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Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

26:te Arg. 1931. 

Utdelas gratis till 

föreningen6 medlemmar 
Ansvarig ulJivlr •. SVeN SVENSON 

Rt<laIoHou"& ad'HI' 
t<apllft TORSTEN S60ERQUIST 

"." ........ 20 
Stoc.""'''' T~l. N. ut? 

KLUBBAFTON 

äger rum å TENNISSTADIONS klubblokal efter årsmötet. Supe 
bestående av smörgåsbord med småvarmt samt kaffe serveras 
till ett pris av kronor 4: - ink!. betjäning. Avec enligt vanliga 
restaurantvillkor. 

Klädsel smoking eller kavaj. 
Under tiden mellan prisutdelningen och supen beredes 

tillfälle för medlemmarna att under sakkunnig ledning bese 
tennisanläggningarna. 

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE. 

Stockholm Amatör Förening:. medlemmar kallas 

härmed till ordinarie Jrs.mÖte fredagen den 27 februari 

1931 kl. 8 em. a Tt'nnisstadions )'dubhlokal för he
handling u\ nedanstående ärenden. 

I . Val av 2 personer alt jämte ordföranden j u~tera 
mölets protokoll. 

2. Styrelsens och de .ständiga kommiukrnas berättel· 
ser för det nwMörflulna årel. 

3. Re\'isorern8! herättel~ ;;ami frAgun om ooiljande 

nv an8vllr~rrilH'1 åt ~h re l ~en mr det oål1oo/l för· 
vahl1ing~lI ret. · ~ ., 

4. B~tämmande om all män na • tgårder sa mt ö\" 
lungar och tiivlillgar för det ingångna årel. 

5. Styrelsens förslag aU föreningens förljänslme<lalj 

i siher målle tilldelas kamrer J. !lallman. selm~· 
terare E. IIdl .. len och amanuens E. Lö",enhielm. 

6. \ 'al a\ följande medlemmar i fiireningeI1Htyrel!'e; 
Ordförande fUr el! å r. \iee ordförande. sekreterare. 
jdrolL~eher och klubhmö~tare för Ini år. In'mlc 
supp leanter, \ iet skju lchd. ,icc idroll;;ehef samt 
\·jee I..luhhmä!'tare för ett r. 

7. Val a\ 1\[\ re\"j!'()rer samt "uppleantcr för dem. 

8. \ -a l a\ IHi n:Jlre_-.entanler i Stockholm; ~k~ueför. 
bund .aml I\ä "uppleanll!r (ör del1l. 

9. Val 11\ en reJlre.-cntalll i Stockholms idroll~r;ir· 
hune! samt !<ullplcant far honom. 

STYHELS[N. 

Sfyr elsen llammanlriider 11 s..'1mma ting och pill ' " kl. 
7.30 1.'111. 
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Förtjänatdiplom 

komrnl'.T aU en li gt ~ I )re l sens beslut til ldelas förste h) rå· 
inge'njöT A. W. Tel1g~ l ralld och avdelningschef E. WaS!!· 
heTseT. 

25-1umärket 

utdCJull inncvaronde lir till fö ljnnde diirtill heriiUi gade: 
Jh'dak tör J. P. Pa lm 
BlIllkir N. Persson 
Bonkka mrer H. Sanlesson 
CrOSi>lulIldlare I. Stendllhl 
Cid lingenjör O. Stcndah l 

NYA AKTIVA MEDLEMMAR. 
/)('11 :..1() cll'c. /930. 

Köpman UCI1~1 010\ Heden 
Köpman M. Geo " ohammor 

Dell H jUli. 193 I. 
Medici lIt I..andidat SH:n Oskar Hotalld Almsjö 
E. jägmii~ tare Birger Erik Christian Lindahl 
\Iedicine I..andidat Karl Gunnar Oden 
E. jägmästJlre Karl Victor Folke SIAlfelt 
Ingellj ii r Thorl'tcn EIi~ Ullman 

/)1 '11 27 jall llllri. 

Jngenjiir IIn ll8 Ol of Lind gren 

/)"1' (i /clm/llri 1931. 
Fotograf tnffun J ulius Kronberg 
Köpmun Erik Adolf N)ström 
E. o. hOl riitl.~notarie ~:rn8t Carl Guslaf Adolf Hising 
Jiigmiistare Ihrald Ellgclbrekt Welill 
Tj iinsleman Ca rl Emanuel Wiman 
I-Ierr Carl Gustaf Åström 

SI L VERBRöLLOPSSKÅLEN. 

Tä"ling om della H\ndring$pris ;;;ker i å r l-id Sl'enska 
Dagblallel$ fålt~l..julnillg på skidor den ]5 februari . 
Skull e den HII ej komma lill litå lId uppskjutes tä"lingen 
lill den i l!a mhllnd med terränglö pning planerade fiilt
;;kjntnirl lfen den 26 IIpri!. 

INTRESSE BÄGARE 
lill {len som under el! och .sa mma å r anmäler min~t 
10 n~ II medlemmar har tp'ii rr ,ej- heller i år kunlllll 
utdelas. Dc fljti ga~te medlcmsl' iirv3rne hal'a varit T . 
Fredbol'g ( I ll1 t'fllemmar J. 1-1 . Frimall , N. Gyllensvärd. 
L. Hiinnmnrk och Y. Znc!\1'isiJon (3 medl emmar! samt 
A. FlyglIre, E. Hcilborn. E. HellstcJt och r. \Veidlnn(1 
(2 me<lI emmn r ). 

STYRELSEBERÄTTELSE . 

Stocl..holms Amatör Förenings sty relse få r härmed 
av!! i,-a följnnde herättelse OlU föreningens ,·erksamht't 
å r 1930. 

f'ört'lIilll:I'IIS IIU,tlh'msantal uppgick vid årss.k.irtel 
19;1Q- 19:H till 368. \ara\' l hwersledamot. 80 ",tän· 
diga. 262 akti, a samt 25 paMil'a medlemmar. Anta
let under ret II } in~krh Ila medlemmar laf 39 akth'3 
jiimte l paS.!lh-_ 

FÖrClli,,({clu 51)relu har under Aret hestått av fö l· 
jarule per"Orter : ihersten. friherre S. Hå lamb. ordfö
rnrrde kapten T. Söderquisl. v. ordförande; löjtnan t 
B. Gyllcl1!1viird , sekreternrej köpman T. Fredborg. klls
safönnltnrc: tjäustema/r H. Söderlind. intendent; pro
kurist E. Jeune!. skjutchef; kamrer K. Nyberg. 
j droll~chl!f: kamrer J. J-Iallman. klubbmästare; köp-
1111111 A. Fl)gare. styrelseledamot utan funktion samt 
laRerc- hcf K. A, Peterson och bankkamrer A. Elm
qvist, st ~ rel,,-csupplcantcr. Curlingsektionens rep rese/r · 
ta nt hur laril direktör C. lI ullberg. 

å"om revi30rcr hal a fun gerat bankkkamrer E. \Vig. 
stra nd och sel..retera re E. Hellsten med rel' isor A. von 
Kru'"t.n~tjefl/n och civilingenjö r . Amino ff som sup p
leanter. 

De "tiindiga kommilll'Cfl/8;i samman5ättning har \ a
ril: 

Skjutkonun itten: ordförande skjutchefen : v. ordfö
randI!' jägmästare I. Hjelmström ; .sekrelerare fil. kand. 
G. Wijkslröm ; ledamöter herrar K. A. Peterson och 
A. Ehl/(I' i"t. 

Id rott~kommitten: ordförande idrott.schefen ; v. ord· 
flirande hanktjii nstemA U ~ . ~lensson; sekreterare ama · 
nuenl' E. Lii"ell hiel m : ledllmöter ingenjör U. Nil;;on 
och kÖp rull1l C. \~ . Falk. 

K I ubbkomm itll~ll: ordförande kluhbmiistarcn; \' . 
o rdförAnde kl/mrer N. Nilsoll. 

Fi;rellin).\cn hur i Stockholms 5.kyueförburul vori t 
represcll ternd AV ortlrörnndCIl och skjutchefen Illed v. 
~ kjll t ch('fen och her r A. El rnl']vist som suppl('anter SOll1t 
i Stockho lms idrott~fi;rbund av idrottschefen med v. 
idrott~hert'n $O 1ll suppleant. 

St) rel <l<' 1l ha r under ret sa mmanträtt 10 gånger. 

f ort'lI i" gssuI/I 11/(1/1 kOl/uler. 

r"mutet j iimte I..lubbaftoll ägde rum fredagen den 
28 februari å rc .. taurant Tre Hemmare. 

Fore ll inp:ell ~ 10· riga tilharo högtidlighölls med ell 
ba nkett II Hn .. -.clbllckcn den 25 maj. Till densamma ha· 
dl!' inhjudib reprt'Mlltanter fö r StockholmS! ~k)uefilr
hum!. tockholms idrOI!::förhund, sam\'erkande sk) t· 
tefjjreninea r Mmt ett fl ertal röreningeJI5 donatorer och 
p:) una re. Vill Ilachspielet mednrkade ingenj ör E. 
II dlhorn och direktör G. \"range. l· ilka hade l'än
liKheten alt med nlU~il.. och ~ ng s\'ara fö r nnderhåll· 
ningen. larJamte en a\ herr A. FI~gare anordnad 
auktion ut~jonle ett i'ålii l muntrande som inb ri ngande 
in,lag. 

Den sedlunli !-(u kluhhuftonen i "a mband med Jlris· 
IItdclni ll scn fö r s t t.ll S I)ri ;;.~kjutllillgen den 28 september 
hade förlugt S! till reslaurunt PiJlerska _Muren oclr b lev 
ehuru ganska flltali gt besökt sYllnerIigen lyckad. 

Stockholms Amatör Förenings ställning den 31 dec. 1930. 

Kontant i kassan 
In"emariers Konto 
VJrdepappers Konto 
Deposition srilming 
Sparkasserlkning 
CheckrlIkning 

Tillgångar: 

2] 51. medlemsmarken 11 2: 40 
1,154 sI. skot! tm mausergev3r å 6,3 
126" " pistol .. 8,5 
Kapllalrftkning Rikssl.6lden 
PostJ!'iro 
Ej ul.lelade prisers konto 
Kapi talräkning 

72: 70 
10: 71 

354:20 
240; -

4,832: -
7,975: 97 

671: ~9 
14: 15 
55: 20 

SJ: ·11 
1,200: -

5:-
60:-

139: 07 

PrisjOlltUr. 

Damernas Prisfond 
Kamraternas 

Skulderl 

Bankir Nils Perssons fond 
Bergsingeniör F. O. Carlins fond 
Folke f agreUs minnesrond 
S. A. F:s prisfond för 10 kamp 

Riksskölden 
Ständiga medlemmars forrd 
Ka pital Konto 

721:46 
711:46 

1,000:
t33:05 

1,000: 
671: 89 1,647: 80 

2,700: -
3,000: -
5,283: 03 

Krorror 15,630:89 Kronor 15.630: 89 

Vinst· och Förlusträkning 1930. 

Medlemsavgifter 
Rlntor 

Skytte: 
JUntor l prisfonder 
InsamlinjZ till prIser 
Insatser l'id årels tävl. 

Idrott : 
Gävor 
Lösta medaljer m. m. 
RAnta å prisfonder. 
Idroltspremier ,.,. 
Statens anslag ....... . 

Inkomaie:r: 

Annonser i medlem sbladet 
DJ". Inkomster ..... _ 
In samlingslistor till jnbileet 
Givor ............ . 
förtjänst il ammunitionskonto 

145: 67 
10&:-

2,!!75: -
2~9: 70 

1,293: 1,543: 67 

30: -
20:50 
60:-
14: - 124:50 

140:-
435: 83 
23: -

FörtilnSI vid fOnaljning av medlemsm5rken 

2,057: -
3,072:25 
5S~ : 78 

6:60 

Kronor 10,782: 33 

Stockholm den 8 februari 1931. 

Utgifter! 
OmJtostnadLr; 

Trycksaker ... 
Oh'ene utgifter 
Medlemsbladet 
AfSavgifler .... 
rOr~krlnspremler 

S1t:yttemaleriel 
Idrottsmateriel 
Anmälningsavgifter 
SkjLltinslruktör o. ma rkörer .. 
Kos tn ader vid ju bileet 
Porto ..... , ... 
Hyra för rum i Stadion 
Hyra för skjutbana n .. _ .. 
Inkassoprovision 
Anslag till CurlingsekUonen .. 
Skinkta hederspriser 
Skyttepriser ... 
Idrottspriser 
Utdelade 1840 fr ia skolt m. m. 

81:75 
H6:3ö 
503:28 
122:30 
49:~ 

47: 58 
85:80 

139:-
1,135:-

427: 65 
75:73 

150;-
300: -
136:50 
75:-

147:50 

Avskrivn. l medlemsmårken! konto 
Ammunitionsfordr.lns konto I\'skrh'es 
Till sUndiga medlemmars fond överföres 
Årtls overskolt 

Kronor 

THOR FREDBORO. 

3993:30 
2,427: 01 

781:96 
141 :08 
16:80 

398: 41 
2,150: -

672:87 
10.782:33 
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(Jt;I/;'lgur och fäl rUngar hals såsom framgår fil I\rcl~ 
programhäfte bedri"j!! i riklig omfattning;. 

Jubileumslä\·ljngar i sk}Ue och idran hade snord· 
nats under maj månad och lill,ullllo ~ig en 4nmiirk· 
ning.s \,ört ~tor ansJulning. Då emellertid genom lill· 
"'onlsten av des-'l3 tävlingar ,'å ren.i! Jlro~ram 11oladc~ 
med ö\erbelaslnillg. hade i gengäld den lraditiollt'l la 
,Arutfärden för första gången på nll\n~8 år inställt.'l. 

BelräHande under ård nlldda resultat j IlI1Sllllllill~ 
och prestationer h8m'isas till <le ständiga I..ommill~r· 
na! berötteber saml referat i i\ letllemsblndet. 

Gdror o('/, ekonomi. I likhet tllt.'(1 lad !!Olll är fallet 
med de fle: la sammanslutn ingar Il\' lllot..;\lHsnde nulur 
kan fijreningens verksamhet icke upprätt hå llas enhnrt 
med dc inkomster av melllemsnvAiftcr och ~taWlUs l :l g. 
~om stå till förfogande. 11 111 11 mAste rör be~lricland~ UI 

de nödl'iindiga ulgiflern a slän(ligl friv iIIiMII lill~koll 
lagas i ansprAk, Infö r dellna .. Ihit! bryclsnrnrnu fröga 
kan sl)' relsen med den stiirstn glädje och erknnslll an· 
miilll. all fö reningen II llder :het fåll cmottu~m en fiir 
dC!JI förhAlJllnden betydande pennin)il:gAnl. DOll/llor nr 
apoleka re Knut Sjöberg. I samhand mf11 firandet a\ 
föreningens lO.Arsjubilelllll hade st) rel :.en gl'1I01l1 ut· 
sända insamlingslistor vädjat till medlemmarnas of· 
fe n ·iIIighet. De rikliga bidrag. som från en IIlnl1~d hAll 
tecknades. ,iUna om. att sålii! ./h"killi~1l milll1e<O~oda 
jjldre medlemmar som de nu akti\'8 kamraterna ,nrlll" 
Ilätta sin förening nog hö~t all \ilja göra en in~t<l 
till dCM fromma. 

Till alla d~ bidragsgilare samt i<-I..e mill~1 till 
dem. som framgAngsrikt handllaft insalllling~li~torna. 
~tal1l1l1r föreningen i al5C\'iird tachamhel -kuld. 

Sedlanliga gålor i (orm a\ pri~förem41 IlIna ickt
heller utebliut . Sålunda har förel1111gen iuen I Ar haft 
glädjen erhåll a det s. k. juniorge\ äret a\ gros<ILtlncl
lar~ Sten StendahL \'arjämte \nl1dring~pris ha\a 
skänkt.!! 11\' <Ii rektör Claes Hultberl; Oel1 direktör J Oh lll1 

Per"c. 

Utmiirkclseteckell. Vid 511 mmllll triidc (lclI 3 april be· 
~ Iöt styre !.'!clI ellhäl ligt a ll pu apotcknrc K1Iut Sjöhcrjl;~ 
70-n rscl:tg till honom öl'crliimnll Stockholms Amatö r 
Föreni ng! fö rtjälls tmedalj i ~u ld "åS0111 dl Il'Ckcn pli 
fö reningens erkänsla för erhållet. för fort\a ron 81' (lir· 
eningcl18 lerksamhet utomorden tl igt bCI~dcl~fuJ It "Iö<!. 

S t) relsen har härigenom 011 i\'elal..tigt ö\(~rlrjill d~n 
i föreningens ~tadMar föreskril'na orduingt>11 rör II) lika 
utmärkelseteckens tilldelande men har pnsett \öp;ande 
~käl tala för all styrelsen bort ikläda ~i@ detln on· 
.!Ivar. 

Slutord, Såsom det fram~Ar s\' de ständip:a kommit· 
teernas berättelser har den idrotlsliga \erksalllhet~n in· 
om de SI rör~ningen bedrilna grenarna "k)II~. allmän 
idrOIl och orienteringsidrolt omfallal.!I med allt mer/! 
~ti galld~ intre~e. Strrelsen fAr diir(j;r till "i~t uttala 
d~n förhop"nin~en all Stockholms Amatiir r ö rcnin p: 
a lh framg~l1t må. under ökad tillslutning i medlem-un
tal. med Ileder kunna f~ Ila de uPI'ldftcr förenin gt>n 
~jort till sina. 

Stockholm i januari 1931. 

Sl)'ref~ell lör Stock/mlms Amrl/ (j r f·örcllillg. 

Slig Håll/m u. 
I Ho C)'II(> II ~lJiirll . 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMMITTEN 

SKJUTKOMMITTENS ÅRSBERÄTTELSE. 
Stockholms Amatö rfö rellings ~I..jlltkomllli llt fllr 11är· 

med för I'crksn mhetsll ret 19;111 lllgi\n följande hernt· 
tel;te. 

Skj utkommincn ha r under liret hafl f;;ljau cle Mm· 
111nl1~iittllillg: :;kj utchef E. Jellnel. vice ~kiutclld 1. 
Jl jcl mstriim. ~ckreterarc G. Wijk str iim. ;;nillll Jcclnmij· 
ler A. Elmf]l'ist och K. A. Peleri<on. 

LJnder öret l1a trell OI1 p rotokoll fiirdn .o.Ilmmnnl riifJen 
111\1 lil$.. 

Föreningen$ Ö,·nillgsd:jul"illf!.r/T 11 hann lUll n öKI rum 

Il Stora kU~f!:an.s skjutbana under tiden J:{ apri l 9 
lIolelllher. Inn,i{1 furirelI lid Kun~l. Slea Lil~ardr 
E. p :SOIl Henemo liksom rÖ Tl~~åendt' ar tj i;II~ I ~jort "0111 
instruktör. lnder månadema juni och juli 1111la !'kjllt · 
nill!arlla bedrivit:! pli onS(la~shölllirna. Ilen ii \riga 
tiden på ,;Öndalfa ma. 

Nedallslåt>nde statistik giler en uppfattning om Art>ho 
~kjlltningar. l'ppgiflerna för ar 19ztJ al\~i\1lj inom 
pnTente. ... 

Antal akti \'a medlemmar:. ..... 122 I JOa, 
Des..;oa fördela "ig "om följer: 

K l a~ I . .... ... ... ... ..... I t II 
II ....... ............ 15 1121 

111. ......... _........ :~fI 12JI 
IV ............... ... _ 67 1611 

AI1 tu l medlemma r. som lossat mj n .~l 50 .skl1rptl skott 
under året: 117 ( 10 11. 

A11tal 1111!!lugsberättigadc :!k)ltul': 9 1 (I,{(I I. 

Antal protokollföflla sknrpn skott: 1O.H70 (c:n 
·'S9.ilOOl. diiml- I·id fii ll.'ikju tniu gar 8.390 skOIl Ic:u 
9.0001. 

Antal 1I}11 medlemmar. som deltagit i sk)ttc linder 
19.'{O: :~2. 

Antal under årel crÖlrade utmiirL.elK'lecLclI: 
Sk) Uemärke i brons. _ . . . . . . . . . . . ;\ (II 

.. sih-er ............ 10 121 
" guld .... _........ 5 ,:{\ 

-\rtalsdiplom ..... _............ 15 (39) 
l..ii~ re årtalsmärke i hron~ ....... I ,51 

.. siher I III 

.. guld :2 I-I 
Hö~ r~ årta lsmärke i brOIIS I i II 

._ "iher I 131 
Hiksmedalj ........... ... _.... 2 1;\1 
Diplom för riksmedalj ......... _ (, I I I 

Antal under 

SerieLäga re 

året erö\ rade företl in~~Il~ ("gllll 

ulmiirl..elsel~I..en : 
B . .............. . 
C ............... . 
D ......... •...... 

Jctong 1 .. brons 
sil 'ler 

1 131 
2 (II 
I (Il 
I (41 
3 ( I) 



STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS M~'f)LEMSBLAD 

Scriellwfll1 lj i bron'i ............ J (3) 
,,:.iher .• _ . . .. , . ... 2, II 
.. gulll ............. 2 121 

"ol~k\Hemt:fJlllj i broII! •....... 2 121 
.. sil\er ........ - (11 
.. guld ........ - (l) 

.(Tt/S töclin,ar inom föreningen ha samtliga genom
(iirl. ('n ii,.. "ro~ramlll('l. och de rlesta ~ndagaOla ha 
diirri., \Ilril liidin.l\~dllJ(ar. ,ilkel dock ej fö rll imlral 
del! Vllllli)lu ö, nin~,...kjulningeru; bedri\'8nde. A\ 
S. A. F:l' nJltll!t8 \8ndrinppri.'l 113r den nya "LlJnft,
dis/(m(pokale,," ri.ir a~t IIIIn1llul hos B. RönnmarI.. 
fi.ir 21 t p. rflcr hllTd "trill med A. Elm(l\i~t. LInder 
Ile\ nll 1.. lI iinnrn/lrk i nr crö,ral bade "1 Ulldr;n&.,. 
,(kölden" fii, H2 tro rhans and ra i l\ll"t'kni ll ~', "On'II'('s
pokal/-,," Hir 9;J p. och " lJjllrg/lrdl'/!5 sk]IIUrS herlrr,~· 
pri[ i fij lt ~kjtl tn il1p;. H. Frimnn har tagit Arel! in· 
teckllin~(i "Fil"'Kf!'II~k(l pri.1c" ut! 19:13" med 16() II. 
mcdnu ~\..j utclU'r{,1I E. Jeunel JUNI ny rekordpoäng, l:t3 
11 .. IlIl'!i l hf'.1Il ··Jllbilf·umu/I.ll;c/l",,". E. Hel lsten har 
\lInl1il !ret.:1 hivl:1Il om ··}clbil(>unlHköMclI·· n,e~1 357 
11 .. och ·'SjökcJpl,'" Tur,. 1.ÄI·grl'1/~ rllndri1/g.~pn't" för 
2:a IKII ~J:c 1..1. har criiHat .. 8\ K. G. Thunhe.rj! med 
~Iätli~u 1)9 1" \\ I'j nämnda I'andrin~:,p r~ i fäll!l..ju t. 
nin~ hRr '·fl'Jl.(lrl'. f lf~ru.\· l"IlfIdring"pri~ i läfukjm
ni"t-·· Hir art't Såll liII .\ . Elmq\i~t. och O, Löfmark 
har i lir la "il 11,,\<1(' '·Direk/ör C, Di('drich.~ hc,[ersprii" 
o~:h "l nil'f'r .• itrbkall~/n E.. T"'1!.f!ers hederpris·'. Mt 
fii ..... tnumnda för 3.l lIi(1. U. Friman fick i ar \id "01il

lTIarfall~kjutllill.een "fl/hrikör P. Drtolu'S mndfl1/~spriJ 
j /illI(kjldnillf!" fiir 27 Ir. G. \Hjk"trum har i är 
ta,Rit tn audra inll"f'"l..ninJ! i "'Si1!nbröllop5hMen" och 
fiir alltid ('r{il rat ··Clu('j flultb ,.r/u ranJring.<pru"· för 
idroll och ~1..\lU'. \\ Ijk~lrilm har i år ä\(~n rAu 1"11 
intet·I.nill~ i Ilet a\ direklör lfel1rik A"jcller nyullP.:>ti1l1l 
mudrin':")lriH'1 i fii lt .. kjutnin;r. 

'h dl' urli~en '1I~llendt' pri~el1 har ··D{/l/I~rfl(H Jlri~·· 
tillfallit E. l...iifgrctl rH r 995 Jl. och ··KlIl/IfUlprisd· E. 
h 'n n!'1 fiir QH I )l. "}ul1ior15t1'ärd' har i är tillfallit . 
Kil.d~tri;m . ""'f/ll.l' Fugr('/Is l/ir/ltc·· har cröHat~ nv 
I. IIj t' lnl"t fi:illl IlIcd 210 [I. - " /'rCp rt'M'n/o lllpr ;sf'''' 
hur i ur tillfallit G. \\"ijkmöm och det ··Per.15/.IIIska 
",i.ld'. ~mn i ;lr utp,An i ~k~ Ile. samme man. 

nl'll 2~ maj iigJ(' Hi rellin~en~ jubilt:urn""kjlltnill~llr 
rum i 1/:011 ,iider oeh med goda re;!ul tat. Skjutningen 
försiSAic.k i ~Ior ubträcknillg enligt del gamla iik jut· 
prop:nmullel" ,leIla fiir alt locka ul en del äldre med· 
lemm8r aU 14vln med sina }n!!:re kamrater. Deltato re. 
anta lf'l Hlr onll.rin,lt tiO. ~el!ra~ i de olika kl a::;...-.e rna~ 
11I1\'lId.~I.jul"inp: hle\o: 1\1. .\ . 1\. Hellsten 100 p., kl. 
R O. Löfnlllrl. 92 p .. 1..1. C . \" il.son 98 p .. kiDS. 
S\l.·~Il~..on 81 p .. 1.1. E Y. Zachrisson 98 p,,, kl. F & G 
1::. l.undnhl 91 II . .\\ e'l:lralii" l in~arnas resultal b(ira 
lliilllna~ L. Hönnmark!< 98 II. mot den 10-ringade la\· 
1au ;,ami 1\ . "- . I'etl'r.!'oll. ;!O p. i ~t!ellde 3 skott pA 
300 m. 

Pa tfru!!11 a\ juhileum~tii\'1i118arua ~mmaJl~log:i i år 
fiil't'"ingl'''~ ~c(h anlipa \ArutIiird med Stockho lms SI.. ) I· 
1t'f(jrhlllHl~ juni.fii ltsl..jllllling .. "om ii \'cn i år ii~dc r um 
1 i(1 Sltn~liitlt'n pli \ iirmuö. denna {!im!! i rt'~n. Se~. 
rIIr(' i I Hl\lul~~jutlling,.n !lIc, Il. friman med 27 tr. 
\1ii~ter"I.upt'l [I\gjorlll'~ ]l/l 0\ k'rgcant Berleen uno ni· 
mull' )lterligiJl'" tre ml\l , lan'id A. Elm<l\'i l'l hlcl' för· 
(.'lIillfll:n .. fiilt~k\ l1 emii .. tnr(' rr;r 19?iO eftcr om~kj llll1in s 

med L. ltönnmark . Skjutnin!! 11101 triangelta.lu och 
damerna! tävling ingkk i Ar ej i programmet. 

Föreningens ~lalsJl r~kjutlling den 28 sept .. i .ilkt'n 
1.'11 6O·la l lä\ lande deltogo. gynnade:;; som \·ttnli!1 a \' 

:.trillande riJ l O('h ga\ följande resultat: 
~~tare i IlUvud:.kjull1ingen: kl. I _ . Kindslröm 90 

p ... kl. 2 C. Fri ma" 97 p .. 1.1. 3 K. C. Thun berg 99 p._ 
kl. I ~. Lar:....-.on 97.75 p .. kl. 1 ~1. R, Kostman 98.50 
p. \ Iiister:.k)u ble' C. Säf",enberg med n~1l rörenings
rekord. 196 p. "iih.enberg hemförde härmed ä\'en ~Jut· 
E!i ltigt ö\erstt' Rålamb.! l){)ängJlri~. Överste Rll lamb har 
dock \'önlilft lo\ at all .. lÄlla elt nytt pris lill förfagande . 

Lo II:' och handkav·tä\ lingen gick a\ stapeln den 26 
okt. od, ~ g laget E. Helbten. E. Jen nel och I. C. Lar.~· 
SQlI som ~elol rnre. under rlet aU E. A. OI1lson och I. 
I l jelm~triiUl t'rö\radc de individuella priserna. 

De oftast AterkommumIe tävlingarna inom. förbulld/', 
iil'o ju fiilt !l~jutningu rnn, sju till antal et. so m nUlTlcra 
umfallM med det allru slörsta intrc:lse. I denna art n\' 
~k y lle I,ar ocksa amatörerna under å rel gjort de bii.;;11l 
iusat'"l' rnll. Fälbk ) ttewuppens sammallsiillnillg har i 
li r ... arit rörii", i dl'.! de ha bästa ~kjutningarna aven 
m~d l ems tre si~ ta tädinga, legat lill grund rör upp· 
rI ) lIninp: i ~ruJlpell . Detta s}slem. som gör del nlöjli~t 
fi,r \ur odl C'n aU bli grup pmed lem. har en ligt \år 
a~ik t hihiiomtyckt. Gruppen har dock under året haft 
mer elltr min(lrt olur och har stannat på femle plal 
i aHI("luin(!:en <;ti.irrt ~k}lIeföreningar. Dock har gldol 
frun 1929 pil 227 Jl. rör erhallande S \' fö rbund"gel'är 
ulldC'r aret ,uil till 333 p ..• -arfÖr föreningf'T1 nu er· 
håller ett I!e \ ii r i l>elöning fran förbundet. - I de 
inrlhicludla tö.!ingaflla hn , a ra medl emmar hål iiI "ip: 
\iiI rramm!'. S lunds ha .\ . Elmq.ist och G. \Vijkström 
rrohrnt \lIr .. in 11\ dc Il' DI:I ~c:m! :"Ii)heter upp~lta bä· 
~nrna all utdelas till tie tio bä~ta ~kyllarna inom för
"undet jI fyra a\ årets skjulningar. Deras r~uhut var 
105 tro \lIrdern. I tiidingen om Stockholm:otidningen! 
fiih~k)llelllhum. so m ulgår till segraren i varje kla~lI 
f;ir (le se~ hii ~tn sl..jutningn rna. kunde vi i dr ej nOIera 
"~ goll ~egt'r. Biist blm hiir G. Wijkslröm med 1501r .. 
vilket rcsultnt cnli{( t \·A r uträkn ing plucer31" honom pd 
rcmle Illut IO. snlllt A. ElmqviEt och L. Bönmnnrk med 
\urdcru l ~9 tr. 

I fiirhUluletli mö .. tersknpsklass i fält skjutnin g för 
1911 n nna;! II ~ 1. amOlörer mot 17 ~ 1. å r 1930. 

Förcllinge,,~ fältskyuelallrikar, som utgå som belö
ning till bästc a matör "id \'arje fäll!kjutnin~. sonl ej 
förut nnder Aret eröHal !lAdan" har tillfallit 1-1. Fri· 
msn. C. \" ij l. "'lröm" G. M~bt'rg. E. J en nel. . Elm
'1\ ist. L. Ilönnmorl. och Il Rönnmark:. 

"id förhUlIfI~tiiv li ll~arna i ~kol~kjulning den II !'Cpt . 
uppf)lhle" furdringarno rur ri~medaljen för försla 
~ungell a\ E. Heilbortl och C. Wijkström. undu del all 
diplom för rihmedalj erÖHades av N. C}l1ens\'ärd. E. 
Jennel. I. Uj elm .. tröm. L. Rönnmark. Hj. W(' rn e:- r och 
U. Hönnmark. I IlIn udskjutningen place:- rad(' sig 
C) Il e:-n~\'ii rd pA 15:e plat! i kl. rv. F. Bergg ren kom 
pA II:c plat ~ i kl. III och P. Tiberg pä lO:e plats i 
\..1. II. I mii~lerskap~tiidingen ble\ N. G) lIensvä rd IO:e 
111Ull och E. Jenn el 16 :('. ul1ller det att I. Hjelmström 
o('h E. Jl'lIlIel hcl cHle 2:a resp. 5:c plalE. pA ~kjutningcn 
Ii (jOO m, Y. Znchri lollolL placerade sig på and rn plnts 
i kl. 111 :.\1 ~kjulning fl 600 m. 
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A_~I.\lIar iuom förbundel rör 193 1 äro A. Ehml\i"l. 
B. Rön;, mark. L. Rönnmark och G. äf\.ellher~. 

Övriga tädi', g(Jr. 
I Stockho lms Fill5.k~tlek3rs tödan i mar~ ,cjlra t1c 

B. Rönnma rk. och S. A. F:li lag belade 2:a plab. Lop.et 
bölad al" nönnmark" Friman och \Io~berll· 

I den a' Skarp:k}lteföreninge:-ns akatle:-lIIi"I.a I.om· 
pani anordnade filtskjulningen med terriingWpning den 
27 april placerad(' sig rurellin8en! l:a IUI( i löpl.la_!t"1I 
pA andra pIst.;; och laget i skjulkl assen pA trwje plal .•. 
Löpkla;;sens tävling vann! 0\ ~. :l;' ijklitröm m.~(I.T. 

Iröm på fjärde plats. och l skJutklaSllem tndll1/t 
kommo B. Rönnmark och hans "ro<ler l..eunart pli re.!p. 
.redje och fjärde plats. 

I korporatiollsskj utnin garnll den Il maj deltogo all 
dijma 11\ prislistorna en hel del lImlltij rcr med fra", · 

~ ng. 
Luotävlingen mellan Skarpsk}lIefiireningcn och ··dc 

ollie:ade'''. S. A, F .. Kontoristfören inp;ens och Li \'gur. 
dels till häst sk~'ueförenillga r. slutade ,h en i I1 r med 
seger för de sistnämnda, ~om hade 9 ! \. alllatörer i ~i ll 
15. mannalag. Bä~te amatör ble\ E. ~Iell !tcn , 2:e man 
på 98 p. 

'·ö stenundsskjutningen·· resulterade ihen i Ar i en 
~ger för östersunds Sk) uegille. 50m salte n) II rekord 
och för alltid erönade pokalen. 

I rik~ylletävlingarna i Stockholm dl'1I 27 -30 juni 
del togo 20 sI. amatörer. Goda I'r~tationer utförde, 0 \ 

II . Friman med 100 p. i hu\ud~kjutningen och 25 Ir. 
i rält!>kjutningen_ a\ E. Löfgr(,1l med 98 p. i hu,·ud
;tkjutningen och 50 p. på 600 m. !Osmt 9 1 p. pA toO 
m. och a\ B. Rönnnlark.. 50nl i la.gskjutningen i sl.ol· 
.!-kjutning mellan rÖ1"bunden kom pli. lindra plal~ i 
StockllOlms Skylleförbund och ~om i fält~k j ut/lingen 
uppnådde 23 tro 

I laglih·Jjngen i fält~kjutlling mdhlll rii reniu garna 
med förutan mälda 3.manna lng kom förenillgcn~ 1:11 
lag. beståendc av H. Frimnn. B. Hönlllnu l'k od, G. 
\Vijkslrum, på tredje plats Oell dess 2:a la l:\ pA 23 a' 
plats. Ä\'eu i skolskju tningen eröl rndc.i! Ingp ri ~ Ull S. 
A. F:!I hi\da lag. l förbundets lag i fiilt:.l..jutnin g (lel· 
togo tvenne a matörer. och i de!!s 1O' /1I lulllal a~ i trupp· 
skjutning tre amatörer. 

Stockholmstidningens riks~kylletiil lin g ~ iel. i år 11.\ 

"ta pdn den 6 juli- och sug amatörernas l :a IUJ); på 12:f!. 
plalil med ny rekardpoäng för förening". 1.167 p., och 
de 2:a lag på 19:e plats med 1.155 II .. ön~n della 
~ultat ö,'er det gamla rekordet. .om \ar 1.1 53 p. 
J)('M8 prestationer belönades med t\enne heder~pris. 
Bäste amatör blC\- E. Lörgren med 239 p. 

