllta med tOpl" 
plac~rin~ar be träffande ta\'clse ricrna i h~(l a för'sta 
grupperna. jämte ett flertal indi\'idueJ!a. goda re. 
sult a.t . 

Grupp II. Pris II:r (J. 

K, A. Pellerson ..... . 46+49"t' 50=1 ~S poon~ 
B. Perman ......... . ~9+~9+50=q8 • 
J. F Lagergren ..... ' 48+50+50=148 • 

(291 p·l 44 1 » 

Grupp I. Pris IJ..Y 6. 

A. Elm(I,·i!.t ....... . 50+~8+ 50=14 po.'inj.! 
E. Hcike ........... . 49+48+ 50=14i ,. 
N Gyllcns\'ärd ..... . ~9+48+30=12i 

(292 p) 422 » 

Vid Stockbolms Skytteförbund •• tatlpri •• 
.kjutning erövrades följande priser av amatö
rerna. 

Huvudskjutningen: 

Klass I. Pris n:r6 Oscar Hultin 99 p. 
Klass 1\'. Pris n:r 5 N. Gyllcns\'3rd 97 p .. n:r 

10 H. Friman cfi p., n:r II G. Säfwenberg 95 p., 
n:r 22 T. Ulff 95 p. , n:r 47 E. Hellsten 90 p., 
n:r 59 F . Weidland 90 p., n:r 63 E. Heike 89 p., 
n:r 85 E. ]ennel Bi p., n: r 87 T.)loth;lIlder 86 p., 

Klass M. pris n:r 12 J. F. Lagergren 97 p., 
n:r 3i Bo Gyllensvärd 94 p. 

Tävli-Irg A. 

Klass ] 1. Pri s n:r 32 N. Nordellsson. 
Klass 11: r JJI. Pris n:r 3 Einar Pettersson. 
Klass I V. P ri s n: r 1 ,'. Ul ff , 21 E. Hcllsten, 

31 !' . Hollberg, 38 G. Säfwenbe rg, 55 Gid. 
Eric!>:.on, 66 H. Friman. 

Tävling B. 

Klass 1\'. Pris n:r 2 T. Ulff. 13 S, Hol1~rg, 

3~ G. Säfwenberg, 60 Gid. Ericsson, 66 N. Gyl" 
lens\'3rd, 67 Einar Pettersson. 83 E. ]ennel, 9.<1: 
B. Perman. 

Tävling C. 
Klass ]V. Pris n:r 29 K. H. Kjeller, 30 H. 

Friman, 5~ Gid, Ericsson, 55 B. Pennan. 
Klass ~1. Pris n:r 19 K . /\.. Petlcuon, 

Prislista 
vid 

Stockholms Amatörförenings statspris
skjutning den 19/ 9 , 

1-/uVlldskjll tllillgcn: 
)'Iä~tcrskapsklassen: I pris H. Frimall 98 p., 

2 pri~ E. Heike 9i p., 3 pris A. Elm(j\'i!oit 96 Jl .. 
-4 pris E. Hellsten 96 p. 

lY klassen. 1 pris J. Hjehn:.tröm 97 p., 2 pris 
T. L"If! 9i p., 3 pris E. Jennel 94 p .. 4 pris Hj. 
\"emer 93 p .. 5 pris G. Sä f\\'en~rg 91 p., 6 pris 
T ).Iothander 88 p. 

Klass III. I pris E. Pettersson g8 p., 2 pris 
A. W. Tcngstrand 89 p., 3 pris G. ~\'erin 88 p., 
4 PflS F. Söderq"ist 85 p. 

T~ld(ln K O L , 
K O p 

ANTRACIT OCH K O K S T,'",", 
från L A V E N S K O L I M P O R T A . - B . 

OCH NI BLIR NÖJD 
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Klass II. I pris F . Dandancll 92 p" 2 pris P. 
O. Ahlen 90 p., 3 pris N. G. Nordensson 90 p. 

Klaslo 1 I pris Q. Hultin 99 p., 2 pris S. Lind
berg 93 p. 

