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Kallelse till ordinarie årsmöte 

Stockholms Amatör Förenings medlemmar kal l as 

härmed till ordinarie ArslIlÖte torsdagen den 

16 mars 1975, klockan 19.00 på restaurang Car 

la. 'l'oravikssvängen 9, Lidingö (te l_ 7652462) 

för behandllnq av följande ärenden: 

, . ~rs~ötets stadgeenliga utlysande. 

2. Val av två personer att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 

3. Styrelsens och dc ständiga sektionernas be

r~ttelser för det nästförflutna å ret. 

4. Revisorernas berättelse samt fråga n om be
vilJande av ansvarsfrihet åt styrelsen för 

det gllgna förvaltnlngsåret. 

5. Fastställande av å rsavgiften för 1978 (sty

relsen konImer a t t föreslå oför~ndrad ;!rs 

avgift) . 

6. Inkomst- och utgiftsstat för 1978 . 

7. Val av ledamöter i föreningens styrelse, 

a . Ordförande 

b. vice ordförande 

c. intendent 

d . ordf~randa L gev~rssektionen 

för lår 
för 2,h 

Eör. 2år 

för 2år 

för 2år e. styrelseledamot 

~. tre styrelsesuppleanter fijr lår 

g . v .ordförande i qevärssektionen för l Ar 

h . v . ordförande i pistol sektionen för l Ar 

i. v.ordförande i idrottssek tionen för 1 ~ r 

8. Val av tvA revisorer för l Ar och supplean

ter (ör dam. 
9 . Val av tre ledamöter valberedningen. 

10 . Val av fem ledamöter 1 meda l jnämnden. 

P'}9.TJ'\I<STTECKJ:N: 

Ftireningens (~rtjänBtmedalj i guld : Conny 

Nirlng. 

FörenlnQens förtjänstmedalj i silver: Hannu 

Koho. 
Föreningens ~örtjänstdiplom: Axel Priman, 

Chrlstina Hallberg, Roger Hallberg, Arne Sjö

berg, Tommy Åkerström. 

DESSUTOM UTDELAS: 

FemtloArsmärke till Lennart RÖnnRark. 

Tjugofemårsm&rken till Sixten 
Dahlberg, Sven Falk , Raymond Karlsson, Harry 

Widestam och Ragnar ödman . 

PRISUTDELNING OCII SUP ';:: 

Omedelbart efter Arsmötet ordnar klubbmästa r na 

en supä best&ende av förrätt med öl, varmr ätt 

med vin samt kaffe till ett pris av 35 kronor 

(subventionerDt). Prisutdelningen sker vid kaffet . 

~~'IXLMl: 

AnnUlao OD delti!lg~nde i sup~n görs senast man 

dagen den 13 mars till klubbmästaren Eric Thor p! 

telefon 41 14 29 eller 0766 - 310 69 eller till 

vice klubbm~sti!lren G5ran Ingevall p~ telefon 

768 H 32 (bostad) eilet" 67 03 00 (arbetet) . 

VÄLKOMNA! STYRELSEN . 

Styrelsesammanträde: 

Styrelsen sammanträder p! s~a dag och plats 

klockan 18 . 00 

11. Val aven representant i ungdomssektionens Flirdins'truk'tlon till Årslll tlte t: 

styrelse. T- banan 'till R. psten, där kan Du Täljs lIIellan 
12. Val av tv! representi!lnter i Stockholms Sky t - linjerna 201,202 , 203 , 204 , 205 , 206 och 212. 

teförbund och suppleanter för dem. Turtlt'theten är max 12 min. 

13. Val aven representant l Stockholms Pistol- ATstigning Tid ""or8"l'ik:splan ~ M r re8ta~n 

skyttekrets och en suppleant fö r denne . ligger i bussens färdriktning, snett framAt 

"I'äDs\er ca 100m . 
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STYRELSEBERÄTTELSE 

Stockhol~s ~atör Förenings styrelse får här

med uvglva !öljande berättelse över verksam

hets.lret 1977. 

Redaktör för medlemsbladet; 

Revisorer: 

~evlsorssuppleanter: 

Valberedning : 

Lennart Ingevall 

Nils östberg 

Conny Niring 

Evert Svensson 

Yngve ZaChrisson 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1971 lrs 

utgAng till 231. varav 1 hedersledamot. Av dessa 

var 59 ständiga medlemmar . Jämfört med föregAende 
Medaljnämnd: 

år innebär detta en minskning med 5 . Antalet 

Rolf Ingevall 

Lennart Pree 

Erik Svensson 

Johan Ilagnius 

Nils Friman 

Lennart Ingevall 

Erik Johansson 

Lennart Pree 

under Aret nyinskrivna medlemmar utgjorde 20. 

I förh!llande till föregående år utvisar detta 

en minskning. 

Styrelsen har under Aret haft följande samman-

sättning: 

Ordförande och kassaförvaltare Johan Magnius 

vice ordförande 

sekreterare 

intendent 

klubbnästare 

vice klubbmästare 

styrelscleda~öter 

styrelsesuppleanter 

uevarssektl0nen: 

Ordförande 

vice ordförande 

sekreterare 

ledamöter 

Pistolsektionen: 

Nils Friman 

Peter !tönnmark 

Göran Ingevall 

Eric Thor 

Göran Ingevall 
Lennart Ingevall 

H.v.Johansson 

Il.olf Ingevall 

Lennart Pree 

Erik Svensson 

Erik Johansson 

Erik Svensson 

ordförande 

Rolf Ingevall 

Hannu Koho 

Roger Hallberg 

Rikssköldens t~vlings-

kOlMli tt(!e: 

Föreningens representanter 

i Sthlms SkytteFb: 

suppleanter : 

~3reningens representant i 

Sthl~s Pistolskyttekrets 

suppleant 

Ungdomssektionens represen

tant i Stockholms Skytte

förbunds ungdoms!rsmöte: 

suppleant 

Föreningen s representant i 

ungdoms sektionens styrelse: 

Föreningssammankomster : 

H. V.Johansson 

Johan Magnius 

Rolf Ingevall 

Erik Johansson 

Erik Svensson 

Roger Hallberg 

Hannu Koho 

Nils Friman 

Lennart Sandstedt 

Hannu Koho 

Roger Hallberg 

Lennart Ingevall 

Ordförande Nils Friman Föreningens !rsmöte hölls den 16 mars 1977 och en 

vice ordförande 

sekreterare 

ledamöter 

Idrottssektionen: 

Ordförande 

vice ordförande 

sekreterare 

ledamöter 

ungdoms sektionens styrelse: 

Ordförande 

vice ordförande 

sekreterare 

kassör 

ledamot 

suppleant 

Lennart Sandstedt klubbafton den 16 november 1977. 

:ordf. pga vakan~Styrelsen har under 1977 haft fem protokollförda 

Harry Fr iman 

Axel Friman 

Lennart Ingevall 

Bengt Torsmark 

Rune Söderberg 

Gustav liestin 

Tommy Akerström 

Lennart Pree 

sammanträden . 

övningar och tävlingar har i huvudsak bedrivits 

i enlighet med programmet. 

Stora Skuggan kan tyvärr ej längre fungera som 

v~r ~hcnmabana~ utan skjutverksanheten kommer 

fd.n 1978 att bedrivas pA Kaknäs. 

RePresentantpriset har tilldelats Per-Henrik 

Naumburg. 

Ekonomi och gåvor: 

Christina HallberFör det ekonomiska resultatet av föreningens 

Lena Lundevik 

Hannu Koho 

Roger Hallberg 

Göran Holm 

verksamhet redogörs i bifogad "vinst- och för 

lusträkning, balansräkning och föreningens fonder". 

För att hjälpa upp föreningens ekonomi har under 
hösten 1977 det sedvanliga skinklotteriet anordnats 

"'" STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Styrelsen ber att få framföra ett varmt tack till 

alla som hjälpt till vid lottförsäljningen - dA 

särskilt till Conny Niring (1500 lotter), Göran 

Ingevall (1300 lotter), Lennart Ingevall ( 1300 

lotter) och Eric Thor (1000 l o tter) , samt till 

Erik och Evert Svensson, som ställt sin affär till 

f ö r fogande för vinstutlämning . 

Förenin~en ha r under äret fått motta ett antal gå 

vor bl . a. 2 pis toler från Bertil Swart ling, 

2 p istoler !r1m \'Iaste Lindgren, l gevär frAn Ragnar 

Frunck, 1 gevär från fru Märta Friman och 100 kr 

till Harry Frirnans minne av A . Karlsson ~\etall och 

Haskin Ab. 

Styrelsen framför sitt varma tock till alla, 

som med gävor eller på annat sätt givit föreningen 

föreningen sitt stöd under det gAgna året. 

Stockholm i januari, 

Johan '1agnius, ordf . Peter Rönnmark,seKr. 

IN MEMORIAM 

HARRY FRIllAN 

En av Stockholms Amstör Förenings genom Aren frrun~ 
gAngsrikaste och verksammas te reedlemmar Harry Friman 
avlad dan 17 oktober 1977 i den hCll\'a Aldern av 86 Ar , 

När jag år 1923 inekrevs i Amattlr var det fln !ör
nämlig samling "gamla- WII ll t tl r e r, som pt ett ena~ 
s tående sätt tog hand om nykomlingen. Det var bland 
andra Jonas Lagergr en , Tönnea Björ~an , Eric Jannel 
och Harry rriman , Nu äro de alla borta och ai at . i 
r aden var det Harry Yrim.an. Ofta !terkoCUller de i 
mitt minne med vemod men ockaå med stor tackeamhet 
och glädje , Alla voro de o11ka till ain läggning men 
hsde ett gemens~t och dat var derae atora intresae 
! dr Amattlr. Harry skilde sig dock !rAn de övriga _ 
som hade gevärsskyttet som huvudintreaae ~ dl han 
beh~rskade f öreningens alla verksamhetsomriden, 
gevärsskytte , pistolskytte och alla slsg av id rotter. 
Och det intresset varede liva t ut . Att här räkna upp 
alla hane framgångar skulle fylla ett helt medlem8~ 
blad. Och han tick också glädja sig åt att kunna ut_ 
dva sine idrotter ännu vid hög llder. SI sprang han 
vid 75-års ålder orientering utan att förtröttes. 
Vem gör det efte r! 
Här- må endlls t nämnss att han redan vid 17 års 'lder 
tog idrottsmnrket. Enligt uppgift i medlemsbladet 
Ar 1952 hade han därefter uppfyll t fordringarna 30 
gånger, Skyttemärket i guld erövrade han 1908 och har 
därefter uppfyllt fordr ingarna under 63 Ar. P1atol~ 
märket fick han år 1936, då det var rätt nyinetiftst 
och uppfyllda fordringarna därefter 40 Ar 1 följd , ' 
Som representant f6r SAF ., id tä.,lingarna utom f ör.
eningen har han verit synnerligen plli t lig och ett 
ankare vid r i ks- och f örbundetäv11ngar . Trota alla 
framgånga r aärskilt som gevärsskytt i skol~ och fält _ 
skytte är det dock pi ett ennat omrlde, aom han haft 
den sttlrsta betydelsen f ti r Aaatör, Som medlems.,örvare 
stlr han i siirklass, Reden f 6r Uo Ar sedan r aknade 
man ut att c:a 400 .edlelllJlar hede Harry Frimans namn 
pi sina ans6kningsblanketter. Och icke nog därmed 
utan han tog ocksA hand om dem och fick dem ut pi 
övningar och t ävlingar, Till en början tillhtlrde han 
styrelsen och kocmitter i skilda befattningar under 
många Ar men sedsn han Ar 1934 blev Kungl Maj:ta 
ombud i Stockbolllls skytte!örbund mis te han lämna 
dessa befattningar, vilket dock pi intet aätt mins_ 
ku e hens verkS8.lllhet Ull t·öreningens fro_e. Han 
icke allenast själv lättade pi plinboken r ör olika 
ändamil ino~ f öreningen utan skaffede ockal dona
torer . Och utan tillrsoklig tillgång pI penninge~ 
medel kan ingen förening bedriva nlgon framgångsrik 
verksamhet, allraminst en skytteförening. I akink~ 
lotterierna till jularna sAlde han tusentals lot ter. 
Helt naturligt tilldelades han en rad förtjänst ~ 
tecken bl a fgreningens f örtjänsmadalj och dess pla~ 
kett i guld , stockholms skytte!örbunde fd rtjänat~ 
medalj i jä rn och även Kunglige f örtjänatmedaljer i 
ge värs_ och pistolskyt te . 
I stor tacksamhet och i vördnad lyaer vi frid över 
hans Illinne, 

B. D'lar Gardell 

H i:!!P behövs 

Ei'TERLYSN1NC 

Johan Hegnius efterlyser ett exemplar av medlemsblad 
nr 2 ev Ar 1962, Det är enda numret aD; nu saknas f ör 
en sammanst ällning av 'råra bh.d till en unik bok , 
Vänd Dig till Johan tfn, 766 44 11 0111 Du kan hjälps 
till. 

l 
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Vinst - och Förluzträkning per den 3 ' . 12 ,1 977 
lnkomste r Utrrift er 

l./edleClsavgifte r 

Sta t ssnslas 

Lotte ri 

RäntoT 

Avkns tnlng fonder 

Annonse r 

Gåvor 

Vepenforstiljnins 

Årets un~ ersko tt 

Kronor 

3. 065 : -

885 :-

4. 001 :75 

1 . 275 : 71 

557 :95 
525 : -

250 : -

2 . 625 : -

234 : 13 

13 , 419:60 

tedlemsbl ad , program 

Pri ser , marken , medaljer 

Banhyror 

Fo r bunds . foren . l'l.E!'Qvg. 

