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StockhohllS ~~tör Förenings medlemmar kal· 
las hänned till ordinarie å rsmöte tisdagen den 28 
februari 1939 kl 20 å restaurant Piperska Muren 
(klubbvåningen å nedre botten. Ingång från par
ken) rör behandling av följande ärenden: 

1. Val av tvenne personer aU jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

2. Styrelsens och de s tändiga kommitteernas be
riiUelser rör det näströrflutna året. 

3. Revisorernas berättelse samt frå~an om bevil· 
jade av ansvarsfrihet åt styrelsen för det gång. 
na förvaltningåret. 

4. Val av följande medlemmar i styrelsen: Ord
förande rör l år; vice ordförande för 2 år; 

sekreterare för 2 år; idrottS(:hef för 2 år; klubb· 
mästare för 2 år; två styrelsesuppleanter för 1 
år; vice skjutchef för l år; vice idrottschef för 
1 år. 

5. Val av tvenne revisorer samt suppleanter för 
dem. 

6. Val av representant i Stockholms SkyHeför. 
bund samt suppleanter för dem. 

7. Val a" r epresentant i Stockholms Idrottsför
Cörbund samt suppleant för honom. 

8. Styrelsens Cörslag nng. "Ständiga medlemmars 
fond". 

Styrelsen 

sammanträder samma dag och plats kl 19.30. 

KLUBBAFTON 

Efter förhandlingarna prisutdelning samt supC smörgåsbord med småvarmt, öl, kaffe och servis· 

jämte samkväm. avgift. 

Pris rör supen: Kr. 4: 75, innefattande stort Klädsel: Smoking eller mörk kavaj. 
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Styre lseberät telse. 

Stockholms Amatör Förenings styre1se får här
med avgiva följande berättelse över föreningens 
verksamhet under år 1938. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1938 års 
slut till 332, därav 1 hedersledamot, l utländsk 
korresponderande ledamot, 85 ständiga, 226 akti
va. och 14 passiva medlemmar. 

S ty relsen har under året utgjorts av: översten, 
frih. S. Rålamb, ordförande; major T. Söderquist, 
vice ordförande; jägmästare B. E. Gardell, sekre
terare; uppbördsman S. Diedrichs, kassaförvalta
rej tjänsteman R. D. Söder lind, in tendent; kamrer 
F. Weidland, skjutchef; bankrevisor L Blix, 
idrottschef; civili ngenjör T. R. Aström, k lubbmäs
tare; stadsmäklare E. J ennel, styrelseledamot 
utan funktion; samt köpman K. A. Peterson och 
bankkamrer A. Elmqvist, styrelsesuppleanter. 
Curlingsektionens representant har varit direktör 
C. F. Anderson. 

Revisorer hava varit sekreterare E. Hellsten och 
revisor A. von Krusenstierna med civilingenjör 
A. Aminoff och revisor P. O. Lundberg som supp
leanter. 

De ständiga komitteerna hava haft följande sam
mansättning: 

Skjutkommithin : ordförande, skjutchefen; vice 
ordförande, jägmästare I. Hjelmstrom; ledamöter 
advknt F. Ge<lrgi i-Hemming, löjtnant G. Runn
gren och civilingenjör J. Magnius. 

Idrottskonuni tten : ordförande, idrottschefen; 
vice ordförande, tjänsteman T. Fredborg; ledamö
ter, fjL mag. M. Hellström, agronom B. Westberg 
och br'yggmästare B. Sjöwall. 

Kl ubbkommittcn : ordförande, klubbmästaren; 
vice ordförande köpman A. Flygare. 

Rikssköldcns tävli ngskonunitte: arkitekt T . Ber
gentz, c ivilingenjör T. R. Aström och civilingenjör 
T . Björkman. 

Redaktör för mcdlemsbladet: jägmästare B. E. 
Gardell 

Ftircningens representanter i Stockholms sky tte
fö rbund hava varit överste S. Rålamb, kamrer F. 
Weidland och jägmästare I. H jelmström med jäg
mästare B. E. Gardell, stadsmäklare E. Jenncl och 
bankkamrer A. Elmqvist som suppleanter. 

Föreningcns representa nt i S tockholms Idrotts
fö rbund har varit bankrevisor I. Blix med tjänste
man T. Fredborg som suppleant. 

Styrelsen har under året sammanträtt 7 gånger. 

Förcningssanunankollls ter . . Arsmötet jämte 
li: lubbafton ägde rum i Svenska Ekonomförenin
gens lokaler. Prisutdelningen för årsprisskjutnin
gen med sedvanligt samkväm försiggick på Piper
ska MUl·en. 

Vår utfärdcn ställdes till Stenslätten med särskilt 
förhyrd ångare. 

övningar och tävlingar. Dessa hava försiggått i 
den utsträckning, som det till medlemmarna ut
sända programhäftet utvisat och hänvisas i övrigt 
ti1l skjut- och idrottskommitteernas berättelser 
samt de redogörelser för de olika tävlingarna , som 
varit införda i medlemsbladet. 

Gåvor och ekonomi. Som alltid har ett välvilligt 
intresse visats föreningens verksamhet och tagit 
s ig uttryck i gåvor av skilda slag. Bland dem, som 
på detta sätt gynnat föreningen märkes i år som 
alltid grosshandlare Sten Stendahl, som under året 
ställt icke mindre än tre gevär till föreningns d is
position. Vidare hava priser mottagits av direktör 
Emil Salmson, arkitekt Thure Bergentz, direktör 
Olof Reichenberg och doktor Erik Evers. Till alla 
dem, som på detta eller annat sätt bidragit till att 
fÖ I·a föreningen b'amåt, får styrelsen härmed 
frambära sitt \.ack. 

Beträffande det ekonomiska resultatet hänvisas 
till bifogade vinst- och förlusträkning samt ba
lansräkning. 

När föreningen näs tkommande år kan blicka 
tillbaka på en femtioårig tillvaro, vore det ange
nämt för styrelsen att till berättelsen om dess väx
lande öden, vilka utgöra ett kapitel i svensk 
idrotts och svenskt skyttes historia, även kunna 
- förutom på under senare år vunna vackra seg
rar på tävlingsbanorna - visa på den livskraft 
föreningen utvecklat genom att åter öka sitt med
lemsantal. Härtill kan dock styrelsen göra föga 
utan de enskilda med lemmarnas medverkan och 
riktar härmed en enträgen maning till en var av 
föreningens medlemmar att i detta avseende giva 
sitt verksamma bis tånd. 

Stockholm i januari 1939. 

För Stockholms Amatör Förening 

Stig Rålamb 

Ordförande. 

/ B. Enar Gardell. 

Sekreterare. 

Skidtävling 2 mil 

ager rum Norberg den - 26 februari. Avresa 

med tåg från Centralen kl. 8. Föranmälan ti ll 

idroHskomm. änskvärd. Reservarion fär snö

brist. 
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Föreningens utm ärkelsetecken. 

Enligt styrelsens beslut komma följande före-
ni.ngens förtjänsttecken att utdelas vid årsmötet 
till följande med1enunar: 

Förtjänstmedaljen i silver till civilingenjör T. 
R. Aström samt förtjänstdiplom till doktor Erik 
Evers och bryggmästare Bengt Sjöwall . 

Adressförändringar. 
Anmäl alla adressförändringar omedelbart. 

Medlemsbladet och övriga meddelanden från 
kommitteerna m. Ill. kunna annars icke nå Eder i 
tid. 

Obeta ld medlClusavgift 
medför ovil1 korligen förlust av vederbörandes rätt 
att utbekomma pr iser, medaljer och märken. 

Om någon av våra medlemmar ännu icke halt 
tillfälle alt erlägga sin årsavgift för år 1938 kan 
detta göras genom användande av föreningens 
postgirokonto n:r 516 4l. 

1\tcdlemsa\'giftclI rör år 1939. 
Kassaförvaltaren vill här'med uppmana med· 

lemmarna att inbetala medlemsavgiften per post
giro med användande av det postgirokort som 
medföljer detta nummer. För aktiva medlemmar 

är avgiften 10 kr. och för passiva 5 kr. De ständiga 
medlemmarna ombedjas hava överseende med om 
dylik blankett även finnes inlagd i deras nummer. 

25-års mär ket 
kommer att vid årsmötet tilldelas 

överingenjör C. W. Andren, 
bankombudsman K. J . Carlsson, 
jägmästare L. H. Carlsson, 
köpman Arthur Flygare, 
direktör Abr. Hede, 
bankkamrer John J ohanson, 
fabrikör, J ohan Larsson, 
grosshandlare Bernh. L iljeström, 
generalkonsul Hans Osierman, 
köpman K. A. Peterson, 
civilingen jör C. G. Pi ehl. 

Nya medlemmar. 

Aktiva . 

Den 31 januari 1939: 
Studeranden Stig Branner, Villa Siriusgården, 

Stocksund. 
Löjtnanten F. S. A. Kramer, Artillerigatan 14, 
Ingenjören Nils Olsson, Allevägen 2, Tureberg. 

Stockholms Amatör Förenings skiutkommitt\ 
får härmed för verksamhetsåret 1938 avg iva föl jande berätte lse. 

Skjutkommitten h ar under året haft följande 
sammansättning: 

Skjutchef: kamrer F . Weidland . 
v. sk jutchef: jägmästar e 1. H jelmström. 
Sek reterare: civilingeniör J . Magnius. 
Övriga ledamöter: advokat F. Ge<lrgii-Hemming 

och löjtnant G. Runngren, den sistnämnde med 
speciell funktion att inom föreningen handhava 
pistolskyttet. 

Kommitten har under år 1938 hållit fyra proto
kollförda sammanträden. Dessutom hava vid ett 
fl er tal t iIUällen sammankomster och överläggnin. 
gal' under hand i föreningens angelägenheter före
kommit. 

ö vningskjutning: 
Övning i skarpskjutning med gevär å den av 

S. A. F. disponerade sektionen av Stora Skuggans 
skjutbana hava fortgått enligt av Styrelsen fast
ställt program under tiden f. o. m. den 10 April 
t. o. m. den 13 November, varvid sergeanten i 
Kungl. Svea Livgarde E. P:son Henemo tjänst
gjor t som instruktör . Skjutningarna hava försig
gått under söndagarna utom under juni och juli 
månader, då skj utbanan disponerats på onsdags
kvällarna. 

Om verksamheten under året inom S. A. F. 
lämnas här nedan en del statistiska uppgifter : (De 
inom parentes angivna siffrorna hänföra s ig till 

motsvarande statistik för år 1937.) 
Antal aktiva medlemmar (sådana, som 

året deltagit i skjutning) .......... 132 
Klass I .. ..... ................. . 8 
Klass II .......... .. ...... ... .. . 9 
Klass III . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 23 
Klass IV B . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
K lass iVA ....................... 21 

Anlal medlemmar, som lossat minst 50 
kollförda skarpa skott under året .. 127 

Antal anslagsberättigade skyttar 108 
Antal protokollförda skarpa skott 

under 
(139) 

(7) 
(14) 
(21) 
(79) 
(18) 

proto-
(133) 
(114) 

30.802 36.315 
varav vid fältskjutning......... 7.755 10.674 
Antal nya medlemmar, som under året deltagit 

i skytte .......................... 32 (33) 
Antal under året erövrade utmärkelsetecken: 

A. Sta tens: 
Skyttemärke i brons .............. 2 (2) 

" " silver .......... 1 (3) 

" " 
guld ........... 4 (4) 

Artalsdiplom . ................ . 53 (63) 
Lägre årtalsmärke i brons . . . , . . . 3 (5) 

" " " silver 6 (1) 

" 
., 

" 
guld 3 (1) 

Högre 
" " 

brons 3 (3) 

" " " 
silver (2) 

" " " 
guld (1) 

'. _. -

., 
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Mästannärke i brons ... . . ... .. . . (1) 
" "silver . . , .. ~ . . . . 1 (8) 

Riksmedalj i silver . . ... ...... .. . (3) 
Diplom för riksmedalj ......... , 2 (-) 
Intyg " " . . ...... . . 
Riksmedalj i guld .. .. . . .... . .. . 

8 (5) 
1 (-) 

B. Svenska Pistolskyt1erörbundets: 
Pistolskyttemärke i brons ...... . . (4) 

" " silver 2 (4) 
" "guld . ... . . . l (3) 

Artal å guld märke ............. . 7 (5) 

C, Föreningens egn ... t: 
Seriebägare A-D ..... . •.. (-) 
Seriemedalj i brons .. .. . .... . . . . 2 (1) 
SCl'icmcdalj i silver . . ....... ... . 
Seriemedalj i guld ............. . 

(-) 
(-) 

Fältskyttemedalj i brons ....... . 7 (7) 

" 
" 

" silver 
" guld 

Tävlingar inom föreningen: 

(2) 
(1) 

Under året hava tävlingarna om inom förenin
gen uppsatta vandrings- och övriga priser pro· 
gramenligt genomföl'ts och lämnat nedanstående 
resultat: 
Vandringspris i skolskjutning: 

H. K. H. Kronprinsens Vandringspris: 
P. NaUlnburg . ... . .. .. . ... . .. .. . . 

Jubilewnsskölden: B. Zachrisson 
Överste Stig Rålambs poängpris av år 

1936: B. Rönnmark (För alltid) . ... 
"Skjutchefens poängpris": B. Zachris-

son ...... . . ... . . ............ . . . . 
Färngrenska priset av år 1935: L. 

Rönnmark ................ ... .. . 
Långdistanspokalen av år 1938: E. 

Reinius . . ....... . ... ... ........ . 
Vandringspriset i stående sk jutning: P. 

Naumburg ..................... . 
Sjökapten Ture Löfgrens Vandrings-

pris: G. J ohannesson ............ . . 
IV Klassens vandringspris i precisions· 

skjutning: 
l Sletterunark (För alltid) .... . .. . 

"Skytteväns Vandringspris av år 1932": 
L. Rönnmark . . ................. . 

"KaknäspokalenI" : Vandr.pris i kl. M. 
P. Naumburg . . .... . ............ . 

"Kaknäspokalen II": Vandr.pris i klass 
[V. I. Slettenmark . ... 

"Sjöbergs pris": N. Hellsten ... . ..... . 
Läkerolfatet av år 1935: A. Elmqvist . . 
Thure Bergentz Vandringspris av år 

1934: E. Magnusson ... .......... . 

Ärligen utgaende pris i skolskjutning: 
Damernas pris: S. Ljungfelt ........ . 
Kamratpriset: B. E. Gardell ......... . 
Folke Fagrells minne: P. Naumburg . . 
Juniorgevärcn: Klass I : B. Harkman .. 

Klass II: G. Fagerström 
Klass III: V. Furuskog 

97 p. 
380 ,. 

15 " 

6 
" 

135 " 
93 

" 
94 

" 
89 

" 

297 
" 

168 
" 

plats. 9 

" 
4 

58 p. 
115 

" 
125 

" 

911 p. 

961 " 
244 " 
278 " 
268 " 
258 " 

Handicappriser : E. Magnusson ..... . . 
F . Weidland ..... . . . 

Lagpriset: Laget utgjord es av: S. Died· 
richs, A. Elmqvist och O. Löfmark . 

Ar 1938 utgående priser i skolskjutning: 
O. Reichenbergs hederspris vid årstäv-

lingen: P. Naumburg ............ . 
Th. Bergentz hederspris vid handicap

skjutning i s tående ställning: 
E. Hellsten. 
J . Lundberg. 

Läkerolfabrikens hederspris i samband 
med tävlingen om "Läkerolfatet av 
år 1935": A. E lmqvist ............ . 

"Skytteväns hederspris" till segraren i 
tävlingen om "Skytteväns Vandrings-
pl'is": L . Rönnmark .............. . 

S. A. F:s hederspris till årets segrare 
i tävlingen om "25-årsmännens av 
1932 vandringspris": G. Fagerström 
"Skytteväns hederspris" vid tävlin
gen om "Riksskölden": J. Lundberg 

Vandringspris i fäl tskjutning: 
Vandringsskölden: A. Elmqvist ..... . 
Henrik Kjellers Vandringspris: L. 

Rönnmark (För alltid) ........ .. . . 
Emil Hesslers Vandringspris: L . Rönn-

nlark . . . ...... . ....... . ........ . 
"25·årsmännens av 1932 Vandrings-

pris": G. Fagerström .. . .......... . 
Mästarklassens vandringspris i fält-

skjutning: L. Rönnmark ...... '.' .. . 
Stockholms.Tidni ngens hederspris av 

år 1936: l. SleUerunark (För alltid) 
II- IU kl. vandringspris i fältskjut-

ning: G. Fagerström ............. . 

Ärligen utgående priser i fältskjutning: 
FältskyttetaHrikar: A. Elmqvist, L . 

Rönnmark , F . Weidland, P. Naum
burg, l. Slettenmark, G. Mossberg 
och T. Rahmqvist. 

Vaudringspris i pistolskjutrnng: 
Överste Stig Rålambs Vandringspris i 

pistolskjutning: R. öhnen ....... . 
"Höstpokalen" - Georgii.Hemmings 

Vandringspris i pistolskjutning: G. 
Runngren ... .................. . 

Dir. Otto Frimans Vandringspris i pi. 
stolskjutning: R. öhnell ..... . 

"Uppsalafatet": R. öhnell ....... . ... . 

122 " 
122 " 

357 " 

196,5 p. 

115 " 

168 " 

29 kart. 

80 tro 

57 p. 

5 " 

plats 7 

" 
4 

" 
7 

" 6 

170 p. 

143 " 

plats 4 
24 tr. 

Vandringspris för skytte och idrott gemensamt: 
Major Torsten Söderquists Vandrings· 

pris: Ingen tävHng 1938. 
0101 Reichenbergs Vandringspris för 

skyttar och friluftsmän inom S. A. F ; 
G. Runngren. 

"Representant priset": L . Rönrunark .. 13 p. 
S . A. F:s skolskyttemästare 1938 blev B. Rönn

mark med Silmmanlagt 230 p. och de utmärkta se-
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rierna 56+ 58+ 56+ 60. - I föreningens årspris
tävling, som ägde rum den 25 september deltogo 
43 s t. amatörer. Segrare i de olika tävlingarna 
blevo: 

H 11 \ludskj 11 (niugen : 
Kla" M. P. Naumburg ........ 97 p. 
Kl"" JV, I. Hjelmström . ... .. . 93 

" Klass ur, E. Kuylenstierna . ... 73 .. 
Kl"" II: G. Johannesson ... .. . 73 " Klass I. N. Bergenstråhle 83 " lO-ringad tavla: 
Klass M: F. Weidland 92 

" Klass IV. G. Mossberg ... ..... . 85 " Klass III: Q. Holmbel'g . .. ...... 85 " Klass II-J: N. Bel'genstråhlc 47 
" lO-ringad 1/ 3-figur: 

Klass Il-L B. Harkman . .. . 6/ 37 " 400 meter: 
Klass M: N. Hellsten . .... . .... 58 " 
Klass IV·I1I: J. Lundberg .. .. .. .. . 55" 

S. A. F:s fältskyttemäsiare 1938 blev L. Rönn
mark med 45 tr. - Mästerskapstävlingen ägde 
rum i samband med föreningens vårutfärd till 
Stenslätlen den 22 Maj. 40 st. föreningsmedlem
mar deltogo i skjutningarna. Segrare i de före
kommande tävlingarna blevo: 

Fältskjuhljng med gevär: 
Klass M; L. Rönnmark . . . .... . 
Klass [V: E. Reinius . ......... . 
Klass III: N. Naumburg .... . 
Klass II-I: G. Fagerström ., .... . 

Fältskjutning med pistol: 
Armepistol: Högre kl. 

29 t.·. 
26 " 
25 " 
22 " 

R. öhnell .. . .. ......... 139! / :! p. 
Lägre kl. 

S. Axelsson ... . .. .. .. . .. " ....... 120 " 
Övr. vapen: 
Th. Keyser .............. . .. . ..... 157 " 

'friallgclskjutningen: Kl. M & IV: 
I. Slettenmark ........ . ... . . . 57 " 

Kl. IlI- I. 
N. Bergenstråhle ... .. . . . . .... . ... 52" 

Damernas tävling: 
Fru C. Flygare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 " 

Arets kräftsk.jutning den 24 Aug. blev en seger 
rör A. Elmqvist. 

Tävlingar utom föreningen. 
Förbwldstävlingar: 

Fältskjutning: 
Stockholms Skytteförbunds faltskjutningar hava 

även under det gångna året omfattats med största 
intresse av föreningens medlemmar. I medeltal 
hava 27 amatörer deltagit i vardera av de 7 täv
lingarna. I Januari· och novemberskjutningarna 
VOI'O vi flitigast företrädda med 34 man under 
det att sommarskjutningen endast kunde locka 
15 s t. 

Även kvalitativt ha!' representationen varit 
fullödig. I s tora lagtävlingen om vandringspl'iset 

"Drewes Minne" har gruppen varje gAng uppnått 
goda placeringar och bl. a. hemfört tvenne segrar. 
Enligt Förbundets särskilda poängberäkning har 
gruppen samlat 43 p. och därmed intagit andra 
plats, slagna av Stockholms Centralskytteförening. 
I gruppen hava skjutit: L. Röruunark och A . Elm· 
q vist - vardera 7 gånger; O. Löfmark - 6 ggr; 
P. Naumburg, I. Sletterunark och F. Weidlund -
vardera 4 ggr; B. Rönnmark - 2 ggr och N. Namn
burg - 1 gång. 

Tävlingen om "Gyttorpskannan" gav S . A. F. en 
blygsam placering. 

I tävlingen om vandringspriset "Björnen" den 
23 10 noterade vårt lag en fullträff och segrade 
överlägset med 78 tro genom A. Elmqvist, P. 
Naumburg och L. Rönnmark. 

