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KALLELSE TILL ORDINARIE ARSMOTE 
Stockholms Am~tör Förenings medlemmar 

ka llas härmed till ordinarie årsmöte fredagen 
den 21 februari 1936 kl. 19,~ (precis) å re· 
staurant Piperska Muren för behandling av 
föl jande ärenden : 
1) Val av tvenne personer att jämte ord

föranden justera dagens protokoll. 
2) Styre lsens och de ständiga kommitteer

nas berättelser fö r det nästförflutna året. 
3) Rev isorernas berätte lse samt frågan om 

bevil j ande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
för det g ångna förvaltningsåret. 

4) Bestämmande om al lmänna åtgärder 
samt övningar och täv lingar för det in
gångna året . 

S) Styrelsens förslag att föreningens för
tjänstmeda lj i silver måtte tilldelas ad
vokaten Fritz Georgii-Hemming och ci
vilingeniören Yngve Zachrisson. 

6) Styrelsens förslag til! ändring av stad
garna för föreningens fältskyttemed aljer, 

7) Val av följande medlemmar i styrelsen ; 
ordförande för 1 år; intendent för 2 år; 
skjutche f för 2 år; styrelseledamot fö r 2 
år; 2 styrelsesuppleanter för 1 år; v. 
skjutche f för 1 år; v. idrottschef för ~l 
år; v. klubbmästare fö r 1 å r. 

8) Val av tvenne revisorer samt supplean
ter för dem. 

9) Va l av rep resentanter i Stockholms sky tte· 
förbund samt suppleanter för dem. 

10) Va l av representant i Stockholms Idrotts
förbund samt suppleant för honom. 

Styre lsen 

sammanträder samma dag och plats kl. 19 
(precis). 

FAMILJEAFTON 

med supe och d :lI1s äger rum å restaurant Piperska Murens festv!ni ng efter årsmötet. 

Pris 5: - kronor pr person (lika för herre och dam) innefattande supe bestående av sand

wiches. bouchc, varnl ri"itt och dessert, öl eller vatten, madeira eller sherry och kaffe sam t 

dansm usik . I pri se t ingår icke starkvaror elleT serv isavgift, 

Klädsel: Smoking, 

Särsk ilda anmäl ningskort komma att utsändas och emotses vederbörligen ifyllda god t id 

för årsmötesdagen. 

II 
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MED DELANDEN 

FRÅN 

STYRELSEN 

N YA AKTIVA MEDLEMMAR , 

Den 17 januari 19)6. 

K:lmrer Thorolf H agman, Värtavägen 16. 
j ägmäst:lren Polke Bromee, Kungl. Domänst yrelsen. 

Fö rt jänstdiplo m 

har ;l.\' styrelsen rillerkänts följande medlemmar: 

Herr O rvar Lövmark och 
Civilingeniör H:Jr:lld Platc. 

Fälu kyttemedaljen 

Styrelsen förc~l~r årsmötet att följande tillägg. 
göres i bestämmelsern:\ för föreningens fältskytte

medaljer: 
... FÖrst skjutes om brons-, sedan om silver- och 

sist om guldmedalj. Blott en medalj årligen kan 
aven och samma skytt förvärvas.« 

kommer att vid årsmötet tilldelas 
By r&chcfen C. R. Kolm och 
Di rektören C. Ri.igheimer. 

Ad ress förändringar: 

Anmäl alla adressförändringar omedelbart. Med
delanden frln styrelsen och kommitrcerna i form 
av program, medlemsblad m. m. kunna annars icke 
n! våra medlemmar i tid. 

O betald m edlemsavgift 

medför ovillkorligen förluSt - av vederbörandes rätt 
att utbekomma priser, medaljer och märken. 

Om n~gra av våra medlemmar ännu ej haft till
fä lle att erlägga sin årsavgift för 3.r 1935 kan detta 
göras genom användande av föreningens postgiro 
n:r 51641. 

MED LEMSAN SKAFFN INGEN 

har även i 3.r g3.tt bra i det att 50 n}'a medlem
mar invalts i föreningen: 

Årets nyförvärv hava 
Friman .......... 7 
Fredborg ........ 5 
Georgii-Hemming.. S 
Runngren .... S 
Albcn .. , . . . . .. .. 4 
L. Rönnmark 3 
Plate .,.......... 3 
Hegerr .......... 2 
O. Holmberg 2 
T roedsson .. . . . 2 
y: Zachrisson .... 2 

&Jort av: 
Gardell . . . . . . ' . .. I 
Hjort ..... , .. .•.. 
Kcyser ........ . 
Lindblom .. 
Löfmark ... 
S. Persson 
Reinius 
Sandberg 
Sund holm 
Thörnborg 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Am:uörföreningens kassaförvaltare vill härmed 
uppmana medlemmarna att inbetala medlemsav 
giften pr postgiro med användande av det POS[

girokort som medföljer detta nummer. N~gon in
k:tsserare kommer detta 3.r ick'e att användas för 

avhämtning av !rsavgiften. 

STYR ELSEBERÄTTELSE. 

Stockholms Amatör Förening f~r hä~med avgiva 
följande berä[tel~e över föreningens verksamhet un

der !r 1935. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1935 3.rs 
sim till 376, därav I hedersledamot, 82 ständ iga, 
278 aktiva och IS passiva medlem mar. 

Antalet under :iret nyinskrivn:t medlemmar ut
gjon!e SO. j ämfört med föreg3.endc 3.r utvisar der 
totala medlemsantalet en minskning med 6. 

Sl.Yrl!/stn har undC7" bel utgjorts av: översten, fri
herre Stig R1bmb, ordförande; rek tor J. Lundberg, 
v. ordförande; jägmästare B. Enar Gardell, sekre
terare; avd.-chef Erik A. Ohlsson, kassaförvaltare: 
tjänsteman Rich. Söderlind, intendent: civilingeniör 
Yngve Zachrisson, skjutchef; bankrevisor I. Blix, 
idrottschef; civilingeniör T. Åström, klubbmästare; 
stadsmäklare E. j ennel, styrelseledamot man funk
tion; samt köpman K. A. Peterson och bankkam
rer A. Elmqvist Styrelsesuppleanter. Curlingssek
tionens representant har varit direktör Gunnar 

Malmqvist. 

Som rev isorer uts!gos vid 3.rsmötet sekreterare 
Erik Hellsten och revisor Adolf von Krusenstierna 
med civilingeniör A. Aminoff och revisor P. Q. 

Lundberg ~om ~uppleanrer. 
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Skjurkommittell: ordförande ~kju[chefen ; v. ordf. 
herr O. Löfmark; sekreterare civilin gen iör H. Plate; 
ledamöter bankkamrer A. Elmqvist och apotekare 
A. Troedsson. 

IdrottJkommllten: ordförande idrottschcfen; \'. ordf. 
köpman Thor Fredborg; sekreterare amanuens E. 
Löwenhielm; ledamöter försäljare C. W. Falk och 
banktjänsteman Sven Svensson, 

Klubbkommiltrn: ordförande klubbmästaren: v 
ord f. köpman Arthur Flygare. 

Riksskb"/dem tdvlingskommitte: arkitekt T . Ber
gentz, civil ingeniör T. Björkman och civilingeniör 
T. R. Åström. 

Red11ktär for medlemsbladet: sekreteraren. 

Under sekreterarens bormvaro fr3n staden rn!
naderna maj-november har dennes tjänst uppct 
hållits av köpman Thor Fredborg. Som redaktör 
för medlemsbladet under samma tid har stadsm1ik
iare Erik jennel tjänsrgjort. 

Föreningen har i Stockholms sk)'neförbund varit 
representerad av övttste Stig Rålamb och civilin
geniör Y. Zachrisson med herrar A. Elrnqvist och 
O. Lövmark som suppleanter; i Stockholms idrotts
förbund av idrottschefen med v. idrottschefen ~om 
~uppleant. 

Styrelsen har sammanträtt 10 g3nger under ~rer. 

PöreuingHammankomSl(T: Årsmötet jämte klubb
afton ägde rum p~ restaurant Piperska muren, där 
även prisutdelningen för den &rliga tävlingen i skol
~kjutning var förlagd. 

V/irutfiirdcn ställdes i 3r till Stenslätten p~ Värmdön 
med av föreningen förhyrd ~ngare. 

ÖVningar och tävlingar i c·vrigl. Dessa hava för
)igg5tt i den utsträckning, som det till medlemmama 
utsända programhäftet utvisar. M5nga utomordent
ligt vackra resultat ha av föreningens medlemmar 
uppnåtts vid tävlingarna såväl inom som utOm 
föreningen. Här må endast framhållas att förenin
gen för alltid erövrat disponent \'{l . ./Nissens vand
ringspris i fältskjutning samt även hemförde grupp
segern vid skytteförbundets statspristävling. Där
jämte erö\' rades fjärde inteckningen i Gyttorps
kannan för fältskjutning i trupp. St)' relsen hän
visar i övrigt till dc ständiga komrnineernas år~
redogörelser samt till referaten i medlemsbladet. 

Givor och ekonomi. Ett välvilligt intresse för 
fören ingens verksamhet har även under det g3ngna 
! ret tagit sig uttryck i gåvor av sk ilda slag. 
första hand bör därvid nämnas grosshandbre Stcn-

dahl, som överlämnade sin 30 mausergevär. Vidare 
hava priser och gåvor skänkts av doktor Gyllen
svärd, arkitekt Bcrgenn, direktör OttO Friman, 
kapten o. Reichenbcrg m. fl. 

Till alla dem som på detta eller annat sätt bi
dragit till an föra föreningen fram3.t får styrelsen 
härmed rikta ett varmt tack. Styrelsen vill också 
särskilt framhålla föreningens gruppskyttar, vilka 
under 3ret på ett synnerligen hedrande sätt fört 
föreningens färger och även t illfört föreningen ett 
flertal priser. 

Under året har av styrelsen anord nats ett lotteri, 
som lämnat en nettobeh3l1ning av 833,70 kr. 

Beträffande det ekonomiska resultatet av årets 
verksamhet hänvisas till bifogade vinst- och föl·
lusträkning samt balansräkn ing. 

Stockholm i februari 1936, 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖREN. STYRELSE. 

Slig R/illlmb 
OrdförJllde. 

Årsmötets 

B. Enar Gardell 
Stkrctc~rc. 

förhandlingar komma an i ~r följas av supe med 
dans, till vilken kamraterna förväntas sluta upp 
icke bara mer mangrant än .... t ill v~ra hittillsvarande 
vanliga klubbaftnar utan även medförande re
spektive maka, fäStmö, flamma eller över huvud 
t.1gCt kvinnlig partner för :IH förhöja och förljuva 
k vällen. 

Dena är icke n3.gon nyhet i föreningen~ annaler 
men åtskill iga år ha förflutit sedan n3.gon familje
aftOn ägde rum. P3 den årliga v!rutf:irden ha vi 
dock träffat samman med talrikt k vinnl igt inslag, 
och det är kanske de goda erfarenheterna från 
dessa träffningar, som har lockat styrelsen att i år 
gör:!. en försök an lätta upp årsmötets vanliga 
svart-vita anblick med litet gladare färger. Sam
hörighetskänslan och det goda kamratskapet inom 
föreningen torde utgöra en god borgen för ett 
lrckat förlopp av det ur den eventueJlt inbitne 
och kvinnofjärmande ungkarlens sy npunkt m3-
hända vågade företaget. 

Låtom oss allrs3 s3som på v~rlltfärderna fö r: ett 
tag avlägga den rättrogne Amatörens principiella 
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sdlpansar gentem ot kvinnlig Olktivitet inom skyttc
väsendet och ikläda oss en mera s!rb:lr fesrdriikt 
till eu årsmöte i s~v:il Venus som Mars som må
hända även den b~gskjutande Amors tecken. Klubb
mästaren cmOuer anmälningar. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT

KOMMITTEN 

SKJUTKOMMITTfNS BERÄTTELSE 

FÖR ÅR '9JS· 

Stockholms Amatör Förenings skjutkommittt~ nr 
härmed för vcrksamhetsSrct 1935 :avgiva fö lj:lOde 
berättelse. 

Skju tkommirten har under året besdn av nedan-
st!ende medlemmar: 

Skjutchef Y. Zachrisson, 
Vice skjutchcf O. Löfmark, 
Sekreterare H . Plate, 

Övriga medlemmar A. Elmqvisr och A. Trocd.~son. 
Kommitrcn har under året haft sex sammamraden. 

Skjutövningarna. 

Föreningens ordinarie skjutövningar med gevär 
hava programenligt ägt rum 1 Stora Skuggans 
skjutbana under riden 14 april-~ november, var
vid furi rerna vid Kungl. Svea Livgarde E. P:SOIl 

Henemo och S. Ingemansson tjänstgjort som in
struktörer. Skjurövningal·.na. hava .fö~sigi~tt under 
söndagarna utom under Jum och Juh manader, d~ 
de ägt rum 1 onsdagskvällarna. 

Under m3naderna maj och augusti hava förenin
gens medlemmar p~ fredagskvällarna även haft öv
ningsskjutn ingar och tävlingar i. pis~olskjutnin g a 
Kungl. Svea Livgardes kamm arsk]utnmgsbana. 

Nedanstlcndc statistik giver en uppfattning om 
skyttet inom S. A. F. under der glngna aret. Siff
rorna för lr 1934 ha satts inom parentes. 

Antal aktiva skyttar: 132 (137). 
Dessa fördela sig pl: 

Kl. I 
Kl. II . . . . . , . 
Kl. If! . . . . . . . . 
Kl. IV .... .. . . . ......... 

2 ( I) 
28 (22) 
25 (35) 
77 (79) 

Antal medlemmar som lossat mmst 
skott under aret: . ...... ...... . 

50 skarpa 
115 (122) 
106 (l iD) Antal anslagsberättigade sk}'ttar: .. 

Antal protokollförda skarpa skott: .. 
33';00 (3 4.700) 

därav vid fältskjutning: . ..... 7.500 (7.000) 
Anral nya medlemmar som deltagit 

i sk yue under 3rl."t:. . . . . ....... . 50 (3 2) 

Antal under aret erövrade utmärkelsetecken: 

Gl"IJär: Sk)'ttemärke ~ brons 
.. I silver 

1';5(01 : 

.. i guld 
Artalsdiplom ... 
Lägre artalsmärke brons 

~ • silver 
.. " I guld 

H ögre * I brons 
.. » i sil ver 
.. ,. i gu ld 

Mästarmärke I brons .. 
Diplom i mästarmärke silver 
Rik smedalj i silver .... 
Diplom för riksmedalj 
Rik.smedalj i guld .. . .. . 

Sk\'ttemärke i brons 
'" i silver 

13 
4 

48 
4 
3 
6 

2 
3 
8 
6 

10 
I 

(I) 
(4) 
(3) 

(48) 
(5) 

H 
(2) 
(2) 
(I) 
(I) 
(8) 

H 
(2) 
(6) 
(2) 

4 (2) 
14 (- ) 

Antal under aret erövrade föreningens egna 

utmärkelsetecken: 

Seriebägare A .......... (-) 
• B ....... ( I ) 

• C .. H 
D .. .. ..... H 

Bronsjcrong för gevär ... ... . (7) 

Si!verjctong • • ........ . . ( I ) 

Bronsjctong • pistol ( I) 
Silverjetong • • . . . . . . . . . (-) 
Seriemedalj , brons ....... . (3) 

• • silver . . . . . . . . . . (2) 

• • gu ld ....... 2 H 
Fälrsk.mcdalj i brons 4 (6) 

• • silver . ..... . . (I ) 

• • guld H 

TÄVLINGAR INOM FÖRENINGEN. 

Under lret ha tävlingarna om dc inom förenin
gen uppsatta vandringprisen o~? övriga .. ~riser pro
gramenligt genomförtS och lamnat foljande rc
suhat: 

Vandringsp ris i skolskjutning. 

H. K. H. Kron prinsens vandringpris: J. Öster
dahl 100 p. 

Jubileumsskölden: J. Österdahl 362 p . 
Överste S. R~lambs vpr. <tv ar 1931: J. ÖSler

dahl platssiffra 14 (för alltid). 
E-'ärngrcnska priset av [r 1923: B. E. Gardell 169 p. 
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Färngrenska • 1935, B. Rönnmark priset av " 137 p. 
Ungdistanspokalen 'v l, 1935: L. Rönnmark 

104 p. 
Drewespokalen: S. Hellberg 94 p. (8 \' ita) 
Sjökaptenen Ture Lövgrens vpr. för 2:a o. 3:e 

kl. av år 1932: H . Ehll 98 p. 
Direktör Cbes Hultbergs vpr. (IV 3r 1931: J. 

Ö sterdahl 300 p. 
Fjärde klassens vpr. i prec.-skjutning: A. Trocds

son 263 p. (för alltid) 
~Skytteväns" vpr. inom S. A. F. av 1932: T. 

Björkman 146 p. 
»Kaknäspokalen l ~, vpr. för klass M: B. E. 

Gardell, platssiffra S 
~ Kaknäspokalen n,., vpr. för klass IV: H. \'{lester 

platssiffra 1\ 
.. Sjöbergs Pris», vpr. för klasserna M. o. IV: 

J. Österdahl 50 p. 
.. Ukerolfam av år 1935 ,, : A. Elmqvist 112 p. 
R. Kolms vpr.: L. Rönnmark 159 p. 
Thure Bcrgentz. vpr. inom $. A. F. 1934: S. 

$vc=din 119 p. 

Årligen utg~ende prISer i skolskjutning: 

Damernas pris: J. Österdahl 1000 p. 
Kamratpriset: Ingen tävlande 1935. 
Folke Fagrells minne: J. Österdahl 249 p. 
Juniorgeväret: S. Diedrichs 250 p. 
Lagpri~C:l: lil~et be!;taemle i1\' T. Björkman, A. 

Elmqvist o. R. Söderlind 290 p. 
Handikappriser: J. Österdahl 101 p., O. Löf

mark 10 1 p . 

År 1935 utg3ende prISer j skolskjutning: 

Reichenbergs hederspris: B. E. Gardell 193,5 p . 
Byrk hcf R. Kolms pris inom S. A. F. 1935: L. 

Röm1mark 159 p. 
Arkirekt Thure Bergentz. hederspris i klass M: 

$. Sundhol m 244 p. 
Arkitekt Thure Bergentz. hedc=rspri~ i klas~('rna III 

o. IV: A. Troedsson 206 p. 

Vandringspris i fä l tskjutni n~; 

Vand ringsskölden: H. Friman 85 tro 
Henrik Kjellc=rs vpr. i fältskjutning: $. Sund

holm 47 p. 
rabri.kör Dre.wes vpr.: B. Rönnmark 27 tf. 

25-årsmännens av 1932 vpr. i fältskjutning: G. 
Wijkström platSsiffra l L 

Svenska ]ägarförbundets hederspris: H. Friman 
platssiffra 4. 

Stockholms-Tidningens pokal av 1931: O. Löf
mark platSsiffra 4. 

Stockholms-Tidningen Stockholms Dagbl:tds he
derspris av ar 1933: T. Hegen, pl:trssiffra 6. 

Professor Em il Hesslers vpr. i få ltskjutn ing: ställ· 
ningen i tävlingen är: 

B. E. 6ardell platssiffersumma 8,5. 
L. Rönnmark ~ 7 
H. Friman .. (, 

Årligen utg3ende prISer fä ltskjutning: 

Påltsk)'ttetallrikar: H. Friman, A. Elmqvist, S. 
$undholm, O. Löfmark, G. Mossberg, G. Wijk
Ström och B. Gyllensvärd. 

År 1935 utgNc=nde priser i fältskjutning: 

~ Fähskyttepris 1935 ~ Inom kl. M: Y. Zachris
~on 98 tro 

»Fältsk}'ttepris 1935 .. lllom kl. IV: B. E. Gar
dell I I 4 tr. 

Vandringspris i pistolskjutning: 

Överste Stig Ralam hs vpr. i pistolskjurning: H . 
Friman 161 p. 

" Höstpokalen ,. Georgii-Hemmings vpr. i pistol
~kjutning: S. Ribbing 144 p. 

Direktör OttO Frimans vpr. i pistolskjutning: L. 
Lindgren platssiffra 4. 

Årligen utgNende pris i idrott och skytte 
gemensamt: 

Reprcscntantpriset: Lennart Rönnmark. 

Föreningens fältsk)'rremästare blev 1935 H. Fri
man med sammanlagt 37 tr. Mästerskapstävlingen 
ägde i likhet med 1934 rum 3. Värmdö. Sc=grare 
i dc olika klasserna vid varutfärdens huvudfält
skjutning blevo: Klass M. B. Rönnmark 27 t ro 
klass IV G. Runngrcn 20 tr., klass 10 T. j. Dahlin 
22 tro samt klass Il G. Ekvall 7 tro l triangcl
skjumingen segrade i klasserna M. O. IV T. Wan
sclius 58 p. och i k.lasserna III O. Il G. Ehall 
53 p. l piswlskjutningen segrade i klass A. S. 
Sund holm 18 tr. och i klass B. A. L Lindgren 
13 tro I damernas tävling segrade fru B. Rönn
mark med 48 p. - 30 amatörer samt några ~kon
rorister ,. deltoga i dessa skjutningar. 

S. A. E:s skolskyttemästare 1935 blev S. $und
holm med samman laCl't 199 p. och 28 vita efter c=n 
synnerligen spännande mästerskapstävling. l fö rc=
ningens årliga prisskjutning, som 1935 ägdc= rum 
den 22 september deltago ett 60-tal medlc=mmar. 
Dc olika klassernas segrare blevo: klass M. J. Öster
dahl 100 p., klass IV H. Wester 97 p., klass 111 
S. Persson 81 p. och klass n H. Ehn 98 p. I 
tävl ingen mot den to-ringade tavlan segrade i klass 
M. N. H ellsten 90 p., i klass rv j. Lundberg 85 
p., i klass m G. WennerStröm 88 p. samt i klass 
II H . Ehn 48 p. Mot lO-ringad 1 ~-fi g. segrade 
H . Ehn med 650 och 3. 400 m. segrade i klass 
M. J. Österdahl 50 p. och i klas~ern:l IV och 111 
E. Ekclin 46 p. 5 vita. ___ J 
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ÅreLS .. kräfLSkjutning .. den 21 augusti bjöd p~ 
en överraskning, i det att skjutningen försig~ick 
mot tavlor med p!klistrade jäuekräftor. I skJut
ningen deltaga 41 medlemmar och segrar!;! blev G . 
Mossberg med 53 poäng varav 5 p. erhölls för 5 
{rnff i ~ kräftan ,.. 

FÖRBUNDSTÄVLINGAR. 

Ar t9H har beträffande S. A. F.:~ deltagande 
i StOckholms skyrreförbunds tävlingar varil ett 
kbng- och jubelår i såväl skolskjutning som fält
skjutning med ärofulla segrar i b3da skyttcgrenarna. 

F:ihskj u m ing. 

Slutresultatet av dc Större föreningarnas lagtävlall 
om dir. Nissens vandringspris i fältskjutnin g blev. 
att S. A. r., som under stö rre delen av året legal 
på andra plats efter Kungsholmen, i irets näst sisla 
skjutning gick Dill nämnda förening för an i sist:t 
och :tvgör:mde skjutningen öb sin försprång över 
Kungsholmen till lO träfhr. Slutpoängerna för S. 
A. F. och Kungshol men blevo därigenom IS21 
träff resp. I S II . Vid de olika skjlltning:trna under 
!r 1935 har S. A. F.s grupp nått följande place
ringar: den tO \ 2:a plats, den 11 Il 4:1.' plats, den ", i 

2:a plats, den t ,; I:a plats. den u ", 2: plats, den 
~ ; \'1 3:1.' plats och den HI \1 2:a plats. - I januari
fältskjutningens tävling om » G\"ttOrpskannan ~ seg
rade S. A. F.s lag, bestående av H. Frim:m, ledare, 
A. Elmqvist och S. Sundholm, kl. M. samt o. 
Löfmark och E. Jennel, kl. IV, ,'arigenom S. A. F. 
erövrade sin fjärde inteckning i detta pris. [den 
vid samma tillfälle :tvhålln:t tävlingen om prisct 
~ Hit1ebarden~ stannade S. A. F. på andra plats. -
Goda individuella prestationer ha under året gjorts 
:tv A. Elmqvist, H. Friman, O. Löfmark och S. 
Sundholm. - FörbundetS mästerskapslllcdalj i sil ver 
har erövrats av s. Sund holm och i brons av H . 
Friman och B. Gyllensvärd. - Under ål' 1935 ha 
8 amatörer tillhört förbundets mästerskapsklass. 
Dcnna siffra har för år 1936 stigit till ickc mindre 
än talet 14. 

Skolskjutning: 

Vid Stockholms skytteförbunds tävl ing den 15 
september fir:1de S. A. F. den gläns:1nde triumfen 
att i lagtävlingen om .. Finska bålen ~ med förul
anmälda 10-mannalag hemföra segern med den lIt-
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märkta poängen 966. - Ickc mindre än fyra ama
törer hade i h uvudskjutningen 100 poäng, näm
ligell de fyra A-~kyttarna F. Georgii-Hemming, S. 
Sund holm, B. Rönnmark och j. Österdahl. B. 
Rönnmark erövr:1<I" riksmcdaljen i guld och sex 
man erhöllo ~amma medalj i silver. 

ÖVRIGA TÄVLINGAR. 

Vid fälrsk)'ttekårens tävling Marie Bebådelsedag 
p1.1ceradc ~ig S. A. F.:s tremannalag på 8:e pbts, 
mcdan O. Löfmark gjorde en god individuell pre 
station i huvudtä vlingen. 

Danderyd~kretscns jubileumsskjlltning den 7 april 
hade lockat 14 :lmatörcr till deltagande, av vilka 
flera goda individuella result:lt presterades, främst 
:tv L Rönnmark, som placerade sig pK 2:a plats 
i rnästerskapsklassen. ! 1:tgtävlingen lyckades ama
törerna sämre. 

I den Krliga tävlingen med jönköpings Skytte
~ille ~ egna banor lyckades S. A. F. detta år av
värja j. S. G.:s hotande tredje .. raka » seger genom 
om :i\radk omma rekord poängen 862 mOt J. S. G.:s 
840. Individuellt segrade H. Friman med t 12 
poäng. 

Vid Stockolms-Tidningens tävling å hemmaba
nor den 16 juni Iyck:tdes L. Rönnmark bäst bland 
dc toh dclt:tgande amatörerna och erhöll en 10:1.' 
placering i klass V inom första kretsen för sina 
144 p. I kla~s 111 erhöll E. Reinius samma place
r ing för 234 p. 

[ 3relS tavlan om .. Skuggans Pokal », som försi~
gick i sam band med Skarp S:s jubilcumstävlingar, 
kom S. A. F.:s lap på tredje plats i pokaltävlingen 
och fjärde plats i jubiliumsrävlingen. L. Rönnmark 
kom p~ 6:e plats i den individuella tävlingcn 
föl' 99 p. 

Rik skyttctäv li ngcn i Gävle, som gick av stapeln 
28-30 jun i, mönstrade sju delt:lgande amatörer. 
Ti1\ StOckholms skytteförbunds stOra framgångar 
i skolskj utning och fältskjutning mcdverkade ama
törerna L. Rönnmark, G. Friman, B. E. Gardell och 
A. Elmqv ist. I l:1gtävlingar föreningarna emellan 
mcd föranmälda 3-mannalag erövrade S. A. F.:s 
bl da anmälda lag pris i både skol- och fältskjut
ning. Bästa amatör var B. Gyllensvärd, som erhöll 
pris i nästan alla t:h,lin gar, vari han deltog. 

Den 4 :1ugusti gick tävlingen om ,. Göteborgs
pokalen .. , i vilken ctt femmanalag ur S. A. F. 
deltog. Indi viduellt lyckades L Rönnmark bäst 
med 98. p. 

Vid :irers skjutning om ~ Kaknäspokalen .. deltog 
icke S. A. F., enär det visadc sig omöjligt att upp
bringa S amatörer, som under tävlingsdagen vis[:l
des i StOckholm. 

I tävl ingen om . Rikssköldcn ,. den 1 september 
deltoga IS amatörer, varav 12 st. voro anmälda i 
4 st. 3-rnannalag. l lagtävlingen lyckades S. A. F. 
icke göra s i~ gällandc. Bästa individuella prestation 
gjorde~ av T. Bjö rkman, som sköt 146 p. p~ dc 
två 1 S-skottserierna enligt det nya, på prov tilläm
pade programmet. 
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Vid Sk:1rpskytteföreningens 75-års;ubileum, som 
högti~ l ighölls med en jubileumsfältskjuming anord
nad I samband med Stockhol ms Skytteförbunds 
fältskjutning den 27 oktober, deltogo ända t ill 27 
2matörcr. Bäst var O. Löfmark med 28 t ro I I2g
skjutningen lyck:tdes samtliga deltagande fyramanna
lag ur S. A. F. placera sig p:i prislist:tn. 

Pistolsk yttetävli ngar: 

Vid underofficersklubben Reservs pistolsfälrsk;ut
ning den 4 mars deltogo ett flertal amatörer, dock 
utan Större framgång. 

I en av Nordiska Kompaniets Pistolklubb den 7 
april anordnad tävlan erhöUo amatörerna S. Sund
holm och H . Plate goda placeringar. 

Den 19 maj var tävlan i fältskjutning med pistol 
anordnad av Danderyds Pistol skytte Klubb. l denn;t 
deltogo 7 amatörer, av vilka H. Fri man och s. 
Sund holm pbcerade sig i 4:e resp. 8:1.' plats i den 
individuella tävlingen. medan S. A. F. i lagtävlin
gen erhöll 3:1.' plats. 

Vid rikstävlingen med pistol på hemortcns banor 
den 16 juni lyckades cndast Y. Zachrisson av de 
7 deltagande amatörerna komma med pK prislim.n 
föt uppnådda 68 p. 

Slutord. 