Po rt o 

Wate ri el .1 1c ~ns , fria skott 

Bidrog tjll ammunition 

Uppvakt ni ng di v. k03tn , 

År smöt e , lokalhyror 

2 . 516 : 90 

2 . 133 :80 

910 : -

590:-

1. 183 : 0 5 

745:60 

2 .099: 50 

664 : 75 

476 :-

I!ceerv fo r f Tamt . kostnllde r 1. 500 :-

Krono r 13.41 9 : 60 

Utså ende Be lansrdkning per nen 31,1 2 , 1977 

Bank rll):ni nf'ar 

POfl tgi ro 

AlIlmunit ion 

Fo r dring" r 

Ti ll gånc a r 

15. 654 : 78 

1 . 622 : 80 

865 :

} . 65} : 7".! 

Sk ul der 

Pr isfonde r ne 

Ti ll pr iser disp . mpd el 

Div. skulder 

Reaerverade medel 

~ t undiga medl . konto 

Ka pital Kon t o 

Bolanfl oves kott 888 : 44 

2 . 121 :-

746 : 02 

975 :-

7 . 500 : -

9 . 800 : -

Årets underskott "",,4"' ~I"' _ _ -,6c5,4",-,'~1 

!lU"U.""""~K~r:,~n:o~'~~~~2~1~.~7~9~6='~'~'~~ l.ärepinQ'c ns fonde r per den " ' .1 2 .1977 
Avksa t . 

Kr on or 

Skatt 
Disp . 

1:1 ,<110, 1 

2 1. 796 :3"j 

Aktt., r Bank . r kg . 
Bokfö rt 
viirde 

Bertil Jwa rtlings fond 

B. Rönnmarks fond 

E. Löwenhie lm a prisf ond 

T . r' redboqpJ p r ir,fond 

H. Fr i m."ns p r isfond 

F . }'Ilgrelln pri sfond 

A, v on Krusenstjernac prisfond 

F . O. C~ rlins prisfond 

N. PS r fl80DS p ri sfond 

Damernao p ri flfond 

Kamr~te rnaG pr is f ond 

Reaerv fonden 

In,=:o!:mter 

Med lf' ll flav,c;if t e r 

."ta t 33ns lag 

Lot t ori 

Rän t o r 

A vk~ctnir.g fenaer 

Annonse r , gå vo r 

Kronor 

Kronor 

3 . 100:_ 

900 :_ 

3 . 800 :-

1 . 250 : _ 

550 : -

1 , 000 : _ 

10 , 600 : _ 

6JO : 05 

106 :77 

287 : 46 

258 : 06 

147 : 9 1 

122:01 

}2 : 36 

80 : 15 

80 :1 5 

71 : 12 

76 :7 2 

J03 : 41 

2 . 196:97 

uu ... >., 1":178 

253 : 50 

43 : -

115 : 25 

104: -

67 :-

49 : 50 

14: 60 

32: 25 

32 : 25 

28 : 70 

}o: 95 

122: -

893 : -

376 : 55 10 . 128 : _ 46 : 55 

19 : 37 

11 5 : 39 

53 : 53 

39 : 7 1 

42 : 70 

63 : 17 3 . 0 19 :-

172 : 2 1 1. 9 11 :-

154 : 06 1 . 797 :-

80 : 9 1 2 . 523 :-

73:3 1 

17 : 76 

47 : 90 

47 : 90 

42:42 

45 : 77 

18 1 : 4 1 

1. 729 :-

490:- 37 : 82 

1.057 : - 91 : 50 

1. 057 : - 9 1 : 50 

1 , 187 :_ 7b : 60 

1.1 90 : - 9?:93 

5 . 690 : - 1.411:40 

1 . 303 : 97 31 . 778 : - 2 . 121: _ 

Ute l fte r 

l C. 174 : 55 

3 . 038:-

2 . 026 : 39 

1. 850 : 53 

2 . 562 : 71 

1. 77 1 : 70 

527 : 82 

1.1 48 : 50 

1 . 148 : 50 

1 , 265 : 60 

1. 282 : 93 

7 . 101 : 40 

:n . 899:-

~ed lemsb l ad , progr am 3 . 000:_ 

Pri se r , flIä r ken , medalje r 2 . 500:-

Bnnhyror 200 : _ 

Förbunds , f o ren . lcgavg . 600 :-

Po rto 1 . 300:-

Mate riel, licens , fri a s kot t 750 :-

Ammunjt ionsbidrag 1 . 200:-

Uppva ktning di v . kostnader 600: _ 

Årsmbte , lokalhy r or 4 50 :-

Kronor 10 . 600: _ 

.... 
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Ge,.ilrsekttonens berättel se fbr Ar 1977 

Sektionen h~r haft f öljande samlllanssttning undsr 
1977 
Sltjutchef : 
V ekjutche f: 
Sekretera r e : 
K_pistledare: 
LedtlJl,öter: 

r! rik Johansson 

Erik Johansson 
Erik Svenoeon 
Rolf l ngevall 
Hannu Koho 
Roge r HaUbe rg 

Träningar och t ä vlinga r har ägt r um på Stora 
Skuggans skjutbano r i enlighet med pr ogrlllll!lle t . 

Vid vAra tävlingar på Stora Skuggan har de t ints 
varit nAgcn s t örre anslut ning till vAre egna t ä v
linger , däremot her det vid andra hellllllabane
t ä vlinga r varit ett std rre del t aga r ant al . Svenska 
Degblade t samlade 13 st del taga re och där Per Naum
burg sköt 237 poäng samt Lennart Inf'evall och P. H, 
Naumburg 235 poäng . Vårt lagrasultat blev 93 1 poäng 
och 4:e plats i di,.. III. 
Fd reningen har deltagit med ett lag i fdrbundets 
se r ia tävling vid fem olika til lfiiUan unde r vårsä_ 
songen . Bl,a kan note ras r esultat f r An 4:e Ollgången 
där laget oköt 682 poang mot Br omma- Välllngbys 687 . 
Bromma_Väll ingby tillhör d1 Y. l , VI tillhör di • • III , 
eA inoll ett par å r bör ,.i k8~pa i di ,. I igen . 
FJHtsk:ytte , en härli g del av skyttet lied snö , r egn , 
blAst och sol i en aalig blandn ing , det tillhör en 
del av alla saknade träftar, Tr ots detta her vi 
heft tYA lag igAng unde r säsongen . Fora ta laget har 
krigat i di v Il med en 4:s plata scm slutresultat 
av 12 lag totalt , Andra laget tillhor div III och 
ha.elDade pi en 6:e plata ev 1\ lag . Bra i ndiYidueUa 
resultat ä r Johan Naumbur« 29 tratt t oli r oto aio ta 
skjutning , hogat a resultatet i nom f öreningen. Johan 

Antal akt iva Kl. 14- 16 7 
I 7. 
, 6 
l 5 
4 Il 
5 I 

Ve t 11 
endaat K- pist 10 

St=lIIa akU va 131 
A.nslagsbe r ä tt igade 131 
därav K_ pis t 10 

Ant al protokollförda skott gevär 
va r s v fältskjutningar 

13 . 500 
3. 900 

ERÖVRADE ,""aKEN 

Bllngeviir 

Lägre å r ta l smJrke brons 

Lägre år tal smärke silvo r 
Årtalss t järna 

Fä ltskytte 

Pältskyt temä rke silver 
Fältsky ttelllä r ke guld 
Lägre årta19li1ärke silve r 

Au t oma tvapen 

Autolllatskyttemärke br ons 
Aut ollla t skyt tem8r ke guld 
Lägre å rtelsautomat brons 
Lägre Artalssutoma t sil,.er 
Lägr e årtalsautomat eUver 
Lägr e årtalsautomat guld 
Högre årtalsautomat silver 
Årts lsstjär nor 

Hannu Koho 
Erik Jchansson 
Lennart I ngeva U 
br ik Svens sen 

P_H Naumburg 
Johan Naumburg 
Nile Naumburg 

Rogar HaUbe rg 
Pe r Br odd 
Uno Bergström 
Er ik JohsnssoD 
S,.en Ekelund 
Pe r_Ola Kr aft 
Bert il briksson 
Er ik Svensson 
~ver t Svensson 
Sven Diedr icha 

Magnius ger sig inte , ha r ha ft en bra eäsong med 27 .-_____ =-_=:-____________ ~~~"-~~. 

trätf SOIll. t opp . Är han vet . Ä mån tro? • • kika 
Åre t s fältskyttamäaterskap a vg j ordes i Örl ogsber ga ren 
där resultat ef ter 5 s t atione r var följands: 

Johan Magnius 25 
Pe r Naumburg 25 
Gö r an I ngevsll 24 
P_H Naumburg 23 
J Naumburg 22 
J Albert sson 22 

Men etter ytterl i gar e 3 s tat ionsr va r s t ällningen 
töljande : 

Per Maumburg 41 
P_H Naumburg 37 
Johan ltagnius 35 
Göran IngevaU 33 
J Albertaeon 33 

Med en återbli ck till resultat och tävlingstill_ 
fällen under det gAgna året så har vi gjo rt en del 
fra_steg och t oreningens n~n her vari t noterat i 
p ri s li sto r både inom och utOIll torbundet. men vi kan 
säke rt bättre och !!led tlera deltagar e och sto rre 
b r edd inom de olika klasserna kan vi nA ännu bättre 
resultat . Vi mås t e pA något sntt s ktivera oss ennu 
bättre på ungdomasidan f ör som det nu ä r kan vi inte 
ställa upp flIed några lag i de lägre klssse r na . lied 
skyt t a r i lägre klasse rna ::lenar jag skyttar , 00111 

ti llho r 14_16 , 1_2 . Jag hoppss a tt det kan bli bätt
re nä r vi ba r jar okjuta pA Kaknä3 . 

Väl mött i felt oeh banakytte 1978. 

Nsumburga rna t ol js r 1n8ema r Stenma r ks V»_äventyr via 
rad i o ute i Järna 5 februari och laddar upp för dag_ 
ene t örbund s t äl tsk j utning. Klarar s i g IngeIla r mAnne 
bättre än Johan (stå r längst bak) ? , eom uppe i Fun
äsdalen på nyåret förslIkt e sig pA kcnetetycket a tt 
Aka pA både sido r Om et t träd. Det blev ha ndlede
brott _ gipspake t och t yvärr at t aYbrott i skyttet 
procie nnr Johan funnit rythmen _ vann suve ränt 
Ar eta si s ta f örbundsfä ltskjutning 29 trät! - idsg 
losanade höj dskruven efter 2:a s t a ticn så var den 
dagen f dra t örd , men Johan är på gAng , li ta pA det , 
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Tvåg r ensl:l .... m 
Brona 
LägTII ! rtah'llltli rke silv .. r 

Junionr.hrke 

f el' 5rodd 
Per-Ch i( r " ft 

SiJver Nils IIsumburg 

~ 
lIäa ta:rme. rits brons 

Arta18a t jii MlOr 1 atJ . , , , , o 

Lägre lrt alamli rke brons 

K- pht 

LKgr e årt a lsmärks sil ver 

Hdgr e årtalemörka silve r 
Lägr e ilr t alellliirke guld 
Hligre årt elsllltl r ke guld 

ÅTt alsst.1ärnor stj . 

o 

flästare 12z-, 

Bana P_H Nsumburg 

Fält 
K- pi9t 

Per Naumhurg 
Hana Melander 

Hannu Keho 
Lennart Pree 
Johan Naumburg 
E rik ';vensson l:a komp 
Axel Friman 2:8 
Po< NS w:1bu r,g 1 t a 
Nils }'r iman 4: e 
Johan loIagniuz 3: e 

Bert1l Stare 2 :8 o 

Ha ns lieiandeI' l 'a komp 
Lennart Pree l :a 
Ha rry Trtischel 2 : a o 

Per- Ola Raam 2:8 
Conny Iii ring 2 :8 

Erik Svensson 1 : a kOlllp 
Evert STensson l : a o 

STen Diedrichs 1 : 8 

ErlSvrade prillor ( !j r deltagande Sv . Dagbledet , 
Spi r alen och Fri tl OIsoon ko~er at t utde les Tid 
å r smö tet. 

Er ik Joha.nsson 

Vandringspriser och 
hederspriser 

,. Jonas laems vpr 

2. Vpl' f ör I:l 85 

J. !:AB J vbll.umsbäga...-e kl. 

•• Lenna.rt R!!DlIIUrb Vpr av ,. Vpr f JI kl ,. .tA 
6. Vpr rtif ~2- '-vet 

7. Harry l'rimans vpc !~r kl 

9. 3:!. ~sllktllden vpr 8"1 1 ~74 

10 . BJrtH Pi;n:lJlIIIIlr,,1,; cUllO. 

12 . ·'il·' l • • kl 2- 5 

1'37) 

." 

