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Kallelse till ordinarie årsmöte 

StockhO~1I Amatör f 5renin8S medle~ar kallas härged 
t111 ordinarie årsm5te fradailIn den 16 mars 1984 . 
klockan 18.'0 i Hamburgersalen 1 Bl"Yi8huset , Norr
tullaglltan 12 . 

l . 

,. 
•• 
5. 

, . 
7. 

Aram5tllts stadgeenliga utlYllandll. 

Val BV tvA personal" att Jämte ordföranden jus_ 
tera dagens protokoll . 

Styrelsens och de IItandig8 lektionernas berät
telser för det nUstfbrflutna Aret . 

RllvlaorllrnSB ber~tte18C .amt fr4gan om bevil_ 
Jande ev a08varafrihet At styreleen tör det 
glgna r';'rtdtningelret . 

Faetetallande av Arsavgift.~ tOr 1964 (styrel_ 
sen föreelår ofo~rtdred avgift). 

lnko~o' ooh utairt~.t.t fbr 19A4 . 

Val av ledamöter i forsninsens styrelse : 
a . Ordförande 
D. vice ordförande 
c . intendent 
d . ordförande i gevKrasektionen 
e. styrelseled~ot 
f. tre styrelsesuppleanter 
g . T. ordförande i gevdrssektlonen f~r l Ar 
b. v . ordförende i pistoleektionen för 1 Ar 
i. v. ordförande i idrotteeektionen för l dr 

8 . Val av tvA revieorer for l år och aupplee.nter 
fllr dall 

9. Vsl e v tre ledamoter i vslberedninsen. 

10 . Vel av fem leda=öte r I medaljn~den. 

11. Vsl liven representsnt i wIgdo1l!ssektionene 
styrelse . 

12 . Val av tvA reprssontsnter i Stockholma Skyt t e
FB och suppleanter tor dem , 

l'. Val even representant i Stookholma PiatolSkXr 
och en suppleant {,'r deone . 

Styrel8es~antr8de aeams dag och plata kl . 17.'0 

!]I~lARKELSER 

Fbrenlogens fortjänstmedalj i Sllverl rhorsten Ahlqu1at 
SAF : . törtjacs t diplom;Per Hanrik Naumburg 

PRISUTDELNI~G OCH SU?E mad ucdarbdlln1ng 81' trubaduren 
Peder Svan. 

O=edalbart efter lrambtet och prlsutdelningoo oraoar 
klub~letsrna 00 sup~ bostJande av tarratt eed dl . 
l'u1:Intt .ed '-in aUlt katfa till ett prie av 60 kronor 
(Sr~RKT subl'entionerat ) . 

Pr1eutdalnlng ske r o=odalbart efter 6rBIDocec . 

At~: För deltagande I eupen gora senast mAnde, 
den 12 mars till klubbm&ataren Eric Thor pi telefon 
oa/ 41 14 29 eller 0766/'10 69 , elle r t ill v. klubbm . 
Göran IngeTall pA telafon 06/76a 44 32 (bostad) 
ellar 06/670300 {8rb . ) 

VÄLKOIJNA STYRELSEN 

FhRDINSTRUKTlON TILL lRSIo:OTET 

T_blrUt t111 Odenplan - gl Uorrtullagatan ca. 200 m 
norrut . 

NYA MEDLEMMAR 
fil ..... flY'" __ het .... IN _lO ...,..ho

_ ........ _I'"lll~, 

Den 29 . 11 .S' invaldes Thomse Kylberg , Jonny Ekatrom , 
Daniel Gustav3Boo och Liselot t /oelsnder. 

----- -

presstopp! 

Amatörs s~Jdt1 vllng 198~ dan 18 februari 

I st r ~lande s~l mad ~ - 5 minusgrada r nch isiga 
man i övrigt r ina so~r avgjo rdas ~ ret 8 t ävling. 
~G r r iman vann mad betryggande ~erginal ~err 
t~vl ingan. 
Cunnel (riksson försvarade damtiteln och fi c~ 
sin ano r a Intec~ninQ . 
To ra Tenninge bjöd Dl v~r"kc r w - ~issa Pettersson 
s~g till ett g rilleld~ rna flammade r edan l lngt 
röre st~rt . Ragnhild ~olmstrijm Och Signa Cede r
brandt rtirs~g oss alla /Ilad bL4bii r ssoODa wid .. Alet. 
Undertec~nad f ö r sö~te sig t. o .m. DA .. nn!ltstyc~at 
att ts an mugg i fly~tan wld varw"ingen vilket 
resultaradt i oräktig vurpa med Oagans enda 
nade r hi:'rd I b 1-\DärS50DDa . 
Skrattsalvorna ekada och ä rat s guldbagg e ä r 
nog wik t till Rolf Ingavall so .. fic~ ~ ll t på 
r il ... 
Dsga" avslutades mad lotteridragning - '3 r ätt 
(kul tlnsrunda) OCh prisutdelning frA" dignande 
rlrl8Cord . Väd r at stod oss bi aven l Ar. 

rortu. sista s idan 
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STYRELSEBERXTTELSE 
stoekhol.lre k'i8tör Ftirerungs styrelse får llärrted av

qi~ ["oljande berättelse fOr verksar:tletsåret 1983 . 

flireninoens rneC.1emsMtAl. ~icl: vid 1983 års ut

o;ång till 246, varav 2 hederslediW::iter . Av dessa 

var S2 stlind1~ nedl~ . hltalet under året ny

inskrivna neUEmI8C utgjorde 36 . 

Styrelsen har =der året haft. ~ttning er'Illqt 

1983 års progrsn. 

FtireninqsS§!l!WlkCll8l« 

F&enlrgena Arsnöte hölls 18 mars 1<183 . 

StyrellJEll'l har under 1983 haft fem protokollförda 

sarmenträden • 

övningar och tävlingar }ar bedriVLts i enligl".et 

!!'ed progl'OiI'IITet.. vår hermel:ana har vari t J<aknäs, 

där såväl QeVärs- san pistolskytte bedrivits. 

RPornsenta1Itpr1set har tilldelat.s Per-HenriJo; 

"""""'" Elcg1arI1 och aAV9{: 

R)r det ei<a1clnisb. resultatet av föreningens verk

S8Ilhrt. redc:Qörs i bifogad vi.nst.- och ffu"lusträk.

nir..,. balansräkn~ och forenil'gens [(:fide[", 

ft)reni~ har \t"Odcr året haft två lotterier 

pi t.iU~ 40000 krorloc" . 

Styrelsen framför sitt. vamu tack ull alla, san 

fI'ed gåvor eller på annat sätt qivit föreningen 

sitt stöd under de t ~ året . 

(~ klUbbmijstare s rU~d9rlngar ! * ~~ r jllg en dag i v~r,t~ )ulrullntngen komme r 
ut oA ~unqsQat~n rr ~n mitt gamla forptaq 
Vegate d~ r jag tillbringet över AO \r av 
mi n aktiva fö r ,äk r lngs~annabana stöter jag 
i.noo maa Amatö r e r na, o r dr. lenna rt Ingevall 
som med ett glatt leende !St r äcker fram hand
en OCh und r a r vad jag gå r och filosoFerar 
öve r! Ve t du lenne r t , nä r du r r ~9ar 5\ dä r 
s\ sllr dIt ~ig an tanke , jag ha r fakti!Skt 
varit ~ed i ~matör lika länge ,om jeg har 
va r it aktiv I Vegete . Me '> va I<ul säger 
lenfla rt, nä r det nu stvndar t ill Jul OCh du 
si tter hemma och smälte r julma ten Skulle du 
inte vilje be r ä t ta ntigot vaD du ve r it lOLeo om 
undar alla dessa Ar i Ama t ör. 
Ja , ny är vi I mellandaga r'na OCh viss t har 
man blivit lite diist av all den g()de. jYlma ten 
och det he r F ~ tt mig att tijnda DA vao lenna rt 
sade ! 
Mi na Ar i Amatö r bö r jade f ö r mi§ som mAnge 
andra s om sig bör beredskaosakylt , det var 
ju kri ll ula i Eu r ooa och ganska nä r a inoA vAra 
i<nut"r . r~ r sver~viI1~n h9r hemma var st~ r k . 