Året 1935 har för Stockholms Amatör Förening 
icke betytt framg;ngar i kv:tntitativt avseende med 
avseende på nyrekrytering eller flitigt delt:tg:1nde 
i skjutningarna, men det har kv:tlitativt varit i 
ovanligt hög gr-2d giv:mde, vilket torde framg! :IV 
i denna berättelse skildrade segrar, som vunnits av 
S. A. E, och många goda resultat, som uppnåtts 
av amatörer. 

l förhoppning an den höga standard, som skyttct" 
Inom var förening nu visar, ma bli bestående s:tmt 
att ver~samheten p; bred bog mi llppn~ en ökad 
livaktighet, överlämnar skjutkomm itt~n denna års
berättelse. Till kamraterna inom förcningcn riktar 
komminen en hjärtligt tack för gott sammarbete. 

Stockholm den 17 januari 1936. 

För 
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skjutkommittc. 

Yng'tle Zarhrisson / 

Hara!" Pllfl t' 

Stockholms Skyttcförbunds första fältskjutning 

av hölls den 19 jan. i de härliga markerna norr om 
Ormgårdssjön i Roslagen och gynn:tdes av ett ut
märkt vinter- och dito skjutväder. Vid den före
g~ende söndagens inskjutning pK Skugg:tll visade 
amatörerna en imponerande form, vilket framgår 
;tV resu ltatlistan fra n tävlingen om Vandringssköl
den. SKlunda sköta de fem män, som sedermera 
uttogos till ~gruppen '" vid förbundsskjurn ingen, 

vid tävlingen på Skuggan sammanlagt 141 träffar 
av 150 möjliga. Vid förbundsskjutningen lsrad
kommo samma män 110 träffar av likaledes 150 
möjliga, d. V. S. i medeltal 22 träffar per skyn, 
vilket kanske änd~ intc v:tr så dåligt, men som 
cndast r:ickee till 4:1.' pl:1ts i lagtävlingen. Denna 
vanns av Södermalm-Liljeholmen mcd medcltriiff 
25,~.j på fyra lagskyttar. Enligt de nya best2mmel
serna tävla numera aUa föreningar sinsemellan med 
lag, innehållande tre, fyra eller fem sk rnar, bero
ende p~ antalet av föreningens mästerskapsskyttar. 
Medelpoän<>en är avgörande och segrande lag er
hiller intec~ning i vandringspriset . Drewes' minne . .. 
Det är kanske för tidigt an utöva kr itik mot dcn 
nya tävlingsformen, men nog förefallcr det som 
om den inte vore i alla avseenden lyckad. Tänk 
hur ofta referaten över förbundsskjutningen i detta 
blad innehållit orden: Amatörs grupp n~dde en 
» hedcrsam ~ andraplacering. Tack vare så många 
av dessa .. hedersamma » placeringar vann Amatör 
till slut tävlingen om det förra vandringspriset. 
Numera är en andra placering värdelös. Nu gäller 
det bara att vinna! Kom ihåg dct, herrar grupp
skyttar! 

Årets första förbundsskjutning var betydelsefull 
för Amatör även i en annan lagtävling. n:imligen 
i tävl ingen om .. Gynorpsk2nnan .. . Skulle Amatör 
erövra sin femte och definitiva inteckning i dcnna 
värdefulla trofe? Laget var i det närmaste identiskt 
med föregående års segrande lag och bestod av H. 
Friman, ledare, A. Elmqvist och O. Löfmark, kl . 
M samt E. Jennel och C. G. Z:1chrisson, kl. IV. 
Lyckan var denna gmg icke de vira bevlgen, 
lagets placerin g blev ganska bl y~salll. Skarp J V:tllll 
tävlingen på mycket god poäng. Ingen kan dock 
begära, att de våra skob vara i then varje år. 
Amatörs ledning är ännu så Hinge g:1nska be
tryggande. 

I tävlingen om " De gamles pris» vann Amatör 
med 76 träffar, och i tävl ingen om ,. Riksbäg:tren .. 
erhöll föreningen en andraplacerin g. 

Bland individuella resultat må i främsta rummct 
framhållas Slettenmarks ?6 träffar, vilket räckte 
till en överlägsen seger i kt. 10. L. Rönnmark 
hade i klass M likaledes 26 träffar, men förenin
j;ens fältskyttetalrik erövras av Slettenmark, som 
hade flcra träffar på ett av de lättare m~len . 

M~l och avstånd voro : l ) J 4-figur på 280 m, 
2) 1 3-figur på 340 m, 3) I 6-figur pi 200 m, 4) 
Kg-skytt på 31S m samt S) Kg-ers. på 240 m. 

M:isterskapsfodringarna blevo 21 träffar. 

I prislistorna återfinnas följande amatörer: 

Kl. M: JO) L. Rönnmark 26 tr., 13) B. E. Ganlell 
2S tr., 36) O. Löfmark 23 tr., 38) G. \'(Iijkstöm 
23 tr. 

KL IV: S) E. Evcrs 24 tr., II ) C. G. Zachris
son 23 tr., 23) E. jennd 21 tr., SS) T. Björkman 
18 tro ... 

Kl. 1lI: 1) I. Slcnenmark 26 tro 
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Skidfältskju tningen i Ludvika. 

Skyttar och skid~kare erinras om den stora riks
fältskjutn ingen p! sk idor i Ludvika söndagen den 
l mars. Program för tävlingen, resor m. m. ha 
5rergivits i pressen. Upplysningar lämnas även av 
skjutkommittcns medlemmar. Anmälan om del
tagande skall göras t ill skjurchefen senast den 16 
feb r ., helst tid igare med hänsyn till lagsamman
sanni ng o. (')'1. 

H ylsplockni ng. 

Skjutkommittcn kommer att inom den närmaste 
tiden försöka f~ bort den gamla hylsbrisren, men 
en nödvänd ighet för denna goda tankes real iser
llnde är. an samtliga med lemmar hjälpa kommitten 
och giver den ett verk ligt krafttag. Samla allts! 
ihop alla tomhylsor, som ligga gämda. Varje 
hylsa är av betydelse. Tag med dem till skjutb:t
nan, skicka ett meddelande till kom mitten eller 
r ing upp någon av ledamöterna, som om möjligt 
hämtar dem hos vederbörande. Kom mitten tror , 
:ltt det skall lyckas f1 bort hela bristen nu med 
en gång och sc=dan skola vi slippa alla påm inncl
sc=r, om bara var och c=n tagc=r vara på sina tom
hylsor vid fält.~kj u tningarna. 

Ring i dag, i morgon är det bortglömt. 

T eldon till Skjutkommittcns sekreterare H . Plate: 
303 1 80 före kl. 8.30 ellc=r dter 18. 

Bestäm mdser fö r pistols kyttemärket i gu ld . 

Fran och med 1936 h:tr skj utning för pistolskytte
market j gkfd igångsatts och för erhmande av det
s:un ma hava följande ford ring:Ir uppställts: 

a) att i 3 precisionsserier mOt ID-ringad pistol
tavla av armens modell, 30 m. avst~nd, 6 skott, 
S min. skjuttid hava uppnatt i varje serie minst 
SO poäng, för Walther 7,65 dock 53 poäng; 

b) :m i 3 t illämpningsserier mot stående helfigur 
i frontställning, 50 m. avstånd, 6 skott, 15 sek. 
skjunid hava erhållit 6 träffar i varje serie. 

Beträffande övriga bc=stämmelser hänvisas till årelS 
program . 

RÄTTELSE. 

I sista medlemsbladet för 1935 insmög sig ett fel 
beträffande " Lagpriset ", och skjutkommittcn ater
ger här de rätta resultaten. 

Lag tävl ingen : 

I) T. Björkman, A. Elmqvist, 

R. Söderlind 290 p. (100 + 98 + 92) 

2) J. Österdah l, S. I-l ell berg, 
G. Mossberg .... 290 p. (101 + 99 + 90) 

3) N. S. Nilsson, E. I-l essler, 
E. Jennel. . 288 p. (97 + 97 + 94) 

4) O. Löfmark, E. Ekelin, K. 
Hjelmsrröm ..... 288 p. (101 + 94 + 93) 

5) S. Sved in, B. E. Gardell, 

T. H,sen ...... 283 p. (98 + 95 + 90) 

6) Y. Zachrisson, E. Evers, 
K. A. Pet~rson .... 279 p. (97 + 93 + 89) 

7) F. Georgii.Hemming, F. 

DandaneU,C. \XIiman 2S3 p. (93 + 84 + 76) 

In dividuella t3vli ngen : 

J) J. Österdahl ......... 101 p. ( JOO + J) 

2) O. Lö fm ark 10 1 p. (98 + 3) 

3) S. Hellberg ........ 99 p. (94 + 5) 

4) S. Svedin 98 p. (97 + J) 

5. Y. Zachrisson 97 p. (93 + 4) 

6) N. S. Nilsson . 97 p. (92 + 5) 

7) E. Hessler .. 97 p. (90 + 7) 

8) B. E. Gardell ...... ... 9S p . (94 + J) 

9) E. Jennel. . ........ 94 p. (90 + 4) 

JO) E. Ekelin .............. 94 p. (88 + 6) 

J J) K. I-l jclmström ........ 93 p. (92 + J) 

J 2) F. Georgii-Hemm ing 93 p. (9J + 2) 

T h ure Bergen tz' vp r. 

Segrare S. Svedin 119 p. (97 + 22) 

närmast fö lj de J. Österdahl J J6 p. (JOO + J6) 

K. I-l jclmström 11 6 p. (92 + 24) 

O. Löfm ark 112 p. (98 + J4) 

E. [kelin ... . 112 p . (88 + 24) 
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MEDDELANDEN 
FRÅN 

lDROTTS

KOMMfTTEN 

ÅRSBERÄTTELSE FÖ R ÅR ' 935. 

Idrottskommittcn mr härmed avgiv:1 sin berättelse 
för verksamhetsåret 1935. 

Kommitten har haft följande ~at1ll1lan~ättnirl!,;: 

L Blix, idrottschef 

Th. Fredborg, vice idrottSchef 

E. Löwenhielm, sekreterare 

C. W. Falk 

S. Svensson 

Under ~ret hava 2 protokollförda sammanträden 
h~lI i ts. 

Årets fö rsta tävling på skidor 2 mil ägde rum 
vid Tullinge den 3 februari. Fem tävlande startade 
och inkommo samtliga p! tider underst igande 
maximitiden för idrottsmärket, av dem 3 p!i tider 
under l timme 50 minuter (= \lillkorsmedalj i 
silver). Se~rare i respektive sen ior och oldboys B· 
klasserna ble\lo Runngren och Falk. 

Föreningens vårorientering den 28 :tpril hade 
lockat inte mindre än 13 deltagare. Banan \lar 
förlagd till Ingarölandet. Bästa män i de olika 
klasserna voro ; Ribbing, Oden och Lindblom, den 
sistnämnde !irets inteckningstagare i Jdrottsbladets 
vand ringspr is. 

Serietävl ingarna hölJos under tiden 2S maj - IS 
juni. A v 15 ' Startande placerade sig Reinius, Nylcn 
och Löwenhiclm på första plat.~, \lar inom \5i11 
klass. \ 

Med 4 deltagare gick femkampc=n om vandrings
priset ... Helmer Langborgs Minne . av stapeln den 
2 augusti. Regn och dåliga banor gjorde, att bästa 
man, Falk, endast uppnådde IS84 poäng. Vandrings
priset kan s51unda för ~ret icke utdelas, da den 
tilt 2,300 stipulerade minimipoängen ej upp
nåddes. 

Simtävlingen den 9 aug. vanns av Reinill~ och 
Li ndblom. 

Tiokampen den 13-15 augusti räknade 14 del
tagare. Reinius nådde högsta poängtalet och blir 
s3ledcs innehavare av Överste S. R!ilambs vand
ringspris, det fjärde uppsatta, samt å.rets tiokamps· 
mästare. Inom klass oldboys A blev Blix bä~te man 
och inom oldboys B Löwcnhiclm. 

S. A. F.:s pris i tiokamp för under ett flertal 
ar uppnådda 25,000 poäng avsett an kun na eröv
ras av v:lrje uthållig idrottsman inom föreningen , 
utgår i år för tredje gången och då till prisc=ts 
upphovsman, Falk, för under 10 år uppnådda 
25,037 poäng. 

Den fond, vars avkastning användes tiU inköp 
av priset uppgick den 31 december 1935 ti ll kro
nor 1,134: 63 plus ränta 30:44. 

I millöpning den 26 augusti segrade Runngren. 
Föreningens höstoriencering försiggick den 29 

september. Bäst inom respektive klasser placerade 
sig Hazelius och Nordin. 

Direktör C1aes Hultbergs vandringspris i trekamp 
(skidåkn ing, simning och orienteringslöpning) erÖv· 
rades av Reinius. 

Grosshandlare S. Reidncrs vandringspris har för 
året tilldelats Ekvall i sen ior- och Fred borg i o ld
boys-B-klassen. 

För Riksförbundets idrottmärke hava 3 1 med
lemmar avlagt föreskrivna prov, härav äro 

17 guldmärkesmän. 
9 silvermärkesmän. 
5 bronsmärkesmän. 

Föregående rekord sattes år 1931 med 26 av
lagda prov. 

Sludigen hava 5 godkända prov :tvlagts för fö re· 
ningens villkorsmedalj i silver (varav 4 nyförvärv) 
samt för samma medalj i brons inom o lika grenar 
57 prov (varav 17 nyförvärv). 

Vidare ber idrottskommitten få framföra sitt 
tack till Ordföranden Överste Rålamb, vilken i år 
som alltid haft vänligheten ihågkomma idrotten 
med ett hederspris. 

T ill slut ber idrottskommitten få uttala sin fö r
hoppning om att den stegring, som under !r 1935 
kunnat noteras beträffandel erövrade idrottS märken 
icke endast skall kunna bibeh3llas, utan väsentligt 
ökas om alla blott vilj:t göra sitt bästa. Till alla 
dem som genom träget arbete och med en \lis energi 
fulJfö ljt sina idrottsmärkesprov under en mer än 
vanl igt ogynnsam och regnig höst, ber komm itten 
få framföra ett varmt tack och ett \lälkommen 
åter, dock om möjligt innan Stockholm Stads idrottS
platser äro stängda för säsongen. 

Fö, STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS 

ldronskomminc. 

!v.tr \V. B/ix 
OrdförJ.nd". 

E. Löwtllhief", 
Stkreter:'lrt'. 

Föreningen planerar skidtävling 2 mil den 23 

februari ii märkesbanan vid Sundbyberg. Lottning 

9.15. Start 9.30 precis. 
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Gideon 

Den 27 j~nl,Jari 1936 avled i ~ilt hem i Stockholm bygg
nadsingenjören Gidelm /..,n;i eriC/SO!t . 

Född i Stockholm den 2 mal'> 1871 har aUlSl Ericsson vid 
6S JO' l ider sJut:tt sin pI sJ ml nga omrSden verksamma liv. 
Efu~r au i ungdomen hava praktiserat inom byggnad~hckct 
r.enomgi<:k han byggnadsyrkmkobn Jrtn 1888-1891. Därefter 
erhöll han till en början anställning pI ;trkitcktkomor och scn
Ut, under Irtn 189)-1895, slsom verkmäst:lrc hos den k:inde 
Xockholmsbyggmäiiull.'n och kommunalpolitikern A. E. ~hg

nuS'!()ll vid dennes M!,(,lcn med nybyggnad av konstJ.kaderni

('ni hU$. Sistnämnda I r började Ericsson egen verksamhet inom 
by~gnadsbraruchcn. Det är ett Mon an[al ,s!"äl i huvudstaden 
~\ 1 landsbygden belägna byggnader, "ilk;!!; n)'-, om- eller 
tillbyggnad dcn bonslngnc omhänderhaft. Bland dessa arbeten 
märkas exempelvis dövstum$kobn i Örebro. konung GustJ.f V!~ 
och dl'(){tning Victorias stiftelse pl Lidingön <;amt k:lSernbygg
nader i Vänersoorg ävensom resuurering av Katarina kyrka 
och Arvfurstens palats i Stockhohn. 

Det är elnellcrtid icke uteslutande ,1>om en byggnadstckniskt 
.kicklig oo.h anlitad yrkesutövare. -.om Eri4S0n gjon ,itt namn 
känt och aktat inon1 vida kretsar. Hans intressen sträckte sig 
n~mligcn llngt ut';lnför gränserna för hans egentliga yrkcsom
~ldc. Särskilt "ar det föreningslivet, sorll därvid kom an intaga 
den mlhända främsu platsen i hans rika och varma hjiina. 
Friluftsliv och idrott voro ideer, som han omhuldade och om
famde mf"d en ständigt växande iver. Fosterlandskärleken ur 
h;ms lf"dstjärna i arbetet för dessa ideers befrämjande. 

Icke minst har Slockholms Amatör Förening anledning au 
vid brodern "Giddcs· nu timade frJnfalle med s.oknad och 
udw.mhet erinr~ <iS hans hetyddSt"fulla och högt värder;u{e 
ins.ot;er i föreningens strävanden. T y allt ffln fö~ningcns för
sta början, den 21 septembcr 1890, har "Gidde" varit mf"d. 
även om han icke rlkat bliva officiellt innngend i stiftarna, 
lw. Den, >0111 har tid och tillfäl1e att forska i föreningens 
urkunder, ~kall mart finna, huru verksam han vari t, blde 

Ericsson 

när det gällt det organisatoriska arbetet och när det gällt 
fM'rwnligen aktivt deltagande i övningu och tävlingar. 5&. 
lunda har Ericsson under tre perioder tillhört rrö~ningens 

styrdse, nämligen lren 1890-1891, 1902-1903 och 1907-
1909. Genom egna stolta idrornbragder har han tillika bidr3git 
till sprid~ndet av ök.ld glans och auktoritet kring föreningens 
ver~mhet och iyften. 5&lunda deltog han St"gerrikt redan i 
föreningens första tävling den 12 oktOber 1890. Tavlingsbanan 
utgjorde 5,000 mcter och gällde sträck,ln Homsrull-UngJnn
nano Redan följande 3r deltog "Gidde" pl nytt och blev denna 
gl ng förste pristaga~ i en tävling, nämligen ~den 2 augu~ti 1 
bicyklc och 11lonocykle Salem-Fiuja, 10,000 meter, varvid 
~saucs svenskt landsvägsrekord för " siikerhetSrn~kiner· 1 denna 
distans av herr Gideon Ericsson med 20 min. 50 St"k. (silver
medalj); slsom det plpc'kas i föreningens 25-Iriga jubileum ~. 

,krift. Ericsson var ocksl en .I.V de 17 uuv vederbörande lär
lrekollegium $å~rn land,tormsbef.il godkända deltagare i en av 
S. A. r. 1r 1904 anordnad bndstormsbdälskurs, den första i .itt 
,lag i Sverige. Och sedermera har den bortg~ngne under ell 
l.~ng följd av ~r fortSatt med .sitt hedersamma deltagande i öv
ning::r och tävlingar, bl. J. även SZoIll föreningens represen
tant vid tillHi1len, dl andra än förenmgen själv varit tävling,
arrJngörer. Sk)·ttcrö~lsen gjorde som bekant vid sekelskiftet 
sitt "intlg" i S. A. F. D~rmed var ocksl Ericssons intresse för 
all fnrmid Ungat av denna fosterländ,ka folkrörelse, hksom n\' 

den, ;1som redan antytts, i verksl lllhetspmgnmmet tillika in
förlivJde land5Cormsrörc!sen. 

Men nu är "Gidde· icke längre kvar I de allt mera gles
nade lederna av forna kämp;lr inom S. A. F. Eher eu Irsllngt 
lidande har han Uu lägga siu tröna huvud till ro. Men de 
kvarvannde gamla Jmarörema skola alltid i tacksam erinran 
bevara den ljus;l bilden av hooom, den alltid ungdomliga och 
gl:ula brodern, den gode kalllnten och den sanne fosterlands
vännen Gidcon Ericsson. Frid över hans minne! 

Svtn ~nJon 

---------0---------

Bo~t,. Skandia. Slhlm 1951> 
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STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS ställning den 3J december 1935. 

Kontant i kass~n 
Inventarier 

Tillgangar: 

V~rdcpJpper ...... .. .......... . 
Depositionsräkning . ..... . . ...... . 
Spark.useräkning 
Cheåräkning 
Postgiro ...... . 
Medlemsmärken, 66 St. :i. Kr. I: 70 
1828 ,kott till mausergevär, II 6,3 öre 
270 pisto~kott J 10 öre 
Kapitalräkning Riksskölden . 
Outdeladl' priser 

Kc. 115: 16 
27:-

Kr. 227:43 
300;-

3,500;-
6,975:97 
1,\38:63 

418:55 
5:-

112:20 

142: 16 
1,~85: -

398; 

Kronor 14,702:94 

Skulder: 
Priifrmdtr, 

Damern~ prisfond 

Kamratern~ prisfond 

Bankir Nils Perssons fond 

Kr. 72 1:46 

Bergsingcniör F. O. Carlins fond 

Folke Fagreils minnesfond 

S. A. F.~ prisfond för 10.kamp 

Riksskölden 

Ständiga medlemmars fond 

Glvor .till pris att utdelas 1936 
KJpitalkonto ................ . 

721:46 

500;-

533:05 

1,000:-

1,\38:63 Kr. 4,6 14:60 

2,985:-

3,250:-

170:-
3,683; H 

Kronor 14,702: 94 

Vinst- och förlust räkning 1935. 

Medlemsavgifter 
Räntor 

Skyltt: 

Räntor och prisfonder . 
Glvor till priser 

Inkomster: 

Insatser vid lrets tävlingar ... . .... ... . 
Lösta skyttemärken 
Av S. A. F. erövrade penningpriser .. 
Fl1n outddade prisers konto 
Fr3n 1934 fonderade prismedcl . 

!drOl{: 

Eni::ittning för Idrottsmärkesprov . 

Af/m:inlla i,,/romikr: 

Annonser i Medlemsbladet 
Annonser i programmet 
Divcrse inkomster 
Givor 

Kr. 181:57 
180: -
598;20 

36:85 
60;-
26:-40 

210:-

Ganntirnedel frln Sr:ockholms Skytteförbund 
Slatens understöd 1935-36 
Förtj~nst i ammuni tionskonto 
Förtj::inst i medlem~märken 
Vin~t l loneriet 

Kr. 2,165:-
230:31 

.' 

1,293:02 

8;_ 

}tlC;-
4&5:-
121:-
230:-
46:75 

11 1:-
523:94 

3:85 
833:70 

Kronor 6,37 1:57 

StockhoLm den 28 januan J 936. 

OmhmnaJtr: 

Trycksaker 
Diverse utgifter 

Medlemsbladet 
Prognm mct 
Annonsprovision 

rsavgiftcr 
Försäkringspremier 
Skyttematerial 
Idrou:smatcrial 

Utgifter: 

Anmälning~avgifter 

Skjutinsrruktör och markör 
POrtO ...... .. ......... . 
Hyn för skjutbanan 
Inkas.soprovision 
Kronoskatt .. / 
SkyttcpriSt"r 
Idrottsprncr .. . ........... . 
Utdelad fri ammunition m. m. 
Glvor till pris att utdel~ 1936 
Avskrivning J inventarier .. .......... . 

Kr. 17:88 
757:77 
510:-
175;-
322:-
135:35 

15: 50 
34:27 
38: 85 

129:-

• 938:-
148: 50 
300:-

82: 15 
17: 21 Kc. 

ammunition .. . . . ........... ....... . 

3,b11:48 
1,593: 78 

280:-
79:64 

170:-
50:-
28:40 
82;-fordringar ..... . 

Avsättning till rundiga medlemmars fond 
(ers Virut 

• 50:-
406: 27 

Kronor 6,371: 57 

e'J(/K A. OI-lLSS07X 



12 STOCKHOLMS AMA TöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Boktryckeriet Skandia 
LILJEHOLMENS Uppsalagatan 6 

Tele fone r 30 11 40 3069 50 ÄTTIKSPRIT 

Medlemmer och gynnere e/hAlte rabatt om 
Medlemsbladet lIberopes bekant för sin goda arom 

S KYTTEFÖREN I NGAR Liljeholmens läckra senap 
Ni köpa Ed,,, priJjQTrmJI i guld, lihm, 
nysil'IJt!r (Kb (enn - ävtn de populära 

REKOMMEN DERAS S KYTT E SKEDARNA 
fordr/aJ:tigail ""$ - - - av finsmakare ---

JUVELERA R E 

H . J OHNSON A.-B. 
KONSE R TH USE T 

Ttl. 20 JJ /6 - srOCKHOLAf - Kunt,Jgatan 4'-4) 

BANKIRFIRMA N A .-8 . H OV } UV E l E RA RE 

K. A N DERSSON 

C. G. C E R V I N OP E RAHUS E T 

G rundad 18 57 

MALM TORGSGA TAN 6 -
STO C KHOLM J UV ELER, GU l O, 

Td~gr;1m;ldrcss; Ce r v i ns SILVER, N YSIL V ER 

. 
M U S I K PI PERSKA MUREN DA N S: 

M~ndag och londag 
(mitt emot Rådhuset) 

Lunch fr. Kr. 1: 50, Middag fr. Kr. 2:25, Supe fr. Kr. 2:-
Festv!ning:'lr för mindre och större beställningar, kongresser, sammantr:iden upp till 300 personer. 

Telefone r : JO 55 61. JO 'fl z8. 53 38 60 

- MATTOR - MÖBELTYGER - GARDINER -
, alb mönster och sti larter f innes , 

stö rSta sorte n ng t i 11 lägs ta p n ser 

Enge lsk a@Magasinet 
31 DROTTN INGGAT A N 31 

Stockholms N:r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

31 :sta ärg. Föreningen stift ad den 21 september 1890 1936 

RedakUQnenl adreu: 

Utdelas grati s ti ll 

föreningens medlemmar 
Ansv"rig utgivare SVEN SVENSON 

6 . ENAR GARDEll 
Vasagalan , v Ir. - Stockholm 

Tel. 105260. bo"ed tO 5287 

Föreningenl pOflgiro 516 .' 

MED D ELANDEN 

FRÅN 

STYRELSEN 

Stockholms Amatör FörenIngs 
Styrelse. 

Ordförande: Översren, Frih. Stig R3. lamb, Grev
magnigatan 6, tel. 6094 49. 

V. O rdförande: Rektor Justus Lundberg, Vallin- \ 
gatan 40, Tel . 1007 84. 

Sekreterare: Jägmästare B. Enar Gardell, Vasaga
tan l, 5 tr .• tel. 105260, bostad: 1032 87. 

Kassaförvaltare : Avdelningschef Erik A. Ohlsson, 
Norrbackagatan 26, tel. JO J2 12. 

Intendent: Tjänsteman Richard Söderlind, Dalaga
tan 20, tel . 33 56 H. 

Skj utchef: Civilingen iör Yngve Zachrisson, Vårta
vägen 16, tel. ... Gamnämnden ... . bostad: 624108. 

Idrottschef: Revisor Ivar Blix, Sveavägen 61, tel. 
310879. 

Klubbmästare: Civilingeniör Torsten Åström, Beck
brännarbacken 4, tel. 40 80 70. 

Styrelseledamot: Stadsmäklare Eric Jenne1, Pol
hemsgaran 4, tel. SJ I I 00. 

Suppleanter: Köp man K. A. Peterson, Eriksbergs
gatan I l , tel. 2 1 31 83 och Bankkamrer Axel 
Elmqvist , Vanadis vägen 6, tel. 313937. 

V. Skjurchcf: Herr Orvar Ufmark. Kungsholms 
kyrkoplan 1. tel. 503242. 

V. Idrott5cheL Herr Thor Fredborg, Upplands
gatan 41. tel. 322741. 

V. Klubbmästare: Köpman Arthur Fl)'gare, Skepps
bron 22, tel. 10 15 4.8, bostad 118102. 

CurJingsektionens representant: Direktör Gunnar 
Malmq vist, Ulrikagatan Il, tel. 6229 Il. 

Skjurkommimfns sekr.: Vakant. 

idromkommittens sekr.: Bryggmästare Bengt Sjö
wall, Hornsgatan 92, tel. 41 78 10 . 

Redaktör för medlemsbladet: Sekreteraren. Se ovan. 

Rev isorer: Sekreterare Erik Hellsten och Rev isor 
Ad olf v. Krusenstjerna. 

Revisorssupplea~ter: Civilingenjör Adolf Aminoff 
och Revisor P. O. Lundberg. 

Rikssköldens tävlingskommitte: Arkitekt Th. Berg
gentz, Civilingeniör Tönnes Björkman och Civil
ingeniör Torsten Åström. 

Ledamöter av skjutkommittcn: Bankkamrt=r Axel 
Elmqvist och Apotekare Albert Troedsson. 

Ledamöter av idromkommitten: Kassör Ernst 
Löwenhie1m och löjtnant Nils Nylen. 

Kontrollanter för idrottsmärket: Blix, Fredborg, 
Löwenhielm, Nylcn, Sjöwall. 

Föreningens representanter i Stockholms Skytte
fö rbund äro Överste Stig Rilamb och Civilin
geniör Yngve Zachrisson. Suppleanter ~ro Bank
kamrer Axel Elmqvist och Herr Orvar Löfmark. 

Föreningens representant i Stockholms Idrottsför
bund är revisor I. Blix. Suppleant är Herr T hor 
Fredborg. 
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Ärsmötet. 
Föreningens 46 lrsmöte avhölls! Piperska Mu

rcn den 21 februari under ordförandesk.:1p av 
överSte R!lamb. 

01 denna gln§ inga avsägelser förellga och 
inga viktigare fragor förekomma pl föredrag
ningslistan kunde årsmötets fö rhandl ingar nskt av
verkas. Samtliga i tur avgående sryrelsemedlem
mar omvaldes. 