Il!8"eD t ä"lan 

Lennar,; !'Ne Pla ") 

hr NI1\J;;I~urg Pli! J 

I ngen tä"lan 
LDieIL~ __ _______ _ 

hr nau,:')!. rg l J6 

Per N~burg 154 poäng 

Jol..l.r. Ungni us <::Ll poli.:l& 

Erik STeUE60n 
1 ) . l enn.ut :''';lJ.l:lI:ara p ~ 1l... ~v 

14 . Ju.r:.i or~Kg..!c.n "" At' Bi( 
Al' 1 <;710 I: :;vetwson 

_lugel1...1:ä.ti.an ___ __ ____ _ 

21. VMJ.'in.:;.;~kJ ...... en Pi.'~';WIII~ .. !'.:; ;3 ... 1..1,8; 

n . Pi.:lt3kytteprie ... år 6-:. ': C::..n ':a..;niu3 l J r oii.ng 

2") . Vpr :lf kl 4- vat li.ltskyH a Joh!\ll Io:a.gniua 

)1. Folke FagnUa m1lme 

35. DlWIsra.aa pris 

;6 . itaIIIratprlae t 

)7 . 3 t-., ....rtlilljp jun1ort;evilr 

)6 . 'tran. 'I .. vl. 

39 . U. 03,8b10.. pris 

40. Yl! tskyUepl1.s . 

lD&DP-jJly~ _____ ___ _ __ 

Johan Ihwlllbull; 
lag.8-~ ____________ _ 

!.l1i!:!I_,j.!l_"'A~ ___ • ______ •• 

~geu-~---------- __ _ 

t.ell..lloari 1~~VlUl 470,8 p 

Per -Henrik 118lllllburE Z) tr 

J oll8.n )(agn1ua 27 

Per l'iaumburg 

Nile Vet 

Erik Svel1lJson 

" " 19 o 

111111 llaumburg 14 -16 1'3 .. 

J"lu>n " .. l . Fältlikytteskedar KL 14/16 Fl , P2 , och pJ 

PI Rens KälleT 

P2 Per.,Henrik NllllnIbw~ 

4S . 
51 . 

SJ . 
54. 

". 
56. 
91. 

He~eraprio~1 flltakj . Per -Henrik Naumbur6 

Vpr i kpbtlikjutc.1llg Hans Mel ander f~~ alltid 

BansJ.:;,r thpri. \Ulgll~ . l'er-Henrik Naumburg 

PlUt alc:ythprtl o 
lotoD-iiYJJul __ _____________ 

I Q&eD- i iY.lAlI. ______ __ _______ 

Represeantantprieet Per-BeIlrik !'auo.1Jul"g. 

Topp för Amatör 

Per-Heur ik - Pel1e och Johan , alla lIIad 27 t r ä!! 
i baken , p osera r naturligt"ia helat s t ående Tid 
mAle t 1 Jl rns d.n 5 f eb rua r i i Ar . De bidrog t ill 
klungr a r (Pelle Ve t Y och Johan Ve t Ä) ooh f o rde 
Ira m vå ra båda lag till ee grar både i diT II ooh 
diT III . B-laget delar nu l: a plats i diviei onen. 
Resultat vid förbundsf~ltskJutnin8en i Järna där 
o rtens skyt tef tl r ening u tny ttjat t e r rängen IIIsI illlal t 
ooh rö r lagt t i:i1'lingan 1 s8lllh/Ule t s omedelbare närhet . 
Pella 6- 6- 5- 5-5 , Per Henrik 6- 6- 6- 4- 5 (30m kort på 
4:e målet) och Joha.n 6- 5- 6- 5_ 5 alla 27 t:rli f'f _ Nisse 
Naumburg 25 - Er i k Svens aon 24 _ Lennar t rngeTall 2} 
Nisse J :r 22 - Göran och Hannu 16 _ Lennart Pree 13 
Conny 10 . 
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Verksamhetsberättelse trån ungdomaeektionen 
1-§tQckhQ1me ~atör Förening 1977. 

Ungdomss ekt ionen i Stockholm s Amatör Förening 
rår härmed avgiva följande berättelse över 
verksamhetsåret 1977. 

SektionenB medlemsantal var vi d utgången av 1977 
95 stycken medlemmar. 

Styrelsen har under året utgjorts av Lennaru Pree 
ordförande,Christina Hallberg vice ordförande, 

Hannu Koho kassör,Hoger Hallberg sekreterare, 
Ren&e Käller och Göran Holm ledarmöter, Johan 
Hii/lgblad sup pleant samt Lennart IngervUI 
för eningens representant i ungdomssektionen. 
Styre la en har under åre t haft 4 stycken pro tokoll

förda sammanträden. Under året har sektionsn li
ksom tid igare stått 80m arrangör för två 
f riluftsdagar tör Väster tcrp8 Gymnasium .. 

S<Jutdagarna var <l en 16/4 ocn den 16/9. Resultat 
finns i medlemmsbladet nr 2 1977. 
MästErskytt i banskytte och fält skytte blev 1nte 
ovänf,a t Per-Henrik Naumburg . Han blev diinned de !! 
f örs te ungdomeskytten sOm lYCkades vinna dubbelt 

Ungdomea~ktionen vann. fältskyt teseriens diTi.a1on 
l för före t a gången. Vi hoppas kunna förevara 
den segern ä ven 1978 då v1 har ett mycke~ bra 
första lag . 

Ungdomesekti onen har under Aret köpt in två 
nya korthållsgevär av mårket Anehtita samt ett 
luftgevär RV märke t Feinwekbau. Vi hoppas att v i 

med dessa vapen ska kunna hävda OBS bättre 1 
respektive grenar. 

Ti l l sist v111 v1 tacka Sky tte-OS, Arne Stubert, 
Sv e n D1edriche, bröderna Ingervall samt alla 

andra 80m bidragit ~ed priser och amunition sam l 
akt iv hjälp som ledar.e med mera vid våra 
tävlin~ar och träningan. 

Stockholm i februar1 1978 
Lennart Prce 
Ol'd f' n l" A .. "i o 
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I N MEMORIAM 

BERTIL AV BURiN 

BerUl ev Buren har avlidit dänDed har Stoclcholms 
Amatör Förenings älste medlem gAtt ur tiden nä r a 
102 år gammal och medlem i vAr förening i över 76 Ar 

RIKSSKÖlDEN 1977 

Rikseköldens Tävlingskommitte får härmed aYgil'a f ölj_ 
ande r edogörelse f ör verksamhetsåret 1977 . 
1. TävlinRskocmitte . 

Täl'lingskommitten har under året bestått av Rol f 
Ingevsll . H. V. Johansson och Johan Magniue . H. V 
Johaneeon har varit sekreterare , 
2. Den 51:e Riksskyttetävlinp;en om Rikssk\!lden . 

1977 års tävlill8" om Riksskölden genomfijrdes under 
tiden 27 augusti - 4 september , I tävlingen deltog 
128 föreningar med 755 skyttar. Detta innebär en 
ökning i jämförelse med 1976 med 15 f öreningar och 
125 skyttar . I tävlingen segrade Götaborgs akytte
gille med 428 poäng . I tävlingen om Marabou_Cup 
eegrade Tunebergs skytteförening med 42 kartonger , 
Individuell t segrade i klass 5 Gösta Suwe Östersunds 
skyttegille med 147 poäng. I klass Vet segrade Per 
Naumburg Amatör med 146 poäng . I klass 4 blev Hannu 
Koho 2:a med 145 poäng . Dessutom vann Amatö r s lag 
klass 4 tävlingen för denna klass. 
J . Hur fU{lgera r Amatör? 

Anmälningalistan från Amatör kom eftor upprepade på_ 
stötninga r till tävlingsexpeditionen 14 dagar eft e r 
det att tävlingstiden hade avslutats. Ingen anmälan 
av grupp i tävlingen om Rikoeköiden aller o~ Xarabou_ 
Cup upptog listan . Sådan hade givetvia ej heller kun
net godkännaa under angivna f örhållanden . Genom und
erlåtenhet att göra erforderliga lag!gruppanmälning_ 
ar sumpedes seger 1 såväl tävlingen om Riksskölden 
eom Marabou- Cup. 
4. Ihrigt . 

Hederspriser och pennill8"priser ko:nmer ett utsöndas 
under kommsnde vecka och fullatändig resultatlista 
kOlDlller att vara införd i Svenskt skytte nr 12. 

För Rikssköldena Tövlifi8sko~itte 

II . V. Johansson 

Sekreterare 

Undertecknad skall aldrig glömma Bertil ev Bur6ns ................................................... .. 
l OO- årsdag då Jag hade den stora ären att pA Amatö r-
ernas vägna r f A överlämna föreningens guldmedalj med 
aärskild pr ägling för 75- å rigt medlemskap. Det var 
lIIed en visa spänning 80111 jag stegade in pA Bertil 
e v Burens vackra Tuvekärr bland 100 tala grat ulanter 
mad länete landshövding i spetsen och många höga 
militäror eamt medlemmar ur Kungl . jaktklubben. När 
man s aden stod framför denne spänstige lOO_Aring 
och talade om tiden för 75 Ar sedan när han trädde 
in i vAr förening och jag nämnde att det tyvärr ej 
fanns några noteringar kvar om vilken som hade an
mält honom som medlem , då kom bli%tsnabbt svaret da 
va ju Drakenberg, det kan man kalla för gott minne . 
Jag vet inte om någon interjul'are ställt frågan till 
l oo-1rs jubel aren hur man bär sig åt eller om han 
hade några goda levnads r åd till sina medmänniekor 
fö r att nå hög ålder , man kan ju f örstå nä r hane 
dotter berättar om hur pappan alltid SOl' f ö r öppet 
fönster duschade kall t om mornarna samt motionerade 
mycket . så aent som ndgon vecka f ör e sin bortgång 
tog hsn sin vanliga e.m promenad på c:a 2 km . 
Bertil av Buren har i alla tider varit mycket int~ 
resser ad jägare och en duktig sådan , det ber be_ 
rättate mig att vid sista älgjakten var han fyllda 
92 år och sin sista rapphönsjakt på Öland full _ 
följde han vid 95 å r s ålder . men att sitta på vak_ 
skytte på räv vid 99 å r slår nog alla rekord , till 
sist går mina t ankar till det personaliga tackbrev 
som jag fick någrs veckor efter 100- årsdagen där 
Bertil av Buren med sin kraftiga handstil berättar 
om sina minnen i Amatörföreningen när aeklet var 
ungt . Vi lyser frid över hans minne . 

Eric Thor 

ÅRSPRISSKJUTNINGEN 1977 

Blev Arets mäste r skap vårt s i sta på St ora Skuggan? 
I detta nummer vill vi i aå fall få med de tre 
historiska skjutlegen . Nisse FriMan ä r ovan ekjut
ledare f ör det första laget . De tl'A andra akjut
l agen återfinner Ni längre fr_ i tidningen. 
Närmast kameran ovan , Lennart !'ree. 

r 
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l Hy't"kJutninog 

1- 10/4 PraPB9andetlill,l. l uftgevär Unga. , ri\lurakJut,,{og 

• rllt'kjul nlng (22 23 40 41 45) 

21 r lOunkJutnlJ19 

" rll t . kjutning (21 22 2l 40 Al 4S) 

• t lgurskJulning 

5 f i ltskjutning (22 23 40 oH <IS) 

10-19 Bro .. ~pok el an 

12 r.bru~ rltrlrren 

25 Skldekytte förbundslläshrsk"p 

25 J,., luftg e vär sUende A-S län 

26 Ultunetrlrren 

KeimIls 

lövSh 

All11urlge 

Löve t!! 

Ri ... bo-RII 

lövete 

Järna 

Hellmebenor 

Kungdngtr1 

NorrtlilJe 

l änet 

Uppe e l", 

KYibergs sKytteftirening 80 år 

Vi ä r t r aditionellt inbjudna till Kviberge jubileume_ 
t ävling ltirdagen den 3 juni i Göte~org . Lite till_ 
mans eer vi fr3JII elllot den här dusten _ i år lir vi 
kaneke .0BJlB att f ti r en gångs skull ge dom på tafs
en . Vi lIIåll\O kTafteamla . så hör av Dig ocb anmäl 
Ditt intr~sse till Erik Johanseon eller Lenna~ 
Preo a' får Du senare näraare information 0111 pro
gl"P • • 111, 

"'ert 5 frlleund . trlirren 

11 riguI'IkJutning 

f töa und" 

löl/sh 

'p ' 

"J 

12 fillUkJ. I'Ilisterak.{~l 22 23 40 41 4S) KungslinQen 

18 f llj1urskjutning 

19 fält.kytt,Uren 

27 Plsklrirren 

l_JO/9 Skytte Hs rikepr opaganda 

l Ungdom.flltakj. "'Illerek. 

lövst. 

Södertörn 

Alftunge- lIinne 

H_i!! banor 
Några eOIll har erfarenhet ev KvibergSlllatche1' är 
Yngve Zacbrisson - Sven Diedricb$_ ConnJ Niring 
ocb H. V. Johanseon bär under en paue vid ~ater
ell:apet på Skuggan 1971. 

2 Upp.el,t rär,,," 

15 JS~utt&gning nr l 

16 JönkllplngHrlirren 

16 finalakjutninq II.' Lu.*t.g ..... r 

22 lu TrliningaUvl. (3e) 

23 Rosenberg' ... Artiillling 

24 Shrt •• riatiivl. Korthåll Unge!, 

27 SerieUivl. nr l 

27 JJ'lS_uUegning nr 2 

29 218 Träning,tliv!. (38) 

29 la StAandetllvl. (S , 6) 

S R. gicn.Lngoofllat .... l. FältskJ. 

