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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMOTE 

Stockholms Amatör Förenings medlemmar kal

las härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 24 

februari kl. 19.30 på Gillet för behandling av 

följande ärenden: 

1. Val av två personer att jämte ordföranden 

En styrelseledanlot 

Tre styrelsesuppleanter 

Vice skjutchef 

» pis tolskj u tchef 

» idrotts chef 

» 1 » 

» 1 » 

» 1 » 

» 1 » 

» 1 » 

justera dagens protokoll. 5. Val av två revisorer för 1 år samt suppleanter 

2. Styrelsens och de ständiga kommitteernas be- för dem. 

rättelser. 6. Val av tre representanter i Stockholms skytte-

3. Revisorernas berättelse ,samt frågan om an- förbund samt suppleanter för dem. 

svars frihet åt styrelsen för det gångna förvalt- 7. Val aven representant i Stockholms idrotts-

ningsåret. 

4. Val av följ ande 

styrelse: 

Ordförande 

Vice ordförande 

Sekreterare 

Pistolskjutchef 

Idrottschef 

Klubbmästare 

ledaInöter 

för 1 

» 2 

» 2 

» 2 

» 2 

» 2 

föreningens 

år 

» 

» 

» 

» 

» 

förbund samt suppleant för denne. 

Styrelsen sammanträder å samma dag och 

plats klockan 19.00. 

Omedelbart efter årsmötet sker pl'isutdelning, 

varefter serveras supe till ,ett pris av kr. 11:

(inkl. öl och servis). Anmälan om deltagande i 

supen torde senast måndagen den 23 februari 

göras till klubbmästaren Birger Lundh, tel. kont. 

23 57 00 eller bost. 60 29 56. 
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VINST - OCH FöRLUSTRÄKNING 
Utgifter 

Trycksaker ............. . 
Diverse ................ . 
Försäkringar ........... . 
Ars- och anmälningsavgifter 
Skatter ................ . 
Porton ................. . 
Instruktör och markörer .. 
Mär ken och medalj er .... . 
Banhyra ............... . 
Kassafack .............. . 
Skyttemateriel ..... . .. .. . 
Idrottsmateriel ......... . 
Redskapsbod ........ .. " 

700: 15 
1.312: 27 

83: 86 
269: 50 
191: -
251:-

1.019: 70 
274: 86 
300: -
25:-
88:49 
25 : 80 

100:-

Skyttepl'is Konto 
Priser i andra fören. 

tävlingar . . . . . . . . . . . . . . 570: -
Priser i egna tävlingar .. .. 1.294: 17 
Idrottspris ....... ......... .... .. . 
Medlemsblad och program ......... . 
Fri ammunition .......... .. ..... . 
Ständiga Medlemmars Fond ..... .. . 
Nedskrivning av värdepapper ...... . 

Summa K];onor 

4.641: 63 

1.864: 17 
197: 65 

2.384: 38 
273:54 
50:-

668:-
10.079: .37 

Inkomster 
Medlemsavgifter . . ............... . 
Räntor ......................... . 

Skyttepris Konto 
Lagpriser ............ .. 60: -
Priser i andra fören. 

tävlingar ......... .. .. . 
Insatser och anmälningsavg. 
Statens bidrag ..... .. ... . 
Gåvor ................. . 
Ur prisfonder ........... . 
Pistolskytteförbundets 

506:-
860:50 
730:-
450:-
136: 79 

bidrag ........ . ....... 24: 07 
2 st. Juniorgevär ...... ... 200: -
Vinst å ammunition .............. . 
Annonser ....................... . 
Diverse ......................... . 
Årets förlust ..................... . 

2.991:-
148:-

2.967: 36 
1.191: 49 

684: 20 
1.674: 30 

423: 02 

Summa Kronor 10.079: .37 

Stockholm den 31/1 1953. 
Sven Diedl'ichs. 

Gevärsskjutkommittens berättelse för år 1952 

Kommitten för gevärsskytte har under år 1952 
haft följande sammansättning: 

Skjutchef: 
Vice skj utchef: 
Sekreterare: 
Övriga ledamöter: 

J. Magnius 
O. Löfmark 
H. Roll 
H. V. Johansson och E. 

Lunden 
Kommitten har under året haft fem samman

träden, varjämte ett flertal andra sammankom
ster och överläggningar förekommit. 

Övningsskjutning 
Övningar i skarpskjutning med gevär ha ägt 

rum på Stora Skuggans skjutbana under tiden 
den 5 april~9 november. Det uppgjorda pro
.grammet har kunnat följas. 

H. V. Johansson har varit instruktör. 
Föreningen har under året haft de största 

framgångarna i skolskjutning. Fältskjutningen 
har karaktäriserats av det ökade intresset från 
de lägre klasserna. Stor del i ökningen torde den 
under året nyinrättade lagtävlingen i fältskjut
ning ha. Det är att hoppas, att intresset blir 
bestående och att lagledarna även i fortsättningen 
göra sitt bästa för aU 's.åmla fulltaliga lag. 

Om verksamheten under året hänvisas till ne
danstående statistiska uppgifter. 

1952 1951 
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Antal aktiva medlemmar (sådana 
som under året deltagit i skjut-
ning) ..................... . 204 (206) 

fördelade på skjutklasser sålunda: 
klass R ...... . ............ . 8 ( 7) 

» 1 .... . .............. . 27 (28) 
» 2 ................... . 35 (35) 
» 3 ................... . 40 (42) 
» 4 ..... .. ............ . 66 (69) 
» 5 ................... . 25 (23) 
» automatvapen ........ . 3 ( 2) 

Antal anslagsberättigande med-
lemmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 (142) 

Antal protokollförda skott .. . .. 33616 (40367) 
varav vid fältskjutningar 8928 (9180) 

UNDER ARET ERöVRADE 
UTMÄRKELSETECKEN 

A. Statens: 

Skyttemärke i stål: 
Bertil Lundin, Björn Säfvenberg 2 (5) 

Skytternär ke i brons: 
Sigfrid Andersson, K. H. Bergkvist, 
Tomas Eriksson, Stig Jönsson, H. 
Kullstedt, G. Källrot, Stig Nilsson. . . . 7 (7) 

SkyUemär ke i silver: 
Lars Andersson, Arthur Ekström, Åke 
Carlsson, P. H. Selberg, S. Svederud 5 (3) 
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Skyttemärke i guld: 
A. Aalto, Lennart Andersson, Ulf 
Hultkrantz, Birger Jacobsson ...... 4 (1) 

AutomatvapenskyUemärke i brons: 
Torsten Nilsson ... ....... .. .... .. 1 (12) 

Automatvapenskyttemärke i silver: 
Gustaf Brundin, Sven Diedrichs, Har
ry Friman, B. E. Gardell, Olle Holm
berg, S. Hildestrand, E. Jennel, J. 
Magnius, N. S. Nilsson, "T. F. Samu-
elsson, Nils östberg .. . . . . . . . . . . . .. 11 (8) 

Automatvapenskyttemärke i guld: 
Charles Svärdholm . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (1) 

Intyg för årtalsmärke : 
L O. Baumbach, B. Burman, S. Died
richs, S. Hildestrand, E. Lunden, R. 
Lundqvist, A. Mossberg, C. Niring, E. 
Persson, S. Ribbing, H. Roll, W. F. 
Samuelsson, Evert Svensson, A. Wei-
mark, Nils Östberg. . . . . . . . . . . . . . .. 15 (19) 

Lägre årtalsmär ke : 
Brons: Torsten Nilsson . . . . . . . . . . . . 1 (2) 
Silver: J. Magnius, Eric Thor 2 (3) 
Guld: H. Axen, David Ingevall . . . . . . 2 (3) 

.Högre årtalsmärke : 
Brons: Gustaf Brundin . . . . . . . . . . . . 1 (1) 
Silver: - ... . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ( 2) 
Guld: - . . ........... ............ (-) 

Intyg efter högre årtalsmärke i guld: 
H. F r iman, B. E. Gardell, H. V. Jo
hansson, N. S. Nilsson, B. Rönnmark, 
Y. Zachrisson .................... 6 (7) 

1. årtals.stj ärnan: 
P. ThaIll ..... ... .. .. . .. ..... . ... . 

Mästarmärke: 
Brons: J. Magni us . .............. . 
Silver: R. Lundqvist, P. Tham . .. ' . . 
Guld: .................. . ... . 

Riksmedalj : 
Silver: - .. ..................... . 
Guld: E. Persson . ......... ..... . 
Diplom eller intyg: R. Lundqvist, A. 
Mossberg, B. Rönnmark, J. Magnius, 
G. Brundin, H. V. Johansson, N. 
Naumbul'g ... ................... . 

B. Föreningens: 
SAF fältskyttemedalj : 

Brons: Gunnar Hallsten, Ulf Hult
krants, P. H. Selberg, Erik H. 
Svensson ................ . 

Silver : Rune Lundqvist, E. Prage .. . 
Guld: 

SAF seriemedalj : 
Brons: - . . ........ ............. . 
Silver: - ......... . . ... ... . .... . 
Guld: J. Magni us ............... . 

SAF seriebägare : 
A-C-bägaren: - ................ . 
D-bägaren: H. V. Johansson ....... . 

VANDRINGSPRIS I SKOLSKJUTNING: 

1 (-) 

1 (1) 
2 (1) 

( 1) 

( 1) 
1 (1) 

7 (13) 

4 (3) 
2 (1) 

(-) 

(~) 

(-) 
1 (-) 

(-) 
1 (-) 

Engelbrekts landstormsförenings hederspris: 
H. V. Johansson .... ; . . . . . . . . . . . . . .. 78 p. 

Jubileumsskölden: 
Erik Persson ...................... 184 p. 

Kvibergspokalen: 
H. V. Johansson ... ................. pIs 8 

Överstelöjtnant Uno Broms hederspris: 
B. E. Gardell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pIs 3 . 

Kvibergsfatet: 
N. S. Nilsson (för alltid) ............ 87 p~ 

4·00-meters priset av år 1950: 
Y. Zachrisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 p. 

Läkerolfatet av år 1935: 
A. Weimark ....................... 100 p. 

Tjugofemål'smännens vandl'ingspris av ål' 1944: 
Ingen tävlan. 

Sjökapten Thure Löfgl'ens vandringspl'is 
för klass 2 och 3: 

Yngve Sahlin .... ............. ... .. 76 p. 

Hjalmar Werners minne: 
Rune Lundqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 p . 

Augustipokalen: 
Nils N aumburg .. .................. 209 p. 
A. Weimark (hederspris som bäste fjär-
deklassare ) ........................ 192 p. 

SAF:s jubileumspris au ål' 1950, skänkt av 
John F'äl'ngren: 

Rune Lundqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 430 p. 

ÅRLIGEN UTGÅENDE PRIS 
I SKOLSKJUTNING: 
Damernas pris: 

Torsten Nils·son ................... . 
Kaml'atpl'iset: 

H. V. Johansson .. . ..... ........... . 
Folke Fagl'ells minne: 

1. Johan Magnius . . ...... .. .. .. . .. . 
2. H. V. Johansson . . ............. . 

L. & B:s hederspris: 
Per Naumburg .. . ................. . 

Lagpriser: 
1. S. Diedrichs ..... . ...... . . 

J. Magnius .............. . 
108 p. 

99 p. 

753 p . 

755 p. 

191 p. 
189 p. 

140 p. 

T. Nilsson ......... .. .. . . 
2. H. Roll ................. . 

100 p. 307 p. 
97 p. 

D. Ingevall ... . ....... . .. . 99 p. 
H. V. Johansson .... . .... . 102 p. 298 p. 

Ha1ndikapPl'is i stående ställning: 
1. Nils Östberg 
2. O. Löfmark 

Thure Bergentz hederspris med handikapberäk
ning vid tävlingen om Riksskölden: 

E. Lunden ............... .. ........ 9 kart. 
1952 års tl'äningstävlingm': 
Klass 5 (6 deltagare fullföljt) : 

1. Rune Lundqvist ..... ...... . .... . 230 p. 
2. B. Rönnmark ................... 222 p. 
3. G. Brundin .................... . 216 p. 

Klass 4 (5 deltagare fullföljt) : 
1. Torsten Nilsson ................. 213 p. 
2. Evert Svensson ...... : . . . . . . . . . .. 209 p. 

Klas·s Vet. (1 deltagare fullföljt) : 
1. A. Weimark ......... ......... .. 191 p. 

5 



STOCKHOLMS AMATÖR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Klass 3 (4 deltagare fullföljt) : 
1. Ulf Hultkrantz .................. 202 p. 
2. Erik H. Svensson . . . . . . . . . . . . . . .. 196 p . 

Klass 2 (1 deltagare fullfölj t) : 
1. S. Svederud .................... 211 p. 

Klass 1 (1 deltagare fullfölj t) : 
1. K. H. Bergkvist .... . . . . . . . . . . . .. 198 p. 

Klass R (ingen deltagare fullföljt) : 
Träningstävlingar föl' StockllOlms-Tidningens 
Riksskytte med handikapberäkning 
(17 deltagare fullföljt) : 

1. Ulf Hultkrantz .................. 493 p. 
2. Per Naumburg .................. 491 p. 
3. Rune Lundqvist ................. 491 p. 
4. Henry Roll ..................... 478 p. 
5. Lars Vingsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 p. 
6. Sture Htldestrand .. . ............ 472 p. 

Överste Stig Rålambs poängpris : 
B. Rönnmark 5 p., E. Persson 4 p., N. 
S. Nils,son 3 p., J. Magnius 2 p., G. Brun
din 1 p. 

J önkö pingsmedaljen: 
E. Prage . .. ............ .... ... . ... 96 p. 

Juniorgeväl~en : 
Klass 2: P. H. Selberg ...... . .. .... 239 p. 
Klass 1: K. H. Bergkvist . . . . . . . . . . .. 249 p. 

RepJ'esentantpriset föl' ål' 1952: 
H. V. Johansson 

VANDRINGSPRlS I FÄLTSKJUTNING: 
Vandl'ingsskölden: 

Rune Lundqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 p. 
övriga vandrin gspris i fältskjutning: 

Klass M: H. V. Johansson (för alltid) pIs 4 
Klass 4: A. Ryberg . . . . . . . . . . . . . . . .. » 5 
Klass 2-3: Ulf Hultluantz . . . . . . . ... »10 

Fältskyttetalll'ikar: 
H. V. Johansson, P. Naumburg, Y.Zach
ris son, Rune Lundqvist, E. Prage, G. 
Hallsten, P . Hellstedt. 

50-poängpriset: 
R. Lundqvist 107 p., S. Diedrichs 62 p., 
B. Rönnmark 58 p., H. Roll 51 p. 

Tjugofemål'Smännens av ål' 1952 pl'isgeväl': 
lngen berättigad. 

Lagtävlingen i fältskjutning med handikap: 
1. E. Lunden, W. F. Samuelsson, E. 

Kuylenstierna, P. H. Selberg . .... . 305 p. 
2. E. Prage, Evert Svensson, Y. Sahlin, 

L Sandin ......... . . . . . . . . . . . . .. 281 p. 
3. B. Rönnmark, P. Hellstedt, U. Hult

krantz, R. Eriksson. . . . . . . . . . . . .. 281 p. 

VANRRINGSPRIS I SPORTSKYTTE: 
Fm-geväret (ställning efter 1952 års tävling) : 

G. Brundin ........................ 6 p. 
N. S. Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p. 
B. Rönnmark, P. Naumburg, W. Hjuk-
ström ........ ... '~ "', .............. . 
S. Diedrichs ...................... . 
N. Hjelmström, H: V. Johansson ..... . 

FöRENINGSMÄSTARE ÅR 1952: 
l skolskjutning: 
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3 p. 
2 p. 
l p. 

B. Rönnmark ...................... 191 p. 
l fältskjutning: 

E. Prage .......................... 43 p. 
l sportskytte: 

P. Naumburg ...... .. . . ....... . . ... 263 p. 

TÄVLINGAR UTOM FöRENINGEN: 
l. Skolskju tn ing : 

I förbundstävlingen ställde föreningen upp 
med 34 skyttar från klasserna 2- 5 och 7 skyttar 
från klasserna R-l mot respektive 46 och 11 
året förut. Bäs t lyckades Rune Lundqvist med en 
4: e placering i klass 5 på 78 p ., Lennart Anders
son 2:a i klass 3 på 76 p . samt Nils Magnius 8:e 
bland rekryterna på 100 p. Till mästerskapets 
sista omgång kvalificerade sig Lundqvist, ~. '\. 
Joh ansson och Rönnmark och placerade SIg pa 
8 :e, 9:e och 10:e plats. 

I tävlingen om Skuggans Pokal den 24 maj lyc
kades vårt lag vinna mcd 1 poäng före närmaste 
lag. Laget bestod av E. P ersson (94), R. L1l1~d
qvist (89), B. Rönnmark (88), H. V. Johan sson 
(88) samt H. Roll (87). 

Matchen mot Jönköping, som gick samtidigt, 
vunno vi med 716 p. mot Jönköpings 709 p. Båst 
i laget var E. Prage med 96 p. 

I tävlingen om General Lindströms pris segrade 
vårt laO' på 721 poäng, två före närmaste lag och 
erh öll därmed 5 poäng på vandringspriset. Bäst i 

. la cret var E. Persson med 94 poäng. 
I Stockholms-Tidningens Riksskyttetävling 

deltogo 34 skyttar från föreningen. Bäst .. lyckades 
P . Naumbur o' med 247 p. och belade dar med 21 
plats i klass 5. Vårt lag placerade sig ej bland de 
bättre. 

Tävlingen mot Kviberg, som gick av stapeln i 
Göteborg, blev ett klart nederlag med 746 p. mo! 
K vibergs 753 p. Bäst i vårt lag blev H. Axen pa 
68 poäng. I Svensk Huvudskjutning segrade S. 
Diedrichs i klass 4 med 76 p. 

I tävlingen om Göteborgspokalen lyckades vårt 
Lag icke erhålla n ågon tätplacering, trots air H. V. 
J o11ansson sköt 97 poäng. 

Till tävlingen om Kaknäspokalen den 10 aug. 
hade vi anmält vårt starkaste lag och lycka des 
också överlägset vinna med 455 poäng. Bäst var 
H. V. J ohans80n med 95 poäng. , 

I tävlingen om Riksskölden lyckades .. vårt lag 
bestående av P. Naumburg (140), B. Ronnmark 
(139) och H. V. Johansson (139) uppnå 418 po-
äng och erövrade 8 :eJagpris. o 

I tävlincren mot ostersund blev det ater ett 
klart ned~rlag med 1088 p. mot Östersunds 
1105 p. 
II. Fältskjutning: 

I Stockholms Skytteförbunds fältskjutningar 
ha deltagit 70 skyttar från föreningen (mot 65 år 
1951) med ett medeltal per tävling ~ vari samt
liga klasser deltagit - av 40 (m?t .28 före.gåen~e 
år). Nio medlemmar har deltagIt l samthga SJu 
tävlingar. . . 

Mästerskapsfordringarna ha uppfyllts l alla SJU 

tävlingarna av Rune Lundqvist. H. V. Johansson 
har uppfyllt fordringarna i sex tävlingar. 

BRODIN. NYBERGS TR.ALBY , 1953 

------~ 
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I förbundets serietävling placerade sig vårt lag 
på 6:e plats och i lagtävlingen har föreningen 
tagit två förstaplaceringar. 

I förbundsmästerskapet placerade sig H. V. Jo
hansson på 2:a plats. 

I Fältskyttekårens tävling lyckades icke någon 
av våra skyttar uppnå n ågon bättre plaeering. In
dividuellt var G. Hallsten bäst. 

Icke heller i Hågadalsträffen lyckades vårt lag 
uppnå prisplats. Bäst in dividuellt var J. Magnius. 
III. Sportskytte: 

Traditionellt tävlades om F. Olssons vpr 26-
27 april. Vårt bästa lag nådde 665 poäng och pla
cerade sig som 54 :a. 

I vårmönstringen deltogo sedvanligt några 
amatörer. Trots en del fina resultat nåddes inga 
tätplaceringar i den alltmer hårdnande konkur
rensen. Bäst lyckades N. Naumburg, som var 6:a 
på både arme- och fritt gevär med 521 resp. 1087 
p. och 8:a i korthåll med 1142 p. P. Naumburg 
blev 8:a på armegevär med 517 p. 

Den 22 maj tävlades om Dahlbergs- och Väst
manlandspokalerna. Fjolårss,egraren och rekord
hållaren P. Naumbur g sköt bäst och även om han 
inte kunde upprepa segern, så har han fortfaran
de rekordet. Amatörs lag (P. Naumburg 269 p., R. 
Lundqvist 262 p. och H. Roll 256 p.) n ådde så
lunda 787 p. och belade 7:e platsen. B. Rönnmark 
placerade sig på 15:c plats med 268 p. 

Med anledning av VM och OS anordnades årets 
SM-tävlingar redan i maj. Bröderna Naumburg 
deltogo. På fritt gevär nådde N. Naumburg 369 p. 
i knästående och 5 :e plats, sammanlagt 1064 p. 
och en 15:e placering. På armegevär blev P. 
Naumburg 12:e man med 513 p. 

Serietävlingarna på hemmabanor ha sedvanligt 
genomförts, tyvärr med minskat deltagande från 
amatörernas sida. Lagen ha sålunda liKsom i fjol 
icke lyc kats genomföra tävlingen. Individuellt 
kan följande noteras: 

P i s t o I s k Y tt e k o m m i Ue n s 

Kommitten har under året haft följande sam
mansättning: 
Skjutchef: Gösta Johannesson. 
Vice skjutchef: Dag Almstedt. 
Sekre:eral'c: Erik Oh lsson. 
LedamOl : Allan Mossberg. 

Föreningens övnings -occh märkesskjutningar 
samt tä \ Engar ha under året hållits på K1:s kort
hållsskjutbana vid Lidingövägen. 

Följande märkesprov ha fullgjorts: 
Elitmärke (silver): 

G. Johannesson, A. Mossberg. 
11./ ästarmärke: 

G. Johannesson (B 3), A. Mossberg (S 2). 
Al'talsmärke: 

H. Friman, G 1, O. Holmberg, G l, G. Runn
gren S 1. 

Armegeväl': 
Maj: .Klass A. P. Naumburg, 14:e .. 
Juni: »A. P. Naumburg, 14:e .. 
Aug.: » A. H. V. Johansson, 7:a .. 
Sept.: »A. P. Naumburg, 2:a ..... 

Fritt gevär: 
Maj: 40 skott liggande. 

257 p . 
257 » 
261 » 
263 » 

Klass Övr.: H. V. Johansson, 5:a 372 p. 
Aug. : 48 skott sttende. 

Klass A: N. Naumburg, 6:a .... 328» 
Klass Övr.: l;I. V. Johansson, 4:a 335» 

Sept.: Y2-match. 
Klass Övr.: H. V. Johansson, l:a 529» 

Sportskyttesäsongen avslutades mcd förening
ens mästerskapstävling på armegevär. P. NamTI
burg var i år överlägsen och obestridd segrare. I 
övrigt blev det en upprepning av f j olårets lista. 
Alltså: 

P. Naumburg, Föreningsmästare .... 263 p. 
B. Rönnmark, 2: a ..... .... ... ..... 254» 
H. V. Johansson, 3:a .. . . . . . . . . . . . .. 249» 
Även om sportskyttet under år 1952 kanske i 

någon mån varit nere i en vågdal för föreningens 
del, så har det ändå varit ett märkesår så tillvida 
att T. Nilsson uppfyllt fordringarna för brons
märket, vilket är en bra prestation. 
IV. K-pist.-skytte: 

I förbundstävlingen segTade H. V. Johansson i 
klass 3 med 91 p . S. Diedrichs blev 6:e man i mäs
terskapet. Instruktörer för K-pist.-skjutningen ha 
varit A. vVeimark och S. Svärdholm. 

Skjutkommitten framför ,slutligen sitt tack till 
alla de föreningsmedlerilmar, som biträtt vid am
munitionsförsaljning, markering och dylikt och 
däriO'enom verksamt underlättat kommittens ar-o . 
bete vid genomförandet av 1952 års skjutpro-
gram. 

Stockholm i januari 1953. 
J. Magnius 

/ Henry Roll. 

berättelse för år 1952 
Artalsplakett : 

A. Aalto, B 1, D. Almstedt, B 2, A. Blomberg, 
B 2, G. Fredrikson, G 1, N. Friman, S 2, G. Jo
hannesson, S 2, A. Mossberg, S3, E. Ohlsson, 
B 2, A. Ryberg, B 3, A. W 'eimark, S 3, Y. Zach
risson, B 2. 