I tädin!en om Götehorgspokal en uppnådde:- .urt lal! 
162 p. 

Vört rör! la lag i tädingen om llil..~l,;ö1d('1I brlade 
23:e plau med 439 p. Bästa indi\ iduella pre"tationt-r 
ttjordes al bröderna Rönnmark med \·a rdera 118 Jl . 
och a\' I. IIjelmslröm med 117 p. 

I r \ar del ytterst nära all förenin~en erÖ\ rat den 
~. k. Kakuöspokalen: det :.\..ilde bloll pil en p(jiin~ me! · 
IO Il oss och del segrande S~eo Li\ @.a rde. Huslo anmtöre:-r 
hle\o 13. !löI1nmnrk odl T. Bj örkman med \arderll 98 
[I .. lIi lkn ii\en placerade sig lira i e~ trutiivlin !l.(' n. 

B. BÖlI lllIJnrk har n\'en i ar criil' ral det Ilkndcmisku 
lI1iist('r~kllpet i !'kolskjutni nf:, vurj iimt e vd ra akadrmi · 

ker i ö"ri~t inolll S. A. F. \' id höslens tävlin gar hölJ o 
sig \öl framme på prislistorna. 

I SkarlJsk~ tteföreningens juhileumsfält.ekju lll ing den 
161101. deltogo 21 si. amatörer. som placerade sig . iil 
i de olika klasserna. Sålunda kom O. Löfmark I) 8:f' 
plau i kl. IV B med :n tr. a\ de 12 möjliga. G. )Io~"
ber!! pI 8:e plat" i kl. IV A med 30 lr. och A. Elm· 
qviJit på lO;e plats i kl. IV A med !lOmma r~ultat. 
\ 'Il rt första lag kom pa 8:(' plau mr 79 tr. 

Slutord. Skjutkommittcn ,·ögar a\ del o\an anförJ .. 
draga den SIUlsaL-<eIl. alt .!k~tlet inom Stockhol m;; Anta· 
lörförening gAu framåt under 1930 all döma av "et 
ökade antalet aktiva sk) Uar och I O~~4 (le ,,1..011 5Il mt a\ 
de d d lävlingar inom och utom föreninSf'n uppnådd'! 
resultaten. 

D. kommillelI nu ö\'erlänlllar dellnu A r~heriiltel .iC. 
her den aU få framföra ett hjärtli gt ttl t:k till fijrel1in ;;;~. 
kamraterna för gOIl och gi\'undc snmarbete und{'( dct 
til liillllalupnn verksamhetså ret. 

Fö .. Stockholms Amalörförenillf:s ! I..jutko mmille: 

f;. }efwel. 

/ G. If'ijkllfröm. 

DIVERSE FRÄN SKJUTKOMMITTIl N. 
Fö ljande stUlens utmarkds('/l!rkt>1I hala under ör 

1930 eröHalS av amatörer: 
S"Juemärke i brons: 8. Almbrrg. A. Kahn. ,l.. Kind· 

"trom. 
SklUemärke i sill'er : C. A"ids:oon. \ . För"tenberg.~. 

Ha"t. A. Hjorlh. P. Jacoh.sson. P. Kumlien. E. 
Lu ndahl. H. Nycand~r. S. Schreihrr r.. \~ r:n· 
ner;;trÖrn. 

Sk)flemörke i gu.ld: C. C. UnMeldt" G. Selerin. P. 
Tham. G. Wrange. "\ . Zachri~8on. 

~'rl!ll~dipl(lm av samtliga i sista medlcmsbladet! "Spe. 
gel" upptagna fjiircleklassk) Ilur med rOf(1 ringnr. 
113 kll;lTa samt dessutom a\ N. Ilerl:;sjö, C. Hiig. 
helmer. G. Säf"cnberg uch H. Söderliml. ljom 
~(Iermera komplettera1. - I "iimndn '·Spegel"· 
blt'\'o bland fjnr<leklll ilsa rllu nI' mi~~ta p:; uppför. 
da tredjeklassarna F. Berggren. J. Eden och G. 
Thunberg. - Inalle! 113 15 st. Arlalsdiplom e:- r· 
Öl rat.;;. 

I.ägre lirtaJsmörke i brons; R. Kostmall. 
l..ägr!! 6rtulsmärkc i 5i/l'er: I Hjelmstri.inl. N. il<lOn. 

B. Permall. C. " ' ijkl;tröm. 
I.uFore år/o/smErke i guld: A. Fl ygare, G. \l o~-4erg. 

lIögr~ urlul..smärke i brons: B. E. Curdell. 
!löFre drla/smÖr!.:e i jjlt~r; flo. G)lIens\ii.rd. E. !.öf" 

gren. K . .\. Peterson. C. Hup.hC'imer. 

Rikmwlalj: E. Heilbonl. C. Wijbtröm. 

Diplom lör riksTlledalj: 1\. G)lIen .än!. E. Jennel. I. 
Hj elmslröm, L. Il i.in nmark. B. Hönnmarl... Hj . 
\Verner. 

S . A. F:5 utmärke lsetecken: 
Nedanståellde S. A. F:s egnn IItmiirkel llctt.'CI.en ha 

undc-r 1930 tillfallit: 

8.'r;.·bii!{(If(' 11: A. Elmq\'ist IHO p. 
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SN;c'biif,llr" C: A. 1:J1I1(I\i~1 187 p .. F. Georgii.Hem. 
ming 171 I). 

't<rielH'f,ar,. J) : L. Riinnmllr" 185 p. 

Jdant{ i broIIs: 1\ . IkrE!:.~jö. B. heru". l. G. Lar~-.on. 
C. Hugheimer. 

J,-(Ollf, I ,ih('r: E. Heilborl1. E. LöfgTen. TI!. -'10than. 
der. 

S,.ri,.meJuJj i 11(/)11 .• : I. G. Lar~~n 608 p. 

,\;",;('f/ll'{llIlj i .'ihf'f: r. CeorE!:ii.Hemming 659 p" E. 
LMg-rell ()('il p. 

$,.r;f'mcdafj ,. f(uld: n. IWnnmo.rk 198 p .. L. Rönlllllsrk 
186 p. 

FiiltskYllemcd(lfj i brOIIs: C. O. Boman. Y. Zachri;o. 
wn. 

S. A. f' :s l/Iä.l/l'rsA·lIp~·k/llu i d'o/skjutning Ilar under 
nr 1931 följande snmmansättning; T. Björl .... 
111011. A. Jo:lmqvi~1. II . F'rimlll1. B. E. Ga rdell. 
A. C}llellkrok. B. G)llcrmärd. N. G}llens\'ii rd. 
t. Ilcilhorn. E. II ell "ten. N. H elJ~ten. E. HeS!. 
ler. I. IIjellll~tröm. E. J enneJ. R. Kostmnn. 1\. 
Lyberg, C. ~lo~herg. n. Perman. K. A,. Pelt'l" 
5011. B. nönnlllark. L. Hönnmarl. S. Sundholl11. 
C. SäflH·nber~. E. \\ a".~ber/ler. Hj . \renler och 
C. \l ijk~tröm. 

I fr.i@:a om fjiird~"13",k)tI. ~m under 1930 ej all~ 
dler elllla~t heh obel~dligl deltagit i "J,jutninga0l3. 
ö@:er .J..julkommiuell 3\giira. ,ilken klas.:, d\1ik ~"\II 
"kall liJlhUra . . 

S. I . "':$ miJ.f/t'u4up_,Ha.n i lält~kjltlnil/~ omfallttr 
"amma ~k~U3r. ~om tillhöra Slod,hollll~ Skll. 
terörlHltlcl .... mÖ~leno.kaJl~kla~~ d. \. ". C. o. lio. 
mall , .\ Elmqli"t. II. rrillliUl. B. E. Ga rdell. B. 
G) Il en~\iird, E. Heilhorn. O. Löfmark. G. )Io'~. 
herjl. B. Permlll1. K. A. l'l'lt'r;oon. B. n önnmork. 
L. Hiinl1l11urk. E. Wa"::![,l'rgcT och G. \\"·ij"~tröm. 

Vandringaakölden. 

Ja. !HI hu \·i /'örjuI pli Il} kuln igell \ad hetriiffar ull" 
\·n ru \'Il1IdriIlIlSJll'i .~. och !liindagt' ll (len ) I januari ha([l' 
e~., ~~el (.Ie l IIl11n!;ir(' l' mött upp pli Skuggan fiir att 
foniflkn 1 Ar frånlll.@:tI L('mIMI HÖll11mark fiil'e[riide~. 
rnUl:' 11 till \ nlldl'in(!:~sköld('n. '\ matörerfltt h:Hle dl'~)
utom .t,,!l iRen h(',,/lIl1lt ti ll \änligt ~kjula in de' 11)11. 
.h('!. !.I) att re'ultalen ble\o o>-e<.hanligt go<la. Eller 
la~1 U@:'4 om hela tre ~ t\ ckell 30.triiffare med ~jäha 
~kJutchefen i "peLo\(!.IJ. Glädjande lOro ä\ en Zacl,ri ..... --on;t 
och Hihhin,-" fullträffar. He:;ultatli;<tan fick följande 
ul.:--eende: 
E. Jeund , ...... . 
Y. Zochri"'011 ... . 
S. Ri/,hin/f ..•... 
L. Hönnmark '" 
\ . Elm'l\i~t .•.... 

301r. 
. in " 
31) .. 
29 
29 .. 

B. llönnlllark: ... . 
G. Se\erin _ .... . 
G. Wijk:.,;lriim ... . 
E. l-I eilhOnl .... . 
I. Ujelm"triim .. . 

29tr. 
2S .. 
28 
28 
27 

Stockholm. SkyUeförbunds fältskjutning 

den 18 januari. 

. 1JII.pen eftC'r (lclI cflerliill~tndj.' prelniären i fiilbk)lIe 
-t.l11d~.'~eJ1 .~Ic!l II-: !anun~i gl3dcle!' man i c~e.lI~kIlP a\ 
I1I110tOl', nor mUll r lill'"11gel1 läste rubriken: "1\ mO!ö. 
reJ"l1a I!tl'crrikll ". Oel, Ii klarade os~ \'erkligcn hra dell 
~!i ngcn : vi fin gt> fiir första "l'l1"crl ClI inteckning; .. S o o 

lormcll·pokalen". \(I rom tiivl:.s med häste miin i 

r..lu,,~erna III. 1\' och;\1. Hesu ltatel blt'\ 66 Ir .. och 
1lI0111Ulf1lU \'oro '1'. } siröm. N". Bergsjö och A. Elm. 
,p i~1 med \arclC'ra 22 Ir. De""utom togo \i en inled:. 
ninp: i '·Orokl'lIl.N'r/f .• fäl~k}lIepri!". \'ar\'id räkna.3 med 
d~ f~ ra lJiisla resultaten i klas..;:erna utom kl. \1. med 
i5 Ir. odl Int.-d T. ~~tröm. . Bergsjö. E. J el1nel och 
\. GrllC'I1~\ärd 50m de lIgerande. I lagtädil1gen meJ. 
lan rurl'nin~!<o~ru[!l~rl1a lom \ar ~nJPp. best ende a\ 

-\ . Elnltl\isl. B. IWr1llmar" . L. nönl1mo.rk. Hj . \~ er. 
lIer och C. \\ ijk~lröm. pi'! andra 1,141.3 med 97 Ir" en. 
da"'l hA Iritff efler Kl1ngsholmen . 

F(ir (Iflgen~ bäsla amalörprestation Harade I1ppAI. 
E;:1\t'ncle T. '\~ lri.jJTI ~f'norn all med 22 Ir . .;;egra i kla!.~ 
I I I. hela tre träff före närmasie man. Vi bugl1 oss. 
\ . UC'rpitjH vllr t'j m)'C'ket siimrc. tr med samml1 träff. 
r~u ltal som ~ lrÖlT1 helllrle han andn:l plal5 i kla!l~ 
IV. r. ii. llle(1 ~MlIma resultat som segraren. Tltek 
\IITe ÅstrÖ1ll5 ndl Bergsjös goda skjutllingar fingo vi 
\-li ra uiimmlu illlC'e"nill~lIr i \onJringsprisen. _ Fiir 
ii \' l'i!lt /i j('l'fillllo fl ero l1!Hlro IImalörcr på prisli~torna. 
lilkel fram,!."':lir 11\ nedanslående "sa\"ning"; 

Kf, ffi.' I ) T . ~tröm 22 tr .. 181 S. Bibbing 1.31r. 
Al. Il : 2\ ~. Hergsjij 22 tr .. 3 1 I E. Jennel 16 Ir .. 

-101 \ . C~lIcll~\iird 15 lr .. 31H I. Hjelm-"Iröm 15 Ir. 
Al. 11: 10) >\ . EJm(I\i~1 22 tr .. 131 B. BÖllOma rk 

22 Ir .. 15J 1.. llö11l1mark: 21 Ir .. IBj G. \rijk~lröm 21 
Ir .. 281 O I..öfmark 20 Ir .. 291 H. Friman 20 tr .. 3-11 
... . A. PCleN;II1 19 Ir. 

Hylsor. 

Skjl1lkommiui-u I~r härmed alt fa uppmana för . 
t'l1ill~~mefll ('mll1arnll ult \id f.iil"'''ju!ningar ~h andra 
lillriiJIl'n. da ej lliir4ild I1l'r-,onal uppsamlar palronh)I· 
~rnll. lIo~m ~t' till I1U ett li"a ~to rl antal 11\ Isor :!Om 
lo~ a<!r ~kotl mC'd(;;rC'~ Ilcm efler "l..jut nin~~1l för att 
!i('{lermcru till ~tällll~ förcJlingell. Vi ha nämligen fö r 
llii rvl1Tl1nd(' ('Il 1I\~eliircl hri"t i h)lsor och måsl(' .Iiir. 
[ii,. liig,lta ,..tor likt p" "h)lsplockn illgen··. Alltså intet 
loun t skott 1111111 mot.~lllrnl1de ' tomlll' lsa lill rörcnill gel1 ! 

MEDDELANDEN 

FR.ÅN 

IDROTTS

/(OMM I TTEN 

IDROITSKOMMIITf,; NS ÅRSBEIUITELSE. 
:::t. \ . F':" irlrott.,.kommillt> f r härmed a\'gha följan. 

Ile berö!lel"e "ir \(·rk,;.amht' rel 19JO. 
Kommillt.'1I hor ,arit Sll.mman~all a\ hrr K. \ 1) her!!. 

idrott;,cht·f. S. 5\el1"...on. I ict: idrolt~chef. E. J..(h .. ell ' 
hiellllll. l!ckrcterilfc. C. \\ . Fal" och H. Nilssol1. 

L11der II T('t hll\(\ Ivd protokol lförda sall1ll1ar\triiden 
lu\lli l.".. 

"()l11nlitl~;11 hOl' 1'(ler "t) relsens Ilöra nde be~lullll. del s 
ntl fÖrel1 il1 ~\l' II -i IIlcdlcmnarlr sko la tävla inom dell k l ll ~:\ 
de eJlli l-l t II Ide l'11 tillh öra, dork alt. då e"dasl en tii\ .. 

:" I,;. /,." /"I·~'''IJ". J'~ '~'rll ""'~' ", ... ','i'-,':.' .. "J .,' --" 

~ 
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lande anmält ~ig inom någondern ov Oldho)skla,,-~('rl1a. 
(len De skall tävla inom närm3~1 ) ngre "Ia,,~. 

del~ att idrottsmän från och med del .5.r UI1lI(>r \iI· 
kel de uppnål 46 års Ider ,,"ola låda i ('11 !är~ldlll 
klass benämnd Oldbo}s C. 

Ben till februari månad ully"ta ~kidtiil lin~l'l1 md·· 
le i bd"t pA snö inställas. 

ret fiirsta lä\ling ble\ därfjir den i ""mIland med 
Ciireningen:, IO-årsjubi lt:um anordnade orienlt·rin,e:,.liip. 
ningen. \ilken ägde rum den 1 maj. Se~rare i denna 
tävling blevo inom seniorklas.."C'1I G. "O ijk~troll1 Mml 
inom (le olika o ldhoy.;:klasserna Hö rlin , E. Carl ... tedt 
och F're<lrikSSOIl. 

SO Ill e ll led i jubileumsliillingcn inp;ick ii\(~n r11 
t«\' lull i trekamp omfattande g renllrrJe lupnirlA 100 me· 
ter, liingdJlopP och discuskastnil1g. Eli 25·tnl medlem· 
111111" ddtogo idelIna t3vling. Villna l'C i re~)l. klu Mcr 
hlevo Arhrink. S. S"enSSOIl. E. l.öll ellhiclm och G. 
\ ström. 

I !;CrieI3\'lingama. S0111 "iigingo under l iden t) lI1aj 
:l juni. vor deltagandet som \-anligl Ihli~t. Tih lingarna. 
~om omfatto 9 grenar. fullföljde!! 0.\ 17 dellll{:ore IH 
21 sla rtande. Segrare ble\o Arhrin". C. Folk. ~:. Lii· 
"en hiel m och A. AminofL 

imlä\ lingen den 8 aug. '- 500 m. \'ann~ a\ C, \rijk. 
~trjim. Blix och C. A. Nilsson. 

Föreningens mästerskaJbtih lfigor i t iokamp pinp;o 
11\ stal)Cln den 3 ... och 5 ~JIIt'nlher. p-rarC' inom 
retp. kla,;;;,;:er ble\o \\,ijk:;;lrtlm. Falk. LÖIlf'nhielm I)('h 
G. ström. Hög~ta poängta let. 1.131 poo.n,c. nåddl"" 
a\ C. Falk. som allt:;;å för året är innehQ\are 0\ ö\~r"le 
S. R4Iambs si tliga hederspris. 

Om S. A. F: pris i tiokam p för umll'r ~tI fI~rtal ur 
uppnAdda 25.000 poäng. (I\sell at! kunna rrö\ rlls 0\ 

\.II. rje uthållig idrou"rnan inOIl1 förellinl!eil. I/h ladC'o; 
lIalll lidigt. Efter fem å r~ tävlillp:o.r lig)l:er C. F3lk tlln 
med 18.995 IJoäng. närmast filljd a\ S. S \ CI1~~OII m('11 
17.025 poäng. Den fond. vars a\'''t1~tning ~ kllll Ull· 
Vii IIdII i! till inköp av priscrna idencHI lu\ Ijll ~, trpp,l!'i('k 
den 31 dec. 19.30 med rBllta til l kr. 671 :89. 

Icke mindre Bn 7 mNlIf'1I11113r fullföljde lIIillö"lIill' 
~t'n. Il\ \ilka Thorburn inom S(nior"la"o,('l1 001 Ilruull 
!K'rf:" ill()m Oldhop,"laSSt"1I herufijrde St'J!upa lmell. 

Femkampen om \-andrin,!,""pri~t "lIdl11cl Lan~bor{:~ 
minne" ii~"e rum den 21 ,...-pll'l11ber. Fijr o\anli@:helen.!> 
""1111 uppnltlde,; den ",tipulefll(le millimipoiinpen d\ 
Folk. ~om i god foml nlhlde 2.~;2 poäng. 

I rörel1il1~cn~ hÖ:;lorienlcrinf!: d('11 5 okt. placerade 
~i~ Arbrin". II. Frinl;).lI. (;arl~tedl och I'\ }her,:: ~om ...:.,. 
rare illom .f'ino resl>ekti\e klo~"er. 

I denna lä\ ling ingick ;;all1tidi~1 sonl &i~la f!:r~11 tn\· 
1011 0111 direktör Oaes II ultberp- \i1ndrill~pri::!. dlkel 
' lU för tredje gål1g~l1 och saledes fiir alltid hcmfiirde~ 
iI\ C. Wijk"lröm. 

I idrollsfö rbuJHlel:'i var· odl hö~tol'ienlcrillgor del · 
logo ett fIeriaI amatörer med s)"IlIle1'ligell 11;011 rcsul· 
lal. 

Fur l{ihförlJ1l11dels idJ"t) lt ~llliirkc hUVA 15 Iilel l! em· 
mar fullgjort dc er fonl crligll l,rOl ell . 1\\ dl'aSU el'· 
le!lI!! Brtlllnherg och Slålllhl'rg miirket i ~u ld . I!~r~. 
lotren i ~ih er saml Lennart Hiinnmark och Thorbufn 
märket i hron.!!. 

Ft;r('ningen" idroll:<medaljer. ,,0111 lilldc l a~ medlem· 
111ar. \illa efler del de erllållit n ik~förhnndet~ miirkt' 
i ~u l d. rortsälta aU a\lägga pro\en. ha\a under .!i rel 
erö\ ral", a\ S,edfelt i aklo !-I,JJ (för 15 år. pro\ I R\ 

Frunek och C. '\.. 'iil~son i fijrg)llt ~iln'r med lö l)are 
ami .11.\ llIix och Falk i förg) lit s i"er. 

"lutIi2t'-11 ha\3 fordrin2"arna för ..amlllonla~1:t 6 1 I'll. 
\illkor-medaljer i broll~ uJlpf)lIt.s a\ 21 medlemmar i 
12 olika grenar. 

Stockllolm den 26 jan. 1931. 

";"1/1 'Jbt'rf,. 
V E. l .ö/('f'IIn;rlm. 

SKIDTÄVLING 20 km. 
knnllllcr nU iiga TUm Föndl\gC' ll UI.'I1 :.!2 februtlri. 

t\iirnlllre Illcddclrl.11de infi,ires i ll:l!-t"prCl"8f>1l d!\~en 

fÖJc. 

EFFEKTIV f.lEK LAM 
ÅR 

HERRAVÄLDE KONKURREN S 

-,----------------
PALLAS TRYCKERI 
ODENGATAN 89 
STRAX INVID KO RSN INGEN ODENGATAN - DALAGATAN 

REKOMM END ERAS 
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! S K Y T T/Ö:'I~kl~" ~h'~ A R N A ! 
: ,Il'VBLEM"-1t1& : 

g Il. el O)ffi 1 r § O N g 
l JtONs.mTffl:SItT : 
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C. 
BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Te1eJ'TD.madre .. : Cervins . :. Kontorstid 10- 4 

K, A N D E R S S O N 
"'" .. , .. """"."".""""",,,,,,,,,,,, .. ,,,,,, ... ,,.,,,, ...... ,,,, 

BoJp .... PoJ,:"I~r . S'''/,, .. . F .. / 
., .• i1 .. tr ocb nYAiI .. rr 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURAN T ! 

"""",,,, .. 

M,J .. Tj,,. . Pl .. t.dl~r . Kr4~,,,fI .. ,. 

,\r"nK/.dlt. .. "p"..,. 
........ d.rdlllod~1I .,;;"diS' pll.sr .. 

Kal.log friu pi I",!ir .. " 

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

D:. G, S T R I N D B E R G 
L«. i U . .s. A. 

ELEKTR ISKA KLINIK 
Behandlar: Högt blodtryck, yrsel, ischias, ryggskott. 

neuralgi .• ömnlöshet. hemorrojder m. nI . 

JUVELER, GULD, 

SILVER. NYSILVER 

OPERAHUSET 

Skytle- och 

Sportkostymer 
D,. G. Str i"dlurg$ hdl/otsinlagfl 

"VINGFOT " 
Endast kvali lel svaror 

0 ... 1 Ej ", .. I"IL 

I .... tt.., urma. pru .. fej hålfoten som ItJ, linligg gö,a. 
S,li., till S k.r. per pir. Tillvferk.as och avpaHu pi but. 
ADOlf FREDRIKS KYRKOG. 5-7 Tel. Norr 4015 

MILITÄR EKIPERINqS A.·B.(MEA) ) 

AMATÖRER! 
Eher dagens 5kyueresultlt vila 
Ni Eder bist pi en god och stil· 
full Ottoman, och njutningen 
blir in större onl gOh'et tir be-

kUli med en vacker malla. 

mönl ej nit köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET U, 
Eli Il" rll'"I1 "1'" l/lttlal",6nSftr. Kop/" "" 31 DROTTNING GA1'AN 31 SlIandl"""iens st6Nla sptdallllllir 

gllltlmt/I likt" KirnUJmQ/tQ. "",dlll/tl' , mn/tor, gflnfintl' IKh oflomnltlr. 
72 111111" !1I1'p)''''t$rl'. 

Pallas tryckeri. Stockholrn 1930. 

J' ,.',. ,T,' 1'~I· '''''·,1.!~1' \"'f~"~~ 

Stockholms N:r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte, 

26:le ärg. 1931. 

Utdelas gratis till 

föreni ngens medlemmar 
An.varlg utgiYlr,: SVEN SVENSON 

Rld_kllonlnl .d"", 
KlplU TORSTEN S60EROUIIIT 

K.r! ••••• n 20 

............................ -.................................................. ,., ....................... " 
~ ~ , , ; , 
i MEDDELANDEN i 
i i 
i F'N i , fV\, 

l ! 
g STYRELSEN ; . ; 
~ ; 
~ { .................................................................. , ............................... , .. " ... 

NYA MEDLEMMAR. 

Den 27 febr. 

Aktiva. 

Hcrr Victor .Mauri tz Al1ders~oll. 
Köpma n Nils Folke Angenberg. 
Tc!egrufmästare Harald Hen ning F'or:M1 bertt. 
51Oderande Tore Gordon Korne.rup. 
(i, ilingenjör Nils Gustaf Johannea Lind:,trÖm. 
)Iedicine licentiat Olof Edvar<1 Ode». 
Ingenjör Carl Gunnar Sjöstedt. 

Den 26 mara. 

Ständig. 

Fabrikör Wiklor Axel Johan Lan.;;on. 

Aktiva, 

Tj iin~teman ) Iagnus Napoleon Andrea!! Bcr~"lröm. 
~:. o. 110' rättsnolarie Nils Grafsiröm. 
Inspektor Johan Albin Lidström. 
Försii ljRrc Janne Ax:son Tullberg. 

FöRTJÄNSTTECKEN, 

Stockholms skYll eförhunds rörtjunlllmcdulj i "iiver 
hur lill<lcluts våra medlemmar T. Fredhorg och E. l en 
ne!. 

Sto'.hO!'" Tel. N ., t7 

FöRÄNDRINGAR I STYRELSEN, 

Till efterträdare al herrar K. \)ht:r,r och 'I. NiI!'On. 
,ilka på grund a\ brislande tid a'!I8!rf ai[l om\'.1. ut· 
så!!o~ ,id arsmöld re\i:<ar l. Bli" till itlrott.:.dlt'f och 
ej, ilingenjör Y. Zachrh·~on till \iee kluhbmii!otart-. 

Sh rclsen har vid .:;ammanträde den 2Ci marI! ut~1t 
Ijän;teman [rik A. 0111';"'011 lill 1.a.~"arön'8 Itarl' dtet 
IU.' rT T. Fredborg. som lämnar "t)rel'-ell mr alt inlla 
pil ,It'n rfler herr H. "Iiil,;!101I ledij!hlhll8 "Iat~en i 
iclrolt.~kommitlen . 

NYA VANDRINGSPRIS, 

St) relsen har r nslslälll tävlinp;)lhe~liimmel~er för dc 
111 direktör Claes Buhhcr~ !)kiinktll 1'81H I rirlg~lIri."t!rI i 
idrott och sk~ lI t' !'aml rör Norrlllllll:'-:UI\'I.IIi lll vnl!{lring~. 
pris j skyllt'. Se niirmllre !UH!cr mcd dclu!1cll 'lI fnin rc~p. 
kommitteer. 

S\ en~ka Skrid~komrhllndel har ill ... liflal ell rigurAk. 
nin,ll~lIliirke i guld. sil,'er ocll hron~, Guldmiirkcl nr l 
har erö, raL~ av Tore 'lotIUllldt:r och hron~miirkel nr 
I a, denne.>' son. Bo T:'<Qn :\Jothalldcr. 

ÅRSMöTET, 
Den 21 februari hem!Ökl~ Tenni:.-~Iadion i och för 

a\h.Allande al' det sedvanli~a Ar. möteL 1.0111 denna lik· 
:;.Om alla gånger gick i den ~em)tliga. Mm'-arOIl!l lec· 
ken. ölersle Rå/amb \"ar i år förhindrad ddta.gll. \ar· 
för \iee ordföranden pre .. iderade i han. "lälle. Eftt'r 
de mera alh'arliga förl,andlin~arna. atföljda al pri". 
uldelnjng för det röregAende 8ret~ bra\'ad\'r, \ ilhop: en 
-<ul,c. 'ara\ klubbmä~tarell hndt' all III'd~r. Värrlen p,), 
"tö Ilet. ma rinintendent K. Zt'tlerht'rg \ i~nrlt' o .... " iil~härl 
Qmkring i sina domäner och Flllf!de o~~ mNI At! "Ianna 
hdn aftonen i d.f k,el.;, 

Eli förening!'medlelll hadl' riirrflllllt en rirnlllud krii· 
uika ö'er det gllllgna .lIrd" amlllörhiindl·l"er. ~om Ih · 
denna Bång med allskönll mu~ik och fri~kll,g l lll l n ~dn~l'r 
ligt senlerades. De sjungande ingelljiirt:l"l1ll ~Iudrlt' ihcn 
och "i!'or, som verk ligen spredo ctl gJiidjeskillllJlcr liiup'1I 
det lAnga bordet. Hur har kluhbmnsturctl en ulomor· 
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dentligt instrument all till Wreningen.s fromma spela 
pA. och \i hoppas all hall ställer sig \'iil in hoo d~ 
rru ,~ l u!icu unga \ännt'r. De ha lIog än rlera strängar 
)11 sUla I)ror. &om de helt \i ~I gärna låta oss höra: de 
böra \ara nuxh elna om, alt de bereda os stor glädje. 

Till lut är ej all förglömma. att Lennart Rönnmarl 
ock~ i Ar framträdde !Om upp~kattad solosångare. 

En lId del 11)'8 al1~ikten upptäckte:< bland de gamla 
"u\urns", Vi ha i Ar redan fått 2.~ nya medl emmar. 

MEDDELAND EN 

FRÄN 

SKjUT

KO M MITTE N 

TVÅ NYA VANDRINGSPRIS I SKYTTE. 

r ö rf'.ningen har i Ar Ilart glädj en att av gi\ milda do
nalorer erl! Ila 1\'CIIIlC lira pris alt upp!'!läJlas till lä, 
lin e; inom S. A. r. Till gh·arna. direktör elaes Huh· 
berg och direktör Johan Perne, framföres härmed 
rörC'lIingclI5 v:lrma tack. Om des..."8 Id " ys pris.. kal
lude "elnes lI ultbergs ulldring ... pri" av 1931" och 
-'Norrlandi! AI"'8\iu v8ndringspri a\ 193 1". kommer 
Bil lä\lail enligl fOljande hl:~tiiulI"d"el': 

Clll~s 1I1I1/bergs L'(lf!llri"gspriJ av 1931. 
Beriilligade all Inv ln om delta p ris äro endast skyt. 

tar lill llörllnde föreningens miisterskapsklass i ;okol· 
lIkju lniTl g. T iivlal1 om priset äger rum vid följande 
skj utn ingnr: 
II fö rstn 1 1ln' ud~kju t rli tlgen vid tävlingen om "Fo lke 

FlIg rell ~ ' iT1ne". 
21 Ilndra huvud~kjll t llingell ,id tävlin gen onl " Folke 

Fagrells l\ li llne", 
3) d. h A ,,,,I .. , ;,,,,. ,;<1 ,',I;"ge" om GÖ"bo'g' po· 

ka len. 
41 de I\'A IIl\ eh,erierna vid tävlingen om Rikss:kölden. 

51 huvud"kjulningen \id Stockholms Skr lteförbund 
! taBptilitä \,1 ing, 

6) IIII\u(I~L.julningen ,- id mreningens staL>pristäding. 

Skylt. §om uPllllor bäSla Mmmanlagda poängsum. 
man Ii tre a\' dOloa skjutningar. fAr inteckning i pri. 
~I mr Aret. Vid lika I>oän!'lsumma äger den skylt före· 
Iräde, liQlIl i si n fjärde. e\. femte eller ;:jälle. skjut
lIill~ a\ (le niimnda erhAllit bästa resultatet. Sländig 
iiga rt~ till pri!<4!t blir den sk)tl. rom först erh.illit h A 
inteckningar i lletsomma. oberoende 0\' ordningsföljd. 
Sk) II. ~om cn [lå ng fdu in teckning.i priset. äger tii\·Ja 
0 111 della ou\~t:1I den kloS! 11ILll för Aret li llhör. 

t\'orrh/lld~ Akv(ll'i/$ l'(UI(Irj,'g~p , i$ {IV 1931. 
Bcriitti gud(' ult luv ln 0111 delta p ris ä ro endasl sk)t. 

lar ti ll hörande fjärde skjutkl asscn. I öuigt gälla sam· 
1IIt1 hcs tä111mel~er för delln pris so m för tävlan om Cilies 
lI ullbergs vUlldring6pri~ u\' 1931. 

. ECET GEVÄR •• 

Lik!\Om föregAelIde Ar ,.täller föreningen alltjäml ge· 
\ iir till fudogande å skjutballan rör medlemmar . ~m 
ykna egna f(e\iir. lnder \iuten! ha\'A räreningsge\ii· 
ren hli,il onl!edda och försedda med nya pipor. De 
ä ro BII~ . lIOm \i hoppa!, lip 10p. 

Ilen. MIm pli. a lh ar ägnar !!ig åt skyttet. önska r emel
lertid nog förr cller :.enare ett e!!':et gevär och för alt 
göra denna eL.onomiska uppoffring sli litet kännbar 
,,-0111 möjligt. hur f li ren ingen sedan fle ra år på U\oo· 

tnlning sA lt ge\ iir lill föreningsmedlemmarna. 
SA forl en liten försia inhetalning gjorts. erhAller 

sk~ lIen (levä rct och crlii~ges se<lan resleran{!c belopp 
gt:no m gmA mAnnllign inbtta lninga r . Närmare uppg if
Ict' och crfonl(' rli tw hlo1l kc tl er erhå llas av före1lingcns 
sekreleru l·c. 

PISTOLSKJUTNING. 

l) i ~ to l !lL. ) ttet uPll lOgS förra å ret Illera alImäni Il för· 
enmgell!l pr0l!ram med lIär",kilda övningsdagar och om
fall~de.'l ~' mecll e11llllarna med ett livl igt intre. ..... ~. 

Ä\ en I r 1..0mmn ö\llingar att äga rum och har 
skjutko mmiuen beslutat utöka dessa övninga r mer! 
än llu efl, så IlU \ i i å r f5. Ire Iräningshällar och diir
eft er tä din,@en om Sten Ihakenber!s , andrillg"pris. 

J> i~t ol~kjulninp;en för.!ip:går liksom rörra året å 
S\ e8 Li\ gltf(l~ 1..ammar!lkjutl\ingsbana under freda g$
hällarna i maj och äger första ö\'ningen rum den 8 
maj, \led l ~l1Imarna uPJlmana~ all axen i år flit igt del
taga i tIen ua tre"liga g ren a' sk) Ile. 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS FÄLT. 

SKJUTNING DEN I FEBRUARI. 

Ilcn 1:6 februari L.om med ku lmen på \intcrsiisoll' 
gen~ rältskj ulllinga r, II iim Iigen mästerskllpclävlingcn. 
FilrSl S011l ~i~ t kan talu ! om, a1l ingeu omslör ble\ mä~· 
tn re del hiir Met, men sn vö r,.1 IAllgt ifrån va f tid ill le. 
l.etlllurl l! önnlllflrk funderade näl1lJi~en i det liing~ tzl 
hög~ t aJl vnrli p,1 pA all lägga ~ig till med m.äs terskupel. 
men pli tillra s ista !'llItet ångrade han s ig ocll läl E. 
Ul omflvi~I, Söd .. Lilj .. taga medaljen. medan han sjä" 
lade s.ig ]J fjärde plats. endasl en trärr eflrr. SIriden 
om mii.,.lerskapet hle' i ar o;;ed\'anligt hArd: Bl om· 
(I\bl sköt Hi tr , a\' de l8 möj liga. och efter honom 
följde ej mindre än fyra IS-träffa re. - Den föregA
ende hu\udfä lt.!' L. julningen ,'ar ganska lätt. och resul· 
taten ble~o oek.!! diirefter med icke mindre än !leX 

29.lröHare, diuihland bröderna Rönnmark. som däri
genom å~ladkommo en \erkli~ " familjebragd"_ som en 
titlnill1 II lIrlckte del. T ack \are desN bAda goda re
-ultat I~ ckade!i gruppen trots ell par mindre goda pre:>
talioner belägga Iredje plaL.!e1l bland fö reningsgrupper
nu med l58mmllllla ~1 122 tr. Y. Zachrisson glän:.l!! med 
27 Ir., ~1lI rÖr~L.arrade honom 2:a plltl5 i kl a,;s IV. 
Tädingen 0111 Drakenhergs pris blev denna gAng Olt\
!!jonllllelJan 0~5 och Skorp 5. 