En liV min~ a~varllnce chefer (Inar Uassbe r gsr 
lOm ver gam~.l Amatö r samlade inoo e tt 30 -
t.l m8n i .11. AId r e r OCh . ~ olev det. vand 
ring till Stora Skuggan en söndags~o rgon . 
Dä r tilldelides jag Ic~ n~g ra av mina kl m
riter ett pa r man 50m skulle lära 055 det 
elementära i skyttet , den ane av instruktör
e r na va r gamle ~~ , men gissa vam de n andre var 
jo In ung rör5ynt man nästan li te 01yg. näm- ' 
lillen Oelle "'Iu,"burljl . Han va r r 8dan dA 8n 
känd och duktig skytt Och ä r v31 nästan lika 
bre i dIg . 
Men vilkA f ä r gsta r ka m~n man r ~kade dä r med 
den sirlige och fine öve r ste Rålamo i spets -
en för ,Idena namn 50m Tönnas Bjö r kman • [nar 
Gardell , Bartil R9nnma r k , "IS Nilsson, Bertil 
Svartlin! , Tno~ Bergen, bara för att n~mna 
n\gra . I,j ja , Intre5set för banskytte hade 
va knat inom mig oCh bö r jade ,lo saktaiigen 
kl~ttra uoo i klasserna, de~ g i Ck ju ganska 
br a i de lijg r e , men nAgon torn sky tt blev jag 
aldrig , de o~sta resulta t en n~dde jag väl I 
Sv . Dagbladets korDen d'i r man Då den ti aen 
i ~&~:8n sköt 5- 3- 2 mot 10-r ingad tavl a 19AB 
blav 2 : a I kl~,sen 0\ 95 OCh 1952 ock5~ 2:8 
0.\ 91 noeng , mad t"nke DA a tt det va r ca lAOO 
delt~gare I klas ~ en ,A fick man va r a nöjd . 
Deltog i min fM r sta ~iks , kyttetävling 1946 i 
';~ vle , men den tävlingen vill jag hel,t 9lömma . 
Oä r lmot hadl vJ f~tt en ny stjä r na i Amatö r 
som hette ~V ( ;\ ae heter han 'iven Id8g)som 
kl~lIIdll if> 79 811 BO "'öjliga i en huvua5kjutnlng . 
Vi heoe DI AD OCh SO talet ett otal t r evlige 
tavlingar , kräftskjutflingen inte att f Ö r /]lö~~a. 
Tivli n s ~ ret aV5lutades alltid ~ed s t ~endeSkjut . 
nlng ~A Stora Sk~ggan . Men d" tal om trevligt 
sA giom,.,e r IIIafl val aldrig mötena med Kvioergarna , 
att VL oft ll fiCk stryk i lagtävlingen "f Ar vi 
vii förlAta dam , men dl'n Individuella t;;!vlan 
vid middagsbordlIt ~ellan brödern? Ber t il ocn 
lenna r t Rönnmerk g Ar v,l till historien . 
aörjade 1 Slutet av AO- talet som suoolaant 
i styrelaen oct'! fiCk " .\ i. u~od ra g 3V "NS" at: 
,~lja ennonser till medlemsbladet Och ~rs
orogr~m och det blev v~l n~g r a stYCken , men 
se ville dl ha ,.,19 som v . klubbm~s tare i 
b~rj ~n D~ 50-l e let och vid samma lid \(om vAra 
s~dnklotte r Ig~n'J , d:;r nAdd!!' jag väl en del 
tooorasultat . 
Blev l<lubbm'j~t"rp , j e ') t ror de t var 19S5 och 
älle" I'Irdlnerie I ,ty r eisen . Ja , sen ha r ae t 
bera r " s el i v"fl med ~öten "ct, jubi.levms .. iCld 
IH)" r. ncn nu set jllg fram mol den 16 mars d~ vi 
avt'!~lle r ~rsm~ te '~8~ DA K~mburge r ,elen . 
~"r vi efter ~r s m,"tet ocl"- orisutdelningen Skall 
'ta en g"d m\ltid ocn avnju t A n~got gott i 
gl~san OCh s~ her jag lyckats få trubadur~n 
0eaerSV8n "tt , jungll till eget gite rr eck 
omoanJpmlln~ vid kaffet. 

Eric Thor 

Ragnar Frunek 

RAO~'AR FRUNCK en ev ttireningens stora miin har stilla 
insolllnat, l l oktober 1983. Jag hede glädjen att lKra 
kKnna Ragnar undar dan senes te 10 Arsperioden dA han 
eyeket no.a töljde töreningena verksamhet ooh alltid 
i samb~nd med Arsmijtana f ermadiade eina tidigere in_ 
trYCk. frln ldrottebllllorna ooh delgav oes det hen själv 
ooh f öreningan etAr tör _ en senn ärlig ~atöranda dkr 
kalIIratskapet och sundheten alltid kommer i forsta ru= 
och cantrilllatrar ooh tiondelar därnest . Ragnar ver 
mycket frikostig ooh akttnkt e månge fina vandringepriear 
till idrottsektionen , han var en eldsjäl ooh viaade med 
sina 67 Ar vad an sund ejäl i en sund kr opp ken utrktta 
undar ain levnad . 
~innet av Ragnar Frunok skalilönge levs i Stookholms 
Ams torf l:l rsning . 

Lenoart Ingavall 

.. 
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VinJt- och Föriu.träkning per DEN " ,1 2 . 8' 

Inko"'ster 
Medlems avg i ft ar 
statsel'lslag 
Lotterier 
Annon ser 
Räntor 
Avkestning ronder 
r örs å lt oi s toler 
GAva r r å" G Brund1n 
Skidtävling 

Kronor 

Till gångar 
Bankr iikninga r 
Oostgi r o 
Amlllunition 
ror dringar 

~r onor 

52A5 :-
2B6 :_ 

11I1A A. l0 
1825 : -
3B03 . 29 
lB27 . 91 
1500 : 

<1 00 : _ 
322 . 70 

32654 :_ 

19516.25 
~J59 . 6 2 
3099,BO 

'30011 . 20 

A0039 .B7 

lli.W! 
Ber til Swartlin68 Fond 
Ber til Rtinnmarke minnestond 
Ernst Löwenhielme pri etond 
Thor Fr edborge priefond 
Ha~ Fr i mane pri s f ond 
Folke Fr agel le prisfond 

9933 : -
4708 :
B40 0 : -
7600 : _ 
B505: -
3760 :

B40 ;
ll A!) : _ 
3,AO : -
2216 ., -
3000: -
6900 :
B620 :-

7076 2 : _ 

A v . Kruaanatiernaa prietond 
F O Carlioe priafond 
Nils Parssons pr isfond 
Damernas pri atood 
Kamratarnas priafood 
Johan Magolua tond 
ReeerYfond.en 

InkoLlll5er 

Medlemsevgifter 
Stateanslag 
Lott,der 
Räntor 
A~kssning Fonder 
Annonear Gåvor 

Krgnor: 

SUMMA : 

"dUe' 1984 

5. 500: -
500: -

15.000 1-
3.500:-
2. 0001-
2. 0001-

26, 0001-

Utäifter 
Mld lemSbl s 
Ori se r, mä rken , medaljer 
rö r bufld föraning lag avg . 
Po rto 
Mata riel, licenller 
Bid ra g ammunitiOfl 
arsmöte div . ko,tn . 
Inköo kom - radio 
Arets öve r sko tt 

( r on or 

Skulder 
° r is r ond erna 
Tillortser diso. medel 
Skulder 
Ree erverllde maoel 
St änd . medl . kontr 
Balans öve r sko tt 
Arets öv ersk ott 

~ ronor 

8ANKRÄ~N . 

1 BA . , S 
102 . 41 
210 . 54 
116 .65 
190 .B9 
1?O .~ J 

l 1B . 41 
A1 . 2s 
A 7.25 

20A. 26 
'31 . 5A 
145.55 
19 . 63 

1759 . 0B 

SOKr . V~RD[ 

10111. 15 
A810 . A1 
B6,0 . 54 
77 ,6.6S 
8695.89 
J930 .~ 3 

968 .41 
31B7 . 2s 
3'87 . 25 
2A20 . 26 
3131 . 5A 

Utgi!'ter 

Madlemablad _ Prog~ 
Priae~Märken-.edaljer 

Fl:lrbUDds- förso, lagevg, 
Porto 
Matarial , Licenaer 
Ammunitionsbidrag 
Uppvektning Div . koetn , 
l ram l:l ta Lokalhyror 
Oförut sett ooh reserv 

Kronor ; 

36A6 ; 
J17?55 
1210: -
146B.2S 
1815 . 50 

1 OJ ll :-
5092 . 10 

790 : 
AB1B . 60 
395: -

ti4Sj.6D 

326sA: -

1763 . 63 
28 65 . 61 
3153 . 95 

12981.61 
11600 :

J,gJ . Js 
4483 . 60 

A0039 . B7 

AVKASTNING 

825.55 
266.66 
654 :. 
591 . 50 
J99.05 
JslI.17 
B2 . J J 

1BO : -
, BO :-
1B5 . 12 
24B .A 2 
555 ;-
613 . 10 

S,3S . SQ 

6. 0001 -
4.0001 -
1 . 5001-
3. 0001-
1. 5001-
9, 0001 -
1.500:-
1,5001-
1. 000/ -

2B.0001-

L • _. __ -'" .~ _ _ _ _ _ _ 
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GEV~RSSEKTIOHENS BERÄTTELSE fOR 1983 
Sektionen hilr haft följande sa_nsntning: 
Skjutehef Bobby J:son l1ndh 
V. Skjutehef: Göran TIIgeva 11 
LedilrOOter lennart Ingevall 

Martin Ahlquist 
Under Aret som gick kunde vi Arna.ti:!rer glädjas At m3nga 
fina framglngaf b~de när det gäller indi~iduelh fram
stötar och lagresultat. Kronan på verket är naturligt
vis Per-Henriks fantastiska insats i ban-SM (2:11). En 
mycket stark prestation svarade Nils Naumburg (j:r) för 
genom iltt bH föreningsmilstare i fält, i konkurrens med 
hela Amatör-eliten. Föreningen blev faktiskt utan rör
bundsmästare i Ar (Per-Henrik slutade 2:3 i blde lig9-
och banmästersio'.apen) , men i övrigt fiMS amatörerna i 
topp vid Itskl111ga evenemang. Lagskyttet har fungerat 
perfekt med pHöljden att 

_ ban-laget avancerade till dtv. lIT med ett, att obser
vera, bntre resultat än segraren i div. I. 

_lag I i flilt blev uppflyttat till div. J (toppar den
salrllll/l efter 2 omg. -84). 

_lag II i fält blev uppflyttat till div. III. 
- vi blev filrbundsmlistare i Jaljl (ligg) . 
- vi segrade i Skuggans Pokal (det är 30 ir sedan ,AmaUIr 

senast tog hem det priset) 

Sektionen framfiSr ett va""t tack till sallltliga de skyt
tar som bidragit till framgingarna och vi hoppas natur
ligtvis att 1984 blir lika storstilat. 

FilreningSm4stare bana: Per-Henrik Haumburg 

. vand::::s:~::.:·::,g j, (g) 
hederspriser 

1. Jonas Waerns vpr. 
3. SAF:s vpr. fik kl. 4 
4. Veteranbri ekan 
6 . Vpr. i sUende skj . 
7. SALs jubileumsprfs 
9. Riksskilldens vpr. 
21. Vandringsskillden 
22. Fältskyttepris av 5r 1983 
23. Vpr. för kl. 4-vet., fält 
31. Folke Fagrells minne 
35. Damernas pr; s 
36. Kamratpriset 
38. Vpr. Träningstävl. kl. 4-vet. 
39. Serietävling-SvO 
40. FIltskyttepris 

41. Fliltskytteskedar 

45. Hpr. fältskjutning 

53. 
54. 
91. 