Silvermäl'ke: 
H. Bergqvist, H. Frisk, E. Svensson. 
Sammanlagt ha 21 st. märkesprov fullgjorts. 
Samtliga tävlingar enligt föreningens program 

ha hållits med följande resultat: 

20 april. Föreningens mästez'skapstävling 
i pistolfältskjutning: 

1. G. Johannesson .. . .. ... ..... 33/14 träff 
2. A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . .. 32/15 träff 
3. G. Runngren ...... . ........ 24/15 träff' 
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10 maj. Tävling Olm Jubileumspokalen: 
1. G. Johannesson .............. 136 poäng 

24 maj. Rikstävling med pistol på hemortens 
banor: 

1. A. Mossberg ................. 166 poäng 
2. O. Holmberg ... . ............ 158 » 
3. G. Johannesson .............. 157 » 
4. A. Ryberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 » 

7 juni. Insatsskjutning 1: 
1. A. Mossberg ................. 223 poäng 

14 juni. Tävling om tandläkare Georg Fredrik
sons vandrings pris: 

1. A. Mossberg ................. 186 poäng 
30 augusti. Insatsskjutning 2: 

1. G. Johannesson .............. 167 poäng 
13 september. Föreningens mästerskapstävling 
i precisionsskjutning med pistol (9 deltagare) : 

1. G. Fredrikson . . . . . . . . . . . . . . .. 347 poäng 
2. O. Holmberg ................ 327 » 
3. A. Mossberg ................. 319 » 

13 september. Tävling om poängpris av ål' 1950: 
Ställning efter årets tävling: 
1. A. Mossberg (vinnare av priset) .. 12 poäng 
2. O. Holmberg ......... . ....... 10 » 
3. A. Ryberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 » 

20 apJ'il, 13 september. Tävling om tandläkare 
Gunnar Marmens vandringspris: 

1. A. Mossberg ................. 415 poäng 
4- oktobeJ'. Tävling om överste Stig Rålambs 
vandringspris: 

1. G. Runngren ................. 262 poäng 
2. G. Fredrikson ............... 258 » 
3. A. Aalto .......... ........... 257 » 
4. H. Frisk '" . . . . . . . . . . . . . . . .. 256 » 

4- oktober. Tävling om Svenska Pistolskytteför
bundets standardmedalj (i samband med tävling
en om överste Stig Rålambs vpr.) 

~inimiantalet skyttar (12 st.) för tävlingens 
fullföljande ej uppnått. 

11 oktobeJ'. Tävling om geneJ'al Lindströms pokal, 
vandringspris: 

1. A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . .. 215,0 poäng 
25 oktober. Insatsskjutning 3: 

1. O. Holmberg. . . . . . . . . . . . . . . .. 137 poäng 
2. A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 » 
3. G. Johannesson .............. 132 » 

75-poängspl'iset i fältskjutning med pistol: 
Ställning efter 1952 års tävlingar. 
A. Mossberg ..... . . . . . . . . . . . . . . .. 34 poäng 
G. Johannesson .................. 12 » 
B. Berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 » 
G. Runngren .................... 3 » 
Amatörföreningen har under vårsäsongen del-

tagit i Kretsens serietävling med ett lag, som pla
cerade sig på 4 :de plats i division III C. 

För tävlingar inom föreningen har nya vand
ringspris skänkts av överste Stig Rålamb, tandl. 
Gunnar Marmen och tand!. Georg Fredrikson. 
Vidare har mästerskapstävling i pistolfältskjut
ning hållits för första gången. För att stimulera 
pistolfältskjutningen har även ett 75-poängspris 
uppsatts. 

Intresset för pistolskjutningen inom föreningen 
har under året varit livligt och det är kommit
tens förhoppning att aktiviteten ej skall minskas 
även om skjutningarna under det nya skjutåret 
kan komma att hållas på en mindre central plats 
än KI:s korthållsbana. Denna bana är ju dömd 
att så småningom försvinna och för att säkra de 
framtida möjligheterna till pistolskytte för med
lemmarna kommer, om överenskommelse träffas, 
pistolskjutningarna att flyttas till Polisens och 
Brommas nya bana i Råcksta. 

Stockholm i januari 1953. 

Gösta JohanneS'son 
/ Erik Ohlsson 

Idrottskommittens årsberättelse 1952 
KOMMITTENS SAMMANSÄTTNING: 

Idrottschef : G. R unngren 
v. idrottschef : Th. Fredborg 
sekr.: G. Wijkström 
utan portfölj: S. Holman, P. Nordahi 

T Ä VLINGSRESUL T AT: 

Skidtävling: 20 km. 16 mars: W. Hjukström 
V ål'orientel'ing 27 april: W. Hjukström 

(Vårpokalen för alltid) 
Serietävl. 27 & 30 maj, 3,10 & 13 juni: 
(14 delt.) 

Seniorer: B. Löwenhielm 
Y. oldboys: S. Holman 
Ä. oldboys: S. Ahrber,g 
Veteraner: E. Lö-wenhielm 

Tiokamp 19, 20 & 21 aug.: 
(9 delt. ) 

Seniorer: H. Olheden 2.634 p. 

Y. oldbys : S. Holman 3.387 p. 
(Överste S. Rålambs vpr för alltid) 

Ä. oldboys: S. Åhrberg 2.791 p. 
Veteraner: E. Löwenhielm 1.396 p. 

25.000-poängpriset: S. Åhrberg 26.253 p. 
(hederspris från fonden för detta ändamål ) 

Löpning 5.000 m. 9 sept.: T. Nilsson 18.48 
Simning 300m. 7 okt.: P. Nordahi 5.51.2 
Höstol'ientuing 10 okt.: G. Runngren 

(Överste Jarls vpr) 

V ål'- & höstorient. sammanlagt: G. R unngren 
(Dragkampspriset för alltid) 

Jubileumspokalen: W. Hjukström 
Stiftarnas Vandringspris: 
(skytte, skidor, orient.) G. Rllnngren 28 p. 

Dagens lösen är specialisering och S.A.F. i mo-
dern tid är huvudsakligen en skytteförening. 

... ~------- ----._---

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Idrotten inom vår förening har sålunda inga ut
sikter att bli annat än en »binäring» såvitt nu 
kan bedömas. Doc k, i medvetandet om att denna 
del av verksamheten är nödvändig för att hindra 
fullständig mekanisering, har vi även i år för
sökt hålla den fladdrande lågan vid liv. Vi hop-

Meddelande från 
gevärsskjutkommitten 

AMATöRS första interna serie tävling i fält
skytte har omfattats med stort intresse. Sedan 
tävlingen nu pågått ett år och resultaten föreligga 
färdiga, böra skyttarna få ett klarare begrepp om 
hur tävlingen fungerar. De kan då bl. a. finna, att 
tävlingen blir intressantare med ett flitigt delta
gande. Sju gånger går den i år, så det ges ju en 
hel del möjligheter, även om man inte har tin
fälle att delta i mer än fyra, fem skjutningar. 

Innan vi lämnar 1953 års laguppställning för vi 
här in ett sammandrag av 1952 års tävling med 
de tio bästa lagens resultat. Som överlägsen vin
nare utgick som synes lag 3 med Lunden, Samu
elsson, Kuylenstierna och Selberg, vilka gratule
ras till framgången, som till inte ringa del beror 
på att de var it flitiga deltagare och förtjänsten 
härav kan kanske i viss mån tillskrivas den sam 
mankallande Sam u elsson. Att lag 9 med ässet 
Prage i spetsen placerat sig närmast är kanske 
inte över r a skande. Ordföranden själv gjorde vad 
han kunde för att leda sitt lag till en hedersam 
placering och det misslyckades han inte i, även 
om laget fick nöja sig med en tredjeplats efter en 
av de mödosammast särskiljningar som förekom
mit. En enda träff på sista målet på sista fält
skjutningen i höstas, Bertil, och ni hade fått ett 
flott pris! Nu blir det bara en snapsbägare eller 
n ågot liknande! I år blir det dock säkert än hår
dare tag. Bl. a. är Jennel inlottad i tävlingen - se 
lag 11 i uppställningen. - Men ge inte alldeles 
upp hoppet för det! 

Slutresultat av Amatörs lagtävling ; 
fältskytte 1952 
1) Lag 3 3 bästa 

Lunden, Samuelsson, Kuylenstierna, 
Selberg ........................... 305 

2) Lag 9 
Prage, Svensson, Sahlin, Sandin . . . . .. 281 

3) Lag 12 
Rönnmark, Hellstedt, Hultkrantz, 
Eriksson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 281 

4) .Lag 11 
Holman, Wanselius, Tillbom, 
Johansson ........................ 27 O 

5) Lag 8 
Brundin, Ryberg, Melin,. Carlsson .... 267 

pas som alltid på mera bränsle ... 
Stockholm i januari 1953. 

För Stockholms Amatör Förenings 
Idrottskomi tte 

G. RunngJ'en 
Idrottschef 

G. Wijkström 
Sekreterare 

6) Lag 6 
Zachrisson, Johansson, Holm, Grön-
lund .... , . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 253 

7) Lag 13 
Friman, Bertz, Magnusson, Berg .... , 251 

8) Lag 1 
Nilsson, Roll, Svensson, Magnusson .. 249 

9) Lag 4-
Magnius, Diedrichs, Isaksson, Svederud 238 

10) Lag 10 
Ribbing, Löfmark, Bertz, Björk. . . . .. 232 

Och så följer här laguppställningen för serie
tävlingen i fältskytte 1953. 

Fältskytteiagens 4 :e-klassare, som äro ledare 
för resp. lag, uppmanas att sätta sig i förbindelse 
med sina lagkamrater och ansvara för att samt
liga kommer ut till fältskjutningarna. 

Adresser till skyttarna kan erhållas av Roll 
eller Brllndin. 

Lag 1 Lag 2 
P. Naumburg O S. Hildestrand 8 
I. O. Baumbach 10 P. Hellstedt 10 
L. Holm 12 E. Kuylenstierna 12 
Stig Jönsson 14 36 S. E kström 14 44 
Lag 3 Lag 4-
Y. Zackrisson 5 H. V. Joh ansson 1 
T. Wanselius 8 A. Aalto 10 
Erik Svensson 12 G. Bertz 12 
S. Seger 12 37 Stig Nilsson 14 37 

Lag 5 Lag 6 
S. Ribbing 8 E. Prage 2 
B. E. Gardell 10 W. Samuelsson 10 
I. H. Isaksson 12 Å. Carlsson 12 
Olof Johansson 9 39 B. Berg 13 37 

Lag 7 Lag 8 
B. Rönnmark 4 T. Nilsson 8 
Ev. Svensson 10 D.lngevall 9 
Lars Andersson 12 P. Selberg 10 
B. O. Björk 13 39 B. Magnllsson 14 41 

Lag 9 Lag 10 -
J. Magnius 5 A. Ryberg 8 
Alg. Pettersson 10 U. Hultkrantz 8 
Y. Sahlin 12 S. Svederud 12 
I. Sandin 13 40 H. Reit 14 42 
Lalg 11 Lag 12 
H. Friman 8 G. Hallsten 3 
E. Jennel 10 O. Löfmark 10 
Hans Johansson 12. H. Högstadius 12 
Sigfr. Andersson 14 44 H. v. Bergen 14 39 
Lag 13 Lag 14-
R. Lundqvist 3 E. Lunden 6 
S. Bertz 10 H. Roll 10 
I. Melin 12 F. Tillbom 12 
H. Kullstedt 14 39 K. H. Bergkvist 14 42 
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Amatör toppade fältskyttepremiären 
löd Stockholms-Tidningens rubrik den 19 janu
ari. Det var ingen överdrift. Våra lag vann näm
ligen huvudtävlingen på ett utomordentligt resul
tat med en medelträff av ej mindre än 26, · slog 
de fruktade och i god form varande centralarna 
i serietävlingen med 130 mot 121, rakade dess
utom hem en tämligen överlägsen seger i strids
skjutningen och av bara farten även seger i den
na kombinerad med deltagarnas individuella re
sultat i huvudskjutningen. Fyra lagsegrar alltså 
på en dag! 

Till allt detta bidrog i huvudtävlingen Prage, 
Pelle Naumburg, Rune Lundqvist, H. V. Johans
son och G. Rallsten och samma män skötte om 
serietävlingen. I stridssl{jutningen, som leddes av 
Lundqvist, hade vi från klass M Prage och H. V. 
och från klass 4 Nisse Naumburg och Wanselius. 

Vi måste nämna Prage en gång till, ty han var 
dagens man framför alla andra genom att bärga 
den individuella segern på finfina 29 tro 

Nisse Naumburg gjorde en glädjande comeback 
efter en tids frånvaro, som dock inte tycks ha 
inverkat menligt på säkerheten. Han sköt nu go
da 26 träff, efter att ha missat 2 på första målet. 
Ä ven Axel Friman gj orde bra ifrån sig, liksom en 
del andra. Vilka de är, framgår av resultatlistan 
här nedan. 38 amatörer deltogo och av dessa upp
fyllde 10 mästerskapsfordringarna, som blev 21 
tro Resultat: (Kommer nä.sta nummer) 

Meddelande från 
idrottskommitten 

Skidtävlingen 
äger rum den 1 mars. Bana 20 km. Tävlingen 
gäller dels R. Fruncks vpr (85) dels Stiftarnas 
vpr (87). Vi be få uppmärksamma att för båda 
prisen gälla handicapbestämmelser, ·särskilt till
komna för att stimulera deltagande från de 
äldre kämparnas sida. Då vi nu även tycks 
kunna räkna med ett pålitligt skidunderlag hop
pas vi att all er tvekan försvinner. Det skulle 
även glädj a oss om våra spänstiga vänner skyt
tarna ville ta en dust med skida på fot för att 
sedan komma igen med dubbel slagkraft i den 
andra grenen, fältskjutningen (stiftarnas vpr) 
och slå ned oss idrottare ordentligt i kängorna ... 

Välkomna alltså den 1 mars. 
Anmälan till G. Runngren, tel. 23 65 40 (bost. 

(52495) . 

Tävlings- och övn.-dagar för årets, första mån. 
GEVÄRSSKYTTE. " . . 

Februari 
22. Förbundsfältskjutning kl. M-2. 
28. SM i skidfältskjutning i Skellefteå. 
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Mars 
8. Förbundsfältskjutning kl. M-2. Stridsskjut

ning kl. 3-2. 
15. Amatörfigurskjutning på Skuggan. 
22. Förbunc1sfältskjutning kl. M-2. Förbundets 

mästerskap. 2:a t ävl. om Vandrings skölden. 
27. Skytteförbundets årsmöte. 
29. FältskyUekårens tävling. 

April 
12. Banskyttesäsongen börjar. Övningsskjut

ning kl. 10.00-15.00. 
18. Enskild övningsskjutning kl. 13.00-17.00. 
19. Övningsskjutning Id. 10.00-15.00. Central-

skytteföreningens 50-årsj ubileum. 
25. Enskild 'övningsskjutning kl. 13.00-15.00. 
25- -26. Tävling om Fritz Olssons vpr. 
26. Övningsskjutning kl. 10.00-15.00. l:a trä-

ningstävl. klasserna 5-R. . 
29--30. Sportskytte: vårmönstring i Stockholm. 

Maj 
1. Sportskytte: vårmönstring i Stockholm. 
3. övningsskjutning kl. 10.00- 15.00. Uttagning 

för Kvibergsmatchen. l:a ståendetävlingen. 
6. Övningsskjutning kl. 17.15-19.15. Uttag

ning ' för Kvibergsmatchen. 
10. Sv. Dagbladets korporations tävling. 

Meddelande till pistolskyttarna 
Preliminär överenskommelse har träffats om 

disposition av Polisens och Brommas nya kort
hållsbana för pistolskyttarna. Banan är belägen 
i området Kaanan ute vid Råcksta. Snabbaste 
förbindelse är via tunnelbanan till hållplatsen 
Blackeberg, 22 mfin. restid från Kungsgatan, och 
därefter ca 15 min. promenad. Banan är vackert 
belägen och välordnad. En restid av ca 40 min. 
behöver inte avskräcka pistolskyttarna, som 
säkerligen komma att trivas med den nya banan. 

Vi börja väl övnings- och märkesskjutningarna 
som vanligt omkring månadsskiftet mars-april. 
Skjutprogrammet är ännu ej fastställt. Här följer 
emellertid uppgifter på några dagar för allmänna 
pistoltävlingar : 
19 april: Kretsmästerskap i pistolfältskjut

ning. I samband med denna tävling 
kommer troligen föreningsmäster
skapet i pistolfältskjutning att hål
las. 

26 april: Nationell pistolfältskjutning, FIB 
skytteförening, Tullinge. 

10 maj: Nationell pistolfältskjutning, Väs
teråsklubbarna, Västerås. 

30-31 maj: Rikstävlingen på hemortens banor. 
Aktiebolaget Norma Projektilfabrik, Amotfors, 

har meddelat att de åtager sig ompipningar av 
7,65 och 9 mm parabellumpistoler med 12 cm 
pipor till ett pris av 60 ; - kr. 

Meddelande från idrottskommiUen 
IDROTT. 

Mars 1. Skidlöpning 20 km. (85) 
April 26. Vårorientering (83) 

Stockholm.s 
'Am.atör Förenings 

Medlem.sblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

48:de årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 2, maj 1953 

Redaktionens adress: 

Utdelas gratis 
Ansvarig utgivare: E R I C J E N N E L N. S. NILSSON 

till föreningens medlemmar 
S:t Eriksgatan 93 _ . Stockholm 

Telefon 338068 

Föreningens postgiro 51641 

o 

Ja\ v •• 

Ja\ [) N F 
äger rum den 17 maj och ställes till Rosersberg. För dem som ej fara med bil sker avresa från 

Sthlm C kl. 7.25 med ankomst till Rasersberg kl . 8.06. Där möter buss, eventuellt bilar. Ater

resa kan ske med lägenhet kl. 16.25. Pris för resa tur och åter kr. 4: 60 (bo rn som va ni igtJ. 

Programmet är digert och ser ut så här: 

Anmälan bör ske kl. 8.30 och senast kl. 9.00. 

Tävling A. Fältskjutning, 30 sk. Insats kr. 3: -. Prisfördelning klassvis. 

B. Mästerskapstävling, 18 skott. 

C. Pistolfältskjutning, 30 sk. Insats kr. 3: -. Oppen endast för pistolskyttar med 

minst bronsmärke. Amm. medföres av skyttarna. 

D. Extratävling på pistol. Tävlingen öppen för alla medlemmar. Amm. och vapen till

handahållas vid banan. Insats kr. 2:-. 
E. Extratävling mot triangeltavla. En omskjutning tillåten. Pdsförde,lning: l. klass 6; 

2. klass vet. och 4; 3. klass 3, 2 och 1. Insats kr. 2:-. 
F. DAMERNAS TÄVLING. 2 provskott och 5 gällande skott. Fri amm. 

Ammunition för gevärstävlingarna tillhandahålles vid anmälningsplatsen. 

PRISUTDELNING för damernas tävling sker på pla~sen. 

M,OT TALRIKT UPP till dessa viktiga och som vi hoppas trevliga tävlingar! Låt inte en mu

len morgon eller rent av litet re'gn avskräcka Er! Där finns gott om utrymmen, även inomhus! 

Tag med familjen och även vänner på denna utflykt till en vacker trakt! 

S k j u t k o m m i t t e n. 
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ÅRSMÖTET 
den 24 februari avhölls på Gillet under god an
slutning. Mötesförhandlingarna fick ett lugnt för
lopp och var snart överstökade. I styrelsen blev 
det mest återv.al. Ordföranden, Bertil Rönnmark, 
återvaldes med acklamation. Vidare omvaldes 
vice ordföranden N. S. Nilsson, sekreteraren Gus
taf Brundin, pistolskjutchefen Gösta Johannes
son, idrottschefen G. Runngren och klubbmäs
taren B. Lundh. Efter Axel Elmqvist, som avled 
för några månader sedan, fick vi nu in en värde
full och beprövad kraft: Enar Gardell. Vice skjut
chefen O. Löfmark hade undanbett sig återval 
och i stället för honom valdes Ulf Hultkrantz, 
visserligen ännu helt ung och oprövad men säkert 
en kraft att bygga på. Hansskytteintresse är stort 
- ett fadersarv tydligen! - och han har också 
hunnit dokumentera en god skjutskicklighet, vil
ket inte kan sägas vara ett minus för honom på 
den posten. 

Så vidtog utdelningen av fört j änsttecken, mär
ken och priser. Och vi börja med 50- och 25-års
männen. Det var med beklagande vi hörde, att 
vår högt värderade hedersordförande, överste 
Stig Rålamb, på grund av sjukdom ej kunnat 
infinna sig för att mottaga märket för 50-årigt 
medlemsskap. 'Den andre 50-årsmannen, direktör 
Axel Hessler, fick vi dock hälsa personligen. Av 
25-årsmännen hade professor Lennart Rönnmark 
i sista stund måst lämna återbud men i stället 
till sin broder orföranden översänt ett penning
belopp för inköp av ett gevär. Vår aktive medlem 
Tore Wanselius var däremot närvarande och 
även han celebrerade dagen genom att överlämna 
en penninggåva. 

Förtjänstdiplom överlämnades till skjutkom
mittens utmärkte sekreterare Henry Roll samt 
till Allan Mossberg, som ju ägnar pistolskyttet 
sitt mesta intresse. 

Om någon tidigare var obekant med H. V.:s 
och Rune Lundqvists utseenden, så kunde han 
få dem inpräntade vidden därpå följande pris
utdelningen. Likaså kunde man göra sig bekant 
med den nyvalde vice skjutchefen Hultkrantz. 
Men där fanns även många andra, t. ex. Wei
marl\:, som föreföll glatt överraskad av prisernas 
mångfald. 

Klubbmästaren Lundh har tydligen god tumme 
med köksmästaren på Gillet, ty vi bjöds på en 
synnerligen läcker supe, som avåts under av
sjungande av trevliga bordsvisor och angenämt 
samspråk. Och resten av aftonen förflöt snabbt 
under den kamratliga samvaron. 

Meddelande från styrelsen 

Nya medlemmar 
Kontorschef Ragnar ödman och tjänsteman 
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Börje Henning Stevelind (genom Harry 'Friman), 
köpman Herman Gustafsson (genom D. Inge
vall), fabrikör Åke Silvander (genom N. S. Nils-
son). . 

De nya medlemmarna hälsas välkomna i vår 
förening, där vi hoppas de skall komma att finna 
sig väl till rätta. 

Guldmedaljer 
Redan för åtskilliga år sedan bestämdes, att 

förtjänst- såväl som villkorsmedaljer i guld skul
le utdelas i förgyllt silver. Detta har hittills ej 
fullt klart framgått av texten i bestämmelserna, 
men enligt styrelsebeslut har nu ett förtydligande 
gj orts i årets program. 

Seriebägare 
Styrelsen har bestämt, att endast en serie

bägare kan erövras per medlem och år. 

Med lemsavgi fterna 
Medlemsavgifterna ha hittills i år influtit i 

betydligt raskare tempo än i fjol. Glädjande har 
det varit att konstatera, att givareglädjen räckt 
till även i år. Flera av våra medlemmar - även 
yngre - ha sänt oss ett belopp utöver årsav
giften. Det värmer gott att läsa namnen på dessa 
trogna och goda givare. 

Till dem som ännu inte skickat in årsavgiften 
- postgirokonto 5 16 41 - var vänlig gör det 
snarast! 

Stående tävlingen 
delas från och med i år upp i tvenne: en för 
klass 5 och en för övriga klasser. Samma be
stämmelser för båda tävlingarna, som får var 
sitt vandringspris. Det är att hoppas, att denna 
uppdelning skall stimulera skyttarna till ett än 
flitigare deltagande. 

Vandringspris i kpistskjutning 
har uppställts av vår medlem Axel Weimark. 
Bestämmelserna för tävlingen härom, som går 
den 26 september, återfinnas i årsprogrammet. 

EMIL HESSLER 
fyllde den 23 februari 80 år. S. A. F. uppvaktade 
j ubilaren på hans högtidsdag bl. a. genom ord
föranden Bertil Rönnmark. 

Det är väl knappt mer än ett tiotal år sen 
Emil Hessler lade geväret på hyllan. Han var 
på sin tid en mycket bra skytt och han kunde 
ge de flesta en god match ända upp emot de 70 
åren. Han har tidigare vari t synner ligen verksam 
inom föreningen, som han ägnade stort intresse. 
Sprudlande glad och humoristisk och spontan 
till sitt väsen såg vi honom på skjutbanan, där 
han saknas av många. 

Mottag vår hyllning! 
N. $. Nilsson 
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Tillägg till skjutkommittens berättelse 
De tre bästa lagen i föreningens egen lagtäv

ling i fältskjutning: 
l. Lag 3 (Lunden; Samuelsson, Kuylenstierna, 

Selberg ) S.A.F:s hpr. till varje man i laget; 
2. Lag 9 (Prage, Evert Svensson, Sahlin, San

din) N. S. Nilssons hpr. till varje man i laget ; 
3. Lag 12 (Rönnmark, Hellstedt, Hultkrantz, 

Eriksson ) Eric Thors hpr. till varje man i 
laget. 

25-årsmännens av år 1952 prisgevär 
har för 214 poäng erövrats av Ulf Hultkrantz. 

Fel framför eller bakom kolven? 
Orsaken till mislyckade skott bör i regel sökas 

bakom kolven, sägs det. Det är nog så riktigt. 
Men fel på geväret, som skytten kanske inte har 
en aning om, kan också förekomma. Det kan 
hända också en relativt erfaren skytt. Om några 
missöden i den vägen, som drabbat mig, vill jag 
i korthet berätta. 

På mitt fältskyttegevär med öppna siktmedel 
satte jag för en del år sedan in en ny pipa, den 
femte i ordningen på det geväret för övrigt. Den 
efterträdde en pipa, som varit utomordentligt 
välskjutande. Den nya pipan var litet besynner
lig, och när den efter något år vid en figurskjut
ning på Skuggan plötsligt gav en träffpunkt, som 
på 300 m låg 40 cm lägre än förut, ställde jag 
resolut geväret i skamvrån och övergick till att 
använda mitt diopterförsedda gevär även på fält
sk j u tningar. 

I höstas fick jag för varje skjutning med detta 
dioptergevär allt sämre utdelning på skotten. 
Tavelserier, som bedömdes som hyggliga, var 
slätstrukna, och på fältskjutningar gav även en 
jämn hållning på rätt bedömt avstånd 3-4 träff. 
Genom pipan hade endast gått drygt 4.000 skott, 
och gevärstolken i skyttepaviljongen visade i 
mynningen en kaliber mellan 6,50 och 6,51. Ingen 
anledning alltså att tro att pipan var utskjuten. 
Så var emellertid i hög grad fallet, vilket en van 
iakttagare kunde se i loppet bakifrån. Slutsa'ts 
nr 1: Lita inte enbart på tolken eller på att pipan 
håller för det antal skjutna skott, som brukar 
vara vanligt. 