Tävli.ng A. 
(">"ri"",,,) 

t\fästerskapsklassen. I pris J. F. Lagergren 193 
p., 2 pris K. A. Peterson 190 p., 3 pris E . Hells tell 
189 p., 4 pri!:. H. Priman 188 p., 

Klass IV. l pris T. Ulfr 19+ p., 2 pri !; G. 
Säfwcnbcrg 194 p., 3 pris K. H. Kjel!er 193 p .. 
4 pris N. Gyllensvärd 193 p., S'pris I. H jo1 mström 

'9' p·t 6 pris A. Flygare 187 p., 7 pris O. H ägg. 
lund 187 p., 

Klass 111. J pris J. Eden 189 p., 2 pris G. 
Se\'erin 184 p., 3 pris A. W. Tengstrand 184 Il .. 
4 pris E. Pettersson 183 p. 

Klass II J pris N. G. Nordcllsson 94 P" 2 pris 
P . O. Ahlen 9-* p., 3 pris O. KordenfeJdt 91 p., 
4 pris J. Hörnsten 91 p. 

Klass r. I pris S. Lindberg ag p. , 2 pris C. 
Nilsson 86 p. 

Tävling B. 
(lO-ringad 1/3 figur) 

i\lästcrsk:tpskl:lsli , KI:lss IV och III I pris N 
Gyllansvärd 6/49, 2 pris J. F. Lagergren 6/+5, 
3 pri s Hj Werner 6/45, 4 pris E. Pettersson 6/40, 
5 pris G. Säfwenberg 6{+0, 6 pris T. Ulff 6/39, 
7 pris l. Hjel mström 6/39, 8 pris G. Mossbe rg 
6/39, 9 pri s K. A. Peterson 6/36, 10 pris A. Ehn
qvist 6/34 . II pris 1'. 1o. Iothander 6/34. 12 pris 
A. W. T ongstr:lnd 6/33. 

Klass 1 och 11. I pris j. Hörnsten 6/32, 2 pris 
H . F. Rin,gdcn 5/33, 3 pris O. Hultin 5/29, + pris 
G. GUlllll1csson 4/33· 

Tävling C. 
(400 meter.) 

1lästcr!l-kap!l-klassen. 1 pris Gid. Ericsson 47 p., 
2 pris E. Hellsten 43 p., 3 pri::. E. Hessler 43 p. 

Klass 1\' och 111 t pris G. :\Iossberg 50 p., 
2 pris Hj. Wernc:r -IS P" 3 pr. 1. H jelmström 48 P" 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6,000,000 

4 pris E . Petter::.son 44 p., 5 pris G. Säfwenberg 
44 l'· , 6 pris H. :\Iahnfors .... p. 

M ästerskQ~$tävliugcn. 

M;ister~}'tt : I) II . Friman 193 ]l., 2) E. Hell_ 
sten 189 p., 3) K. A. Peterson 188 p. 

Utslagna i 2:dra omglhlgen ble\'o: +l Hj. Wer_ 
ner 138 p., 5) G. Säfwcnberg 137 p., 6) T, 
MOUlander 1:z6 p. 

Om Överstelöjtnant Stig Rålambs vand· 
ring.pris är ställningen efter fjoU.reb och ~rets 
mäslcrskap::.tävlingar följande: 

I ) K. A. Peterson .. ........ 10 poäng 
2) J I. Frilllan ............. 9 • 
3) E. Hellsten .. "......... 7 .. 
4) Bo Gyllensvärd . . . . . • . . . 5 .,. 
5) A. ElnHlvist ............ + .,. 
6) Hj. Werner .......... " 3 • 
7) G. Säfwenberg ......... . 2 .,. 
8) T . l\ lothander . ... ....... ,. 

Dagens bästa skytt blev I. Hjelmström med 
platssiffra II , ,'ilken tillägnades det värdefulla bok

verk, som S. A. F. erövrade genom sin seger i den 
fältmässiga skjutningen vid Förbundets \"Arutfärd. 
Närmaste man blev 1'. UHf med platssiffra 12. 