Bland individuella fl-amgångar förlji'inn följande 
särskilt omnämnande: 
Segrare i klass M och 2 inteckningar i "Skytte
skålen" den 6/ 3 resp. 29/ 5 - L. Rönnmark. 
Segrare i klass m den 29/ 5 - N. Naumburg. 
Stockholms-Tidningens fältskyttealbum kl. M. 
- L. Rönllmark. 
Stockholms-Tidningens fältskyttealbum i kl IH. 
- N. Naumburg. 
Dagens Nyheters fältskyttebägare: L. Rönnmark, 
P . Naumburg och A. Elmqvist. 
Stockholms Skytteförbunds hederspris i klass II 
- G. Fagerström. 
Apotekare C. R. Tengbergs cup i kl. M . _ L. 
Rönnmark. 
Apotekare C. R. Tengbergs cup i kl. III. - N. 
Naumburg. 

I mästerskapstävlingen nådde F. WeidJand 6;te 
plats och tilldelades härför Förbundets fältskytte
medalj i silver. 

13 st. amatörer hava under året tillhört Förbun
dets mästerskapsklass i fältskjutning. 
Skolskjutn ing: 
Stockholms Skytteförbunds tävling den 11 sept. 

31 st. föreningsmedlemmar deltogo i dessa täv
lingar och lämnade efter sig tydliga spår i pris
listorna: 

P. Naumburg belade 4:e och B. Rönrunark 6:te 
platserna i mästerskapstävlingen, varigenom b.. ... da 
erövrade Förbundets skolskjutningsjetong i etui. 
- E. Hellsten segrade i IV klassens huvudskjut-

......--t1 ing och N. Naumburg i III klassens skjutning på 
400 meter. Veteranerna E. Hessler och A. Balle 
intogo 2:a och 3:e platserna i huvudskjutningen för 
sin klass. 

Den svenska skytterörelsens högsta utmärkelse
tecken - riksmedaljen i guld - erövrades av E. 
Hellsten. 

Diplom för riksmedalj tilUöllo S. Svedin och I. 
Slettenmark. 

Intyg om kompetens för riksmeda lj : B. Rönn
ma rk , L . Rönnmark, G. Hultkrantz, T. Björkman, 
B. Gyllensvärd, A. Elmqvist, N. S. Nilsson och E. 
Hessler. 

21 st. medlemmar hava under året tillhört skjut
klass IV A. 

,--
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övriga tävlingar: 

Fältskjutning: 
TillfäUen till deltagande i fältskjutning utom 

Förbundet har under året varit starkt begränsat. 
Sålunda hava vi endast varit representerade i Fält· 
skyttekårens tävling den 25 mars och Stockholms 
Landstormsförbuncls truppfältskjutning i Rosers
berg den 3 april. 

H. Friman erövrade Fältskyttekårens silverme
dalj genom sin 3:eplacering i mästerskapstävlingen 
och i övrigt återfunnas ett par amatörer i prislis
torna. I lagtävlingen blev S. A. F. N:o 10. 

Föreningens chanser till topplacering i Land· 
stormsförbundets tävling spolierades helt av snö· 
tjocka. Dagen blev emellertid E. Jennels. Hans för
måga att leda S.A.F:s trupp belönades med en 
betygssumma, som s tällde honom i särsklass, läm· 
nade bl. a. de på dylika uppgifter specialtriinade 
landstormsofficerarna långt efter. 
Skolskjutning: 

18 5 - Lagtävling mol Jönköpings Skyttegille. 

Sedan J. S. G. med 1937 års tävling hemfört det 
tidigare vandringspriset för alltid, hade Gillet upp. 
satt ett nytt pris, varom skulle tävlas enligt för det 
äldre gällande bestämmelser. - S. A. F:s lag sköt 
svagt och slutade på 826 p. vilket resultat emel· 
lertid visade sig räcka till seger, då våra motstån. 
dare icke kommo högre än till 817 p. - Represen·· 
tanter voro: P. Naumburg, B. Rönnmark, O. Löf· 
mark, L. Rönnmark, G. Hultkrantz, B. E. Gardell, 
F. Weidland och A. Elmqvisl. 

Jönköpingsgillets silverjetong tillföll P. NaUln· 
burg. 

8/ 6 - "Brandstodsbolagets vandr ingspris" och 
"Skuggans pokal". 

Denna tävling blev för vår förening en stor 
framgång, i det vårt lag genom sin segel' hemförde 
årets "Skuggans pokal" och samtidigt förvärvade 
första inteckningen i det för året av Stockholms 
Stads Brandstoclsbolag nyuppsatta vandringspri. 
set. - Deltagarna i laget voro: 
P. Naumburg. B. Rönnmark, B. Zachrisson, G. 
Hultkranlz och F . Weidland. 

Den individuella segern bärgades av P. Naum· 
burg. 

Segern i denna mvling medför den fÖI'pliktelsen, 
aU S. A. F. skall stå såsom arrangör föl' tävlingen 
under 1939. 
12, 6 - StockhoJms.l 'idl1ingens RiksskyUetävling. 

Med 1196 p. i lagtävlingen blev föreningens pla· 
ceri.ng N:o 10. Resultatet är endast 4 p. under det 
föreningsrekord, som uppnåddes 1937. - Det var 
emellertid individuellt, som de stora triumferna 
fu-ades. I mästarklassen i konkurrens med Svep 
riges alla bästa skyttar segl-ade sålunda P. Naum· 
burg medan B. Rönnmark , svårt hotande, stannade 
på andra plats. Även i övrigt nåddes ett nertal 
goda resultat. 

7, 8 - "Göteborgs·Pokalen". 
Lagplaceringen blygsam. - B. Rönnmark bril· 

jerade med en topplacering på 116 p. 

14/ 8 - " KaknäsllOkalcn". 
Arets jämnaste lagtävling, där Kungsholms 

Skyttegille segrade 2 p. före S. A. F . som i sin tur 
blott var 1 p. före Stockholms Centralskytteföl'e· 
ning. - Laget utgjordes av L. Rönnmark, B. Rönn· 
mark, I. Slettenmark, E. Reinius och F. Weidland. 

Individuellt segrade i hela tävlingen L . Rönn· 
mark. 

4/ 9 - "Riksskölden". 
20 st. medlemmar deltogo i denna tävling dock 

utan större framgångar. Endast tvenne lyckades 
nå placeringar i prislistan. 

Till sist måste [ramhållas, att S. A. F. på ett 
synnerligen hedersamt sätt representera ts i röre· 
kommande tävlingar inom Svenska .(\vdelningen 
av Internationella Skytteunionen. 

Sålunda erövrades "Marskalk Pilsudskis vand· 
ringspris" i lagtävling med armegevär den 8 maj 
genom P . Naumburg, B. Rönnmark och B. Zach
risson. 

Den 21 maj erövrade samma lag med valfritt 
vapen en inteckning i "Granadapokalen". - Vid 
tävling om samma p ris den 15/ 6 blev lagets pla
cering N:o 2. 

P is tolskyttetävlingar: 
Förutom i programmet upptagna tränings· och 

tävlingssklutningar har extra övningsskjutning 
anordnats under juni , juli och augusti. Ett 30-tal 
medlemmar ha deltagit i skjutningarna. 

S. A. F. har låtit s ig representeras i lag vid årets 
samtliga större tävlingar. Framgångarna ha icke 
uteblivit. Vid Svenska Dagbladets och A 1:s vår· 
tävling på Stora Skuggan erövrade sålunda före
ningen l:a lagpris i armepistolklassen, därmed slå. 
ende samtljga regementslag. Representanter voro: 
H. Friman, I. Slettenmark, P. Naumburg, G. Runn
gren och S. Axelsson. 

Rikstävlingen på henunabanor sammanföll 
olyckligtvis med S. A. F:s vårutfärd, varför de 
jäktade deltagarna, som förut under dagen skjutit 
fältsk jutning både med gevär och pistol , ej kunde 
göra sig själva rättvisa. 

Många amatörer ha figurerat i de individuella 
prislistorna för årets övriga pistolskytteevene· 
mang: Stockholmsrnästerskapen i fältskjutning och 
i precisionsskjutning Slmt Danderyds Pistolskyt
teklubbs och övriga livaktiga stockholmsklubbars 
tävlingar. - Vid årets sista stora fältskjutning, 
arrangerad av Stockholmspolisens Tionde Vakt
distrikt avslutade S. A. F. värdigt säsongen genom 
att erövra tvenne 2:a lagpris i 9 mm. - resp. 7,65 
mm.·klasserna. 

På grund av de rådande svårigheterna att få 
licens för inköp av pistoler ha tyvärr många intrcs· 
serade medlemmar tvingats avstå från alt lära 
känna pistolskyttet. - Ett önskemå l är därför, att 
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föreningen för medlemmarnas räkning kunde till· 
handahålla en eller annan pistol. 

Slutord: 
Tyvän nödgas vi konstatera, att kommittens 

fUrhoppning om ökad anslutning under året icke 
gått i uppfyllelse. Antalet nyinskrivna aktiva med· 
lemmar, 32 st. får kanske anses vora lullt tillfreds· 
s tällande, men det oaktat redovisa vi, visserligen 
obetydlig men dock minskning i såväl antal skju. 
tande som anslagsberättigade medlenunar, under 
det alt de flesta andra s tockholmsföreningar kunna 
visa icke obetydlig ökning. - Vid genomgång av 
föreningens matrikel över de aktiva medlemmarna 
gör man otvivelaktigt den reflek1ionen, att mån· 
gen, som saknas i föreningens skjutrulla, borde 
kunna anslå någon söndag till skjutövningar, sig 
själv och föreningen till stor glädje. 

I övrigt konstatera vi med tillfredsställelse att 
året varit gott. I konkurrensen med övriga före· 
ninga r ha våra skyttar med såväl gevär som pistol 
på ett synnerligen hedrande sätt fört föreningens 
färger. Framgångarna hava varit många och stora. 
- Komlnitten hoppas, att det skall bliva fÖrenin· 
gen möjligt, att icke blott hålla utan även ytter· 
ligare befästa den starka position vi f. n. inneha 
inom svenskt skytte. 

När skjutkommitten härmed överlämnar denna 
berättelse uttalar den samtidigt sitt tack till alla 
medlemmar, såväl för visat förtroende och förstå. 
else som ock föl' värdefullt stöd av alla slag. 

Stockholm den 30 januari 1939. 

För STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS 

SKJUTKOMMITIE 

F. Wcidland. 

Ordförande. 

1. Hjehnström. 

v. ordförande. 

s. A. b segronde glupp den 15·1 1939. 

Frc3n vänster , L Rännmark, P. Noumburg. H. Friman, 
N. Noumburg, B. Zathriuon. 

Under å r 1938 förvörvade 
utmärkelsetecken. 

(utdelas vid årsmötet) 

Stutens: 

Skyttemärke i brons: 
Bergenstråhle, N. Harkman, B. 

Skyttemärke i silver: 
Fagerström, G. 

Skyttemärke i guld: 
Furuskog, V. Naumburg, N. 
Holmberg, O. Wenners tröm, G. 

Diplom för guldmärke: 
Balle, A. 
Bergentz, Th. 
Björkman, T. 
Blix, l. 
Brome, F. 
Carbonnier, Ch. 
Diedrichs, S. 
Ekelin, E. 
Ekwall, G. 
Elmqvist, A. 
Flygare, A. 
Friman, H. 
Frunck, C. O. 
Färngren, J. 
Gardell, B. E. 
Georgii.Henuning, F. 
Grönvall, E. 
Hegert, T. O. 
Hellberg, S. 
Hellsten, E. 
Hellsten, N. 
Hessler, E. 
Hjelmström, I. 
Hjorth, A. 
Hultkrantz, G. 
Jarl, I. 
Jennel, E. 

Ljungfelt, S. 
Lundberg, J . 
Lundberg, P. O. 
Löfma rk, O. 
Löfmark, Ove 
Magnusson, E. 
Mossberg, G. 
Naumburg, P. 
Nilsson, N. S. 
Peterson, K. A. 
Reinius, E. 
Ribbing, S. 
Runngren, G. 
Rålamb, S. 
Rönnmark, B. 
RÖnnmlH"k, L . 
Slettenmark, 1. 
Svedin, S. 
Tham, P. 
Uggla, A. R. 
Wanselius, T. 
Weidland, F. 
Weimark, A. 
Wijkström, G. 
Zachrisson, B. 
Aström, T. R. 

Lägre årtalsmärke i brons: 
Hegert, T . O. Reinius. E. 
Naumburg, P. 

Lägre årtalsmärke i silver: 
Carbonnier, Ch. Ribbing, S. 
Ek~lin, E. Rålamb, S. 
Grönvall, E. Wanselius, T. 

Lägre årtalsmärke i guld: 
Löfmark, O. Zachrisson, B. 
Tham, P. 

Högre årtaIsmärke i brons: 
Georgii.Hemming, F. Rönnmark, L . 
Nilsson, N. S. 

Mästarmärke i silver: 
' Jarl, l. 

7 
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Svenska PistolskyHcrörbnndets: 
Silvermärke: 

Axelsson, S. Jane, F. 

Guldmärke: 
Furuskog, V , 

Komp. för plIbyggnadsmärke: 
Friman , H . 
Georgii.Hemming. F. 
Hellman, G. 
Keyser, Th. 

Föreningens egna: 

Ljungfelt, S. 
Weimark, A. 
Öhnell, R. 

Seriemedaljer: Brons: 
Diedrichs, S. 700 p . Ljungfelt, S. 

Fältskyttemedaljer: Brons: 

Blix, !. 
Fagerström, G. 
Georgii.Hemming, F. 
Ljungfe1t. S . 

Magnius, J. 
Naumburg, N. 
Naumburg, P . 

Frimans stora dag i riiltskyticstartcn. 

654 p. 

"/-Iarr v Frimoll, illge/liör och kaptnl ,- rcsrY'/.,,'/I, 
k. m:ts - Qtllbwl ,. StockhollllJ' Sk)'tlt!förIJlllld Or/I 

ga mmal sk.\'tlelw,j, va/w på SÖl/dogclI f/l av de 
{tJlIädigastc fiil l.d'.vllescgrar, som m!goll.riJl vUJU1i l.~ 
i Stockholm. Själ'/-' vallll lio l! dCI/ iWiJidillclla Iiit.'· 

lil/gnl och i dl"" tiiltm!issiga 'ruPPSkjlltlliJlgcll 1'ar 
lta l' ledare ;ör Amatörs KrupP. som gjorde hrm'a· 
deu (III i"tria tif/U" och la h('III 1'(I"rfriug.~pri.H!t för 
alltid." 

Med dessa ord i fetstil börjar Stockholms·Tid
ningens referat av Förbundets första fältskjut
ning för året, som försiggick i Agestaterrängen 
den 15 januari. 

Det var onekligen en stor dag för S. A. F. och 
för Friman. - Gyttorpskannan för alltid hem
förd tiU föreningen, " trots" att vi dagarna förut i 
pressen figurerat som favoriter. Det stod nog ock· 
så klart för alla, alt vi hade en chanse större än 
någonsin, med det rutinerade lag vi kunde sända 
i elden. Mästarklassarna L . Rönrunark och P . 
Naumburg samt IV·klassarna B. Zachrisson och 
N. Naumburg med H . Friman som ledare hade att 
sköta vår representation. - Segern bärgades 
knappt men säkert , men dock med ett resultat, 
som torde vara mycket svå rt att över träffa. Eld
fördelningen skölles så utmärkt, att alla de 20 i 
telTängen mer ell er mindr e synliga figurerna bli
vit träffade. Träffresultatet , 45 tro pa avgivna 64 
skott, är även mycket gott och överträffades icke 
av något annat lag. Vi införa här en skiss, visande 
hur målområdet tedde sig, sett från eldställningen. 
Avstånden varierade mellan 250 och 350 meter. 
De fyra helfigur erna försvurmo eftel' en första 
salva (vem var kviek nog att h inna 2 skott?) 
medan de fem tl'edjedelsfigurerna i höjd med dessa 
vora fasta liksom de fem kvartarna i vänstra delen 
av fronte n. Und er skjutningens gång visade sig 

dels ett kulsprutegevär (närmast högra skäl'mt:n), 
d els en ålande helfigur ( rörlig i sidled) och dels en 
skyttelinje om fyra st. kvartar (högra delen av 
omr ådet) . 

Friman skötte ledarskapet på det för tillfället 
lämpligaste sättet. Ännu ett citat ur Stockholms· 
Tidningen: "Han lät s ig ej förledas alt kommen
dera i onödan. När de fyra skyttarna ryckte {ram, 
hade de blott order att tänka högt, när de bedöm
de avståndet och så inrä tta sig för salva på de ev. 
helfigurerna." - 1 övrigt höll han skyttarna un
derrättade om, vad som tiUdrog sig i "fiendens" 
terrängavsnitt, och meddelade uppgifter angående 
sk juttidens disposition. 

Det var en stor seger, som därmed hemfördes, 
kanske den allra största i S. A. F:s historia. -
Hedel' åt de män, som full bordade triumfen men 
även åt dem, som bidragit med de föregående fyra 
segrarna. 

Protokollet visade för de främsta lagen: 
1. Amatör ........... 45 tro i 20 tig. = 105 p. 
2. Skarp. 9 ........... 44 " ,, 19 " = 101 p. 
3. Skarp. 4 .. ......... 43 " ,, 18 " = 97 p. 

Det kan inte hjä lpas, men i skuggan av denna 
tri umf förbleknade alla prestationer i den vanliga 
fältskju tningen, dock med undantag för Frimans 
förnämliga seger i hela tävlingen. Enligt vad han 
själv lär ha uttalat, var det emellertid på tid en 
med en ny seger, då hans senaste inregistrerades 
så tidigt som 1911. - En inteckning i Förbundets 
vandringspris " Skytteskålen", segerjetong och 
slutligen S . A. F:s fältskyttetallrik bliva belönin
gen. - Samt avancemang till föreningsg ruppen, 
som under ett par år rått klara s ig utan hans 
tjänster. 

Stora lagtävlingen blev en besvikelse. 14:de plats 
med 21 i medelträff. - Kanske var det så, som 
Pelle Naumbu rg klarlade saken, att han själv och 
Lennart Rönnmark förbränt sitt bästa krut i 
truppskjutningen. Medverkande voro: F . W eid
land - 24 tr; L. Rönnmark - 22 trj I. Sletten
mark - 22 tr; O. Löfmark - 20 tr. och P . Naum
burg- 17 tr. 

Mästerskapsfordringarna - 21 tr. 
Utdrag ur p rislistorna: 

Klass M: 
1. H. Friman 

30. F. Weidland 
IUass IV: 

29 tro 
24 tro 

30. B. Zachrisson .. . .... .. _ . 22 tr. 
32. E. Magnusson .. ........ . 22 tro 
45. T. Björkman ........... . 20 tr. 
51. S. Ribbing .. ..... . ......... 19 tro 

GyUorpskalUlans historia: 
Priset , som u tgöres aven mycket vackert arbe

tad silverkanna, med ett uppgivet värde av minst 
1000 kronor, skänktes på sin tid av Gyttorps 
Sprängämnes AB. och uppsattes inom Stockholms 
Skylteförbund såsom vandringspris i "fältskjut
ning i trupp" inom klasserna M och IV. F ör prisets 

• 

! 

--------------~ . 
STOCKHOLMS A JIATOR FORENINGS MEDLEJISBLAD 9 

definitiva erövrande erfordrades 5 årsintecknin· 
gar. Om priset tävlades första gAngen år 1926 och 
har segl'arlistan följande utseende: 

S. A. 

1926 - S. A. F. 
1927 - Kungsholmen. 
1928 - Skarp. 5. 
1929 - Skarp. 2. 
1930 - Skarp. 9. 
1931 - Skarp. 9. 

F :s segrar hava vunnits enligt nedanslå-ende: 

1932 - S. A. F . 
1933 - S. A. F. 
1934 - östermalm. 
1935 - S. A. F . 
1936 - Skarp. 3. 
1937 - Kungsholmen. 
1938 - Central. 
1939 - S. A. F. 

Ar: 
1926 
J 932 
1933 
1935 
1939 

Skyttar i kl. M : Skyttar i klass IV: Ledare: Resultat: 
A. Elmqvis t- H . Friman. B. Gyllensvärd- H. Malmfors. B. Iverius. 82 p . 
1. jclmström- L. Rönnmark . B. E. Gardell-E. Wassberger. H. Frimall. 63 p. 
A. Elmqvist- L. Rönnmark. B . E. Gardell- E. Wassberger. H . Friman. 85 p. 
A. Elmqvist-E. J enne!. O. LÖfmark-S. Sundholm. H. Friman. 74 p . 
L . Rönnmark- P . Naumburg. B. Zachrisson- N. Naumbw·g. H . Friman . 105 p. 

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

Meddelande från sk jutkommitten. 
Kungl. Göta Livga rdes Skytteförening 
anordnar tillsammans med Stockholms Skytteför
bund i anledning av föreningens upphörande en 
minnesfältskjutning den 12 inst. mars. 

Tävlingen är öppen för alla II- IV klassernas 
skyttar och skall anmälan om deltagande verks täl
las genom resp. föreningar senast den 27 februari. 

Amatörer, som ämna deltaga i tävlingen, böra 
därför insända sin anmälan till skjutchefen senast 
den 25 dns åtföljd aven anmälningsavgift av Kr. 
3: - pr deltagare. 

Obs. Arrangörerna emottaga inga efteranmäl
ningnr. 

A rets första tävling om 'J Vanclringssköldcn" 
arrangeras å Stora Skuggan den 5 mars. Anmälan 
om deltagande verkställes å banan tävlingsdagen 
kL 9-11. 

SkjutchefeIl. 

A rsber ättelse (ör år 1938. 
För verksamhetsåret ]938 har härmed idrotts

kommitten äran överlämna sin berättelse. 
Kommitten har haft följande sammansättning: 

l Blix, idrott.schef; 
Th . Fredborg, vice idrottschef; 
B. Sjöwall, sekreterare; " 
M. Hells tröm; ~ 
B. Westberg. 

4 s t. protokollförda sammaniräden hava hållits 
under det sistförflutna året. 

Den första hivlingen för åre t ägde rum söndagen 
den 27 febmari och gäUde skidlöpning 2 mil. Täv
Iingsplats var Norberg, där Norberg A. I. F. lagt 
upp en bana på l mil, som sålunda löptes 2 gånger. 
Deltagandet var, trots att en så lämplig plats valts, 
dåligt, i det endast 6 man ställde upp till start. 
Av dessa inkom endast 1 man på tid, som under
skred maximitiden för idrottsmärket (= 2 tim. 15 
min.) beroende på klabbför. Segrare i resp. klas
ser blevo: iseniorklassen Reinius, bland oldboys 
A Runngren och bland oldboys B Söderlind. 

