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Kallelse l ill ordinarie årsmöte 

5tCX:krolI:'S li:11ltbr P'orer.J.nq$ J:"edleT'IM kallas Ili'iPlOO 
till or<"!mane ~l:'SImte f~ den 11 rroars 1"'81. 
It!oc't,an l Qfl(\. ....', 'r'rar.E'l:leroSSlllOal'. Tranel:ergssl ing_ 
ar' (tel 011/26 42 22) for bcha..,dlinQ av fcillande ar
mde-.. 

1. !,rs..,-QtEllS st~ff11iga utlysandr. 

:J. Val av lv.11Y'r~ooer att )hmtl' ordfiirandm JUs
tera danens proto).-,oll . . 

1. Slrrelser..~ ocr. dc stand.ioa _kuooerna,> b'>r'lt_ 
'_elser for det rJultfbrlfutna ;·ret. 

4. RevlSOrcr.'l3S berilltelse samt fr\QIIl" er 00\'11-
h'lllce av an:'1vars~nhE't åt "tvrelser. for det 

"';n<'!I"'4' (",rvnl t rincslm:~t . 

'i. föstst.ll.llandc liV årsavoiftm for logI t~",tyrel

.sen fb rE'slllr ofO(.':lr:drad avqi f t) ,. 
7. 

8. 

o 

lr~~t ~ utolfts~tat for lQ~l. 

V,l ,. <:IV lodar!"Oter 
<"'rdforarrle 

ftirenll"(1Cl":s !;"yrelse : 
fru- lår 

b . Sekreterare 2 år 
c . ordforande l pi!;tolsektlonen 2 ~ 
d . ordfbrendf' l ldrottssckucnen 2 å r 
e . klul:bro:stare 2 år 
r . styr~ l selod;:rrot 2 år 
g . tre :<ttyrelsesuppleant er l år 
h . v . omfr.rllrlde i gevar5sektlonen l år 
l . v . orc1för and!,> i icrottS&Cl!.tlCl1Er' l Ar 
J . v . crdfor"r.de l pistolsekuoner. I år 

Val av t.vå rCVlsorer for l år och suw1eantB" 
fOr dem. 
Val av tre locl.alCter i valbcredl'1l!J:<(!1. 

10 . Val av fem ledarri:Jtcr i rre::'laljn.!innden . 

11 . Val aven representant i ungdc:n<Isektionens 
s t yrelse . 

12 . Val av t vå represoentanter 1 Stocl(roll"S Skytte-
FB och suppleal"ter för d€l'll. 

13. Val av en representant i Stoc::khl!n'J Pi!;tolSkKr 
och en sllf.f.IleN'lt för denne . 

Iln·~ 

Fent:ioår srarken : Gustaf Brundjn 

Ti~f~rken : Jonas haern 
Heldur [.epik 
Hans f\Jrusuq 
Artur Eistnlt 
Nils Gardell 

SAF : s fortJ~netdipl~ : Tamas Cranlurd 

Styrelsesa."'l!Ianlrlide. nB.ru\!l- dag och plat s k l . 18 

P?.IS1.1l1:lf.l..'T:lr. ('Oj SI..'Pr I:ED rv,.'~ 

~elt>art efter Ms-ntet ordnar klubtrlistarn.!l en 
Sl.JOl:! best··,mdc av förrätt ,.-ed 01, varmratt red vin 
satt kaffe ull ett pns av 'i0 kronor ( ST.~pt,.'T 
sutventlcnerat) , 

PrisutdelntnqCl1 sl«>r VId kaffet, då VI Sven ser en 
A-at6r film frjn .Iubi leet och l'nstonentennqen . 

A'M-\t.;.,< : fbr del t:aoande 1 supen go:i r s senast rrilndac;j 
dB'! 9 rars tIll klul::bTastarer. EriC: Th)r på telefoo 
OR/41 l4 29 eller 0766/310 69. eller ull v . klubi"m 
IVran lnoevo!lll på telefon I'!fl/768 <:4 32 (rostad) 
.. IleT fiA/G'? Il) 00 (arh) 

FAAnI !\STRl.J'i<TION TIU. lIRst-örer 

T-har.a till Alvik _ Qå perro"lOefl rrot stan - Trane
bergsvi:iqen ned till Tranebeross l inoan _ lrIClf"l' bron 
- hus på h:::Qer har.d . 
fbr bilåltande: f'r\1'" Stan - over Tranebergsbron _ 
första tv:iQer hcqer - hOOer ~er bron. 
Fr.k Brcrrma : Fbrbl SI'-LJ<:-hallen under bron tre 
"Anger vanster . 

........................................... 

VI GRATULERAR 

en av vå ra aboolut bäst B Ilky t tBr unde r f l era 
decennier .: R l K S V F: Ii S S O 11 har under 
Are t jubilera t 5 O Ar . 

Ci>DLEt!SP.LADBT o!l.ser , 

II Hår Den Äran 

Erik 



STOCKHOLMS AMATÖR FÖ RE NIN GS M EDLEMS B L A D 

STYRELSEBERÄTTELSE 

Stockholms ~tör Fbrenirqs styrelse får. hänre::! av
giva följande berättelse över verksarnJ-etsaret 1980 . 

:~~~~:~~::.~;:~:;~r~;Vid 1980 års utgårg 
. Av dessa var 55 

nTi!d före:]ående år iMe
blir en ölmlng: rred 12 . Antalet urrler året. nyin
skrivna rredlemnac utgjorde 2Q . I förMllande ull 
!öreQående år utvisar detta en okning . 

Styrelsen har urrler året haft 5aI'l1Tmlsättnint; 61liQt 
1980 Ars program. 

RIKSSKvLj~~S T.,V!.Ii:;GS
'.Cfo!:iITTt 
lia.sbyd<\lsvd. ,m 6 , 2 tr 
' d~" Tb.by 
':'fn 061766 el 13 

tll .• es',,,lae,,a tilvl1I\PBtl:u: .. rinl! Lr 1"-"-,",,,&d !l.VI..-!w. r;';l,Ir.nde redo
r,1,.& l' ~r "·m.~ct3"r,,, t 1',180. 

, . _"VI'." ,;'o::t-:ittl! . 

._v~1.,":a.(iJ • .utt~n r.3.:' w,der:,r",t bea d.tt av (re .. il:.; ."'Ti-an , 
J-;, "..r, .a...n!.U8 ~ci! ;_ . V. Jo!'tans5::1n :r.ed sen ailJtr",::.nde l!':eom aekre -

680r . 

FtireniMSM!!11I<1IlkOTSter ' 
Förenirqens årS/fÖte MIls den 1980-03-14. 2 . wc., 6Jn r:k6B:'y~tet~'·l1.n ,. e·. om ii.iks8<-'Ho.sn . 

Styrelsen har under 1980 haft fyra prot.okollforda ..;n11 .' .1 t.\Vlings;;O;u;ll1t t(m och styr elsen f r .~ ,,.,.ti.:r Iat n.de 
sa:mantrlklen. l' t-et rred oes 'It .. er.or.lf rdC3 juoileu:"_s uvlingen :'led bl 11 nåera. s 1;örre 
tNninQar och tåvlingar tar bedrivits i en 19 ;'1lru'l:':lC':i3er 1å.80:1 10c.:OOte • .fUruviIlS dessa .~!t :l.vsedd ver -
progr l!llm"Ct. a.'l , ;ttt (i'.:> ue! U "3.lI<!.e t , ~ svirt 9.1;t avgö:o. . : ':::u-je faU 
Representantpriset har tilldelats Per Henrik Na~ .... - ,len n.;I .. t.- e"Cle trenden i 3..'lts1 e t del'ril-:"",do f~rer.inC7'r 
!2Yfg... ~<.:h ~ ,:It t:lr >:o;:!<ent'l1l t or ti ts . 531unda del WE '7 f<irenl.nge:-

Johan Maqnius blev vi.d år.s:Otet EI'lhalligt vald till lIOt -7 ...r:~er 1jB ,)c '" 9<yttll.rr.3 ö\:~e!:ed 77_ 
__ _, I t vlln ... } ,.. on!lQOe9 ,,"J".'a res"\II tat . 3':'lunda ,'nio en Ilcytl; i 
l"edersordförarde l forenlJlgEO . larolen : s3en .Il 5 , i> [. ~ch :: 2 146 !'<läng och i tt:.vl1 ngen 0::1 

Jubileet: Fbrenirgens 9O-årsjublleuu gencnfö~es Get:~ It3. :ub!ie":"".s·riset sel!T'lde r li.ft ovant":';! -bllll 2. SKy:-
rre:l den ttaditiCl1ella Kvibergsmatchen och Jubileuns- ar. nr :;,.r.s er :"',dersscn , ·lastarås . 
midcl,aQ 1 van der L1nde5ka valven . l -:'-J",:t,,·I_!.~:~n 0:::1 ttlkse,rolder. se"trade Uru."I.."1 !l-~ttefbren1n& 
Psonani. ocr gåyor : __ _ __ ed ':~t' o=g ~.:;- i t .. v._:. ,"8'1 "III ~-:!tl"1'lbou _Cu, "t:::!lUi akytt~-
Fbr det ekalO'l'lis1<a resultat.et av fOreru.rr;lffIS ver:k- ~. :::n n.,; ,~~ /,4 ! ·rt,n ,,:: . ·1!T.'1 r~s'Jlt!lt ·Lde i:ven Arv ; ds j"-urt 
satIhet. ~C$ i. bif~ vinst- och förlustra}cning. II ·tt ~.:. _l, . 
b31l\nsrakninQ och föreningens foode[' . ~',lt..,t.:.nd . .- r .. dovisr,in. 'IV t .. vlingen o=er i .r 1- 2 av Svenakt 
Flera lottede[' ha[' aTDrilrats under året och bidra- b .:r~~e 1 . 
<;lit me:l så stor del at.t det telt ~ser-at de ext.- j . _ ~v1 i 'I .,S e'<o(lo,=i . 
ra utgifter san blev l samt:and It'ed Jubileet . 

Styrelsen f ramför sit.t varma tack. til.~ al~a, son 
ned t;jåvor eller:- på a!l1lilt sätt 91V1t forenu-.gen sitt. 
stöd urrler det ~ngna året . 

.Tarfälla l februan 

I 
. lt .. , " _ ........ 

II Bobby J :500 Linon, 

N Y GE N ER A LSE K RE'l' ER ARE 

G,: ~. (,:,'''''.' fr r. ' . .,~t r, , yt t~S, ·.fissr.. s!::;:rttCl!":"rbur.d "ch 
e",9 i1.:1 ric .. tJ.vl1n~er. ett e!:o:lollillkt s t öd :led !'.'..r-~e 4. 000 
r:rono:: , v.1/.et ll.ojli'!SJQ rae utdebnde t av de h;'.u kontlm t~r1-
5ern .. "'o;).s~ U;l::. ~.1I.r f ~r f ~rs t:l 6"m~n ;Xi nd".."n .'.= :::1. 2 . 000 Jro_ 
,.O~· :u.all:..t li.". ,='8 tnl t~v11n,·:~k:y.'lIlI1n~nB -:>'SSCI. ,c11111nin,";en 
vi.: .rso_.1fte~ u~Qt;'.r t.l_ dryct 4 . 000 ;';-ronor . 

4 • • _'1_ ••• 

l ";V'S.t ~;')'\.t& l,r 1i1:J<l() ;,nf.rdes en artl'ce1 ,j Il:' idkeakl:lldsp 
t..vU!>.c .... ,t "c,_lin f=.n S~ rten 1',21 . :'ru:lEJi -t ;r::un!';;:il'liea 
v ·S. 1" = ... 1. 1.:.1 te.rcler f r <, tt siik<.'rst";ll 'l La',jI:la.banatu'l' -
11, .r .COS 'rmt~d . Je a.:.~,rd.R synpWll<'teI":1n Vd.c.'-.::lll bl a i syfte 
att v' eke. as. di8":U88~on t~ll liv . Tyvärr har de.J\D. helt u te
blivit . i\.rs12if8n voro : 
a~ T.,vlinye:t r:iknu S1<80111 Ä'sli ficerill8 till S:: 1 banakjutnill8. 
bl Monom13k;J stöd fr&n ~k,yttevS borde utgå , 0::11. 
c) ;;ndvik a.tt lii,g~ JlonK'<Irrerfi.nde t.O!.vling:u- till SCI:::lla tid. 
Geno!>! s .Jltsl r:;ed 'Ter.eralsekretera.ren i Skytte{JS !'.lU' des.a krav 
n.i=ue t;rcc"'.:;.ro.ta ocr: vU:tni t visst {;8nsV'~r. Det. 8ynes vlsent
ligt att de383 f rågor hilla vid liv. 3kono~iekt stöd frin 
S<ytteOS iir n&r:Dast en nodvandighet , om täv_1n!;!!.", skall \ru.nna 
fortslitte med l:öga ~11"lingpriser som lockbete. 