Statspri.skjutningen försiggick i ett fullkom_ 
ligt önskeväder ; \'i tro till allas beiAtenhet. 

I samband med Vri:'UI!.Ic1niugeon pA ,.Fenix_ rt_ 
dan samma dag hade före ningens klubbmästare, 
John Hallman. ordnat sup«! med dans. Tack ,'are 
minnesgoda vänner kunde ett flertal vackra och 
väT(lefulla pri ser utdelas. ..] 

För den trevliga aftonen äro föreningsmcdlem. 
!Ilarna även F ru y·rall ll1 an stor tack skyldiga för ett 
fler tal sAnger. Kamrer H offmans insats - sång 
till eget ackoll1pangelllang - minnas " i ävenså 
gärna 

I) B. 
.) K 
3) A. . ) E . 

Fjärde träningspriset 
d, n 26/9. 

GyUclb"ärd ...... 99 
A. Peterson ...... 9'5 
Elmq,'ist ........ 9'5 
Heike . . . . . . . . . . . "" 

poaug 
• 
• 
• 

F örsäkrings-
rörelse 1 

I de flesta bransoher. 

I 

'\ 
\ 
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5) E. Pettersson ....... 93 • 
6) G. l\Iossberg ........ B7 • 
7) B. Iverus ...... , ... 86 • 
B) F. Weidland ........ 7B • 
9) E. Jermel ........... 7B • 

Träniogsprisen. 

Träningsprisen för ärel hava erövrats av föl
jade skyttar: 
I) E. Heike .......... 97+95+91 286 poäng 
2) B. Gyl1ensvärd ..... 99+94+89=282 • 
3) K. A. Peterson ..... 96+95+91=282 • 
4) E . Pettersson ....... 93+90+88=271 .,. 

Lagpriset i samband med handikap~ 
skjutning 
d en 10/ 10. 

Denna o\'anligt trevliga tävling omfattades i Ar 
med samma livliga intresse SOIU tidigare varit fal_ 
let , detta regn och rusk till trots . 

l ) A. Elmqvi~l Ifi + .r + 3 - !Jr, p. 
E. Hellsten 46 + 4. + 6 = 101 p. 
B. I\'eruo: -12 + 47 +1l 103 p. 

:.!HU p. 

2) c. G. Lindfeldt 39 + 37 + 1B = .4 p. 
G. Siif"" cnberg 4. + 49 + :1 = 06 p. 
J . Färngren 49 + 4;, +14 101'1 p . 

1!J p. 
3) s. Hol1berg .J4 + '" + 9 93 p. 

El. Malmfors 42 + 45 +14 - 101 p. 
T. um 42 + 48 + 9 - 99 p. 

2Ua p. 
4) H. Frimo.n 43 + 4. + 5 - !J7 p. 

o. Hiigglund 31) + ·Il) + B - 88 p. 
l. Hjel mst rörn 46 + 48 + S - I U;) p . ---

1iHi P. 

5) F. Söde rq \'ist 4 1) + 15 + 11 - ! IIi 11· 
J. ~'. Lagetl{ren 48 + 44 + l Ha p. 
~'. Weidland 42 + 41 + II n.:; p. 

:!~ i p. 

6) A. Flygare 41 + 46 + B - !J .• , p. 
E. Källströlu 40 + ;~~ +'" - !IH p. 
s. IleJlberg 3' + 43 + J:'! Da D. 

:'!8-1 p. 

7) Il. I'erlllllll H + ;,(1 + " - 101 p. 
K. A. PeterEon -I.; + " + r, !lj ]l. 

G. )I,)s~~rg -12 + :H + 7 sa p. 

~."\1 p. 
8) F.. Jenoel H + :lj +111 8S p' 

Il. Rödt'rliud 3:) + ;~(j + l j:J p. 