Ungdomsmästerskapen 
• 
Representantpriset 

-bana 
-fält 

P-H Naumburg 139p 
Bobby J:son lindh pls3 
Per Naumburg P ls3 
Hans Melander 143p 
Per Naumburg 151p 
BObby J:son lindh 146p 
P-H N~umburg 72tr 
Carl Naumburg I1Ctr 
P-H Naumburg p1s4 
P- H Naumburg 182p 
Bobby J:son lindh 
Per NauntJurg 
Bobby J:son lindh plsS 
lennart Pree 
P-H Naulllburg 
Nils Naumburg s:r 
Nils NaUllburg j:r 
Per Naumburg 
lennart Prt'e 
Bobby J:son lindh 
Göran Ingevall 
Carl Naumbul'9 
Nils NauMburg j:r 
Martin Ahlquist 
Johan Cederbrant 
Robert Melander 
Carl Naumburg 
M. Ahlquist 
R. Helander 
J. Cederbrant 
P-H Naumburg 
Nils Naumburg j:r 
P- H Naumburg 

FÖRTECKNING 

Bana 

Ban· Skyttemärken 

Nils Naumburg j:r guld 
Carl Haumburg silver 
Johan Cederbrant brons-junior 
Robert Helander brons- junior 

Artalsstjärna 

Nils Friman 
Per Naumburg 

3:e st j 
3:e st j 

Arta 1 smärken 

Hans MeJander 
lennart Pree 

Högre Artalsmärke guld 1 a 
" brons 2 a 

P-H Naumburg U!gre si her 2 a 

Fält·Skyttemärke 

Ni 15 Naumburg j:r silver 
Carl Nallmourg brons 

Arta 1 smärken 

Nils Na ..... burg s:r Högre Irta1smärke 
P-H Na ..... burg ~ä9re 
lennart Pree • 
AutOllatval!!n 

Per-Ola Kraft Högrt' irta1s~rke 
Per Brodd lägre 
György Szikriszt • 
2-gralllslMrket 

Per-Ola Kraft Högre 5rtalsmärke 
Per Brodd lägre 

~VARnll9B4 

FebnJari 
12 Förb.u'dsfältskj. 3 g.u 5 
l° ~latr~ffen .sr-u 6, Inbj. 
26 Alltulge/l.anna st-tJ 7. Inbj. -4 fbrb . lTiist.-f.tiivl 4, S/oll 8 
25 FtlltskyttekAren. SI'-lJ 9 
27 S'ru:s SKF'8,s årSIIÖte. kallelse 

""" l llndatraff!;Sl. st-tJ lO, Inbj. 
S taxskottet, Inbj. 
l S .Rin};öpingsträffen. Imj . 
23 östhamnarsträffen. Irbj. 
24 Jilnat&,l:a trän.t!ivl. .;. l:a stå 

(lip 5.6,38) 
2"' Prisskj.l 
20 S<1 flilt 

",J 
3 senetavi. l 
6 Reveljen 
9 Prisskj.2. AAiJtcir 2:a stå (S.E) 
13 ~s vårtävl. 
IS AA1I.tcir täv! Q:l lip 12.14. 
17-20 Fritz Olssa! 

17 Slr1etavl. 2 
20 rerl::JJrd.srriist. 11QQ. 
22 .amatör l,a SVD (39) 
23 Prtsskj . 3 
26 JUnior M. Inbj. liQQ 
2ti Gäst.a\::udet 
29 ArMtör 2:a SVD {39 

silver 1 :a 
silver 2:a 
brons 1 :a 

silver 3:1! 
s 11 ver 3:e 
brons 1 :a 

brons 3:e 
brons 3:e 

OrlO(lsb. 
Eskilstuna 

"""" Älvkarleby 
.Jii1köpinq 
ÖSthafmer -.. 

"'~ 
EsJ<ils~ 
><al<nä, 

-~""""" O<aknäs 

Hadtsjö 
Lövsta 
"""", 
K'-' 

Du eom vill följa med 

IIkyttet i Stockholm, I PRENUMERERA PÅ STOCKHOLMSSKmEN 

po 
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RIKSSKÖlDEN 

TIYliDgakowai1t'n 8~lder eii över _n It.~i8 ökning 

av anta~_ ~ deltagare trAn Ar ti~l Ar. 
1981 deltQ8 103 ekyttar. 1902 ökada au~al.t till 810, 

Och 1983 anm..lde e1.8 901 deltagare. 

1'ö,,' 1984 har u eiktet il1llt ll11\ pi 1000. Mlrlllt . 

På pl'1ebvrde~ 1 Ar låg hu~deakll.8en pennine

prie_r IIIIIu !i.ye .. en del anntlt. EU ekyl.t.g ..... r ca 63 

tr"n 1'Ore..ade Fabrikever"an t a nna Illed, ItfL OIllPlpnine 

f tir CG 80 tl-an li'onoe., eu prllln,i& a1lvervli8al'tI tr .. n 

Marabou Gen en t raD ST.nekt Sk1~te, .11ve.~edaljer 

Geh tlr8toton av RIKSSKÖLDnN . 

Till tävling.n 0111 RIKSSKÖLDEH 1983, inhetaladee i 

anmllningaavgitter ~~!~g~i~~~~8Däray ltergiek eo~ 

penning- och hederapriaer till töreningal' oeh .kyttar 

inte mindre än 14 . 000 kronor. 
~""8 •••• __ • 

SlII8rare i hlrtudtlvl1ngen 0111 intecming i R!KSSJ:ÖLDEH 

blllT ARVIDSJAURS SKTTTEPÖREHIKG med 4'4 poing. 

Stoekhol .. A .. tör Pörening kOli pl en hedraode 11 plete 

lied 423 POIna: . 
Aven Mar abou Cup gick till ARVIDSJAUR lied 45 kartonger. 

I tlTlin8.n om RIJ:SSJ:ÖLDEN deltog 54 la8 , och om Mara_ 

bou Cup 35 1118. För Amatörföreningan bliV det en tin 

tionde pleti i Io!erabou Cup 1l!8d 41 kartonger. 

SVEHSJ:T SXYTTES hedereprie giek till kJULA - JÄDERS 

Skytteförening med 560 po!i.ng. 

töruteatt att de akjuter på 300 .. ter , Xl •• e B 15 

eOIll akJu1er lIIed atöd tlvlar i eg.n la&tKvling. 

Genoll denna tilrändrine kOlllDllr l'4tl.,lins8rna il1o. 

kleae B3 _ B15 att upphöra. Vi rti.knar .. d, aU på 

datta altt bredda t!i.Ylingen oeh tå lnnu t l er del

tagare. 

RIKSSKöLDENS TÄVLINGSKOMKITT~ taokar all a ekyttar, 

tlvlingeledare Geh funktionärer tör 1983 Ar. tlTlins. 

Ett elrakllt tack till Amatödöreningenl mlnea 

ekyttar, eo~ etällde upp . 

VlllI:oama till 1984 Are tllvling: 

Lenl,l.ll.f't lneevall P.r-Henrik nel1lllburg 

Thor Bten Ahlql1iet. 

IDROTISSEKTIONENS 
ARSBERil.TIELSE 

Sekt ionen har haft följende sammensättning: 

Ordförande : Ourt ~all~an 
VOrOfö rande: Sven G Nilsson 
Sekretere r e: ake Tobiasson 
leda"'ot : lars lerve rt 

Ul rorienteringen samlade 20-talat daltag _ 
are och Henrik Bruhn vann suverent drygt 
8 min . före (läste man . [f ter Henrik följde 
dock S men inom 4 minuter . Oamkleesen 
,,,,nn .. av tV3 Ab r"ho"'o""n . Juniororne 11'>98 -
vell ocr. I(,jeliman gJorde rine 10DO. \11 
behöver doc~ fler delt"g8re i Oalll- oc;, 
juniorklasse rna. 
10-katoloen startade olyckl igt , med d~l [ga 
(obefintliga) banor (oA K'; rrtor o) . 

I den individuella tävlingen blev det tölJande eeg rar" 

Inaea B5: Göran Tibell F 20 , bland 128 deltagare, 148 polng 

klaea B 4, Roger Karleeon Olllivare Skf, 141 polng bland 

Trots diverse SkAdor lyckedps vi dock kora 
en toI\isb>re, Johan lefve r t, som efter en 
mycket h~rd kamp med lillebror (Magnus) 
vann .. ed 14 - 00';ngs marginal . Intressant 
inför 1984 d~ Magnus säkert laddar rör 
rev ansch . 
I junior , 'flick och ba r nklassarna vann 

171 deltagare. 

I kl aee B 4, ko~ vAr eg.n Bobby J:.on Lindb , p4 an 

~eket hedrand. deled 6:te plate lied 145 poKng. 

BRAVO OOBBYl 

klaea B 56 toppades av Alt Jobanaaon, Uddevalie Skf 

148 JIOl'ns bland 76 deltagare. 

I klaaa B 66 Ye.nn Göeta Sjögren F 20 ~d 142 polng 

bland 42 deltll8are. I klaea B , V.nn Stetan HAkanaaon 

öaeraund med 145 poäng , 93 deltagare . B 2 Kjell Sjöb.rg 

Dala -Jlma 144, 92 deltll8are.B l, Lera Joaetaaon, 

Anderatorp , 56 deltll8ar. , B 17, STa Starek , Hvetland. 

150 poKng ( : )16 deltllBare . Ocb elutliSan Ove Anderaaon 

Mjöl by. 150 poti.ng bland 81 deltagare 1 kla .. B 15. 

För 1964 Ara tävling pågår planeringen nu. Det blir 

an del nyheter. Vi överväger att 11gsa tlvlio&.n tOr 

alla akytter på JOO meter. liasen , aOIll tlvler o~ 

RIXSSKöLDEH tAr skyttar trån alla klaeeer delta, 

lan , Mie och Seren Hellman och damklassen(!) 
vanns av [~a Nilsson . 
Inför 19B4 satsar vi anormt med nya djärva 
gr.pn . Höstor ienteringen OreDOadls av 
diverse " r oblem . Tränin~sdagln ihirdigt 
regn, tävlingsdeagln likas~ skyfal l . 
felefonDudet "lnst1llt oga regn" nAdca 
de flesta,dOCk. ej frimans som 10;0111 , såg 
och "giCk" hem . AKelmans gav sig ut oi 
banan sta r kt . 

1983 har varit ett besvä rligt ir min , 
1984 kommer vi 19ln med nya, f r iSka tag . 