I enli ghet med föreningens beslut utdelade ord. 
för:mdcn föreningens för tjänstmedalj i silver åt 
civili ngeniören Y. Z:tchrisson och advokaten F. Ge
orgii-Hemm ing. Herr Zachrisson bekläder en av 
f~renin g~ns ,mest arbetskrävand~ . befa~tn~ngar. En 
sadan fo rt nlng som S. A. F. skoter sig Ingalunda 
själv. Det fordras ett intensivt arbete av förenin
gens styrelsemedlemmar. Det fordras att dessa offra 
en mycken stor del av sin fritid, det ford ras om
tanke och eftertanke. Det g~r få av 3rets dagar 
utan att fö reningsangelägenheter icke påkalla n!gon 
!tgärd. Särskilt skjutchcfen måste känna sina man· 
nar, han måste bl. a. näStan ana sig t ill vad de 
komma att skjuta för om kunna bestämma, vilka 
som skola deltaga i den eller den gruppen. Herr 
Zachrisson h3r härvid visat sig besitta en alldeles 
särskild fö rm!ga. Han torde därför kunna taga på 
sig en god del av äran för de många erö\'ude 
gcul'priserna under föregående år. För att styrels('n 
skal kunna lyckas i sina strävanden att föra fö r('
ningen framlt fordras det även att medlemmarna 
var i sin stad gör sitt bästa. Herr Georgii-Hem
ming har härvid under ett flertal 3r nedlagt en 
mycket gOtt arbete, som föreningen nu velat be
löna under fö rhoppn ing :ltt belöningen sporrar t ill 
fo rtsatt arbete. 

Sedan ordföranden tackat styrelsemedlemmarna 
och medlemmarna i skj ut- och idrottskommitteerna 
avslutades fö rhandl ingarna. 

Endast med en viss tvekan hade en del av sty· 
relsens ledamöter velat ansluta sig till förslaget att 
kombinera arsmötet med ett samkväm för damer, 
beroende p3 farhagor att anslutningen icke skulle 
bli s! livlig som önskvärt vore. Att dessa fa rhågor 
icke vore berättigade besannades alltmer ju mer 
tiden närmade sig den utsatta dagen. När till slut 
nära hundr3talet amatörer med d3mer bänkade sig 
kring supcborden kunde styrelsen med ti llfreds
ställelse konstatera att i varje fall början varit god. 
Under supen hälsade klubbmästaren de närvarande 
välkomn:l i ett icke alltför bundet men dock form
fulländat anförande. De välfunna om än något hals~ 
brytande rimmen kommo åhörarna art ibland sl lju* 
ddigen giv2 siu bifall t ill känna, au det verkligen 
ford rades Idubbmäsurens bjudande stämma för att 
gön sig hörd. - När Amatör Fören ingens a\·
hållne ordförande äsk2r ljud blir det all tid fort 
tyst i salen. Varje amatör har lärt sig att detta 
alltid blir festens höjdpunkt.· S3 även denna gång, 
när han nu framförde amatörernas tack till gästerna. 
Slutligen talade fören ingens mångårige, nu till hu
vudstaden l terbördade medlem, disponent Hag
ström för fören ingen och för dess ordförande. -
Uppstod så t ill slut herr Lennart Rönnmark och 

ulade för kvinnan och talade väl. Klart och tyd~ 
ligt påvisade han an mlliända ännu tvivlande 
amatörers inställning till kvinnan och skyttet är 
fdaktig. Ty det är kvinnan vi kämpa för, för 
hennc vi vinna "lra segrar och det är hon som 
sporr2r amatören tiJl goda resultat. Efter su~en 
vidtog sedan dansen, endaSt avbruten av gluntsang 
och den sk3nske husarens framträdande, vilket allt 
livl igt uppskam,d('S. När det obevekliga tv3-slaget 
till slut gav sign lien till uppbrott kunde de när
varande skiljas åt efter en lyckad afton el ler med 
klubbmäst2rens ord efter ett årsmöte i Venus och 
Mars tecken. Huruvida även Amor hade någon 
pil mi ndre i kogret undand rager ~ig nedskrivarens 
bedömande. 

KLubbmästarens haisningsanjörande 
21 2. 1936. 

Vii/komua tili bords med gott humör 
lid/a dam rxb stolu amatör. 
en samling IJär på denna dag 
är v/il av mer O'Vallligt s/ag 
i vdr förenings vartJagsvara 
med mdast manlig mötesskara. 
Men 11M i dag 'tJj b/andats upp 
med hönor ibland arten tupp, 
hcll säkert trl"tJ,ldaetl blir uor, 
O' tlen bland Amatörer bor. 
Om n/i" siu namn ej här har hiuat 
e/Jer pl sla'lmingtn fundersamt tiu:lt, 
beror del pi all jag ej styv ,ir 
au tyda hieroglyfer. 
De mJnga damer, som {;au veta 
att X de IIti fomamn eta 
bör v~r~ m~·kta stolta, glada 
och CJ sIg over det beklaga, 
dl det helt vissl diirpå beralt, 
alt maken eller karlen trott, 
att namnet var lå 'tJida kli/Il, 
att det ej krlivl pJ. kort bli nämnt. 
Om sen nJ.'n klagar upp/1 Jillen 
och ej fonlir rim gjorda 'tJitJl'1l 
var ändi god och g/ad och mall 
s3 blir det roligt här j /roa"!l. 
Och skjUl ej uppJ. pianislen. 
placeringen blt!'1J gjord p3 morgonk-vwen. 
Viii mött, höj nektarfyllda glalen 
och tryck i bollen var pedal for gam}. 

Revisionsberättelse . 
Undertecknade, som vid Stockholms Amatör 

Förenings lrsmöte 1935 utsetts att granska före
ningens räkenskaper och styrelsens förvaltning fö r 
år 1935, f3 härmed över v3r granskning avgiv2 
fö ljande berättelse. 

Vi hava tagit del av räkenskaperna samt av pro
tokoll och övriga handlingar, vilka lämna upplys
ning om föreningens verksamhet och sty relsens 
förvaltning . 

Räkenskaperna, som av oss siffergrans kats, äro 
fö rsedda med vederbörliga verifikationer och förda 
med ord ning och noggrannhet. 
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Föreningens värdehandlingar hava av oss inven
terats utan anmärkning. 

Beträffande r('Sultatet av föreningens ekonomiska 
förvaltning fö.r å.~ l ~35 s.amt stäl~ning~n \'id samma 
lrs slut fl VI hanvIsa ull "uppglfter I Stockholms 
Amatör Förenings Medlemsblad nr l för år 1936 
vilka i ifrågavarande hänseendc överensstämma med 
räkenskaperna. 

Dl scrrelsen pI ett förtjänstfullt sätt omhänder
haft fö ren ingens angelägenheter, tillstyrka vi, 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvalt* 
ningen under år 1935 . 

Stockholm den 20 februari 1936. 
Erik Hellsten. A. 'V. A·nm:nstjl'TlIll. 

Skattmästaren har med glädje konstaterat, att det 
nya sättet för inbetalning av medlemsavgifterna 
synes fungera relativt bra. Tills dato bar influrit 
650 kronor i medlemsavgifter. 

Om nu dc, som ännu icke fullgjort sin plikt 
gentemot föreningen, ville begagna det med d:tgens 
tidning utsända inbetalningskortet och omedelbart 
betala avgiften pr postgiro (kontonummer 51641), 
skulle m('dJemmarna giva sty relsen en god hjälp 
med att bringa ned föreningens omkoStnader. 

MEDDELANDEN 

I"RAN 

SKJUT

KOMMITT~N 

Nya vandringspriser. 
Överste Stig Råla mbs poäng pris 
av år 1936. 

Till ersättning för det av J. Österd2hl för allrid 
eröv rade vandringspriset ~Överste S. Rllambs vpr 
av år 1931 . har var ordförande uppställt ett nytt 
vandringspris, för vilket samma bestämmelser gälla 
som för det tidigare. 

fj ä rde klassens vpr i pre c.·skjutnlng . 
Det tidigare vandringspriset med denna titel eröv

rades för alltid av A. Troedsson och föreningen 
har uppställt ett nytt vp .. med samma bestämmelser. 

fo lke fagrells minne. 
Vid 3rets tävl ing om detta pris kommer att ut

delas två av Arkitekl Tbure Bergemz skänkta heders
pl·iser, det ena inom föreningens m~terskapsklass, 

det andra inom dc sammanlagda 3:e och 4:e klas
serna. Erövrare bli de skyttar, som näst efter 
~egraren erh11lit högsta sammanlagda poängsumma 
100m resp . klasser. 

läke rolfatet. 

Vid årets tävlan om dett~ pris kommer ett av 
Arkiukt Tbllre Bl!rgenrz skänkt heden pris att ut
delas. 

S. A. F.:s skjutningar å Stora Skuggan 
börja den 19 april. 

. År~.ts. öv~~ngsskjuminb>al" 1 Stora Skuggan taga 
sm bOl"Jan forSt efrer Påskhelgen, men då förvän
tar kom minen att banan är fullbelagd . Komm itten 
påpekar, att en förskjutning av tavelställ i 3r ägt 
rum, emedan reparation av blinderingen skall verk
ställas, men saml ingen är fortfarande vid vår gamla 
paviljong. 

l 1r är det osedvanligt m1nga 3-klassare och då 
fl vi hoppas, att de gör:t dc äldre äran stridig j 
de tävlingar, där de erhålla väl tilltagen handikap. 
För 2-klassarna har v!r trogne donator Gross
h~ndlare Sren Stendahl j likhet med många 3r ti
digare uppsatt ett "Juniorgevär ... 

Medlemmarna uppmanas att noga studera S.A.F.:s 
program för 1936, där vissa ändringar vidt:l.giu 
fr!n föregående k 

Skjutkommitten, som tyvärr icke personligen 
k:l!l vända sig till v:lrje medlem, hoppas Ut pl 
sk jutbanan efter bästa förm~ga st! till tjänst med 
alla vidare upplysningar. Om sed2n var och en 
följer kommincns vädjan, gl vi säkert ett lika 
lysand e verksamhetsår till mötes som år 1935. 

Uppsala skyttegille s jubile umsfältskjutning. 

Samtliga deltagande amatörer torde var:t en iga 
011.1 at~ den av Uppsala skyttegille anordnade fä lt
skJ utmngen var en av de tänkbarast t revliga och 
bäst anordnade de deltagit i. En härlig vintersön
dag med lagom kria hjälpte härvid arrangörerna. 
Den långa parrullvägen gjorde det dock för en del 
äldre skyttar mödosamt eller omöjligt att fullfölja 
tävlingen. - PI sistone har även Stockholms Skytte
förbund börjat frångå den vanliga en minuters 
tiderna och även gjOrt tävlingarna mer fältmässiga. 
Vi få väl hoppas att steget tages fullt ut. Vad 
omväxling och m3lanordningar beträffar torde upp* 
salaskjutningen härvid kunna tjäna som ett före· 
döme. 

De delt2gande amatörerna hade en lyck ad dag 
med ett flertal pris såväl i lag som individuellt. 

Mä5[erskapsk lassen: 10) H. Friman 29 tro 21) 
Y. Zachrisson 26 tro 36} O. Löfmark 25 tr. 47) 
L Rönnmark 24 tro SS} B. E. Gardell 24 tro 

IV klassen: 14) C. G. Zachrisson 26 tr. IS} I. 
Slcttenmark 26 tro 33} B. Zachrisson 23 tro 

Lagtävlingen: 4) (Friman, Löfmark, L. Rönn
~ark) 78 tro 12) (C. G. Zachrisson, Gardell, 
Elmqvist) 71 tro 
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Va nd ringsskölden. 
Första tävlingen för året om vandringsskölden 

avhölls i samband med Stockholms Skarpskyne
förenings figurskjutning å Stora Skuggan den 12 
januari och 18 deltagare ställde upp. 

Resultaten blevo: 
l) L. Rönnmark 30 tro 
2) Y. Zachrisson 30 » 

3) H. Friman ....... 28 
4) O. Löfmark . . . . • . . . 27 » 

5) I. Slettenmark . . . . . . . . . 27 » 

6) A. E!mqvist 26 » 

7) E. J ennel. . . . . 24 ,. 
8) J. Ö sterdahl . . . . . . •. 24 
9) B. E. Gardell 23 » 

10) B. Rönnmark .. 23 » 

11) Q . Rydner ........... , 22 
12) G. Mossberg ,.. . ...... ..... ... 22 » 

[ hela tävlingen valln L Rönnmark mäsrerskaps-
klassen följd av Y. Zachrisson, båda med s:l.Imliga 
30 träff. Även klass UJ vanns av Amatör genom 
vår nye medlem 1. Slettenmark med modiga 27 
träffar. 

Andra fö rbundsfältskjutningen jämte 
mästerskapstävlan. 

Under halv snöstorm med bitande nordanvind 
äO'de den andra vinterfältskjutningen rum p[ norra 
J~rvafältet . Som vädret gjorde tävlingen synner
ligen hasarda rtad överg[ vi omedelbart till pris
listorna för att se vad dessa ha att säga om våra 
~k yltar~ prestationer; 

Mästcrskapsklassen: iJ) A. Elmqvist, 23 t ro 14) 
G. Wijkström, 23 tr. IV klassen: 10) C. G. Zachris
son, 11) R. Söderlind båda 21 tr. JO klassen: 
11) J. Slette,lInark, 19 tr. 

I tävlan om mästerskapet: 21) A. Elmqvist 35 
tr. 24) G. Wijkström, 34 tro 25) B. Gyllensvärd, 
34 tr. 

Mästerskapsfordringarna blevo 18 tro 

Tredje förbundsfältskjutningen. 
Ågesta, söder om Stockholm, var platsen där sä
songens sista vinterfältskjutning ägde rum. Vädret 
var även denna skjutning allt annat än strålande. 
En tät dimma låg hela dagen lägrad över terrän
gen för arr till sist bli s[ svår att skjutningen mot 
det sista m[let måste inställas. För att inte bringa 
allt för stor oreda i [rets program, beslöts att de 
fyra första målen skulle räknas. W ijkström och 

MEDALJER PLAKETTER 

Klubbn'3sIcrskapsrcckcn 
Föreningsmärken 

- , 
Karalog och !k;"fon/,,!; 

jri/l p;i brg:iran l 

SPbRRONG & eo. 
Kungsgaun '7 Smckhol lll I 

Trlejon: Namnanrop "SPORRONG & Co" 

C. G. Zachrisson genomförde skjutningen glänsande 
och belade förstl pbtserna i resp. mästar- och IV 
klasserna. Slettenmark belade som vanligt en av 
de första platserna i 11I klassen . I övrigt hade ama
tÖl'erna ingen lyckad dag. Pl'islistorna visa endast 
följande namn: 

Mästerskapsklassen : I) G. Wijkstöm, 23 tro 29) 
B. E. Gardell, 19 tro 

IV klassen: I) C. G . Zach risson, 23 tro 
III klassen: 2) l. Slettenmark, 19 tro 13) F. Jarre, 

16 tr. 
Mästerskapsfordringarna blevo 16 tr. 

Riksfältskjutningen på skidor I Ludvika. 
Vid femtiden pa morgonen söndagen den l mars 

embarkerade ett femton tal amatÖrer den äldsta och 
absolut kortaste personvagnen j det »epad"' ", som 
skulle föra några hundra skyttar och skid~kare till 
skidfältskjutningen i Ludvika. Tagets hoppande och 
skakande framfart gav var och en en föreställning 
om de törnal' och kullerbyt tor, som 'dagen fram
deles skulle bära i sitt sköte, och för att göra 
överensstämmelsen ännu mera fullständig åtgick 
det ungefär en timme längre tid än man bel'äknat 
att avverka sträckan. 

När man väl komm it fram kunde man emeller
tid glädja sig 5t att bli mottagen pa bästa sätt. 
Alla anordningar gingo perfekt i lås. Snötillgången 
var utomordentligt god; banan var trevlig, ehuru 
ganska lätt. Dagens stora problem var vallningen, 
ty temperaturen balanserade krin.g ~et kr;tiska n~Jl
strecket. Bäst lyckades nog RIbbmg, som enligt 
uppgift lktc på .,Syndetilwn Special nr 2» med 
ett tunnt lager kall valla ö ver. Han blev också 
snabbaste amatör med tidell 1.20.02. Många av de 
vkl. misslyckades emellertid med vallningen, däri
bland undertecknad, som [kte p[ "Smith Mixer 21 

2"". 

I tävling A kunde amatörerna notera en vacker 
framgång, i det lagsegern i grupp 5 hemförde~ av 
vårt tremannal ag, best[ende av bröderna Björn 
och C. G. Zaclll'isson sam t Gösta W ijkström. 
Vårt andra lag i samma grupp (Ribbing, Runn
gren, Åström) kom pa fjärde plats. I B-tävlingen 
hade vi emellertid mindre lycka med lagsamman
sättningen. Laget Rönnmark, Y. Zachrisson, Elmqvist 
kom p[ fjärde plats. 

I prislistorna återfinna vi följande amatörer: 

A-tävlingen. 
Klass 8. L 1) B. Zachrisson, 63,27 p. 
Klass 4. 4) R. Nilsson, 47,40 p. 

B-tävlingen. 
Klass IV A. 18) 

19) 
L. Rönnmark, 298,87 p. 
Y. Zachrisson, 294,41. 

Bestämmelser för pislolskyttemärkel 
i guld. 

Från och med 1936 har skjutning för pistol
skyuemJrket i guld igångsatts, och för att erhålla 
detta ha följande fordringar uppst::il1ts: 

FOrfJ . . 3 lid. 7 

• 

I 
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Märkesbarometer vid 1936 o ars början. 
Årtalsmärkt'1l 

Skytte" 
N A M N märken L ä g r e H ö g r c 

B. S. G. Brons I Silver 
- - I Guld Brons I Silver Guld 

Alberl, F. I I 
Ikrgentz. Th. I · I Bergmlll, C. A. G. 
Berlin, V. 
Björkman, T . 

I I I Blix, I. · 
Blix, R. 
DandenetJ, F. 
Diedrichs, S. 
Duhs, T. 
Ehn, E. I · I Ekeli", E. 
EkvaJl. G. I I Elmqvist, A. 
Evers, E. I I 

Farop, H. · · I I I Flygare, A. 
Frcdbotg, Th. · l- I I I I I Priman, H. · 
Fiirstenberg, N. I I I I I Firngren, J. · I I I I Gardell, B. E. I I 

· , 
Gcrnzcll, C . P. ". I-
Georgii·Hemming, F. 

I I Grönvall, E. 
Gustafsson, S. · l- I GyHensvärd. B. 
Hagberg, T. A. R. · 
HarEng, N. G. 
Hegerth, T · 

" Heijker1.lkjöld, F. · H I Heiner, E. 
Hellberg, s. 
Hellsten, N. I I I 
Hessle r, E .. I I I I I I 
H jelmsrröm, K. I I I I I 
Hjorth, A. I I I I 

I · I Hollberg, s. 
Holmberg, O. I 

I I I · 
Holmer, T. 
H ultkrant'l.:, G. I I lverus, B. 
jalTe, F. I I Jenncl, E. 
Keyser, J. T. I 

I I I I 
· 

Kronberg, S. 
I Kostman, R. 

Levin. A .. 

I I Lindholm, S. S. · · · 
Lundh, S. 

Lundberg, J. I 
Lundberg, P. o. I I 

I I 
· 

Löfmark. o. 
I I I I I 
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Skytte. 

NA MN märke 

B. S. G. Brons 

Mmm: n, G. 
I Mossberg, G. 

I Niloon, N. S. 
I I 

Odensten, G. 
Odqvist, F. 

I I Ohl$S{)n, E. A. 

I 
Perman, S. 
Persson, S. 
Peter.;on, K. A. 
Plare, H. . .... 
Rekhen~rg, O. 
Reinius, E. 
Ribbing, S. 

I Rising, G. A. 
Runngren, G. 

I Ri.ighcimer, C. 
I I I 

Rydner, O. . 
I 

Rllamb, S 
I Rännmark, B. 

I Rönnmark, I-
Sandberg, K. 1\. 
St«nie, J. 
Sund holm, S. 

I I I 
Svedin, S. 

I I 
Söderlind, R. 
Tengn ..... nd. A W 

I I 
Tham, P. 

I Trocdsson, 1\. 
I I I 

Uggla, 1\. .. 
Ungc ..... ittcr, H. 
Waller, B. .. 
Wan~dius, T. .... 
Wassbcrger. E. .. 

I Weimark, A. 
Wennerström, G. 
Werner, Hj. 
Wester, H. 
~Jjjkström, G. 
Wim~n, C. 
Za, hrisson, C. G. 
Zachri$5lOll, Y. 

I I Å5UÖm, T. R. 
I I 

ÖS!.enbhl, J. 

I 
Ovansdende tabell hänför sig företrädesvIs t ill 

de sk},ttar, 50111 aktivt deltogo i skytte under 1935. 
Av tabellen kan utläsas, att vid nästa 3rsmötc bör 
fö ljande antal märken kunna utdelas: 

Silvermärken 
Guldmärken 
Lägre ~rtalsmärkcn i brons .. 

,. .. ,. silver .. . 
~ JO .. guld ....... . 

Högre 3rtalsmärken i brons ..... . . . . . 

'* St. 
20 • 
6 • 
3 • 
2 • 
4 st. 

I 

I 
I 

I 

I 

År t a l s m ärke n 

L ii II r e H ö g r (' 

I Silver Guld Bro", Silver I Guld 

I I I 
I 

I 
, 

I I I I 

I I 
I 

I 
, 

I I I I 
I I I

J I 
I I 
I 
I 

I I 
I 

I I 
I 

I I I 

I I 
Hogre årtalsmarken l silver . . 2 sr. 

.. ,. ,. guld . .. . ... .. . . . t .. 

.. .. 

Vidare fr:tmgår, att 14 st. av våra nu ,aktiva 
skyttar äro innehavare av högre årtalsmärket I guld. 

S. A. F:s standar, 
som är en verk lig prydnad, bör ej saknas i Eder 
prissamling ! . 

Storleken är 16 X 23 cm. och priset Kr. 8.
pr St. - Ring eller cillskriv Harald Fombcrg. 
Vikingagatan 39-41, uppg. E,I Tel. 337389. 
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a) att i J precisionsserier mot 10-ring:\d pistol
tavla av armens modell, 30 m. avsr3.nd, 6 skott, 
5 min. skjuttid hava uppn1tt i varje serie minsr 
50 poäng, för Walther 7,65 dock 53 poäno; 

b) :m i 3 rillämpningssefier mot sr1ende ~elfigur 
i frontställning, 50 m. avsr1nd, 6 skott, 15 sek. 
skjuttid hava erh11lit 6 träffar i varje serie. 

Beträffande övriga bestämmelser hänvisas till 1rets 
skjutprogram. 

Fullgjorda prov för p istolskyttemärket. 
J guld 

Georgii-H emming, F..... 52 
Heijkenskjöld, F. 54 

54 Weimark, A .......... . 

I brom 
J arre, F. . . . . . . . . .. 40 

"Upsalafatet" . 

52 
54 
53 

52 6 
53 6 
50 6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

Om detta pris, en silverfat, erövrat av grupp
skyttar ur S. A. F. vid Upsala skyttegilles jubi
leumsfältskjutning 1936, tävlas 1rligen i samband 
med tävl ingen om det s. k . .. Stockholmsmäster
skapet .. . Inteckning i priset erhålles för 1ret av 
den skytt, representerande Stockholms Amatö r 
Förening, som vid huvudclviingen uppnår bästa 
resultat. Den, som erh1llit tva inteckningar i priset, 
blir ständig ägare av detsamma. 

S. A. F:s styrelse äger rätt att vidtaga de ändrin
gar i ovansdende stadgar, som kunna bli motive
rade genom faStställande av allmänna tävlingsbe
stämmelser för pistolskjlltning inom Svenska Pistol
skytteförbunder. 

T ävlan om priset ägde rum första gangen vid 
årets Stockholm5mästerskap och G. RlInngren b!cv 
vinnare för 1ret. Resu ltaten blevo; 
G. Runngren 20 t ro . ... . ... pI. 39 \ i klass v.. 

H ellman 16 >Jo lO 22 ,. ';8 
T. Holmer 12 " ,. 164 ,. A 
O. Löfmark I I .. . . . . . . . . .. 187 ,. t\ 
E. Grönvall 10 ,. ........ lO 19 1 " A 

I mästerskapstävlingen fingo endast de b~da 
främsta deltaga och nådde däri följande resultat: 

G. Runngren 37 tr. och pI. 34 
Hellman 24 " .. .. 140 

S. A. F:s lag skötte sig dåligt och n1dde en
dast 26 plats med det mycket magra resultatet 
av 62 tro 

Underrättelsen om att fö reningen uppställt ert 
pris kunde ej meddelas 51 t idigt, att den intensiva 
träning, som kommitten är övertygad kommer att 
utvecklas till nästa 1rs tävlan, kunde igångsättas. 

0110 Frimans vpr I pistofskjutning. 
rets andra tävlan om detta pris sker i samband 

med tävl ingen om c'vm!e Stig RJlambi vpr i pi
stolJkjutning den 22 maj. Efter höstens skjutning 
är ställningen: 
S. Ribbing ......... . 
O. Reichenberg .. 
H. Friman ......... . . . 
S. Dahlqvist ............. . 
Y. Zachrisson 

144 p. 
142 " 
139 lO 

138 " 
133 " 

platSs. 
• 
• 
• 
• 

I 
2 
3 
4 
5 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS

KOMMlTTEN 

Skidtävling. 
I den av föreningen till söndagen den 24 febru

ari utlysta tävlingen 1 tv1 mil 1 märkesbanan vid 
Sundbyberg startade 16 amatörer. Resultaten i de 
ol ika klasserna blevo följande: 

Seniorer: Ynj!:re oldboys: 
I. Ribbing 1.39.55 I. Wijkström 1.46.46 
2. Rydner 1.48.32 2. Arbrink 1.55.26 
3. Od'n 1.52.32 3. Od,n, O. 2.00.31 
4. Åström 1.54.40 4. Westberg 2.04.45 
5. Reinius 1.55.35 5. Ekvall 2.05.58 

Äldre oldboys: 
1. Bellander 1.48.54 
2. Nordin 1.54.02 
3. Söderlind 2.04.49 
4. Löndah! 2.11.36 

Av dessa fortsatte Wijkström och Söderlind 
ytterligare l mil och fingo tiden 2.5 1.30 resp. 
3.13.20 noterade härför. Härmed uppfyllde de 
provet för skidlöparmärket, vilket även Hörlin och 
Runngren gjOrt 14 dagar tid igare. 

Uvanstående 14 deltagare fullgjorde samtIdigt 
uth!llighetsprovet för idrottsmärket för aret, vilket 
även Falk gjort med 2.10,00 och Nilsson med 
2. 15 p1 banan vid Tullinge den 16 februari. 
I tävlan om direktör Claes HlIltbergs vandrings
pris blev ordningsföljden följande: 

l. Ribbing, 2. Wijkström, 3. Rydller, 4. BcI
lander. 

Priset innehaves av Reinius. 
Nästa tävling härom blir den 6 augusfi i Trane

bergsbadet. 
Följande medlemmar äro berättigade till vlllkorl~ 

medaljer för under 1935 gjorda prestationer: 
Brons : 100 m, 13 s.: Kellin, Hellström, 

Fromm. 200 m. 26,4 s.: Sjöwall. Spjut 35 m.: Lun
dahl. Diskus 26 m.: Ribbing. Kulstötning 9 m.: 
Kumlien, Lundin, Arbrink, Hellström. HÖjdhoPF. 
145 cm.: Sjövall. Längdhopp 525 cm.: Sjöwal . 
Cykd 2 mil 47 min.: E. Evers, Ekvall. Simning 
1,000 m. 25.30: Arbrink, Sjöwall, Keyser. 

Silver : Simning 1,000 m. 23 min.: Lundahl, 
Lundberg. Skidor 2 mil l t. 50 min.: Runn
gren, Ribbing, Reinius. 

Medaljerna lösas hos intendenten med kr. 3.
för silver och kr. I. 50 för brons. 
Rättelse. 

I idrottskommim!ns berättelse hade tv! namn 
bytt platS. Det skall såilInda heta, att Falk blev 
bästa man inom oldboys B. 

och att Löwenhiclm erövrade S. A. F:s pris i 
tiokamp fö r under 10 1r uppn1dda 25.037 poäng. 
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Boktryckeriet Skandia 
LILlEHOLMENS Uppsalagatan 6 

Telefoner 3011 40 306950 ÄTTIKSPRIT 

Medlemmar och gynnare erhålla rllball om 
Medlemsbladet åberopt!ls b('kant för sin goda arom 

S K Y T T E F Ö R E N IN G A R 
Ni köptr E{Ta prisjlirrmJl i guld, sj/w" 

Liljeholmens läckra senap 
nYlilVf'f och IM" - iiwn Jr p()p"liir" 

REKOMMEN DERAS SKYTTESKEDARNA 
jQTlltlaktigaJl bos - - - av finsmakare - --

JUVELERAR E 

H. JOHNSON A.-B. 
KONSERTH USE T 

Tri. 20 JJ /6 ~ STOCKHOLM - KunlsgaMn 4hIJ 

BANKIRFIRMAN Ä.-B. HOVJUVELERARE 

K. ANDERSSON 

C. G. C E R V I N OPERAHUSET 

G rundad I 857 

MALMTORGSGATAN 6 

STO C KH O LM JUVELER , G U L D, 

Telegramadress: Cerv in s SILV ER, NYS ILVER 

A 

HOTEL ANGL AIS 
Lunch fr. Kr. 1: 50, Middag fr. Kr. 2:25, Supe fr. Kr. 2' .-

Fcstv3n ingar för mindre och större beställning:!.r och sammanträden 

Telefon: Nam nallrop 

- MATTOR - MÖBELTYGER - GARDINER -
I alla mönSter och stilarter finnes I 

stö rsta so nerin g till lägsta pn ser . 

Engelska(8)Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Bokl/ . Ska nd ,a, Sthtm 19l6. 

Stockholms N:r 3 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

31 :sta ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 1936 

Re dakliononl a d'on : Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar Ansvarig u lgivllfe : SVEN SVENSON 
B. ENAR GARD Ell 

Vaa.g .. l .. n ; \. / •• _ SI"d'"olm 
Tol . 1I1526O, bOIlod 611211 

Fö/enlngens pOltgl,o 516.1 

VÅRUTFÄRDEN 
Vårutfärden äger rum söndagen den 24 maj och ställes till Mytinge brygga. Sten. 

slätten, Värmd ön. Särskild förhyrd Vaxholmsbåt avgår 'rån Nybrovlkan _ nedanför Strand 
Hotell - kl. , f. m. precis. 

