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KALLELSE TILL ORDINARIE ARSMOTE 
Stockholms Amatö r Förenings medlemma r 

klir ras härmed till o ldinarie årsmöte freda

gen den 26 februari 1937 kl. 20 fl restaurant 

Metro pol fö r behandling av fö ljande ären

d en: 

1) Val av tvenne personer att jämte ord
fö randen j uste ra dogen p ro tokoll. 

2) Styre lsens och de ständiga kommitteer

nas berättelser för det nästfö rfl utna året. 

3) Rev isorernas berättelse samt frågan om 

bev iljande av ansvarsfrihet å t styrelsen 

fö r det gångna förvaJtningså ret. 

4) Bestämmande o m alln.änne åtgärder 

samt övningar och täv lingar för det 

ingångna året . 

S) Styrelsens fö rslag att fö reningens för

tjänstmedalj i s il ver måtte tilldelas jäg
mästaren B. Enar Gardell. 

6) Styrelsens fö rslag titt ny~ stadga r för 

föreningen. 
'\ 

7) Val av följ a nd~med lemma r i sty relsen : 

ordförande fö r 1 år; v ice o rdfö rande 

fö r 2 år; sekreterare för 2 år; idrotts · 

chef för 2 Ar; skjutchef för 1 år; klubb
mästare fö r 2 Ar ; tvA styrelsesuppleon

te r fö r 1 år; v.skjutchef för 1 år; v. idrotts

chef fö r 1 år; v. klubbmästare för 1 år. 

8) Val av tvenne rev isore r samt supple · 

anter fö r dem. 

9) Val av två representanter i Stockholms 

Skyttefö rbund samt suppleanter fö r dem. 

10) Val av represen tant i Stockholms Id rotts

förbund samt supplean t för · honom. 

Styrelsen 

sammanträder samma d ag och plats kl. 19.30. 

KLUBBAFTON 

äg~r rum efter hsmötct å Res taurant Metropols fes tvåning. 

Supe a J : 50 (s tort smörgåsbord mcd småvarmt) serveras omkring kl. 1 1. 
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MED D ELANDEN 

FRÅN 

STYRELSEN 

Styrelse berättelse. 

Stockholl1l ~ Amatör Förcnillg får hänned avgiva 
följande ber;ittclsc över föreningens verksamhet un

dcr .i r 1936. 
Föreningens medlemsantal uppgick vid 1936 ;"\r~ 

slut till 372, därav l korresponderande ledamot, 8 1 
st:indiga, 277 aktiva och 14 passiva medlemmar. 

Antalet under å reL nyinskrivna medlemmar ut
gjorde 31. Jämfört med föregående ;ir utvisar dct 
totala medlenlsantalet en minskning med 6. 

S/yre/stil hur 11m/er året Iltgjorts av: översten. 
friherre Stig Hålamb, ordiörandc; rektor J. Lund
berg, v. ordförande; jägmästare B. Enar Gardell , 
sekreterare: a\"d.-chef Erik A. Ohlsson, kassa för
valta re; tjänsteman R ich. Söderlind, intendent; civil
ingenjör Yngve Zachrisson, skjutchef ; bankrevisor 
I. Blix, idrotl5chef; civilillg!;;uiör T. Åström, klubb

mästare; stadsmäklare E. ]ennc\, styrelseledamot 
utan funktion; samt köpman K. A. Peterson och 
bankkamrer A. Elmqvist styrelsesuppleanter. Cur
lingssektionens representant h;lr varit direktör C. 
F. Andersson. 

Som revi sorer ulS;lgos vid i'u'smötet sek reterare 
Erik Hellsten och revisor Adolf von Krusensticrna 
med ci\,jlillgcniör J\. ,\minoff och revisor P. O. 
Lundberg som suppleanter. 

Skjufkommitlh/: or(]förande skjutchefen; v. ordf. 
herr O. Löfmark; sek reterare under tiden t. o. m. 
lI1ar.<; månad civilillg. 1-1. Platc, därefter kamrer F. 
\Vcidland, ledamöter bankkamrer A, E101flvis:t och 
apotekare. \. Troe<bson. 

ftlTOttskoll/lllillclI: ordiör311de idrottschefen ; v. 
ordf. köpman Thor Fredborg; sekreterare brygg
mästare B. SjöwaJl; ledamöter kassör E. Löwell
hielm och löjtnalll N. NylCn. 

Kf/lM/kOll/l/lillel/: onliöral\{le klubbmästaren; v, 
ordf. köpman Arthur Flygare, 

I<ikssk ii /rf,'/Is liidillgSKOllllllill/;: arkitekt T. Ber
gent:!., civilingelliör T. lljörkmall och civilingeniör 

T. R. ÅSl rÖm. 

Rcda~'tur för I/JcdfclI!sb/(l(lct: sekreterarc]] . 
Under sekretcraren s bortova ro från staden 12 maj 

- 18 november har dennes tjänst uppehållits av herr 
Thor Fredborg. Som redaktör för medlemsbladet 
under 5.1.llIma tid har stadsmäklare Erik Jenl1el 

tjänstgjort. 
Föreningen har i Stockholms skyueiörbund varit 

repre,.,cntcrad av överste Stig Rålamb och civi l
ingeniör Y. Zachris5011 med herrar A. Eln1<lvist och 
(l. Lövmark som suppleantN: i Stockholms idrolls
iörbund av bankrevisor l. mix med herr T. Fred

horg som suppleant. 
Sty relsen har sammanträu 14 g!\nger under tlret. 
Pil S;l1llll1:lIltriick de11 3 11m'clllber uppdrog sty

relsen till en kum11litt~ bcst;lende av herrar Hj . 
Werner, E. Je1lnel, A Elmqvist, 1. Blix och B. E. 
Ganlell att omarbeta föreningen~ stadgar. I enlig
het llIed kommitiens för!'lag har styrelsen till ;'\rs
mötet framla!::,t förslag till nya stadga r. 

Fiir"l/il/{fsSaIllIllOl/koll/stcT: Arsmötet jämte ('n 

familjeaftoll med synnerligen livlig anslutning iigde 
rum prt restaurant Piperska muren, där även pris
utdelningen för dcn tlrl iga tävlingen i skolSkjutning 

var förlagd. 
l 'lirlltfiirdClI ställdes i år till Stenslätten på 

\ 'ännclÖI1 med a\' föreningen förhyrd ånga re. 
Uvlli"YlIr och tiivlillgar i övrigt. Dessa hava för· 

sigg!ttt i den utsträckning, som det till medlemmar
na lIt siimla programhäftet uh'isar. Av föreningens 
grupper hava särskilt i fältskjutning erövrats el! 
flertal hederspriser. Styrelsen hänvisar i övrigt till 
dc st~iT1diga kommittct'ol;JS ;irsredogörclser samt till 
referaten i medlemsbladet. 

(,'(I1 ,o r (}(h ekol/omi. l~tt viilvilligt intresse för för
eningens verksamhet har äwn under det g:5ngna 
;'\rel tagit sig' uttryck i g:\vor av skilda slag. r första 
hant! bör diirvid n1imnas grosshandlare Stendahl, 
som utOlll jUlliorgeväret skänkt ytterligare ett ge
vär aU t:lvlas 0111 i ] ll:e skjlllklassen . Vidare hava 
prisc r motl~\gits av arkitekt Bergent1. och direktör 
Hcichenbcr~ m. fl. 

Till alla dem som på ([dta eller annat s1i ll bidra
git till att föra föreningen framåt f5r styrelsen här
med rikta ctt \'aont tack. 

Betriifiandc det ekonomiska resultatet av årets 
verksamhCl hänvisas till hi fogade "insl- och förlllst 
räk ning samt balansräkning. 

Stockholm i februari 1937. 
STOCKIlOL\IS .:\I\L\TÖR FöREKINGS 

STYRELSE 
S tig Rålamb. 
Ord förande. 

B. Ellor Carddl. 
Sekreterare . 
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Nya medlemmar. 
Aktiva. 

Den 21 december 1936. 

Cil'ilingenjör Sture CarlstroTll. 
Jägmäs tare GUll11ar Forsgren, 

Den 8 ;alluan 1937. 

Köpman N. T. Ekholm. 

Den lO februari /937, 
Jiigmästare Gtts!. Lellnart Kjerrulf. 

25·årsmä,ket 

k01l11l1er all vid ,hsmötd tilldelas 

ingenjör G. :\1. Ahrenbe rg, 
hovj;igmästaren, friherre Carl Gripl.'nst(.'(lt, 
direktör , \Ilvar Krogh och 
advokat J. Wallberg, 

Medlemsanskaffningen. 

Arets skörd a" nya medlemma r är knappaiOl 

imponerande Det gäller nu mer än n;igonsill för 

ka mraterna att 'iigga manken till - eU Ire gånger 
~li stort anl.d nya medlemmar 001 illte varit nåKon 

svårighet att uppnå. Som en liten belöning till dc 

ili tigaste utdelar styrelsen s. k. intrcss~igil1'c till 

dem, som anskit!!a minst 10 nya medlemmar, som 

\111(ter iIrct '-!dägga aktiv eller pas~iv m{'dlc11l~a"gifl. 

Året!; nyförviirv hava gjorts av: 

Fretlborg' 

Gardell 

Troed S~OII 

Geoq;ii-1Iclllmin,l:" 

Uifmark 

y, Zachrissoll 

S. Lindholm 

I. Hlix , ....... . 
Fri1l1illl 

Jam: 
Reichcllllt!rg 

RålamlJ 

1_. f{önllmark 

Söderli lld ............ . 
Wester 

4 

4 

4 

3 

3 
3 

2 

l 

l 

St1Illllla: 31 

Adressförändringar. 

.\lIm:il aHa adressförändringar omedelhart. ~ I ed

ddamlcll fr:in Myre],.,ell ()Ch kommitteerna i ionll 
:\\. pmg-r:lIl1. medlemsblad m. m. kunna a1\nars icke 
Ila dra medlemmar i tid. 

Obetald medlemsavgift 

Ille(liör ovillkorligen förlust av vederbörandes rätt 
alt u!lleknmma priser, medaljer och m1irkel1 . 

Om Hågon al' v:ira medlemmar ännu ej haft till 
iiille alt erlägga sin :irsavgiit för år 1936 kan detta 
~öt'as genom anviindande av föreningens postgiro 
n:r51641. 

Förtjänstdiplom 

har av ,.,ty rt'! sen tillerkänts följande medlemmar: 
civilingenjör .\dolf _\minoff och 
apotekare Albert TroOOsso1l. 

Kassa förvaltaren \'ill härmed uppmana medlem

marna att inbdala medlemsavgiften pr postgiro med 

:ll1v;i'ldande av det postgirokon, som medföljer 

dett;!, num mer. X;igon inkasserare kommer detta å r 

icke heller att användas för avhämtning av :hsav

giften. För aktiva medlemmar ;ir <lvgiiten 10 kr. 

och (ör p;lssiva 5 kr. 

Föreningens stadgar. 
P;I S<l1l1 1l1:11lträde den 3 november 1936 ut såg st)'

re[,.,ell ell kOll11nittc he~tiien<1e :1\' herrar \Veme r, 
Jt'I11H.:I, 1·:ftnqvisL Blix och Gardell att omarbeta 
({irenillgens ~tadgar, (Iå den nuvarande år 1920 ut 
g-ivna upplagall ,'ar slu t och sta<lgarna ilvcn j vissa 
a\':,>ee11l1 l.' ll vom föråldrade. Denna kommitti':, som 
inom sig utsett herr \\'crner till ordförande kunde 
li ll :;Iyrclsens ja lluari.~am1l1ant rädc framlägga sitt 
förs lag, innefattande dels de sedan :ir 1920 vidtagIla 
iindringarna samt dels egna förslag till il lldrillgar i 
\ I"sa al'''cendell. Sedan sty rel sen granskat stadge
iörslag"t'l och verkställt några smärre justeringar 
he:.löts all förelägga flels:.unma för å rsmötet till 
g"rxlkii Illla11(!<.-. 

De a\' föreningens medlemmar, som vilja taga del 
av fil' nya stadgarna kUllIla hänvända sig' till sekrete
raren, som tillhandahåller ett antal maskinskriv1l<1 
exemplar. 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjlJT

KOMMITTEN 

Stockholms Amatör Fö renings skju tkommitte få r 
härmed fö r ve rksam hets1ret 1936 avgiva följ ande 

BERÄTTELSE 
~kjl1lkommillcn hade "id ,'trel s början föl jande 

s:lmrnall :-;;ittn;l1g' : 
Skjn (('h cf: Civi lingenjör Y. Zachrissoll; 

v. ~kjl1ldH.:f: l-Ierr 0, Löfmark: 
~ckrClcrarc: Civiling:el1iör H. Plat e; 
övriga ledamöter: Bankkamrer A. Elmqvisl och 

Apoteka re .\. Trocdsson. 
St,.'dan ]ng. Platc i början av å ret avflyttat från 

Stockholm IIl\'al(ks i kommillcll Kamrer F. \\"cid
land, SIJIll uudcr iirN fungerat som dess sekreterare_ 

KOlll1llillCn har under ;'tr 1936 hållit tre protokoll+ 
r(inla S:llIllll;lnl r;idclI , \;lrfÖru!OIll \'id ell flertal till
fä llen ~anul\ankomstc r och överhiggninar under 
hand i ii)rcn;l1j.!'cl1S angelägenheter förekommit. 

Övningsskjutning. 

Ovning":lr i sbrl'skj\ltning 111cd gevär ;", dcn av 
S.A.F. disponera(lc sektioncn av Stora Skuggans 
skjutbaua haY:l fortg;'ttt en1. ;IY styrelsen fa5tstiillt 

program linder tidcn f. o. m. dt::n 19 april L o. m. 
d('ll !) uovelllher, v:lrvid furirerna vid Kungl. Svea 
Livg;:lnle E. lJ :50n HelH~111o och S. Ingel11:lllsson 
tj;in~tgjorl SOlll instruktörer. Skju\IIingarn3 hava 
försigg.itt \1tldcr söndagarna utom under juni och 
juli m:l1latll'r, d;l ,..kjulhanan disponcrals p.i onsdags

kvällarna. 

öyning ... ~kju\lli ng 1111..'<1 pistol har anordnats ~ 

K 1 S L·"g" ,d"· kammarskl'utningshan;\ ung. . vea I~" '- " 

under maj och aug\1.'ni m.inader. huvudsakligt::n å 

jredag:." \ 1il!;\rna. 
Om re~uh;'ltl't av ;irets skrlte inom S.A.F. under 

ar 1936 gi\'er nedanstående statistik upply"ni ng. ~De 
in01ll parentes angivna siffrorna hänföra sig till mot

~\'arandc statistik för !ir 1935.) 
~\ntal akliva medlemma! (s:1dana, som \Inder året 

deltagit i skjutning) ....... . . .... 128 ( 132) 

fördelad e enl. följande: 

Klass l .... . 
Kla s!' 11 ... . 

Klass 111 
f.\.la ss 1\' B .. .. 
Klass 1\" ,\ 

4 (2) 
14 (28) 
27 (25) 
63 (55) 
20 122) 

.\l1t;\1 med lemmar. som lossa l minsl 50 protokoll -
iörda sk arpa 1,koll linder årel 121 ( 115 ) 

.\nta! anslagsllerätligade skynar 106 ( 106) 
\Ilta l protokollförda skarpa skott 30.056 (33.500) 

yar:1\ vid fiihskjutning 8.298 (7.5(0 ) 

, t 1 II"" "'" -. U", "nder li ret deltagit i .... dl a nya me{ ... 1 I " . . , 

skyll c ... 32 (50) 

A ntal under :lret c rövrade utmiirkelsct ecken : 

• 1. SIaielIs : 

Skyttemä rke brons: 
» :. silver: 
» » gutd: 

Artalsdiplom: 
L.1.g re .irtalsmii rke i brons: 

• • :. si h 'er: 
:. guld: 
:. brons: 
:. sil\'er: 

:. guld: 

• 
ll ögre 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

:\ Iästarmärke i brons: 
Diplom iör mästa rmärke i silvcr: 
Rikslllcdalj i si lver: .. 
Diplom för riks11lcdalj ...... . 
Riksmedalj i guld: ....... . 

H. S1lt'l/ska Pislolsk\'U"jörbw,dcls: 

I 'i"tol!'kytlCllliirkc i brons; 

• 
• 

:t si lver : 
» guld ; 

C PÖ"";'''I'''' '""'" 
Sc ril'biigare .\: 

• 
• 
• 

Bronsjetong' för gevär: 

• 
Bron !> » 

Silve r :. 
Ser;cllledalj 

• 

• . , 
:. pistol; 

• • 
I bron~: 

» silver: 
» :. guld: 

Fiih skyttcllledalj i urans: 

• 
• 

:. ~ih'er: 

:. guld : 

2 (-) 
6 (13 ) 
6 (4 l 

54 (48) 
3 (4 ) 
3 (3) 
2 16) 
1 (-) 
2 (-I 

(2) 

(3\ 
12 (8) 

(6~ 

6 ( lO) 

I I ) 

4 (4) 
4 (1 4) 

8 (-J 

(-l 
(-- ) 

(-) 
I ( -) 

4 ( I ) 

2 (-I 

1-) 
(-) 
(-) 
(-l 

(2 ) 
7 (4 ) 

(-) 
(-I 
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Tävlingar Inom föreningen. 

Under ;iret hava tävlingarna Olll inom föreningen 
upp!'atta vilndrings- och övriga priser progril1l1cnligt 
1{f'llomförts och lämnat nedanståcnde re~lIltat: 

I (llI(lri"gspr;s i skolskjlllni" fI: 

1-I.K.II . Krollpr ill~en" Vandringspris: B. 

E. Gardell . . . . . . . . . ...... . 
Jubilcu1I1ssköldt::ll: F. \\-eidlan(1 .. 
Ö\'erstc Stig Rål:l1nb5 po:illg-pris av <ir 

193(J: B. I~öllnlllark .. 

F:ifllgrenska priset av flf 1923: B. l~öll11 -

Illa rh-
Fäfllgrcllska pri~et av fil' 1935: B. I,:. Gar

dell 
Lingdi stanspokalen av år 1935: I. SleltclI-

mark ........ . ...... . 
DrewesJXlkalcll: J I. Friman ........ . .. 
Sjökaptcn Ture Lörgren..; \·andrill~,..pris: 

R. öhnell ... . ................. . 
O;ICS Hl1hbcrgs \"andring"~pris av;h 193 1: 

F. \Veidlalld 

1\ ' :dc klas~el1s vpr. i prec.skjl1tnillg: .\. 
TrOt.'ds~on ....... . .............. . 

Skrltt'välh \'andringspris av ar 1932: U. 
Rönlllllark 

»Kakn1ISI)()k:tlell I:. VaJl(lringspris i kl. .\1 : 

100 p. 
374 :. 

s » 

167 » 

127 :. 

108 » 
88. 

99. 

297 • 

270 .. 

148 :. 

H. Rönlllllark .................. plats. 12 
:. Kakn:i :-J.'okalcll Il :t \ -a!1(l ring"pri~ kl. 

1\-: J r. \\-ester ........... ... plat:,. 6. 

»Sjöbergs pri~ .. : E. Hcsslcr ... 49 p. 
l.iik('nolfatCI;w fir 1935: 1\. Hell stcn 11 5 :. 

Thurc lkrgcnt7. \·alldri!1gspri.~ av lir 193·': 
Y~hrisso!l ... . ..... . 113 .. 

• Trli!J<'I' u/Yl/ende priser i J·kolskjlllllin.'J.' 

Daml'fllas pris: F. Weidland .......... 1000 p. 
Kalllratprisct: ,\. 'I'1"Oc(lssOll 9 12 » 
Folke Filgrdb mi1ll1C: H. Friman 247 :t 
Juniorgl"viirct: 0\'1.' Löflllark 245 » 
Gl'ossh. Stel1<!;lhls "criegevär iör kl. I I I : 

G. Ekwall.. .. . ............. . 472 .. 
LagpriscI: laget bebtåcnde a\': F. Oande-

llell, K. A. Peterson och J . Fäm!!,ren .. 296 .. 
Jl a lld icappri:,er; E. A. Oh lsson 101 .. 

• L SletIenmark ... 101 ~ 

,fr 1936 IIl gåclldc priser i sko/skjlllnillg: 

Q. Rcichellbergs hcderspri~ vid årstävlin-
gelI : U. Rönl1m<trk ................ 193,5 p. 

Th . Bergcllt7. hederspriser I samband mcd 

tävlingen om :.Folke Fagrells I11lT1 ne:.: 
Kl. M: .\. Elm<]vi st ... . ..... . 
Kl. 1\'-111: T. S lettcmllark 
Hand icappris \·id skjutning i .<itående ställ· 

nmg; 

Th . Bcrgclltz hcderspris: S. Svcdi n. 
I [ugo Ehns hederspris: R. Söderlind. 
2 :(1 ra pris i liivlillg"t':n om »l.åug-c1i!'tans. 

pokalen:.: H . F rim<tll .............. . 
Th. Bergent7. hederspris i sa mband med 

tiivli ngcn om »Liike rolfatel av å r 1935»; 
1\. I-Iellsten. 

J'(lndr;II!Jspris i jiil/skjutning: 

244 P 
232 » 

107 p. 

V<lndringssköl{lcn; Y. ZachriSSOll ...... g7 ir . 
Henrik Kjellers Vandringspri s: S,isom en följ d 

01\' olyckliga omständigheter i samband med fält 
:.kjulning'ell vid ;irCIS \',irmfärcl ( n:innarc preci se
rade i Styrcl:.cns protokoll iör !':tllllll<tlllräde den 

10/ 11 1936 § 8.) har icke kuumt fastställas, vem 
;1\' tvenne komrahcntl'r, som skulle vara berättigad 
till ;lrsi ntecknillg i della pri s. St}' rel scn fa nn dä r
för I:illlpligt hcimlra omskjutning i ell sellare för
l'lIlI(lsfiiltskjlltning. [l;i cmellcr tid Ixida dc tävlande 
avböjde dehaga!1(le i elI såda n omskj utning. har för 
;irct ingcn inteckning i priset noterat .... 

Fahrikör ])rcwcs \'all(lrillgspris: L. \<Önn · 
1IIark .. 27 Ir. 

Professor Emil Hesslers Vandringspris: 

L. '~Öllllmark ......... 13 p. (f. alltid) 
2S-i'trs1llännClls av 1932 Vandri ngspris: 

l. Sletlcll lTlark . .. .... pla ts. 12. 
J:ig:lrförbulldel:. hedcrspris: .\. Elm-

qvisl ...... . , s. 
Stockholms-Tidningens pokal av fil' 

193 1: O. I.öimark ........... . • 8 . 
(i. alltid ) 

Sthlllls.-Tidn. - Sthlms-Dagbl;\ds hpr, 
1933: r. Slettellmark ........ plats. 4. 

.lrli.rJI'" II/gåou/c prisa i jältskjutning: 

Fähskyttetallrikar: I. Slcttenma rk; A. Elmqvisl ; 

G. Wijkslröm; C. G. Zachris
son; A. Troedssoll ; Y. Zach
riSSOll och E . ]enllel. 

J'omlringspris i pislolskjlllnillg: 

Uverste Stig R ålambs \'<lmlringspris 
pislolskjutning: E. Söderberg ...... 173 p. 

»Höslpokalen :t - Ccorgii- Hemmings 
\ -andringspris pistolskjut ning: 
Y. Z<lchrisson .. .. ... .. 159 .. 
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Dir. Ouo Frimans Vandringspris i pistol

skjutning : H . Frimall. 
Up!.alafatcl: G. Runngrcll .... 20 tr. 

ValIdringspris för skylIC vd, idrott gCIIIC/lSam/: 

Vandrings-:.\ Iajor Torsten Söderquisls 
pr;:.: B. Zachrissoll o •• 11 5,27 p. 

Ar/ig,'1I /jlgtfclld{' pris för skyllf orl, 
if/rott gr lllols(IIlIl : 

• Rcpre~Clllantpris('t :t : J. Slcttcnma rk 

Ar 1936 rtlgtkmh' pr;J' för skyIIl' och 
idro/l fJt'/IIel/samt: 

Hederspris till andre man i tiivlillgcn 

om t-.I;\jor T orsten Södcrquisls 

12 p . 

V:mdril1)!spris: O. Rydncr .. ' 108,79 p. 

S .. \.F::, skolskY lIcmä:itarc 1936 blev B. Hönn 
mark med sammanlagt 195 p. efter omskjutning 
med X. lI ellsten. I föreningens årspristävli ng. S011l 

ägde rum den 20 sept. dchogo 49 st. amatörer. Seg
rare i dc olika tävlingarna blevo; 

Ilwlllldskjllln ill9 t'" : 

1{ la~~l\I. J. Ö~tcrdahl 
:t I V: C. R iigheimcr .. 
:t l I l: 1. SlcuelUll,lrk 

:t I I: R. Öhnell 

IO'rillgad Ii/vhl: 

Klass 1\-1: il . Rönnrnark 
:t l V: E. Reinius ... . 
:t III: H . Ehn ... . 
» j I: E. Söderberg 

lO-rillgad yj-fiy. 

100 p. 

94 > 

95 > 

99> 

97 p. 
83 > 

98 > 

49 > 

Klass II: E. Söderberg ........... 6/ 49 p. 

-100 mch'r : 

Klass 1\1 : [ . Hessler ........ . 
» 1\- & III: F. Jarre 

49 p. 
49 > 

S.A.F:s fähskyuemästare 1936 blev L. Rönn
mark mcd 41 Ir. .\Iästcrskapstävlingen ägde rum i 
samband med förcningens vårutfärd till Stenslätlen 
IXi Viinndön den 24 maj. 43 sI. föreningsmedlemmar 
sam t S st. representanter f9r den inbjudna :t Konto
ristförcningen:t deltogo i skjutningarna. Segrare i de 
olika vid v;"!rut[;irden förekommande tävlingarna 

blc\"o: 

Klass r.. 1: L. Rönnmark 
» 1\-: Hj. Verner ........ . 
:t III: G. Wennerström 

» II : T. Fredborg 

Pislalskjll ll/ingo!'l : 

Högre klassen; G. Runngren 
Liigre klassen: (l. Holmberg 

Triall!Jclsk jull/illgl''': 

Kla ss :\1 & I V: l .. Rönnmark 
» III & JI: Ovc J.Öfmark 

DomerllUS fii1'Ii"g: 

Fru C. Flygare 

271r. 
21 > 

24 > 

15 :t 

27 p. 
21 :t 

59 p. 
56 :t 

50 p. 

.1t.1"I:ts kräftskjutning, den 
iijr II. Rönl1mark ml:!d 49 p. 

26 aug. blev en seger 

Tävlingar utom föreningen : 

Förbundstävlingar : 

Fiiltskjutning: 
Lagt:ivlingen mellan till Förbundet anslutna för

('ningar har f. O. m. år 1936 hlivit omlagd. Denna 
tävling gäller numera \andringspri~et :tDrewes .\Iin
nC:t. Tävlingen skall pågå under fem år och erövras 
priset av den förcnil1~, som endera fem gånger i 

följd segrar eller ock under denna tid erövrar de 
flesta intecknin~al"lla. Int ttkning tillerkännes i varje 
~iirskild fältskjlltlling segraIIde lagets förening. 

Resultatet av ,irets t;ivliHg har blivit, att Söder
mallll -Liljeholmells Skytteförening erövrat 4 inteck
ningar sam t S.A.F. Katarina, Skarp. 2, Östermalm 
och Göta Livgarde vardera en. f\matörernas seger 

inregistrerades dcn Il / lO genom A. Elmqvist, Q. 
Löfmark, F. Weidland, G. Wijkström och Y. Zach

riSSOII. 
I tiivlingell om »Gyllorpskannan:t i januari nådde 

\'~rt lag endast en blygsam placering. 
Tre inteckningar i :t De Gamles Pris:t och en i 

:tStockholms Landstormskvinnors Vandringspris» 
hava förvärvats av våra lag i tävlingarna om de

samma . 
Ind ivid uellt hava m;lIlga stora framgångar note

rals. Stockholms-Tidningen - Stockholms Dagblads 
fältskyttealbum hava cröHats av C. G. Zadtrisson 
i klass JV och av 1. S\ettenmark i klass I Ii. 