Jag v11! be,-;aar.a tillfslle t till att rikta ett bck till Stack
ha10e ~tijr rurenin6B atyrelse och ti l l kaeraterna i t~Yli~~ 
kO:::::litt6n fer det fJrtroende de visat lIIig under de gånsna tre t-
tio a.re:t. Täby den 15/ 1 1981 . 

För liiksekbldens tävlill(;ll ':o=i tte 

~
,.. Äi ~///- . 

. · _ 'l .joh~aon 
Sekretera.re 

Me dlemsbla det kan som f ör s ta tidning i Syerige 
publ i cera nyheten a tt Thoretsn Ahlqvia t tar ijye r 
8ekreterartj~Bten sfter EV JohaDsson, i Rikaaköl deD 

lII edletlls bladet ön ekar "Lycka tilltt ! 

Erik Thor i bakgrunden oer belå ten u.t 

STO C KHO L M S AMAT Ö R FÖRENINGS M E D L EM S BL AD 

Inlc:anster 

M;rll(!l1S3~ifter 

Statsanslag 
lDttener 
Rantor 
AvkastninQ av fonder 
Annonser. r.ävor 
lirets underskott. 

Tlll.gånqar 

Banl:räkrllnQar 
Post.airo 
,'mnunitior_ 
ForonfK)ar 

4. "152:_ 
1.013: 

10 . 368 : 5'> 
1.8~:18 
1.325:96 
2.050,-

421:48 

21 . 830:12 

15 . 454 : _ 
841 : ]0 

2.226 :
S. 18]:-

~ __ .2)."104,30 

Utg~fter 

/<edl ensblad. program 
Pnser. rrärk6l. medaljer 
~rrunds, fören, lagavg. 
"',""o 
Material. licenser 
Bidrag till amruru tion 
Årsmöte, lokalhyror 
UprNaktning. div kostn. 
9O-Årsjubibet. 
Bidrag ti 11 Riksskölden 

Skulder 

Pnsfctlderna 
Till priser d.isp. 
Dlv . skulder 
Ileserverade rredel 
Stiiril . rredl konto 
IW'ITAL KomO 
Balans bverskott. 85] : 58 

4. 082 :75 
2.696:82 

706:-
1.014,1,) 

5116:25 
2 .650:50 

166:_ 
585 :6') 

7 . 842:-

2 . 082 : Q2 
1.816:03 
].373:15 
6.000;-

11).000,-

Arets urrlerskott. 421:48 4]2:2Q 

Kronor 2].794;30 

röR:n~:s rcr-m~ Pm D~ ]1. 12. 1°80 

.. ,k Bokfört 
Akner rakrungar varoe Avkas tn lll9 

8ettll 5'.o-artlll1C1 (aJd 9.911 :- 264 ,79 10.175 , "19 681:49 
Beru1 Ri:lnmIarks mlnTIeo;f. 2.981:- 57 : "10 1.038 : 70 168:91 
Ernst I.o.,.eni'J.elmi pnsf . 2. 230 :- 2]3 , ]2 2. 463 : 32 409:97 
Thx F'redborgs pr1s(ond 2.0]0,· 158 :SCl 2 . 188 : 89 366 :15 
Harry Frunans pns(cno 2 .]9] , - 171 : 56 2 . 564 : 56 210:48 
Folke FagrelIs pnsfonc! 1.700, - 121:04 1.821 :04 1"16 : 51 
l,. v Krusenstiernas pr; . f . 520 , - 9 :03 ')29:03 43:17 
F . O. Carlins prisfond 1.100:- 12],02 l. 22] : 02 112 : ]6 
Nlls Perssons prisfond l. 100: 12] :02 1. 223 :02 112 : 36 
~rnas prlsfond 1.066,- 200 ,48 1.266 :48 98 :03 
Kamraternas prt sfond 1 . 235 , - 10] :90 1.3]8 :90 118 : 09 
Johan Magnius fond 3.445:- 280 : 40 3.725 , 40 210 :03 
Reservforxl 6.81J : - 2ZQ : 17 "1.102 : 7"1 ;P4;~4 

Krom, 36,584:- 2 .082:92 ]B.666 : Q2 3 . 141 : 99 

SUDGtT 1981 

InkOl'llste r 

Medlemsavgifter 5 000:-

Statsanslag l 000: -

lotterier 8 500:-

Räntor 500:-

Avka s tn i ng-Fonder l 200: -

Annonser-G3vor l 000: -

18200:-

Ut.gifter 

Hedl eIJ1sb lad -Program 

Priser , märken. medalje r 

6000: -

3 000:-

förbunds -Fören ing lag.avg. 700:-

Porto 800:-

Materiel licenser 800: -

Armll.ln it ions bidrag 2500 :-

Uppvaktning Div Kostn 

Arsmöte Lo~alhyror 

OförlItsett och reserv 

800 : -

200:-

400:-

18 200 :-



1 

ST OC KH OL M S AMA TÖ R F ö RE N I NGS M E D LE M S BL AD 

Sektlonen har tett följande sarnmnsättnirq under 1980 : 

.Skjutchef, 
V 

Eri)r JohanS5a'l 
L<n"'" Pree 

Fbrenlngens e::.JI'1a banskyttet ävlingar har ägt rum på Ka'knas 
skju tbana enligt förenirgsprcqr amnet. 

Deltagarantalet vid dc ol ika tävl ingstillfällena har varIt 
gans)r~ rinQe, trots att skjutprogrammet komprimerats jäm
fört ned tidigare prcqr<l!l . 

Vårt deltagande l Riksskyttetlivlingar ä r klart stbrr e och 
där har Vl deltaqlt rred lag .s<lväl 5rnl individuellt, exem
t:elvis SV . t8gbladet, Fritz OIssen, Spiralen och Rikg;kbl-

""'. 
Vid förb.lndets bsnskJutTli.nQar tar föreningen haft ett lag 
ned i DIV III. san har varit familjen r.aU1'bJrg, ?er-l-lenrn, 
Per, carl och Nils och efter S skjutningar har de enligt 
resultatlistan seqrat. 
Förbuldet.s liCJgilrldErl!.stcrskap sJ<öts på Lbvsta skjutbana . 
Dar blev Per NaurtlurQ I'"ästare ~ 330 poäng, tvåa I..ermarT. 
EriksSO"l Skarp 8 på 326 pOOng och trea Johan ~UTtlurg på 
315 p:>'irq. 
ÖvTi9<l- resultat inc::m föreningen var följande : 
Klass B 56 l:a Per ~ 138 ~ 
Klass A 66 l:a Johan t-'aQnius 131 
Klass e 2 l:d Cc"] Ndulbu..ty 134 

F"6reni~ns årspnsskjutmn;; ägde run 13/9 rred bl .3 laQ
llBtch rrot gästande Kvibcrg . 

Förenirgsrt!:istart bana : Per-l1:"nrik Naurhlrq 

f9r.bupd.o;nestare bana : Per-Henrik Naunbw"g 

Fältskyttedeltagandet inern foreningen har varit varierar_
de under den qårqna säs=gen ocr fullt lag till f örsta 
laget saknades vid ett par tillfällen . Laget fick en då
lig start från början, så deltagandet i Div I var eleni
ner at redan efter tre argårgar . I\ya tag i D1V II. 

Jibrenina$!!!?istare: Per NaU1'Curl;l 

SM-deltaQande av Per-Henrik och P~ samt Nils i veteran$1. 

Antal aktiva, kl B 15 8 
8 17 5 
8 l 9 
8 2 • 
8) 2 
B 4 15 
8 5 2 
856 3 
8" 4 

Strma aktiva 54 
Anslagsberättiga 102 
~rav lcp1 st .; 

Antal ~otokollförda skott gevär 
varOi!lv fältskjutning 

11.500 
5 . 200 

fÖRTEC KNING 
öu, vnd., &,., . ,Ov,od. u'mö,kelfeiecken 

brtals!lt järna bana 

Johan MarJnius 
Nils Fri~n 
Per NaUTt:;urQ 
Eri); 5vensSCl'l 

4 st j 
3 , 
2 

l:a~ 
2 :a 
4:e 
3:e 

Analmärken 

l..crvlart. Pree lllgre årtalSl'"Eirke guld 2:a 
En k Johansson " silver 3:e -"- l : a 
Johan Na\.f1'b..lr!;l l :a 
Per-Henr' k Nal.llb.u'q broo, 2:a 
CJ-arlotte Edenius Skytterroirke brOM 

Fäl uIM:tOT'o3rJsen 

Per-Henrik Na~ utgrc årti!.l -rke bror.s 2:a 
Ni Is NIIUTburQ l-figre brons l:i!o 

~rM!:! autana~\'alX!n 

Bertil ~iksl:lQf1 Jijgre årtalsrri3rke guld 3 :e 
Per-Ola Kraft br ons 3 :e 
J'\.lrqen M:lratt'- l>gro s i lver l:a 
Gyö~ Szikr1szt Q11årarke 

'l\rågrensmarkE! 

Per -Ola Kraft Lägre årtalsmark.e guld 3 :e 

Erik Jahanssoo 

Va ndringspr iser 

l JalaS \o;arnell Vpr 
2 VprKl S Pls 3 
3 SAFS JubllC\T.,sbågare Kl PIs ] 
4 Lemart ROl'ImIaI'ks Vpr Pis 3 
5 Ir.gen täv l inq 

• 7 Harry F'rlJ'f'al'l IIpr 
o lUk.sskölder 

lO Inqeo ~vling (2 deltag.) 
Il Vpr för Kl 2-5 
1] Luvlart !a'\/TI\arks Pns år lq76 
14 Ingen tävlinq 
2l Vandnnqssk61den 
22 P.altSkyttepris av år 1978 
23 Vpr for Kl 4-Vet. Fältskytt~ 
31 Folke Faqrell Minne 

Hooerspri.:3 
35 Darrernas Pris 
36 ~Oi!Itpris Ingen tävling 
38 Trl\ningstävl1ng Kl 4 
39 &./. I:'egbladet 
~o Fln tskyttepris 

41 

45 Hmet'SpnsfaltskjutlVU.ng 
5) 

" 56 Ingen t:8vling 
02 Bankir Ni Is Pep;son Hederspns 

Vår främste skytt öven i å r 

PER .. HENRIK 

nu även kassör 

1 U- sekt ionen . 

Bobby J : s<n Llr.dh 
Pet:"_Eatnk !<aI.r.bJl"Q 

Bobby J , soo Lind" 
PerNaIr.'t:urg 

Er 1 k SVCI".s.scn 
H, V , Johanssoo Utqår 

Per Kauri:Jurq 
Per Naurburo 
Per ~lfI1blrg 
H , V , Johansson 
En k Sverl SSO'l 
Per- Henrik NalIlblrg 

Per_f-'Enrik NaUTtlurg 
per Nauni:lurg 
tåls Nal.l'l'b.lrg 
Erik 5vensSOl'1 
carl ~tri:Iurg 
Nils NaIri:AJrQ Jm 
Carl Nau:b1rg 
r.ti Is Naunturg 
Erik Jci'lanSsal 
Nils NaurtbJrg F 17 
Per--HO"Ir1k NaunWrg 
Per-Henrik NauttJurv 

STOCKHOLMS AMAT Ö R FÖRENI NGS MEDLEMSB L AD 

J~. 

Ci':Vl\RSPRCaW" 1<181 

4 Frö,surdatraffm 9>o\-Ut. . ""'-
In Figurskjutmnq Lövsta 
11 Fältskjutning Nr l S>l-Ut. 

(Pris 22, 23,40,41. 4'il 
2S SOderbykarls 8I'}-.\rsjubil. S>\-Ut. 
31 f'i.gurs~jutrung I..bvsta 

Feb . l Fältskjutning Nr :2 S+-Ut. 
(21,22,23. 40,41,45) 

1 Figurfältskjut mng Nr 3 Jarva 
(22,23,40.41.45) 

S Februar-iträffen g.,-Ut . Kungsånqm 
15 Uppsalaträffen 9M-Ut . Uppsala 
22 Kungscirs 8S-årsjubil .Sf.\-Ut.. Kunqsör 

Mars l sala 120_årsjubil . ~_Ut . sala 

Apnl 

7 Figurskjutning L'.lvsta 
8 Förbundsmästerskap fältSkJutn 

Nr 4 g·\-ut. {21,22,23.40,41,45} 
14 Flgurskjutr~ng lbVst.a 
15 P<iltEl<:jutnlIlCl t~ S Kurqsänqm 

(21, 22,23, 40.41, 45) 
21 SM skidfaltskJutr.11'1Q 
22 S-I VinterfaltskJutninq 
28 Flqurskjutmng 
29 ~ltskyt:tek.5ren 

1-30/9 Skyttets Rikstävlinq 
14 .Tooköpll'lgStraffen 
20 pAskttaffen 
21 kat!>r- }, a trar . tdvhng {JBl 
22 9:G Tranl nq 
2] ~netävhrg tlr l 
26 g.j Fältsk]utruN} 5en-Jun 
28 Ar-atbr l ,a stå (5-6) ser; Triin. 