Matsäck bör medtagas, d3 restauration ej finnes ombord. Resa, anmälningsavgift och insats 
t ill gevärs- och pisrolfältskjucnin gen är 6 kronor. För deltagare j endast gevärsfiiltskjucning är denna 
avgift 5 kronor oc~ för deltagare endast i piscolfältskjucning 4 kronor. För damerna är biljettpriset 
2 kronor, och barn~'l. f~ som vanligt medfölja gratis. - Hemkomsten beräknas till omkring kl. 8 e. m. 

MEDTAG YÄNNER OCH BEKANTA! 

TÄYllNGSPROGRAM 

Flillskjutnlng med afmogevät: JO skon. 
KI~inJdnin!l : 

A. Miislenkapskl~n. 
u. IV klassen. 
C. IU kl~n. 
D. I och II klasserna. 

M.lillonka pslävllng me d armogovär : 18 skott. 
Dc ! l bäSN ~ k ynam~ fr:!n fa lt:>kjutningen 
inom klasserna A och B unagu till förnyad 
tävling. O<:n som uppnlr högsu. samman
bgda lräffantal frln de blda tävlingarna 
förklaras för l rets f~ltskytremä~l3re inom 
föreningen. M;i~tcrsknp-;ti:ivlingen cndast 
öp!X'n för S. A. F:s egna medlemmar. 

Fältskjutning me d pistol : 
Program delgives 3V t~v lingstedningen före 
~kj lltningcn . 

htratävling mot ttiangoltavla : l provskOH och j 
gallande skott. Valfri reglememenrd 5ri1J
ning. Tid l minuter. 

KI:t$inrldning: 
A. Mä5t.erskapo;klasscn samt IV klassen. 
B. Alla övriga skynar. 

En omskjutning mor förnyad insats 
lnS,lls l kronor för alla. 

Da morna. tävling : l provskon och J gällande skon 
mOl to-ringad pislOltavla. Valfri ställning. 
Ingen in!>:l.ts. Gevär och ammunition tiU
handaMIles gralis. Endast av föreningen 
tillhanrlJhlJJen ammunition får använrlu i 
denna tävling. 

Endasl S. A. F:s- medlemmu äga t;ida om för \'Jrutf~rdcn uppsana vandringspris saml i mästeTllkapstävlingen. 
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Nya medlemmar. 
Aktiva. 

MEDDELANDEN 

ffiAN 

STYRELSEN 

Dm z I Jcvmun. 
Ingenjör Ove Löfmark, Stocksund. 

Den JO mars. 
.Jägrn3.srare Einar Magnusson, Vas:lgatan 1 

Underlöjtnant Alexander de Roubet7, Odcng.lull 58 
Jur. smd. EUgC.1 St31hane, Nrbrogatan )9· 

Den z; Ilpril. 
Farm. stud. Ernst Lud vig Lindahl, Drottn inggatan I 'j. 

Farm. kand. N ils A. N ilsson , Drottninggatan 1,1 
Farm. kand. Nils D. SlIndh, Apoteket Gladan, 
H o rnsgat:l.11 40 

Rättelse. 
r programmet ha två si ftror bli vit omka~tlde för 

föreningens postgirokonto. Numret skall vara 51641 

Skjutkommittens sekreterare 
civilingenjör Harald Pbtc har m!lst avsäga sig sitt 
uppdrag, el! han på grund av erhållen bcfordl::'LI1 
nu länmat Stockholm för atl i stället sl3, ned SUla 

bopålar i Gävle. Alltid villig till ar~ete och all~iJ 
initiati vrik har Plate under den rclatl\' t korta tId, 
som hall varit medlem av föreningen, ned1:tgt ett 
intresserat och gagn:mde arbete ti l! förenil~gem 
fromma. Kamr;lterna shäl inom styrelsen som l1lom 
föreningen i övrigt bedja härmed få framföra siu 
tack för den gångna t iden och hoppas på åter
seende. 

Till P!:ucs efterträdare i skjutkommittcn har ut
SClt$ kamrer F. Wcid land. vi önska Weid land åter
kommen till föreningen och tacka honom för ham 
beredvillighet att genast vilja stilla sina krafter ti ll 
föreningens förfogand~. Under åren 1929-193 S 
har han vari t .... erksam i j önköping och under dennJ. 
tid v:tri.r fli tigt anli~ad i skil.da uP~~r:J.g både i~om 
jönkopmgs skyttegIlle och 100m forb undet. Som 
skytt har han vunnit uppmärksammade segrar och 
även "erk~;unt bidragit tiU att j. S. G:s lag lvå 
gånger av de tre slagit .S . A. F.

o 
vid de~ ~elllc~

samma dvlingen som arbgen av haltes. \'\feldl:lOd ar 
även en av initiati vtagarna till denna. tävli ng. 

Den nye sekreterarens i skjutkommittcn adre\ .. 
är Skeppsbl"on 22, tel. ra 1l!-7 

Sekreterarens 
bostadstclefon är nu mer 61 I z 17, postgirokom o 
150 4 27. 

Föreningens adress. 
Föreningcm adr~s är t v. under sek reterarens 

bortovaro frln ,tJ.den, köpman Thor Fredborg, 
UppbnJsgatan 41. -';om redaktör för medlems
bladen nr. 4 uch \ inträder \taJsmäklaren Eri/,; 

j ellncl, Polhelllsgaun 4-

Vårutfärden. 
Arets v3rutfärd bl!! den 3z:dr:l i ordningen 

'\,Ilede<, en I ln~ foljd av ar, som denna traditions
mänade t:" li ng ägt rum Hur m3n~a gånger lII1der 
.le11113 tid, som brden ,täll t~ ti ll Stenslättell ;1r inte 
\J län .m räkna ut i en ha~tjg vändn in g. Men ha r 
den, unde!" dc ~enare Jrcll ltminstone, ~tälh~ ~t 
:tnn:u h31\, nog har lllJllgen amatör och amatös 
också I ~itt ~tilla si nne län~tat efter det gamla kär:!. 
"'ten~l:itt{'n, det vackr.1 Stemlänen där vi alk! trivt~ 
~i väl Dct är heller ingen överdrift an p3st5 au 
alla lItf~rder di t ,. arit \ynnerlit::en lyckade. Det V,lr 
nog inte heller Idgnn som lngrade sin delugande 
förra ärel med del rekordJ31iga d.dret, som vi då 
hade 1.ik~om .llla goda tin~ äro tre äro ä\"Cn alla 
lll1da. ti n~ tre. ~a nu ha vi G!; jort borr. det d3li~a 
v:idret och hoppa> denn" gång på det v;låra v5r· 
väder, \om ,i all,\ l:in!;t3 efter. Men kom ihå;!, an 
mulen morgon ~ör ofta kbr da~. Ut alJts~ inte 
en dler annan molntapp, eller eventuell anhopn;n~ 
,IV dem, hindr.t Er fr:in att resa Och blir vädret 
HUl' 'Itrålande sa ~al",ntera~ Eder en h·..:kad d:l.~ I 

;lila bU Det ~':l1nla trogna garder kommer alltid, 
!lIcn alb Ni amatörer, ~Olll bruka dclt:l.p i vä r.l 
.dnJlts- o..: h sk)'ucövnin;;ar men som tidigare inte 
Jc1ta~it i na~on \'3nltf:ird, kom med Jenna ~3ng 
och 'det blir~ inte den si~t:l.. rör idrottSmännen 
~ärskill p~pckas att för erövranJet av n;lt:0t av 
Grohhandlare KeiJncrs priser fordr:l.~ deltagande I 
v3rmfänlen I övrigt föreko llllll:l. alla Je gam b 
\anli r;a l:ivlin!;a1"11:l. frln den ~pänn:mde mästerskaps· 
tävlin gen lill trian);elskjlltningen, där förenill~ens 
prövade mästerskaps~kyrtar ha för vana att skJll~a 
20. 20, bom. ~i~ ~jälv;1 till skräck o..:h androm ull 
förnöjelse. Damerna bli inte lotr!ösa heller o..:h 
skjlltkoTllllltucn har en hel del trevli~p' pI'iser med 
för dennl r:ivling. I ö,'rigt hänvis3s till .Medde
landen rrln skjutkommittcn ... AIIIo53 träffas vi den 
24 maj - Stra, före klockan 9 - :!Ile~ammans . 

f{ ec!ers/Hesenl et-
t KONST GLAS 

}rall Sveri.~("j jiirnän15ttl bn,k 
kJpe._ lorJrbktig.1H ho, 

KERAMIK· & KRISTALlMAGASINET 
!" •• le jon 2056 S4 - Drottnlngg."tan 71 A 
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FRÅN 

SKJUT

KOMMITTEN 

Major Torsten Söderqulsts vandringspris. 

Vid riksfälukjutningen pI skidor i Ludvika täv
lades om major Torsten Söderquiscs vandringspris. 
Poängberäkningen för detta pris sker enligt följande 
grunder: Träffarnas antal multipliceras med 5 och 
produ kten ökas med talet 100; den därvid erhlllna 
summan, minskad med löptiden i minuter, utgör 
den tävl2ndes slutpoäng. Årets inteckning eröv
rades av Björn Zachrisson, som nådde poängen 
115.27. Närmast följde O. Rydner med 108.79, 
som därigenom erhöll ett särskilt uppsatt extrapris, 
avsett för andre man i tävlingen. 

RIksskyttetävlIng I Örebro. 

Årets riksskyuetävling äger rum j Örebro den 
16-18 juni. Då anmälningarna förmodligen skola 
göras före m2; mlnads mg;'ng, uppm:tn:lS de :lm:t· 
törer, som ha för avsikt deltaga, att i god tid med
dela skjutchefen eller sk;~tkommittens sekreterare 
härom. \.. 

(ivrIga tävlingar, gemensamma för hela rlk.t. 

Till Stockholms-Tidningens riksskyttetävling samt 
tävlingarna om Göteborgspokalen och Riksskölden, 
vilka äga rum den 14 juni, ~ aug. och 6 sept. resp., 
anmodas skyttarna likaså an i god tid anmäla sig 
hos skjutchefen eller skjutkommittens sek reterare. 
För varje anmälan, som pI skytts eget initiativ kom
mer kommitten tillhanda, är densamma tacksam. 

Övningsskjutningarna på Stora Skuggan 

togo sin början den 19 april. Dl premiärdagens 
morgon visade en mulen uppsyn, var det ganska 
fi amatörer, som vågat sig ut till banan. De, SQIll 

stannade hemma, hade emellertid skäl att ! ngra sig, 
dl det frampå förmiddagen klarnade upp och blev 
ett idealiskt skjutväder. Den 26 april voro ama
törerna dock flitigt i elden, och skjutkommitten 
fö rvänt:!r, an besöksfrekvensen även i fortsättningen 
blir god. 

Under följandeövningssöndagar kommer det att p! 
banan finnas en eller två jourhavande, vilka bisd 
yngre skyttar med rld och anvisningar och i övrigt 

söka medverka till att skjutningarna förlöpa s3 
smidigt som möjligt. 

Införandet av den bestämmelsen, att kompetens
serier för skyttemärken få påbörjas i st2ende, vilket 
medfört att serierna ofta avbrytas, har säkert verkar 
ammunitionssparande, men det har också vålJat 
skjutkommitten och protokollföraren en hel del 
besvärligheter. Vid skjutning om föreningens serie
pris och seriemedaljer, juniorgeväret m. m. är det 
självklart icke timtet att avbryt.:!. en pIbörjad serie. 
Det är därför av vikt, att alla skott, som icke äro 
att rubricera som provskott och vilka i regel skjut:!s 
mot provskottstavlan, protokollföras. Denna upp 
maning riktas särsk ilt till de skyttar, som äro hjälp
samma vid protokollföringen l 200-metersvallen. 
Tack vare vår frikostige donator, grossh2ndlare S. 
Stendahl, äga i ~ även m:e klasskyttarn2 3tt tävla 
om ett mausergevär. Tävlingsbestämmelserna 5ter. 
finnas! ann2n plats i detta nummer av medlems
bladet. Ml detta sporra v5ra ID:e klassare till flitig 
träning på Stora Skuggan! 

Slutligen erinras om, att tävling om vandrings
skölden äger rum den 17 maj. Detta tillfälle med
ger förövning och mskjutning till föreningens vår 
utfärd den 24 maj. 

Fält,kyHeUrens 

mästerskapstävling ägde traditionsenligt rum pl 
Marie bebådelsedag den 2 S mars. Amatörs lag lyc
kades inte placera sig och av de individuel13. resul
taten kom endast H. Westers 22 träffar med p! 
19:e plats i huv\ldskjutningen. I extr;ttävling A 
mot miniatyrtavla pI 100 m. blev A. Elmqvist 31:e 
man för 38 poäng och i extratävling B mot ringad 
1 /~·figur pI zoo m. nådde H. Friman en ytterst 
hedersam placering som 3:e man för il r,~ poäng. 

lublleumsfältskjutnlngen I Nyköping. 

Till raden av anordnare av jubileumsskj utningar 
sällade sig även Nyköpings Skyttegille, som den 
~9 mars hade inbjudit ett antal skytteförbund till 
fältskjutning. 

Ut oss först som sist konstatera att det jubile
rande skyttegillet med all heder skilde sig från 
uppgiften. En särskild eloge vilja vi giva för upp
slaget med skyttarnas marsch genom Staden. En 
ståtligare syn än den imponerande fanborgen och 
de nära tusen skyttarnas marsch frln samlingsplatsen 
till Stortorget kan man icke gärna önska sig. En 
kompakt människomassa kantade ocksl Storgatlln, 
där tåget drog fram. 

Vad målens svlrighetsgrad beträffar sattes nytt 
rekord. Eller vad sägs om att kg-skytt pl 410 m. 
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enligt 6ärsk iljningsbestämmdserna icke var dagens 
~vårasre. Den ena av S. A. F:s grupper lyckades 
i den hårda konkurrensen belägga 9. plats (Elm
q,'ist. L. Rönnmark, Friman) och erövrade därmed 
Svensk:t Mct:tllverkcns hederspris. De amatörer, 
som placer.tdc sig vora: 

Klass F:Ul: t I). B. E. G.trdetl q t r" hedersprisoch 
silvermedalj. 1.9). C. G. Zach risson 25 tr" heders
pris och bronsmedalj. }8). A. Elmqvist 24 tr., he
derspris . 55). L. Rönnmark 2} tro 

Klass F:ll : 18). E. Evers lo} tL, hederspris och 
bronsmedalj. 

Tomhyisor. 
Skyttarna uppmanas alt medtaga sina förråd av 

tomhy lsor ut t ill skjutbanan. Är förrådet stort, 
hämtar skjurkomminen hylsorna i skyttens bostad, 
om meddelande bion göres ti ll någon av kommit
tenS medlemmar. 

Speg eln fr. o . m. den 26 a pril. 

Årtalsdip/om. 
Bromee '9 5° 
Elmqvist, A. 5° 5° 5° 5° 5° 
Flygare, A. 49 48 45 
Gardell, B. E. 5° 5° 5° 5° 5° 
H ellberg. S. 5° 48 48 5° 45 
Holmer 50 
Löfmark, O. 5° 48 , 8 
Peterson, K. A. , 8 
R1Uamb, S. 48 
Weidland, F. 5° 5° 5° 5° 5° 
Zachrisson C. G. 5° 
Zachrisson, Y. 5° 5° 5° 5° 5° 
ÖsterdahL J. 5° 5° 5° 

Sih.n:rmdrke. 
Söderberg 48 
Öhnel!, R. 5° 49 

Priser vid föreningens vårutfärd. 
Va ndringsskölden. 

5° 

5° 
45 

5° 

5° 

Vlrudärden är ett av de fyra tillfällen, då täv lan 
om detta vpr. äger rum. Priset är ständigt vand
rande, men årets segrare erhåller förutom sitt namn 
ingraverat i skölden även en miniatyr av densamm2. 
Tåvlmgen är öppen för alla klaHer. Segnre 19H 
var H. Friman. 

Färngrenska priset av åi 1923. 
Alla klasser deltaga i tävlan om detta vpr., som 

försiggår vid tre av årets skjutningar med vårm
färden som ett viktigt led. Priset t illfaller för all
tid den, som 3 år oavsett ordningsföljden erMHit 

inteckning i detsamma. Följande medlemmar ha 
tidigare erhållit inteckn ing i priset: 
1923 Hessler, E. 1930 Friman, H. 

14 Peterson, K. A. }I Rönnmark, B. 
15 Gyllensvärd, B. }l Friman, H. 
16 Werner Hj. 33 Rönnmark, L. 
17 Säfwenberg, G. .34 Rönnmark. L. 
18 Weidland, F. 35 Gardell, B. E. 
19 Mossbcrg, G. 

Färngrenska priset av år 1935- · -

Om priset tävlas ~rl igen inom k/aH J V och mäs
tmkapsk/amn vid tre t illfätIen, varibland vårutfär
den är ett. Ständ ig vinnare blir den, som } år 
oavsett ordningsföl jden erövrat detsamma. Vinnare 
1935 var B. Rönnmark. 

Henrik Kjellers vpr. I fältskjutning. 
V!rutfärdens fältskjutning utgör den spännande 

finalen i hets tävlan om detta pris, en dvlan som 
började första fältskjutningen efter förra arets vår
utfärd. Resultatet vid vårutfärden kan vara avgö
rande för prisets öde för året. AfJa kla.HeT tävla 
om detta pris, varvid handikap tillämpas. Ställ
ningen i mvlan om detta pris är: 
1919-}0 Wijkström, G. 1931-33 Gardell, B. E. 

}0-31 Åströ m, T. R. H-H Zachrisson,Y. 
}I-}l Rönnmark, L. 34-}5 Sundholm. S. 

Fa b rikör Orewes' vandri ngspris. 
Priset t illfaller för året den medlem, som vid i 

samband med vårutfärden anordnad fältskjutning 
uppnår högsta trälfantal. T re inteckningar erford
ras för att erhålla priset för alltid. Tävlan är 
öppen för alla klasser. Ställningen är: 
1917 Säfwenberg, G. }l. Rönnmark, L. 

IS Friman, H. 3} Ribbing, S. 
19 H essler, E. 34 Elmqvist, A-
}O Friman, H. H Rö nnmark, B. 

3 I Rönmnark, B. 

25-ånmännens av 1932 vpr. i fä ltskjutning. 
Detta pris, skänkt av direktör S. M. Berlin, hov

rättsnotarie G. C. Boivie, köpman H. F. Forsberg, 
generalkonsul C. G. F. Hagström, kapten E. Killan
der och bankkassör E. Reuterskiöld. utgår inom 
kl. n-M. Tävlan sker i samband med S. A. F:s 
\/åruttärd samt Stockholms Skfb:s ordinarie fält
skjutningar. F"åltskjutningen vid vårutfärden ingår 
all tså som ett viktigt moment i årets tävlan. Med 
inteckning i priset följer ett hederspr is i silver. 
Tre inteckningar erford ras för att erMlIa priset 
för alltid. Följande medlemmar ha erhållit inteck
ning : 

19B 

3' 

Gardell, B. E. 
Elmqvist, A. 

Wijkström, G . 

+ 
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Prof. Emil Hesslers vp r. i fältskjutning. 
Vid den I \amband med S. ,\ r:~ drmfärd Jn 

ordnade mäsrcrskapstävlin~en i fJlhkjlltnin~ tä",l"s 
om detta vandringspris_ LJen \om för~t crh31lcr 
plaL,sifTra 12. blir \rändig J~Jre ;tv pmet_ ,>dll
ningen 1 tavlan om priset :1r: 
Gardell, Il. E. 
Rönnmark, L. 
Frimall. H 

',5 po'n, 
7 • 
6 

Dire ktör Otto Frimans vpr. i pistolskjutning. 
Om pri~et tä\ las vid den i s:tmband meJ \~r· 

utfärdcn :mordnade fält.~kiutnin~en rnc{1 pi~tol sanll 
\ id tävlan om ~Ö .... ef'itc Stig Rllambs vpr l piqol
,kiutning .. olh ., Höstpoblcn ,,_ Tävlingen I,id vår
utfiirden är obligatorisk od, ,ålum!J ofr.~nkomlig 
för dem, som viljJ ha chans, ;'1([ erh~lla detta pris 
Td imeLknillgar erfordra~ för Ut bli ~tänd ib ägare 
.1\' pri~et. Vinnare 1935 var I Lindgren 

Grosshandlare S. Reldners pris. 
Prisen utg~ j kl. I ol'h Il enligt nva be~dnllncl

,er sänkilt tillrättalagda för föreningens idrotbl1l1in 
Dcltab'ande i vlrutfärden är oul igatori~kt och ingen 
iJroltsman bör sålunda Wrsumma detSamma, 

Hederspriser vid våruUärden. 
Till det beräkmde Stora dCl.pgaralltalet vid \ar 

mf:irdcn komma m~ng:t heJeispri.'> att erfordra~, 
och skjutkommitten kommer I.Hirfijr an v:tr:t lila 
ädla 
eller 

donatorer ytterst tacksam fdr bidraK, 'tor.1 
o sma. 

Förslag till stadgar för Grosshandlare 
Stendahls seriegevär för m:e klassen. 

I·öreningsmedlemmen grosshandlare Sten Stend:thl, 
som under en lång följd av år, ~känkt det s. k 
iuniorgevärct har under år 1936 skänkt \'uerlig:lI'e 
ett gevär. för "ilb följande bestämmelser gälla. 

Geväret tillfaller den skytt i llI:e ~kjutkl., som 
under året uti 10 vanliga serier i följd (p~bUrjad 

serie f~r ci avbrytas) mor skolta\, la 3 300 m. n:t[f 
bäst.1 sammanlagda resultat, ingen serie dock under 
40 poäng. Sknt skall under året även ha skjutIt 
minst S serier - oberoende av ordnint::~fölid _ 
mot fif,:ur, in~cn serie under 40 poäng. 

Skrtt. som tidigare erövr:tt juniorgevärct. ä~cr 
ILkc rätt tävla om detra t;:evär för 1II:e klassk, Har. 

I över 30 år 
har Grosshandlate Sten Stentbh! va rj e ~r överläm
nat ett gevär, till tävling inom II. kla~scl1, som g~v.1 
till föreningen. En förutsättning för att vid makt· 
h3lb ett väckt intresse för skarpskjutllmg är atr 

ha eget vapen. M~ngen eröv rare av juniorgeväret 
h~1r härigenom knutits fastare vid skytterörelsen. 
rörm året var det en ovanligt stort antal 11 . klass 
sk),ttar, som tävlade om ;uniorgeväret. Många blevo 
alltså lottlösa. I år äro alla dessa m. klassare. Det 
må~te därför hälsas med allra största t illfredsstäl
lelse om Grosshandbre Stendahl i ar ställt yuerli
~are ett gevär till föreningens förfogande för att 
tävla~ om i III. klassen. Fö r den ståtliga, välkomna 
ghan ber föreningen härigenom att ti ll den varm
hjärtade givaren H framföra sitt vördsamma tack. 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDROTTS

KOMMITTEN 

Föreningens v~rorienrering ägde rum den 16 apnl 
1 trakten av Bockholmssätra, där fFK Lid ingö lagt 
upp en ganska finur lig bana p3 10 km. Result2tet 
I de olika klassern:t blev följande: 

"cn iorer: ,) G. Runngren, 1.42 .17. 
2) S. Ribbing '-57.01. 
3) G:son Hazelius l.17.30. 

Old Bors A) I) G. Wij kström 1.54-l8. 
OIJ Bop B) l) M. Waern 1.25.00. 

2) A. Lindgren 1.39.01. 
3) 1- Gjuson 2.39 .07 . 
4) R. Söderlind 2.41.) 0. 

5) E. Nordin l.45.0}. 
Tävl ing gällde samtidigt Idrottsbladets vand rings

pris a\' år 1917. Det erövrades av Runngren. 

r3 ~~u lld av skri~eriern:t i pressen om de~ skada, 
som orIenterarna gora o m varen, har det ej ansetts 
lämpligt o att anordna mer än en o rienteringslöpning 
denna v:tr. 

Kontrollant fö r idrottsmärket är 3r även Sven 
S\'ensson. 

J.:TJJorkder 
,7{';;;tgL YoI)/eIJen v l lo/' 

HE RRHAT TAR 
Ten nishatt ar - Go lfmössor 

Al l tid förn ämlig a n y h e ter 
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0lrf'rmwl 
AUG. UUNGQVIST 
Innoh. And. 1:. Ljungqvist, Skarp. 4. 

Beridarebansgatan 2J A 
Telefon: 211649 • 111648 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni «iprr Edr.1 prhfortm,U i gNid, Si!WI, 

nYlilvrr ocb ItlllI - iivm dr popH/iira 

SKYTTESKEDARNA 
fOf<MaktigdJl hos 

J UVELERA R E 

H . J O H N S O N A.-B. 
KONSERTHU SET 

Ttl. 20 JJ 16 - STOCKHOLM - K"ngsgatan 4hIJ 

BANKIRFIRMAN 

C. G. C E R V I N 
Grundad 185 7 

MALMTORGSGA TA N ~ 

STOCKHOLM 
TeleguO\adr .. ss: Ce r v in s 

MEDALJER PLAKETTER 
KlubbmäsuokJ.pstceken 

Föreningsm:irken 
- :-

Kar,r/OJ och sfiss/Orslas 
[rirt pJ bq,äran_1 

S P O R R O N G & Cc>. 
Kungsgat~n 17 Stockholm I 

Trlr/on: Namnanrop "S PQRRQ NG & Co" 

~niS- och badmintonrackets 
I~~~te övrig rekvisita 

i "II a pris l ägon kopor N i fördelak ,igas, hos 

HJALMAR AN 
BiIpalaisel, Termishallon. s"' Eriksgatan 117. 

Reparltloner och om.suängningar 
utföras .lV crfJrcn fackman. 

Råd h us-Resta U ra nten 
(mitt emot Kungl. Myntet) , 

• 

Lu n ch 
Middag 
Soupe Soupe&Dans 

A.-S. HO VJUV ELERARE 

K , ANDERSSON 

OPERAHU SET 

JUVE LER, GULD, 

SILVER , NYSIL V ER 

Även 

under 1935 

Vid. rik.S5k),ucrävlingcn i Gävle 1911 am'ände m~stcr

~k )'ttcn och :1tmin<tone 16 n' f~aprjSl"bam;l 

NORMA TORPEDPATRONER 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mön ste r och stil a rter finne s 

s tö r sta so rterin g till lägsta pri se r 

E n g e l s k a ~ Magasinet 
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PRISUTD ELNING 
OCH 

K ~U BBAFTON 
äger rum efter statsprisskjutningen söndagen den lO september å Restaurant 
PIPERSKA MURENS festv~ning kl. 8 cm. 

Supe a 3: - (stort smörgåsbord med småvarmt) serveras omkring kl. 9 cm. 

Nya medlemmar. 
Aktiva. 

Den 24 maj. 

MEDDELAND EN 

FRÅN 

STYRELSEN 

Civilingeniö r Åke Ericsson, Skeppareg:uan 54 IV 

Civilingeniör Val ter Furuskog, Sibyllegatan 22 

Ingeniör Hans Georgii, Kommendörsgatan J 5 
Farm. kand. Gunnar W igforss, Odengatan 92 IV 

Den JO juni. 
Notarie $wen Lundström, Valhallavägen! 59 u 

Löjtnant Karl Säll, Odengatan 86 III 
Agronom N ils Andreen, John Ericssonsgatan 6 v 

Den 26 augusti. 

Skådesp, Tord Georg Bernheim, S:t Eriksg. 73 nb. 
rngen iör Karl Helge Meuller, Pilgatan 2 t 

Ständig : 

Bankdirektör Marcus Wallenberg j :r, 

Meddelande från skattmästaren, 

Det i 3r tillämpade nya systemet för medlems
avgifternas betalande har fungerat bra, men ännu 
är det många medlemmar, som icke fullgjort sin 
skyldighct mot föreningen. 

Jag vore synnerligen tacksam, om dessa ville in
betaia sin avgift p! föreningens postgirokonto 
(51641) före den 20 september. Härigenom inbe
sparas nämligen kostnaden för utsändande av post
förskottsförsän dcIser . 
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01 jag ;U1t:1.ger, :m medlemmarna äro lika in
tresserade, som jag av ";ltt nedbringa föreningens 
utgifter, hoppas jag, att före ovan angivn:J. dag få 
mottaga aUa nu resterande medlemsavgifter. 

Stockholm den 28 au.gusti (9)6 
SKA ITMÄST AREN 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT 

KOMMlTTEN 

Program vid S.A.F:s stats pristävling 
den 20 september 1936. 
H uvudskjulning. 
K/ass I. 

En precisionsserie på 200 meters avstånd. 2 pro\'

skott äro tillåm:t. 
Samtliga skott avgivas i liggande ställning. 
T id 5 minuter. 

Klan /I. 
En precisionsserie och en tillämpningsserie mot 

tredjedelsfigur, b3da serierna på .100 meters avscl.nd. 
l provskott äro t illåtna före precisionsserien. 

Precisionsserien omf:l.ttar 5 skott i ligg:tncle, l 
skott i knästående och 2 skott i stående s kjutstä ll ~ 
ning. Skjutnin gen skall fullgöras på en tid av för 
resp. ställningar, 3, 3 och 2 minuter. l tillämp
ningsserien avgivas 10 skott i li ggande ställn ing 
under en tid av l minuter. 

Klass 111. 
En hastig precisionsserie och en tillämpningsserie 

mot tredjedelsfigur, bld;l serierna på lOO meters 
avstånd. 2 provskott äro tillåtna före precisions
senen. 

Huvudskj utningen för Klass II och III utgör 
tillika tävlan o m sjökapten Ture Löfgrens vand
ringspris enl. bestämmelserna i 19H 3rs skjutpro
gram. 

K/aH IV. 
En hastig precISIonssene och en tillämpnin gsserie 

mot tredjedelsfigur, båda serierna på lOO meters 
:tvsund. 2 provskott äro ti\l3.ma före prcci.sions
senen. 

H astig precisionsserie omfattande 5 skott i ligg:tn-

dc, 3 skott i knästående och 2 skott i stående ställ. 
ni ng under en tid av 3 minuter. 

Tillämpningsserierna för klasserna Hl och IV om
bm 10 skott i liggande sdllning och anslås till 
skjuU1ing av dylik serie 3 minuter fö r klass III 
resp. 1.\ ~ minuter för klass IV. 