Dagens Nyheters pokaler av A. Elmqvist och C. 
G. Zacltrisson. Förbundets fiiltskyttetallrik av A. 
Ehnqvist, sam t Förbundets segerplakeltcr till: C. G. 
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Zachrissoll och J. Slctlcnmark, \'ardera två st. samt 
C. \\'ijbtröm och .\. Elmqvi st, vardera en. 

I miistcrskap~tävlingell nåddes hedersamm;1 place
ringar av .\. EI11lq\'ist, G. \\' ijkström och n. Gyllen
svärd, \·ilka ,>amll iga erönade Förbundet s brons
mcdal j. 

L'nder 193h ha\"a 15 s\. anlatörer tillhört Förbun
deh l11äster.;kap~k lass i fältskjutning. 

Skolsk j IllIIiIlY : 

Stockholms Skytteförbullds tävling del! 13 sep
tember. - Bland många goda resultat vilja vi näm
na A. EllIlq\'ists förn~imliga lOO' poängare me(\ 9 
:tvita», .~om gav honom 2:dra plats i klass ]Id. _ 
B. E. Gardell erövrade riksmedaljen i guld och 
ytterligare S st. amatijra hemförflc diplom för riks
medaljen. Lagtävlingcl! misslyckades för vårt vid
kOlllmam!e. 

Övriga tävlingar: 

l': /,sola Skyl/l'yilles jl/bilclIIl!.~fi;ltskjllfllillg dCI! 16/2. 

S .. \.F. {ldtog med en manslark trupp. S01l1 gjorde 
\"äl ifrån :.ig. Förutom ett flertal goda individuella 
placeringar, hemfördes i lagtävlingen två vackra 
heder:.priser. Hästa laget, bestående av II. Friman , 
O. Löfmark och L Hönnmark, helade 4 :de plat.;; 
med 78 tro C. G. Zilchris~l1. B. E.. Gardd l och 1\. 

Ehnrlvi~l hildade :i\"en ett lag. som med 71 tro kom 
p!1 12 :tc plats. 

r !<iksfiillskjllflli"fll'Il tå skidor i Ludvika rlC/I 

1 /Ilars (Idtogo J S st. amatÖrcr. I liivling A, med 
~k i(lIöpl1ing" som huvudmoment, lycka(les i en gru pp 

B .. ~a1:~s~oTl, C. G .. ,zac.hrissoll och G. Wijkström 
belagga lagsegern. F oren1llgens andra lag i samma 
grupp blev 1\:04. Lagdeltagarc vora S. Ribbing, G. 
Ih1llngrcIl och T. I{. Åström. Individuellt nåddes en 
del goda placeringar. 

FiilfSkJflckurcl/s lii1'lillg dCI/ 25 /Ilors medförde 
inga framg;ingar för föreningen . Ingen amatör kva
lificerade sig för deltagande i mästerskapstävlingen . 

Jlfbi/l'/{/IlSfiillskjulllill!JC/I i Nyköping dl'll 29 mors. 

Dell ena av S.A.F:s båda grupper (,\. Elmqvi st. 
L. nönmnark och H. Friman ) placerades S011l N:o 
9 och erövra<le dänned Svenska l\ letall verkens he
derspris. 

Individuellt n.1dd es goda resultat av B. E. Gar' 
dell, C. G. Zachrisson, A. Elmqvist och E. Evers, 
vilka. samtliga erövrade hcderspris eller medaljer. 

Hikssk)"lIc/iii:/illyclI i (}rcbro dcn 26-28 jUlli. 

o st. amatiircr deltogo i <less.1 tävling:lf. B. F . 
Gardell crövr:ldc hederspri s med 21 tro i fältskjut, 

ningen och B. Gyllens\'ärd noterade 99 p. i huvud 
c;kjutningen. T i)vrigt vom iramgång-arna rätt f:i. 

Stock/wlllls-Tid"i"gen - Sl ockholms Dagblad.t 
riksskj"th'tiidill.Q ägde rum den 14 juni. S .. \.F. n:'II
dc i lagtävlingen goda 1180 p. Tlärtill bidrogo: il. 
RÖl1nmark med 245 p. r Slcttenmark med 2-t2 p. 
E. Rcinill~ 11l(.-d 236 p. C. G. ZachriSSOlI med 229 p. 
och O. Löfrnark med 228 p. 

liiv/illYCII 0111 Cölchorflsto~'olcll (/CI/ 2 ollg. del
to~ föreningen ej. 

Kalmäsf'oJ.'olclI de/l 30 allg. S .. ·\.F:s la~ utgjor· 
des <Iv B. Rön11mark, A. Elmq vist, H. Friman, O. 
Löfmark och F. \V('i<lla11(\' 1'1;lc..: ri ngen blev n:o 4. 

,";kll!lYUIIS tokol lir" 29 //loj. Denna tiivling g,!\ 
ii\'en el1 fj:irde plab. Representanter \'oro: .\. [ Im
q\"i'il. O. I.öimark. L. RÖl1nmark. F. Weidland och 
C. 1.. Zachri sson. 

Tiivlill!1('/1 //I/1f jö"kötil/gs Skyl/cyil/c dl'lI 3 j u,,; 
IIkv för S .. \.F. en slor Iril1l11f. L1gpo;ingen hl ev 
884. SOIll ulgör nytt rekord . Stiill ningell mellan dc 
håda föreningarna i tävlingen om :t.\matÖrerna s i 
Jönköping \'andringspris:t är I1U 2- 2. Deltaga re 
\'oro: .\. Elmqvist. H. Friman, (). Löflllark, L. 
Rönnlllark, n. . Zachrisson, C. G. Zachri:;son, Y. 

Zachri SSOIl och J. ÖstcHIahI. 
B. Z<lcllris~on erövradc som häste moln ilagel 

Jiillköping-s Skyttt:gilles silvenlled.1lj. 

Tiivfill!JCII 0 111 I<iks.rköld,," d,.1/ 6 sl'pl. gick iiven 
den i rekordCIlS tecken. Förstalaget, H. HÖllllmark. 
C. G. ZachriSSOIl och H. Friman, sköL glänsande 
och slutade som 1l;0 3 i hela tävlingen med ståtliga 
-t-Q p. Västerås Ska rpskytteförclling segrade med 
444 fl. och Stora Skede vi blev 1\:0 2 !l1t!(1 44.1. Fö,'
eningens belöl\ing iör denna prestation hlevett 
stöne hederspris skänkt a\' J. P .. &.hlcn. 

NJa Dagligl .lIIchOllda anordnade i ",arnuand n1l..'d 
SlOckholms Skytte förbund ell mellansvensk r iks· 
fältskjutning den 25/ 10. ,\malörerna deltogo fli · 
tigt i denna tiiding. N.igra individuella toppresultat 
Jlåddes icke av våra medlemmar. mcn jämnheten 
var imponerande, \"arom lagtiivlin~cn enl. nedanstå
ende ger golt besked; 

N;o 8-52 tro (A. Elmqvist, C. G. Zachrisson och 
O. Löfmark). 

/ ~ , 
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~:o 18-47 tro (Y. Zachrisson, I. Slettcnmark och Följande utmärkelsetecken hava av Lägre å rtalsmärke silver: 

r . Wcidiand ). medlemmarna erövrats under år 1956. I3lix, Ivar. Zachrisson, Y. 

~:o 28-45 tro fE. )cnnd, E . . \. Ohlsson och A. Uggla, A. R. 

Troc<lsson ) . 
Tre vackra hederspriser till föreningen blev he

lilningen. 

Plstolskyttetävllngar. 

, ';11";1 pi::.tolskyllar hava under ;lrct deltagit i ett 
{knal olika täv lingar, men hava placeringarna varit 
nog Srl blygs'UllTlla. S.A.F . har varit representerad 
vid Ulldt!1"officc rsklubbcn Reservs piSLolfältsskjut 
nillg, N.l~:5 pisto1t;ivlall, Riksfiiltskjutni ngcn, Sky t
tckluubl:n Sveas pistolf;iltskjutning samt de båda av 
Danderyds Pi :.tol Sky\le Klubb anordnade fältskjut 

ningarna. 

Slutord. 

.\\' förc~tl'lende torde kunna utläsas, all året 1936 
i stort sett torde vara jäm förbart med år 1935 . Vis
serligen hava de förnämliga positionerna som N:o I 
i lag sih'äl i skol- som fältskjutning inom Stock
holms Skytteiörbund icke kunnat försvaras, men 
i rcprc",clltat;onen hava amatörerna i stället vid så 
m;'lnga andra tillfiil1en n:ltl uppmärksammade tel
placeringar, ,iii S.A.F:s starka stäl1ning utåt heH 

siikert blivit yttc rligare befäst. 
Kommitten vill särskilt fästa uppmärksamheten 

vid det utolllo rdentliga resultat, alt av de 121 med
lemmar, som lIndcr ;';rel skj utit minst 50 skolt, ej 
mindre än 68 st. erövrat n:lgor av Statens ursprung
liga skyllcmiirken cl1 er ,htalsdiplom för gu ld märket. 

Beklagligt nog har icke heller under delta år nå
gon stegring i nyrekryteringen kunnat redovisas. 
men är clet kommittcl1 s livliga förhoppning, att med 
god hjälp av al1n iöreningsmedlemmar under kom
mand e !ir i;vcn i detta avseende kunna driva Stock
holms Amatär Förening fram:tt. 

l det skjutkommitten härmed överlämnar denna 
sin årsberättelse, vill den iramför sitt hjärtliga tack 
till alla dem , som på al1chanda sätt bestått kommit
tt~11 i fullgörandet 3V dess åligganden. 

Stockholm den 5 februari 193i. 

För STOCKHOL~ r S !}l\IATÖR Fö RE NINGS 
Skjulkommitte. 

Y. Zachrisson. 
IF. W cidlulId. 

. J. Slal<' lIs: Skyttemärke i brons: 

njartmar, Ake. 
St;'dhanc. Eugen. 

Skyttemiirkc I silver: 

Bjartmar, Harald . 
Ekholm, N. T. 
Li ncle, Henry. 

Löimark, Ove. 
Söderberg, Elis. 
Öhnell. Ragnar. 

Skyttcmiirke i guld: 

Dicdrichi', Sven . 
Ekwall, Gösta. 
Frunck. C. o. 

Jure, Fritz. 
Lindholm, S. S. 
Slettenmark. h·ar. 

Ål"talsdiplom: 

Bergentz, Th . 
Björkman. T. 
Blix, I. 
Blix, H. 

ilm"," . F. 
Ekclin, E. 
Elmqvist. A. 
Eveni, E. 
fl ygare, A. 
Forsling, N. 
Friman, 11. 
F;; mgrCIl, J. 
Gardell, 13. E. 
Gcorgii-I-Iemmillg, F. 

Grönwall, E. 
Gyllcnsv;ird, U. 
Hegerlh, T. O. 
Hellberg, S. 
lI eiisten, N. 
I-Iemming, E. 
Hcsslcr, E . 
j 101mer, T . 
Jcnnel, E. 
Keyse r, Th . 
Kostman, H. . 
Lundh, S. C :SOIl. 

l .lllldbcrg-. J . 

Ever:;, E. 
l .lIndherg. 1' . .o. 

Lu ndberg, P. O. 
Lundberg, S. B. 
Löimark, O. 
Mossbcrg. G. 
Ni lsson, ~. S. 
Peterson. K. A. 
Reichenberg, O. 
Rciniw:i, E. 
Rising, G. A. 
Rydner, O. 
Rålamb, S. 
RÖnmnark. B. 
Rönmnark, L. 

Svedin, s. 
Söderlind, R. 
Tham, P . 
Trocdsson, A. 
Uggla, A. R 
Wanselius, T. 
Wassberge r, E. 
\\"cidland , F . 
\Veimark, A. 
Werner, Hj . 
\Vester, H . 
Wijkst röm, G. 
Zachrisson, C. G. 
Zachrisson , Y . 

Svedin , S. 

Lägre årtalsmärke guld: 

Kostman. n. Söderlind , R. 

Högre ,htalsmärke brons: 

Wijkström, G. 

llögre årta lsmiirkc si lver: 

Flygare. A. i\[ossberg, G. 

Högre årtalsmärke I guld : 

Ganlcll. B. I~ . 

Di plom för mästa rmärke i silver: 

Bromce, F. 
E lmCJvist, .\ . 
Fri man, 1-1 . 
Gardell , B. E. 
Gcorgii -Helllll1ing. F. 
Gyllcllsvärd. B. 

Riksmeda lj i guld: 

Gnrdell. B. E. 

Diplom för riksIlledalj : 

Hjörkman, T. 
Eltmrv ist, A. 
Rönnmark. H. 

Löfmark, O. 
P('terson, K. . \. 
RÖlllll11ark, B. 
Rönnmark. L. 
Weidland, F. 
Zachrisson. V. 

Weidbnd, F. 
Werner, Hj . 
Zach risson . C. G. 

B. Svemka Pistolskyae/örbundet : 

Pistolskyttem;irke I brons: 

Bjartl11ar, Åke. 
Furuskog. N.~ 

v. KrusensI iema. A. 
Slctlenmark . l. 

Pislolskyttemärke I silver: 

Bjurling, B. 
llellman, G. 

ZachrissOIl . Y. 
Öhnell, R. 

Pistolskyttemärke I gu ld ; 

E ricsson , Ake. 
Friman, H. 
Georgi i-Hemming. F. 
GrÖll wall , E. 

C. Föreningens egna: 

Hcij kenskjöld, F. 
Kellin, P. 
Keyser, Th . 
Weimar!.:. .\. 

Se ri eb..'igare C: F. \Veidiand 

Seriebägare D: A. Elmqvist 

J etonge r : G('vär: Brons : 

469 p. 

490 > 

G. Ek wall 3/ S 42 p. 

G. Ekwall 27/ 9 46 p. 
E. Evers 3/ 5 41 :t 
E. Evers 27 j9 44:t 

Silver: 

C. Riigheimer . .. ... . 
I. Slettcnmark .... . 

3/ 5 48 p. 
3/S 49 :t 

Pistol: Brons: 
G. Hellman ......... 8/5 47 p. 

Se riemedaljer: Brons; Troedsson, A. 589 p. 

Guld: Weidland, F ..... 73 1 :t . 

Fiil tskyt tcmeda l jer: 
Ca rlströrn, J. 
J an c, F. 

Si lvcr: 
Zachrisson, C. G. 
Söderli nd , R. 

Guld: 

Brons: 
R('uterskiöld , L. 
SI('(tenmark, I. 

Weimark, A. 
\VellJl('rst röm. G. 

Wijkström, G. 

FältskjutnIng I Köping. 

Köpings skyttegille firar söndagen den 14 mars 
sin 7S·åriga tillvaro gcnom anordnande aven större 
fält skjutning till "ilken ävell S .. \.F. inbjudits. An. 
Illiilan 0111 deltagande skall vara kamrer \Veidland 
Skeppsbron 32 ti ll handa senast den 23 februa ri kl. 13 
." följd av stipulerad a ll mäl ningsavgift kr. 3: -. 

D.i föreningens grupper och cnskilda skyttar Ull 

(Ie.~ (Ic senaste åren s stÖrre fältskjutningar lyckats 
>..: rovra ell stort antal hedersprise r gä ller det även 
~ lclll.la .g:';ng ;,tt visa att S.A.F . ofta kommer alt synas 
l pnsr, slorna. Kamraterna uppmanas alltså ti ll li v
ligt deltagande. 

Fö,.ta täwllngen om "Yandrlngukölden" 

ägtle rum dcn 17/ 1 i samband med Stockholms 
Skarpskytteföreni ngs fältskjutning ,i skjutbaneom
rådel vid .. Stora Skuggan. Vädret var blåsigt och 
kallt, var for det var svårt att lIå några bättre resul 
tat. l\1~. I ~n, som även VOTO av det svåraste slaget, 
hade .folJande utseende: 1/ 6-fig. - ISO m.; liten 
1!3-flg. - 360 m.; K.g.-skylt - 300 m.; stor 1/ 3-
flg. - 400 m.; samt helfigur i sidled - 460 m. 

De bästa resultaten 
F. Weidland 
H . Frimall 
I. Slettenma rk 

blevo: 

24 tro 
22 > 

21 > 
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B. E. Gardell 
E. Jcnncl ... 
G. RUllngrcn .....•.. 
,\. E.lmqvi:-I .. 
II. \\'ester 
(j, Wijkslröm 

16 <.,1. amatörer deltoga i tiidingcn. 

Arets första fältskjutning 

21 tf. 
20 :t 

20 , 
20 , 
18 , 
17 , 

inom Stockhol ms Skytteföruu11l1 anordnades den 
24/ 1 vid Rydboholm. Red;1I1 med första busslägen
het på morgonl.'n m;\ste dc första amatörerna Il\. 

Det var representanlerna i ;"Irets t;ivli ng om ~Gyt· 
IOrpskallnan • . Av dagspressen tippade favoriter til1 
sllllseger 0111 kannan skulle dc emet1ertid i elden 
som ftlr~ta la g. H. Friman va r, som Srl m;l1lga gånger 
förr , led:!!'e för truppen. Skyttarna voro A. Elm
qvist och r . \\'cidland i kl ass M samt I. Sleltcllmark 
och T. \Vanseli u::. i klas!' I V. Ana planer på seger 
i tävlingen kunde ollleddbart skrinläggas, då en li nj e 
av 3 st. helfigurl'r. SOIll skulle \lisa sih P;l tävlings· 
\(.'tlarells c1dsignal i pip.1, behagade uppträda först 
en stund sedan skytt:lrna börjat eldgivningen 1Il0t 
:lndra mål. Endast $ lettenma rk hann kasta ett skott 
mot dc fallande figurerna. Två blev dock icke be· 
~kjuina. - Otl1r! 

En hedersam placering i toppen spolierades även
k-dcs. Av cn skyttelinje om 4 st. stora 1/ 3- fig. p;"\ 
300 11leter~ h:'ill voro två oträiiade och av ett mål. 
best:lende av ell 1/ 3-fi).!'. och en K.g.-Iaddare hade 
den lilla f;"llt 4 tr. medan den större gålt fri. -
Oskicklighet! 

Resull atet bl ev ell 6:te placering. Kungsholmen 
segrade. Amatör le(ler d04:k alltjämt tii\'lingen med 
4 segrar 1110\ Iv;i för niinnaste kOllkurrenterna. 

l dCll Ol'Clinarie fiiltskjl1tningen hade ledaren ord
nat följande mål: I/ I -fig. i front - 425 m.; liten 
1/ 3- fi l::. _ 160 m.; stor 1/ 3-fig. - 380 !Il.; 1/ 4-
fig. _ 220 m. !lamt K.g.-skytt - 340 m. .. . 

Skarp vi nd v:illade åtsk ill igt huvudbry, sarsklJt 
p.l de tre första målen, där den låg p;"\ råtl irån 

siclan. 
S.A. F ;s l;\g slutade som )j:o 4 med 19,40 i medeI

poäng. Celltr:ll segrade med 22.40 p. Elmqvi st, Slct
tenmark och \ \ ' eidlaml sköto säkert och nådde ut
miirkta resuhal på 4 :lV målen, men hade tyvärr var
dera ett llli sslyck~t ; varför slutresultaten blevo, ,~~' 
22och22tr. II . I'Tlman slu tade p.i. 17 och G. \1I,1)k
ström p;"\ 13. 

:\1;isterskapsfordringam:1 b1evo 18 tr. . 
. \. Elnt(IV;st erilvr:lde S.A. F:s fiih ~kyttelal1T1k 
Utdrag 111' dc i1l(li"idllel1~ resultatltstorna: 

Kl:lsS ~,: 13. A Elmqvisl .......... 23 tro 
17. F. Wc id land ... 22 • 
20. O. LöflTIark .. 21 :t 

28. H. Gyl\ellsviird 21 :t 

33. H. \Y ester 20 tro 

38. B. E. Gardell 20 , 
22 , Kla:=;s 1\ ': 10. I. Slettenmark 

18. G. I~ullngrcn . . . .. . . 21 , 
51. G. Berger .. ' 
52. K. Forsling 
58. T . Björkman 

Klass 111:26. Ove I.oi mark 

Stockholms skylteförbunds 
andra fältskjutning 

17 , 
17 , 
17 , 
I i , 

:ig-dc rum vid 'Rik!:tens gå rd söndagen den 15 
februari och Hledförde inga större framgångar iör 

S .. \.F. ;\lålcn voro: 
l. 1/4-figur, 275 m., 60 sek. 
2. l / J-figur, stor, 400 111., 60 sek. 
3. lI elfigur, front, 520 111 ., 65 sek. 
4. Kg.skyn, 290 m .. -15 sck. 
5. Kg'.ers., 2·10 m .. 40 sck. 
För m;islel":-.kapstii\"lingen tillkoml110: 
6. 1/6·f igllr, 220 111 .. 45 sek. 
7. 1/3- figur, 360 111., 60 sel" 
8. Kg.ers., 260 U1., 40 ~t'k. 
Det 1ll\' .. ti ~ka amlra malet var placera t ute p~ isen 

liksom ;i'vclI skjUlpJahCrlla och m!;!(.iiönle rader a\' 
bommar för \';ira medlemmar, därmed ~polierall{lc 
såväl lagre:-ultal som individuella IOpplaccrillgar. 
llibt l}'C'kadcs löjtnant Uerger, som nu återoordats 
til1 föreuingen. Yi I>lädjil 0,,3 ~t att 1.:u11113 meddela 
alt resultatet - 25 tro - räckte till S .. \.F:s fäh
~kylle t '11Irik cn \älkormagiha så god som någon. 
i\\'en \\'<lllsc\ius n;ldlic el1 god placering i 4. klas
sen llle(1 goda 24 tr. I l11ä~tcrskapstävlingen lycka
des E.lmql'ist, FrillH\!1 och Wijkströlll erövra brons

medaljer. 
l\ l ä~t<:rskapsfordrillgarna blem 21 träifar. ~!äs

terskytt blev centralarIla .. populäre Fernströtll med 
det utmärkta r e~t11tatet av 44 tr. 

ReStlitai för S.A. F:s vidkommande: 

Af iistcrskapstä1'li 'l gclI: 

19. A. Elmqvist 
25 . H. Friman 
28. G. \\,ijkström 

!lI iis'cr.~ka/'SklassclI: 

22. A. Elmqvisl 

4. klaut,.: 

8. G. Berger ..... 
13. T . \\'allselius 

31. E. i\lagtHlsson 

35. T. Björkman .... . .. 

50. s. Ribbing .... ..... 

37 tr. 
36 , 
36 , 

24 :t 

25 :t 

24 • 

21 > 

2\ • 
19 , 

• 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS-

KOMMITTEN 

Ärsberättelse för år 1936. 

Idrottskommitten har hiinnc(l iiran över!;imna Sill 
!Jcriiltelsc för vl:rksal11hNs~ret 1936. 

Kommilten har hait följande sarnm:m sällning: 

l. Blix, idrollschef: 
Th. Fredburg. vice idrotlschef; 
B. Sjöwall, sekreterare: 
E. l.öwel1heim och X. ).1'yl~n. 

t;11I1er ilr(·t hava 3 protokollförda ~al1l1nantr;;cl{'n 

hållits. 

Årel:. lörst" tävling ,t:iillde ~kidlöpning 1 mil och 
<lJ{dc rum i märk(:~",p:tret \'id Sl1ndb)berg den 23 
fehruari. I>elta/!:m<!d var li\ligt, i det att 14 (Iel-
1:1g:11'o' ;1nmiildc "il-:" till start, 5 i " .. nior-. S i oldhoy.., 
\ . uch 4 i uldl)()ys B-klassen. Samtliga illkOTllmo i 

mill p;"1 tider. som understego maximitiden för 
idrollsmiirket ( - 2 timmar':; min.), diirav 4 pn. tider 
under I timme. 50 minuter (_ villkorsIlledalj i sil
ver.) Seg'r;lft! i respektive klasser b1('\'0 Rihb;n" 

" Wijbtröm och BcJlandcr. 

Förcning'en5 Vii~ric11\ering- var förlag{l till trak
tcn ;\V BockhoI1l1s~i\t ra och iigtJe rl11ll den 26 april. 
10 man lystrade till ~tartsignalen p,i Ilen c:a 10 km . 
viii kuperade hanan ()(:h kom mo i mål p:i, som al1ti(1. 
t.::U1~ka vill ~kilda tider. Biist;\ miin i dc olika klas· 
"crn;\ hlevo: Hunngrl·l1. \\'ijkström och \\',crn. Den 
förswiimnde hade (leJl o.1.s1a tiden och erhöll därför 
en 2:dr:l intcckning i Id rottsbladets vandringspri ... 
I pri~et, som .. kall erövras J g:inger uta1l ordllillgs
foljd, h:l va nu 4 man var si na 2 inteckning:lr. näm
ligen I1tOIl1 nu nämJldc I~ llnllgren, I{ibbing. \\'ijk
~tröm och Lindbiorn. \'"dör 193i tirs tävling 0111 

detsamma tonic hli scg",liten. såv ida ovanstående 
herra r klubbmedlemm:lr ställa upp till start. 

!"eriet;idingarna iigde rum 26 lllaj - 16 juni under 
jäm före lsevis hra väderleksförhållanden. Av 17 star
tande placerade sig som bästa män inom respek ti ve 

senior- och oldboy~klasserna A och IJ följande: Sjö. 
wall. Hell ström och Falk. 

lJen 4 augusti gick S:l tävlingen i iemkamp om 
. Helm<.-r Langborgs minne. av stapeln . 6 man ställde 
upp till !itan på de rätt goda hanorna, men redan 
efter första grenelI måste en man avbryta p:i grund 
av iotvrickni llg. Som Sl'g rare utgick Falk, uppnåen
de ett re.:.ultat som översteg den stipulerade minimi . 
poängen 2300, och därmed erövrade han vandrings. 
priset för alltid. 

Simtiivlingcn den 6 augusti var detta ;ir förtagd 
till SponpalatsN i stii llct för som tidig:u'c Trane
bergsba(lcl, och hade sam\;\t 6 deltagare. A v dessa 
\Itgillgo Sjöwall , Nylcll och Löwenhjclm som seg
rare i resp. klasser. 

Tiobm])en, som iigde rum d('1I 11 - 13 ;lugusti 
Jlade samlat 11 deltagare, v;\rav dock 4 st. eIHlast 
ddtogo i mign grenar. F;11k uppn:idde högsta poiing
sU lllman, Jliinnast föl jd av Sjöwall och Friman, och 
erhöll (I;irmed den 3 :dje och sist:l inteckningen i del 
av överste S. Rålamh upps:llla vandringspriset, del 
fjärde i ur<l ningen Ilpp~att:l. r"lk hlev ;;.;\cdes :iret$ 
10·kampmä:.tarc och segrare i oldboys lJ -klas~cl1 . 
övriga kla ssegnre blevo Sjöwall och i\'ylcll. 

S.A F:s pris i lO-kamp för under ett flertal ;if 
uppnålkla 25.000 poäng, utg~r ej i :'tr. då ingen Ull ' 

der det g;ingl1a ård n;'iu upp til1 denna po.1.ngslIllIma . 

I millöpningcll . . ~Olll ägdc rum (len 4 :dC' septem. 
uer, startade CUllast l deltagare, Harry Frim;\lI. som 
fick tideu 47 min. 29 se!.:. 

FörcninJ;'cll s höstor;eut('ring fijrsiggick den 2S .. cp
tl'1l1uer p:'\ Cll c:a 10 km. l;i llg ban;l, uppbgd i Irak. 
lell al' Onngiirdssjön i ~amb;tIld med /-I ell;\ s och 
Sl1 udhyherf!:' uriell teri ngstiivling denna dag. Bäst 
inOI11 resp. klasser h\cvo l~eillil1 s. \\'estherg fJch 
Lindblom. 

l)irek tör Clae,., Il ultbergs vandring:.pr is i trekamp 
I ~ki,l,ikninf!, "in1l1i lll::' och fJrielllering<; löpning) har 
för :het erövrats a\' \Vestberf!. 