Någon lävUng i orientering ägde icke rum under 
vårsäsongen. Första tävlingen efter skidlöpningen 
blev alltså serietävlingama i allmän idrott, vilka 
för å ret ägde rum den 27 maj- 17 juni under rela
tivt goda väderleksförhålJanden de dagar, som täv
lingar pågmgo. Av 10 s tartande placerade sig som 
bästa män inom resp. senior-, oldboys A och old
boys B klasserna, följande: Reinius, Fagerström 
och Falk. 

I femkamp gick tävlingen av stapeln den 2 
augusti och gällde en 2:dra inteckning j det år 1937 
uppsatta vandringspriset. Trots gott väder rönte 
tävlingen föga intre.s,se, i det att endast 3 man 
s tällde upp, då första star tsignalen ljöd. Som seg
rare utgick E. Reinius, som så lundll fick s in första 
inteckning i priset. Segerresultatet kom att lyda 
på 1.710 poäng. 

Simtävlingen den 5 augusti var, liksom förra 
året, förlagd till Sportpalatset och rönte ett livligt 
deltagande, j det 1l man hade infunnit sig, ' då täv
lingen ingick som s. k. kvalificeringsprov för rätt 
till vidare deltagande i tävlingarna om det av 
direktör Salmson uppsatta hederspriset. Som seg
rare i resp. klasser utgingo Reinius, Fagerström 
och Lindblom. 

I tävlingen om dir. Reichenbergs pris, som skulle 
avgjorts vid årets kräftskjutning segrade G. Runn· 
gren. 

Tiokampen, som ägde rum den 9--11 augusti, 
hade samlat 11 deltagare, varav dock 4 st. endast 
deltogo i några grenar. Gott väder, om ock täm· 
!igen blåsigt, rådde tävlingsdagarna. Som segrare 
utgick efter en ända in i det sista spännande täv
ling Reinius, som sålunda fick en l:sta inteckning 
i det av överste Rålamb uppsatta vandringspriset. 
Närmast segraren placerade s ig Runngren och 
Falk. Segrare i resp. klasser blevo också ovan 
nämnda deltagare. 

S. A. F:s pris i 10.kamp för under ett flertal år 
uppnådda 25.000 poäng utgår ej heller i år, då 
ingen under det gångna året uppnått denna poäng
summa. 

Tävlingen om det av dir. Sahnson skänkta he
derspriset hade utlysts till den 26 augusti och sam-

.. - -
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lat 3 deltagare. På grund av regnväder beslöts att 
uppskjuta tävlingen till den 30 augusti, varvid 
dock endast dessa tre deltagare tillätos starta. 
Efter de tre grenar, som avgjordes denna dag, 
ledde Fagerström på poäng före Reinius och Runn
gren. Slutsegern skulle dock tillfalla den, som 
efter sista grenen, millöpningen, hade nått högsta 
poängsumma. 

MilJöpningen, som gick av stapeln den 6 sep
tember, hade endast samlat 3 deltagare, varav 2 
hade deltagit i den föregående tävlingen. Som 
segrare i såväl miltävlingen som tävlingen om det 
av dir. Salmson uppsatta hederspriset utgick 
Runngren på tiden 38,52 min. 

Föreningens höstorientering försiggick den 16 
oktober p;\ en c:a 10 km. lång bana med mål vid 
Skidfrämjandets Weda. Tävlingen gick av stapeln 
i samband med en av stadstjänstemännen och för
säkringsmännen denna dag anordnad orientering 
och gäUde, förutom det förra året uppsatta vand
ringspriset "Ludvikafatet", även det nyuppsatta 
vandringspriset i höst- och vårorientering, skänkt 
av dir. Sixten Sjöberg. Handikapberäkning till
lämpades i fråga om båda vandringsprisen. Vid 
uträkning av densamma visade det sig, att Dahl
bom utgått SOm segrare om Ludvikafatet och fick 
platssiffra 1 på det kombinerade vandringspriset. 
Närmast följde Lindgren och Wijkström. 

I trekamp (skidåkning, simning och oriente
ringslöpning) har tävlats om direktör Claes Hult-

Från ",önsler : Frimon, Elmqyist, Iyerius (ledare), Gyllen. 
syord, Malmfors. 

bergs vandringspris. Vinna re för året och ständig 
ägare av detsamma blev Wijkström på platssiffra 
10, närmast följd av Runngren på platssiffra 16. 

Grosshandlare S. Reidners hederspris har för 
året tilldelats Th. Fredborg i oldboys B-klassen. 

För Riksförbundets idrottsmärke hava i år en· 
dast 4 medlemmar avlagt föreskrivna prov, varav 
äro 

3 guldmärkesmän 
l silvermärkesman. 

J ämfört med de föregående åren, visar detta år 
en ytterligare tillbakaglmg ifråga om erövrade 
idrottsmärken. 

Slutligen hava 35 godkända prov för föreningens 
villkorsmedal j i brons avlagt inom olika grenar, 
varav 7 st. äro nyförvär v. För samma medalj j 

silver har avlagt 1 prov, vilket också är nyförvärv. 
Vidare bel' idrottskommitten få framföra sitt 

tack till alla dem, som genom att skänka priser 
eller på annat sätt visat intresse för idrotten under 
det gångna året. 

För Stockholms Amatörförenings 
idrottskommitte. 

l . Blix. 
Ordförande. 

B. Sjöwall. 
Sekreterare. 

Träffbildsprolokoll från skjutningen den 15 jon. 1939. 
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Ny adress: 

Rindögatan 46 Tel. 6014 72 - - 62 02 35 

vackrare, nter praktiska idrotts- & skyttepriser 
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K O K S 
ANTRACIT 

Hushållskol 

BRIKETTER 

Telefon: namnan r op Lavens Kolimport 

Kungsgatan 4 A Stockholm 

ManfrecllllOlll' Baki,., Stockholm 1939. 

Stockholms N:r 2. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

34:de årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Maj 1939 

R.do~lion.nl "dr.lI: 

Utde las g ratis till 

före ningens medlemmar 
Ansvarig utgiva re: SVEN SVENSSON 

8. EtU R GARDE I I 
I(lIn9'9010n 37, VI ' ,._Stockholm 

T. I. 21 U 05, bOllad 61 12 17 

for.n;ngenl pollg;' o 5 1 641 

VÅRUTFARDEN 
V å ruUärde n nge r rum Kristi HimmelsVärdsdngen den 18 och ställes 
ti ll l\lytlngc bry gga, Ste n s ' ätten, WärmdUn. SUrsk. förhyrd Waxholms
båt avgår Wr. Nybroviken .. nedanför Strand BotelJ .. kl. 9. 

Matsäck bör medtagas. Resa, anmälningsav
gift och insats till fältskjutningen är 5 kr. För 
damerna är biljettpriset 2 kr., och barnen få som 

vanligt medfölja gratis. 
till omkring kl. 8 em. 
kanta! 

Hemkomsten beräknas 
Medtag vänner och be-

TÄ VLINGSPROGRA~l 
FliltskJutnlng m e d urmegevlir! 

30 skott 
Klassindelning: 

A. Mästerskapsklassen 
B. IV klassen 
C. III klassen 
D. I och II klasserna 

M1istersknpstUvllng m e d nrmege v1ir : 
18 skott 

De 12 bästa skyttarna från fältskjut
ningen inom k lasserna A och B uttagas 
till förnyad tävling. Den som uppnår 
högsta sammanlagda träffantal från de 
båda tävlingarna förklaras för årets rält
skytternästare inom föreningen. Mäster
skapstävlingen endast öppen för S·A.F:s 
egna medlemmar. 

Extrut1ivllng: 

\ 

duellskjutning med gevär. 
Klassindelning: 

A. Mästerskapsklassen samt IV kl. 
B. Alla övriga skyttar 

En omskjutning mot förnyad insats. 
Insats 2 kr. för alla. 

Dame rnas tävling; 
2 provskott och 5 gällande skott 

mot lO-ringad pistoltavla. Valfri ställ-
ning. Ingen insats. Gevär och ammu

nition tillhandahålles gratis. Endast av 
föreningen tillhandahållen ammunition 
får användas i delUla tävling. 

Endast S.A.F:s medlemmar äga tävla om förvårutfärden uppsatta vandringspris samt i mäster
skapstävlingen. 

r --- --
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Årsmöte. 
Föreningens 49:de årsmöte ägde rum den 28 

februari å restaurant Piperska Muren under ord
förandeskap av friherre Rålamb. 

Till styrelsevalet förelågo tvenne avsägelser, j 

det såväl idrottschefen Blix som klubbmästaren 
Åström undanbett sig återval. Blix blev år 1923 
sekrele l'are i idl'ottskommiW~n, avancerade redan 
året därpå till vice idrottschef och blev å ret där
på idrottschef. Denna befattning hal' han uppe
hållit åren 1925-1928 samt frfm år 1931. Det är 
alltså en lång följd av år som Blix al'betat för 
föreningen. Aström hal' under sex års tid skött 
klubbmästarebefattningen. Vi tacka dem båda 
för det arbete de nedlagt i föreningens tjänst. 

Till idrottschef för de två närmaste åren ut-· 
sågs civilingenjören Erling Reinius och till klubb
mästare för sa mma tid disponenten N. S. Nilsson. 
Övriga avgående styrelsemedlemmar omvaldes. 

l enlighet med stYI'elsens förut fattade beslut 
utdelades därefter föreningens förtjänstmedalj i 
silver till avgående klubbmästaren Torsten 
Aström. Genom Åströms avgång ur sty relsen 
förlorar föreningen icke endast en kunnig klubb
mästare ulan även en man på vars lugna och sak· 
liga omdöme de övriga styrelsemedlemmarna all· 
tid satt det största värde. K ombinationen idrott· 
skytte har hos honom alltid haft en varm före· 
språkare. Ofta nog har Åström repre~entel'at 
oppositionen. Det har dock alltid varit ett nöj :! 
att höra hans genomtänkta klart och väJ Iram· 
förda synpunkter. Må nga av styrelsens beslut 
ha också rönt stort inflytande härav. Som ut· 
tryck för sin u ppskattning härför hal' s tyrelsen nu 
velat överlämna medaljen. 

Av de många nya medlemmar, vilka å l' 1914 
tillfördes föreningen kvarstå i år elva stycken, 
av dessa hade dock endast tvenne tillfälle alt 
närvara vid årsmötet. De~sa voro grosshandlare 
B. Liljeström och köpman K. A. Peterson, vilka 
nu ur ordförandens hand fingo mottaga tecknet 
på 25·årigt medlemskap. 

Efter prisutdelning vidtog supe med nachspieL 

Nya medlemmar. 
Aktiva. 

Den 28 februari: 
Löjtnant Bengt Myhrman, Karlavägen 26. 
Herr Björn Ekbom, Ragvaldsgatan 21. 
Teknolog Anders Lilja , Ragnaräksvägen 10, 

Djursholm 2. 
Den 17 mars: 
Kontorist Per·Gustaf Linden, Norrlandsg. 7· 9. 
Kapten Kjell Hasselgren, Östermalmsgatan 27. 
Kapten Chris tian Nilsson, Trappstigen 3, 

Lidingö 1. 

Å rsavgifte n . 
De av föreningens medlemmar, som icke ännu 

inbetalt årsavgiften, uppmanas snarast göra delta 
med användande av bifogade inbetalningskort. 

Rev lslon sber llU e lse. 

Undertecknade, av Stockholm s Amatör Före
ning utsedda att granska föreningens räkenskaper 
och ~tyrelsens förvaltning föl' år 1938, få härmed 
avgiva följande berättelse. 

Vi hava tagit del av räkenskaperna s.amt av 
protokol1 och övriga handlingar, vilka lämna upP" 
lysning om föreni ngens verksamhe t och styrel ~ 
sens förvaltning. 

Räkenskaperna, som av oss si ffergranskats, 
äro fönedda med vederbörliga verifikationer och 
förda med or'dnillg och noggrannhet. 

Föreningens värdehandlingar hava av oss in· 
venterats utan an mär·kning. 

Beträffande resultatet av föreningens ekonomi· 
ska förvaltning för år 1938 samt ställningen vid 
samma års slut få vi hänvisa till av kas~aförvalta
ren den 25 ja nuari 1939 uppgjOl'da balansräkning 
sa mt vinst- och förlusträkning, vilka överensstäm
ma med räkenskaperna. 

Då styrelsen på ett förtjän~trullt sätt omhänder
haft före ningens angelägenheter, tillstyrka vi, 

a t l styrelsen beviljas ansvarsfrihet föl' förvalt
ningen unde r år 1938. 

Stockholm den 22 februari 1939. 
A v. Krusenstjenta. Eri k Hellsten. 

Vårutfärden. 

S. A. F. kalla r ånyo till vå l'utfärd . - Traditio· 
neUt - Kristi Himmelsfärdsdag - S tenslätten _ 
särski lt förhyrd båt - prima väder. Allting pre· 
eis som det skall vara alltså. Ett par nyheter, 
ägnade alt öka trevnaden, ha dock vidtagits. l 
fråga om programmet hlir det som vanligt tävling 
fÖl' damerna samt fältsk ju tning och mästerskaps:
tävling med gevär. Däremot har pistolfältskjut
ningen flyttats t iU sä rskild dag på hösten, då det 
visst sig, att de senaste årens tävlingsprogram 
blivit allt för betungande föl' såväl tävlande som 
funktionärer. En annan nyhet är, alt tr iange l· 
skjutningen fÖI'söksvis ersatts med en skottlek, 
kallad "dueJJskjutning med gevär". 

Vi tro o~s härmed hava ord nat ett program, 
som skall giva alla deltagare bästa möj liga utbyte 
av dagen. Om trevnaden sedan skaU bliva rik· 
tigt god, ankommer nog i sis ta hand på medlem· 
marna själva. - Vi hoppas nu få deltagarantalet 
ökat till minst 100 skyttar med famil jer. 

Amatörer! Gör er plikt! Möt upp till vdrut· 
färden den 18 maj! 

Till s ist en liten vädjan till alla dem, som vid 
olika tillfällen funnit lämpligt ihågkomma före· 
ningen med prifer eller bidrag till sådana. Vål'· 
utfärden är ett synnerligen lämpligt sådant till· 
fäll e. Skjutchefen blir mycket tacksam för med
delanden om ev. gåvor, helst i god tid före täv· 
lingsdagen. 

Skjutkommittell. 
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Lennart Rönnmark lämnar s. A. F. 

Ar 1928 inskrevs såsom medlem i föreningen 
studeranden Lennart Rönnmark. Redan ett år 
tidigare hade vi haft nöjet enrollera brodern Be r· 
til, som fr ån början visade sig kunna skjuta myc· 
ket bra, men s:om samtidigt va rnande uttalade: 
"Vänta bara tilJs lillbrorsan kOmmer. Han är 
mycket värre." - Lennart kom, delade sin tid 
mellan studierna och skyttet och vann stora fram· 
gångar på båda områdena, även om han inte lyc· 
kades bli "värre" än Bertil. - När han nu 10 år 
senare som civilingenjör tillträder en chefsbefatt· 
ning i Göteborg lämnar han visser ligen vår före
ning SOm aktiv medlem. men hoppas och tro vi, 
alt han bli vit ~å fast rotad inom S. A. F . att han 
icke definitivt kan övergiva dess goda kamrat· 
krets. 

Hans skyttebana under dessa tio år har varit 
glänsande. Otaliga äro de tävlingar han sk juti t 
allt jft'ån små enkla 50-örestävlingar med s tore· 
bror ända upp till landslagsrepre~entation utom· 
lands. Otaliga äro också de triumfer han där· 
under firat. - För kamraterna [ramstå r han kan· 
ske framför allt såsom den borne fältsky tten. 

När Lennart nu lämnar oss, önska vi honom ett 
hjärtligt lycka till såväl inom hans verk!:a mhet 
som inom den sport han förvi sso a ld rig kan 
släppa . F. W. 

Fortfarande • 

Amatörer till 5kyHeförbundens 
Overstyreise. 

Vid senaste sammanträde med Skytteförbun. 
dens Övers tyrelses verkställande utskott valdes 
till kassaförvaltare vAr föreningsmedlem överste· 
löjtnanten Ivar J arl. V. U. har hänned för denna 
krävande post valt en man, som skytterörelsen 
under en lång föl jd av år haft fö rmånen dr aga 
ny tta av. Sålunda val' J arl sAsom major sta tio· 
nerad j Eksjö och beklädde där ordförandeposten 
såväl i Eksjö Skyttegille som i Eksjö Skyttekrets. 
Under sista året i denna stad var han vidare ord
förande i stY I'elsen för J önköpings Läns Skytte. 
fö rbund . Då Jarl erhöll kommendering till S tock· 
holm utnyttjades han häl' omedelbar t såsom ord
förande i Östel'malms Skytteförening. Efter et t 
par års bortovaro återbördades han i fjol t ill 
Stockholm, då han sökte sig till S. A. F., där han 
ansåg sig rätteligen höra hemma. 

Vi önska honom all framgång i arbetet inom 
ö ventyrelsen. 

Sedan P . O. Arfvidsson, som under 32 ål' varit 
Stockholms Skytteförbunds representant i Över
styrelsen, på grund av åldersskäl avböjt förnyat 
omval, har Bertil Rönnmark vid Stockholms 
SkyHeförbunds arsmöte den 30 mars valts till 

• • • 
I d e tävlingar und er år 1938, 

bl. a. fö ljande segrar vunn its 

van skyttar från hela landet haft rätt ighet att d eltaga, ha 

tä nd hattar : 

av skyttar, rm använt Norma 

Göte borgspokaJe n 

Torpedpatroner med rostfri a 

Alla fyra kre tsnrna I Stoekholms-Tldnlngens rlks
skyttetävling 

Mäste rskytten vid S- M. oeh dessutom de 17 bUsta 
dUrefter I denna tllvllng 

Alln t:sta priS såvUI I grupp som Indhldue llt vid 
mllste rskapslUvllngarna I Götebor g 

\ ' i skulle vara Eder synnerligen tacksamma, om Ni ville lllsa ovanstående en gång till och begt'Unda, 

om della verkligen kan \'ara en tillfA.llighel. 

Såduna patroner expedieras alltid omg:\ellde från vår fab rik i Amotfors, Värmland, samt från våra nederlag. 

Aktiebolaget Norma Projektilfabrik 
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denna befattn ing. - Förbundet har härvid säkel'
ligen gjort ett mycket gott val. Förutom det stora 
mått av teknisk sakkunskap han förvärvat under 
marschen upp 1m positionen som landets främste 
skytt, besitter han stOl' initiativrikedom och god 
för måga som talare. Man torde därför hava rätt 
att av honom vänta sig ett fruktbringande arbete 
för skyttet, icke minst i fråga om sammanjämkan
det av nationellt och internationellt skytteintresse. 

F. W. 

Vid Stockholms Skytleförbunds årsmöte tillde
lades apotekare Berti l Rönnmark och kamrer 
Frans Weidland förbundets förtjänstmedalj i 
silver. 

Nytt vandringspris. 

Direktör Henrik Kjeller har vid S. A. F:s se
naste styrelsesammanträde låtit meddela, att han 
inom föreningen uppställer ett nytt vandringspris 
i stället för det, som vid sena!;te vårutfärd defi
nltivt erövrades av Lennart Rönnmark. Om det 
nya vandringspriset konuner alt tävlas efter sam
ma bestämmelser, som voro gällande föl' det tid i· 
gare priset. 

Skjutkommittim framför härmed till donator 
sitt tack föl' den välkomna gåvan. 

Första täv lingen om " Vulldrlng sskölden" 

försiggick den 5 mars å Stora Skuggan, som van· 
ligt numera i samband med Skarpskytteförening
ens figursk ju tni ng. Endast 12 Amatörer voro 
med och ing~n av dem nådde något märkligare 
resultat. 

De bästa voro: 
l . G. W ijkström ............. . 24 t,. 
2. E. Söderberg .............. .. 23 t,. 
3. E. J enne1 .... . ....... , .... . 22 t,. 
4. L Hjelmström ..... .. . ..... . 22 tr. 
5. T. Björkman .......... .... . . 21 tL 
6. G. Runngren ............... . 20 t,. 
7. A. Elmqvist .......... . 20 t,. 
8. G. Fagerström ........ . 20 tro 

Vinterns Fältskytte: 
Stoc kholms Skytteförbund v id Agestll 
d e n G F e bruari. 

32 st. medlemmar deltogo i denna tävling, som 
mmtidigt gällde årets förbundsmästerskap i fält· 
skytte. Framgångarna blevo inle så stora, även 
om en hel del amatörer återfinnas i prislistorna. 
O. Löfmark och H. Friman erövrade silvermedalj 
och L. Rönnma rk bronsmedalj i mästerskapstäv
lingen. _ I stora lagtävlingen blev S. A. F. n:r 6 
med medelträH 20,20, vartill bidrogo H. Friman 
med 22 tr., F. Weidland, L. Rönnrnark och P. 
Nautnburg med vardera 21 tro och A. Elmqvist 
med 16 tro - l lagtävlingen om "Stockholms 
Land!;tormskvinnors vandringspris belade vår 
grupp 2:a plats med 55 tro - På "Drewesbålen" 
tog S. A. F. 2 poäng genom de båda silvermedal-

jörel'lla. 
Mästerskapsfordringarna blevo denna gång 20 

tr., som nåddes av 9 medlemmar. 
S. A. F" fält,kyttetall,ik erov,ade, av O. Löf

mark. 

Utdrag ur prislistorna: 
Klass M: 10. O. Löfmark . . . . . . . . . . . . . . 

26. H. Friman . . . . . . . . . . . . . . 
34. G. Mossberg · . . , . . . . . 
40. F. Weidland ............ 
42. L. Rönnmark · . . . . . . . . 
44. P. Naumburg 

Klass IV: 6. T. Björkman 
16. E. Magnusson · . . , . . . . . 
30. T. Aström .. . ..... 
50. N. Forsling . . . . . . . . . . . . . 
56. S. Ribbing ............. . 