Gid . Erie-"on 41i + ,O + Ii II:'! p. 
:!·-,3 I'· 

Individuf'llt ~kut 
E. Heike 47 + , .. ., +B - ~J,'1 9· 

Förutom priser till det segrande lagel u tg~ lven -
liC dylika för individuella resultat. Vinnare ;lro 
J . Färngren och T. H jehllslröm, 

Förbundets höstfält.kjutninga r. 

Den 17/ 10 i trakten av Barkarby. 

I I fig. i sidled på 360 m. - 114 fig. 260 fil . -

kg. skytt på 300 m. - I / I 425 111. - 1/3 fig. 
330 m. 

~Iii.sters-kapsklassen: n:r 22 Axel Elmqvist 20 tro 

Klass l\~: ll:r 3 T. Ulf{ 23 tr., 32 E , Heike, 18 
tr., 33 Weldland 18 tr., 41 Gid. Ericsson 17 tr., 
57 I. Hjelmsträm 16 tro 

Klass III och Il: n:r 36 R. Källström J5 tro 
51 E. Petterson I.j. tr., 62 F. Söderqvist r 3 tr., 
75 Erik Olsson 12 tro 

Amatörer'nas grupp ,kom först ph lo:de plats 
med 85 träffar. 

r tiivlingen om .Orlogsskel>pet. ph 5:1e plats 
med 76 t ro och i grupptävlingen med landstorms. 
befii! - för Uloch II klasserna - pA. 7:de plats 
med 74 poäng. 

S. A. F:s hederspris togs av T . Ulff. 

IRn 7/11 fcln Östra station upplt Roslagen. 

Klass IV n:r 7 G. Mosberg 23 tr., 8 F. Weidland 
23 tr., 12 K. A. Peterson 22 tr., 16 I. Hjelmström 
21 Ir. 

KI:lsS III: n:r 5 E:. Pettersson 19 tr., 15 E . 
Källström 16 tro 

I grupptävlingen slutade föreningen pA. 2:dra 
plats med 73 tro samt vid tä\' lillgen om .Orlogs
skeppet .. rA. 2:dra plats med 89 tr. 

S. A. r:s hederspris erövrades av G. Mossberg. 

Den 21 II i trakten av Li!'tma-Dalarö. 

~[;j,slerskapsklassen: n:r 4 A. Elmq\"ist 27 tr., 
17 B. Perman 23 tr. 

Klass 1\-: n:r 5 G. Säfwcnberg 27 tr., 12 B. 
Gyllell!wärd 24 tr., 21 T. Clff 22 tr., .24 E . Heike 
21 tr., 25 F. Weidland 21 tro 

Kla!>S III: n:r 4 E. Pettersson 22 tro 
I !'thäl stora gruppläding-en söm la"lingen um 

OrlogsskepllCt blev S. A F. t,·1 ... 1tlC(1 resp. 114 
och 9S tro SA.lun(l ... en mycket hedersall1 avslutning 
rA fältskyttesasongen. 

S. A. F:s hederspris li1Ierkande~ delll13 gfuH" G. 
Siifwenberg. 

Den försIa höstfä!tskjutningen rAdde "aekert 
väder, de senare därcmot V{"ofn "cgniga oeh dil11. 
111 iga 
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SPEGELN ÅR 1926. 

Årtalsmärken: 

Berget. B. 
Bjurling, B. 

• G. 
Ekelröm, A. 
E1mllviu, AJ:e) 
Erik~J!on, Frit z 
Eric880n, Gid. 
Filrngrcn, J ohn 
Flygare, Arthur 
~~rimnn, Harry 
Gripen8tedt, B. 
UyJJclIHvilrd, Bo 