GrO:._~h:lI1dlare S. ReidJ1(~rs \'andringspris h:lr för 
aret tilldelats Söderberg i oldboys .\-klassen och 
Fredt>crg- i nldboys B·k lassen. 

I iörhum!:"ori('nteringen den 25 okt. utgick S .. \.F:s 
lag SoOn\ segrare i klass 2 B och C. l sistnämnda klass 
11lgick \V:crn SOIll segrare med Nygren p;i 4 :de plats. 

För Hiksiörbundets idrottsmärke h:lva 19 med-
lemmar avlagt föreskri\'l1a prov, härav äro 

II guldmiirkesmän 
5 silvermä rkesmälI 
3 Ur011Sllliirk .. sm;in . 
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Föregående ar salles rekord med 3\ avlagda prov, 
\'arför detta år mcdiör\ en betydlig tillbakagång'. 

Ragnar Fruuck har under året crövntl förcningcll~ 
idrottsl11t.-dalj i guld för undtr 22 åf avlagda märkes

prov, d;irav 10 år illoll1 föreningen. 

51uIIigen hava -+ godkända prO\" ;\\ lagb för iör
cningclts \'illkor,>mc{lalj i silver (varav 1 nyförvärv ) 
s.'unl för sanuna medalj i brons inom olika grenar 
38 prov (var:\.\' 16 nyförvärv.) 

\,i(\:lrc ber idruH~komt1liltcn f;"1 iramlöra siu tack 
till onlföranden, överste R;'i!amb samt major Söder
'IviSI, vilka i :ir haft viinlig-hctcn ihågkomma idrot 
lell med pris. 

,För SI~)Ckholms .'maIÖr Förenings 
idrottskommitte 

Skidtävl ing. 

I. 11'. Bli.r, 
ordförande. 

B. Sjö,.'oll. 
Sekreterare. 

Skidtiiding: 2 mil anordnas - om b.111an är öppen 
_ den 28 dennes (eljest i mars) i Sundbyberg:, 
idroltsförenings spår. Start före kl. 11 i.m. T1iv
lingen giiller iin:r1 dir. elae" Hultbcrgs vandrings
pris. dir. O. Rcicnenhcrgs pris, ocn tilliiille finnes 
rör dem, som si; ön:,ka, att fortsätta riir skidlöpar
llliirket. Startavgift kr. I : -, 

Följande i{l rottsllliin lorde infinna sIg P;I flrSlllU

tel, (]fl dc hava idrottspris all <!vhiimta: 

A ,.brink, Bellander, Falk, Fredhorg, Fredriksson, 
Frilllan. I lellslröm, I lörlin, Lindblom, Lindgren, 
I.undin, Löwenhicl11l, Konlin, Nyg-ren, Xylcn, Rei
ni\1~, Hibbing. Runngrcll, Rydncr, Sjöwall, Söder
ocrg, \\'.em, \\-e:itberg, \\'ij kström. 

Föreningen ansvarar ej för icke avhämtade pris. 

Fön:ni ngel1s van<lrinl!":>pris i idrott för 1936 ha 
ti ll ial1it: 

lIeimer I.anghorg~ minne; C. \\ '. Falk (i. alltid l. 
IliroltslJladcls vandringspris: E. G. HUJlngrcn. 
Överste Stig R;-llamhs vanrlringspris: C. \\'. Falk 

(för alltid). 
Din'klår Clacs Iluhbergs vandringspris; il. \YcSt

berg. 

hirt·ningen:, val1llringspri:> för skytte och idrolt 
gelllem;\1111 IllHler :tr 1936 ha tillfallit: 

Gro~shandl. S. Rt:idner;; pris; 
Oldboys a) E. Siiderberg. 

h) T. Fre<lborg-. 

Bestämmelser. 

f(jr Oloi ncichenberg:> vandringspris iör s.kyltar och 
irilultl'lllän inom Stockhfllms .\maIÖr Förening. 

Priset iir ett för$Ök alt eiter delvis nya linjer 
11ppnll1ntra förellingen~ :.kyttar och friluft~(idrotts)
miin til1 gemensam t1ivlan. 

l~edit1ig:td alt deltaga i (le årliga .-;Iut provcn om 
pri~ct iir varje medlem, som under kalenderåret och 
före den dag, .~l u tpro\' a) h!'tlks, fullgjort iöljalHh.: 

;..: 'i'alifi(cri'lysprm). 
al ullfillflen som representant lör S .. \.F. delta);it 
och slutfört någon skidiiiltskjutning med gevär 

dl.., :"1 n:'\got av de i Stockholmstrakten upplagda 
märkesspå ren eller vid a\' idrottskommillcn anord
nad elle r godkä nd tävling hava löpt 10 km. å skidor 
;\ högst 1 tim. 15 min.; 

IJ)Ollfiu!lt'1I som representant iör S .. \.F. hava deJ· 
tagit i och slutfört någon alhniin orientcring (resp. 
av föreningen anordnad) ella fl någon av de i 
Stockhohn med omnejd för \andrarmärketupplagda 
banorna hava til1ryggalagl 15 km . på högst l tim. 
50 min. 

S/lltprov 
a) I S<lmhaml med föreningens mä~ter~kapst:i v

ling"r i tiokamp Införa dehagam;\ efter vars och 
ens egel val 3 kast med antingen <Iiskus, spjut eller 
killa. Dcn S0111 erhfil1cr högsta poäng enli gt Sv. 
Idroll:.fÖrhundets tiokampstabell, i.ir pbtssiiira l , 
dcn n~i~t b:iste platssifira 2 o. s. v. 

h) Den av deltagarna, som vid den s. k. kriiil
"kjutnillgcn oav:>ett klass erh iU ler högsta po:ing i 
prccisionsscricll t verklig poäng utan c\-. för dagen 
bestämda tillägg eller avdrag), j;ir platssiffra 1, 
den I11L'(1 Il:i~t högsta po:ing platssifira 2 o. s. v. 

Den deltagare, som i slutproven a) och h) er
håller sal1l1Tl:lI1lagt läg-sta platssi i iran, hlir vi nnare 
för året. Vid lika plat%iifra gäller i iörsta hand 
kast prO\'CI, i amlra hand flesta 5: 2. :i; l etc. i prcc.
serien. - Vinnaren erh rd ler CII mi niatyr av priset. 

För all priset :ikall utg:"l iot·dras, alt min"t 5 (lel
tagare slutfö ra slutprov b. Ständig ägare av priscl 
blir dcn, S011\, oavsett ordn illgs följden, 3 gånger 
crÖ\Tat detsamma. Priset uldelas vid kriiitskjut
ningens prisutdelning. iörsta g;'ingen 1937. 

STOCKHOLMS AMATÖR FORENINGS MEDLEMSBLAD. 13 

STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINGS ställning den 3' december '936. 

TILLGÅNGAR: 

Kontanc i kass."l.1l 
III\·cntari<.!r ...... . ....... .. . 
\·är<lct1appcr 
Oeposit ionsrä knill.g 
Sparkasser:ikning 
Kapi laIräkning RiksskölrJcll 
Checkräkning 
Postgiro 
Medkmsmärken 01 s t. å l :70 kr. ........ . 
1262 skott till mauserg<:\'ä r å 6,3 öre Kr. 79: 50 

Kr. i58:35 
> 250: _ 
> 3.500:-
> 6.975: 97 
) 1.1 69: 95 
~ 1.533:
) 107:80 
> 

> 
5:-

103: 70 

~o skoll ti tt pistOl iL 10 öre ~ 4: _ ) 
Onldcladc priser . 

SJ: 50 
158: 60 > 

Kronor 14.645: 87 

S KL"LDER: 

Pn·S/OllJcr: 

[):l1ncrnas I)risfond 
Kamratcrnas 

Bankir Kils Perssons fond 

Bcrgsing. F. Q. Carlins lond 

Fotke FagreIls Minncsfond 

!:i.!\. F :s prisfond för l O-kamp 

Riksskölden 

Ständiga 11le<llemmars fond .. 

K,. 721 : -Kl 
> 721: 46 

> 500· 

) 533:05 

) 1.000: -

) 1. 169:95 Kr. 4.645:92 

) 3.033: 

) 3.450: -
Kapi laikonto . .............. ) 3.516:95 

Kronor 1 4.~5:87 

Vinst- och förlusträkning 1936. 

:\1 e<lJemsal·gifll'r 
Riintor 

Sk)"",: 

I:.i"KOMSTER: 

R:illlor O(h prislon<ler Kr. 143: 9~ 
GA,·or till priser .. ) 107:68 
Insatser "id årelS lavhngar ) 651:_ 
Löscn a,· skyltt:märkcn ...... :. 36: SO 
A,' S.A.F. eröl"radc »Cnningpris<:r) 47: -

Kr. 2.425: 
:. 211 :55 

FrAn 1935 fonderad<.! prismedcl ) 170 : _ Kr. 1.1.56: 12 

Idrutt: 

Ers:it lning för idrOl tsmärkcsprol' 

Al/mäl/ l/lI inkomster : 

Annons<:r i rncdJel~ttI~det 
Vinst 3 programml't 
Dh'<:rsc inkOlllsler .. 
Glvor ... 
Laralllimedel frän Stockhohns 

Skytteförbund 
Statens understöd 1936-1937 
Förtjänsl å ammunitionskonto 
Förtjänst il. medlemsmärken 
An'ls förlust 

K,. 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 15 : ~O 

445 : 
75 : 

179: 
2~: 

7Z: 25 
212: _ 
-fil: 30 

2 : 75 K,. 1.421: 30 
> 166: J9 

K TOnor 5.395: 86 

Stockholm den 4 februari 19J7. 

L:TGIFTER: 

Omkusllmdrr: 

Trycks."l.ker 

Di,' utgifter 

Medlcmsbladel (5~ sidor) 

AnnOU'pro\·i,ion .. 

Årsavgifte r 

F ör säkri ngSI)remicr 

Skyttcmatcrial 

Jtl rot tsrnaterial 

An mii lningsa\"gif lcr 

=,kjutins\ ruktör o. mar köre r 
Porlo 

1i yra för skj utbanan 

KrOlloskatt 

Bidrag till Cur1ingscktionerr 

Skyttet1riser 

Idroltspris<.!r 

Utdelad fri anllf1llllition 1l1. In. 

Kr. 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

85:UO 

668: 39 

63-f: 25 

13J: 50 

128: 50 

15: 50 

88: 18 

19:-

143: 25 

900:-
186: 42 

300:-
3~: 98 

40:- Kr. 3.377: 57 

) 1.4i3: 30 
:t 200: -

> 94: 99 
Avskrivning å in\Cnla rier ........ . > 50:-
AI·sänning till ständiga medlemmars fon,1 > Z"L -

Kronor 5.395: 86 

ERIK A. OHLSSON. 
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SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni !tö,," EdrA ; riifömnål i r."U. silvn, 
nysilwr och Imn - ~n dr populiir4 

SKYTTESKEDARNA 
fo"k/,.JuigaJl bos 

J UV ELERARE 

H . J O H N S O N A.-B. 
KONSERTHUSET 

Ttl. ~o JJ /6 - srOCKHOUI - Kung/gill/an 41-.4) 

B AN KIR F IRMA N 

C. G. CERVIN 
G ru ndad 18'57 

MALMTORGSGATAN 6 

STOCKHOLM 
Telcgram:r.dress: Cervins 

Medaljer - Plaketter 

Klubbmäslerskapstecken 

Föreningsmär~en 

Katalog och skinUhslag 
hin på begäran ! 

SPORRONG & CO. 
KUNGSGATAN 17 STOCKHOLM 1 

Telofon : Namnanrop "Sporrong & Co" 

c;; Ij 17 11 CI 

V ÅRA ANNONSÖRER 

och Ni gynnar 

FORENINGEN 

Åberopa alltid annonsen vid alb Edra inköp! 

A.-S. HOVJUVelERA RE 

K. A N D E R S S O N 

OPERAHUSET 

Medlemmar! 

JUVELER, GULD, 

SILVER, NYSILVER 

Raka & Klipp 
Eder i 

Rak· & Frisersalongen 
8 Norrtullsgatan 8 

Välgjort arbete. 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mönster och stilarte r finnes 

Stö rsta sortenng till lägsta priser 

Engelska@Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

80kl •. SKandia, Slhlm 1931. 

• 

Stockholms N:r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

32:dra ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 1937 

ROdftk!lonon , ftdre ll: 
Utdelas gratis ti ll 

fö reningens medlemmar 
Ansvarig utgivare : SVEN SVENSON 

B. ENAR GARDEll 
/(Ung l gfttftn 37. Vt lr. -Slodhotm 

Tet . 21 HOS. bOl lad 611211 

Före ningenl pOJ tg lfO 516(1 

Nya medlemmar. 

Aktiva. 

Den 28 februari. 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

STYRELSEN 

Banktjänstem~Vollrath Tamm, Arti1Jerigatan 77. 

Löjtnanten vid Flottan Gunvald Berger, Grevga-

tan $7. 

Den 16 mars. 

Löjtnanten vid Flygvapnet Sven Erik Ljungfelt, 

Rådmansgatan 2 $. 

Civilingeniör Jan Erik Rådberg, Vallingatan 13. 

Är,mötet. 

Föreningens 4r de årsmöte ägde rum på restau
rant Metropol den 16 februari under ordförande
skap av friherre Rålamb. 

Avsägelser förelägo denna gång från skjutchefen 
herr Yngve Zachrisson, som avflyttat från suden 
och från vice skjlltchefen herr Orvar Löfmark, 
som undanbett sig ålerval. T ill skjutchef valdes 
herr F. Weidland och tiU vice skjutchef herr F. 

Georgii-Hemming. Till ordförande omvaldes med 
tacksamhet och acklamation friherre R!lamb. Även 
övriga avgående styrelsemedlemmar omvaldes. 

Förhandlingarna gingo raskt undan, inte ens de 
nya stadgarna förorsakade någon längre diskussion, 
utan årsmötet antog det av styrelsen framlagda 
förslaget utan ändringar. 

Årsmötet beslöt enhälligt, att till föreningens 
hedersledamot utse grosshandlare Sten Stendahl. 
Föreningen har hittills endast haft tv! hedersleda
möter, Harald Sohlman och Viktor B:dck, tv5 
stormän p5 skyttets och idrottens område. Genom 
att efter dessa namn få införa Sten Stendahl ha vi 
sökt giva uttryck för den tacksamhet fören ingen 
känner. Anledningen härtill är välbekant för med
lemmarna, vare nog sagt att det inte finns en 5rs
berättelse under den ojämförligt större delen av 
föreningens tillvaro, som styrelsen icke haft anled
ning att nämna grosshandlare Stendahls namn. 

Efter förhandlingarnas slut riktade ordföranden 
en varm vädjan till alla föreningens medlemmar 
att verka för rekryteringen - en vädjan, som ,i 
hoppas inte kommer att förklinga ohörd. 

Direktör Reichenberg hade i skrivelse föresl~git, 
att föreningen borde utgiva en ny matrikel samt 
med förslaget fogat en frikostig donation och en 
uppmaning till de närvarande medlemmarna att 
tillskjuta det felande beloppet. Tack vare den 
frikostighet med vilken de närvarande kamraterna 
förs!go den utlagda listan med namn och belopp 
säkerställdes utgivandet av matrikeln. 

Av de fyra 25-hsmännen hade trenne infu0!1it 
sig. Ingenjör Ahrenberg hade rest från Nyköping 
för att hämta sitt märke, därmed infriande ett löfte, 
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som han gav vid avflyttningen från huvudstaden 
år [914. " Kommer jag inte förr så kommer jag, 
när jag Ur lj-års-märket", lär han då ha yttrat. 
Vi tack2 ingeniör Ahrenberg fö r att han infri.adc 
det löftet och hoppas au samvaron med äldre och 
yngre kamr.lter erinrade såväl honom som de båda 
övriga 25-!rs-männen, advokat Wallberg och direk
tör Krogh, om gångna angenäma dagar inom 
S. A. P. . 

Sedan ordföranden vid supen talat för föreningen 
och för 25-års männen, tackade advokat Wallberg 
i ett livligt uppskattat anförande, varvid särskilt 
herr Wallbergs egna idrottsliga och skymliga pre
stationer yoro på tapeten. Blygsamt nog reduce
rade talaren dessa prestationer t ill närmare o-värdet. 
När sedan även de övriga 25-års männens presta
t ioner förmodades böra mätas med samma mått
stock, uppkallade detta professor Hessler till livliga 
protester, ~tminstone vad avsåg ingeniör Ahrenberg, 
som en glng i tiden u tfÖrt glänsande skyttsliga 
bragder inom S. A. F. 

Först långt fram mot småtimmarna begåvo de 
sista medlemmarna sig hem efter en i allo angenäm 
afron. 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, av Stockholms Amatör Förening 
utsedda att granska föreningens räkenskaper och 
styrelsens förvaltning för ~r '936 f~ härmed av
giva följande ber:iuelse. 

Vi hava granskat räkenskaperna, som äro försed
d;t med vederbörliga verifikationer och förda med 
ordning och noggrannhet samt tagit del av styrel
sens protokoll och övriga handlingar, vilka lämna 
upplysn ing om föreningens verksamhet och Sty
relsen förvaltning. Någon anledning till anmärk
ning har därvid icke förekomm it. 

Föreningens värdehandlingar hava därjämte av 
oss inventerats utan anmärkning. 

Beträffande resultatet av föreningens ekonomiska 
förvaltning för år '936 samt ställningen vid sam
ma års slur få vi hänvisa till balansräkning samt 
vinst- och förlusträkning, som intagits i Stockholms 
Amatör Förenings Medlemsblad nr , för år 1937, 
och vilk2 överensstämma med räkenskaperna. 

Då styrelsen på ert förtjänstfullt sätt omhänder
haft föreningens angelägenheter, tillstyrka vi, 

att st}' relsen beviljas :msvarsfrihet för förv.ut
nirrgen under år '936. 

Stockholm den 24 februar i 1937. 

ETik HI'IISlI:'lI. A. v. KTflsl'nsljl'TlIa. 

MedlemsanskaHnlng. 

Det är roligt att läsa ~rsberättelsetna, när de fö r
tälja om segra.· fö r fören ingens grupper eller en
sk ilda medlemmar i skytte eller idrort. "Första 
laget sköt glänsande", H • • • blev en stOr triumf 

för S. A. F ....... nytt rekord", "det utom-
ordentliga resultat, att av de 121 medlemmar, som 
under Iret lossat 50 skott, ej mindre än 68 st. 
erövrat n3got av statens ursprungliga skynemärken 
eller irt21s.diplom", " ... att S. A. F:s starka ställ
ning utåt helt säkert ytterligare befästs. " Nog 
blir varje unn amatör varm i hjärtat av aH läsa 
s!dant. Men räcker det? 

Det blåser äntligen förlig vind för skytterörelsen 
nien i Irsberättelsen sdr det likväl "jämfört med 
föregl!.ende 5r utvisar det totala medlemsantalet en 
minskning med 6". Visserligen en högst obetyd
lig t illbakagl!.ng men dock en tillbakagång, när det 
borde gltt framk - Här kunna alla med lemmar 
dock hjälpa t ill lika bra. För att anskaffa nya 
medlemmar behövs inte att vara en framgångsrik 
skytt eller idrottsman. Men det behövs att ha 
tro pli. dessa rörelsers höga syfteml!.l och det behövs 
vilja att hjälpa till. - Det finns sl!. många, vilka 
som pojkar utövat idrott eller skytte men som 
sedan aven eller annan anledning lagt upp. Helt 
säkert känna vi litet var s5dana. Tala med dem. 
Berätta hur vi ha det inom $. A. F. Säg dem, 
att man visst inte behöver vara någon mästerskytt 
eller guldmärkesman inom idrotten. Just för mär
kesskyttar och motionsidrottsmän är S. A. F. särskilt 
lämplig. Få vi bara nya medlemmar, nog få vi 
då duktiga sk} Har och idrommän. En del kanske 
tröttnar men andra stanna kvar och värva nya 
medlemmar. Vi vädja till Er alla, hjälp till med 
rekryteringen! 

Det har roat redaktören att ställa upp en liten 
tabll!. över "vilka som anmält vilka" av S. A. F:s 
medlemmar, som voro marrikeiförda den I l 1937· 
Det är endast 16 st. som komma över ett antal 
av fem. Nog kan vi väl möblera om den för
teckningen till nästa [r! sa här ser den emeller
tid lit. 

F. Gwrgii.Hl'mming " n. I. Bli,; 7 Sl. 

Thor Frl'dborg " " 
N. GyJ!emvärd 7 ., 

H. Friman " " 
E. Garcll'1l 6 ,. 

H. Forssberg '7 " 
L. RÖfmm:l!'k 6 ., 

Svtn Svtnson " •• A. Tr~cmon 6 " G. RunnJrcn .. .. E. Hell~cn l " Y. Zachf\!>SOO .. '. H. Pb.tc l " B. G,'llcns\';ird " " 
R. Söclcrlincl l " 

Meddelande från skattmästaren. 

I lI.rets första nummer av Medlemsbbdet med
delade jag ;trt icke heller i 1I.r någon inkasserare 
kommer att användas för avhämtning 2V medlems
avgifterna, varför medlemmarna anmodas att inbe
tala beloppet pli. S. A. F:s postgirokonto S 164l. 

Tills dato har ett femtiotal avgifter inkommir, 
men jag hade hoppats pl!. minst 100 st. vid denna 
t idpunkt. 
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o Detta föran1ed~r mig att l!.terigen plminna om 
arets medlems2vgtft och för att underlätta inbet2l
ningen utsändes med detta nummer ytterligare en 
postgiroblankett. 

Banskyttet börjar. 

MEDDELANDEN 

fRÅN 

SKJUT

KOMMlTTEN 

Den 18 april inledes skjutningarna 11. banan. 
S. A. F. kommer att d isponera samma avsnitt l!. 
banan, som under senaste år. Inför starten har 
skiutkommittt!n inga väsentliga nyherer att bjuda 
pli., utan vi sätta i gll.ng efter känt mönster. _ Men! 
u'tom oss alla sätta i ~ng redan fran början. Det 
är för oss . alla s~ trevligt att sl ippa de besvärliga 
komptettenngsseflerna under ruggiga november- och 
decembersöndagar. 

Kommitttn har i slutorden till sin berättelse över 
fjoll!.rets verksamhet pekat pl!. ett par fö rhll.l1anden, 
som det nog kan vara skäl i att än nu en gång 
begrunda. 

I. Ej mindre än 68 amatörer erövrade under 
1936 nå'p0t av statens skyttemärken eller diplom 
för dylikt. - Si ffran är mäkta imponerande men 
p! il1t~~ .sätt a~sk~äckande. - Om vi alla äro med 
fran bOfjan, sia V I den lekande lätt. 

2. Kommitttn kunde under l!. re[ icke redovisa 
nll.gon ökning i ~yrekryteringen. Detta är nog en 
sak, som kom nmten ICke e.nsam kan lastas för. 
Utan medlemmarnas goda hjälp kan kommitten 
!.cke g~ra .så mycket f~r rekrlteringen. O m vi 
aven harutmn2n skulle hjälpas at ett tag. sI skulle 
sekreteraren säkert vid uppgörande av årets bok
slut med stolthet kunna ti ll 2lla de andra stora 
framglngarna även nOtera "ökad rekf),tering". 

~ öv~igt önskas S. A. F. en fortsatt god represen
tation , konkurrensen med and ra föreningar. Våra 
skyttar tillönskas en god skyttesäsong med kor
rekta och angenäma fö rhmanden l!. skjutbanan. 

.1ill sist önskar skjuclwmmitttn fl komma i 1t-
IlJut2nde av skyttarnas välvilliga överseende med 
de fel och brister, som kunna komma att uppst3. 

Skjulchefen. 

Utdrag ur programmet. 

April 18. 

25. 

Maj 2. 

6. 
7, 

Föreningens övningsskjutningar å bana 
taga sin början. 

Enbart övningskjuming. _ Orienterings
löpning, (ev. annan dag) samt om " Idrotts
bladets vpr." 

Tävling om "Jubileumsskölden" och 
"Skjutchefens poängpris". 

Övningsskjuming. 

Pi~to l s.kjutn. l!. Svea Livgardes kammar
skjutnmgsbana med början kl. 17.00. 

Nya priser att skjuta om. 

Sk;utchefens poängpris. 

Förenin~smedle~men T~ure Bergentz har upp
satt ;,tt P~IS, som ~~vlas,?m l ~amban~ med tädingen 
om J ubileumsskolden enligt bestammelser som 
komma att intagas i årets program. ' 

Vandringspris i stående skjutning. 

S:uom ersättning för den under l r 1936 av 
Harry Friman för alltid erövrade "Drewespokalen" 
kommer styre.~en att .Ilpp~ätt:l. annat lämpligt pris, 
varom skall radas enligt samma bestämmelser som 
varit gällande för "Drewcspokalen". ' 

Emil Hesslers vandringspri s I fältskjutning. 

Emil Hesslers tidigare vandrinspris vid mäster
s~apstä~ lingen i fältskjutning eröv rades förra aret 
fo r all tid av Lennart Rönnmark. Donator ha,' 
välvill i .~t ställt ~tt nytt pris till förfogande, varom 
skall tavlas enilgt samma bestämmelser, som varit 
gällande för det föregl!.endc. 

4:de klassens vandringsp ris i fältskjutning. 

Orvar Löfmark erövrade 1936 för alltid "Stock
holms-T idningens pokal av Sr 1931". Styrelsen 
kommer att sätta upp ett nytt pris med samma 
bestämmelser som för det tidigare priset. 

Skytteväns vandringspris . 

Yi~ tävlingen om detta pris utg!r s:uom heders
pns ull segraren en miniatyr, skänkt av "Skyttevän". 

Läkelolfatet av å r 1935. 

.S~graren i tävlingen om detta pris erhåller en 
mllll:ltyr, skänkt av "Läkerolfabriken i Gävle". 



4 STO CKHOLMS AMATOR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD 

Handlcaptävllngen I stående. 

Hederspris till denna tävling hava ställts t ill för· 
fogande av länsarkitekt Thure Bergentz och apo
tekare Albert Troedsson, 

Rlksfältlkjutnlngen I Sala den 21 februari. 

Till denna förnämliga tävling hade endast ett 
rel:uivt f Kral amatö rer anmält sig. Skidlöpnings
b,Pct kom av sig redan vid ing3ngen. Vi hade 
nagra verkliga storhejare anmälda mcn det bar sig 
inte bättre än att tv! av dem 11g hemma i influ
cnsa _ den tredje råkade också sova på sitt ör:l, 
när dget gick, inte för sällskaps skull, utan av 
misstag. Då han emellertid uttryckt sin stora leds
nad över malö ren, vilja vi lha nåd gå för rätt och 
utlämna inte hans namn åt t rycksvärtan , Men för 
att återgå till dc ~ matörer, som verkligen kommo 
med ~l tåget och på prislistan, så kan vi inte 
underlata att buga oss för Harry. Den gamle 
kämpen skötte sig finfint och sköt hela 23 träffar 
a\f de 24 möjliga och placerade sig 50m 4:de man 
i klass Vill i B-tävlingen. I övrigt ha vi endast 
kunnat återfinna Bellander, som ä\fenledes blev 4 
men i klass VI och Hazelius, som blev 22 i klass 
V, bIda i A-tävlin gen. Laget i B-tävlingen sluta
de på 10:de plats och erövrade därigenom ett 
vackert pris till föreningen. 

Tredje förbundsfältskjutningen 

fö r året ägde rum söndagen den 7 april vid Mone
by. Sergeant Billetn bjöd denna gång på en relati vt 
lätt skjutning, som torde ha t illfredsställt stora 
flertalet av de tävlande skyttarna. Det är nog i 
allmänhet så, att skyttarna känna sig mera bclhna 
med en relativt hög träffprocenr, även om resul
tatet icke alltid räcker tiU prislistan. Man får nog 
den känslan, att man skjuter skapligt, om man 
kan komma upp i ett par och 20 träffar, under 
det att ett l'esuJtat på 12-14 träffar näppeligen 
tillfredsställer skytten, även om det skulle räcka 
till pris. Så länge trängseln i toppen dessutom 
icke blir alltför svår, torde behovet av svårare 
skj utningar knappast föreligga. Fyra man nådde 
29 t räff, vilket torde tyda på, att skjutningens 
svårighetsgrad var synnerligen väl avpassad. 