Malmöskyttarna 
besegrade 

köpenhamnarna. 

JNl'IU'.S~ INf(JlM,\1'!ON ()'>4 DEN STNn..IGA. SILVDt_ 

Pa<Al..EN YN:;VE 'UQ(Rl$.SOO ~l'l'E VID AA.~ 

10 80_03_14 

Priset errtiVrade Yrqve sern baste svensk i 
M3.1OO1aget (21 st) i deras Ac1 ... ga karrp mot 
~ en blåsig söndag (lQ39-Q7-02) utan
för Malni:i 
"JävHngen tillgick så att en SVf!flsk lottades 
ihcp rred en dansk pch så skOt rran 10 skott 
ITOt internationell tavla, dels med sitt eQet 
gevär dels med sin partners, Det sarrmanlagda 
resultatet räknades. 
Thvlirgen ttills vartannat å r i Mal.rtö och vart
annat i Köpenharm. Den aktuella tävlingen 1939 
var den sista Gem hÖlls . Prn:lra världskriget 
lTöt traditionen. 
Ett fint pris rred intresSOi!l1lt historia sern nu 
styrelsen har rojet sätta upp till ädel tävlan 
och san bör locka nHnga skyt tar till barWI, 

Pistolskjutkornmittens herättelse 

Sektionen har under Aret haft ftiljsnde 

sammansättning: 

Piatolskjutc hef: Nils Friman 

V. plstclskjutchef : Lennart Sandstedt 

Sekreterara : 

Ledamöter : 

Krister Frtman 

Thoreten Ahlquiat 

Stire" Erikseon 

Till Svenska Plstolskytte!tir bundet re-

dovlsude skti va skyttar ä r 14 at. 

!äIk~S2r~y: Htigre årtalsm~rket 1 guld 

med krans med 1 stjärna 2. Aret Nila 

Pr1man. Högre årta18!llilrlcet 1 guld 2 . 

stJ~nan 2. året Axel Friaan . Htigre 

Artalsm8rket 1 brons 1. tret L. Sand

stedt . Lägre ~alamhrket 2. Aret Tor

sten Ahlqulst . Lägre årtalsmärlcet 1. 

lret Lennart Pree . Piatolakyttemarke 

i brons Krister Prl~ . 

~a~t~r~k!p_l_t!I~8~~tEi~aQ.Q3~1! 

l . N. ?ri~ 2. L. Sandsttdt ) . T. 

Hofstedt 

!r.!p!.i~ s~~ t.a1!!IL 8Q. Q6.:.11 

1. N. Priman 2. L. Sandetedt 

3. S. Eriksson 

lia!.r~ rrim~.! ~2n~ ~i~~släylin4 

.§.O~0! • .!6 (70) 
l . L. Pr ee 2. N. Pr Lman ). S. Eriksson 

Vandringspriset till Mats Jansson 

Den 16 jun i arrangerades Harry FrImens ~ppna 
minnes t ävl1ng på Xaknäa. Värd , Thor a t en Ahl qvlst, 
mångs deltog och preaterade fina resultat, pr i8-
"oo_-d.et var magnifikt. Vann gjorde Lennart Pree . 
NilS Fr iman tsr ovan emot 21 a priset ooh 

-- -------------- - -- -----
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undal' har Mats Jansson tagit 
njuta 8. den vackra l ampan i 
hålleT i t r Adarna . 

påbUden 
vinstlotten och får 
ett år och Thorstan 

Qe~r& ~r~dLiKe~One_v~r_ay !r_'~6~ 162) 
1. L. Sandetedt (för alltid) 

2. N. Pr~ 3. L. Pree 

!i~t~l~r~._a~ !r_l~7i i61) 

1. M. Pr 1man (för alltid) 2 . 1 . Sand

et edt , . K.G . Yriman 4. K. Pr~ 
5. II. Ahlqui,t 6. T. Ahlquiet 

!i!.t~l!.o,!ale!!.luD!!alt_l.2.6.2. ~h !!t!n=. 

!ist_v~~r~n!.l 162) 
Mil, Primen 

ro!nsp~i!. ~ !.i!!t~l!!k~u!ninS ~v_~ 1 910 

i6,l) M. Priman 14 p Ar 1979 

~s !.eu.!.n _ -_H ,: 'p!.i!!ll!!.e _ VJ!.r _1.2.7~ iP~ e 1.0.1.+ 
s ey ä!.) Ställningen v id 1980 års utgång 

plat .. Ufr or: 

N. Pr~ 

L. PTee 

11, 12 , 10 , 
T . Ahlquist 

M. Ahlquist " 20 

Både Harry Primans öppna minne,tävling 

och pietolpri' av Ar 1915 eamlade tret

ton deltagare. 

Solna 1 Januari 1981 

lIile PriJun Krister Priman 

Humor 
K~ P iii,,,, ~oIkog;o B; 

_ Hor du bön an dtn nY" lko" .. ktam r«l., llIiu iInk1ng? 
- N' . dl möjlin au Ama·Klm redan I dö. 
_ .kl VIUt. ho 00 i IIIIIw, 
- llur !Pek dl te? 
_ .kl. du R:!nlAr alt de hade ~Ie probIom mi wnlivet sj de 

b8:lmde an nJr ,koi"lktam Kirk ul i tkogen d skuDe lian la 
bön a mi ~j, Nlr lus:"" RIll pt 5kuD~ lwI 5IQute tre signal· 
skOlt 

_ Ja men dl betKlvde ho ,'Il inte dö RIt? 
_ Jo ho 'JnIIIl illjIl ~ omder IlgjaI<l.I~ 

PI S'OLS""P'O".. ,~ 
(DA ej annat ang88 gäller Kaknäs skJut-

b~ .,h vandringspr is nr 67) 

Mare 21 lördag 81l111älan kl 10 11 

Apr il 27 måndag " kl 11 18 

Maj 11 mAndag " kl 11 18 

" 20 onsdag " kl 17 18 

(Harr y Primsne öppna mlnnsetävling) 

Juni 1 mAndag " kl 17 - 18 

(Arspr 188kjutning .od mästerskap) 

Sept 1 måndag " kl 11 18 

" 14 måndag " kl 11 18 

0'" 10 lördag " kl 10 11 

" 18 söndag " kl 08 10 

(Mäatsr skap 1 fältskjutning p' pistol 

på Järva ~kj utbana) 

!O~! AE!G_'~J~t~r-Yla!ol 
Börja har under Are t deltagit 1 fy r a 

platoltältekJutnlngar med bl.a. 28/16 

1980.1 1. 02. Gr attis . ............................................... 

Ungdom 

Kallelse till årsmöte 

StO(l~."olms Amatllr FÖreni.nge Un~"<iomssektions lnedleltDlal' 

ull II till årsmöte fredagen den 13 mars 18 1981 

kl . 18 . 00 på Tranebergstugan (se första sidan) 

P'r'ogr!<l!I 

l. Arenden vid årsmötet 
a)'al av ordför!lnd~ för årlltlÖtet 
bl Val av sekreterare for .ca te t 
c) Vai av två justeringspersoner 
d) lrsmötet utlysf.ing 
e) Styroisens veril:s&ml etauerätte1se för 1980 
f) Revleivnebe:ättelse och fråga om ar.svarsfrlhet 

för styrelsen under det gångr.a 4.ret 
6) Faetställande av ver~samhetsplan samt 

budget för 1981 
h) ~edlemeavgifter 
i) Val av crdförande rör ett h 
~) Val av övriga led~öter och euprleRnter 
:e) Val av ol:1bud och suprlear.t till förbundets 

ung<!omslrsmI:I t .. 
l) Val av revisor samt 9uppleant för ett år 
!:I) Val .v ledamöter till valteredni ngen 
n) Am~unitionBpriset 
o) Övriga fr.\gor 

2, Prisutdelning : Den hålls enligt tradition t il1 -
aam~ans med huvud föreningen efter 5up~n , Priset 
for den av klubbmästaren ordnade sup~n är 25 :
f ijr sektionens medlemmar . 

Välkomna !! Styrelsen 

STOCKHOLMS AMATÖR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Verksamhet~berijttelee från 

Stockholllls Amatör Föreninr;s UnsdoJP~l!eittio" 19BO 
UngdOlllseektioflen fur härmed avgi'la nnj'lnde berätt
else för verksamhetsåret 1980 . lektionens lIIedlems 
antal var vid utgången a\' het 29 lIIed1el!l48r , 
Styrelsen har under 1980 utgjorts av : ordförande 
nannu Koha , vice ordförande Roger Hallberg , sekre 
terare Renef! Käller , k8s:Jör Per- Henrik Jfaumburg , 
ledamöter Johan NaWlburg och Göran Holm , Iiuvudför
eningens representant j uni!:domsll9ktionen har \'a:,i~ 

Lenn81·t Ingevsll. Styrelsen har linder ål'et haft 3 
protokollförda sammanträden , 
Unsdomuläs tare ifalt skytte ble\ även i 111' P~r
Henrik NaJmburg med br:id erna Carl och Nils 1:11 and 
ra respektive t redje platl! , 
BanekyttemästH.re !'ör året : Pl'r- lll'nrik N .1.lI"\'U1')I' , Carl 
Ilaumburg tog andr!; platsen , och treJje platJcn va' 
det en (.y s t järna knep fört' Nils l!aumburil , nä..l:lIligcn 
Charlott~ Edl'nius ! 
FältHkytt .. laget hamnad€' på 4 : e plata i Fö:"bur.dete 
oerictävling , Vi borde ha få t t en högr .. plaee:-ing , 
men p~ &r~nd av at t l~gets st ~nde anmälen t'l~rv&ts 
bort av förbundet drabbades vi av 2 If .O,_ förlunt>r ! 
Prote9~ inlii.cmades a'l LtrL\'l.art Pree , något svar har 
vi inte fått från förb;,llldet , Fäl~ak.,ytteresu~tat 

frl!! ti."lingarna är också rulgot SOIll vi efurly .. er . 
Per_Henriks fremgAngal' !:oar bhnd ar",at v"rit Ila i 
Abdemiaka Itästerskapen, ?:a Skarps Jubih",nJtiiv 
ling och Mä.stare i Amatörs JUbi!('UlllllltiLvl1r·E · 
Nils Na~bu~g vann i klasa B 17 vid Sknrpu Jub . 
lIIed en finll.lserie pA 48 poäng ! 
Carl Nau .. burg har oek~å visat att h-En ~.an h!!la i 
hösIan när det gäller , 7: s i Svenska Dagb1a~Ets 
tavl1ng och vid törbundets ulttlj$ni:_!j: tUl Unj<dOIll~ . 

ouppen vann han . Carl tl'ledde lIIed att tappa 3 \ . ! 
förs ta serien , men det reparerades ensbbt oel, I:UI 

sköt fullt i r .. a t en av tävlinger, (4 x 10 SkOtt) . 
Totalsumman blev 247 poäng nv 250 ! 
De övriga ~edlemmarna i lEge l ..:'.tö~ e! bra att Ams
tör vann lagtävlingen med 91'" [l . Ca,'l 247 . Nils 
229 . Per- Henrik 223 <'ch Char lotte 216 . S\<erp Ej I 
kom 2 ; ~ med 886 p , Tyvarr fick i nte Inget va~a ~ed 
vid Regionomgången pA grund liV att tävlingedAtum 
hade ändrats utan att för"lningen ,mdplril.tt' tD . 
Förbundets ungdo:Dsmästerskap blev nätotan "n ul'P
g':irelse inom Amatör , banakytte JOQ n , Per- Ht>ndk 
på första plats , Ni ls på } = ~ och Carl på ~ = e med 
298 , 258 r~3pe ktive 258 . 
1981 kan nog bli ett ännu bättre lr f.:Sr "ektion.'n 
om vi slipper adminstrativa proble~. Til.vling~r('

sultaten lovar i alla fall mycket gott . 

Stockholm 910128 

Hannu Kooo , ordf . 

• 

Ungdomssektionena sammanhållande kra f t, Lennart 
Pree baokas upp av bustrun Chrietina på 
Jubileumsmiddagen 

TRONSKIF'l'E 

Tomas Granlund tar ~ver f~rvaltn1ng av kassa. 
Johan Magnius l ämnar ijver skattkistan undar 
ijver1nseende av vår trogna revisor Hils Östberg. 