Klass III: 19. S. Barrner ....... ....... 
22. G. Eriksson ........ 
3J. G. Fagerstlöm .......... 

Kla~s Il: 11. N· Olsson ......... 
Mästcl'skapstävl.: 6. O. Löfm81'k 

] 1. H . Friman 
12. L. Rönnmark .... 

25 t,. 
22 tr. 
21 u'. 
21 t,. 
21 t,. 
21 tro 

23 ". 22 t,. 
20 tl' . 
19 11'. 
19 tr. 

17 tr. 
17 tr . 
16 tr. 

16 t,. 

40 tl'. 
38 tro 
38 tro 

Stockholms Skytteförbund vid 
Ost ra Ryd den 19 februari. 

Även i denna tävling vora 32 amatörer med. 
Denna gång hade vi glädjen notera P. Naum
burgs seger i mästal'klassen med fina 26 tro och 
dessutom några· goda placeringar i lagtävli ngarna. 
I huvudtävlingen om "Drewes minne" blev grup
pen n:o 3 med 21,- i medelträff. Gruppmedlem
mar vom: P. Naumbul'g - 26 tr., L . Rönnmark -
23 tr., H. Friman - 23 tr., F. Weidland - 18 tr. 
och O. Löfmark - 15 tro 

För första gången på många år hade det lyckats 
skjutkommitten alt Eamla ett lag i fä lt sk jutningen 
i grupp för andra- och tredjeklassare. Denna 
tävling blev en seger för Katarina Skf., som nåd· 
de 125 p. Vårt oprövade lag gjorde emellertid vad 
ingen väntat. Med 40 tro i 22 figurer belades an
dra platsen bland 19 tävlande grupper; en syn
nerligen hedrande placering, som hlIdar gott för 
kommande duster om "Gyttorpskannans" efter
följare. - Harry Friman hade åtagit sig aU leda 
gruppen och lära bort litet av sina kunskaper på 
området. Gruppskyttar voro: S. Barl'ner, N. Ber
genstråhle, G. Eriksson, G. Fagerst röm, B. Hark
man, E. Kuylenstiema, N. Olsson och B. Wrange. 
Även i tävlingen om "Stockholms Landstormsför
bunds vpr." blev lagens placering n:o 2 med 
114 p. 

Mä~terskapsfordringarna, 20 tr., fylldes av 9 
amatörer. 

S. A F:s tallrik erövrades av P. Naumbul'g. 
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Utdrag ",. pr isl istorna: 

Klass M: 1. P. NaUlnbUl'g . . . . . . . . . . . . 26 t,. 
13. L. Rönnmark ............ 23 t, . 
19. H. Friman . . . . . . . . . . . . . . 23 tro 

Klass IV, 32. T. B jörkman ... 21 t,. 
49. S. Ribbing .............. 20 t ,. 
50. I. Hjelmström . . . . . . . . . . 20 ". 

Klass lll : 4. S. Barrner . . . . . . . . . . . 23 t,. 
43. B. Wrange .. ......... 17 tr. 

Klass II : 5. N. Olsson ... ........... 20 tro 

Kung l. Göta Livgardes Skytteförenings 

minnesfältskjutning vid Hägersta lund 

den 12 mars. 

I anledning av Kungl. Göta Livgardes förestå
ende indragning och skyttef61'eningens därav fö l
jande upplösning hade den senal·e i samråd med 
Stockholms Skytteförbund anordnat en större 
minnedältskjutning, till vilken skyttar från 7 för· 
bund inbjudits till deltagande. Det blev en syn
nerligen förnämlig tävling med perfekta an'ange
mang, närmare 1,500 skyttar och till sist en ståt
lig prissamling. - Storstilat och värd igt gjorde 
föreningen sin officiella sortie ur svenskt skytte. 

Vår förening var talrikt repreEente l'ad - 39 st. 
amatörer hade accepterat inbjudan. - Vad det 
nu kunde bero på, blevo de våras resultat i stör
sta allmänhet allt föl' blygsamma. Endast 11 st. 

UII;.n lorvonlkning a. el! \,!!alandft" , del bekanta yörblode! 

PHI Ex 16, man m6hondo 16'0 lin humo,I,å AMATOR 
ulb,i$lO 

'I 

inte haft 

lyckades nå prislistan, vilket torde få anses vara 
alldeles för få. Vi tycka oss numera ha rätt att 
ställa mycket höga fordringar på våra fältskyttar. 

I lagtävlingen hedrade vi oss dock. Tre lag 
hade an mälts och alla de klarade mycket heder
samma platser i prislis tan. 

Som minne av tävlingen erhöll varje deltagare 
föreningens bronsjetong. L . Rönnmark lyckades 
genom sin 9:e placering erövra samma medalj i 
silver . 

J övrigt hänvisa v i till nedanstående utdrag ur 
prislistorna. 

lagtävlingen: 

N:o 8 - L. Rönnmark, P. Naumburg och A. Elm· 
qvist, 88 tro Sthlms Skfbs hederspris. 

N:o 28 - O. Löfmark, T . B jörkman och F. Weid· 
land, 79 tl'. Nyman & Schultz hederspris. 

N:o 42 - B. E. Gardell, I. Slettenmark och B. 
Gyllensvärd, 76 tr o Göta Livgardes Skf:s hpr. 

Klass M : 9. L. Rönnmark ... . ........ 32 tro 
Hederspris. Silvermedalj. 

Klass IV: 

11. P. Naumburg ....... . 32 tro 
Hederspris. 

70. O. Löfmark 
76. B. E. Gardell 

19. S. Ribbing 
Hederspris. 

72. T . Björkman 
73. G. Runngren 
83. L Hjelmström 

............ 29 tro 

. ...... 28 tr. 

.............. 30 tro 

26 tro 
26 t ro 
26 tro 

så hade iag 

varit dö 

för länge senil 

--._- -~ 
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Klass III: 

Klass U: 

55. S. Barrne r ............. . 

14. N. 8ergenstråhle .. 
20. N. Olsson ... . ..... . 

22 ir. 

20 tro 
18 tr. 

Stockhohns Skytte{ärbunds sista fältskjutning 
för säiongen omfattade de fem första målen i min
nesfäJtskjutningcn. Amatör intog j stora lagtäv
lingen plats n:o 6 med meclelträff 22:80 genom L . 
Rönnmark och P. Naumburg, vardera 26 tr.; Q . 
Löfmark - 24 tr.; A Ehnqvist - 20 tro och F . 
Weidland - 18 tro 

I lagtävlingen om vandringspriset "Björnen" 
delade S. A. F. fjärde och femte plats med Central. 

Mästerskapsfordringarna, 22 tr., uppnåddes av 
8 man. 

S. A. F:s tallrik erövrades av L. Rönnmark. 

Stockholms Fältskyttekår 
avhölJ sin årliga fältskjutning i Edsbergsterrängen 
dcn 25 mars. Några amatörer deltaga, dock utan 
större framgångar. Endast Elmqvist lyckades bli 
pristagare i den svåra skjutningen. 

Rättelser! 

I den i föregående nummer av Medlemsbladet 
intagna s tatnstiken över "Gyttorpskannans" er
övrande hade råkat insmyga s ig ett fel. - Ar 
1932 deltog alltså i segerlaget ; klass M-A. Elm
qvist och L. Rönnmark, vilket härmed till rät
teJS!' meddf'la.'!. 

I förteckningen över "Under år 1938 förvärvade 
utmärkelsetecken" tillkommer R. Blix, som er
övrat lägre årta lsmärket i guld . 

Centrol- och Trafikpolisens Pistol-Klubbs 

Jubile umstävling . 

Arets förs ta stortäving med pistol ägde rum 
den 12 februari å Kaknäs skjutbana. Amatör
föreningen representerades gott av sina pistol
skyttar, som e j läto sig skrämmas av den hårda 
konkurrensen från polis och militär, utan hed
rade sig både individuellt och i lag. Dagens man 
blev vår medlem S . Ljungfelt, som med 40 tr. 
av de 48 möjliga segrade i klass 7 A. Han hjälpte 
därmed S. A. F: s femmannalag i denna klass upp 
till andra plats efter S. A. P. K. Även Keyser 
och Friman skötte sig utmärkt i s ina resp. klasser. 

S. A. F . och dess medlemmar figurerade i da
gens prislistor på följande sält: 

Lagtävling Klass 7 . 

2) S. A. F. (S. Ljungfelt, T. Keyser, L Sletlen
mark, R. Öhnell, C.-O. Frunck) 157 tro 

Lagtävling Klass 9, 

4) S. A. F. 112 tro 

Individuell tävling . 

Klass 7 A : 1) S. Ljungfelt 40 tr. 
4) T. Keyser ............. . 34 tro 

13) L Slcttenmark ... . 30 tr. 
18) R. öhnell .... .... . 28 t,. 
23) C-O. Frunck ....... . 23 tr. 
37) F. Jan'e .... 19 be. 

Klass 7 B: 20) G . Wijkström 12 IT. 

Klass 9 A: 4) H. Friman .......... . 31 t,. 
23) S. Ribbing ... ..... ... . 23 tr. 
28) G. Runngren .. . 22 er. 
32) S. Sundholm ....... 21 tro 
54) P. Naumburg .. .. ...... 15 tro 
G1) S. Kramer .. . ...... 11 tro 

Stotspolisens Stockholm Pistolklubbs 

riksfältsk jutning och tävlan om 
'Stockholmsmästerskapet' . 

Den 19 mars gällde det alt ha pistolerna klara 
igen, ty då hade statspolisens arrangörer planterat 
ut fyra utomordentligt svåra mål uppe vid Kym
linge på Järvafältet. Trettio skott skötos i hu
vudtävlingen och tjugoett i mästerskapet. Täv
lingen försvål'ades av snö och vind och kyla och 
gynnade nog med sina långa håll och långa skjut
tider polisens precisionsskjutning med 6 mm.
pistolen. För skyttar med armepistol blev dagen 
särskilt arbetsam. Desto roligare var det därför, 
att S. A. F:s förutanmälda femmannalag i denna 
kla~s hemföl'de segcrn framför Svea Artilleri och 
därmed inteckning i det värdefulla "Generalkon
s ul Hans Ostermans vandringspris" med tillhöran
de ståtligt lagpris. Det var en god dag för S. A. 
F. r den individuella tävli.ngen med armepistol 
segrade amatören och mångfrestaren S. Ribbing, 
följd på tredje plats av Harry F r iman. Att täv
lingen var svå r , framgår av att Ribbing vann med 
18 I.r. av de 30 möjliga. - T remannalaget med 
7·65 mm.-pistolen belade 4:e plats i tävlingen om 
"Walt.herkannan" . 

Det sedvanl iga axplocket ur prislistorna ser ut 
så här för S. A. F.: 
Lag resultat. 

Widforska kannan: 
12) S. A. F. lag l (Keyser, Runngren, Ljungfelt, 

Slettemnark, öhnell) 81 tr. 

19) S. A. F. lag 11 65 tro 

Ostermanska kannan: 
I ) S. A. F . (S. Ribbing, H. Friman, Chr. Nilsson, 

L . Rönnma rk, B. Myhrman) 65 t ro 

Waltherkannan: 
4) S. A. F. (Keyser, Ljungfelt, öhnell) 49 tro 

Ind ividuell tävlan. 

K lass G A: 47) G. RUJUlgren ...... 17 tro 

• 
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Klass 7 A, 11) T. Keyser .............. 20 tr. 
14) c.-O· Frunck .... ........ 19 e,. 
23) s. Ljungfelt . ........... 16 t,. 
25) I. Sletlenmark .......... 15 e,. 
33) R. öhnell .............. 13 k 

Klass 7 B, 18) G. Wijkström ........ . 8 e,. 

Klass 9 A, 1) s. Ribbing . ... ........ 18 tr. 

3) H . Friman . ............ . 17 t,· 
21) Chr. Nilsson 12 tr. . ...... 
26) L. Rönnmark 11 t,. ..... 

Mästerskapstävlingen. 
40) T. Keyser . . ...... 27 tro 

Tävlingen om IUppsalafatet l
• 

Denna tävling inom S. A. F. avgjordes i och 
med "Stockholmsmäster~kapets" huvudskjutning 
och gav till resultat, att T . Keyser tog arets in
teckning i priset med sina 20 tro Han och de 
andra aspiranterna sköto som följer: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

T. Keyser ......... 20 
F. J."" ... . ... ......... 19 
c.-O. Frunck ............ 19 
s. Ribbing .... .......... 18 
G. Runngren ........ 17 
H. Friman . . . . . . . . . . . . . . 17 
s. Ljungfelt ............ 16 
I. Slettenmark ...... .... 15 
R. öhnell ................ 13 

Svea Artilleriregementes 

pistolfältskyttetä vii ng . 

e,. 
e,. 
e,. 
t,. 
tr. 
t,. 
e,. 
tro 
t,· 

Vårfältskytte(jnale~kedde vid Hägerstal und 
den 2 april i A 1:5 goda regi. MAlen voro sju och 
skotten femtio i huvudskjutningen, det he la syn
nerligen trevligt ordnat och i motsats till polisens 
skj utning vid Kymlinge mera lagt för armepisto
len med kortare håll och skjuttider. En rolig 
extratävling, individuell och med skilda banor föl' 
de olika klasserna, fullbordade det goda hclhets
intrycket och salte hårda prov på snabbhet och 
uppfattningsförmåga under fältmässiga förhållan
den. - Dagen blev S. A. F:s genom förkrossande 
lagseger i 7.65 m .. -klassen, 2:dra lagpris med ar
mepistol tätt efter Sjökrigsskolan, individuella 
segrar med 7.65 mm. och armepistol genom Key
ser och Friman och en rad andra goda enskilda 
placeri.ngar, varav särskilt bör framhållas P. 
Naumburgs andra plats i klass 9 B. Se, det var 
en riktig lyckodag för S. A F. 

Protokolle t innehåller följande stolta fakta för 
S. A. F:s vidkommande: 

Lagttivlingar. 
Klass 9: 2) S. A. F . (H. Friman, P. Naumburg, 

Chr. Nilsson, S. Ribbing, G. Runngren) 159 tro 

Klass 7: 1) S . A. F. (T. Keyser, I. Sletterunark, 
R. öhnell, F . Jarre. S. Ljungfelt) 182 tro 

Individuell tävlan, 
Huvudlövling. 

Klass 9 A: 1) H. Friman ....... . ... . 
24) Chr. Nils~on ........... . 
33) S. Ribbing ....... . . .... . 
38) A. M. Alfort ........... . 

Klass 7 A: 1) T. K eyser ............. . 
7) I. SletIenmark ......... . 

19) R. Öhn"lI ............ . 
20) F. Jar re ........ ....... . 
23) S. Ljungfelt ........... . 

Extrolövling . 

Klass 9: 5) B. Myhrman 
24) S . Ribbing 

42 tro 
29 tr. 
28 tro 
26 tro 

46 tro 
38 tro 
33 tr. 
33 tr. 
32 t.r. 

40 p . 
30 p. 

Klass 7: 12) G. Wijkström ... ......... . . 30 p. 

Till slut en särskild eloge åt de båda indivi
duella segrarna, oförbrännelige lagstöttepelaren 
Friman, som gick ut som sista man i laget och 
kom hem med dagens högsta armepistolsresultat, 
och hastigt uppgående 7.65 mm.-mannen T . Key
~er, som gjorde sitt livs bästa skjutning med en
das t fyra bommar på de femtio skotten. 

N. K,s pistoltävling . 

A rets första precisionstävling på pistol var 
N. K: s tävling den 16 april, då två vanliga pistol
serier mol pistoltavlan skötos. Tävlingen val' 
endast individuell. Säkre Keyser tycks nu ha 
funnit den stadiga formen för både fä lt- och pre
cisionsskjutning. Han aktade ej för rov att med 
ståtliga 116 p. segra med "sexan" och dessutom 
placera sig med övriga vapen. Nye medlemmen 
Chr. Nilsson visade aU han förstår hantera arme
pistolen. 

Prislistan förtäljer sålunda: 

Klass 6: 1. T. Keyser 
16. F. Ja rre 

. .... ..... .... 116 p. 
... .... . .... . 108 p. 

Klass 7 a: 14. T. Keyser ... .. ......... 106 pr. 

Klass 9 a: 3. Chr. Nilsson ............ 110 p. 
10. H. Friman ............ .. 95 p. 
11. T. Keyser ........ ...... 93 p. 

Meddelande från Idrottskommi tten. 

S. A. F. anordnade skidtävling 30 km. den 26 
februari i Mehedeby i norra Uppland. N:r l blev 
Runngren med en tid av 2.29.49 och n:r 2 Wijk
ström med 2.52.25. Tiderna räcka som prov för 
skidlöparmärket och uthållighetsprov för idl'Otts
märket. 

--- --- -
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Medde landen frå n Idrottskomm ittE1!O. 

Arets serietävlingar i allm. idrott taga s in böT
jan på östermalms Idrottsplats tisdagen den 2J 
maj kl. 18 och pågå under tisdagar och fredagar 
fram till den 13 juni, varefter de avslutas med 
tävling i femkamp (längdhopp, diskus, 200 m., 
spjut, 1,500 m.) tisdagen den 20 juni. För att ick-
de tävlande skola ställa upp fullständigt otränade 
kommer träning med terränglöpning i Lilljans
skogen att anordnas varje tisdag och torsdag fr. 
o. m. den 2 maj kl. 18. 

SKYTTAR! 
I den moderna rationella träningen för både 

gevär- och pistolskytte spelar konditionsträningen 
en betydande roll. Sålunda ingick exempelvis i. 
dagsprogrammet för deltagarna i det av T . UlI
man ledda träningslägret för pistolskyttarna före 
V. M. 1938 förutom skjutning även promenader, 
lantbruksarbete, dikesgrävning m. m. 

För att bereda skyttarna möjlighet till motion 
och konditionsträning tillsammans med förenin~-

OLOF HÄGG LUND 

MÅLARE 

T e l. 20 85 78 Tel. tf 12 8 1 

Infordra kos tnadsförslag! 

kamrater anordnar idrotlskommitten träning med 
löpning och promenad i Lilljansskogen varje tis
dag och torsdag kl. 18 tills vidare undel' maj må
nad från den 2 maj. Eventuellt kOffilna delta
garna därvid att indelas i två grupper, beroende 
på löpförmågan, varför både äldre och yngre skyt
tar kunna vara med utan att känna sig generade. 
Samling sker på Östermalms Idrottsplats, övre 
omklädnadsrummet. Klädsel: overall eller swea
ter och långbyxor samt gymnastikskor. Tränings
kort för 10 besök (med varm dusch) kostar 2: 50, 
enstaka besök 50 öre. Upplysningar lämnas av 
idrottscheren E. Reinius, tel. 300592 eller namn
anrop "Vattenbyggnadsbyrån". 

Rättelse ! 

Pistolskyttet inom föreningen ledes av Runngren, Wijk
ström och Keyser. Den sistnämnde hor i programmet 
blivit förväl(lod med Ohnell. Keyser hor alltsedan pistol
skyttesektionens tillkomst varit medlem av densamma. 
förtjänsten av den enast6ende frammarsch, so m pistol
skyttet gjort och varom referaten i delta nummer bära 
vittne, ti llkomma al1l56 förstnämnda tre kamrater. 

PIPERSKA MUREN 
(milt emot R6dhusel) 

Telefoner 505561 533860 504228 

LUNCH - MIDDAG - SUPE 

DANS M6ndog och Torsdag 

festvåningar för $lörre eller mindre 

beställningar 

Kongresser och sammanträden upp 

till 300 personer 

Del frivilliga Ikytteväsendets officiella organ. 

* 
Utkommer unde r dr 1939 med 36 nummer, darav med 2 nummer i januari, februari, mon, med 4 nummer 
i april, ma j, juni, juli, augusti och september, somt med 2 nummer i oktober, november, december. 

Prenumerationspris 4 kron!?r för hela 6ret - inberäknat postavgift. 

Ingen skylt som vill följa skytteverksamheten kon undvara SVENSKT SKVnE, och det är vorie ansvarskän
nande styrelseledamots skyldighet alt fö lja tidens c.ktuetlo skyttespörsm61. 

Skriv och fr6go - Skriv och tala om Allt i . 5 V E N S K T S K Y T T E. 

Monft-.;lllom. Bok t,., Stockholm 1939. 

• 

Stockholms 
Dubbeln:r 3 - 4 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

34:de ärg. Föreningen stiftod den 21 september 1890 1939 

RedClkl;onen$ od,",: 
B. ENAR GARDEll Utdelas g ratis ti ll 

föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: SVEN SVENSSON K ... ng'g.37, VI t , .-SI<x:kholm 

T.t. 211405, bostod 611217 
föreningens postgiro 51641 

Herrar medlemmar torde ihågkomma 
FÖRENI NGENS SOARE PIS TOLFA'L TSKjUTNINGEN 

Fredagen d e n 17 noy, Sö ndage n d e n 26 noy, 

Om bilda dessa evenemang se inuti tidningen. 

MEDDELANDEN 

~ 

STY HELSEN 

Till föreningens ntedlemma.l·. 

Då såväl redaktören som skjutchefen den 2 
sepTember blevo inkallade till beredskapstjäns t 
har tidningen icke kunnat utkomma med det pla
nerade septembernumret. Mellankommande om
ständigheter ha därefter också fördröj t detta 
!lummer. 

Föreliggande nummer utgör en redogörelse Wr 
vad som hänt inom idrott och pistolskytte. De
cembernumret är avsett att helt ägnas åt gevärs
skyttet och komme r att lämna en redogörelse för 
vad som under året tilldragit sig i detta avseende. 

NY_4 MEDLEMMAR. 

Aktiva.. 
Den 18 maj. 

Köpman Ivar Lundholm, ingenjör Bertil Palm, 
civilingenjör Stig Samuelsson, besiktningsrust
mästare C. B. Gustafsson , civilingenjör Birger Da
nielsson o:::h civilingenjör Birger Gillberg. 
Den. 1 september. 