Må/nI VOTa: l 6 fig . 150 m. 
1 1 " 475 .. 

liten 1 3 .. 350 .. 

Kg.ers. 240 m. 
Kg. skytt 330 .. 

Mästerskapsfordringarna blevo 23 t r. 

Am;ttörerna hamnade pi 6:te plats i lagtävlin gen 
med 23.60 i medeltal. Härtill bidrogo: B. Rönn
mark _ 29; Q. Löfmark - 27 ; F. Weidland - 26 ; 
A. Elmqvist - 22; E . .I ennel - 14; 

S. A. F:s fäl tskyttetallrik erövrades av Bertil Rön n
mark . 

Utdrag ur prisJiJtortla: 

Kl. M. 3. B. RÖnnm<l.rk 29 tro 
S. B. E. Gardell 28 .. 

IS. O. löfmuk 27" 
19. F. WeidLinJ 26" 

Kl. IV 25. N. r-orsling 25 tro 
32. I. Sletrenm<l.rk 24 ,. 
40 T. Biörkman 23" 

Köpings skytteförenings 75 årsjubileum 

firades söndagen den 14 mars med en stor fä lt
skjutning i Köpingstrakten. Deltagarantalet v~r 
C:2 900 fr3.n 6 förbund. Arrangemangerna Vid 
själva tävli ngen voro förstklassiga och måIanord
ningarna sådana att helhetsintrycket blev "en extra 
tre\·lig fältskjutning". T yvärr inträffade emellertid 
eet par d ikeskörningar på de svåra och isiga vägarna, 
varigenom hela täv lingen försenades c:a två timmar. 
Några av de sist startande patrullerna kommo häri
genom ;tct beskjuta dc sista målen i t illtagande 
skymning och snöyra. 

De riitt svirt: m/Hm utgjordes av: 

kg.skytt _ 360 m; l 4 fig. - 280 m; liten 
1 3 fig. - 380; 1 l fig. i sidled 425 m i 1 6 fig. 
_ 240; stor 1 3 fig. 360 m. 

För S. A. F:s vid kommande blev dagen en klang 
och jubeldag. När s5g man två lag från S. A. F. 
bland de tio bästa i en sådan konkurrens? Första 
laget (Elmqv ist - 29, B. Rönnmark - 28, Weid
lad _ 28) helade 2:dra plats bland 90 tävlande 
lag och blev därigenom bästa stockholmslag. And r;t 
laget (SIeuenmark - 28, Löfmark - 27, Gardell 
_ 24) slutade på 7:de plats, slaget bland stockholms
lagen endast av S. A. F:s l:sta lag, Södernulm och 
Liljeholmcn och Skarp. 9. - tvenne förnämliga 
hederspris till föreningen torde komma att bliva 
belöningen. 

Individuella remlttlt för amatörerna blevo: 
Kl. M. 18. A. Elmqvist 29 [To Hederspris och brommed~lj. 

2l. S. Rönnm~rk 28" 
29. F. Weidland 28 .. 
37. O. Löfm~rk 27" 
M. B. G)·lIensvärd 24 " 

" 
" 
" 

70. B. E. Gardell 2~ " " 

" 

Kl. IV 6. I. Slettenm~rk 28 tro Hederspris och sih·ermedalj. 
49. T. Björkman 23" " 

l tävlingen 'med förutanmält 12 mannalag mel
lan förbunden deltog Elmqvist i 5tockholmslager 
och bidrog därmed verksamt till dess överlägsna 
seger. 

T ävlingen omfattade även en lagtävljng mell;tn 
förbunden, i vilken de 25 bästa resultaten räk
nades. Stockholm segrade även här och i det la
get deltogo ett flertal amatörer. 

Fältskyttekårens tävling. 

gick trad itionsenligt Marie Beb~delsedag. Som 
vanligt var S. A. F. representerat av några goda 
fälts kyttar, vilka dock, som vanligt i denna tävling 
skulle man nästan kunna säga, icke hade n!gra 
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större framgångar. Det var inte utan att man 
st.ällde mycket höga fönränrn ingar på S. A. F:s lag 
Vilket var exakt förstalaget från Köping föregående 
s?ndag. Alla tre misslyckades emellertid skänd. 
ligen och lag.::: t hamnade otroligt Ilogt ned i resul
tatlistan. Elmq\' ist tröstade dock k;tmraterna med 
att skjutningen v;tr generalrep för jubileet i Västerh 
och således borde båda gOtt för framgångarna där. 
. Ende amatör, som lyckades komma med p~ pris. 

Iman var Gardell med 23 träffar. 

Föreningens statistik. 

I S.1!". F:s statistik finnes ett upplägg, som heter 
"Amatörer, som slagits om mästartiteln i skols kjut
ning". Från o. lll. år 1912 finnas rit t så fullstän
diga uppgifter men för åren 19 16, 1917 och 1920 
finnes dock endast antecknat att Erik Hellsten , ? p., 
A. Gyll~nk rok 191 p. och :rönnes Björkman ? p. 
voro masrerskyttar. Om nagon kan lämna sekre
teraren något mer detaljerar!e uppgifter beträffande 
dessa år vore de~ av stort värde. Sekreteraren 
utlovar i så fall till ett kommande nummer en 
s;tmmanställning a\' resultaten fr. o. m. år 1912. 

TävlIngsnerver. 

Inom alla sky neförening:1r och icke minst hos 
v;r c§en S. A. F. kan m :m göra den i:.kttaselsen, 
att mangen skyn, som under träning uppnår höga 
res.~ l tat, för nöja sig med synnerligen blygsamma 
poanger, då ~an deltar i en tävling. Ett dål igt 
skott kan omintetgöra icke blort den indi viduella 
framg~ngen utan även föreningslagets utsikter till 
placermg, och vetskapen härom gör skytten ner. 
\fÖS. 

Finns dw d~ ingen möj lighet att skapa något av 
tävlingsaHtlosfär kring en vanlig skj utning, så att 
skytten kunde arbeta bort de allra värsta utslagen 
av tävlingsnervositet? 

jo, möjligheten finnes, men jämförelsevis få ama
törer synas begagna sig av densamma och ända
målet med denna lilla uppsats är att rek~mmendera 
det tillvägagångssätt, som undertecknad känner till 
av egen erfarenhet. 

.. T~ningen ut9öres h.dt enkelt av skjutning om 
forerungens s~r,~medaJJer och seriebägare. Det 
mest karakterIStiska I bestämmelserna för dessa 
skj u~in.~~r är den fordran •. a.tt serierna skol;t skju
tas. l Jol,d o~h att en ~HllImumpoäng rör ~arje 
sene ar faststalld. Detaljerade bestämmelser atc:r
finnas i föreningens skjutprogram, och jag vill här 
endast nämna, att fordringarna synas vara ganska 
blygsa.mma --:- ~nda tills man prövar på uppgiften! 
Det ligger JU mgeming märkvärdigt i att skjuta 
4~ eller 47 poäl~.g på en tavelserie, och vanligen 
gar det lekande latt att klara av fem eller sex serier 
exempelvis p~ en vacker onsdagsk väll under som
maren. Men d~ inställer sig obevekl igen tä vlings-

nervositeten , och vetskapen om an vara tvungen 
at~ börja. ~m fdn början, 51 snart någon serie under. 
stiger tnlmmumpoängcn, kan komma skytten att 
~.arra becln~Iigt. Liggande går väl an, men hur 
latt ramlar Icke eet skott i knästående Ut i treans 
ring för att nu ej nämna stående. Var oc.h en 
som kommit upp till åttonde ~rien, h;tr crfari~ 
vilken otrolig virveldans kornet beskriver över 
tavlan (i s \·år.~ fall ! avlorna). "Ta' det lugnt", säger 
man. Det ar svart att "ta' dc' lu<>nt" i tionde .. . 
serien, om tva poäng förlorats i knästående och 
resu ltatet sålunda måste uppgå till minst nio i ståen
de för att den anspråkslösa 47·an ej skall spräcka 
hela raden godkända serier. Klarar skytten den 
uppgiften, så betyder det att han har goda nerver. 
och då tål han ocks1 påfrestningarna t. o. m. vid 
en mästerskapstävl ing. 

8mi/ Rihmmark. 

MEDDELANDEN 

rRAN 

IDROTTS

KOMMITTEN 

r örwingens skidtävling ägde rum den 28 febru
:tri i D. N:s och S. I. K:s märkesspår vid Su ndby
berg. Denna söndag var den enda under en utmärkt 
god skidvimer, som visade plusgradc:r och regn. 
10 medlemmar hade kom mit ut till banan, men 
endast 6 starrade. 

Rerult.llef/ blf'tlo [oljandl': 

Seniorer: 1. B. Kcllin, 1:57:41, 

Yngre old boys: l. G. \Vijkström, 1:56:20 

2. E. Reinius 2:11:15 , 3. B. West berg 2:26:10. 

Äldre old boys : 1. E. Nordin 1:58:00. 

Prov på skidlöparmärket har avlagts av R. D. 
Söderlind, C. W. Falk, G. Ekvall, B. Kellin och 
E. Nordin. 

! ~ä,' l inge." o~!. dir. ~l.aes Hultbergs v~.ndrings
pm ar ordnlllgsfolJden foljande: I. G. WIJkström 
2. B. Kellill, 3. E. Nordin, 4. E. Reinius , 5. B: 
Westberg. Den senare är innehavare av priset. 

T vå grenar :'hersd, nämligen simning och orien
tering. 
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SKYTTEFÖ RENIN GAR 
Ni kii~r EJ,a prisfo"I1/31 i 1.MM, lil«r, 
nysilvrr och rmn - a"wn de populiira 

SKYTTESKEDA RNA 
flj,Je/"lttit..JSl hos 

J U V ELERARE 

H. J O H N S O N A.-B. 
KONSE R THU SE T 

Ttl. ,lO J) /6 - S'TOCKHOL/lt - Kunt,sgatan 4'-43 

BANK IRFIRMA N 

C. G. C E R V I N 
Grundad I 857 

MALMTORGSGATAN 6 

STO C KHOLM 
Telegramadress: C l.'rvin s 

Medaljer . Plaketter 

Klubbmästerskapstecken 

Föreningsmärken 

Katalog och skilllöulag 
hitt på begäran! 

SPORRONG & CO. 
KUNGSGATAN 17 STOCK HOLM l 

Te le fon : Namna nrop " Sporrong & Co" 

c;}'cJnna 
V ARA ANNONSÖRER 

och N i gynnar 

FORENINGEN 

Å~rop3 alltid annonsen vid alla Edr,1 inköp! 

A.-S. HO V JU V ELERARE 

K. A N D E R S S O N 

OPERAH U SET 

Medlemmar! 

JU V ELE R, GUL D, 

SILVER, NYSILVER 

Raka & Klipp 
Eder i 

Rak- & Frisersalongen 
8 Norrtullsgatan 8 

Väl gjort arbete. 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mön ster och stilarter finn es 

stö rst a sonenng till lägsta pn ser 

Engelska~Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Boklr. Skandlo, SIMm 1931. 

Stockholms N:r 3 

32:dra ärg. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

Föreningen stiftad den 21 september 1890 1937 

Utdelas gratis till 

fö reningens medlemmar AnsvlIrig utgivlIfe : SVEN SVENSON 

R"doklionenl "dfeSI: 
B. ENA R GARDEll 

KungigOIan 31, VI If. - Slockholm 
T"I 11 H 05, bOIlOd 61 n 11 

f ö .. nlngenl pOllgl ' Q 51641 

VÅRUTFÄRDEN 
Yårutfärden äger rum söndagen den 6 juni och ställes till Bög. R.,an företages 

med extra bussar, lom avgå från 'arlaplan kl. , f. m. precis. 

Matsäck bör medtagas. Resa, anmälningsavgift och insats till gevärs- och pistolfältskjumi ngen är 
S kronor. För deltagare I endast gevärsfäl tskjutning är denna avgift 4 kronor och för deltagare 
endast I pistoltältskjuming 3 kr. För damerna är bil jettpriset I : 50 kronor, och barnen få som 
vanligt medfölja gratis. - Hemkomsten beräknas till omkring kl. 8 e. m. 

/ MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA! 

TÄVLtNGSPROGRAM 

Fältlkjutnlng med arm6geyär: JO skott. 
Klassindelning: 

A. M~slerskapskla~n. 
B. IV kl:lljscn. 
C. III kJaS$('n. 
D. I och il kl_rna. 

MHlleukaplUiYling me d arm6geyär: 18 $kotI. 
De 12 bästa skymrna frln fä ltskjutningen 
inom klasserna A och B unagas till förnyad 
täY]ing. Den som uppnlr högstl SlImman_ 
lagda lriffantal fr!n de bula tiiylinprna 
förklaras för l rets f:i!~k yttemäsure 100m 
föreningen. Mästerskapstävlingen endast 
öppen för S. A. F:i egna medlemmar. 

FäUskjutning me d pll tol : 
Program delgiVes ay lävlingsledningen före 
skjutningen. 

hlraUvling mol triangellaYla : l provskott och j 

gällande skott. Valfri regJementend näll
ning. Tid 2 minuter. 

Klassindelning: 
A. MästerskapskJas.sen SlImt lY kla~n. 
B. Alla övriga skytt:1/'. 

En omskjutning mot förnyad inSJ.U. 
Insats 2 kronor för alla. 

Dame rnas täyllng: l proyskou och f gällande skott 
mOl lo-ringad pistoltav la. Valfri stä!!ning. 
Ingen insats. ~vär och ammunition tiU
handahlIles gratis. Enda'lt av föreningen 
tiJJhandahlUen ammunition f1r användas i 
denna mvling. 

Endast S. A. F:s medlemmar äga I~vh om för vlrutfärdcn uppSltta vlndringspris samt i mäsrerskapsdYlingen. 
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MEDD E LA N D EN 

FRÅN 

Nya medlemmar. 

Aktiva. 
/Jrn 29 april. 

STY R E LSEN 

Studcr:tndCll Per ;\n\OI1 l\'aumburg, Djursholm. 
Farm. stud. Oscar Rune Eidhagcn, Apoteket Gla-

tian, H orns~atall 140. 
Teknologen Curl Lennart L CTl I11l1an , Birger Jarls

gatan 34. 

Yårutfärden. 

\';irutfärdcll ställd es i år till Bög. Styrelsen hade 
hopp.'lIS p.i all vi ;ivcn i år sk ull e kunna företag:l 
den n1(:'<I bål. ~ldl;lI1kullllllal1dc omst;indighctcr hava 
emelle rtid omöj liggjort detta. I s tället kunna vi 
Klädja mcdlclHlIlama med att vi kunnat sänka priset 
och hoppa:>. all detta kOIlHllcr all stimulera till li\,· 
li14l {leltag:mdc. Den v;ld,ra trakten vi(~ Bög h~r 
gjort, att vi valt just dCllIl<I. plats och skJutkomnul' 
len har lovat alt icke lämna nägon möda ospard lör 
;'lit :lita :Inordningar skola bliva fö rstklassiga - alll 
efter principen, att enda~t de! l~ista ~ir gott nog å t 
föreningens medlemmar. Skulle mot förmodan viid
ret inte bliva alldeles prima, finns (let alltid möjlig
heter att (luka tIPP 11lalsiicken i ntlgon trevlig lada. 

\ ' i kU1lna allts;[ k0111111a ön.:rclIs om all fira SVClI~ 
ska Fklggall s dag i ;L I' \LIC i Guds fria nalur genum 
att s:i 11lringa, SOI11 möjligl deltaga i vånJtiärdcn . 

Föreningens matrikel. 

Dc medlemmar, som iil1Lll1 icke insänt de kort merl 
fr:igcfornl11lär, 1I1(,'1J uppgifter för matrikeln, vilka 
"'On) hilagd:! förra med lemsbladet ombedjas snamst 
möjligt göra detta. Skulle kortet ha\Ta förkommit 
står sekreteraren g:irna till tjänst med ett nytt efter 
tc1efolLp;1ringning därom. 

Arthur Flygare 60 år. 

lIiir förleden fyllde Arthur Flygare 60 år - otro
ligt nog. Då förcningen st:ir i stor lacksalllhetssku~d 
till honom för allt hängivet arbete han nedlagt till 
föreningens fromma. kULl(le dagen icke passera obe
märkt, utan Flygare uppvaktades med föreningens 
hedersplakett .. \ven dc närmaste \'ännerna inom 
föreningen uppvaktade med en liten gåva. S,i !tter
slih oss nu intet <lnllat än hoppas att vällLletl F lygare 
allt fortfarande kommer alt ägna S. A. F. sina om
so rge r. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT

KOMMJTTEN 

VästeråsjubU.et. 
KV;Ll1tilalivt ... ar del ingen mäkt ig lru~p ~. A: F. 

sände lill V;isterås som representan ter L faltskJuI 
ningcn vid diirv;Lrandc Skarpskytleförenings 75-l\rs
jubileum den 29 mars. Tidpu nkten -=-- aL~.n:L1ld~g 
påsk _ var så vald. all miln kunde forutsatta fa 
taligl deltagande av Amatörerna .. I{~al!teten p:i (le 
tv:"t 3-1I1;'\LLnalag, som ställde upp I tavhngell, fanns 
,Itt d;ire11l0t intel all anmärka p<"t. Det blev ;iler
i,L{cll en gbnsdag iör S . ..-\. F;s goda fiiltskyttar. 
I la!:"l:ivlinlj A (endast skytta r ~illhör~nde klass r-.l) 
n;Ldde Weidlaml. Löfmark och 1:.1111qvLSt sammanlagt 
87 Ir. och belade diirm(.'<.1 2 :dra plats. Föreningen 
erövrade härmed \'attenriiltsingeniör A. V. Nor
dins 11I .. ·derspri s, en s törre sjlverl).~garc. De tre åter
!. t~iellde amatörerna bildade lag i tä.vling B (en skyll 
i klass M och 2 i klass IV ). Gardell, Sh:llelllTlark 
och Björkman plockade ihop 82 t~. ocl., hlevo diir
LIlC(1 i dell h ;Lf(la konkurrensen 3 :dJc pTlstagare. B·..:
löningtn blev Västerlis Fri .... illiga S~arpskytt efil r . 
(;nin~s hederspris - en stor sI lvertallnk. 

Till ovanstående kan nämnas, att dc scx mall
narna individuellt erövrade 4 sI. medaljer och 5 ~t. 
hcderspris sam t all 5 st. \'oro . prist agare i e:"tra: 
tiivlillge" mol ringar! slor yj·flgur (I :sta malel L 
[iiI t:,:kj utningen). . 

T:ivli LL gcll var synnerligcn väl arrange;ad L trev 
lig', snörik tcrriing och g)'Ll11ades ;\V stral:trule s( ll
skcnsviidcL'. Sex mål bcskötos mcd sammanlagt ~6 
skott. 

Alnatörcnl:\ n;i(I(le följande jl1(lividuell:t pliLcc 
ringar: 
Fiifl.~~'ju/"i"g('//: K las.t 1lI.: 

N:o 15. F. \VeidIami ......... 30 tr. 
Bronsmedalj och hederspris. 

• 23. O. Ul(mark ............. 29 tr. 
Bronsmedalj och hede rspris. 

» 26. A. Ehnfjvist ..... . ... 28 tl'. 

Klass 1/ "; 
N:o 2. 

» 31. 

eXlrtlliivl;",rJl!1I " 
N:o 7. 

• II. 
., 38. 

I{II/ss 1/ ',' 
N:o 2. 

» 34. 

Bronsmedalj och hederspris. 

T. S lcttenmark .......... 32 tr. 
Silvermedalj och hederspris. 

T. Björkman .. .... 26 tr. 
Hederspri s. 

Klass !II,' 
A. Elmqvi st 
F. \Veidland 
13. E. Gardell . ........ . 

I. $Idtcnmark 
T. Bjö,k,""" 

6/40 p. 
6/39 > 
6/30 • 

6/ 48 > 
6/ 3 1 » 

.. 
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'ubileumsskölden. 

Den 2 maj t:ivladcs 0111 ova nnä11lmln fi')ruiimlig:L 
v:u1IIringspris. För dc flesta deltagarna kändc~ det 
nog ;itskilligt ovant att börja tävla mcd ha!.liga 
~erier mot (inri ngade tavlor redan första skjut
tIagen. \-isserligcll hade banan hållits öppcn för öv
lLillgs-.;kj utning unuer tvenne söndaga r, melL var viid 

ret d,i :-ådant , :tU n;igon träning knapP'Lst kunde 
i f r~gakorn(na. 

l~eSllh atcn tyda emellertid icke på n;'igon otdi-
1Lil1t!. Hertil Rönll1ll ;L rk aLl~å~ I;tlllpligl aU höjn Erik 
Ildl sh:ns rckordpo~ing fnin å r 1931 p~ 378 p. till 
380. I lan presler"ue ell fellome11al sk jutllillg', m(;n 
vi "ade samtidigt geno1l1 ett misslyckats skott i första 
scriell. all rchm!t.:l, som hittill s ;L1Isetts nii sta n oslag
hart, vid lyckliga olllställ(lighctcr äll1L\1 kan ;( ... se
viirl öka~. 

l~öll1llll~,rks granna serier spar;\s hiirmcd ;tl efter· 
v;irldcn. Dc hadc fÖljande ulseende: 
20 20 20 20 20 19 19 19 19 8 _ 18-1 p. 

20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 _ 196 p. 380 Jl. 

Det var cmellt;:rlid illlc hara toppen som var först
klas.~ ig. lilan resultaten vismIl' även Cl! ulomurdcnl
lij.! hredd. Tionde nLa11 i ;hels tiivling n;tdde exem
pelvis 352 p. vill.:et i fjol ~kulle rikkt lill 5 ;te plats. 
\ 'iiderlck',()1llslälLCl ighelerna unge fiirligell lika. 

~cdanst;i('ndc håttrc resu1lat må i övrigt tnb för 

~ig ~j;ih ,! ; 

l. B. l~önnm<Lrk 184 + 196 380 p. 
2. L. Rönnmark 1S7 + IR7 374 » 
3. I lj. Werner 1><6 + 181 3(,7 • 

4. U!t·riman t77 -I 188 365 • 
.I. A. EIIIl(I\'ist 180 + 1S1 361 • 
6. P. t\aumhurg 173 + 182 355 » 
7. F. \\'eidland 170 + 184 354 .. 
8. G. Sii f \Ven herg .... 104 + 189 - 353 • 

9. n. E. Gardell 183 + 169 352 • 
10. E. Ilell slen 181 + 171 352 lt. 

Poiing .. läl1ningell om .Skjutchefens poängpri". 

ii r efter denna fÖrsta täding; 

B. R önnmark ....... ....... 6 p . 
L Rön11mark ..." ......... .I • 
Il j. \Verner ...... , ... .... 4 • 
1-1. Friman ... .. " ...... 3 • 
A. Ell11qvlst . . .. . . . .. . . .. . 2 » 

P. Naumburg . . ... . l • 

"Spegeln" 

Arlalsdi/,Iam: 

Bli:\", n. ...... 
Björkman, T . 

Ekwall, G. 

Elm<lvist, A. .. 

FI,n,r.ue, A ... ' 

Forsling. N . ..... . 

Friman, I I. 

Gardell. U. E ... 
Il cll!'>ten, E. 

HeJ!slen, N. 

Hessler . E. 

)arre. F. ". 

Ljung icll. S. E. 

l .l11ldberg, J. 
]\];Ignusson, E . 

Nau11lbnrg, P. 

Rönnmark, B. 

Rönnlllark , L. 

Sä iwellbcrg, G. 

Tcng~lra ncl. A. \V_ 

Troedsson. A. 

\Vassherger, F 

Wcidland, F. 

Werner, Hj. 

Culdmiirk(',' 

Söderbe rg, E. 

Sih'rrmiirh,' 

-+-+-

50 +50+50 
49+ -18+-

50+50 + 49 

-+-+-
50+50+ 48 
':;'0+50+ 49 

50 t-50 + 49 
49+_ , -

49 H9+49 

49+-+-

491 -48 t-48 

-r-+-
48+-+-
49,48+-

50+ 48 +_ 

50 +50 + 50 

50+-19 + 49 
49 + 49+ -19 

48+- r
SO + 48+4H 

48+-+-

50H9+ 48 
49+ 49 + 49 

--l--+-

10+-+

-+-+-
-+-+ 
-+-+-
10+-+-
10+ lO t 10 

-+-+-
-+-+-

-, + 
-+-+-

- +-1-
-+-+-

10+ 10+-

10 r 9+ 9 

10+-+

-+-+ 

-+-+-

+ +-
10+ 10 + 10 

-+-+-
10 + 10+10 

4 + 
-1-+

+-+-

10 + 10 + IJ 

Frc'{lborg, T . .. 49+-+_ 6+ 6 + G+ 5+ 5 

I"':u.y ]ensliema , E. 48+-+- -+-+_+_+ 
Sjöwall, B ..... .10+-19+-19 -+-+_+_+_ 

nrOlfSlnii,kr: 

Eidhagen , R. 

Priser vid föreningens vårutfärd. 

Vandringsskölden. 

V;irutfärden är CII av dc fyra tillfällen , (lå tiiv

lan om <leIta vpr. ;iger rum. Priset är stä rHligt v;Lml· 

rallde. m('n nrets segrare e rh åller förutom sill namn 

ingraverat i skölden iiven eli miniatyr av densamma . 

Tävlingen är öppen för alla klass,'r. Segra re 1936 

val' Y. Zachrisson. 
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Färngrenska priset av å r 1923. 

Allo Hasser licItaga i thlan om delta vpr., som 
för,.,igt.:itf \id tre av årets skjutningar med vår· 
utf:irdCll ~m {'II viktigt led. Priset tillialler rör all
lid den, som 3 itr oavSCIl ordningsföljden erh511it 
illlc('kll1ng i dCI~a11l1l1a. Följande medlelllmar ha 
tidigare erhållit inteckning I priset: 
1913 J-I cs~lcr. E.. 1930 

24 PctCf:'>QIl, K. A. 31 
25 GyllclIsvärd, U. 32 
26 Werner, IIj . 33 
27 S:ifwcn1Jcrg-. G. 34 
28 \\'cidland, F. 35 
29 ~Ios$bcr~, G. 36 

Färng renska priset av å r 1955. 

Friman, II . 
Rönl1lllark. H. 
Friman, I L 
Rönllmark, L. 
Rönnmark, L 
Garddl, 13. E. 
Rönnmark, B, 

Om priset l~iv1as åd igCll inom klass /1' och miis
laslw/,sk!(uSI'II vid Ire tillfällen, varibland vårulfär
Ilen ii I" ctt. Ständig vinnare blir den, som 3 år oav· 
sett ordlling~följdcn crövrat detsamma. Vinnarc 
1935 var H. Rönnmark och 1936 B. E. GMdell. 

Henrik Kjell ers vpr. I fältskjutning. 

V.irutfärdcns fältskjutning utgör den sp..~nnande 
fillalcll i årcts t;;vlan om detta pris, en tävlan som 
hörjade för"ta f1iltskjutningen eher i?rra år~ts vår
utfärd. Alln klassa t;;,·la om detta priS, varvId han
dikap tiWimpas. Stä!lnillgcn i t;i,· lan om detta pris är: 
1929-30 Wijkslröm. G. 1932- 33 Gardell. H. E. 

:\0-:\1 Åström, T. R. 33-34 Zachrisson, \'. 
31 32 Rönnmark, L 34- 35 SUllll holll1. s. 

1935-1936 Ingen tävl:m. 

A;B.Svenska Krutfaktoriema 
I. -'N os KRONA 

Fabrikör Drewes' vandringspris. 

Pri sct tillfallcr för "ret den medlem. som vid i 
s:unband med vårl1liii rden anordnad fiiltskjulning 
uppnttr högsta träffantal. Trc inlCckningar erford
ras för att crhålla priset för all1i<l. Tävlan är öppen 
för alla k!(lssa. Ställningen ar: 
1927 Säfwenberg, G. 1932 nönn11lark , l.. 