, Nile 
Halke, Edw. 
Aellberg, ig. 
HelIlIten, E. 
He8l!ler, Emil 
Hjelml!tröm, Ivar 
Hollberg, S,'cn 
Hiigglulld , O. 
Ivcrul!, Birger 
Jennel, Eric 
Kjeller, Henrik 
K"'8h, A. 
KrUJlen8tiernll, Ad. 
J~agergren . J. F. 
Malmr0l 8, Henning 
Mouberg, CuHaf 
Mothunder, Tore 
Nils@on, ~il,,, 
Pl,lrmnn, Bertil 
Pcr1! Q on, B. J . 
l'eter80n, K. t\. 
Htldberg, Inge 
Bud ling, A. 
lUighcirllcr, '11r1 
Sjöflt röm, H. 
Skogh, n. W. 
Silfwenbcrg, G. 
&H-Ierlind , Hieh . 
Söder8trlhn, K 
lim. Ture 
Wddlnnd, Frnn! 
Werner. Hj. 
7..etterlltrum , A. 

BdgWIIIl , Wllld . L . 
.Ed"n J ., 
lI illbelg, lo;. 
Kull!! röm. ":ugcu 
Olsson, Erik 
i'c tter~80n, Einur 
::ieverill, G. 
Södurqvi8t, F. 
'j'nllgl'trnnd , A. W. 

50-4 
47 
4S -
48-48-48 
50-!l0-50 
"O - -
49- 48-48 
49-49-47 
50-49-48 
fl0-49-48 
50-49-47 
·1fI-49-49 
liO- oO-50 
50- 50-50 
49-4~47 

50- 49- 49 
.7 
.sO-bO-50 
48- 47-41 
48-48- 47 
50-50-49 
50-~9-49 

;Ii' - -
49-41- 47 

;",0-49-49 
48- 48-47 
50-49-49 
49- 4M-48 
4 -4;-47 
[,0-50-bO 
4,101 --- -
.~O-!j0--50 
48-'11 
50- 49 
4~-47-41 
,17 
ijO- ;",O- 4!J 
r,(I- .jO- 50 
50-.:;0-48 
60-49- 47 
48 - 47- 47 
4!i- 49- 49 
i;O-i'jI)-.50 
41)- 48 

Guld: 

'19- 4/- 47 

.7 
!i0 49 49 

1S 
49- 48- 47 

50 

.50-50- 00 
50-50-50 

50-50-50 
50-00-45 
50-ÖO-50 
50-50-60 

50-50- 00 
50-50-00 
50-50-50 
50-45-45 
50-50- ÖQ 
50-50-00 
50-50--i}O 
50-50--45 
50-45-45 
50-50-50 
50-50-50 
50 -
45-4!l 
4il -
50-50- 4fi 
50-45--15 
00-60-00 
45 _ 45_ 45 
45-4.~ 

50-50-bO 

50-:10-SO 
50- SO ---

50-50-4J} 

50-50-50 
50-·~)0-5{) 

50--4f,-4[, 

50-:)0-,')0 
.30-50-.')0 
50-50-50 

':>0-4.:;-4;; 
45 
50- 4;;- 45 
45- 45 

.:;0-50- ·~IO 

45 
45 
50 41} 4f, 

Blix, Ibgnllr 
BJoDlberg, E 
Dandal1ell, r . 
Fred bors, Thor 
GUllllllel'SOn, G. 
Guthenberg, K 
Hörn"tt'n, J. A. W. 
Jonlll'OtI, Erik 
Nordenfeldt, Q. 
Nordenl!l'lon, N. 
Oh!l!on, Il j. 
Hingdtn, H. r . 
ROl!enbhlfl, II. 
Svedl und, H. 
n f Trolle, G. II. 
Ahlen, P. O. 

Hultin , (). 
Lindbcr~, 8. E. H. 
Nil""on , ( '",I 
Petterl'l'Oll, J . A. 
Sand<l vil't, A. 
StrönI . Knrl 

• T. 