Fiiljandc amulö rplaeeringur Bvlii;ms ur pressen: 
'fiil'/1I1l om mii.,/t·rsJ:apet : ,I l L . Rönnma rk ~S t ro 131 

B. Biillll111urk II I Ir. 271 Q. Löfmark 39 Ir. 
1I111 'ud.fJ:j ll/Iu'II I!,('II : Kl. 1\ 1. II L. Hön nmark 29 Ir. 

51 Il HÖtllllllurk 29 tro 2310. Lö fmllrk 26 Ir. 32) H. 
FrimHlI 25 tr. 

, , _ !. ,,.. /", ." ,., i'''' . r • ~ .... I,. • ~ '. ~ .,.. ,. • ',,, / _ ~,. ~, _., 
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Kl. IV 21 Y. Zachrie..."Oo 27 tr. 51 l. IIj,.lm~triim 26 
tro 101 t\. Bergsjö 26 tr. MJI E. Jennl'l 22 Ir_ 121 C, 
<\. Hising 21 tro 

I\J. III 61 T. _ litröm 23 tro 1St S. Hibhin,$[ 20 Ir. 17, 
G. "'tlmli~n 20 tr_ 

SVENSKA DAGBLADETS FÄLTSKJUTNI NG 

PÅ SKIDOR. 

Den 15 februa ri ät:de denll ll i m. n~ul I)eke roli· 
_-'Il!!'te lä\' lingen under rel rUIII. kiMörei \nr liimli~('u 
dåligt och ställde \allnil1g~kon~tcn II p(m, I1WJOI1 

~kjlltl1inj!cn ii de fl ra slationerna i 0('11 för !; i ~ ~jiil, 
\Uf lämligen lött. 50111 "ig hör vid de~"1l tiidill~!Ir. Över 
trettio omatörer stiilldl' up p vi d !;tarten uh' i Skorp. 
niiek och placerade sig viii i de mållsa oliku k l n~&cr· 
1111. Biis tc Ilmatör blev T. n. si riim, som med 22 tr iif
fnr och 76 minuter:! löptid belndc anuru plat ~ i ~i11 
k l a~ därmed nveu erö\rand{· "Sil"l'rhriil l ol'~~"alcn" 
flir Ar!"!. Vi t!ralulera . -

I lagtädin g.arna Iyckade~ \i ihen haHa O~ .• uppe pa 
pri"listall. i det aU l a~el i hil)kla ~>I('ll kom Il andra 
JlJaI~ och lagrt i ~kjutkla"~11 \IA tredje pilli ... därnu'(l 
erövrande nf sin siherpjiis till (,irl'n inp,en. LiipL.IB<.' 
.... 11.:> lag bestod 8\ \lijhtröm. C. nll~n och !.ö(mllrk 
och 4:jutll8-'<'"cus a\' ;\~trl)m. FrimIllI och ~ii~lJv,.lantlt' 
Säf\\l!'Ilherg fran Lp;:ala. ,.om ar \81"-Onll\1\'11 i~lInä!ta 
flAng det ~mäl1er. 

Vi ha ur de digra priz.listorna 111()('~at fralll riiljamle 
plaeerinllB r for amatorerna: 

riir/if/tt A nöpL.In...'-~I1I: 1\1. 5 :1 I C. ()(Jt'n 71 H 
:; 0 , Löfmark ro 18. 1\..1. 8 IIJI C. \\ ijk,!lriim i5 :lO. 
1\1. 9 21 J. Bellander 8 1 16. Kl. 10 91 IL Södrrlilld 
H:{/ll. 

1'iitlillg B l"kjutkl a~enJ: Kl. I I l G. Kumlien 
1(15/ 197 1 S. Oahl cl"i st 100/17 11 1 E. Lundah l HI/n. 
Kl. 5 181 Y. Zaehris~on 95, '19 191 1.. RiitHllIlurL. 
127/ 22. Kl. 7 2) T. R. litrijm 76/22, Kl. fl 131 C. 
Siif,\enherg 7'1/17 161 E. \\fl~:!hergcr 1)7/19. Kl. 10 
61 II. Frimun 90/21. Kl. Il 2 \ K. >\. Pl't('f~OI1 151 /20. 

RIKSFÄLTSKJUTNINGARNA I öREBRO. 

Den 21-22 februari j<!inAo ril ~rii lt .kj1l111il1var av 
~ taJleln i Sunds\lll\. Ebjii oeh ck'hro. Amati.ir("rlla fi)
redrol\:o att resa lill (len ci<;tniicmufa ~ t D.d{"n fiir aU 
j1rö\D. l)cL.an med skidor och gc\nr. T)'ärr lockad{'~ 
,leIIlla gång alldel., för ra al1lttlörer med pa fiir(\('1\. 
\od det IIU kunde bero på. '\u re..~le elldll~1 Itjt'lllI~tr,jJJl. 
I,ri.t!erna n önnmark. och Wijk,..triim dil Wr 011 slr:juta 
fiir förenin!!en. och de 1~'c1..ade.; d IIru, all de 'I\'erlii.j<!· 
"cl hemfört "Cgem håde för lre- 1('1, f)ramltnnala~ 
om del barn varit nåj:!oll la~lä, linf!. Dcnna I~ ~te t'1II,.1· 
lertid mC(1 ..,in från\llro frim Ilrogfllmlllel. mt'1l de in· 
lli\iduella pl acerinl!"ar. ~1l1 IIma"irerno 1) I'1..acle, upp· 
n6. rHeL.le ju i alla fall lill nit piim rl"klnm flir S. -\. 
F. Bii;:t blev Bertil Ruonma rL. me,1 21 t riiU \ill li.ir
(lugcns tii\ lin g med en ,i~ maximilid n pp~all fiir 
skifll öpningen och mcd 23 träH i @ii fllI0A'~n !l Hlllli/lB 
fiilt~k j utuing utan litls J,cgriin!'JliIlK. IlrO(I('I'11 l .en lJa rt 
vo r ej m~cket ~äm rt" me!1 rl.' ~ l ). 22 "dl 2 1 IriifruJ', O(·h 
II jehn."l riim glarl{le med 22 !r'iirfu r på ~iil1l lu gr ll cftrr 
ell olurli1J, lördag. \nj\..s trijm ~lutl i ~I'n. sO nl I'j L.Ullde 
\om lIIed första dugen. IlddJI.' ami ra Ilugen 20 triHflt r, 
\adan ulla deltagande nl11ntlirl'r Irle\-o Jlri ~ togorf", ~iiol'llI 

gang komma ~äke.rt min~t et! du~~ill amatö rer för all 
upprepa denna brB\ad. om \i k0l1113 Hlrll ·'Pappen. 
heimare" rält. 

Emellertid ,'oro Örehro-,.L.jutniup:arna ej all- ;.å indra 
~om fmmhAllit;; i pr~St"n tvärlom \oro dl' i allra lät· 
ltile laget. OcUa rörringar dock inp:alunda l. t'~. Iler· 
til I{önnmark~ pre;tatioll aU endtl.~t ~1..jutu horl en endd 
träH , id :.;kjutningell pli ~Tldagen, och d~1JIa tri,H ,Hl 

ett a\ de liiUa:.le mAlel1. En Nir:.ld ld dOf:t' m!~te gh'a~ 
åt de h&da ~idlöJlande sk!nill~arna. ,,-om nOf!: nä~ta 
gAng putsa sina personli~a rekord a,,;evnrl. Au fö r
hiilIra det atföljande lIlutrekordl.'l, lSom j'fler tlhlin~cl\ 
~llt te!1 pli I. 3:,.; mamkap.!lmii"s. 10r,le kal1!!ke hli ~vara re. 

l:J ri ;;listan för söndagens tävli ng siip:cr följande (vid 
lördagens skjutTling nåddes inga Illern rraJl1 ~t llcnd(' p lu
('cri ng:Jr ) ; 
lIu l·wlskj!lInillge.n: 

Kl. IV 51 B. Rönllmark 23 tr , 8J I. llj('lm~trijm 22 
tr. 91 L. Bönllmark 21 tr. 151 G. Wijk"tröm 20 Ir, Allu 
h ra fingo hederspris. 

E_'(l ra tiiding 1l0-rinp:ad I/::\- fig. :\00 111. 1: I l I. 
Hjelm~tröm 6 19. 

STOCKHOLMSSKYTTEFöRBUNDS 

FÄLTSKJUTNING DEN 1 MARS. 

\Ian hade knappt hunnit hämta .. il! frtin Ar~miiteL~ 
~trapat$er. fOrriin del "mö llcle i,ren ute i Jönalrakterna 

det \ar Stoc1..holm"l Sk} lI"förll11l1d. ;.,(Im a\ I,öll "in 
tredje och ;:i",ta vinterfält..1..jutllin~ mr årel. n el för 
o".; amatörer mest ~liirljRnr!1' \ irl ,l,,"na .. L.illlnin~ Ille\ 
,-Ar efterliingtade grUJlp<eJ!er. "Om nu iintJiftl'n rflt'r 
ml.llll!8 J!Angers miS$riikningar neh olUrli!!hcter heha· 
gade infinna sig 1;0111 en god 8\'i' lutning pA \ i1l l elll~ 
fiill sk)lte. Vi uppllAdde nämlif:cn II>Ulllmo 120 triiffllr i 
J!rul'pcn. därmed he ... egrancle I\..a tnrinn. som ä\'en hud,' 
12U trä rra r. nock med clI honmll\1. Vill' grupp he~ l od 
av O. LiifmarL.. L. Hönnnll1l"k . N. l1er!t~ji;, II. Ilönn· 
mnrk o(.'h G. Wijk!;triim. ollt~:'I en g rup!, n\ tiim1i~clI 
un~11 <;L. ) t!ar. ;;0111 uttagil!! pli tl,runclvn l 11\' rl'!lullolen 
u de uärmaSI föregåcJlIle ~kjL1lnin~arntt. Wijbtl'um \Ul' 
dock sUjJplf'ant och giek i11 i ll rupjleu i !IIiilIei fii r 
T,~kland!;fara.nde Friman. Grupptl l'huterftudt· Liifmark 
odl Ber!!~jö skötte "-.ig utmiirkl med re~" . 2h I)('h 2!i 
träHllr och <;i tta nu k'ar till nä~t8 glnR. Eftt'r ,in· 
tt'rn~ tre _kjutninga r It'der 1111 S, A. F, !ned .umman
ln f!"t 12 p. för s ina I'lacerinlfar "-0111 2:0 ;,b' Oell l:a 
f!"rtlJlJI. Södermalm.Liljeholmen orh }\. ult~~llUlmt'n li,!!:
f:a närmast med \srders 10 I). Del ~ii.ller ~ lunda nu 
atl beJlålla för;:pranget liII urct5 ... lul, ,ilket ju ej h'-Ir 
\Bra någon omojlip:het med 2 Jloäl1~ 0.11 "tR- på". 
D,·t nu\arande <;}::Iemel för utlogninlt lill \I\r p:rupp 
hur !'om S)IIe!' \·isal ~i~ efft'kti\l. odl ,i f A hop"n~, all 
det ii \ en vi>,ar sig be. .. t! pro\et i frllm tide". 

!'\cd:l.n~IAende 8).plock ur Ilri~]j~tonl!1 \1. nr J!od fält· 
~k) lIe~tandard j ele klas~er. där ollluliirrrnu tih la i 1'liir
re ut.!>triickning. niim ligl'Jl lir tTl' hög~ta: 

Kl. 1\1 6) Q. Löfmork 2(l tro II) K. '\ . Peler"on 25 
Ir. 20) L. Bönnma rk 25 t ro 2:\) 1\. Bl'r~l'jö 25 Ir. 391 
B. Jlönnnlllrk 23 t ro 

Kl. IV 181 Y. Zachris=-ol1 21. tr. :tll N. C)Jlellll\'iinl 
22 t r. 551 I. Hjelmström 20 tr , 561 1I j. Wcruer 20 Ir . 

Kl. 111 IU I S. BellalIder 22 tr. II } S, Unhlqui .'ll 20 
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Ir. 161 T. 
Oal1d~nt'1 1 

ITöm 20 Ir. 261 S. RibLin~ 17 Ir. 311 F. 
16 tr. 

I riillskjlllnill/l:~n i trupp placerade- sig \(lM lag "l 
lIion ~le pla~. 

FÄLTSKYTTEKARENS TÄVLAN. 

Denna de ~ I ockltolm;;la röl~k}ttaml1s omtyd,tu tu,· 
lill~ I!ick ~OIl1 \Bllligt 4\ !'tapeln på "arie Be"ådel~al! 
i ('II "trAlande "olskell,;\,ödcr. ,.om kom en att köl1na "ip: 
läu 0111 hjiirtat, om än den "kaq )u solen och del! rör· 
tiicli ... ka oHlriftclI gjo rde. all lIlall förlo rade flera Irär· 
(lir fln nhso lul nöddiruligt. l\ len del ä r ju "den rl'l!UI1-

des ('11~ak··. om \'81lIil!l pli si~ta tiden blev en Il\' BÖnn· 
rnurl..Uffl!l hihi den Irä r gången - IIU var dcl Bcrti! ~ 
lur. lI un sköt 26 tröffa r Oell kom på tionde pl al;; i hu
\llll skjll l nin~clI. , nrjiimte han i den efterfii ljanclc rnii ~· 
Ic r~kAps t hvli n ,ll;en hdndl' In:dje plats d ler en god 51111· 
"purt pA ~isla mii;;ler~kap8.m le ts helfigu rer. Ö\ri~!I 
llmntii rer. !om delto~o i mästerskapet. \oro H. Friman 
och l. I-Ij elm"tröm. - Zarllrissoll hade otur: han 1..011\ 
med 20 IräHar till det :<i~ta och lätta~te målet i hUHld· 
;;kju t nil1p;~tl. fliir hall hlott I)ckades få 2 Ir. ])cl blir 
1l0P: hätt re lIä~ta gång. S . .\. r:~ Iremannalul!. hC~Ul· 
ende av bri.derna HQl1l1mark och Löfmark. kom p (r-m
It' plat.~ med 67 tro \"ad exLrm;;kjulningarna beträffar. 
toA uppnådde Bertil Rönnmark ell utomordentligt ,:ou 
rbullat pi den JU.ringade pi,.toha,lan il 150 m.: h:m 
",köt nämligen 11e1a l8 p. och helade därmed st:~eJ"plat. 
sen. Friman kom ej IAllgt efter med -l6 p_ r ör öHi~1 
11iill\ i,.as till efterföljande ·-l!axninJ!··: 

lIu1trrskup.·t: :il B. !tUnmnark 19tr. lO) H. Frim:l.U 
J lir. 

/lu lu(l$kjlltnjll~f!n: lil1Aen klassin(lelnin~) lOJ Il. 
Hönnmllrk 26 tro II , II, Friman 25 tro IS, I. Hjelm. 
~Irjjm 2 1 Ir. 121 , . Zacllri~sol1 22 tr. 531 O. Löfmarl.. 
2 1 t ro 5 1) A. rlmlJd~t 2 1 lr. 

f:xlml iil'/illg II (pii:ilo ltllvla ): l ] Il Riil1nrnarl.. lH Il. 
3) f-I. rri ll10n ·16 p. 251 0 . Löf/llllrk 10 p. 117, l. II jelm. 
l! tröl!l :i9 p. 501 T. IhtrulI1 38 p. 

t:xtr(!frj'"lill f{ /I ( 1/ -1 fig. 190 m.): 20, L. Röl1nll1ork 
(J/ Il! 22) K. A. PClcr~on 6/ \.5 231 B. Bönnmarl. 6/ 1-5 
281 lij . \Verner 6/ 11 31\ 'I . Zarhris.'lol1 6/-13 3810. 
Lörmark b. 12. 

FöRSTA SKJUTSöNDAGEN DEN 12 APRIL. 

51 fort vintern släppt siu tag och vlnolen 
börjar skina. gl Amatörernas tankar till skjut
banan på Stora Skunan. SöNDAGEN DEN 12 
APRIL börja vi l ter banskjutningen. Förra het 
var ett framgåna-ens år för vår förening, ökat an
tal deltagare i våra övnina-ar, ökat antal skytte
märken od. diplom och minga förnämliga place
ringar i tävlan med andra föreningar. Frampng 
förpliktar och därför gäller det i år för aUa med 
lemmar att frAn förlla början lägga manken till. 
Denna vädjan gäUer ej endait dem, som tidigare 
med ära fört föreningens färger framAt, till de 
nya och yngre medlemmarna riktas en enträgen 
mlming att med liv och lust deltaga i föreningens 
övningar. 

Skyttet är en härlig sport, som kan idka" intill 
"ena ålderdomen, därp1 "er man flerfaldiga bevis_ 

För aU vi med framgång skola kunna försvara 
vL- förening i tävlan med andra föreningar ford
ras dock alltjämt nya krafter. De gamla mäster
skyttarna kunna ej alltid stl bi, utan här och var 
kan behövas en ny kraft i något av vIra lag. Dl 
eäller det att kunna sätta in en yngre skytt, som 
vet att försvara vlr fana. Därför, yngre skyttar, 
upptag på allvar tävlan med de äldre. Alla gamla 
Amatörer äro nu en glng sådana, att de med 
g 'ädje se de ynere kamraternn framgångar även 
om de själva därigenom bliva utan pris. 

MEDDELANDEN 

FR.Å N 

IDROTTS· 

K.OMMITTEN 

DIREKTöR CLAES HULTBERGS 

VANDRINGSPRIS. 

Tihlill,l!~1I omfattar: 
J I ~kirllöflning 2 mil. roller om d}Jik 13\lilll; Ila~ol nr 

t j kall anordn8", t \ kd 2 mil , 
21 foimnil1,!!- snu meter ocll 
:{ lorienIering i .. amh"'lld med fö reningens hÖ3tori~l\ 

terin!,_ 
Fijr~"inKel1s l1l~dJel1lmar tavla om delta Jl ri ,. i sa m· 

mo kla!'c. 
Pl a t,.~j( rcrbt:.rii l.n ing lillämpa,.. doc!. så. all enda!!t 

eI('n ['om fu llfö ljt samtliga grellur, erhaller plulssi ffm . 
Far 1111 Jlri:.Cl 81.. 1l1l ulgå fordras. all min st fem del · 

laga r(' 5to rl (l i rlt'JI fijr!<la täv lilLgsgrcnen. 
Erhil llo t\'il ell er fll ' ru tävlande något li r Sl1mma 

l'oiinp~l1nllna. filr \ar och en (IV dem en in teckl1i ng i 
prist't. 

\'innllrr u\ pri~('t hlir den. som Hi r;.:1 erh&lIer t re 
intl'f'l.ninp:ar i detsamma . 

SKIDTÄVLING 20 KM. DEN 22 FEBRUARI. 

om dl"! na ll en till r<öndagen 'ar hällregn, \ Agadc 
man icke hoppa". alt nigol större an lal tii,lande ",k.ulle 
infinna ~ig ,id En'-kedehanan. Alt Irol.;; det oglnn38nl
Illa lädret (tom tiidande infunllo 5i~. ,i,.8r I}dligl. a lt 
intr~ rör ..,l.idåk.ning ej ä r ringa. Kall;.ke dt'n OIll~län
di~lleten ock hidrog. alt man trodde, aU del ,-ar sista 
~l..idJ;(jndagen rör ... iisongen. Samtliga deha~a re i ol{l
ho)~J..laMen ,oro jj\er 12 Ar_ Re..--uhatet ble\ följande: 
S~niorer: l. G. Sjöstedt, 2.1S. 1. 
Oldbo)' /I: I. J. Gibson, 2. 12.51; 2. M. \'t'ae.rn, 2.22. 11 : 
.1. 1<. 1). ÖderJ ind.2.21.1 7. 

Il . O. öclcrlind lUll' j'röual skid lö paremii rkel i ~uld . 

• I ~ I,'" .. I' "" ,'.! ",';~' fl ,; 1''-, '.r" i.', " " ~ ~ ~ t I ,,' .... ;,., ~ 
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Rim 
flid årsmötet, så långt utrymmet medgivit 

införda i brist på annan spaltfyllnad. 

Jall S4:r, om jag d~t glngna Ar~ts krOnika rek.-,pllu
lusr, 

en rad av \'erldigl Slora namn, som pe l\1t'd "uld
nad gluterlr, 

men ocks! ~n och annan kund, som jag nl~d \.~

mod kondol~rar" 
Ja, ja, mot Ogon, nerver, sol och rtgn 111an fåfllngl 

protesterar. 
Det hör t1l1 skyttels. poesi 
all träffa prick, men rx:k all bomma. 

Men tink, en gubbe med magnet u{i, 
dA bleve Ingens hyllor tomma. 
Det vore, dcl vore, de t "ore n'lit (ör os ... 

1 v1ra hävders klam SIr3.lg;ans lyser tlen b:II~ljen, 

som i St'ptembersolen kimpades UUI IIIhler$laIl5-
medaljen. 

W.ssberger, friman, Oyllen5Y1rd. ()(h Husler de.n 
kanaljen. 

nog skölo floU. ty skollen sullo lit! om h.ilen I 
stramaljen. 

Men 51h·enbt'rg, som kOlli från skoien 
och viJl~ ha medaljc-n. tog en. 
Ack. all , 'j hade bland oss här 
en h~1 pluton a\' tockna dir. 
Det vore, ..... 

.\\ed kronisk kassabrist det \'Ore bra med goda 
relatIOuer 

till nligon Uffig landsfiskal, jOllilerande mul 
millioner 

och med benägenhel all göra ston.. obem!irkll 
donationer. 

Men bättre opp. Vad sJgs om dess:l hllllllcill~tjol1el? 
Knul och Alice eller Kreuger 
helt rlolI ol:h stillsllmt smyger 
~n väldig slant i våran porlmonnil 
och nöja sig med: Tack fOr dlP 
Det vore .. _ .. 

Ja, tA! oss drömma fram ett anlal bataljoner 
av Olle Ericsöner eller slika skyUH§ faraoner" 
Och klaga nAgra verkligt lumpna. Iata luatoner, 
s! ge vi dd med attiskt salt ur Ilnade kanoner. 
Jenne! fär som adjutant 
en Iil~n söl och duktij,! Isnt. 

A. B. H a r r y 
Dro ttn inggatan 

Wennberg 
82, Stockholm 

Nordens Största 

som blir för honom vad Zulein var 
en glin!.! för sagans gaml~ Polifar. 
Det ,"ore 

Till nlsta i r Uubbmistam ger oss nya attraktioner. 
Vid Skui!.~n ordnas c-n Mrs! s\· .Ippelblommor 

och piollu. 
dir trölta skyttar ågal ,"ila invid Venus och Cupidos 

tron~r, 

och sommarvinden leker glatt med vimplar och 
fesloner. 

Och Zarnh Ir ju med ocksll 
i sj"'e"'it och blå trikå. 
Men komma Skarp, så f A de gå. 
De kamma noll i vår bersA. 
Del vore .... 

Så må v~rl liv g! lyckosami i sekler, kllrllllmnllher, 
och v~rll bragder ulan InI tilljublas högt nv :t1ln 

krönikörer. 
lilI dess var grav ~n g~ng blir grh'd av bleka 

vamp-sappOrer 
I tJRnSI hos sku?gomas och underjordens erA 

sufflörer. 
OJ, slunker sakta vårt slandar 
\"id skOIl och reslfanfar. 
Till de~ må Rjlamb siUa hu 
som hederspamp och klC/tkarfar. 
Dtt \'ore . 

Frimärksaffär 
iii" ...................... " .. , ....... "" ........ " ........ ............. . .. " ............... ", ........... "111 .... 1111 .. 1 ... ".1 ................... " ... ,,, .................. "" ........................ 1 ..... 1. ... 11 .... " ... .. 

Prislista N:r 57, 
pris 50 iSre. 
Sa/sUsl" grnfis. 

Välsorterat lager av 
Frimärken, Frimärksalbun7, Kata
loger ocIL Filatelistiska utensilier. 
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BANK IR F IR MA N 

C. G. C E RV I N 
Grundad 1857 

S T O CK H OLM 
MALMTORGSGATAN 6 

TelerramBdr~ .. : C~rvin. -:- Kontorstid 10- 4 

"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,,""'''''''! 

SKYTTE FÖ R E N I N GA R 
Ni köpfI EJra prisjöft:mål i g uld, s;{v"'" 
"ysi/v.r och / 11/1/1 - iiv/!n dl!: populära 

SKYTTESKEDARNA 

.I\'VBLKlt",nB 

, , , 
~ , 
! 
i , , , , , 

df OT'I!NS <DIJ.r i 
KONSJUtTRl1SBT ! 

lI[. 
7.t. Nor,. 3116· STOCKHOLM - KUIIg6g. 43 ~ .... ,,,,.,,,.,.,.,,, .. ,,,., .. ,.,,,., .... , ... ,,,,, .... , .. ,.,.,,,,.,.,,,"" .. "",,, .. ,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,; 

oU ,Julj.r . P/,./UII.' . K rdnolf",. 

.M" ... .J .. ,II,. .. pp;>r 

• v .,,,,,J.rd,,,od~lI >linJi!1 p .. laSli':r , , 
~ 

Ku"s" ""~" .- St.,.,"I,ol", l. 
. T"I~f"", N'l"""allrn,. "S .... rN''', & CD." 
,'----=~~=~~,·~~=mmd' 

c C. SPORRONC & Co. 

"" ... ",,,,, .. " . '''''' ," ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,; 

Alla goda ting 
aro 

AlS .. 
Lunch . 

3 Middag 
Biosupe 

" HORNA" 
Kr. 1:75 
Kr. 3:50 
Kr. 7: -

1II&IIIs e'lgl,'a och 1,lIml fes"!",g "ko •• enderas . .J 

K. A N D E R S S O N 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURANTI 

JUVEL E R, GULD, 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 

RAGNAR FRUNCK, JÄRNAFFÄR 
S6 S:T ERIKSGATAN 86 

IMORron A~ TORaGAUNI 

TE~ . N . 33330 (y,l.XEL LINJEY,l.U) 

8adrum,,~'p o, spegl.r, Kalkar o. Skrid,kor. 
H u.ser'durtlklar. Sp3rkstöHingar o Skidor, 

GIOSlkokar.. Meccanolådor, I 
Bandyrör o, klubbQr, Rosifri. Knivoll' o Koklllrl. 

Tj!~III,'ng" skidor ,Höres fackmässigt. Skridskor slipas ) 

AMATÖRER! 

Ii" II ~ ,·tfl"ll n)"1I Ipuf~fm6ns.ltr, K.opia O" 
Ilammlll (I.'n '''-Jrmnmllllt.. Inn~h,lIIe" 

12 oI;.a !dl"J!lIyIlIlU,., 

Eftu d3gens s.kyttercsllltll vila 
Xi Eder bäst p5. en god och slil· 
full Oltom3T1, och njulllina:en 
blir iln större om goh'ct lir be-

kl3u med en v:lckcr maltll., 

Glöm ej nll kÖl» dns~ ho! 

(KGUSKA MAGUIKH H . 
31 DROTT NINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1931. 

Sklllltlinlll·/tll$ siJ,.,j/n s.pttfMtljfii,. 
; mnl/or. KUrdint,. Mh 011011111"". 

. r. .,..,. .' / I .' I' j' : ,I. / .. '" ...... ,. 1'"'. _- f • '. ',.r,. t"':,' . /'.' .• ' ---", 

". 

Stockholms N:r 3 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör fö reni ngs organ för Idrott och Skytte. 

26:te ärg. 1931. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An.varli utalYI" 1 SVEN SVENSON 

Ra.j.~llon.n •• d".I' 
KIpi," TORSTEN SODERQUIST 

I(orlo,l"n ~o 

Slodo.lIDl", ni. N . ni? 

ll1!lIlIIlIIlIlIIlIlIIlIlIlIIlIlIllIUUlIlIlIlIlIlIIlUlUllIlIlIlIUllIlIlIIlIllIlIlIlIlIIlIlIlIlIUllIlIlIUlIIlI1II1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ 
: 

I 
: 

~ 
: 

~ 
: 
: 
S 
E 

~ 
: 
E 
: 
: 

VÅRUTfÄRDEN 
ager rum Söndagen de n 14 maj till Bög i närbeten av Tureberg . 

Särskilt rörhyrd~ bussar avgå från Odenplan kl. 9 f. m. precis. Avgift för resa tur och 
retur är K r. 2: - för herrar samt Kr, 1:- för damer och skolungdom. Matsäck bör m ed

tagas. Hemfärden från Bög sker kl. 6 e. m. 

MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA. 

fä ltskjutning: 30 skott. 
KIlSsindelning : 

A. Mästetskap.klaQen. 
8 . IV klassen. 
C. 1II klassen. 
D. I och Il klanerna. 

Insatser för A, B och C 
D Kr. 2;-. 

TÄ VLI NOS PRO ORAM. 

II 

Kr, 3: -, för 

Exlra tlivllng mot triangeilavla: 2 prov. kut t ueh 
3 gällande skolt. V.lfri rcglementerad 
ställning. Tid 2 minuter. 

Klassindelning : 
A. Misterskapskl.Hen .. mt IV kl.uen. 
B. Alla övriga akyttar. 
En omskjutning mot förnyad insats. 
Insau Kr. 2: - för alla. 

~ 
: 
: 
E 
: 

= = = -ii: MlUt e rs k a p s t ävling: 18 skoll . ~ 
~__ De 12 bist& skyttarna frln tillskjutningen Damernas t ävling I 2 provskoH och S ,illande ~:E 

inom Idl$5eru A oc:h B ulta, .. till fö r. skolt mot Hl-ring.d pi.toltavla. Valfri 
il nyad tävling. Den som uppn" höftta stilIning. Ing.,n insa ..... Gevir och ammu- :: 
;: sammanlagda trinalIta] fr' lI de bioda tiv. nition tillbandahilln gratil. End .. t n ~ 
~: linprna förkla • ., för 'rell filllkyUe· fö .enin~n tillhandahållen ammunition f'r il::: 

mislate inom förening.,n . Misterskaps. anvindas i denna tävling. 
~ tivlingen .,ndast öppen för S. A. F':s eana = 
~ -~- ~ : 

~ ~ 
~ = 
~ För alla deltagarna !till. oVJD.t'ende bestimmelser för biljettpris i buuama och, för d.,m il 
§:_= som önska, delt.gande i tivlingarna, dock att endast S. A. F:.s medlemm.r iga tivla om för vir- i] 
= utfärden UppSilU. vandrinispris sa mt i miisterlkapstävlinaen. ! 
711111111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIT 



STOCKHOLMS AMATOR FOREN/NGS MEDLEMSBLAD 

} .............................................................................................. , ........ ~ 
, , 
! MEDDELANDEN , 

I fRÅN 

i STYRELSEN , , , 
;, .; 
~.' ...................................................................•................................. 

NYA MEDLEMMAR. 

Den 26 april. 

Passiv: 

Direktör Cll rt Ca rl Bertil Bendi.\( , 

Aktiva: 

Ka pten Hagusr Osca r Ehrnfelt. 
Civitingenjör Olof PorelI. 
Löj lnlll1l F,rik Cottfrid Hunng ren. 
Civilingenjör h llr A. TCllgnlJ. 

VARUTFÄRDEN. 

Under rurra Aret all!åg sig .sJ:Felsen p srund a\ 
jubileumslä \ lill!sma i maj ej kunna &\'hAlla den ~I· 
vBnl iga v rutrirden ulall 63mmanslog denna med ror. 
bundet "!futfärd. Av fl era uttalanden aU döma )" 
n~ man emellenid pa må llga hä ll hava !!almal Ama
törerna!!! rgl!l1 \änHräru_ Många tyckte nog_ att Ama
t örförelljll g~1I diirigeno m svek sina traditioner. " LAt 
V/trll. 8 11 dCI kOSlar röreningen l itel sekiner. det vll r 
a lldelea siikf:r! ett ypperligt tillfälle att föra sk)ttnrnll 
l illsa mmans, att lärll känna vara ndra ocll stärka sn m. 
hörighetskiinslnn" siiga fle ra gamla umlllörcr. 

Därför hnr Si} relscn i li r allsett sig liter böra upp. 
tagn denna vAru tfiird pA programmel. Dcn sed vanl iga 
dag/' II fur vArutfä rden brukar vara Kris ti Himmels
fijrd~dag och d denna i år inträffar redall den II 
maj, har s t)' relse.n på försök i stället för den \1111liga 
båtfärden ano rdnat en IIlnykt per buss till Bög, "iii be
kallt (rAn Stock holms Skytterärbunds fält .s.kjutningar. 
." {'{I ta llke p dcn sena "åren i å r och för alla even· 
tualiWer hava ,i även skaffat oss till Atelse aU an
\'ända \ärmestugan. varför ingen behö\'er 8\stå från 
deltagande al' rädsla for aU fä l'atlen i nubben lill 
fruko..ten. Är himmelen OM ej bevågen med strA lande 
l!O lsken. L.unna m !tiderna a l'ätas under tak. är mall 
Hindrar på fältsk}IIe!ligen. kännas ej n g ra regndrop. 
par och hoppas ,i därför. alt ingen låter a,~kräcka 
ig. ihen om litet regn faller på morgonen. Komma 

,i ba ra ut. (örs \"inna regnmolnen och Amatörerna hä l_ 
d5 U\' sirå lande solsken . Många, många hemmasitta re 
11ala ,arj~ Ar fut! Ang ra, all de låtit en lI1ulen himmt l 
illvc rkn pA sig. 

Rakom anordnandet aven vå rutfiird Iig!Cer mycket 
urbctc Oell beräkni nglIr och för föreningel/ bet yder den 
olhid ett litc1 h61 i ka.uan. Visa dä rför styrelilclI, ull 
Ni lIPPl!kulIO r1 c~.~ ud'ctc Oell ult pengarna ej äro borl
kn~tude. gCI/O Ill nit mungrant dcltaga. Minst 75 skY1 . 

tar ho rde kUllna deltaga och då ju a ll a des...;;a hala 
!JaTli Oell I>lomma eller "iinner med, bör Odell]>lol1 på 
morgonen vara surt fI \ ' folk. 

Eli Är. kild tuylan anordnas (ör damer och hoppa~ 
,i där på ell !)nnerli~en livligt deltagande. KOl1kur
ren~1I 111.-.111111 männen är synnerligen h&rd och alla 
L.ullna ju ej ra pris. säkra därför ell minne al' denna 
dag genom all IAta Eder hu"tru. fästmö. s)'5ter eller 
i'il ll a fij ljande hederspris : 

SKÄNKTA PRISER. 
Till \ rlltfiirden har styrelsen redan kunnat upl'" 

~1I11 fijljurl/1e hederspris: 

Skyllcr'öllJ IJcder5pris t ill mäs1erskapskla!sell . 

Slock/ro/m ., Tidnillgell s lleJerspriiJ till 4:dc kllls, 
ilCrI ~ ~kyllllr. 

OrdjöralUlI'l/iJ. Öl;erste Rålamb. Hc(bmpris till 3:d je 
klaä/len8 sk) Ilar. 

T l'enne hederspris f rån .. BriiJgekassun". 