För att i höstas klara en del resterande serier 
fick j ag då plocka fram det undanställda geväret 
med öppna siktmedel. Det gick för all del, även 
om träfflägena för snabbserier, trots vindstilla 
och mulen himmel, vandrade från vänster till 
höger och tillbaka. Så inträffade en hylsexplo
sion, märklig så till vida, att den låste meka
nismen, som först dagen därpå kunde lossas av 
en vapenhantverkare. Sprängningen av hylsan, 
vilken enligt nu tillämpad praxis insändes till 
Norma Projektilfabrik, var också märklig genom 
att den skett bakåt. Björn Z. vid Norma skrev 
också ett personligt hrevom att fallet var mycket 
sällsynt och rekommenderade en tolkning av hela 

pipan, som möjligen hade någon förträngning 
framför kulläget. 

En sådan utfördes och den visade enligt besikt
ningsprotokollet, att »pipan var för trång för att 
skjuta bra, knölig inuti». Mitt i pipan var en 
förträngning med endast 6,48 mm kaliber. Där
jämte »spände pipan i stocken» och urtagningar 
måste göras. Sistnämnda förhållande var förstås 
anledningen till ändringarna av träffläget. Ifråga 
om själva pipan var expertens utlåtande: »Med 
den pipan kan du aldrig skjuta hyggliga resul
tab. Ja, så uppdagades det efter hela 6 år, att 
jag den gången fått en dålig pipa, som dessutom 
blev illa inlagd i stocken. Även om det möjligen 
var en pipa av kristidsmaterial, så bör kanske 
slutsatsen nr 2 formuleras så här: Har man otur, 
kan även en nyinsatt pipa i ett gevär vara behäf
tad med fel. 

Med nya kontrollerade pipor i gevären borde 
jag nu kunna gå en ny skyttevår till mötes. Be
hagar en dylik utebli, måste jag väl söka nya 
bortförklaringar. Det går nog alltid att finna: 
försämrad syn, dålig precision å diopter etc., etc. 

Zäta 

Pelle Naumburg segrade individuellt och laget 
tog dubbelseger 

i säsongens andra fältskjutning, ty dels hemförde 
Amatörlaget seger såväl i huvudtävlingen som i 
serien och dels fullbordade Pelle Naumburg 
triumfen genom att gå genom hela tävlingen utan 
ett enda bomskott. Precision ! Och säkerhet! 

En strålande vinterdag var det, banan rekord
kort och avstånden - kanske dock med undan
tag för första målet - lättbedömda. Men något 
som inte var lättbedömt var vindavdriften. Solen 
mot snön och rakt i ögonen var för många be
svärande. Skjutningen blev därför oväntat en av 
de svåraste på länge: mästerskapsfordringarna 
stannade vid 17 . Av de startande 9 amatörrnäs
tarna klarade åtta fordringarna och nära var 
det också för den siste. Av de 11 fjärdeklas
sarna var det dock endast Gardell, som kunde 
svinga sig upp i dessa rymder. Klasserna 3 och 2 
funno sig tydligen ställda inför alltför svårbe
mästrade problem. Särskilt tredjeklassarna hade 
en svart dag och var sämre än kamraterna i 
den lägre klassen. Den bäste hade 5 och de övriga 
fyra nöjde sig med 4 tr. Men lärdomarna var 
värdefulla, få vi hoppas. 34 amatörer deltogo. 

Huvudtävlingen tog vi hem ganska överlägset 
på medelträffen 23 mot närmaste lag på 21,25. 
Serierna tchen vann vi än överlägsnare: 115 mot 
östermalms 66. Skarp 8 hade näst bästa resul
tatet på 106. Och våra lagskyttar var följande: 
Pelle N aumburg, Prage, H. V., Lundqvist och 
Hallsten. Resultat: 
Klass M: 9 delt. 

l. P. Naumburg ....... . 
6. E. Prage ........... . 
9. H. V. Johansson ... . 

23. J. Magnius ......... . 
44. A. Ryberg ......... . 

30 tr. »Tallrik» 
26 
25 
23 
20 
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R. Lundqvist ....... . 
Y. Zachrisson ..... . 
H. Friman ......... . 
G. Hallsten . ........ . 

[{lass 4: 11 delt. 
49. B. E. Gardell ....... . 

P. Hellstedt ....... . 
Inge Baumbach ..... . 
Sven Bertz ......... . 
Sven Holman ....... . 

[{lass Vet.: 3 delt. 
20. E. J ennel ......... . 

O. Löfmark ....... . 
A. Pettersson ....... . 

[{lass 2: 6 delt. 
23. H. KulIstedt ....... . 

Stig Nilsson ......... . 
Börje Berg ..... . ... . 

18 
18 
17 
16 

17 tro 
14 
14 
14 
13 

12 tro 
11 
10 

11 tro 
9 
8 

Amatörs figul'skjutning på Stora Skuggan 

den 15/3 1953 

Mål: 1/8-del 200 m. 
K.G.-ersättare 300 m. 
Fallskärmsj ägare 450 m. 
1/2 precisionstavlans riktprick 260 m. 
Bunkerspringan delad, tre träff i varje 
del 100 m. 

Alla målen utom det sista uppklistrade på 
tavla. 

Resultatlistan får tala för sig själv. Vi anse 
oss dock böra peka på Svederuds i klass 3 och 
Sandins i klass 2 resultat. 

[{lass M: 8 delt. 

E. Prage ........... . 
Y. Zachrisson ....... . 
E. Lunden ......... . 
J . Magnius ... . ..... . 
H. V. Johansson ... . 
Rune Lundqvist ..... . 
S. Ribbing ....... . . . 
H. Friman ......... . 

[{laISs 4: 7 delt. 

Ulf H ultkrantz 
S. Holman ......... . 
H. Roll ... . ....... . 
Sven Bertz ......... . 
C. Niring ......... . 
B. E. Gardell ....... . 

[{lass Vet.: 2 delt. 

A. Weimark ....... . 
E. Jenn el . . ......... . 

[{lass 3: 6 delt. 

S. Svederud .... . .. . 
A. Bornelid ....... . . . 
Gunnar Bertz 
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24 tro 
24 
23 
22 
22 
22 
21 
21 

24 tro 
24 
22 
18 
16 
14 

18 tro 
14 

21 tro 
18 
15 

P. H. Selberg ....... . 
F. Tillbom ......... . 

[{lass 2: 3 del t. 
I. Sandin ......... . 
H. von Bergen ... .. . 
H. Kullstedt ....... . 

[{lass 1: 1 delt. 
N. Magnius 

14 
13 

19 tr. 
15 
13 

10 tro 

Tredje raka dubbelsegern 

tog Amatör vid fältskjutningen den 8 mars i trak
ten av Katrinedal i nordvästra hörnet av Järva
fältet. För tredje gången i fölJd noterade Amatör 
högsta resultatet i fältskytteserien och tog dess-

. utom tredje raka inteckningen i Göta livgardes 
minnespris, en prestation som enligt Stockholms
Tidningens referent inte »utförts på många, 
många ån>. Hatten av för våra stronga fältskyt
tar! 

Skjutningen var inte alltför lätt: mästarford
ringarna stannade vid 19 träffar. Lundqvist var 
vår toppman för dagen och gick in som sjunde 
man på sina 26 tro Nisse Naumburg, som ju för 
året gästspelar i klass 4, hade goda 25 tr., på 
vilket han blev fyra . 52 amatörer deltogo. 

I stridsskjutningen, ledd av Rune Lundqvist, 
för klasserna 3 och 2 kom vårt lag på sj ätte plats. 

Resultat: 
[{lass 1I!: 11 delt. 

7. Rune Lundqvist ..... . 
17. E . Prage ........... . 
43. G. Hallsten ......... . 
45. H. V. Johansson .... . 

P. Naumburg ....... . 
Yngve Zachrisson ... . 
Johan Magnius ..... . 
Sture Hildestrand 

[{lass 4: 16 delt. 
4. Nils Naumburg 

50. Sven Bertz ......... . 
Ulf Hultkrantz ..... . 
Sven Holman ....... . 
H. Roll .......... ... . 
I. O. Baumbach ..... . 
B. E. Gardell .... ... . 
A. Aalto ........... . 
Evert Svensson ..... . 
Wallis Samuelsson .. . 
Conny Niring ....... . 

Klass Vet.: 4 delt ..... 
15. Eric Jennel 

A. Pettersson 

[{lass 3: 10 delt. 
32. A. Bornelid . ....... . 
44. P. H. Selberg . . ..... . 

26 tro »Tallrik» 
24 
22 
22 
21 
21 
21 
18 

25 tro 
19 
18 
18 
18 
17 
15 
15 
14 
13 
13 

16 tr. 
11 

16 tro 
15 
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G. Bertz ............ 14 
Erik Svensson .. . . . .. 11 
Åke Carlsson . . . . . . . . . 10 
Yngve Sahlin . . . . . . . . 9 
Ivar Melin .......... 9 

Klass 2: 9 delt. 
H. Kullstedt 
Ivar Sandin ........ . 
Börje Berg ......... . 

11 
10 

9 

Amatörs fenomenala segersvit 

bröts av Skarp 8 vid årets fjärde fältskjutning ute 
efter stråket Nydal-Bög. Tävlingen gick i nästan 
vårväder och var ej alltför svår med mästarford
ringar på 21 tro 'Den beredde ej heller våra skyt
tar några egentliga svårigheter och med samma 
lag, som vunnit de tre föregående tävlingarna 
hade den fjärde dubbelsegern varit ett faktum. 
Nu ansåg sig UK förserietävlingen böra göra ett 
utbyte av Hallsten mot Nisse Naumburg, som 
nått något bättre resultat i sina tävlingar i år 
än den förre, och därom kan väl inte vara något 
direkt att invända, så erfaren skytt som Naum
burg är. Olyckligtvis blev det tydligen ett miss
förstånd mellan UK för serietävlingen och UK 
för lagtävlingen om Göta gardes pris, då det var 
meningen att denna gång inte sätta allt på ett 
kort ulan fördela »riskerna» genom att ha ett lag 
ograverat och det andra med en man utbytt. Ty
värr blev nu denna skytt utbytt i båda lagen, och 
sålunda kom det sig, att vi denna gång blev utan 
seger. Men sådant händer ju då och då. 

Vi fick alltså ·stryk av Skarp 8, dock endast 
med 2 träffar, och vårt serielag var trots allt näst 
bäst lag på 117 träffar. I huvudtävlingen kom 
vi trea med en medelträff av 23,4. Hur vi ligger 
till i serien framgår av nedanstående tabell. 

Dagen var alltså ej mörk, tvärtom lystes den 
upp aven hel del goda placeringar dels i huvud
tävlingen och dels i mästerskapet. I den förra 
blev H. V. trea på utmärkta 28 tr. och Erik 
Svensson femma i klass 3 på mycket goda 24 tro 
Men största framgångarna blev det dock i mäs
terskapet. H. V. låg ju bra till för ett bra slut
resultat men fick endast 3 tr. på sista mäster
skapsmålet, varigenom han och Edenhammar i 
Skarp 8 nådde samma slutpoäng, 41 tro Vid om
skjutningen mellan dessa båda fick H. V. en 
träff mindre än motståndaren och blev sålunda 
tvåa, för vilken gång i ordningen vet vi inte. En 
trots allt överraskande men därför ej mindre 
glädjande prestation gjordes av Yngve Zach
risson, som till huvudtävlingens 25 tr. lade till 
mästerskapstävlingens 14 och därmed inte bara 
gick in som trea utan samtidigt säkrade sig en 
plats i Stockholms lag vid SM senare i år, där 
vi alltså redan ha två man klara. Och när ni nu 
läser om vännen »Zätas» bravad och på annat 

ställe i bladet hans egen artikel om besvärlig
heterna han haft med sin bössa, så märk att den 
artikeln kom redaktionen till handa flera veckor 
före den dag ovan relaterade prestation utfördes. 

Hallsten och Magnius gjorde också bra ifrån 
sig. Resultat och placeringar framgår av tabellen 
härnedan. 

[{lass M: 13 delt. 
H. V. Johansson 
G. Hallsten ......... . 
Rune Lundqvist ... . 
Yngve Zachrisson ... . 
Johan Magnius ..... . 
E. Prage .. . ........ . 
P . Naumburg ....... . 
Sture Hildestrand ... . 
Torsten Nilsson ..... . 
Harry Friman ..... . 
E. Lunden ......... . 

[{lass 4: 16 delt. 
G. Runngren ....... . 
N. Naumburg ....... . 
C. Niring ........... . 
Sven Holman ....... . 
Bengt Johansson ... . 
Evert Svensson ..... . 
Kurt Henriksson ... . 
Tore 'iVanselius ..... . 
Henry Roll ... ...... . . 
P. Hellstedt ..... . . . 
Sven Bertz 

[(lass Vet.: 3 del t. 
A. Pettersson 
Eric . J ennel 

Klass 3: 6 del t. 
Erik H. Svensson 
Hans Johansson 
Gunnar Bertz ....... . 
Sune Svederud 

[((aiss 2: 7 delt. 
Börje Berg ......... . 

28 tro »Tallrik» 
26 
25 
25 
25 
24 
20 
18 
14 
14 
14 

21 tro 
20 
19 
19 
18 
17 
17 
16 
14 
14 
13 

14 tro 
13 

24 tro 
16 
12 
12 

Sigfrid Andersson ... . 
11 tro 

9 
H. Kullstedt ......... . 8 
Ivar Sand in ......... . 8 
K. H. Bergqvist ..... . 8 

Mästerskapet: 

2. H. V. Johansson 
3. Y. Zachrisson 
9. G. Hallsten 

28 + 13 = 41 tr. 
25 + 14 = 39 

15. J. Magnius 
Rune Lundqvist 
E. Pragc 
S. Hildeslrand 

26 + 11 = 37 
25 + 11 = 36 
25 + 9 = 34 
24 + 9 = 33 
18 + 11 ·= 29 
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Stockholmsserien Division I: 

Central-Skarp 9 115- 84 
Kungsholmen-Skarp 6 101- 97 
Skarp 8-Amatör l19~117 

östermalm-Katarina 84-116 

Skarp 8 ..... , .......... 4 4 O O 440 8 
Amatör ............... 4 3 O 1 477 6 
Central ................ 4 3 O 1 441 6 
Katarina ............. . 4 2 O 2 431 4 
Kungsholmen .......... 4 2 O 2 388 4 
Skarp 9 ............... 4 1 O 3 349 2 
Skarp 6 ............... 4 1 O 3 340 2 
östermalm ............ 4 O O 4 297 O 

Fältskyttekårens 
j?bileumstävling blev en ganska krävande histo
na, men våra skyttar höll sig som vanligt bra 
framme. Prage var vår bäste man med en 17:e 
placering i huvudtävlingen, som förbättrades till 
en 12 :~. i mästerskapet, 3 träffar mindre än seg
raren. Aven E. Lunden och Lundqvist - förstås 
-sköt~e sig hyggligt. Vårt förstalag - Prage, 

LundqVIst och Nisse NaumburO' - sköt jämnt 
och bra och fick ihop 63 tr., vat'lrmed laget knep 
en hedrande 4.:eplacering. Vårt andralag med 
~allsten, Zachnsson och M"agnius skötte sig ock
~a med ~8, 17 och 16 tro resp. och gick även det 
l~ på pnsplats. Någon officiell prislista ha vi ej 
hll hands men ur tidningarna saxa vi följande 
resultat: 

Mästerskapet: 12. E. Prage 33 

Huvudtävlingen: 17. E. Prage ........... 23 
42. E. Lunden . . . . . . . . .. 22 
52. R. Lundqvist. . . . . . .. 22 

Lagtävlingen: 4. Amatör lag 1 
39. Amatör lag 2 

Amatörs lagtävling 

med handikap 

fältskytte 

63 
51 

Efter årets fyra första tävlingar är placeringen 
följande: 
1. Lag 13, Lundqvist, Bertz, Melin, Kullstedt 

283 p. 

2. Lag 9, Magnius, Pettersson, Sahlin, Sandin 
281 p. 

3. Lag 4, H. V. Johansson: Aalto, Bertz, S. Nils
son 274 p. 

4. Lag 3, Zachrisson, Wanselius, Erik Svens
son, Seger 267 p. 

6 

5. Lag 11, Friman, Jennel, Hans Johansson, An
dersson 256 p. 

6. Lag 1, P. Naumburg, Baumbach, L. Holm, Stig 
Jönsson 243 p. 

Därefter följer lag 6 på 236, lag 10 på 234, lag 
12 på 232 osv. 

Några kommentarer 
till lagtävlingen i fältskytte 

. Vår egen lagtävling i fältskytte trampar på i 
~Itt andra år .. ~yra tävlingar har hållits och fyra 
aterstår, nu narmast vårutfärden och förbundets 
sommarfältskjutning. Tävlingen är tråkigt nO'5 
svår att överblicka för medlemmarna, men lad: 
l~darna ~ fjärdeklassarna - som enligt tä~
hngsbestammelserna har ansvaret för lagets 
sa~manhåll?-ing, kän~er säkert på sig om laget 
vant fulltahgt alla gangereller ej. En telefon
påringning dagarna före tävlingen brukar vara 
bästa sättet att komma ifrån ett dåligt samvete. 

Lag 4 (H. V. Johansson, A. Aaltö, G. Bertz 
Stig Nilsson) har varit fulltaligt på alla de hit~ 
tills hållna fyra fältskjutningarna. Bravo l Här
näost kommer lag 9 med tre fulla lag, lag 13 med 
tva och lag 3, lag 6, lag 11 och lag 14 med 
vardera en gång. Här finns plats för en upp
r.yc kni.ng: Ett fulltaligt lag är nämligen viktigt, 
hka VIktIgt som höga resultat. Hittills har föl
jande skyttar icke deltagit i någon fältskjutning: 
Lars Holm (1), E. Kuylenstierna (2), Olof 
Johansson (5), B. Rönnmark (7), Lars Anders
~on (7), H. Reit (10), H. von Bergen (12). Siffran 
mOI~I paren~es är lagnumret. »Kära» lagledare, 
se hll att nagra av skolkarna kommer med på 
vårutfärden l 

Vad resultaten beträffar har våra M-klassare 
v.~rit strål~nde i vinter och skjutit som aldrig 
forr. I de lagre klasserna har det emellertid bom
~nats en hel del.. Så många oträffade figurer får 
Inte flaxa omkrmg ute på Järvafältet i fortsätt
ningen. Att åka ut skjutning efter skjutning och 
ha 5 a 6 träff kan få det allra eldigaste intresse 
att svalna. Till sist tror man, att bommarna beror 
på bössan och inte på mannen bakom kolven. 
Men mina vänner, 90 % av bommarna äro av
fyri~gsfel, ~~lak.tiga sk?ttst~llningar och dålig 
avstandsbedomnlng. En Inskjutning på banan då 
och då. skulle .. göra underverk och återge förtro
e?det hll gevaret och den egna förmågan. Åk ut 
hll Skuggan dagen före tävlingen och insup lär. 
domar av mästarna l De går där ute då och laddar 
upp. Det behöver inte ta mer än en timme, men 
ger oanade resultat. Att man skall sota siktmed
len med näver, som plockats vid fullmåne i säll
skap med en vacker flicka, blir sedan en självklar 
sak. Fråga Prage eller ännu hellre Löfmark, hur 
han gj orde, när han var bra. 
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Ett sådant här kåseri bör givetvis avrundas 
med ett tips hur lagtävlingens resultat blir. Fot
bollstips, totalisator och femkort har underteck
nad varit med om när det gäller hasard, men ett 
skyttetips har j ag ännu ej vågat mig på. Det är 
mer än hasard. Det är hasard på hasarden. När 
jag därför tippar, att det lag som nu ligger trea 
vinner på sin granna sammanhållning, har j ag 
för den skull inte sagt, att det lag vår värderade 
ordförande skjuter i - hm - har gjort bort alla 
chanser. Det är i alla fall fyra gånger kvar, så 
mycket kan hända . 

Skjutkomm. sekl'. 

Centrals jubileumstä·\'ling 
den 19 april gynnades sannerligen inte av vädrets 
makter. Snö föll på morgonen, temperaturen höll 
sig ett fåtal grader över noll och nordan svepte 
isig över banan. Resultaten led också betydligt 
därav. Ståendes kotten i 15-skottsserien kom att 
mer än vanligt spela den avgörande rollen. De 
som »behärskar» klippnings tekniken hade den 
dagen en favör. 

Amatör såväl som de flesta inbjudna förenin
gar ställde upp med 3 tremannalag j ämteen re
serv. Vårt förstalag hade ingen turlig dag men 
gick dock in på nittonde plats av de 73 startande. 
H. V. var bäst på 65, medan Rönnmark och Prage 
var svagare. Vårt andralag med Hallsten (65), 
Lundqvist (64 ) och N. S. Nilsson (66) lyckades 
bättre och hamnade på fjärde plats, hedrande i 
den hårda konkurrensen. V år bäste man för da
gen var emellertid Gustaf Brundin, som nådde 
goda 67 poäng. Han var f.ö. också bäste amatör 
i extratävlingen på lO-ringad. Jämte Brundin ha
de vi Roll och Axen i tredjelaget och av dessa 
båda hade Roll en utmärkt chans till topplace
ring efter de båda första ställningarna, där han 
tappat endast en poäng och kunde vifta med 8 
vita. Men så kom stående med svaga 12 poäng l 
Axen lyckades heller inte. 

I prisprotokollet läsa vi namnen på dem, som 
senare på dagen i Blå hallen kunde motta sina 
priser ur prins Bertils hand: 

1. Central, lag 3 202 p. 
2. Skarp 8, lag 1 198 » 
.3. I 8, lag 1 196 » 
4. Ama tör, lag 2 195 » generalmajor 

Lindströms pris 
19. Amatör, lag 1 185 » Norrköpings skg:s 

pris 

Individuellt: 
13. G. Brundin 67 » hpr. 
22. N. S. Nilsson 66 » » 
29. G. Hallsten 65 » » 
30. H. V. Johansson 65 » » 

Meddelande från 
pistolskjutkommitten 

I Stockholms pisto \skyttekrets serietävling del
tar Amatör liksom föregående år i div. III C, där 
vi har att möta L M Ericsson, Ing 1, I 1 lag 2, SJ 
lag 1, Taxi lag 1, Rosersberg lag 2 och Sundby
berg lag 2. En match avverkas i veckan, lagen 
består av fyra man och varje man skjuter tre 
vanliga 6-skottsserier mot pistoltavlan. 

Första matchen gick redan den 31/ 3, då vi med 
ordinarie lag, G. Fredriksson, O. Holmberg, 
A. Mossberg och G. Runngren mötte Rosersberg. 
Kallt och blåsigt. Fredrikson sköt efter förhållan
dena utmärkta 173 p och Amatör vann med be
tryggande 633·-572. 

I den andra matchen den 18/ 4, som blev före
ningens första tävlingsframträdande på nya ba
nan vid Rocksta, då Johannesson tillfälligt 
avlöst Fredriksson i laget, fick SJ bita i gräset 
med 627-618. Bästa amatörer var Mossberg med 
174 och Holmberg med 167 p. 

Den 24/ 4 var det de våras tur att bli slagna, 
denna gång av LME, som vann med 648-641. 
Tävlingen ägde rum på Mälarhöjdens skjutbana, 
där det efter h and vart ganska mörkt och svår
skjutet. Fredriksson var ~ som vanligt får vi 
säga - bäst och nådde 173 p. 

Rätt överlägset vann vi den 29 april över Sund
byberg 2, nämligen med 653- 619. Fredriksson 
och Runngren var våra bästa m ed 169 och 167 p 
resp. 

ÖVRIGA PISTOLTÄVLINGAR 

Extra insatsskjutning (fältskjutning 15/ 3). 
1. O. Holmberg ............ 33 
2. G. Runngren . ...... . .... 32 
3. S. Ribbing ... . ..... . .... 31 

Föreningens mästerskapstävlin.g i pisiolfältskjut
ning (i samband m ed luetsfältskjutningen 19 
april ) . 8 deltagare. 

Mästare G. Johannesson . . . . . . .. 35 
2. A. Mossberg .......... 30 
3. G. Runngren .......... 23 

Tandl. G. Fredrikssons vpr. 
1. A. Mossberg . . . . . . . . . . .. 181 
2. R. Lundqvist .... . ..... 171 
3. Aaro Aalto .... . ....... 168 

ÖVNING I KPISTSKJUTNING 

avhålles följande lördagar på St. Skuggan kl. 
14-16: 

6 juni 
13 juni 
22 augusti 

5 september och 
12 september. 
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(Överstående från föregående nummer) 

Fältskyttepremiären 

Klass M (12 deIt.) : 

1. E. Prage ............. . 
5. P. Naumburg ......... . 

10. R. Lundqvist ......... . 
H. V. Johansson ...... . 
G. Hallsten ....... . .... . 
E. Lunden ........... . 
A. Ryherg ........... . 
J. Magnius ........... . 
Y. Zachrisson ........ . 

Klass 4 (12 delt.): 

4. N. Naumburg ...... , '" 
A. Friman ........... . 
Evert Svensson ....... . 
P. Hellstedt .......... . 
U. Hultkrantz ........ . 
S. Holman ........... . 
S. Bertz ............. . 
T. Wanselius '" ...... . 
B. Johansson ......... . 
A. Aalto ............. . 
B. E. Gardell ......... . 