6 JSl'1-uthgni,uil nr 3 

6 S 1'1 fältskjutning 

llind 

UppIIIIIII 

II. pknlill 

Jtinktipl ng 

Orännkyrk .. h 

Kekniia 

ROSIlf!lbllrfil 

HII"""lIb~nor 

Kllknlia 

lI. aknli! 

Kaknlia 

Keknäa 

Ötabro 
Örebro 

Gotl~nd 

1 1111 tävl. L. R6nnlll ll rk a 

1 2111 Sthndetlivl. (S, 

g Stockhol_.poklll!!n ( 2S 

hpr.(12 13 14) Kllknh 

6) Kaknäll 

IIkott ligg.) Kllknlill 

I skolan tsl ade man om paradiset och 
läraren frågade : 
- Nå Erik, vem var Adams svärmor? 
- Han bede ingen. Han var ju i paradiset ! 

Den vi;ta tävlinRen för åre t 

Stindagen den 18 december 1977 skot alllatörskytt_ 
arna si n sis ta tävling för åre t . Tävlingen ägde 
1'um på Kaknäs ef tersom Skuggan blivit stängd . 
Dagen till ära bl ev det perfekt viider~ ungefär 
fem gr ader kallt med klarblå himmel. Ti ll mångaa 
beevikelse var nog banan i lättaste laget , eller 
vad säga om 1.1/4 300 m 2. S20 vert . 300 m 3. C20 
100 m (även poängen räknades som aärskiljning) 4 . 
1/7 255 m 5 . C25 255 fil, Tyvä rr fanns endast Per 
Nsumburg med familj pm plata . För amatörföreningen 
blev det en vlldigt lyekad dag. Per oeh Johan gick 
1 patrullen f öre de två övr iga (P-H och Nisse), oeh 
r edan sfter Johan ocb Per kOmlllit i mål började man 
undra vad som var i görningen , de hade skjutit 26 
reap . 30 träff av de trettio moj liga. I patrullen 
därefter kom P_H och Nisse SOIll sköt JO reep . 23 tro 
Ftir en gånge skull hade Amatör ko=i t ihåg att an
llliil. lag, Tilket genest gavavar , laget hade skjutit 
ihop 86 a v 90 möjliga . ~fter80~ tvåan Skarp 12 hade 
fem poäng sä.re . kunde man verkligen prata om ut_ 
klaeanill& : :: : Nlgot annat som jag tror värmde 
Amatörshjtirta . var at t Nisse , P_H och Per vann 3ina 
klasser, medan Johan fick noja sig med en andraplac . 
Som tidigare nämnta användes det andra lIIålet SOIll 
särskiljning. Tack va re att P_H hade 26 poäng på den 
stationen var han bäst bland alla skyttar . Pappa Per 
hade 25 a' han fick nöja sig med att bli näst bäat 
bland de samtliga . Veckan innan var det en t ävling 
sv samma slag på Rosersberg scm även var lyckad ur 
placeringesynpunkt , familjen Naumburg lyckades näm_ 
ligen skjuta till sig 23 kilo skinka under desea två 
tävl ingar . Med det ta lyckade alut fAr vi hoppaa att 
början av det t a Ar blir på samma sätt . 

Per-Henrik Naumburg 
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FÄLTSKYTTE 

Vid årets forata fältskjutning i trakten av Al.unge 
den 8 januari lyckades några av lIDetorerna riktigt 
bra , IIIJcket beroanda pA att de Yårsta motståndarna 
sk~t i de första patrullerna och dår hade väldiga 
bekytDlller /lied en lågt stående aol vid ett sv IIUen . 
NaUl"lburgarna klarade detta bekytDlller med en senare 
s tart och Per_Heru-ik vann tävlingen pl 28 tr o före 
pappa Per på 27 tro Nils Naumburg hälaar .i Ater 
välkOillJllen . Visserligen nådde han för hans del blyg
eamma 23 tro men var på det r esultat et ändA 2:a i 
Vet. Y. 
Fältekjutning nr 2 avhölla vid Röö den 22 januari , 
med den bästa tänkbara väderlek - vindstilla och ett 
par minusgrader, Tyvärr lyckades inte Naumburgarna 
helt. Per- Henrik 25 t ro Nils 24 tr o Per 22 tro 
Desto aäkra r e sköt nu istället Johan Magniua och 
nådde fantastiska 29 tr , Vi kan säkerligen vänta 
osa st r ålande resultat även i år från Johsn . Ytter
ligare en överraskning var Göran Ingevall 25 t1' . 
Med tanke på 4 tsppade skott redan på första statio
nen frallletår reaten av akjutnill&en som i det näl"lllaa
te felfri. Övriga resultat: Nils Naumburg 24 , Erik 
Svensson 23 . Per Naumburg 22 och Nils Naumburg j:r 
18. Nile j:r är ju det verkligs loftet och visede 
ä.~n under hösten vilka fina anlag han har för denna 
epo rt. Johan N. har tyvärr skadat handen men han 
vänta s tillbaka redan till näata fältskjutnins . 
Vad gäller lagtävlingarna bar B-laget (div . III ) 
tagit full pott . A_laget förlorade ty.ärr p,g.e, 
alarv , då 5:e mannen aldrig kom till akjutningen. 
Härvidlag måste det bli en klar uppryckning fram_ 
gent , enär vi ju kan presentera ett a. de ebeolut 
bästa lagen i Stockholmsdistriktet . U- leget leder 
f . n. U-div. I. En nyhet för Aret är att dh. III 
(B-laget) endast bestAr av 4 man. Detta flr till 
följd att en viss konk\lrrlllUl \lpp"tAr 0111 deeea ' 
plateer och helt otänkbart är det väl icke e tt ~ä
la ett 3:dje lag. 
Fi;lr vad säga om f oljande skyttar: 5 x Naumburg (Per, 
Nils , P_H, Johan, N11s j:r) , Erik SvenseOn , Lennart 
Pree , Hannu Koho , Lennart Ingevall , Göran Ingevall , 
Hans Melander . Jörgen Albertsson , Johan Magnius , 
H.V . Johansson , Erik Johansson , Conny Niring lII.f l . 
För eningen kan i dag se framtiden an med tillf öp
sikt bara vi alla hjälps åt och samtidigt eporrar 
varandra till ett okat deltagande. F~gångarna har 
b~~at komma _ vi skal l se till att desea upprepas 
i mångfald. Ett gott akytteår. TvA skyttar som vi 
väntar oss mycket av i år är Hans ~elander , SOIll 
efter några sabbataår återfått intresset för skjut_ 
ningen och han är mycket välkommen tillbaka i gänget, 
Jörgen Albertason har tidigare Iller sporadiskt dykt 
upp på tävlingsarenan och kan vi bara övertyga ho
nom 0111 att lägga någon annan aY hana hObbya åt eidan. 
finna kanske tid och möjlighet att me r än tidigare 
ingå i ett framåt skyttegäng . Gör en IngeTall 

PISTOLSlITTTESEK'I'JONENS ÅRSBERÄTTELSE 1977 

Sektionen her under 1977 haft följande sammansät tning 

Pietolskjutchef: 
V. pistolakjutchef : 
Sekreterare: 
Ledamot: 

Nila Friman 
Lennart Sandsted t 
Harry PrimIIn 1917/.1 0. 17 
Axel F'rillllln 

Till Svenske Pistolskytteförbundet redovisade ekth'a 
skyttar var 12 st . Av dessa har fl::iljande åtta full
gjort prov för märken: 

Högra Artalsmärket i guld med krans med en stjärna 
2:a Aret : Nils F'riman 
Högre årtalsmärket i guld med tre stjä rnor 3:e året I 

Sten NorströDl 
Högre årtalsmärket i guld mad an stjärna 2: 8 Aret: 
Azel Fr iman 
Lägre å r talsmärket med tre stjärnor 3:e året: 
Lennart Sands tedt 
Llgre årtalsmärket med en et järna 2:a året: 
Bengt Norstrtim 
Piatolakyttemärke i guld' Sören Eriksson, Lennart 
Pree 
Pistolekyttemärket i brons: Roger Hallberg 

Under året har foljande tävlingar ganomförte : 

F'öreningens Arsprisskjutning i precilliQnsekjutnill8" 

Segrarll Nila Friman därefter följde L . Sandeted t , 
L. Pree , R. Hallberg , T Ahlquist och H. F'1'iaan. 

Foreningens mästerskap på pistol 

Segrare Nils F'riman och därefter foljde Lennart 
3andatcdt Och Lennart Pree. 

(63) Potingpris i pistolsklutning av år 1970 

Den aktualla ställningen (:poäng): 

1 . Sands tedt lJ, N. Friman 9, G. F' r edriksson 8 , 
S. Nors tröm 7, H. F' r iman 6, L. Pree 4, J . Lund
ström J , P. Bergstrom 2, Chr, Norling 2 , D. Alm_ 
stedt I , C_A. Ljung l , T. Ahlquist 1 och Roger 
Hallberg l. 

lRSPRISSKJtJ'l'NINGEN 19=11 f ort e. 

2:a och 3: dje skjut laget på plata på .al len . 
'1' .T . Gör an , Conny, Erik J . och Erik S. 
Ovan Yngve Z" Niase, Reger Hal lberg, Syen 
Diedr 1cha och Ren' Keller . 

-
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(65) Georg Fr edrikssons vandringspris av Ar 1966 

Ingen tö.,len. 

(67) Pistolpris ev ,~ 

Den aktuella stä llningen efter tre sv sex Ars stipu_ 
lerade skjutnill8sr (poäng) . 
N. Friman 14, L. Sandstedt 10, H. Friman 7 , K. G. 
Friman 5 . K. Frimen J och A, Friman l 

(69) Pisto lpokalen (uppsatt 1969 och ständigt 
vandrande 

Stäl lningen enligt nedan: 

Nib Friman 
Lennart Sandstedt 
Ingvar Sandsted t 
Ingen tävlan: 

1977, 1976, 1973, 1972, 1971 
1974 
1969 
1970 

Januari 1978 Nils Friman 

Den )1 oktober 1971 avhölls Amatörs mästerskap i 
f ältskjutning med pistol på Grimstsbanan . För att 
hoja intresset och spänningen fyllde vi upp ella 
platserna i en patrull och sA bar det iväg. 
Det ver den vanligs medurs benan runt skjutbanan 
dock med de tvA sista stationerna på självs skjut_ 
banan. Osäkerheten var stor på tredje stationen 
från slutet där mAlen befann sig mycket lågt i fijr
hållande till I:Ikijutplatsen . Skulle man hålla lAgt 
här? Resultatlistan finns i medlemsblad nr 1/1972. 
Det bör dock nämnas att Hugo Bergqvist blev 2 : a med 
16 träff i 11 figurer och Harry Priman 3:a med 14 
träff i 11 figurer. 

Nils Fr iman 

Den tredje stationen med fr . v. Nisse Friman _ Bergqvist _ 
Cha rles Swärdholm _ Dag Almstedt cch Harry Frimnn . 

G 

Mars •• 
April '0 
April 24 

J=. .0 

s.pt , 
50pt " Okt 9 
N,. 12 

OBS 
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Siata stationen - patrullen på plats _ ~ färd i ga - E E E E L L L D • 

IDROTISSEKTIONENS 
PISTOLSKJUTPROGRAM 1978 ARSBERÄTTELSE 

Vpr nr 67, Grilllsta kl . 10 11 

• • kl. l ' •• 
" kl . 17 _ 18 

Årsp risskjutning + Mästerskap i 
precisionsskjutning Gr imsta kl " Vpr nr 67, Grim.sta kl. " •• 

" • kl. '7 - •• 
• kl. . 0 " Kretsmästerskap i fältsk jutning A + B 

tillika f öreningens mästerskap i fält _ 

skjut ning i Handen . 

Stockholms Pistolskyttekreta t äylings

program för Ar 1978 finna i vAr bod nr 

15 på Grimsta . 

Lennart Sandstedt Nils Friman 

Under Aret har samtliga tävlingar kunnat genom_ 
föras med ett rekorddeltagande total t sett .• Vi 
har i Ar noterat öve r 240 tävlingsresultst . För 
första gAngen fick vi en bredd på damernas skid_ 
tävling - men för femkampen ä r intresset magert . 
Anki Cederbrandt är Arets idrottsflicka med en 
3: e plats på skidor och 2:a placering på femkampen, 
Tommy Åkerström och Arne Sjöbe rg fick både plats_ 
siffra 5 . Alex Blomberg 7 och 11Us Friman 12 
totalt på orienteringarna , Två medlemmar har del
tagit i samtliga idrottstävlingar under Are t: Nils 
Fr iman och Krister Friman - st r ong t ! 
Sven Falk blir Arets idrottsgrabb genom sina in_ 
satse r i Veteran VU _ t ävlingarne . 
Samtliga resulta t frAn 1977 kan Ni läsa i före _ 

_ gående nummer , 
Vi tackar funktionärer - bidragsgivare cch täv_ 
lande f ör alla de insatser Ni gjort f ör idrotts_ 
sektionen och föreningen under 1977 . 

Väl mött 1978 Idrottsaektionen 
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Visste Ni, att man ka~ få 
ren luft så enkelt • 

St äll upp 1 "at~r8 orlent e:r1ngstli'l' lUl&ar " " I ....... 
" Det ä r hoppl öst a tt orientera i lÖ1's k og 

in t e ett barr se r lilan oc h inte en kotte 
kan lilan f r å ga . !!" 