Prisfördclningcn sker klassvis, varvid iakttages, 
att uppdelningen sker mellan skyttar tillhörande 
föreningens mästcrskapsklass och övriga skyttar till
hörande IV klassen. 

J huvudskjumingen för kbsscrn::t M och IV täv
las om H. K. H. Kronprinsens v:mdringspris. 

1 huvudskjumingcn för klass IV (och föreningens 
kl. M) inö~ även tävlingarna om di rektör Claes 
Hultbergs och fjärde klassens vand ringspris i pre
cisionsskjutning samt dc båda Kaknäspokalerna 1 
och II - uppsatta till dagens bästa skyttar i resp. 
kl. M och IV. rÖl' samtliga klasser iogir huvud
skjutningen i tä\·lingen om Pärngrensb priset av 

1923. 

Extra lkjlltmn.'l,M. 
T:ivlmg A. (För skyttar tillhörande klass I). 

En serie om 5 skott på 200 meters avstånd, skju
ten inom en tid av 3 minuter, tiden för Iadd
nins och skjutställningens intagande inberäknad. 
M~I: lo--ringad precisionstavla, 2 provskott. 
Insats 2 kr. 

TiitJlillg 8. (Fur ~"rtlar tillhörande klass Il). 
Skjumingcll utföres lika med tävling A. 
Insats 2 kr. 

Tävling C. (För skyttar t illhörande klass Dl). 
En serie om 10 skott i v:tl fri reglementcr:td 
~kjurställning på 300 meters avstånd, skjuten in
om en tid av l minuter, tiden för laddning och 
skjutställningens intag:tnde inberäknad. 
Mål: lo-ring:td precisionstavla. 2 provskott. 
Insats l kr. 

TiWlmg D. (För skyttar tillhörande klass rv.) 
En serie om 10 skon i reglementerade skjutställ
ningar p! lOO meters avstånd, skjuten inom en 
tid :tv 5 minuter, tiden för laddning och skjut
ställningens intagande inberiknad. 
Mål: lo·ringad precisionstavla. 2 provskott. 
Insats 3 kronor. 
Prisförclelning: A) KJass IV B) Mästerskaps

klassen. 

Tävling E. (För skyttar tillhörande kl. I och II.) 
H ögst 6 skott mot lo-ring:td tredjedelsfigur på 
zoo meters avstånd under en t id :tv t minut. 
Liggande ställ nin g. Insats 2 kronor. 
Prisfördelning: Gemensam för båd:t klasserna, 

-
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Tfiv/ing F. (För skyttar tillhör:tnde kl. III och IV.). 
En serie om 10 skott, varav 5 i ligg:lOde och 5 
i knäsuende ställning på 400 meters avstånd, 
skjuten inom en tid av 5 minuter, tiden för ladd
ning och skjutställningem intJ.g:mde inbedknad. 
Mål: s-ringad precisioflSuvla. 3 provskott. 
Insats 3 k ronor. 
Pri sfö rdelnin g : A) Klassernl fil och IV. B} 
Mästerskapsk ilssen . 
I denna skjutning tävb klasserna IV och M om 

Apotekare Sjöbergs vand ringpris. 

MiistmkapHkj utning. 

Dc 15 skyttar, som i hll vudskjutningen för kl. 
IV uppnått det högsta poängantalct, :iro ber3ttigade 
att deltaga i denna tävlin g, som t ill går s!l.lunda: 
:t) De 15 skyttarna skjut:t en vanlig och en hastig 

p recisionsserie, båda serierna på 300 meters :l.V

stånd, mot j-ringad tavla. 2 provskolt. (Tid resp. 
3, l och 2 minuter för den vanliga serien.) 

b) De 10 skyttar, som i a) nått bästa sammanbgda 
resultat, tävla ånyo med en hastig precisionsserie 
mot 5-ringad tavla på laO meters avstånd. 

c) De 5 skyttar, som i a) och b) nått bästa sam
manlagda resultat, tävb ånyo med en vanlig pre
cisionsserie mot j-ringad tavla på 300 meters 
avstånd. Därvid anslås en tid av: för liggande 
och knästående ställning vardera l ll;nllter och 
för stående 1. minuter. 
Den som i a), b) och c) nått 'iammanlagt bista 

rcsultat, blir mästerskytt. Vid lika poängsumma 
sker särskiljning genom omskjutning medelst ha~
t iga precisionsserier . 

Mästerskytten erhåner stor sil\'ermedalj med lö· 
pare. 2 :dra och l :dje man från sist:t omg1i.ngen, Hor 
silvermedalj utan löpare. 4 :dc och 5 :te man, ~tor 
bronsmedalj. 

I må'sterskapstiiv/inl,e1l tävlas om del av överste 
S. RJ/ttmb uppsatta poijngprim. 

AIJmå'n1la best'immelser. 
I ) Anmälan till tävlingarna äge r rum ! banan 

vid St. Skuggan tävlingsdagen kl. 9-9.30 f.m. 
EJter anmaJningstidcns Iltg3ng moltwges icke na
gon a1lmiilan, dJ lottning omedelbart flrnagts 
for indelning i skjut/ag. 

2) Berättigade att deltaga i st3tsprisskjumingcn äro 
endast de skyttar, som under !rct loss:!t mmst 
JO protokollförda skarpa SkOll och icke under 
!ret inom annan skytteförening skjutit sig an. 
slags berättigade. 

3) ~arje deltagare skall erlägg:! ('n anmälningsa\'
gift av I kr. 

4) Skjutningarna utföras i enlighet med bestäm-

melserna i 1936 års skjucprogram. 
S) l samtliga enratävling:tr erhåller I 3 av delta

g;arn2 pris. Om i någon klass dcltagareantalct 
i extraskjutning ej uppgår till minst två. dv!:tr 
skytten i närmast högre klass, där tävlande 
finnes. 

6) Utan tävlingsledares så'nkilda medgiv.-mde äger 
mgen i tävlingen deJragandt! r,;U att /Jt!söka blin
dering t!Jler ta·'Ulingsexpedit/On. 

7) Ledare fö r täv lingarna är skj utchefen. 

Vandringspriser att tävla om i samband 
med statsprisskjutningen. 
Klass M. 

Klass IV. 

Klass W. 

K[ass fl. 

~: K. H. Kronprinsens vandringspris. 
(Aven kl. IV tävlar härom.) 
Direktör Clres Hultbergs vandringspris. 
Apotekare Sjöbergs vandrin gspris. (Ä ven 
kl. IV tävlar härom.) 
Kaknäspokalen I. 
H. K. H. K.ronprinsens vandringspris. 
(T illsammans med kl. M.) 
S. A. F:s vandringspris. 
Apotekare Sjöbergs vandri ngspris. (Till
sammans med kl. M.) 
Kaknäspokalen II. 
Sjökapten Ture Löfgrens vand ringspri!. 
(Gemensamt med kl. 11.) 
Sjökapten Ture Löfgrens vandringspris. 
(Gemcns:tmt med kl. fil. ) 

För samtliga klasser ingår huvudskjlltningen där
jämte i tävl ingen om Firngrenska priset av 1923. 

, mästerskapstävlingen - för kl. rv och M _ 
ingår ~lut!igen tävlingen om Överste Stil:> R~lambs 
poängpris. 

Korporationsskjutningen 
ägde rum å Stora Sk uggan den ro maj och räk
nade som vanligt en hel del amatörer som dclta
g:lre. Med tillfredsställelse kan man vid studium av 
prislistan för femte klas~en - m:iHerskyttarna _ 
konstatera, att av de första tio prist:lgarna icke 
mindre än 4 äro amatörer. Bertil Rönnmark, Len· 
nart Rönnmark, F. Weidland och Y. Zachrisson 
belade nämligen 2:dra, 7:de, 8:de och lo :de plat
~erna på 92, 91, 9' rcsp. 89 p. B. E. Gardell var 
.l4:de man på 86 p. I kla~s f V belade G. Säfvcn
berg och N. Forsling 8:de resp. II :te platserna 
p3 87 och 86 p. 

Stockholms Skytteförbunds 
sommarfältskjutning 
arrangerades den 7 juni i den amatörerna v:ilbc-
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kanta terdngcn vid Mytinge å Vårmdön. Som van· 
ligt vaf denna tävling stort anlagd och utgjorde 
som beräknat var en utomordendig propaganda. 
De båda bitarna voro till sista plats fyllda av de 
till tusentalet uppg3cnde färddeltagarna. 

S. A. F. hade en relativt god dag. Gruppen lyc
kades visserligen icke med sina ojämna resultat nå 
toppen, men dess 4:dc placering med 1.0:40 poäng 
i medeltal är ändock inte så illa. C. G. Zachrisson 
hade 17 tr., A. Elmqvist 25. G. W ijkström 18, 
H. Friman 17 och O. Löfmark q. 

Zachrissons 1.7 t r i kl. IV, SIerrenmarks 20 i 
kL III och Ove Löfmarks 16 i kl. il förskafhde 
oss en inteckning i "Stockholms Landstormskvin
nors vand ringspris~ . - Zachrisson, Elmqvist och 
SJettenmark nådde i tävlingen om »De Gamles 
pris" sammanlagt 72 tro eller samma resu ltat som 
Skarp 1 hade. Omskjutning om inteckningen vid 
nästa fältSkjutning. 

Slutligen tog Zach risson segern i klass f V och 
därmed fältSkyttejetongen samt inteckning i " 1864 
års mäns vandringsprislO . 

Målen vara: Kg.-ers. - 225 m. - 35 sek. 
I l-front _ 475 m. - 45 sek. 
I ~-6g. _ 170 m. - Ij+IO sek. 
I 3-fig. - J75 m. - I 0110. 

stor l ~-fig. - J75 m. - l mm. 
Mästerskapsford rin garna blevo 19 tro 

Utdrag ur prislistorna. 
KlaH M, ' 0. A. Elmqvist 's te. 

'0. B. Rönnmark ..... " te. 

Klass W' o. C. G Zachrisson '7 te. 

Klass III , 6. I. Slettenmark . ...... ..... '0 te. 

0>. F. Jarre .. .......... '7 te. 

Klan /I, 9· Ove Löfmark ..... . .. ,6 te. 

Långdtstanspokalen. 
Den 17 juni drabbade en del skyttar samman 

ute vid Skuggan fö r att kämpa å långdistans. -
Liggande skjutning med 10 skott å 400 m. mot 
6-ringad tavla samt 10 skott å 600 m. mot 5-rin
gad tavla. Föreningens mycket gode In-klassare I. 
Slettenmark briljerade med en 60-poängare på 400, 
d.v.s. 10 10 vita lO . Med 48 på 600 blev summan 
108 p., som givetvis räckte t ill en förnämlig seger. 
Många ypperliga resultat nåddes för övrigt. 

De bästa voro: 

o. I. Slettenmark ........ 60+48 - '0' p. 
,. H. Friman .... . ... , , .' . S' +49 - '°7 p. 
J. F. Weidland . ......... 56+49 'oS p. 

4· Y. Zachrisson ......... . S6+48 - '°4 p. 

S· O. Löfmark S6+46 - 'o, p. 

6. G. Runngren ..... . 
7. E. Reil1ius 

Rlksskyuetävllngen I Örebro. 

En alltför liten trupp Amatörer hade besriimt 
sig för :ltt gästa Örebro och deltaga i de riksskytte
tävlingar, som därstädes anordnades den 26-28 

JUIl\. 

I fr!ga om arrangemangen hava de dagliga t id
ningarna redan omtalat att skolskjutningen och 
truppfältSkiutningen voro välordnade, under det 
att den enskilt:' r;; ltskjutningen för högsta skjut
kl:men fick en fullkomligt nedgörande krit ik, i all 
synnerhet av hemmapressen. Denna kritik var ock
så väl berättigad och tarde största delen av del
tagarna vara röl'ande överens om, att man ald rig 
varit med om fältsk yttetäviing, som var it sämre 
ordnad än denna. Några detaljer torde vara onö
diga, då som sagt pressen givit besked härutinnan. 
HelhetSintrycket från denna .. fältskjutn ing,. torde 
nog närmast vara, ett ingen av de 550 deltagarna 
kunde vara säker på att han verkligen fick det 
resultat han själv skjutit. Figurerna voro nämligen 
så illa placerade vid ett par av målen, att ingen 
kunde avgöra om han sköt på egen eller annans 

figur. 

I skolskjumi ngen förföljdes vi av ganska stor 
o tur. H. Priman sköt i huvudskjutningen, som h:1Il 
själv tyckte en utmärkt tavelserie, men fick i sitt 
skjutkort endast 45 p. noterade med en bom. Weid
land sköt en skaplig tavelseric men ",fick* endast 
7 tro på gubben - också på något mystiskt sätt. 
Kortet kom nämligen från blinderingen utan någon 
som helst notering om träffar i fig. En förfrågan 
på tävlingsexp. gav till resultat, att 7 träffar note
rades. H ur dessa ~ til1kommit» stod dock icke att 

få reda på. 

Emellertid funnos även de, som sköta bra och 
fingo sina resultat. Sålunda prickade B. Gyllensvärd 
in sina på riksskyttetävlingar sedvanliga 99 p. och 
Löfmark gjorde 98 , dock endast j vita, varför han 
ej kom med i mästerskapstävlingen. Till denna 
kvalificerade sig nämligen först och främst 37 St. 
loo-poängare och 49 st. 99 :or. 

l extratl.vli.ngarna lyckades de våra något så när , 
och ingen reste helt lottlös från Örebro. 

HWlJudJkjutw'ngen: Klass l V A: . 
N:r 63 B. Gyllensvärd .... 

lO 119 O. Löfmark 

l-Iu'Vudskjutningcns tavelseric (7-ringad): 

99 p. 
98 • 

N: r 1(4 B. Gyllensvärd .... 58 p. 
» r 19 F. \X1eidland 57 ". 
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N:r '58 
... 174 

Io-ringad tavla: 
N;r 49 

S9 
• 88 

• '59 
Fältskjutningen: 

N:r , J 

• ,6J 

• ,8, 
• ,89 

lo-ri/lgad I J-jigur: 

H. Priman ....... . 
O. Löfmark 

H. Friman ........ 
F. \X1eidland ...... 
O. Löfmark 
B. Gyllensvärd .... 

B. E. Gardell ...... 

S6 p. 
S6 • 

89 p . 

8' • 
86 • 
8J • 

" te. 

Bronsmedalj och hederspris 
O. Löfmark ........ t 5 tro 
A. Elmqvist .. '4 • 
H. Friman '4 • 

N:r 119 H. Priman 644 p. 
S. A. r:s lag i skolskjutning placerade sig p~ 

2.6:te plats med 288 p. 

Kräftskjutnlngen 
ägde rum den 26 augusti under i hu vudsak tradi
tionsenliga former. En avvikelse från traditionen 
var dock den dåliga anslutningen. Endast 22 m:lIl 
ställde upp i tävlingen, vilket var ungefär halva an
talet av fjol~rets deltagare. Måhända in\'erk:lde på 
delt:lb>:1reanralet, att skjutkommittcns medlemmar 
på grund av bristande tid icke hade hunnit göra en 
så omfattande ,. rundringning .. som rrukar vara van
ligt. Men herrar :Imatörer, icke s~ob Ni väl med 
tång behöva dragas ut till skjutbanan och icke sko
la väl förhå llandena vara sådana, att N i s3som skäl 
för ett uteblivande ange, att Ni icke underrättats om 
ifr!gavarande rävling av skjutkommittcn! Rätteli. 
gen borde det vara så - enligt komm ittens åsikt _ 
att den av föreningens medlemmar, som vid studi
um av S. A. P:s program för året ser sig vara för
hindrad delt.lga i en viss skjutning, i god tid själv 
an mäler detta till kommittcn. 

Alltnog, de medlemmar, som infunnit sig till årets 
kräftskjutning, hade ingen anledning !ngra sitt till
tag. Skjutkommincn, som gärna ville premiera dessa 
trogna medlemmar, överraskade med att dela ut 
pris till samtliga deltagare i tävlingen. Att detta var 
möjligt, berodde till stor del på flera medlemmars 
älskvärdhet att till tävlingen skänka pris. Till dessa 
medlemmar ber skjutkommim!n härmed f! uttala 
sitt hjärtliga tack. 

Vid prisutdelningen vållades deltagarn:l. en del 
huvudbry, dels därigenom att prislistan upplästes 
med poänger, som omräknats efter ett, till att börja 
med, obekant system (5' = o p., 5 = I p . etc, o 
och bom alltså = 6 p.) dels därigenom, att alla pris 
voro inslagna i precis likadana kal·tonger, bland vil-

ka varje pristagare fick välja, när han ropades fram 
till prisbordet. 

Kvällen fö rflöt i övrigt på det angenämaste sätt. 
För föreningens ordförande och för initiativtagaren 
till kräftskjutningarna, Arthur Flygare, vilka båda 
saknades (och som anmä.lr giltigt förfall) utbragtes 
skålar. 

Prislistan fick följande utseende: 
I. B. Rönnmark 3:8 p. 
,. 
J. 
4· 
S· 
6. 

7· 
S. 

9· 
'o. 
". 
, J. ... 
Oj. 

,6. 

' 7· 
, 8. 

'9· 
20. 

T. Björkman ..... . 
I. Slettenmark ..... . 
F. Weidland 
A. W . T engmand 
Ove Löfmark .... 
O. Löfmark 
Y. Zach risson .... . 
E. Jennel ......... . 
E. Evers ......... . 
A. Elmqvist 
S. Svedin ........ . 
F. Jarre ..... . 
R. Öhnell .. . 
K. A. Peterson 
Hj. Werner 
E. A. Ohlsson ..... . 
T. Fredborg 
T. Keyser ....... . 
H. Friman .. 
Th. Bergentz 
T. Bernheim 

7:4 .. 
9: 6 JO 

9: j " 

9:3 .. 
[0:3 JO 

10:2 " 
11:4 JO 

12:3 lO 
12:2 JO 

13:3 JO 

14:J " 
I j:3 lO 

16: 1 lO 

17: 1 • 

18:4 lO 
18:4 ,. 

I S:j '" 
24: 2 .. 

2.4: 2 lO 
2.9: 1 .. 
38:0 .. 

Sönd agen den 30 augusti 

(49) 
(49) 
(4S) 
(46) 
(JS) 
(47) 
(48) 
(4S) 
(4 S) 
(46) 
(44) 
(4J) 
(4') 
(4J) 
(,,,) 

(4') 
(4') 
(J9) 
()4) 
(H) 
(Jo) 
(22) 

blev för v~ra skyttar en särsk ilt anstr:ingande dag. 
På morgonen hade vi att lag med på Kaknäs i täv
lingen om 

"Kaknäspokalen" 
För S. A. F:s vidkommande blev tävl ingen mind

re lyckad, då laget icke nådde högre än t i1l 4:e plats. 
Kungsholms Skg. segrade med 488 p. Närmast följ
de Göta Livgarde och Sthlms Cemralskf. j:a blev 
Östermalms Skf. och 6:a Svea Livgarde. - Våra 
representanter sköta goda och jämna poänger utan 
att dock, med undantag av Rönnm:l.rk. n! toppen. 

Individuellt hade de våra: 
B. Rönnm:l.rk 
F. Weidland. 
A. Elmqvist .... 
O. Löfmark .. 
H. Priman 

ja + 49 = 99 
46 +4' = 94 
46 + 47 = 9j 
4S + 48 = 9J 
45 + 45 = 90 

Samtidigt som denna tävling p!gick. hade man 
på hemmabanan vid Skuggan satt i gång med skjut
mngen 
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"Folke Fagrells Minne" 
Här blevo rcsu]mtcn betydligt bättre. H. Friman, 

som tidigare under hens lopp icke lyckats vinna 
denna tävling, segr::Jde nu p3 utmärkta 247 poäng 
närmast följd av A. Elmqvist på 244. I. Slenenmark 
_ III-kbssaren _ nådde en mycket hedersam pla
cering med sina .2}2 p. med den ena huvudskjm
ningen på 100 p. 
t. H. Priman 99 + 99 +49 = 247 p. 
2. A. Elmqvist 97 + 99+4S= 244 " 
}. F. Weidland 99 + 100+43 = 242 ,. 

4. B. Rönnmark 94 + 93 + 50 = 237 )O 

S. S. $vcdin... 98+ 94+45 = 237 " 
6. J-I. Wester.... 97 + 9'+4S = 2B" 
7. J. Slcttcmnark . . 100+ 91.+40 = 2]2 ,. 

Arkitekt Th. Bergcl1tz hederspri.~ erövrades av: 
Klass M: A. Elmqvist. Klass W-IV: J. Slettenmark 

Såsom lämplig avslutning eftcr dessa, för de ak
tiva ytterst krävande tävlingarna. sköts andra om~ 
gången om 

Drewespakalen 
med tO skott i stående, där resultaten blevo: 
I. F. Georgii~Hemming 45 p. 6. S. Hellberg }9 p. 
2. B. Rönnmark ...... 45 JO 7. F. Weidland }8 lO 

}. I. Slettenmark 4} JO 8. T.Björkman H .. 
4. A. Elmqvist 4} " 9· N. Hellsten }} JO 

5. H. Friman ........ 4 1 lO 

Vårutfärden. 
S. A. F:s stora traditionsmättade evenemang 

- Våru tfärde n - hade av styrel sen annonse rats 
äga ru m den 24 maj. M orgone n var grå när 50. 
talet sk yttar med ett glädj ande sto rt antal da mer 
samlades på Nybrokajen . Vädergudarn a än dra_ 
de emellerti d mening och knappt hade ex tra b • 
te n kastat loss, förrän solen bröt genom diset. 
Dagen blev grann med strålande sol, härlig vä r_ 
me i luften och Mytingeterrängen som vanligt 
en vårdag d. v. s. översållad av vårens grönska 
och späda blomster. Stämningen bland färddel . 
tagarna en sådan dag kan icke beskrivas. den 
måste upplevas. 

Med fö reningens högt värderade ordförande 
Överste S. Rålamb i spetsen, togs vägen upp till 
den sedvanliga lägerplatsen, där S. A. F:s fana 
place rades mitt på öppna fältet och kotterierna 
slogo sig ner runt om i backarna. Efter endast 
en kvart sk ull e de första skyttarna ut i fältskyt. 
teterrä ngen och dessförinnan skulle man givet. 
vis lätta litet på de medförda matsäcksväskorna, 
varför det blev rätt bråttom. Dagens program 
var digert; - fältskjutning med gevär, fältskjut_ 
ning med pistol, mästerskapstävling med ge. 
vär, triangelskjutning samt gevärsskjutning för 
damer. Det gällde nog för ledningen att spara 
på minuterna för att få det hela att gå i lås . 

Specialilet,: 
MÖBELMAGASINERING 

HIL TRANSPORTER : ~: MÖBELFL I' TrNINGAR 

43 st. anutt:: ~ i ställde upp i fältskjutningen 
samt dessutom 5 st. represe ntanter för den 
inbjudn" Kontoristföreningen. Tävlinge n 
blev icke alldeles lyckad. T redje m let blev av 
någon oförklarlig an ledning allt för svårt med 
en träffprocent av endast c:a 20. Första och fjär_ 
de målen voro vidare s placerade, att en del fi_ 
gurer tidvis helt llppslukades av djupa skuggor. 
Mål och ungefärliga avstånd voro: 

I a . fi~. - 240 11l. 

stor 1:I. fig. - 350 m. 
l /."fig. front - StO 11l. 

1 ~ . fig. - 225 m. 
1/ 6_fig. - 180 m. 
C. G. Zachrisson kont redan i andra patrullen 

med 25 tr. av vilka I på helfiguren. Resultatet 
stod länge som förnäm topp, men så kom Len. 
nart Rönnmark med 3 på "helan ,j och fullt i öv. 
rigt. Därmed hemfördes dagens första seger. Kl. 
IV vanns av Hj. Werner på 2\ tro I tredje klas_ 
sen noterades tvenne ypperliga resultat om 2-l 
tro av G. \Ve nnerström och F. Jarre. T. Fred, 
borg vann slutligen klass I I på 15 tro 

De 12 bästa inom kl. M och IV fi ngo så små_ 
ningom fortsätta i mästerskapstävlingen mot yt. 
terligare 3 mål; %.fig. - 140 m ; v...fig. - 250 
m. samt stor %.fig. på 400 mete r. H är inregi. 
strerades Lennarts andra seger fö r dagen. M ed 
sammanlagt 4-1 tr. på de 48 skotten erövrade han 
titeln "S. A. F:s fältskytte mästare". 

Pi stolskjutningen var synnerligen trevligt ord . 
nad på 3 mål med 2 figurer för varje sk ytt vid 
vardera. Sammanlagt hade alltså va rje skytt att 
avgiva 24- skott. - Otäckt korta skjuttide r för ge_ 
värsskyttarna, som inte äro vana vid dylik 
snabbeld. En hel del vackra resultat nåddes. G. 
Runngren lyckades åstadkomma 27 p. som ren· 
derade honom segern i den högre klassen. Len_ 
nart R. blev "bara" tvåa på 25 p. Lägre klassen 
vanns av O. Holmberg på 21 p. Sensationen 
presterades här av tvåan Weidland, som, utan 
att kunna hantera en pistol, fick dagens bä~ta 
resultat på svåraste målet. 

För att till sist riktigt visa vem som för dagen 
kunde skjuta rätt, tog Lennart R. hem sin tredie 
sege r med 59 p. på triangeln. Poängen fick han 
dock dela med E. Reinius. 

Damerna sköto liksom förr om åren 5 skott 
mot pi stoltavla. Bland dc många vackra se rierna 
måste fruarna C. Flygares och M. Rönnmarks 
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fullt~äffar. med 50 p. vardera särskilt framhållas. 
.. Vid 6.tlden på aftonen var man redo för hem. 

fard eft~r en d~g, som ingen av dem, som voro 
med, glommer I brådrasket. 

Prisutdelningen förrättades ombord unde r 
hemresan enligt nedanstående prislistor: 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Damernas tävling.-
Fru C. Flygare ................ . 
Fru M. Rönnmark Fru B. Aström .. . : ............. . .... . ......... 
Fru P. Söderlind .. . . . . . . . . . . . . . . 
Fru M. Keyser .............. • ... 
Fru E. Troedson ............... . 
Fr. L. Rligheimer ............... . 
Fru G. Ehngvist ............... . 
Fru S. A vermark ............... . 
Fröken K. Jonson ........ . 

K lass M. 
Fältskjutningen .-

I. L Rönnmark ................... . 
Overste S. Rålambs hederspris. 

2. C. G. Zachrisson ............... . 
~ Göt~borgs Skyttegilles hederspri s. 

3. l~. \'(1 eldland ..... . 
Bridgegubbarnas h~d~;;p;i~:···· 

4. B. Rönnma rk ....... . 
5. O. Löfmark .............. . 

Klass IV: 
I. Hj. Werner ... .. ........ .. . 

Amatörs hpr. 
2. A. Srr!pasrhp; ....... ...... ? .. . 
3. N. Forsling ............ ~: .. . . 

Bridgegubbarnas hpr. 
4. B. Ive,", ..................... . 
5. K. A. Peterson ............. . 
6. C. Riigheimer .... , ...... . 
7. T. Björkman ... . ............... . 
S. T. R. Aström . ..... . ... ... ..... 

K lass IIJ : 
I. G. \'\1 ennerström ................ . 

Kontoristföreningens hedersp ri s. 
2. F. Jarre ....... . ............. ... . 

K0':ltoristföreningens hederspris. 
3. A. WIdegren ................... . 

4. 
5. 

Amatörs hpr. 
H . Afvermark ..... , ....... • .... 
E. Blomqvist .. . ........ . • .. . , ... 

Klass II : 
l. T. Fredborg .............. . 

Kontoristfören. hpr. 
2. Ove Löfmark ................... . 

I. 

2. 

J. 

4. 
5. 

Mästerskapstävlingen : 
L. Rönnmark ................... . 

Mästerskapsmedalj i si lver. 
O. Löfmark .. . ................. . 

Silvermedalj. 
B. Rönnmark ............ • ....... 

Si lvermedal j. 
A. Elmqvist ........ . . . .. ....... . 
}-I . Friman .........•....... . .... 

50 p. 
50 
47 .. 
ii " 
46 " 
45 
44 .. 
43 
40 
38 

27 fr. 

25 t,. 

22 

22 .. 
21 

21 

20 

20 

18 
IS ., 
17 
17 
17 

24 .. 
24 

20 

19 .. 
IS .. 

15 

14 

41 .. 

36 " 

33 

32 
32 

6. A. Flygare ........ ......... . 
7. N. Forsling ................•.... 
8. ~. Iverus ....................... . 
9. . \'(1 eidland .................. . 

Pistolskjutning . 
Högre klassen: . 

29 tro 
29 .. 
27 .. 
25 .. 

I. G. Runngren .......... 27 p. 
O. Reichenbergs hpr. 

!. Ä· ~önnmark ...................... 25 .. 
J. . roedsson.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 
4. E. Söderberg ... . . . . . .. . . . . . . . .. 25 

Lägre klassen: 
\. O. Holmberg ...... , ............. 21 
2. F. \'\Ieidland ....... . ..... ... . .... 19 
3. I. Slettenmark . ... •..... ..... 19 
4. ~. Söderlind .......... .. ..... :::: IS" 
5. . Jennel .................. I S 
6. T. Keyser ................. 15 

Triallgdskjuflling: 
Kl. fri 6. IV.. . 

I. k RÖ.I1I.lInark ................... . 
2. E. Relnlus ....... , ...........•... 
3. A. ~l1nel ........... • ... .. .. ..... 
4. G. roedsson .......•............ 
5. C. Mossberg ........ . . . . .. ... .. . 
6. . Runng"n ....... . .. 
7. O. Holmström ......... :::::::::: 
8. y. Zachrisson . ............... . 
9. N. Ödman . ....... . . . . " ..... . 

Kl. III 6. IL 

59 
59 
58 
57 
56 
55 
55 
55 
55 " 

I. Ove Löfmark .... .• . . ............ 56 
2. F. larre ... . ............... ...... H 
3. l. Slettenmark 54 4. A.Wideoren ................... " 

t> . • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 53 
Fabri~.ör P. Drewes vandringspris erövrad;~ 

av L. Ronnmark för and ra gången. 
Prc:'fessor Emil Hes~lers vandri ngsp ri s erövra. 

des. likaledes av L Ronnmark - detta pris för 
alltid. 