Klass Vet. (3 delt.) : 

A. Pettersson ......... . 
O. Löfmark .......... . 

29 »tallrik» 
27 
27 
24 
23 
19 
17 
17 
17 

26 
24 
22 
21 
21 
20 
20 
18 
18 
16 
16 

19 
18 

Klass 3 (4 delt.) : 
Y. Sahlin ............. 15 

Klass 2 (4 delt.) : 
Sigfrid Ander'sson . . . . .. 14 
S. Seger .............. 13 
S. Ekström ........... 11 
Stig Nilsson .......... 11 

Skarpskytteföl'eningens figurskjutning på Stora 
Skuggan den 11/1 1953 
(18 delt.) gav följande resultat: 
Klass M: 

H. V. Johansson ......... . 
Yngve Zachrisson ....... . 
E. Lunden ............. . 
Harry Friman .......... . 
Johan Magnius ......... . 

Klass 4 
Evert Svensson ......... . 
Ulf Hultkrantz ......... . 
B. E. Gardell ........... . 

Vet.-klassen: 
O. Löfmark ............ . 

Klass 3 
Sune Svederud ......... . 
Gunnar Hertz .......... . 
Erik H. Svensson ....... . 

Klass 2 
Hugo Bergkvist ......... . 
Ivar Sandin ............ . 

29 tr. 
25 
24 
23 
23 

26 tro 
19 
18 

20 tr. 

21 tr. 
19 
17 

8 tro 
7 

Tävlingar Ni INTE får Försumma: 

Vårutfärden den 17 maj. 

Stockholms-Tidningens riksskyttetävIing 

Kräftskjutningen den 26 augusti. 

Riksskölden den 6 september. 

förbundstävIingen den 30 augusti resp. 6 

den 7 . . 
JunI. 

september. 

föreningenS -årsprisskjutning den 20 september. 

Alby 1953. Brodin & Nybergs tryckeri 

Stockholm.s 
Am.atör Förenings 

Medlem.sblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

48:de årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 = Nr 3, sept. 1953 

Redaktionens adress: 

Utdelas gratis N. S. NILSSON 

till föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: E R I C J E N N E L S:t Eriksgatan 93 _ . Stockholm 

Telefon 338068 

----------------

Föreningens postgirokonto 51641 

PRISUTDELNING_--= 
för Propagandatävlingen, Stockholm's-Tidningen, 

Vårutfärden, Årsprisskjutningen samt mäster- ' 

skapstävlingarna på gevär, sportskytte, pistol och 

i idrott äger rum torsdagen den 15 oktober kl. 

19.00 i samband med klubbafton på Teknolog

föreningen, Brunkebergstorg 20. Middagen består 

av sandwiches, ärter samt .pannkaka till ett pris 

av kr. 8: - inkl. pilsner, kaffe och serverings-

avgift. Vid kaffet omkring kl. 20.30 förrättas 

prisutdelning. Även de som inte ha tillfälle delta 

i kamratmiddagen och alldeles särskilt de som 

ha priser eller medaljer att avhämta bedes in

finna sig omkring sistnämnda klockslag. Och 

inte minst välkomna är våra unga och yngsta 

skyttar. 

Gustaf Brundin kommer att visa färgfoton från 

Vårutfärden. 

Anmälan om deltagande i middagen gör,es 

senast den 14 oktober till klubbmästaren Birger 

Lundh, tel. 23 57 00 och 582526 (bost.). 

Välkommen, pristagare och icke pl'istagal't;! 
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t 
Två av föreningens gamla medlemmar har med 

kO'rt mellanrum lämnat detta j O'rdiska. 

PrO'fessO'r Emil Hessler avled den 26 juli, över 
80 år gammal. Med honO'm bortgick en av för
eningens allra äldsta medlemmar, då han nam
ligen tillhört SAF sedan år 1905. Så länge kraf
terna stod hO'nom bi, ända in på 40-talet, deltog 
han aktivt som skytt. Längre tillbaka var han 
även verksam i styrelsen. Hans livliga ingenium 
O'ch glada väsen gjorde, att det aldrig var tråkigt, 
där han var med. 

Avdelningschef Birger Iverus glick bort den 6 
augusti, endast 62 år gammal. Han var under 
sina sista år drabbad av svår ohälsa. Birger var 
under många år, ja, vi tror ända till slutet, en 
av Amatörs mest intresserade medlemmar och 
det arbete han nedlagt i Amatör har varit bety
dande och av stO'rt värde. Han var skjutchef 
under flera år och sekreterare tills i början av 
30-talet. Han deltog flitigt .j skididrott och fält
Skjutning på skidor. 

Nedskriivaren av dessa rader minns hur han 
som nykomling fick att göra med Birger lverus 
O'ch fäste sig vid hans sympatiskt lugna och 
kamratliga sätt, lätt spetsat med humorns 
krydda. Han passade så bra in i det trevliga gäng, 
som genast tO'g hand om nykomlingar O'ch gav 
dem en första inblick i den kamratliga ton och 
anda, som präglade och alltfO'rt präglar Am,atör
föreningen. Och så blir man ånyO' uppmärksam-o 
gjO'rd på de tillgångar föreningen ägt i dessa 
gam/la medlemmar, sO'm nu rycks bort en efter 
en. Vad de betytt för god kamratlig samman
hållning bör vi högt uppskatta. 

Stockholms Amatör Förening bringar sina 
gamla medlemmar EMIL HESSLER O'ch BIRGER 
IVERUS ett sista tack och farväl. 

N. S. Nilsson. 

JUBILARER 
EVERT SVENSSON, inte så gammal i för

eningen men dO'ck en av våra mest intresserade 
och hängivna medlemmar, begick sJjn 50-årsdag 
den 26 maj . Han är en mycket aktiv skytt O'ch 
ger bevis för sin trivsel med föreningen bl. a. i 
det arbete han nedlägger för att tillföra förening
en nya medlemmar. FO'rtsätt med det, Evert! 

Föreningen hyllade honom på hö,g,tidsdagen 
genom O'rdföranden Bertil Rönnmark. 

2 

I 60-åringarnas led ingick den 7 juli dir'ektör 
CARL RÖGHEIMER. Riigheimer är medlem se
dan 1911 och har länge och fram till de första 
krigsåren varit aktiv som skytt m,en tidigare även 
verksam inom styrelsen, bl. a. som vice skjut
chef. Sitt stor'a intress'e för Amatörföreningen 
visar han bl. a. genom att då O'ch då överlämna 
vackra hederspriser, som kO'mmer när man minst 
anar det. 

Jubilaren hyllades av föreningen genO'm vår 
O'rdförande. 

N. S. 

N S Nilsson bO år 

Den 11 augusti fyllde Amatörföreningens vice 
O'rdförande, disponenten Nils Nilsson, 60 år och 
vid en uppvaktning i jubilarens hem överläm
nades en blomsteruppsats jämte en present från 
den närmaste kamratkretsen inom föreningen. 
Disponent Nilsson har i ovanlig omfattning ut
fört högt uppskattade insatser för Amatörför
eningens räkning. Under årens lopp finna vi 
hO'nom sO'm klubbmästare, skjutchef, redaktör 
för medlemsbladet, styrelseledamot och vice ord
förande. Mycket arbete har han nedlagt för att 
på skjutbanan ta hand om våra nya medlemmar 
O'ch har med stO'r framgång tillfört föreningen 
värdefulla priser och ekO'nomiska bidrag. När 
därtill kommer aU N. S. »skjuter sO'm en gud» 
(vi mlinnsbl. a. stående-segern vid riksskytte
tävlingen 1950 - O'ch varför inte 'augustipO'kalen 
1953) så är det uppenbart, att föreningen kan 
skatta sig lycklig att äga en sådan i alla avseen
den förnäm medlem, initiavrik ledare O'ch orga
nisatör. En hjärtlig hyllning åt vännen »N. S.». 

Bertil Rönnmal"k. 

Nya medlemmar 
K'apten Sixten Dahlberg, l:e byråingenjör Lars 

Edmen, civilingenjör Sven Falkendal, ingenjör 
Sven A. Falk, kO'ntO'rsbud Gösta Falk, försäk
ringsdirektör C. A. vO'nFriedrichs, försäkrings
t j änsteman Carin Hoffman, anskaffningschef 
Gunnar JO'hanssO'n, ingenjör Per Li'edhO'lm, snic
karlärling Åke Pettersson, stud. Birger Schantz, 
byggnadsingenjör Allan Gyllander, civilingenjör 
Carl Arne Schmidt, disponent Harry Wide stam 
samt hrr Lennart Behm O'chGert Rtingqvist. 

De nya medlemmarna hälsas välkomna. 

Med/emsavg; fterna 
SO'm O'mnämndes i vårnumret har medlem

marna i år vartit kvickare med att betala års
avgifterna. Kassaförv'altaren meddelar dock, att 
det ännu återstår en del att inkassera. Styrelsen 
skulle glädja sig åt, om' de sO'm ännu inte gjort 

...... 
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det ville snal'asl inbetala årsavgiften till postgiro
konto 5 1641, så den slapp att sätta igång med 
utskickande av krav. Det tar tid O'ch kostar också 
litet pengar. 

Och så var det 50 skott! 

Du vet förstås, att föreningen varje år från 
staten får ett litet välbehövligt tillskott i sin 
kassa för alla medlemmar, som skjutit 50 skO'tt. 
Du som ännu inte ' gjort detta, kO'm ut på banan 
en söndag, ju förr dess hellre, och anmäl dig 
till skjutledaren. På en timme eller så kan du 
vara klar med saken. 

Ändring ; fä/Jskytteprogrammet 

Den fältskjutning sO'm enligt programmet 
skulle ,gå den 1 november har uppskjutits till 
den 8 november. Det gäller alltså årets sista fält
skjutning. 

Grosshandlare Sten Stendahl 

har i år tiU föreningen skänkt sina 63 :dje och 
64 :de gevär. Vad denna storslagna generositet 
betytt och betyder inte bara för Stockholms Ama
tör Förening och dess m'edlemsrekrytering men 
även ytterst för det frivilliga skyttet kan inte 
nog högt uppskattas. 

V årt uppriktiga tack! 

Meddelande från 
gevärsskjutkommitten 

Träningstävlingarna 
Träningstävlingarna i huvudskjutning inleddes 

den 26 april med 31 deltagare;:i de O'lika klasserna. 
Lundqvist började dansen med full poäng i pre
cisionsserien men begick en faute i snabbskotts
serien och tappade därigenO'm en del poäng. 
Dagens PO'sitiva överraskning var emellertid 
Harry Friman, som vann rätt överlägset på bra 
poäng. I klass 4 var den nye medlemmen B. 
Schantz lika överlägs'en, även om poängen där 
helt naturligt var lägre. Och i klass 1 visade 
Nils Magnius och Birgit J O'hanssO'n, att de går 
i god skO'la. 

[(lass 5, 8 delt.: 
1) Harry Friman 48 + 28 = 76 p. 
2) Rune Lundqvist. , . 50 + 23= 73 » 
3) Johan Magnius .... 42 + 29= 71 » 
4) H. V. JohanssO'n . . 45 + 24 = 69 » 
5) B. Rönnmark ..... 40 + 29 ,= 69 » 
6) G. Brundin ....... 38 + 30 = 68 » 

Klass 4, 10 delt.: 

1) B. Schantz ...... . 
2) Evert Svensson ... . 
3 ) Torsten Nilsson .. 
4) Birger Jasobsson '. 
5) E. Lunden 

Klass Vet., 2 delt.: 

1) G. Hultkrantz 

Klass 3, 4 delt.: 

1) Erik SvenssO'n 
2) S. Svederud ...... 
3) H. Andersson .... 
4) G. Hertz .......... 

Klass 2, 3 delt.: 

1) K. H. Bergkvist ... . 
2) S. JönSsO'n ....... . 

Klass 1, 4 delt.: 

1) Nils Magnius 
2) Birgit JO'hanss~n .. 
3) Lennart Höglund .. 
4) Björn Säfwenberg 

I andra träningstävlingen 

41 + 29 = 70 p. 
38 + 28 = 66 » 
37 + 27= 64 » 
42 + 20= 62 » 
35 + 25= 60 » 

40 + 24 = 64 p. 

45 + 22 = 67 p. 
35 + 27 = 62 » 
37 + 23 = 60 » 
34 + 26 = 60 » 

41 + 25 = 66 p. 
43 + 22 = 65 » 

41 + 27 = 75 p. 
46 + 29 = 75 » 
44 + 25 = 69 » 
39 + 19 = 58 » 

lät Lundqvist inte överraska sig och segrade 
klart. Torsten Nilsson i klass 4 gjorde emeller
tid lika bra ifrån sig, relativt sett kanske t. o. m. 
bättre, och Ii klass 1 . sköt Erik Borg utmärkta 
76 poäng. 20 skyttar ställde upp. R'esultat: 

Klass 5, 5 delt.: 

l) Rune Lundqvist .. 
2) J. Magnius ..... . 
3) H. Axen ......... . 
4) G. Brundin .... ,. 
5) David Ingevall 

Klass 4, 5 delt.: 

1) TO'rsten Nilsson .. 
2) Georg SvenssO'n .. 
3) Lennart Andersson 
4) Sture Hildestrand . 
5) B. E. Gardell 

Klass Vet., 2 delt,: 

1) Gunnar Hultkrantz 

Klass 3, 2 delt.: 

1) S. Svederud 
2) Epik H. Svensson. , 

Klass 2, 1 delt.: 

1) K. H. Bergqvist 

Klass 1, 5 deIt.: 

1) Erik BO'r,g ....... . 
2) Nils Magnius .... . 
3) Lennart Högl und .. 
4) Sten ErikssO'n .... 
5) Folke JO'hansson .. 

49 + 28 = 77 p. 
47 + 26 ,= 73 » 
44 + 28 = 72 » 
41 + 27 = 68 » 
38 + 24 = 62 » 

46 + 29 ,= 75 p. 
41 + 27= 68 » 
39 + 28 = 67 » 
41 + 25 = 66 » 
36 + 29 ,= 65 ;» 

40 + 21 = 61 p. 

42 + 23= 65 p. 
38 + 25 = 63 » 

36 + 24= 60 p. 

47 + 29 = 76 p. 
48 + 26 = 74 » 
42 + 27 = 69 » 
43 + 23 ,= 66 » 
36 + 24 ~ 60 » 
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Träningstävling nr 3 

avhöNs den 10 juni med 21 deltagare. Det var 
tydligen inte en tillfällighet, när Harry Friman 
vann första träningstävlingen ; han toppade näm
ligen även denna gång, även om Axen nådde 
samma poäng. FJ:'Iiman hade 48 i precisionsserien 
liksom förra gången. Einar Lunden vann klart 
i sin klass och förstaklassaren Nils Magnius 
höll sin goda standard. 

Klass 5, 9 delt.: 
1) Harry Friman ... . 
2) Henry Axen ..... . 
3) Rune Lundqvist .. 
4) Johan Magnius ... 
5) H. V. Johans'son 
6) Gustaf Brundin 

Klass 4, 5 delt.: 
1) E. Lunden ...... . 
2) Ulf Hultkrantz ... . 
3) Sture Hildestrand . 
4) Torsten Nilsson ... 

Klass Vet., 1 delt.: 
1) Gunnar Hultkrantz 

Klass 3, 2 delt.: 
1) Olle Sjöberg . .... . 
2) Erik H. Svensson .. 

Klass 2, 1 delt.: 
1) K. H. Bergqvist ' .. 

Klass 1, 3 delt.: 
1) Nils Magnius ... . 
2) Sten Eriksson ... . 
3) Folke Johansson 

Fjärde träningstävlingen 

48 + 26 = 74 p. 
46 + 28 = 74 » 
46 + 27 = 73 » 
43 + 29 = 72 » 
45 + 24 = 69 » 
37 + 30 = 67 » 

46 + 28 = 74 p. 
42 + 28= 70 » 
40 + 26 = 66 » 
40 + 22= 62 » 

33 + 28 = 61 p. 

37 + 28 = 65 p. 
37 + 21 ,= 58 ;» 

43 + 23 = 66 p. 

45 + 29 ,= 74 p. 
42 + 26 = 68 » 
41 + 24 .= 65 » 

hade av skjutkommitteen förlagts till den 5 
augusti, en tidpunkt som ur tävfingssynpunkt i 
varje fall Ii vår förening är täm1igen misslyckad. 
Detta framgår klart och tydligt därav, att från
sett klass 5, i vilken hela två 'skyttar möfte 
upp, samtliga övriga klasser kunna uppvisa 
endast en (11) skytt i varje. För att »tävlingem> 
dock ej ,skulle se för tråkig ut, hade Magnius 
senior och Magnius junior tummat på ,aU skjuta 
fullt. Och långtifrån var det inte. Protokollet är 
av naturliga skäl kort. 

Klass 5: 
J. Magnius ......... . 
H. Friman ......... . 

Klass 4: 
S. Diedrichs ........ . 

Klass 3: 
O. Sjöberg ......... . 

Klass 2: ' ' .. 
K. H. Bergkvist ..... . 

Klass 1: 
Nils Magnius ....... . 

4 

49 + 29 = 78 p. 
46 + 22 = 68 » 

46 + 27 = 73 p. 

40 + 26 = 66 p. 

41 + 25= 66 p. 

49 + 28= 77 p. 

Vårutfärden 

Genom H. V. Johanssons förmedling hade i år 
Vårutfärden kunnat förläggas till Rosersberg, 
där löjtnant Hallgren vid 'skjutskolan ordnat 
med trevliga och samtidigt luriga fältskyttemål. 
Inte minst uppskattade skyttarna i mästerskaps
tävlingen, att de vid de olika stationerna fick sina 
figurer oklistrade till påseende och sålunda fick 
träffbilderna »frisch vom Fass». I vissa fall voro 
förstås träffbilderna obefintliga men inte mindre 
talande för det. 

Men det fanns så mycket annat att ordna och 
ställa med en sådan dag med ett nästan över
våldigande program, och för aU det hela trots 
allt gick så utmärkt i lås ha vi alt tacka skjut
chefer och deras medhjälpar'e i kommilteerna. 
En liten vacker blomma vill vi överräcka till 
fruarna Brundin och Magnius, som skötte anmäl
ningar och ammunitionsförsäljning med verklig 
bravur. Det var ett trevHgt och sympatiskt upp
slag och som s-agt utmärkt genomfört. Vi hoppas 
detta inte blir något undantag. 

Möjligen skrämde ett fint regn på morgonen 
några från att ge 'sig iväg per tåg eller bil till 
Rosersbe.rg men i så fall kan dessa ångra sig, 
ty dagen blev strålande alltigenom. Av ett 50-tal 
skyltar hade Hertalet sina famHjer med, och det 
var hela dagen en livlig och glad trafik på skjut
området. Ja, just trafik. Programmet var näm
ligen alltför vidlyftigt, vilket gjorde, att skyt
tarna praktiskt taget var på språng hela dagen, 
om de ville delta i samtliga tävlingar. Ja, man 
hann helt enkelt int'e med ibland. Det är ju 
rasande roligt att få skjuta, men iden med vår
utfärden håller på att något förfuskas, om vi 
inte ger Vårutfärden en delvIis annan inriktning. 

De flesta är nog ·eniga om att skjutprogram
met bör begränsas, så att större möjlighet'er än 
nu ges till samvaro vänner och familjer emellan. 

Om vi nu skulle övergå till att nämna något 
om dagens resultat, så ska vi börja från slutet 
och tala om, att Rune Lundqvist slog sig fram 
till en ingalunda oförtjänt mästartitel, något 
som aldrig fås till skänks inom Amatör. Så Rune 
var en värdig mästare. Prage och Lunden hade 
bästa utgångsläget efter huvudtävlingen men 
lyckades inte göra så mycket av det. Mäster
skapsmålen var heller inte lätta: tredjedel på 
375, huvudmål på 140 Ii knästående och kvarts
figur på 327 meter var beniga nog, vilket man 
kan förstå därav, att Lundqvist och Zachrisson 
var bäst med 13 träffar av 18 möjliga. Skjut
chefen var ledsnast: han låg bra till före sista 
målet, där han uppskattade avståndet exakt -
ja, 325 förstås! - men likväl hade bom. 

I huvudtävlingen vann Prage och i klass 4 
överraskade (?) Brundin med nye medlemmen 
R. Ödman och Wanselius närmast. Löfmark och 
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Jennel toppade i veteranklassen men ha ut
lovats däng nästa år. Berit Johansson i klass 2 
och P. E. Borg i klass 1 gjorde utmärkta skjut
ningar. 

I fältskjutningen på pistol sköts dagens bästa 
resultat av Rune Lundqvlist, som alltså hade en 
stor dag. Damernas tävling hade 'ej mindre än 
18 deUagare och många sköt riktigt bra. Belö
ning härför fick de motta vid den senare för
rättade prisutdelningen, där ordför,anden Bertil 
Rönnmark även hyllade årets fältskyttemä~are 
Rune Lundqvist. 

Här följer en del resultat från de olika täv
lingarna. 
M ål: 1/3-del ........................ 325 m. 

1/2-fig ......................... 440 m. 
1/6-del ........................ 240 m. 
Motala III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 306 m. 
1/8-del ........................ 190 m. 

Resultat: 
Klass 11[, 10 delt.: 

1) Enock Prage ............... . 
2) E. Lunden ............ , .... . 
3) Rune Lundqvist ........... . 
4) Johan Magnius ........... . 
5) H. V. Johansson ........... . 
6) Bertil Rönnmark ......... . 
7) Sture Hildestrand ......... . 
8) Yngve Zachrisson .......... . 

Klass 4-, 17 delt.: 
1) Gustaf Brundin ........... . 
2) R. ödman ............... . 
3) Tore Wanselius ........... . 
4) Georg Svensson ........... . 
5) Conny Niring ............. . 
6) Sven Holman ............. . 
7) Ulf Hultkrantz ............. . 
8) P. Hellstedt ............... . 
9) G. Runngren ............. . 

10) Sven Bertz ................ . 
11) Aaro Aalto ............... . 
12) Ivar Tengvall ... . ......... . 

Klass Vet., 6 delt.: 
1) O. Löfmark ........... . . . . . 
2) E. Jennel ................. . 
3) Alex. Weimark ........... . 
4) N. S. Nilsson ............. . 
5) H. Axen .................. . 

Klass 3, 5 delt.: 
1) Gunar Bertz ............... . 
2) Erik H. Svensson ......... . 
3) Fpitz Tillbom .......... . .. . 

Klass 2, 5 delt.: 
1) Berit Johansson ........... . 
2) Ivar Sandin ............... . 
3) Stig Nilsson ............... . 
4) K. H. Bergqvist ........... . 
5) Helge Kullstedt ........... . 

Klass 1, 5 del t. : 
1) P. E. Borg .; .............. . 
2) Nils Magnlus ............. . 
3) Sten Eriksson ............. . 

27 tro 
26 » 
25 » 
24 » 
24 » 
20 » 
20 » 
18 » 

24 tro 
21 » 
21 » 
18 » 
18 » 
17 » 
16 » 
15 » 
13 » 
13 » 
11 » 
11 » 

15 tr. 
15 » 
14 » 
13 » 
12 » 

13 tr. 
10 » 
8 » 

17 tro 
16 » 

8 » 
7 » 
7 » 

17 tro 
7 » 
6 » 

Mäsrerskapstävlingen. 
1) Rune Lundqvist 
2) H. V. Johansson ....... . 
3) E. Prage ............. . 
4) E. Lunden ........... . 
5) J. Magnius ........... . 
6) Y. Zachrisson ......... . 
7) G. Brundin . . ......... . 
8) T. Wansdius ......... . 
9) C. Niring .. . , ......... . 

10) B. Rönnmarl{ ......... . 
11) S. Hildestrand ........ . 

25 + 13 = 38 tr. 
24 + 12= 36 » 
27 + 7 = 34 » 
26 + 7= 33 » 
24 + 8= 32 » 
18 + 13 = 31 » 
24 + 7 ,= 31 » 
21 + 8 ,= 29 » 
18+10 ,=28 » 
20 + 8 ·= 28 » 
20 + 6 = 26 » 

Extratävling på tl'ingeltavla. 

Klass 5, 9 delt.: 
1) J. Magnius ..... .. ........ . 
2) H. Axen ......... ' ........ . 
3) Y. Zachrisson .. . . ......... . 
4) H. V. Johansson .. . ....... . 
5) H. Friman ................ . 

Klass 4- och vet., 11 delt.: 
1) T. Wanselius ... , . ......... . 
2) C. Niring ...... .. ........ . 
3) G. Svensson .... , ... ~ ...... . 
4) E. Lunden .... .. ......... . 
5) J. ' 0. Baumbach .. ......... . 
6) O. Löfmark .. . .. . ......... . 
7) S. Hildestrand . ..... . ...... . 
8) A. Weimark .............. .. 
9) Evert Svensson . . ......... . 

Klass 3 , 2 och 1, 10 del t. : 
1) J. Sandin .................................. .. 

2) Erik Svensson .... .. ...................... 

3) F. Tillbom ........ .. ...................... 

4) P. E. Borg ................................ 
5) Fru A. Löfmark ........................ 

6) Thor Fredborg ............................ 

Damernas tävling. 
1) Fröken Birgit Johansson ... . 
2) Fröken Berit Johansson .... . 
3) Fru Anne Löfm-ar k ........ . 
4) Fru Gunborg Lundqvist .... . 
5) Fru Ysabel Rönnmark ..... . 
6) Fröken Britta E'riman ..... . 
7) Fru Ingeborg Wmlselius ... . 
8) Fru Margareta Tlillbom ..... . 
9) Fru Vivi Lunden ........... . 