Stämningsbilder från hi:l atorienteringen pi Tyreeta GArd. 
Matsäcken är uppdukad och al l a .äntar pi priautdelning 
ETa Åkers tröm_Liea Sjöberg-Alez Blomberg kan urskil jas 
på Tänet r a bilden . Lennart-Johan Cederbrandt_ Lena Ha gard 
SylT1. lngeyall-John Hagard 8 .. t Anki Caderbrandt på den högra 
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Redakt ioneni cdfl,, : 
UTDELAS GRATIS TILL 

FOR ENING ENS MEDLEMMAR - Ferenlngen stiftad den 21 se ptIImber 1890 -
Lennart Ingevall 
Örnho l msbrinken 124 
127 42 Skärholmen 

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

F Ö RENIN GSaAÄSTARE PÅ KAKNÄS 1978 _ ...... __ ._ ...... --._-............ --.. --...... ~ ... --.. -.. . 
ERIK SV E N S SON .-..................... . 

S e g e r" \i r k l ... r ! Nu ä r det oogs f/:\r luftfärden, 
villiga a rmar på vag fre måt fr .v. bl. a. Erik johAnss on , 
Hans Molander { tvåa efter a~rskJutning l. Eri ~ Johan 
N~umburg , Lennar t Inaeve ll och H.V. JohBnsr.on • 

8TOCKHOLMS ... MATORFORENINQ 
(Idfott. och SkytleflSrlning) 

VINSTPLAN: 

Oax far den lilla extrainsBtsen fÖT vår f~roning. 

ID. Don lotter skall vi hjälpas å t med att sYljn . 

Ta kontakt med Johan Magnius 756 Ad II , Erik Thor 

41 14 29, Lennart Pree 81 64 59, Tom~y Aker8tr~m 

49 34 74, Ger an Ingevall 67 OJ 00 eller LennArt 

Ingevall 710 74 05 och beställ lotter. 

10 .. P_kon 
100 .. '_ .... =.- • $O.~ 

I ~,.... 

I 10,.... 



STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

i!el1äPssektU>TW1f, 
FÄLTSKYTTE 

Fältskjutning 1978-01-08 A lmu.!!2.e 

'1 • L Pree 20 
E Svensson 19 
H Koho 9 

'1 Vet Y Per Naumburg 27 
Ni 1 s Naumburg 23 

'1 Vet , J Ma9nius 15 
C N1r1ng 7 

'1 3 P-H Naumburg 28 
E Johansson 15 

'1 2 Göran Holm 10 
Roger Hallberg • 

'1 Ren~ Käller 8 
Jan Hallberg • 

'1 14-16 Nlls Naumbur9 1. 

Fältskjutning 78-01 -22 i Rö 

'1 • Göran I ngeva 11 25 
Erik Svensson 23 
Hannu Koho 1. 

'1 Vet Y Nils Naumburg 24 
Per Naumburg 22 

'1 Vet • Johan Magnius 29 
Conny Niring 15 

'1 3 Per-H Naumburg 25 

'1 14-16 tlils Naumburg 18 

Fältskjutning 78-02 -0S ; Järna 

'1 • Erik Svensson 24 
Lennart Ingevall 23 
Göran Ingevall 16 
Hannu Koho 16 
Johan Naumburg 15 
Lennart Pree 13 

'1 Vet Y Per Naumburg 27 
Nils Naumburg 25 

'1 Vet • J Magn; uS 27 
C Niring 10 

'1 3 P- H Naumburg 27 
E Johansson 13 

Kl F 17 Nils Naumburg 22 

Fältskjutning med mästerskap 78 -03-12 i 
Kungsängen 

'1 • Lennart Pree 
Eri k Svensson 
Johan NaumbuN] 
Göran Ingevall 

'1 Vet Y Nils NaUl!lburg 
Per Naumburg 

'1 Vet • Johan Magnius 
Conny Nirin9 

'1 3 P-H Naumburg 
E Johansson 

'1 2 R Hal Jberg 

'1 F 17 Ni 1 s Naumburg 

!"ästerskap 

1 . Ni 1 s Naurnburg " .1 2. P-H Naumburg 
3. Per Naumburg 
4. J Magnius 
S. L Pree 

38 
33 
31 

21+10=31 
19+12=31 
21+ 6=27 
13+ S=18 

29+13=42 
26+12=38 

21+12=33 
lS+ 9=25 

27+14=41 
17+ 6=23 

12 --

18 

Mästare 78 

BANSKYTTE 

Fritz Olsson 1978 

VArt deltagande i denna rikstävling blev myc
ket lyckosam i såväl lag som individuellt. Med 
vArt tre~annalag Per Naumburg. Nils NaumbuN] och 
Per- Henrlk Naumburg har vi preliminärt erhAllit 
en andra plats med ett lagresultat på 720 poäng, 
segerresultat 726. Med vå rt S-mannalag fAr vi 
troligen en fjärdeplats på 1180 poäng, seger
resultat 11~0 poäng. Följande skyttar represen
terade amator Per Haurnburg, Nils Naumburg och 
Per-Henrik Naumburg, Johan Magnius och Lennart 
Ingevall. 

Individuella resultat i prislistan 
plats 

'1 • Lennart Ingeva II 229 poäng 203 
'1 3 P-H Naumburg 239 .. 5 
'1 Vet Ä J Magnius 231 .. 2 
'1 Vet Y P Naumburg 241 , 

2 
'1 Vet Y N Naumburg 240 " 3 

övriga resultat 

'1 5 J Naumburg 225 .. 
'1 • L Ingevall 222 
'1 • E Svensson 221 .. 
'1 • N Fr1man 21. .. 
'1 3 L Magnius 22. " 
'1 1 N Naumburg 221 .. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Svenska Dagbladet 1 _ 4 Juni 

Ir ets upplaga blev en individuell tävlan. Vad 
,lIgs om Per_Henrik Naumb~lrg' klo.sseger,Lars 
)!sgnius 9:" plats, Johan ,,:agnius 11:e pV·ts 
per Naumburg 15:8 plnts och HV Johansson 49:8 
p13ta 
Kless 

70 å r 
60-69 il' 

5 
4 

15 il' 

Johan Magnius 
Per Naumburg 
HY Johansson 
Johan Nawnburg 
Nils Naumburg 
Nils Hagnius 
Lenn~rt Ingevall 
Erik ~venss on 
Ni ls Friman 
P_H Nawaburg 
Lars "Ia gnius 
Ni Is Naumburg 

JOHAH IW)HIUS OCH PELLE NAU/1BURG 

PA BRIXI5PLATSER I SPIRALEN 

~ 
L Hd ...... R.n, . VeUeM. m 
2. SVin Edber,. Enil ,,, 
l. JoHAN I'IAGNIUS ....... tllr '" 

poäng 
223 
234 
229 
228 
233 
230 
219 
217 
210 
241 
238 
203 

ant.delt. 
187 st. 
880 

2418 
3584 

@ 

la,Uvlin& F 

L SOL '" 2. Am.t~r '" 
Y!.!..:.....! 
I. B.,.tll Lindqvlat. 1 • 182 
2. Sv.n ~,rlbol"l. Eaklletune 190 
3. PELLE NAUI'IBURC. Ametllr 180 
4. 80RJE FROBERG. SoL 190 

Hlnry Cranqvl.t. B'Vby lag 
llnnart CUlt,vl.on. SoL 166 
Stil Tylebo . Sol lee 

Spiralen !!: - 21 au~.ti 20 skott 

Per Nawaburg 190 poäng JOO III 

Lennart Pree 187 ligg. 
Johan Magniu. 183 
trik Sven. llon 183 
P-H Hawaburg 182 
!IV Johan •• on 182 
WU. Naumburg 18, 
Wi l." Magnius 181 
WU. F riman 180 
L..ra Magniua 180 
J Alberts soD 180 
aannu Xoho 179 
l Naumburg 179 

~1l. Naumburc 19' 
200 • 

!:arl Nau.burg 183 

RIKSSKölDEN 

RiksskBIden 25 aug _ J .ep 

Även 1 år lyckades Par JfauJDburg pricka in 146 
poäng ,l fjol räckte det till ~eg8r hur det 
gAl' i Ar medelas i nästa ~edl8m.nummer. 

Per Naumburg 146 poäng 
Per-Henrik Naumburg 142 
Nils Magnius ,40 
Lennart l?ree 1 J9 
Brik Svensson 1J9 
Johnn Nnumburg , J8 
Hannu Koho 1 J6 
Johan Nagnius 1J5 
Lars Magniua lJ5 
notr Ingavall 1J2 
LennFJ.rt Ingevall 129 
Nila Friman 12J 
GXran Ingevall 11 9 

Ni Is Naumburg 
Carl Naumburg 

146 
138 

Arsprisskjutning med mästerskap 
vld Räknas 

Extratävling 10 skott liggande 

JOO m 

200 !Il 

'1 B 5 Johan Naumburg 94 poäng 
Lenna rt Pree 90 .. 

'1 B • Lenna rt Ingeva 11 91 , 
Hannu Koho 89 .. 
Erik Svensson 89 " 
Rolf Ingevall 87 

, 
Göran Ingevall 81 .. 
Nils Friman 80 .. 
Hans He l ander 82 .. 

'1 B H V Johansson 78 
Vet Ä Conny Niring 68 .. 

Evert Svensson .9 .. 

'1 B 2 Jan Torberger 81 .. 
Mikael Montenius 61 .. 

·Kl~rt rör 4:e provs kottet:" 
Lennart leder l:e skjutleget ~ed fr.v. skjut-
chefen Erik Johansson, Lennsrt Pree i solgles-
~on. en ss .. led Hans Melander, Nisse Friman SOM 
gIr upp i knBi pi sista p:rovekotten. ksnsk. följer 
hen hAr skyllde grannen och veterenen H.V. Johensson. 
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TXV11ni A Sv HuvudskJutn lng 'dr 
respek ive klass 

lO skott liggande 

Kl B 2 Jan Torberger 
Mikael Montenius 

79 po~ng 
56 ' Kl B 5 

Kl B • 

Kl Vet Ä 

Kl B 2 

Tll/Hng: B 

Kl 8 5 

Kl B 4 

Kl Vet Ä 

Johan Naumburg 132 poäng 
Lennart Pree 119 " 

Lennart Ingel/all 128 
Hans Helander 127 
Hannu Koho 127 
Erik Svensson 120 
Rolf Ingeva ll 115 DEN SPÄNNANDE 
Nl1 s Frlman l OS 
GHr!n I ngeva 11 102 
Eri k Johansson 101 

H V Johansson l l. " FINALEN 
Conny Nl r1 ng 92 " 
Evert Svensson 51 " 
Jan Torberger 127 " 

Mästerskap 

M1kael Montenlus 71 " Till mästerskapet kvalificerade s1g fö l j ande 
skyttar. Erik Svensson . lennart Ingevall . Han s 
Helander. Joha n Naumburg . l ennart Pree och H V 
Johansson. Vem som skulle bl i segrare inom 5 11\lsande + 5 sUllning denna sextett var inte lätt att avgöra dA det 
endast var 8 poäng mellan l:an och 6: an. Skytta r· 
na startade med följande r esultat. 

l ennart Pree 
Johan Naumburg 

Erik Svensson 
Lennart lngeva 11 
Hans Helander 
Ro l f Ingevall 
Eri k Johansson 
Nl1s Friman 
GtI ran Ingev!11 
Hannu Koho 

H V Johansson 
Conny Ni rl ng 
Evert Svensson 

83 poäng 
72 " 
88 
79 
78 
78 
73 
71 
68 
65 

86 " 
59 , 
3. " 

Erik Svensson 
lennart Ingevall 
Hans Helander 
Johan Naumburg 
lennart Pree 
H V Johansson 

206+10.9 .8. l.7-249+5.7.6.9.x-276 
207+ 9.8. 6. 5.5-240+2.6.3.6.3-262 
205+ 8.8.8 .8.6-243+6.7.7.7.8-276 
204+ 9.9.8 .8.8-246+6 .4.7.2 .9-274 
202+10.8.8 .7.7s 242+8.7.4. 8.2-271 
200+ 9.8.6 .5.4-232+6 .5.8.6.7-264 

Här har vi plötsligt efter 10 skot t 1 ställ ni ngar 
tvA man med samma poäng och som bAda inte skjutit 
särskilt mycket under den gå ngna säsongen , näm
ligen Hans och Erik. SA det vara ba ra fö r dem 

5 knSakott Markerad. - f.ra ta d.len av f inalen 
Lennart Ingava ll backar - oJot1en Naullllburg nu pi 
2 ,. plats 3 poKng efter Erik - Has.a W.lander har 
tappat 3 till Erik och liggar nu 6 .ft.r. H.V. Ir 
sa_lad och akjuhr .adan niat bI.ta . U .. rt.". 
Erik Johan • • on s tlr bakOII och övaN ekar dra_t . 
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Itt Skjuta ytterl igare 3 skott i sUende för att 
ft fram en mästare. Erik började med en 6. Hans 
~ tavelträff. Nästa skott sköt Erik en 4 och 
~ns en 6. sA inför sista skottet hade väl Erik 
~ viss favör, men en bom eller en tia med lite 
~rv i det hela har hänt namnkunnigare skyttar 
i den här sitsen. Men när markeringen korn sA 
fick Hans en 5 och Erik en 9. SA Arets mästare 
i banskjutning blev Erik Svensson och som tvAa 
tom Hans Helander. ~Ied den fina insatsen hoppas 
jag att Hans har möjlighet att delta något oftare 
j vAra tävlingar. 