28 Friman, H. 33 Ribbing. S. 
29 Il esslcr, E. 34 Ehnqvi;,t. ,\. 
30 Friman, II. 3S Rönnmark . I:. 
31 Rönmn;lrk, B. 36 RÖllllmark. L. 

25-årsmännens av 1932 vpr. 1 fältskjutning. 

Delta pris 1I1g;ir inom kl. U-M. Täv lan !'kcr i 
~amb;Jlltl med S. A. F:s v;"tntlfärd samt Stockholms 
Skfl>:s orflinarie fältskjutningar. Fältskjutningen 
vid vånll iiirdcn ingår alltså som ctt viktigt moment 
i :irets tåvlan. :-'Icd inteckning i pri set följcr ctt 
hedcr~pris i silver. Trc intcckningar erfonlras för 
~,tt crh5 11a priset för alltid. Följandc medlemmar 
ha erhållit inteckning: 
1933 Gardell. B. E. 

34 Elmqvist. A. 

1935 
36 

Wijkström. C. 
Sleucnmark, l. 

Emil Hesslers vpr. fältskjutning. 

Vid den i sambalid med S. A. F;s vårutfiird an
ordnade mästerskapstävlingen i fältskjutning tävlas 
om delta vandringsp ri s. Dcn som först erhttllcr 
plat,,:.iffra 12 blir stämhg agare a,· pri,;:et, SOIll iiI' 
nyuppsatt för tlfe\. 

Direktör Otto Frimans 

vpr. 1 p istolskjutning. 

Om priset liivl:ls vid dCll i samband med v.ir
lltfiirdcn anordlladc f;ilt skjlllningcll med pistol samt 
vid tii"lan om :tö"erste St ig l\;ilambs vpr. i pi.:;tol
skjut ning:t och , 1·!öst pok;Jlen • . Tävlingl'n vid vrlr
utfiirdell iiI' obligatorisk och sålunda ofr:1I1komlig 
för tlem, SOIll vilja ha chans. al1 erh.illa detta pri,;;. 
Två ;tll(.'Ckningar ('(fordras för all bli ständ ig iigare 
av priscl. Vinnare 1935 \"ar L. Lindgren och 1936 
II . Friman. 

Grosshandlare Reldners priser. 

Prisen ulgå i kl. I och I l enligt nya bestämmel
scr särskilt tillrällalagda för iöreningens idrOlls1ll1in 
Ddt:,gandc i ";hutiärden är obligatoriskt och ingell 
iclrothman bör :;;illl ncla försumma detsamma. 

Hederspriser vid vårutfärden. 

Till det ber:iknad~ stora deltagarantalet vid vår
ulf:irden kumma m;lIlga hcderspris att crfordras. 
och ~kjutkormnilt~ll kommer därför :,tt vara ana 
li(lb JOllatorer ytterst tacksalll för bidrag, ~tOr:l 
(: lI er sm:i.. 

-
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Rostfria 

tändhaHar 

Vid under hösten 1936 utförda skjutningar 
vid Infanreriskjutskolan 3 Rosersberg visade 
det sig, enl. rapport intagen i Svensk t Skytte 
no. 35 1936, att Norma torpedpatroner hade 
ca tre gånger så stor prccis ion och att loppet 
endast slets ca hälften av vad som var för 
hållandet med samtidigt provade patro ner av 
annat svenskt fabrikat. 

O rsaken till precisionen är :ut den är för
utsättningen för vår existens och orsaken till 
den mindre slitningen är antagligen delvis att 
alla Normapatroner för mausergevär sedan 
tre år tillbaka varit försedda med rost fria 
tändhattar. 

Aktiebolaget Horma Projektilfabrik 

Äm olfors. V.!lrmland. 

Henrik Kjellers vandringspris . 

. Enlis:u ~)Csti~mm~lserJl;l ~ör tleUa pri~ riikn~~ resul-
1,ltcn...f)1. ,J. fr,11I f) ra av Stockholms SkYlle{orbunds 
fiiltskjlltnillgar under periodcn mellan {örcningcns 
vårut iärder. Då i :ir föreningcns värut fitrd för~t 

företages ciler iörbundets l' il1 skjul kommillcn här
med IlK"{ldda, at! (Iel oaktat förbllmbtävlillgell <I(;n 
30 maj r:ikna;, ;0;0111 iörsta tä"ling-ell för säsongen 
1937- 1938. 

Folke Fagrells minne. 

;\vel1 i ;",r utdelas t,,;1 av arkitekt Thure. Bcrgcnt7. 
sklinkta hederspriser, det ella inom föreningens 
mästerskap~klass och dct ;mdra inom de samma n
lagda 3 :de och 4:e klassema. Erövrare bli dc skyt
lar, som näst efter segra ren i i:ivlingell erhållit 
llögsla sammanlagda poiingsumma inom respektivc 
klasser. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS

KOMMlTTEN 

Grosshandlare S. Reidners pris. 

!.~lrOIlSt~.,älltle~l cril~ras ?m alt clc1tilgnndc l ,,;'lr
Itllardcll ar obllgatonsk for att \'i(1 föreningen s 10-
kalllpstiivlillg"ar ffI t;;vb om dessa priser. 

Föreningens vårorientering. 

Idmlt sLla<!<'IS vandringspri s, som tävlal!' om 1111-

l1c~. II :i~. m?lIC d,en 25 april änlligen sitt öde. Wijk
stram. !\lbbHlg. Runngrcll. och 1.imlblOIll h"dc var
(~era t,,;i inll..'Ckning-ar, Fryden, \\'csler och Six!cr
~lI1d vanlera en. Då sallll liga fyra, $Om hade tv.i 
ml(.'C.kuil1g~~. ~~äl1de upp lill tiivlingen. "<tT lkl ju 
~k~a ;I\t lonanl:l. :111 det nu skullc bli si:,>la Iii\' 
I~ngell 0111 pri,;;ct. RUl1ngren avgjorde också saken 
11.11 si n f? rlnån och erhöll den tredje och lIblags
g"l\'ande Illtcckningen. Vi Irckönska till SC.i;ern och 
110[lp;t~ II;i~la ~r kunna b~i\';l i tillfälII! :itt sätt:1 Ilpp 
ett nytt pris. Segrarens tId var 1.37.44. 
. Nu återstår allts:! iör förcningt'lls oricnlerare ntt 

~~.rhereda sig till ~löstori.ellter;ngen, då föreningcn 
!;ta l.~t u.pp ett hall(hk:.,ppns .. med särskill förmånlig:l 
lJeraklll1lgsg"rundcl' for dc al<ln.' mcdlemmarna. 13e
~1;imnl(:1se rll<l finnas intagna i programmet. 

:Kol1l~ristf.?r~lIingcn hade inbjudil S. A. F. lill 
~}:~clll~ rlll gsta~·~lllg 1 mil den 6 1ll;lj.! Ir.;lktell av 
l} reso SIOI L NIo medfcr1Hnar hade anmalt Stg', av vil
ka sex startade. Rcsult aten blevo följ:mde; 1. Wenjc 
2.24.05.2. Jane 2.32.40. 3. Wijkström 2.51.00 och 
4. l~tlIlll grell 2.54.40. 

SKYTTEKAMRA TER! 

Glöm ej undell«kn;1l\ vid behov av ur 

eller reparuioner av s3d~n:a. Många till 

priser l:implig:a nkcr finnas pl bger. 

EMIL LEVIN, Urm.keri.H'r 
Nybrogat:m 6 ) 
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SK Y T T EFÖ R E N I N G A· R 
Ni lti;ptr Edr4 prisfo"m31 j f."ld. si/wr, 
nysi/wr och Imn - iivtn dr popHliira 

SKYTTESKEDA R NA 
fljrdrf"kti:aJI bor 

J UVE L ERARE 

H. J O H N S O N A.-B. 
KO NSE RTH USE T 

TrI. 10 JJ 16 - STOCKHOLM - KHn:sg.lftln ~l-.fJ 

(jjljrLrLCL 
VÅRA ANNONSÖRER 

och Ni gynnar 

FÖRENINGEN 

Aberop.a :lUdd :r.nnonsen vid all~ Edr:l. inköp! 

r---;;-: N Kl R F l R M A N A.·B. HO VJUVELERARE 

K. AN DE RSSON I C. G. C E R V I N 
G rundad 1857 

MAlMTQRGSGATA N 6 

STOCKHOLM 
T elegr3llladrns: C~ t v i ns 

Medaljer . Plaketter 

Klubbmästerskapstecken 

Föreningsmärken 

Katalog och I klllU:iulag 
fritt pi bogi ra n! 

SPORRONG & CO. 
KU NGSGATAN 11 STOCKHOLM 1 

Te lefon : Namn anrop "Sporrong & Co" 

OP ERAHUSET 

Medlemmar! 

JUVELER, GULD, 

SILVER, NYS ILVER 

Raka & Klipp 
Eder i 

Rak- & Frisersalongen 
8 Norrtullsgatan 8 

Välg j ort erbete. 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mönster oc h stilarter finne s 

störSta sorterin g till lägsta prt ser 

Engelska@Magasinet 
31 DROTTNI NGGA T A_N 31 

8 0k t'. Skand ia . Sthlm 1931. 

Stockholms N:r 4 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

32:dra ärg. Fören ingen stiftad den 21 september 1890 1937 

Red.kHonenl adress: Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar Ansvarig utgivare ; SVEN SVENSON 
8. ENAR GAROELl 

Kunglglltan 31. VI I,. - Stockholm 
r,,1. 211405. bO.'<ld 'I 1211 

Föreningens pOltglro 51641 

PRISUTDELNING 
OCH 

KLUBBAFTON 

äger rum efter årsprisskjutningen söndagen den 26 september å Restaurant 
PIPERSKA MURENS festvåning kl. 8 em. 

Supe a 3: 25 (stort smörgåsbord med småvarmt) serveras omkring kl. 9 cm. 

Nya medlemmar 
Aktiva 
Den 29 maj. 

MEDDELAND EN 

FRÅN 

STYRELSEN 

I ngenjören Gunnar Ljungwall, Rörstrandsg. II. 

Byggnadsingenjören Carl Persson, Bromsten. 

Ingenjören J ohan Sund, Olof Gjödingsgata 4. 

Reklamchcfcn Axel Vänje, Ulrikagatan 4. 

Kaptenen Harald AbeIin, Kallskärs$atan 3. 
Den 9 juni. 

Underlöjtnanten Tore RahmqviSI, Stra ndv:igen 59 

Direktören Axel Michel Alfort, Stockholm 3. 

Den 25 augusti. 

Civilingenjören Johan Magni us, Hedingatan 1 L 

Försäljaren Ingemar Lindström, Döbelnsgatan 4 2 . 

v. direktören Eric W. J :son-Stampc, Strandväg. 57. 

Överstelöjtnanten Algot Balle, Östermalmsgatan 83 

Ingenjören Lars Taflin, Danderydsvägen 121 , 

Djursholm. 

Medlemsavgifter 

Dc medlemmar, vilk a ä nnu icke in betalt sina år.:

avgifter, ombedjas snarast att göra della genom in

sällning av sa mma å fören ingens postgirokonto 

5 16 4 [. Försumliga medlemmar varnas för exeku

tivkommitten, som snart kommer att träda i funk

lian genom utsändande av sina med rätta fr uktad e 

kravbrev. 
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Matrikeln 
Inom en icke allt för avlägsen framtid hoppas 

sekretera ren kunna tillställa fören ingens medlemmar 

den nya matrikeln. Till alla, vilka sin plikt likmätigt 

5tcmnt dc utskickade frllgeformulären, därmed uno 

derlättand e sekreterarens arbete i väsentlig grad, 

riktas ett varmt tack. Tyvärr ha dock en avsevärd 
del av medlemmarna icke vari t i ti llfälle au lämna 
b:::gärda upplysningar, varför stora bristfällighetc.' 

tyvärr komma att vidl5.da uppgifterna om dessa. 

Det har blivit nödvändigt att strängt begrä nsa 

utmärkelsetecknen till sådana, som beröra dc grenar, 

vilka röreningen har på siu prcg,":-..m, nämligen gc

värn- och pistolskytte, allmän idrott och skidlöp

ning. 
S:::krctcrarcn är tacksam för alla upplysningar om 

e\'. fcbklighctcr eller ofullständighetcr, så att rättel

ser kunna vidtagas i föreningens stamexemplar. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT

KOMMITTEN 

Prog ram vid S. A. F:s årspristävlIng 
d e n 26 sept. 1937. 

Huvudskjutning 

för alla klasser i enlighet med stalens progranl 

'937· 
Klan l: 

En preeisionsserie om 10 skott i liggande sk jut

Hällning mot 5-ringad tavla ( tid 5 min .), samt en 

lill äm pningsscri e om 6 skott mot Yl -figur ( tid 2 

min .). Avstånd 200 meter. 2 provskott äro tillåtna 

före tavclsericns början. 

Klrus Il : 

En precisionsserie om 5 skott i liggand e ( tid 3 

min. ), 3 skott i knästlende .( t id 3 min . )och 2 skott 

i stående sk jutställ ning ( tid 2 min. ) mot 5-ringad 

tavla samt en tillämpningsserie om 6 skott mot Y3-

figur ( tid 2 min.). Avstånd 200 meter. 2 provskolt 

fö re tavelserien. 

Klass III: 

En precisionsseric om 5 skott i liggande, 3 SkOll i 

knästrtendc och 2 skott i stående skjutställning mot 

5-ringad ta,'la under en sammanlagd tid av 5 min. 

samt en tillämpningsserie om 10 skott mot Yl -figur 

( tid 3 min. ) . Avstånd 300 meter. 2 provskott förr 

tave!scrien. 

Klass IV & Al: 

En precision'sserie = klass III ( tid 3 min.) samt 

en tilläm pningsserie om 10 skott mot Y3-figur ( tid 

2Y~ mi n.). Avstånd 300 meter. 2 provskott fö re ta

ve!.serien. 

Prisfördel ningen skcr klassvis, varvid iakttages, att 

uppdel ning sker mell an skyttar, tillhörande förenin

gens m;islerskapsklass samt övriga skyttar i klass IV. 

Al ästerskapsskjutning: 

Dc 15 skyttar, som i huvudskjutningen före kl. IV 
och 1\1 uppnltt det högsta poängantalct, äro berätti

gade all deltaga i denna tävling, som tillgår s..\

lunda: 

a) De 15 skyttarna skjuta en vanlig och en hast i~ 

precisionsserie, båda serierna på 300 metcrs av

stånd, mot 5-ringad tavla. 2 provskott. (Tid 

resp. 3, 3 och '2 min. för den vanliga serien,) 

b) De 10 skyttar, som i a ) nått bästa sammanlagdn 

resultat, tävla 1\.nyo med en hastig precisions

scrie mot 5-ringad tavla på 300 meters avstånd. 

c) De 5 skyttar, som i a) och b ) nått bästa sa m

manlagda resuhat, tävla ånyo med en vanlig 

precisionsserie mot 5-ringad tavla p1\. 300 meters 

avstå nd. Därvid anslås en tid av: för liggande 

och knäståenc\c rtällning vardera 3 min. och för 

~tående 2 min. 

D:::n,!;Om i a ), b ) och c) nått sammanlagt bästa 

rc:;ultat, blir mästerskytt. Vid lika poängsumma sker 

särskiljning genom omskjutning medelst hastiga pre

ci:>ionsserier. 

Mästerskytten crhåller stor silvermedalj med lö

pare. '2:dre och 3:dje man stor silvermedalj utan 

löpaH". 4:de och 5:te man stor bronsmedalj. 

ExtratävlIngar 

M ol lo-ringad 'precisionstavla: 

Klass I : En serie om 5 skott på 200 meters avstånd. 

skjuten inom en t id av 3 min., tiden för laddning 
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och skj utställning intagande inberäkn ad. 2 prov

skott. 

Insats 2 kr. 

Klass II : En seric om 5 ·skott på '200 mctcrs av

stånd, skjuten inom en tid av 3 min., tiden för 

laddning och skjutställning intagande inberäk

nad . 2 provskott. 

Insats 2 kr. 

Klass II I: En serie om 10 skott i valfri reglemente

rad skjutställning på 300 met~!"s avstånd, sk juten 

inom en tid av 3 min., liden för laddning och 

skjutställning intagande inberäknad. 2 provskoH. 

Insats 3 kr. 

Klass I V & M: En serie om 10 skott i reglemente

rade skjutställningar på 300 meters avstånd, skju

ten inom en tid av 5 min., tiden för laddning och 

skj utställn ingarnas intagande inberäknad. 2 prov

skott. 

Insats 3 kr. 

Prisfördc1ning: A ) Klass IV. B) Miisterska ps

klassen. 

M ot lo-ringad Y3 -figur: 

Klass I & II gemensamt: Högst 6 Rkott på 200 me

ters avstånd under en tid av I min. Liggande 

skjutställning. Inga provskott. 

Imats 2 kr. 

Mot s -ringad tavla - 400 metcr: 

Klassern:;J Il, I V & A1: En serie om 10 skolt, varav 

5 i liggande och 5 i knästående ställni ng, skju ten 

inom en tid av 5 min., tiden för laddn ing oeh 

skjutställningars intagande inberäknad. M fL l: 5-

ringad p recisionstavla. 3 provskott. 

Insats 3 kr. 

Prisfördc1n ing : A ) Klasserna HI & IV gemen

samt. B) klass M. 

Allmänna beslämmelser: 

I ) A"mältlll till deltagande i täulingarna äger rum 

el banan uid Stora Skuggan täl.;/ingsdagen kl. 

9- 9,30 f. m. 

Efter anmälningstidem utgållg mottagas inga 

anmälningar, då lottning omedelbart företages 

för indelning i skjutlag. 

2) Berättigade att deltaga i ~ I"sprisskjutningen äro 

samlliga de föreningsmedlemmar, som under 

året lossat minst 50 protokollförda skarpa skolt 

och icke under året inom annan skytteförening 

skjutit sig anslagsberänigade. 

3) Varje deltagare skall erlägga en anmiilningsav

gift av l kr. 

4 ) Skjutn ingarna utföras i enl ighet med bestiim

mclscrna i 1937 års skjutprogram. 

5) I samtliga extratävlingar erhåller Yl av delta

garna pris. Om i någon klass deltagareantalct 

i extraskjutning ej uppgår till minst 2, tävlar 

skytten i närmast högre klass, där tävlande fin

nes. 

6) Utan tävlingsledarens särskilda medgir'ande ägcr 

ingen i täulingeTt deltagande rätt alt besöka 

blindering eller tävlingsexpedition. 

7) Ledare för tävlingarna är skjutchefen. 

Vandringspriser att tävla om i samband 
med årspristävlingen. 

Klass Af: H. K. H. Kronprinsens vandringspri <:. 

(Även klass IV tävlar hä rom). 

Direktör Claes Huhbcrgs vandringspris. 

AIJOtekare Sjöbergs va ndringspris. 

(f\.ven klass IV tävlar härom). 

Kak näspokalen I. 

Klass. IV: fl. K. H. Kronprinsens vandl"ingspl"is. 

(Tillsammans med klass M.) 

S. A. F:s vandringspris. 

Apotekare Sjöbergs vandringspris (till

sa mmans med klass M.) 

Kaknäspokalen II. 

Klass III : Sjökapten TUI'e Löfgrens vandringspris 

(Gemensamt mcd kl. I I .) 

Klass I l: Sjökapten Ture Löfgrens vandringspris. 

(Gemensamt med kl. III .) 

För samtliga klasser ingfLr huvudskjutningen och 

40o-melersskjutningen därjämte i tävlingen om 

Färngrcnska priset av 1923. 

( mästerskapstävlingen - för kl. IV & M - in

går slutligen tävlingen om övef!,lc S. Rålamhs 

poängpris. 
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Tävlingen om "överste Rålambs vandrings
pris I plsto lskjulnlng" med armepislo l 
den 21 maj 1957 

Inteckning i priset togs för året av r. Sletten

mark, som tydligen ämnar visa sig på "styva linan" 

även inom denna gren av skjutning. 

Nägat större intresse tyckas "amatörerna" ido.: 

hysa för denna gren, ehuru man kan tycka, att dcn

na skyucsport, där snabb lIppfattning, stadig blick, 

fast handled samt framför allt kana nerver och be

härskning krävas, borde ligga väl till för amatörer 

och kunna stimulera till att gcnO!~ träning skaff;:, 

sig det självförtroende, som är behövligt även vid 

utövandet av gcvär.;skyuc - en bom vid pista:

skjutning g:r aldrig samma minJcn:ärdighctskänsb 

!orn vid gcväl'sskj utning. 

R~lIltatcn blevo: 

I. l. Slettenmark ... ....... 170 p. 

( [43 p. + hadicap 27 p.) 

2. G. Runngren .......... . ,62 p. 

3· T. Keyser '56 " ............. . 
O. Rcichenbcrg 155 

.. 
4· ......... 
5· G. Hellm .. n '53 

.. ............ 
G. S. Ljungfclt '52 

.. . . . . . . . . . . . . 
7· E. H emming . 148 .. ........... 
3. Ä. Ericsson '46 .. ........... . 

( 106 p. + handicap 40 p.) 

9. H. Frim;m ....... 134 p. 

10. S. Ribbing ............. [33 " 

[3 dcJta,(:"are. Resultaten äro sensationellt jämn<t 

cch medeltalet ligger betydligt över fjol1'l.rets. 

Genom sin skjutna poäng (143) går Slettenmark 

upp i högre klass. Därmed öppnar sig möjligheler 

för de "handicapade" att till ett annat år göra sig 

mera gällande, s.\yida icke några storhejare till ny

börjare vis."l sig på banan. Även sådana äro mer 

än välkomna! Konkurrensen kanske kan stimulera 

intrc::sct. 

Vandringsskölden 

Andra tävlingen om vandring~Glden anordn •. -
des p1'l. banan den 23 maj. 5 mål beskötos och nI 

gjordeti dC!'sa av: hjälm - Iqo m. 1/6-fig. - 200 
Ill. [/4-fig. - 300 m. liten i/3-fig. - 300 m. samt 
I/ I -fig. å 400 meter. 

H. Friman segrade med goda 28 tr. och följdes 
niirmast av A. Elmqvist och L. Rönnmark, som 
,)åda noterade 25 tro 

Efler tre omgångar (vårutfärden medräknad ) 

är ställningen nu före sista skjutningen, som äger 
rum den 3 oktober, följande: 

H. Friman ............ . 
A. Elmqvist ........... . 
F. Wcidland ......... . 
B. E. Gardell .......... . 
l. Slettenmark ......... . 
L. Rönnmark ......... . 
G. Runngren ......... . 

Långdistanspokalen 

28+24+22 

25+23+20 

24+22+ 20 

23+22+ 21 

24+21 + 19 
25+17 
20+20 

Årets tävling om detta vandringspris ägde rum 
den 26 maj. I. Slettenmark, som segrade förra årel, 
var tydligen inställd på att upprepa bravaden. Med 
57 p. i 400-metersserien och 49 på 600 m. blev han" 

slutrc.'lu ltat vackra 106 p. Lennart Rönnmark V:"!f 
emellertid i extra prima slag och satte nytt rekord 
fö r denna tävling med 109 p. (av 110 möjliga). 

De biista resultaten voro: 
I. L. Rönnrnark ........ 60+49 = 109 p. 
2. I. Slettenmark ....... 57+49 = 106" 
3. S. Ribbing .......... 52+47 = 99" 
4. A. Elmqvist .... 56+42 = 98" 
5. G. Wijkström ........ 56+42 = 98" 
6. G. Runngren ......... 52+46 = 98" 
7· H. Friman .......... 49+47 = 96 " 

Vandringspriset I stående skjutning 
Tvenne omgångar i å rets tävling om ovannämn

da pris hava avverkats. Resultaten hava som alhid 
blivit mycket växlande. Ställningen framgår av ne
dan~tr\elldc b1ista poänger: 

L. Rönnmark 
J. Slettenmark 

23/5 
4' 
39 

29/3 
47 
47 

H. Friman ...... . ... . ... 4' 4 1 
Hj. Werner .... ... •...... 36 40 
B. E. Gardell ............. 39 36 
F. Weidland ......•....... 40 34 
O. Löfmark .......•....... - 46 
A. Elmqvist .............. 45 
N. S. Nilsson ............. 44 
F. Georgii-Hemming 43 

t31bundels sommarfältskjutning 
r,nord'1ades den 30 maj vid Wik på Värmdön. Ett 
2o-tal amatörer deltaga och leddes i elden <tv sin 
ordfOt"andc överste S. Rålamb. 

Deltagarna bjödos på en relativt lätt fältskjut
ning, men amatörerna visade genomgående en myc
ket ovanl ig sida. Intet som helst inslag högst uppe 
i prislistorna, huvudsakligen beroende på att alla 
de bä~ta för dagen mer eller mindre svårt missade 
något av dc första två målen. 

6 STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

g. F. Weidland .................. 32 tro 
10. G. Runngrcn ....• _ .....•.... 30" 

I I. A. Troedsson ................. 29" 
12. G. Wijkström ................ 28" 

Fältskjutning med pistol: 
Högre klassen: 

I. A. Trocdsson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 tro 
2. G. Runngren ..........•. . .... 15" 
3· H. Friman . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 15 " 

Lägre klassen: 
I. T. R. Åström .... . . . . . . •.• .. .. [O u'. 
2. F. Wcidland . ......... .. . . .... 8" 
3· R. Söderlind .....•............ 8 " 
4· F. Odqvist ........ . ... . ...... 7 " 
.'). E. Lundahl ................ 6 .. 
6. B. E. Gardell ................. 6 " 
Extrapris tilldelades E. Söderberg, som med 

Walther-pistol sköt dagens bästa resultat, 21 tro 

Triangelskjut ning. 
Kl. Al & IV, 

L R. Söderlind 57 p. 
2. A. Elmqvist ....... .. . .. ..... . 57" 
3· H. Friman .......•..... _ ..... 56 .. 
4· B. Iverus .......•............ 55 .. 
5· G. Wijkström ....•. . . ... . . .... 54" 
6. H j. Werner .................. 52 .. 
7· F. Weidland ..... . .....•...... 52" 
8. L. Rönnmark .........•....... 50 .. 

KI.I- IlL 
I. E. Kuylenstierna .............. 35 p . 

2. 

5· 
6. 
7· 
8. 

9· 
<O. 

Dam ernas lävlillg: 
Fru B. Åström ............... . 
Fru H. Ribbing .............. . 
Fru G. Elmgvist ............. . 

Fru E. T roedsson ........•..... 
Fru C. Flygare ..........•..... 
Fru S. Riigheimer ........ . ... . 
Fröken L. Riigheimer ...... . .. . 
F röken Aina Lindgren ......... . 
Fröken Ulla Ri..igheimer ....... . 
F röken L. Duf wa ............. . 

42 p. 

37 " 
32 

" 

32 
" 

3 1 
" 

3 1 
" 

3
1

" 
28 " 
24 " 
22 " 

Tävlingen om Skuggans pokal 
den 9 juni 

P. Naumburg ............... . 
L. Rönnmark .........•...... 
A. Elmgvist . ........•........ 
I. SletIenmark 

99 p. 

98 " 
93 .. 

92 
" 

T. Björkman ................. 90" 
Summa lagpoäng 472 
Denna poängsumma gav vårt ova nnämnda lag 

en 5 :tc placering i tävlingen. Skarp 6 segrade med 
479 p. 

Rikstävlingen med pistol på hemortens banor 
den 15 juni 1937 

Av Amatörföreningens cirka 60 pistolskyttar hade 

~umma nio anmält sig vilja begå denna tävling, fem 

man med armepistol och dc övriga fyra med övriga 

godkända vapen. Föreningen kunde således stlt:"! 

med ett femmannalag i lagtävlingen utan förutan

mälan. Laget placerade sig p1'l. 26:te plats bland dc 

83 lag på armepistol, som fultröljde tävlingen. Po
ängen blev 647 och prisct en stor bronsplakett. Till 

resultatet bidroga Ribbing med 144, Hemming med 

134, Keyser med 13[, Wcimark med l [9 och Slet

ten mark med 1 19 poäng . 

Den individuell a placeringen blev tämligen blyg. 

sam med undantag för Ribbing, som i .~in klass 2 A 

blcv sjunde man med silverplakett och sex kr. som. 