10) Fru Zachrisson ..•......... 
11) Fru A. Brundin ........... . 
12) Fru S. Höijer ............. . 
13) Fru Märta Friman ......... . 
14) Fru S. Borg .. > •••..•••••••• 
15) Fru Brita Sandin ......... . 
16) Fröken Eva Lenstrup ...... . 
17) Fru Annie Johansson 
18) Fru Elsa JohaNnesson ...... . 

Pis:folfältskjutning. 
Klass III: 

1) Allan Mossberg ............. . 
2) ·GÖsta .;J·ohannes&on ..... . ' ... , 

58 p . 
57 » 
57 » 
55 » 
53 » 

56 p. 
56 » 
55 » 
55 » 
55 » 
54 » 
54 » 
52 » 
48 » 

56 p . 
55 » 
55 » 
51 » 
49 » 
49 » 

49 p. 
49 » 
48 » 
47 » 
4 7 » 
47 » 
46 » 
45 » 
44 » 
44 » 
43 » 
42 » 
41 » 
41 » 
38 » 
38 » 
36 » 
32 » 

19 tro 
17 » 
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3) Olle Holmberg .......... ... , 
4) Harry Friman ............. . 

Klass Il, 11 delt.: 
1) Rune Lundqv1ist ......... . . . 
2) Gottfr. Runngren ........... . 
3) Alan Ryberg . .. ...... ...... . 
4) Enock Prage .............. . 
5) Yngve Zachrisson .......... . 
6) Sven Holman ............. . 
7) Aaro Aalto ............... . 
8) Sture Hildestrand ......... . 

Klass l: 
1) Evert Svensson ............ . 
2) Hugo Bergqvist ........... . 

Insatsskjutning med pistol. 
Klass A, 11 delt.: 

1) Harry Friman ... ....... ... . 
2) Olle Holmberg ............. . 
3) Allan Mossberg ........... . 
4) Gösta Johannesson ........ . 
5) Rune Lundqvist ........... . 
6) Evert Svensson ............ . 
7) Aaro Aalto ............... . 

Klass B, 7 delt.: 
1) Erik Svensson ............. . 
2) Bertil Rönnm'ark ........... . 
3) Sven Bertz ................. . 

Första träningstävlingen i liggande för 

15 » 
15 » 

21 tro 
16 » 
14 » 
14 » 
12 » 
1~ » 
11 » 
11 » 

12 tro 
8 » 

56 p. 
55 » 
54 » 
51 » 
45 » 
44 » 
41 » 

41 p. 
40 » 
22 » 

STOCKHOLJII!STIDNINGENS riksskyftetävling 

blev inte direkt uppmuntrande. Litet bättre i 
toppen vart det ;j andra tävlingen, där H. V. 
endast missade 2 poäng, Zachirsson sköt som 
i fornstora dar och nye fjärdeklassaren Hult
krantz sköt hyggligt. De bästa resultaten fö!j.er 
här: 

Första il'äningstävlingen, 18 delt.: 

Bertil Rönnmar k, kl. 5 ... . 
Rune Lundqvist, kl. 5 ... . 
Sune Svederud, kl. 3 ..... . 
S. Holman, kl. 4 ....... . 
Georg Svensson, kl. 4 
Torsten Nilsson, kl. 4 ... . 
A. Weimark, kl. Vet. ... . 
J. Magnius, kl. 5 .. .....• 
Ulf Hultkrantz, kl. 4 ... . 
F. Tillbom, kl. 3 ......... . 
I. O. Baumbach, kl. 4 ... . 
H. Roll, kl. 5 ........... . 
W. Samuelsson, kl. 4 ... . 

Andra tävlingen, 15 delt.: 

Handikap 
239 = 239 p. 
237= 237 » 
225 + 11.= 236 » 
232 + 4 = 236 » 
232 + 4= 236 » 
231 + 4·= 235 » 
229 + 4 .= 233 » 
231 = 231 » 
225 + 4 ,= 229 » 
215 + 11= 226 » 
220 + 4 = 224 » 
223 = 223 » 
217 + 4 = 221 » 

1) H. V. J ohansson, ~l'. _ '5 
2) Y. Zachrisson, kl. 5 .. 
3) Ulf Hultkrantz, kl. 4 .. 
4) J. Magnius, kl. 5 .... 
5) S. Hild'estr-and, kl. 4 .. 

248 p. 
245 » 

237 + 4 = 241 » 
240 » 

236 + 4= 240 » 

6 

6) S. Svederud, kl. 3 ... . 
7) J. G. Geijer, kl. 3 ... . 

229 + 11 . 240» 
226 + 11 = 237 » 

8) R. Lundqvist, kl. 5 ... . 
9) Olle Sjöberg, kl. 3 ... . 

10) Torsten Nilsson, kl. 4 . 
11) A. Pettersson, kl. Vet. 
12) F. Tillbom, kl. 3 .... 

236 » 
222 + 11 = 233 » 
222 + 4 = 226 » 

219+ 4=223 » 
208 + 11 = 219 » 

ST -segern 

kunde i år med litet tur ha gått till, ja just Ama
tör. 7 poäng skilde oss från denna, och det låter 
kanske rätt mycket. M,en när ni hör, att vår 
sekre Bertil måste nöja sig med för honom syn
nedigen blygsamma 237 och Rune med in.t~ så 
mycket hättre 239, förstår ni kanske, att VI ll~te 
kan tala om tur i detta sammanhang. En tred]e
placering blev dock lagets belöning och det är 
sannerligen inte fy skam ri den .fruk~ansväl~da 
konkurrensen. Att Pelle som vanlIgt gjorde fimt 
ifrån sig, tog vi helt naturligt, men at~ H. V. 
och MaO'nius kunde ösa in så mycket bor och 
nå den o förnämliga poängen 246 - för båda 
personliga rekord - var en poslitiv överraskning. 
Den tredje Naumburgbrodern, Carl Johan, hade 
när 4 skott återstod,_ chans till 247, på vilken 
poäng han segrade för två år sedan, men det ville 
sig 'inte denna gång. 244 är dock finfint .i klass 4. 
Av liggandespecialisterna hade Zäta en svart dag. 
För en del andra skyttar var det förstås också 
besvikelser, inga namn m'en 213 är ju ingen 
poäng, som man sätter inom glas och ram. Några 
kunde också glädja sig åt hyggliga resultat, kan
ske ett personligt rekord här och var. En sådan 
var Sune Svederud, som fick ihop 236 och där
för haffade sig ett hedersris. För att var och en 
skaH få veta, vad han ----i och om han nu är 
prisplacerad - har att hämta på vår prisutdel
ningden 15 oktober på Teknologföreningen -
notera dagenl - följer här en tablå för de olika 
klasserna och de poänger, som fordras för heders
priser resp. penningpriser och medalj. 

Klass 5 [{lass 4. Veteran Klass 3 Klass 2 
Heders-

priser 242 238 233 234 
Penning-

priser 237 229 222 223 
Medalj ... 235 229 225 227 

De bästa individuella resultaten: 

Klass 5: 

7) P. Naumburg ................ . 
49) H. V. Johansson ............. . 
55) J. Magnius ................. . 

289) N. Naumburg ......... , ...... . 
708) R. Lundqvist ................ . 

1264) B. Rönnmark ............... .. 
H. Roll ..................... . 
B. Johansson ............... . 
Y. Zachrisson ............... . 
D. Ingevall ............... ... . 

230 

215 
219 

248 p. 
246 » 
246 » 
243 » 
239 » 
237 » 
230 » 
230 » 
227 » 
225 » 
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Klass 4.: 
37) C. J. Naumburg ..... .... . .... . 

9(4) S. Hildestrand ... ............ . 
1240) W. Samuelsson .............. . 
1578) Evert Svensson .............. . 

S. Holman ................... . 
S. Diedrichs ......... . ....... . 
T. Nilsson ................. .. . 

Klass 3: 
251) S. Svederud ............. . ... . 

1159) Y. Sahlin .................. .. 
J. G. Geijer ........ ......... . 
O. Sjöberg ................... . 
A. Aalto .................... . 
Erik Svensson ............... . 

244 » 
235 » 
233 » 
231 » 
228 » 
228 » 
226 » 

236 » 
228 » 
220 » 
220 » 
219 » 
217 » 

Uttagning tör [{vibergsmatchen den 3/5 1953. 
1) Sven Diedrichs .... 24 + 22 + 23= 69 p. 
2) Rune Lundqvist .. 25 + 21 +- 22 = 68 » 
3) H. Roll .......... 24 + 21 + 22 = 67 » 
4) B. Rönmnark .... 24 + 21 + 22 = 67 » 
5) N. S. Nilsson. . . . .. 21 + 24 + 21= 66 » 
6) Nils östberg ...... 23 + 22 + 20= 65 » 
7) H.Axen .......... 24+20+15=59» 
8) A. '\i\r eimark ...... 25 + 18 + 10= 53 » 

Kvibel'gsmatchen. 

Även i år kom vi till korta mot de star ka kvi
berO'arna, och det är tydligt, att vi nästa år 
må~te O'öra en verklig kraftansträgning, då v,i 
ha vår: vänner från Göteborg här, om vi inte 
skall stå där med lång näsa. Visserligen förlorade 
vi med endast 9 poäng och varje gång tidigare 
har striden varit mycket jämn, men vi måste få 
den att väga över till vår fördel nästa gång. Så 
det blir att sätta igång med träningen tidigt och 
målmedvetet nästa år. 

Med undantag för bortavarande Pelle Naum
burg, Prage och möjligen någon mera ställde vi 
upp m'ed vårt starkaste lag, men endast fem 
kom upp i hyggliga resultat. Nils Naumburg och 
H. V. Johansson nådde ensamma den magiska 
70-poängen. Kvibergarna var värre. David Dah
linder sköt sålunda utomordentliga 74 poäng 
och två av dem kom upp i 71 eller samma som 
vår Nisse Naumburg. 

Hur olika lagen sköt, finner ni av nedanstående 
uppställning. 
Hviberg: Amtöl': 

D. Dahlinder .. 74 p. N. Naumburg 71 p. 
B. E . Andersson 71 >.) H. V. Johanson 70 » 
G. Bergqvist · . 71 » R. Lundqvist 69 » 
J. Gillmen .... 68 » B. Rönnmark 66 » 
B. Blomqvist .. 65 » G. Brundin .. 66 » 
L. Rönnmark 64 » N. S. Nilsson .. 63 » 
G. Eriksson · . 62 » E. Persson .... 62 » 
A. Feltzing .. . 62 » H. Roll .......... 62 » 
T. Andersson 60 » H. Axen .. ......... 61 » 
T. Kihlström 60 » H. Friman .... 58 » 
O. Carlsson · . 55 » S. Diedrichs . . 58 » 
E. Sveton .. ..... 55 » J. Magnius .... 53 » 

Summa 767 p. Summa 758 p. 

, tävlingen om Skuggans pokal 

presterade Amatörlaget en skjutning av sällan 
skådad klass. Det blev helt enkelt en rekord
skjutning av vår stronga kvintett, bestående av 

. Erik Persson, H. V. Johansson, Pelle Naumburg, 
Rune Lundqvist och Bcrtil Rönnmark,. och: 
genomsnittspoängen blev per dubbels~rle ej 
mindre än 94,4. Den poängen komm-er Inte att 
slås i brådrasket. 

Nio kompanier jämte Amatör, som på grund 
av fJ' olårsseO'ern stod som arrangör för årets 

5 f" ta"vlin o' konkurrerade om segern. I orsta om-
b' d . 

gången hade vi Persson och. HV och de la e" SIg 

för säkerhets skull g'enast I toppen. Den forre 
fick en låg träffbild i första serien men höjde 
sedan och uppmuntrades med en vacker 50-
poängare. HV sköt jämnt och bra (48-46) . .Efter 
Amatör på 189 följde Skarp 8 på 187 samt monde 
kompaniet på 185. I andra omgången började 
Pelle och' Rune med 47 resp. 48 och avslutade 
med var sin 48 :a. Amatörlagets ledning ökade 
därmed, så att ställningen nu var 380 f?r de 
kristna med Skarp 8 fortfarande som tvaa på 
371. Skarp 9 hade fallit tillbaka. Skarp 2 hade 
i stället O'ått upp på tredje plats med 368. Som 
synes skÖts det bra även på andra håll. När vår 
siste man, Bertil Rönnmark, äntrade vallen, var 
vår ledning visserliigen god, men riktigt säkra 
på en seger blev vi först efter~et Rönnmark ~.ått 
markerat 47 i sin första sene, hela 10 poang 
mera än vad Skarp 8 :as ankare Ederhammar 
kunde hlIgodoräkna sig. Rönnmark avslutade 
med 45 poäng och Amatör kunde inregistrera 
en överlägsen seger. 

I den indrividuella tävlingen belade våra skyt
tar de tre främsta platserna med Lundqvist som 
segrare på 96. 

V åra skyttar hade hedrat föreningen, och 
skjutchefen Magnius med hjälp av ett halvt 
tjog medlemmar som markörer förstö~.de san
nerligen inte intrycket aven lyckad dag for gamla 
Amatör. Bl. a. utlämnades de noggrannast och 
bäst förda träffbildsproiokoll redaktören någon
sin sett. Men så var de frivilliga krafterna gamla 
beprövade skyttar, som vet värdet av korrekt 
markering. Det är klart, att det kan bli bra ~cs~l
tat, när man får lägena på provskotten nktIgt 
angivna l 

Det sedvanliga samkvämet efteråt i Skytte
restaurangen hade i klubbmästarens frånvaro -
sjukdom - ordnats av vår ordförande. I supen 
deltog ett tjugotal skyttar. ~aten var pOd, s~.am
ningen hög men beloppet pa notan lagt. Ronn
mark var sina 92 poäng till trots lagets »svagaste» 
man, men fråga är om han inte fick poängsiffran 
betydligt höj d under aftonens lopp. 

Resultat från tävlingen: 
Segrare Amatör .................. . 

2) Skarp 2 ................ . 
3) Skarp 6 ................ . 

472 p. 
456 » 
452 » 

7 
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4) Skarp 8 ................ . 
5) Skarp 11 ................ . 
6) Skarp 9 ................ . 

Individuellt : 
1) R. Lundqvist, Amatör ....... . 
2) E. Persson, Amatör ....... . 
3) P. Naumburg, Amatör ..... . 
4) G. Olsson, Skarp 8 ......... . 
5) A. Arvallius, Skarp 6 ..... . 
6) G. DiHström, Skarp 2 ..... . 
7) H. V. Johansson, Amatör ... . 
8) K. Holmquist, Skarp 9 ..... . 
9) G. Hellström, Skarp 2 ... . ... . 

10) T. Gullstrand, Skarp 4 ..... . 

Till tävlingen om 

Fagrells minne och Bergentz' hpr 

450 » 
449 » 
444 » 

96 p. 
95 » 
95 » 
95 » 
94 » 
94 » 
94 » 
94 » 
94 » 
94 » 

den 3 juni anmälde sig endast sju man. Vädret 
var mycket bra, men en störtflod av regn hela 
eftermiddagen och fram mot tävlingens början 
avskräckte troligen en del från att ta sig ut. 
H. V. Johansson ledde efter de båda huvud
skjutningarna på finfina 155 (76 plus 79), men 
Magnius var honom hack i häl på inte mycket 
sämre 153 och satte sedan in en hård stöt på 
400, där han plockade ~hop hela 46 poäng, under 
det att H. V. här fick nöja sig med 43. Och 
sålunda blevskjutchefen dagens segerherre. 
Rune Lundqvist startade bra men sackade mer 
och mer. 

1) Johan Magnius .... 49 + 28 = 77 
47+29=76 

46 199 p. 
2) H. V. Johansson ... 47 + 29= 76 

50 + 29 ,= 79 
43 198 p. 

3) H. Roll ........... 41 + 28= 69 
42 + 30 ,= 72 

44 185 p. 
4) Rune Lundqvist 48 + 30 ,= 78 

45 + 27,= 72 
35 . 185 p. 

5) Y. Zachrisson .... 43 + 29 = 72 
42 + 29= 71 

36 179 p. 
6) Bengt Johansson .. 36 + 27= 63 

36 + 28= 64 
40 167 p. 

Generalmajor Lindströms pris 
gick för alltid till Central, som gjorde en utom
ordentligt skjutning med en medelpoäng av 92 
för sitt åttamannalag eller sammanlagt 736 p. 
Amatör kunde inte ställa upp sitt allra bästa lag, 
m'en detta gjorde dock över lag en vederhäftig 
skjutning. Nisse Naumbu.rg var vår bäste man 
på 94. Vårt lag sköt följande: 

N. Naumburg ....... , ..... . 
H. V. Johansson ........... . 

8 

45 49 
44 49 

Summa 
94 p. 
93 » 

B. Rönnmark ............. . 45 46 91 » 
E. Persson .................... 47 43 90 » 
G. Brundin ................... 46 43 89 » 
J. Magn:ius ................... 49 38 87 » 
T. Nilsson ........................ 39 45 84 » 
H. Axen ................ .. ........... .. 42 40 82 » 

Sommarfältskjutningen 

inbringade åter en triumf för Amatör, som med 
sitt sergervana lag krossade allt motstånd i såväl 
huvud- som serietävlingarna. Det var den fjärde 
förbundssegern av årets fem möjliga, en utom
ordentlig prestation helt enkelt. Pelle Naumburg 
gjorde bäst ifrån sig genom att endast bomma 
ett skott, men HV, Zäta och Lundqvist var san
nerligen inte dåliga dom heller. Annars så säkre 
Prage hade liksom för två år sen härute en otur
lig dag. Han var rädd, att resultatet skulle även
tyra hans uttagning till SM i Skövde i juli, men 
det visade sig senare, att förbundsgubbarna var 
kloka nog att blunda för hans halva misslyckande 
denna dag. 

Vårt lags medelpoäng var granna 26 poäng och 
vi slog vår motståndare för dagen, Skarp 9, med 
7 poäng. Mästarfordringarna blev så höga som 
23 träffar. Zachrisson nöp »tallriiken». Tyvärr 
deltog från vår förening endast 25 man. 

Klass M, 10 delt.: 

7) P. Naumburg ............. . ... . 
10) H. V. Johansson ............... . 

Yngve Zachrisson, »tallrik» ... . 
Rune Lundqvist ............... . 
Johan Magnius ............... . 
Harry Friman ................ . 
E. Lunden ................... . 
E. Prage ..................... . 
Sture Hildestrand .......... . .. . 

Klass 4, 5 delt.: 

T. Wanselius .............. . .. . 
Ulf Hultkran tz ............... . 
Evert Svensson 

Klass Vet., 1 delt.: 

A. Pettersson 

Klass 3, 2 delt.: 

Erik Svensson ............... . 
H. Högstadius ............... . 

Klass 2, 2 delt.: 
Helge Kullstedt ............... . 
Börje Berg ................... . 

Klass 1, 5 delt.: 
Nils Magnius ................. . 
Erik Borg ................... . 
Per Liedholm ................. . 
Sten Eriksson ................ . 
R. S. Söderström ............. . 

29 tro 
28 » 
26 » 
26 » 
23 » 
23 » 
23 » 
21 » 
16 » 

23 tro 
23 » 
21 » 

19 tr. 

16 tr. 
13 » 

9 tro 
9 » 

19 tro 
10 » 
8 » 
8 » 
6 » 
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Axel Elmqvists fältskyttepris 
med handkap gick glädjande nog till en lägr,e-
klassare, nämligen Erik Svenson i klass 3. Vice 
skjutchefen följde närmast och därpå hela raden 
av våra storskyitar. Här följer en tablå över de 
tio bästas resultat. 

Klass 
52/53 

Erik Svensson 3 
U. Hultkrantz 3/4 
E. Prage M 
P. Naumburg M 

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

H. V. Johansson M 
R. Lundqvist M 
'T. vVanselius 4 
A. Pettersson Vet. 
O. Löfmark Vet. 

10) Evert Svensson 4 

12/10 2/ 11 18/1 
-52 -52 -53 
29 25 19 
33 24 26 
27 23 29 

27 
19 24 24 
21 23 27 
25 24 23 
22 24 26 
26 23 25 
21 18 27 

22/ 2 8/3 22/3 17/5 31/ 5 
-53 -53 -53 -53 -53 4 bästa 
13 20 33 19 26 113 

23 17 21 28 111 
26 24 24 27 21 109 
30 21 20 29 107 
25 22 28 24 28 105 
18 26 25 25 26 104 
16 6 21 26 28 103 
17 18 21 14 26 98 
18 16 16 22 96 
15 19 22 13 26 96 

74 skyttar ha deltagit, var,av 37 st. har fullföljt. 

Jubileumsskölden 
hade denna gång 11 startande. Rune Lundqvist, 
som i slag är fruktansvärd, slog sitt två år gamla 
rekord med 1 poäng efter två överdådiga serier på 
94 och 95. Rönnmark leder ännu m'ed tre segrar 
före H. V. Johansson och Lundqvist med två. 
Det kan bli spännande värre om något år, ifall 
inte Rönnmark nästa gång avgör saken. 

1) Rune Lundqvist ........... 94 + 95 = 189 p. 
2) Johan Magnius .............. 91 + 86 = 177 » 
3) H. V. Johansson ............ 92 + 82 ,= 174 » 
4) Bertil Rönnmark .......... 89 + 84 := 173 ») 

5) N. S. Nilsson .................. 89 + 81 ,= 170 » 
6) David Ingevall ........ 84 + 76 := 160 » 
7) H. Axen .......................... 80 + 78 = 158 » 
8) Erik H. Svensson (kl. 4) 69 + 79= 148 » 

Till Göteborgspokalen 
har vi alltid stora svårigheter att få ihop lag. 
Denna tävling går traditionsenligt mitt i semes
tersäsongen och av de få, som är i staden, är 
det ännu färre som är i form för skjutning 
eller vill offra en god del av en sommarsöndag. 
Och härom är inget att säga. Laget nådde 445 
poäng och härtill bidrog främst H. V. Johansson 
med en 50-poängare i sista serien. 

H. V. Johansson . ............... 45 + 50 ,= 95 p . 
P. Naumburg .. ..................... 47 + 46= 93 » 
J. Magnius .. ........................... 46 + 45 = 91 » 
R. Lundqvist . ............... 45 + 42= 87 » 
G. Brundin .. ...................... 39 + 40 = 79 » 

Lagresultat 445 p . 

Som 1952 års vinnare av 

Kaknäspokalen 
hade vi att arrangera årets tävling, som gick den 
9 augusti. Av våra ess kunde vi endast plocka 
fram Rönnmark och Pelle Naumburg men Roll 
kilådde dem båda. Att döma av de olika lagens 
prestationer torde skjutvädret inte ha varit det 
bästa. De fruktade centralarna gjorde en svag 
skjutning hemma på sin mamas gata och slutade 
på tredje plats efter segrande Kungsholmen och 
Amatörlaget, som tog ett hederspris. Hur de 
olika lagen sköt framgår av nedanstående. 

Medelpoäng 
1) Kungsholmen (O. Langwall 92, 

K. E. Trång 83, N. Thornqvist 78, 
G. Kindstedt 91, N. Haskel 85) .. 

2) Amatör CP. Naumburg 86, B. 
Rönnmar k 88, S. Diedrichs 82, 
H. Roll 89, N. Östberg 81) ... . 

3) Central ..................... . 
4) SBUF ...................... . 
5) östermalm .. -............... . 

400-meterspriset av år 1950 

85,8 

85,2 
83,8 
83,75 
77,5 

Årets två tävlingar gav det delvis överraskande 
resultatet, att två tredjeklassare, S. Svederud och 
Olle Sjöberg, tog var sin seger och på samma 
resultat. Enda lilla skillnaden var, att Svederud 
hade 3 tioeUor mot Sjöbergs två; egentligen ett 
hårt öde att gå miste om en seger på en så ringa 
skillnad. Evert Svensson i klass 4 kom hårfint 
nära. Storhajarna Lundqvist och Zachrisson, den 
sistnämnde segrare:i fjol, gjorde sig denna gång 
inte gällande. Resultat: 

Klass 17/6-53 12/ 8-53 Bästa 

1) S. Svederud 3 90,53 90,53 

2) O. Sjöberg 3 90,5 2 86 90,52 

3) Evert Svensson 4: 90,25 90,25 
4) Sven Di,edrichs 4 89,5 84,25 89,5 
5) Hans Johansson 3 89 89 
6) Rune Lundqvist 5 87 87 
7) Erik Svensson 3 87 87 
8) A. Mossberg 5 86 86 
9) Y. Zachrisson 5 86 80 86 

10) G. Brundin 5 85 85 
11) Ulf Hultkrantz 4 82 79 82 

Första ståendeiävlingen 
den 3 maj blev i klass 5en seger för Roll, som 
slog N. S. Nilsson med 1 poäng. För de övriga 
ldasserna är från och med Ii år ett särskilt pris 
uppsatt och här vann Diedrichs. Som framgår 

9 
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av protokollet, var en uppdelning här nödvändig 
utom det, att den kan anses vara i hög grad 
rimlig. 

Klass 5: 

1) H. Roll .................... . 
2) N. S. Nilsson ............... . 
3) Nils östberg ............... . 
4) H. Axen ................... . 
5 ) B. Rönnmark ............. . 
G) R une Lundqvist ........... . 

Klass 4, Vet. och 3: 
1) Sven Diedrichs ............. . 
2) Georg Svensson ............ . 
3) Lars Andersson ........... . 
4) A. Weimark ............... . 
5) G. Bertz ................... . 