). 

Z. ,. ,. 
J. 
i. 

Erik Svensson 
Hans Helander 
Johan Naumburg 
lennart Pree 
H V Johansson 
lennart Ingevall 

278+19 
278+ 11 
274 
271 
26' 
262 

Eri~ Johansson 

Särsk;utuiug 

~ rskjutning om ~sterskI'lD~t. 
I frllnvero . v Pelle - Per-Henrik och Nisse 
~umburg blp.v det till ~lut g~mle oålitlig~ 
~rt som till '5 i~t qjorde uop om ~st.~ndAljen 
~ gäl lde det J ~kntt i ~tående . 

K vibtrgs Skyttifcirening 80 år 
)yIBEFlG 3 jun1 19?8 

:Ia 150 skytter från Göteborg med omnejd hflde SI'Im
~ ts vid Skyttegården invid Kvibergs skjutbllna f Kr 
' tt deltege i j ubUeumsskjutning, tM.vling A och 
~. i jub i leumsfinelen där femton m~n deltog . 
~lnest sk .. ll s8ges e tt er r angemangen var perfektll. 
tt blev dock lite varmt med skytteover-ll i den 
IYdländaka v!rmen . Skjutningen förSiggiCk under 
~k , ve r för sol en ej skul l e kunna p!verka skyttarn&s 
tt~tmedel . lagt!v11ngen, som vi AMatör er sköt redan 
len 30 maj , venn Kviberg med 1249 mot 12.38 t" 'ir 
~tlr . Om jeg hade s kj ut it lika mycket so~ P-H 
llUllburg eller 1.30 poiing hade l egen fått lika hög 
lO!ng. Kvi berg he r vunni t över Amatör n!stan vid 
I'fltlig/t ntöten vi lket fre.mgå r av ..lJbileulMlpro
~emmet - 1898 - 19?8 BO lir i akyttats tjänst" 
~attende 68 sidor. Per Naumburg som bäste Man i 
~törlaget til l delades en ailverbSgere . 

Jubtleumsfin81en eller mästerSKspet blev nalt en 
~ff~r för skytter utanför Kvlbergs Skytteförening. 
Kvlbergs skyttef~renlng n~ r resp. har h~ft mangs 
s kytte r frAn stockhol msområdet såsom vår 5O-årsm~n 
Dro~essor lennart R~nmP.rkt IngemAr Joh~nsson, 
Nylund från Ketarina resp. Prof , Erling Reinius , 
I jubilevmstävlingen del tog tre l'tlMtMr er n~lIIl1gen 
Nils Frilllttn, Lennart Rönn_rk och Arn e Stubert. 
På grund av ändrad dygnsrytm, lånnt gevSr, vS~an. 

artighet (vSlj v~d Ou vill) nl~cAr~de sig dock 
ingen ~tör på Dri5Dl~ts. 
Bel xning f~r s in insa ts fick dock Nils Fri~n eft~r
som h~n med fru var inbjuden till jubilevmsmidd~gen 
med d~ns på restRur~ng Grinsh~lm mad utsikt ~ver 
GXteborgs hamn och vp. rven på Hisinf1~s idf,". 
Under midd'lgen h;\l1s ett fV,rt"l t~l .. v vilkA 
sil r .'1kilt b'lr n;!j mn,s ordf,rPlnden Tore St .. wstr;\ms 
innehållsrik" v~ l~om!ltt~l. Arne Stuberts lyck
iini'lkningstel från skytteff\ rtJundens /\vnr styrf'lhe 
och Lennart Rönnm,<lrks bögge tl'l l . f)et f '\rst l'l gRY 
en återbl i ck nA ne gångne 90 åren - liren 1951 _ 
1959 V!3 r Lenn/lrt föreningens ordf'irande. Det andre 
ta l et utrorm~des ti l l ett spir ituellt tacktal . 
Före t Rcktalnt fr~mtr&dde Kvlberga skyttaf/\renlngs 
dRmklubb med hyllningssång Och över l Smnnde 15.nnO: _ 
till f~reningen i form even solf jijder. PengRrna 
ho de influtit i sembr nd med bRsar eller ins l'l ml~ ts 
"fl ~nna t s~tt . 
Vid k~ ffet framfXrde jag en hMlr.ning från S tockhol~~ 

Amn tHrf~rening och ~v~rlamnRde en Rm~t~rnål till 
KvibergsOrdfMr~nden OCh utlovRde ännu knl'lPORre 
segerml'lrginel f Xr Kviberg i komm'lnde skytteduster. 
Sed" n ett '5tort Rnt'l l funktionärer _ l'1emer och 
herrAr - inom f " r eningen erhållit utmärkel~er 
trådde ~å d~nsen till in nå smått~rne. 

Nils Friman 

Kviberg 
Lapatch 

Kl Namn P 

5 Göran Blldtzdn 1jj 

VY John G1l1men 12. 

5 Ingemar Johansson 128 

5 Sven Börnqvist 12' 
VY Arvid Thynell 128 

5 Bertil Johansson 126 

VY Torbert Jacobsen 121 

VY Torsten KArtensson 119 

5 Giueeppe Boechetti 122 

5 lke Ahrebäc:k 116 

1249 

Amat1:Sr 

Kl Namn 

5 J . Naumburg 

5 Eo SVen!l80n 

VY Po Naumburg 

vl Bo Vo Johans8on 

VÄ Jo Magniue 

• P_H. Naumburg 

4 Lo Pr •• 

4 Lo Ingevall 

4 No Pr,_ 
4 Ro I ngnal l 

P 

1~1 

12~ 

1)2 

119 

117 

1 ~O 

129 

1 2~ 

11 9 

11 5 

12'8 
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Nordi ska huvud~tädernas tävl i ngar 

A~tör visade minsann framfö t terna ut e på StAlbodabanan 
då Ar ets t8vl i ng avgjor des. 
Pel la Naumburg blev bHste Stockhol mare i 1/4-mat chen 
med 91-83-89 i ligg-stå-knä. 
Per-Henr ik vann tävl i ng O, en sven~k huvudskjut ning 
pA mycket fina 182 poäng. 
Johan Magnius avs lu tade med ett segra i ÖVerl edarnas 
t 8vl1ng . 
Osl o-skyttarna var i år annars de säkr as t e . 

Johan och Pelle ute på Nordiska huvuds t ä de rnas t ä vling . 
Gl ada miner - t ecka för det. Amat ör gjorde bre ifrån sig 
och det gl adde vSl Johan kans ke speciellt, överledare 
som han var. 

Per- Henrik inv!ntBr Johan 
trevliga nyhatar _·Ou vann 
Per-+lenrik- • 

bakif rAn 80lIl k 01llmBr _d 
Svenska Huvudllkjutningen 

JOHAN MAGN1US 70 ÅR 

Skytt Analytiker Friluftsman 

vAr vid åra~ötet 1978 avgAngne Amatörordförande 

fyllde den '1 maj 10 år. Därvid uppvaktadee Johan 

med föreningens förtjänstplakett i guld och en 

vacker tennvas med blo~~or so~ ett resultat av 

en insamlin~ bland medlemmarna. Ett tiotal med_ 

l e mmar passade på att personligen hylla jubilaren 

och tacka för allt arbete som han nedlagt för 

föreningen under många år varav de tre senaate 

bl .a . som ordförande och kassör . I den senare 

funktionen kvarstår lyckligtvis Johan Magnius . 

på re~ional nivå har Johans organisations- och 

ledarförmåga även tagits i anspråk . Han är ord-

förande i Stockholms Skytte förbund och var t . ex . 

öve rl edare för de Nordiska Huvudstadstävlingarna 

24 - 27 augusti 1978 varvid han även lätt vann 

tävlingen fijr öve rledare. 

UNG DOMSSEKTIONEN 

De.:x igen : Oelårsr"'poort fr.ln U-sektionen p.g.a 
·Stockh~lmsoolitikerna~~ tofflighet vid st~ngnlng-
an ev J~ m-b~n~n på Stora Skuggan de stijngde "ven 
korthAl l s b~onn då det v~r f~r mycket bul l er ? Akti
viteten hn r inom sektionen vnrit l åg . ~rst~ 
gångan på fle r i'J å r h" r vi inte kunnat genomf l'Sra 
någon friluftsd~g , vilket medfn r t ~ tt vi i n te kunn~t 
fånga UPP så månge eldsj~ l~r till skyttets ~n l~ 
soort . Politikern!') tycks enbart lys s",,, oå "yrkes
demonst r onternl'l " som vill ha även don lil l a 50 m 
b"nen som picknick-omr åde på s 'indl'lgl'! Tf'la. Ti l l 
Dol i t ikern~s försv~ r skell dock s~g~s att de hn r 
6apnet 50 m bonan mellan sap . - nov , men sen är vi 
t1emlils" igen . 

~ysning nr l: 
l s t srJ m b"lna med fiirv-'rings utrymmen f ti r f "ir_ 
eningens VApen inom rimm l igt ~vstånd f rån city. 
(Flirsl "g såsom UllM och Tu l linge godtl'ls ej) . 

Efterlysni~~nr 7 : 
F." rv"'l r ingsutry",men f ör v"~oen och ,.mll"mi tion flå 
I<8k"g!5 skjutbl"lnll . !'C A At t vi kan bedrivf'! ungd'lllls
skytte dii r utl'ln att behi",vl" åka st"," runt f~r I! tt 
f A tl'lQ på vaoen. Säg den ledore S OIII k" n .. tälla 
UDP f1 9r l'l tim'llar f ire och efter "'kjutning , f" ir "t t 
jaQI'! III/tter iel. 

Johan har hittills mest ägnat si a' åt gevärsskytte Rac;ult"- ten då ! Som V"'ln ligt hl'l r vår outoo;tMlding 
P-H Nl'lurnburg lyck~ts bJst . Han har krånQl ~ t s iQ 

inom f öreningen . Enligt Amatörbladet kvalific@rad in pA toool-ceringer Då I'! ll~ årets star r begiv, n_ 
hatar såsom : 8an-6M, fältskytte~~ M , Nordi~ka 

han sig för fältskyttemedaljen i brons redan år 19 Huvudstädernas , ..ISM , Skolungdomens rik5skytte
tävli ngl'lr, toop placer ingf'! r i e l It vi l ket tyder 

S tora framgångar haYföljt under de följande fyr t io på I'II t t P-H he r en stor chens IJtt bli vår ndst8 
land91~gsman om han bara fortsätter I'IItt i nrikta 

åren . Förklaringen torde finnas i Johans förmåga a sig på skyttet . Han lyck~des bl i Ungdomsmäst"'l r e 
"" i fä l tskyt t e f öre L.Pr ee och br oder Johan . 

analysera och rätta till det som ej är bra . Aven i Inför å r ets b!!nm.:is t e r s kap 14 oktober h!!r vi f!j r 
8tt få ett spännande ~sterskap dndr~ t r eg l erna tge~ skidtävlingar har Johan Magnius deltagit flitigt o \Ii skjuter nu: 

med framgång speciellt under senare år. D~ång l : Huvud~k ju tning enligt högs t 3:Je Kl"ss
ens skju tprogr~m. 

• k , , 0"'9ång 2 : Enkel!'lerie {enligt OVf\n j Johan är en verklig Amatör som s väl i sitt yr , Final: 5 skott ligg8nde respektive 5 skott 
knästående f ör KI !!ss J och uooAt. på det personliga planet förmått slå broar . Vi hOpJ 

Vi htlr 

att han länge än vill fortsätta att vara en av hl/ni .l.Jntor 
även ändr~t reglern~ f j r Vpr 56 Skytte- ÖB 
gewr , men dem får du i kOmnl/>nde orogram. 

atanarna i vår förening . 

• • • 

Medlemsbladet önsll:ar 
sina läsare 

GOD JUL och 
GOTT NYTT ÅR 

(Det kan ju vara roligt art Vin förn) 

, , 
vid t!!ngenterna Hannu 

Ordf . U. sele. 

PRESS ' !FP 

UngdoMsmäster e 1 banskytte bl ev: 

Nils Ns ulllburg 235 poäng 
P-H Naumburg 230 • 
Cf'lrl Naumburg 226 • 
H!!nnu Koho 210 • 
Johan NaUlllburg 20B '. 

25 11gg. 
15 11gg, 
25 11gg 
15 11gg , 
15 ligg , 

10 knä 

l a knä 
10 knä 

E VER T S V ENSSON 70 AR 

lM"ge var vi s om gAma salllladBS tidigt en II'Orgon 
för a t t springa upp och ta Evert på sAngen p4 
7O-årsdagen, lIIen ack l uncnen var redan servered. 
.ad nubbe och all t SOIll dartiii hörar. 
Vi gladde oss åt att få representera föreningen 
och hyl la en god Amat örkamrst. 
Evar t finns a l l t i d I118d och hjAlper till , på banan, 
i I118rkörgrnven, hen hl!!r ut bildat goda fAltakyttar. 
i nte minst det gl!!mla finl!! -S- ll!!gat-, i sonen Erik 
her han fos tret en storskytt ... """. 

Lennar t Pree l yckades f imga Evart när hen 
ger Erik soeci"ltip~en i nfar .8~kJutnlngon 
om mäs t erskepstiteln . Ni sse Frimon ä r idel 
ör e för att om lIIöjl igt s nepoa ett guldkorn . 
Hasse Uel ander koncen trerar sig i bakgrunden. 

Vi sAger gret t i s och hoppas a t t Du är med oss 
ocn backar upp föreningen ännu ",ånga , många år. 