Silver : 

-4 - 4; - 47 
4b- 46-45 
48- 46- 014 
46- 4:'-4:' 
47- 46 
H 
4i'--47 - 46 
41;- 46--46 
4/ -4';-45 
Tt0-49-49 

49- 48-4fJ 
4(j-4;,-14 
47- 41'1 -
4; 
[,Q- 4\1- 4Ii 

Brons: 

[,!I-t,I '-.;11 
bll- 411- 4; 
4fl- 4,-46 
4:' 
4i-4(i -
4 ~-·j! - 4;") 

17-401 

49-4 -41 

.'j0-.50-50 
49-48 
:-;0 - -

iJO---49-48 

,50-49-47 
49-'8-'8 
.J.:; - -
48-48-47 

48-48-41 
. 8 
;'0-50- 49 

;)0-nO-50 
·';0-,:;0-50 
'19 

48-47 

Om nf\gra anmärkningar äro att göra mot denna 
.spegeb, torde <;kjutchden eller v. omedelbart uno 
derrättas så att rätta antalet märken och diplom 
bliva rekvirerade från Förbundet. 
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Fältskyttegruppen : 

F ör kommande 3.r är följande grupp uttagen att 
föra S. A. F:s färger: 

A. Elmqvist, B. GylJensvärd, T VW , B. Per. 
man, F. Weidland. 

Reserver äro : K . A. Peterson, H . Friman. 
Onsk,'ärt ,'ore om gruppens medlemmar. samt 

resen·er. "ilie sätta sig i förbindelse med skj ut. 
chef el. v. senast dagen före varje tävling. 

Till Stockl101ms Skyttcförbu,.d.f -miistcrsko/,s • 
klass i fiiltskjuttliJ/g höra följande förenillgsmed~ 
lemmar: . 

A. ElmQvist. B. Gyllens\'ärd, B. Pennan, G. 
Sä~wcnberg. N. Gyllensvärd, 'r. Ulff, T. Hjelm. 

ström = i st. 

Vandringsskölden. 
P~ grund a\' det ringa intresse som visats .Van. 

dringsskÖlden. under senaste ~ret. samt till följd av 
s \·!trigheten att rattvis t anordna skjutn ingar 3. 200 
och 400 meter. har skjutkommitten erh11lit 5tyrel~ 
sens och donatorernas tillstånd att för fr;untiden f A 
anordna särskilda tävli-ngar om delta pris. 

Följande hestämmelser skola gälla: 
I ) Tadingen skall anordnas i form a\' fah · 

skj utning A bana: med kända avstånd och figu rer : 
2) tävlingen skall omfatta tre skj uldagar. <13. 

pA vardera skjutdagen 10 ' skott skola avlossas å 
resp. 200, 300 OCll 400 meter. 

Den skytt, som erhållit högsta sammanlagda 

träffantalet A dessa trenne skj utningar får filr året 
sitt namn ingraverat. pA • Vandringsskölden» samt 
erhAller en miniatyr av densamma för den h1indelse 
han icke tidigare ero\'ral priset. 1·lar segraren 
förut erhållit miniatyren, tillerkännes han ett an. 
nat pris, som styrelsen har att besta111ma 

För det kommande 1ret äro följande dagar fast. 

ställda: 

I . tävlingen söndagen före Fö rbundets första fält. 
skjutning<,n för Aret, • 

2 t:h'lingen söndagen före Föreningens vArutfärd, 
3- tavlingen söndagen före Förbundets första höst· 

fältsk jutning. 

Vandringsprisets grund ide - tran1Tlg för fiil~. 

skjut ning --- har dlunda utvecklats. avstAnd och 
antal skolt bibch;'\l1its. 

Om vandriDgsskölden tävlas 

för första gången söndagen före Förbundets första 
fältskjutnj.ng i januari . Närmare meddelande om 
tid och rum i annons i Aftonbladet fredagen när. 
mast före skjutdagen. 

Guldmedalj; 

O:r Nil s Gyllensvärd har för Ar<-! ero\' rat 
föreningens seriemedalj guld 489 p. i de vanliga 
serierna. och 241 p. i de hastiga 

i30 p. 
Axel Elmqvist fick dledes sällskap. 

Korporation55kytte: 

Försäkringstj änstemännen ha i höst skj utit om 
ett vand ringspri s, som a f denna korporation er. 
övrades vid de stora tävlingarna i vAras. 