. Dir. 9tto Frimans vandringspris i pistolskjut. 
nll1g erovrades av H. Friman. 

Ärets tävling am Jubileumsskölden 

ägde .rum den 3 maj och uppnåddes i densa mma 
ovanl.lg.t höga poänger. Segerresultatet har sålun . 
da tidIgare överträffats endast tvenne gånger 
under de 21 år tävlingen fortgått. 
I. F. Weidland ....... ISS + 186 374 p. 
2. E. Hellsten......... 188 + ISO - 368 
3. E. Cacdell IS3+ 183 366" 
4. O. Löfmark 178 + 184- :562" 
3. y. Zachrisson ...... 169+191 360 .. 
6. N. Forsling ......... 183 + 173 - 356 
7. H. Friman .......... 188+ 163 351 " 
8. E. Magnusson ...... 169 + 177 346" 
9. G. \'(Iijkström ...... 172 + 173 345 

10. C. G. Zachrisson ... 177 + 167 344" 
Il. L. Rön nmark ....... 181 + 163 344" 
12. I. O,t"dahl ........ 173 + 171 344 " 
13. B. Rönnmark ....... 155 + 187 342 
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Vandringsskölden. 
Andra tävlingen om vandringsskölden gick 

den 17 maj. Medlemmarna passade på tillfället 
att få skottställning på figurerna till den stun_ 
dande fältskjutningen vid vårutfärden. Deltagar
antalet 23 r r anses vara ganska gott - resulta. 
tcn betydligt över medelmåttan. 

De bästa voro: 
t . Y. Zachrisson ................. . 
2. G. Mossbc!:g ............ . ..... . 
3. C. G. Zachrisson ............... . 
4. G. W' ijkström ................. . 
5. H. Friman .............. . . . ... . 
6. C. Rugheilllcr ...... .. . ........ . 
7. L. Rönnmark ..... . .. .... ...... . 
8. O. Löfmark ...... . . . .. .. .. . 
9. N. Forsling: ...... , ............ . 

10. E. I-I cssler .................... . 
Il. A. EJmqvist ................... . 

29 tro 
28 
28 
28 
27 
26 " 
26 
25 
25 
25 
25 

Före sista tävling'en för året om priset är ställ
ni ngen följande (resultaten från vårutfärden 
alltså medräknade): 
L. Rönntnark .......... 30 + 27 + 26 83 tro 
Y. Zachrisson .......... 30 + 29 + 18 il 
H. Friman ..... ........ 28 + 27 + 20 75 
O. Löfmark ............ 27 + 25 + 21 73 
A. Elmqvist ..... 26+ 25 + 19 70 
G. Mossberg ........... 28 + 22 + 17 67 
I. Slettenmark ......... 27 + 24 + 14 65 
E. Jennel .............. 24 + 22 + 16 62 

C. G. Zachrisson har på två skjutningar 28 + 
25. - Sh,tsfridpn kommer alltså att stå mellan L. 
Rönnmark, Y. Zachrisson och H. Friman. C. G. 
Z. har chans att vara med om uppgörelsen med 
en 30.a i sista omgången. 

Första tävlingen om Drewespokalen 
den 17/5. visade ge nom de uppnådda resulta
ten vilken stor mission ett dylikt vandringspris 
har att fylla. För det stora flertalet skyttar är 
det nog i allmänhet så, att ståskotten vålla de 
värsta förlusterna i poäng, var för träningen i 
denna stä llning blir så särskilt betydelsefull. Så 
här i början av säsongen har man kanske ingen 
rätt att begära några lysande poänger, men täv
lingens resu ltat voro, bortsett från toppmännens. 
mycket blygsamma, trots rådande gott väder. I 
fortsättningen torde väl dock visas andra takter. 

Toppen grupperades så: 
C. G. Zachrisson ......... . 
H . Friman ............... . 
L. Rönnmark ............. . 
Y. Zachrisson ............. . 
A. Elmqvist ..........•.... 
O. Löfmark ...... . ...... .. 
N. Hell sten .............. . 

Skuggans pokal. 

48 p. 
47" 
45 " 
43 " 
42 
42 " 
41 

"Den hittill s mest sensations rika tävlingen om 
Skuggans pokal utkämpades i går på den val_ 
plats, som givit priset dess namn". - Med dessa 

ord började Stockholms> Tidningen sitt reh~rat 
den 30 maj. - Utrymmet medgiver tyvärr icke 
n gon ingående utredning av huru tävlingen ge_ 
staltade sig. "Snål " blåst och för årstiden ovan. 
lig kyla samt framför allt en våldsam spänning 
kom t. o m. gamla mästare att darra iväg serier 
p, 40 p. och därunder. Alltnog - ledningen i 
tävlingen växlade undan fö r undan och S. A. F:s 
lag var klar favorit när sista laget gick i elden. 
Men, för att ännu en gång citera dagstidningen, 
"slutst riden blev bakfram" och S. A. F. hamnade 
på fjärde plats. Segrare blev Skarp 6 med 475 p. 
r~ionde och 4:de komp. hade vardera 471 och 
S. A. F. 469 enl. nedanstående. 
O. Löfmark .. "............. 50 + 47 97 
F. \'\feidland ................ 49 + 45 94 
L. Rönnmark ................ 48 + 50 98 
C. G. Zacllfisson ..... 49 + 47 96 
A. Elmqvist ................. 45+39 = 84 

Lennart Rönnmarks 98 räckte indiv iduellt till 
6 :te plats. 
s. A. F. - l. S. G. 

Ett sy nnerligen förnämligt rekord noterades 
av S. A. F:s lag i tävlingen mot Jönköpings 
Skyttegille. Smalänningarnas poäng första året 
%0 stod sig över tävlingens andra år men 
slogs 1935 ut av S. A. F:s 862. Arets tävling 
blev särskilt storstilad. Jönköping klämde till 
med 867 och trodde sig säkra på slutsegern. 
Amatörerna ville emellertid ha ställningen ti ll 
2-2 för att trofen skulle få vandra s3 länge som 
möjligt. Lagpoängen blev - 884. . 

På vanlig 5.ringad tavla hade sämste man l 8. 
IlldHllalagct 95 p. och medel poängen blev s1 ståt. 
lig som 97,4. 

Man kan nu ha rätt att vänta någonting extra 
vid slutstriden nästa lr. 

S. A. F. 
B. Zachrisson ...... . 
C. G. Zachrisson .. . 
1-1. Friman ...........•.... 
L Rönnmark . ........... . 
J. Osterdahl ........ ..... . 
O. Löfmark ......... . .... . 
A. Elmqvist ............. . 
Y. Zachrisson ............ . 

jS. G. 
G. Wiss ................ . 
C. O. Ruda .............. . 
A. Freeman ... ...... ..... . 
B. Andren ............... . 
N. \'\faldinger ........ .... . 
A. Frick ................. . 
O. ldehn ..... . .... ...... . 
H. Larsso n ......•........ 

F. Weidland ............. . 
E. Hellsten .............. . 
J. H~h . .. .............. . 
A. Wern er .............. . 

S. A. F:s silvermedalj går 
J. S. G:s till B. Zachrisson. 

115 p. 
115 •. 
112 
111 •• 
110 
108 .. 
107 
106 
884 p. 

114 p. 
113 " 
11 2 " 
109 •• 
107 .• 
105 .• 
105 .• 
102 
867 p. 

9j,11 = 104 p. 
87, 12 = 99 .. 
91, !O = 101 p. 
87, Jj = 100 •• 

till G . Wiss och 
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Spegeln I. o. m. den 26 augusti. 

Artafsdiplom: 

Björkman, T. ........ 50 49 4-9 
Blix, R .............. - - -
BroIlle, F. ........ . .. 50 4-9 -
Ekelin, E. . ......... . 
Elmqvist, A. ......... 50 50 50 
Evers, E. ............ - - -
Flygare, A. ......... . 
Forsling, N ......... . 
Friman, H .......... . 
Gardell, B. E ........ . 
Georgii. Hemming, F .. 
GyJlensvärd, B. ..... . 
H ege rth, T . O ....... . 
Hellberg, S ......... . 
Hellsten, E .......... . 
Hellsten, N .. . .. .... . 
Hessler, E .......... . 
Holmer , T .......... . 
I verus, B. ..... . 
Jenrie l, E. 

49 48 48 
50 49 48 
50 49 49 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
4949 -
50 48 48 
50 --
49 --
48 48 48 
50 50 48 
48 --
50 50 49 

Krogh, A. ........... - - -
V. Krusenstierna, A .. . 
Lundberg, J. ...... . 
Lund berg, P. O ...... . 
Löfmark , Orv ar. . ... . 
Magnusson, E ....... . 
Mossberg, G ..... . .. . 
Peterson, K. A. 
Reichenberg, O. 
Reinius, E .... . 
Runngre n. G .. . . 
Rydner, O ... . 
Riigheimer, C. 
Rålamb, S .... . .... . 
Rönnmark, B. ..... . 
Rönn mark , L. ....... . 
Tengstrand, A. W. 
Troedsson, A ..... 
Uggla. A. R. 
\Vassber/o!er, E. . .. . 
Weidland, F. . ...... . 
\Veimark. A ........ . 
\Verner, H j ....... . 
\Vijkstråm, G ....... . 
Zachrisson, B ....... . 
Zachrisson, C. G .... . 
Zachrisson, Yngve ... . 
Osterdahl, J. ........ . 

48 --
48 --
49 49 49 
50 50 49 
49 49 48 
48 --
50 50 50 

50 49 f-
49 -t; 
49 48 48 
48 --
48 --
49 49 48 
50 50 50 
48 --
48 -
49 --
48 --
50 50 50 
50 49 49 
50 50 49 
48 --
5049 -
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 

Guldmärke: 
Diedrichs, S. ........ 49-
Duhs. T ............. 48-
Harlin.l! , N. G. 
Jarre, F. ... ... 48 - -
Slettenmark, l. 49 49 48 

Silvermärke: 
Löfmark, Ove ....... . 
Söderberg, E. ....... . 
Ohne ll , R . ......... . 

49 49 48 
50 49 49 
5049 -

50 50 45 
50 -
50 --
50 50 50 
50 --
45 45 45 
50 45 45 
50 --
50 50 50 
50 50 50 
5050 -
45 --
50 45 45 

50 

50 -
50 45 

50 50 50 
50 -

50 45 
4545 

45 45 45 
50 --
50 45 45 

50 50 50 
50 --

45 --

50 50 50 
50 50 50 
50 50 45 

50 --
50 50 50 

50 -
45 45 

50 50 45 

Bronsmärke: 
Stålh:me, 50 49 49 

Pistol t. o. m. den 15 augustI. 

Guldmärke: 
Dahlborn. 
Friman. . .......... . 
Georgii. H emming. 
Hazelius. . ....... . 
Kellin. . ........ . .. . 
Löfmark, O ......... . 
Runngren. . ....... . 
\Veimark. . ........ . 
Ribbing. . ..... . 

Armepistol : 

51 - -
50 --
54 52 52 
54 
55 50 50 
52 --
5050 -
54 5j 50 
54 53 51 

Walther: 
Eriksson. ........... 56 54 53 
G rön vall. ........... 55 54 53 
I-Ieijkenskjöld. 54 54 53 
Keyser. .... ........ 56 54 54 

Silvermärke : 
B/'urli~g, B. .......... 54 48 46 
E mqvlst. . . . . . . . . .. 49 - -
J-Iellman. ........... 53 47 45 
I-Iemming. .......... - - _ 
Holmer. . . . . .. 51 51 45 
Zachrisson, Y. ....... 52 49 48 
Söderberg, E. ........ 43-
Troedson ........... 44 - -

Bronsmärke: 
Furuskog. . . . . . . . . .. 49 44 38 
Jdrrc. ............... 39 37 -
v. Krusenstierna . . .. .. 44 40 38 
Löfmark , Ove. ....... 44 41 
SJettenmark. . . . . . . .. 56 42 41 

48 4& 47 

666 
6 --
666 

666 
6 6-

6 6-
666 
666 
666 

666 

666 
6 6 

666 

5 5 5 

666 
5-
6 5 5 

I Ö verste Stig Rålambs vandringspris. 

varom tävlades den 28 maj, erhöll för året E. Sö. 
derberg inteckning. 

Resultatlisra: 
l. E. Söderberg 
2. R. Ohnell .... . 
3. T. Keyser ....... , ... . 
4. A. Elmqvist ......•... 
5. Ove Löfmark ........ . 
6. T. Holmer ........... . 
i. I. SI ett enmark .... . 

Deltagarantal: 18 st. 

Tävlingen om Höstpokalen 

157+ 16 
148 + 15 
JjO + 29 
136 + 22 
116 + 40 
155+ O 
125 + 30 

173 p. 
16j .• 
159 .. 
158 .• 
156 

= .155 " 
- 155 

ägde rum den 14 aug. och fick prislistan följande 
utseende: 

I. Y. Zachrisson ....... . 
2. ' . Slettenmark ....... . 
3. O Reichenberg ....... . 
4. G. Runngren ........ . 
5. H .Friman ......... . 

159+ O 
141 + Jj 
15j + O 
150+ O 
145+ O 

12 st. medlemmar sköto tävlingen. 

159 p. 
154 •. 
153 .. 
150 •. 
145 •. 
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SERIETAVLlNGAR N A 26 • 16 

. . 
1936. maj JUni 

&n;Of('r: 

Sjövall .... 
Runngren 
Reinius. 

OIdboYI A; 

Hellström 
Westberg . 
Lundin . 
Ny!en 
Söder~rg 
Arbrink 
KeYlCef 

O/dboyJ 8: 
Falk" ... 0 

Löwenhidm 
Priman 
Lindblom 
Hörlin 
Fredborg 
B!ix 

100 m. 

sek. po;ing 

13.0 414 
1l.0 414 
13.6 326 

12,4 517 
13,0 414 
13.5 340 
D.S 340 
14.4 228 
13.0 4Iof 
IU 206 

12.4 517 
!J.4 354 
14.2 251 
!J." )54 
14.9 175 
17,-1 

100 Ill. 

Längdhopp 
Kulstötmng 
Stavhopp 
Höjdhopp 
Diskuska.>ming 
400 m. 
H äck 110 m. 
Spjutk:astning 
1500 m. 

Summa poäng 

400 m. 1500 m. Höidhopp Längdhopp . J-Slcgshopp Kula 

~k . poäng 

59.6 457 
58.3 501 
62.5 371 

min. poäng 

4.51.6 465 
4.43.5 519 
5.08.0 370 

cm. poäng 

154 502 
145 414 
]40 J6t1 

cm. poäng 

510 363 
504 35 l 
535 41-4 

m. poäng 

11.25 437 
10.82 389 
11.34 447 

m. poäng 

8.88 358 
8.23 308 
8.83 354 

64.1 329 
60.6 426 
67.2 257 
64.2 327 
76.0 99 
63.3 350 

59.0 477 
68.8 223 
66.6 270 
63.0 358 
67.8 244 
9'1.6 

S.JO.J 26J 
4.50.0 475 
5.49.4 189 
5.30.3 263 
6.18.0 97 

5.48.8 191 
5.40.0 224 
5.36.2 239 
;.21.7 )02 
6.08.0 127 
8.S 1.0 

145 414 
140 368 
140 368 
135 323 
131 288 
140 368 
105 83 

140 368 
131 288 
140 368 
120 197 
131 2811 
86 

539 423 
459 264 
489 321 
447 242 
423 199 
485 3\4 

524 391 
UO 304 
412 289 
442 233 
)70 1'9 
310 15 

9.95 297 
9.16 219 
9.89 291 
9.15 218 
8.98 201 

9.53 255 
9.67 269 
9.79 281 
11.99 202 
S.H 151 
6.044 

8.58 335 
7.82 278 
9.41 399 
8.39 320 
8.42 323 

10.02 H8 
8.83 354 
8.03 294 
7.31 242 
7.92 285 
6.44 182 
7.74 27!. 

T lOK A M P den 11 - 13 augusti 1936. 
Sjöwa!l 

Rcsult. poäng 
13.2 383 
5.07 357 
8 .36 318 
220 240 
150 462 

25.87 340 
59.6 458 
21.9 272 

J0.41 266 
4.54.1 450 

3546 

Nyl~n 

Rcsult. p. 
13.5 340 
4.59 264 
8.30 314 
200 182 
140 368 

26.60 357 
64.8 312 

27.67 226 
5.25.9 278 

2641 

Södcrbc~.. EkvalJ 
Re~u[t. p. ":(~ul[. p. 

14.4 228 14.7 195 
4.24 20 1 4.10 176 
8.82 35) 8.17 304 

120 197 
26.13 346 
no 146 

29.21 248 
6.20 92 

1811 

120 197 
19.53 201 
66.1 281 

25.81 2eO 
5.48 194 

1748 

F31k 
Re5ult. p. 

12.2 556 
5.22 387 
9.84 434 
2eO 182 
140 368 

31.65 481 
.')7.6 525 
22.3 251 

32.92 303 
S.I!.4 352 

3839 

Diskus 

m. poing 

24.96 319 
27.71 383 
25.07 321 

24.23 302 
19.18 193 
24.01 297 
25.18 324 
26.70 359 
23.66 289 
22.97 274 

31.93 488 
25.40 329 
24.65 312 
22.35 260 
21.95 252 
14.55 101 

Friman 

Resulr. p. 
13.9 287 
4.73 291 
7.97 289 
.n5 285 
140 368 

23.54 287 
66.6 270 
2·U 144 

30.46 267 
5.58 159 

2647 

SpjUt 

m. poäng 

32.03 290 
32.64 299 
37.96 381 

37.24 370 
25.54 197 
35.54 34) 
31.58 283 
27.51 224 
29.28 249 

)).19 307 
3 1.37 280 
31.39 280 
26 . .')8 211 
28.85 243 
13.03 36 

l..öwenhiclm 

Re5ulr. p. 
13.2 383 
4.58 262 
8.74 347 
235 285 
128 263 

23.78 292 
65.8 288 

28.52 239 
5.50 187 

2546 

Summa 

poäng 

3.60S 
3.578 
3.352 

).250 
2.834 
2.805 
2.640 
2.018 
1.984 

56J 

3.441 
2.62.') 
2.584 
2.359 
1.874 

JH 
272 

Zachrisson, Fredborg:, Hör/in och Löfmark, som endast deltogo i n5gra grenar, uppn5dde resp. '717,420,540 och 248 poäng. 
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12 STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

M U S I K PI PERS KA M UREN D A N S: 
M3mlag och wrsdag 

(mitt emot Rådhuse t) 

Lunch fr. Kr. 1:50, Middag fr. Kr. 2:25, Supe fr. Kr 2:-
Fcstv~ningJr för mindre och större beställningar, kongresser, S;1mmanträdcn upp till 300 personer. 

Telefoner 50 5561, 504228. 533860. 

SKYTT EFÖ R EN I NGAR 
Ni köptr Et/rt/. P';'fo"",31 j ~"Id, silw" 
nysi/wT ocb unn - (ivm d~ populiira 

SKYTT ES K E DA RNA 
!rirJadl:/i,dSl bos 

JUV ELEKARE 

H. J O H N S O N A.- B. 
KONSERT H USET 

Ttl. lO JJ /6 - STOCKHOLM - KungsgaMII 4/-'0 

BANKIRFIR MAN 

C. G. C E R V I N 
G rundad 185 7 

MALMTORGSGATAN 6 

STO C K HO LM 
Telegnmadress: Ce r vi n s 

MEDALJER PLAKETTER 
KJubbmäslcrskapsteckcn 

Föreningsmärken 

K«lAlo!. ocb Jk;JJfonl4g 
Jriu pJ kfiir"n.l 

S P O R R O N G ~ Co. 
Kung~ga[;ln 11 Stockholm ( 

Ttlt/on; Namnanrop "S PO R R O N G & C()" 

CJ~J'lIz(/ 
V ÄRA ANNONSÖRER 

och Ni gynnar 

FÖ'I(ENJNGEN 

Åberopa alltid annonsen vid aHa Edr.!. inköp! 

A.- S. HOVJUVELERAR E 

K. A NDER SSO N 

OPERAHUSET 

Även 

under 1935 

JUVELER, GU LD, 

SILVER, NYS IL V ER 

Vid rik5.skyttetävlingen i Gävle 1931 :l.nvände mäster
skytten och ~tmin§tone 16 av förstapristag:l.rna 

NORMA TORPEDPATRONER 

MAT T OR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mö n Ster och stilarter finnes 

största sortering t ill lägsta pri se r 

E fl g e l s k a (8) Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

BoUr. Skandia, SI~lm 19.U. 

Stockholms N:r 5 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

31 osta ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 1936 

Redaklioneros adress : 
Utdelas g ratis t il l 

föreningens med lemmar Anwalig ulgh"-lIre : SVEN SVENSON 
B ENAR GARDEll 

\I.ugal"n l v If. - Slock~olm 

rel, IO~260, bOIrad 611211 

f~'en;ngens poslgho 5164' 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

l KJUT- . 
KQMMITTEN 

Till S. A. F:s medlemmar. 
Skjurkommittcn viJJ härm~d rikra m~dl~mmarnas 

Jppmärksamh~t på den i föreliggand~ nummer av 
Medl~msbladet inflytande "SpegeJn *. Vid studium 
av d~nsamma skola vi finna, an de all ra fl~sta ännu 
hava någon eller några s~rier au komplett~ra ~Iler 
ännu värr~ - vederbörandes namn finn~s kanske 
icke alls i uppställnin~en. Vi uppmana härmed 
alla föreningsmedl~mmar. att snarast möjligt komma 
ut till skjutbanan och fu ll göra den enkla pl ikt, Ni 
hava gent emot Eder före ning, d. v. s. att skjuta 
jO protOkollförda skott. Härig~nom erh311er före 
ningen statsanslag för Eder. 

Helst bör ni dessutom försöka fullgöra kom~
tens för märke eller diplom. Sedan gammalt har 
S. A. r. namn om sig att hava ett osedvanligt stOrt 
antal guld kompetenser i förh3lJande ti ll medlem s
antalet. Icke skola vi väl i !r svika d~nna tradi
tion. Söndagarna den I I okt. och 15 okt. äro 
särskilt lämpliga dagar för s!dan kompleuerings
skjutning, d! dessa dagar det stora flertalet av de 
mera aktiva skyttarna äro upptagn:r. av fältskjut
ningar och i följd .härav banan ganska ledig. 

Nya medlemmar. 
Aktiva. 

Den 22 Sl'PlC'mber. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

STY R ELSEN 

Tandläkaren Harald Bjartmar, V:ln:l.disvägen 31. 

Kapt~nen Lennart Reuterskiöld, Skeppsbron .ll . 

Den J oktober. 
Civilingeniören Magnus Smed berg, Drottningholms_ 

vägen I l. 

Tjänst~mannen Fred. Ödman, Frejgatan 26. 

Stockholms· Tidningens Riksskytte. 
tävling 
förekom p3 vanlig söndag i juni månad. Mot van
ligheten hade amatörerna beslutat sig att skjuta så 
tidigt som möjligt på morgonen och började skj ut
nin gen redan kl. 7. Lagpoängen ble v 11 80 och 
i denna bidrog Bertil Rön nmark med .145. III-klas
saren I. Slettenmark 2,P, E. Reinius l.l6, C. G. 
Zachrisson 2.29 och O. Löfmark med n8 poäng. 
Av övriga resultat må nämnas Hj. Werner l.lf, 
G. Wijk ström 119 och G . Runngrcn llD poän g. 

,J 
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2 STOCKI-/OLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Riksskölden. 
r~ts divling om Riksskölden blev för S. A. F:s 

vidkommand~ en stor framgång. För~ningens pri
malag skö.t b riljant och lyckades i konkurrens med 
alla landets bättre föreningsgrupper intaga den he
dersamma placeringen som N:o 3. Vasterås Skarp
skyttefören ing segrade med 444 p. och följdes när
mast av Stora Sked~vi som nådde 443 p. Vårt lag 
hade 442 p. _ 13. Rönnmark och C. G. Zachris
son hade vardera 148 och H. Friman 146 p. -
Föreningens belöning för dc-nna ståtliga prestation 
blev ett mycket vackert hederspris, skänk r av Gross
handlare J. P. Ähien. 

Deltagandet var fr~n S. A. F:s sida ganska li,:,
ligt. S3.lunda sköto ej mindre :in IS Illan. TI!1 
stor del var detta säkerligen beroende på, att före
ningen tävlade om 2 sr. vandringspris och dessutom 
om 4 st. hederspris. Två av de sistnämnda hade 
sdl1ts till föreningens förfogande av Arkitekt Th. 
Bergentz., till vilken föreningen härmed framför sin 

stora tacksamhet. 
.Skytteväns vandringspris - erövrades av B. Rönn

mark med t 48 p. Hederspris för sammanlagd p. 
erövrades av B. Rönnm:J.rk och C. G. Zachrisson, båda 
fö r 148 p. _ Bästa resultat i tävlingen om ,. Läkerol
fatet av 3r 1935,. uppnåddes likakdes av B. Rönnmark 
med 118 p. Enligt statuterna får han emellertid avstå 
inteckningen i detta pris till andre man N. Hell
sten, som uppnådde 115 p. Hedersprisen erövrades 
här av N. Hellsten och J. Lundberg, den sist nämnde 
mcd 114 l t p. 

I övrigt blcvo de bättre rc~ulra[en : 

Lag I: 13. Rönnmark 148 p. 
C. G. Zachrisson 148 p. 
H. Friman 146 p. S:a bgpoäng 442. 

Lag 2: O. Löfmark .. 
A. Elmqvist. 
F. Weidbnd. 

143 p. 
141 p. 
140 p. 424 p. 

N. Hellsten.... 141 p. 
J. Lundberg. 137 p. 
H.W~ster ...... 137p. 

klass HI, som sköt 2 vanliga serier, noterade 
I. Slenenmark utmärkta 97 p. 

De bästa resultaten i tävlingen om ,. Läkerolhtet .. 
blevo följande: 

B. Rönnmark .. 
N. Hellsten .. . 
J. Lundberg ... . 
C. G. Zachrisson 
A. Elmqv ist. 
H . Friman .. 
F. Weidland .. 
S. Svedin .. 

118 p. 
IlS p. 
114 l 2 p. 
J I f p. 
114 p. 
113 p. 
I I I p. 
110 p. 

Förbundstävlingen. 
Ej mindre an 51 st. An;a;örer ställde upp i 3rers 

förbundstävling i skolskjutn ing, som ägde rum den 
13 september "id Stora Skuggan. Det är icke utall 
en vi~s förv!ning man konstaterar detta stora dd
tagarant2l, då det visade sig, att föreningens egen 
3rspristävling påföljande söndag icke förmådde 
s3m!a. fullt så många skyttar. - Det måste väl 
vara riksmedaljen, som har s3 stor förmåga att 

locka skyttarna. 
S. A. F. hade på det stOl'a hela taget icke någon 

lyckad d:tg. Laget missl}'ckades och slutade sist, och 
ingen ,\matör förmådde h3.lIa sig kvar til! sist\L 
omgången i mästerskapet. Som \'anligt sa~nades 
givetvis dock icke en dc! indi viduella tapp-poänger, 
Särskilt bör framh311as A. E1mqvists 100-poängarc 
med 9 vita, som gav honom 2:dra plats i mästar

klassen. 
Ävenledes funnos som vanl igt många, som för

följdes av den stora ,.skytteoturen~, B. E. Gardell, 
kandidat (iII riksmed31jen i guld, utnyttjade tiden 
för ngurserien så väl, att hans 9:de- skott gick pli. 
,. Eld upphör ,. och så trodde han att den da'n var 
förstörd. _ Men de nitton skotten voro 51 väl
pl?cerade, att det ändock blev guldmedaljen. 50 p. 
på tavlan och 9 gubbar. I B-kl:tssen var det sär
sk ilt tvenne Amatörer, som voro mindre glada. 
E. Reinius hade goda 50 p. på ta\'l:tn, men bara 
S tro och E. Wasshcrger hade 94 p. med en »oför
klarlig . bom i tavelserien. 

Riksmedalj i guld erövrades av B. E. Gardell. 
Diplom för riksll1edalj tilldelades B. Rönnm:u'k, 
C. G. Zachrisson, T. Björkman, Hj. Werner, F. 
Weidbnd. 

. F:irngrellska pri~et av år 1935 ~ erövrades av 
13. E. Gardell med 127 p. Närmast följde F. \'Veid
land, O. Löfmark, H. Friman och A. Elmqvist 

samtl iga med 125 p. 

För S. A. F:s del blevo dc bästa resultaten: 

Hllv/ld5kjlllning: 

Klass f V A: A. Elmq"is[ . . . . 
B. Rönnmark 
C. G. Z:J.chrisson 
T. Björkman 
B. E. Gardell 
F. Weidland. 

Klass IV 13: Hj. Werner .. 
w. Berlin. 
E. Wassberger . 
E. Ekelin ... 
E. Reinius 

100 p. 
99 p. 
99 p. 
98 p. 
95 p. 
95 p. 

96 p. 
94 p. 
94 p. 
90 p. 
90 p. 
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Klass III, I. Slenenmark .. 97 p. 
F. Jarre 88 p. 

Klass II: Ove löfmark 98 p. 
E. Söderberg 89 p. 

lo-rmg. tavla 400 meter: 

Klass IV A, F. Weidland. 86 p. 
B. E. Gardell 85 p. 
F. Georgii-Hem-
mlllg. 84 p. 

Klass IV B, A. Troedsson 85 p. 
E. Ekelin 82 p. 
E. Rcinius 81 p. 

Klass II I, l. Slettenmark . 93 p. 
G. E. Ekvall 77 p. 

100r/1/g,. tavla J OO IIIeter: 

Kla~s IV A, B. Rönnmark 56 p. 
J. ÖsterdahL . 53 p. 
B. E. Gardell 49 p. 

Klass IV B, E. Jennel 43 p. 
E. Evers .. . 42 p . 

Klass III: I. SIeuenmark .. 59 p. 
G. E. Ekvall. . 58 p. 
G. Wennerström 53 p. 

Föreningens årsprisskj~tning. 