S tnckhnlms "krutgubbl'lr " 
h- de lille mii~ tflr!'.k/'lpet 

den ? ~eptember på ~kn3s 

Sven Diedrichs ocn Harry 
TrOschs l va"n kll'l5S ? 
r e!5p . khse l. 

I f lnl'll l lH'l 
va r Sven bera 4 pQl!l.ng 
f~n abs olut eeger. Gr at tis ! 

Ull •••• unhp.t, 
i .Pub.n L . .... n 201 
2 . 5w.n 01.arlen. 197 
3.H.t.Bjbrkw.U 188 
4.Jo"n IoI.Ja"n •• on 184 

Hu wua'~ !utnlnQ,n. 

Kl ... 3. 
I.Ja"" U.Jo"" .. on 62 
2 . PUb.!"! L'ft'!"! 58 
l.A.D.nld .. on 55 

n ••• 2 
i. Sv,!"! Dl.0rlC". 
2,11un. Lindg ... n 
3.S ... til "ont". n 

~1 ... I. 
1. H.try hU.cn.1 
2.C;u.t.w Al.qvi.t 
2.011. Tbbllo 

.. 
" " 
" " " 

• 
• 

• 

• 
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Under våren 1978 flytt ade V1 tran tirimste skjut
bana till Keknäs skjutba na med våre klisterlappar, 
figurer och t~vlor. Efter en hel del nroats BV 
T. Ahlou tst , 5 . Erikss on och N. Frlmen h~r vi nu ett 
eget utrymme med egen ingång. Nyckel till boden ha r 
N. Frlman och L. Sandstedt. De S~ hade nyckel till 
vAr bod p å Grlmste överl ämnar den till pistol
s k.jutchefen sA skall vederbörande 1 gengäld få 
till gång till materielen i vAr nye bod . Vid års
mötet våren 1979 ordnas dragning bland dem sam 
återlämnat eller av pistolskjutchefen skaffat 
sig nyckel och ur n ,rvs Tande vid metet: 

Pistolpr15 ~v å r 1975 

Sex skytta r hnr under våren 1918 deltagit 1 ett, två 
eller tre tävlingstillfällen. Infnr ~ommr runnehål1et 
Hr st~ llningen: N. F rim~n , L. Sandstedt. Kri~ ter 

Friman, A. Gr~nath, K.G FrimAn och S . Er iksson. 

Arsp risskju1:.'!~ 

Årso risskjutningen 1979 .06.10 s~mlade fem del
t l'! gare. Det gällde ntt nå högsta mf1jl1g ... ool:lng i 
4 st . femskottss erier . Som väntat f~ljdes N. Frimen 
och L . Sandstedt at ,", om v~ nllgt mt<d deln fllrre i 
t~ten tills Lenn~rt i si~ ta seri en drog ifran och 
vann med en m~rgin~l på hela tretton poäng. Grattis 
Lenn~ rt. God trea Tors ten Ahl ouist f Mljd ~ v sonen 
MBrtin meden Krister Frim~n f Qr dagen inte nrick~ t 
in f ormtoppen. 
Ma rtin tag med Dig far ti~l höstens tävlingar . 
På grund AV för litet deltagar~ ntal var vi ej 
beri:l ttigede att skjuta om mJ~terskap. 

Nils Frimen 

IN MEMORIAM 

!lösta Vl ijkström 

Gösta invaldes i Amatörf~reningen den 14 april 1927. 
Aret därpå m~nstrade f dren ingen tio lAg i tävlingen 
OM Aiksskölden. Sannolikt ver Gösta Wijkstr6m med i 
något av dessa l ng. Vi vet ett hen s p. mma år hade en 
frams k juten pl acer ing i tävlingen om långdistans
pokalen l400m, 600mJ. Mest deltog Gösta dock i 
fri idrott, simning. skidlöpning och orientering. 
Och fra~ångl'!rna utebl ev ~te. Föreningen kunde 
under en f öljd av å r glädja sig åt att Gösta Wijk
strö~ va r redakt~ r f ör ~edlemsbl adet. Aldrig glöm
~er vi väl hans julberdttelser, korsord och l yriska 
naturskildri ngar. 
Gösta mottog vid åramötet 1977 femtioårsMä~et. Att 
han i samband därmed till föreningen överlämnade ett 
a_tal kompasser vittnar om det djupa intresse hen 

hyste för den s unda orienteringssporten. 
Många amatörer hade ~ött upp vid Göstas bAr i 
Oanderyds kyrka. Vi lyse frid över en sällsynt god 
Ametör-kamrat. 

Tre a~t~rer hl'!r EM-tävlet. Dat lAter någonting 
det och mångs frågar sig o~ dett~ ~an v~rs sent. 
Jo, visst är det sent. Sven F ~lk, Sten Åhrberg 
och Torsten StAl e deltog i veteran-EM i fri idrott 
i Vie reggio (Italien) den 10-16 seotember och detta 
med framgång. 
Veteranidrotten sprider sig som en lftpeld värl_ 
den över. 1975 och 1977 arrAngerade VM och så nu Ew 
Näste år blir det VM i Hannover. Så sätt igång OCh' 
träna . Nedre åldersgränsen är 40 Ar. Övre går vid 
100. Förre Aret deltog Sven Falk och Torsten StAle 
vi d VM i Göteborg. Den f örs tnämnde vann en guld. 
medalj. Den s enare blev utan. Det blev han den här 
gången också med~n däremot såväl Sven som Sten fick 
kliva upo på prisoallen. Sven Falk , som ver EM
tävlingarnAS näs t äldste deltagAre, v~ nn suverän t 
100-rneters loopet_i klass 5 ( Bver 80 Ar ), Hans mad. 
tävl~ re lämnades ordentligt på efterkä l ken . Sven 
sprang s ine hun dr a meter på 21,22 sek . mot 26,33 
för FrAnk Mokry frA n TjeCkoslovakien, som kom två •• 
Idrotten h~ r blivit nAgot av ett behov f~r vår ti l l 
åren gl'! mle kämpe. Säll ~n skådas en vitalpre B2-åring 

Sten Ahrberg, som ~sumpftde~ fjolårets VM på grund ev 
att han fick vetskep om tävlingen sed~ n anmälnings. 
tiden utgått, ver eld och lågor inför å r ets EM 
trots I'!tt inte "specialen" femkamp f Rnns med på 
nrpgr~mmet. Men det gör den i Hannover, Före EU 
l addade Sten upp med bl. a N i jmegen-mar~chen i 
Holland. En kraft mätning på fyra dagar med mRssor 
ev de l t Qgare från ett ~ tort antal l änrler. Som ~"ed
träning~ åker hAn över till' USA f ik en tre vackors 
cykeltur efter Hissisippifloden. Dessförinnan bl ev 
det en snabblilpning över 10 km. i Liding'-' loppets 
veterAnklass. Så nog r nr S ten Åhrberg på ~ig . 
Vid EM "vä rmde" han upp .sig med ett bli uh l egen 
på 1~0 m., men kom sedan i gen med en a ndrapl~ ~ering 
i sitt f örsnksheat på 400 m. I finalen blev det 
sedan en ~emteplBts i ålder~grupp 3 B \65-69 årJ 
an ingen ~rån fjärd901ataan. Han var ~.ö. ende svsnsk 
i finl'!len. 
I spjutkastning blev det en Attondeolecertng ~nr 
h~ ns del. Sista tävlin ~sdagen deltog Sten Åhrberg 
i två svenska stafettlRg. Först i 4 ~ 100 m. och så 
i 4 x 410 m. I det SenAre en silverolncering. I 
båda Vl'! r Sten ende 3 B- are i ~ vensklagen, som i öv
rigt bestod av löo~re hemmahnr ende i kl~ss 3 A 
(61') - 64 å r J. 
Torsten Stå l e VRr anmäld på tre distanser. Hen 
hade tr~nRt bra och var nöjd med ~ormen. Men ingen 
glädje vara bes tändigt. Sex veckor f llre EM f j ek 
han en ordentlig släng av ischias, som omnjlig
gjorde all träning till veck~n f Bre EM. Men till 
EU ville han och dit skulle han. 
Det l opp som l åg bäst till och som han inriktat sig 
på va r SOOO m. ~en det gick nu inte alls. Vänster 
ben s prångvärkse f~r VArje steg. I värmen och medel
h~vsbaden blav benet bättre ah fyra dager sennr e, då 
det v·-' r dPlgs f ör 10.000 III., funge r ade det skap ligt 
igen och resultatet blev en niondeplacering i klasS 
3 A l60-64 ·årJ. F~re sig hnde Torsten l npare f r ån 
sju nationer, däribl ~nd en svensk. som två dar 
senare vann åldersgruopen i m~rp tonl~pn1ng. 
Torsten försökte sig obkså på "meran", men tving
ades ge sig efter 28 km. då vänsterbenet "lämnade 
in". 
Hur lIIycket folk deltog då i dessa tävlinger. Jo, 
det vnr många och då alldeles speciellt på lep
st~ckorne från 5.000 m. och uppåt. Det ver 
magrare startfält på de kortare sträckorna och i 
teknikgrenarna, vilket ä r förklarligt. Man håller 
l ättare en skaplig standard på längre distanser 
även om år läggs till år och många ä r j u de s~ e 
gång varit ~8d81distansare men som gått upp pa 
längre sträckor d! s nabbheten försvunnit. 
Att vAr trio återfinns i startlistorna då det 
drar ihop af; till VM 1979 kan vi vara f~rvi8S· 
ade 011. 

TONI 

STOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLE},/SBLAD 

Resultatlista Höstorienteringen vid Tyresta Gård 

Lördagen den 23 september 1976. Ca 5 km bana _ 

~ultatlista skidtävlingen vid Angsjö gård 25 februari 1976 Placering N"", Aldsr Tid 

HERRAR 7 . 5 km 

lacering 

J 
I 
l 
l 
I 
\ 
5 

~ , , 

Lei f Andersson 
Curt Ahsman 
BObby J . son Lindh 
Fred Akerst'rÖ'n 
Nisse Pettersson 
Arne Ros~n 
Sven-Ake Bedin 
Christer Friman 
Lars Magnius 
NiSse Friman 
Janne Pettersson 
Rune Söderberg 
Kenny Tessmar 
Tharas Granlund 
Conny Niring 
Hasse Kjellman 
Peter Rönnm!lrk 
Johan Magnius 
Torsten Ahlquist 
Lennart AXelman (5 km) 

DAMER 5 km 

Eva-Bri tt Johansson 
Anki Cederbrant 
Charlotta Magnius 
Ingar Al.mquist 
Wanda Ahlquist 
Anja Rönnmerk (2 ,5 km) 

BARN 2.5 km 

Johan Cederbrant 
ThO"l1BS Andersson 
Tony Joho!nsson 
Johan Axelman 
Olle Magnius 
Curt Johansson 
Joho!!ln Hallander 
Clas Axelman 
Fredrik Kjellman 
Per Megnius 
Clas KjellfMn 
Johan Rönnmark 
Fredrik Rön!'Yl\!rk 

Alder Tid/min,sak 

29 
' 0 
30 
33 
55 
36 
30 
15 
36 
53 
31 
29 
33 
29 
66 
35 
37 
70 
63 
37 

36 .09 
38 .05 
39.21 
40. 21 
40 . 45 
41.33 
41.39 
41.46 
42 . 15 
42 . 45 
42.50 
45.55 
46 . 13 
55 .00 
57 .26 
58 .24 
59.34 
61 . 55 
75.15 
46 .00 

3u . 36 
37.23 
42 . 34 
50 . 20 
56 . 55 
21 .05 

15.10 
16 .00 
18 .00 
20.10 
20 . 30 
21 . 30 
22.15 
24 .30 
26 . 30 
26 .53 
27 .00 
33.45 
34.17 

1 Henrik 8Nhn 30 52 . 15 

2 T~ Akersträm 35 , .02.00 

3 Claes Akersträm 31 1.37.30 

, Johan Lefvert 15 1.47.02 

5 Sven -Ake Bodin 3' 1.49 _45 

5 Kenny Tessmar 33 1.49.45 

7 Janne Pettersson 31 1.50.00 , Kurt Hallman 'O 2.03.4? 

9 Johan Hollander 9 2. 04 .20 

10 Fred Akerstr6m 33 2. 04.25 

11 Rune Söderberg 29 2.08 . 25 

12 Fredrik Kjallman 2.15.15 

12 Hans K iellman 35 2.15.15 

Vinnare av vandringspriset: Henrik Bruhn 

Resultatlista Vårorienteringen Vid Hellasgården 

Torsdagen den 1 Juni 1978 . C, 5 km bana. 

Placering N,,,,, Alder Tid 

, Henrik Bruhn 30 42 . 56 

2 Johan Lefvert 15 51.35 

3 Krister Frim!ln 15 52.05 , Alex 8loni::leTg 60 53.50 

5 Tcmny Akersträn 35 1.09.55 

6 Lennart Ingevall 37 1.20.10 

6 Rune Söderberg 29 1. 20.10 , Nils Friman 53 1.26.1 0 

9 Nils Pettersson 55 1.26 .30 

10 Kenny Tessmar 33 1.53 . 00 

10 Janne Pettersson 31 1.53.00 

Vinnare av vandringepriset:Alex Blomberg 

- MIn hund If lIka klok 80m 
Jao 'JIJv. Humor -J.... det var ovanligt. 
Ann.,. bnJkIr fOlk alltid akry
ta om .tna hundar. 