" påföljd". I klass 4 A fick Hemming 52, i 2 A Slet

tenmark 73 och i 1 B Jarre 23 pl<tt.<:, samtliga mcd 

en bronsplakett som synligt bevis på "god undan
håll ning" . 

l prislistan skymta här och var amatörer, rom 

pristagare inom andra föreningar. 

Nästa år ta vi bäure tag! 

Stockholms.Tldn. Riksskyttetävling 

på hemmabanor den 13 juni. - S. A. F :s fram
g'ångar i denna tävling hava under årens lopp varit 
många. Lagsammamättningen för årets tävl ing bor
gade även för, att traditionerna icke skulle komma 
att svikas. B. Rönnmark, P. Naumberg, I. SIeIten
mark, G. Huhkrantz och S. Sundholm äro ju alle
S~mmo.n5 ungdomar Ded goda ögon och SOIll kunna 
konsten att skjuta liggande. Litet var hade nog vän
tat sig ett gott resultat, även om ingen tänkt sig att 
laget skulle nå de magiska I 200 poängen, som nu 

blev det förnämliga nya fören ingsrekordet. Ingen 
hade väl heller tänkt sig, att Sundholm slc.ullc bli 
den, som med relativt svaga 231 p. skulle hamna 
sist i sällskapct. - En normal skjutning av honom 
eeh S. A. F. hade slutat på 2:dra plats i tävling med 
hela landet. Nu fingo vi nöja oss med 5 :te plat.~, 
men det var sannerligen vackert så. 

Förutom till lagskyttarnl m!\.ste vi överräcka en 
ros till S. Ribbing, som tämligen otränad presterade 

244 p. och därmed tog den individuella segern i 
klass IV. 

Heder åt alla dem, som så vackert reprcscnteraJe 
vår förening. 
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Lagtävlingen gav V!tf förening 4:de plats mrd 
22,40 i mcdclpoäng. Ti ll detta resultat bidrogo: L. 
Rönnma rk - 25 t r., B. Rönnmark - 23 tr. , 1. 
Sletlenmark - 23 tr., F. Weidland - 2 1 tro samt 
A. Elmqvist - 20 tr. 

Mästcrskapsford ringarna blcvo 20 tro 
Lennart Rön nmark erövrade S. A. F:s fältskyttc~ 

tallrik . 

Utdrag ur prislistorna: 

Klass M : 
I I. L. Rönnmark 
26. B. Rönnmark . ..... . .. . . .... . 

Klass IV: 

7· 
Ig. 

43· 

L Slettenmark ......... .... . . 
E. Hcss!o, ....... __ . ..... .. . 
T . Björkman 

Yårutfärden 

25 tr. 

23 " 

'23 tr. 

22 " 

20 " 

den 6 juni ställdes i år till övningsfältet vid Bög. 
Till följd av den sena tidpunkten på våren blev det 
styrelsen omöjligt att ordna någon b3.t1ägenhct, var
rör skä rgården måste övergivas och utfärden i stäl
let företagas per buss. 38 st. skjutande medlemmar 
och inte mindre än 17 damer voro med. 

Dagen blev ur tävlingssynpunkt mycket lyckad, 
huvuds.'\kligast tack vare att furir Henemo nedlagt 
stort arbete och mycken omsorg på arrangemangen. 
Fältskj utningen på gevär blev synnerligen trevli~ 

med lagom svåra och genomgåenee välplacerade 
mål. Pistolfiiltskjutningen gick raskt undan. K anske 
väl raskt t. o. m. enligt mångas mening. De utmätta 
skjuuidern a vara nog i allra knappaste laget. Au 
hinna med 8-10 meters flumryckning samt skjut
ning av 8 skott på sam manlagt I S sek. är nog litet 
för svårt för "amatörer". 

Tiivlingen om S. A. F :s mästerskap i fältskytte 
blev ytterst spännande och mer intensiv än någon
fin tidigare. Redan i ordi narie tävlingen delade Ber
til Rönnmark och Harry Friman segerplatscn med 
vardera 24 tr. De tre mästerskapsmålen &Stadkom 

ingen ändring, då båda på dessa prickade in ' 3 
tr. Ett omskjulningsmål fick alltså ordnas i all hast 
Kg.-ersättare på 340 meter borde kunna skilja kon

kurrenterna åt, tyckte man, men de ville annorlun
de - 5 tr. vardera. Nytl mål - hjälm på '90 m. 

bcsköts i en första omgång illa av bägge - '2 tr. 

- varför de fingo försöka den en gång till. Nu blcv 
resultatet bättre - 5 tr. - men fortfarande lib. 
En sjättedelsfigur placerades till' sist på '280 metcl 
och här lyckades Rönnmark få 4 tr. mot Frimans 
I . - Rönnmark lade allL~å ytterligare ett mäster
skap till sina många tidigare, men nog fick han del! 
här gå ngen kämpa hårt för äran. 

Fabrikör Drewes vandringspris, rom varit med 
sedan 19'26, slutade med dagens tävling sin vand
ring, i det att Rönnmark tog sin tredje intcckning 
i trofen och därmed införlivade den med sina sam
lingar. 

Henrik Kjellers vandringspris erövrades av I. 
Slettenmark. 

Poängställningen om Emil Hcss1ers nyupp~atta 

pris är efter årets tävling: 

il. Rönnlllark och H. Friman - vardera 4Y2 p. 

A. Elmqvist - 3 p. 
H. Wester och T. R. Åström - vardera I Y2 p. 

l övrigt voro på sedvanligt sätt tädingar ordnade 
för damerna mot pistohavla samt för dc manliga 
skyttarna mot triangeltavla . 

Prisutdelningen förrättades omedelbart eftcr täv
lingarnas slut. Prisen överräcktes till erövrarna :lV 

Fru B. Åström och A. Flygare utbringade levet för 
pristagarna samt framförde deltagarnas tack till 
funktionärerna. 

PRISLISTOR 
FäLtskjul1!ing med gevär: 

Klass Al: .. B. Rön nmark '24 tr. 
2. H . Friman ................... 24" 
3. A. Elmqvist .................. 23" 
1. B. E. Ga rdel l ........ ...• . .... :l3" 
5. F. Weidland .................. '2'2" 

Klass I V: 
I. T. R. Åström ........ .. •.. 24 " 
2. S. Ribbing .......... .. .. . 24 " 
3. A. Troedsson . . . . . . . . . . . . . . . . .. '20" 
4. G. Runngren ....... . . . ....... 20" 
5. F. Odguist ................... 20" 
6. T. Björk man .................. 20" 
7. C. Riighcimer . ............... 20" 
8. I. Slettenmark ........ . .... ... 19,_ 
9. B. Ivcrus ..................... 19·, 

Klass III : 
I. E. Söderberg .................. 1 2 tr. 

Kl. II & l .. 
I . E. Ku} Icnstierna .............. 12 tr. 
2. T. Fredborg .................. 9" 

M äslerskapslävlingen: 
I . B. Rönnmark ..... _ . . . . . . . . . .. 37 tr. 
2. H. Friman ............ . ...... . 37" 
3. A. Elmgvist .................. 36" 
4. H . Wester ....... .... .. . ...... 34" 
~). T. R. Åström ........ • ........ 34" 
6. B. E. Gardell ....... . . .. 33 " 
7· S. Ribbing ....... ... . . . .. .. . .. 33" 
8. C. Mossbcrg .................. 32" 

-
STOCKHOLMS AMATOR FOREl\JNGS MEDLEMSBLAD 7 

Resultat: 
Klass Al: 

N:o 20 - B. Rönnmark ......... . 
" 24 - P. Naumburg ......... . 

Klass I V: 
N:o l -S. Ribbing ........... . 

" 6 - l. Slettenmark ........ . 
" 'I - G. Hultkrantz ........ . 

" 3'2 - T. Björkman 

Göteborgspokalen 

244 p. 

243 " 

244 " 
242 " 

24° " 
236 " 

1 ovannämnda tävling den I aug. ställde vi upp 
ett lag, som nåd~e sedvanlig mycket svag placel'ing 
mcd 465 p. Individuellt voro poängerna följand(': 

L. Rönnmark 98 poäng. 
G. Huhkrantz 97. 
B. E. Gardell 96 
T. Björkman 89. 
F. Weidland 85 poäng. 

Kaknäs·pokalen 

Arets tävling om Kaknäs-.Pokalen ägde rum den 
'5 augu~ti. Stockholms Centralskyttcförening seg
rade med vackra 482 p. Närmast följt av Kungs
hoims skyttegille på 475 p. S. A F. slutade som 3:a 
med 465 p. 

Vl\.ra resultat voro: 
G. Hultkrantz 98 poäng. 
1. SIcuenmark 97. 
L. Rönnmark 95. 
F. Weidland 89. 
fl. E. Gardell RS poäng. 

Kräftskjutnlngen 

avhölls under traditionella former onsdagen dcn 25 
aug. 33 st. medlemmar hade hörsammat kallelsen, 
v~rför dagen blev kvantitativt god . S1\som inled
IlIng på programmet sköts en 4-minutersscrie mot 
tioringad tavla, varvid börjades med ståelldeskott cn . 
S kjulnin~e\, var mart nog undanstökad, varefte' 
man ägnade sig åt ätandet av smör$åsbord samt i 
någon mån kräftor. Tack V<!TC föregaende l\.rs r inga 
deltagarcantal ( , 7 st. ) och därmed följande cxtra 
uttaxcring för täckandet av kostnaderna hade man 
i år icke vågat kalkylera med stort mer än 'lo-talet. 
Därav bristcn på skaldjur! Humöret var emellertid 
utmärkt och blev just inte sämre vid prisutdclnin. 
gen, där bl. a. prisföremål att välja bland ävcil 
märktcs ctt par större flaskor punsch. Då man just 
f~tt kaffe.i kopparna var det naturligt, att glädjen 
blev stor l de trakter, där dessa eftersträvansvärde 
~ris omedelbart avprovades. För att göra det heh 
htet mer spännande, höllas som vanligt alla resultat 
hemliga till prisutdelningen. 

V. skjutchefen började denna med att utdela 
"seKerpriset", en skyttesked att bäras i blått band 
om halsen, til! den "som bäst förstått menin$cn mcd 
dagens tävling", d. V. s. glitt krätgången pa tavlan. 
C. W. Falk blev den lycklige med 15 p. Ett jumbo-. 
pris hade även donerats. Träsleven, även den i blått 
ban~. erövrades av O. Löfmark för "dåliga" 89 p. 

Dir. O. Rei chcnbergs vandringspris för idrott och 
skytte gemensamt erövrades av E. Söderberg med 

platssiffra 4, närmast föjd av C. W. Falk - p lats
siffra 6. 

Arrangörerna hade glädjen att till tävlingen få 
emottaga ctt flertal lämpliga prisföremål av intr~-
serade deltagare. . 

Kvällen avslutades under all ra bästa stämnin~. 
Prislistorna fingo följande uL«cende: 

Jldre kLassen: (IV-M) 
I. O. Löfmark .................... . 
2. B. E. Gardell ........ ...... ..... . 
3. L. Rönnmark ... ................ . 
4. G. Hutkrantz ..... .... . ..•....... 
5. T. Björkman ................... . 
6. F. Weidland .................... . 
7. G. Mossbcrg . .. ......•.•......... 
8. A. Flygare ..................... . 
9. H. Friman ........ . ... . ........ . 

10. A. Elmqvist ... ............... . 
I I . K. A. Peterson ..............•.... 
12. N. S. Nilsson ......... . ......... . 
13. 1. Hjelmström ...............•.... 
14. F. Jarre ............. ......... . . 
15· E. Jennel ...................... . 
16. G. Wijkström ................... . 
'7. F. Georgii-Hemming ....... .. .... . 

Y ngre klassen: ( I-III. ) 
I. E. Söderberg .................... . 
'2. S. S. Lindholm ................... . 
3. R. Nothandel' ... ........•......... 
4· J. ~ Iagnius ..... ................. . 
.1). T. Fredborg ...........•.......... 
6. H. Linde ... .. .........•.......... 
7. C. W. Falk .................. . 

Folke Fagrells Minne 

89 p. 
89 p. 
85 p. 
84 p. 
79 p. 
78 p. 
73 p. 
73 p. 
73 p. 
73 p. 
70 p. 
69 P 
68 p. 
67 p. 
67 P 
66 P 
66 p. 

78 p. 
56 p. 
54 p. 
49 p. 
48 p. 
30 p. 
15 p. 

Den 29 augusti sköts tävlingen om detta pri!l 
som samlade l:> st. deltagare. Många vackra rc~ 
sultat nåddes. H. Friman och L. Rönnmark ord. 
Ilade var sin huvudskjutning om 100 p. och Hj. 
Werner svarade för dagens enda so-poängare i 400-
meteF...8crien. 

Friman upprcpade sin fjolårsseger och sköt 244 p. 
I. H. Friman . ....... 100+95+49 = 244 p. 
2. L. Rönmark ....... 100+98+45 = 243 p. 
3· A. Elmgvist . . . . . . .. 99+90+49 = 238 p. 
4· O. Löfmark .... ... 96+98+44 = 238 p. 
5· B. E. Gacdcll ...... 98+93+43 = 234 p. 
6. L Slettenmark ..... 97+98+39 = 234 p. 
7· E. Hessler ......... 87+97+48 = 232 p . 
8. T. Björkman ...... 96+95+41 = 232 p. 
9· Hj . Werncr ..... '. .. 90+91 +50 = '231 p. 

Höstpokalen 

Tävlingen om "Höstpokalen" i pistolskjutning 
försiggick programenligt söndagen den 29 augu<;ti 
Resultaten blevo: 

I. Ribbing, S., 48, 20, 55, 30 = '53 p. 
2. Friman, H., 39,5, 20,47,30 = '36,5 p. 
3· Weimark, A., 48, 25, 52, 10= 135 p. 
4· ~öfmark, O. , 33,5, 20, 41, 25 = 119,5 p. 
5· Dahlborn, F., 41, 20, 37, 20 = 118 p. 
6. Diedrichs, S., '26,5, 30, 41, 20 = 117,5 p. 
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Spegeln 
ArtaLsmärke: 
Balle, A. . ... ..... .. . 
Bcrgentz, Th. . ..... . . 
Björkman, T. ....... . 
Blix, I. . ........•.. 
Blix, R ......... . .... . 
Diedrichs, S .. .... . . .. . 
Ekwall, G ...... ••.. .. 
Elmqvist, A. .....• . ... 
Flygare,.I\. . ...• • • ... 
ForsJing, N. . ........ . 
Friman, H ........ . . 
Frunck, C. O. . ... . .. . 
Färngrcn, J. ... . ..... . 
Gardell, B. E . ........ . 
Ccorgii, Hemming, F. 
Hellberg, S. ., ... .... . 
Hellsten, E. . ...... .. . 
Hclh::ten, N .. ........ . 
Hcsslcr, E ........ ... . 
Hjclmström, I. ....... . 
Hjorth ...... .... •... 
Hultkranl'z, G. . ...... . 
Iverns, B. .. ...•..... . 
J arrc, F. . .......... . 
J cnncl, F.. ........... . 
Ljungfeldt, S. . ...... . 
Lundberg, J. . ........ . 
Lundberg, P. O ....... . 
Löfmark, Q .... . ..... . 

Magnusson, E ........ . 
Mossbcrg, G. . .... . 
Na umburg, P ........ . 
Nilc:.son, N. S ......... . 
Oden, G .......... . 
Peterson, K. A. ....... . 
Reichenberg, Q. 

Rjbbing, S. . ........ . 
Runngren, G. . ...... . 
RAlamb, S .......... . . 
Rönn mal'k, n. ....... . 
Rönnmark, L. ....... . 
SIeu enmark, I. . ...... . 
Säfvenbcrg, G ........ . 
Svedin, S ............ . 
Tcngstrand, A. W ..... . 
Trocdsson, A. ....... . 
Was.~berger, E ........ . 
Weidland, F. . ..... . 
Wcirnark, A ......... . 
Werner, Hj .......... . 
Wijkströlll, G . . . . .. .. . 
Å!:tröm, T. R. . ...... . 

49 49 48 
50 50 50 

50 50 50 

50 50 48 
49 48 48 
49 48 
50 50 50 

48 
50 50 50 

50 50 50 

50 49 
50 50 50 

50 50 50 

49 49 
49 49 49 
49 
49 49 49 
48 
50 50 50 

49 48 48 
49 48 48 
49 

49 48 

49 48 
48 48 
5 0 50 5 0 

48 48 
50 48 
49 
49 49 
50 49 48 
4948 -
5° 
50 50 50 

50 50 50 

49 48 48 
49 49 49 
48 48 
48 
50 48 48 

,5.0 48 

50 50 50 

50 49 49 
49 49 49 

10 10 10 

999 
10 10 10 

999 
10 10 10 

9 

10 10 10 

'0 9 
10 10 10 

10 10 

10 10 q 

10 9 9 
10 10 10 

10 10 10 

10 10 9 

<O 9 
999 

10 10 10 

10 9 9 
10 10 

' o 
10 10 

10 9 9 
<O 9 
10 10 

<O 

' 0 9 
9 

'0 

'0 

'o 
<O 

10 9 9 

10 10 10 

10 10 

10 10 10 

9 

10 10 10 

10 10 9 
10 10 9 
10 .10 9 
9 

10 9 9 

Guldmärke: 
Söderberg, E. .." .... . 
Silvermärke: 

50 49 49 10 10 9 

Fredborg, T ......... . 49 66655 
Kuylcnstierna, E. . .",. 
Sjöwall, B, ., ........ . 
Sund, J. .. , ... ... . ,., 
Vänje ..... , .. , .... . 
Bronsmärke: 

48 
50 49 49 
5° 
49 

Eidhagen, R. 49 49 49 6 5 
Magnius, J. . . , .... ". 50 49 48 
Taflin, L. .", ....... . 47 - -

Pistolskl ltemiirket , 
Guld, arlaL: . 
BergCJlIZ, T h. . ... 
Friman, H .... ". 
Gcorgii-Hcmming .. 
Hemming, E, ... , 
Ljungfclt, S. E. 
Weimark, A. A. .. 

Ericsson, A. , .. .. . 
Kcyscr, T. ,. " . . . 
Guld: 
Dahlborn, F. 
Bjurl ing, B. . .. ". 
Hclltnan, G. , .. .. . 
Öhnell, R, ...... . 
Silver: 
Elmqvist, A. , .. .. . 
Ribbing, S ...... . 
R unngrcn, G. . .. , 
RAlamb, S. 
Slcn cnmark, I. .... 

Furuskog, V, ..... 
Hcijkcnskjöld, G. 
Krusenstjern a, A. v. 
Brons: 
Jarre, F. . ....... , 

53,53 , y.! 
54,53,5 1 

59,56,54 

57,56,55 
55,53,5' 

52,- -

58,57,54 
55,54,53 

5°,48, 46 
54,49 -
42 --

52 ,49, 47 

56,49,46 
42 --

53,5°,42 

58,53,49 

6,6, 6 
6,6,6 
6,6,6 
6,6, 
6,6, 
6,6,6 

6,6,6 
6, 

6, 
6,6,6 
6,6,6 

6,6, 
6,6, 
6,6,6 

6,6 

6, 6,6 
6,6, 6 
6,6, 6 

6,5,5 

Arme 

" 
" 
" 
" 
" 

W·7.65 
W·7,65 

Arme 
W·7,55 

" 
" 

Arme 

" 
" 
" 
" 

W, 7,65 

" 
" 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS

KOMMITTEN 

Simtävlingen ägde rum den 6 augusti och gav 
följande resultat: . 
Seniorer: I. Reinius 11 min., 2, Ödman 12 min., 
Old bop A:: l. Sjöwall 12.08 min" 2. Wijkström 
12, 10 min, . 3. Westberg 13.00 min., Old boys B: 
Lindholm 12.09 min. 

Sjöwall fu llgjorde samtid igt uthållighetsprovet för 
idrottsmärket 1000 m. på 24 min, och simkunnig
heuprovet 200 m. av Fredborg. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Orlenlerlngssäsongen 

började den 30 augusti då N. K. hade sin tävling. 
r äld re oldboys klassen blev vår medlem M. Wxrn 
4:de man. 

Distriktmästerskapet äger rum 
anmälningstiden utgår den 20. 

Fredborg. 

den 26 ds., och 
Anmälningar till 

Föreningens egen orientering går den 17 okto
ber (i samband med Fredrikshofs), och medlem
marna torde av dagspressens notiser observera, när 
anmälningstiden utgår. 

För öv rigt kunna observeras I. r, K. Enskede, 
orientering den '9 sept. och Reserofficersförbundets 
den 3 oktobet. 
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S KYTTEFÖRENINGAR 
Ni köptr Edra priljUrtmål j :ulJ, si/w" 
nYJil<wr och Iron - ävtn dt popJdiirA 

S KYTTESKEDARNA 
jO,dd.Jr,if,4J1 bos 

J UV El E RARE 

H . J O H N S O N A.-B. 
KONS ERTH USET 

Tel . .lO)) /6 • STOCKHOLM - Kungsgatan 4hH 

B A NKIRFIRMA N 

C. G. C E R V I N 
G rundad I 857 

MALMT O RGSGATA N 6 

S T OC KHOLM 
Telegramadress: C e r v in s 

Medaljer - Plaketter 

Klubbmästerskapstecken 

Föreningsmärken 

Katalog och skin'ör,lag 
fritt på begäran! 

SPORRONG & CO. 
KUNGSGATAN 17 STOCKHOLM 1 

Tolelon: Namnanrop "Sporrong & Co" 

A:B.Svenska Krutfaktoriema 
"'AN os KRONA 

Medlemmar! 

Raka & Klipp 
Eder i 

Rak· & Frisersalongen 
8 Norrtullsgatan 8 

Välgjol l arbete. 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 

alla mö nster och stila rter f innes 
st ö r St a sorte ri ng ti ll lägs t a pri se r 

Engelska@Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Bckt •. Skandia, Sthlm 1951. 

Stockholms N:r 5 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

32:dra ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 1937 

RedakHonenllldrDn: 

Utde las gra tis till 
föreningens medlemmar 

Ansv.!Irig ulgivt!lre; SVEN SVENSON 
8. ENAR GARDEll 

Kung,gllt"n n. VI t'. -Slockl'lolm 
Tol. 21 U 05, bOllad 61 1211 

Föreningens po.tglro 516.1 

ME D DELANDEN 

FRÅN 

STYRELSEN 

Nya medlemmar 

Aktiva 

Den 6 september 

Civil in,.glniören Gunnar Zetterberg, Grevtureg. 2l 

Tandläkaren Nils Berghagen, Sockenv. 412, Enskede 

Den 8 oktober. 

C'ivilingcniören Hadar Wadsten, Stl1reg ~ 

Kamreraren Ygge Lundström, Stocksund 

Kassalörvaltarens adress 

är efter I oktober Polhemsgatan }6. 

Till S. A. F:s medlemmar. 

Styrelsen riktade vid årets början en vädjan till 
medlemmarna att var i sin stad söka efter bästa 
förmåga hjälpa till med rekryteringen. Ehuru en 
hel del av våra medlem mar efter förmåga och 
möj lighet hjälpt till härvidlag, är dock rekryte~ 

ringen långt ifrån tillfredsställande. Tillskottet av 

nya medlemmar var ovanligt litet förra het, men 
trots detta har ännu icke förra ~rets siffra n5tts. 
Efter den I oktober betalar nytillträdancle med
[emm:l.r endast halv avgik 

Vidare vill styrelsen uppmana alla föreningens 
medlemmar an skjuta 50 protokollförda skott, 53 
att föreningen kommer att erhilla så stOrt stats
anslag som möjligt. Skjutkommitten är tacksam 
för den hjilp, som de mer intresserade kunna 
lämna genom att hålla efter sina goda vänner i 
dem. avseende. Särskilt t ill idrottsmännen riktas 
denna vädjan. Även om skjutresultaten inte bli så 
lysande, gör Ni föreningen en tjänst genom att 
skjuta dc 50 skotten. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT. 

KOMMlTTEN 

Handlkaptävlingen. 

Denna populära tävling äger i år rum den } I 
oktober. Anmälan om deltagande sker å skjut
banan senast kl. 10.}0. Lottning till lag äger d! 
omedelbart rllm, varför anmäl ningar senare icke 
kunna mottagas annat än för de fall, att något befint
ligt, icke fulltaligt lag därigenom kan kompletteras. 
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samband med lagtävlingen äger även i år rum 
('11 h:mdikaptävling i staende, i vilken endast dc 
skynar, som äro berättigade att tävla om lagprisct 
och vilka ej erhlllit pris i denna tävling, ägl del
taga. f övri:;t hänvisas till bestämmelserna för 
dessa tävlingar, vilka finnas införda i programmet. 

ÄrspristävlIngen. 
Ett strålande sensommarväder lockade över 50 

deltagare till föreningens förnämligaste tävling för 
året. Verkligt utomordentlii);l result3.t nåddes, utan 
tvekan kan man våga p3stå, att bättre ha aldrig 
:tmatörcr skjutit under föreningens snart femtiåriga 
tillvaro. Först och främst är därv id att nämna 
Bertil Rönnmarks 200 poäng :tv 200 möjliga i 
mästerskapstävlingen. Men för att börja fr~n bör
jan _ det var inte bara mästerskapsskynarna, som 
skötte sig fint. l de lägre klasserna brukar ju inte 
S.A.F. kunna uppvisa n~gra resultat, men nu n~d
des flera goda sådalla. l klass I segrade Magnius, 
som sköt utmärkt i alla tävlingar, med högsta 
möjliga eller 80 poäng, tätt följd av Taflill med 

79 poäng. l klass Il segrade B. Kellin med 74 
och i klass III Söderberg med 95 poäng. Sletten
mark vann huvudskjumingen och tioringade med 
goda poänger i klass IV, under det att Reuter
skiöld tog hem segern med goda 49 poäng pa. 
4 00 meter. I mästarklassen blev det "alla tiders" 

resultat i all:t tä\,lingar. Sålunda sköto tre man 
fullt i huvudskjutningen, av dem segrade Hultkrantz. 
med 8 vita. Dc tv~ övriga voro NJ.umburg och 
Hessler, för dcn senare kUllna vi ime underlåta 
att gö ra en extra bugning. På 400 meter hade 
ävenledes tre man fullt, därav två med 8 vita. 
Naumburg belade här segrarplatsen På den 
tio-rin gade tavlan sköt skjutchefen tio vita men 
lyckades endast belägga fjärde plats! 

Återstlr så mästerskapstävling, där de fjonon 
bästa från huvudskjutningeJ\ ställde upp (Ribbing 
avstod). Efter första omgången ledde Bertil ol:h 
Naumburg med 100 poäng tän följda av Lennart 
med 99 poäng, och Slettenmark och Hultkrantz, 
båda med 98 po:ing. Svedin presterade här en sensa
tionell serie, som är värd att räddas ur glömskan. 
Efter att ha skjutit sju femtv3.or och en femetta 
j liggande och knäst!ende I}'ckades han, j något 
anfall av lindrigare sinnesförvirring, som vi hop
pl.S av lindrigare art, endast få in en etta i stående, 
var det andra skottet tqg vägen kende i:lte mar
körerna avgöl·l.. Även erter andra omg!ngen hall 
t3q;ruppcn sig; kvar. Bertil, Slettenmark och Len
nart sköto här fullt medan Naumburg tappade en 
berydclscflll! poäng. Elmqvist klämde i vredesmod 

över sin svaga början in en jo-poängare men blev 
dock utslagen. l sista omgången sköto Bertil, NaUln
burg och HultkrJ.ntz fullr. Bertil som alltså icke tap
PJ.t en enda poäng kunde lägga ännu ett mäster
skap till sina föregående och ett mästerskap med 
rekord poäng. Utom mästerskytten är särskil t unge 

Naumburg värd en eloge för sin utmärkt goda 

skjutning. 
Ett flertal hederspris hade skänkts till tävlingen, 

varför de goda prestationerna kunde f3 värdiga 
belöningar. Till de ädla givarnl. riktas ett VJ.rmt 
tack. 

R.,s"lt~l. 
MästGrskapstävllr.gen. 