Andra ståendetävlingen 

41 p. 
40 » 
391 » 
390 » 
34 » 
32 » 

34 p. 
331 » 
33 » 
28 » 
21 » 

-gick onsdagen den 19 augusti och blev i den 
mulna kvällen en rätt besvär1l,ig sak. Roll gjorde 
dock en fin skjutning och vann överlägset före 
något överraskande Magnrius. Nilsson kunde inte 
göra sig gällande i skymningen. Följaktligen 
leder Roll överlägset och kan redan betrakta sig 
som årets segrare. Bra att det blir litet ombyte 
i toppen. I klass 4 leder Diedrichs men där är 
utgången ännu oviss, då på grund av den låga 
poängen allt kan hända. 

[(lass 5: 
l) H. Roll ................... . 
2) J. Magnius ............... . 
3) N. S. Nilsson ............. . 
4) Y. Zachrisson ............. . 

5 del tagare. 

](Zass 4- och övriga: 
1) S. Diedrichs ............... . 
2) Evert Svensson ........... . 
3) U. Hultkrantz ............. . 
4) Hans Johansson ........... . 
5) Erik Svensson ............. . 

11 deltagare. 

Täv/ingen om Augusti pokalen 

44 p. 
38 » 
37 » 
34 » 

30 p. 
28 » 
25 » 
23 » 
23 » 

biev liksom ,i fjol en smått dramatisk historia. 
Och det var Magnius, 'som även denna gång var 
huvudaktören i denna. I fjol ledde han efter 
huvudskjutningen och dubbelserien på 163 poäng 
men med tanke på vad som hände därefter 
förra året, lade han nu på en extra skyffel kol 
och nådde 1 poäng mera. Därmed ledde han 
med 6 poäng före Rönnmark och med 8 före 
därnäst följande man, N. S. Nilsson. Visserligen 
är det inte någon borgen för seger att leda endast 
med 6 poäng före Rönn mark i den avgörande 
serien, men eftersom ,qef).he inte visade Slig vara 
i högsta slag, fanns det gott hopp 0111 en lyckl'ig 
utgång. Det blev det doc.k inte. Men det var ju 
inte så särskilt svårt att slå Magnius, när han 
inte kunde åstadkomlna mer än synnerligen 

skrala 34 poäng. Så Rönnmark slog honom för
stås, med precis så mycket som behövdes, alltså 
med 1 poäng, vilket betyder, att han hade 41 
poäng, kanske inte så starkt av honom men 
gentemot Magnius nu tillräckligt. 

Sen var det ju det, att N. S. Nilsson sköt 47 
och knep Augustipokalen. Men det är liksom 
en annan historia. 

Evert Svensson tog priset för bästa f j ärde
klassare. 

Resultat: 

Klass 5: 

Huvudskj. 
1) N. S. Nilsson 68 88 47 
2) B. Rönnmark 69 89 41 
3) J.Magnius 73 91 34 
4) A. Mossberg 68 83 46 
5) H. V. Johansson 67 82 46 

Klass 4: 

6) Evert Svensson 
7) S. Diedrichs 
8) T. Nilsson 
9) U. Hultkrantz 

Krä ftskjutningen 

66 
68 
68 
60 

83 44 
77 40 
81 36 
70 33 

Summa 
203 
199 
198 
197 
195 

193 
185 
185 
163 

Nyfikenheten på vad skjutchefen hittat på var 
stor, men de 33 deltagare Birger Lundh trummat 
ihop behövde denna gång inte räkna med andra 
geometriska figurer än de kurvor, som finns 
på en kräfta. Den här gången gällde det näm
ligen att - utan provskott naturligtvis - på 
200 meter och under en tid 45 sekunder pricka 
in 6 skott mot en på en vit prick ldistrad kräfta 
och träffa denna i de delar, som gav mesta poäng
en. Et~ förslag av Mossberg och ;livligt undersfött 
av skjutchefen Magnius, att skyttarna skulle ligga 
med benen på vallen och huvud och överkropp 
framför och nedanför vallen, möttes aven ·sådan 
proteststorm, att de båda ansett det rådligast 
att omedelbart bege sig utrikes. Förslagsställaren 

. for för säkerhets skull ända till Korea, medan 
Magnius begav sig till sydeuropa, där han stan
nar, t'ills stormen bedarrat. 

I likhet med vad som varit fallet de senaste 
åren hade »finalen» förlagts till »Fiskis». Vår 
utmärkte Mubbmästare hade där ordnat en 
lbi.cl(er kräftsupe, under vilken m ,an samlade 
nervkraft - eller möjligen sökte döva nerverna! 
--- till den med spänning motsedda prisutdel
ningen, som med sedvanlig bravur och elegans 
förrättades av vår ordförande. Den som först 
fick stiga fram till det överfulla prisbordet var 
den inte okände HV, exakt inskjuten på alla 
avstånd mellan 90 och 565 nletet. Han vet tyd
ligen också, var kräftans ädlaste delar sitter. 
Jubel blev det, då veteranen Gunnar Hultkrantz, 
som trots allt inte glömt hort mästartakterna, 
uppropades SOlll a'l1,dre man. 'Och så följde hela 
långa raden pristagare, ända ned tiH den S0m 
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nöp punschhelan. Det var Dag Almstedt, och 
han välkomnades översvallande varmt av kam
raterna vid sitt bord. 

Klubbmästaren, som hade en stor kväll för 
sina anordningar och uppslag, hade skänkt ett 
par trevliga saker till ,en gissningstävlan. Den 
gick ut på att gissa festlokalens höjd över havet. 
Evert Svensson vann på 29,15 meter. Generöst 
skänkte han omedelbart den ena vinsten, en 
elegant cigarettändare, till en ny tävlan, där 
N. S. Nilsson visade en helt enkelt fantastisk 
förmåga att beräkna avstånd. Det gällde en bil
färd på 1.962 km. som han beräknade fel på 
futtiga 2 km. Någon vid »norra» bordet menade, 
att han borde utnyttja denna skicklighet även 
vid fältskjutningar. Och det lovade han göra 
om det blev någon fältskjutning, där ordentliga 
avstånd komme :ifråga. 

Det bästa med dessa tävlingar var dock, att 
föreningens kassa därigenom berikades med ej 
mindre än 89 kr. Heders, Birger! 

Men även en del andra medlemmar ska ha dt 
tack för visad generositet vid detta tillfälle. Och 
vem skulle då nämnas i första rummet om inte 
vännen Thure Bergentz, som flott som vanligt 
skickat en hundralapp för inköp av »Lite priser». 
Trots att han ej själv kunde delta. Även den 
frånvarande Efiic Thor hade ihågkommit dagen 
och Harry Friman kom som vanl,igt med sin 
tribut. Och så hade genom Harrys förmedEng 
en uppsättning finare verktyg skänkts av kapten 
Arvid Uggla. Det var priser :som uppskattades. 
Där fanns t. ,ex. en kofot, men vi ska inte tala 
om vem som smög den innanför kavajen. 

En lyckad kväll med god och hög stämning hos 
glada kamrater! 

Pristagare: H. V. Johansson, G. Hultkranlz, 
B. Lundh, N. Magnius, J. Magnius, H. Roll, H. 
Friman, K. A. Bergqvist (Matteus hv), E. Jennel 
(Kungsholmens hv), O. Holmberg, A. Bornelid, 
S. Diedrichs, B. Rönnmark, N. S. Nilsson, A. 
Mossberg, I. Hjelmström, H. Widestam, A. Ry
berg, Birgit Johansson, A. Pettersson, Erik Svens
son, S. Hildestrand, O. Sjöberg, H. Johansson, 
T. Fredborg (Matteus), I. Sandin (Kungsholms), 
U. Hultkrantz, Nils Fdman, Evert Svensson, A. 

Spegel över gevärsskyttet 
Lande oeh segraren - D. A,lmstedt. 

' pr den 20/8 1953 
Klass 5, 4- och Vet. 
Andersson, Lennart 28 
Axen, H. ....... , .. 46 44 28 28 28 
Brundin, Gustaf .... 46 45 45 30 30 27 
Diedrichs, Sven .... 46 45 44 29 27 
Frliman, Harry ...... 48 48 46 30 30 28 
Gardell, B. E. ...... 45 29 
Hallsten, Gunnar .... 47 
Hultkrantz, Gunnar . 28 
Hultkrantz, Ulf 28 
Ingevall, David .... 46 45 43 30 

J ohansson, Bengt .. 
Johansson. H. V. . .. 
Lunden, Einar ... . . 
Lundqvist, Rune 
Magnius, Johan 
Mossberg, Allan 
Naumburg, Nils 
Naumburg, Per .... . 
Nilsson, N. S. . .... . 
Nilsson, Torsten ... . 
Persson, Erik ..... . 
Prage, E .......... . 
Roll, H ............ . 
Rönnmark, B ...... . 
Schantz, B. ....... . 
Svensson, Evert 
Svensson, Georg ... . 
Weimark, Alex. . .. . 
Zachrisson, Y. 
Östberg, Nils 

]{lass 3. 
Sjöberg, O ........ . 
Svederud, S. . ...... . 

28 27 
50 49 48 29 29 
46 28 
50 49 49 30 28 27 
49 49 49 29 29 29 
46 44 
49 45 
48 47 44 
48 47 46 30 27 
46 46 45 29 28 27 
50 47 45 
44 43 30 
47 46 44 30 29 28 
47 46 45 29 

29 
28 
27 
29 

48 44 43 29 29 
43 

29 28 27 
27 

Svensson, Erik . . . . .. 45 
Klass 2. 
Bergkvist, H. 24 23 23 

Klass 1. 
Borg, P. E. 47 43 
Erriksson, S.. 43 23 
Gustafsson, H. 44 
Höglund, L. 44-
Johansson, B. 46-
Johansson, F. 25 2424 24 23 22 
Magnius, Nils ...... 49 48 47 

Klass R. 
Pettersson, Åke 50 50 49 

SM i Skövde. 

26 25 25 

29 29 
27 26 
29 
27 25 
29 
27 26 26 
29 29 28 

49 47 47 

. I Stockholmsförbundets lag i fältskjutning vid 
Svenska Mästerskapen i Skövde i början -av juli 
hade Amatör fått med halva antalet eller 3 man. 
Det var HV och Zachrisson, tvåa resp. trea i för
bundsmästerskapet, samt Enoch Prage, vald av 
förbundet. Våra skyttar gav ytterligare belägg 
för sin höga standar,d i fältskytte. Sålunda place
rade Slig Prage på sjätte plats bland hela eliten 
av Sveriges fältskyttar och blev överlägset bäst 
av stockholmsskyUarna. Men även HV och Zäta 
skötte sig med den äran, då den förre blev trea 
(34) och den senare fyra (32) i sitt förbundslag. 
I huvudskjutning hade Prage 77 poäng och i täv
ling mot 10-l'Iingad med 5 skott i vardera knä och 
stående fick HV en niondeplacering på goda 90 
poäng . 

Henry Axen 

gjorde en ypperlig - och överraskande - pres
tation genom att i Svenska Dagbladets korpora
tionsskjutning placera sig på andra plats på 95 
poäng, en poäng som inte många skjuter 'så ofta. 
Grattis! 

Il 
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Meddelande från 
pistolskjutkommitten 

Pistolserien. 

I femte matchen den 7/5 vann Amatör över 
Taxi med 665-630, vårt bästa resultat den här 
säsongen. Lagmedlemmarna hade: Holmberg 169, 
Fredriiksson 168, Mossberg 167 och Runngren 

- 161. 
Ing l:s skalp togs den 15/5 på Rockstabanan 

med 657- 621. Fredriksson bäst på 170. 
Så återstod den sista matchen, som vi ,skulle 

skjuta på vår bana den 20/ 5 mot seråeledande 
I 1, 2. I l :arna hade vunnit samtliga föregående 
matcher medan vi förlorat en. Totala skjut
poängen var för deras del 16 mer än för vår. 
Runngren hade i sista stund anmält förhinder 
och det var svårt att få tag i en reserv, men nye 
medlemmen Falk ställde sig till förfogande m'ed 
reservation för alltför ringa träning på nationella 
tavlan. Det var ganska lugnt i luften men klart 
och den 'sneda eftermiddagssolen är alltid besvä
rande på Rockstabanan. Under »försnackeh> var
nades också I 1 för de mystiska resultat, som 
tycks vara ofta förekommande just där. Detta 
besannades också under skjutningen. Första 
ronden vanns av I l med 221- 211, vilket ver
kade ganska betryggande. 1 andra var emellertid 
båda lika dåliga och vi tog igen en »pinne» m'ed 
213-212. Då passade en man från I l på att 
fråga efter ställningen, den meddelades högt och 
så sköts tredje ronden. Med Fredrikssons 60:a 
till hjälp lyckades vi få 222 mot 211 och hade 
således gett I 1, 2, deras första nederlag i år! 
Totalt alltså 646-644. Fredriksson bäst med 172, 
Mossberg närmast med 168. 

11,2, vann alltså div. III C med 12 seriepoäng 
och 4.536 skjutpoäng. Vi hade 12 resp. 4.522. 
Närmast kom L. M. Erricsson, våra besegrare, 
med 10 och 4.503. Sammanlagda resultaten av de 
5 bästa skjutningarna blev för deltagande ama
törer: 
G. Fredriksson ........................ 857 
A. Mossberg .......................... 839 
O. Holmberg .......... , .............. , 814 
G. Runngren .......................... 791 

Jubileumspokalen vpr av ål' 1950. 
1) Gösta Johannesson ..... ... . 
2) Allan Mossberg ........... . 
3) Aaro Aalto ............... . 

Sv. SPOl'tskytleförb. täv!. med grovpistol 
d. 30 maj. 

Gösta Johannesson ........... . 
Rune Lundqvist~ l.,: ........... . 
Gottfr. Runngren ............. . 
Allan Mossberg ............. . 
Sven Falk ................... . 
C.-A. von Friedrichs ......... . 

12 

136 p. 
118 » 

98 » 

525 » 
522 » 
515 » 
503 » 
499 » 
498 » 

Erik W ahlin ................. . 498 » 
496 » 
429 » 

Georg Fredriksson .......... . 
Aaro Aalto ................. . 

Sv. Pistolskytleföl'bundets 1'ikstävling med pistol 
på hemortens banor. 

Olle Holmberg ............... . 164 p. 
163 » 
162 » 
161 » 
160 » 
160 » 
157 » 
157 » 
156 » 
152 » 
150 » 

Rune Lundqvist ............. . 
Gottfr. Runngren ............. . 
Harry Friman ............... . 
Gösta Johannesson ........... . 
Allan Mossberg .. .. ......... . 
Erik Wahlin ................. . 
Alan Ryberg ................. . 
Sven Falk ................... . 
Georg Fredrikson ........... . 
Alex. Blomberg ............. . 

Tablå den 30/6 -53 över märkesskjutningen med 

pistol. 

Elitmärke, brons: 
Sven Falk 

tavla 46 47 - - - - - - - -
figur - - - - - - - - - -

C.-A. von Friedrichs 
tavla - - - - ~ - - - - -
figur 48 - - - - - - - - -

Rune Lundqvist 
tavla 45 46 - - - - - - - -
figur 48 49 - - - - - - - -

Gottfr. R unngren 
tavla 46 - - - - - - - - -
figur - - - - - - - - - -

Erik Wahlin 
tavla 46 - - - - - - - - -
figur - - - - - -- - - -

Mästarmäl'ke: 
Georg Fredriksson .... SI 
Harry Friman ....... S2 
Allan Mosssberg ... .. . S3 
Gösta Johannesson .... SI 
Gottfr. Runngren ..... B3 
Erik Wahlin .......... Gl 

Ål'talsmäl'ke: 
Harry Friman ........ G2 
Olle Holmberg ........ G2 
Gottfr. Runngren .... S2 
Erik Wahlin ........ Bl 

Å rtals plakett: 
Aaro Aalto ........... B2 
Dag Almstedt ........ B3 
Sven Falk ............ 
Georg Fredriksson .... G2 
Gösta Johannesson .... S3 
Rune Lundqvist ...... Bl 
Allan Mossberg ...... Gl 
Alan Ryberg ......... SI 

Bronsmärke: 
Johan Magnius ......... . 
Bertil Rönnmark ....... . 
Erik Svensson ......... . 

60 60 59 ---
58 57 57 6 6 6 
59 58 57 6 ' 6 6 
59 58 58 6 6 6 
59 59 58 ---

57 -----

56 55 - 6 6 6 
56 55 55 6 6 6 
55 55 55 ---
57 -----

58 <66 ----
57 55 ----
55 54 -----,- --

56 56 56 ---
57 56 56 6 6 6 
58 57 56 ---
58 56 55 6 6 6 
57 55 ----

40 40 38 - --
41--- --
41 41 - - --

...... 

~ , ..... 
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Meddelande från 
idrottskommitten 

Vårorienteringen 

gick den 3 maj nere i Tyresöm·ar kerna i samband 
med den s. k. »Söderproppan». Amatörerna 
sprang banan på 7,1 km. med fyra medelsvåra 
kontroller; två kärr, ett inägohörn och ett berg. 
Banan var trevlig med mycket vägval. Vädret 
var strålande och det var härligt i markerna. En 
sådan dag unnar man många fler amatörer att 
pröva vårformen i terrängen, i entävlingsform 
som orienteringslöpningen, där man utan publik 
kan gå eller springa efter behag, njutande av 
»tankens skärpa v,id kroppslig möda». 

Snabb löpande A. E. Blomberg triumferade 
bland amatörerna och avverkade sträckan på 
goda 1.16, närmast följd av G. Johansson, 1.34,30. 
P. Nordahi och G. Wijkström hade en hård spurt
uppgörelse, som den förre avgjorde till sin för
del med 1.50,32 före Wijkströms 1.51,55. 

Blomberg tog första int'eckningen i det av 
Bertil Rönmark nyuppsatta fina vandringspriset. 
Onekligen är det roligt se nya namn på priserna 
och vi hoppas nu att Blomberg kommer att be
vaka sina intr·essen i priset å fortsättningen. Re
sultatet av denna vårorientering kommer även 
att medräknas i det för vår- och höstorientering 
gemensamma vandringspriset. (Se progr.) 

Blomberg vann men på grund av handikap
beräkning får prislistan i övrigt följande utse
ende (den verkliga tiden inom parentes) : 

A. Blomberg ............. . 
G. Wijkström ........... . 
G. Johansson ............. . 
P. Nordahi ............... . 
A. Ryberg ............... . 

Serietäv/ingarna 

1.12,41 (1.16,00) 
1.25,25 (1.51,55) 
1.32,51 (1.34,30) 
1.44,09 (1.50,32) 
2.02,05 (2.22,55) 

avhöllos under tiden den 26 maj-16 juni och 
lämnade följ ande resultat: 

Seniorer: 
1) L. Edmen ............... . 
2) H. Olheden ............. . 

Yngre old bogs: 
1) S. Holman 
2) A. Blomberg 

Äldre old bogs: 
1 ) S. Ahrberg. 

3.078 p. 
1. 733 » 

2.943 p. 
1.546 » 

2.420 p. 

Tresteg hade i år utbytts mot stavhopp. 

Löpning 5000 meter 

ägde rum den 8 september, varvid Torsten Nils
son segrade med tiden 18.7,6 i yngre old boys
klassen. De övriga klasserna hade tyvärr ick'e 
samlat några deltagare. 

lO-kampen 
ägde rum den 18, 19 och 20 augusti under goda 
väderleksförhållanden. Resultatet blev följ ande: 

Seniorer: 1) L. Edmen, 3.472 p., ,som härmed 
fick en första inteckning d. Överste S. Rålambs 
vandringspris av 1953, 2) B. Löwenhielm 1.707 p., 
3) H. Olheden 1.619 p. 

Yngl'e old boys: 1) S. Holman, 2.969 p., 3 del
tagare. 

Äldre old bo,ys: 1) G. Wigselius, 2.501 p., 2) S. 
Åhrberg, 1.911 p. (7 grenar) och 3) H. Widestam 
1.287 p. 

Vetel'anel': 1) E. Löwenhielm 1.127 p., 2. H. 
Friman 1.062 p. 4 deltagare. 

Tävlan om de 25.000 poängen ställer sig för de 
främsta som följer efter årets tiokamp: 

Ernst Löwenhielm .................. 27.078 
Harry Fr:iman ...................... 24.988 
Nils NyIen ......................... 22.539 
Gottfrid Runngren .................. 18.420 
Sven Holm·an ....................... 17.141,5 
Bengt Sjöwall ...................... 12.572 
Ragnar Frunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.727 

Ernst Löwenhielm har sålunda under året för 
andra gången erövrat detta pris och får nu balan
sera 2.078 poäng till ett ev. tredje pris. 

En A lbert Engströms-historia. 
Korpral Lans: »Nå 153, kan han säja mej, 

va gevärets kölv ä åv?» 
Nr 153 tiger. 
Korpr·al Lans: »Nu va han allt forbannete dom 

som inte svarte, för se nu formulerar ja fråga 
möet j ädriare: Å v håcket träslag ä köl ven ?» 

FÄLTSKJiTTARl 
Höstens fältskjutningar går den 11 okto

ber och 8 november. Deltag mangra.nt! Svik 
ej lagkamraterna i föreningens egen serie tä vi ! 

BA NSÄS ONQEN 
lider mot sitt slut. Skjut de eventuel/t åter
stående märkes- el. mästarserierna någon av 
de närmast följande söndagarna, innan det 
blir sämre dagar, blöta.re och kal/a.re! 

Och så var det Du, som ännu inte skjutit 
50 skott. Kom ut och skjut dem! Du hjälper 
därmed föreningen ekonomiskt (statsanslaget/). 

Qlöm inte lag- o. handikaptävlingen den 
18 oktober. (Se programmet:) Anmälan senast 
kl 10.30. 
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Ja\ 
Himlen är blygrå, dag ut och dag in. Det är 

en pressande tid, hösten, även i år, då vi dock 
kunnat skatta oss lyckliga över det milda vädret 
och över att vi i så ovanligt hög grad sluppit 
ifrån regn och rusk. Nu går vi emellertid med 
stora steg mot julen, och då vill vi så gärna ha 
snö, som döljer de mörka och fula fläckarna i 
naturen. Från dagens hets och jäkt känns det 
rogivande och som en ljuvlig avkoppling att 
komma ut i ett vinterlandskap. 

Vi drömmer om en j ul med snö och is. Dröm
men kan bli verklighet, det vore ju rätt natur
ligt, men långtifrån säkert. I stället kan det 
bli inomhusväder och stunder för t. ex. läsning 
och stilla meditioner och i de dagarna, årets 
sista, flyger tankarna gärna tillbaka till hän
delser under året. Oftast dröjer de väl då vid 
de ljusa minnena, de mörka och sorgsna vill 
man skaka av sig, det är en nödvändig själens 
skyddsåtgärd. Vi äldre amatörer, som varit med 
sen i varje fall trettiotalet, vi glömmer dock 
inte så lätt de gamla amatörer, som nu för alltid 
lämnat våra led. Emil Hessler och Birger Iverus 
betydde mycket på sin tid för vår förening men 
kanske främst dock som vidmakthållare av den 
goda och friska kamratandan i Amatör. 

Minnen, j a l De passerar som bilderna i ett 
kalejdoskop, skimrande ofta, rikt facetterande, 
levande. Vad ett gott kamratskap berikar l Inte 
mcd de nödvändiga kalorierna för livets bestånd, 

Föreningens postgirokonto 51641 

l u '"r 
men med vitaminer l Och salt och kryddor där
till! Träffa på Eric Jennel t. ex., då han brassar 
på för fullt i skjutningen för guldmärket i kpist 
och man sj älv inte kommer till rätta med elän
det! Eller Percy Tham, dykande upp ute på 
Skuggan först den näst sista skjutsöndagen för 
året för att rädda märket, spexande i crazystil 
mellan serierna! Kom ut litet oftare, Percy! 

Så väcks man plötsligt ur sina drömmerier -
en telefonsigna1. »Hallå l De' är Henry. God fort
sättning!» - »Tack du, desamma, desamma l» 
--- »Jo, jag tänker på att jag nog borde ha skiljt 
på de olika märkena och inte slagit ihop dem. 
Nu vet man inte vem som får vad. Kpistguld
skyttarna Gardell och Jennel bl. a. vill väl inte 
blandas med t.ex. silverskyttarna Rönnmark 
och såna.» - »Nä, de' är tämligen klart, men 
de har ju inte fått Bladet än, så det har varit 
rätt så lugnt under helgdagarna. Och nu till 
nyår får de annat att tänka på. Hyran t. ex. 
Och årsavgiften till föreningen!» 

Ver kligheten har åter tagit vid. 

Av omständigheternas makt har »julnumret» 
blivit fördröjt i år. Hav överseende med redak
tören för det l Det skall bli en bättring - på 
ett eller annat sätt. 

Tack för i år! God Jul och Gott Nytt År l 

N. S. Nilsson 
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Thor Fredborg 
70 år 

En del människor gör så litet väsen av sig och 
har en sådan förmåga att på ett naturligt sätt 
»ingå i bilden», att vi kanske många ~,ånger inte 
förstår att riktigt värdesätta deras n arvaro och 
verksamhet ibland oss. Thor Fredborg är en så
dan människa och många har kanske inte tänkt 
på att han den 17 november fyllde de sjuttio. 
Stilla och flärdfritt har han så länge j ag kan 
minnas varit klockarfar för SAF:s allmänna 
idrott. Han har skött måttband och kronometer 
vid alla tävlingar och på övningar på östermalms 
i alla väder. Hans stora liggare med alla resultat 
prydligt inskrivna är ett ovärder~igt dok.ument. 
Ordet »omval» på årsmötena har Inte vant slen
trianmässigt: vi har inte kunnat tänka o~s att 
avstå från en så trogen, trägen och tnvsam 
kraft, som utan choser gjort sin stora insats f?r 
föreningens idrolt. Det är bra att vara en duktIg 
idrottsman, men frågan är om inte det där tysta 
arbetet bakom kulisserna ofta är lika värdefullt 
för en förening. Trotjänarnas skara tunnas ut 
i vårt nutidsjäkt. Desto roligare är det att finna 
att sällsynta exemplar fortfarande existerar. Or
det »originell» i det sammanhanget är en heders
benämning. 