Ingenjör Sicke Crondahl, med. dr Lars Santes
son, civilingenjör Sten Brännfors, direktör Ch:u" 
les Lagerfeldt, civilingenjör G. F. Westman och 
civilingenjör Sven Kjessler. 
Den 10 ok.tober. 

ByggmästBl'e Lars Einar Larsson, direktör 
Gösta Hall, ingenjör Sigurd Erixon, jur. kand. 
Bertil af Klercker, löjtnant Lennart Peyron, ama
nuens C,-R Norinder, ingenjör Sten Ljungberg. 
ingenjör Erik Lindkvist och kamrer Herm. Svelln
gård. 
Den 1 november. 

Köpman David Nilsson, studerande Axel Fri
man, jägmästare G. L. Kjerrulf, civilingenjör 
Lennart Falk, konstnär Axel Wallert, studerande 
Stig Fridgård, tandläkare Elmer Olegård, ch-il
ingenjör Olof Hult, civilingenjör Svante Berg, ci
vilingenjör Magnus Hartwig och leg läkaren An
ders Widen. 

-- - .~ 
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SoarEm den 17 nov. 1939 
Fredagen den 17 nov. 1939 sarnIns alla om 

AmA lörföreningens välfärd måna amatörer i Hö
gre Allm. Flickläroverkets aula vid Sveaplan. 
Genom välvilligt tillmötesgående av vår medlem 
rektor Justus Lundberg har nämligen Amatöl'
föreningen satts i tillfälle deltaga i anordnandet 
aven soare i läroverket. Av behållningen hnr 
S. A. F . tillförsäkrats en avsevärd del, som aHtså 
kan bliva ett gott tillskott till kassan ~nder jubi
leumsåret 1940. Ett absolut villkor är emellertid 
att alla amatörer göra en verklig kraftansträng
ning och fylla aulans alla platser. Bil jettantalet 
är c:a 850 sL, och ingen plats får bli va obesatt. 
Spor en veckas biobesök och .gå i stället med fa
miijen och alla vänner och bekanta på soaren. Ni 
gör Eder förening en stor tjänst och själv gör Ni 
ingen förlust, ty programmet ä r verkligt först
klassigt, musik, sång, dans och film. I paus~n 
finnes t illfälle {ör intresserade att bese denna 
verkligt moderna skola. 

Rekvirera biljetter il. 2: - och 1: SO han 
disp. N. S. Nilsson, tel. kontor 23 176S, bast. 
338068 eller stadsm. Eric J enneI, kontor 10 8350, 
bost. 53 11 00 . 

Kotlt1ltitterade. 

MEDDELANDEN 
FRÄN 

SKJUTKOMMITTEN 

Höstfältskj utuingen 
på pistol äger rum söndagen den 26 november å 
Kaknäs skj utbanor. 

TÄ VLINGSPROGRAM 
Huvudskjutn ing: 

T ävlingen omfattar 5 s tationer och 30 skott. 
Första stationen har ringad figur och tjänstgör 

som särskiljningsmål. 
Klassindelning: klass 9 A och 9 B tillhöra skyt

tar med 9 mm. armepistol m /07, 
klass 7 A och 7 B t illhöra skyttar med övriga 

av Svenska Pistolskytteförbundet godkända va
pen. 

Till klasserna 9 A och 7 A höra skyttar, som 
under nästföregående år erövrat pistolskyttemär
ke i guld eller silver e lle r som tillhöra förening
ens klass A. Till klasserna 9 B och 7 B höra av
r iga skyttar. 

För att en uppdelning i klass A och B för re
spektive vapen skall ske, erfordras minst 3 skyt
tar j varje klass. 

Prisskjutnillg : 

De i huvudskjutningen deltagande skyttarna 
skjuta på ytterli gare tre s tationer, varvid de skyt
tar j respektive klasser (klass 9 och klass 7), som 
uppnått högsta sammanlagda poäng i huvudskjut
ningen och prisskjutningen, erhåll a inteckning i 
uppsatla vandringspris. 

Anmälan i skjutpaviljongen mellan kl. 9- 10 
f. m. 

Avgifter: obligator isk insats kr. 2: -, som oay
. kortad utgår till priser. 

Ammunition torde medföras av skyttama själ
va, då sådan endast i begränsad omfattning kan 
tillhandahållas il skjutplatsen . 

Kommunikationer: buss 69 fr. Nybroplan 
(Strandvägen 1) varje halvtimme fr. kl. 8 f. Ill. 

Prislttdel1!ing äger rum omedelbart efter täv
lingarnas s lut å skjutpl atsen. I huvudskjutningen 
utdelas hederspriser och i båda skjutningarna 
vandringspriser. 

STOC K HOL MS NORRA TANDKLINIK 

Odengatan 69 T elefon 309980 

FÖRESTÅNDARE : 

Tand läkare ELMER OLEGARD 

Bergshud s ätter slopp 'ör skosUlning. 
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Vandringspris: 
I vardera huvud- och prisskjutningen finnas 

nyuppsatta vpr. inom kl. 9. Övriga vpr. se pro
grammet. 

Sven ska Pistolskyu efö rbundet 
har innevarande år instihat ett mästarmärke i 
tre valörer, brons, silver och gu ld. Märket k:m 
endast erövras vid tävlingar. Bestämmelser kom
ma att inflyta i nästa års program. 

Förbundet har även instiftat en seriemedalj, 
vilken kommer alt utdelas i samband med före
ningens pistolfältskjutning den 26 november. 

Pistolskytteklubben Sveas juhileumsCäIt
skjutning. 

Den 14 maj voro S. A. F:s pistolskyttar ule 
vid Frösundavik för att deltaga i ovannämnda 
jubileumsfältskjutning. Vårvärmen dallrade över 
grusgroparna, där man placerat de tre första må
len, kg.-skytt, l / l Hg. i front och 1/2 fig., på gan
ska långt håll. På det första målet kunde man 
fä mycket träff i liggande ställning, om man be
härskade den skjutställningen, vilket e j är så lätt 
med pistol. De två sista målen, ett dubbelrnål 
med 1/4 fig. och hjälm samt stora 1/3 fig., stodo 
i ett skogsbryn på andra sidan de stora fälten. 
Amatörerna skötte sig bra, framför allt K eyser 

Tag Edra försäkringar genom 

O verstel. Gösta Drakes 

" 
FOftSAKftlnOSBYftÄ 

Kommendörsgatan 44 

Rt. 620103 

L;i,,-. Olycksfalls- .,ch 

ilDS"J'ur8fcrsä'hriDgur 
passa Eder särskilt. 

med sina 32 tro i Walther-klassen och G. Runn
gren med 27 tro på armepistolen. Lagen place
rade sig som nummer två både i klass 9 och 
klass 7. 

Res liltat.l istorna förtä lja så lunda: 
Huvudtävlingen: 

Klass 9 A: S) G. Runngren 27 tr. , 14) A. Aliorl 
22 tr., 19) Chr. Nilsson 19 tr., 26) C .-O. Fru!1.ck 
IIi tr., 39) B. Myhrman 11 tro 

Klass 9 B: 7) P. Naumburg 18 tro 
Klass 7 A: 3) Th. Keyser 32 tr. , 8) S. Ljungfclt 

30 tr., 11) R. öhnell 26 tr., 12) F. J ane 26 tr., 
19) I. Slettenmark 22 tro 

Klass 7 B: 6) G. WijksLröm 18 tro 
Insatstävlingen: 
Klass 9: 4) G. Runngren 6/ 41, 6) H Friman 6/37, 
16) Chr. Nilsson 5/ 11, 22) C.-O. Frul1ck 3/ 18. 
Lagtävlingen: 
Klass 9: 2) S. A. F. 108 tro 
Klass 7: 2) S. A. F. 136 tro 

Hikstävlingen med pistol å h emor tens 
banor. 

Så blev det söndagen den 21 maj och tid att 
skjuta rikstävlingen uppe på Svea livgardes kam
marskjutningsbana i en mycket kraftig sol, som 
kom tavlorna att skimra. Det blev därför myc
ket krävande att skjuta de tre tavelserierna, som 

cmeda~er 
']J{aketler 

dporipriser 

c:löreningslnärken .. .., 

HOVJUVELERARE 

HALLBERG 
Ber g s hud ä r ett succ~läder. 

-.---- ~ 
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tävlingen omfattade. Bland de 93 anmälda arme
pistoUagen (5 man) placerade sig S. A. F. på 
24:~ plats med 674 p., medan laget i klassen "öv
riga godkända vapen" sköt 718 p. och hamnade 
ungefär i den bättre tredjedelen. Föreningens 
tremannalag i nämnda klasser halkade längre m'd 
på listan. Så att dagen blev ju inte så lysande 
för S. A. F:s del. Emellertid gjordes en del goda 
individuella prestationer, särskilt av föreningens 
silvermärkesskyttar å armepistol, som med plats
siffrorna 9, 18 och 26 bland de 263 deltagarna er
övrade en sil verplakeU och två bronsplaketter. 
Ett utdrag ur prislistan ser för Amatörs del ut 
så här: 
Klass 4 B : 39 R. öhnell 151 p. 
Klass 3 A: 9l G. Runngren 150 p., 18) Chr. Nils

son 145 p., 26) A. Alfart 141 p. 
Klass 3 B: 15) I. SIeUenmark 149 p. 
Klass l A: 49) P . Naumburg 115 p. 

Överste Stig Rålambs vandringspris l 

pislolskj l1tnillg. 
I år tävlades för sjätte och sista gången om 

detta eftertraktade vandringspris. Det blev t y
vän· sista gången, därför alt R. Öhnell passade på 
att för andra gången i rad taga inteckning i priset 
och därmed erövra detsamma för alltid. Han sköt 
en utmärkt tavelserie på 56 p. med armepistolen 
men hotades på. slutet av H. Friman, som avs:u
lade tävlingen med en serie på 56 p. mot den 
ringade lIl-figuren, medan öhnell stannade på 
53 p. Sammanlagt van n dock öhnell med 2 p. 
framför Frilllan . Och därmed hade ett av pistol
skyttarnas allra mest omtyckta vandringspris slu
tat nit val'a vandringspris och övergått i fas t ägo. 

Arets resulta t, som gjordes den 26 maj, blevo: 
1) R. Öhnell 164 p. 
2) H. Friman 162 p. 
3) A. Weimark 159 p. 
4) G. Runngren 159 p. 
5) Chr. Nilsson 148 p . 
6) Th. K eyser 1.46 p. 

"Höstpokalen" . 
Den 18 augusti sköts det (lm "Höstpokalen" på 

pistol, och Harry Friman visade, att det inte är 
så fa rligt med hans påstådda höga ålder, genom 
att med 155 p. taga årets inteckning i dyrgripen 
framför G. Runngren, som l'åkade "tappa" en 
träff på sista figurskjutningen. Keyser kom strax 
efter. De bästa resultaten blevo sål unda : 

l ) H. Friman 155 p. 
2) G. Runngren 152 p. 
3) Th, Keyser 151 p. 
4) S . Ribbing 141 p. 

General MOlors Nordiska Aktiebolags 
vandringspr.is. 

Den 30 september blåste det ganska friskt, !lå 
fri skt alt det var verkligt svårt alt fullgöra den 
enhandsskjutning, som genomgående är fö reskri
ven för ovans tående vandringspris. Det bjöds på 

tavla, 1/1 Hg., duellskjutning, uppdykande 1/ 4 
fig. och promenerande l / l fig., vilka nya påfund 
tydligen uppskattades av skyttarna, som deltogo 
i denna den första skjutningen om detta pistol
pri... Ljungfelt, som brukar specialträna på detta 
slags "i ndian"-skytte, visade sin klass i blåsvädt'et 
genom alt samla ihop goda 175 p .. 14 p. före när
maste man, Keyser. Ett fyrfaldigt hurra och den 
första inteckningen blev belöningen. 

Man sköt som följer: 
l ) S. Ljungfelt 175 p. 
2) Th, Keyser 161 p. 
3) H. Friman 154 p. 
4) I. Slettenmark 140 p. 
5) S. Ribbing 122 p. 
6) Bengtsson 120 p. 
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flerrhnffnr: Velr~ linu J",~/;I<I,r Irel" , 

Slebon, Mononi, lincoln Bannet, 
Scott, Chrlsty. Borsollno m. II. 

EXKLUSIVA HALSDUKAR 

(id RJed i 
ledef 

bland Svenskt Skyttes prenumeranter och Du stiU' 
uldrig ovetandes inför alla de upplysningar wm 
erfordrns fö r deltagande i dc större tiivlingsskjut
ningarna m. m. 

Hädgenotll underlättar Du också i hög gn.d 
s-ekreterarens arbetsbörda, genom att icke så ofta 
behöva besvära honom med 
förfrågningar. Alla riks 
omfattande eller övriga 
större tävlingsevenemang Il""'''' 
bliva nämligen aUtid om-
nämnda L tidningen Svenskt 
Skytte, där meddelanden ~ 
lämnas om tid och plats för 
tävlingen, anmälnings- och 
insatsavgilternas storlek, 
transportmöjligheterna, de 
fullständiga prislistorna etc. 

SVENSKT SKYTTE utkommer med icke minnre 
än 36 nummer per år (under skolskyuesäsQngen 
sAsom veckotidning) men det oaktat är prenume
rat ionsavgiften för l / l år endast 4: - kronor. 

Ingen !kyu som vHl följa med vad som händer 
och sker på skyttdronten kan undvara denna tid
ning. skyttarna!! eget medlemsblad. som därtill 
också är omciellt organ för Skytteförbunderu; öv",r
styrelse. Provexemplar sändes på begäran. Adr. 
Box 522, Stockholm I. Redaktionens adress är 
Slöjdgatan !l (vid Hötorget). 

Ring och Pre numerer a . Telefon 200830. 

Halvsula med Bergshud. 
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SPEGELN 
t. o. m. 29 okt. 1939. 

Mästarmärke och drtalsdiplom: 

BalJe, A. 
Bergentz, Th. .. 
Berger, G. . ........ . 
Björkman, T, 
Blix, r. .. . ..... . 
Dahlin. T ..... . 
Diedrich~, S. 
Ehn, H. 
Elmqvist, A. . ..... . 
Fygare, A. ......... . 
Friman, H. 
Frunck, C. Q. 
Furuskog, V. . ...... . 
Färngren, J. . ...... . 
Gardell, B. E. 
Georgii-Hemming. F ... 
Grönwall, E. 
Gyllensvärd, B. ... 
Ha'iselgren, K. 
Hellberg, S. 
Hellsten, E. 
Hellsten, N. 
Hessler, E. 
HjeJmstrom, l . 
Holmberg, O. . ... 
Hultkrantz, G. 
JngevaU, G ........ . 
Iverus, B ... \ ... . 
Jarl, r ......... . 
Jarre, F. . .. \ .. . 
Jennel, E ...... . 
af Klel'cker, B. 
Ljurrgfelt, S . 
Lundberg, J. 
Lundberg. P. Q. 
Löfmark, O. 
Löfmark, Ove ....... . 
Magnusson, E. ...... . 
Mossberg, G. . ..... . 
Myhrman. B. ....... . 
Naumburg, N. 
Naumburg, P. . ..... . 
Nilsson, N. S. . ..... . 
NOl'indel', C.-R. 
Peterson, K. A. 
Peyron, L. . ........ . 
Reinius, E .......... . 
Ribbing, S .... . 
Rising, G. A. .. 
RåJamb, S. . ..... . 
Rönnmal-k, B . .. . 
Slettenmark, I. .. . 
Svedin, s .......... . 
Svärd, G. 
Tham, P. . ....... . 
Uggla, A. R .. 

59 58 57 
55 55 54 
56 55 53 
56 56 55 
58 55 54 

57 56 56 
55 --
60 59 57 
54 54 53 
5855 -
53 53 53 
54 54 53 
54 53 53 
59 58 58 
53 58 57 
56 56 55 

5756 -
59 57 56 
58 57 56 
54 53 53 
59 55 55 
54 53 53 
58 57 57 
55 55 54 

5S 55 54 
54 -~-
53 53 53 
58 55 53 
57 57 56 
55 54 53 
54 53 53 
54 --
5655 -
55 53 53 
5-1 54 53 
58 54 53 
59 57 55 
60 59 57 
56 54 54 
58 56 54 
54 53 53 
56 55 53 
58 57 56 
5554 -

54 --
60 60 59 
58 58 57 
5·1 53 53 
60 55 53 
58 56 53 
55 --

10 10]0 M. 
999 

10 9-
1010 -
10 10 9 
10 10 -
10 10 10 M. 
10 9-
10 10 10 M. 
10 10 9 
10 10 10 
10 10 10 
10 9 ~ 
10 9 9 
10 10 10 M. 
10 10 10 M. 
10 10 10 
10 --
10 --
10 10 10 
10 10 10 M. 
10 10 -
10 10 lO 
10 10 9 

10 10 10 M. 
10 10 10 
l O 10 10 
10 10 -
9- -

10 9 -
10 10 10 
10 10 10 M. 
10 9 9 
10 9 9 
10 --
10 10 9 

10 10 9 
10 10 9 
10 10 10 M. 
10 10 10 M. 
10 10 10 
10 10 10 

9 --
lO --
10 10 10 M. 
9 --

ID - -
10 10 9 
10 10 10 M. 
10 10 10 M. 
1010 -
10 10 -
10 10 9 

Wanselius, T . . ...... . 
Weidland, F. . ...... . 
Wennerström, G. . .. . 
Werner, Hj ...... , ... . 
Wijkström, G. . ..... . 
Zachrisson, B. 
Aström, T. R. 

Guldmärke: 

Barrner, S. 
Wrange, B. 

Silvermä.rke: 

Bergenstråhle, N. 
Johannesson, G. . .. . 
Santesson, L. 
Wallert., A. 

Bronsmä.rke: 

Danielsson, B. 
Friman, A. 
J ennel, R. ......... . 
Linden, P. G. 
Ljungberg, N. 
Samuelsson, S. 
Theiander, S. 

54 --
58 58 57 

57 57 57 
55 55 54 
56 55 54 
55 54 54 

56 --
58 55 -

58 --
58 58 57 
57 --
5454 -

54 52 52 
60 57 55 
55 55 54 
59 57 56 
57 54 53 
59 55 54 
57 56 53 

Browningspatroner 
kol. 6.35-9 m. m. 

10 10 10 M. 
10 --

10 10 10 

10 10 10 

10 9 -
10 --

6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 

4 4 4 4 4 
4 ----
6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 
66555 

F. N. Gcco. R. \V . S. 

Mauserpatroner 
kal. 6.5 m. m. 

Sv, l\'l et-atl och No rm n 

alltid på loger nos 

WIDFORSS 

HAMNGATAN '26 STOCKHOlM GOTGATAN 24 

Eder Skomakare vet att det är idealiskt. 



--------------==----------------------------------~.~---------------~ 

6 STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

o 

MEDDELANDEN FRAN 
IDROTTSKOMMITTEN 

Vårorieoleclngen. 

Trots idrottskommittens livliga brevskrivning 
mötte blott sju med lemmar upp till föreningens 
vårorien teri ng den 23 april. Den avspl'angs i sam· 
band med försäkringsmännens orientering i dc 
klassiska S nÖrom·markerna åt Saltsjijbadshållet 
till, där några av de mera erfarna amatörerna 
tassat omkring för ett eller annat 20· tlil år sedan 
och sålunda h ittade bra. Banan var bra med 
lagom villsamma kontrolfer och st igar, men det 
var kallt i sjön vid målet. 

Dagens bästa amatörtid gjordes av Runngren 
med 2.01.15 på de 9 km. Som belöning fick han 
den första inteckningen i det nyuppsatta vand· 
ringspriset "Ludvikakannan" Dagens Amatör 
med stort "A" blev dock oförbrännelige veteranen 
och 60·åringen Algot Lindgren, som en gång vid 
det kalla badet efter en orientering fällde det in· 
dignerade yttrandet: "Dom tror att när man har 
fyllt 50 år, så ska man sitta i gungstolen och läsa 
Aftonbladet!" Emellertid avverkade han nu di
stansen på ståtliga 2.30.30, och denna tid tillsam· 
mans med hans vid höstorienteringen förra året 
uppnådda tid (med handikap) renderar honom 
den första Inteckningen I det likaså nyuppsatta 
"Sjöbergs pris" framför ungdomen Runngren. 
Heder åt en sådan spänst! - Resultatlistan för
täljer: 

Aldre Oldboy~: 

1) H. Friman 2.19.30. 
2) A. Lindgren 20.30.30. 
3) R. SÖderlind . 
4) F. Dahlborn. 

Yngre Oldboys: 

l) S. Ljungfelt 2.10.0S. 
2) G. Wijkström 2.31.45. 

Senior: 

G. Runngren 2.01.15. 

Sjöbergs pris: 

1) A. L indgren 4.7.07. 
2) G. Runngren 4.19.-. 
3) G. Wijkström 4.34.40. 
4) F. Dahlborn. 
5) H. Friman. 
G) R. Söderlind. 

Höstorienteringen. 
Alla amatörer, som sprungit orientering, veta 

hur roligt det är. Den obetalbara känslan, när 
den röda skärmen dyker upp på rätt ställe, skogs· 
mystiken och det våta tassandet i kär~' och myr· 
marker, hoppet att vara ensam om att ha funnit 
den fartökande stigen, glädjen aU få sträcka på 
benen, allt detta bildar ett fullödigt helt. Samt· 
liga dessa ingredienser funnos med i S. A. F:s 
höstorientering, som vi sprungo tillsammans med 
klubbsammanslutningen Arrangörsringen uppe 
vid K årsta i Roslagen den 29 oktober i ett härligt 
höstväder med frostnupen friskhet i luften och 
men trädens blossande färger i skogen. Tolv 
amatörer hade haft karaktärsstyrka nog att för· 
saka sängvärmen och i stiillet plocka fram de med· 
farna oriente ringsgrejorna. De sprungo samtliga 
den 8 km. långa mellan banan, och de sprungo bra 
och jämnt Mellan de sex främsta skilde sålunda 
blott blott 101/ 2 min. Det upplagda stråket var 
trevligt och e j alltför svårt, varför tämligen goda 
krafter funnas kvar i mål. Det var en fröjd att 
se en Ljungfelt, en af Klercker, en Widim, en 
Runngren spränga i mål över den sista gropiga 
inägan som om det gällt ett 400 m.·lopp. Och 
ingen såg ledc;en ut. Varken efter inspurten eller 
under pågåer.de tvagning i tvättstugan vid mål 
med varmt vatten därinne och kalla höstvinden 
därute. 