• ••••••••••••••••••••• 
!Ot.ockholm> Pmatbr Ftirenirgs I.Jn9cbnssektion 

Ekoncr1isk stii,llmfl(! 

Vinst cx:h förlusträkninq 

Ink~ter 

Behållmng från 1979 81_ 
""'''' 
Utgi f ter 

7 . 209:19 
4. 353:-

697 :40 

12.259:59 

PmnUnitionsförs (ink , ; . sub) 
Materiel 

2 . 218 :-
169 : -
150 : -
329 : -

Priser 
Di v . Cfl"Ik . 
Saldo till 1981 9.393:59 

12.259:59 

Balansrällning per 19AO_12_31 

Tillgångar 

I<cI1tantkassa 
Postgira 
Sank 
Div . f oronngat: 

DJursoolJTl 1981-02-05 

0 : -
252 : -

1.379:70 
1. 761 :-

9,393:59 

r)1 {~: . # ,·,1/1N:.lIll1ilj 
Per Henri.k fOaU'lburg 

* fllRllmRllIB * Humor 
- Ha:r dln man blivit biitt.-.? 

_ Nja. bitt.-. bar han vii 
Inte blivit, men han bar bUvi1 
trIsk .. 1 

* MIlITIIIIT * _ Hur Iinc Ar Andeneon. M · 
pr ett bo:ril. 

- l.e~m. 
_ Qc:hldetclvtla7 
- t.lka 1lDa:1 
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ldroltskommittens berättelse 

Sektionen har h<!.ft följande sarmansättning : 
crdför llnde Len~ rngevall 
V. or(Ifocande '!'amIy Åkersträn 
sekreterare Rune Söderberg 
!..edam:lt Arne Sjöberg 

SMttlit;1a tävlinqa.r så n::u- san på skidtavlingel 
har i å r genanfbrts med tra deltagarantal . 
Henrik Brum var i år outstlJnding i skogarna . 
Han tar intecknln<;jar i samtliga vandringspris 
_ otrolit;! kille. Arne Sjöberg har s kuggat och 
lurat i vassen men det ville sig inte r i ktigt . 
temart Pree tog hand an Uokarrpsrredaljen och 
blev rnIIistare rred god ~rglnal fbre Kurt Hall
Fan. 
sven Falk, Torsten Ståhle och Stm Aht-berg 
(se rredlEmlblad 2/80) har haft ett frarrgångs
rikt år ute på varldsarenorna . 

Priser och jetonger 1980 

~dtavl~ngen : Inställd 
5eriet<ivlinQel'\ : tHls Friman Vpr 87 + silv . jet . 

våronentenng : Hertrlk Brum Vpr 88 '" 83 + sjet. 

'l'loklll'"perl :Lennart Pree \'pr 82 .. rrBsta..rrreC.llj 
KUrt Halll'!'Bn Silverjetalg (1 :a kl VO) 

I-i::istonentcring: Hmrik Brum '/pr 89+84+Siet. 

TcK:k ",Ull fö r hjMp <'Ch fina bidrag till pri"_ 
t:Jordcn och välkama ut lQfJl. 

Idrottssektiooa. 

Motimu:r!. md bra! 

•••••••••••••••••••••••••• 

Bord<:I'I odI patron tr u~ pi ettl!Pev. ~ lyftet patron 
bOsutI och a>1oawr dM pendt.to Holtet. 

*IIIASI* 
_ Hu '" eka di:r hokea 
~H .......... lhlinl&l.tI 
.-kbtUl"7 

Boow:Ien: _ Vi lIcöt m .". 
P3lrol\Ctl: _ \'ika ~ .. 1 

\':II1rImkomnI till byttt konsutent ~ lIWjonk. 8oItIaandåI-b1tr&det: 
_ NeJ, do. ha>- .-Ilar., 

__ ni tnppa DeJ" ...... 

"'....ln boUuIbIIotkeS'! 

Patronen: _ o, ... ikM ~ hlSt. 
BondttI: - VoIIuI 4-Ia .. 1 

* 

••• 

P~r lir en radwe pi att $krlIvl .. Jag hörrle honom hliroolkvil· 
len bc"tta om ..., •• " ... te btöm",kt. 

_ Det "ar I hösto ... Jag s.kuD~ ut och jag.t. !'lOub~ mön.: Jag 
en , tor .bjGnI, lI"dro:t ldidude. och dr kamp bö~. ltund 
sprang)aJI före bJÖrnen. ibIaId ,.",. J"Iil efter hooom. Kampen 
""r vild . Till Im kom ., till en sjö. och di ock "'il in eU 
r.ackS\,UI8 pllIoIull och kutade ned honom I en , -ak dlt Mn 
(rOI (0.1. 

- NlnInI. sa pdarm ... ,·aIt. ,. och "nter. 1)", ,.",. JU 1& fan 
pllIöo'en. sa du. 

_ Ja sa Per det var oII,sJ di ""'" .. b6r)ade och sils .... 

STön 

STOCKHOLMS 
AMATÖR FÖRENING 

Deltag i tiivlingar och 

övningar Betala årsavgift 

Värva nya medlemmar 

•••••••••••••••••••••••••• 
Aktuell poängställning i TIDr Fredl::orgs 
prisfcnd för a1lrrän idrott (15.000 poäng
prlset) 1980 

Erik \i:>st.in 
Sttn Ahrt>erg q 

G. I..i:Menhl.elm 
B. l..i7..oenhielrrt 
Krister f'r.iJnan 
K.G. Frirnan 
Taras Granllll""ld 
ltlran <>ranlu~ 
reran IJ19I!vall 
I..ennart Ingeval1 

14.381 p:!äng 
12.818 
11.318 
10 . 816 
6.808 
4. 943 
4.403 
3 . 116 
2 . lP3 
1.304 

AAtue11 poängställning ECTlst I..(:io..enhielms 
prlsfond for tiokamp (20 .000 poängspris) 

I..ennartIngeva11 
Sten Ahrbert;l 
Erik We:>tin 
8 . Löwenhielm 
G. Löwenhielm 
Nils Friman 
Ttmny Akersträn 
Kurt. Hallman 
lars Lefvert 
Bobby J: sal Lindh 
f'red Mersträn 
like Tobiassal 
Q:iran Ingeva.11 
Ttr:es Granlurd 
Le=art ..... 
lB>nart Sundin 
~sJMver 

Krister f'riman 
Johan NaI.UTt:urq 
<bran Granllll""ld 
K.G. Friman 
Henrik Brum 

19 . 115 
17 .995 
16 .071 
15 . 580 
15.126 
11 . 229 

9 . 799 
6. 989 
6 . 407 
5.180 
5 . 136 
4 . 537 
4 . 467 
4 . 341 
3. 815 
3 . 801 
3. 372 
3.186 
3 . 141 
1.327 
1.242 

599 

NYA MEDLEMMAR 

Stig Mannehed 
Staffan Mannehed 
Gunilla Mannehed 
Lennart Löfgrtln 

invaldes i förtlningen på sammanträdet 20/1-81 

N/ fr .y m yck. t ~j/kort>IY till AMA TOR /I 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Fören tngs organ för ld! ott och Skytt. 

Årgång 76 2 dec . 1981 

Redaktionen. odre11: 

UTDELAS GRATIS TILL 

FORENINGENS MEDLEMMAR _ Fören Ingen s tiftad den 21 s eptember 1890-
Lennart Ingevall 
Örnholmebrinken 124 
127 42 Skärholmen 

Höstens stora 
nummer 

AooU en Hau=tburgarc har nla.cit till : 
F~rbunda&ö stare i liggande blev i å r Carl Na.~burg 
5011 skJuter i klsss B 17 ::: :lat te ha l a :;tockholcs-
81i ten på plats, hur bar han sig At, vi lket a:enombrot t !! 
Vi gratuler~r Dig Carl ti ll åretc ~to rsta bracd . 

p.,,'_Henrik som förbundamästll.Nl pi. JkrvB blir pricken 
över Let for P_H i år . Stockl.olllls basta sky tt 

(både i Sll och på he~banorna) . 

Per ' : a i rörbu.~dsmästerskapet for veteransrna och 
Stockholms särklassigt bästa veter~n j ~~ . 

Bobby J _non 1indh kan blixt r a till och gjorde så på 
Ri ksskölden . Om Bobby Ko~ar igång med l i te träning 
(3 skjuttill f ällen 1981) kan Amatör idag nt ~lla ett 
ot roligt atarkt lag på benen . Vi har dessut om Nils 
senior och numera påli t liga Ni ls Naumburg junior . 
att li t a till . 

Vi f örfogar över Stockholl':ls bö :; t a skytter - var1"or 
inte samlas till en krafti(Wats på Kakn1is och er
bjuda sr.:y ttarna å toim;tone ndgon Ii ten ee"ice vid 
nagra tillfällen per å r . Uppmsninsen går vinare till 
geviirsaektionen . 

* 

Finalgänge t vid årspri sekjutnjngen som förutom BObby 
Hasse _ Er ik - Lennart beotod a v fbrbundsllltiatare 
(ligg) Ca r l , f br bundsmustare Per _Henrik - Stockholms 
bäs t a veteranskytt vid Sk , Per . 

Årsmöte 1931 . 03 . 13 på Tranebergsstugan 

Dagmajoren Sten Åhrberg direkt från s lottet och 
chefaakapet fo r vakts tyrkan uppvaktar •• ~ en 
Gu5ta va~ergstall rik . Signe Cederbrant ler fbr
nl:Sj t . 

* Nära 40 personer s~ladea den snöiga f redaga

kvällen fö r att begå åramöte , middag, fi1=

viening f r An en del av Arets t ävlingar s~~t 

pri5utdelntng . 

Års~öte t beviljade atyrelsen anovarsfrihet 

fö r det gungna året . H. V. Jonnnsaon svgick 

ur Rikssköldskommitton och eftartriiddee av 

Thorsten Ahlquiat . 'Lennart Sendstedt uteäe;a 

till pistolskjutchef och Thorstan Ahlquiet 

till vice piatOlakjutchef . Kurt Hsllman in

trädde som vice idro~tsohef . Tomaa Granlund 

. - - - -- ----- ------- - - ---- -
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Johan (f . d . ksooör) Göran (intendent) lämnar over 
diplo= till Thomas Granlund (ny kassör) . 

* t111deladeo förenln&ens fö r tjänstdiplom . 

Tlll middagen kunde tyvärr ej SO- Ar smannen 

Gueta! Brundln och 25-Ar~annen och t . d . 

ordtöranden Jonas Wasrn infinna sig men bl . a . 

var Johan Kagntue , Sven Dledrlchs och Ragnar 

Frunek tillstädes. H. V. Johansson , so~ utsågs 

till hedersledamot av Rlkesköldeko~itt~n . 

önsKade .1n eftertrhdare T. Ahlquist lycka 

till . Eftersom klubbmnstar en Eric Thor till

handahöll vin till varmrHtten fanns möjlighet 

att utbringa en skål for H. M. Konungen . Sedan 

detta 3kett insteg en av för eningens aphnati

gsate 70- åringsr , vak t paradsspecialisten , å 

slottet pågående bitr . ds~aj oren Stcn lhrbere 
överlämnande en Guatsvsbergstallr ik f r ån 1978 

med motiv frAn Wunkbron . Ett populär t inslag . 

r 
Nostorn vid bordet , t .d . jär~~andlaren numer a 

bnetu- och vattenakldåkarepee1alisten Ragnar 

Prunck gjorde sig till tolk tör den nöjde med

le~~en och tackade tÖr mate n . 

Så blev det rörliga bilder f r ån Kviber gsC&tch

en, höst orienteringen och tiok~petuvlingen . 

Tack Lennart Ingevall och Kurt Hall~an . 

Pri3utdelningen för rättad es av hedcrsordföran

Ilen Johan Uaan1"'9 med :oakkunn1gt b1 trSde av 

Göran Ingevall . På gevär seiden t og klanen Neum

bur g hand om huvuddelen av pri serna med Per 

och Per-Henri k i apet sen. Bobby J:son Li ndh m. 

fl . va r dock f r amme vid prisborde t dom med. 

* 

Kurt Hallman visado videoupptagning på tio
kampen - slutspurten på 1500 m loppet vo r 
kvällens r ol i gas t e insleg . Ett mycket upp
skatta t ins l ag till kaffot . 

= 
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Idel mäst a re - Ni s se (pist ol ) Pe r ( f~ltskyttc) 
Per-Henrik (bana) Lennart Pr ee ( tiokamp ) Hvdc r s 
ordför ande Johan !.:agni us fö rr:i ttade prisut del 
ning under l edn ing av Gö r an Ingavs il. 