DA vi emellertid hoppas p1 en )'lIl1erligen lh ligt 
deltaga nde i 1ävlingarna. mottager st)"rclsen med Slör. 
gtll tuebarnhet }tterligare hederspri~. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

SKjUT

KOMM IT TEN 

HENRIK KJELL ERS VANDRINGSPRIS. 
Vid vll l'utfä nlen utkämpas slutstriden om andra in

teckningen i ett av S. A. F:s ståtligaste och IIIc;;t po
pu liira vnndringspris. det Kjellerska. Sedan F. Weid· 
lund lir 1929 definitivt erövrade del ursJlrung ligll pri. 
set och dl n} lt pris uppsatt;; al' samme välvillige gi
"are, H. Kjeller. resul terade den i och med fj olA retif 
v rutfärd a l slutade första omgå ngen i seger fö r C . 
\\ ijkström. Den l16 lI~ikter aU i a r försvara sin po
sition ä ro emel ler1id min ima la - tack " are den kraf. 
tiga handicap. !Om enligt täYling:s.beslämmelserna till 
erk iinne$ de sk) Itar. som ej tiJlhöra mäsle.rskap!kla~. 
~II i fältskjutni ng. och som utgör 3 poäng rör kl. IV 
och 6 poong fö r kl. III och lägre. är det IIU n)a 
lIamn i toppe.n. Bä"t placerad ligger lII · kla~tQlren T. 
Å~triim. som på sina 4 bästa faltskjutningar inberäk. 
nat II1Indicap uppnått poängsiffran 20. dämä ... t kom
mer den Il)blh ne IV-kl asskyuell Y. ZachriMOn med 
17 poäng och mästersk)'lIen L. RÖllnmark med 12 
poäng. l\1 ä ~t(lrn(l A. Elmq\,jst och B. Hönnmllrk hava 
nöj t sig me<1 resp. JO Oell 8 poäng. Därerter följa 
O. Löfl1l ll rk m~d 6 samt K. A. PeterSO n ocll III .k luilS' 
~k ) lIen S. Hi bbil1g med 4 poäng vurdera. 

,'cRerl l !)'nes upplagd för Åström. men - vem ,'el! 
- fiiltlikyttc t k!ln ibland bj uda på semationel la (iver
ra llk ningll r ! 

/. I," /1~/!f',· .:.J.·/, .• 1' • '1. ',1'~,': i"., ;,/:· •• ·.f·,·' ~ 

& 
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PISTOLSK YTTE. 

Dcn 8:e maj börja föreningen:! ö\' "ing".g1.jutllin~ar 
mc<1 pistol II Sna Lh'gard kammarskjutninpbana. 
Sedan trelIne sådana öVlling$skjutnin~ar ägt rllm " 
daFar, som ä ro infö rda i det II) lip:l"ll utkomna pro
grammd. tihlas om det förra Aret a\ Herr . DrD' 
kenlM'rg uppsalta \'8ndringspristl. Det är ju elIharI 
~Iädjande. alt denna art a l sk) lIe_ som l' :!t'na re 
Aren to; omhuldllls i högre g rad inom fii rt'llingcn. Ater 
kommit liII heders, och \'1 110JlJla~ all en hel del a' 
låra mausergcl'ä rs::kytt8 r kom ma all bli il1tres:;crade 
därll\·. Hedan förra å ret märktes .stort intresse. och 
anslutningen lar relati\1 god men hiir i r kUnna bli 
unnU ~tÖrre. sär5kih 50 111 fiircningen detta Ar hart 
g lädj en ~e eU stort 1II11ul l andsto l"msm~.n s~som 11 )3 

medlemmar. Oes5u li ra S. A. F:nre bum JU kllllllU 
verka fur pistolskyttets renäSS!IrlS inom vA r fij rclling. 
ocll ,i motse därfö r med godl.l fÖr!1 0JlIJllillgar pistol. 
!'.ii.~o ngell s början. 

RIKSSKYTIETÄ VLiNGEN. 

Årets riksskyttetädingar Hir mellersta lerige:! k}t· 
leförbund adrA lI as i ralun den 26-28 jun i. FiiregA. 
ende års lagrar under r ikssk) uet. bl. a. tredje prii! i 
lagtävlan i falt.sk.yue. lämna naturligt\ii! Amalört:rna 
ingen ro och därför kan man \nntll. all cn mUllstark 
InlllJl efter midsommar beger sig UPII till Dalom. 

Program lorde inom närmaste t i{len u t~1I{11! genOIII 
l)reMen. och da troligen intet IIlU l!tlmmer av \Arl 
medlemsblad utkommer innan anmiilnil1~"tidens ut· 
#!,Ang. uppmanas de sk) uar. ~m ämna liehaga. nit 
uJlpnlärk!8mma inbjudan i de dag liga tillll illgll rna och 
i god lid tm före llillgen insända allmiilan jämte II tod
Aade a,sifter. Anteckll il1gsli",la kOlli Iller aU anll ll1s A 
~ kjutballal1. dc da.gar. föreningen har iivllill gnr eller 
tävlinga r. 

FöR ANDRAKLASSKYTIARNA ATI 
BEAKTA. 

Skjutkommitten har haft nöjet all aven av Hirenill' 
)ilens medlemmar. l: e byrllingenjör A. \V. Tenp;5ITU nd. 
ell/otloga tvenne pris rör up pmuntran al' ~k)tltl r till
hiirande S. A. F:s II skjutkla 

Dessa t\'A pri:er äro ej \'alldr ing~p riser utJl" kom
ma all UlF" under innevarande h. För {Je~amllla ha 
fa!lMällt följande tö,' li llgsheslälllllldiICr: 

Sl\1l äger rätt aU skjuta om dC!'.."4 pri"Cr Ii ord i· 
narie skjutdaga r före Stockholms Sk)ueförhundll ftatA
I) ri~tä\ling Ar 1931. \'ATl' id han fAr tillgodoriikllD sig 
tlcn högtn M'rlen för \'orje skjutdag. Pri~11 erÖ\'TB"i Al 
tie "fOlIne sk)ltnr. som Ullpnålt de1 bästa, r{':llp. det 
nä,qt hi.:, ta "IImman lagda resultaleI fyra _. dana pro
tokollrörda serier jämte den hö ta av de lid Stock
hol m$ SL.) ueförhunds och S. A. F:! stll tAI>ri.stiidillgnr 
l'kjutna ta\ el"criema. T ä\' lillgcn 0111 priserna . SO I11 al1-
l!CII Ilal·a tagit sin början dell 12 a pril 193 1, omfattar 
nllt$:\ fem tavelsc rier. 

Vid lika poärwsu mma avgör resultntct li V tal'e l ~e rien 
vid den medriik~lade sta tsp ristävling('rI. I siHtll 11I1/lf1 
u\'giirC1l genom tillämpande liV de i il tnh:ns IikjlltJlro. 
grunt innircla ~~ rsk il jn in~~he~ t iirnll1c1 ... crllu , 

SPEGELN t. o. m. 26/ 4. 

Arlal&diplom: 

Bergsjö. ~ ....... . . 
Björkman. T. 
8Iix. R .... _ .. _ ... 
80man_ C_ O. . . .. _ 
Elmqvi~t. A. . .. , . . 
Fl yga re_ A .... . .. . 
CardelI. B. E .... . 
CyJlerm·ärd. 8 .. . . 
Hell!1en. E. . .. . .. . 
Hessler, E ........ . 
Hjcllll~ tr iim. I. ... . 
Höje r. E ........ .. 
l vetus. B. . .... .. . 
J eunel, E. . ...... . 
L:l gergrclI. 1. ..... . 
Larsson, I. G .. ... . 
Lindfeldl. C. C .... . 
Lundherg. J . . ... . . 
I.ö fmark. O . .. . . . . 
Permall. B. . ..... . 
Peterson. K. A .. . . . 
n Öl1nma rk. B. .... . 
Schreiber. S. . .... . 

tet!.nie. J .. . ..... . 
SUlldholm_ S .. _ . .. . 
Söderlind, R ... _ •. . 
Tengnll. I. .. _ . . _. 
'n iam. P. H ... .. . . 
WlW.ber,!!,er. E. . .. . 
" ·erner. Hj. _ ... . . . 
\~ " ijkström. C .... . . 
Wronge. C ... . . .. _. 
ZaehriSl!on. Y. 

19 18 17 
18 l7 
50 
19 19 18 
19 18 17 
50 18 18 
50 50 18 
17 
19 ,U~ 48 
·19 19 49 
·18 
47 
49 /19 17 
/18 ,18 
50 
50 18 17 

49 
19 19 
50 
50 50 
50 19 
47 
~ 18 
18 17 57 
18 

19 
19 19 --11-1 
5n 17 
19 17 17 
50 19 17 

Guldmärke: 

E\'erll. E. 17 
Kllmlicn. G. ..... . . 19 
Löndahl, T. ....... 48 
Thunherg, G. .. .. 50 
Ollen. C ..... _ .... . 
Åström. T. I{ ... . 

Silvermärke: 

rredborg. TIl .. . 
Ka hn. A. . . ... ,17 
Kind~tröm_ 17 

Lid3tröm. A. .. 
\lohall1ll1ar. G. 

Bronamärke: 

19 -II 
19 19 18 

50 50 15 
50 50 15 

50 50 50 
50 
50 50 SO 

50 50 50 
50 15 
50 50 ,15 

50 50 

50 50 50 
5n 50 50 
50 IS 15 
15 15 
50 

50 SO 

15 
15 
50 511 15 
15 
15 

;)(1 50 511 

50 15 
50 

50 
SH Sil 15 

50 
50 ·15 
Su 5u 

" TRÄNGSEL PÅ SKJUTBANAN". 

Clädjande nog ökas antal el skytta r inom Hireningen 
och. lad än me.r glädjllnrle iir. miil1~a av \Aru nya :il.. >t· 
tur träno synnerligen irrtensivt för 011 göra de ga mlu 
mästerskyua rna rangen stridig. l-liirigcnolll hcla"t8i! nop. 
~ kjlltbtll1 al1 mera än förr och I.rot il vi 111lla det hetyd
ligl bättre ställt än amlra förel1illgur idello IIvsee.mle. 
kall mon nog en och annan gll ng ej unrl gA lit! Ilöru 
1"11 liten missnöjd Sli ck. "sAdan tr iing::oe l A pro\'t'ko l1 ~ . 
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lovlnn" ellt"r "tiinl M många l a~. som ä ro före illnllll 

min lur komme.r"!Ledningen gör al lt fö, 1111 ~\pcdi. 
IiolIen i!Kall blh o _ snabb som möjligt. men tanlut
r} mlllet är begränsat och vi äro ju ock sk}'ldig8 
till!e att mnrkö,konlOI ej sliger ö,er hö,sn . 

Medlemmarna skulle emellertid än~n å sin silla kun-
118 möjli!!~öra ett snabbare skjuttempo. om dc lilet 
mera "iII e beakta följande: 
J . Att Id lorI som möjligt ,'erl.-ställa bcJ.öl"j~ J/wI(

stiillning. " M Ifängsel bör prorJkOIUWdan ej all' 

l'ii"Ja, lör ,riiningukjutning i knä.sl/lende och st/l· 
rmlf' "fällning. 

Ofin ser mall 6-7 sk}tta r skjuta på provskOUSI8\-' 
Inll, diiri hlund el! par Ire stycken. som skjuta si na 
skott i knllst&ende och stående. Dessa sistnäm nda upp
Ingo onödigtvis provskolIstavlan för kamraterna och 
höra i .~tiillet omcllellJarl efter verkställd inskju tning 
i li"gll nde antecknR sig till !;erie, intet hindrur att IIkyt· 
len, om 11011 ö l 1.~ka r träning i särskild stiillnill !(. skj u
ter sumtl iga skott i kniistoenoe eller stående. 
2. All I'M upprop ,iLl skjutning omedelbart intaga sill 

.skjlltpfll/J Oell påbörja Jkjulnilll5clI. 
MAngB ~l1ngcr ropas sk}tlen upp och först dll mär

ker han alt skoll ralla:; eller finner. all han måste !Olu 
om. 

Orla ser milli .sk~lIen \,jd uppropet inhegripen i ett 
animerat Aall1språk ocll det nr ju rrestande all slutröra 
samtalet. "Jag hinner lIog i kapp dem" tänker man 
och glömmer man bort sitt ta\·elnull1mer. mA te 
rdlga därom. «erien ploorjas Iile!. efter kamraterna. 
J ust den g ngen har man kanske litet Sllrt få h'äg 
"kotten och IlA är !erien i onödan fördröjd. 
3. All f!j IIt'/agsnu sit! frdn skjuh;allen jörriin sf!ril'tl 

I1r klllr och nlllrkerull. Sii fort instruk/.ören beort/
fIIl nwrk"ring. bör tt(lfje sk,·t/ gicu akt ,xl sin /o,.,u 
och vitlllwrk,.,i,ISt'" för jn.slruktör"fI uP/J!äS(l .~ lrull · 
,w/örNI. 

Det iir s\· rt rör instruktören alt både föra proto· 
koll et Oell aktgiva ]l varje skott. utan hunder liitt att 
ett $kott övcrhoppas. Instruktö ren blir da tVllngen per 
tclcfoll hegii ru olllmarkering. vi lket givetvis rlirdröjer 
;;kjutningen i · onödall . Så fort sk}·tlell "111 si/m .skall 
protokollförda. bör skjlllrlingen jortsällfl i Ilästu ställ· 
(IiI/g. 
4. All ej slöra ;nllruklören under pdglJerule flwrkt'o 

rinK' ko/( böm köpas undn den titl inSlrllklÖrl'f1 
t>j iir IIpp/ugtn av protokoll/öring och uppmunU$ 
medlemmarna. ull om möjli&l pd en gång köp!l 
l/et (In/uJ skOlI, .som kUli behöws jör l/ugen . Uärige
@f'nom undvikes mången gång tidsödande \3 .-.din~. 

5. All f!j /lIJf1C"'''llI S;& il skjuH'ollen. om mun ej til! 
hör del skjUl/og, som uppropal.s. 

I-Iärip,enom töra.! nlanga ganger sk) Ilarna. Ni ""LI~
~ar kan!ke en sk}1t eller kanske t. O. In . i illistigheten 
rakar ",töla d ler Sl)arka till hOIIom. 

Tag ej il ln "PP dessa i a ll \'ä lmening gi\nn " min· 
nd;;er. jag iir ö,·e rt )'~8d. all " i alla \·i l1na pa alt l)eakla 
dem och resultatet hlir kanske millst en ;;erie mera pN 
man OCll sönda g. 

Skj/l tc/'f!jcTI. 

Skyllunw IIppmflllflS llll l'it/ skjuwillg i sldt'lIt1e s/iil/

ni/lJ{ h·k/· i"'''/{I' .~in pf(J/.~ pu rh 11 1'(/111'(1 IIlftlgd(1 

skydd.wlIl/llon",! 

DREWESPOKALEN. 
reIA fö rsta lä\'lillg i skolskjutning gick a\1 I'!lalttln 

M;m!llgen den 3 maj. dl amatörerna sköto_ första om· 
lIAngen av tävling!'!n om Drewespokalen. Denna t8\' 
ting omfallar som bekant Irenne omglnga r om \'ar
dero 10 skoll i ~t ende ställning mot S- ringad tavla 
å :lOO m .. \'an-id de n'l bä5ta seriernas sammanlagda 
rt:~lIltat iir a\görande. 

Vid söndo~(,l\s 18 \' lan höll o sig mästerskapsk las
&en ~}'lIar bl}gsamt i bakgrunden. Troll! della sakna 
\ i ej ett sYllnerIigen förnämligt toppresu ltat, hela 50 
poäng med 5 ·"·ila·'. för \'ilket "jägaren" Höjer \'a
rade. Vilka förberede lser hall \' idlogit för all uJlpnå 
ett dy likt "brnkrel!ultat", \' i!ja vi ej rörr da, men tor· 
de ~ynnerligen int resserade sk}ltar vill direkt 1lun· 
vii/l(ll·lse till \'ederhömnde ku nna därom erll lin IIpP' 
J}sning. SOIl1 I1l1drc Jll!UJ såga vi förellin gem nyblivne 
k811";;', vilken SOIll vanligt briljerade med 46 poäng 
Oell llärigenoll1 visade, n ll hans bekymmcr för kasSllIl 
än nu cj togit oll t rör hå rt på nervernH. Först 11:\ tredj e 
pltalS kOlli ll1iistaren Bert il Rönnmark med det för 
honom bl}!l;w.mma resultotet av 45 poiing. Härefter 
följde T. E. Ullmall. E. Uei lborn och L. Hönnmark 
med \anlera II poäng samt I. Hjelmström och K. A. 
Peter~OIl med 13 poäng. 

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

I MEDDELANDEN ' , 
! FRÅN , 

IDROTTS· , , 

KOMMITTEN i , , , , ..................................................... : 

REKORD. 
Eskil ·Lnnuo.ld simmade den 23 april 1 !)3 1. l OD m. 

ryggsim p:\ 1.12.4, därmed eUende sitt rörra åre l 
!lnttn rekord med fl/to sek. 

f:h'enl!ka idroltEWrbulldets hederstecken, som in· 
stiftad611 j fl2f) och iir Il.\'setl alt utdellUl blnnd idrott s
miln, villu\ pli ett utomordentligt srltt representerat 
S\'erige ... id olympipckn spel och landskamper, hur 
hittiUfI utdelats till 70 idrottsmän, uppriiknade i 
Svensk idrott 0:0 l G [ör inl1e\'arande :'r. Bland 

de"'-"Il återfinnes en i S. A. F :s: medlem"'ffialrikel, 
nämnli~en C_ A. Ch risliernsson llleU ordnin~l'num 

mer II . 

Glädjande nyhet för idrottsmännen, 

snmhond med ombygga nllet av lokolerl1ll vid ö.~. 
tcrl1ln llllS idl'O tt ~ pl llt il har idrotlskommilt t! 11 med st}'
rel"cn~ till ,c;tl'nd gö tt j författning om fö l'l\}'TtIlHle 11\' 
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et!-et omklädningsrum för S. A. F: medlemmar. Ilet 
är att hoppa all della projekt ska ll kunna för\'erkli· 
~as. dA det ~k~lIe innebära \'äsenlli~ ökad trelnad (ör 
\- ra idrottsman. 

Sl}'rel~n fön8n tar ock.så all d~ genom ökat del· 
tagande och intresse skola visa ig \ord&tta denIla 
anordJ1in~. M all den ekonomiska ullpoffrin,,; (örenin
gen ikläder sig icke. skall \·ar.l1 gjord förgä\'e.!. 

Ot:t ~lutliga ·a\'görandet ligger dock "tIIlU i \ eder. 
bömnde lIl)'ndighet.s: händer - spekulanterna äro 
många och utrrmmel ht:griinsat - och innyttninh~
dalen iir givetvis beroende liV de \anli!;8 faklorernu 
pli ett byggnadsfö relag.i område. 

t 

ESAIAS WIGSTRAND 

Omedelbart [öre pressliiggningen inA'il'k plötsliKl 
or h ovilntllt det l"luärli'lll1llllll blldskul>Cl, ntL fö re· 
ninKens mAng:\rige, \'ördade och Rvhl\lhltl revi sor, 
ehefen för Skandimn if'-ka ban kemi rondn,vdelning, 
E~Aiai' WiJ!1'trand 1l\,Jjdit. i Hödll Kor!cts I!jukhem 
efter genomgången operalion för blindlnrm",inflnm· 
malion i en ålder av -IS 1\r. 

lIärmed har S. A. F ., som Wi~~trllnd tillhurt i'ed,ul 

A. B. H a r r y 
Drott ninggatan 

N ordens 

Wennberg 
82, Stockholm 

Största 

lir HHO, Riort en 8tor och p-\'Arcr"iiUlig förlust, ty 
en trofast \'än till och en uppoffrande "Rlj.,oörll.re IUOt 
röreningen har gott bort. Ehuru Jjjäh' ej akliv 
idrottsman eller sk~,tl följde han dOCK slildfle med 
aldrig svilmnde intres.<::e [öreningt!n .. verkl!lI111het inom 
ol ika områden Of'h på ett. rörniill11 tillbllkadraget, 
oegeonytliA:l och om \'Reker blywalllhet villlll\ndo 
flått uppmuntrade han l1Ied ~h'mild hand de I\kti\'n 
lunlLlörerna \'id ö\'Ilin!!ar och tiivlil\~ur , 

I frAj.,"O r, ",om rörde föreningen!! finnn/'er, liilllllnde 
hnn alltid i egeMkap a\' reviflor villigt \'ltrdelulla 
rAd ur sin ri kn erfarenhet. och sinn i'tOr/\ kutl Clk aper 
i ekonomiska ting. 

För VIld ban s!Liundn. verknL rör . A. J?:s bll l1 ln. 
står denna fö rening i oll~rlAlllig tnokl!ll.l1lheli'lIkuld 
till honom och den skall Il lItid i likhet lI)ed nUll 

personliga \'iinner inom S. A. 1-'., 110111 nu stå rör
'-l1nkta i !'(Jrg \'id hu ng bM. i \'ördnl IIlinnc b(waT/\ 

hans viih'ilIign och för (](,"'8 \'erkElunhet varmt 
intre&lerade och uppoffrande personli,l!'hel. 

JOtfltl TAI!JtrgreN. 

Frimärksaffär 
""'U".""' ......... " ......... " ................ " ."""" .... ,,, ...... II .. Ut."Iu ........ I.m'''m''''mlil.m.I ....... ",,, .. , ......................................... ,,,,, ........ ,'.nm' .. m .. h1hUhhihll .. 

Prislls/n N:r 57, 
pris 50 iJre. 
Snts/istn graf/S. 

Välsorlerat lager av 
Frimärken, Frimärksalbum, Kata
loger och Filatelistiska utensilier. 
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BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

TelegTarnadrus : Cervins -:- Kontorstid 10-4 

SKYTTEFÖRENINGAR 
N i kÖFX' Edro pri40remål i guld, .i{ver, 
Ity.i/ver och lenn - ätit" d e populära 

SKYTTESKEDARNA 

If • 

jöroelaktigad ho. 
.sUVBr.KRARE 

([) Il-J! N S ([) N 
KONSItM.TBllSBT 

; 7 111. Norr 3316 - STOCKHOLM - Kun~lg. 43 i 
~., ... ,., .. ~.,,,,.,.,., .. ,.,,,,,.,,.,,,,,,, .. ,,,,, ... ,, ............ ,,,,, .. ,.", ...... ,.,"" .. , .. ,,, .... ,,~ 

~ , , , 

I 
}'1 ~J,.lj~r . P! .. J.dlcr • Kr ... " .. l ... 

M"nul.<III""pp.Jt· 
... st, .. ,d •• dmoddl .,."dig, pil_tler 

K. A N D E R S S O N 

KUNGL. H OVJ UV ELERARE 

SEGAR PRISKURANT! 

~ c. c. S p O R R O N G & C ... 

JUVELER, GULO, 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 
~ K"ng.ga,." 'J S,~1.hol", 
iL.~..mm·mr'm',"'r"'".;,,;,N;,;···~"·;,··m"m''';.P"'·;,~~P'~'';,.~"';;,&;'C;·~·m"..mmmmm~ 
1 .... " ....... , ... " ......... ", .... """"" ..... " " 

RAGNAR FRUNCK, JÄRNAFFÄR 

Al/a goda ting 
äro 

"HÖRNA" 
Lunch .... 0.0 Kr. 1:75 

3 M,id dag . ......... Kr. 3150 
Blosupe .. Kr. 2: -

86 S:T ERIKSGATAN 86 
I .. O"MO" AV TORSO .. T .... ) 

TEL. N 33330 (VÄXEL LlNJEVA~J I 

Bldrllm"kip o .• peglar, 

HUISllrid .. rtiklar. 
GI_kokare. 
Blndy,.6/' o. klubbor, 

KiJkar o. SkridskO!'. 

Sparkstöttingar o. Skidor, 
Mecc.nolldOl'". 
Ro.!fria Kniy.r o KokklIrI. 

loglals elegani. och Inlloa fesl'i,IDg rekommenderas. Tli~III,I,g II skidor ,Höres fackmisslgt. Skridskor slipas 

AMATÖRER! 

ett II~ vha "ID 'pula/fIOö"sltr, J<tJPla .. _ 
PlflfNl/ " .,. Ki'lftQ","U... I,.,,~ltdllt,. 

72 olik .. /""P/""'tr. 

Efler dagens skytteTesultat vila 
Ni Eder blsl p3 en Kod och stil· 
full Ottoman, och njutningen 
blir in större om gol\'et 4r be-

klitt med en vacker matta. 
Glöm ej att köpa dtssa hos 

ENGELSKA MAGASINET H . 
31 DROTTNINGGATAN 31 

P~lIas trycktri. Stockholm 1931. 

Shndillllr;trIJ st6n/IJ '/Hd", .. !f", 
I _flor. t'1rr1,"~r INII OIlo .. ""tr. 

Stockholms N:r 4 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

26:te ärg. 1931. 

R..t.kl lonlnl Id .... I Utdelas gratis till 

föreni ngens medlemmar 
An,v.rig utgiv.re, SVEN SVENSON IClplU TORSTEN SOOEROUIST 

K. r l •• l."ft :lO 

r" ..................................................................................................... ~ 
MEDDELANDEN 1 

i 
FRÅN I 

STYRELSEN : , 

:............ .... ,J 
NYA MEDLEMMAR. 

Aktivs. 

Den 30 //Il/j. 
Ch' jlingenjör Gustaf Magnus Brundcll. 
Fiinrik Bengt GUlInar \ '011 Essen. 
Civilingenjör Erik Gustav Gillberg. 
Herr I}er Olof Lundberg. 
Civilingenjör Gustav Vilhelm Gunnar Modee. 
.\1edicillc kandidat Carl Axel Ohlin. 
Hcviwr Clarence Gustaf Eberhardt Sil ringer. 

h'ilingenjör Erik Walter Törn . 
Ci\'ilingenjör Torbjörn Åkermark. 

Dcn Il tlUgU5li. 

Civi lingenjör Erik Helmer Eriksson. 
Tek nolog ' ils E\'ers. 
Ingenjör Olle Grönkvist. 
Byråchef Erik Herman M.lhlclI. 
Banktjänste.man Sture 'ormeIIi. 
Civilingenjör Göthe Carl Oscar Odenste.n. 

Den 9 Jeptember. 
Docent Holf Kjerrulf Bergma n. 
E. o. hovrättsnotarie John Tage Brandt, 
.Medicine licentiat Gunnar Emanuel LoselI. 
Medicine kandidat Per Olof Sundberg. 
Medicine kandidat Karl Anders Widcn. 
Jägmästare Stig Filip \Vi jkström. 
E. o. hovrättsnotarie Per Gustaf Öste.rdah l. 

Sloc:kllol", T.! . N. 0217 

KLUBBAFTON 

äger rum efter statsprisskj utningen söndagen d. 27. d:s 
A Tennisstadion kl. 8 em. 

Supe il. kr. -1:- (;;mörg.lsbord med snuharmt, kaffe 
och betjäning). 

Diverae. 

Till kamraternas kännedom vilja \ i ej tIIulf'rlMn 1111 

meddela, all fru Ally Hal/mon. \·Ar klubbmästares ma· 
l-s. git't!r konsert å /lfluikalisko Akmlemiell mdl/dagen 
11. 28/ 9 kl. 8 cm. 

Vi erinra om hur fru Ballman vid upprepade till· 
"rållen glall oss med sill vackra sAng 0011 al lt id vlldt 
redo alt hjiilpa oss. dA \ i \'ädjllt till henne. Amatörer· 
nu hl! all ts! antingen genom ull sjiih'll gA pA konserten 
eller anmoda släkt ocll \'änner all be\'ista den ett gott 
till(ölle alt säga Tack - fö rutom den musikaliska 
hi-jglidsatund de få. 

Biljetter erhAllas genom Elkan och childknecht 
eller genom vår klubbmästare. Va. 156 71. 

MEDDELANDEN 

FRJ.N 

SKJUT· 

KOMMITTEN 

GLöM EJ BORT 

! 
.: 

all skj uta de obligatoriska 50 skott, som fordras för 
alt föreningelI skall få Atnjuta statsHIIslag. Härigenom 
ullderl iittas betydligt föreningens striivan för skrttesa· 
kt"lI. Söndaga rna under hösten ramla fort i\'iig och SIIMt 
iir det för sent all full göra dcrHlIl plikt mot förenin· 
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gen, \ilkclI plikt \j hoppas ingen Amatör vill undan· 
draga "ig_ Fiirra oret I}ckades \'i höja Bntalet anslag5-
herölli~aclc. men denna siffra kan med lilel god ,'iljo 
och intresse fråll medlemmarnas sida ännu ökas he· 
tydligt. Äldre amatörer uppmanas göra alll rör alt 
förmå de medlemmar. rom ännu ej viMI sig på !kjUI' 
banan, all komma ut och 105sa sina skolI. 

PROGRAM VID S.A.F" STATSPRISTÄVLING 

DEN 27 SEPTEMBER 1931. 

För all fä dchaga i STATSrUISSKJUTNINCEN 
dCI! 27 september fordras att före uermu dag 110\'8 
IO!l!at milIS! SO protokollförda skott och för uti (/I. del · 
taga i dcn trc\·Jigu 1"IAND IKAPTÄVLlNGEN den 25 
okt. skllJI tiidolllJe havtl uppfy ll t vigga fordril1 gur (sc 
Arct$ progrnm ). Förra å rel måste migTa medlemmar 
nekas deltuga i denna tiillling, da dc ej skjutit dct 1111' 

tul serie\'. som lordra~ rör aU deras hmulikap sk ulle 
J..ullua utröJ..,,!!:;. 

S(l/ltlagarua flcn 18 okt. och I nov. deltaga de fl esla 
0\ furcnillflcI15 mCfllcmmar i förbul1tlets fältskjulnin8 
och är dA särskilt god plats på banan aU skjuta Edru 
50 ekoll Ö\C1150m rullgöra prOIl föt märken oc:.h diptom. 

Skjulkomm;uin. 

II uL.Udskjuin;ng. 
I\luas I . 

En precisions..--erie och en tillämpningsserie mot rio 
gurta \' la, båda ~rierna på 200 melen a\sI4I1d. 2 
I'ron4koll äro tiJIalna före precisiollS.."4:ricn. 

Samtliga "kOli nllghll~ i liggande tälJning. 
Tid rör \ardera serien 5 minutcr. 

,·:llIa$ II. 
En preciz.jonsserie och en lilliimpnil1gsserie mot 
trcdjcdct~figur, bnda serierna på 200 mctcrs fl'· 
~11111(1. 2 pro\slolt äro tillåtna före precis ionssericII. 

Prccisionsscricll omfattar S skott i liggande, a 
bkOIl i kuiis tllcude och 2 skolt i stncndc skjulstiill. 
uiug. SkJutningcn :;ka ll fullgöras pu cn tid Ull för 
rt'sp. 8töJluingn r. 3, :3 och 2 minuter. I tillömJl' 
nirlg~~criclI a\givas 10 skott i liggande sliillning un· 
tler eli tid a\ 3 mimIter. 

"hn'udskjulningen ingår i tälllingen om A. W. 
T ('n8~lrallds pri.i. 

KlaslI III . 
En hastig IJr«isionsscrie och en tillämpningsserie 
I ot Iredjeddsfigur. båda serierna på 300 meters 
11\<01 nd. 2 prol'!kotl äro tillåtna före prccisionm. 
rien. 
HU\lIII."kjutuingen för Klas II och III utgöc till· 

mu tiidan om sjökapten Ture Löfgren \'8ndrings. 
IHis enl. ootämmelserna i 1931 år~ skjutprogralll. 

I\hm IV. 
En ha.i! tig precisionsserie och en IjlJämpningSM'rie 
mot tredjedelsfigur, båda serierna på 300 meter! 
8\"tlll{1. 2 provskoU ~ro tjll ålna före prccisionsl!e· 
rien. 

lIosli ~ prccisiollsserie omfattande S ~koll i Iigglll1' 
de. J skolt i knustående och 2 skoll i stAcndc stut l. 
nillA linder eli tid av 3 minutcr. 

Tilliimpning"serierna för klasserna III och IV 
omfalla 10 :;koll i liggande ställning och ansl till 
skjulning av d)lik serie 3 minuter rör klaS! III 
T{'Sp. 2'2 minuter för klass IV. 
Prisfördcl llingen sker klas.;;\"is, \anid iakua!!6. all 

uppdelning sker mellan SK)ltar tillhörande föreningen:. 
mäslerskaJl"lda.l!S och öHiga skyttar tillhörande IV 
kla~. 

klltar tillhörande grupp B. äga jämlikt § 10 i )93 1 
An skju tprogra m för det Fri\' iJtiga Sk)ueväsendel till· 
godoräkna sig .!4 poäng för \'arje bortskjuten poäng. 
(Till CnllJP A äro inom föreningen lör å ret ullagna 
A. I:.'lm(/,I:;st. 8. Rölllll1t(l,k. L. Rönllma,k och C. Säj. 
L'rllbc'g.j 

I 11Il vudskjutl1ingen för klasserna ~1 och IV tii\' , 
lu! om H. K. I-I. Kronp rinsens hederspris. 

HUl'udskju tl1ingcn ingår även i tävlingen om di. 
rektör eJues I-I ulthergs och Norrlands Akvuvits 
\'anclringspriser av 19:31. 

Exf,a jkjutnillgu,. 

Tärlins A. (För sk)ltar tillhörande kla.ss I I. 
En serie 0111 S "kou 1)3 200 meters avstånd. ~kjuten 
inom en lid al' 3 minuter. tiden fö r laddning och 
skjUlAlällllillgens intagande inberäknad. 
Mål : )().ringad pre<:icionsta\ la. 2 pro\5koll. 

Insats: 2 kr. 

Tiillin~ IJ. {För sk)ua r tillhörande kln II I. 
kjulningen utförf!5 lika med tä\·ling A. 

Insats: 2 kr. 

Denna skjutning p lO·ringad la\ lu å 200 m. iir 
/lågat sit beakla för "åra I och II klaS3ilrc. it) nll 
den ingAr i lä\ lingen om ett vandring!pri~ som ly· 
,örr ej \' isas del intresse som det förtjänar, niimti· 
gCII grossilandiare S. Reidners vandringspris. De· 
~tämmel~rna för della p ris återfinnas i rets pro· 
gram. Prisct IItgli r för idrott och sk) Ile gemcn"umt 
och borde verk ligen kunna locka någon av \3ra 
idrottsmön, !lom li l lböra nämnda sk jlltkJas8cr. I)ct 
kall ju ej VU ra angenämt för den viil\'i IJige clolla· 
torn uv ell vandringsp ris att se så ringa illtresse vi· 
sas för tiilllull om detsamma, som fallet varil med 
detta pris. Alltså. vi lken all \'åra idrottsmän oeh I 
och II klaMare hemlör S. Reidner! pris i . r? Den 
!rOm blott \'iIL dellaga i alla grenar har slora ut~ikter. 
och nu är det på tiden aU nagon aspirant pA pri!t'1 
upplräder. 

TätJin~ C. (För skylla r tillhörande klass 111 1. 
En ~rie om lio skall i valfri reglementerad J"jut. 
stäl lning pA 300 melers a\·stAnd. skjuten inom en 
tid av 3 minuter. tiden rör laddning och skju~täl/· 
ningens intagande inberäknad. 
\lAI: JO:ringad precisionsla\' la. 2 pro\"kott. 

l nsats: 3 kr. 

rut·lil/g D. ( F'ö r skyttar tillhörande klass IV). 
Eli ~erie om 10 skoll i reg lementerade skjutställ. 
ninga r pA 300 melers avstånd. skjuten inom en tid 
av I minuter. liden för laddning och skjll tstiillnin· 
p;ells ill ta gol1fle inheräknad. 
~IAI: IO:ringlld p recisionst Il via. 2 prov$kotl. 

I llSa l ~: 3 kr. 

'I' ." .'I,.r",".I·,',· ~"" .t'~ •• '_ ',., ',;"!,,' .' ..•. ~ 

& 
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Pri fördelnillg: Al Kl a5.'I IVO,-Miialer. 
<;kap~k lassen. 

TOllilIt. E. (för sk~lIar tillhöramie klasserna I d 1f t. 
HÖI!_1 6 skott mot H}..rill~ad tredjedel~fj~ur pli 200 
meler- ahland under en tid a\ I minut. Lig,ll;ande 
~tälJning. 

In.sats: 2 kr. 
rri;;fördelnin~: gemell!am för bAtla J..la.-
~erna. 

Tällin~ F. ( För skrItar tillhörande kla~('tIIa III & 
IV). 
lliig~t ""kott mot JO·ringad fjiir<ledelsfiAur 1,/1 20(1 
mrter:' lI\stånd under en lid a\ l minn!. Liggande 
(ärdig~liillning. 

Insats: 3 kr. 
Prisrördelniut,l: Al Kla~ II I. Il ) kla~~ l \'. 