- Vad jag Jr trOtt pi akatte
kvirret A"a borde balal. atna 
_bl' "'* ttt lNnda. 

- VINt. Jag har RIraOkt, 
men dorn vilie ha kontanter. 



STOCKHOLMS AMATÖR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD 

TiokAmo Rn fick 1 Ar en sen~eti~ellt v!rdig a v
slutning. Stavhoppe t blev siste tävling~d~gen 
r ·· rl ~gt till .. .,riks Stockholms Stlldion. V"d 
kunde vAl DlIssa bättre f~r oss A~t~rer med 
enar fr6n Ol)'1lOiske sp'llen 1912 på denne e rena . 
Stråka~tarlju!let satte ~rkber fprt på fentes! 
och dröm~r. gr~bbllrne börjnde världSVAnt vArmA 
upp och förbereda sig oå t~rtenb~norn8 lnf~r 
surrande TV-kameror och jubl~ndB l äkte re -
hisnande ansatser 1 lOO- metersfert (orker dom 
frem?) - tvärstOpD, men ~ver - det ene personli
ge rekordet efter det .. ndr~ r~k - vi sAg visser
ligen inte någon vinkning upp till de tomme 
l äkterna men publiken fenns där någonst .. ns. När 
v8ktmäst~ren sA s~~nlngom skulle sl~ckll ner, 
kunde vi gemensamt uta n för läkt~ren 1 Velh8lle
vägskurvAn under gAtlycktHns sken utbringa ett 
fyrfAld igt leve f~r en suverän segr~re - ny 
sådAn och till råga på Hllt med skytte ~pm 
specia lit~ . nämligen Johan Neumburg. 
Väl inne i 011en kan vi a lla endHS ut - 9'1008 
~utogrAfJägere - beundrarinnor och 1dolskapets 
bnk~id~ , men lit" nå - tt det nistH 61" blir 
reoris - det h.ll r med St .. dion ~Htt fint. 

Klass Poling H.cap 
xl 

s:s p 

Sen . 1. Johan Naumburg 3.243 " . 5 1.62? 
A 2 . B. J-son Lindh 2 . 815 O ?815 
Sen. 3. Lennart Pree 2.67n n . 5 1. 335 
A 4. Lennart Ingeva l1 2.577 O 2.577 
Sen. 5. Thomas Grnnlund 2.519 O 2 .519 
A 6. Kurt Ha 11man 2.286 O 2.2~ 
Sen. 7. Roger Hellberg 2.036 0.5 1.01-9 
A B. Gf'll" .... n Tngevall 1 . 076 n 1. m6 
Vet. •• NUa FrimM 1.02/) 2 2.040 
.... n. la. Krieter Frilllen %7 n.5 42. 
.... n . n . P--H Naumburg 56. n,5 2115 
Vet. l >. Sten Ährberg 53. 2 1.078 

xl poäng f Hr L&wenhl elms prlsfond. 

AIMtHrnt!l.sbr e: Johan Neumburg, Vpr + mästarmedal J 

r,. klass A Bobby J-son Lindh , Silver jetong 

2:a klass Sen: Lennart P~. 8ronsjet ong 

':a klass A Lennart Ingevall Bronsjetong 

I:a klass ..." Krister Friman Silver jetong 

Den 1~la flickan hade lån en 
klocka ocn en Ilaska parfym' 
l6delsedagsptaaenl. och hon 
var al glad an hon Inte kunde 
p!"ata om annat. Nlr det kom 
gister pi middag bad mam
me att hon Skulle hille tyslom 
presentema en liten stund. 
Men nir de stJttlt ett tag vid 
bordel kan Illekan Inle tiga 
Ilngre utan stiger med en 
oakyldlgt leende: 

Humor 

- Om ni hÖ!' en litet, lilet 
ljud och klnner en liten, liten 
doft 56 kommer det ffAn mej. 

Utdrag ur miljonärens lesta
mente: 

.. och till min klra syster. 
&om alltid hävdat an hälsan 
betyder mer An pengerne, 
sk.llnker Jeg min kvarts· 
lampa." 

Här r~knas det poäng! 
fr.v. Lenna rt - Johan - Roger Hellberg -
sltt .. nde Bobby J-son Llndh och Kurre Hallman. 

5erletävllngen 18 - ?3 - 25 och 30 mAJ 1978 

1. Kris ter F rll111\n 
? NUII Frim'ln 
3. George L·, .... enh1elm 

1.271 
1.?34 

332 

poäng s11verjetong 

" 
" 

Med hnndlc~obBrakning f~r tAv1~n om vpr. 

1. NUs Fri," .. n 
2. Krister rri~n 
3. G. L~enhlelm 

1. ::>34 x 1, 66 
1.?7l le 1, 2 

332 x 1,B 

Thor Fredborgs prlsfond 

Nils Frlmen 2.468 p. 
Krister Frimen 1.589 p. 

_ 2.1)49 p lnt .i vpr 
1. 526 p 

.. 598 p 

Johan sprlnger 1 mål pA 1500 m och s8kr~ r fHre 
st8vhoopet an gyllene mäst8rMedslj • 
Tidtagere: Len nart Pree och Roger Hellberg 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

klipp ur samlingarna ••• 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
42:. i rg. = foren ingen ,liftad den 21 september 1890 = Nr 4, Dec. 1947 

R~.d ..... : 
Utdelas gratis 

till föreningenl medlemmar 
Anmrig ulgivare: ERIK JENNEl B. ENAR OAROEL.L. ,,_ ... n _ _ • 

T ................. _ ••• _ • • ""." 

~.""""_1 .. "0 .. , 

En amatör bläddrar medlemsbladet av årgång 1906. 
""Irsln numrel U\· LlledleLll~lJlmlt't ulkom i feh

ru:!r; tlllUi. Fi>!'ellm/len ",01' dellm, lid. som ,., 
\'1"101, en H" de ledHnde ldruthr',renin/lllrnll i 
riket. Hdl n,.lurliJlt iiI' dii,·fö .. IIIt ulym]!iskll s l'e
len i Athen lilld"nl\" ~ i Jl ~Iur! lnll'esse. 1':'\ ~n 
bild ~S\'ensk:U'na in l:'\j.(n i s lndimu finna "i i 
frums/" ledeIII'I:' :lI1l:1lilrer \ '. Bnlek, G. Drnke 
Hch U. Fe5tin. 

Skyllt'l hade emeJlel'litl unn \'id denIl" lid en 
sl"r plals Ilå förenin gens I'rolJlr:lIl1. SAlund" ,m· 
"rdn"dl' f,j renin.:en i m" I'S I\'A ~ I "r" fältskj"l
ningHr, ",m,,' den en" I,A sk idor. Till lii\'lingen 
h"de inIJjlldits SI"ekluolms idrotts· och sk~' lI e
föreningllr s,uul "iss" n\'lunels sk~·lIeri;reninllnr. 

J tii"l inllt>n i t>nskihl fältskjutning finn" "i för
eninuens nU\'HrHnde hedersordfönmdl' IJuron Rå
lamb SOlu .Indre I,rislnllllre med den liklIledes 
icke okande Erik Ulomq"isl \,A förslu ],IIIIs. 

En notis förmiilt>r ull KUlliCl. :'oluj:1 unslugil 
500 kronor som anslug till de "" S.A.F. !lnatd· 
m.de IlIndslarmsbefiilskursernll och en IIl1n'lII att 
en IImlltöruniform ( kompielI) finnes till Slllu I 
LnngborRs idrutl5llulll"sin för :10 kronor. 

Om \'andringssköldens tillkomst beriittlls föl
jande: 

. KÖpUHIn LundelI ; KUlllerum blev "id ett lill
[älligt besök A en af S,A.F:! klubbaftnar för 
nAgot år sednn sA förtJusl af uU vara iblnnd 
vänners lag i sitt känl fosterhllld. att hlln 10"lIde 
att vid återkomsten till Afrika genl1st gA I för
fattn ing om a tt öf"erlämna till föreningen ett 
par bättre elefanlbetar. som unlingen borde be
sagllas till prydnad af kluhhrul1l1llet e ller shom 
pris vid nAgon 5kJuttäflan. Vinnen 1. .. skref se
dan nAgot därefter. nll han truligen snart s,,"ulle 

iiterkolllm,. till Stockholm f,jr "II St;kll :'IIeninnn 
häls;. och knlfter ( L. hilde bllhH nngr ipen .. v 
ll".lari:. l smul iih'en InS". "tt hclnrnH bler,·o 
iordninggjord ... Men döden kom och gjorde ell 
~llll llå hllllS \'aekn! tunke. dA nämligen vännen 
I .. efler en korl lids hiirvnro :.fs"mJllldc å Seru
fi "Ierl"sa retlet. 

F.mellerlid h"de slyrelsen s tiid se pä föredrng
uillgslistlln frAgan om de Lundell~kH belnrn". 
En '-:leker dUK frAHade löjlnnnl UllglH hvad kosl
"HdsförslHgen till skölden slutmIe pl slImt er
hjöd sill nll med hilften limn!! sin Il ndel lill 
f',nerkliJl"ndel. Herr Stendahl. $01lI händelse,'ls 
"ar narl'lIf,mde l,i dettl' styrelse-sammanträde. 
"ille icke \'1I-ra samre ulan erbjöd s il{ betIIla 
resten för IIU fl slut pA frägan. 

;IIär sl sednllre under salUul:lntriidet 3:ne IIf 
s t\'rel5ens ",edlemmar hrr Gustahson. Rudl!-n 
,.ch Bosltöm loh'ade IIIt till I :It:l Arets ti flan 
öh'erlimn:1 en miniHtyrkopia IIf l,rlsel, blev be· 
16tenheten allmän. 

Pi della säU har det storståtlilla priset till
kommit .• 

Skölden utfördes 5Cnare Iii H"llbergs ate ile
rer efter ritningar a,' arti$len V. Andrtn. 

Slutligen är att nämna, nit föreningen s Ars
hÖKtid ägde rum pA Fenix med IOO- talet delta
gare. Dåvarande hertigen nr Skåne förrättllde 
prisutdelningen. 

Vild säges om ullderhAlJn ingen \'id della till 
fäller 

. Aftonens eOllfereneier. klubbmlulllll lI n:T 2. 
intendent G. EkSlröm, Ilresenterllde de u ppträ
dAnde alll efter som de uPlllrädde. Början gjorde 
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OCH sA VAR DET 
DAGS IGEN ... 

~tt Arsmnte mad mprs~k: 

Rest~ur~ng Cerl~ cA Llding~ vnr t år pl Its en f~r 
Ametnrs årqmnte - prisutdelning och middag. 
Trevlioe lok~ler - god m~t - humane priser stor 
Rn~lutninq och " ln"rr',nQerll t, Nils Frill\fl:n valdes 
enhHlll~t till ny Qrdf~rende nå Jonen nu med 
ålderns rHtt ville l~mna klubhqn ifrån sig. 

Vi t~r.kqr Johen f ör en f~5t - effektiv _ upp 
offr~nde och oemytlio l edning under dessa år. 
G~r~n ORV qnqbbt kll'lrtncken fnr å r ets orlsutdel
ninq - "ftRT rienn" sm"'kRde ml'!ten fii r tr;';ffliqt . 
Erik Thor hpde lyck~t5 10en . 
Ett Rllmljnt "'"SkO",,§! tnrde v .. ro" " tt f l-i rlligr/a 
år~m~tRt till Cl'lrl q 1 fortqättnin~en. 

Johan her Qrdet: 
"VOll'l"ågod Nil'lse .. hHr ä r klubb,." och lyck ... Ull " 
Gör en kontro ller a r i beknrunden att all t sker i 
l aqa ordnino. 

- Anki CedertJr " nt 
hjälper lennartpojkarna att välja Snp.p5 - Bobby 
och Gör~n har klarat av sitt. 

- Har du hört det senaste om 
Vasaloppet? 

- Nej. 
- Jo, nu sk.all dom som 

Jämt kommer efter dom som 
startar före, få starta först i bra 
före, för då kan det inte bli så 
dåligt före fÖl" dom som kom
mer efter. när dom JU ändå 
,,"ommer före dom som kom
mer sist. 

Un!=l'dr:Jll'lsborc1et lI'Ied H.o!nnu - Pil! - Johen HAggb ll!ld 

RO'ler ("Jch Johlln N 

Äntligen d ~~ dOIl'l unn - qr "bberna från U~ektionen 
11011'1 nu i fll' r år tfll~t {lm "t t v- ro!!l lI'Ied Då idrotts
~vninq",rnn, Vi miride - tt de fr,rberett sig nogll -
bHst" b~viset Sr bildP.l"l OVlln oA en icke OVRn oc h 
~iven I SnqrlhooDare vid n~rnn lenn ~ rt Pr ae som till 
och mRd hade fräckheten IItt s IA gAmle stnrm3a tar An 
och n~lI'Inen InQeval1 i 5 11"1 f n r s t a st~ rt. Je - den 
ungdomen - innen re~nekt l ängr e för wdl ä ldre-, 

Humor 
Virkes priserna har sUgit avse
vart på sistone. En kund I en 
brädgård hade plockat åt sig 
några lister och gick för an 
betala. 

- Tjugofem och femtio, sä
ger kassörskan. 

Kunden tinade på kassaap
paraten som visade två kro
nor efter föregående kund. 

- Vad fick han som hand
lade före mig? 

- En sticka i fingret. 