* rå pistol s i dan t og ordf ör anden hand om l ej on

parten och på fr iid r ottssid an e!gs tiokamps_ 

mä staren Lennart Pres; hans spurt p! 1500 m 

had a tidigare kunnat beundras på f1lm . VAr 

nye ski dmästare Kris ter Friman - eom även var 

etta på 1500 m - f i ck sin belöning genoo i n

teckning i sk idvlL~dringspri e et . 

Sylvi a Ingaval l - Henr i k Bruhn (or iente r ings
män t aren) Anci J : son Lindh och Han~ ~elande r 
n j ut e r av god mat och fin nervice på Tr ane_ 
be rgs~t ugan . 

H_V Johans son ha r nu eft e r f ler a decennie r s 
framgångsrikt och mycket fö rt j~ns t full ledni ng 
l ämns t övor Riksskölden til l Tors t en Ahlqvi, t. 
Lenna rt Sand s t ed t till högcr läner dagordni ng
en f ör mö t e t . 

l samband med årsmötet had e fö r eningen få t t 

mottaga tre s t akt ier St ora Kopparber g (J ohan 

l4agni us ) , 300 : - ( Gus t af Brund i n ) , 100:- (Jonae 

Wa ern ) , heders pr is (Erik Svensaon ) . Vi tacka 

donatorerna ! 

Ni le Friman 

" Skuggans Pokal " för 50 : e gånsen 

Gcno~ ~urt Benzingers förf~å&an om 

Skuggans Pokals hi s toria ~n der vAren 

1961 fic~ j ag genom s tudier i Stock

hol r.s Amatörför enln gs ~e~l ems blad in

blick i denna tävling . 1980 hac!.e Ama

t ö r s tällt upp med endas t fyra man, 

va rför P",r Na\Cllburg tips ades om möj 

l igheten till fulltaligt lag!r 198 1. 

N!gon dag f öre den 2 j uni ringde Per 

och me ddel~d ~ att han s bror Nil s och 

e j heller Bobb7 ~unde ställa upp . Så 

jag- var välkarr.:r.en. 

Sju fe~~annalag ställde upp förutom 

några indivi~~ella starter . En svensk 

fana fladeraae för vinden. Ganne3kog 

och Forslund fungerade som skjutledare 

resp . sekretal"ial. 

Skjutningen som numera äger rum pA 

Järva skjutbano= genomfördes med L+St 

och L+St i tre sk j utlag me d två skytt 

a r i f örsta och andra skjutlaget och 

en i tredje. 

Pe~ Henrik och Per tog le~~ingen i 

rö~sta sk j utlaget . I andra tappade 

Nils och Carl det f ör s pr.ing SOCl Per 

och Per Henrik haft . 

Så va~ det dags f ö!" Nil s Frim~~ . 

Första skotte t sk ö t jag c:ed l äsglas 

ögon _ såg knappt tavlan . Tydlieen 

helt andra f örutsä ttningar än vid pis 

tolskjutning på 25 m. Skytten till 

vänster om ~ig _ han fick förnämliga 

17} poäng - frågade om j~g var ny i 

föreningen efter som han ej 3ett mig 

förr . Berättade att jag var medlem i 

Amatör sedan 1942 men ej deltagit så 

ofta utanför föreningen . 

-- -- --- - - ---------- ---- - - ----------
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Efter lite Justering av siktet efte r ~lsta 

provakottet öppnade jag med en 46- se r ie i 

ligg. PI de tre tölJande serierna kUDde 

jag inte hålla denna etandard utan laget 

hacnade p! 4. plats. 

Vid prisutdelningen _ pr is till alla del

tagare - fick jag hedersuppdraget att (ör 

föreningen ~ottaga Skarpa hp: - en ståtlig 

pokal pI marmorsockel med inakri p~lon . 

Vid saolint,"en till prisutdelnin gen frågade 

lag~amraterna hur det gick med pistol

skyttet . Jodå , där gick det bra f , n . fö r 

inga Naumburgare ställer upp. 

Representant för det segrande laget tacka

de för en väl arrangerad tävling och även 

Kurt Benzinger harangerades (ör det arbete 

han nedlagt p~ en historik över ~ Skuggans 

Pokal~ . so~ törsta gängen avhölls den e 
juni 19}2 . Amatör har vunnit tävl i ngen 

elv~ ginger . Skall 1982 bli tolfte gången 

för AIIIaU:ir ? 

Nils Frl~an 

RIKSSKOLDEN 

uppaatt li r 1921 

A/1ATvR igon, äntligen! 

RIKSSKi)LDBN t ill hemmalaget . 

Tavelkontrolldramnti k in i det sista . 

!lögon I/lO millimeter avgjorde . att intecknjngen 
i RIKSSKOLDEll 1981 erovrades av våra duktiga lag
skyt t ar: Per Naumburg, Per Henrik Naumburg Och 
Bobby J:son-Lindh , men det Vbr minsann ingen 
lättköpt seger . Vid förota tavelBranskningen 
visade det aig , att Per_Henrik Naumburg kunde 
riskera , a tt få en tia nedtolkad till en nia. 

En belAten f . d. Rikssköldsgeneral H-V Johan
sean till cammano med vår suveräna trio SOUl i 
å r vann Rik~skölden Per - Per_Henrik och Bobby 

Dö hade Amatbr s lagresultat blivit 429 poäng och 
d~rmed SBmma som Skyllberg, och i det läget hade 
Skyllberg tagit inteckningen . Men! Aven Sven_ 
Olof Gustavsson , bäste man i Skyllberg , hade en 
tie lite At nian till , och den sat t precis som 
Per-Henriks , klockan 5. Nu var det spännande. 
Tbvlingosekreteraren sov dåligt i flera nätter. 
!lur skulle det se ut , mir tiivlingskollU:litt~n, 
100~ amatöre r e , i tvekeamt fall skulle döma seg
e rn till egna leget? Trenne oförvitliga jury.än, 
men vore de stt anse , som helt opartiska? Knapp~ 
est! Eft er ytterligare tre sömnlösa n~tter, fun~ 
deringar och samråd fattades beslutet: 
Vi försöker f A med en expert från självaste 
Skytteforbundens Överstyrelse, och det blev Carl 
Hugo Björnsson . Ran kom ... han sAg och AlItatör se
gr ade ! BAde Per_Henrik Naumburg och Sven Olof 
Gustevsson fick in sina tior , och det gjorde , 
att Amatör fick 430 poting och Skylibere 429 poäng. 
~aken v~ r klar, Kommitt~n kunde andas ut. Hemma_ 
laget hade vunnit . Ovanuppå detta glada budskap 
kom, att även ~la rabou Cup gick till Amatör . 
Dessutom kom Per Naumburg som tvåa i klass B56 , 
någon liten 1/10 millimeter efter gamle världs
mästaren Tore Wickström frAn Södertälje . 

Hur går det nu till, att vinna en las tävling i 
konkurrene med all Sve ri ges elitskyttar? Det är 
enkelt . Llen va ljer t ex tvA stabila Naumburgare 
och tar sig en funderare pA, vem som skall bli 
tredje mannen . ~Bobby brukar vs~ bra , när det 
kniper.· sa" Naumburearna . Och så blev det 
Bobby , fast han vi sste inte om det. På söndagen 
skot Naumburgarns, Pelle 144 och Per_Henrik 143 
(med en sjua! ) , Bobby var på tjänsteresa , lyck_ 
ligt ovetande o~ vad eom kocma skulle . PA ons~ 
dagen skulle han skjuta , hade han sagt, Onsdagen 
Itom , och Bobby kom. "Du är !lied i Rikaaköldslaget , 
och dom tvA andra har skjutit javligt bra- sade 
en s Itock elaka amatöre r . Det finns en rad sådana. 
Bobbys ben blev som kokta maka r oner , och de 80m 
stod närmast honom sade , att han bleknade nAgot . 
SA skot Bobby 14 3 poäng som ingenting, och så 
var flaken klar. 
BnAVO BOl:lBY . 

Thorsten Ahlqvist 

--- ----

ERÖVRADE HÖGRE RIKS· 
MEDAUDIPLOM 1980 
SIockholm5 sUb 

IJ-4,.: K&I"I Sundq,.i" 
lJ-4,.: "E4mund Ed<h.lmm.o, 
)()4n.' S,'en On .... S .. n C«Ie", .. tn. Lennart 
~r;n_. H V Joh • .....".. 
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~~:s 
~skylte 

SVENSKA DAG9LAllET3 RIKSSKytTE 

Arets upplaga av Svanakan blev en blöt historie 
Pel le Naumbur g hede samm3nksllat laget samt nAgra 
markörer till Kaknäa på toradagakvällan . i för
ho~pning o~ a t t det skulla bli an ljum försommar
kl'äll utan vind . Icke dat började att regna redan 
pli mo r gonen och höl l i ända till uet ainta akottat 
var avlosse t. Lite problem för markörerna med regn
stänk i ärmA r na och svårt att fösta kli a terlepparna . 
Skytta r na hade dat vörre med tidvia riktigt dåligt 
akjutljue _ men de t var i alla fall vindatii la. 
Laget bö r jade att ma r kera för oas andra , aå att de 
kunde sBlDla sig och varva ner efter arbetet , dess_ 
utom hade Bobby svårt att komma i f An tidigt. Lennar t 
Pree l yckades hamns i eftermiddageruaningen på Norr 
Mälarstrand så det blev li te kort om tid att akjuta 
f ör att laget skulle f A drägligt ljua. Företa akjut
laget bestod av Nisse Nauuburg J j r (225), Torsten 
(196) och ~rtin Ahlqviet ('$8) debuterande J.la ts 
Forsbe rger (Riksskdldena dataexpert) (157) Göran 
Ingevall (aom ville eälja sina tvA 10:or) (200) samt 
Lennart Pree (problelII c ed e:I!:IIunitionen 5 sp räckta 
hylsor) på (228 P. ) Sen var det dags fdr huvudlaget . 
Samling i skjutballen bökanda för att hitta den 
rätta skjutställningen och pang l:a skottet en 10:a 
Per_Henr ik chockade markörerna med att tre gAnger 
akjuta tvA 9: or i rad vilket föranledde vilda speku_ 
lationer om resultatet . lIu blev det totalt bara 9 s t . 
9: or vilket gav slutreaultatet 241 p. Bobby J- son 
Lindh fick ligga ooh vänta på markering ett pa r till
tällen _ vi ursäkter f ör det , men att m4r~ora tv6 
tavlor samtidigt Hr inte det lättaate . Att jan nedan 
inte fick läGesmar ke r ill8 på tvA 8: or gjorde honom 
lite osäke r vilket kanske drog ner resultatet . Han 
slutade ändå på 232 P vilket inte ä r fy nkem . Pelle 
Ilaumburg hade inte en av sina bästa dagar och tyckta 
deasutom att de t var för mörkt att skjuta med det 
blov 230 p ändA . Sen följde Nih llaumburg med 228 p 
och dan nykorade förbundsmästaren i liggande Carl 
Nau::Jburg som hade en nattsvart dag och "bara fick 
ihop 226p . Lagreaultatet blev totalt 1157 pOÄng 
vilket fö r at t vi sannolikt får vara med och tävla 
i di vision 1 uven nästa lir. 

Lennart Prae 

Skottfältsröjning - Per- Henrik och Göran tar 
f r am jordbr ukstakte r na och alAr med lie . 

Den 26 august i , senling kl 9. 00 Kak~8a , fjorton 
tävlill8ssugna och laddade At:Iatl:lrer började forberedn 
årets kraftmä tning dA vi upptäcker att hela banan 
var upptagen av länets ungdomsmäaterskap på 200 m. 
pA självaste miisterskapsda&en . Ingen frAn sektionen 
var märkligt ~og närvarande ett canbbt möte på vallen 
och ett ännu snabbare beslut - "mot Järva med språng" 
Efter divarse skottfältsr öjningar och vektmäste ri _ 
besök stod banen klar och paviljongen med åtta plnt
ser var i den stunden mycket inbjudande . Tävling A 
(15 ligg) Bobby och Per _Henrik öppnade blist 138 p 
därefte r Pelle 136 och Lennart I . 133 
Tävling B (10 ligg , 3 knä 2 atA) Pelle och Per
Henrik öppnar mästerskapet lika 135 p Hasse welander 
129 p _ Bobby 127 p, H- V 125 P 
Tävling C (5 ligg . 3 knä 2 atA) Pelle Och Pe r _Henrik 
~kjuter jamnt (89) och drar nu ifrAn till en betry
ggande ledning inför finalen (2 24 sammanlagt). Klart 
distanae r ade är narmast Bobby 209 Carl Naumburg 185 
och Hasse I~e l ander 204 , 
I finalen t a r Pe r-Henrik genom en fin 45 : a i knä 
ledningen ~en med en 4: a pA ntlst aiata atAskottet 
ger han Pelle en li t en chflns att hämta in . Det 
blev sista skottet som abgjorde - Per_Henrik 8:a 
Pelle 7: a och vi fick en mycket vl1rdig mästare att 
hissa i s~yn. En t rota elIt till slut mycket lyckad 
och väl genomförd Arsprieekjutning . 