1<0111 igen alle "g8"'la" (och nya) idrott _ 
e r e 1984 ekall vi vis. ett vi fo r tfa r _ 
ende kan! 

Idrottesektionan' 

Slcidtäuling Medal jer 1983 

I(,G f t lman 
Nile. friman 
r.unnel [ r iclcsson 

V~ r otienterin9 

Henr ik 8 r uhn 
Nils frimsn 

Höstorientering 

(\lo r gO) SIlverjetong 
(Vo r85) 
(Oamarnas vor , silver jetong) 

(Uor aBI Silverje10ng 
(Vor 8J 

Ingen tävhn 

.. ~~~. -~~~. - ... . - ~~ .- ---- - ~ -------- - -- --
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liokamoen 
Johan Leharl 
""'9n1,l9 lafvart 

(Vor 62) f'läslar .. ad.!!lj 
(Br onsjetong , 2:9 senior, 
l : a junior) 

I{ ristar f r iman 
Sven G Nl.lsson 
lennart Ing8v811 
la r s Larv.tl 

(Sronsjelong , J : a eenior) 
(Silverjelong, 1:8 Oldboys A) 
(Bronsjelong, 2 : 8 aldboys A) 
(Bronsjetong, 3:8 Oldboys A) 

aa ltagllre: 1 VIllaren . 2 Oldboys 9 , 6 Oldboys A, 
J Senioraf , 11 Junio rer. 

Vil k.et ger : Ileteran --, Oldboys 8 --, Oldboys A: 
1 sill/er , b r ons , Saniorer: 1 sill/er 

Aktuell poängs tällning Ernst Löuenhielms p r isfond 
rör 10-kamo (20.000 noängsoris) . 

, . Nils r r lmen 
2. Sten !hrber g ,. [ r ik l.JelltJn , . La r s Lefvo r l 
S . B. Löu.nnialm ,. G. Lö""anh1ll1m ,. Ou r t Hall",.n 
B. To.,my Akerst r dm 

•• Aks Tob181150n 
'0 Sven G "il!lson 
n . Bobby J - son Lindh 

". rred AkerstrÖIfI 

". Johen lervert ,.. Kri!lter rr lman 
.s. l'IagnU!l Lerve rt 

" . Göran Ingevall 
n. fhofllas Grenluno 

" . Lennart Ingev811 

". Lenne r t Pree 
'0. lCln""rt Sunr1 i .. 

" . Al"lder!l J;; r ve r 

" . JOhan Naumbu r g 
n . u l r TjIider 

". Sten r I'lerglund 
25 . Jan-!:r il< Str öm 

". Roi r Sudberg 
21 . Le nn e rt Abra.h$lmsson 

" . Gö r an Gr enlund 

". K G r r imen 
'0 . J" H,llma.n ,,, 

"lo Halimen 

" . Christer i'1agnusson 

". o-< SI<01il 1und 
JO . GÖra.n Sende II 
3S Ev. ~ilsson , .. I'IArten Ue rner 
31 . ~.gnus Cederholm 
>B . H81"1 r il< 8 rUh" 

". Pie Nilsson 
'0. B- A Cy r'us ,,, 

'00 Iseksson 

". Pierre ~k8T15t r öm 
"~o JfJhnny Rllymond 

". Sa r eh Hallm"n 

". lerry I(O"lf!t 

". J_nnlk, !:rlendS!lon 

" . Richard SkogAs 

" . Ole Alcer!llrö'" 

" . "'e t s Sundbe rg 

K Del t og 1983! 

* jJotteeief 

189Bl 
18913 
16077 
15707 
'5580 
, 51 26 
16339 

9799 
9582 
8879 
B175 
6380 
5949 
&672 
&594 
4467 
4341 
3840 
3815 
3801 
3372 
3141 
2708 
2654 
1610 
1497 
1340 
1327 
1242 
1203 

'" '21 ". 
151 
'51 

'" ,,, 
". 
533 
S0' 
500 
"0 

'" 200 

'" '" '00 
15 
SO 

• 

• 

• 

• 

• 
• • 

• 

• 
• • 

• 
• 

• • 

• • 
• • 
• 
• 
• 
• • 

Irets jul lotteri blev en klar succ' 10 , 000 lotter 
slldes elut i ett nata . Conny Nirins toS själv hand 
om 2000 at . Erik Thor _ Hans ~elander - Qrt Hallman 
G~ ran m. tl. bidrog ockaA till en s~bb t~rsäljning. 

Idrotts !lektionen provar nya djärva greoo 19B4 

TIO _KAI'IP!:Pf 

1 . 10- ka",0_n rörlägg!l tUI 80S ön och 
kommer att oAgA under) höstveckor. 

2 . Tävl1ng!ldagarna bli r 28/8 , 4/9, 11/9 
och avslutni"g 12/9. 

Roka redan nu dessa daga r i din alma 
n/lcka! !! 

3. Sista degen rörsökar vi enordna en 
liten rest oå Sosön . 

, . Oe tjvlande indeles i 
via nya) g r upoer : 

följande (d81 -

e) Seniore r (her rar ) 
e) Demer 
e) Junio rer (15 tom 18 å r ) 
d) Pojk/rlick kla!l!!l (10 tom 
a) 8e rnklass (O t om 9 "' r ) 

'5 Ar) 

Oojk/r lic~~la!lsen ä r geme nsa m, men 
ooängberijknin9 ske r enl . he rr - re sp 
damlabelle r na . 

, oojk/rlickkle!lsen aam t ba rnklassen 
utdel.s SO ooäng(min!lt) för ~. r je 
godkänt reaultet . 

Viss p r isutdelning kom~er att ske pA 
.vslutnlngsdagen. 
O'lIIe r, juniorar och oojk/fl i ckklaas 
s r ne t \ivla r 1 7- kamo.60 mt r , 80 mtr 
häCk, 400 mtr , nöjd , längd, kule , dis
kus . 

8~rnkle!l!len her 5_kamo oCh tävla r 
alltsA i~te i 80 mtr häck och di!lkulI . 

Maslerskeosm,_alj_r utdelas enl n~ 
gällance regler men dessutom i dam
reso junIorkla!lserne anl samme p r in _ 
cloer som för öv r iga klasser. 

ungdoms skytte. 
KALLElSE TILL ORDINARIE ÄRSMÖTE. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS UNGO()lSSEKTIDNS l'E OLEMI"oAR 
kallas 3rsPlÖte fredagen den 16 

Halllburgersalen, MOrr
av ('oljande ~rl1gil ärenden. 

1. Val ilV ordrllrande och sekreterare flIr Irsniitet. 
2. Yal n tyA justerfngspersoner. 
3. lrsl!ll!tets stadgeenlfga utlysande . 
4. Styrelsens verks6lllhets berättelse fII r 1982. 
S. Revisorernu berättelse Salllt fr3gan en bevlljande 

IV ansvarsfrihet It s1;yrelsen ('or det glnClnl for
val tnl ngslret. 

6. Fastställande av IrsiIVgift för 1983. 
1. Fastställande av verksamhetsplan och budget for 

19B3. 
8 . Ya' av ordfllrilnde fOr ett 3r . 
9. Yal av tNriga ledalllÖter S .... t suppleanter. 
10. Ya l av OIIbud S/IIIIt suppleant till ~gdcnsförbundets 

Arsmi:lte. 
11. Va l av revisor samt suppleant för ett "r. 
12. Vill av leda!llÖter tnl val beredn ingen. 
13. övrfga frlgor . 
14. Supe anordnad ay klubbmästaren Intages tl l lsollll

lPIans Fred huvudföreningen till ett subventionerat 
pris ay 30 kr. 

15. I'rlsutdelnl ng sker 9I!mensamt ~d huvudflI reningen . 
16. Ärsm!Stet avslutas. 

YlilkOll'll1a, 
Yl syns p.1 
Styrelsen. 

skjutande 
lrsnlÖtet. 

och Idr ottande ungdomar. 

.. 
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Pistolskjutkommittens 

berättelse 
Pietol_ekti on,n har under Arat anordnat tio trlninga- och 

tlyllngaakjutnlnger, tem pi YAran och t am p4 h~atan. Glld

Janda nog her da,ea tio skjutninger ,amlat 1~5 akyttar. 

'llt,kjutningen den 15 oktobar aamlade 27 akyttar, Harrt 

Primene minnastlvling 20 skyttar, och ArspriaakJutningan 

14 akyttar. Datt a bAdar gott tör framtiden. 

MÄRXE5TAGN1NGEN har under Aret sAtt ~cket bra: 

GULDMARKE har er~vrata av: Joakim BruWl , BJ~rn Elevall, 

Rolt Ingevall oob TolDlllY S~darstrtlm. 

SILVEIUi1ÄRXE gir till: Paroy llJlUkanalta r, Christian Palm 

och Xurt Sk~ld. 

BROMSMARKE: Peta r Ingavall. 
Nile Prlmen har tör andra Aret i rad, upptyllt tordrin

garna t~r högre Artabmärkat i guld med krana och tvi 

,tjimor. I48rtin Ahl quiat har uppfyllt tordring8rD1l för 

llgre irtala~ket mad en etjlraa. 

Piatol aektionens s t yrslee har under Aret haft t~ljande 

sa~na.ttning: Ordt~reDde , Thorstan Ahlquist , ~ice 

ordtörande, Qrt HalllllBD och eallretarare, I48rtin Ahlquist. 

Skjutl~d~re , Thoraten AnlQuiat . 

TÄVLINGAR: 

I P~reningene Arapr1usk jutnit;J8 med mIaterakap deltog 14 

platolakyttar, ooh tlvllr~en ägda rum den 1 juni i tint 

vlder.Mlatara blev Rol~ Ingavail, tätt f~ljd av Hana 

Malander, !fila Primen oeh Joakim Bruun. 

Joald. llruun , 

Mertin Ahlquist , 

Daaautom bar tölJande 1 poing: L Ingavail, 

H öatberg, T S~dar~r~., • Poraenb,rg , 

p Bjllkanalter, E Thor , B EkYall, E Herb'rt' 

A RUnt . 

Piatolpokalan (vpr 69). ett , tlndigt nndranda prta, 

lterar~vrade_ ay Nile Priman , etter det att 4,n yackre 

eil~arpokalen ett Ar glat apelat hoa Wartin Ablquiet. 