Dct strIlande sommarväder, som under nörre 
elelen av september gynnat Stockholm, skänkte 
även sin glans åt föreningens Stora hömävling p3 
Skuggan söndagen den 20 september, d& skyttarnas 
färd igheter i skolskjutning utsattes för general
mönstring och då föreningens mästerskytt kor:tdes. 
Om en och annan klagade över den bländ:tnde 
belysningen på tavlorna, så kunde han i gengäld 
glädja sig åt, att det rådde nästan vindstilla. Re
sultaten blevo över lag synnerligen goda. 

I huvudskjucningen sköta J. Österdahl och B. 
E. Garddl båda '00 poäng med 8 resp. 7 vita 
och fingo under mästerskapstävlingens första om
glng skjuta sig i sär för att avgöra, vem som 
skulle erhllla årets inteckning i H. K. H. Kron
prinsens vandringspris. Denna särskjutning av
gjorde Gardell till sin fördel. 

I mästerskapsklassen stannade prislistan p! 97 p. 
l IV:de kl:assen segrade C. Rligheimer p! 94 p. 
och bland pristagarna befann sig även föreningens 
ordförande. I. Slettenmark vann klass In pl95 p. 
och i lI:a klassen var R. Chnell segerskytt med 99 p. 

Extratävlingen mot tioringad tav la försiggick för 
guldskyttarna enligt "korporationsprogrammet» och 
här briljerade B. Rönnmark med en serie på 97 p. 

(9 st. Io-or och en 7:aO. Även C. C. Zachrissons 
och Y. Zachrissons resultat p! vardera 93 p. måste 
betraktas som mycket goda med tanke p[ an se~ 

gerresultatet i ~rets stOra korporationstävling i 
mäsrerskapsklassen var 92 p. III:eklassarna ~kötO 
enbart i liggande ställn ing mor den Io-ringade tav
lan, men H. Ehns resultat 98 p. är dock utom ~ 

ordentligt. 
Bland övriga resultat 'i extratävlingarna m~ fram

hå.lIas E. Hesslers och N. S. N ilssons 49 p. var
dera i mästerskapsklassen i 4oo-metersskjutningen 
med 5 ligg. och 5 knäst. och F. Jarres resultat 
med likaledes 49 p. i samma tävling i den kom
binerade lV:e och IIl:e ki:lssen, vilket måste anses 
än mer fenomenalt med hänsyn till. att Jarrc är 
tredjeklassare och fullkomligt obevandrad i den 
svåra konsten att skjuta från 4oo-metersvallen. Den 
oförbrännelige Hessler, som för dagen tycktes vara 
i praktslag, hade förutOm sina 49 p. på 400 m. 
98 p. i huvudskjumingcn och 87 p. på den tio
ringade tavlan och nådde därigenom samma pl:J.ts
siffra sammanlagt som B. Rönnmark i tävling om 
[rets inteckning i .. Kaknäspokalen I . för mäster
skapsk lassen. Rönnm.ark gick dock före på grund 
av bättre resultat i huvudskjutningen. Årets in
teckning i . Kaknäspokalen II .. erövrades av H. 
\'{lester, som därigenom för alltid vann priset. 

1 andra klassen var du en liren men tapper skara, 
som kämpade, och när dagens tre dvling:tr voro 
över, hade samtliga åtminstOne i någon tävling 
Iycbts komma med på prisl istan. 

Till mästerskapstävlingen kvalificerade sig de r 1 
bäsc:t från klass M och IV i dagens huvudskjut
nmg. Dessa skötO i första omgången en vanlig 
och en hastig precisionsserie. Dc 10 bästa fort~ 
satte och sköto ytterligare en hastig serie, varefter 
till slutomgången med 5 deltag:trc kvarstodo föl
jande skyttar: N. Hellsten - 147 p., B. E. Gar
dell - '47 p., B. Rönnmark - f 46 p., J. Öster
dahl - '46 p. och Y. Zachrisson - 144 p: Slllt ~ 
om g!ngen, som utgjordes aven vanl ig serie med 
markering efter ställningarna, blev 3tskilligt spän
nande. I liggande tappade Gardell en polng, medan 
övriga hade fullr. I knäsdende förlorade Hdisten I p., 
medan Gardell, Rönnmark och Österdahl hade fullt, 
varigenom dessa fyra lIga på sam m:t poäng, då 
de två sråskonen återstOdo. Zachrisson h:tde slad
dat ytterligare efter genom en förarglig trca i knä
sdende. I sdende nådde Hellsten och Rönnmark 
vardera 9 p. medan Gardell och Österdahl sköta 
bort sig mer resp. mindre. Zachrisson, som kunde 
känna sig obekymrad om tävlingen om mäster
skapet, lyckades ensam skjllta fullt i sdende och 
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avallcerade därigenom ett steg. HeUstcn och Rönn~ 
mark, som b!da n!ddc 195 p., hade nu att tävla 
om mästerskapstitdn genom en ny hastig serie. I 
denna t riumferade Rönnmark med 49 p. knappt 
över HeUslen, som hade 48 p., och Rönnmark 
blev därigenom S. A. F:s mästare i skolskjutning 
för ~r 1936. Benil Rönnmark var mästare i för~ 
eningen !r 1931 och har sedan dess icke ddtagit 
i någon fören ingens mästerskapstävling, varför hans 
prestation är beundransvärd. Men även Nils Hdl
sten. den utomordentl ige natu rskytten, som utan 
n!gon egentlig trän ing sS länge kunde hålla världs
mästaren Stlngen, fö rtjänar en eloge för sin pres

tation. 
I tävlingen deltago samm:l.Illagt 49 man, varav 

2.1 i klass M, 18 i klass IV, 6 i klass JIl och 4 i 

klass II. 
Prisutdeln ing för rättades vid den samma dag pa 

kvällen anordnade klubb:l.ftonen pS .. Piperska Mu~ 
ren .. . Tyvärr h:l.de allt för få Am:l.rörer hörsammar 
kallelsen till denna klubbafton. Pristag:l.rna kunde 
glädja sig åt mlnga och vackr:l. priser. Bl. a. ut
delades en hel del skänkta hederspris och an håller 
fören ingen att till de ädla givarna av dessa få fram
föra siu tack. 

Prislistorndtergivas i fullständ igt skick här nedan : 

Huvudskj'llni"g: 

Klass II: I. R. Öhnell 
2. . E. Söderberg 

Klass 1fI: I. l. Slettenmark 
2. . H . Ehn ........ . 

Klass IV : I. C. Ru gheimer 
2. . J. Lundberg ...... • ... 
3. T. R. Åström 
4. A. Troedsson .. . 
5. E. Evers ....... . 
6. E. Ekelin. 
7. S. RSbmb .. 
8. R. Bl ix ........... . 

Klass M. I. J. Öste rdah l .......... . 
2.. B. E. Gardell ......... . 
3. B. Rönnmark .. 
4. E. Hessler ... 
5. O. löfmark 
6. F. Weidland 
7. N. Hellsten 
8. Y. Zachrisson: ... 

Tiivling B: (lo-ringad tav la - klass Il) 
l. E. Söderberg 
2.. Ove Löfmark 

99 p. 
9 5 p. 

95 p. 
9J p. 

94 p. 
92 p. 
92. p. 
89 p. 
89 p. 
87 p. 
87 p. 
87 p. 

'00 p. 
100 p. 

99 p. 
98 p. 
98 p. 

98 p. 
97 p. 
97 p. 

49 p. 
48 p. 

Tå'vling C: 

Tåviing D: 
Klass IV: 

Klass M: 

Tii<vfing E: 

Tävling F: 
Klass 1II 
& IV: 

Klass M: 

(lo-ringad tavla - klass III) 
I. H . Ehn ......... . 
2.. l SIeuenmark . 
(,o-ringad tavla) 
l. E. Reinius ......... _ .. . 
2. A. Troedsson .. 
3. C. Riigheimer 
4. B. Iverus ... 
5. E. A. O hlsson 

I. B. Rönnmark . 
2.. C. G. Zachrisson ... 
3. Y. Zachrisson 
4. H . Wester 
5. N. S. N ilsson 
6. B. E. G ardell .. . 
7. E. H essler .... . 

(lo-ring. '~-figllr - klass II) 
I. E. Söderberg 
2.. R. Öhnell 

E. F. J arre 
l. A. Troedsson. 
3. S. Diedrichs 
4. A. Flygare ......... . . . 
5. I. SIeuenmark 
6. E. lteini us ......•. . ... 

, . 1:.. Hessler ....•..... 
2.. N. S. N ilsson . . . . ..... . 
3. N. H ellsten 
4. G. Mossberg .... . ..•.. .. 
5· J. Österdahl 
6. H. Frima n . 

Mästerskapstävlingen : 

98 p. 
88 p. 

SJ p. 

79 p. 
75 p. 
7J p. 
7J p. 

97 p. 
9J p. 
9 ) p. 
90 p. 
90 p. 
87 p. 
87 p. 

49 p. 
49 p. 

49 p. 
45 p. 
45 p. 
43 p. 
4 2 p. 
4 ' p. 

49 p. 
49 p. 
47 p. 
47 p. 
46 p. 
46 p. 

B. Rönnmark .. 48 + 48+50+49 = '95 (omskj'49) 
N. H ellsten .... 50+49+48+48 = 19 5 (omskj·48) 
J. Österdahl .. 48+48+50+47 = 193 
Y. Zachrisson. 49+45+ 50 + 48 = 19 2 
B. E. Gardell .. 49 + 50+ 48+42= 189 

Utslagna efter 2:dr:l omgången blevo: 

A. Elmqvist 50+49+4S - 144 
O. Löfmark 49+48+47 144 
F. Weid land 46+46+ 50 - ' 4l 
H. Friman ..... . 50+43+47 - '40 
E. Jennel. .... .. . 47+46+39 1)2. 

Efter I :sta o mgången 

T. Björkman ... . 
E. H essler ... . 
H. Wester 
C. Rugheimer ... 

bortföllo : 

49+ 43 
43+44 = 
39+ 4 5 -
46 + 2.9 

92. p. 
87 p. 
84 p. 
75 p. 
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Vandn:ngspriser: 
N. K. N. Kronprinsens Vandringspris: 

B. E. Gardell ........ . ... 100 p. (omskj. 99) 
närm.:1st följd av J. Ö sterdahl 100 p. (omskj. 96) 

Dir. CI.m H,dlber.'l,s Valldringspril: 
F. Weidland 297 p. 

närm.:1st följd av A. Elmqvist.. 2.96 p. 

Fjårdr klassens Vandringspris i prccisioIHskjlltmllg: 
A. Troedsson ... 2.70 p. 

närmast följd av E. Evers. 2.68 p. 

Kal'l/lispokale" I: 
B. Rönnmark .. 

närmast följd av E. Hessler . 

Kaknfispok.1/cJI I J: 

pI. 12.. 
p!. 12.. 

H. Wester pI. 6. 
nä,'mast följd :lV A. Tro.edsson pL .9. 
Apotekare Sjiibergs Vandringspris: 

E. Hessler .. ........... 49 p. 
närmast följd av N . S. Nilsson 49 p. 

Sjök.zptefl Ture Lö/grens Vandringspris: 
R. Öhnell ........ 99 p. 

närmast följd :l.V E. Söderberg 
och I. SlettenmJ.rk . . 95 p. 

l~irngmllka priset a", Jr 192J: 

B. Rönnmark .......... 167 p. 
närm:lst följd av F. Weidland ( 

och B. E. G:lrdeIl ........ <f6S p. 
Ovmte Stig RJlambs poiingpru av Jr 19}6: 

Poängställning efter arets tävling: 
B. Rönnmark .... 
N. Hellsten 
J. Österdahl 
Y. Zach risson . 
B. E. Gardell.. 

5 p. 
4 p. 
) p. 
, p. 
, p. 

Ett :lV Dir. O. Reichenberg uppsatt hederspris 
t ill dagens sammanlagt bäste skytt inom klass M. 
erövrades av B. Rönnmark med 193.5 p. Närmast 
följde E. Hessler med 190,5 p. och B. E. Gardell 
med , !f9,5 p. 

Glöm ej fältskjutningarna. 
Den 11 oktober börja åter de trev liga fältskytte

striderna. och då hoppas sk jutkommitten, att ama
törerna visa, vilka .. oherrans duktiga karar~ de 
äro. F6rra Srets resultat är väl i !r omöjligt uppn!, 
men segern förpliktigar, och det gäller därför för 
all a såväl gamla som unga att riktigt lägga manken 
till, så att dc förr alltid fruktade amatörerna ej ses 
över axeln av skyttekamraterna i övrig-a föreningar. 

Dnl II oktober går Stockholms Skytteförbunds 

första fältskjutning ay stapeln, om lid och plats se 
d:agspressen, och den 25 oktober gäller det pS all\'ar 
:Hl .. ha laddat_, ty då äger .. Alleh:lI1das .. StOra fält
skjutni ng rum, d! vi fl möta eliten av mellan
Sveriges sk}"tt:tr. Skam över den amatör, som d3 
ej är med och visar var dc verkliga f;iltskytt:trna 
finnas. 

Handikaptävlingen. 
S. A. F:s populäraste skjutning den s. k. h:lndi

kaptävlingen om Lagpriset äger i 3r rum d"lI /8 
oktober. Anmälan sker å skjutbanan senast 10.JO 
f. m. Skyttar tillhörande klasserna III och IV, som 
före tävlingsdagen skjutit minst 5 protokollförda 
(vanliga) precisionsserier med viss minimipoäng p3 
300 m., äga rätt deltaga. Minimipoängen är syn
nerligen l3g och omöjliggör ej deltagande för nå. 
gon; angående bestämmelserna, se hets program. 
Som vanligt utdelas shäl lagpris som individuella 
pri.ser och uppmanas därför aUa Amatörer, an un~ 
der ~fersdende söndag skjuta sig berättigade och 
den 18:de mangrant infinna sig till tävlingen. 

Ny tävling å handlkapdagen. 
Genom tvenne medlemm:lrs. Arkitekt Th. Ber

gentz och Civilingeniör H .. Ehn, synnerligen nora 
intresse och dlvilja att till föreningen sk3:n ka ,'"ar 
si u hederspris, kunna medlemmarna de" 18oktobv 
prÖva på en ny tävlingsform, helt säkert ~gnad att 
verka förbättrande på den för dc flesta skyttarna 
svaga sdcnde ställningen. Härnedan bestämmelserna. 

Bestämmels e r 

för 

handikaptävling i stående ställning i anslutning till 
h:l.I1dikaptävlingen om .. Lagprisct ~ . 

S I. Tävlingen, vid vilken tävlas om tvS he
derspris, ~ger rum omedelbart efter handikaptäv. 
lingen 0'!l - ,. Lagpriset _. Endast dc skyttar. som 
kvalificerat sig. till deltagande i årets lagtävling, och 
~om ej erövrat n~got av hedersprisen i densmnm:a, 
äga rätt att deltaga. 

S 2. Tävlingens l :sta omgång tillgår så, att varje 
skytt skjuter ert 6kott i stlende ställn ing mOl S
ringad tavla l.tnder . en rid aven minut. Uq;:ångs
Ställning för fot gevär, laddat, säkrat. 

§ 3. J 2:d .. ", omgången, som skjU[~ p3 .samm :l 
sätt som 'l:sra, äga . de skyttar rätt att delta~-:r,fsom 
i l :sta omgången skjutit minst en 5::1, om dc till 
höra föreningens mästerskapsklass, och mlJlSt en 
4:a, om de tillhöra en lägre klass. 
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§ 4. På analogt sart, och hänfört till närmast 
föregående omgångs resultat, verkställes utt3.gningen 
undan för undan till v:l.rje ny omgång, till dess 
antingen endast två skyttar kvarstå, vilka i så bil 
erövra var sitt :1V hedersprisen, eller till dess de
samma erövr:ltS å sän. som angives i nästa para

graf. 
S 5. Skulle vid någon omgång ingen skytt kva

lificera sig till nästa omgång äg:!. samtliga skyttar i 
omgången rätt att skjuta om. 

Skulle vid någon omgång endast en skytt k v ;t

lificera sig t ill nästa omgång, erövrar denne det cn:t 
av hedersprisen, linder det att de övriga i omgån
gen deltagande skyttarna äga rätt att fortsätta skjut
ningen om det herstående priset eftcr samma gfun

ncr som förut. 
S 6. Om tävlingen av någon orsak skulle ren

dera att drag:l :Ilie för langt ut pa riden, äger täv
lingsledningen, sed:ln minst tio omgångar skjutits, 
rätt :ltt besluta sådan ändring :lV kvalificerings
poängen för de följande omgångarna, att densamma 
skall utgöra 51 för mästerskapsklassen och 5 för 

för övriga klasser. 

Spegeln t. o. m. den 20 sept. 

Ärtalsdlplom. 

Bergentz, Th. 
Berlin, W. 
Björkman, T. 
Blix, I. 
Blix, R. 
Bmmee, F. 
Ekelin, E. 
Elmqvist, A. 
Evers, E. 
Flygare, A. 
Forsling, N . 
Friman, H. 
Gardell, B. E. 
Geo,gii-Hemming. F. 
G rönvall, E. 
Gyllensvärd , B. 
Hegerth, T. 
Hellberg, S. 
H ellsten, E. 
Hellsten, N. 
Hemmi ng, E. 
Hessler , E. 
H olmer, T , 
l verus, B. 

49 49 49 

50 49 49 
48 
49 49 48 
50 49 
49 49 
50 50 50 
40 49 
49 48 48 
50 48 48 
50 SO 49 
SO 50 SO 
50 50 SO 

50 50 SO 
49 49 
50 48 48 
50 50 
50 49 49 

50 50 
50 45 
50 50 
50 50 
50 50 
50 
50 50 
50 50 
50 50 
45 45 
50 45 
50 50 
50 50 
50 SO 
45 45 
50 50 
50 45 
SO 50 
.5 
50 50 

48 48 48 50 
49 48 48 50 
50 50 48 50 
48 

• 5 

50 
45 
50 

50 
50 
50 
.5 
45 
50 
50 
50 

50 

.5 

Jenncl , E. 
Keyser, T. 
Kostmann, R. 
Krogh, A. 
v. Krusenstierna, A. 
Lundberg, J . 
Lundberg, P. Q. 

Lundh , Sten G:son 
Löfma rk, O. 
Magnusson, E. 
Mossberg, G. 
Nilsson, N. S. 
Ohlsson, E. A. 
Peterson, K. A. 
Reichenberg, O. 
Reinius, E. 
Reuterskiöld , L. 
Rising, G. A. 
Runngrcn, G. 
R ydner, O. 
Rii gheimer, C. 
RII,mb, S. 
Rönnmark , B. 
Rönnmark, L. 
Svedin, S. 
Söderlind. R. 
Tengstrand, A. W . 
Trnedsson , A. 
Uggla, A. R. 
W assberger , E . 
Weid land, r. 
Weimark, A. 
Werner, Hj. 
Wester, H, 
Wijk st röm, G. 
Zachrisson, B. 
Zachrisson, C. G. 
Zachrisson, Y. 
Åström , T . R . 
Österdahl , 1-

Guldmärke: 

Diedrichs, S. 
Duhs, T . 
Ehn, H. 
Ekvall, G. 
Farup, H. 
HarIin g, N . G . 
Jarre, F. 
Slettenrhark, L 

Silvermärke : 

Löfmark, O ve 

so 50 49 

49 

48 
SO 50 48 
49 49 49 

50 50 49 
49 49 48 
48 
50 50 49 

50 50 50 

50 50 49 
48 

49 
49 48 48 
49 48 
48 
50 50 50 
SO 50 50 
50 49 48 
48 48 
' 8 
50 48 48 
.9 
49 48 48 
50 50 50 
50 49 49 
50 50 49 
50 
48 
SO 49 
50 50 50 
50 50 50 

50 50 50 

.9 

.8 

48 

48 48 
50 49 49 

49 49 48 

50 SO 45 
50 
SO 50 45 
50 45 

50 45 45 
50 SO 50 
50 
50 50 50 

50 
50 50 45 
45 
50 45 45 
45 45 45 

50 
.5 

45 45 45 
50 45 45 
50 45 45 
50 50 45 
50 50 50 
50 50 50 

50 
50 50 45 
45 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 SO 50 

50 50 50 
50 50 50 
45 
50 45 

50 
45 

50 
45 45 45 
50 50 50 

50 50 
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SöcktbeTg, E. ' 
ÖhneU, R 

Bronsmärke : 

St3.lhane 

50 50 49 50 50 45 
SO 49 49 50 

50' 49 49 48 48 47 

MEDDELANDEN 

FRA'..: 

ID ROTTS

KOMMlTTEN 

Millöpningen ägde rum den 4 september. Segrare 
blev H arry Friman med 47,2:9. 

Idrottsmärkesproy under )0 3r ha avlagts av 
t:riman. ärmast kommer Löwcnhic1m med 27 !ir. 
Orienteringssäsongen inleddes sista söndagen i 
?ugusti med en orientering, anordnad av N. K. 
Föreningen hade .} anm;ilda, av "i1ka vår bästa man 

förekom först som nr 39 blanp 70 anmälda i old-
ho)'~ kl:men. ) 

Orienteringen, som hitti lls sorterat under Svenska 
Idrottsförbundet, kommer med största sannol ikhet 
skiljas häri från och lyda under eget förbund. Under 
dessa förh~l1:mc!en torde S. A. F. liksom andra före
ni'1gar vara nöd sakad att bi lda särskild orienterings
~ek tion . 

De handikap i orientering, som föreslagits i för r:'! 
numret av denna tidning, torde komma att ändras 
i s3 m3tro, att tilläggen börja vid p 3.r och be
stämmelsen . Vid tävlingen uppnht viss ålder . 
ändr.is till »Som under året fyller •. 

Föreningens höstorientering ägde rum den 28 
seprember i tr;akten av Ormghdssjön med m3l i 
n;irhe.ten a" Skid främj :mders Veda och hade samlat 
17 deltagare. 

Tävlingen gick i samband med klubbmatch mellan 
Sundbybergs I. K. och HELLAS. 

Resultaten för vår del ble\'o fö ljande: 
, Seniorer: J) Rcinius 1.47.26; 2) B. Lundberg: J) 
!~unngren 2.11.14 : 4) Alfon 2.37.29; 5) af Klercker 
2.40.25. / 

Oldboys A. 1) Westberg 2.00.2p. 
Oldboys B. I) Lindblom 1.54.3'3; 2) Nygren 

2.04.26; J) rredriksson 2.07.59 ; 4) Frim an 2.12.52; 

5) Waern 2.14.50; 6) Dahlborn 2.22 .31; 7) Lind 
~ren 2.22.49; 8) Nordin 2.26.57; 9) Ftydcn 2.59.07. 

Här prövades fö r första gan gen ka n an Stockholm 
NO i skalan 1 :50000, varmed alla voro t ill freds
nällda. Banan var l mil , och de som tillryggalade 
sträckan p~ maxi mum 2 timmar och 22 minurer 
ha därmed fullgjort urhlllighetsprovet för idrotts
märket. I nästa nummer kommer resultatet med 
beräkning av handikap för old boys att o ffentlig
göras. 

Idrottsmärket 1936. 
Simnmj; Hopp Hal.~u!;l.l(,~' KU"I Ut h.tll i ~. 

oP'I"'1; h(,l 

Arb rink 
I3lix 
Ek wall 
Fvers, E. 
Evers, N .. 
F,lk ..... . 
Fred borg 
Frilllan, Harr \' 
Fromm ...... . 
Fru nck, c. O .. 
Fnrnck, Ragnar 
Hellström 
Hörlin ... 
Kellin 
Lindblom .. 
Lundi n .. 
Löndah l .... 
Löwenhielm 
Nilsson . 
Nylcn ...... . 
Nys t röm 
Rcinius . 
Ribbi ng 
Runngren . 
Rydncr. 
Sjöwall .. 
Svensson 
Söderlind 
Söderberg ..... . 
Wijkslröm .. . 
ÅStröm . ' . 
Nordin ... ; 
Oden, Karl G. 
Oden, Olof . 
\YI cstberg . 

2 2 

2 

2 

2 

2 
1 
2 

2 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

T:lbellcn avslu tad den 3 'oktober. 

1 
3 

3 

3 

2 

2 

1 
3 1 

-I 
2 / 1 

3 

2 

Direktör Clae~ Hultbergs vandringspris har 
fö r året eröv rats :v Westberg. 
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Runngren har {~tt skidlöparmärket i guld och 
Blix simmarmärket i samma metall, det sena re med 

simmagincrvärdighct. 25 betyg av 17 möjliga. 

Distriktsmästerskapet i orienteringslöpning äger 
rum dcn 25 oktober. För vår del torde end:m 
klass II (bana ca 8 km.) komma ifråga. A. (se
niorer), B. oldboys födda 1894-1904, C. födda 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni Itö/NT Ed,.. prisjOrtmJJ j g/lld, si/w" 
n)/i/wT «h ttnn - ,ivm dt pop"lira 

SKYTTESKEDARNA 
jörJaaktigllil hos 

lUV ELERARE 

H. J O H N S O N A.-B. 
K ONS ERTHU SE T 

Tt!. JO)} /6 - STOCKHOLM - Kllng/t.aliln 41-.0 

BANKIRFIRMAN 

C. G. C E R V I N 
Grundad I 8 ~ 7 

MALMTORGSCATAN , 

S TOCKHOLM 
Ttlegramadreu: Cerv in s 

MEDALJER PLAKETTER 
Klubbmästersbpsteck~n 

FÖ~llingsmärkll.'n 

Kol/d/Og «h skissji;rsl,,1, 
[ritt pJ btg;iran! 

S P O R R O N C ~ Co. 
Kungsg.1.[~n 17 Stockholm I 

Trillan: N.mllAnfap "SPORRONG 6- Ca" 

1893 eller t idigare. Anmälningsavgiften är kr. 2.
pr deltagare. Anmälningstiden utg3.r den 19 ok
tober kl. 8 och efteranmälningar mottagas ej. 

Banan för klass I är 2 km. längre, om n3.g,on 
re1lekterar härå. 

Budb.vlen g!r den 17 okt. Lagavgift kr. 5.-. 
Den sam mal' falle r tyvärr med reservofficersförblln
dets täv lan samma dag. 

, 

q YllIlCI 
VÅRA ANNONSÖRER 

och Ni gynnar 

FO'R..ENfNGEN 
Åberopa alltid annonsen vid alla EdrJ inköp! 

A.-S. 

K. 
HO V) UVE LE RA RE 

ANDERSSON 

OP ER AHUSET 

Även 

under 1935 

JUVELER, GULD, 

SILVER, NYSILVER 

Vid riks.kyneu\·ling"n i Gävle 19H anv~nd" mi>ler
:>kytten och lrminstone 16 av försraprisllgama 

NORMA TORPEDPATRONER 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mönSter och stilarter finnes 

stö rsta sortenng till lägsta pnser 

EngeIska~Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

eo~t' Sk,ndla, Sthlm 1956. 

.. 
Stockholms N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

31 :sta ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 1936 

Red'ktlonens tldl.11: 
:Jtdelas gratis till 

föreningens medlemmar Ansvarig utgivare : SVEN SVENSON 
8. ENAR GARDELL 

Kungsgatan 31. VI t •. -StOCkholm 
Tel . 105260. bOllad 611211 

Föraningeni postgiro S t6~1 

Nya medlemmar. 

Aktiva. 

Dm J oktober. 

MED D E LA N D EN 

FRÅN 

STYRELSEN 

I 

Tjänstemannen David Nygren, Upplandsgatan 17. 

De1/ J 1/(YtIcmber. 

Tjänstemannen Egmont Kuylenstierna. Torphags
vägen 4, Frescati. 

Den 4 dccemblr. 

Tandteknikern Åke I3jartmar, Granpaviljongen, 
Vänan. 

Korrespondenten Henry Linde. Strindbergsgat. 43. 

Jägmäst.aren Erik Denisson af Wåhlberg, Stureg. 46. 

Föreningens adress: 

Föreningens oc h sek reterarens adress :ir numer 

Kungsgatan 37,6tr .• teJ.lop60, bostad 611217. 

Yngve Zachrisson lämnar huvudstaden. 
Med innevarande !rs utgång lämnar en av före

ningens mer aktiva medlemmar, civilingeniören 
Yngve Zachrisson, staden och därmed även S. A. F. 
för att sI! ned bopålarna i sin rätta hemort _ 
skåneIand. 

Zäta skrevs in i föreningen 1930, togs redan 
:1rct därp! i :mspr3.k för v. klubbmästl.rcbefattnin_ 
gen och 1932 blev han v. skjutchef. De tv! se
naste åren har han på ett utmärkt sätt handhaft 
den krävande befattningen som skjutchef. Det har 
varit lyckosamma år för skjutkommitten. Klang 
och jubel!ret 1935 torde väl sent komma att glöm
mas. Det svåra värvet att ta ut föreningens grupp
skyttar har väl sällan genomförts så lyckligt. Ändock 
h3r inte Zäta varit någon diktator, utan det har 
varit det goda samarbetet skjutkommiuens leda
möter emellan, som han förstått att vidmakthma. 
:.Icn vad yi först och !>isl uppsbtta äl dU ZäLa 
varit en god kamrat och på mångahanda sätr bi
dragit att höja trevnaden inom S. A. F, Det är 
också med uppriktig ledsnad kamraterna erfarit 
meddelandet om hans avflyttning från staden. Vi 
hav.a oss emellenid bekant att Zäta icke helt kom
mer an lämna föreningen, då han har för avsikt 
att följa den goda tradition som bildats, nämligen 
:m som passiv medlem kvarn! j föreningen. Vi 
skola dock hoppas, att det inte dröjer ända till år 
1955 fö r att vi åter få se Zäta ibland oss, då 
mhte h3n i varje fall avhärina sitt 25~års märke, 
utan uttala den livliga förhoppningen, att han snar
ligen kommer att :herbörd.as till huvudstaden. 
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Lagpriset. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT

KOMMlTTEN 

Tävlingen o m " Lagprisct" har alltid varit POI)ul:ir 

bland rör~ningclls medlemmar. Så även i tir. TrOI ~ 

all vädret \'ar Iiim iigell olämpligt rör p recisionsskjut. 

ning hnde inte mindre än 28 täl'landc anmält;;, nä r 

lottrlingcll till 13" verkställdes. 9 fullta liga lag kunde . . 
a lhs~ kiimpa om poängerna. Som \'snJigt pcndladr 

chanse rna avsevä rt och än ledde del ena och än Ilc' l 

andra laget. F. Dandencll. K. A. I")elcfion och J. 
Färngrcn utgjo rde emellertid tillsammans det lag. som 

lyckades skjuta jämnast och slutade som säkra seg rare 

med 296 Jl. - ~l al1(likapprisen crö\'rades al' E. A. 