Urfirman 

Aug. Ljungqvist 
Innet.avore AND. E. UUNGQVIST 

Beridarbonsgaton 23 A 

Telefoner 111648, 2116 49 

Reparationer av U R utföres 

vä l och till lägsta priser. 

lager ov 0110 slogs UR 

Bergshud är ett slitstarkt, ",en s",idigl läder. 
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Bästa tid fick återigen Runngren, dock en
dast 15 sek. bättre än ilsket framstormande B. af 
Klercker, som tillsammans med Alfort, Widen och 
Brännfors gjorde sin första orientering inom S. 
A. F. Vi hoppas få se d..essa goda orienterare 
nästa gång också. - Dagens män blevo dock de 
"fyra stora", d. v. s. de äldre pojkarna Dahlborn, 
Wrern, Lindgren och Lindblom, som avverkade 
banan på. tider mellan 1.41 o:!h 1.49 ulan all se 
ansträngda ut. Alltså även här hård konkurrens. 
Dahlborn tog nu sin andra inteckning i det s. k. 
" Ludvikafatet", där handikapberäkning med tids
avdrag tillämpas. Vi gratulera Dahlborn, som 
alltid troget varit med och härjat i markerna och 
vid kontrollerna, som han drages till på eH sär
deles sätt. 

De nakna fakta för denna fina orienteringsdag 
se ut så här: 

Aldre Oldboys: 

l) F. Dahlborn 1.41.01. 
2) M. Wcern 1.41.28. 
3) E. Lindblom 1.45.41. 
4} A. Lindgren 1.49.02. 

Yngre Oldboys; 

1) G. Wijkström 1.20.29. 
2) S. Ljungfelt 1.23.31. 

Seniorer: 

l) G. Runngren 1.15.57. 
2) B. af Klercker 1.16.12. 
3) A. Widen 1.20.32. 
4) A. Alf6t·t 1.26.32. 
5) E. Rein\us 1.40.49. 
6) S. Brännfors 1.47.03. 
(Utom tävlan: S. Berg 1.21.2S). 

Handi/roptävlingen om Ludvika/atet: 

1) F. Dahlborn (52 år) 1.08.S1. 
2) M. Wcern (S2 år) 1.09.18. 
3) A. L indgren (GO år) 1.10.47. 
4) G. Runngren (34 år) 1.13.17. 
5) S. Ljungfelt (39 år) 1.13.23. 
6) E. Lindblom (50 år) 1.16.03. 
7) B. af Klercker (intet handikap) 1.16.12. 
8) G. Wijkström (35 år) 1.16.56. 
9) A. Widen (intet handikap) 1.20.32. 

10) A. Alfort " 1.26.32. 
11) E. Reinus " 1.40.49. 
12) S. Brännfors " 1.47.03. 

(Handikapen börjar vid 32 år). 

Ovanstående handikaptider tillsammans med de 
vid nästa års vårorientering uppnådda tiderna 
utan handikapberäkning äro avgörande för täv· 
lan om Sjöbergs pris. Idrottskommitten hoppas 
därför att samtliga, som nu vora med, även kom· 
ma att deltaga i vårorienteringen 1940 för att där
med ge spänning åt den ytterst jämna tävlingen. 

Femkamp. 
Tävlingen i femkalup försiggick i år den 20 

juni. Vandringspriset erövrades därvjd överläg· 
set av Fagerström. De bästa resultaten i övrIgt 
blevo: 

1) Fagerstrom 2.119 p. 
2) Reinius 1.465 p . 
3) Nylen 1.464 p. 
4) Ljungfelt 1.133 p. 
5) Falk 1.124 p. 

Simning. 
Simtävlingen ägde rum den 1 augusti och läm· 

nadc följande resultat: 

Seniorer: 1) Reinius 9.31.8 min. 
Oldboys A: 1) Sjöwall 12.20 min. 
Oldboys B; 1) Blix 12.07 min. 

2) Lindblom 12.39 min. 
3) NyIen 13.00 min. 

Löpning. 
Löpning 10,000 m. den 1 sept. 193ft vanns av 

Ruungren med tiden 4229.6 min. 

dtockllOLms 

d tar!s d parbank 
Grundad 1821 

Insättarebehållning 280.000.000 

Huvudkontor: Fredsgatan 9 

Telefon : Nomnonrop 

Halvsula ",ed Bergshud. 

. ._- -
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S. A. 1":5 PflS I tiokamp. Idrottsmärket den l sept. 1939. 

P l'jsel utgål' i å, till Falk , >om uppnått 27,~14 Namn Simn. Hopp Löpn. Kast Uthilligh. 

poäng. Fagerstrom ... 2 3 3 
Ställningen är efter årets tiokamp följande: Reinius ........ 1 2 1 1 1 

Runngren 16.316 poäng Runngren 1 2 1 1 .......... 
Nylen 12.904 Nylen . . . . . . . . . . 1 2 1 1 1 .. ............ .. 
Friman 11.334 Sjöwall ....... 1 2 1 1 1 ...... . .. 
Sjöwall 10.953 Falk 1 2 2 .. 
Reinius 10.580 Hellström 1 1 1 .. 
Löwenhielm 8.105 Friman, Axel .... 1 1 ... ..... .. 

En bra bok denna höst. 
" lRA VARSLOD". R oman av Pjotr Sjirjajev. Norstedts. 

Denna bok tjusar inle bara lravsporl.sentusiasten och 

häs',älskaren, den ger h~lt säkert på sina 313 sidor varje 

idrott..smllll, som t)'cker om hästar, en rörande, många 

gånger spännande och alltigenom angenäm läs~ing. 

Boken skildrar fiirgrikt rysk hästsport såväl före som 

efter re\'olutiont'1I - härliga djur, samt människor som 

endast leva och andas {ör sina hästar och travtävling~r. 

Förlattaren go;:r en mii!;terlig bild av ett ädelt djur -

fllllblodsstoet f'laltery _ och ått<rger atmosfären kring 

lravtiivlingarna på Hippodromen i Moskva på ett lacsinc

randc sätt - konstnärligt! 

D:lt :ir omöjligt alt på ett begränsat utrymme i SAF:s 

medlemsblad ge en riittvis bild av denna bok, jag kan 

endast råda varje "amatör" aU i veckan inköpa boken 

och läsa dcn efter hemkomsten från söndagens, trolig"n, 

våta tassande i skog och m3.rk. Priset är kr. 7: SO. 

BANKIRFIRMAN 

c R. V 1 "I 
Grundad 1857 

MALMTORGSGATAN 6 STOCKHOLM 

Telegramadress: CERVINS 

Bergshud är ett succeläder. 
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Tiokamp den 6-10 aug. 1939. 

Tävlingarna gynnades av gott väder, utom för- ste Stig Rålambs vandringspris erövrades över-
sta kvällen, då stavhoppet på grund av mörker lägset av G. Fagerström. Av 14 deltagare fllll-
och regn måste avbrytas på höjden 2.30 m. Över- följde följande 11 amatörtävlingarna: 

Fggentröm Renl", Runngren Folk Nylen F,lmon H.F,imon A.linden löwenhielm lJung/elt Fredborg 

result. result. result. 

100 meter .. 12.6 13.9 13.6 
Längdhopp 5.38 4.98 4.60 
Kulstötning 9.32 8.37 8.21 
Stavhopp 2.30 2.30 1.80 
Höjdhopp 1.45 1.35 1.35 
Diskus 31.08 23.59 26.35 
400 meter ..... 58.8 62.9 59.7 
Häck!. 110 meter 22.2 21.9 23.6 
Spjutkastning .. 27.05 35.41 28.69 
1.500 meter .... 5.08 5.18.5 4.57.2 

Summa poäng 3.711 3.117 3.017 

Ni kan lita på 

Normal-patroner 

Rökfria - Rostfria 

Vattentäta 

resull. 

12.7 
4.64 
9.öl 
1.80 
130 

29.89 
59.9 
24-" 
28.57 

5.46.6 

3.001 

A .-O. SVENSKA KRUTFAKTORIERNA 

LANDSKRONA 

result. result. result. result. result. result. resuJt. 

13.4 13.8 14.9 13.4 13.2 14 . 20. 
4.70 4.30 4.25 4.43 3.65 4.36 HO 
7.87 7.31 7.32 5.82 7.86 8.21 2.60 
2.00 230 2.30 2.30 1.80 
1.40 1.35 1.40 1.35 1.20 0.90 

24.87 21.66 20.92 15.54 24.90 13.08 
63.5 69.2 64.2 65.4 70.2 1.44.3 

26.5 
3 1.12 30.01 24.89 21.24 13.40 

5.33.5 5.50.5 5.26 5.55 9.()lj.5 

2.660 2.252 2.100 2.049 1.745 904 263 

PIPER5KA mUREn 
(mitt emot Rådhuset) 

Telefoner 50 55 61 533860 50 42 28 

LUNCH MIDDAG supt; 
D A N S måndag och torsdag 

Festvåningar för större eller mindre 

beställningar. 

Kongresser och sammanträden upp 

till 300 personer. 

minSka Edra UlgiRer· kÖP hOS OSS! 
Affäukuvert pr 100 st. O: 50. pr 1,000 st. 4: 20. 
Brevportfölj "Greta Garbo", 4O/ SO, handrivet, 1.40. 
Helark pr 100 sI. 1: 00. Kontorsböcker: full IM)r
tering - å ä ldre böcker lämnas upp till 65 % ra
batt. Läderpor tfölj folio 3: 65, Resandepor tfölj , 
prima oxhud, 16: -, Reservoir~nnor, 400 st., 
högklassigt, välk. fabr., säljas lör 6: -, 8: 75, 10: SO, 
gängse priser respektive 10: -, 12: 50, 15: _. Trev
liga modeller. Garanteras lullt felfria. Skrivun
derlägg i skinn, från det enklaste lill det mest 
luxuösa. Album, Brevpapper, Ringböcker , .l\lIt 
i branschen. Kvalite till lägsta pris. 

KONTORSLAGRET, O:la Brogatan 36 (3:dje huset 
från Vasagatan). 

Bergshud sätter slapp för skoslilnlng. 

--.- -



,O STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Serietävlingarna + 23 moj-13 juni 1939. 

tOO m. 400 m. 1.500 m. Höjdh. Längdh. fust. Kula Diskus Spjut S=, Pm 

.. k. .. k. .. k . ~,. =. m. m. m. m. Poäng i resp. kl. 

Seniorer: 

Reinius ...... 14.3 66. 5.31.6 1.35 4.86 10.31 8.31 23.92 35.08 2 .682 l. 

Oldboys A.: 

Fagerström .. 12.5 58.4 5.39.4 1.35 5.62 11.67 10.09 33.44 45.16 3.984 l. 
Sjöwall .. 13.6 63.6 5.28 1.40 5.26 10.80 8.66 22.87 27.52 2.933 2. 
Hellström ... . 13 . 66.6 5.55 1.30 4.90 9.40 8.36 20.36 32.44 2.530 3. 

Oldboys B.: 

Falk 12.6 64.7 5.55.2 1.30 4.48 10.26 8.98 26.92 29.67 2.800 1. 
Nylen 13.6 64.9 5.38.8 1.40 4.89 9.98 7.99 23.41 29.16 2.677 2. 
Löwenhielm 13.7 68.8 6.04 1.18 4.11 8.82 8.08 25.39 25.93 2.047 3. 
Hörlin 14.8 80.1 6.55.8 1.30 3.59 8.26 7.36 21.39 25.46 1.396 4. 
Friman, Harry 72. 4.31 7.59 638 5. 
Fredborg 18.6 110.3 8.57.6 1.00 2.81 5.83 6.47 13.46 12.88 347 6. 

Tävlingarna hade föregåtts av löpträning i LilHansskogen under maj månad. Av ]3 deltagare 
fullföljde 11 amatörer med ovanstående resultat. 

Utan ftlrvonlknlr.g av ett "uftolc;lnde" I det bekanta vO.blodet 

PHI EX få. mon mon.!lndQ 16to en humörfrlslc AMATOR 
utbrlSlo: 

"Hade jag ~ 
inte haft LIV 

så hade jag 

varit dö 

för länge sen" 

Bergshud är eli succeläder. 

• 

TAN'DLÄKARE 

Harald Martin o 

GEORG ÅKER I 'lA.. ~ 

F L Y G E T 
En bok för alla som vilja 

veta något om flygn ing. 

Rikt illustrerad 

Pris inb. 6,75 ,. 
N O R S T E D T S 

\ 
Fortfarande -

I 
;\ 1 0 T T A G:'i I !'lO G ''''TKI< 1;,·""" .... """"K .... '" 

,.1< TRLE .... ' :'< 3:! 1~ :la 

Medaljer 
Plaketter 
Klubbrnäster· 

skapstecken 
Föreningsmärken 

Katalog och skissförslag fritt på begäran. 

SP ORRONG & C : O 

-

Kungsgatan 17, Sto<:kholm 

Telefon: Namnanrop: "Sporrong & Co" 

-
1939 års tävl ingsresultat visa åter Normo ammunitionens överlägsenhet. 

Alla fyra kretsarn a i Stockholms~Ti dningens deltage, segrade västerskytten Edvard Eriksson 

Riksskyttetävling. med 231 poäng, 

Högsta gruppresultat i Göt~borgspokaltävlingen, Föreningsmästerskapet i Västerås hemfördes 

som uppnåddes av Solna Skytteförening. även av Herr Edvard Eriksson med det enaståen-

Riksskölden. de resultatet av 232 poäng efter alt i huvudskjut-

Mästerskape t vid Norrländska Riksskyttetiiv~ ningen uppnått vackra 100 poäng. 

!ingen. Vi vädja åter till skyttarna att begrunda om 

Nytt svenskt rekord vid Nordiska Mäster~kaps- delta verkligen kan vara en tillfällighet. 

tävlingen. Sådana patroner expedieras aUtid omgående 

I mästerskapstävlingen vid östersu nds J ubi- från vål" fabrik i Amotfors, Värmland, samt från 

leumstävlingar, där A-klassare från hela landet lager hos alla våra nedel'iag. 

AKTIEBOLAGET NORMA PROJEKTILFABRIK. 

Bergshud säller slo pp tör skoslilning. 
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VAPEN, AMMUNITION 
JAKT- och FISKREDSKAP 
SPORTARTIKLAR 

Egen verkstad för vapen reparationer 

A.-B. 

Georg A. Bastman 
H. M. Konungens Hovleverantör 

Nybrogatan 1 - Stockholm 

625235 603059 

Cu/ioka K<m.tan.tlh~n. 5thl", 19)9 

• I 

Stockholms 
Dubbeln:r 5 --& 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

34:de ärg. Föreningen stiftad de n 21 september 1890 - 1939 

Redohlonens ad"u: 

Utdelas grati s till 

föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: SVEN SVENSSON 

B. ENAR GARDEL L 
Kungsg.37, VI tr._ Stockholm 
T.1. 21 1405, bostad 61 12 17 
Föreningens postg iro 51641 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

SKJUTKOMM ITTEN , 

Som tidningens redaktör redan i fi.iregående 
nummer kUi1de läffiI'!a besked om, hava dessa 
"meddelanden från skjutkommitten" uteblivit up, 
der längre tid till- följd av beredskapstjänst och 
annat giltigt förfall. Nu kommer i s tä llet ett sam
mandrag av vad sig t illdragit haver. För över
skådlighetens skull lämna vi här, med början å 
omstående sida, meddelandena i k ronologisk ord· 
ning. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

m~mmmllmmllllllllllllllllllllllllll J flygande fltlng gil l' det med sk id or frlln Sandstrums. 
Vi re kommendera a lla ntt pröva vära utmtlrkta skid 
utrustningar. 

illlt ter all sport. 
Bröderna Sandströms Skidfabrik A/B 

F abr l k . b od: G tltgat a n 134. Sportafflir: N o rr landsgatan 31-33 

1IIIIIIIIIImllllmlllllllllllllllllllllllllll 

I 1! f., J 

mmlllllmllllllllllllllllllllllllllllmlll 
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23/ 4 -

HLåugd istauspokalen", 

Tävlingen gick i dåligt väder och resultaten 
blevo även mycket svaga. E. Reinius, fjolårets 
segrare. lyckades även nu vinna tävlingen och 
erlivrade dänned vandringspriset för alltid . 
Resultaten voro: 

400 m. 

1. E. Reinius ......... .. . . 56 
2. F. Weidlar.d . .. .... .... 56 
3. A. E lmqvist ......•. . • .. 53 
4. L Slettcrunark ... .. • ...... 51 
5. S. Dicdrich:; ..... . . . ...... 56 
6. P. N<1Umburg ..... .... ..... 56 
7. I. Hjelmst röm .... • ... 41 
8. E. Hellsten . . . . . . . . . . . . . . .. 41 

30.'4 -

"J ubi leumsskölden." 

600 m. 
44 
43 
44 
44 
39 
31 
38 
32 

S:a 
100 

99 
97 
95 
95 
87 
79 
73 

Under årens lopp hava vi blivit bortskämda 
med otäckt höga toppoänger just i denna tävling. 
Bertil Rönnmarks och Björn Zachrissons rekord 
380 p. i lvå hastiga serier på 20-ringad tavla är 
av sådan kvalitet, att man väl knappast tänkt sig, 
att det skulle bli slaget. Arets tävling blev emel
lel tid sina föregångare Hk i fråga om höga resul
t~t Axel Elmqvist var den förste , som sköt en 
anmärkningsvärd poäng. Med 192 och 188 i resp. 
ser. noterade han sammanlagt 380 och tangerade 
alltså rekol'de .:. Bertil Rönnmark kom emeller
tid med sensat ionen: 185 + 198 = 383 p. Den 
sista serien med 8 st. tjugor och 2 st. nitton. -
De bäs!...., resultaten blevo: 

l. B. Rönnmar k 185 + 198 = 383 p. 
192 + 188 = 380 p. 
188 + 186 = 374 p. 

2. A. Elmq vist ........... . 
3. B. Zachrisson . .... .. .. . 
4. N. Hellster. ........... . 187 + 184 371 p. 
5. I. Slettenmark ....... . 190 + 180 370 p. 
6. S. Ribbing ........... .. . 179 + 179 358 p. 

30/ 4 -

"Skj utchefens poängpris. " 
Ovannämnd~ 6 bäst placerade i tävHngen om 

"J ubileumsskölden" erövra årets poänger i täv
lingen 0111 detta pris. Efter tre års tävlingar är 
ställningen blnnd de främsta: 

l. B. Rönnmark . ....... 13 p. 
2. A. Elmqvist . ......... 12 p. 
3. B. Zachrisson . ........ 10 p. 
4. L. Rönnmark ........ 8 p. 
5. Hj. Werner . . . . . . . 4 p. 
6. E. Hellsten 4 p. 
7. H . Friman 3 p. 

7/ 5 -

Andra tävlingen om HVandringsskölden', 

lämnade följande bästa resultat: 
1. I. Hjelmström 
2. A. Elmqvis t . . 
3. B. E. Gardell ....... . 
4. S. Ljungfelt ......... . 

7/ 5 - Första tävlingen om 

25 tro 
24 tro 
24 tro 
23 tro 

"Vandringspriset i stående skjutnin g.'~ 

18/ 5 -

1. L Slettenmark ....... . 
2. 1. Hjelmström ...... . 
3. A. Elmqvist .... . .. 
4. S. Ljungfelt ........ . 
5. G. Hultkrantz 
6. B. E. Gardell 
7. K. A. Peterson ....... . 
8. J . Lundberg ......... . 

49 p. 
45 p. 
44 p . 
44 p. 
44 p. 
42 p. 
42 p. 
39 p. 

v nUTFÄRDEN. 

Denna ställdes även i år till Stenslätten på 
Värmdö, där en trevlig fältskjutning ordnats. 
Utfärden företogs med förhyrd Vaxholmsbåt. 
Vädrets makter sågo tydligen med välbehag pa 
Amatörernas vårutfärd, ty trots att det regnade 
i staden vid tiden för båtens avgång, så bröt so· 
len igenom, då vi kommit utåt Vaxholmshållet. 
Tillslutningen var ungefär som vanligt de senaste 
å ren, vilket ju gott visar vårutfärdens populari· 
tet: 34 skyttar deltogo, men det är klart, aU ännu 
fler äro välsedda i dessa traditionsrika vårutfär
der . Damerna skola ha en särskild eloge för Ii v
tigt deltagande. 

Samlingsplatsen var väl vald och innan de med· 
förda matsäckarna hunnit komma fram, höll vår 
alltid lika spänstige ordförande ett uppskattat 
hälsningsanförande. - De första patrul1erna 
kommo snart i väg och så va r den spännande täv· 
Hngen, som även gällde föreningens mästerskap, 
påbörjad. 

Dagen blev Frasse Weidlands, som var i utom· 
ordentligt slag. Han nöjde sig icke blott med se
ger i fältskjutningens mästarklass med 28 tro utan 
tillägnade sig även mästerskapet med samman
lagt 42 tro Dagens bästa skytt i huvudskjutningen 
blev G. Wijkström, som segrade i IV:de klassen 
med 29 tr. - Bra. 

Mästerskapet blev en spännande uppgörelse, 
som först avgjordes efter omskjutning. Sedan de 
t re ordinarie mästerskapsmålen voro avverkade 
hade nämligen Weidland 28 + 14 = 4.2 tr., Hult
kranlz 27 + 15 ;:: 42 och R einius 27 + 15 = 42 
tro Särskjutningsmålet, inom parentes 1/ 4-figur 

• 
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på 340 meter, verkade för en normal skytt som 
ganska omöjlig att träffa, men icke förty hade 
Frasse nerver nog att pricka in 4 träff som väl 
räckte till seger. ' 

Extratävlingen b~ev synnerligen poilulär. Den 
var anordnad som duellskiutning med gevär. Av· 
stånd 60 meter; 10· ringad helfigur, som visades 
6 X 3 sek. och försvann 5 sek. mellan varje vis
ning; skjutställning stående. En mycket god ide, 
som borde komma till användning även i större 
tävlingar. Snabbeld från stående ställning mol 
mål på korta håll har säkert stor fältmässig be· 
lydelse. Skjutkommith~n är att gratulera till upp
slaget. 