MIater akapet i tältak j utning mad pi,tol, _om gick den 15 

oktober med 27 deltagare , gynnadea av det vackraste 

höatvädar och en god och glad etlmning pi akjutstat_ 

ionar och runt det dingnande priabo:rol.et . 

Klubbmlatare blev, hör ooh hlpna, BOBBY J , SOH LINOH. 

vAr atorakytt i govlr kan tydlisen allt ! 

I tlt t~ljd etter Bobby kom Willy pAlsaon, Hane .'lander, 

Lennart Inge~all, Rolt Ingayall, Roger Halibers , Lannart 

Pru , JoakiJ!. Bruun och Göran 106e",all . 

Tillbakablick och blick tral!.At, PiatolekJutningaAret 

198' bar varit ~cket bra, med mA06a deltll&el'8 mad goda 

reaultat. Datta Yiaar aig inte min,t gano= det atora 

antalat erllvre.de skytta.lrken. Pyra ~a guldalrkan 

lr inta dlltgt. De tre ail~eralrkana akall Y1 t~raöke 

törgylla i Ar, och a~ bronemärke bltr lltt ailyar. 

Och tIa r kan de t bli . 

Styrelaen t~r pietolaektionan tacker alla delt-aan4a 

a~ttar och ~y~a inom AmAtÖ~~ronlnacn. ao. pA 

IllA06e eKtt st~tt piatolskjutni06en, 

Nytt t~r 198' har varit, att de oklara b,atlmmelser na 

t~r pOlngtillägs vid handikap har tagita bort etter 

samrld med Pistolskyttetörbundat. 

Ettereoe Harry Primena =!nneetlYling är avelutad, 

och behov t~religger aven lika givande propaganda_ 
tllvling, ... har en medlem i Pöreningan aklnkt ,tt n,ytt 

yandringaprie: En äkta kanon trån StateJ~ Bruk. 

Harry Primens öppna minnes tävling g ick dan 16 mej i 

aom vanligt vackert väder. I tävlingen daltog 20 

akyt t a r, precia lika mAnsa ec. t~rra Aret . Tävlingen 

bölla f~r temte och sieta gAngan. Bosae Rydeatll 
Giyaten vill, att tävlingen ekall hata 

l"rilllBn, trin PK Central yanu med "9 poing, t~ljd av Nile 

DII&IlJ' Corbell ocb Rolf Ingavall. Vandringapriaet , 

lupan, hamnade aom 151& b~r i nom te.m11jen Priman, 
att den ar~yradea a~ Chriatina Guatave,on. 

tNGEYALLARNAS KANON ocb at t dan akall tortaätta 
totoger 

tradi-

,anOlI 

Harry Primena ~ppna minnaatlvling bar under de tem Ar 

dan hAllite, verkligen mötta av atort intr'eae bland 

p1.tols~ttarne, och tävlingan ber på ett avaöranda 

tionen trin Harry Primene Minneetävling . 

Vllkomna alla, att dalta i piatolakjutningarna 1984. 

StOCkholm 196~ 01 22 

Tboretan Ahlqu1at 

aätt btdraait till att Yl bar tAtt ,A mAnga intrea.'rada Qrt Hal l .. n 

Piatolprieet a v 1981 (V pr 67) beafördea av Joaki. Bruun 

t öljd a~ Holt Ingevall, Nila Priman , Lannart Proa oeh 

To~ Söderat r~m. 

!"'"'", •• ""r1"'_''-'''O,",","",!!!k..l,"u,'n,''"',.,2'""'-".l2B!8'---1( v pr 6:5) 
Nila Primen a poäng 

Rol t Ingovall 5 

Hana Wolander 4 

Thoraten AhlquiBt 4 

Lannart Prae ~ 

lla rtin Ahlquiet 

-- ----- --
presstopp! 

Amatt>r har tagit ledni"gen :i Div . I i tllltakytte etter 
da fyra forsta skjutningarna. Vi lader på mox1=ala a 
po"ni med Skarpailiansen och Central närmaat etter på 
6 poäng . Lennart Pree och Bobby J : aon Lindh Skjuter bre 
tör att inte nämna Nils Neumburs S~r som lisger i tKten 
i v~rje tävling. 
FrAn div . 11 till lednins i div . lian spAnnaMe tort
aät. tningföljer . 

-~ . . .. - - - ~~-- -- ------ ------
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UNGDOMSSEKTIONENS 
ARSBERXTTELSE 

STYREl5EBERXnEl5E FilR UHGDCf45SEXTION 
I STOCKHOlMS AHATOR FÖRENING 1983. 

Styrelsen fdr ungdOlllsektfonen far här1l'M!d avgiva f61· 
jande berättelse för 'o'!!r-ksamhets3ret 1983. Sektionen 
hade vid lret s utgS"g 43 III!dlenwnar. Styrelser. har 
under 1982 utgjorts av: ordförande Hannu Koho, v1ce 
ordförande Carl NaUllIburg, sekreterare Nils Naumburg. 
kassör Per-Henrik NJumburg och ledamot Robert Helander 
Huvudföreningens representant f ungdomssektfon!m har 
varft Martin Ahlqulst. Styrelsen har under Iret haft 
tre protok;o11 förda UTmlilntriiden. 

Ungdallslllllistare f banskytte flir 1983 blev Per--Hellrfk 
Naumburg III'd Carl Naumburg pS "ndr" plats, Nils NJum
burg pi tredje, JOhan cederbr"nt pS fjirde och Martin 
Ahlqufst pi felllle plats. Nils NJumburg blev ungdc.s
Illistare I fäl tskytte, Per·Henrlk Nauflburg p3 andra 
plats, Carl Neulllburg p! tredje och Robert "",lander p! 
fjllrde plats. 

A_törs ungdOllSsektion vann , för första ~ngen, under 
Iret förbundets U·dlvlslon I f.iltskytte .,d bröderna 
Naulllburg I laget. Nils och Carl var III!d I Junlor·SM 
dir de blev bista stockholmare I blde ban och nlt· 
skytte . 

Carl kom ned tjI l stora SM 5Or.I sjätte IIIiIn f fdrbundet 
och blev ocks 6:e bästa stockhol.sskytt. Reltan tldl
gere: under aret visade carl sin klass i banskytte ge
nOlll att bH 3:a I Rosersbergs VlrtivHng ll'ed 49 poling 
I finalens sista sede, detta p! 300 m! I Fritz Olsson 
skilt Carl utmllrUa 236 av 250 p. och I förbundsmäster
s kapet liggande kom han pl 6:e phts efter att ha 
klättrat 10 placeringar f finalen. I Salatrliffen kom 
Carl pi 2:a plats f khss 2. 

Nils Naumburg har f Ir kllvlt in bland de stora skyt· 
tarna genQIII att ock 51 bli f6renfngsrnästare I fältskyt
te , troligen tlen yngste. Vilket Inte var nlgon tlll
Ullighet eftersom han vann i bloe I!rlogsberga och 
Rosersberg lied fina 28 respektive 29 träff av 30. I 
banskytte vann Nils f6rbundsmästerskapet f liggande 
för klass 4 och var tills_ns /led Per- Henrik och 
Carl ~d f Mitörs lag SOII vann Skuggans Pokal. 

Per-Hendk Naulllburgs ~riter under lret är vlilUnda 
och han blev SOIII tidigare Ir wtörs bäste skytt. Vil
ket kort s/lMfllllnfattas si här: FOrenlll9SNstare I ban
skytte, 2:a I SM. 2:a i ffiroondslliisterskapet pi bana 
och liggande . P-H vann tenos, F. Fagrells IIIfnne, Gln
blot (36 av 36 lli:\jllga) och var lied f laget SOII blev 
2:1 I Fritz Olsson. 

Bland andra undOlUr SOl! bIIrjar kolllllo1 I glng ~d skyt
tet finns Johan tederbrant och Robert I4elander. pI 
phtolsld.n finns flera ruktlga skyttar som Björn 
[kvall, Joakflll Bruun, Hartin och Ingrid Ahlguht vilka 
Skjutit In sig bland seniorerna I prislistorna. De 
Idrottande ungdOM rna och deras prestatlonerkunde vi 
Usa 0lIl I flSrra I'IIlIIret av medlemsbladet. Nlill'lnas bör 
Johan Lefvert, Irets TIQkampsmästare, Klas Axelman, 
junlonnllstare pi skidor och Mats Axel ma n barntnästare. 

Stockholm f februari 1984. 

Ilannu Koho, ordförande. 

forta . trAn töreta eidaD. 

Herrar 7 , 5 km . 

&E.:.. ~ 
1 . ~ . C frimsn 
2 . Pele r Ande r sson 
3. Leir (kblom 
il . s ... en- Ake Bod in 
S. Bobby J :non Lindh 
6 . Claes Ake rst r öm 
7. Hans I<jellmlln 
8 . Ar ne Rosel'l 
9. Nils rriman 

10 . Johlln Axelmal'l 
11. Clas rallenius 
12 . Ander s JEirvar 
13. AH Dahlberg 
14. ~ke Eriknon 
15 . Lennart Ingevsll 
16. Harry Lindek r anz 
17. Hens rred 
18 . Pa lrik Andersson 
19. Thomas r.renlund 
20 . Conny 'H ring 
21 . Lenne rt AKelsson 

Juniorer 2,5 km. 

e.l.!h , . , . ,. 
•• 
5 . 
6 . 
7 . , . 
•• 10 . 

" . 

~ 
CllIs ICjellman 
rredrik ICj ellman 
f"Iagnus Ingeva Il 
Richllrd Eriksson 
Johan f. al lenius 
~ik~el Uggeldehl 
Ste fen fallenius 
0h, Rxelma n 
J"lIlil'l I.,gevall 
[;lIbriella Delbe rg 
Eva Pet ter sson 

Damer 2 , 5 km . 

~ 
1. , . ,. 
•• 
5 . 
6 . 
7 . 