I. Bertil Rönnmark SO-SO-SO-SO-200 p. Mästersk 
2. P. Naumbur!; SO-SO-49-S0-199" 
3. I. Slettenmark 48-S0-S0-49~197" 
4. G. Hultkrantz 48-S0-48-S0-196" 
S. L. Rönnmark 50-49-50-47-196 .. 

6. O. LUmark 46-49-49-144 p. 
7. H. Friman 47-49-48-144 " 
IL A. C!mqvis: 45-48-50-143" 
9. T. Björkman 48-47-45-140 ,. 

10. F. Weidland 48-46-38-132" 

Il. G. A. Rising 
12. Hj. \Verner 
13. S. Svedin 
14. E. lIcssler 

HuvudskjUitnlng. 

KlilSI M. 

46-46-92 p. 
47-44-91 

" 48·41·89 ,. 
H-H-S8 .. 

l. G. Hullkr:'lnt'l 100 p. (8 vita) 
Generalmotors hederspris 

2. P. Naumbllrg tOO p. (6 ,,) 
Stockholm Stads Brandstodsbolags hederspri~ 

3. E. Hessler 100 p. (3 ,,) 
Gcnef:'llmajor Amundsens hederspris 

4. A. Elmqvist 99 p. 

5. S. Svedin 99 " 
6. L. Rönnmark 99" 
7. Hj. Werner 97" 
8. O. Löfmark 96" 

Klass IV. (n delt:tgare) 

I. I. Slenenmark 98 p. 
Stockholms Skyttcförbunds hederspris 

2. S. Ribbing 97 p. 
Doktor Cvers heder.spr. 

3. Birger lverus 93 p. 

4. F. Ödman 92" 
5. S. Lundh 91" 
6. A. Troedsson 90 " 
7. A. Balle 89 " 
8. V. Berlin 85 " 
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KlaH 1IJ. (4 deltagare) 

l. E. Söderberg 95 p. 
Arkitek t Bergentz hederspris 

2. H . Ehn 84 " 

Klass II. (J deltagare) 

l. B. Kellin 74 p. 
2. E. Kuylensrierna 73 " 

Klass I. (.2 deltagare) 

I. J. Magnius 80 p. 
2. L. Tatlin 79 " 

Extra tävlingar, 

Klass M. Precisionsserie i rcglemcmerade 
mot 10 r ingad tavla. 

l . G. Hultkramz 95 p. 
Överste R~lambs hederspris 

2. P. Naumburg 94 p. 

3. B. E. Gardell 94 " 
4. F. Wcidland 93" 
5. 
6. 
7. 
8. 

B. 
L. 
A. 
T. 

Rönnmark 
Rönnmark 

Elmq"isr 
Björkman 

89 .' 88 ., 
88 " 
86 ,. 

st31111 . 

K!aJj 1~/. Prcc;sionsserie i reglementer:lde ställn. 
mot 10 ringad tavla. 

l. I. Slettenm:lrk 89 p. 
Skytteväns hederspris 

2. L. Reuterskiöld 87 p. 
3. E. A. Ohlsson 83 " 
4. 

5. 
6. 

A. Troedsson 
S. Diedrichs 
A. B.,III 

83 " 
82 " 
82 " 

7. RYderlind 82" 

Klass II/o 10 skott i valfri regI. stälIn. la ring. tavl. 

I. Ove Löfmark 94 p. 

2. E. Söderberg 91 " 

A'filH II. 5 skott i valfri stälIn. la-ring. tav l. 200 ll\. 

l. B. Kjellin 49 p. 
2. E. Kuylenstierna 44 " 

KlaH I. 5 skott i valfri stälIn. tO-ring. tavl. 200 Il\. 

l. L. Taflin 47 p. 

2. J. Magnius 47 " 

K/aH 1/ och I. 6 skott l a-ringad l 3-fig. 200 ffi. 

l. E. Kuylenstierna 6 49 p. 

2. J. Magnius 6 45 " 
3. B. Kellin 6 35 " 

Klass M. S skott ligg. 5 skott knäst. 400 111. 

I. P. Naumburg SO p. (8 vita) 
Köpings sk }'ttdör. hederspris 

2. B. E. Gardell 50 p. (8 vita) 
Stockholms läns sk ytteförbunds hpr. 

3. B. Rönnmark 50 p. (6 vita) 

•• G. Hultkramz 49 " (5 vi ta) 
5. G. Mossberg 49 " (2 vita) 
6. E. Hessler 48 

" 7. L. Rönnmark 47 
" 8. O. Löfmark 47 .. 

K/ass IV och fIl. 5 sk. ligg. 5 sk. knäst. 400 m. 
(16 delt.) 

1. L. Rcuterskiöld 49 p. (3 vita) 
Arkitekt Bergentz hederspris 

2. A. Troedsson 47 p. (4 vita) 
3. E. Ekelin 47 " (3 vita) 
4. S. Rålamb 47 " (3 vira) 
5. l. Hjelmström 47 " (I vit) 
6. H. Ehn 45 ., 

Vandringspriser. 

H. k. H. Kronprinsens 'tIpr. 

1. Naumburg, P. 100 p. (omskj. 100 p.) 
2. Hultkrantz., G. 100 p. ( .. 98 p.) 
J. Hessler, E. 100 p. ( .. 88 p.) 

Ö1.Jt7st~ S. RJlambs poängpris a~ å, IfJJ6. 
1. Rönnmark, B. 5 p . 
2. Naumburg, P. 4 p. 
J. Slettenmark, I. 3 p. 
4. Hultkrantz, G . 2 p. 
5. Rönnmark. L. l p. 

F(irngremka priset a'V Jr 19.2J· 
1. Rönnmark, B. 169 p. för alltid 
2. Gardell, B. E. 165 p. 
3. Elmqvist, A. 164 p. 
4. Friman, H. 163 p. 
5. Rönnmark, L. 163 p. 

Sjäkaptrn Ture Lä/grens 'tIpr. 

l. E. Söderberg 95 p. 
2. H. Ehn 84 p. 

e/us Hllltbt7gs '"Jpr. 

l. L. Rönnmark 297 p. för alltid 

Fjärde kl. 'lJpr. 

I. I. Slettenmark. 293 p . 

Kaknäspokalen /. 

1. Naumburg, P. pI. 5. 
2. H ultkrantz, G. pI. 6. 
3. Hessler, E. pI. 18. 
4. Rönnmark, B. pI. 18. 
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Kalm;ispokalclI II. 
I. S!cucnmark, I. 
2. Troedsson, A. 
3. Iverus, B. 
4. Rcuterskiöld, L. 

"Sjöbergs pm" 

1. Naumburg, P. 
2. Gardell, B. E. 
3. Rönnmark, B. 

pI. 9. 
p!. 12. 
p\. 17. 
pI. 23. 

so p. (8 vita) 
50 p. (8 ,,) 
50 p. (6 ,,) 

Extra hederspris till sammanlagt 
dagens bästa skyttar 
Fru J(}hn Tömgrcm hpr. 

(H uvudskj. tavelseric+scrien a lO-ring. 

om räk nad + 4oo-mcterserien.) 

1. Naumburg, p, 
2. H ultk r:mtz, G. 
3. Hessler, E. 
4. Troedsson, A. 
5. Rönnmark, L 
6. Rönnmark, B. 
7. Reutcrskiöld, L. 
8. Gardell, B. E. 
9. Friman, H. 

10. SIeuenmark, L 

150 p. (22 vit?) 
149 p. (21 ,,) 
147 p. (la ,,) 
146 p. (19 ,,) 
145 p. (21 ,,) 
145 p. (16 ,,) 
143 p. ( Il ,,) 
142 p. (20 ,,) 
142 p. (17 ,,) 
141 p. (16 ,,) 

Dir. 0, Reichcnbergl hpr. 
(Huv udskj.+halva poängen ser. 

! 1 Q-ring. + 400-mcterser.) 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Naumburg, P. 
H uhkrantz, G. 
Rön111l1ark, L. 
H essler, E. 
Rönnmark, B. 
Ga rdell, B. E. 
Weidland, F. 

8. Slettenmark, I. 
9. Elmqvist, A. 

10. Frimall, H. 

197 p. 
196' p. 
190 p. 
190 p. 
189' ~ p. 
189 p. 
186' ~ p. 
186' ~ p. 
185 p. 
180' t p. 

Priset tilldelades G. Hultkrantz, d3 er,l. bestäm
melserna samme skytt icke kunde tilldelas b3da 
dessa hederspris. 

RIksskölden. 

Rikssköldstävlingen samlade sex fulltaliga lag, av 
vilka intet lyckades placera .sig, t rots de stora för
hoppningal', som sattes p3 först:l. Iasets ma::nar. 
Bäst lyckades Friman, som nådde goda 147 poäng. 
Weidland presterade en utmärkt st ående skjmning 
med misslyckades i sin svaga ställning, knästående. 

Han n!ddc 75 poäng i sista serien. Yngve Zachris
son, som för dagen var uppe i Stockolm, passade 
pK och vi~ade att han inte glömt bort att skjuta 
i skånebnd, då han presterade 73 poäng i första 
femskottSserien. 

Resultat. 

Lag I. 

rriman, H. 
Rönnmark, B. 
Rönnmark, L. 

Lag 2. 

Elmqvist, A. 
Löfmark, Q. 

Slettenmark, I. 

Lag jo 

Weidland, r. 
Gardell, B. E. 
Björkman, T. 

6 lag deltogo. 

Skytteviins 'Vpr. 

1. H. Friman 
2. F. Weidland 
3. A. Elmqvist 
4. B. Rönnmark 
5. L. Rönnmark 
6. Q. Löfmark 

L;ikero/jaUl. 

!. D. Rönnmark 
2. A. E1mqvist 
3. L. Rönnmark 
4. I. S!ettenm3rk 
5. N. S. Nilsson 

R Iksfältskj utn In gen. 

147 p. 
143 p. 
J43 p. 433 p. 

143 p. 
143 p. 
142 p. 428 p. 

146 p. 
141 p. 
137 p. 424 p. 

147 p. (17 \'im) 
146 p. (20 .. ) 
143 p. (20 .. ) 
143 p. 09 ,,) 
143 p. 09 .. ) 
143 p. (la .. ) 

118 p. 
116 p. 
J 16 p. 
IlS' :! p. 
114 p. 

Fullständiga prislistor för denna stora tävling ha 
ännu icke publicerats. För dagen vilja vi endast 
nämna, att bäste stOckholmsskytt blev Elmqvist, 
som placerade sig på tredje plats, efter att länge 
h3 lett tävlingen, och att S.A.F. eröv rade tvenne 
13gpriser. 

Göta Gardes medaljskjutning. 

Bbnd dc 200 deltagarna i denna tävling: voro 
e ,dast ett f~tal am3tÖrcr. S~ mycket mer gläd
j3nde var det d! an segrarpalmen det icke fört}' 
hemfördes aven amatör, nämligen HjalJe Werner, 
som l}'ckades prestera den vackras~e 100-poängaren. 
Elmqv ist placerade sig även bra med 99 poäng. 
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Förbundstävlingen. 

De synnerligen ojämna väderleksförhållandena, 
Som \'oro rådande vid förbundstävlingen, spolierade 
resultaten för dem, som nödgades skjuta under 
de stunder, då vädrets makter passade på och 
vräkte ned formliga störtskurar. Föreningens mäster
skapssk)'nar rosade just inte marknadan under det 
att B-skymma skötte sig betyd ligt bättre. Bäst 
lyckades Tonnes Björkman, som med t OO poäng 
belade segrarplatSen i B-klassen. Alltid p~litligc 
N3umbu rg hade även 100 poäng. Nya riksmed31-
jörer blevo Diedrichs, Lundh och Sletten mark, som 
samtliga fingo medaljen i silver. Ett förnämligt 
resultat på 400 meter nåddes av H jalle Werner 
med 94 poäng, trots en förarglig sexa. 

För amatarernas 'Vidkommande b/roo resu/taten,' 

Huvudskjutn ingen 

K/ass IV A. 

Naumburg 
Gardell 
N. HdiSEen 

K/ass IV 8. 

Björkrr.:m 
N. S. Nilsson 

lOD p. 

96 " 
93 " 

100 p. 

99 " 
Dicdrichs 98 " 
Lundh 97 " 
Rising 96 " 
Slettenmark 95 ., 
E. Hellsten 94 " 
Sved in 93 " 

Extra täyllng A. 

KldJyV A. 
L. Rönnm'ark 
F. Weidland 
Gardell 

55 p. 

54 " 
52 " 

Friman 32 " 
Naum burg 52 " 
Georgii·Hemming47 " 

Extra täyllng B. 

K/aH IV A. 

\Verner 
L Rönnmark 
Elmqv ist 
Naumburg 

94 p. 

87 " 
84 " 
S3 " 

Vardrlngsskölden. 

Vet"anklaHC1l 

Hessler 

K/aH 11/, 

Ehn 

K/aH l, 

Magnius 

K/ass IV B. 
Slettenmark 
N. S. N ilsson 
E. Hellsten 

A/aH 11/. 

Chn 

K/aH IV B. 

90 p. 

95 p. 

124 p. 

47 p. 

47 " 
46 " 

53 p. 

Svcdin 83 p. 
N. S. N ilsson 79" 

Res. av 4:de omg. den 3 10 1937. 

l. Elmqvist, A. 
2. Slettenmark, l. 

26 tr. 
26 t r o 

3. Söderberg, E. 
4. Magnius, T. 
5. Svedin, S. 
6. Berlin, \Yl. 

7. Gardell, B. E. 
8. Jen nel, E. 

Slutresultat: 

25 tr. 
25 tr. 
23 tro 

22 tro 

21 t r. 
20 tr. 

I. Elmqvist, A. 
2. Friman, H. 
3. Slettenmark 
4. Gardell, B. E. 
5. Weid land, F. 

74 tr. 
74 t r. 

71 tro 

66 t ro 

66 tro 

(26 + 25 + 23) 
(28+24+22) 
(26 + 24 + 21 ) 
(23+22 + 2 1) 
(24+ 22 + 20) 

Vandringspris i Slående ställning. 

Resultatet av }:dje omskj. den 3 10 1937: 

l . Rönnmark, L. 50 p. 
2. Slettenmark, I. 49 p. 
3. Werner, H j. 45 p. 
4. Elmqvist. A. 41 p. 
5. Gardell , B. E. 40 p. 

Slutresultat: 

l . Rönnmark L. 
2. SIeuenmark, J. 
3. Elmqvist, A. 
4. Werner, Hj . 
5. Friman, H. 

97 p. 
96 p. 
85 p. 
85 p. 
82 p. 

Spegeln t. o. m. 410 1937. 

Årtalsdiplom " 

Balle, A. 
Bel'gcntz, Th. 
Berl in, W. 
Björkman, T. 
Blix, I. 
Bl ix, R. 
Carlström, S. 
DiedricllS, S. 
Ekelill, E. 
Ekwall, G . 
Elmq"ist, A. 
F l )'ga~e, A. 
Forslir.g, N. 
Friman, H. 
Frunck, C. O. 
Färngren, J. 
Gardell, B. E. 
Georgii-H emming 
Grönvall, E. 
Heijkenskjöld, F. 
Hellberg, S. 
HelIHell, E. 

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

50 50 49 
48 
49 48 48 

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

49 49 49 

l a l O 
la 9 
la 9 
l a la 
9 9 

10 10 
la 
la 9 
9 

la la 
la 9 
l a 10 
l a 10 
la la 
la 9 
la la 
la 10 
10 10 
la 10 
10 10 
9 

5 

la 
9 

la 
9 

la 

10 

la 
la 
9 
9 

la 
la 
9 
9 
9 
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H ellsten, N. 49 
H essler, E. 50 
Hjdmström, I. 49 
Hjorth, A. 48 
H ultkr:mtz, G. 50 
lverus, B. 49 
Jarre, F. 49 
Jcnnel, E. 49 
Kosrmann, R. 50 
Lindholm, S. S. 50 
Ljungfeldt, S. 
Lundberg, J. 48 
Lundberg, P. O. 
Lundberg, S. 13. 
Lundh, S. 
Löfmark, O. SO 
Magnusson, E. 49 
Mossberg, G. SO 
Naumhurg, P. 50 
Nilsson, N. S. 50 
Odin, G. SO 
Ohlsson, E. A, 48 
Peterson, K. A. 49 
Rcichenberg, O. 49 
RClIlcrskiöld. L. 50 
Ribbin g, S. 50 
Rising, G. A. 49 
Kunngren, G. 49 
Rålamb, S. 50 
Rönnmark, B. 50 
Rönnmark, L, 50 
Sleucnrm.rk . l. 50 
Svedin, S. 49 
Säfvenbcrg, G. 49 
Söderlind, R. 50 
Tengstr:md, A. W. 48 
Tham, P. 50 
Troedsson, A. 50 
\'Vassberger • E. 50 
Weidland, F. 50 
Weimark , A. 50 
Werner, H j. 49 
Wijksrröm, G. 
Ödman. F. 

GII/dmiirke: 
Ehn, H. 
Linde, H. 49 
Söderbcrg, E. 50 

Si fverm;irke: 

49 49 
49 49 
49 49 
48 
50 50 
48 48 
48 48 
49 49 
50 48 
49 48 

49 49 
48 
48 48 
50 50 
SO 49 
48 

49 

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

49 49 
50 49 
48 
50 50 
49 49 
49 49 

>0- 49 

Frcdborg, T . 50 50 49 
SO Kcllin, 13. 50 50 

6 
6 

10 10 
10 10 
10 9 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 9 
10 9 
10 10 
10 9 
10 10 
10 
9 

10 10 
t O 10 
9 

10 9 
10 
10 

10 10 
10 10 
10 
10 9 
10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
9 

10 10 

10 10 
10 10 
10 10 
9 

10 

10 9 

10 10 

10 
9 
9 

10 
10 
9 

10 
9 

9 

10 

10 

10 

9 

10 
10 
9 

10 

10 

10 
10 
10 

9 

6 6 S 
6 --

S 

Kuylenstierna, E. 48 6 6 
SjöwaH, B. 50 49 49 

Sund, J. 50 
Vänjc, 

Bronsmärke: 

Berghagcll, 
Eidhagen, R. 

Magnius, J. 
Taflin, L. 

49 

48 47 
49 49 49 
50 50 50 
49 47 

6 5 
6 6 6 6 6 
6 5 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS

KOMMlTTtN 

Idrottsmärket den 18 oktober 1937. 

N~mn S 
. H Hanigh~u KolS! UthmiS· 

imnmg opp Jöpni"g- het 

Ek vall, Gösta 
Falk, Carl 
Frullck, Ragnar 
Frunck, C. R ... 
Friman, Harrv . 
Hellström, Mans 
Kellin, Uen~t .. 
Lu ndin, Uror .. 
Löwenhielm .... 
Reinius, Erlin~ .. 
Runngren, l:nk . 
Sjövall, Bengt .. 
Slettcnm:uk 
Söderl ind, Riell .. 
Wijkström, Gösta 
Söderberg ..... . 
Ödman . . ..... . 
Fredborg ..... . 
Lindbloll1 . . .. . . 
Westberg . . . . 
Åström, T. R .. . 
Nyström 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

1 
2 

2 

2 
3 

3 
2 

3 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 

3 
2 

MillöIlningen agde rum den } september varvid 
följmdc resultat uppn3ddes : L Runngren 40.52.7, 
2. Åstrum 44.05.7, 3. Ödman 44.49.0. 

Grosshandl. S. Reidners pris har för 3ret erÖv
rats av Sjövall, senior, och Fredborg, old boys , :ildre. 

+ 
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Vid förenin gens orienteringstävling den 17 ok· 
tober (tillsammans mcd Fredrikshof) uppn3ddcs 
följande resultat: 

Seniorer : 

l. E. Reinius 
2. r. Ödman 

Old bOYJ, yngre: 

I. G. Wijkmöm 
2. E. G. Runngren 
J . B. Westberg 

O/d boys, äldre: 

l. G. Frejriksson 
2. E. Nordin 
3. A. Lindgren 
4. R. D. Söderl ind 
5. F. Dahlborn 
6. H. Friman 

1.35.50 
2. 16.38 

1.32.05 
1.33.52 
2.30.0 1 

1.57.49 
2.06.20 
2.06.30 
2.34.51 
2.48.15 
3.1 5.0 1 

15 anmälda, Volra\' II startade. 

.. Banan gick ~ m:ukerna strax öster om Husby
Arlinghundra lt Uppsalah3llet ti ll. 

Resultatet med handicapberäkning meddelas i 
nästa r.~:~mt":·. 

Förslag till stadgar för S. A. F:s 
vandringspris i skidlöpning. 

§. Om detta pris tävlas 3r1igen vid nlgon av 
föreningen utlYSt tävling på skidor. Om priset 
tävlas I:sta g~ngcn 1938. 

§ 2/ Tävlingen skall h311as i n3got av de i Stock
holmstrakten upplagdl märkessp3ren. 

§ 3. Tävlingssträckan uppg3r till J mil. 

§ 4. Samtliga deltagare tävla i en och samma 
klass. 

§ 5. Priset skall, för att bliva ständig egendom, 
erövrat t re (3) gånger utan o rdningsföljd. 

Reservofficersförbundet 

hade den} oktober p3 Wermdön en del tävlingar. 
I prislistorna 3terfinna vi följande förcnin<Jsmed. 
lemmar: t> 

KaP.ten B.reit~holtz vandringssköld (oricntering 
och plstolskJutmng): I. Friman. 
. Kapten Kockens vandringspris för bästa oriente

rmgsl?pare över 35 år: L Lindgrcn. 
Onenteringslöpn in g : I. Lindgren, 2. Friman , 

3. E~lrnfcl!, 8. pahlborn, 10. H azelius. (88 startande). 
P~s~olskJutnJ1lg: I. Reichen bcrg, 3. Frullck, 

4. I·rlman . 

" -

" -
." 
O. 
3 
? 
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SKYTTEFÖRENINGAR 
Nj l:Vptr EJr", p,;s/OrtmJf i !,,,ld, Sj/WT, 

IIysi/vrr IKh trnll - "vm dl pop"U,a 

SKYTTESKEDARNA 
fordtlutl/,aJt J

JUV E l ERARE 

H. J O H N S O N A.- B. 
KONSER THUSE T 

Ttl. ~o JJ ,6 - STOCKHOLM - Kungl!,,,,ra,, "P-4J 

BANKIRFIRMAN 

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

MALMTORGSGATAN 6 

STOCKHOLM 
Telegramadress: Cervins 

Medaljer - Plaketter 
Klubbmästerskapstecken 

Föreningsmärken 

Katalog och skinförslag 
frill pi begäran! 

SPORRONG & CO. 
KUNGSG ATAN 17 STOCKHOLM 

Telofon : Namnanrop "Sporrong & Co" 

Rostfria 

tändhattar 

Vid under hösten ' 936 utförda skjutningar 
vid Infantcriskjutskolan 1 Rosersberg visade 
dct sig, enl. rapport intagen i Svenskt Skytte 
no. 35 1936, att Norma torpedpatroner hade 
ca tre ganger 51 stor precision och att loppet 
endast sletS ca hälften av vad som var för
hållandet med samtidigt provade patroner av 
:ulIl at svenskt hbrikat. 

Orsaken till precisionen är att den är för
utsättningen fö r vlr existens och orsaken till 
den mindre slitningen är antagligen delvis att 
alla Normapatroner för mausergevär sedan 
tre lr tillbaka varit försedda med rostfria 
tändhattar. 

Aktiebolaget Horma Projektilfabrlk 

Amollors. Värmland. 

Medlemmar! 

Raka & Klipp 
Eder i 

Rak- & Frisersalongen 
8 Norrtullsgatan 8 

Välgjort lrrbete. 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 

alla mö nster och stilarter f inn es 
stör sta sortcnng till lägsta pnser 

Engelska~Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Boklr. Skandia, Stll lm '911. 

• 

Stockholms N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ 'ör Idrott och Skytte 

32:dra årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 1937 

Redektionenl ndrell: 

Utdelas gratis till 

fö reningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: SVEN SVENSON 

B. ENAR GA~OELL 
Kungsgnlan 11, VI tr. - SIockllolrn 

Tel. 21 u 05, bOltad611211 

Förenlnganl pOltg lro 51641 

MEDDELANDEN 

fRÅN 

Nya medlemmar 
Aktiva 

Den 2. nO'Vember. 

STYRELSEN 

Köpmannen Göte Fagerström, Varvsgatan 10 13. 
Kam reraifn ~~rl Pehrsson, Box 4}0. Stockholm r. 
H err Olle WIJkström, Karlavägen 72. 
Farm. kand. Börje Melen, Odengatan 65. 
Tjänstemannen Bengt Risberg, Artillerigatan 20. 

Fänriken Lennart Nauckhoff, Stureparken 8. 

Skjutprogram för jan. 

VandringJSkölden: 

MEDDELANDEN 

fRÅN 

SKJUT

KOMMITTEN 

f"'Ö rsta tävlingen för år 19}8 om detta pris äger 
rum lI. banorna vid Stora Skuggan söndagen den 
16 jan. 

FörblmdetJ forSla piltJkjHtning går den 2} jan. 

HandIcaptävlIngen i stående skjutning 

blev i !r en lika kort affär som vid första försö
ket i fjol. 15 St. mästare och 10 st. fjärdek lassare 
ställde upp i första omg3ngcn. 7 av de förra 
klarade den för fonsättning erfo rderliga S-an och 
av de senare lyckades I. Blix med en femma och 
A. Flygare med en fyra kval ificera sig för fortsatt 
tävling. I andra omgll.ngen fortsattes manrallet 
bland mästarna, där endast Lennart Rönnmark med 
med en femtvåa och Tönnes Björkman med en 
femma lyckades hänga med. Blix sköt lnyo en 
femma och Flygare ökade till samma poängancal. 
I tredje skottet fick Lennart en trea och Tönnes 
en fyra och så funnos inga fle ra mästare kvar i 
tävlingen. 13lix och Fl ygare klarade sin fyra och 
voro därmed erövrare av de båda i tävlingen upp
satta hedersprisen. Ordningsföljden dem emellan 
mlste emellertid fastställas med ännu ett skott. 
Blix "satte in" en femtvh medan Flygare "tappade" 
en tvåa och så var den saken klar. 

Stockholms läns Skytteförbunds 
riksfältskjutning vid Gustafsberg. 

Vi äro nu i tillfälle meddela placeringarna för 
de amatörer, som I}'ckades uppnl prisbelönta re
sultat i denna tävling. 

K/aH M. 3 A. ElmqviH .... 38 tro 

90 L. Rönnmark .. 3 I " 
140 O. Löfmark .... 29 '0 

AlImiinna kl. 42 W . Berlin .. ... . 19 " 
118 S.Rålamb ... ... 16 " 
180 - T. Wanselius .. 15 " 
194 T. Björkman 15 .. 
218 - G. Hultkrantz.. 14 " 
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Höstens fältskjutningar Inom 

Stockholms Skytteförbund. 

10 oklobtr vid Ormgllrdell. 

S. A. F. deltog i denna tävling med 29 repre
sentanter. Tävlingen var efter de uppnådda resul
taten att döma relativt lätt. Mål.mordningarna voro 
Kg-skytt _ 310 m.; stor l s-fig. 346 m.; Kg-ers.-
205 m.; liten I s-Ilg . - 305 m. samt slutligen I 1-

fis;. [ 275 n1. Sista målet var en nyhet för skyt
tarna, i det att figurerna vora rörliga. Målet visades 
sex gånger, 4 sek. för varje visning. Tiden mel
lan figurernas försv innande och nästa framträdande 
var 5 sck. Nyheten uppskattades livligt även om 
många hade litet svårt att hålla reda på sina resp. 
figu rer, som säkerligen vora placerade litet för tän. 
Arrangemanget torde för kommande fähskjutningar 
vara av stort värde, då det ofta nog för anordnaren 
kan vara svlrt art åstadkomma t illräcklig variation 
på m~len. 

Mästerskapsfordringarna vara 2 l tro 
S.A.F;s grupp utgjordes av: A. Elmqvist - 26 tr.; 

F. Weidland - 26 tr.; L. Rönnmark - 25 tr.; 
O. Löfmark - 24 tr. samt I. Slettenmark - 16 tro 
Gruppens pb.cering blev N:o 2. 