För damerna var även en extra tävling anol'd· 
nad och måste man säga, att våra damer med all
var och energi gingo in för uppgiften, ivrigt upp
muntrade och sakligt instruerade av si na resp. 
manfolk. 

Hemresan ombord kulminerade i utdelandet av 
alla möjliga trevliga saker till de för dagen ut
valda. 

Målen voro: 

Helfigur - 370 m. - l min. 
K-g. skytt - 250 m. - 1 min. 
Hjälm - 140 m. - 40 sek. 
l / 6-figur - 180 m. - 30 sek. 
K-g. ladd. - 210 m. - 40 sek. 

Mästerskapsmålen voro: 

\ 
) 

Stor 1/3-figur 
1/ 6-figur 
1/4-figur 

- 360 m. 
- 240 m. 
- 270 m. 

Zorro. 

Pri s li s tor: 

Fähskjutningen: 

Kl. M.: l . F . Weidlanrl 28 t ro S. A. F: s hpr. 

2. B. Rönnmark 26 tro S. A. F:s hpr. 
3. A. Elmqvist 25 tro Bridgegubbarnas hpr. 
4. B. E. Gardell 25 t r o Överste Rålambs hpr. 
5. H. Friman 25 tro 

Kl. IV.!. G. Wijkström 29 tro S . A. F:s hpr. 

2. E. Reinius 27 tro S. A. F :s hpr. 
3. F. Georgii-Hemming 27 tro T. Söderqvis ts hpr. 
4. G. Hultkrantz 27 tro S. A. F :s hpr. 
5. I. Hjelmström 25 tro "Skytteväns" hpr. 
6. T. R. Åström 23 tr. 
7. S . Ribbing 23 tro 

Kl. III : l. G. Fagerström 25 tro "Skytteväns" hpr. 

2. E. Kuylenstierna 16 tro 

Kl. l -II: l. P. G. Linden 19 tro S. A. F:s hpr. 

2. N. Bergenstråhle 17 tro 
3. A. Fri man 16 tro 

Mästerskapstävlingen: 

l. F. Weidland .. 28 + 18 = 42 tr. 
2. G. Hultkrantz 27 + 15 = 42 tro 
3. E. Reinius .. 27 + 15 = 42 tro 
4. A. EJmqvist .. 25 + 15 = 40 tr. 
5. G. Wijkström 29 + 10 = 39 tro 
6. B. Rönnmark .. 26 + 13 = 39 tro 
7. B. E. Gardell. 25 + 12 = 37 tro 
8. H. Friman .. 25 + 11 = 35 tro 
9. L Hjelmström 25 + 10 = 35 tro 

10. T. R. Aström .. 23 + 12 = 35 t ro 

Omskj.4 tro 
2 tro 
1 tro " 

" 

11. F. Georgii-Hemming 27 + 6 = 33 tro 

D1!e/lskjutning med gevär: 

Kl. M. & IV: l. S. Ljungfelt 

2 .. B. Rönnmark 
3. N. S. Nilsson 
4. G. Runngren 
5. l. Hjelmström 
6. H. Friman ....... . 
7. T. Björkman ..... . 
8. F. Weidland 
9. E. Reinius .... ... . 

10. F. Georgii-Hemming 
11. S. Ribbing ....... . 
12. G. Wijkström 

Kl. I- III: l. E. Lundahl ......... . 
2. N . Bergenstråhle 
3. G. J ohannesson ..... . 

DameT1!aS tävling : 

G/ 59 

6/ 59 
6/ 58 
6/ 57 
6/ 57 
6/ 57 
6/ 56 
6/ 56 
6/ 56 
6/ 56 
6/ 56 
6/ 56 
6/ 57 
6/ 52 
6/ 52 

l. Fru C. Flygare .. 50 p. S. A. F :s hp!'. 
2. Frkn V. Unger .. 48 p. Överste Rålambs hpr. 
3. Fru G. Elmqvist 47 p. " " " 
4. Fru T. Äström . . 47 p. 
5. Fru M. Rönnmark 47 p. 
6. Frk. A. Rönnm ark 45 p. 
7. Fru S. Ribbing .. 42 p. 
8. Fru B. öhnell .. 40 p. 
9. Fru M. Weidland 40 p. 

10. Fru M. Fagerström 38 p. 

PI Emil Hesslers vandringspris togo Weidland , 
Hultkrantz och Reinius vardera 4 poäng, Elmqvist 
2 p. och Wijkström 1 p. Efter tre års tävlingar 
är poängställningen i toppen följande: 

A. Elmqvist .......... 8 p. 
E. Reinius .... .. ...... 8 p. 
F. Weidland ... . .... 6 p. 
L. Rönnmark . 5 p. 
H. Friman ... . . . . . 4 1/ 2 p. 
B. Rönnmark 4 1/ 2 p . 
G. Hultkranlz ...... 4 p. 

. -- -----
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21/ 5-

S. A. F.- J,'S. G. 

Vid förra årets tävling tog S. A. F. hand om 
fÖl'sta inteckningen i det för året av skyttevänner
na från Jönköping nyuppsatta vandringspriset 
"1938 års Vandringspris" I årets tävling, där vi 
försökte experimentet att tränga in tävlingen en 
söndag, hade vi anmält vårl absolut starkaste lag 
och hade alltså stofa förhoppningar om framgång 
i tävlingen. Till följd av mellankommande om
ständigheter blevo emellertid två av våra mannar 
urståndsatta att deltaga och därmed voro våra 
chanser förstörda. J. S. G. segrade nu med 3 
poäng. - Förnämlig individuell toppseger note-· 
rades av Bertil Rönnmark med 116 p. 

J. S. G. 

N. Waldinger ..... 110 p. 
C. O. Ruda ...... 109 p. 
O. Idehn ........ 109 p. 
G. Wiss ............ 109 p. 
S. Sundholm ...... 107 p. 
H. Larsson ........ 106 p. 
O. Bergström .. 106 p. 
A. Werner . ....... 99 p. 855 p. 

S. A. F. 

B. Rönnmark 116 p. 
P. Naumburg ...... 108 pr. 
F. Weidland ........ 106 p. 
A. Elmqvist ........ 106 p. 
I. Slettenmark ... 106 p. 
N. Hellsten ........ 105 p. 
B. E. Gardell ...... 104 p. 
E. Hellsten ........ 101 p. 852 p. 

S. A. F:s silvermedalj till N. Waldinger. 
J. S. G:s silvermedalj till F. Weidland. 

4/ 6 -

Stockho lms Skytteföl'bul.1d s somm<tr
tiivling 

ägde i år rum vid Myttinge på Värmdön i delvis 
samma terräng som S. A. F. använt vid sin vår
utfärd. Som vanligt på dessa sommarfältskjut
ningar var det dåligt beställt med vår förenings 
kvantitativa representation. Endast 15 st. ama
törer voro med. Dessa skötte sig emellertid med 
den äran. l stora grupptäv;ingen bl('v var pla
cering N:o 3 med 19:20 i medelpoäng. Skarp. 9 
segrade med 20:40 tro Vårt tag utgjordes av: P. 
Naumburg _ 22 tr.; H. Friman - 20 tr j B. E 
Gardell _ 20 tr.; F. Weidland - 19 tro och A. 
Elmqvist - 15 tro 

l tävlingen om "Kungajubileumspokalen" blev 
vårt lag N:o 2 med 61 tro och erövrade därmed 
2 p. på priset. Lagmedlemmar voro Naumburg, 
Friman och Weidlnnd. 

Ivar Hjelmström erövrade inteckningen i vete
ranernas "Lejonpris" med sina 21 tro och tog dess
utom hand om S. A. F:s fältskyttetallrik för dagen. 

Mästerskapsfordringarna voro 18 tro 
Amatörernas bättre resultat \'oro: 

Kl. M. P. Naumburg 
B. Rönnmark 
B. E. Gardell 

22 tro 
20 tro 
20 tro 

H. Friman 20 tro 
F. Weidland ........ 19 tr. 

Kl. IV. I. Hjelmström 21 tro 
l. Jarl .. . ...... 18 tro 
T. Björkman.. 17 tro 

Kl. lII . G. Fagerström 16 tro 
G. Eri ksson .. 15 tro 

7/ 6 -

"Skuggans pokal " och '"Brandstods· 
bo lagets vpr.~; 

Efter segern föregående år kom det på S. A 
F:s lott alt arrangera årets tävling. Skjutkom
mitten skilde sig med heder från detta sitt upp
drag. - En särdeles kraftig blåst spolierade re
sultaten i tävlingens början. Särskilt första skjut
laget (omfattande en man från varje deltagande 
lag) råkade illa ut. 11 lag startade och fullföljde 
tävlingen. Segrare blev Skarpskytteiöreningens 
9:e kompani med mycket goda 536 p. De bästa 
individuella prestationerna belönades med heders
pris, som anskaffats genom skjutkommittens för· 
sorg. 

Lagtävlingen: 

1 Skarp. 9 

2. Skarp. 4 
3. Skarp. 5 
4. S. A. F . 
5. Skarp. 8 
6. K. 1. 
7. Skarp. 6 
8. Skarp. 2 
9. Skarp. 3 

10. Skarp. 1 
ll . Skarp. 10 

536 p. E. Koch 

527 p. 
526 p. 
519 p. 
519 p. 
512 p. 
508 p. 
502 p. 
490 p. 
482 p. 
476 p. 

H. Hagner 
J. Gård man 
K. Strand man 
W. Eriksson 

114 p. 
lOG p. 
106 p. 
105 p. 
105 p. 

l S. A. F:s lag sköto: B. Rönnmark - 112 p. j 
B. Zachrisson - 110 p.; P. Naumburg - 104 p.: 
A. Elmqvist - 103 p. och l. Slettenmark - 90 p. 

~ O el 

• 
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Indi viduella tävlingen. 

l. E. Koch ........ Skarp. 9 114 p. 
Överste S. Rålambs hpr. 

2. I. Ståhl .... Skarp. 5 113 p. 
S. A. F:s hpr. 

3. B. Rönnmark .... Amatör U2 p. 
Skjutkommittens hpr. 
Skjutkommitlens hpr. 

4. C. Wilhelmsson .. Skarp. 6 112 p. 
Ark. 'rh. Bergent.z hpr. 

5. E. J ohansson. Skarp. 4 Ul p. 
Skarp. 5:s hpr. 

6. B. Zachrisson. Amatör 11 0 p. 
A rk. Th. Bergentz h pr. 

7. J. Strandman .... Skarp. 3 109 P 
K. l:s Skh hpr. 

8. J. Scheja Skarp. l 109 p. 
9. T. Gullstrand . Skarp. 4 109 p. 

10. W. Knutsson Skarp. 6 109 p. 
11. N. Grufman .... Skal·p. 5 109 p. 

11/ 6 -

Stockholms-Tidningens 
\ 

riksskytte· 

, tävling. 

S. A. F. deltog i denna tävling med 3 lag, av 
vilka det första skötte sig bra och med sina 1,190 
p. placerade sig på 17 plats. Föreningen erhöll 
härför ett vackert hederspris. 

Resultat: 
Lag I. P. Naumburg ....... 241 p. 

B. Zachrisson ....... 239 p. 
E. Reinius...... ... . 239 p. 
S. Ribbing ....... 237 p. 
L Slettenmar k ........ 234 p. 1190 p. 

Lag 2. S. L jungfelt . . . . . . . . 221 p. 
F. Georgii-Hemming 217 p. 
F. Jarre 215 p. 
I. H jelmström 214 p. 
S. Diedrichs .... 203 p. 1070 p. 

3-klassarna B. Wrangc och S. Barrner sköto 
resp. 232 och 22 7 p., medan förstaklassaren S . 
Samuelsson på sina 15 skott å 200 m. nådde 128 p. 

12-13/ 8 -

Öste rsunds Skyttegilles Jubileums· 
tävlingar. 

I anledning av Gillets 50-årsjubileum hade man 
under tvenne dagar anordnat stora jubileumstäv. 
Hngar, till vilka alla landets A-klassare inbjudits 
förutom samtliga medlemmar av SundsvalIs Skf. , 
Härnösands Skf .. och S. A F. samt T ronsheims 
Skytterlag. Av olika anledningar blev vår före
ning icke så talrikt representerad som vi hade 
hoppats och haft an ledni ng tro. Endast t.vå man 
blevo i tillfälle resa, nämligen klubbmästaren och 
skjutchefen. Dessa fingo emellertid vara med om 
utmärkt lyckade och väJ genomförda tävlingar. 

- Weidland lyckades genomgående mycket bra 
och nådde i de olika tävlingarna följ ande place
ringar: 

Fältskjutningen N:o 15 för 21 tro Hederspris. 
Huvudskjutningen N:o 14 för 95 p. Hederspris. 
lO-ring. tavla i ställningar (4 + 4 + 2) N:o 3 

för 92 p. 
W-ring. 1/ 3-fig. 5 ligg. och 5 knäst. N:o 10 för 

10/ 72 p. 
MästerskapstävI. N:o 15 för 159 p. 
I tävlingen mot lO-ringad tavla nådde N . S. 

Nilsson med 80 p. 15:de platsen i klass IV. 

20/ 8 -

'"Kaknäs-poka len." 

l denna tävling voro vi för åre t s lagna på för
hand, då vi icke kunde mobilisera något tillräck
ligt slagkraftigt lag. Vi önskade dock vara med 
och få inte taga nederlaget så hårt. - Kungshol
men segrade och vårt lag blev sist. 

Resultat: 

23/ 8 -

F. Weidland ... 
I. Slettenmark . . 
8. E. Gardell 
T. Björkman 
N. S. Nilsson 

108 p. 
106 p . 
101 p. 
92 p 
90 p. 

K räftskj utningen 

497 p. 

hade i år lockat 23 st. deltagare med ordföranden 
i spetsen. Tävlingen - en fyraminute rsserie i 
ställningar, skjuten "baklänges" mot sex-ringad 
tavla - genomfördes snabbt, varefter kvällen an· 
vändes till avätandet av kräftor m. m. Vid kaf
fet verkställdes prisutdelning enligt följande pris
lista: 

Klass högre: 

1. F. Weidland .... 57 p. Överste S. Rålambs hpr. 
2. I. Slettenmark 55 p. 
3. E. Hellsten ... . 55 p. 
4. G. Wijkström 52 p. 
5. S. Diedrichs .. 52 p. 
6. B. E. Gardell .. 50 p. 
7. AW.Tengstrand 50 p. 
8. E. Reinius .... 50 p . 
9. N. S. Nilsson .. 50 p. 

10. A. Elmq vist. ... 49 p. 
11. I. Hjelmström .. 49 p. 
12. G. Ingevall ... ~ 48 p. 
13. S. Rålamb 47 p. 

Klass lägre: 
1. S. Brännfors 44 p. 
2. B. Danielsson 34 p. 
Dagens kräftpris - jumbopriset - eröv rades 

av G. Fagerström för 28 p . 

------ -
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4/9 -

R i k ss k ö ld e n . 

Föreningens första lag lyckades komma med 
på prislistan som sista belönade lag. Dess poäng 
var så god som 493. Ett flertal vackra indivi · 
duella resultat uppnåddes. 

Lag l: B. Rönnmark .. 83 + 87 = 170 p. 
P. Naumburg .. 82 + 82 = 164 p. 
A. Elmqvist .... 80 + 79 = 159 p. 493 p. 

Lag 2: H . Friman ...... 85 + 79 = 164 p. 
F . Weidland .... 76 + 86 = 162 p. 
I. Slettenmark .. 77 + 68 = 145 p. 471 p. 

Lag 3: G. Hultkrantz .. 82 + 77 = 159 p. 
N. S. Nilsson .. 76 + 78 = 154 p. 
N. Naumburg .. 76 + 72 = 148 p. 461 P 

Lag 4; I. Hjelmström .. 78 + 71 = 149 p. 
S. Dieclrichs. . . . 65 + 73 = 138 p. 
T. Björkman .. 59 + 75 = 134 p. 421 p. 

Dessutom sköto individuellt: 

N. Hellsten ... 80 + 82 = 162 p. 
G. Ingevall 71 + 81 = 152 p. 
K. A. Peterson .. 73 + 64 = 137 p. 

"Skytteväns" vandringspris erövrades av B. 
RÖnrunark. 

"LäkeroUatet av år 1935" erövrades av P . 
Naumburg. 

Thure Bergentz hederspris erövrades av l . 
Hjelmstrom efter omskjutning med F. Weidland. 

10/ 9 -

Fö rbundstäv lingen j skolskjutn ing. 

P. Naumourg mästerskytt. 

Arets förbundstävling försiggick i skuggan av 
världshändelserna. Till följd av inkallelser till 
beredskapstjänst och därav följande svårigheter 
att anskaffa funktionärer hade förbundsledningen 
Sett sig nödsakad nedskära programmet att om
faUa endast huvudskjutningen och mästerskaps
tävlingen. 

S. A. F: s medlemmar vis'ide {ör dagen strålan
de form o-:h förekommo tätt i prislistorna. Sär
skilt glädjande blev mästerskapstävlingen, där VI 

hade nöjet se P. Naumburg som mästare med 
nytt mästerskapsrekord, 231 p. , samt dessutom 
B. Rönnmark på tredje plats, fyra poäng efter. 

Mästerskapstävlingen belyses kanske bäst av 
nedanstående uppställning över huru de tre bästa 
sköto i de olika omgångarna. 

L P. Naumburg .. Amatör 56 60 55 60 = 231 p. 
2. A. Kallenberg Skarp. 11 "59 59 55 56 = 229 p. 
3. B. Rönnmark .. Amatör 57 58 57 55 = 227 p. 

Riksrnedalien i guld erövrades av B. Gyl!en
svärd. - Samma medalj i silver av T. Dahli n och 
E. Reinius. - Kompetens fö r riksmedal jen fylldes 

dessutom av A. Elmqvist, H. Friman, E. Hellsten, 
N. Hellsten, P. Naumburg, B. Rönnmark och 1. 
Slettenmark. 

Amatörernas bästa resultat i huvudskjutningen 
voro: 

Klass M.: l. Slettenmark .... 96 p. 
B. Rönnmark 95 p. 
E. Hellsten 94 p. 
P. Naumburg 93 p. 
H. Friman ........ 92 p. 
A. Elmqvist 91 p. 
N. Hellsten 91 p. 
T. Dahlin ........ 90 p. 
B. Gy Ilensvärd 90 p. 

Klass rv: E. Reinius ........ 96 p. 
G. A. Rising .. 81 p. 
N. Naumburg .. 81 p. 

Klass Vet. I. Hjelmström .... 87 p. 
K. A. Peterson ... 83 p. 

Klass III : S. Barrner 87 p. 
B. Wrange 87 p. 

KlaS! II ; G. Johannesson .. 76 p. 

17/ 9 -

;'Folke Fagrells Min ne.;: 

Segern i tävlingen och årets pris togs av B. E. 
Gardell. Andre man blev F. Weidland, som er
övrade ett av Ark. Th. Bergentz: uppsatt heden
pris. 

l. B. E. Gardell .... 95 - 93 - 48 = 236 p. 
2. F. Weidland .... 98 - 90 - 46 = 234 p. 
3. T. Björkman .. . . 85 - 96 - 46 = 227 p. 
4. N. S. Nilsson .... 87 - 90 - 48 = 225 p. 
5. H. F riman .. 95 - 83 - 39 = 217 p. 
6. I. Hjelmström . . 90 - 83 - 43 = 216 p. 
7. A. Elmqvist 92 - 77 - 40 = 209 p. 
8. J. Lundberg 76 - 78 - 34 = 188 p. 

17/ 9 -

Andra täv lingen i stående skjutning, 

1. N. S. Nilsson ...... 46 p. 
2. S. Svedin 43 p. 
3. E. Reinius 43 p. 
4. I. Slettenmark 40 p. 
5. A. Elmqvist .. 40 p. 
6. I. Hjelmstrom 40 p. 

24/ 9 -

S. A, F:s å rsprisskj utning, 

För en gång fingo medlemmarna pröva på att 
skjuta högtidsdagens tävlingar i gråkallt väder 
med besvärande blåst. Det är inte så lätt att 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

göra sitt bästa en sådan dag, då fingrarna stelna 
av kölden och man knappast kan känna avtryc
karen. - Dock finnas alltid skyttar, som kunna 
lägga upp enastående resultat även i det värsta 
väder. # 

Dagens man N:o 1 var givetvis Pelle Naum
burg, mästerskytten. Med fyra serier om 57 p. 
segrade han övertygande före B. Rönnmark, som 
stannade 4 p. efter. 

Dagens man N:o 2 heter L. Peyron. Nyanmäld 
medlem dagarna före tävlingen aktade han icke 
för rov att segra i IV:de klassens huvudskjutning, 
lägga sig till med H. K. H Kronprin!>ens Vand
ringspris samt slutligen Pelle Naumburgs heders
pris till dagens samman!agt bäste skytt. Detta 
pris utgjordes f. ö. av fri resa tur-retur Stockholm 
- Köpenhamn. 

Dagens man N:o 3 - B. E. Gardell - svarade 
för vackraste serien, 95 p. i ställningar på den 
JO-ringade tavlan. 
Prislistor: 

Huvudskjutningen: 
Klass M. (20 deltagare) 

l. P. Naumburg ...... 95 p. 
2. F. WeidJand ........ 95 p. 

\ 3. B. Rönnmark ...... 94 p. 
4. E. Jennel .......... 93 p. 
5. I. Sletterunark. ..... 92 p. 
6. A. EImqvist 91 p. 
7. E. HessIer ...... 90 p. 

Klass IV (22 deltagare) 
1. L. Peyron .......... 96 p. 
2. G . Mossberg ...... 94 p. 
3. S. Svedin .......... 92 p. 
4. N. Naumburg 91 p. 
5. G. Ingevall .. 89 p. 
6. I. Hjelmström 89 p. 
7. S. Ljungfelt ........ 88 p. 
8. A. Flygare .......... 86 p. 