~ 
[;unne l Er iksson 
~l'Ici J : son Llndh 
Kllrln Da hlberg 
Cunvor 0erssol'l 
Ulla Pe ttersson 
Sylvia lngevlIll 
Inger Jä rvar 

BJ..RN'l'AVLING 

l. !.:ata belaBn 
2. indNlBe Bodin 
, . Christian J:son Lindh 
4 . karia Ingava ll 
5 . Patar Järvar 
6 . Sophia Aly 
7 . Sare Aly 
e . .t.nna Granlund 
9. Anna Kjallllle.n 

\0 . Erik GranlWld 
11 . M.e.rtin Dahlbarg 

[ngelbrekt sloooet 12/2_94 i 
Ama t ä rerna~ insatser: 
Andars Johann esson 
Claes Akerst r äm 

lli 
27 . 09 Vpr 90 
30 . 46 
31.09 
33.15 
33 . 20 
3<1. <11 
35 . 09 
36.01 
36.58 Vpr 85. 
37.12 
37.<10 
37.56 
38. DO 
38. '4 
39 . 32 
39 . <10 
40 . 58 
41 .4 2 
43 . 33 
47.10 
<17.32 

liE. 
, 3. 22 
13 .39 
14.25 
14. SS 
15.20 
15 . 40 
16 . 20 
11 . 24 
17 .39 
23 . 40 
24 .1 0 

l1E 
11.59 
, 3. 12 
14.09 
14 . 29 
14.43 
15.31 
18.26 

2. 10 
2 . 25 
2.'0 
'.15 
4 . 10 
4. 'O 
5 . 00 
5. 'O 
6.00 
6.05 
6 .40 

svArt före . 

6 tim 29 min 
6 tim 29 min 

--
Stockholms 

Årg •• ng 79 

Forenmgen stiftad 

den 21 september 1890 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Am8tc;r forf!l'Ilngs organ fot IdIott och Skytte 

November 1984 

SVERIGES A..L DSTA MEDLEMSBLAD Redoktionens odreu: 
Lennart Ingevall & Pree 

UTDELAS GRATI S TILL FORENINGENS MEDLEMMAR Örnhol msbrinken 124 
127 42 Skärhol men 

Per Naumbu rg 

Svensk Mästare 
Gratth Pelle till en vältörtJänt Ileger vid 
Pältlilkylte-SItl 1964. 
Pella e oe har skjuti t sedan 1932 och tagit 3 stycken 
SM på trigeV'll.r och ett antal förbWldelllästerekap 1 
be.neJtytte , !u1Sner nu Gen tramgång han har hatt i tält
skytte med en seger bland de atora pojkarna . 
Per som vid uttagningatävlingerna placerade sig som 
2 : a, 1:e., l:a 3:e och en 61e plats val· självskriven i 
le.get och hens individuella seger bidrog i hög grad 
till segern även i lagtävlingen. 

Till tävlingen: 
Banan aom giek i me.rkerna rWlt Sandviken VElr inte så 
svår , men det var varmt vilket gjorde att tävlingen 
blev ett kre.ttprov. Pörrädiek vind gjorde det lite 
svårare trots att avstånden var humana . 
Pöreta målet en B65 på 510 meter renderade en 4:a i 
ekjutprotokollet, vilke t blev vIckarklockan till 
100 procentig koncentration. Pelle blev mer e~an

biten och reeultaten i fortsättningen blav 6:or •• 
Målen 80m beaköts var vidare: 1/6 hö 263m, 
S20 knä 265m , 1/4 h/;I ' 14m, 1/8 245m , e,o 282m och 
till aht en tunna på 461 meter. 
40 trätt av 42 möjliga val' ett mycke'\. br e resultat 
jämtör man det lIIed seniorernaa medeh'eaultat på ;2,6 
trätt så tår man höja på hatten OCh ouga. 
Pörbundslll8et vann på 162 trätt och övriga skyttar 
i laget var Sven Idoberg }B, StiS 'l'ylebo '1 , Börje 
Johaneson 34 och Lennart Gustafsson 3' trött . 
2 ;a plata t.og Värulend på 180 trätt och ' l a var 
Norrbotten på 180 trätt. 

Pelle har ockaå atärkt oddaen r ö r att erhålla tören
ingene Repreeentantpria genOIII att ko=ma på 4 :e plats 
vid Areta SM i banllr,ytte aOIll gilrk i Jönköping . 
Pelle s~lle ~cket väl kunnll vunnit t ä vlingen, ~en 
en 011ckl1g känståendeler1e pi 40 poäng grusade dom 
planerna . Nu tick han nöja lig ~ed total poängen 302 
och en 4:e platl, bara 4 poäng etter eegraren Bengt 
IIerg 306, 2;an Sture Lindström '06. TredjeplatBen tog 
Elot KAberg lIIed '03 poäng. 

Segern vi Päl takytte- SM viaar att envieheten vinner 
och redaktionan hoppae att reeultatet eka eporra Peile 
till att fortlätta i ~ånga år till eå att segern kan 
upprepas. 

, 
• 

-------. -. - -- " 
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q)i~ 
~r~erar 

H, V. Johansson 75 år . 

Hyea h,ako.aen från operationsbordet tog H. V. emot 

Amatörtruppan ute på Näabydalevägen i Täby . Johan 

Magniua beakrav i tal H. V:a alla framgångsrika inaat _ 

sar för Amat ör under alla å r och LenDsrt kunde blicka 

tillbaka på H, V:, 'O-Arlga verksamhet 80m Riksakdlda
general, där H. V geno~ denna alltid välskötte r1k8t~T_ 

l ing givit Stockhol~a Amat örförening ett gott renomme 

ute blond rikets alla Skytteför eningar. H.V . är inte 

bara skyt t visate D~ att han var Svensk mästare i 

sohack 1939 . Hila Naumburg ~år nys ungdomaordförande gar in

struktioner till Richard My~nm. fl . 

Amat örtruppan samlad kr ing ~faBtfolkat" f r amför dig_ 

nanda priaekåp 80m vittnar om många fina framgångar 

på skjutbanan . Fr. v . Gör an Ingevsll - Johan Magniua -

H. VI-Lennart Insev_ll , 
Nedan fr . v . Britt. MagniuB och Annie. 

SA ~ar dat dl dags : 

Efter e l r a idogt arbete med msdlemsbladet sA 

~ill Lennart ~a sig lt skyttst och ordförande

skapet i föreningen . Men fö: att inte göra det 

s~årt fö r medlemmarna sA behöve~ ni bara byta ut 

atternamnat pA redaktören - och givat~is adressen 

förståes. FrAn och med 1985 ä r redaktionaadreeeen 

följande! Lennart Pree Skebokvarnsvögsn 136 

124 34 Bandhagsn. 

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

NI ORDFÖRAl'fDE I U- SEKTIONEN 

Hils Naumburg .aldea ~id UngdomssaktionsDs Arsmöta på 

Brygghuset den 16 .are till n1 ordförande i U- sektio_ 

nen. N11a kommer ett kallas till samtliga ordinarie 

atyrslaee.-.enträden och ~i hoppea att vi där sksll 

kunna ge Uile ett ,ott stöd och til l sammans vitalisera 
U- aektionen. 

Ungdom sr finne som är 1ntresserads ev skytte men pro_ 

blemat är ett tånga upp dem på banan och ge instrukti_ 

oner, m. a . o att tinna någon sller några som kan av

söt ta en vardagakväll ~arannan vecka under säsongen. 

Vi har nu fått t illgång t ill korthål lsbanan på Kaknäa 

vilke t underlättar U-Ye rkaamheten 1985, 

L"k. <ill NLl,: @ 
NYA MEDLEMMAR 

Följande har inval ts som medlaamar i töreningen vid 

ordinarie styrelaaaaamant räds enligt nedan den 16 . ' . 84. 

larin Dahlberg, Gunvor Peroson, Jonas Porsman Christer 

waltln. Par Öhq~ist . 

26.4 l~iatottar Widlund , Martin Str andberg. Franco 

Barbecci . 

28 . 9 John WalGquist, Ke~otin Kal~quiat . Erik Pa r oBon 

och elaes Ejyel'lllork. 

Ni hälsss alla välkomna till vår förening och hoppae 

att vi kan bidra msd stimuls rande aktivitater och att 

Ui stö tter oae genom sktivt deltsgande. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖR E NINGS MEDLEMSBLAD 

******************************************* 
RIKSSKöLDEN 1984 

Amatör- igen 

Bobby, Per och Per-Henrik tog inteckningen! 

Nils och Per vann var sin klass, B 56 och B 66 ! 

Vilken triumf för Stockholms Amatör Förening. vilken 

glädje fär Tävlingskommitten ! 

För andra gången sedan 1981 har alltså Amatör 
föreningen erövrat inteckningen i den vackra RIKS
SKOLDEN. denna gAng med 435 poäng. 
Bobby. Per och Per-Henrik sköt vardera 145 poäng, 
och det räckte till seger över Höörs SkytteföI'ening. 
som nådde 433 poäng. 

Individuellt vann Nils Naumburg S:r Klass 656 med 
145 pOånsQ. och för Per räckte alltså 145 poäng tlll 
seger i 60. 
Vid tävHngenom RIKSSKÖlDEN 1984, deltog 856 skyttar, 

vilket är fler än 1983. Okningstendensen håller I sig . 
Att vi har öppnat dörren för korthAllsskyttarna från 
1984 kOrmler säker t att medföra ökning i antalet del
tagare. Vi borde även kunna få med fler skyttar från 
StOCkholm och Stockholms Län. 