Sti ll going s trong , H_V Johansson presterar 
result a t aom Bobby och Rolf verkar mycket 
int r esserade av. Endast 2 poling från final 
plat s . J.lagnua Ingevall har just anlänt med 
fina resulta t. 

* lävlinq A 

666 IN Johansson 124 

." 
" B4 

J Hagni us 106 

P Naurourg 

P- H Naunburg 

• J :son Und 
l Ingevall 
G 1ngeva11 
E Svensson 
N F"riman 
H J.\elande r 
R Ingevall 

136 

138 ,,, 
m 
132 
no 
l JO 
111 
115 

B 1 N Naurnburg 1 JO 
11 Ahlquist 104 

B17 C Naumburg 129 

lävHng B 

HV Johansson '" J l-lagnius 114 
P Na\.lllburg m 
P_H Naurourg m 
H Helander 129 
B J:son Undh 127 
C Ingevall m 
l Ingevall 111 
E Svenason 121 
R Ingevall 119 
N F"riman 100 
N Nnurnburg 124 

" Ahlqu is~ l OS 

C Nllumbur g 12) 
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Tävling C 

HY Johansson 73 
J j.\agniu$ 62 

P Naumburg 89 

P-H Naumburg 89 

B J:son Lindh 82 
l Ingevall 79 
E Svensson 79 
~ 1n95'19 11 75 
H l'lelonder 75 
C 1ngells ll 7Z 
N trimsn 65 

M Ahlquist 
N Naumburg 

C Noumburg 

74 
7J 

" 

UagnU5 Inrevall vår cykelordon~ns såg til l att 
resultaten ~nabbt nådde skyt tarna . 

MÄSTERSKAP 
1 . P-H Naumburq 
2. P Naumburg 
J. H Helander 
4. C Nal.lllburg 
5. B J :aon lindh 
6. l Ingevsll 
7 [Svensson 

4S+)7 :: 306 
43+34 :: JO' 
41+40 :: 285 
42+29 == 279 
42.25 :: 276 
39+30 = 269 
42+23 = 265 

Flllh L 

" ., 

MÄSTARE 

.' 
',', 

Hans ~.lander och Bobby J : son Lindh begrundar 
finalreaul t ate c och konstste r~ r a tt vi har en 
bit k ve.r till lIauo:tburgaF-l8 , He.sse bev isade än 
en Gång att stuskotten sitter som i f ornsto ra 
daga r . 

* * 
Misp,a inte chrn~en ntt få cö ra en liten inaats för 
fo r en1r.f:e n . 5 . 000 lo tter skall sno.bbt säljas ut i 
december mi:.nad . Ring till någon av nedanstående 
och beställ 10 , 20 , 50 eller 100 l ä ttsåld a lott e r. 
Dragnin,'slhte.n finns på varje lott . 
Thomas Granlund 519563 . Johnn ~agnius 76644 11. 
Er ik Thor 411429. Lennart In&evell 7107405 . 
Gören Ingeva]l 7664432 . 

FRITZ OLJSON 1981 

25 skott liggande hemmebana 

B 5 Per-Henrik Na~burg 

B 56 Per Naumburg 

llila Nsumburg 

B 4 Lenna rt Pras 

Erik Svenflson 

B Nils Naumbur g 

B 17 Carl Naumburg 

Lagrsaultnt P-H , Per och Nils 

Bästa legreaultat 719 poäng 

Pri s frAn 719 - 706 poäng . 

Klass B 17 Carl Naumbu r g 8 : 8 

" B 56 Per Naumbur g 9:8 

' 36 
2}7 

23 1 

m 
224 

m 
234 

704 

Högsta resultat klass B 5 Bo Sandberg 

Kiruna SKF 247 , 

SPI IlIILEN 

20 skott l i ggande 

300 m B 5 Per- He nrik Naumburg 

B 56 Pe r lIe.urnbur g 

t;ils Ne.umbur g 

200 m D Nila Naumburg 

B 17 Ca rl Naumburg 

Förbundsfältskju tningarna 

FÄLTSKJU'nH NG 8 1 01 11 

Kl F 5 Pe.r-P.enrik Naucbur g 

Kl F 4 Lennart Pree 

Erik Svensson 

Kl F 56 Nils Naurnburg 

Per NaUJllbur g 

Kl F 66 J ohan Magniua 

Kl F Nils Naumburg 

Kl F 17 Carl Naurnburg 

190 

IB6 

186 

190 

195 

'9 

26 

15 

27 

22 

17 

17 

21 

••• OCH sA VAR DET 
DAGS IGEN . . . 

-
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FIILTSKJUTNING 81 02 0 1 

Kl F 5 Pe r - Henrik Naumburg 

Kl F 4 Johan lIaw:aburg 

Lennart Pree 

!:)rik Sv ensson 

Kl F 17 Ca rl Ne.umburg 

FIILTSKJUTNING 81 02 07 

Kl F 4 

Kl F 1 

Göran Ingeve.ll 

Hahnu Koho 

!::rik Svensson 

Mart in Ah l qvi s t 

F.HTSKJUTll1NG 81 03 08 

AlIATÖmt:j, STERSKAP 

Kl F 5 

Kl F 4 

Kl F 56 

Pe r-Henrik Naumburg 

Lennart Pr ee 

Go r an Ingevell 

p,,,,. !/ lI: wcbu.rg 

Nils Naumbu r g 

Kl F 15 Ca rl Ne.umburg 

MAST ARE : 

1. Pe r_l!enrik Nuu:uburg 

2 . Per Naumbur g 

3 . Lenno.rt Pree 

FIILTSKJUTIHNG 81 0 3 15 

Kl F 5 Pe r_Henrik Nuumburg 

" 56 Per llaumburg 

Nile Naumbur g 

Kl f 17 Carl Naumburg 

FÄLTSKJUT1HNG 8 1 09 13 

Ingen del tagare 

FALTSKJUTllINC 81 10 18 

Kl f 4 Er ik Svensson 

26 

24 

17 

Il 

22 

21 

17 

17 

9 

30 + 15 • 45 

25 + 17 42 

23 +6 _29 

27 + 16 _ 4) 

24 + 9. 33 

18 + 15 :53 

'9 
25 

21 

19 

21 

45 

4l 

42 

DE VANN SM 

VI..~ I 9t-I'XLTSJM"I"I:'I' Ini: 5t.1nd!: (dn .... ter l(A1IL SUllOfI5T,I.,~, 

~ ~~, l~ tr, Pl:!lIWH!UR:;, 11 tr, mu; _, :H; 1.1". od1 .It_ 

trIn ....... u S\oUI ~ 21 tr, EIOJUE r:JUJ:SS(tI. n tr, od1 mc TYUaJ, :13 1.1". 

PÖRBU'tIDS!.!b.::iTERSKAP 1981 J ÄRVA SKJUTBAJJOR 

lläs te.re Pe r-Henrik Naumburg 310 

2. Lars Nilsson 310 

3. Ivar Ah l berg 308 

l , Gunnar Hamberg 

2 . Bö rje Briksson 

3. Per llllurnburg 

KLII~SRESULTAT AMATÖR 

B 5 Per Henr ik Ilaumburg 

B 56 Pe r l1aumburg 

B 4 Erik Svensson 

B 66 H, V, Johansson 

B 2 Övri g t 

Nils Ilaumburg 

Ca r l !laumbur g 

' 90 

'61 
,BO 

1)6 

135 

115 

120 

'" I}O 

fÖRIlUllDSMÄsnRSKAP LICGAlIDE HACKSJÖ 

I . 

,. 
3. 

7 . 

17. 

Cerl Naumburg 

Ivar Ahlberg 

Gunnar Ram s tröm 

P_H lIaumburg 

Per Naurnburg 

329 

326 

326 

322 

317 
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HAflRY Fnn,A1IS öopnl'l minneotäv ling 

Detta var den tredje 63ngen som denna tävling 
genoofördea . t ä vlingsledare var som venligt 
ThoT8ten Ahlquist . Vi hade i år glädjen att 
inräkna el många 800 eju stycken skyttar från 
andra föreningar , det snöpliga var dock at t tre 
sv de~aa sky ttar belnde de tre första plat serna . 
Nedan f öl jer namnen på dem som deltog,· vi lken 
förening de tillhör somt poäng . 

DET UJIDI.:RB RT VACKRA VANDRIllGSPilISET ERÖVRADES 
IJED Wi'Tl,;IIS HJÄLP AV KRtS'211lA FHJLIAN ,\l.;ATöR 

, . Pol ka Env1 l'K Central 146p 

2. Rune I.indblolll. Fl( Central U lp 

,. Birger Svenseon Fl( Centre.l 129p 

,. Nils Friman AUltör "9p ,. La" Tangl1n ABAB 104p 

,. Bo 'Rldet.ll PK Centrel 102p 

7. Uartin Ahlqu1at Amatör 98 p 

8 . Lers Poralund Central '" ,. Rolt Ingev811 Amatör "p 

'0. I!l8r id Pr iman Amatör 8'p 

ll. Lennart Sandstedt Amatör 8,p 

12. Krister Pr1!11an AlIIIlt ör 80p 

". Amr Ritaat Amatör 79p 

". KG Pr iun AlD8tör 73p 

". !.lats Jansson Amat ör ", 
". Birgitta Priman Amatör 67p 

17. Ni ls Lar eeon Central 61p 

' 8 . Lennart I!l8evall Amatör 56p , ,. Peter Ander sson AmatöT' 52p 

20. K:rhtina Friman Amatör 22p 

Vandringspris nr 61 

Se% tävlingstilLfällen varvid de tre bästa 

r8llultatBn räknas . Tillägg tör Tissa vapen 

ooh läg skjut klas8 tillämpas. 

~e~ult~t_{~s~ ~v~ ha~d~k!Pl 
II. Pr1man 130 + 127 + 125 "" 382 

M. J.hlQv18t 122 + 121 + 120 .. 363 

L. lres 122 + 116 + 11 1 = 349 

'1'. AhlQvist 103 -+ 102 + 99 ::: 304 

R. Hallberg 113 -+ 100 -+ 87 .. 300 

D~rutöver deltog 13 skyttar vid ett eller 

tvA tävlingstilLfällen . 

Mäster skapet 
ReultBt 

l . Rn s Primen 158+76=234 
2. Sören Er ik8son 155+ 11=226 

3.L. nMrt Pr ee 122+ 7Q;; 192 

4 •• artio AhlQulet 12' p 

5 . '1'horaten AhlQulet 111 , 
6. Krister ':·1"111180 106 P 
7. AIIIr RHaat '02 p 

~.Jan Olor LundQviet .. p 

9. n08er Hallberg 56 p 

@ VI GRATULERAR 

U 
Ragna r Frunck 65 år 

Yngve Zachrisson 75 Ar 

VALÖR 

Silver 

NAMN 1: a Ser ien 2: 8 Sorien 3 :d je Serien 

Mar tin hhlquist 99977 .. 41 t Ot Ot 098c 41 109981004 3 

Brona ~latl3 Foraenberg 108815 .. 38 911b6", 35 10766fi; 35 

" tartan rea.nnehcd 9ö765=35 109854. 36 10')755= 37 

"unilla Mannehed 109753=34 1U7'/b5=35 98714 .. 35 

Snabbskott:Ha r alla t yra klarat . Tör sllver tem trätt pA 30 cekunder 

För brona t yra trätr på 45 sekunder 

-

p 

p 

P 
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* 
An en g~ng däran bröder, an en gång k~r~e vi i gång 
och hade t o m ~no och väder . 
Skidtävlingen är fortfarande Amators mesta till 
drege~se under å ret. inte ~indre an 41 starter upp
delade på 18 i herrklascen 1 , 5 kr.'l • 5 i damklassen 
2, 5 km . 9 i juniorklassen 2, 5 km och slutligen 9 i 
knatteklassen 250 m. Rolf Ineevall höll i tipsrundan 
och lämnade senare in tipskuponeorna (tyvärr in '·on 
utdelning). Det grilladeo korv och dracka blAb!lr3-
soppa mellan alla sta r ter - " Knattarna hitåt "
"Damerna eö r s i g klara" eller vaT det kanske " Dam_ 
erna hitAt och gör klara knattarna för start " . Kul 
hade vi och prisborden gjorde ingen lottlös. 
Krister Frimsn gjorde ett suver~nt lopp och slog 
3purtande Bobby r:'led 3 minuter . I hasorna kom Kurro 
Hal lmen som vallat r att och som med en noslanqd slog 
Fred Åkerst röm . Peter Andersson , Clae3 Åkerstrdm och 
Sten Söderman jagade och var bara sekunder efter. 
De t var mycket spännande och trivsamt kan vi lova 
alla soffliggare . Juniore rna her nu blivit en stor 
klaaa oeh detta ör glädjande , G~al ar äldst Johan 
A%slman (12 å r ) vann mad 30 sekunder t111godo på 
yngre broder r.las (1 1 år) . Duktige crebber eom t y-
41 igen tränar hArt infor denna tävling . Jenny lnge~ 
vall (8Ar) och Pia A%elman (7år) tillsammans med 
Kata Axelman (endast 4 dr) är värda en eloge . 
Knattetd.ling!n vann ~alin InCeval1 (6år) före Eva 
Pettersson (5Ar) , 
Dame rna åkte 2 . 5 km och redan från start anade man 
att Anc i J - son Lindh och Agneta Söde~an skulle bli 
svårslagna men vam skulle vinna. Ovisst in i det 
sista . Agneta startade 2 min . eftor Anci men lyck_ 
ades inte dra fö r del av det . Anci höll undan mod 29 
sekunder och venn völfortjunt . 