Vännen Thor, Du vet att vi alla som svettats 
och slitit på Östermal.qIs förstår att rätt värde
s ~~ tta vad Du gjort inom gamla SAF under all~ 
dessa år för dess gamla skötebarn idrotten. ~l, 
och säkert hela föreningen med oss, tackar DIg 
för Ditt oegennyttiga arbete och h oppas få se ~ig 
m ånga 8.r ännu med Dina verktyg klockan, matt
bandet och pennan. Vi komm·er alltid alt ropa 
»omvah! 

Gösta Wijkstl'öm. 

Oustaf Brundin 
50 år 

Ja det är han faktiskt! Den 14 oktober stegade 
. en h;ndfull amatörer med ordföranden i spetsen 
upp till Gustaf Brundins bostad, där han hyllades 
med välförtjänta vackra ord, med blommor, 
SAF:s förtjänstplakett i silver och en av styrelse
och andra kamrater hopbragt gåva. 

Gustaf Brundin är, som ni ju vet, en man med 
goda personliga egenskaper, som i förening med 
hans praktiska och verklighetstrogna syn på 
saker och ting gör honom till en mycket använd
bar kraft på olika områden. Författaren härav 
smickrar sig med att på ett mycket tidigt sta
dium av bekantskapBn ha upptäckt och, skam 
till sägandes, dragit ' betydande fördelar därav. 
Dock ej endast för egen del. Vid tillfrågan av 
undertecknad ställde han sig omedelbart till 
förfogande för vice skjutchefsposten och den var 
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under de fyra åren sannerligen ingen sinekur. 
Inget arbete eller tjänst drog han sig för, ingen
ting var besvärligt. När vår lilla paviljong by?g
des, var det Gustaf Brundin, som gav byggmas
tarna Skarp de goda råden, sörjde för inredning, 
för målning. Då j ag en lördag kväll i skymningen 
kom ut till Skuggan i något ärende, vem var 
inte där och höll på med att gräva igenom vägen 
till vallen för den nya telefonledningen om inte 
Brundin och hans fru! Undra på att det är 
roligt att arbeta tillsammans med en sådan 
kamrat! 

Efter ett par års »vila» från Amatörjobbet 
var han färdig att åta sig sekreterareposte~ efter 
Gardclls långa t j änst. Där sitter han nu; VI hop
pas länge. 

Gustaf Brundin är försynt och tillbakadragen 
till sitt väsen och skryter inte ens, när han skju
tit bra, n ågot närmast ofattligt för en v~nlig 
människa. Han har en hög och utsatt post l det 
civila med en mycket stor arbetsbörda. Det hind
rar honom på intet sätt att alltid grundligt 
genomtänka och planera sina upp~.ifter oc~7 för
slag inom föreningens styrelse, dar han ar en 
av de allra värdefullaste och verksammaste kraf
terna. Och så är han därtill en så bra kamrat. 
Vi tillönskar honom hälsa och all välgång. 

N. S. Nilsson. 

7e-åringar 
Jägmästare Ivar Hjelmström, för ej alls så 

länge sen aktiv både i styrels~m och som sky~t, 
firade den 4 november sin 70-arsdag. I den man 
Ivar numera ägnar sig åt någon slags skjutnin.g, 
blir det med bössan i skogen, »för det kan JU 
komma en älg ... ». Vi hoppas vår vän Ivar 
Hjelmström ännu i många år får ströva omkring 
i skog mark, som han älskar att göra. , 

Direktör Gunnar Friman, längre tillbaka lika
ledes verksam inom föreningen och stödj are av 
dess verksamhet, fyllde den 13 november 70 år. 

Båda j ubilarerna uppvaktades av föreningen 
med telegram . 

Meddelande från styrelsen 

NY A MEDLEMMAR. 

Lab.bitr. Arne Andersson, ingenJor Stig An
dersson, farm. stud. Henry Bervenmark, stud. 
Anders Henriksson, stud . .J an Henriksson, överste 
Ragnar Isacsson, major Erik Nygren och stud. 
Arne Baumbach. 

Välkomna! 
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Meddelanden från 
skjufkommitten 

J öNKöPINGSMATCHEN. 

gick lördagen den 30 maj. Det var bra väder 
och våra skyttar utnyttjade tillfället med en 
uppvisning i den högre skolan. Åttamannalaget 
nådde ett så utomordentligt resultat som 736, 
d. v. s. 92 poäng i medeltal på de båda hastiga 
serierna, och det presteras inte när som helst. 
Det var dock egentligen endast 5 man, som sköt 
så öv·erlägset bra, med Rune Lundqvis t i toppen 
på 96. Detta goda resultat överträffades dock 
av jönköpingsbon Kurt Stenkil, som prickade 
in hela 98 poäng! En annan medlem av jönkö
pingslaget, landshövding Olle Ekblom, ett syn
nerligen ofta omnämnt namn under avtalsför
handlingar, missade på en femetta Amatörför
eningens silvermedalj, vilken vi gärna unnat 
honom. Men han har ju flera chanser. Och så 
här sköt de båda lagen: 

.J önkö ping: 
K. Stenkil ..... . 
O. Lindecrantz . . 
H. Hovbrant ... . 
A. Eklöf ....... . 
O. Ekblom . ... . 
S. Hallberg ..... . 
S.-O. Svensson .. 
J. Johansson ... 

H. Larsson ..... . 
O. Eklöf . . ..... . 

98 
92 
92 
91 
91 
85 
85 
83 

717 
81 
81 

Amatör: 
R. Lundqvist ... . 
E. Persson ..... . 
P. Naumburg ... . 
H. V. Johansson . 
B. Rönnmark ... . 
T. Nilsson ..... . 
J. Magnius ..... . 
G. Brundin .... . 

N. S. Nilsson ... . 
H. Roll ....... . 

96 
95 
95 
94 
92 
89 
88 
87 

736 
87 
85 

FEMTE TRÄNINGSTÄVLINGEN. 

som gick i samband med tävlingen om Augusti
pokalen, hade samlat 18 deltagare. Av de 14 
skyttarna i klasserna 5-1 var det endast Mag
nius senior och junior, som kom över 70. Av 
rekryterna var Åke Pettersson bäst på 98 poäng. 
För de högsta klasserna utgjorde tävlingen även 
första omgången i Augustipokalen, så det hade 
varit dubbel anledning att hålla sig framme. 

Klass 5: 
1) J. Magnius ...... . 
2) B. Rönnmark ... . 
3) N. S. Nilsson ... . 
4) A. Mossberg ..... . 
5) H. V. Johansson 

Klass 4: 
1) S. Riedrichs ..... . 
2) T. Nilsson ....... . 
3) Evert Svensson .. . 
4) Ulf Hultkrantz 

Klass 3: 

46 + 27 = 73 p. 
41 + 28 = 69 » 
41 + 28 = 68 » 
38 + 30 = 68 » 
43 + 24 = 67 » 

44 + 24= 68 p. 
41 + 27 = 68 » 
42 + 24= 66 » 
35 + 25 = 60 » 

1) Olle Sjöberg ...... 37 + 28 = 65 p. 

2) Erik H. Svensson 
3) Lars Andersson 
4 ) S. Svederud ..... . 

Klass 2: 
1) K. H. Bergkvist 

Klass 1: 
1) Nils Magnius ..... 
2) Folke Johansson 

Klass R: 
1) Åke Pettersson .. 
2 ) Gösta Falk ..... . 

45 + 17 = 62 » 
42 + 19 = 61 » 
36 + 25 = 61 » 

40 + 17 = 57 p. 

48 + 29 = 77 p . 
36 + 28 = 64 » 

48 + 50 = 98 p. 
36 + 43 = 79 » 

Genaalprotokoll från tränings tävlingarna 
år 1953. 

Klass 5, 7 ha fullföljt: 

1) J. Magnius .... 71 
2) R. Lundqvist .. 73 
3) H. Friman . ... 76 
4) H. Axen ...... 65 
5) H. V. Johansson 69 
6) G. Brundin . . .. 68 
Klass 4, 4 ha fullföljt: 
1) T. Nilsson .. ,. 64 
2) S. Diedrichs ... 57 
3) S. Hildestrand 59 
Klass Vet.: 
1) G. Hultkrantz 64 
Klass 3: 
1) O. Sjöberg .... 
2) E. Svensson . . 67 
Klass 2: 
1) K. H. Bergqvist 66 
Klass 1: 
1) Nils Magnius 75 
2) F. Johansson 

FöRBUNDSTÄVLINGEN 

73 71 78 
77 73 

74 68 
72 74 

69 
68 67 

75 62 
59 73 

66 66 

61 61 

65 66 
63 58 

60 66 66 

74 74 77 
60 65 

3 bästa 
73 224 

223 
218 
211 

67 205 
203 

68 207 
68 200 

191 

186 

65 196 
62 192 

57 198 

77 229 
64 189 

avhölls för klasserna 5-3 den 31 augusti och för 
de övriga den 5-6 september. 34 deltogo från 
vår förenin'g och de som skötte sig bäst var nog 
förstaklassarna med Stig Andersson som topp
man på 78 p. Amatör hade ingalunda någon stor 
dag: endast Rönnmark och Pelle NaUlnbm'g gick 
vidare till mästerskapets andra omgång men 
rönte där ödet att genast slås ut. I huvudtäv
lingen delade vårt lag med Pelle 75, Rönnmark 
74, Prage 73, H. V. 72 och N. S. Nilsson 70 första
platsen med Skarp 2 och fick därmed inteckning 
i vandringspriset. 

Huvudskjutningen. 

Klass 5, 11 delt.: 
P. Naumburg ...... . 
B. Rönnmar k ....... . 
E. Prage ........... . 
H. V. Johansson ... . 
N. S. Nilsson ....... . 
Henry Roll ......... . 
D. Ingevall ......... . 

45 + 30= 75 p. 
48 + 26 = 74 » 
43 + 30 = 73 » 
43 + 29 = 72 » 
40 + 30 = 70 » 
44 + 25 = 69 » 
38 + 30 = 68 » 
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Klass 4, 7 delt.: 
S. Diedrichs ........ . 
Sven Bertz ......... . 
Torsten Nilsson ..... . 
Eric Thor ......... . 

Klass 3, 5 delt.: 
Erik H. Svensson ... . 
Lars Andersson .... . 
Gunnar Bertz ....... . 

Klass 2, 4 delt.: 
Berit Johansson ..... . 
S. Jönsson ......... . 
K. H. Bergkvist ..... . 

Klass 1, 6 delt.: 
S. Andersson .... . .. . 
Erik Borg ......... . 
P. Liedholm ....... . 
Brink .. ... . ... . ... . 
Birgit Johansson ... . 
Folke Johansson .... . 

Klass R: 
Åke Pettersson ..... . 

ExtratävlingaJ'. 

Klass 5 (dubbelserie): 
B. Rönnmark ...... . 
P. Naumburg . .. . ... . 
H . V. Johansson ... . 
H. Roll ........ . ... . 
Nils Östberg ....... . 
N. S. Nilsson ....... . 
E. Prage .......... . 

[{lass 4 (lO-ringad): 

46 + 25 = 71 p. 
45 + 24 = 69 » 
40 + 27 = 67 » 
40 + 26 = 66 » 

38 + 27 = 65 p. 
39 + 25 = 64 » 
41 + 22 = 63 » 

45 + 27= 72 p. 
47+23=70 » 
43 + 26 = 69 » 

49 + 29 = 78 p. 
48 + 29 = 77 » 
46 + 30 = 76 » 
48 + 27 = 75 » 
48 + 27 = 75 » 
46 + 29 = 75 » 

37 + 50 = 87 p. 

45 + 47 = 92 p. 
42 + 47= 89 » 
40 + 48 = 88 » 
43 + 45 = 88 » 
41 + 46 = 87 » 
43 + 42 = 85 » 
41 + 44 = 85 » 

S. Diedrichs .......... . . . ...... 85 p. 
Torsten Nilsson ..... . . . . . . . . . .. 84» 
A. Aalto ...................... 82» 

Klass 3 (lO-ringad): 
Lars Andersson ............... 83 p. 

Mästerskapet: 
B. Rönnmark ....... 92 + 44 = 136 p. 
P. Naumburg 89 + 44 = 133 » 

RIKSSKÖLDEN 

fick i år ett rekorddeltagande. Uppslagsrike sek
reteraren H . V. Johansson kunde i år registrera 
en ökning med flera hundra deltagare, och det 
är tacknämligt inte minst därför, att han genom 
ändrade bestämmels'er och omlagt skjutprogram 
fått klasserna 3 och 2 att i betydligt större om
fattning intressera sig för denna tävling. Vi tror, 
att han är inne på rätt spår. 

Från vår förening ställde 27 man upp, vilket 
är ett gott resultal. De skjutna poängerna kunde 
dock ha varit bättre. Det bästa resultatet preste
rade H. V. själv och unga dottern Berit sköt 
också bra. Oväntat svagt däremot sköt två av 
våra annars säkraste gossar, Pelle och Nisse 
Naumburg, vad anledningen nu kunde vara. Där
med kom vårt förstlf lag med dessa båda samt 
Bertil Rönnmark, som dock själv hade hyggliga 
139, alldeles bort, medan andralaget med H. V. 
på 140, N. S. på 136 och Prage på 134 nådde 410 
och pl'isplats . Resultat för de bästa: 
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Klass 5, 12 delt.: 
H . V. Johansson .............. 140 p. 
B. Rönnmark .................. 139 » 
N. S. Nilsson ........... . ...... 136 » 
E. Prage ................... . .. 134 » 
Per Naumburg . ... . ........... 130 » 
H. Axen ...................... 127 » 
Nils Naumburg ................ 126 » 
Y. Zachrisson ..... .......... . . 123 » 

Klass 4, 8 delt.: 
Sven Diedrichs ........... . .... 125 p. 
W. F. Samuelsson ....... . . . .. 120 » 
A. Aalto ...................... 119 » 
Torsten Nilsson ................ 119 » 

Klass 3, 3 delt.: 
Lars Andersson ..... . ......... 130 p. 
Erik H. Svensson .............. 127 » 
Hans Johansson ........... . .. 120 » 

Klass 2, 4 delt.: 
Berit Johansson ....... . ....... 144 p. 
Stig Jönsson .............. . ... 134 » 
K. H. Bergkvist ............... 131 » 

TREDJE STÅENDESKJUTNINGEN 

den 13 september gick i hård blåst, som endast 
H. V. Johansson hyggligt bemästrade. Roll ledde 
så överlägset efter de båda första tävlingarna, 
att han inte brydde sig om att komma ut. Atta 
man deltogo. 

Klass 5: 
1) H. V. Johansson ............ 40 p. 
2) N. S. Nilsson ........... . .. 35» 
3) G. Brundin ................ 34» 

Klass 4-, Vet. o. 3: 
1) Ulf Hultkrantz ....... .. .... 33 p. 
2) Sven Diedrichs . . . . . . . . . . . . .. 33» 
3) Hans Johansson ............ 28» 

Slutresultat av 1953 ål'S ståendetävlingaJ·. 
Klass 5: 

Två bästa 
1) Henry Roll ......... 41 44 85 p. 
2) N. 8'. Nilsson ... , .. 40 37 77 » 
3) H. Axen ........... 39 29 68 » 
Klass 4, Vet. o. 3: 
1) Sven Diedrichs ...... 34 33 67 p. 
2) Ulf Hultkrantz ...... 25 33 58 » 

3) Hans Johansson .... 23 28 51 » 

ÅRSPRISSKJUTNINGEN 

den 20 september gick i gott skjutväder utan 
besvärande vind men med stundom växlande 
belysning. 54 medlemmar gick med goda för
hoppningar i elden. En del infriades, andra inte. 
Den ändringen hade vidtagits i skjutprogrammet, 
att 400-meterstävlingen slopats. I stället hade 
inlagts en tävling med dubbelserie på 300 meter, 
vilken samtidigt utgjorde första omgången för 
femteklassarnas mästerskapstävling. Som bekant 
har från och med i år bestämmelserna för del
tagande i denna ändrats, så att numera endast 
skyttar från högsta klassen få vara med. Mäster-
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skapstävlingen fick f. ö. en överraskande utgång 
genom att nyblivne 60-åringen N. S. Nilsson i en 
växlingsrik och spännande strid med Pelle 
Naumburg kunde tillkämpa sig segern. Det är 
inte så ofta numera det blir en ny mästare i 
skolskjutning i Amatörföreningen, och det var 
därför inte svårt att förstå den nye mästarens 
glädje. Han hade emellertid även i övriCit en 
lyckad dag med segrar i de båda extratävlingarna, 
så att det är kanske inte oriktigt aU säga, att 
dagen var Nilssons .. . Pelle vann dock huvud
skjutningen ~ med Roll på samm a poäng -
och blev tvåa i båda extratävlingarna. Pn den 
lO-ringade tavlan hade han 95 med fem tior -
e~ 50-poängare! - men fick likväl stryk av 
NIlsson, som hade samma poäng men åtta vita. 
Av övriga resulta t kan n ämnas Birger Schantz' 
74 i huvudskjutningen , Birgit Johansson s utom
ordentliga fu llträff m ed 100 och fem tioettor i 
extratävlingen samt rekryten Åke P etterssons 
likaledes oslagbara poäng i samma tävling. Han 
hade f. Ö. fullt även i h uvudtävlingen. Bra gjort! 

Resultatlistorna få i övrigt t ala för sig sjä lva 
och vi skall i s tället ägna oss litet åt den spän
nande mästersk apstävlingen. I dennas för sta om
gån g st ällde föl j ande upp: P elle Naumbur g, H . 
Roll, H. V. J oh an sson, Brundin, Axen , F riman, 
E rik P er sson, Zachrisson, Prage, D . Ingevall och 
N. S. Nilsson. Inga märkvärdiga resultat n åddes 
i d enna omgång, men den si stnämnde ledde p å 
92 m ed P elle p å 91, Zach ris son och Prage på 90, 
var efter följde Brundin och Roll på 87. P ersson 
och H . V. var ytterligare distanserade. I andra 
o~gångens hastiga serie sköt Pelle 48 och gick 
darrned - och som väl de fl esta trodde - defini
tivt upp i ledningen, då N. S. fick nöja sig med 
46. Zachrisson och Brundin säkrade sin final
plats genom aU båda skjuta 47, medan Prage 
kom ur och endast nådde 42. Han kom dock med 
som siste man. Persson och H. V. jämte de övriga 
blev utslagna. Pelle ledde alltså på 139 före N. S. 
på 138, så Zachrisson på 137, Brundin 134 och 
Prage 132. 

Sista omgången börj ad e, Pelle startade denna 
med att skjuta 2 fyror i liggande och förlorade 
därmed ledningen till N. S. som sköt fullt. Zäta 
var inte sämre och följde alltså som en skugga . 
Pelle återtog dock ledningen i knästående, då 
han sköt fullt med två femettor och två sådana 
hade också N. S. men även en trea. Stående
skotten kom! N. S. fick femma och fyra , Pelle 
femma och trea! Båda hade alltså samma poäng 
och särskjutning skulle ske med en likadant 
skjuten serie. Men de övriga finalisterna skall 
inte glömmas bort. Zachrisson och Brundin sköt 
åter lika, varför alltså den förre behöll sitt för
språng från första omgången och nådde 182, 
tre poäng före Brundin. Prage hade fortfarande 
inte kommit ur fyran . 

Iomskj u tningsser iens liggande hade N. S. fyr a 
vita mot Pelles tre, som sköt starkt i knästående, 

där N. S. tappade en poäng. Och så skulle stå
ende åtcr avgöra striden. 

Pelle sköt mycket snabbt sina skott och hade 
lämnat vallen, innan N. S. skjutit sitt första. 
N. S. visste, vad det gällde nu - segern, SEGERN, 
var inom räckhåll! Inget slarv, lugn, lugn! Inget 
skott fick gå, därför att han tyckte, att han inte 
kunde hålla ut längre. Han tar ner geväret, drar 
ett par djupa andetag. Geväret lyftes åter, men 
det är svårt. Det hettar i huvudet, pulsen bultar 
och ger u tslag på geväret, så att kornet gör små 
snabba rörelser i kvart scirkelform. Ner med 
geväret, en liten justering av armbågsskyddet på 
vänster armbåge, ett par djupa andetag! Geväret 
lyftes igen, ögat fixerar kornet genom dioptern 
m ot u n derkanten av pricken - det går bättre nu, 
så - lite lågt bara men m inst i fyran, och kornet 
ä r j u på väg upp! - fingertoppen gör blixt
snabbt sin plikt! Skönt, nu är det inte så svårt 
längre! Ytterligare ett par andetag, anläggning. 
H ur mycket kan det vara kvar? 20- 25 sekun der? 
Kornet dras mot pricken - lite högre bara och 
lite mera åt h öger! det h åller sig envist åt vän
s ter! -- h an vrider vänst ra foten n ågot och får 
b ättre vinkel - det b lir bättre så. Tio sekunder 
kvar kanske, han är beredd, om sign alen går 
- korn et tvingas in mot sin r ätta punkt - det 
dr ar åter över lite å t vän ster men stannar -
h öj den är bra - kornet vänder inåt pricken igen 
- ett snabbt tryck m ed fingr et - skottet går! 
Aåh! ! Så obeskrivligt ~könt det känns! 

Och så kommer det två femmor p å N. S :s tavla, 
medan den fine m en fruktansvä r de motst åndaren 
Pelle denna gång h ar otur och får nöja sig med 
fyra och tvåa. 

Eric Jennel hyllar varmt den nya Mästaren, 
som hissas av starka kamrater. Det var en dag! 

Svensk Huvudskjutning. 

Klass 5, 11 delt.: 
1) P. Naumburg ... . 
2 ) H. Roll . . ...... . . 
3 ) H. V. Johansson . . 
4) G. Brundin . .... . 
5) H. Axen ..... . . . . 
6 ) H. Friman . . .... . 
7 ) Erik Persson .. . . 
8) Y . Zachrisson ... . 
9) E . Prage . .. ... . . 

10 ) D. Ingevall .. ... . . 
11 ) N. S. Nilsson ..... . 

Klass 4, 16 delt. : 
1) Birger Schan tz 
2 ) S. Diedrichs . . ... . 
3 ) B. Jacobsson ... . . 
4) S. Hildestran d ... . 
5 ) T . Wanselius ... . 
6 ) E . Lunden ...... . 
7) Eric Thor ....... . 
8 ) Conny Niring ... . 

47 + 28 = 75 p . 
45 + 30 = 75 » 
46 + 28 = 74 » 
46 + 26 = 72 » 
44 + 28 = 72 » 
42 + 29 = 71 » 
42 + 26 = 68 » 
40 + 28 = 68 » 
46 + 21 = 67 » 
40 + 25 = 65 » 
39 + 26 = 65 » 

44 + 30 = 74 p . 
42 + 27 .= 69 » 
42 + 27 = 69 » 
40 + 26 = 66 » 
40 + 26 = 66 » 
42 + 23 = 65 » 
40 + 25 = 65 » 
40 + 24 .= 64 » 
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9) Torsten Nilsson 
10) Ulf Hultkran tz 

38 + 23 = 61 » 
35 + 26 = 61 » 

Klass Vet., 5 delt.: 
1) Nils Lovenius ... . 
2) O. Löfmark ..... . 
3) Gunnar Hultkrantz 
4) A. v. Krusenstierna 
5) E. Jennel .. ... .. . 

38 + 27 = 65 p. 
38 + 25= 63 » 
35 + 25 = 60 » 
36 + 21= 57 » 
34 + 23 = 57 » 

Klass 3, 7 delt.: 
1) Hans Johansson 
2) O. Sjöberg ..... . 
3) Erik H. Svensson .. 
4) A. Bornelid ..... . 
5) Y. Sahlin ....... . 
6) Birger Lund ..... . 
7) Gunnar Hertz 

47 + 27 = 74 p. 
43 + 23 = 66 » 
41 + 24= 65 » 
39 -+ 26 = 65 » 
37 + 27= 64 » 
35 + 27 = 62 » 
44 + 17 = 61 » 

Klass 2, 5 delt.: 
1) Stig Jönsson ..... . 
2) K. H. Bergkvist .. . 
3) 1. Sandin ...... . . 
4) Berit Johansson 

47+24=71 p. 
46 + 25 = 71 » 
45 + 26 = 71 » 
41 + 22 = 63 » 

Klass 1, 6 delt.: 
1) Birgit Johansson 
2) Krister Digman .. . 
3) H. Gustavsson ... . 
4) Lennart Engberg 
5) Folke Johansson 

48 + 29 = 77 p. 
48 + 27 = 75 » 
43 + 27 = 70 » 
38 + 28= 66 » 
42 + 23 = 65 » 

Klass R, 3 delt.: 
1) Åke Pettersson ............ . 
2) Ann Löfmark ' ............. . 
3) Arne Baumbach ... ... ..... . 

Extratävling A (lO-ringad). 

Klass 5: 
1) N. S. Nilsson ............... . 
2) P. Naumburg ............. . 
3) Y. Zachrisson ............. . 
4) E. Persson ................ . 
5) H. V. Johansson ........... . 
6) G. Brundin ......... , ...... . 
7) E. Prage .................. . 