********************** 

Riksskölden 

~ L Per NalJllburg 145 p 

2. Bobby J:son Lindh 145 p 

3. P-H Naumburg 145 
_ ~ mig Artigt! 

P FO ar du en 

4. Nils Naumburg 145 p 
vacker kvinna el-
ler en intelligent? 

5. Lennart Pree 141 p 
_ Varken det 

ena eller det and-

6. Lennart Ingevall 139 p '", Ilskling. Du 
vet ju att det Ar 

7 . Ni l s Naumburg j:r 139 p bara dig jag 11· 
,kMl 

S. Johan Cederbrant 133 p 

9 . Hans Melander 132 p 

10. Göran I ngeva 11 131 P 

Träningstävling - 24/4-84 
1. Johan Cederbrant 131 p 
2. Bobby J:son Lindh 129 p 

3. Lennart Ingevall 
4. Göran Ingevall 

Ståtävling 24/4-84 
1. Bobby J:son Lindh 
2. Len nart Ingeva l l 
3. Göran Ingevall 

115 P 

110 P 

71 P 

49 ~ 

19 P 

SvD träningstävling nr 2 
1. P-H Nallllburg 237 p 

2. Bobby J:son Lindh 
3. Per Nalll1burg 
4. Nils " j:r 
5. Carl " 
6 . Hannu Koho 
7. Johan Cederbrant 

235 P 

234 P 
234 P 

230 P 
209 p 

207 P 

Bertil Rönnmarks minne 21/8-84 
1. Bobby J:son Lindh 312 p 

2. Lennart Pree 
3. Göran Ingevall 
4. Johan Cede rbrant 

285 P 

25B p 

250 P 

SvD tränings tävling nr 1 
1. Bobby J :son L indh 236 p 

2. Lennart Ingevall 229 p 

3. Johan Cederbrant 223 P 

Vandr;n9s~r;s nr 12 15/ 5-84 
L P-H Naunburg 127 p 

2. Bobby J:son Lindh 126 p 

3. Per Naunbu rg 123 p 

4. Jo han Cederbrant 121 p 

5. Lennart Ingevall 105 p 

Träningstäv l ing - 12/6-B4 
1. Bobby J:son Lindh 134 p 

2. Lennart Ingevall 133 p 

3. Johan Cederbrant 121 p. 

. --~ ~ - - - ----------- . 



STO C KHOLMS AMAT Ö R F ö RE N I NGS M EDLEMS B LAD 

Skuggans Pokal - 5/6-84 (lagUv1.1 

'-atör lyckades för Z:a Aret i f!Sljd la hem Skuggans 
Pokal i svjr konkurrens med revanschsugna skarpskyt
teforeningar. Individuellt lyckades Bobby bäst med 
ytterst fina 178 p , vi1l::et resLlltat också blev det 
högsta i he la tävlingen. Per-Henrik fick se sig sla
gen med 2 p (176) och tril6l1fen fullbordades IIled Per 
(169), NiTs J:r (158) och Hans(157). 
1985 har nu Ilrnati::ir möjligheten att ta hem POk"len 
f ör alltid och den chansen skall vi naturligtvis ta. 
Res ultat: l. fvnatör 838 p 

Z. Ska rp 6 825 p 
J. Skarp A 794 P 

Förbulldsmästerskapet liggande 20/5-84 

Förbundsmästare: Per-Henrik Naumburg 
6:1 Nils Nal,lllburg s:r 
8:a Bobby J:son lindh 

Aterlgen en gedigen insats av Amatörerna , vilken gav till 
resultat att Amatör överlägset vann lagtävlingen. 
I kvalificeringsskjutningen till mästerskapet blev det 3 
klassegrar till ~atör, nämligen genOII Bobby i B S, Carl 
N. i B 3 samt slutligen gena. Johan Cederbrant i B 2. Ett 
extra grattis till sistnllinnde Johan, san genOII idogt trli
nande glr trlnklarhet till klarhet. Bra Jocke!! 

fritz Olsson 

l. P-H NaLlllburg 242 p 

2. Bobby J:son Lindh 239 p 

3. Nils NaLlllburg s:r 238 p 

4. lennart Pree 227 p 

5. Carl NaLlllburg 227 p 

6. Ni 15 Naldburg j: r 226 p 

7 . Göran Ingevall 226 p 

8 . Per NaLlllburg 226 p 

g . lenna r t Ingevall 225 p 

10. Johan Ceder brant 217 p 

Folke Fa9rel l s mi nne 12/6-84 

1. Bobby J:son Lindh 174 p 
2. lennart Ingeval l 161 p 

3. Johan Cederbrant 142 p 

Stltlivl1ng 12l6-84 
1. Bobby J:son lindh 73, 
2. Lennart Ingevall 54, 
3. Johan Cederbrant 49, 
Trlini ngstliv l ing - 21/8-84 

1. Bobby J:son Lindh 134 p. 

2. Lennart Pree 126 p 

J . Gör an Ingeval l 115 p 

4 . Johan Cede rbrant 107 p 

Svenska Dagbladet 

P-H Na.-nburg 240 p 
N • sr 2J4 
C 2J4 
P 233 
l Ingeval1 231 
l Pree 2Jl 
B J:son Lindh 2JO 
H Koho 2JO 

N Na.-nburg j:r 
R Melander 
J Cederbrant 
HMelander 
RIngeval1 
G IngevalJ 
N friman 

Per-Henrik 

224 P 
222 • 
221 
217 
211 
205 
201 

spurtade till guld 

Per Henrik och BObbY,här kontrolleras reeultaten 

före finalpeeaet . 

Ama\Ötl IriRrliikJv\Qing den lL9-§4 
avling A-IS skott liggande 

B 66 Per Nallllburg 141 p 

85. Nils Fri .. an 104 p 

SS B. J:son lindh 144 p 
lennart Pree 137 p 
P-H Naldburg 132 p 

B4 l Ingevall 137 p 
N Naldburg j: r 135 p 
Hans Melander 133 p 

B2 J Cederbrant 128 p 
M Ahlquist 113 P 

-- -----

I 

.. 
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avling B - huv.skj 

8 66 P NallDburg 141 p 

8 56 N friman 108 p 

85 B J:son lind 145 p 
P-H NalJllburg 141 p 
l Pree 127 p 

B4 H Helander 121 p 
N NalJllburg j : r 118 P 
l Ingevall 113 p 

B2 J Cederbrant 123 p 

Täv ling C - en kelserie 

B 66 Per Natlllbur g 79 p 

85 P-H Na!Ml1b ur g 
B J:son li ndh 
l Pree 

93, 
88, 
76, 

B 2 Johan Cederbrant 74 p 

B 56 N Friman 

B 4 HMelander 
l Jngevall 
N Nal.Dburg j : r 

69, 
86, 
86, 
71 , 

Per Henrik skiekaa i höjden efter finalpoäng lom 

atår högt i kura nationellt . 

000. 
MXSTERSKAPET 

1. Per-Henrik Naumburg 

2. Bobby J:son lindh 

3. Per Na!Ml1burg ,. Hans Me lander 

5. Lennar t Pree 

B.C 
23. • 
233 • 
21. • 
207 • 
203 + 

"Elitskytten· Riehard Kyr~n väntar på tur meden 

Kagnue oeh Peter provar liggande oeh knä . 

Amatör provade nya korthållabanan med lite ungdomn

skytte dagen till ära. 

,. Riehard Kyr,!;n ,. 45 ,. - '" poling 

2 . Liselott ~elander " " ,,- '" ,. Kagnus Ingevall " 45 JO- '" • ,. Kalin II18evall " .. ,,- ,,, • ,. l'"t"r Hansson " .. 28 '" 

Ungdoastruppsn 

Fr.~ . Malin - Magnus _ Riehard _ Peter oeh Lott. 

5 knä S sta 
47 • 42( 9,9,8,8 ,8 )~ 323 P 

40 • 39! 8,8,9,6 ,8 )~ 312 P 

42 • 36! 8,8 ,7,8 ,7 )~ 294 P 

39 • 39! 9,7,6 ,9 ,8 )~ 285 p 

37 • lO! 4, 3 , 7 ,6 ,X )- 260 P 

--- -" ~. - -- .~, - -- ---- -- "- - -" 
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rlLTSKf'tt15 
Förbundsfältskjutningarna 

Hr. 4 • Matörs lllästersl::ap 

1. Per Na~burg 28. 
2.Nils s:r 26 • 
J.Carl 24 • 
4.P-H 23 • 
S.Nils • j:r 23 • 
6.lennart Pree 16 • 
7.Bobby J;son lindh22 • 
8. Hans Melander 17 • 
9.Hannu KOho 17 • 

IO.Lennart Ingevall 12 
II.Robert Helander \2 

• 
12.Martin Ahlquist 10 

Nr. 1 

Nils Naumbufg s: r 
lennart Pree 

26 tr 
25 

Per Nal,lllburg 
Bobby J;son Llndh 
P-H Nal,lllbufg 
lennart IngevI/I 11 
Hannu Kollo 
Klns Melander 
Göran Ingeva 11 
Robert Helander 

14 
14 
13 
20 
20 
13 
W , 

3 • 

Hr . 2 

Hi Is 
P·H 

Ka\,lll~urg s:r 21 tr 
14 
22 
21 

P .. 
Nils -j:r 
louis Carbonnier 
Hans Helander 
Göran Ingeva1\ 
Johan Cederbrant 
Robert Melander 

Nr. 3 

" IS 
13 

" 5 

Nils Nl/llATlburg s:r 28 tr 
lennart Pree 26 " 
Per NI/Il.IIlburg 2S • 
Bobby J:son Lindh 25· 
Göran IngenII 21 
Carl Nll.lllburg 21 • 
Lennart Ingevall 18 
Hannu Kollo 18 
Johan Cederbrant IS 
Hans Helander 13 
Hartin Ahlquist S 

11 J9 tr 
12 38 
13 37 
12 35 
11 a J4 
15 a 31 
7 .. 29 

12 29 , 26 
5 17 

YAttSKlTTEAKTUELtf 

Alsjakten sätter aina apAr 1 s tartfälten nu på hös_ 

ten. Vi knaprade ihop -gubbar" sA gott det gick ute 

i Ro.areberg den 28 .1 0 . A_laget utan f am . Naumburg 

förlorade a t ort .a t Skarp A ~edan däremot ett ej 

fulltaligt di v. III lsg hade turen att vinna mot 

Skarp eom endast hade en man pI plats . Detto inne-

I bä r trot a allt a tt vi f ortfarande hå l ler knappast 

I möjliga ledning i di •• t och kan således vi nna av 

egen kraft. Älgens d r agningskraft komme r att avgöre . 

I div . III har vi fortfarande chans at t ~ed en 2: a 

p l ats s vancera till di v. II. En epännande hijst så_ 

ledes . 

REKORDRESULTAT 
I SALA TRÄFFEN 

P",H.~nl ..... N ........ 

... ... ,/1. 