HERIU.R 

, . Krister Friman 35 . 55 
2. Bobby J _son Lindh 38 , 27 ,. Kurt Ballman 38 . 46 
4. Fnd Åkerst l7öm 38.50 ,. Peter Andersson 39 . 20 ,. Claes Åkerström 39 . }2 
7. Sten SödeI"lilen 39 . 50 
8 . Kurt Åaman 43 . 04 ,. c-o Bouveng 43.22 
'0. Nils Pet tersson 47.03 
Il . Kenny l'eSSJ:Iar 41 . 28 
12. Nils Primen 48.06 

". Thomas Grenlund 49. 15 
14. Goran Ingavall 51 . 22 

". John Hagard 51. 36 

". Jones Brunnberg 55 . 29 
17 . Gunnar Pettersoon 1. 07 . 18 

iI."NATTET" VLHIGwN 

1- !Jalin 2. 03 
2. Bva 2 . 05 ,. Stafl'un 2 .4 5 ,. Llarie ' .1 0 ,. Christian 3. 13 ,. Ola 4. 55 
7. Lisa 5. 45 
8 . Peppe 5.45 ,. Victoria 7.00 

STön 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENING 
Deltag i tävlingar och 

övningar Betala årsavgift 

Värva nya medlemmar 

JUNIOlE:R 

1- Johan A%elman 16 . 45 
2. Klas A%ellll2.fl 17 .14 ,. Johan Olander 23 . 21 ,. Peter Ingevall 23 . 25 ,. J.:agnus Inpevall 21 . 14 ,. Jermy Inrevtlll 30 . 26 
7 . Pia Axelman 36 . 35 
8 . !.:sts Al:elman (, år) 41 . 50 ,. Johan Järver 53 . 26 

uA~,.~R 

1- Anci J - son Lindh 16 . 47 
2. Agneta Sodeman 17.16 ,. B 21 . 27 
4 . 30 . 28 
5. 

Anci pustar ut Och njuter av god blåbärssoppa 
efter en hArd fight och fin seger . 

VÅHORI.,;JITERII IG 

Arne och Lisa SjöberG har nu flyttat till Sandviken 
Kurt Hallman tar . över och arran50rade perfekt till_ 
sa~mans med Eva Aker ström Aret s vårorientering i 
skogarne vid SkR rpnä ck, Vädret var fint med deltagar
anta let blygsa~ t. Henrik fick en lätt uppgift utan 
Toc~y som var f örhindrad (nu för tiden tränare och 
lagledare f ör 3- 4 pojklAg i fotboll dö r sonen Pierre 
är mycket frnmgungs r ik) . Arne i Sandviken. Yngst ver 
Fredrik Kjellman och alla fick vi pris av Kurt som 
dukat upp inne i trivsamma Brotorpstugan . 
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1. Henr ik Bruhn 54 . JO 
2 . Krister Fr im::m 1. 27 . 30 ,. Ilila Fri.an 1 . } l . 30 

•• Kurt Hallman 1. 5; . 08 
5. Åke Tobi a ';;13on 1 . 53 . 15 
6 . Lenna rt Jn ':;81'811 
6 . Hans och Fredrik Kjellman 

* TI OKAI ::-i.:1I 8 - 9 _ 10 och 15 septeetbe r 

Lars Lefvert väl' gamle tiokampsma~tare har gjo rt 
come back och det blev med besked . Lasse ha r börjat 
" skubba " kontinuerligt och kom väl trimmad och tav_ 
l1ng88U88n t i ll atnrt på Ös t ermalms idrott splats . 
De t blev en mycket intressent och trev lig ti okamp 
med hra resultat, 6 mun over 2. 500 poang och in i 
det sis t a ovisa ut Cång s om gav den där lil la extra 
nyttiga "nerven" genom oamtliga grenar. Lasse vann 
r ättvist på mycket fina 3 . 616 poang men fick hård 
konkurrens främ s t av sonen Johan 18 å r som nu lagt 
på 20 kg och en Och annan muskel och en ny med l em 
Sve n Nil~oon 40 Ar en vältrimmad kille med fin tek_ 
nik i kas t gr enarna , kan bli ett int r essnnt namn i 
fortsättningen. Bobby - ' lagnus Lefvert (bar a 14 år), 
Kurre och Åke Tobiasson , dä r har IH en grupp som 
även i fort sättn i ngen komme r at t lura i vassen , 
Tiokampen avs lutades på Körrto r ps idrottsplats och 
därefter prisutdelning - smo rgås _ öl _ ka ffe he~ma 
hOs Tommy Åkerstrom . 
Åre t s tävling andades me r 3Sak och många pos it i va 
f orslag om ökad satsning pn id r otten i Amatör lades 
f r am under tävlingsdagarna . De ko~~er säkerligen 
r edan na s ta Ar att ge resulta t. 

Prisut delning hemma hos To~y Å. Lars Lefvert 
mottar gods aker m. m. f or mästari nsat ser . 

- H • • ni boll hi. 
holil en liv? 

_ Ne),lnle'n. 

- Tala om starkIl sömntabletter! När man stop
par ner IlSken I byxflekIIn somnar benet. 

En o..kkJ&lI, iii""' odl hano lOn lipet"' ..... l!Ir W aIoiuta 
_ rh. f,1I dJoor u ........ r~.r>de ... h lIP",n _ , - ~t! 

Slliul! M ... Idlllite lt al ..... lfall det Ir mn .. e ... tKmoI. 

PI BB kommer . .. !!te .......... t och oi.Ce. till en .v rn.in""n: 
- GnllLule ..... ni har Ull e .. ..... . 
Di meral,e .. vin nordni .. " 
_ lIanidir, vi n , III ..... 

Tiokampare är vi allihopa - här samlade b~kom 
ribban fr .v . Kurre - Åke - lii ls - Johan _ Lars 
Bobby. Höjdhoppe t blev en av de bästa grena rna . 

, . 
2. ,. 
•• ,. 
6 . 
7 . 
6 . 
9 . 
'0. 
11 . 
12 . 

Lars Lefvert 
Johan Lefvert 
Sven falsaon 
Bobby J - son ~indh 
Kurt Hallman 
Åke Tobiasson 
Lennart Ingevall 
Magnus 1efve rt 
Magnus Cede r holm 
lIils Fr il:lfin 
Jan Ha llman 
lJia Ha llman 

* H' STORIr.; UTERlIIG 

3. 616 
3.1 71 
2. 994 
2, 955 
2. 593 
2 . 496 
1. 911 
1 . 028 
1 . 266 
1 . 095 

576 
226 

Pale Linds tröm , skogslufferna va r ånyo anaveri g 
fö r banläggning och lyckades tydl igen bra efter
som så många hi ttade samtliga kontroller _ snabb_ 
as t i gen Henrik Bruhn som nUlllera är outatanding på 
vår a t ävlinga r - vi hoppas för Henriks skull a tt 
motstånde t blir hårdare i f r amtid en . 
Tommy sp rsng t illsammans ~od Pierre och har tydligen 
redan lärt gr abben mycket . En mycket stark insat s 
av Pierre. Karl- Joh:m Boweng klättrar uppåt och kan 
kanske redan n i ata år at~lla ti l l ~ed lite överrask_ 
ningar . Fred och ao~en Johen sprang bra Ko edan Kurre 
hade stor a problem med höjdkurvorna och luriga stig
a r. Ann Boweng och ~arianne Gabr ie l sson spr ang dam_ 
banan . 1981 ~~r onekligen blivit ett mc l l nnAr t ör 
idrotten i Amatör - kraftsamling kri06 vArt jubileum 
f orra Aret kan vara en a v orsakerna . Flera r öster har 
nu hö j t s f ör en kr aftsamling nästa år . Vi måste 
ställa upp lite till mans fö r att höja standa r den och 
del taga r ant a let , 
Boka in e tt aktivt 19B2 ! 

l . Ilen r ik .3ruhn 47 . 20 
2 . Tommy och Pierre Åke r st r öm 1. 09 . 35 
J . Kar l _Johan Bouveng 1.1 4 . 00 
4. Krister Fr iman 1. 24 . 15 
5. Fr ed och J ohan l.ke r st r om 1. 29 . 40 
6 . Kurt Hallman 1. 50 . 00 
7 . Sten Sl:!deroa n 1. 57 . 55 

(+Staff an- Alaxand er_Jonathan) 
8 . Nils Friman 2. 01 . 07 

1. 

DALlER/lA 

Ann Bouveng 
~a rianne Gabrielsson 

(ej alla 
1 . 23 . 15 

kontroller) 

• 
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEJISBLAD 

PRESSKLIPP X >( 

§~":,;n~,:,:n~S~'~d~"~'~E;~~,:,~m:'~'n~fru;::':b:';"~9~d~n~g~/~Y~ll~,~,!f:~~~~ 
: ningen en !fordel av min tillvaro -
20 proc bättre 
på enkelt sätt 

Orn d .. hör till de" proc:ent medelll<lotta som enlict lorsk.rn .. 
und<''''''knin,a, inle rnodo ......... ",Ibundet men vill kom .... 
lainll'" ,..r profeAQr Be ... t SaIUn hl • ..... r. U"inl .. ,.,Id 

Utan stOfTl! anstrin,nin, kan d .. '" In mAn., filrbittn dm 
kondItion med ] 5-20 protent. hilvdar h.n. 
l) Löpning, prvme ... der. simninc. erkli.., .• kldakn'lII lr ut.m .... kU 
rnotionasitt.u börja~. 
2) Sterta alltid $Itl!samL TIll dellPfC~1J, lu,nlde to,.,ta S mlnu~" 
.... In\ed med I Uio:kCvnin,.,. VikUIUIIU$I,kk, ut ti, vadm ... k
ler. hliben .. llrm ..... ler ... saml 'l·U· och bu .. m .... kler. Ni, d .. ,Ir 
.. Iler ~pringer sil ta li,n. p ...... r m~ .. lönök 11111, " 'III m,nst3-5 
mJnutel"innandu vila, . 
3) Avoluta med 3- 4 mi"ulI!" buk· och t)'urm .... slik. ewnwellt 
hpmm. pli $kOn • .ste m.tlan. 
t) Eu bra mDlionssill i , att p,"""",ner. IIl1jobbeL Kö, iven dl hll! 
s trio:kÖ'o·ning., inn.n.Gymn •• tiken k.n IÖ,., pi. hillen nir m.n 
komme, h~m. Lu""h~n kln OC"ksl. .nvlindulör motion. 
5 Hi r I", , It~rn.tlv hur man kln tö,bittr. konditionen ]5-20 
proc:enl pi ~ mlnader. Doktor t.. .. -Olol No,·det;jö. Upp •• 11 har 

r .... ~ort studien. 
~ M .... fart Ulpning]5 min l grlvftk.n 

6 Halvfa rt Ra.k promen. d eo min 21r/vcckln 
. c U~ fa rt""'", promenad eo-ltQ min 5 ~rlvec:kan 

l d .. olika a1te .... UV('n If pul .... n 180. 1110 och llO. Vlil j det 
.lltr"'tiv so ... Plluardis bllsl 
8) Vlktlllt med bra. lilIande .• kor med MI kl.ck. ev klIklick . PI 
v,nIPrn .tövl.,.läLta m"d klll:k. 
7) Tänk pi ,·ad du ii",r Men umm.ntaSet i r motionen viktlg.", 
:in vad du stoppar i diljl 

h - Du kan inte .kju,. upp ald.lndet men du kln " ut mer . v 
_-..d,na år nar du bhr ildre om du moIlO ... ra.r.st .. tar U'mllt Salli ... 