Ta,Ullg C. ( För skyIlar t iJl hörunde llll~c,.ml III S, 
IV J. 
En ~e rie om 10 skoII. vu rav 5 i liggalldl' Odl 5 i 
I..ll ii~tllende ställning på 100 meter OBt/ltUI. slju. 
t('n inolll en ti{] Ull 5 min .. tiden för ladrJllin~ Mil 
~I..jut~ tiillningens inlagaf1(le inbcriiknod. 
\1111: S.ringad pre-::ision:olll\ lu. ;~ jJrohkou. 

lnsa!:.: 3 lr. 
I'ri~rörue ln ing: A l Klas...'-4.'rno III & 1\ . 
U I 'HisteNkap;;klas...~n. 

M iis/e,ska Ilssk jllt" i fl [!. 
De 12 s J..}uar. som i hU\ud ... kjlltnin~ell fiir kla"~ 1\ 

uPl'nAU dct hög:;ta poängantalel. äro twrulli~llde all 
dehaea i denna tävling, som till!!!r &llunda: 
at J)c 12 sk)ttarna skjuta en \onliF (K'h en ha~li8 

preci ion~crje. hlida l'('ricrua på ;)00 metcts a\. 
!>t3 nd mOl S- ringad la\'la. 2 pro\s.kOIl. 

bJ t)e 6 Sk}lIar. som i al 11 1\ bä~ta <la mmnnlagda r~ 
:,ultat. täl'la ånyo med en hastig pn.:ci~iol1~~erie mol 
S·ringad tnl' la på ;{()( t Illeter!' al ~tli lld . 

d De 3 skyltar, som i aloeII I)) 1II II hibtll Sa lllll1l1l1. 
lagda resultlll. IÄ\' la lIn)'o med en \'onlig JlrCC i 6ion~. 
>'er ic IllOt S.ringad tavlo på :H)() IlIcters IIl1l1t~lId. 
lHirvicl 011.51115 eu lid nI': fiir liSglllldl' Oell "Ilii. 
st ende ställning l:Jrdera 3 millUter O~ 'JI för 51 . 
ende 2 minuter. 

Dcn som i al. bl och el nålt .!!arnmll nI8~1 bästa re. 
~lIltal. hlir mäsler;;k} II. \ ' id liko poiinglo umlllo sker ~iir. 
"J..iljning genom omskjutlling mcdel~1 hastiga J1reci. 
~ion~:serier . 

\l ä~lersk) 1l erh5J1er slor silv"rmedalj ~ löpare. 
De 2 öni,ga. som deha~it i ~istll oll1~Anp:en. !.-tor :.il. 
\f'rmCilalj. Slutligen erhålla de 3 ~k)tlar. ~Olll. (ör. 
utom de 3 förellämnda. deltagit i alldra omg!ln~e.n. 
'Ior bromsmedalj. 

I mii~terskapsskjutningen lii\ la~ för för~ta ~lln,ll;en 
om det Il\ ö\et.;;leS. R~Jamb II)UPI).l'atto IJoiiflF'pri:.et . 

AlIm611nu bcstammchrr. 
II Anmä lan tiH tällingarna öger rum hal/lin \id St. 

Skul=:gan ti:i\']il1gsdagen kl. 9- 9 .. 10 f. m. Ejf~' (1/1. 

möl"illgsfidcn.f utgång IItOfl(l[!.(·S icke flligofl !/f/lllii. 
hm. dli 10((lIilll; omed~/b(/" jÖ'f'/I/Krs liir imlf'lning 
i ,fkjlltla l{. 

2) Bt'riittigaflc att deltllgu i stlll ~p ri S!l ljutl1illgen ill'o 
ruda"t de skyuor. ~ 01l1 under öret tos~ut m;1I51. 50 

pr%kotflö,dfl !ikflfpa skott och icJ..e under Arel 
inom annan :ok)ueförenillg skjutit ~ ig Ilwdagilbe
rättigade. 

JI Varje deltagare skall erlägga en anmiilning!i8vgift 
a\ 1 kr. 

" Sk)11. som icke infinner sig \ id upprop a \ det 
!l-kjutlag. han hlh'il tilldelad. är icke beränigad aU 
deltaga i tävlingen: erlagd in!'8B ålerhetala4 där. 
\ id icke. 

S, Skjutningarna ulföras i enlighel med bt.>:.tiill1melser. 
na i 1931 års skjutJlrogTam, l-arvid följande snr"k ilt 
lorde märkas: 

Endast gevär 0\' fa sts tiil ld arlllCIIIOfleJl m/96. 
med oförändrade !.ikt m~el fil arnämlM. 

Gevärsremmen fllr användns som !IIi),1 för gevä. 
ret under förbehåll, all den ur modcJJ clllig och ull 
dcn icke lossas från IlAgOIl li V si nu (jjslplIllkter ~ 
geväret. 

Konstgjorda stöd ell er medförda I·rrektcr f A icke 
Rmänd!ls som hjälp vid ntlgol ~ 11ll:l all skju tllillg. 

Siir~ki l da anordningar Il klii{I~ln. aH~dda all 
tjnna ~om :;töd eller "jälp \·id skjutninp;ell. tA icke 
föreJ..omma. Gevärskolven lAr icke \ id ... kjlltning 
placera:- linder roeken. Ce\iir med räfflad ell~r 
a\'smlllnad kolvhals lå ej IIl1\ändos. 

Tidnlälare för bedömande a\ eldhllstip;llf'ten f A 
icke IIl1l·ändas. 

Efler "lutlId <>erie skall 0\ iIIkorligt'lI iakllnj:la" 
all patron icke k\arliinllla~ i nlll~lI~in eJ/N pRtron. 
läge. 

61 1 samtliga e.dratä\Jingar erh/iIler 'la al dt'ltagaTna 
IKi.;,. Om i någon kla:-s ddtllgllrcllntalel i e"( tra. 
skjutnillJ! ej upp/tår lill milH ha. lä\/ar "k)IIf'1I i 
niirmllst högre klas& där tällunde finllf' ... 

7) U luu tii"i"g!ifedu,f'~ sii,~kiltlt, mf'(/~i/{lIIdf' U~('f 
ir/gr" i tiillingell dd/fl!;IIf/(11' ,ä" (l/f bf'_~ii "(I bli". 
tlf'ring ('lie, tä~·I;"gs('.t"pedifi(m. 

81 Dcn som icke s tällcr sig Je(luren~ fijre~lriftf'r ellc!' 
d~l!:;a ],esliirnlJJelscr till eftcrr iittc! sc. utl~lllte~ frll.l1 
tihlingufIla, \'arvitt er lagdn ill ~ut~ (' r Oell nlll iftl'l' 
icke Ater/)eta]us. 

9) Leda rc för tä\' lillgarllu är bkju t ch~rell . 

KORPORATIIONSSKJUTNINGEN. 

Denna sJ..ju lning ägde i r TUm den 10 maj, och 
amatörerna gjorde som \anligt i ~il1a oliJ..a "orpora. 
lioll('r goda prcstationer. \ilket framgAr a\ n('dom;tå. 
('lille axplock: 

Al. /I: 91 l. Rönnmark 92 p. I II B. IHillllmarJ.. 91 
p. 261 N. Lars,.on 88 p. :i II G. \~ mnp:e 87 
p. 981 E. Heilhorn HI p. 

Al. III: II J. Eden 91 Jl. 31 S. HibbinF H9 p. 171 
K. G. Thunber@ 85 p. 12M T. Li)lIda hl 
73 p. 

Al. II: 1551 T. Fred borg 7S fl. 

VÅRUTFÄRDEN. 

I ~r fora vi inte med b31 ulan IIö IIo 0511 pl\ tuno. 
hnekf'11 hela !idelI ocll åkte huss. OCll del git'k hm det 
ock~a. Den här gångcn had e IIi tur mcd viif1rct. ty nit l' 
IIi ;lall e OM i foruonen på Odenplllll kl. 9 fm . pr. Kri~ t i 
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lli mrnclfiinll'dag ,len II maj. sa sken solen Ilrcci som 
den :;I..ulll' göra. Färden Sic" till Uvg i närheten u\ 
Turl'''('r~ . ollld till gan~ka kända ma rker. \ Ien llIarl.. 
länllCdollJt'1I hjällJle inte alls den hiir gållgen. ty nur 
\i efler a\~lut8d (ruko.!.! i del gröna heg.lho 0'\.1 ul pj 
kriEt,,~li~el1 och !<å ~mallin~om började lägga ihop träff. 
rN uhnll"l1. märkte \i. all del \ar en rikti!!,1 ,,,hr skjUl . 
niu p: :<0111 J~ijllllJ"l 1I1I11ill~. orM. i SollelilulIlI ~kytt{'
ritTt'llinfl'. tillNlmnullts rlled ~amle amatören II. .\lalm 
ror~ o rdnat för o~:! därute. Och patrulh'iigen \3r kan
lokl' i läng,.,11l Jaget fiir en hel del av os ... 

\"'Ien .. oro emellt>rlid ~~ fig. 250 m., l/l ng. I':\() 
m .• kg.-Iaddnre 2 10 III •• liten '':l fig. 350 m. Mml hjälm. 
mill J2S m. Omkring fCfn lio Sk}Uaf \oro ull' och Irn ~. 
kltde ocl, hOllllllade riilt försvarligt pa cle 1llh annal iin 
liiltu mfdl'l1, ~oru njr:svll Tlldes av viml och "korp 801. 

B"TIi! HÖI1111l111rk, som i j\r fUllnii "högfo rmen", "köt 
cndll !:>1 bo rl en enda Iriiff och segrade öllerlii8~cl mcrl 
29 triiff f ramnir EIIlII, visl med 21 lrii ff. Som Ut'rlil 
sodc ~jii l\·. !III '·mil.s l{' mun ju alltid skj uta borl IIrI ~O" 
triif(". J\.lell ,Iell I, iir g~ ngen var han dock ursällad. 
Ju, om ilel efterföljande mii4erskapcI ur iult' /II} cL.CI 
111111111 1111 siigu. Ull 1111 Berlil ökade p~ siu [tirspr.\nf( 
med 2 Irurfa r. l\Iii~ler"lap",målen \oro 5\lIra: I/ I ri j.t. 
i s idlt.1 1511 1lI .. 1/6 fig. 220 rn .. k/! ..... I..)Il. a9n III. 
HönnmarL. §<Imladt pn dc.· ... "8 lDal II Ir. och blc\ döri. 
gellom förenill fi:e n ~ fäll!'k }uemö .. tare För 1931 med !><Im. 
manillA! 10 Ir. närma,,;1 följd sv förra årel~ mä~arc 
E1m'l\'isl. ~m f ick 33 Iräff. 

I. C. L:lr!-.~n helade hedersamt tredje plal5en lIIed 
321r. 

"u\lIdtih lill~en \ ar ä\en a\görande mr det I-\jdlcr. 
~ I..II pri,.els iute (;ir arel. T. ~Iröm kodde f;;rul mCII 
3 lrIiH !örc närmasIe man. Y. Zachrisson. och (iel.. nu 
f!,c nOIll DIl !OkjultI 22 trarr åreLs inteckning i p ri.-{'I. 

Ilcrli l l( ijlllllllnrL. log genom sin seger i Inl\ url!lkjul ' 
l1in~el1 inl('('lnill ~ i "Fabrikör Drewcs ,-alldring ... pris". 
DOllalorn liII (IClln I'ri~ hilde \'iinlighetcl1 011 sjiil\' a\
IU~/o!1l ell bes,ik pa sl..jutl' lalsell. vilkel lll~ckCI glodd{. 
058. F;;r('lIilllle ll hude (liin·jd nöjet aU nv 110110 m cmOI. 
Ingn lH'lIne \'iilkoll1l1H hedersp riser, för "i I kt, hiinlll.'d 
iilllll1 CJl flM11{ frllll1förc$ S, A. F:s hjärtliga Inek. 

Bii~ 1 1l re~lJ lt :tlC I i triange lskjulJlingell gjo rdc~ nI-' J . 
ICl'njl' med 55 p., och i rIamernos lövling seg rad!. fru 

I/('lIsten mcd 3H p. pli pi;;tohadan. 
Sedan 1111111 ,ilaioch ölil efler ,le tll s tandltll ~ Irll' 

putllCTIIU. Ul<ldatlea helöllingarna för pr~laliollcrnn n\ 
onlmrandell cn li~t nedan"tiiende 11ri;;li;;la: 

Mä.aterakapstä vlingeD : 
l'O."I'f~.h 1l 
n. IW,1I1111nrk .... I/) Ir. 
2. A. Elmll\ i-I ... 3:i " 

il. I. G. Lar:<"On 
t H. SOderlinrl 

Huvudlkjutningen: 
Id. II. 
I. R. HÖlIl1mark .. 29 I,. 3. O. Löfmarl.. 
2. A. Elmll\i~1 . .. 21 I. L. HÖlll1marl .. 
Al. 11'. 
I. "j. \~ ('(O('r .. . 22 Jr. •• 6. l. "j elm~lriim 
2. N. Bergsjö 22 7. E. lI es.'.Jer '" . :1. H.Söderlilld 20 ~. F.. I-Iellsl('n ... 
I. I. G. Lar.!'!lon 19 9. A. W. reng. 

5. C. A. Hisillg JB 
" strand ........ 

:'2 ,. 
:11 

2:1 .. 
22 

III 
15 
I:i .. 
J3 

" 

Al. III. 
I. T. Il . 1'Irjim · . 22 ". 3 . S. Ribbing .... 19 
2. E. E\eri .. ... 19 I. G. \\-ellner.!'lröm " Al. /I och lagrr!. 
I. T . .\l..t'r11ltlrl · . 12 I,. 2. A. Kahn 10 .. 

Damernas skjutning: 

I. Fru II t' JI~It:I1. I. Fru C. Elmq\i-t . 
2. Frlil..t'1I "-. IHillllmarl. 5. Fröken \1. Bnlll:. tedl . 
:i, fröL.ell Il. J01l5011. 6. Fröken .\1. Lllllrl{]lIi~I. 

Skjutning mot t r iangeltavla: 

A:t. M. och /I . 5. O. u'ifllulTk 49 p. 
I. J. Slt'(,llie ..... 55 p. r,. E. Was:;berger 19 p. 
2. n. l(CintlOlurk 51 p. 7. B. E. CII rdell .. ·17 p. :" G. Wijkstr,im · . 52 p. R I-Ij . Werner .... ", p. 
I. [. Ilei lhorn 50 1'. 9. I-I. II lulrurors . . Mj p. 
Ö"r,'w' HI/,'J/'r, 2. O. Torell I.t) 1' . 
I. S. ' l'c lI ,!;vIlJI ... . 53 1'. 3 . T . ÅSlrörn . .... ,<9 1' • 

FOLKE F AGRELLS MINNE. 

J)('1l lir liga lä\ lingen om deUa pri:. ägde della I\ r 
rllm dcn 17 Illuj . Hesul lalen hlevo dcnna ~l\lIg o~ell. 
\'llII li81 högu. och n}1I rekord nolerades med hela 2 17 
JI . a\o de 250 möjligll - nalurligl\'is genom Beriii Hönll' 
Inllrl... :<Olll jusl nu I}ek~ gA från klarhel IiI/ liarhel. 
Uall~ hålla hUI.ud.skjulningar \·oro båda på 99 p .• och 
tol julninp: (,1I l)ii 100 m. resulterade i 19 p. Ö\ riga re. 
!ouhnl frllm!!A hnr nedan. 
B. /totl/uuark ... '" ......... 2 17 p. 199+99+191 
T. llji irl..mun .............. H -t p. (99+95+501 
A. EllIIll\i .. t •••••.••••••••.• 210 p. (%+95+19) 
!J. C)'II''Ih\iird .............. 23H p. 196+92+,5(11 
IIj . \\"rner ...... , ..• •... ,. 2.'J8 p. f9H+96+1J1 
B. Gllrdell ................. 2:i7 p. 190+97+51lJ 
N. II dl~len ................ 2H p. 191+9B+'51 
1.. IWnnmork .......... ' .... 2:i2 p. f9f1+lJij+:\(,) 

DRAKENBERGS VANDRINGSPRIS 

PISTOLSKJUTNING. 

IJcn 29 muj läv l (tde~ om åreLs illlecklliui; i denu 
pri~ efler I\'A riirt'glkl1de övningshällar. KOllIIller mn ll 
ul !'Il ~lHlan kviill lill S\ell Lillga rde~ kamlllar~kjull1 ings. 
humt. ~(ir mOll doeL. {Iell refle:\i onen. nll månglI flern 
nnllllijrt'r horde "('haga idennll inlressanla ~rel1 (1\ 

.. k) Il e. 

St-gerhrrre rör ret i tä\ lingen om DrakenherJl,,~ pri!l 
!tll.'\ S. J)/JJ.lqui"t. som med 135 skjulna poäng 1170 
p. 111('11 IilllldiL.ap~ helade förSIa plaL:;ell rramWr e\. 
perlen H. rrilllan. som skÖl \'8ckra 119 JI. Enligl :ollt. 
11I1('rna lommer Dahl<]ui.st nä"ta år all UPpfl)IIU i den 
högT!' ~L.jutkla!...--cn. då hans poäng öl'ersliger 85 % 11\ 

hii~la rt'qultllt \ id tih·lingen. De bästa sköto il()m fi:;I. 
j er: 
S . Dalllllui"l ......... 170 Jl. (skjUlen poäng 1 :~5) 
Il. Friman ........... 149». 
O. Liifmnrk .......... 113 p. 
A. LI!~du ..... .. ..... 127 p. 
P. 'filler:: .... ...... '. 119 p.( 103 p.l 
C. \Villlllll ........... 118 p. (88 p.) 
!Jo Cyll enilviird ....... 112 Jl, 
E. Jellne! ........•... 107.5 p. (67.5 p.l 

- '.''''J •.• "~ , "f, •.• /." ~ ", ,-~.,._ ...... , " .' ... ' '1';' ,., , " • 
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ANDRA TÄVLINGEN OM VANDRINGS· 

SKöLDEN. 

Il • gAn .... den JI maj. "lälIde bloll l:i 1111111 upp 
ellll e I' . Be " ." r ,._all tädin'" om della förnäm I@a Jlrl ~. rll 

II o ~ D •• I' 'I. , _ 
1, - ,k l..ullde nawrliglns mit' ula l.' I ull ~ .. rnlU· 
10nl1nla . "r II·· II 311 . -~I,-vlare .. enom all ~kJula II t (' t'r ma ~lIla m~ c 1_' "'r '1l..et re:;uhat han ensam .. IiiaIIe med. II l1n L"Ucr 

IrllJ . I r r·· z I . - I· "" med sammanlagt 59 Ir. ram \Jr ~8C lf1S-nu la\' mg... -
58 Ir Jennel och Elmll\;"1 56 tr. ne~uhalel1 a\' ilQll, .. 

denna andra om~3ug !Jle\o: 
II. Ili,nnmark ... , .................... . 
E. \Va s .. berger .. , ..............•......... 
, . ZachriMon ., ....•.•....••.... , •... .... 
II . Frimnn ........ _ ..... , ....• _ • •. ...... 
Il j. \Verller .. , ... ,. .............. . ..... . 
A. EIIIIIII-'ist ....... , •. ' .... , ........ . .... . 
E. Jenne l ..... , .... • .• ..••• • .... •• ....... 
G. \Vijklitröm ..... " _ .....• ' .......... , .. 
I. C. Lur,,!!on ..... , .. ........ .... . . ... .. . 
K. A. Pelerson ., ........ ................ . 

:~f) Ir. 
29 
28 
21l ., 
27 ., 
27 
26 ., 
25 ., 
25 
25 .. 

LAGTÄVLINGEN MOT SKARPSKYTIE· 

FöRENINGEN. 

Hen seihallliga la!"tihlingen om apotrkare SjiilJtOr,,, 
\8ndrill!!~pr~ mellan ett 25·mannalag erAn SI..arp-l)l· 
It:(örcnin"ell och ett 15·mannalllg I>c-.laendc U\ mCll. 
lrommar f s. A. F. saml Konlori ... lerna" och I.i\ rep .. · 
mroniet" lill hä".t sk}tteföreningur. ~itk- i Ar dt:n :, juni. 
Tihlingen resulterade i .seger för de ··allierade". ~m 
därmed för tred je gången och för a lltid erölTade pri. 
sel. RaEl , den individllella Itl\'lillll.ell hlt~\ UeriII nllllll' 

marI.. med ståtlina 100 p .. 2 poäng före närma!!le man . 
~'ö r ii\'rigt place~8de sig våra hii:;ln mannar -om (iiljt'r: 

J. B. I{önnmark ., ........ , ............. 100 p. 
7. A. Elmq\i51 . , ....................... 95 

I J. n. Gyllens\'ä rd .. .. .. • .. .. .. .. .. ... 9 1., 
12. Hj. Werner, ..... , ................... 9 1 

STOCKHOLMSSKYTIEFÖRBUNDS 

V ÅRFÄLTSKJUTNING. 

J) t'n 7 jUlli bjöd förbundet på lu-Irl.'~a till \'iillil1ft' 
\id \lälarroll med l) 1ilföljande !iill:oljulnillf( i \aelert 
:-ommaniider. 

S. A. F. hade denna gång all för;, \'.ra sin lecJHnde 
-lälJning ud beträffar gruppsk}tlet - på årel. Ire 
fiir:<ta Akjulningar hade "i !!amI al ihop 12 p. (en) :0. 
('n 2:a och en 3:e placering I och innehIlde dörför lät· 
plal.'lCn med 2 poängs rör';;J>rin~. Del gällde allt.; mr 
Jlruppen att !kjula bra. och del gick ock! bra. il) all 
al1tlra plalRn i da~en,;; lä\lillg hle\ \år. Vi Hg/ul I1U 
!<lrtfarandt på försla plals. dock med enda '" (II l'lIlla 
poänp:l'i ö\er\'ill. Till höslen~ Ire fält!!kjulnillfl'ar he· 
hönul salunda alla trärrar .som ,eå 1111 .!'a mln ihoJl' 

I 01 riga lagLÖvlingar skötte ~ig umaliirernu ii, l'" hrlt. 
i del utt \i belade andra plub! i tih lan Olll Slornlt'u. 
jlokulen och segrade i skjulningen Olll Ilrake'lberg5 
fiil lsk) ttepris. 

Den Slörsta framgången för S. A. F. låg dock i 
Beriii Höullmn rks indh'iclucllll seger med 29 Ir., om 

iir cU IItolllonlelltligl gOIl r{'Sultat ,,4 ell ... <Ian skjUl. 
nil1" som df'ulla. som ej alls \sr Hitt. lIIun diir man~el1 
l!an~lIIul erraren fältsk}u måste "hil~ i fo:rä!o~I" •. ii~~"i~1 
fiir~la malel '> 1'3 !ig. p~ 100 m. Inra ha \8nl furro· 
di ... ka. '!ålen \'oro; !Olor I,~ fi~. lOn III .. I~ !ill:. 225 III .. 

I/ I fip:. i "idled 380 m .. kg .. "k)1I 250 m .. och ~/ I 
fi~. i frlllll 150 m. Amalf.rcTn8.5 IJlo~rill~1IT l Ile olika 
lla,,':>Crna \oro följande: 

M. H. I I B. RönnmarI.. 29lr. 81 Il, G}lIell,;\ärd 2S 
Ir. 171 1\. Elm<lljst 22 Ir. 

1\1. /I . 3) Y. ZachriSSOI1 25 Ir. II I. IIjdm~lröm 25 
tr. 161 r.. Rii~heimer 22 tro 381 n. herus 19tr. 

hl. III . 31 T. ,' " tröm 22 tr. 

FöRSTA TÄVLINGEN OM 

LANGDISTANSPOKALEN. 

F'iir:.tu omgllngcn 1111 I lillgdi~ llIn""kju l llill~clI ii~dc 
i (If rum dell 10 jUlli med lp ärr ulltfiir riugll uuslllt· 
nill" fran IImati.'rerna!l sida - bl oll ett 10·111 1 ~l)lIar 
"'lidide IIpp. Fiirra å reLS ~gerherre BeriiI Hönlll1la rk 
1) . 1..." efter denna fö,-"Ia omg. Il~ hu \i ,~!la .. miij.~ip:l~eter 
alt ä\cn i ar hemföra (I}q!:flpen. I-Iall tlkal nall1li~en 
1111 58 p. pil. \00 m. och 511 p. ('(Xl m., c;A lundll ~all1l11al1 ' 
la ,!.!1 IOS p. a\ de 110 möjliga. Bii~le mall pn If)() m. 
hle ... ,. Zachri .. ~on med ~odll 59 Jl .. !'Om m~l IS p. på 
(11111 m. lom närma_4 efler RöllnmllrL.. Sliillldll~t'l1 hlnlld 
de rranl.'!la är nu: 
B. n önnmark ................. . 
, . Zaehri~"On ........... _ ••.... 
II. FrimIllI ............. ....... . 
I. IIjelmström ................. . 
Hj. W('rner ................... . 
n. Uifmark ................... . 
A. Ellnqli4 ......... , •..•...... 
I. G. Lar .. son ... ..... . ......... . 

IfIR I'. 
101 .. 
99 .• 
% .. 
%,. 
% .. 
93 
BB ,. 

158+501 
159+151 
t55+ 11 ) 
f51+121 
151+12, 
(5 1+ 12< 
156+37< 
(19+391 

RIKSSKYTIETÄVLlNGARNA I FALUN. 

FailIn fick i år ordna dc ~edl' Il!11iga rik:;~kylletiil-" 

ljugarna. ~om ägde rum den 26-----28 juni. Ni? 1I11l~' 
ti;rer packade ;;inll kappsäckar och logu ,~ed ~1I1a ,ni 
ill~I..jullla ge\ii r och foro lill wdpla tsell. E:!lcr .~r~ (la· 
~Ilf!! alli;lrii!1~!1jl1gar hade de d~ladkomnlJ l. foIJa.~lde 
~) nlifl'a re:.uhul. som in~ragte den~. hdde prloS och arll. 
I)iin id är särskilt all marka \'å r !altsk) lIegnlpP~ rem· 
leplacering, .som belönade! med tä\lingarl1as heden· 
pr~. VAr andra grupp i fiih~kjulnill,~ och \'I\rt $kol. 
~k)lIc1a!!: skötte .sig: änn bra och _ belonadell. med pen· 
nilll!!lri.". \'~ra aspiranter pA ma~ler~lap"III~.11I \'oro 
,IelIna gdn! E. Jennel och L. nönnmark. a\ 'lika den 
för-Inämnde "ramlade ul" i första omgAn1l.tn. medan 
I,.('n nart hö ll sil!-' har en omgallg lill. - En .a\ \åra 
allra ~tönla pri~'"'8mlare {(en Ila gun~ .\n r Ire.clJekla:sa' 
r('1I ...:. C. Thunherf!. rom placerade ~Ig hra l.samtltf!:1:l 
Iiidingar. Ilöding C. där hU\udskjutningen~. In\eJS('· 
rie riiklla! som ().rin~ad, segrnrle 111111 lIIed stAtliga 57 p. 

Bertil BÖlm mark deltog i. S l o('kholm~ SL.y lIeförbund~ 
si'!l ru1ICle Jag i skolskjulning ocll hle\' d ii ~l-'id bii:.t Il\' 
~n mllign förbu nds lagsk}lIllr !-leIlom 1111 ",I...J1I111 td lIDS' 
ligo se rier p~ den ]O·ringade t/l\'11I1I pli 93 oeh 92 p . 

Vd ra mUImar gjorde följande pl aceringlIr: 
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Kl. III. lIun~J5kjulnjng. 
52. K. C. Thunberg ....................... 85 I), 

KI. /lI. EJ.lrtlluvling A. (hastig prec.i.iion 300 m. ) 
21. ..... G. 'nlllllberg ....................... 75 p. 

Al. /IJ. Ex/m tUl'ting B. (lO·ring. Ih ng. 300 m.) 
2<). K. C. TIlUnberg ..................... 5/35 p. 

Kl. III. Er'r« löding C. 
~ 1111\ udskjulningen 13\'e.lserie som 6-ringadl 

I. K. G. l1ulllherg ....................... 57 p. 

Kl. III. Enskild fältskjutning. 
57. K. G. Thullberg ....................... 11 Ir. 

Kl. 'V. lIu t'lIdskjulning. 

3 1. F.:. Jeunel .. " ...................... 99.2 1'_ 
76. L. llölIlIllI&rk ...................... 98 

I:{S. K. A. ()el crMII .....•.• • ..•••.....• 96 ,. 
159. B. fl Ölll1lllflfk •......•.... •. •....... 96 " 
172. Il. Gy ll cJ\8viird ..................... 95.5 ,. 
202. A. Elmq\'ist .................. " .. 95 ., 

Kl. IV. Extra låding A . 

(se m'an) 
101, Il Hönnrnark ..•..................... 
11m. E. Jeune! ...................... . .. . 
156. A. Elllltjlisl ..................... " 

Kl. /I . Ex/ra lödi"l! B. 

I<j p. 
83 .. 
79 ,. 

52. A. Elmq'ist ...................... 6/ 17 p. 
108. L. Riillnmarl ................ .. ... 6/ 12 .. 
113. II j. \\'erll~r ....................... 6 12 
117. U. IWnnmarl .......... .. ........ 6/ 12 

1\1. II . E.llm lädi,,~ C. 
65. I. IIjclm~trölII 
71. L. IWllnmark 

129. B. GIlJrllsdird 
nI). 1\ . Eiruq\'i .. t 
I 19. B. Ihilllllllarl 

...................... 
...................... 

Kl. II ' . Ex/m fiir t/iflg D. 

1600 m.) 
2 ~1. B. HöulIll1!lrk 
81. A. E:lmqlist 

Hm. L. IWnumllrk 
12:t K. t\ . Prler .. on 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
............. ... ........ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kl. /1 '. ElIJkild fiiltskjulning. 

51 Il. 
51 .. 
53 
52 .. 
52 

~B ]I. 

4·' 
4,1 

12 " 

:'\). I. II jelm!'lröm ...................... 22 Lr. 
58. 0\. ~:l mqri5 1 .... . .................... 21 .. 
70. L. Rönnmark ....... •.... .•....•..... 20 .. 
86. Il. Itönnmark ........ ..... ........... 20 .. 

133. Hj. \'(erner .......................... 18 .. 
176. n. C}llens\ärd ..... ................. 18., 

L(l[!,ladlll~ i fiiJlskjulltitlg. 

5. S. A. F:! I:a lag .... , ................. 62 tro 
tA. Elmllli~1 21 Ir .. L. Rönnmark 21 Ir .. U. Hö"". 

marl 2U Ir.) 
20. S. A. F: 2:11 lag .................... Sltr. 
tl. II jc:lrt"'röm 22 Ir .. B. e}lIensl'ärd 18 tr .. K. A. 

Petetlion II tr.) 

L/lglär'lirrg i kalskjl.l//linf!,. 

IS. S. A. F :s I:a lag .................... 281;1]J. 
(L. Hönnmark 98 p .. B. Hönnma rk 96 ]l .. B. Grl lell ' 

s\'iirJ 91 p.) 

STOCKHOLMS-TIONINGENS 

RIKSSKYITETÄ VLING. 

(Jen rör~ta sölldagen i juli - denna g ilA inrallande 
del! 5:1' - lar som \anligt anslagen Jt Stockholm ... 
TidninXt'II! rik~~k}lIetä\'ling på e,gna banor. Amatörer. 
lIa~ (jjr~ta FruiJp be:.tod al Bertil och Lennart lCönn. 
mark. Hj dm"tröm, Werner och Zachrissoll. I(e~ultatet 
1,1l'1 1179 P .. lillet wrskarfade oss 1'11 II:de.plact.ring 
i lagIB\'Jjn,!!:en. 

Biist~ Ilmatör hlev Hertil Rönnmark med t;oda 212 
]J., lIärllla~t röljd al' brodern Lennart. :;0111 uppnJdde 
210 p. a\ d~ 250 miijli~a. Hj. Werner och Y. Zachris. 
son skött) u\'ell hm. som sy ues av tredanstnende sa.\'uil1,1j 
lir rlrr B8Jll'es~en: 

B. Höllnm:lrk . . ............ 2 12 p. 
I.. Hörmlllll rk ................ 210 
II j. \'(ferrll:: r ................ 235 .. 
Y. Zodrri i!50n ............. , 235 ., 

Arnlltiirerr1llil arrdra gl'Upp kom litet lä,rgre ned pli 
Jlri s li~tlln. 

TÄVLINGEN OM GöTEBORGS POKALEN. 

Efter en lu!!n mAnad på ... k)lIefronlt'1I börjlule läl ' 
landel il;en på IIlhllr med skjutningen om GÖIt'bor,!!:". 
pokalcn den 2 augu~ti. VJrt fö~ta lag mslod delllHt 
I(Ant; al l\iI~ G)lIcn~\ärd. I. Hj~lm5tröm. bröderna 
Uönnmark ocl, IIj. " ·erner. Som belant utför~ denna 
tii\lill8 me(1 2 serier om 1 skott i lig~ande. I :;koll i 
knii~liende och 2 "kott i ;;tående ,tällning mot .. loltal . 
111.11 , :{UO III. S. A. F:s första grupp ;;köt Nlmmanlagl 
~n 1)·/1\ de sno miijliga. f)pnna 8~n8 \ar det Le",u,rl 
Hönnmarl6 tur att hriljera. och det gjorde han ordent
ligt llcllom all uppnå de ~,årtåkomliga 100 poöngen 
1l1('(1 if'kf' ",in(lre än 16 "vita". Brodern Bertil kOIll 
do("k :ltrax dlernl meJ 100 poäng ä"en hun. dock mcd 
"rnJn~l" 1:-\ " , ila". Ni ls Gyllensviird, som för ,di r·vu. 
rltrHI,· t}C'ks ],crinnll sig i en alldeles slirskilt god sk}!. 
t!!rorm, VUf inte m}ekct säm re med sina 99 p. och J4 
"vita", !l uns fyrn tangerade 5·ans ring. 

f ören ingens andra lag hestod ty\'ä rr 3.1' endast 4 
Illunnar. a\ \ illa I. G. Larsson ble\' häst lIIed 95 p. 

I IJri:,li~tornn terrinnas följande amatörer: 
Kl. IV. 6. L. IWnnlllllrk ................ 100 Il. 

17. n. I{önnmark ............... . 100 .. 
16. N. Glllens\'iird ............... 99 .. 

Oe hlrda rörstnämnda belönades med Skarp!k)II~. 
Cöreningen~ I!ih~mledalj. 

KRÄFTSKJUTNINGEN. 

Dellna lerkligt celebra skjutning äg(le i år rum (len 
25 aug\J~ti och I,arle dellIla gling lockat ut inte mindre 
nn 32 sl}tlllr plus nngra idrotkmän. :.om inrullno ~i/l 
nligot senare "eroende på den samtitliga liokam pen. 
I)cnna kollision mellan tfil' lingarna \'ur bcklllglig oelr 
skull lIog kunna undvikas till nästa gAn~. 

Emcllertid ~kiit olfJnnämnda 32 "kl Ilar både 1111. 
~Oll och onl. i lI !! t atl poängerna I'arierurle mellan 9H p. 
oeh :.!6 ]l. ~Ien 2fi·poungaren blev Ldiillad lid pl'i s. 
utdelninll.cll. Man kan också sk}lIn en hd dc! pli det 
reglriga odr mörka klimatet, som sloppaJc allll planer 

a 
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pil 100 p. Någ ra vackra 5O·poängare :;å~o ,Iocl dagclls 
Iju .... men de å:tad~o~1II10S a\ ~e gom!a \anli~a ! tor· 
sl,uarna, larfor \' t ej <;Unrna lange lid tlCIII. 

o ~an nubbarna och kräflorna ulldan~töka~ och d~ 
,iljnnF:8nde teknologerna .~lort ... iu bä3t.a (;jr ~1t höja 
t<tiirnni"ocn - Lennart SJong .som "nnhllt ,,1\ l!IU hem· 
lands lu~gomAI om den Skårt4:.e f)ragon~,,~ iiH'nl) r -
I idtog den med olidlig ~I)ällni"g rmolseddll I)ri~u~d~l, 
ningen. För,;;te prbtagaren had~ >ilart all lomma illUp: 

~i tltalelnummer men a,~löjade ~i8 dock ~ smAninfl:om 
.!lom doktor B. Pennan. !'Om I)ckut~ uppn hein 98 Il . 
Och :<-e<lan forlgick en längre s.tund \'alet III prisfiire
m.1ll med ackompanjemang av spridda br/1IClTop rör 
tl" utva lda. 