»Amatören" Einar Pellersson segrade. närmast 
följrl af sin klubbkamrat Ed\\', Heike 

DIVERSE 

Stockholms Landstormsförbuncls utomordent. 
ligt energiske chefsinstruktör. Kapten Wadner, 
·har även i ~r utaf'betat en ~rsbok för S lockholms 
försvar, upptagande trevliga. lättlästa och in· 
tressanta uppsatser frAn det t ill hU\'udstaden 
kom:entrerade friviUiga försvarsarbetet . Bland 
uppsatsema märkes en kort översikt över S. A. F:s 
\'erk:.amhet under g3.ngna är. Boken kan rek\·j. 
reras ir~n Stockholms Skytteförbunds sekretariat 
mot en spmerligen billig penning_ 

\ 'A r önskan om god jul har tyvärr uppslukat 
a\' den ymnigare än någonsi11 fralllvältrande bok. 
och tidskriftsfloden. Ack, det är mer än den sQm 
drunknat i tidsflodens v~gor . Undan förödelsen 
vilja vi dock rädda och här fra.mföra en önskan till 
S. A. F:s medlemmar om ett godt och lyckosallIt 
nytt dr för föreningen och för dem s jälva. 
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Vackra mattor 
i mjuka, h..rnl0niska rlrger bidrap i hög gn.d till Itt giva. ht mmel den pragt! av vArme 
och hemtrevnad, som en var cfterstrhar. I della avseende .!iro de berömda engelska 

ARDEBIL-WltTON MATTORNA 
OÖ\'cr tr.Hfadc. Tillverkade i god \villan·kvalitel du~r den berömda äkta persiska Arde· 
bilmattan, äro de i:cnom sina färger och hela utseende sIdana, att de ti1lfredS5ll1l1a 
:h'cn myckel högt sllJlda ansprAk mcn dd oakltJlltunna ',,,errras till m)'ckd Idga prisu, 
Den akta engC'lskA Ardebil-Willon siljes i Stockholm uteslutande av oss. Dessutom 
erbjuda "j ell synnerliKen rikhaltigt sortiment i dYl! Wilton- som Axminster· m. n. 

uml lkll orientaliska mattor. 
Vd som ti/IjTtdJSllilltr Eder smalt, Vd $Om passar Eda i p, is, kan Ni aJhid jd hos oss. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SUNJ,q,;nu ,tlnta ,,,",,,I"/IIIr 
I ."tt.,. prd,,,,r IIfIt .,t ... "",r. 

1JJ,e' il' IMI> IItVII,lIii.A4 Mil 
"II" ",,~iJk" JlJb"iu.t Il __ flO'. 

.... __ .................... _ ..... " .... " .......... , ........ " ............ , .............. . 
Skytle- och 

Sportkostymer 

]F 

Ett besök på någon av 
Restauran tbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
s k ö t Il S av de b ä s t a 

I { N .. "." .. "" ,,,.,,,,, .... ,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, .. ,,,, .. ,,,, 

Anglais' 

Anglais' 

En d a s t kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Den o blig a t o r is k a olycksfaJlförsäkri ng-en 

för Eder personal ordna. på bästa sätt genom aU 

ingå aom deHigHe i 

O~SI!.SIDl(;A OLVCKSI'AUSI'ORSAKR1NC$BOLAC"T 

LA ND OCH SjÖ 
Arbetsgivarna. qe.n fiirtiiil.rinpinritlDin,. E .... lter 

rörJilt.rmlen i Riksfö,Jil.ringsaosulten. 

9 .000 d e l i,. r e; 100. 000 fö r.l kr . d e 

( 
J. H A II M A N S 

Försäkringsbyrå 
Odeng. 36, Tel. Vasa 1.5674 
Genelalagentur för Hans,1. Um
nar premleofferier och ordnar 
alla sl'g av försiikringar. Obs.! 
Billiga resgods- och fuo1ycksfllll-

fÖfS. få semesterresorna. 

Boktryckeri Pallas, Stockholm 1926. 