Klass III (5 deltaga re) 
1. S. Barrner . . . . . . . . 88 p. 
2. B. Wrange. ......... 79 p. 
3. H. Ehn . . .. 79 p. 

Klass I (l de ltagare) 
1. P. G. Linden ....... 70 p. 

lO-ringad tavla: 

Klass M.: L B. E. GardeJI .. 95 p. 
2. A. Elmqvist . 87 p. 
3. G. Hultkrantz .. 85 p. 
4. N. Hellsten 83 p. 
5. E. Hellsten .. 83 p. 
6. Hj. Werner ... 78 p. 
7. J. Lundberg .. 78 p. 

Klass IV: 1. N. Naumburg .. 87 p. 
2. C. R. Norinder 86 p. 
3. L. Peyron 82 p. 
4. S. Svedin. 81 p. 

Herrar medlemmar torde ihågkomma 
att __ 

SKINNKILADER 
och --P A L S V A R O R 

med största fötroe nd e kan bestä llas hos 

Å,,8, 

Tel. 102710 

("-
~, p, PERSSON 
MALUNGS - PER S SO N 

Kung l. Hovleve rantö r 

38 Väste rlå ngga ta n 38 
T e l. 1027 4 0 

S t ockholms s törata speclalafUlr I branschen. 

7 
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(forts. fr. föreg. sida) 
5. S. Ljungfelt 81 p. 
6. E. Renius ... ... 79 p. 
7. A. Balle. 79 p. 

Klass lll : 1. H. Eho 83 p. 
2. S. Barrner 82 p. 

Klass l -Il: 1. P. G. LindEm .. 48 p. 

W-Tingad 1 3-figur: 

Klass l -II : L P. G. Linden .... 5/ 26 p. 

400 meter: 

Klass M.: l. A. Elmqvist .... 55 p. 
2. G. H ultkrantz 55 p. 
3. F. Wcidland. 54 p. 
4. N. Hellsten 54 p. 
5. E . Hessler 53 p. 

Kl. lIl · IV: 1. B. Iverus 52 p. 
2. S. Svedin ...... 51 p. 
3. S. Ljungfelt· .. 49 p . 
4. E. Reinius .... 48 p . 
5. N. Naumburg .. 48 p. 

Mästerskapstävlingen: 

L P . Naumburg .... 57 57 57 57 
2. B. Rönnmark .... 60 55 53 56 
3. N. Naumburg . .. 54 5] 54 59 
4. 1. Slettenmark .. 49 50 58 !i8 
5. L. Peyron ...... 53 55 53 51 
6. S. Diedrichs .... 51 53 53 
7. G. Ingevall .... 52 50 55 

228 p. 
224 p. 
218 p. 
215 p. 
212 p. 
157 p. 
157 p. 

8. 1. Iljelmström 50 50 55 
9. F. Weidland .. 50 53 51 

10. S. Svedin 49 53 46 

_ 155 p . 
154 p. 
148 p . 

Vandringspriser: 

H. K. H . Kronprinse-lIs: L. Peyron 96 p 
Ö uersf.(? S. RaLumbs: P. Naumburg 5 p. 
Knklläspokalell I: A. Elmqvist pI. 9. 
Kakltö.~pokal(?n Il: S. Svedin pI. 10. 
Sjökapten T. Läfgrens: S. Barrner 88 p. 
Apotekare Sjöbergs: A. Elmq vist 55 p. 
Färngrenska av 1935: H. Friman 132 p. 
P. Nau1ltbttrgs Itedenpris: L. Peyron 108 p. 

Närmast foljde: E. Hellsten 107 p. och G. H ult
kra nlz 107 p. 

l 10 -

fjiinle tävlingen om "Vumlringsskö ld e n .H 

l. 
2. 

1. l. Hjelmström .... 27 tf. 
2. A. Elmqvist .......... 27 tl'. 
3. E. Reini us ... . 
4. S. Ljungfelt .. . 

23 tr. 
22 tro 

Resulta t av rets tävling om priset: 

l. Hjelmslröm .. (22) 25 25 27 
A. Elmqvist (20) 24 25 27 

3. E. Reinius ..... 18 27 23 
4. B. E. Gardell 18 24 25 

77 
76 
68 
67 

5. S. Ljungfelt ..... 23 19 22 = 64 

Il'. 
l,. 
l , . 
t.r. 
l , . 

l / lO -

Tredje t iivlingen i stående skjutning. 

l. 1. SleUenmal'k ..... 48 p. 
2. P. Naumburg 47 p. 
3. N. S. Nilsson 46 p. 
4. E. Reinius .... 41 p. 

Resultat av årets tävling: 

l. 1. Slettenmark 49 + 48 97 p. 
2. N. S. Nilsson .. 46 + 46 92 p . 
3. I. Hjelmström 45 + 40 85 p. 
4. A. EJmqvist 44 + 40 84 p. 
5. E. Reinius .. 43 + 41 84 p. 
6. S . L jungfelt 44 + 39 83 p. 
7. B. E. Gardell 42 + 37 79 p. 

29/ 10 -

Lugtiivl illgen. 

1 ser. 
Lag N:o l: 1. HjeJmström .. 54 

S. Diedrichs 52 
J. Lundberg 49 

Lag N:o 2: N. S. Nilsson 54 
B. E. Gardell 53 
A. Balle ...... 53 

Lag N:o 3: L Slettenmark. . 53 
E. HessIeI' . . 49 
E. Magnusson. . 45 

Lag N:o 4: E. Jennel 53 
Hj. Werner .... 53 
A. ~~Iygare 44 

Lag N:o 5: F. Weidland 56 
K. A. Peterson 43 
T . Björkman .. 50 

Lag N:o 6: O. Löfmark .... 50 
A. Elmqvist .. 53 
O. Holmberg 41 

Lag N:o 7: F . G.-Hemming 52 
G. Mossberg .. 53 
E. Hellsten .... 48 

Individuellt sköto dessutom: 

2 ser. Hand. S:a 
55 15 .124 
53 14 119 
48 13 110 

Lagresultat 353 
49 ]6 119 
55 9 117 
50 11 114 

Lagresultat 350 
56 ]2 121 
52 14 11 5 
49 12 106 

Lagresultat 342 
49 16 118 
52 8 11 3 
49 17 110 

Lagresultat 341 
54 13 123 
48 16 107 
41 14 105 

Lagresultat 335 
54 16 120 
51 13 117 
42 13 96 

Lagresultat ::133 
51 12 115 
40 17 110 
51 8 107 

Lagresultat 332 

G. Hultkrantz .. 58 57 9 124 p. 
S. Rålamb ...... 49 50 19 118 p. 
G. IngevalI 47 55 16 118 p. 

De båda hsndicapprisen erövrades av: 
1. G. Hultkrantz 124 p. 
2. F. Weidland ... 123 p. 

~olL giylt sIl-l 
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29/ JO -

Handikaptävl inge n stående skj u tning 

blev en kortvarig affär. 16 man ställde upp. Efter 
ett skott återstodo endast 7, och när dessa skjuti t 
sitt andra skott föllo ytterligare 5 ifrån. A. Bnlle 
och A. Elmqvist vore kvar o:::h fingo skjuta ännu 
ett skott för att skilja sig åt. Med en fyra säk
rade Balle sin seger, medan Elmqvist bommade. 
Arkitekt Th. Bergentz hederspriser tillfalla dessa 
båda herrar. 

29/10 -

Bergentz va ndr ingspris 

S. A. F. av ål' 1934. 
1. L Hjelmström 123 p . 
2. G. Hultkran lz ]15 p. 
3. G. Ingevall ..... 113 p. 
4. A. Balle 113 p. 
5. F. Weidland ........ lIO p. 
6. 1. Slettenmark ...... 109 p. 
7. B. E. Gardell ........ 108 p. 
8. S. Rålamb ........ 106 p. 
9. Hj. Werner . 105 p. 

10. S. Diedrichs ....... 105 p. 

inom 

Höstens fä ltskjutuillgar inom Stockholms 

Skytteförblllld. 

IS/ lO - vid Rose'l'sbe'l'g. 

Höstens båda fältskjutningar hava visat ovan
ligt låga deltagarsiffror för S. A. F ., vad nu deltR 
kan bero på. Vid Rosersberg voro !'ålunda en
dast 21 man nar med. Dessa skötte sig emelle rtid 
med den äran. Stora grupptävlingen blev en se
ger för vår förening med 21 tro i medelpoäng. P. 
Naumbul'g hade 28 tr. ; Gardell - 24; Weidland 
- 20; Elmqvist - 19 och Hjelmström _ ] 4. I 
tävlingen om Landstormskvinnornas vandrings
pris blev S. A. F. N:o 2 med 61 tro och i trupp
tävlingen för yngre klasser N:o 8 med 30 tro i 
15 fig. 

P. Naumburg tog med sina 28 tro den indivi
duella segern i hela tävlingen och därmed dagens 
inteckning i "Skytteskålen". 

Mästerskapsford ringarna blevo 18 tro 

Utdrag u, prislistorna: 

KL M., l. P. Naumburg . ....... 28 tr. 
6. 1\. E. Gardell 24 t,. 

25. F. Weidland ........ 20 t, . 
K.l. I V. 32. N. Naumburg 19 te. 

Kl. III : 8. E. Kuylenstierna 
9. S . Barrner ...... .. . 

19. G. Eriksson ......... . 
Kl. Il : 19. N. Olsson ........... . 

5/ 11 - vid Rotebro 

18 tro 
18 tro 
17 tr. 
15 tro 

deltogo endast 20 amatörer. I allmänhet blevo 
våra resultat mycket svaga, dock med ett förnäm
ligt undantag. Bertil Rönnmark hade funnit för 
gott att skjuta en fältskjutning. Resultate t -
28 tro och seger i hela tävlingen. Därmed kunde 
S. A. F. inregistrera sin 4:e individue!la seger i 
årets 7 fä ltskjutningar. 

Grupptävlingen gick för vårt vidkommande 
denna gång mycket illa. Södermalm-Liljeholmen 
segrade och S. A. F. blev helt oplacerad. Lag
medlemmar och deras resultat voro: P . Namn
burg - 23 tr.; F. Weidland - 19; N. Naumburg 
- 17; B. E. Gardell - 16 och A. Elmqvis t - 9 tro 

Rönnmark tog inteckningen i '·Skyttcskålen". 
Hjelmström får vid nästa tävling skjuta om in

teckningen i "Lejon priset" med And J ohnsson 
- Skarp. 8 och C. A. Wannbäck - Södermalm
Liljeholmen. 

Mästerskapsfordringarna - 19 tro 

Fältskyttetallriken till B. Rönnmal'k. 

Utdrag ur prislistorna: 

Kl. M. 1. B . Rönnmark 28 t,. 
25. P. Naumburg ........ 23 ". Kl. IV: 13. T. Rahmqvist 21 tI·. 
26. S. Ribbing .. ?O tr. 
35. G. Wijkslröm 19 t ro 
40. I. Hjelmström . ....... 19 II'. 

Fä l t s kytt e fa c it. 

l de 7 förbundsfältskjutningarna hava samm:ln
lagt 62 amatörer deltagit (föregående år 58). _ 
A. Elmqvist, P. Naumburg, F. Weidland och G. 
Eriksson hava varit flitigast och deltagit i samt
liga tävlingar. 

De för varje fältskjutning stipulerade mäster
skapslordringarna hava uppfyllts av nedan
stående: 

6 gånger: P. Naumburg. 
5 gånger: F. Weidland. 
4 gånger: H. Friman, L. Rönnmark och I. 

Hjelmström. 
3 gånger: A. Elmqvist. B. E. Gal'dell, T. Björk

man och S. Ribbing. 
2 gånger: O. Löfmark, G. Mossbe rg, L Sletten

mark, B. Rönnmal'k, E. Magnusson och S. Barr
ner. 

1 stora grupptävlingen har S. A. F:s placeringar 
var it: -, 6, 3, 6, 3, I , -; vilket giver föreningen 
(Forts. 11 sid. 12) 
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li~j(IDm[[)D~[]$ [f~~D[1JJ[ErnCID~~ 

SPORTLEXIKON 
~ ALLT OM SPORT. GYMNASTIK OCH FRILUFTSLIV 

Sveriges och grannländernas press lovordar 
enstämmigt verket. :tAlt er prima, prima - et 
standardverk som viI leve gjenem historien!» 
skriver Morgenposten, Oslo, :tEn rasande intres
sant och underhållande läsning», konstaterar 
Orebro Dagblad. "Man kan beteckna dess till
komst som en av de stora händelserna i vår idrotts 
historia», anser Ornskäldsviks Posten. Mr Jones 
i Dagens Nyheter säger: :tJag kan inte se hur 
sportintr esserat folk över huvud taget i en fram
tid skall kunna reda sig utan denna uppslagsbok.. 
Malmö Allmänna Idrottsförenings Månadsblad 
avslutar sin recension: 

»Du har inte råd alt undvara detta verk. 
Köp det och det blir (ör dig årets idrotts-
1Iände1se.» 

Utkommer i 6 bond, varje på cirka 600 Mor med omkring 
700 bilder i texten och ett hundratal pkmschMor. Pm 
jrån 22:- kr. per band. 

~. , 
0f;~ /'~ 
. ~~:"" ~~ 

~ 
--=-...:::::==~ 

::: -
.. I ~=- -.. l" • ....... Provhälte i varje bokhandel 

eller {rln 

NORDISK FAMILJEBOKS FöRLAGS A.-B. , ~TOc:KHOLM 

, 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

lil/önskas UlJ {öljande medlemmar och firlllor: 

Erik Arvidsson 
Valdemar Berlin 
Bertil Bjurling 
Gösta Bjurling 
Otto Björklund 
August Blomdabl 
Ragnar Frunc k 

BANKIRFIRMAN 

B. E . Gardell 
Helge F orssman 
Gustaf Hansson 
A braham l-l ede 
Erik Heiner 
Ernst I-Iemmi ng 
Olof I-ltlgglllnd 

G. CERVIN 
GRUNDAD 1857 

MALMTORGSGATAN 6 - STOCKHOLM 
Telegramadress: CERVINS 

ff (7'- f7.) / / Herr-Hanar 
L7Z:u. JJOdeeKer Våra lina • • halltH r 

~1. ./Gv/evenutltir f, ån 

Stetson 

FREDSGATA N b Monont 
lincoln 

C hapeaux Cl3ques s.:.ott 
Chrlsty 

H öga H a tt a r Borsallno 
m. II. 

0/ledauer 
1Jtaketlp,..-' 

rJporlpriser-' 

qörell il1f1 smä rkell_ 

HOVJUVELERARE 

HALLBERG 

Ruben L en nmalm 
Nil!' Persson 
Sven Reidner 
G. A Ris ing 
Stig Räla mb 
Ra gnar Sachs 
Olof Stendah l 

Axel Storm 
J obn Strandberg 
Be l·ti l Svartling 
Sven Svedin 
Georg \V I'ange 
Axel VUnje 

A/B NORDISKA 

K O M P A N I ET 

SKYTTEFÖRENINGAR 

NI köper Edra prisföremål I guld. silver. 
nysi lver och tenn - öven de populöra 

SKYTTESKEDARNA 

fördelaktlgait hos 

JUVELERARE 

H. J O H N S O N A.-B. 
KONS ERTHUSET 

T. I. 20 3316 - STOCKHOLM - Kungsgatan 41---43 

Skyllepriser. 

Aktiebologet K. Anderson 
H ovjuvelerare Operahuset 

Tävlingspriser_ 

11 

-~--- .............-
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• SOAREN 
En slrålande fest, ett strålande uppslag av 

Justus Lundberg, ett så bra program, verklig va
luta för pengarna, tänk vilka flickor surrade i 
öronen, när kommitterade glad::!. och stolta vand
rade hemåt från skolan vid Sveaplan. Ja, SOarE!fi 

(Forts. fr. sid. 9) 
sammanlagt 38 p. på seriepris (f. å. 43). Då 75 p. 
erfordras för dyl. seriepris, har S. A. F. alltså 
erövrat sådant på mindre än 2 ar. 

r gruppen hava följande medlemmar deltagit: 
7 gånger: P. Naumburg och F. Weidland. 
5 gånger: A. Elmqvist. 
4 gånger: L. Rönnmark. 
3 gånger: O. Löfmark, H. Friman och 8. E 

Gardell. 
l J!:ång: I. Slettenmark, 1. Hjelmström och N. 

Naumburg. 
"Gyttorpskannan" har under året för alltid 

hemIörts till föreningen. 
Individuella segrar i förbundsfältskjutningarna: 
15/ 1 - H. Friman, 29 tr., 2:a inte-ckn. i "Skytte

skålen". 
19/ 2 - P. Naumburg, 26 tr., 1:a inteckning i 

"Skytteskålen". 
15/ 10 - P. Naumburg, 28 tr., 2:a inteckn. i "Skyt
teskålen". 

5/ 11 - B. Rönnmark, 2B tr., 3:e inteckning i 
"Skytteskålen". 

Dagens Nyhf>tprs fält .. 'ikyttebägare har erövrats 
av P. Naumburg. 

Inteckning i " Lejonpriset": 4/ 6 I. Hjelmström, 
21 t l'. - Hjelmström skall dessutom i första täv
lingen 1940 deltaga i särskjutning om inteckningen 
för tävlingen 5/ 11-39. 

Förbundets mästerskapsmedaljer hava erövrats 
av: H. Friman och O. Löfmark i silver samt L. 
Rönnmark i brons. 

S. A. F:s lältskyttetallr ikar hava erövrats av: 
15/ 1 H. Friman, 29 tro 
5/ 2 O. Löfmark, 25 tro 
19/ 2 P. Naumburg, 26 tro 
12/ 3 L . Rönnmark, 26 tro 
4/ 6 l. Hjelmström, 21 tro 
15110 B. E. Gardell, 24 tro 
5/ 11 B. Rönnmark, 28 tr. 

"25-årsmännens av 1932": Oavgjort mellan I. 
Hjelmström och S. Ribbing, därest den senare 
under resten av året skjuter återstående se
rier för årtalsdiplom. 

Mästarklassens upr.: P. Nawnburg, plats. 4. 
IV :de klassens vpr.: T. Björkman, plats. B. 
II- III klassens upr.: S. Barrner, plats. 4. 

Av föreningens övriga vandringspriser O. d. har 
resultatet av årets tävlingar blivit: 
Damernas pris: Ingen tävlande. 
Kamratpriset: S. Diedrichs, 955 p. 
Juniorgevären: Klass II : G. Johannesson, 2B3 p. 
Klass III: Då ingen tävlande lyckats uppnå stipu-

lerade minimifordringar, har styrelsen beslu
tat att {Öl' året överflytta priset till 

KUlss 1: P. G. Linden, 271 p. 

var verkligen lyckad och Amatörernas tacksam
het är stor. 

Marschen "Carolus Rex", spelad av skolans 
skickliga och energiska musiklärarinna, Muc;ik
direktör fru Alva Sandberg-Norrlander, brusade 
mäktigt fram från den magnifika orgeln under 
fanornas inmarsch och inledde på ett värdigt sätt 
vår soare. 

De vackra flickrösterna i de bägge körerna från 
läroverket framkallade livliga applåder, som vä n
ligt kvitterades med extranummer. 

Stämningen steg alltmer under Fr. Else Fischers 
vackra och humoristiska dansnummer, och det var 
med verklig frenesi våra ungkarlar, väl sekunde
rade av den övriga publiken försökte hålla henne 
kvar på scenen. 

Ja, sen förlorade vi alla våra hjär tan, då den 
lilla skeppspojken, Alice Nilson, äntrade scenen. 
Vilket jubel, vilka applåder, det kan ej beskrivas. 
det måste ses och höras! Tänk er en rar liten 
skeppsgosse, som utan spår av rampfeber föredrar 
sina visor med en mimik, en glättighet och en 
kontakt med publiken så att man tror sig allra 
minst sitta hos Karl Gerhard. 

Under pausen stormades den lilla baren, där 
vår energiske klubbmästare hittat på ett förut ej 
praktiserat sätt att medelst hoptiggda gotter ,lch 
läskande drycker lätta publikens portmonnäer och 
ytterligare stärka föreningens kassa. 

Ja, kassan ja, att stärka den var ju ändamålel 
med denna lilla soan~. Tack vare gott arbete av 
en del äldre medlemmar och minnesgod välvilja 
av gam la Amatörer, som red~n lagt. geväret på 
hyllan, lyckades vi, om ej fylla salen, så dock 
sälja en avsevärd del av biljetterna. Tyvärr hade 
vår unga garde med några lysande undantag när 
ej gått in för festen, som jag tycker man kunde 
välltat, ty då hade aulan varit fullsatt och vår 
behållning ändå s törre. Det belopp, som sty relsen 
på detta sätt lyckas skrapa ihop, skall ju närmast 
gå till eder, aktiva skyttar och och idrottsmän, i 
form av priser, marköravgifter, maleriel m .m., 
och då borde ni sätta alla klutar till för att var 
på sitt sätt hjälpa t ill. Del ha's väl föräldrar och 
släktingar, som nog gärna offra en slant vid ett 
sådant tillfälle. Den goda samhörighetsandan in
om Amatörföreningen har alltid varit känd och 
omvittnad, låt den ej försvinna. Hade den ej 
funnits genom liderna, kunde vi ej fira vårt 50-
årsjubileum nästa år. När det gäller alt slå ett 
slag för S. A. F:s ekonomi, måste alla vara goda 
kamrater, som på aUa sätt hjälpa styrelsen i dess 
ej alltid så lätta och tacksamma arbete att föra 
föreningen framåt. Alltså, mina unga vänner i 
S. A. F., bättra er till nästa gång och visa att än 
lever den gamla goda andan! 

Till sist ännu ett varmt tack till Rektor Justus 
Lundberg, Musikdirektör fru Alva Sandberg
Norrlander, Else Fischer, Alice Nilson, alla flickor 
i körerna, alla gottiörsäljerskor m. fl., som hjälpte 
oss till ett gott resultat. 

Elaka herrn. 

Grdisk_ Konllanltah~ ... Sth! .. 19.19 