Fi,ir till ej mera tala i gålor IlIergiln \ i Il iir nedan 
cku oHiciella rapporten från 1931 å rs kriirbkjutning: 

I. B. Perrnllll .... 98 p. 
2. L. HÖllnmark .. 97,. 
3. II. Friman .... 97 .. 
l. e. Wijkslröm .. 96., 
5. T. H. ström .. 96" 
6. A. Elnltllisl .. 9-' .. 
7. Y. Zachri550n .. 93 .. 
B. J. Ö,;terdahl ... 92., 
9. E. \'1; D3Sberger . 91 ., 

10. G. Ö~terdahl ... 91 .. 
J J. A. fly~are .. .. 9J ,. 

12. B. I\'crus ...... 90,. 
13. E. Hell sten .... 90 .. 
II. K. A. Pctersolr .. 89 .. 
15. N. G\lIen!iviird. H7 l' 
16. S. lI olJherJ\ .... 86 .. 
17. I. I-Ij elmström . H5 .. 
18. G. Se",erin .... 81 .. 
19. I. C. Lar~-.oll .. a3 .. 
20. n. G} Ilennärd . 82 .. 
21. E. Jenne! .' ... St) .. 

KAKNÄSPOKALEN. 

Ilen 30 augusti skötte sig amatörerna" 5·rnannalat-: 
pA Kaknii$ storartat, i del all Aret5 Kllk/libpolal eri.h· 
ratl~ till förertingen för sallllllllllla~t 168 ]J. J)en ~O lll 
kall tD~a åt sig största ä ran DV det ~kedda iir 98· 
poängaren Lennnrt Hönnmllrk. som pil ett Ölerl}gDmle 
. ätt DI'gjorde tävlingen till \'lh förrn n. j relS se~er 
var vö lförtjiint. då vi som beklllll förra ,het rörlorade 
d) rgripen med en enda poäng. V:ira Illunnars presta· 
tioner vo ro rö ljan de: 

L. Hör1l1rnark ...... ' ... 98 p. 
E. Uellslen .... ..... . . 95 .. 
K. -\. PeleriiOn ....... 93 .. 
N. G}llell5\'ärd ........ 92 .. 
B. Perman . ...... , . . .. 90 ,. 

ANDRA TÄVLINGEN OM DREWES

POKALEN. 

f)e.n :lO augusti drabbade sl'cciali~terna II !!ljutllilll! 
i ~h.letl(le åter samman. men lielma )!I,n~ hUlle ~kltrall 
deeimerats !.iII endasl 8 deltagare. I)ct klort .~linonde 
Iju_et \lU \il s G}lIen~lärd. som hlott " tappade" hli 
Jloung. 1-laJl har dock i år e/Ula~t deltagit derma f:t ng. 
nt\'n tredje omgungen filllls ju klar. De Lii",lll resultII' 
ten ble\o: 

N. Gyl1ellsl·ärd ... • ..... 1H p. 
I. UjeJmström .......... 43 .. 
L. HÖlmrnark .... , ..... ~:'\ .. 

Eflcr tl'~ orng~ngar le<ler nu L. IWnnmlU'k "'t'rl 
1:17 ]l. frumför I. Hjelmström3 S6 p. 

ANDRA TÄVLINGEN OM LÅNGDISTANS

POKALEN. 

Si .. ta "öndagelI i aUE;"II~ti t3\'lades alcn om L:in~. 
di:"tall~polalen. denna daft! för lindra ,II11I1;CII i lir. 
Oa~en bäste >ok) 111" blel Lennart Itii'IIImark. :KIlll i 
I'ulenrarande hroder lkrlils frnmaro "Iadt' liPP" den 
,erkligt goda poängen al sammanla!;t 107 p., tliira\ 
59 på WO m. med 7 femtvåor och i8 p. pil (Jon m. 
Men l\ertil Hönnmark sköt lUS p. förra fl. /Igen 
Uln@.di~tansarna sköta emellertid "um fiiljer: 

L. I{öllnma rk ......... 107 p. 159+ 181 
N. G}'llensvärd 102 156+ 1(11 
K. A. Pelerson ...... 99 .. t52+ 17) 
J. Österdah l ......... 99 .. 15 1+ 151 
Y. Zachrissoll .... .... 9R (SR+ 10) 
B. Ivems ............ 92., 
I. 1-1 jel mslröm .. ,..... 89 .. 

I~ flt'r dc 1111 första omgångurnu ligger Zuch rb ... on 
Iltht Ilred sa. mmanlagt 202 p. 

RIKSSKölDEN. 

Den 6 :.eplernh~r ingick med rep;1I och b l ~1. -.om 
förs\ rade :.kjutnin,gen om Hik»slölden i allra IrUf!.s ta 
prad. Oocl hängde det pA 1'11 h r. alt (örcl1injl;cn>,; 
d rka JO år gamla lagreL.ord i denna tii\ Jjn~ ~trulit 
mw - om ej "gubben" \Srit med och !;:röka\. \ 'lir 
för~ta pupp. bestående a\' Nils och Bo C,.lJc"~lärd 
amt Lennart Rönnmark. ~köt nämligen pA sina hAda 

t8lel:.erier i nämnd ordning 98. 97 och 98 p .. allt~å 
endast 7 I~. bortskjutna för gruppen. I den eflerföl· 
jande figurskjutningen " Iappallc" dock bröderna G}I· 
lensvärd \'ar sin träff, och lagel$ :dutliga poiin!!,~ummll 
hlel' därrör 133 p. fL. RÖllnmark 118 p., N. G) Ilen· 
sl·ö rd 113 p .. B. Gyllensviird 1\2 p.l VArt riirening~ . 
rekord är 441 p. I andra gruppen sköt A. Elnl(ll' isl hä"t 
Ocll hriljerade med 147 p. B. Permall 11IIdc I ~ 2 p . 
V ra biistll mannar b!evo a lllså: 

L. J( öllnma rk .....••. I 18]l. (9 vi ta) 
A. Elmq\'isl ......... 117 .. ( I I. "itu) 
N. e} lIenSI'ärd II:!., 
13. Gyllcns,'ärd I 12 .. 
B. Perma" .......... 112., 

TRE FRAMGÅNGSRIKA AMATöRER. 

år är del särslih tre al \Ira medlemmar. som 
\aril ute och gjort goda pre tationer pA dit skilda 0111' 
rliden al sk} Ilesporten. och rom ,Iärmr ha Fjor! .!i~ 
förtjänta al ett hedersomnämnande i d~~ cpalter. 

Friim~t bland des..Gl tre rrämna \i utan tIekan Hrr/il 
RÖnnnrurk. lars prestationer hAde med ~tora och ~rn 
I!~,är torde lara alltför I'BI lända för flertalt'l al 
IItr3 m~dlemmar för aU be.hii\1I niirmare delalj~rn. 
\ 'j nöja o~ med 1'11 kort kOlHtalerande D" han.!! frDm· 
~un~ar: 

I ~I\ltc! av juli I'a r han nere i Vonli"l:lshorg i I)nn· 
murk för atl tävla om de nordi5ka ~. k. t. lllrgarell18' 
~edjorl1l1. I'a rom skjutes ,arje dr illOIll dl' nordi.~ko 
Hinderna Oell \aft femte ilr]l gemensam duniil bIlIla. 
Sarnmllrdllgda resultatet av" olikn tiivlin ga r pil 250 III., 

300 m. och 600 m. va r avgörande för kcd jomus iide. 
p/\ rörstämndu avståncl. där da n5karrla15 speciella ~kjut . 
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lIill~ riirisiggiek. segrade Hönnmark med 2 )I. rör~ 
niirma"le man. Genom goda poäll~er i d~ fyra IÖ\· 
Ji"ftarnll l)cJ..nd~ han erövra deIl S\-clI!'il..n kelljau rnrd 
hclu II p. före andre s\olsk. Rönmark IJle, IIndre man 
i hela lii,lingen. 

I de lIordi;;1..8 mästerskapstävlingarna p. friu W',iir 
01'11 de ordiska HU\'udstiidernas lih ringar deltog Her. 
til Rönnlllnrk som ende amatör - A. Elmqvi~l Iladt' 
",kjutil ig berölli~ad delta~a i de ",i.s,lnnmnda 1Il..jutnin. 
garns. men 51älJrle ej upp - och pincerade ig hii~1 
p4 E!'0u som samtliga prislistor. BI. a. ii!t"~rade han 
på 100 m. med 99 p. av de 100 möjli~a. 

Och !,5 kom då Polenressn som bclönillj:1; för alla 
godu huJificering;;;;kjutningar. Vi ha ju ju!'! i do,st;arll8 
nlc,1 ~ Iiidjc och beund ran läst om IlIln ~ rrlllll~Ånpnr 
diif hOTtn i fr jimma nde land - hur 111111 bl. n. blivit 
viir lflf;rckonlmun i liggande och kniistih!nde mi ninL) r· 
öcviirs~kjut nin~ ~ 50 m. och placerat s ig pA tred je pl a t ~ 
i det svr:nska S.mannulagct vid tävlingc l1 0111 \'iirl ds· 
miil'tc r:<ka pct på f ri U gevär, och IHlt han kom pllulIdrll 
plot~ i miuiaty rgevärssk jutnill gcll å 100 m. Allt della 
i konkurrens med sk)'uets I' iirhlselitmiin. Vi watulr: ra . 

Då IIU Bertil Ilönnma rk t) \örr alldeles rör snart 
Iii nmar oss för sitt nya verksamlu!l.s.fiilt i Karl~krona. 
tacka Ii honom för allt goll han åstadkommi t umlt'! 
in tid ;<Olll S. A. F:are såvöl i (raga om Jlou kamral· 

~I...II" om goda ~kjulresuhal. Vi hoppa all \ännen 
Lkrtil UI'I>e på örones tinnar icke ~lönllller bort gill 
~nmla rtirening ulan da och då kommer och Fä",t pell'lT 
ho~ o här uPI>e i 11U,·udstaden. där han alltid ~I..all 
lara , å lkommen - om också ej som erölrare av \'lI ra 
IlIndring"prise.r. 

Den andra amatör, som här skall avtacka ... är Emil 
fleillJotfl. bå~kyue!'pecialisten. som nlelllede~ varit I 

I'olen och tädat om "ärldsmä",terskallct. Vi vetn rnrt · 
farande ej hur han lyckats i denna mä!ter!kap~liivliu~. 
men I i hu 1ii:;1 i spalterna om hallS 5 fijr~ t a och 2 
alldra p ri s i dessa tävlingar. \' ilka p restationer ~jo r t 
110110111 till favorit i mästerskapskon kurren sen, ocll 
;;0111 nro mer iin tillräckl iga för nit vi hjä1'tligt sko lll 
I)ckönska II ci lhorn till lJa ns stom frnmgtl np:ll r. 

Oeh s.tl kommn vi till s ist fram till den tredje Olllutiir. 
~om ulmiirk t fl. ig i tiil' lingar utom fö reningen i Ar. niim· 
li ,:tcll T. 1::. Ullnlllfl. Han har icke kunnat neka ip: "öjl'l 
itU lalllt hem slenska mäste.rskapet i pistol.5kju tn inp: 
il de. ta, la och i duelLskjutning. Delt8 duhhla mii.:;ter. 
",kap förhöj~ )Uerligare därigenom. nit Ultm8n till· 
hör de )ng re förmågorna inom denna art av k)tte. 

Till ~ IIII Ilckönska I·j ännu en ~ång o, an~lående tre 
medlemmar till deras go<la preo;:lationer. som Ii hOPIIII~ 
f4 ~ upprepade vi<1 fÖf5ta lägliga tillfälle. 

SPEGELN T. O. M. 30/ 8. 

Årtalsdiplom. 

Herf:l!jii. 1\. ........ 17 
Rjjjrkmuu , T. ...... 19 19 j!l 

17 17 Bl i).. H ........ .. :. "'8 
Boman. C. O ...... . 
Elmcll i~t. A ..... . . . 
FI)!;fIte, A ........ . 
Friman. Il ....... . 
Fii rtlgre/l, J ....... . 

50 
50 SO 50 
·19 ·18 47 
49 ·~9 118 
1~9 '1,9 47 

Sil 50 IS 
sn 50 50 
50 

50 50 50 
50 50 50 

50 <I> 45 

CllnlelJ. B. C ...... . 
e} lIen!'l'ä rd. n .... . 
c} 1I(·uo;, ärd. N .•... 
lIeilhoTII. E ....... . 
Hell~ten. E ........ . 
IIdl;t!en. 1\ ..•..... 
IIc;,.. .. ler. E. ....... . 
Il jt·lm"trulII. I ...... . 
lliijer. E. . ...... . 
I\cru>l. n .......... . 
J eunel. E ......... . 
Lul(erFrf'II, 1. . .... . 
Lar on. I. G ..... .. 
Lnr:l~ol1. N ........ . 
I.indfeldl. C. G .... . 
LUIIllheCjc, J. ..... . 
L) hcrg. A ....... .. 
I.iHl1l(u·k, O ....... . 
Ni l!loll, N ........ . 
Per milli . B ........ . 
Jl t'tcrSOIl. t-.. . A. 
n;;III1J11arJ... n. 
IWllll1l1arl... L. 
&·hrf'iher. S. . .... . 
"teenie. J ......... . 

lindholm. S ...... . 
Söderliml, H. 
TellC(~lralld. A. \\ ' .. . 
Th.sm. I). H ....... . 
rFJ(la. A. . •...... 
\" aJ!. .. hcr~er. E. . .. . 
\\«:rner, Hj ........ . 
\Vijhtröm, G. 
\\ ilJstriim. S. . .... . 
Wrnnge. e ....... . 
Zltcllri~~on. Y. 
Ö5lcrdahl, Y. 

50 50 19 
50 50 50 
50 50 50 
·17 
17 l7 
19 18 
19 18 18 
50 50 50 
IS 
17 
19 19 19 
18 ·18 18 
50 ·\9 19 
50 
50 ,18 17 
~9 47 
18 117 

49 4t:! 
18 18 
50 50 ·11) 
50 50 19 
50 50 5(1 

50 50 50 
50 19 47 
17 
j!l 18 
18 -17 ·17 

17 
50 St) -19 
19 19 19 
50 19 \7 
50 \8 18 
·'9 17 17 
50 50 50 
iS ·18 

Guldmärke. 

-1-9 47 
47 von Friedrich!!. C. A. 

Hj orth. A. • ..... 
Kumlien. e. 
LUlldaltl. E ........ . 
LUII(lnhl. T ........ . 
Oden. e .......... . 
Porel!. O. . ...... . 
Hibbing. S ........ . 
Schrciber. S . .. ... . 
Teng\a ll. I. ....... . 
nl\lnher~. e. 
~trum. T. R. 

·17 17 117 
49 
17 
18 18 17 

j!l 

18 
50 49 47 
48 
50 50 18 

Silvermärke. 

F retU}C)r~. nI. 
CilJhtrg. E. 
KallIl . A .......... . 
Kif\d~triim. Å. 

kermllrk. T . 

50 ,18 
19 17 
·17 
50 

17 
17 

Bronsmä rke. 

Lillstl'öm. A ....... . 
~'l oll!lI11ll1ll r, C. . .. . 
Springer, S. , .... . 

49 47 
49 49 4H 
47 47 

50 50 50 
511 SO ·15 
511 50 50 
5(1 15 
50 50 50 
50 IS 
5(1 50 S(J 
50 sn 50 
50 15 
50 50 50 
50 50 50 
50 5<1 50 
50 50 SO 
50 
50 
50 15 15 

50 ~5 45 
50 50 50 
50 
50 50 
50 5(1 50 
50 5<) 50 

50 50 
15 

" 15 

50 50 15 
5n SO 5f1 
50 50 50 
50 50 50 
15 

SH 50 50 

50 15 
45 
50 15 15 
50 

50 15 15 
50 50 15 

50 ·15 15 

50 50 
50 50 15 

50 

15 IS 15 
50 15 
)5 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS· 

KOMM IT TEN 

IDROTTSMÄRKET 1931. 

Siml""" H~I~' 11 .. 'IM· IC~.I UU,,\JIj~ · 

Ikrt-tg rf'lI ..... ..• •. .. 

Herp;~Lr(im ......... • . 

Hli, .............•.. 

b'('r~. Erik ......... . 

E\('r~. Nils ......... . 

FIlII.. ......... .. ..•. 

Frilll3n 

Fnmck ............•. 

Cih~n .. ..... ...... . 

H"i1born 
.... um lien ....••••.... 

lindh .........•.... • 

LindhJom .....•...... 

Lundahl ............ . 

1.8ndahl ....... ..•... 

Lij\\r:llhielm ...... • ..• 

I'\il&'on. C. A .....•.... 
Normclli 

Ny:,t röm ............ . 

Oden, Gunn ar .... . .. . 

Oll<'u. Olof ...... ... . 

Hibhing ......... , •.. 

Hunl1grell .......•.... 

BÖllIlInark ........•.. 

Sjömdt . ......• . .••• 

Spril1ger 

. len'>'>On .........•.. 

SOOerlil1<l ........... . 

TIlOrhurn .....•..••.. 

"ijhtröm ....•••.••• 

7..aehrissoll .....•..•. • 

A"lriim .............• 

2 

2 
2 
2 
I 

I 

2 

2 

I 
2 

h~l hol 

I 

2 

" 3 

2 
:J 
I 

2 

2 

2 
I 

3 

;J 

" I 

2 

2 

HeSlerande pro" [(ir märl.el torde ,;;mmt!1 möjli(!t 
avlnlQ!'lls. Anmä lan lämpligen till Blix eller U;\\en· 
hil'llI1. Emedan skåpen pil Ö. I. skola mMn'! imiilllliflL 
torde Idsen borttagas se llll .~1 dcn ISlIepl. 

Idrotl..';mörlllen uppmanil;\ all s.kju la sinn 50 f ria .!lkott 
pA del a lt fö reningen mtl hiivII nn!! llll:lsheriittigud för 
urin, dock ej 27 sellt, 

Föreningens andra ski(hu\ ling uElde rum den S 
matS på En.;:kedebanan och hade IItImlat ett tiotal del. 
taga re. Följande re3ultal uppnAddcs: 

Seniorer: 11 Olof Oden I.u.w5. 2, Gunnar Od~n 
J.S:l.20. 31 eö"ta \rijk.;:trij m 2.011.15, II E. Ifeilborn 
2.09.5. S; Sjö:tedt 2.10.15. 

Old boJS. )llgre: II T. Löndahl 2.03.00. 2) Carl 
\l'. Falk ~.22..25. 

Old bop. ä"dre: Il R. D. Söderlind 2.0:1.15, 2, C. 
Aug. Nilsson 2.06.20. 

Föreningens \' rorientering höllll den 3 maj med 
~ta rt "id Släkets järlJ\iigs.~!ntion a Vä,;;ter sbllnan. För· 
~13 kOlItrollen låg \ id torpel Limlal och nlldrn kontrol. 
len dd Lilln I-I orssgä rde 811mt mål I' id Almurellliiket. 
Bnll3n \nr ungefär 8 km. I"ng. Tii vlitl~en gäl lde 
IdrOll5hladets I'andrillg~pris, dii .. al la liiv ln.lc i en 
klass. 1·lär segmde Bibbinp; mCII Ct! t'l SICllt II and rn 
"lats. Individuellt hlev resII lt niei följande: 

S,.fliorcr: I) HihL ing 1.10.07, 2) Wijk~lrörn 1.27 ~'i:i, 
.31 E,'ers 1..t9.26. 

) flgre oldboJ.f: I ) S"enS!lOIl 1.15.30. 
}lit/re oldooJ$: J I Carl",tedt l.I :t37. 2) Lindblom 

1.16.12, 3) Lindlmhm 1.20.56, 1) Uln' rn 1.39.17, 5) 
Fredriksson 1.11.55. 

Idrott.J,;ommittcn slår i ~r~kild tackMmlwtssknld till 
liu idroUschden. som !<tiillde autolllol"iI till kont roi · 
lantern8.!! förfogande. 

Till förbundelJl orielllering~löpnin8' som äger rum 
d(·" 18 okt .. knnnn nnmiilllin811f iT)8ivlI~ till F're.II.1Org. 

Femk a mpen 

rick llpp~kjutns från dcn " till dcn 7 augusti p!L 
g- rund nv nU )" rke~ltorpomtionernll t'il1'hyrt idrolt~ · 
plnhlen. Result ntet bloll följlLnde. 1. 1,'llik, 23UO 
poiing:, 2. Nils ~~I'cril 211il poJing. :I. Löwenhielm, 
4. Springcr. 

Simning 500 m. dCII I J IIlIg. 

HI~ ................ . ............ . 
Wijhtröm ........•........••..... 
LindLlom . ....................•.... 
Berl!grell 
Söderlind 
Uönnmark 

. .... ........ . .. ... ..... . . 

Löpning 10.000 III. de.1l 18 aug. 

Friman ........................ •... 
ThorbuTll ............ .... •......... 
Sprill~er 

TÄVLINGEN Å 10000 m. 

II.:iS min. 
11.10 
12, 11 
12.10 
12.lS 
13.07 

17,52 
17.58 
52.33 

min. 
., 
., 

gick all stapeln den 18 aug. i illiillc! för tlen 3 !reJlt .. 
cM idrollsplnlscll var ~liillgd . BClIu ltntel bl cv följnndl": 

Seniorer : l ) TllOrburn 1~7.58,2; pring:e r 52.33. 
Ol dboys : I ) Harry Fri.man 17.52. 
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S e r i e t ä v l ; n g a , n a 1 9 3 1. 

Poäng 
100 m. 400 m, 1500 m hojd ItlnWI :J'8teg kula diskus Fpjut H:llill 

&1tior: E"era, Nilll 12,7 s, 5~,7 s. [) mO, s. 1 10 ('111 :)3S cm 10,31 In 16,9S m ·Hl,Si 6:~,(;3 6, 03 
Nyström 12,5 59.h b 4 115 i) I n 12,01 IS,9U 39))!) 44 ,20 6,671 
Evef1l, Erik 13,4 59,8 , 9 la,7 -Pi7 10,09 16,93 43,i4 57,07 6,221 
Hunngren l :1, I 58,9 4 -I2,;j 130 I~~ 10,72 la ,74 38,8.5 42,84 6.07S 
Thorburn 13,8 U7,4 5 21 ll.~, 171 \),68 15,16 42,R7 ,7;),95 5,665 

pringer 13,1 63,9 6 23 l l:) I" 10,Q,j J ,j,O:; 3R,Oi 43. 16 5,101 
Ribbing 12,9 140 17,3-1 69.13 
l-I eilborn 61.3 

Olllbol/I A: Falk 12.2 57,5 ., Hi,5 110 öl7 IO,n!) 18.03 5~,!)J ;jR,1 1 6.907 
Undh 12,6 62.S 6 I .q J zr) 41i2 10,46 1.\17 45,37 48,18 r: ~~ ... ,) ,1,.),. 
Hlix 13,3 6i ,i> " 3 1 l 15 ,17:, 0,1)7 1 :),07 4,7,08 42,25 i),2r, I 
ZI\('hrisson 61,6 r, 10 1)01 3'"',311 
v, Friedrichs 13,6 J 25 14,G6 

Oldboys IJ: Löwenhielm 13,3 (;4,3 r, 22 JM ·175 10.04 16.04 4·1,60 53,87 r),~.s7 
l.indlJlom 12.0 (jJ.l r, 'I 110 -IO,~) !J, 'I J 14,10 40,70 45 ,03 fj. 'I I I 
C. A. Ni]P80111 3.,t'j 64.5 r, 20 l :lO 4:j1 H,S7 J2,'::;1 ~S,2!) '::'3, 1 1 ,1), 132 
Berg~trölII 1 :~,!) 68,H 130 --160 0,3,1) 14,4if) 40,47 3H.GO 4,3111 

T i o k a m p e n d e n 2 5- 2 7 a u g u s t i , 

Lörjade under hiillan<le regn. på grund vara\ antalet tii\ 11Inde,50m fullföljde densamma, blev millllre un \alllig!. 
1f ~lIltAlen blc\o: 

Falk S\'en8s0n B1i:< Berp:ttren J..öwenhielm Nil"son AminoH Springer 
100 In 12,2 12,6 I ;~,~ l 1,1 J 3,a 14 ,i 13.6 
liingd j;jO .)10 -167 4ti,~, 479 456 436 I,j,j 
kullL 980 89 - Xit) 7S~ Ha:! 620 613 i/:i5 -, 
höjd 1-15 145 l ,lO 120 130 11.1 1M ,wo In ,')6,3 5U,a Ol,ri 6'},O 02,~ 66,5 78, l 6,),4 
bäck 21,i 20,:) 23,1 
dil!ku8 20,10 28,65 24,00 '1.0,86 24,87 19,17 l !l,51 20,92 
Slav 225 245 215 
IIpjut 34.68 35,03 26,89 ~ 1.03 '1.7 ,20 28.00 32,54 2G.RO 
lr,OO m ,?,24 :' ,2fJ 5,22 6.1 6,2!) 

poilnl{ 4,087 3,478 1,8!):2 1,,12H 'l, 'ID,1 1.270 78! I,HII 

pringer '"' den ende deltagaren, som el'hö ll poiinA i su mtliga tio g remlTlllt . Lindh deltog i fem grena r och 
IlppnAdde 1.050 poäng. 

Tii\ lan om S. A. F :s pris {ör tiokamp gick samti{ligt 
i en lighet med 5tadgawIIs § 2. som lyder: "Vinnare al 
priset h/ir varje medlem, som genom deltagande i 
S. A, F: mäslerskapslädingar i tiokamp under 1.'11 fler. 
lal år "I)Pru1.11 en samman lagd poängsumma a\' 25.000 
poäng:' J ämli!..t !lIlIlma § Ur oldl>o~ såsom jämförelse· 
lal tillgo<loräkna sig hel poäng. senior däremot 4l1ena~t 
Imlv I>oäng. § ~ stadgar. aU tlivlande ej behö\er det. 
la~a i !Ilmlliga g renar {ör all få räkna poäng, 

Efter K\: årstä\,Jjngar är SIäIlningen följande. \'anid 
dock ~t8rlande, som ej deltagit under något a\' dl' tre 
!'i.!lIU Aren. t j medlagils. 

Falk ............ , 
Sven!l~oll ... ,." .. , 
LÖlI'cnhidm .... ", 
C, A , Nilsaon ""." 

Be" p. 

23.0.82 
20.50. ' 
17.516 
9,072 

Ve,Ie/' p, 

23.082 
20.50. 1 
17.516 
9,072 

Lim/h " " " .. "" 
AminoH .... , • • .. ' 
Ulix .... . ' .. . , ... 
Wijk"tröm .,' •.... 
llrllnllber~ .. ' , , .. . 
LindhIoIII ., .,. , . . . 
G. Bt:r,-gren '" , ... , 
lI am (\il ~on " ",. 
V. rriedrichs .... ", 
K. Berggren . """ 
Frunc\.: .. " , .. "., 
Springer " ..... . " 
Koslmann ... , . , • ' 
HÖI1111llll rk ... ,.". 
WllllhcrA ""., .. , 
Arhrink .... .. .... 
Viirldiltuppmiistarn . 

Ile,. p. 

6.697 
6.~20 

6.8-10 
9.919 
4.632 
4,215 
3.9J5 
5.4-95 
2,731 
2.53·1 
1.036 
1.911 
1.685 
1,536 
1,'~95 
1.49 1 
1.206 

Vnk!. p 

6.697 
6. 120 
5.506 
1.975 
1.6.12 
1.235 
3.915 
2,718 
2.731 
1.267 
1.036 

956 
8 13 
768 
7,IH 
7 1-5 
603 

'f ,. ;, /'., ··'.~.,~t ", ~/"" ',~, "/',,' ." ' ...-.. 

STOCKHOLMS Ail/IITOR 

SIMTÄVLING. 

Fredborg. Falk. H. FriHl~~l ~h No ~:er ha\a a\'· 
lagt eimkunnighetsp rOI'el .. for . I{I.rott~markel. thAI· 
lighetspro\et för idrottsmarket I Slflllllllg 1.000 Hl .. av-
lades "id ;;amma lillfälle av Blil., Berggren och L, 
Itönnmark med resp. 2-1.32, 26,07 och 26,33. 

S., A, F:s p risfo nd f ö r tiokamp 

Transport (rAn för~gåeDde hr .... ........... 
T. Fredborg. ytt-erhgan, ..................... 
C, Springer .......... .. ..................... , .. 

kand. T. Brandt, jur. ,.,.,.,.,., ........ "" . 

M ELLAN VASAKYRKAN och 0",· 
gatan, i huset Odengatan 89, ligger 
ett litet Tryckeri som Ni bör ih~g. 

komma vid e\'entuellt behov av tryck· 

saker. 

PALLAS TRYCKERI rekommen· 

derar sig speciellt för skyltar och 
reklamtryck men utför även andra 
!lluDrre arbeten inom brauscheu. 

Billiga priser! Telefon N. 26043 

Ni 
bör gynna 

671: 89 
:): -
.i:-
:,: -

686, HO 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 

.. 
annonsorer. 

FORE.NINGS MEDLEMSBLAD II 

t 
OLLE GRÖNKVIST. 

Dagspres:.en har just fö rkunna!. aU dell !..ände tä\" 

ling;;.automobilföraren Olle Grönhist II\'/idil. FA med· 

lemmar \'eta. alt han tillhörde S. A, F. f. o. m. della Ar. 

~Ian hade just börjat al'läl;ga prOlcn (ör idrottsmärket 

i siher - ulhållighetsprol'cl klarades i I intras I)A !!..i· 
dor - och det å terstod endast sim· och ka;;tpro\cl. 1·lan 

hade ä\'en hunnit skjuta 50 skott A ballllll \' id SI. Skug· 

gan, då en tärande sjukdom bröt honolll, 

TRETORN 
t;YIIUllllitllllilwr 
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C. 
BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Te lellramadreu: Cervins -:- Kontorstid 10-4 

l"'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' '''' '''''' .... ,.,,, .. ,.,.,., .,., .. ,,,.,.,. -, 
SKYTTEFÖRENINGAR 

Ni köpa Edra pri./ölemål i guld .• i/ver, 
n!l,,'lver och lertl. - även dr: populär" 

SKYTTESKEDARNA · 
f önleluktiza.t ha. 

oJI'VKLKH" R K 

]fIL. J OlH[ SON 
K:OI'fSKUT K USET 

7e/. Norr 33M - STOCKHOLM , Kung., . 43 ~ ....... ,.~ ... " .......... ,"" .. ,.,., .. ,.,.,.,"",., ........ , .. " .. ,., ......... , .. ,.,., .... " .... ,., ... ; 
:,.,.,., ................ " ........ " ............... , ... ,." .... ,.,., .. ,.,., .. ,.,., ......... , ,."." , ... ", 

K. ANDERSON 
.... ~ I ... e r oc, "r~ ' .. ",. 

.

.. 
,
1,. 8 4t",.· . ~loJ " /~ r, ' SJ~,/" ,. . }'''I ... ,1 

"' ~J"/j« ,. . Pl .. J~lIrr • K,."sltd l .. , 
: ,\( .. ,.~doell J.,. .. ppo,. 

KUNG L. H OVJUVELERARE 

BEG Å R PR I SKURANT! 
.... . , . .. J.rd",odell 'lin,lis, pi I. S'" 

K. , .. log f,i" I,i I",s~ r." 

C. C. SPORRONG & CO. i 
Tel.Jo", N . ... n. nrap "Spo,.,O,,! &- Co." ~ 

;'"mor.mmnmn""'""'om""'""'~""'~.;~~.;;,.momo~, ,.. . " ....... "" ............ , " ......... """ ........... " ... " ........... "",,; 

JUVE L E R. GULD, 
SILVER. NYSILVER 

OPERAHUSET 

Stockholms mest 
mod erna tysta och 
komfortabla hotell 

S ö "H RNA" 
Förstkl assie Restaurant 
Utmärkt festvåning 
Moderala priser 

DANS 
måndag 
fredag 

Alla goda ting 
ara 

Lunch ........... Kr. 1:75 

3 Middag ...... Kr. 3:50 
Bioaup'; ......... Kr. 2: -

Fullltlndigt toiletltum med 
bed !HI varje rum o. dubblett 
T.!. N ........ rcp 

Ingl.ls ,I,g.nl. DOb 1,lIm, lesllinl,g rek,mmend"as,..! H . . ... ' .h r" • • " ... U h"j. 4&61 

AMATÖ RER! 
EfI~r dagens skytteresultat vila 
Ni Eder bist pi en god och Slil· 
full Ottoman. och njutningen 
blir i n större om golvet li r be· 

klt tt mw e n vacker matia. 

Glöm ej alt köpa dessa hos 

ENGHSKA MAGASINET U. 
1'/1 a~ . d", "}',, Iptrin/mll"" ,,.. K~ln ," 

pmmlll 1111la Kln"nmDf!U. Ir",~"ållt,. 
12 IIIitlljllrt1l)lllnu r. 

31 DROTTNINGGATAN 31 
S."mli"n ,d" fS ItlJnl .. ' pura/nl/Ifr 
f ",tUIor. Ilardintr IKII OIIOmM/lr. 

Pallas tryckerI. Stockhol m HI31. 
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Stockholms N:r 5 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

26:te ärg. = Föreningen stillad den 21 seplamber 1890 = 1931. 

R .... ktio nen •• d ..... ' 
Utdelas gratis till .. 

föreningens medlemmar 
An svarig ulilvare: SVEN SVENSQN MIJo r TORS TEN SO OEROUIST 
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IiYA MEDLEMMAR ,. 
Aktiva. 

Den 5 ok lober. 

Ingl'l\jör [illar Ekel in. 

Stuuerandt'l\ Nils Gustaf Viktor lI agelbcrl!' 

Apotekare Ernst Richanl Bemmi ng. 

!\1edicille kandidat Erik 13: 50n No rup. 

Teknolo!,!: Jhg igurdsson Schrciher. 

LI'J!:itimcrllde läka ren Birger Strll ndell . 

Medicine kandidat Folke Reinhold Th u r~n . 

SturlAranuen :\'il Gunnar Hj almar \1j 'erner. 

Den 30 okl oloer. 

Chilill(l:enjiir Frank August Ilj:aJllla r "C"ijken~k jiild . 
Löj tnulIl Bo \'ilhelm Skogh. 

1_1gerchcf Olof Ua ra ld Slri'm. 

Fil o!!()fi c ma~il!tcr John Ö~lerdllld . 

Stoc ~ hol'" Ttl. N. 0217 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT· 

KOMM IT TEN 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS 

STATSPRISTÄVLING. 

Amatörerna hedrade sig \' id Förbulltlclil 8'tlltSpriS' 
skjutn ingar den 13 sept. genom IIll hli lIn iiig " jiJ fnllll' 
me. i sa mtliga tävlingar. S törslil ii rOll tillkommer 
Bertil B;;nnmll rk. som. just lu: mkomlllell rrAn Pol en· 
resan. I )ckad~ lä!!'ga be~ la p; pli mii"ta rti teln efter 1'11 

5ton.lilad sl j utn ing med endast tre Jloäng horl ~kjutna 
1 rem In\elserier. Ha n b lev mä:<lare rörsl efter IlUrtl 
kamlJ ml-(I E. Blomquist. . och L., och JIled \A r egen 
1'ljel nHröm, som belade rj iirde pl atsen efter nll , ill 
och med ha lett tä,'l ingen. Den lredje deltagande a ma· 
tören i mä~ter;;kal)e! ,'ar N. G) ll ens\'ii rll , som 1 1t'1>-~' 
utom erö, rade riksmedaJjen i gul d genom si na 100 p. 
i hu\utl ... kjutningen . • Vi g ralulera ~rski lt de;!$ Ire "Ior· 
sk) tta r. ",I en ä \'en andra goda p restationer g jordes. 
SAlunda sköt ElmqYil';1 50 p. pA 600 m. och IIjdm. 
:;Iröm 96 p. pA 100 m .. va rj ämte Dag h reill('r kom 
pA :{:d je plats i andra klassens IHI\' lIdskjll t ni n~ med 
godn 99 p. 