Under rub r i k en" Kroppen och idro tten" i D?I 
under hOE ten f·~nns va r r.lyc !-:e t a kt l va A!Da t or _ 
~ ed l em Torsten Ståh le med . ~tt reporta~e som 
red . v i ll del ge a lla cedlec mar , 

Torsten sprang 
från sorgen 
och ensamhet 

Torsten St.6.le I Stoek· 
holm blev m.lU"atonl3pare 
i samband med att hans 
fru insjuknade och dOC I 
cancer hösten 1977. 

- Jag sprang mi( bort 
frin sorgen och ensamhe
ten, aJ,:er han. Efter Ile· 
,nvningen klnde Jar mi. 
uppgiven oc:h Jar fick 
verkligen ta mi, samman 
far att komma ut" svukaD. 
Det blflY lapninten Mm 
gav mig fysbk och lven 
p'ykisk kraft. 

Nu i r de" IVI,UIe tiden Mr. 
EJ"'r 35 l" ik~nsl<.p lid. /., 
liksom börja om i UVft nir /., 
mis~ S ..... Ny t ylle' m .... ton
löpninren en $tor del av min till
varo. 

To .. ~n StAle . r &4 lr. FbJTto 
,,"et Vilde hin att Wrtid.spe ... io
n"raS trAn ,ill •• bete som a~)
nlll$schd vid tU lÖrslikringsbo· 
'OJ· 

- Min .itu ~tiO)Jl är viiJ in~ .lla 
ov.nlig. siget h.n. JaJ bl"" in· 
kem.n och jag ~ ... lo""radH 
unrefir u.mtidigL Min 50n flyt· 
tade hl! "I"" lirenhet 111'16. Det 
bl"" tySt hemm .. För mig blev 
löpnIn,en riiddnin,.. .. in i en ny 
,em"a,klp och '" eICk j., e n 
uPPflh .tt k.onren~ra mit pi.. 
Fr .... "'I"' - kanditlaMn 6"'
de ju hel. tidan - cJonk.tt. j., 
kUDde noIH. en ut\leeklinc 
ff ....... L J., ir i dq ~ Ilad 
liver all j., in~ föll in I paulvitet 
.. tan kli mil ICeI\OQ\ det ling. .....,...rbtwt med bjiJp .v Wie
ranidrvtteft. 

To<stea SWe (han hette NIb!· 
son fr .... till 1171 dl han 101 ';0 
morf .... etto.m .... n) Ir lödd i 
Tlrn.j6 i non1I Uppland. Han 
kom lillStookhol", Im. 
Löparkarriär 
i ungdomen 

HlnsaPlSikle lyse' upp när h.n 
berillar om sin un&doms lap ... 
klmlr. Som Junio, var hin 
Stookl\(Jimsetta p4 me<!eJdlnn. 
och som senior fick han uppleva 
Ounder HäU- och Arne Anders
OQnepoken. Sjllv var han nis t in
till elitklasi i ,amin finl Illpark
lubben IK Mode. 

- JIIlj ""!"IUI' mot Hia ~ .. 
II .... I SödertiJj". Han vann. si· 
,er Tanten . kr. ttande. Det VIIr 
en undtrbar tJd !Ö, friidrotten. 

kroppen 
och idrotten 
IIMlllet jobb _ ~Mal 
odI andra ~ ~ SIodt· 
hoIlII~ -.."IWalncar. -J., "ar borta ~ YIl. 
.u.t m)'CIIOl't. s..san, I&JUI .. lilan 
ocl:aIo pi. nu ef1.I .... L 

TentetI I~ WipainpG 
me,.rep~I~JMd 
h\latnu\lljukdom.. 

- Nit j., "om hIIIIl:rb ljut· 
h...e! pi. billarni I~ !al 
oron odI tankant. .._ .tt 
ru&II ut I motIo~L J., 
~ran, mit Il'IItt och pnom.v.t. 
tiK odIlJe" .... VIIf'I det ..... 1 0111 
.. i ltern .. Och af~r bqr.vn1nren 
ökade J" trlnlnpn. doc .. utan 
att ha nlgO)Jl dll'lkl tanke pi .tt 
biItj. \.Ivl .... m lamma! man. 

- Det va' kompll&fll. 10m lu· 
ride mi, till AI.e11 l!öt;ten 1178. Nu 
år du ... ltark .11 du klarar ml-
non .... dom. Och debuten pi klu-
, lsk mark gick b, .. Sedan de .. 
bar jl' ap"'~1 tio m.,..lonlopp. 
Det ,Ir inte '" lort. am.krln, 3.2) 
år I'IOrmaJt re, mi,. TJoln~ j~ 
....... .kull, J., kanJJr., 1t1,UUl. 
PI"ftQ mi, nerlt""" .. t "innJ 
intevtktict. 

Torsten spri"", banlllpnln, 
ockaL So ... _IWI bar hu tiar. 
Iramakjutn. plaoerilllar I 1tJk.
mkteralr.."".. pi IIIIIcIel- odI 
1.6n(dwana. H.na t.Qtvildaa .... 
utmi.rkta: 10m IK-Irinc har han 
en :1O-Irl .... korldltJon . 

Till Hawaii 
- M ••• tonlöpt. .. dfl har <>eUA 

,..tt mit h"Ii,. l'lleIIpplewlM,. 
sit .... han. Ef~. Alan bLev det 
tu New York·m .... toa In.odIl 
vi .. tr .. var j., med Iwte,..,,·\IM 
pi. Ny. Zeelilnd. I j .. 1 Ik., vi ~t 
, .... till II awall. Visst kentat det 
~\or, ~ .... , men j., drar In pi. 
ann.L 

H. n Ul n., varannan dag I 
N.ck .... H'"".~ Ett poLIl tar 
halv. <I'l'In med uppviinnnln, . 
löp .. ing. d ...... h. viI. oeh lu .. ch . 

_ AU var. m.rIOnlöpfon lir 
tid l krlivande. sä&e, h.n. T\I, .tt 
men inll:jobba •. 

Totaten S \.I.le tlnke, lortliilta 
.U sprlnlll d llin,e h, .. "'.on· 
lin otkar. För krappen •• kull, och 
för~"lenl. 

SÖREN LÖfVENHAfT 
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GOD JUL och 
GOTT NYTT AR 

O' Amatör Förenings 
~ Medlemsblad 

42:. Arg . Föraninger! llift"d den 21 leplember 1890 = Nr 4 , De(. 1947 

R_t/OfI"",, ad1'8SS: 

Utdeles 
lill föreningens 

9 r"I;1 II 
modl.mm" ~ 

Anwllrig u/givare: ERIK JENNEl e. ENA.R GARDELL ,,_ ... :n _ _ 

T ... " 0..001 .. _'" __ •• <1/07 
~_ .. _~ .. 5' ... ' 

medlemsbladet av bläddrar En 1906. amatör • • argan g 

F,irs t" nllmret :t\" medlemsbladet ulkoIII i fe ll
rH,,"; ] flO{;. Föreningen \"~r den"a lid . .sunt vi 
'·etu. en ,I" de ledande idrollsf<";reni ngurna i 
ri ket. Hell IllI turligt ilr därför all nlyml,isk" Sl>l'-
1\'11 i Athcn tilldrag" sig s lorl intresse. p ,," en 
bild . Svenskarna int~g" i statlir.'n finn " vi i 
r .. ,öms!" ledet tfe anlll!örCl" V. Iblek. G. 1)rA\;e 
"ch B. Fc~ t in . 

S k ~, It ,· t hmk cmetlertid även \"i d denn" tid eu 
5101' 1'1,,15 IJ ~ Föreningens progr:<lIl, S~lund" "n
" .. dnntk fÖ"c ni ngen ; "lars tYA s to ra fiilis kjut
l1;ug:, r. ,,,r,I' lic" en" l'''" skidur. Till tävlingen 
hnde inbjudils Stockholms idrotls- och sk~'lle
Förenin g"r ,",,, ,,I ,in," :I"länets sl;~·lIefö reningn r. 
I I,hlingen i enskild rillt skj utninfl fi nna " i för
tningens nu' un.nde hooersord rör:mde b:"lr()1l RJi.
t:lIl1b $om , ... dre I,ristagare med den likaledes 
ic!;e o!;fi nde Eri!; Btoll!lp 'isl på forsta jl1:ols. 

En l1oti5 förmäler nit Kungl. ~l:ij:t nllslag il 
500 kronor som anslag till dl' ,,,. 5 . .01. ,1'. un" rd
" mh,' l:lIldsl"rmsl*fälskurserna och en :onu"n "II 
en '1I11:1törunirorm (komple tt) finnes till s"lu i 
'-"ngborI(5 idrollsm:lg"sin för :10 kronor. 

Om '-nndringuköldens tillko,,"st berätt'IS föl
j"nde : 

• 1'ö"III:'" Lundetl i I\""": r,,,," ble\" vid 1'11 till
fii1ti 1l1 hcsö!; ~ en ar S, ,\ .F ;s kl"bmlftn"r föl' 
näll()t :'Ir sed,,,, s1l fö rlju st :of :011 ,"(Ir" ibl:ond 
"iinn('rs I"g i s itt kli r" f"stuland. :ott h;", Ilwn<le 
'lit vid {\lcrko"'~I~n till Afrika genast gå i flir
ratlninfl "", ;, tt öhcrl,i,,,n,, titt f("oren ingen ett 
I"" biiltl'e elef'lIlthct;",. ~()1Il ,mtill!,e" horde be
I("tl u,, ~ till I,rydn ad "r kluhhr um,,,el el ler s:hnm 
I'ri ~ vid någon ~kjutt~rtan. Y:innen L.. skrer sc
.bu någul d,irertu. Hit I",n trOtigen sn"rt s IluIIe 

:\tcrkOUlum till Stockholm fö r :,11 s<.ika återvinna 
hiil~:I och kr:,flcr f L. h:HI,' hIihii :mgripen :Il' 
""II:lri:O l 5"111 1 Iif,'en t" Il:!. ~tt 10001tlrn~ bler,'n 
iQrtln in j(gjvrd: .. Men döoJen IWIIl "ch !jorde el l 
s lu l på h ~ns ,-;ock r" tanke. då niill1li!;en vÄnnen 
l .. efte r {'fl kort tids h,ltT~rn "fsollllwdc å Ser,,
f ; ,uerln sn rell el. 

E'"cllcl'\ id hmlr s l~· feh .. n sliidse på föred rag
nin,s.:slis lnn fn\!;:!1l 0 111 de Luntll'llsk" bct'lI'ua. 
En ":!drr dHI( FrAgalle lujlnanl UllIIIa hV:lu kosl
nmldörslageu till skölden sl ul:ule jl>'1 slII lIl eI"

hj iid s il( nll ml'd hiilften liimrw s in :ludel till 
[,;n 'Hklil(:! ' ule l. Herr Sleml"hl. SOHl händel sevis 
",or uilnnnultle 111'1 tlell:l slyrelse-s,.mm:ullra<.le. 
"ilIe icke "anl sI1 mre uh.n erbjud sig belal" 
resten för all f A slut på (rAg'HI. 

Nar så scdn"re unrler s.:.HIlIII'ln lnidct 3;ne af 
~l~'rel!i(' n s medlemm:lr hrr (;U~ I :lrs50Tl. Huden 
"ch HoslrQm loh'ade "II till ] ;s l" lirets tafl"n 
öhertiimna en miniatyrk opia "f I ... isel. ble\" he-
1:\lcnheten "Ilmin, 

P fI della ~ält har del s l ors l ~ lli l(a prisel till
kOll1nlit .• 

Skölden utfördes sen"re I,å ""Ilbergs "teile
rer efler rilninl(":,r :1" :rrt isten \". Andren . 

Sl utligen iir "n nämna. att f,"en ingens års
h(".glid ägde I'u nl på Feni x med IOQ-tnlel deUa
I(,tr('. f)/ ... ·"r''''de her tiJo!en "f Skåne fönätt:.de 
prisuldelnin gen. 

Vad sät:,·s OUI underh :\1t ning~n vid delt:l till_ 
fillle? 

. AfI,)U,'ns confe rencier. klnlJbnO:lIullIa n;r 2. 
intendenl (i . Ek ström. presenle r;,de de ul'ptr ii-
11:,,,(11' allt efl c" som de uppträdde. BörjAn gjorde 