Oh lsson och I. Slettenmark med va rdera l OJ \l. 

ön. hänvisas till nedanstliclIlle uppställning. 

Försöksvis a nordnades i samban(1 med dennII skjn[ · 

ning en handikupliiv ling i Slående. Samtli ga täv la nde' 

hade all skjuta ett skott 1ll0[ 5· rin gad [avla. Upp· 

nlidda 5 p. för mästerk lassare och 4 p. för övriga 

skylIar bc~ä ll i g'adc [i ii fo rtsatt de ltagande. ~ I först a 

omgAngc.n utslogos: S. Died riehs. r. \~ 'ej dlalJ(l. Y. 

Zachrisson. T . Björkman, E. Jcn nel. F. Georgii· Ucm· 

ming. S. l-i ellbe rg, O. LÖfmark. E. Evers, A. Elm· 

q\' i ~ t , H. Wcste r och O. 1I 0lmberg. Dc återstående 

fo rtsatte med ytterliga re ett skott vardera, \'arcfler 

följande el iminerades : A. Troedssoll, E. !-Icss lcr. A. 

FI ~g,are. 1·lj. Wern{"r och W. Berlin . 

Nu Au'rstodo endast A. ,", 'eimark, H. Söderlind och 

S. SvediII. 3 :dje sko Ilet blev fö r \'('eima rk en I:u 

och därmed vur han ur le.ken. då (le båJa övriga 

hnde 5 resp. 5 :2. S\'c<li ll och Söderlind hlevo a 1I [~å 

s('gerhc na r. efter at l endast hu va behövt skju tit tre 

skott fö r all bli va U\ Illed [j ogt't kOllkurrelller. 

Tävlingen 5} nCS s ia an på deltagarna. \'arrör l!e[ 

reda n har ifrågasatts. all Ilen Il nästa års progra m 
~ka ll upptagas i ~:,mhalltl med tävl ingen om "laA' 

priset". 

V. DandenelI 
K. A. Petl'N<OII ...... . 

1. Färng:rell 
II j. \'( ' I' 1I1I'r 

(J. Löfmar\.. 

A. \rcimark 
A. 'l'roedsoll ...... .. . 

35+18 
9 1+ 6 
90+ 6 
93 + I 
92 + 3 -
92+ 8 = 
1::15+ 6 = 

103 p. 
97 p. 
% p. 
91- Jl. 

95 p. 

100 p. 
91 p. 

86 + 6 = 92 p. 

2% p. 

289 p. 

I. S lettenrna rk 89+ 12 101 p. 28 1. p. 

S. Svcd ill ... $9 + O 89 p. 

U. Holmhr r~ ....... ,. 

\V. Berlill ........... . 

G. Mossbcr~ ........ . 

S. Dicdrichs .... , .... ' 

F. \\',;<11"," ........ . 
E. A. Old~son ...... ,. 

A. FI)gIlTe .......... . 

S. Hellherg ......... . 

E. Jerllld .. 
F. Gro'g;;-H,,,,,,,;"g 

L fl ""I" .......... . 
A. Elm(!"ist ......... . 
E. Heinins .... , ..... . 

II. \r C!'ter .......... . 
H. söderl incl . . .... . . . 

Y. Znch risson ....... . 

T. Iljö,-kn"" ........ . 

38+ 12 

89+ 6 = 
90 + 3 ~ 
80+ 12 = 
9 1+ 1 
90 + 11 

84 + 9 
77 + 8 
93+ 2 = 
87+ 4 = 
86+ 3 ~ 
92 + 3 = 
86+ (i = 

80+ O 
51 + 6 = 
96+ 1. 
9:~+ 2 

Höstens fältskjutningar. 

Förbundets femte fäl tskjutning. 

100 p. 
95 p. 

9:~ p. 
92 p. 

95 p. 

IDl Jl. 
93 p. 

85 )l. 

95 p. 

91 p. 

89 p. 

95 p. 
92 p. 

80 p. 

60 p. 

97 p. 
95 p. 

2B1 p. 

280 p. 

279 p. 

275 p. 

267 p. 

252 p. 

ägde rum dell 11/ 10 i dc för deltaga rna vä lkända 

trakterna \id IIög. Tä\' lingclI "ar relath,t lätt och 

1,1('\0 miisl('rskapsrordriugama ~å pass höga som 21 

tro Am:llöre ma höllo sig Ö"er lag \'ä l framme. Den 
.. tora lagtä\' lingell hlc,' en \"ncker seger för ,·å r g rupp, 

som n/hide 23.6 i IIR-deltol. A. Elmqvist noterade 29. 

som r. ö. ga\' honom den inuh,jducl la segern i mös' 

t nrklas.~en. O. Löfmark hade 25 tro G. Wijkst röm -
23, F. Weid lantl - 2 1 oeh Y. Zach risson 20 tro -

I tä"lillg«'1l om " De Gamles P ris" nådde Amalör 80 

tr. "om ga\ seger ~åvä l i dagens tiid illg som i om· 

~kjutn i ngl'lI med Ska rp. 2. om inteckningen från som· 
llIarfii l t.~kju ln ingl'n. l. Skllenmark tog ännu en gling 

den indi\' iduella tiitplut"ell i kla~s III med 26 tL 
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I ö, rigt 'oro nedanstående umatiirt'r placerad!' i 
pris li"lorrra: 

":la.ss 11." 

A·/II.~.f 111." 

Kltm II: 

I. 
II. 
33. 

A. Elmqvi51 .......•..... 

O. Löfmark ............. . 

G. Wijkström .....•.•.... 

29 tro 

25 le. 

2:'1 tr. 

3. A. Troedssoll , ... ... . . 25 Ir. 

~O. A. Weimark , ...... ,..... 20 tl. 

16. A. dc RoulJetz ,.......... 19 Ir. 

I. I. S lctt cnma rk ..... • ... ,.. 26 tro 

23. E. Söde rberg ...... . 16 tr. 

Fö rbundets 6:te fältskjutn ing I 

.wmbulld fIIcd N.D.A;s mellanSI"e/lska riksjällskju/llillg 
anordnades den 25 10 "id Uosersbcrg. N.D.A. hade 

med Irjälp a \' Stockho lms Sk)"lIefiirhuu(ls stab al' trä· 

nade fun ktionä rer lagt upp en s to rtävling meJ {"j 

mindre än e:a l' loo Sk}lIa r. Tä vlingen var S} l1Iler· 

ligell omsorgsfullt ordnad och genomfördes på eU 
briljant sätl. - Tack vare dlrl mörka höstdagerrr och 
ucs\iirunde \ ind ble\' skjutnO-:gcn <lock i a llra svårasIe 

Ingl'! tro ts aU avstundcn till dc olika målen VOTO liim· 

ligen " normala" . - Mästcrskupsford ringaruu pd dc 

ordi 'H,rie fem målen blcvo cudas! IS tr. - S.A. F. 

hatii' t'II sva rt (lag i fråga om Förbundets vauligu 
lugtiiv lirr ga t·. "Stora" gruppen hamnade pIl 8:c pl ll l ~ 

mecl IS tr. i medeltal. Grup pmed lemmar \,o r'O: Elm· 

qvi.~ t , l,ijfmark, C. G. Zuclrrisson, Wcid land och Wijk . 

~ trÖI1l . l tävlingen om "Stockholms Landstorrnskvi ,, · 

IIOrs \a/ulr·insspri.!''' blev S.A.F. n :o 3 med 45 Ir. 

Ej helle r indh'iduel1t nåddl'S nå~ra hällre placeringa r. 
Den i p rogrammet inlagda speciella förenin gslag· 

liivlingell räddade emell ertid dagcII för \'årt vidkom· 
mamle. Av I anmälda lag placerade sig nämligen :i 
på pris listan och tillfördes föreningen hiirigenom Irr 
\iirdefuJla he<lerspris. 

tdrag u r prislislorna: 

förellingslag: 

1\:0 8 ~ I :sta laget ~ 52 tro (E hnqvist - 19: 

C. G. Zac1lTisson - 18 ~h Löfmark 15 ) 
18 2:dra laget - '17 tro ~Y. Zaclrrissoll _ 21: 

Slcllcnmark ~ 15 oeh Weid lulld - 11) 

28 - 4:de Jaget - 45 tro ( E. Jcnncl - 11); 

Ohlsson - 14 och A. TroctlSSOll - 121 
3:{ljc laget "kom bort". 

'mJividuelll; 

Klrl5s Al: 

48. Y. Zachris.son ....... 25 tro 

Kltm IV: 

Klass III: 

KIl/SS II: 

99. O. Löfmark .............. 22 tro 

21. 

22. 

53. 
57. 

21. 

E. J cnnel ......... . 

C. G. Zachrisson .. ....... . 
T . Wansclius 

L. Rcuterskiöld 

I. Slettenmark 

15. E. Söderberg ............ . 

52. Ovc Löfmark .......... ,. 

19 tro 

18 tr. 

15 t ro 

15 tro 

15 tro 

Il tr. 

10 tr. 

f:rtmtädill g: (6 skott 11101 lO· ri ng. !Jrec. tavla o\' 

försöksmode ll ~ 300 m.) 

K/uss M: 

Kloss IV : 

K/CISS III : 

53. 
63. 

Y. ZachriSSOIl ........... . 
H. \\fester 

4. 1. Lundberg ............. . 
68. C. G. Zachrisson ... .. . " .. 

51 p. 

5 ~ p. 

59 p. 
52 p. 

29. Q. Holmberg ............. 50 p. 

Sjunde fältskjutningen. 
årsfi nalt'n. ble\' en strålande avs lutnin g pli Cll \'acke l' 
fiill skyttcsäsong. C:a 700 (leItagare ,'oro med i ler· 

rängen "id Snäckstil vik i G rÖdingc. d . v. S. samma 

te rrängpa rlic r som anvälHles vid Skarps jubi leums· 
rält~kjutllillg fö rra året. Å\CIl denna gå ng hode 

Scrgan l BiltclI ordnat ell skjulning. ,,"om stiillde del· 

taga rna på utomo rdelllligt hårda p rov. Många vackra 
resultat noterades. men mii.!' lerskapsfordringarna hle,'o 

liven denna gållg så låga som 15 tr. 

I lagtävlingen b lev S.A.F. denna gå ng he lt opla· 

cerad j det a tl gru ppen icke IreklHk'S komma mcd 
b land {le 10 främsta . 

De !,äsln resu ltaten h land a mat örernn yoro: 

I\hm M: 
A. Elmqvist 

G. J\1ossber~ 

G. Wijkström 
F. \rcid land 

19 tr. 

19 Ir. 
19 II'. 

18 tr. 
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Klau IV: 

Klass 111 : 

K/aH 1/ : 

E. Jellnel 

S. Carlström 
A. Wcimark .. 

G. Wennerström 

20 Ir. 

17 tro 

16 tro 

18 If. 

E. Söde rberg .... . ..... ....... 14 tT. 

Under dell nu gll ngna fä hskyttesäsongcll har S.A.F. 

kunnat inregistrera många framgångar. Förutom re· 
dun tidi <>arc nämnda bör framhå llas den imponerande o 

skö rd av förnämliga trorcer, som våra med lemmar 

avhämtade vid Förhundets prisutdelning: 

Stockholms.rillningell - Slock/lUlnu Dagbl(ld$ 

lät/skyltell/bum.. 

SC@j rarcn i klaS!! IV - C. G. Zachrisson. 
Seg raren i klass III - I. S lettenmark. 

Dagef/.s Nyheters pokaler: 

A. Elmqvisl och C. G. Zachrisson. vilka båda pla · 

cerat sig bland de tio främsta. 
S lutligen har A. Elmqvist under hel erövrRl FHr

bundets fältskyllctallrik. 
Me<lvcrkundc i S.A.F:s fä ltskyttcgru pp under 1931i 

havu vurit: 
A Elm<lvisl och O. J.öflllark - va rdern 7 gAnger. 
H. F rilllan, C. G. Zachrisson och G. Wijkström -

vardcra 4 gånger. 
Y. ZaclHissotl - :3 gånge r. 
L. Hönnlllark och F. \1'eidland - vardera 2 gånger. 

U. E. Gardell och I. S lettenmark - vardera l gång. 

Föreningens vandringspriser under år 1936. 

Skot.~kjulning : 

II . K. II . Kron pr;,uells Vamlringspris: 

B. E. Gardell ...... 100 p. 

, ärmast fö ljd av: J . Östeniah i 100 p. 
B.' Hönnmark .......... 99 p. 

Folke Fl/grells Milli/ e: 
II. Friman ............ 24.7 p. 

Närmast följ<1 [\\': A. Elmqvi"t .......... 244 p. 
F. Wei~\land .... 242 I)· 

Vandring.uki.ifden: 
Y. ZaclHisson 

NiirJllllsl fö ljd a\' : L. Hönnmurk 

B7 tr. 
83 t ro 

J ubileufllJskölden: 

:'oIärmast följd a\' : 

O. Löfmark 

A. Elmq\' ist 

F. Wdd l,nd ......... . 

E. Hellstcn 

13. E. Gardell 

Öl'Crste Stig Rålcwfl,s poällgpris (IV tir 1936: 
B. HÖllllmark 
N. Hellstcn 
J. Östcrdahl .... . .. , ... . 

Y. ZacllTisson ....• . .... 

B. E. Ga rdell .......... . 

Färrr gren.,kll prisel (/U år 1923: 

H. Hönnmark 

Närmast följd liV : F. Wcid ialId .... ... .. . 
Il E. Gardell ........ . 

Fiirngrcnsku priset (IV år 1935: 

Il E. Gardcll 

Nä rmIIst följd U\' : F. Wcidland 
O. Löfmark 
H. Friman ...... _ .... 

Uingdistwl5pokalefl av år 1935: 

I. Slctlenmark 

Närmast följ d aV: "I. Frimull ........... . 
F. Wcidlund ......... . 
Y. Zach risson ........ . 

Orewespokalen: 

80 tr. 
80 tro 

374 p. 

368 p. 

:\66 Jl. 

5 p. 

4 p. 

3 Jl . 
2 p. 

p. 

167 p. 

165 p. 
164 p. 

127 p. 

125 p. 

125 p. 

125 Jl. 

108 p. 
\07 p. 

105 p. 
100l p. 

H. F rimon ........... 88 p. 

Närmust följd av: A. Elmqvist ... . ....... 85 p. 
I. SIcIlen mark 79 p. 

Sjökapten Ture Löugrens VUJldringspris: 

H. Öhncll .......... 99 p. 

Niirmasl röljd av: E. Söderberg..... 95 p. 
l. SletIenmark ........ 95 p. 

O. Löfmark 

Närmast följd av: E. Söderberg 

245,33 p. 
245,29 p. 

Crossh(jfutlare SlemlaMs seriegevär för kl. III : 

G. Ekwall ........... . 

Nä nnast följd av: I. S letlCllmark 

Cltll'S II ldtbergs ValIdringspris av /931: 

F. Wei<lland 

Niirmast följ d av: A. Elmqvist 
H. Frima n .......... . 

B. Hönllmark 

472 p. 
469 p. 

297 p. 
296 p. 

294 p. 
292 p. 
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4:de klassens vandringspris i pn'cisiol/sskjuflling: 

A. TroeJsson .......... 270 p. 
Nä rmast följd av: E. Evcrs ........... 268 p. 

Sk"ltel:äns ~'flndringspris av år 1932: 

B. HÖllIulla rk ... , .. . 
Nä rmast fö ljd a \' : C. G. Zachrissoll ... . 

H. Frimall ........ . 
Kaknäspokale/l I : 

148,24 p. 
148,19 p. 
146.19 p. 

B. HÖllllmark plats. 12. 
Närmast rä ljd av: E. Hcss ler .......... 12. 

B. E. Ga rdell 15. 
Kaknäs/lOkalcn 11 : 

H. Wester ...... . p l tll~ 6. 
Niirmast följd av: A. TroedSSOIl 9. 

C. Hiigheimer ...... lo. 

E. Hcss ler ...... 
Närmast följd 3\' : N. S. Nilsson 

N. Hellsten 

G. i\ lossberg 
Läkerol/alet av år 1935 

N. Hells ten 

49 p. 
49 p. 

47 p. 

47 p. 

115 p. 
Nä rmast följd av: 1. Lundberg ......... 1 1 4~~ Jl. 

C. G. Zachrisson 11 4 p. 

A. Elmqvist .......... 114 p. 

Thure Bergent: Vwu/rillgsp,7s au år 1934: 

Y. Zaclfrisson ........ . 
Närmast följd a\' : E. Rcinius ......... . 

E. Evcrs ...... .... . 
E. A. Oh lsson ..... .. . 

Fiillskjulning: 

IIcurik Kjellers Vall drillgspris: 

11 3 p. 

112 ,I. 
106 p. 

106 p. 

Täv lingcn om arets intcckning skall avgöras \' i<l 
omskj utning i J3nuarifältskjutningcn 1936 inom 

Stockholms Skfb. mellan O. Löfnmrk och G. Wijk
st röm. 

Fal.J1ikör DreU'es Vandrillgspris: 

L. Rönnmark 27 tro 
Närmast fö ljd av: C. G. Zachrisson ... 25 tro 
25·årsmällllclls av 1932 L'fllldringspris: 

J. Slettenmark ...... plats. 12. 
Närmast rölj<! av: C. G. ZachriSSOIl ... . 

A. Elmqvis t ...... . 
G. Wij kström 
E. J enne1 

lägar/örbulIllets hederspris: 

,. 

15. 
21. 
22. 
24. 

A. Elmq\' is t ........ plats 5. 
Nä rmast rö ljd av: G. Wijkström ...... G. 

C. G. Zachrisson .... R 

Slock!lOlfIls.Tidningcru pokal (IU (jr 1931: 

O. Löfmark ........ plats. 8. 
(för alltid) 

Nännast följd av: E. Jennel 

E. [\'ers .. 
II . 
15. 

Stockholms.Tidningen s - Stock/williS Dagbluds he. 
derspris av dr 1933: 

I. Slettcnmark plats. 4. 
Närmast föjld av: F. Jarre ......... . 

O. Löfmark ...... . 

l'ro/e55or Emil fle.~slcrs Validrillgspris : 

., 
14 . 
18. 

L. Hönnmark I ;~ p. 

(/ör alltid) 

Nä rmast följ d av: B. E. Gardell 

H. Friman ...... . 

Il Hönnmark ......... . 

För året utgåellde priser: 

Skolskjutning : 

DUTllerrros pris; 

Närmast fö lj<1 uv: 
Kamratpriset : 

F. Weid land 

E. Evers ........... . 

Bil:! p. 

81/ 2 p. 
8% p. 

1000 p. 

940 p. 

A. Trocdsson ........ 9 12 p. 

Th. Bergenl:: hederspris i salllbruu/ med läv/il/gell om 

" Folke FagreIls MinIi e": 

Klas.!! M: A. Elmqvist. 

'. IV- I II : I. SleUell ma lk 

!.lIgpriscl: 

F. DandenelI .........• , ..... 
K. A. Pcterson ... . .... . 
J . Fiimgren ........ , ....... . 

Ihl/ldiclI ppris: 

E. A. Ohlsson 
I. Slettenma rk 

103 p. 
97 p. 
96 p. 

101 p. 

101 p. 

lIam/icclpprill vid skjulning i stdcnde ställnillg: 

S. Svcdin och H. Söde rl ind. 

Fältskjutlling: 

fält sk)'lletallrikar: 

19/ t I. Slettcnma rk ...... . 

9/ 2 - A. Elmqvist ........ . 
15/3 - G. Wijkström .... . 

7/ 6 - C. G. Zachrisson ... . 
II / W - A. Troedsson ....... . 

25/ 10 - Y. Zaehrisson ...... . 
8/ 11 - E. Jennel ...... . 

26 tr. 
23 I,. 
23 tr. 
27 tro 
25 tro 
2 1 II'. 

20 If. 
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påbyggnadsmärke för pistolskytte· 
märket. 

Styrelsen för S\'cnska Pistolskyne~~rbu~~et kom
mer "tt till sitt lrsmöte 1937 framlagga forslag om 
p!byggnadsprov för de skrttar, .SO~ erövrat pistol
skyttemärket i guld. Huruvida skjutningarna komma 
att gälla ett märke av högre valör eller en plakett 

är ännu ej avgjort. 
0 1 med all sannolikhet förbundsmötet kommer 

att godkänna styrelsens förslag, har det a~scttS 
lämpli gt att lämna ett förhal1dsmeddel~.ndc darorn 
redan nu, s1 ::ltt intresserade guldmarkesskyttar 
kunna fran börj an av 1937 g1 in fö r avläggande 

av dc nya proven. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS· 

KOMMlTTEN 

Nytt vandringspris för skytte och 
idrott. 

I~öreningen har haft nöjet att av Direktör Rcichen

berg mottaga ett nytt vandring~~ris ~ör i~rot~.och 
skytte gcmensamr. Stadgarna for prISet ar.? a~nu 
. k f~ ·tställda men vill styrelsen endast har fasta K e _ . 

uppmärksamheten p3 att för priset ko~ma att ~.tI
puleras vissa kvalif1ceringsprov. Dessa ara enl. fo.~
slaget bl. a. .att antingen som

G 

represen~~nt ~or 
S. A. F. deltagit i och slutfört nagon allm.an skld
fältskjutning 1 gevär eller 1 något av de I. Stock
holmstrakten upplagda märkessp3ren eller av Idrotts
kommitten anordnad e\ler godkänd tävling hava 
lö t 10 km. å skidor 3 högst 1 tim. 15 min.-

POet gäller allts1 för herrar idrottsmän och skyt
tar att fullgöra dessa enkla kvalif1ceringsprov. Stad
garna i sin helhet komma att delgivas i nästa num
mcr av medlemsbladet. Med p riset följer även en 

miniatyr. ........ 
Till donatorn, som Vid flera tillfallen skank t var

defulla priser t ill föreningen, framföres härmed ett 

varmt tack. 

Följande medlemmar hava uppnått resultat för 

erhållande av villkorsmedaljer: 

Bronsmedaljer : 
j löpning 100 meter: (max. tid 13.0 sek.): Runn-

gren , Sjöwall, Westberg. 

i löpning 200 meler: (max. tid 26.4 sek.): Sjöwall. 

i löpning 1 Joo meter: (max. tid 5 min.): Westberg. 

i höjdhopp: (min. höjd 145 cm.): Hellström, Runn-

gren. 
la'ngdhopp: (min. längd 525 cm.) : Hellström. 

l trestegshopp: (min. längd t imet.): Sjöwall. 

i diskuskaswing: (min. längd 26 met.): Sjöwall, 

Söderberg. 
. , . (m,·n. längd 35 met.): Hellström, spplf!:.lSlnmg: 

Lundin. 
, skidlöpning 1 mil : (max. tid 2 tim.): Arbri nk, 

Nordin, Åström. 

Silvermedalj: 
i skidlöpning 1 mil: (max. tid 1.50 tim.): Rydner. 

Villkorsmeda,ljerna skola lösas med tre kronor 
för silver och kr. 1.50 för brons och tillhanda

hållas endast efter extrabeställning. 

s. A. F:. prl. I tiokamp. 
Po:ingställningen om detta pris är vid 

följande: 

Falk .......... . 

C. A. Nilsson ... 

N}'lcn ... . 

mix ............. . ...... 
Svensson 

Lindh ........ •. . 

Aminoff 

Runngren ............... . 

Reinius ............. . .. . . 

Sjöwall ............ . . 

Priman ..... . 

v. Friedrichs 

Zachrisson .......... ... . 
Löwenhiclm ........ . ... . . 

Hörlin .......... . .. . 

Ekvall .. 

Södcrberg. 

Fredbol'g 

Beräknad p. 

18.128 

11.294 

9.085 

5.727 

8.056 

7.592 

7.IS8 

6.451 

5.801 

5.078 

4.667 

3.60S 

3.582 
2.583 

2.521 

2.43 1.5 

1.811 

1.550 

hets slut 

Verklig p. 

10.062 

6.804 

12.902 

11.60 1 

10.155 

7.163 

3. 11 5 

775 
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Handikap I orienteringstävlingen den 28 september 1936. 
H~ndik~p pr km. TonI h~ndikap. UppnJdd tid. Sluttid med 

Oldboy, A. 

Westberg 

Oldboys B. 
Lindblom 3 mm. 

Nygren 2 mm. 

Fredriksson 4 nun. 

Frim an 2 mm. 

Wxrn 3 mm. 

Dahlhorn 3 mm. 

Lindgren 4 mm. 

Nord in 2 mm. 

Idrottsmärket 1936. 

Si . H Hastighets-
mnmg opp löpning 

Arhrink 
Blix .... 
Ekwall 
Ever~, E. 

Evers, N .... .. . 
Falk ......... . 
Friman, Harry .. 
Frunck, C. O ... 
Frunck, Ragnar 
Hellström ... . 
Hörlin ...... . 
Kellin .. 
Lundberg 

2 

2 

2 

Lundin 2 
Löwenhielm. . I 
Nylcn ........ 2 
NY5[röm 
Oden, Karl G .. 
Oden, O lof ... . 
Reinius ....... . 
Runngren ..... . 
Sjöwall ... . 
Svensson 
Westberg ..... . 
Wijkström ... . 

l 
2 
2 
2 

2 

l 

3 

l 
2 

2 
3 
3 
l 
3 

Zachrisson, G .. I 2 
Åstrom ....... . I 

Tabellen avslutad den 16 november. 

41 sek. 6 

24 sek. 34 

56 sek. 29 

14 sek. 42 

56sck. 29 

44 sek. 37 

44 sek. 37 

44 sek . 47 

11 sek. 21 

Kast UthllJig
hn 

3 

3 
l 
2 

3 
3 
2 

3 
2 
3 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

mm. 

inbuun~d 
handikap. 

50 sek. 2.00.26 tim. 1.53.36 t im. 

sek. 1.54.33 am. 1.20.33 tlm. 

20 sek. 2.04.26 tim. 1.35.06 tim. 

20 sek. 2.07 .59 um. 1.25.39 tltll. 

20 sek. 2.12.52 t lm. 1. 43.32 tim. 

20 sek. 2.1 4.50 tlm. 1.37.30 tim. 

20 sek. 2.22.31 t lm. 1.45. 11 tlm. 

20 sek. 2.22.49 tlm. 1.35.29 [im. 

50 sck. 2.26.57 tim. 2.05.07 tim. 

Vid en orienteringstävling för officerare på 
Gjelleråsen utanför Oslo den 14 oktober deltogo 
4 svenskar, därav 2 ,.amatörer,. , nämligen H. Fri
man och E. G. Runngren. De placerade sig som 
resp. 6:te och 8:de man, och bidrogo härigenom 
till svensk lagseger. Tavlingen omfattade även 
kartjäsning och pistolskjutning 

Förbundsorienteringen ägde rum den 25 okto
ber i trakten kring Rimho. S. A. r. lyckades bra 
l denna tävling, oeh resultaten i klass 2 C blevo 
följande: l} M. Wrern 1.21.45,4) D. Nygren 1.29.36, 
15) R. Eh rnfelt 1.57.15, 20) H. Friman 2. 10.03, 
25} E. Lindblom, 28) H Gibson, och 29) K. Ny
berg. I klass 2 D blev P. E. Virgin trea med 
1.28.25. I lagtävlan klass 2 B och C blev för 
eningen etta med 12.41.30. Banans längd var 72 
km . 

I Reservarnas fälttävlan den 18 oktober deltogo 
n:armare tjugutalet . amatÖrer ,.. I orienter ingstäv
lingen 10.4 km. placerade de sig som fö ljer: 

2) Algot Lindgren 1.39.45; 8) C. A. von Fre
drichs 2.05.30, 10) C. O. Frunek 2.08.4. Frunek 
startade som nr 1 bland 11 9 anmälda och kom 
först i mål. Nästa man, som var nr 2, kom un
gef'år 20 minuter senare. I pistolskjutningen blev 
resultatet följande: l ) J. G ibson 21 p. , 4) C. O. 
Frunck 16, 8) O. Reichenherg 16, 9) N. Sandberg 
16 och 10) H. Friman 15 p. l kartläsning blev 
C. A. v. Friedriks nr 2, Ragnar Ehrnfelt nr 6, 
H . H azelius nr 7 och N. Sund berg nr 10. Ind i
viduell segrare i hela tävlingen blev C. O. Frunck. 
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SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni hf'(T Edra pris{rirtmJl j guld, si/wr, 
ny,ilvtr och rmn - iHNn J~ poPNfiirA 

SKYTTESKEDARNA 
fl,d~/aktiga;1 bos 

J UV ELERARE 

H. J O H N S O N A.-B. 
KONSER TH USE T 

BANKIRFIRMAN 

C. G. C E R V I N 
Gru ndad l S'5 7 / 

MALMTQRGSGATAN 6 

STOCKHOLM 
Telegramadress: Cerv in s 

Medaljer - Plaketter 

Klubbmästerskapstecken 

Föreningsmärken 

Katalog och Iklnförllag 
fritt pi begäran! 

SPORRONG & CO. 
KUNGSGATAN 17 STOCKHOLM l 

Telefon: Namnanrop "Sporron9 & Co" 

(jj'jlZna 
VÅRA ANNONSÖRER 

och Ni gynnar 

FÖRENINGEN 
Abcrop;I ~lltid annonsen vid alla Edra inköp! 

A.-B. HOVJUVelERARE 

K. ANDERSSON 

OPERAHUSET 

JUVELE R, GULD, 

SILVER, NYSILVER 

Ledig annonsplats 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mön ster och stilarter finne s 

största sortenn g till lägsta pnser 

E n g e I sk a ~ Magasinet 
311 DROTTNINGGATAN 31 

Bo~tf. SkandIa. Sthlm 1'16. 
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