För ön ip; t bctlja \' i aU rA hiin\isa lill nc(l lI n ~ 1 ende 
utd rag ur de d igra prislistorna : 

Ifu t·ml.skjlltningen: 

1\1. fl '. 2) N. Gyllell!wiird 100 p. (9 '\i la ·'l. 5) n. 
Hönnmllrk 100 p. P ' ·"i la"l . IS) I IJj;'lmslröm 
99.2 p., :\2 ) J. Lundherg 98,5 p .. t IS) II j . \Verner 
9·k7 p., 16 1) L. Rönnmark 9 1 p. 
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Kl. /1/. 7) S. Schreiber 9 1 p., 15 ) G. Wenner.ström IX) 
1),,31) T. st röm 87 p. 

Kl. II. 3) Sc:llrei~r 99 p. 
l laplii\lingcn om Non::ka Fatet komma \i Ila 6:1' 

plaB med 891 I), 

Tiidifl& A: 

(5 k. lO.ring. 300 m.) 
Kl. fil. 18) H. Friman 19.25 p. 191 I. Hj dm,.tröm 

19.25 p .• :i2) B. PermIIII 19 p .. 361 Hj. WenlN 
18.5, p .. 551 G. Wijkström lK5 p., 61' L. Uönn. 
Il1l1rk 18 p. 

Kl. IfI. 15) T. ström 16 p .. 16) S. Schrt:iher 16 p. 
1\1. 1/ ,51 D, Sch reiber '16 p. 

röding B: 

(100 m. ) 
Kl. IV, 4) I. II jelmsl riim 96 p., 33) B. Cyllrl1!'I\iird 

92.5 fl .. 47) I-I. Friman 9J p .. (1) K. A. I)t>ter,son 
. H9,~ p., (1) ,0. L~rlT1ark S9.5 p. 

1\1. 1/ . ~) J\ . ElnlClvlst 50 p., 15) B, Rönnmark 17.7 [I .. 

II J ~'. ~I c!-~J.cr 17 p .. 17) H. Friman 16.25 p .. 
m) l. Znchn ... _~on 15.5 p., 701 Hj . Werner ~.5 fl. 

lIIästt!rskapet: 

Förbund!;miislarr: Beriii Hönnmark (50. t9) 18+50+ 
i-5O=:- 118 p. ~ 19 '\ ila" ). ke man I. Hjelmslröm (19. 
17) 5O+-18-H5=113 p. 119 "\·ita"). 
. IWnnmark fick guldmedalj och Hjelm:;lröm si her. 
Jt'.IoIl~ \ id öntla~skviillen" pri.c;utdelning på I{eslauranl 
Clllel, llnr den unge (orbundsmästaren \'cderbörligclI 
a\·hurraeleo. 

S. A. F" STATS PRISTÄVLINGAR. 

lIi.doricn Om "eMa skjutujngar. som gingo 8\ -la. 
peln den 27 ~eJl temher. ii r hislorien om hur Beriii 
HÖllu/lmrk i el fte timmen hlcl' föreninosmåslare ihcn 
i ~kl)lsljutn ing och dessutom satte n)~ t rurenillSft' rc. 
kord med 199 p. pA mästerskapets f YTa lavelserLcr, där. 
n~~d förpn~sa ndc Siifwenherl.lJ rjolhsrekorcl, 1% p., ur 
vIldden . 1·11111 11 vii r~ t a konkurrcnt \'a r NilJ Hdl stclI . 
·om slutucle p~ II) ~ p. ~.önnmarks skjutning vur nOf: 
el! nv de l:! rn nnnste ma.'lterskapsresultat, som IIpp' 
11I111~. och en vänlig final till han:; skytte i Slo(:kholm. 

Men rö r all ih'ctl lala om vanliga död liga sil. ~jor. 
c~rs ock!IA nv de>'Sl.l goda skjutningar. S!ilumla. !'tlltade 
1::. Wm'sberger med 100 p. i IHU utlskjulrainocn och er. 
ih rade därmed årel.! inteckning i H. K. H~ Kronpril;' 
6C1l~ \lIl1driug:.pris. F. ö. knu omlala5.. aU ieke mindr<' 
iin 75 amatörer deltotro i tiidin~arna. \ ilkel ä\en del 
ä~ rekord. Vi lJ.1r:rgha .här nedan den p ri5lista. enligt 
Vi lken do@:ens pre:.tll llonu belönades "id hiiJlen~ 
kluhbafton pA Tennbstadion. \·a n.id \.j ej kunna U/l. 

der! lo aU &ärskih framhålla Bertil Rönnmarks 50 p. 
I,a 100 m. med alla skolten underbarl \-iil samlade. 
dära\ 9 SI. i det '",ita". Resultaten hJe\·o ; 

'hlt'udJkjrd/lingell : 

Kl. I . 
l. Nils Werner .... 98 p. 

Kl. II. 
I. Ih g Scllreiher .. 97]1. 3. V. Törn ...... 86]l. 
2. . Kinc!slröm .. 92 p. 4. T. Fredborg ... BI~!J . 

, 

Kl. III. 
I. K. G. Thun bcrg . 99 p. 
2. S. Il ihhing .... 98 p. 
J. S. Schreiher .... 91 p. 

Kl. /I . 

J. O. Löfnlllrk .... 97 p. 
2. A. Tell/l.~trand 96.25 p. 
:t \il:! Larsson .. 95.5 p. 
l. Y. Zacllri,.gon 93.25 p. 
5. F. Geor~ii."emm inp 

93.25 p. 
iii. M. 

k I. Teng\'a ll .... 91 p. 
5. F. Berggren .... 9 1 p. 
6. G. Wenner;::tröm. 90 1" 

6. E. Höjer .... 93.25 ", 
7. A. Uggla . ..... 91 p. 
8. R. Blix ....... 9 1 p. 
9. G. A. Ri;o;ing ... 9 1 p. 

I. E. '~ asshergcr • 100 p. 5. L. Rönnmark .. 9R p. 
2 il.'! Jl eJ/sten 99.25]l. 6. Hj. Werner .. 97.75 p. 
a. '\. Elmqv i~ 1 .... 98 p. 7. Bo Gyllc115viinl 95.5 II . 
I. Il Höllll mllrk .. 98 p. 

(iir '/ilrg II (5 sk. lO· ring tavla ~ m.) 
Kl. I. 

I. ils Werner .... 29 p. 

Tiil'ling Il (5 sk. 1O.,int{. lar·la :JOO III.) 

Kl. II. 
I. P. Tiberg .... 45 p. 
2. D. Schreiber .. 45 V. 
'.\. A. Kahn ...... 4·1 V. 

\ 

rä"fi"E! C , 10 sk. IO-ring. tavla '300 
Kl. III. 

m.l 
• 

I. S. Schreiher ... 92 p. 
2. C. Hagelherg .. 90 p. 
3. T. R. möm .. 88 p. 
I. E. E"er;o; ...... as p. 

Täl 'liflg D t precision ;<eric mot lO.ring .. Iavl .. å 300 III.) 

Kl. IV. Kl. M. 
I. C. A. Hisi ng .... 87 p. 
2. E. A. Olll sson .. 8.t· )l. 
:J. I. G. I. ll rssoll .. 8!1 p. 
I. Sip:. Hcllberg ... 79 p. 
5. A. Tengstrnrul .. 78 p. 
(j. J. Sleenie ..... 73 p. 
7. Y. ZacllfillSOlI " 76 p. 

l. B. Rönnmnrk ... 9;~ p. 
2. B. Permall ... . 90 p. 
:1. N. Hell sten . .. . 87 p. 
L. N. G}llcn.i\'iird . S(i]l. 

5. E. Hel lsten .... as p. 
6. J. Österdahl ... 8-1 p. 
7. H. rrimnn .... 8.1 p. 

räding E {6 sk. JO. ring. 1/3 fig. 200 m.) 
Kl. I och II. 

I. D. Schreiber ... 6/46 
2. r'. Tiberg ..... 6/ 15 
3. A. Kahn ...... 6/ 13 

Tädinl! F (6 sk. lO.ring. Il " fig. 200 m.) 

iii. III. 
J. C. Werlllerslröm.S/ 25 2. G. Öslerdahl ... 2/ 16 

Kl. IV och .11. 
I. O. Löfma rk ... 6/51 
2. n. RÖllllmark .. 6/50 
3. E. Höjer ...... 6/4-1-
I. I. I-Ijelmström . 6/4.3 
5. E. JCll llcl ..... 6/ 38 
6. E. Hess ler ..... 6/,~iJ, 
7. J. Lu ndberg ... 6/34 

8. L. Rönnmark .. 6;'33 
9. A. Tellg~l rand . 5/43 

10. I. G. LarMon .. 5/ 11 
II. N. larsson .... 5/ 40 
12. Hj. Werner .... 5/ 38 
13. Sig. I-lelJ berg .. S/3H 
14. B. Gyll ensYii rd . 5/36 

••••• • 1' I'·I·~·"/··'.~ ..... .'~,'. ".~, "'''.'', " .,. ~ 
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Tät.fing C (400 m.) 

Kl. /11 och IV. Kl. M. 
J. A. Teng"trand .. -l8 p. l. B. Rönl1mark. ... 50 l'. 
2. C. A. Ri~ng .... 46 p. 19 '\ita') 
3. F. Ceorgii.Hemming 2. B. C) Jlel~\·ii rd .. 18 p. 

45 p. 
1. n. öderlind ... .-J5 p. 

3. N. Hellsten 18 p. 
4. E. JJCY.ler 18 p. 

5. E. A. Obl..son . . 4-1 p. 5. 1. ÖSlerdahl 17 p. 
6. 'fh. \Iothander .. 41 p. 6.1\. C)lIemt\ärd .. \7]1. 

Miislerskapel: 

J\ liistt'rskrtt 
2. 

Bertil Rönrunark 1991'. i3 1 "vita", 

3. 
. 1. 
5. 
6. 

Nils Hellsten ... 19\ p. 
H. Friman ..... 190 p. 
E. Wassberger .. 11 2 p . 
B. GyJl ens\'ärd . 142 Jl. 
A. El mqvist .... 112 p. 

JUBILEUMSSKö LDEN. 

Ilen 1 ok tober gick denna krä\ancle l iivlin~ 0\ :< Ia· 
pe111 och gav \'erkligl goda resultat. Segerllerre hle\' 
Erir Hellsten med nytt röreningsrckorcl eller .·umma 
378 p., \ilket resultat med en poäng ö\'er!ltil!ler 1921 
Ar!! rekord. Närmast följde Bo G}lIen.,·ä rd. 110m hör· 
jade !!lltligt med 193 p. ,! I men stannade p4 177 p . 
r1 lindra serien. De bäsla poängerna ble\o följande: 
l. E. Hell~len .............. 37H". ( 191+1Bi) 
2. B. Cy lIens,iird . . . . . . .. . . . 370 p. ' 193+ 1771 
3. E. Höjer ......... ..... .. . 366 I'. '189~ 177' 
1. A. Elmq\bl ...... 3(,(j p. ,185,.181) 
5. l. Ilönnmark ........•.... 360 p. (181)+1801 
6. C. A. R i~ing .......•. ,.... 359 p. , IOOtl79) 
7. 1. II jelmström ............ 356 p. t I Hf"417t'iI 

T REDJE TÄVLINGEN OM DREWES. 
POKALEN. 

Olle' 193 1 för delta pris avgjordC!l ii\en sijn dagcn 
den I oktober. Drll I)"ck lige blev 1::. A. Ohlsson, som 
tlköl precis så mycket 50m erfordrades för ull "!ltraffa " 
K. A. Pelerson. !om hade sammIl II lutJloiing lIlen en 
'\W' mindre. Ohlsson hade 46 Jl. p~ fö rsta omgån~etl 
ocll 13 p. nu. under det all '·K. A:' hade pln~rnl 
.ina poänger om\'änl. Slut resultaten av 4re1J tövlan 
om priset blevo: 
J. E. A. Ohls...l<On .........•........•..... 
2. K. A. Peterson ... ..• • ••....••. . .•... 
.i. l. Rönnmark ........ . . .. . . ..•. . ..... 
I. \. C}lIensvärd .... . ................. . 
5. I. Hjelmström ..........•.•....•...... 
(,. J. Ö'terdahl .......................... . 

89 p. 
89 p. 
88 p. 
87 p. 

86 ". tu p. 

TREDJE TÄVLI NGEN OM VANDRINGS. 
SKöLDEN. 

Sa Ilör IlA .Iulel ay året ~ Iut tävla del ju om eH 
I~r l del \ antlrmgsjlriser. Den lloklober kom I ll f ell 

!sit VlIlldrillgs.sköl~.etl. Bertil RÖllllmark hadt' re;>,t upp 
frAn I\arlskr?n~ fo.~ all hemfö ra priset. Oell IIUII l)!". 
katles. oc~sA l Sill fores8t5. dock fö rst cfler apiilln undo 
omSkjllln mg med A. Elmqvisl. 50m dock lill Il ist måsle 

"bila i g räset"', till stor del beroendc l' elen di\liga 
~ik lel1. Då \id denna lii \'!ing resultuten )14 alla Ire 
! kjulnjngarna räknas. fAr mall \·id 4rel.! !lista ol1lgång 
Ip'ärr se a llt för få !lk}uar. vilket :>äukilt i Ar \-.Ilr 
rall~l. rek. hästa samman lagda resultoi blevo: 
I. Bertil Rönnmark ................... .. 86 lr. 

S(j tro 
81tr. 

2. A. Elmq\i51 . . ...................•••.• 
3. Y. Zachri.s-"On 

TREDJE T ÄVLI NGEN OM LÅNGDISTANS· 
POKALEN. 

Den II oktoher sköt man även färdigt för Länp· 
elistl1l1spokalen för årel. !\len dA I1U Bertil Riinnmar).. 
hnde kommil hit från Blekinge. !A var del ju ej sil 
m)Ckel alt gö ra för övriga aspirunler på d)rgripen. 
Bönnmark "kÖl denna gång samman lugt J05 p. (56+ 
~9) och förra gången 108 p., alll~l\ SIlrnmlln lllgl 21;~ p. 

Ull dc 220 möjlig8. ell resu ltal ~om iugen kWI(lc hota 
Nii nnasl följde Lroder Lennarl, !100 m hade 107 p. i 
flirra omgången men nu slannude på 96 p. Ilii~ t under 
Aret ha följande marmar skj Ulit: 
I . Bertil Rön nma rk ......... . 
2. L,,,,,,rt Rönnm"k ....... . 
3. Y. Zachrisson ... ......... . 
I. A. Elmq\isl ....... . ..... . 

2 13 1" 
20:" 1" 
2U2 p. 
200 I'. 

( 108+105) 
(107t 1)6) 
(JO.J.+ 98) 
( 93+1(7) 

STOCKHOLMS SKVITEFöRB UNDS FÄLT· 
SKJUTNI NG DEN 18 OKTOBER. 

Amatörerna startade hö"lens riiIGk)tte.;iiMlI1~ pil ell 
!E läll~ncle säll. Det gällde rör o framför allt att 
hålla ,-år tälplacering i grupptävlingen. ~om \i erihnl 
under lirel.! f}ra föregående skjulnin!!ar. och deltn 
~kedde särdeles ö\'erlygande, i del g ruppcn. he''''elllle 
a\ Iljelm~tr(jm, Zachri.s;;on. L. nönnmork. Elmqvu1t 
och L(ifmark hell resolut gick och \ ann rnltd 120 Ir., 
hein 10 tr. framfö r Göta livgarde. Eli lika ~ to rt gUido 
jeämne för oss amatörer vnr I-I jelmslröms i!egrr i hein 
lävlingen med verkligt fi jrn iimligu 29 Iriiffnr. Och eltl 
hlev amatör-dubhelseger i fjärde kln!l~t.'n. till ZUl.:hris. 
pan mttl 25 Ir. belade undra plllti>CIl eftcr Jl jelrn~trjjm. 
l3ä.c;te umatör i mäslerskapsk lu8~CIl blrv C. BohlllU Il 
mett 25 tr. Vur nye nnJmklaS!a re T. Wun~e1i u l! dt'hu· 
kralle med 17 tr . och 15:e pl ats, vi lket lovar volt fii r 
framtiden. - Dagen hlev f. ii. CII \f'rkli/o: triumfdn .'~ 
för S.A.F., t)' \'i ringo inteckningar hAde i Oraken· 
hergs pris och i Stormen poka len. Trup,,~kjulningcll 
gick däremot sämre. ty där blev jumboplat'<Cn dr. 

D[n l"tora daJrens synliga reocultat blevo: 
Kl. ,11. Il ) C. Bohman 25tr" 13, L. Rönnmark 25Ir .. 

231 A. Elmq\ isl 23 tr .. 2-1,) B. C,lIensvärd Xi tro 
Kl. W. II I. Hjelmström 29 tr., 21 Y. Zachri8."On 25 

tr .. 12 1 E. Jennel 23 tr. 
K/. //J. 18 ) S . Bellander 18 tr., 30) K. C. TlulIlherc: 

16 Ir .. 311 G. Hagelberg 16 Ir. 
Kl. II. 15) T. Wanselius 17 tro 

LAGPRISET. 

Tä\'lan om det s. k. La;tpri~t och d(,11 ~mlidi~a 
humJjJ..aplävlingen ha ju alltid VU ri t popIIlära, \ ilkr! 
murkielI dcn 25 oktober. dA nio InI!; ~tiilldt· Ilpp till 
lIrelll lälling. llestJltatcll hlevo dork rj elr'lIln ftlll1r. 
W II öglI som van ligt, \'ad det nu knllJc bero IlA. lJul l 
individuel lt lyckades Eric Hell sten. 110m sköt su mman · 
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lagt % p. ocll nIccl 7 p. hanclikap kom upp till II);:{ p .. 
lIiirllla~t följd 11\ E1mll\j,.t. I lagtävlingen bdnde trion 
I..Mmark. Ode'lI och Georgii· J-Iemming rörsla platsen 
m~ ~umma 295 11_ .svArt hotade av de hå närmo,,! 
niljllndt' grUj)lJcrna. Urmark skÖl 101 p. /Ilen kall 
ellli~1 !Je,.liimmel-.erllll ej komma i fråga i .Iell iudhi. 
(Iuella liidingclI. el han tillhör det ~gr8mlc Ioget. 
f'rotokollel uhi!aT Hiljande fokla: 

LflJ;lädingen: 

I. O. LMmark. G. Oden. F. Georgii.Hemmin!!, 
295 p. (101+ 98+961 

2. J. Iljclm~lröm. E. Jeunel. T. Åström 
293 p. (99+ 9!l-t% I 

3. E. IIclJ,.tcn. A. E1mflVisl, T. LöndahJ 
293 p. (IO:~+ I OO+90) 

l. L. IWnnlllark. Y. Zachrisson. K. A. PCler~ol1 
289 p. (98+ 96+951 

5. n. CylJ cllsvärd, C. Wiman. P. H. Tham 
282 p. (98+ 9:-l+91) 

(,. II. I v(' ru ~. E. Jl esslcr. C. G. Lilldfell 
279 p. (96+ 9:i t (0) 

7. I. G. l.urs.;jun. J . Östenlahl, G. Wijk.ström 

I. 
2. 
:1. 
I. 
5. 
lo. 
7. 
H. 
9. 

Iii, 
II. 
12. 
1.,. 
II. 
15. 
16. 

277 p. (9lt 92+92) 

lmlil ,jflm:lIa lärlingen; 
Erie lI ell"ten .......... .... 1Q.3 fl. (9<'><- 71 
A. Elm{l\ i~1 ............... 100 p. (97+ 31 
I. Hjdltlström . . . . . . . . . . . . . 99 p. 19 1+- SJ 
S. lIellber~ , ............... 99 p. 193+ 61 
L. Rönnltlark .•....... • .... 98 1). 1%+ 2' 
Il. e} lIen!Härd ...... ....... 98p. 195+ 31 
E. Jenne! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 p. 19:» SJ 
F. Geurgii. ll cmming ....•... %p. 195.,. II 
, . Zachri8...iIOlI ............. %p. (9 1+ 5) 
B. hrru~ .................. Q6 p. (83 .. 11, 
T. ~trum ........... ..... 96 1'. (80+161 
K. \ . Pcter~1I . . . . . . . . . . . . . 95 p. (BBt 7, 
f.. A. Ohl ..... oll . . . . . . . . . . . . 91 JI. tBBt Ii) 
E. Il c$sler ................ 93 p. (!!St 51 
I. G. Lllr~OIl . . . . . . . . . 9ii fl. (S6+ 7, 
c. WiruUll ........ .. . 93 p. i80+ 1 :~) 

DE AKADEMISKA TÄVLINGARNA. 

rit' akll llclllisku tii\' lingarna. som även della:lr 11Iidt· 
flil'llll-\l" lill tO('~holm, dellogo som vallligt en Ile! del 
nmutiirer lIIe,l slo r fnullBÄng. Sålunda blcl Bertil 
Uiillnmark akademisk skolsk)t1emi6tare för tredje e:lln. 
gen i rad, en prestalion som han torde I'ara $un ka 
cn am om. Denna gAng salt det dock hArdare Al än 
fiirra Aret han l}ckaJes som sisla man L.ounna me,l 
i 1tI~It'r .. kapel" lindra omj'!'ång med safIuIIa jloänl-! ~om 
Ilt'n tolr'e och ul5lagne ~k}tten. men sedan !';köt hlln 
cndaH hon tn enda poäng till. Dock \'ar han in i dct 
.. i~11l 1I,lirl IlOlnd 8V dr egen Nils Gyllens\ärd. ~III 
~jorde en utmärkt sk jutning och si ulade som DIIdn' 
man ell(llI ... 1 en poäng efler segraren. BIolHI ö\ ri,l;!~ 
amatiirpre~tD tioller i den akademiska skol;<kjulnin"en 
lilja ,i niimna Zacllri::>-~n 98 p. på lO.rilll!lul ta~ln 
:-100 III. ligfl,allde. - Ä"en del akademisl..a fält!'k}lIe. 
lI1ii~ll'r~kaJlf'l gick till S. "'. F. genom Lellllllrt Hiillll ' 
IImrk. Will ~alllli(Ii~ 1 pa"~ade pA all vinnn Förhumlet:! 
lIlii 5 1I' r,lkllp~k l uss. larom mera sena re. Hjl'lm!!olrölll 
\(llIn sf:nio rklll!Scll i fältskytte. nä rlllusl följ(1 nv 
Wijhlröm. 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS FÄLT
SKJUTNING DEN l NOVEMBER. 

\' ra Irillmfer i fälbk}tle m'iddc denna dag "'iII L.ul · 
Illen. i tlet \ r prujJ' •. beslaende av brödernII Hönn. 
flIark. ElmCJli~t. IIjelmslröm och Zachri>o..."-On. ö\crlii~ 
IICI "t"Aradt med 121 Ir. mOl Södermalm och Liljehol . 
mens 109 lr. I)es~ulom blev det ä\eIl denna gilllg in. 
dilidudl dubbelseger rör S.A.F. genom Lennarl I{tilln· 
TllIIrk och A. Elmq\ isl. som med 28 resp. 27 tr. hela{le 
tie ha för~ta plalserna i mäster5kapskla~n. Gcnom 
,le,," framJllin~ar säkracl~ "år täll>laeering i ,!truPI)' 
tU\ lin~en ror Aret. 81and öl'riga amatörprc;;lationer 
lliir nämnas E. Evers' 22 tr. i klaiill III och T. WnnS!". 
tius' 17 Ir. i klas Il. Eli uldrag ur prislislorna \.isu l· 
fiiljnlltlc: 
1\1. M. I ) L. n önnmark 2R tr .. 2) A. Elmq\ iSI 27 tr .. 

8J !Jo Gyllclls \,(i rd 25 tr .. 26) H. Friman 2:3 Ir .. 28) 
!J. HÖlllllllnrk 23 tr. , 29) G. WijkströlIl 23 Ir, 

1\1. 11'.6) I. Hjt'lll1ström 2-1, tr, II,) E. Hc:tSler 22 tr .. 
20) E. Jellllcl 22 tr .. 22) J . Lundhcrg 22 tr .. 2:{) Y. 
Zacllri'UlOII 22 tr .. 36) S. Jansson 20 tro 101 I. C. 
Lnr~~oll 20 tl" .. ~5) E. A. Ollls.."01I 20 Ir .. 17) N. 
e} t1ensviird 20 Ir. 

Kl. 111. 31 E. E\·ers 2'2 Ir .. 12) K. G. Thunberg 19 tr .• 
181 G, UUKether~ 18 tf., 351 S. llibJ,in~ 16 tr. 

Kl. II. 131 T. Wallselill~ 17 tr. 

TÄVLINGEN MOT LIVREGEMENTET TILL 
HÄST DCH KONTORISTERNA OM 

SJöBERGS PRIS . 

Som lockalll erölTa{le \ i ilåras till .... unmuns nU.'11 
0\1111 ... 1 tondto fiirenill!!ar apotekare Sjöbcrg" \ andrillfl'" 
I)ri ~ fiir alltirl i Iii> 1,," mol Sl.:arpsk) lIeföreningcn. l\u 
ha Ii kommit ölcrells med Lh'regcmentel lill hibt ()(' II 
"tllIlori-lernn om forl·all täding om pri«et pA säll . 
all \' i IIIäiiII III'P l1led ell 15-mannalag. I'arav dc 12 
hii,1l111 r('~llltnt riiL.nas. LiHegementet med ell IO.lIIan. 
IIIlIUf/;, IUrltI' dc Il häsla resu ltaten räknas. oeh KOli ' 
lori ~ t erlta med cll S'lIlllllnalag, I'a rav de -I, biii'la rlik. 
IIUS. Vnrjc IIl Jl melll elll skjlller en prcci5ions~erie Il 3(}0 
!Il . 11101 S·rillsad IIII'Iu under 5 min . och en serie på 
~i mill. LUJ.:cns medel poäng är avgöranlle. Om pri~('1 
l:iv lllll II g ngcr liriigelI. Tre intecL.ningar fonlras fiir 
~ t iill(liAI ögllndeskap. 

Vi I,ode all i nr !!otå för anordnandet 11\ ( Iell för ... lu 
tä" lingen UI clella slag. Den ägde rum söndagen den 
8 nf)\ember och gal till resultat, alt amutörerna seg. 
rade!. iherläpet N\äl i Jag som individuellt. ,ilket 
torde (ramgå al nedollståtonde protokoll. Vi göra ('" 
AAr .. kild honnör rör l..ennnrt Hönnlllark! ~'Odl\ poäng i 
(Itl !Håra ... kjut\ädret. 

ulgtäl'lingen: 

II AlIlaltirförellin~ell .......... ml'dclJloän~ 92.58 
2) L.h regt'mellll.'t Ii II hii~1 ........ medelpoällf:l l! 1.75 
;{) KOlltori"teruas !'k) lI ek lubb .... medelpoän~ 83.25 

l"dil,irJurlla lät'lif/gclI: 

I. Lennarl n Ön nma rk. 
2. II. Friman 
::t 1'. Bj ii rk/lllltl 
I. A. E1mll" ist 
5. n. Gyllensviird 

Amalör. 

.. 

97 p. (13 ""i iu") 
97 p. ( I I "\'itu") 
96 p. 
9·~ p. 
93 p . 

, , •• ', ,,' ."fl '#" ~. ," .'-.,. " ........ -.' ,'.' • ~ 
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(,. K. A. Peterson 
7. E. Hellslen 
8. Hj. Werner 
9. G. A. Hising 

In. E. Jel\lIl.'l 
II ...... E. Rohaek. 
12. K. f. 'Io:o.slx-rg 
13. I, 1I0lmFlröm. 
II. n, Pennan, 
15. I. Hjelm-tröR!. 

Livre~. 

Konlori!)t 
Amattir. 

93 p. 
93 p. 
9;i IJ. 
91.1 p. 
89 p. 

89 ". 
89 11• 

89 p. 
ag " , 
89 p. 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS FÄLT

SKJUTNING DEN 15 NOVEMBER. 

I)enllu lIong ;:pcl~dc de~ cgel~lligen .i llg~n roll, .~~~lT 
~ ruppf'lI placerade 519.' då llf~ts 1I~.lccknlllg l ~U~IO ~' or: 
",vo r~pokulell redall 5ukrats I'IlI hosten~ IIIl !IJregn, "d, 
IIkjlllllill,2;ur. Ordinurie gruppsk)' ll en Zllchn;l;;ol~. lindi' 
Wrsovil ~ig. mell förste sup ple:IIlICIl knud vug,radl' 
IIh~olu t (l1l gA in i gruppen. \'nrfi!r rc~uhulcl htoll kl~lI ' 
dl' bli ('II: andre suppleanten Wi}k~lrijm sktil \'orl Slp;. 
under elet nll ~L.julchden skÖl I'torarlat. E,pcr~lIIl·n.~rl 
~jorde haru sju träffar för gruppen. EmellerlId Imr· 
Fad~ IrolS allt andra plal.!!en i ~rUI~ptii\ liup:en . Ilulur· 
li E!:tvi~ främ51 tack 'are Lennarl BUlllunar!.:. !-Om .~\' 
~Iulade ~in ,rada säsong med 27 tro IJ delHIII l!~&ra falt · 
~kjutnill'. t\är \'i gratulerade. så~. han cI~k ('J ~~~tl ul • 
l) han hade enligt egen uL'3go :;uml~t. el.' truff I'" 
liilla.~lc mald och därmed SI()('kholmi'r,clnlll1:ton~ al· 
bum. t\iir alll kom omkring ·kilJe dcl ,h)(·L. I\å Iräff 
mellan honom QC:h ,;egraren Blom1iui~t. Ö\ ri1:a ~ruPJl' 
~k}tlar lorO Hje.lm~tröm. R. G} l1en~l·ii nl ocl, Elmrl'i~t. 
Skjutchertn Jennel 8köt som ... agt hra och hamnade 1'/\ 
Itelljt, Illal:'l i L.las~ IV. Amalörerna.$ r('''nltat 1111'''0: 
1\1. M. 51 L. HiinrlmurL. 2i tr. 
Kl. II. al E. Jenne! 25 Ir .. 91 I. U jclm~l rijm 2~ I." 

13 ) S. JllnSiloTl 23 lr., 38) I. G. l..or",~on :lO Ir., 
10) Y. Zac1lTisson 20 lr .. 12) B. SÖflerlilH1 19 Ir. 

1\1. 111.15 ) T. H. Åström 19 tr .• 201 S. IHhhill).( le tl'. 

Al, II. 19) T. Wall5elius 16 Ir. 

Kl. I. 16) C. Springer 18 Ir. 
AmalÖrema.i framgå ngar i fiill:oL.}1l1' i dr till \lIdt 

g lällj ollde $Iora och mango. SåilInda ha \i eruvral n l'el~ 
Aruppläding:;illtecL.ning i Fasta För~lllrgjlokat{'n och 
Cdtt inlecknin!lar i Draken\,ergs ruh.-;~ylll.'pri s och i 
Stonnenpokalen. 1 Hj elm81röm har överlägsel .scprat 
i fjärde. klaS5en och erölTar durmed Slockholm:i-Tid· 
Uillpel1a album. närmast följd al' Y. Zachri:.>;OIl. och 
"land de tio sl~lIar som beltinas med Oa~en 1\}lleter~ 
IloL.aler för de r)ra. bästa skjutningarua under rel. 
.ltl"rfinna;< ej mindre än rlra amatörer. nämligen "rii· 
deTna Rönnmark. Hjelmström och Za('hris..~II. .A.F: .. 
hä:t~ räl15k\u för årel är ulan hekan LenlIari !lönn· 
mark. som 'j rnii~er~kaJl~klllSM'lI helä~ger alldr. Illat .. 
lall eher E. Blomquisl S. o. L.. med 155 Ir. p! ,.inR 

.... , skjutningar rör årel. della utan honriikllandt' 3\ 

111'12011 .. kjulnin!!;. Hall lorde i frAga om me{lcltriifrl\
n'~lIltal 1i1!'.8a etta i förbundet fiir aret. För allt delta 
hedju Ii alt fii tal·ka och gratulera dilmell I..ellfla rl. 

\ Ar ef1;en guldmedalj i fä ltskju tnin g. !Olll ju ej III· 
delas alltför ofla. har i år t: riinal:i U\ ej mindre iin 
~rc medlemmar: Lennart Ilöullmark. Ii jcllllst rtill1 0('11 

Zuehri",son. För Hjelmslröm hiingde del p8 ~iS I!l i!~ju I . 

ninnen. 0111 han sku lle Iyckns upprylla mä!l('rskn I'So 
rorclringnrna. Han föreföll nöjd. nör hun ncL. ~eI.~. 
nit han;;; 23 IräHar I'oro Iillräckliga. I'ilkel ju ej ur 
all undru på. Vi gratulera. 

YTTERLIGARE TVÅ MÄSTARE INOM S. A. F. 

Vi ha i år haft gOIt om mästare al ~kildu i!la~ .iu?m 
\mlltörföreningen. så aU \,i hörja . smått alt .bt~ blrt 
hort!kämJa vå den ,·aran. Emellerini kunno \ I ej I~la 
bli all nnmnu ylle.rl iga re I" , amatörer, ~1Il hedra.1 ~.I.P., 
\ar och en på s.iu speciella gchiel. Vi IUllka dA I ror· 
~III hund pi U. Friman, som i å r l}ckadC!l löe:~a 1~laE! 
p mästerskapstilelII inom Officerarnas J\.I.a l skJU I II!II~S' 
fiirblllHl för sammanlagt rC!;lIhal pA ge\ nr och PI ~tO I. 
Vrilllon berällade sjii"" 311 han dennu gA ng för ol'an· 
lighelens ".kull I'ar tvungen all s id "inn lIl ~dliiv.lu re 
hll\'lId:'/lk ligen på pislOI. Ann"'" bruko r han JII 1' lIltlU 

med siu gcviir. ,. .. 
Den andre mäslerskytten är E. IIcdborn, \·d ken IIV('II 

dennu Kållg höll s ig till sill fuvori l1'8j1CIl pilhl\gcl1:. lJclI 
hiir gl\ngen gä ll de del icke mindre :in !wen!'ku m!l~lcr · 
~kul)el. som anordnades av Slockholm.'! BIlt;,sk).uek lll.l.l.11 
den 18 okt. Enli!!:1 pressen '\anl1 som vanllf;l III KeIlJ I1 ~ 
E. ~l ci lhoTJl ', men del Wrringar ju ej I,restalioncn. V, 
iiro "Iuda ii\er all räkna svenske mustunm i b!g.sk)lI~ o 
lilI låra medlemmor. 

NYTT VANDRINGSPRIS 

RIKSSKöLDSTÄVLINGEN. 

\)1;' 11 a\ förenill"en inSlirlade nalionellu IiiIIiIIgell 
I' I,emmabanor o; Riksskölden har i Ar tillfö rts ell 
n}1t poiinl;:pri.s. i del att O\'all al bildade ~ t tli@o sillcr· 
kanna erhålli ts såsom gå\a a\ en Wrenin@!mwl('m 
fabriL.Ör Jobn Larssoll i firma \Ie)·.! slärkkrap:ar. Pre· 
miurlällill"'en om prisel som Lenimll~ '·\Ie).kannan", 
hle\ ~}lIIl:rligen I rekad. då Stora Ske(hi !!J..:)Uefö~e. 
lIin~ uppnådde ell även i dra Ilap:ur hart när olroh~t 
ft"tollltat 299 poäng med 19 \ ila pa l a\el~rierno och 
nalurligtl'is fullt på figur~rierlla. Efter rör~ln rel" 
10\,ling är I)Oängstiillningen: 
Slo ra Skedvi sH ... 10 p. Askersund.! kr. .. . 5 p. 
Uorrsjö skg. ...... 9 p. eöteborJl;s :.L.g. .... I p. 
Kvihergs ~l,J ...... 8 Jl. Ull pland~llIllU ~kr.. 3 p. 
Lidköpings lOkS .••• (1 p. E~kilslll"a .skf. , ... 2 p. 
Ö~t er~\llI{ls skg. ... 6 p. Linköping:i sk ~. .. I IJ· 

P riset li llfaller för alltid den förening, so m försl 
IIppnAr 25 poiing. 
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HJELMSTRöM LÄMNAR OSS FöR SÄRNA. 