Fältskyttetallriken erövrades av F. Weidland. 

Följande amatörer 

Klan M: A. Elmqvist 
F. Weidbnd 

nådde prislistorna: 

L. Rönnmark ... 

,.;lass I V: 1. Hjelmström 
S. G:son Lundh. 

26 tro 
. . . . . .. 26 " 

25 " 

26 " 
23 " 

W. Berlin 20 " 
F. Georgii-Hemming .. . 20" 

K/ass /lr: E. Söderberg ............ 17 " 

24 okt. vid Ägesta : 

Säsongens andra fältskjutning bjöd på rekord i 
deltagarantal för vår förening. Ej mindre än 
43 ;lmaförer voro med. Även kvalitativt var 
I"epresentationen god, i det att en hel del topp
resultat noterades. Gruppen slutade på tredje plats 
med fö ljande resultat: L Rönnmark - 28 A. Elm
qvist _ 26; F. Weidland - 24; B. Rönnmark - 20 
och O. Löfmark - 16 tr. _ 

Målen voro: Uppdrbnde' .. -tig. - 150 1~1. som vi
sades 3 g!nger, varje gång 8 sek.; , I-fig. - 285 m.; 
stor I , ~-fig . - 355 Ill.; Kg.ers. - 235 m. samt 
liten 1 s-ng . _ 290 m. 

Mästerskapsfordringarna blevo 20 tr. 
S.A.F:s fältskyuetallrik tillföll P. O. Lundberg. 

Utdrag "' prislistorna: 

Klass M, L. Rönnmark , . . . . . . - . . . . 28 ". 
A. Elmqvisr . . . . . . . - . . 26 ". 
P. Weidland ........... . 24 ". 

I(/ass IV, P. O. Lundberg .......... 26 tc. 

T. Ramqvist ....... 2. ". 
T. Björkman . . ...... 22 tc. 

L. Lennman ......... 22 tc-

L. Reuterskiöld . . . . . . . . . . 20 tc-

K/aH III, E. Söderberg ...... . 21 ". 

Tävlingen om Lagpriset 

ägde rum den 3 I okt. i gott skjutväder och med 
livlig anslurning. T io ilg käm pade om äran och 
silvertaHrikarn3. Lottningen sammanförde E. Jennel, 
l. Hjelmström och O. Löfmark tiH ett lag. Dessa 
herrar förstodo väl konsten att skjuta vackra po
änger och lyckades med hjälp av n~gon h:mdicap 
g! segrande ur den mycket jämna striden. Alla 
tre sköta ypperligt och protokollet visar för de 
sex serierna 2 St. 49:or och 4 st. 48:0r. - Segern 
var emellertid så knapp, att särskiljningsbestämmel
serna måste tillgripas för att placera E. Söderberg, 
S. Diedrichs och F. Georgii-Hemming på 2:dra 
plats. Särskilt Diedrichs överraskade med ett nnt 
resultat på skjutna 99 p. - Sthligt aven skytt 
som först i år blivit fjärdeklassare. 

Dagens förnämligaste prestation svarade emeller
tid som sig bör Bertil Rönnmark fö r. H an ord
nade i sina b~da serier 100 p. med 18 "vita" varav 
ej mindJ"e än 15 femtvåor. Också H ultk rant7.. sköt 
en vacker ! oo-poängare .. 

I övrigt hänvisa vi till nedanstående fu llständiga 
resultatlista. 

lAg J. E. Jenncl .......... 97 + 5 = 102 
I. Hjclmström ...... 96+ 6 = 102 
O. Löfmark ........ 97 + 1= 98 302 p. 

LAg 2. E. Söderberg ........ 92+12= 10 4 
S. Diedrichs ........ 99+ 6 = 105 
F. Georgii-Hemming. 89+ 4= 93 302 p. 

Lag J. F. Weidlalld ........ 97 + 5 = 102 

Lag 

S. Svedin .......... 94+ 4= 98 
A. B,lli ............ 9 1+ 6~ 97 297 p. 

I. Blix 
L Rönnmark 
B. E. Gardell 

....... 92 + 9 ~ 1 0 1 

.. 97+ 2 ~ 99 

.. 9 1+ ' ~~295 p. 

5. Ove Löfmark ... 90+ 12 = 102 
L. Reutersk iöld ... 91 + 6 = 97 
E, H essler .......... 90+ 4= 94 293 p. 
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Lag 6. I. Sletrenmark ...... 98+ 3= 104 
Hj. Werner ........ 92+ 3= 95 
T. Björkman ...... 89+ 4= 93292 p. 

Lag 7. G. Hllh kral1tz .... 100+-= 100 
A. Elmqvist ........ 93 + 2 = 95 
j. Farngren ...... 92 + 3 ~ 290 p. 

Lag $. K. A. Peterson .... 87+10= 97 
W. Berlin.... .90+ 6= 96 
S. C3r1nröm. .87 + 6= 93 286 p. 

Lag 9. A. Flygare 
G. Mossberg . 
B. lverus 

.8(,+10 96 
. .92+ J ~ 95 

.... 87+6 ~~28'p. 

lAg 10 B. Rönnmark .. 100+-- 100 
R. Söderlind ........ 83+ 6 = 89 
N. S. Nilsson ...... 84+ 3 = E 276 p. 

Handicapprisen erövrades av: 

S. Diedricks ........ 105 p. 
L Slcnenmark ...... 104 p. 

Thure Bergenrz Vandringspris erövrades av S. 
Diedrichs med 127 p. Närmast följde I. Hjelm
ström med 124 p. I. Slcttenmark med 122 p. och 
B. Rönnmark med I 18 p. 

7 nov. vid Rosersberg. 

Årets sista fältskjutning gick i de av alla fält
skyttar så vä~ända markerna vid Rosersberg. 
Sergeant Bilt~, som med r'enna tävling avslutade 
sin verks:tmhct SQm fältskytte:trrangör inolll För· 
bundet, hade i fön äg utlovat en sv~r tävling. Svår 
blev den också, även om svårigheterna icke enbart 
bestodo i långa avstånd och små figurer. Överallt 
bland skyttarna hörde man talas om, att det inre 
går arr skjuta fältskjutning i den ten-ängen. Inga 
beräkningar synas stämma överens med vad man 
lärt sig fr5n tävlingar i andra trakter. 55 många 
grundliga missar bhnd de bättre fältskyttarna som 
vid tävlingar i Rosersbergsterrängen ser man märk
ligt nog heller aldrig i tävlingar på andra hm. 

S.A.F:s 35 representanter misslyckades i största 
allmänhet. Det Stora undantaget var denna gång 
förbundssekreteraren B. Gyllensvärd, som med 23 
tr. lyckades komma med i teten och däl"med erövra 
Förbundets fältskyttetaltJ"ik. o. Löfmark sköt 
även gort med 22 tr. som slutresultat. 

Gruppen slutade på 8:de plats. Löfmark hade 
22 tr. Elmqvist och Weidland vardera 19, B. Rönn
mark 18 och L. Rönnmark 14 tro 

Mästerskapsfordringarna b!evo 18 tro 

Föreningens fältskyttetalJrik erövrades av B. Grl
lensvärd. 

Mål och avstånd: liten I ;s-fig. _ 368 m; I l-ng. 
i front - 450 m; StOr ' ~ -fig. _ 450 m; Kg-skytt 
- 260 m. samt uppdykande kg.ers på 240 m. 
som visades 6 gånger, varje gång 3 sek. 

Klass M: B. Gyllensvärd 
O. Löfmark 

23 tro 
22 tro 

l\/aH IV, l. Slettenmark ........... 
G. Berger 
S. G:son Lundh. .... . 

Nauckhoff ...... . 
T. Björkman ......... 

Föreningens Vand ringspriser 

under år 1937. 

Skolskjutning : 

H. K. H . .r<.ronprimem Vandringspril. 

19 
17 
17 
16 
16 

P. Naumburg ....... . 
Närmast följd av G. Hultkrant7. . . . . 

E. Hessler . . ....... . 

jub;/CllmHkölden ; 

tc . 

tc. 

te . 

tc . 

te. 

100 p. 
100 p. 
100 p. 

B. Rönnmark ........ 380 p. 
Närmast följd av L. Rönnmark ... . .... 374 p. 

Skjll/rhrJcnl po,i"ngprif: 

R. Rönnmark . . . . 6 p. 
Närmast följd av L. Rönnmark. ... 5 p. 

Övmte Slig RJ/ambs pOtingpris dV J9)6: 

B. Rönnmuk .. . .. 10 p. 
Närmast följd av N. Hellsten ..... 4 p. 

P. Naumburg ........ 4 p. 

Färngrcnska priJet a~.J 3r 192J: 

B. Rönnmark 
Närmast följd av B. E. Gardell 

.. 169 p. 
... . .. 165 p. 

Priset erövr"t för alltid dur 5egnr 19JI, 193' &. '937. 

Färngrcl/ska priset av Jr 19J5: 

H. Friman 
Närmast följd av A. Elmqvist . 

T. Björkman 

Ulngdistampoka/en av år 19J5: 

L. Rönnmark 
Närmast följd av I. Slettenmark 

.... . 128 p. 

..... 125 p. 
.. . .... 125 p. 

.109 p. 
...... 106 p. 

Priset erövrat för alltid efter segra r 19H & ' 937. 

Vandrillj{lpriset istJleIIde skjltl1ling av 19J7: 

L. Rönnmark 
Närmast följd av l. Slettenmark ...... . . 

97 p. 
96 p. 
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Sjökapun Tllre LiYvgrens vtlll-l,ingspris av 19)2: 

F. Söderberg ....... 95 p. 
NärmaSt följd av H . Ehn .. ............ 84 p. 

Cl.m HHltbeTSs VandringsprIS av 19J1: 

L Rönnmark ........ 297 p. 
ännast följd av T. Björkman ........ 291 p. 

Priset erö vrat för 31ltid efter segrar 1933 l'.: ' 937, 

Fjiirde kl. Vandringspris i prec. skjlltn.: 
L Slettenmark . . .... . . 293 p. 

Närmast följd av I. Hjelmström . . .... 261 p. 

Sk'lIte-vå'lIs Valldr/1/gspris av 1932 : 
H. Fridman 

Närmast följd av F. Weidland 

Kakniispokalen I. 

.147 p. 

.146 p. 

P. Naumburg ... pI. 5. 
6. Närmast följd av 

KakniisPQka/en 11. 

G. Hultkrantz ........ pI. 

I. Slettenmark 
Närmast följd av A. Troedsson 

. . . . pI. 9. 
...... pI. 12. 

~öbergs Pris. 

Närm:lst följd 
P. Naumburg 

av B. E. Gardell 
B. Rönnmark 

UikeroJfatet av Jr /935: 

50 p. 
50 p. 
50 p. 

Närmast följd 
B. Rönnmark 

av A. Elmqv ist 
L. Rönnmark 

..... 118 p. 
...... 116 p. 
...... 116 p. 

Thure Bergelltz VandringJpris av 1934: 
S. Died richs . . . . ... 127 p. 

Närmast följd av I. Hjelmström .... .. 124 p. 

Fältskjutning: 

Vandringskölden : 

A. Elmqvist. ......... 74 tr. 
Närmast följd av H. Friman .......... 74 tf. 

Henrik KjrJlers V,mdringspris : 

I. Slettenmark ... .... . 
Närmast följd av A. Elmqvist .. 

Fabrikör Dr~cs Vandringspris: 

B. Rönnmark ....... . 
Närmast fö ljd av H. Friman ... .. . 

T. R. Åström 
S. Ribbing 

53 p. 
46 p. 

24 tro 
24 tr. 
24 tr. 
24 [L 

l' ri5d för :lI ltid erövrJt av B. Rönnm3rk :;enom St grotr 
193 1, 1931 & 1937· 

25-lirsmiillnens av 1932 Vandringspris : 

I. Slettenmark 
Närmast följd av A. Elmqvist ..... 

pI. J 4. 
pI. 15. 

Emil J-Jml(!1's Vandrillgspris i jå'lukjuming: 

B. Rönnmark ...... . 
H. Friman ......... . 

jå'garförbllndetr I-Iedrrspris: 

4 1 
! p. 

4' ~ p. 

A. Elmqvist 
Närmast fö ljd av F. Weid land 

........ pI. ;. 
9. pI. 

Priset för :'IIltid erövrat genom scgr3r ' 9}6 l'.: 1937· 

StockhQ!l1H- Tidningens prh av 1936: 

I. Slettenmark 
Närmast följd av T. Bj örkman 

G. Berger . . 

SödermaJm-LiJjl'holmens Hederspris av 193J: 

pI. 5. 
pI. 12. 
pI. 12. 

I. Slettenmark pI. 4. 
Närmast följd .IV E. Söderberg ........ pI. 6. 

Pritet för alltid erövrat genom segrar '936 & ' 937, 

Skytte och Idrott gemensamt: 

"H/'nric Sjöbergs Minne" - Reprcsmtantprim: 

T. Björkman o. I. Slenenmark lika med vardera li p . 

Jämlikt st:ldgarna kommer styrelsen att besluta huru 
med priset för innevarande lir skall förfaras. 

O. R/'ichellbergs Vandringspris: 

E. Söderberg. 

För å r 1937 utgående priser: 

Damerllas pris: 
R. Blix ............ 914 p. 

Kamralprisel: 
T. Björkman ........ 997 p. 

juniorgMJdret: 
B. Kellin ........... . 

Närmast följd av B. Sjöwall 

FoJke Fagrells Minne: 

247 p. 
243 p. 

H . Friman .......... 244 p. 
Närmast följd av L. Rönnmark . ... . . .. 243 p. 

Lagprim: 

I-landicappris: 

E. jennel 
I. Hjelmström 
O. Löfmark . . 

S. Diedrichs ...... . 
I. Slettenmark 

J Itl lldic.tppris vid skjutlling i stJen de: 
I. Blix och A. Flygare. 

SkYlIl"V.i'1/S Hederspris 

102 p. 
102 p. 
98 p. 

IOS p. 
104 p. 

til! 3rcts segrare tävlingen om "Skytteväns Vand-
ringspris", H. r'riman 
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L,"ik(Tolfabrikens Hedenpris 

till årets segrare I tävlingen om "Läkerolfaret" 
B. Rönnmark. 

S. A.F:s Hcdmpris 

till 3rcts segrare i tävlingen om " 25-5rsmännens 
av 1932 vandringspris" . 

I. SIeuenmark. 

Fältskyttefacil : 

S.A.F:s grupp ha i arets 7 fältskjutningar n3tt 
fö ljande placeringar: 4, 11, 6, 4, 2, 3, 8. Förenin gen 
har härigenom till förts ett seriepris. 

Ddtagare i gruppen hava under 5ret varit : 
A. Elmqvist .. 7 gånger ........ medel träff 22,86 
F. Weidland . .7 " .... .. . . " 22,57 
O. Löfmark .. 5 " ,, 2J,20 
L. Rönnmark .. 4 " ,,23,-
B. Rönnmark .. 4 " . . . . . . . " 22 ,50 
I. Slettenmark 4 " ,, 19,25 
B. E. Gardell, H. Friman, G. W ijkström och E. 
jenncl hava va rdera deltagit i grupptävl ingen en 
gång. 

r"Örbundets f:iltskyttetallrikar hava under 5ret 
eröv rats av B. Gyllensv:ird och B. Rönnmark. 

5.A.F:s fältskyt~lrikar riJlfalla: 

A. Elmqvist, G. Berger, B. Rönnmark, L. Rönn
mark, F. Weidland, P. O. Lundberg och B. Gyllen· 
svärd. 

S.A. F: s fältsk ynemedalj gldd har t:rö\'rats av r. 
\Y./eidland.· 

Spegeln 
Komplettering till den uppställning, som infördes i 

nr S av Medlemsblade!. 

Artalsdiplolll " 
Berlin, \VI. 
Bromee, F. 
Diedrichs, S. . .. 
Frunck, C. O. 
Färngren , J. ... 
Gyllensvärd, B. 
Hegerth, T. E ..... . .. . 
Hellberg, Sig. 
H jorth, A ... ..... . . . . . 
jarrc, F. . ........ .. . . 
jennel, E. 
Lundberg, J. 
Lundberg, P. O .......... . 

50 50 50 
50 50 50 
50 49 49 
50 49 48 
50 50 50 
50 50 50 
49 49 48 
50 50 49 
50 48 48 
49 48 48 
49 49 49 
50 50 49 
50 48 48 

10 10 10 
10 10 10 
la 10 10 
10 10 9 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 9 
10 10 9 
10 10 9 
10 10 10 

Lundh, S. C:son . . . . 
Mossberg, G . .. . 
Naumburg, P ....... .. ... . 
Oden. G .......... . .... . 
Odqvist, F ...... . ....... . 
Peterson, K. A. 
Reinius, E ........... . 
Reuterskiöld, L. ...... . 
Ribbing, S. 
Runngren, G. 
Rönnmark , B . .. 
Slettenmark, I. 
Söderlind, R. . . . ... . . 
Tham, P .. 
Uggb. A. R. 
Wassberger, E. 
Werner, Hj ... 
Wijkström, G. . ..... . 
Åström, T. R. 
Ödman, E 

Gllldm;irke: 

Löfmark, Ove. 
Zetterberg, G. 

Si/vf1'Iniirke: 
Kdl in, B .......... . •..... 
Kuylcnstierna, E. 

Bronsm,irke: 

Bergh agen, N. 

PiSlO/skytlema'rkct . 

Gu/d, Mtal. 

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

50 49 49 
50 49 48 

50 50 50 
48 48 48 

48 48 47 

10 10 9 
10 9 9 
10 10 10 
999 

10 9 9 
10 tO 10 
10 9 9 
10 10 9 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 10 
10 10 9 
10 10 10 
10 l a 9 
10 10 9 
10 10 10 
10 10 9 
10 9 9 
10 10 9 

10 9 9 
10 10 9 

6 6666 
6661i5 

5 4 4 4 4 

Friman, H ......... 53, 53, 52 6,6,6 Arme 
Georgii-Hemming, F. 59.56, 54 
Hemmin g, E ... 
Ljungfclt , S. E. . ... 
Weimark, A. 59, 57, 56 

Ericsson, Å ......... 57,56,55 
Keyser, T. . ....... 55, 53, 52 

GI/Id. 
Bergentz, Th. . . . . .. 53, 53, 52 
Dahl born, F. ...... 52,-
Runn grcn, G .... . 

Bj urling, B ... . 
Hell man, G. 
Öhnell, R. 

Silver. 

Elmqvist,. A. 
Heikcnskjöld, G. 

54, -

58, 57, 54 
55, 54, 53 

42,-

6,6, 6 .. 
6,6,- " 
6, 6, - " 
6, 6,6 .. 
6,6,6W.7,65 
6,- - .. 

6,6, 6 Arme 

.. 
6,6, u, .. 
6, - - \VI. 7,65 
6,6,6 
6,6,6 

6,6, -
6,6,6 

.. 

.. 

Arme 

.. 
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Ribbing, S. ........ 58, SO, 48 6, 6,6 Arme 
IUlamb, S. 42,- - --- " Slettenmark , I. 52, 49, 47 6,6,6 " 
Furuskog, V. . . 56, 49,46 6,6,6 W. 7. 65 

K.rusenstjerna, A. von SJ, SO, 42 6, 6, 6 BW. 7.65 

Brons. 
Jarre, F ........... 58, SJ , 49 6,5 , 5 W. 7. 65 

PIstolskjutning. 

Överste S. Rålambs vandringspris har för året hem
förts a v 

l. Slettenmark, 170 p. ( 14J + 2.7 h.) 
2.. G. Runn gren. 
3. T. Kcyser. 
4. O. Rcichcnberg. 

Höstpokalen har för året hemförts av 

S. Ribbing, 15 J p. 
2.. H. Friman. 
3. A. Weimark. 

Direktör o. Frimans vandringspris har tagits av 
I. Slettenmark, sammanlagd platssiffra 7 (R~lambs 
v.-pris l, v1rutfärdcn 6), närmast följd av H. Friman, 
platssiffra 8. 

Efter riksskyccetävlingen på pistol den 13 juni 
ha endast ett par allmänna tävlingar förekommit 
till vilka Amatö r Föreningen varit inbjuden. 

J Stockolms allm. pistolskytteklubbs tävling den 
.2.9 augusti, vilken enli gt inbjudan skulle innefatta 
tävlan om Stockholmsrnästerskapet i precisionsskjut
ning, deltOg blott en amatör, S. R ibbing, som i 
den h~rda konkurrensen blev 3. man i kl. 2.a med 
goda 89 p. 

Danderyds pistolskytteklubb hade inbjudit till 
fahsskjutning; den 14 no\·cmber. l prislistan åter
fin nas en del amatörer såsom tävlande antingen 
för egen eller annan förening. I klass 2.a (guId
och silverskyuar å armepistol) blev H. Friman 3 
man med 2.0 p. I. Slettenmark placerade sig i kl. 
la (öv ri ga skytt:lr å armepistol) som 2.. man med 
2.0 p. och P. Naumburg, . som gjorde sin debut 
som pistolsky tt, blev 9. med 14 p. I klass 2.~ 
(guld- och silvcrskyttar å övriga vapen) blev T. 
Keyser 8. man med IS p. I extratävling A mot 
1 s fi g. återfinnes i kl. 2a H. Friman som J' pris
tagare och i extratävling B mot internationell tavla 
blev F. Jarre i första omgången 3. man med 39 p. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS

KOMMITTEN 

Idrottsmärket den 16 december 19370 

N311ln S' . H H:l.Stighcts. 
Illlnl1lg opp löpning Kast Uth1llig. 

h" 

Falk, Carl 2 2 2 

Frunck, Ragnar 
Frunck, C. R ... 
Priman, Harry .. I 
Hdiström, Matts 2 2 

Kdlin, Bengt .. 2 2 2 

Lundin, Bror .. 2 2 2 

Löwenhidm .. .. 2 

Reinius, Erling .. 2 I 2 

Runngren, Erik 2 3 3 

Sjöwall , Bengt .. 2 2 2 
Svensson, Sven .. 
Wijkström, Gösta 
Söderberg ... 3 

Ödman ... 2 3 2 
\Y/ estberg ... 
Åström, T. R . .. I 

Nyström ..... I 

FÖRSLAG TTLL STADGAR FÖR 

S. A. F:s vandringspris i skidlöpning. 

§ L 

Om detta pris tävlas årligen vid någon av före
ningen utlyst tävling på skidor. Om priset tävlas 
pI skidor. Om priset tävlas I:sta gången 1938. 

§ ,. 

Tävlingsplatsen bestämmes av idromkommitten 
och bör, om möjligt, förläggas till någon av de 
mcra slIörika platserna med lämplig sporttågsför
bindclse. 

§ J. 

Tävl ingssträckan uppgår till 2 mil. 

\ 
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§ 4· 

För de tävlande tillämpas följAnde handikapbe
räkning; 

f. o. m. der år den tävl. fyller J2 3r I 
J 

I minut pd, 
t. O. In . " " " " J O 40" 

f. o. ffi. 
" " " " " 4' " l ' l t. o. m. 
" " " " " 45 

1 mm. 15 s. pr. r 
" 

f. o. m. 
" " " " " 46 " I 

och • 
J 
, 

" jO" " lIppat. " 

§ 5· 

Priset skall, för att bliva ständig egendom, eröv
ras 3 gånger utan ordningsföljd. 

Skidtävling å 2 mil 

om dct nyuppsatta vandringspriset hålles sannolikt 
den 27 februari 1938. Eventuell ändring av täv-

Orienteringstävling 

lingsdagen tillkännagives i s~ fall av idrottskommitten 
dl('f på årsmötet. Kom mintns m ening är, :ltt ge
nom denna tävlings hållande i den trevliga Berg
slagsterrängen - Norberg eller EngeIsberg, dit f. 
ö. billiga sportdg :tvgå - ordna ett amatörern:lS 
vintermecring, och skulle de som ej tävla, kunna 
göra en tur i omgivn ingen eller följa tävlingen, 
för att därefter mötts vid en en kel gemensam mid
d .. g före avresan. Vid stor tillströmning :lV det 
täcka könet, ord nas e"entuellt en dam tävling, för 
:'Itt se, huru föreningsmedlemmarnas fruar resp. 
flammor kunna göra sig gällande i denna nobla 
idrottsgren. Då kommitten är mycket intresserad 
av detta uppslags fullföljande, emOtses gärna alla 
råd och ev . förslag till en angenäm vinterd:lg på 
sk idor. 

Föranmälan för beställande av platser till mid
dagen önsk värd. 

S,6 km. i trakten av Husby-Ärlinghundr:t den 17. oktober 1937. 

Tävlingen gäJlyudvikaf:ltet och resultaten framgå av följande tabell 

Arrangör FREDRtKSHOV. 

Verklig tid I Ålder I 
H311dikap 

I 
Toul 

) Handil,aptid I PI :tCC'ring om 
pr km. handikap Ludvik3btet 

Seniorer; 
Reinius . . ...... 1.35.50 
Ödman .. ...... 2.16.35 

Oldboys A: 
\Y/ijkström . . · . 1.32.05 33 l, 14 så. km 2 mm. I.JO.OS 2:dra plac. 
Runngren .... 1.33.52 32 • 7 I 1.32.52 3:dje · . " " " " \Yl cscberg .. .... 2.30.0 1 J7 11" 54 'o 7" " 

2.22.17 

Oldboys B: 
Nordin. . . . .... 2.06.20 43 år 2.21 " 21.13 " 1.45.07 4:de 

" Lindgren . . . . · . 2.06.3 0 58 l , 4.SQ " 41.34 " 1.24.56 I:sta 'o 
Söderlind .. 2.34.5 I 49 • J.H " 32.06 " 2.02.45 . ... " Dahlbarn 2.48.1 S 50 • 3.54 .. JJ.J2 " 2.14.43 " Friman .... . ... J.1S.01 46 !r J.IO " 27.14 " 2.47.47 

Första inteckning Lud vikaratc: får dl und a Algot Lindgrcn. 

Rättelse. 

På grund av § 2. 7 stadgarna blir ordningsföljden i föreningens höstorientering för old boys B följande: 

l. Nordin 2.06.20 
2. Lindgren 2.06.30 
3. Södcrlind 2.34.5 1 
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SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni Iroptf Edra prisfijmnJl i ,,,Id, sil'vlf, 
nYiil'Vt!f IXh Imn - ävm J~ pIJpul:ira 

SKYTTESKEDARNA 
fo,dtlaJuigasl hos 

J UV EtERAR E 

H. J O H N S O N A.-B. 
KO N S E R TH USE T 

TrI. 20 JJ /6 - STOCKHOLM - Kunglgatan 4/-'11 

BANK IR FIRMAN 

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

MALMTORGSGA TA N 6 

STOCKHOLM 
Telegramadress : C ct,· jn J 

Medaljer ~ Plaketter 

Klubbmästerskapstecken 

föreningsmärken 

Katalog och skinlönlag 
fritt på b e gäran! 

SPORRONG & CO. 
KUNGSGATAN 17 STOCKHOLM 1 

Tolefon : Namnanrop "Sporrong & Co" 

/ 

PIPERSKA MUREN 
(Miu ~mo[ R!dhuset) 

Serverar i nyrenoverade och modern is.erade lokaler. 
LUNCH - MIDDAG - surt 

MUSIK av förn iimlig solistcnsemblc. 
DA NS mSndag o. torsdag. 

Festvåningar för större och mindre beställningar, kon
gresser, sammanträden upp till Joo personer. OBS.! Buss
linje 52 st:l.nnar yid Restaurantens grind. 
BiJpukcring inom ornr.ldet. 

fjlJlll1C1 
VÅRA ANNONSÖRER 

och Ni gynnar 

FÖRENINGEN 
Åberopa alltid annonsen vid alla Edra inköp! 

Medlemmar! 

Raka & Klipp 
Eder i 

Rak- & Frisersalongen 
8 Norrtullsgatan 8 

Välgjort ~rbete. 

MATTOR MÖBELTYGER GARDINER 
alla mönster oc h stila rter f innes 

stö r st a sor te rin g till lä gsta pn ser 

EngeIska(8)Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Bok1r . Skandi/ll, Slhlm 1931. 