Klass 4, 15 delt.: 
1) T. Nilsson ................. . 
2) Evert Svensson ... . ........ . 
3) I. Baumbach ............... . 
4) E. Lunden ... , ... "., .. , .. . 
5) G. Svensson ,." ...... , .... . 
6) E. Thor ..... , .. , ,. ,,' .. , ., . 
7) S. Hildestrand ... ,."", ... . 
8) Ulf Hultkrantz , , . , . , , , ..... , 

Klass Vet., 4 delt,: 
1) N. Lovenius ............... . 
2) Gunnar H ultkrantz .. ....... . 

Klass 3: 
1) Y. Sahlin ~ . .• . . . . . . . . . . . . . . . 
2) Erik Svensson .... . ........ . 
3) A. Bornelid ............... . 
4) O. Sjöberg .. , ............. . 
5), B. Lundh ., ...... , ........ . 
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50 p. 
49 » 
39 » 

95 p. 
95 » 
92 » 
90 » 
89 » 
88 » 
85 » 

84 p. 
81 » 
80 » 
80 » 
80 » 
80 » 
78 » 
76 » 

79 p. 
67 » 

80 p. 
80 » 
76 » 
72 » 
68 » 

Klass 2: 
1) Jörgen Lenstrup ........... . 
2) Berit Johansson ........... . 
3) Stig Jönsson ............ , .. . 

87 p. 
76 » 
76 » 

Klass 1: 
1) Birgit Johansson .......... . 100 p. 
2) Krister Digman ....... ' ., .. 84» 
3) Folke Johansson ............ 82» 

Klass R: 
1) Åke Pettersson ............. 100 p. 
2) Arne Baumbach ............ 93» 
3) Ann Löfmark .............. 91» 

Extratävling B (två precisionsserier ) . 
Klass 5, 11 delt.: 

1) N. S. Nilsson ..... . 
2) P. Naumburg ... . 
3) Y. Zachrisson ... . 
4) E. Prage ....... . 
5) G. Brundin ..... . 
6) H. Roll .... . .... . 
7) E. Persson .. .. .. . 
8) H. Axen ........ . 
9) H. Friman ...... . 

10) H. V. Johansson .. 
11) David Ingevall .... 

45+47=92 p. 
48 -f 43 = 91 » 
47 + 43 = 90 » 
48 -+ 42 = 90 » 
40+47=87 » 
44 + 43 = 87 » 
46 + 40 = 86 » 
40 + 46 = 86 » 
41 + 43= 84 » 
41 + 42 = 83 » 
40 + 41= 81 » 

Klass 4, Vet. och 3, 19 delt.: 

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

10) 

1) Sven Diedrichs, 4 .. 
2) T. Nilsson, 4 .... 
3) Evert Svensson, 4 . 
4) G. Svensson, 4 .... 
5) S. Hildestrand, 4 .. 
6) E. Lunden, 4 .... 
7) G. Hultkrantz, Vet. 
8) T. Wanselius, 4 .. 
9) E. Thor, 4 .... . .. . 

39 + 47= 86 p. 
44 + 42 = 86 » 
44 + 41 = 85 » 
44 + 39 = 83 » 
39 + 44 = 83 » 
42 + 40 = 82 » 
39 + 38 = 77 » 
38 + 39 = 77 » 
39 + 38= 77 » 

M ästel'skapstävlingen. 

N. S. Nilsson .... 92 46 47 185 49 
P. Naumburg .... 91 48 46 185 46 
Y. Zachrisson ... 90 47 45 182 
G. Brundin . .... 87 47 45 179 
E. Prage ....... 90 42 42 174 
E. Persson ..... , 86 45 131 
H. V. Johansson. 83 46 129 
H. Roll ......... 87 41 128 
H. Friman ...... 84 43 127 
H. Axen . ....... 86 37 123 

SPOR TSKYT1IEMÄSTERSKAPET 

gick åter till Pelle Naumburg för 256 poäng. Där
efter följ de H. V. Johansson på 252 och Nisse 
Naumburg på 249 och där hade de övriga del
tagarna inte mycket att säga till om. 
Mästare: P. Naumburg .................. 256 

2) H. V. Johansson ............... 252 
3) N. Naumburg .................. 249 
4) N. S. Nilsson .. ,............... 239 
5) G. Brundin .................... 238 
6) S. Svederud ......... . . . . . . . . . .. 225 
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l TÄVLINGEN OM FM-GEVÄRET 

hade de tre sistnämnda handikap och kunde där
för vända på steken, så att Nilsson vann och med 
3 poäng nådde samma poängsumma som llrun
din, som nu fick 2 och kom upp i 8 sammanlagt. 
7 poäng fordras för att definitivt erövra detta 
gevär: hur särskiljning skall ske är i skrivande 
stund inte bekant. Ställningen efter 1953 års 
tävling: 

N. S. Nilsson. . . .. . . . . . . . .. 3 -+ 5 = 8 
G. Brundin . .. .. .. .. .. .. ... 2 + 6 = 8 
P. Naumburg ............. 1 -+ 3 = 4 

B. Rönnmar k .......................... 3 
W.Hjukström ... ... ................... 3 

Tävlingen om direktör A. Weimm'ks Vpl'. 
i kpistskjutning, som gick samma dag som års
prisskjutningen, fångade mångas intresse. Ty
värr medgav inte banförhållandena, att alla fingo 
skjuta men sammanlagt 16 hade tålamod nog 
att vänta på sin tur bland alla skarpskyttarna. 
Av dessa sexton voro dock endast 11 berättigade 
aU deltaga i tävlingen men icke förty sköts bästa 
resultatet av lägreklassaren Löfmark, för vilket 
han bör ha en blomma. Den som tog första in
teckningen i priset var emellertid Harry Friman, 
men så har han också tagit guldmärket i år. 
Resultat: 

1) H. Friman .................... 86 
2) H. V. Johansson .............. 82 
3) O. Sjöberg .................... 82 
4) E. Jennel ............... ,..... 77 
5) B. E. Gardell . . . . . . . . . . . . . . . . .. 76 
6) T. Nilsson .................... 75 

Klass 1 (utom tävlan) : 
O. Löfmar k ....... ,.............. 86 
P. NordahI . ............. ........ 84 
Folke Johansson. . . . . . . . . . . . . . . . .. 72 
l. Sandin ........................ 71 

FöRBUNDSTÄVLINGEN PÅ KPIST 

gick den 4 oktober. Av deltagande amatörer var 
det endast tre, som kom på prisplats. Harry 
Friman höll sig även nu framme och var vår 
ende man i prislistan för klass 3, medan Löfmark 
i klass 1 åter hade dagens bästa poäng - av 
amatörerna förstås. 

Resultat: 

Klass 3: 
31) H. Friman ... . ..... .. ...... 83 p. 

Klass 1: 
8) O. Löfmark ............... . 

17) G. Runngren .. ............. . 

LAG- OCH HANDIKAPTÄVLINGEN 

84 p. 
80 » 

den 18 oktober fick ett oväntat klent deltagande, 
då endast fem fulla lag kunde hoplottas. Vädret 
var emellertid trist: regn och dis och absolut 
ingen överdriven värme. Men det finns gudskelov 
ännu karlar i amatörleden, som inte är rädda 
för litet dåligt väder, och dem finner ni i proto-

kollet härnedan. Och var så säker, att de inte 
hade tråkigt! 

Sen man efter hoplottningen hunnit summera 
de olika lagens chanser fick lag 3 de flesta tipsen. 
Rönnmark, Torsten Nilsson - nybliven försäk
ringsmästare - och Diedrichs, specialist på 
skjutning i regn och mörker, var ett homogent 
lag och hade inget dåligt handikap. Men både 
lag 1 och 2 kunde bli farliga, om de hade lite 
tur eller i varje fall ingen otur. De kom dock 
inte med några öveTraskningar vare sig åt det 
ena eller andra hållet - jo, Roll kunde ha pres
sat fram litet mera - med undantag för vice 
skj u tchef en, som tidigare i år in te haft någon 
särskild framgång, och nu sköt jämnt och bra 
och nådde dagens högsta resultat. Som första 
man på vallen i sitt lag skaffade han detta ett 
försprång på tre poäng före lag 3, men, som sagt, 
Roll kunde inte hålla detta gentemot Diedrichs. 
Och när så hr ordföranden sköt »som vanligt» 
var det inget att göra åt segern; det gällde nu 
andra pris. Före tredje omgången hade både lag 
1 och 2 samma poäng och då deras tredjemän 
Brundin och Zachrisson inte kunde skilja sig åt, 
slutade båda lagen på samma poäng. Idealpoäng
en 300 till på köpet. Vid särskiljningen förlo r ade 
lag 1. Och så kom det sig, att Gustaf Brundin 
fick gå ifrån denna tävling utan pris, vilket- inte 
är vanligt. 

1) Lag III. 

Torsten Nilsson ... '. 45 
S. Diedrichs ....... 45 
B. Rönnmark ...... 47 

Handikap 
45 15 
43 15 
47 11 

Summa 
105 
103 
105 
313 

2) Lag Il. 
E. Lunden ........ 41 46 16 103 
H. Axen .......... 43 40 16 99 
Y. Zachrisson 43 45 10 98 

300 
3) Lag I. 

Ulf Hultkrantz 43 45 20 108 
H. Roll ........... 37 44 13 94 
G. Brundin ........ 42 44 12 98 

4) Lag IV. 
B. Lundh 
E. Gardell 
D. Ingevall 

5) Lag V. 

........ 35 
44 
42 

41 
34 
42 

H. Friman ........ 38 41 
L. Andersson 34 37 
N. S. Nilsson ...... 45 45 

22 
18 
16 

14 
17 
11 

300 

98 
96 

100 
294 

93 
88 

101 
282 

I STÅENDETÄVLINGEN MED HANDIKAP 
som följde omedelbart därpå korades segraren i 
fjärde omgången, sedan först Gardell och Lars 
Andersson i första och Ingevall i tredje om
gången hade fått dra sig tillbaka till åskådarnas 
plats. Det var N. S. Nilsson, som fick in en fem-
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etta, medan Brundin och Roll fick slåss vidare 
om andra pris, en kamp som Roll efter två 
omgångar avgjorde till sin fördel. 

1) N. S. Nilsson 
2) H. Roll 

HöSTENS FÄLTSKYTTE 
började med en tävling på Järvafältet den 11 
oktober. Ehuru inte någon fullträff för laget blev 
den dock lyckosam för flera amatörer. För att 
börja med höga ledningen hade skjutchefen själv 
en bra dag genom att komma bara en träff från 
segern i Klass M. Större överraskningar beredde 
veteranen Blad-, förlåt Löfmark, som helt resolut 
tog hand om segern i sin klass, och f j ärdeklas
saren A. Aalto, som till sin glädj e belade en 
hedrande tredjeplacering. Båda dessa hade 24 
träff. Vårt lag slog i serietävlingen Skarp 6 täm
ligen överlägset. Pelle Naumburg var bäst. Prage, 
Hallsten och Zachrisson var för dagen inte till 
sin fördel. 37 amatörer deltogo och mästarford
ringarna stannade vid 20 tr. Magnius tog »tall
riken». Resultat: 
Klass M, 11 delt.: 

4) Johan Magnius, »tallrik» ....... . 
15) P. Naumburg ................. . 

H. V. Johansson .............. . 
A. Ryberg ................ . .. . 
Yngve Zachrisson ........ . .... . 
G. Hallsten .................. . 
E. Prage ..................... . 
Harry Friman ................. . 

Klass 4, 12 del t. : 
3) A. Aalto ................... .. . 

Bengt Johansson . . ........... . 
L O. Baumbach ............. . . . 
Kurt Henriksson ............. . 
Evert Svensson .............. . 
vVallis Samuelsson ........... . 
Ulf · Hultkrantz ............... . 

Klass Vet., 3 delt.: 
1) O. Löfmark .................. . 

Eric J ennel .................. . 
A. Pettersson .... . ...... . ..... . 

Klass 3, 5 delt.: 
Erik H. Svensson ............. . 
Hans Johansson ............. . 
Ivar Melin ................... . 
Fritz Tillbom ................. . 
Gunnar Bertz ................ . 

Klass 2, 6 delt.: 
Helge Skoog ................. . 
Börje Berg ................... . 
Hu go Bergqvist ............... . 
Ivar Sandin .................. . 

Amatörs segerhöljda fa na 

27 tr. 
25 » 
23 » 
20 » 
19 » 
18 » 
17 » 
16 » 

24 tro 
20 » 
20 » 
17 » 
17 » 
14 » 
14 » 

24 tro 
12 » 
11 » 

19 tro 
14 » 
11 » 
10 » 
9 » 

9 tro 
6 » 
6 » 
5 » 

gick åter i toppen i ~@~tens sista fältskjutning 
den 8 november. Dess femmannalag sköt dagens 
högsta poäng, vann givetvis - och med mycket 
bred marginal ~ över alltid ytterst farliga Kata
rina men missade dock segern i huvudtävlingen 

8 

med en enda futtig träff. Bromma med sitt tre
manalag vann denna . . 

Vi ha god anledning aU hylla våra stronga 
fältskyUar, som i år hemfört utöver 6 seriesegrar 
även 4 segrar av 7 i huvudtävlingen med mycket 
nära snudd på ytterligare två, som förlorades så 
knappt som med 0,1 och 0,2 tro i genomsnitt. 
Och de som främst åstadkommit dessa förnäm
liga resultat, är de säkra och pålitliga Pelle 
Naumburg, Enoch Prage, H. V. Johansson, Rune 
Lundqvist och Gunnar Hallsten. Hatten av för 
dem! De fyra förstnämnda kunde också som 
bevis på sin skicklighet vid förbundets prisutdel
ning nu i november avhämta var sin DN-bägare. 
Av 10 utdelade gick 4 till amatörer. Pelle eröv
rade i år sin nionde DN-bägare l 

För att återgå till tävlingen så var denna en 
synnerligen lätt sådan, vilket man kan förstå 
av att mästarfordringarna gick upp i hela 23 tr. 
Prage var denna gång den bäste i laget med sina 
28, medan H. V., Pelle och Rune hade 25 samt 
Zäta 24. Lunden slog dock dessa fyra och får väl 
»tallriken». 

Löfmark, som i förra tävlingen vann veteran
klassen och slog sin chef i hemvärnet med dubbla 
antalet träffar, hölls denna gång på mattan. 
Någon ordning på torpet får det vara! 

Resultat: 

Klass M, 8 delt.: 
E. Prage ..................... . 
E. Lunden ................... . 
H. V. Johansson ............. . 
P. Naumburg ................. . 
Rune Lundqvist .... . ........ . . 
Yngve Zachrisson ............. . 
Johan Magnius ............... . 
A. Ryberg . . ................. . 

Klass 4, 7 delt.: 
Tore Wanselius .............. . 
Ulf Hultkrantz ............... . 
L O. Baumbach . . ............. . 
Conny Niring ................. . 
A. Aalto ................ . .... . 
Sven Bertz ................... . 
Evert Svensson ............... . 

Klass Vet., 3 delt.: 
A. Pettersson ................ . 
Eric J ennel .................. . 
O. Löfmark .................. . 

Klass 3, 5 delt.: 
Hans Johansson .............. . 
A. Bornelid .................. . 
Gunnar Hertz ................. . 
Y. Sahlin .................... . 
I. Melin ...................... . 

Klass 2, 5 delt.: 
S. Jönsson ................... . 
Folke Johansson ............. . 
Ivar Sandin .................. . 
K. H. Bergqvist ............... . 
Stig Nilsson ................. . 

28 tro 
26 » 
25 » 
25 » 
25 » 
24 » 
22 » 
22 » 

20 tro 
18 » 
17 » 
17 » 
16 » 
15 » 
14 » 

18 tr. 
11 » 

6 » 

16 tr. 
16 ' » 
14 » 
13 » 
10 » 

16 tro 
12 » 
11 » 
9 » 
6 » 

... 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

SERIETÄ VLINGEN. 
Div. I 

Amatör-Katarina ...... . ......... . 
Central-Kungsholm ............ . . . 
Skarp 9-Skarp 6 ............ . .... . 
Östermalm-Skarp 8 ............. . 
1) Skarp 8 . . . . . . . . . . .. 7 7-0-0 
2) Amatör ............ 7 6- 0-1 
3) Central ............ 7 5-0~2 
4) Katarina ........... 7 4- 0- 3 
5) Kungsholm ........ 7 3- 0- 4 
6) Skarp 6 ........... 7 2- 0- 5 
7) Skarp 9 ........... 7 1- 0- 6 
8) östermalm ........ 7 0- 0- 7 

SEDVANLIG PRISUTDELNING 

127-102 
112-101 
106- 111 
102- 112 

14 1'86 
12 s-36 
10 747 

8 780 
6 718 
4 651 
2 657 
O 582 

för hösten avhölls på Teknologföreningen den 15 
oktober men dessförinnan avåt vi ärtrniddag. 
Med varm punsch för dem som så önskade! Så 
började prisutdelningen, som ordföranden för
rättade med sedvanlig bravur och ett stort antal 
av de nära 50-talet närvarande fick komma fram 
och hämta ett eller flera priser. Kamraterna hyl
lade särskilt två damer, fru Ann Löfmark och 
fröken Birgit Johansson, som skött sig finfint 
gentemot sina manliga medtävlare, och uppmunt
rade även med starka applåder de unga skyttar, 
som nu fick motta sina första skyttepris. 

Festens sedvanliga klimax med utdelning av 
mästerskapstecken för samtliga mästerskapstäv
lingar i skjutning på gevär och pistol samt idrott 
uteblev, då endast gevärsskjutkom mitten hade 
ordnat denna sak. Mästarna i fält- och sport
skytte, Rune Lundqvist och Pelle Naumburg, 
var dock bortresta, så det blev endast mästaren 
i skolskjutning N. S. Nilsson, som denna gång 
fick kliva upp på segerpallen. 

Under aftonens lopp visade sekreteraren Gus
taf Brundin synnerligen lyckade färgfoton, tagna 
under ett antal år vid föreningens vårutfärder 
och vid olika tillfällen på Skuggan. Det var ett 
populärt och lyckat inslag i aftonens samvaro, 
till vars goda och gemytliga stämning in te minst 
klubbmästaren Birger Lundh efter vanligheten 
bidrog. 

DET SKALL VARA EN NILSSON I ÅR ... 
Torsten Nilsson ville inte vara sämre än nam

nen N. S. och gick därför åstad och tog hem 
försäkringstjäns temännens mästerskap nu på 
höstkanten. Han började mycket fint med 47 
och 48 och höll ut i nervpåfrestningen så pass 
bra, att han vann på 137 poäng. Grattis l 

Den 5/12 1953 hade följande skyttar fullgjort 
sina kompetenser och märkesfordringar : 

M ästarkompetenseJ': 
H. Axen, G. Brundin, H. Friman, D. Ingevall, 

H. V. Johansson, J. Magnius, P. Naumburg, N. S. 
Nilsson, H. Roll, B. Rönnmark, Y. Zachrisson. 

Dessuto.,m tör årtalsmärken: 
L O. Baumbach, B. Burman, S. Diedrichs, B. E. 

Gardell, S. Hildestrand, O. Hult, U. Hultkrantz, 
N. Lovenius, E. Lunden, A. Mossberg, T. Nilsson, 
C. Niring, S. Ribbing, W. Samuelsson, Georg 
Svensson, P. Tham, N. Östberg. 

Guld, silver, brons och stålmärken: 
Stig Andersson, K. H. Bergquist, P. E. Borg, 

H. Gustafsson, Birgit Johansson, Folke Johans
son, Stig Jönsson, Nils Magnius, Åke Pettersson. 

K-pistm.ärken i guld, silver, brons: 
Bengt Bengtsson, K. H. Bergqvist, G. Brundin, 

S. Diedrichs, H. Friman, B. E. Gardell, Olle 
Holmberg, E. Jennel, Folke Johansson, O. Löf
mark, J. Magnius, N. S. Nilsson, B. Rönnmark, 
L Sandin, O. Sjöberg. 

Alla som skjutit utom föreningen bör snarast 
anmäla detta till skjutkommittens sekreterare, 
H. Roll. t j .tel. 22 96 00. 

Följande skytta r äro .berättigade att under år 
1954 tillh öra klass M i fältskytte: 

Hallsten, G. .................... 3/ 5 
Johansson, H. V. ................ 7/7 
Lundkvist, R. ................... 6/ 6 
Magnius, J. ..................... 5/ 7 
Naumburg, N~ ................... 2/3 
Naumburg, P. ................... 6/7 
P r ag:::, E. ...................... 5/ 7 
Zachrisson, Y. ................... 5/ 7 

Siffrorna ange t. ex. 3/ 4 = tre mästerskaps
fordringar uppfyllda på fyra fältskjutningar 
under år 1953. 

Vilka som på egen begäran önskar kvarstå i 
klass M är inte ännu klart. 

Meddelande från 
pistolskjutkommitten 

Tablå den 30/11 1953 över märkesskjutningen 
med pistol. 

Elitmärke, guld: 
Allan Mossberg 

tavla 49 - - - ~ - - - - -
figur - - - - - - - - - -

Elitmäl'ke, brons: 
Sven Falk 

tavla 46 47 - ~ - - - - - -
figur - - - - - - - - - -

C.-A. von Friedrichs 
tavla - - - ~ - - - - - -
figur 48 - - - - - - - - -

Rune Lundqvist 
tavla 45 46 - - - - - - - -
figur 48 49 - - - - ~ - - -
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GoUfrid Runngren 
tavla 46 - - - - - - - - -
figur - - - - - - - - - -

Erik Wahlin 
tavla 
figur 

46 - - - - - - - - -
49 

111äslarmärke: 
Gösta Johannesson Sl 
Allan Mossberg ...... S3 
GotHrid Runngren .... B3 
Årtalsmärke : 
Harry Friman . . . . . . .. G2 
Olle Holmberg ....... G2 
Gottfrid R unngren .... S2 
Erik Wahlin ......... Bl 

Å l'lals plakett: 
Aaro Aalto ... ... .... B2 
Dag Almstedt ........ B3 
Alex. Blomberg ...... B3 
Sven Falk .......... . 
Georg Fredriksson .... G2 
Gösta Johannesson ... S3 
Rune Lundqvist ... .. . Bl 
Allan Mossberg ...... Gl 
Erik Ohlsson ........ B3 
Alan Ryberg ......... Sl 
Yngve Zachrisson B3 

Guldmärke: 

59 58 58 
59 58 57 
59 59 58 

666 
666 

60 56 55 6 6 6 
56 55 55 6 6 6 
58 56 55 6 6 
57 - - - --

58 56 55 6 6 6 
57 57 55 6 6 6 
55 54 54 6 6 6 
55 55 54 - - -
58 58 58 6 6 6 
58 57 56 6 6 6 
58 57 56 - --
58 56 55 6 6 6 
58 55 55 6 6 6 
59 57 57 6 6 6 
57 55 55 6 6 6 

Hugo Bergqvist . . . . . . . . .. 56 55 56 6 6 6 
Silvermärke: 
Henry Bervenmar k ..... . 
Bronsmärke: 
Arne Andersson ..... ... . 
Folke Johansson ....... . 
Johan Magnius ......... . 
Bertil Rönnmark .... ... . 
Eric Svensson .......... . 

51 50 50 6 6 6 

39 38 38 6 5 5 
41 40 39 6 5 5 
40 40 38 - - -
41 - -- - --
41 41 45 - --

Meddelande från 
idrottskommitten 

HöSTORIENTERINGEN. 

Den 31 oktober sprangs höstorienteringen över 
en 7 km-bana väster om sjön Fjäturen med 6 
vällagda kontroller. Sällan har en orienterings-

löpning inonl SAF blivit så jämn: mellan förste 
och femte man skilde det blott på 10 minuter i 
handikaptävlingen. »Åldringarna» Wij kström och 
Runngren lyckades genom sitt handikap komnla 
före ungdomarna. Wijkström kom precis på 
alla kontrollerna och får därför en andra intecl{
ning i Överste Ivar Jarls vandringspris. Dagens 
snabbaste man var dock som i våras A. Blomberg, 
före G. Wigselius. För dessa båda goda presta
tioner får han den första inteckningen i den ny
uppsatta »Amatörpokalen». 

Så här ser resultatet ut i siffror: 
Verklig tid Handikap 

G. "Tijkström .... 1.30,00 24.30 
G. Runngren .... 1.33,20 24.30 
G. Wigselius ..... 1.25,30 11.19 
A. Blomberg ..... 1.18,30 3.16 
S. Dahlberg . . . . .. 1.33,00 17.16 
SIMTÄVLING Å 300 M 

SluUid 
1.05,30 
1.08,50 
1.14,11 
1.15,14 
1.15,44 

ägde rum den 6 oktober. Peder Nordahi sam 
sträckan på en tid av 5.55.6. 

PROGRAM 1954 

Januari 
10 Figurskjutning på Skuggan. 
17 Förbundsfältskjutning kl. M-2. 
31 Förbundsfältskjutning kl. M-2. Strids

skjutn. Vet.-M. 

Februari 
7 Förbundets skidfältskjutning. 

14 Hemvärnets vinterfälttävlan. 
21 Förbundsfältskjutning kl. 4-2. Strids

skjutn. kl. 2-3. 

Mars 
7 Amatörs figurskjutning. 

14 Förbundsfältskjutning kl. M-2. l:a tävl.. 
i Vandringsskölden. 

28 Fältskyttekåren. 

April 
4 Banskyttesäsongen börjar. Övn. kl. 10.00 

-15.00. 
11 Övningsskjutning kl. 10.00-15.00. 

I 1:s jubileumsfältskjutning. 
25 l:a träningstävlingen kl. R-5. 

Alby 1953. Brodin & Nybergs Boktryckeri 