Dcl ,.j länge (ruklnl har nu blivit \erklighct: lice 
sLjutdlCf('1I och ~ l or",k)Uell I. HJelmslröm lämn8t 0''1 
på II)Arel för .1111 tilhräda sitt rc,"ir uppe i Sams. och 
sedan f A \'i viii ej se honom så oha. ty\ärr. Endll~t 
med tor hekon Idla ,.j honom fara irrAn O~ t) del 
tomrum, han kommer att lämna efter sig. blir Slorl. 
Vi kunna ej annal än in<;tämma i ordförandens ord 
vid den lilla tillställning. som hölls för Hjelmslröm 
på restaurant TolleN.a1l efter sista fältskjulnin.een . 
IIjclmsl röm har framför allt "ari, den gode kamraten. 
!lom med "i II "Iäwl men fasla hand" >ilyr! och ställt 
det rör oss ule p skjutbanan, och genom siu utom· 
ordentliga enU all hundhava alla uppställningar över 
\llIndriI18~pri"cr o. d. hur han gjort mycket ~Olt för 
fii rcningen. Fö r nllt detta her skjutkommitten härmed 
aH fri framföra si tt eget och kamraternas tack. 

Emrlll'rtid ä r fl jclm.,.tröm å andra sidan utl g ralu
lern lill gi ll 1I)'a rel·i r. och vi hörde honom själv suga. 
att han ej hilde nogot mot alt lämna huvudstaden rör 
1111 i I'tiiJJct ägna ig at fllgelskylle m. m. Och vi HV

vllkta med I!piinning de kommande skyHenyhelernll fr1l11 
iirnll, dur ju redan rörul en amatör I'urit "Sörnu~ 

hopp". Vi mis~liink8. att det nu blir ordning och re-do 
pA !'k)ueli\et där uppe. ["ellluellt få vi anslA ~ärskilt 
ulqmmc i medlem bladet för "Sämas spalt .. , Till aU 
l>4irja med ön~ka Yi Hjelmström lycka lill och \ål· 
kommen Aler. 

SPEGELN t. o . m. 8/ 11. 

Artal.diplom. 

Ikrg"jö. 1\'. "...... i7 -
Iljörl.mllll., T. ...... 5(} 5(} 19 
UJn:, Il. .......... 18 ·H 47 
EkeiiII. r . ........ . 
EIII1CII i~t , A ....... . 
Ericsson. Gid ...... . 
Fl yga re, A ........ . 
Fr inulIl , II. ....... , 
Frimun. O ........ . 

50 50 50 

~9 18 47 
50 49 49 

Fiirns rcn, J. ....... 49 49 47 
Ga rdel l. Il E. ...... 50 50 ·19 
Geo rgii· HI·mming. F. 50 SO SO 
Gylll'lIl\l'örd, B. ,.,. 50 50 50 
G) Ile"" "d, N. .... 50 50 50 
Hci lbo rn. E. ....... 50 48 <18 
Il ellherg. S. .•..... 50 48 48 
Hellsten. E. ... . . . . . 50 SO 50 
Hell ~ l en. N. . . ..... 50 50 49 
Hcu ler. E. ........ 50 49 48 
II jclmström, I. .... _ 50 50 50 
Hull"lröm. C. ...... 18 
J-liiFglund, O .. _ ... . 
Höjer, E ......... . 
(\ erul!. B. ........ . 
Jenllcl, E ......... . 
Koslmllll, IL ...... . 
Lagergren. J ......• 
LarS!OlI, I. C ...... . 
LurssoII. N .•....... 
LiI1(hlld, E . ..•..... 
Lindfe ldt, c.·G .... . 
LUII(lherl(, J. . .... . 
Lyllers, A ....... ,. 

50 50 48 
SO ~ 17 
19 19 ~9 
50 49 47 
\8 18 48 
50 . 50 49 
5(j 49 48 
·19 
SO ~8 47 
~9 '18 47 
~,9 18 47 

50 50 15 
50 50 50 
50 5U 15 
50 15 
50 50 50 
50 
5{) 50 5Q 
50 50 50 
15 
50 45 15 
50 50 50 
50 50 5{) 

50 50 15 
50 50 5(1 
50 50 ,IS 
SO 50 SO 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 

SO 15 
50 50 15 
50 50 50 
50 50 51) 
50 50 15 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 
50 50 15 
50 50 15 
50 50 IS 

Ufmark. O ....... . 
a lOlll8l1der., Th .... . 
\Io!!~ber". G .. . .•.. 
f\ilsol1, N ....... .. 
Nordling ......... . 

so 19 49 
50 49 48 
19 18 18 
18 18 

Ohl",...on, E. A. ..... .)8 48 48 
Permllll. Il .. . ..... SO SO 49 
Peterson. K. A .. ,.. 50 50 50 
Bi"ing. G. A. . . .... SO SO -18 
)( iitzheimer, C. . ... . 
nönnlll3fk. B . . .. , .. 
RÖlIlIlllark. L. ..... . 
Sko,!!;11 . .......... . 
Steenie. J ........ .. 
Sund holm. Th .. , .. . 
Södtlrlilld, H. """ 
Ttlllgstrllnd. A. \V .. . 
Tlmm, Percy ..... . 
UgErlu. A .... . .... . 
\on Ul flll l. J .•..... 
WOMberger. E. . .. . 
Wf'rner. II j. _ ...... . 
Wijl.i!lröl1l, G ..... . 
Wijl.slröm. S. .,.,. 
W ranlte. G ........ . 
Zachri!l!oll. Y ..... . 
ö·terdahl. J, 

50 50 50 
50 50 50 
18 
~7 \7 47 
18 18 

48 --\.7 47 
18 48 
50 J.8 47 
47 '17 11·7 
49 
50 50 50 
50 50 49 
50 49 48 
50 48 48 
19 49 47 
50 50 50 
50 50 50 

Guldmärke. 

Alm. \I . . . . . 
Be:rf/grt'n. F. . . • ... 
\-on EsMon. IJ. •.••.. 
E\'er!l. E ......... • . 
E,'cn. \. """" 
\'on Fnednch ... C. A. 
Ha~elherg. G. """ 
Ilemming. E ...... . 
Hjorth, A ... , .... . 
Kumlien, G ....... . 
Lagerlöf. IL ...... . 
Lundahl. E ....... . 
Uindohl. T ........ . 
Odc!!. G ......... .. 
PorelI. O ........ . . 
Ribhillf(. S ........ . 
nUlln~ren ....... . 
SchreibC':r. S. . .... . 
TengYDIl. I. ....... . 
Tham. Ilarry ..... . 
TI1Unberp:. K. G .... . 
Ull man. T. E ...... . 
Wennef!tröm. G. '" 
).~tröl11. T. R ...... . 
ö~lerdDhl. G. 

18 
~ 48 -J.7 
19 4-7 47 

,19 47 

50 018 48 
47 t7 H 
'19 
50 47 47 
" 7 
18 48 47 
,18 ,18 48 
18 
18 18 48 
18 

SO 49 49 
18 
49 47 47 
SO 50 --t9 
18 17 47 

19 -17 47 

Silvermärke. 
Ahn~jö. S. ........ -'9 48 48 
ncr~,..trölII. M. "" _ . 50 50 48 
Brundin .......... ·'9 ~9 18 
f'redhorp:. TI!, ..... . 
Frullc~, II. ....... . 
Gillberg. E ....... . 
Kahn. A ......... ,. 
Kornol'Up. T . ..... . 
K illdsl fiim, 

19 18 ].7 

50 18 47 
49 ·17 47 
50 49 47 
1~7 47 47 

50 50 50 
50 50 50 
50 50 15 
50 50 50 
50 
50 15 ·15 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 15 
50 
50 50 50 
50 50 50 

SO 50 45 

50 50 45 
50 '15 15 
50 50 
50 50 45 

50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
15 
50 50 50 
50 50 50 

50 
50 
50 50 15 
50 50 15 
50 
15 
45 
50 50 15 
50 50 15 
50 
50 SO 50 

50 45 15 
50 50 50 

50 50 15 

50 50 45 
,15 
50 -'5 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 15 
50 50 15 
15 

50 15 15 
50 50 50 
15 15 15 
50 
45 45 15 
50 45 \5 
50 45 -~5 

50 50 15 
50 50 '!-s 

& 
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Lindgren, O. 47 '7 17 
'1odee. G. ........ 50 ~ .)7 
"\ormeJli, S. ....... 48 17 17 
HO~I'·i!t. T. , ... _. . SO ~ 18 
Schreiher. D. ...... 19 19 17 
Sundberg. P. Q ... _. 50 47 
Tillf:rg. P. ......... 49 18 17 

18 
18 
17 

Torn. "~o _ .... , .. _ ~ 18 
Wan5eliu& T. . ..... 50 '9 
Widell, K. .. .... _ _ 50 17 

ke<ma<k. T. 50 
Å~tröm., C. G. ...... ~ 18 17 

Bronsmärke. 
I~rik~on. 1-1. E ..... . 
l .i(l:!tröm, A. .."" 
Lundberg, r. Q. 
~lohumTl1a r. G. . .. . 
Nyström. E. A. ... . 
Odcn~ten , ........ . 
Springer, C. ...... . 
Wt'nlrr, N ........ . 

49 ~9 !~7 
SO ·19 19 
49 19 18 
49 \.7 /17 

50 50 ·19 
49 49 17 

50 50 50 

SO '5 15 
50 50 50 

5015 15 
50 50 15 
SO IS IfI 
15 
50 15 IS 

18 
SO 17 \6 
50 19 17 
50 ,17 ~6 

'17 ,16 16 
'6 
50 50 50 
19 IH 16 

Meddelanden från Idrotfskommitfen, 
FRIMAN BÄST I FöRENINGS. 

ORIENTERINGEN. 

Föreningem hö .. qorientering nr förlap:d Ijll Ingurö· 
Ilndel med 51art "id ör. Mörh iLell och riir~la kOlit roll 
,id torpel 1200 m n. n. o. "k" i Un~il.. andrn \itl 
norra änden av sjön 700 m s. '')'' i Be:aledal och nläl 
\ id torpet 250 m Il. v. "~r' i ~l Ört\'ikel1. 

Seniorer: 
l. G. Runngren .......... . 2.05.2~ 

2.06.56 2. C. \Vijl.:ström ........ .. 
3. S. Ribbing 

Sto ckholm s mest 
modern a Iysla och 
komfortabla hotell 

Förstklassig Restaurant 
Utmärkt festvåning 
Moderata priser 

FIIUllIndlst toitellrllm med 

bad liII varje film o. dubblett 
Tt!_ ...... _.." 

H oy .... ,. r •• ,,,..u n.j_ 4$07 

A. B. H a r r y 
Drottn ingg atan 

DANS 
måndag 
fredag 

Wennberg 
82, Stock h 01 m 

Nordens Största 

Ynsre old boYJ: 
I . Harry Friman ......... . 
2. R. Frunek 

Aldre old bOJJ: 
I. E. Lindblom .......... . 
2. R. öderlind .......... . 
3. C. Aug. Nils..."On 

2.02.21 

2.31.16 
2.15.50 

rörbund.sorienteringen, wm Yar förlagd till samIlla 
uag som första fålt.kjulningen. hade lockal 9 delta· 
~ore från I'år rörening. Den har ulförligt i!ki ldraL~ i 
dog .. pres.<:en. och I·i återgiva hör de naml1, som öll· r· 
finnas bland de frömsta: 

KIOJJ II. äldre oh! bop: 
7. IL T. Carlstedt .,........ 1.33.3:{ 
9. J. Gihsoll .............. 1.3S.2H 

13. N. Wa'rn ..... "....... 1./11.21 
17. E. Fryden ............. 1..16.59 
28. B. Södcrlind ........... , 2.06. 1:\ 

InnehavarnI'. av skApen 
88. 97 och 98 :l Östermalms Idrott,:;plals torde gena~ t 
lo~a hort låsen. elje.<:1 brrlas de sönder. enär ~kAJ)t~n 
·kola målas invändigt. 

Frimärksaffär .. ................. , ........ , ..... " ........ , ..... , .................. ,. , .. , ..... , .... , ... "., ...... , .......................... , .. " ........... , ............... , ... "., ...... ,., .. , ... ".,.",htil'," ...... ,,,,,,,,.,,, 
PrisJisla N:r 57, 
pris 50 iJre. 
SlIlslisla gratis. 

Välsorterat lager av 
Frimärken, Frimärksa Jbu/ll, Kata
loger oclz Filatelistiska utensilier. 
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c. 
B ANKIRF IR M AN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

ST O C KHO LM 
MA L MTORGSGATAN 6 

TelegTama drels: Cervins 

! ", •••• ••• " " . ,."" . ,,,,,,,, . ,., .... ,,,.,.,,, •• ,. , .... ,, •• , .. " ., ., ., ."""""""""""" " .. "" •• 

l SKYT T EFÖRENINGA R 
~ , , , , 
i , , , , 

Ni köpa Edrll prisjöremål i guld. sj{'"~r, 
/ly, ilv., och len" - ii'IJtll tie populära 

SKYTTESKEDARNA 
lön/elak /igasl hos 

~ ~UVBLKRARE 

! Jfll. JK!?'!,!l.~S~ {) N 
! 7 el. Norr 33/6 • STOCKHOLM - KunR~g. 43 
:, ...... , ....... ,,,,,, ... ,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,.,.,.,,,,.,., ... , ........ ,.,,,.',,,,,,.,,., ........... . 
~."" ...... ", .. " .... """""'!"."' ...... """"."" .. " ..... ",,,, ........ , ............. ........ "! 

.,1 8 4,,,re . ~, .. ! .. l~,.h· S!~,/ .. r . F., i K. A N D E R S O N 
... SI .. er OC nys' ... .,r , , , , KUNGL. H OVJ UVELERARE 

BEGÅR PRISKUR"NT! , , , 
! , , , , , 

c. C. SPORRONG & Co. ! 
T.,I"fu '" N."",."rop "SjK',rons &- eG." : 

;" ..... "".u, " , """ .. """"",,,,,,,,, .. ,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, """ " ' ,,",'" """,i , 

JUV ELER, GULD, 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 

("'~~~~~"'~'; '~; ;'~" '~;'~';~:'~" ~~ ;'~:~;'~~~'~~:~':"''' ;:1 LA VENS 
i, f'I!RRDL VITRUM, det ",e.t ap\;\g;v.nd., ""h .tii,kand~.v " 

• lt. ,node," . o"J""lok. pu,,,.,.!. Synn"tI;g"" Hitta",ilt r".o· 
i dror" d.t av den "mt'I;~ •• t ...... ge. Ta~. l)j lltund OV ';n i 
, ' ''lIen.", ...... k litt . v ",vi i bo.." lom v~. ..... , 
l L AXERMARMELAO VITRUM , In!feni ml o"(enl"!f"",,.d'" : 
: 'v jimn vo. kon. i 
i soo APAsTI LL ER VITRUM mot bo.l. bri""", och "'""Y'" : 
; yll.mak ..... .,. j 

KOKS 
ANTRACIT 
HUSHALLSKOL 
BRIKETTER 

j APOTEKSVAIWCENTRALEN VITRUM ! , 
! A P O T E K A R E A.·B. i 
x; ...................................................................................................... ;:" 

HUVUDKONTOR, KUNGSG AT A N 4 I TELEFON , LAVENS KOLlMPORTc 

AMA T ÖRER! 
Ef{er dagens skyttert'sultat vi la 
Ni Edt'r bäst pi ton god och stil
full Ottoman. och njutnina:t'n 
blir än slörrt' om golvt'1 Ir be-

klitt mt'd t n vacker malla. 

Olöm ej aU köpa dcsSll. h05 

ENGHSKA MAGASINn U . 
I!II 110 ."ro ")',, lpedo/mJnsltl'. Kopia ap 31 DROTTNING GATAN 31 

1"",111/11 111"11 Klm,a/1fa/lll. Innt ltdllt l' 
72 of/IM jtIrpy .. nstr. 

Pallas tryckeri. Slockholm 1031. 

SIt/llldinar'I,ns sfönf" &peeIIlJtl/llir 
J ",nItor. K'mJi,,~r orh oIto","N,r. 

, •••• 1.
, 
•••• -./ ••• " ."". ' •••••• " ~ 

& 

Stockholms N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Fören ings organ för Idrott och Skytte. 

26:te ärg. Föreningen sti ftad den 21 september 1890 1931. 

R .... ~llonll. .dr ••• , 
Utdelas gratis till 

röreninge ns medlemmar 
An,var;i uli1VM' SVEN SVENSQN MljGr TORSTEN SOOERCUIST 

Ka •••• II". ~O 

............................. _ .............................................. _ .......................... ) , , , , 
! MEDDELAN DEN i 
! fRAN! 
i STYRELSEN i 
! ! 
~ { 
:. ... . ............................................................................................... .... 1 

NYA MEDLEMMAR . 

Aktiva. 

Den 2:! december. 

Medicint' ~Iud~rallden SH_n Ingt:mar Jall~'>OIl. 

Poli~man Tage Thor uhard B oo~qui",{. 

H('TT lI all~ Harald \'\ ahl5-lröm. 

Me;dle;mmar, som ännu icke; erlagt å r.av~ 

giften för å r 1931, t orde; vara vänliga undu~ 

lätta kassaförvaltarens arbete genom alt sna rast 

insätta kronor 10: - å föreningens postgiro ~ 

konto n: r 5164 1. 

SlockhOI", T.I, N . 6217 

MEDDELANDEN 

"-R,AN 

SKjUT

KOMMITTEN 

FÖRSTA TÄVLINGEN 1932 

ji~cr rum söndagen den 10 jalluari. dn för~ta om~l~n. 
gen i tädingell om VAN'DH I~CSSKöLOEi\ ilkju I C ~. 
Anmä lall senasl den 10/ 1 kl. 10.:'10 ,id ' tora Skuggan 
Celiir och ammUllitioll finne!' ,id sJ..j ul h/ln/ln. I)CIIIIII 

tiidinu nr ~lnnerligen lämphIl ~m fiirii\llinu t ill 
S tockho lms 5btterörbunds HiNn riill.J:julninl{ I),ifiil
jande !fiinda!!. 

FöRSTA TÄVLI NGEN OM VANDRINGS· 

SKöLDEN In32. 

Denna ,å r sc<h'anliga för~ ta tii d ing för rlen Il: a 
~k) He$äsongen kommer som lllnlifll aU nusta dr äga 
rum !iindugen rö re Stockholms Sk)tlcförhunds jlllluuri· 
fält skj utning och ä r därför ell gOIl tiJl riillc för in· 
sk jutning till dcnna. T ävlingen om VBndrin!!~"J..öhl ell 
omrattar niimIigell figurskjutnillgllr pA 20(l. ~no ot'h 
ilon' m. mOl re5p. I/ 1 ng.. I /~ fi g:. och I/ I fip. u'cd 
lO "kOli Ilä \arje a,·stAnd. 
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SÄKERHETSANORDNINGAR VID SKJUL 

BANAN. 

\'j Ledja fa jJllpeka \'iktcn a\ att nlal placera~ en· 
da,1 i lIt' därför a\~da stallen nere i hliuderillgen. 
lI im.id tänka li niirmll.!1 på de tillfällt'll. da metllem
marna äro ull' pA .. kjutbanan. när allmän ~kjutning ej 
,)d~år. fur att .kollstiilla "iu ge\är pa olika a\~lltllll. 
D4 det forel..ommit i Stockholm. all s.k}ttar "id !adans 
tillfällen placerat ril!U rernB flll olika plst5er mellan 
~kjUlp l lll~n och hlinderingen. ha ,i härmed \elal rikta 
, ra medlemmar" uppmärksamhet på det ub!olul (ii r-
ko,tli[to och farli ga i ett dant förfa r i n ~l'!!ä t l. 

FÄLTSKJUTNING PA SKIDOR 

kummel' troligel! IlIt hdIl as under februari nuinad Hlc l l 
Stuckholrwl lIkylteförbulll] och S"cnska Dagb ladet !lom 
IHlOrdllll re. r\motö rföreningen har vid föregående läv· 
IiI1~ar a\' detta .!l lag varit väj rep resenterad bAde i 
k\anlitaliq odl kva Jilali\'1 a\seende. Genom ett !lIMI 
tlnta l olika tii\'Jingsk lasser ä r det sörjt fö r a tt \1Ir O(h 
en fd r lih lo tillMmmuns med ungefär likställda i ~ ki(l · 
och ~kjllt:.kicklighel. \arför ingen amatör • .!iom di!po. 
lierar el! gevär och ett par skidor. bör utebli. Man har 
emellert id onek ligen !jäh betrd ligt ökat nöje tl\ 811 

konuna \ iiI förberedd till en dylik tävling. och le
de .. bör den närma!'te tiden begagnas lill ra tionell 
triininp:. \ ärmare u"jll)~lIinl!:ar om tä\' lingen kommer 
M ~mltni ngom 1111 lömnas i S\'en"ka Daghladet. 

STOCKHOLMSSKYTTEFöRBUNDS 

ÅRSBOK 

utkommer i dllga rllll och tillställes kostnlld;;fritt (le 
medlclllrnnl·. om fört"g ende år deltagit i förenin gens 
ö\!lingllr eller tö vlinga r. Skulle boken pli. något 11411 
IIle'hli. kun rekvi~i t ion göras hos föreningssekrcterllrcn . 

RESULTAT AV 1931 ARS SKYTTE I S. A. F. 

II . K. J/ . Kronprinsen!! vandringspris: E. Wa.!':o: I:.cr. 
ger 100 p. 

Oamenub pris: Y. Zachri~on 990 p. 
I\:amratpri--t t : r. UeJJ sten 9M3 p. 
Folke Fa,!Erell! \l inne: H. RÖl1llma rk 2..\7 p. 
\ andring....J.ölden: lJ. RÖllnma rk 86 l •. 
J ubileum;o,,'!kiil den: E. Uell .!ilen 378 p. 
Ö\ er$l(' Slig R:l.lamh pri a\ 1931: H. Rönnmark (l p .. 
~ . UrI! ten 5 l> .. U. Friman I p .• E. \Vb:o;berger :1 
p .. B. e) lIellJVä rd 2 ]I .. 0\ . Elnl!j\"isl I p. 

Färng r('n~ka ]Jri~1 8\ år 1923: B. Rönnmark 177 \I. 
J uhilcum~tat}elten: n. Rönnmark 137 p. 
Ure~('SfJokah:n: E. A. Ohl",;;on 89 p. 
I.AlIgdi"luno:poko len a\ r 1930: B. Hörl11mark 21.~ p. 

I för al h id , 
Sjiikn pten Turf" U;fgren~ lallllringspris för 2:1l och :1:e 

kll\Merl ~ Sk} Hllr: K. G. 1'hllnberf! (fö r 8111j(l ). 
JUlliOl'xcvii ret : T. Wonseliu s 2 12 p. 
Direktilr rI 8(,~ ll nlthcrgs lundrin gspri! av 193 1: B. 

lIiirwnlurk 2913 l'. 
Norrlunds o\fj lulliH h{'(le l'~ pri s 811 1931: I G. Lar:.. 

~O ll :2A J p. 

1..aj:!jJri;:tr: 11 0 . Löfmark 101 p .. 2J C. Oden 98 p., 
:{ I F. Crorgii.J!CJlHlling 96 p. 

Handicltp·pri.cr : Il E. Hellsl('ll IG:i p .. 2) 0\. E1mll\i.t 
WO p .. ,'\1 I. IIjelfllitröm 99 p. 

/I ('l1 riL "'jeller pri~ i fälbkjUlnin~: T. H. ~trilm 
18 II. 

Faorikijf 1>. Ure"e5' \andring:opris: B. RÖllnmarL 29 tr. 
FIHtar~hI.'TU"· l and rillgspri!": B. Rönllmark l I p .. L 

lfiinnt.18rk 11 p .. omskjutning \ id I:a rält:o:kJlllllin. 
~('n 1932. 

Djur,ll.ården ~k)lIar! landringspri;;: L. Rönll1llllrk (för 
nIItid ). 

Lniler .. ildskall'l"lerns E. T qggen laildring~Jl ri s: I. 
IIj el mstri.im l för a llt id ). 

Stockholmstidningenli hederspris: T. H. Å~trölll. 
Drukcnbt' rgs l ' all(l ri!lg~vri~ i piiOtoJskjutning: S. I)uh l· 

(l ll i ~ t 170 II. 
Btpr('~e lltantpri st!\: IJ. Hiinnmark. 
Si h erl,rö IJO]ls,skålel1! T. H. Å~trÖrtl. 
A. W. TenJ:l;8 tfllnds trij ningsprise r för 200 Ill .• sk)lta r : 

II A. Kulm 22;l p .• 2, . Kindström 2 19 jI . 

DIVERSE FRÅN SKJUTKOMMITTEN. 

Följ ande S. A. F:s egna utmärkel~teden 'UJ er. 
Öl rah under aret : 
Fält .. k) Itcmeda l j 

C. A. Risin,:. 
Fält:;k)ltellledalj 
Fäl~k} lIemetlalj 

, . ZachriS:!on. 

siher: T. H. st röm. 
~u ld; I. Hjelmslröm. L. Hiirmmark. 

Serif'mednlj i brol1.~: J. Lundberg 583 p .. Y. Zach. 
ri~OIl 6 10 Il .. J. Ö~If'rclahl 633 I', 

Seriemt'dalj i ... iher: I. G. La rsson 6 19 p. 
Ilron ... jetollg fijr ge\ ä r : Th. Bergentz. F. GeorE!ii. Uelll' 

lIIill!t. A. I1 jortl1. 
Si Jl'erjetong fiir ~e,' ii r : I. G. Lars.'Jon. K. G. ThlJuhcr)!, 
Bro l1 ~j c tong rar pistol: S. Hibbing. C. A. 5ull1lon8011. 

Vi tl l(' rko llllllR i nii ~ ta num mer hr triirrllndc ~ tlltCIl S 
1IImii l·kel sctcckell. (lA IIi uV\'akta eventuella kOI11]lJt'lh'. 
rin/olllf fii re Arsskiflcl. 

Emellertid lIi lja I·j medtlela följande ön drillgur 0('11 

till ii.gg i dell i fii regående nummer införda Sprgeln: 
B. G)llensliird hnr likjutit )uerligare en figu r~e rie pd 
10 tr .. IIj , Werner ) tterJigare en ta\clserie på 50 p .• 
och ~ lu tJigen t illkommer för Percy Tham en figur. 
geri .. pA 9 Ir. 
FiilbkyttetaJlrikar ha under 1931 lillfallit: T. H. 

.~tröm. L. ](örllllllark. O. Löfmark. ll. RÖllilmark. I. 
II jelm:.tröm. A. Elmq\ist. E. J ennel. 
Fö ljandf' 13 Sk)lIar äro berätt igade utt nästa li r 

tillhöra Slockholm,. k} Ilerörhunds fl} införda kla. 
"A" i .!ikol~kjlJ t flil1g: 

A. EllI1q\i~t . F. Georgii. Uenrming. B. e) lIell.'ilärd. 
;:-.J. G}II~l1i\·li rd. E. Hellslen. I. Hjelmström . ...: . A. r'e. 
ter~on . U. Hönnmark. L Rönnma rk. E. Wassher,![t'r. Uj . 
\'('e rnrr. , . Zachrisson. J . Österdahl. 
De~~u t om komma nedanstående f~ ra sk) tiar. &om 

~n l1lt)ck t dä rtill. all före5 l å~ för uppfl)Uning i nämnda 
klass "A": 

1·1. Frimall. n. E. Gardell, N. Hell~ten . H. Pernllln . 
V r ~rupp ,iii första fiiltskjutningen på l1 }li rct kOlli. 

lItCl' ul\ bestÄ nI' L, Hönnmnrk , J. Hjdrl18tröm. A. Elm. 
trI i~l. 130 G) Il ell~viird IX'h E. J enne! mc{1 Y. Zlldlri~son 
~0 1l1 rjir~tc suppleant. 

, . j',,',/.'/" .'/" ,'. ,,', ~ 

~ 
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..................................................... 

MEDDELANDEN 

F1VrN 

IDROTTS· 

KOMMITTEN 

Skid tävling 20 km, 

hfdle'" i\ "::n:<,keclebnllRll di'1l 17 jnnuuri kl. 10 f. m. 

IDROTTSMÄRKET 1931. 

Fu ll'-Iändiga !)ro\' för idrollsmiirket hal'a urnler aret 
allltcts av följande medlemmar: Ber,l!;grclI . Ber~~trölII. 
Bli\. Erik E,ers. Nils E\Crs. Fa lk. Frimall. FrUllrk, 
lIeilhorn. Kumlien. Lundahl. Lö~tl1hiellll . Ni l :..~on. 
"\ormell i. ~HtrÖm. K. G. Oden. O. E, Oden. Hi bbing, 
H\1I1I1~rell. i.. HÖllnmark, Springer. S\f'I1!1..~OI1. !hor. 
hum. \\ ijL,.tröm. ZachriSSOI1 och TOr:.tCll H. _t rom. 

flt-rp@:ren. Bergström och Erik E\ers erhållit märket 
i .. U Id. Heilborn och RUlIllgren märL.et i _ihl"r ~mt 
1\50; E,er .... i\ormel li. i\'yslröm. Gunnar Odcn. prin . 
,er Odl Zachrisson märket i hroll~. 

Guldmä rket iillleha\e5 redan förut av UJ ix. Fal~. 
Frimu lt. Frul1ck. LÖwenhielm. i\ iLson och S\CI1~~OIl. 
~ihermiirkl"l a\' Kumlien och Wijk~lröm .'Iumt I1TO Il~ ' 
märket al' Lu ndahl. Olof E. Oden. Hih]' ing. Hön n· 
rna r~. Thorhurn och ström. 

I1c av OVIII\~t ende 26 medl emUlllr goJ~ iillll ll 11rOI'I'11 
fijnl clu si~ pd de olika gl·et1l1f11a SOIl1 följe r : 
~imkut1nighcl 2~ k ul ~tötnin g ........ 10 
liiprdng WO m ..... 21 skidl öp ning:2 mil ... 10 
Ilöjd hoPJl ..... .. .. 20 löpnin g 1.5tlO 111. ••• 7 
liin~cl hopp ........ 15 .'limning LUOO 111. •••• 6 
di';';uska.!'tnillg 15 löp ning 10.1"1110 111 . •• 6 
~pj utka.~tning .. ..... 12 c}kelåkning 2 mi l .. 1, 
liipnilll{ 100 m ...... I L ~} llIna-,tikprO\ 2 

,"" 163 
tol!.-r i medeltal 6.27 prOI Iter märke~ta~llrto. 

Stockholms mUl 
moderna tysta och 
komfortabla hotell 

FOIslklassig Restauranl 
Utmärkt festvånIn, 
Moderata priser 

FuUlllndigt toilellrum med 
bad tul varje rum o. dubblett 

T.I. N lmn .... p 
H Dvm •• r. rn. dl •• kl lin)a 4567 

DANS 
måndag 
fred ag 

PRISTAGARE UNDER ARETS IDROTTS· 
TÄVLINGAR. 

SkiJli;ding d"n 22 febr. (klabbfö'~), 

' ''nioTl'r: e. Sjö~tedl. O/JOO) f 11. : J . ei"~'lII. 

SkiJtiiclillg 2 mil JI'II 8 m(lfS. 

."I'I,ioru: Oldbon -I .: Oldbou R.: 
Olof Oden. Lönndahl. Si-Nlrrli!ul. 
Gunnar Odcll. 

O,i~I!le'jllgslöfl";ng dCII ., maj. 
Sl'niorer: Bibbiug. Oldboy., IJ ,: l.illdblum. 

Wijkström. Ca rl l'te<lt . 

Dri('nlerillgslö!Jllillg (/ell t oktober. 
SI'"iorcr: Oll/boy., A. : l.indhlOlll. 
Hu rJltgrel1. Friman . OldllOY$ IL 

Srr; .. tävlillg(Jr/w 12 jUlli-28 jufi. 
Seniorer: Oh/ho)'s f J. : Olr/bo)s A.: 
Ever.;l. Nil.!':. Falk. LiilH'nh ieJm . 
N, ~ t röm. 
E~ er". Erik. 
HUllllgrell. 
T ho rburr'l. 
S!lringer. 

,I;;wniorer: 
Wijk.l'tröm. 

LindIt. Lindhloll1. 
lJIi:x. 'il~~oll. r.. A. 

"'~mkamp d"" 4 
Falk . 

Simliirling d~n II 
OlJboJs II.: 
Bli),. 

UUFoluti. 

aU&"SI;. 
0I11boJi' IJ.: 
Lindblom, 

I,öpnillg 101JOO m. dI.'ll 18 ul/gusti. 

pr il1~er. 
SI'/Iiorn: 

Frimall. 

Tiokamp den 25-27 
Oldbo)5 A.: 
Fa lk. 
Svensson. 

(mgIuti. 
O/llboU' 1).: 
Lj;" en 11 il' l m. 

3 
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c. 
BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1&57 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Telegramad ress: Cervins '-__________________ J 
... "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,, .. ,,, .. ,,,,,,,,,,,,,"" ..... : 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Edr/' pri.jörernål i guld. silver. 
"!lsi/vu ad, le"" - live/! de populiir() 

SKYTTESKEDARNA 
fördelaktigast hOI 

~t.·\IBr.gUA.RE 

, 
i 
; , , , , 
~ , , , 
; 

d K~S~~T;~:~~ () J r l , H. 
lel. Norr 11/6 - STOCKHOLM· KUl1gsg. 43 l 

,.,,,,, .. ~,,, . ,., ...... ,.,.,,, .. ,.,.,., .. ,,,., .... ,.,.,,,,,,,, .. ,,,.,,, .. ",., ........ ", ... ,,, .. ,., .... ; 
!'",.,." .••.• ".,.,.,.,., ........ ,,,,.,., •.• ,,,, •.• , •. ,,,.,,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,.,,,,.,,,,,,, """'"'' ! 

B"g .. ~~ • P .. I, .. !u . Slrd/ .. r . F .. , 
.. v ~'I .. u ud, "y.iI,·"r 

AJ rJ .. lju . Pl .. Jullr~ . K ~Asndl,,~ 
.3f ..... a .. "Ir""pl"'r 

.v .ln",IMdm""I.,U ,tå""'!'!,ll.!"r 

C. C. SPORRONG & CO. ~ 
; , 

Tdcf",,: N."",."r"l' "SperroltS & C"." : 
: ... "" '''''''''' , "."" " " ...... , .. """",,,,, .. ,, .. ,,,,.,,,, ,,.,,,,,,,,,, .... ,,,l 

I"",.';:· .... ·~~~~;···:·; ·;~;·~ .. ·~;·~·;~:·~···~·;;·;:~;.~.~~.~~~;.; ..... ::, 
PERROL VITRUM, det m •• ' aplilll;vond. och oti ... "d •• v 

.11.0 ",,,eI .. ,,o "'ltanl.~a p'_,.t. Sr" ... ,~n lill ..... l' (II,e' 
d,.._ de' .~ de" 1m16l; ••• I. "'ap. T.,c, '" J"I'Ind ar .. n 
a"Ken'''' ....... 10. lift av • .hil Mm ..,... vu m a. 

LAXERM.,.,RMELAD VITRUM , ."lIc"iml nfll,lnll.medel 
.v jin,n ...,,~an 

SODAPASTILLER VITRUM mot IuoJ ........ DOh .... py ••• 
vil.II •• kand •. , 

K. A N D E R S O N 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURANT! 

, 

JUVELER, GULD. 
SILVER. NYSILVER 

OPERAHUSET 

LA VENS 
KOKS 
ANTRACIT 
HUSHALLSKOL 
BRIKETTER 

APOTEKSVARUCENTRALEN VITRUM .i 

A p O T E K A R E A.·B. 
':; ...................................................................................................... ::.: 

HUVUDKONTOR, KUNGSGATAN 4 
TELEFON , LAVt:NS KOLI MPORTc 

_ L--=======---=:-l 
~-----------------------------------------------~, 

AMATÖRER! 
Efter dagens skyUeresultal ... i1:1 
Ni Eder bast pI en god och stil· 
full Olloman, och nJutniul/:en 
blir lin större om gol\'el är be· 

klått med en ... acker matta. 

Glol11 ej all köpa dessa ho! 

,_'_'_',_.:"'_'-_'·_1~_4C.C;'~C·K:':'f ... :~C'!:~,~,~~::=",:';: •• _~_T,_f:_,_._. __ !_IN_G_~_~_S_~_!_T_~_I~_G_G_AG_S_~_;_!_N_A_.~_~_. ____ ;_~_~~_,~_,~_._,;.._ .•• _;,_,:_~_."_~_ •• _.:"_"_jm_.~_.~_1'_i ___ J· 
72 oJ/b f6rpJ4IIu~. 

1':11115 tryckeri. Stockholm 1931. 