Solot,llI .. "or ,II.H .. ", .. H, J •• " 
t.ooI l""" fllr ,kyln ••• , ,.., •• UI ... 
.... fl • • lIt'~ 1:0 '1Ird.,.. \ J", - , I 
~11tt\I'.1I l1li'<'" t.h._ JeHUII.
u •• , _ 11"., , .1.110, .... Mo t." 
." ... ,,.,.. .... ~It .'1IIf1lr hlo. 
!Iv[. ~'U$U __ , 

I!lSll\ IAI 

~~,~.JI:O~ 

Il , " "_.t MI,.,.. 116 '6'6 111 
11 H..,. s..no .. _.. /)9 '1 Il Jl. 
II 'fltr (.d .... s<.d Ill'S'S 111 
'1 Al ... ""''''Jr .. 110. n. '1" Ila 
~I ~.hor "'*1,«' .,." l))" l/ 11/ 
.1 If ........ " .... 1 Il 1:14 1/ Il 11~ 
Il ,_. , ... " .... _ 1~'1'/ lU 
al II" "..,,,,,"" ,.. III '$'0 11: 
'I ~ ( ~._ 1.)00"' ''' no 1II" III 

10) .",,~r ",is .... lo. Ila 11'1 III 
11) ... , •• '111_ lo. lX1" lS lO') 

R~sultatet för ~tör efter halva program.et är glädjande. 
l.sta-la!Jet Ilar hlttills tagit full pott och leder därmed * * div.l. Ked tanke pi att vi förra lret Ilg i 2'an s& är 

* detta en klar fr~glng. 2;ra-laget i div.111 har 'klara 
chanser till UPPflyttning i den högre divisionen. MÄLARPOKALEN 

St!illnin!j Div I Div III h1ÄSTERSKAPET: 
1. Prnatör I • P 413 t, 1. Skarp 3 I 7 P 315 " l. And&rs Burv.U USG 460 p 1. Jan larsen Aos 451 
2. Central I , . .57 2. Skarp g I , . 304 . 
3. Skerp 6 I , 435 · 3. I(.atarina l , 290 2. P H Nlumbu.g AIN!o, 46<J .• B. TQrV81d And&rsson Ununge 448 

•• Skarp A I 5 45. •• ""atör II 5 272 3. Göran TibeU FlO 4&0 .. 9. l E lindahl Vikterl. .., 
5. Dstennalm • .29 5. BrlVby III • 250 4. Sören Sjögren Or~"G.i'ö 459" 10. Per Jansson Solna 6. BrfVby I 2 442 ,. Central Il 2 226 44' 
7. SOL I 1 425 7. Orlogs II 2 217 ,. Halvo. linöqvin RiM' 451 " 11 . Han1 Sunden ROI <4, 
8. Po l isen I O 347 •• Skarp A !II O 93 6. Sö.an S,ndefon Älvk. 454 "'12. Valte. Wåssrrwtn Vlitte'M 44' 

-----------_.- . -
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tPislolseItJionell 

STF.W ARBERC PISTOOOSTARE 19E!4! 

LENNART PREE J>Äl.TSKYTTEMÄSTARR 19B4 l 

LEi/::ART PRE!: KANOlB!ÄSTARE 

NILS PRIJ.1AN OCH LENlIART PREE 

RESULTAT: 

Arsprlaekjutningen 84 05 06 

!'örsta ome:åll&en: 

•• Joakill Bruun ' 70 ,. lI!arttn Ahlquiat 16, ,. Sten Arberg 160 

•• !lils Pl'iman 160 

S. Thoraten Ahlqulat 159 ,. Lennert Inge .. a11 ." 
7. Lara Göran tillenderl14 

•• Eric Thor " . ,. Keretin Mal~uist ". 
". Christine II!slllquist " 
W;StERSKA PSOIIGANCEII , 

19841 

KÄMPAR OI.! 

patina 

• 

• 
• 
• 

• 

PISTOLPRISET 

~. STEK ÅRBERG ,. 
,. Joekim BruWl 

Martin Ahlqutat 

lIils PriMn 

251 poi.ng kASTARE 1984. 

24' 
245 

•• " . " 

PISTOLPRJS A'f lR .911:,. Vanclrinalprh 67 . 

Resultat ( cle tre bIsta a .. ae:.: akju.tn11lCa:r) 

'- Lennart ~e '" ""'" . , eNlli1lC1 p01 ne: 
2. Nils Pri 1ll8n '53 • • • ,. Rolt lnae .. all 54' , • 

•• Thorahn Ahlqu.tet ,,, • , • ,. Joakill BruWl ". • • 

•• Björn Ekwall ". • 
7. lI!artin Ahlqu.tat ". • 
•• Hllnnu KOllO '" • ,. El'ic: Thor 187 • 

Willy pälcson och Roger Hallberg 

.. " undrand e 01'1 fru f ortuna ska ge dem lotten 

Poängetll.llning eftel' 19" åra akjutnine:al" 

llila Priman " ....... Lennart Pree " • 
Martin Ahlquist , • 
Rol1' 1ne:e .. a11 7 • 
Joe.ki. Bruun • • 
'I'horaten Ahlquiet , • 

Utöver cle nio ek7ttllrna pA reeultatlietan, bal' 

ytterligare tol .. ek7ttar deltagit .ad en eller 

tvA skjutningar. 

Stoc:kholm 1984 1001 

Thoratan Ahlqutst !lsrtin Ahlquist 

. --- -.... - - - - ---------~----- - . 
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IIICEV.l.1.t.s UlfOIf (10) 84 05 21 

'0 c!elta&are . 

Pia1;oloas1nsan, reaut tat: 

, . 
,. ,. 
•• 
5. 
6 . 

7. 
B. 

" 
" 
" 

" 
" 

,. 

Polk. Ene"'! 

Biraar 8.en'aon 

Mikad KarlnoD 

Pontue Kronborg 

Lennart Pree 

Jo-.khl Bruun 

Will,. PUeeon 

TolIIIII,Y Stlderatrllll 
11111 Prilll!ln Alll!lttsr 

10. Björn Ekwall " 
11. Lena !Cronbors 

12. KG PeHereton 

pr; Central 

Borgen 

". Lennart Il1&eyall AlIIlltllr 

". 
". ". 
n. 
". 
lO. 

"'. 
?l. 

". 
". 
". 
25. 

". 
"-
". ". '0. 

Rolf' 1n&eyell 

liIertin Ahlquiet 

Bobby J,eon Lindh 

Kereti. Mel-.lI.ht 

'horaten Ablquiet 

In&rid 'ri_n 

Rose r Hellberg 

KG lri_n 

Brill: Hilletoft 

JOIw..el~u1et 

Bo Oeterhollll 

Bye Insnell 

Eric Thor 

"i1ll Oetberg 

Göran Inseyell 

Syen Iyet'\1d 

Lere Blid'n 

UNoflomlNoEN: 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
PK Centrel 

ADltör 

" 
" 
" 
" 
" 

Olllq:ber eesren: LENI'IAR'l' PREE, 

146 poäl1& 

'" '" 
'" '" '" '" ", ", 
", ", 
'" 
'" 
'00 

" " " 87 

60 

79 

79 

" " 
" " " 60 

" " " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

11011 hemförd. yandringaprieet KANONE" 

senall en IIbterl18 dreaning i 10tter1.hetten. 

Martin Ahlquist Lennart Pree och Tersten Ahlqu1$t 

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

PIS'POLSEKTIO!f!':1I ................. 

Pistohkl\tet 1984 .... dut.4ea löl"dll8en den 13 oktober 

med fintak,1utnina. 110lIl gälld e =ästeTskapet flir året. 

Den anordnades fllr tredje Aret 1 följd t111I1I1o_n. 

lied PK Central. 

IiAcra dagar fllre tl!"l'l1nsen tog Yl kontakt med PQhl

man och hks Bod4n, lJom ordnade det rin.8te höat_ 

vildar med IIolell:8n och god slkt . 

25 skyttar "tällde upp, varav 9 trAn Al!I8tllr och 16 

trAn 1'1( Central. 

ARETS MÄSTARE I PISTOLPALTSKJUTNING INOM AHATöR_ 

FöRENINGEN BLEV LENNART PREE , !.!ED 26 TRÄPP I " FI

GURER OCH 19 POÄNG. 

Et'tenolll L,nn.,.1; 1 vAras blev Pllrenl!l8ena Ulf 011_ 

MÄSTARE (Insevalla kanon), sA blev detta hana 

andra ~.tl!r.k.p rllr Aret . Bra'O'o Lennart 

PI endra plate etter Lennart kOlli Rolf 1naeyell 

lied 21 trUf' , tätt fllljd a ... Martin Ahlqll.1et lied 

26 triff. 

lUle Pri_n ble ... fyra med 24 trUf . Sen kOli 

Mik.el )tadeen 2) träff , Peter IlI8eyell 2} trli.f'f , 

Chrietian ~lll 21 träff, Joekill Bruun 19 trli.f'f , 

och dutliaen Thoreten Ahlquiet 15 triil'r. 

Bht i hela tliYlil18en bIn Per Andernon, PK Central 

lIIed }El trUr , ftsljd ey Welt er 81lje"trand 35 trUr 

och Mikael Karlllllon 33 trUf. 

MAl och ay,Und ... sr följande: 

1.Hel1'1e:ur 60 II, 10 för C- yapen. 2.Blldäck 40 III 

}. "Julsran" 30m. 4.Liten helfigur }O m. 

5.Sjättedel 25 III. b. Bunkers pril18e 25 II . 1.Cir

kelIIlAI C30 och .triplIU 525 25 II. 

80111 yanlist kunde arr al18örer oc h deltasare glädja. 

lt ett dianande priebord (tack Rolf och Göran) 

- Ilet Ri<sta r<tlk ön..!ta. 
01, d' de lin pen, ••• , 
tn bli. 
_ Ja. och del 16rst. d" 
1I",ka. si, d' d~ fJ.u bil 
•• ~n .... 

SKA du n)'ua hemirrin. 
prffb nir du slutal jobba? 

- J a. nu •• detju livsrar· 
li,1 alt bo ha. hli.: 

- fa . li,t? 
_ J oviut. det st" ju i lid· 

" ' '' It '' alt skYlldÖ.""ingen 
sk. sikta in sig på pensioni· 
rerna: 

- fr'" och med I mo ....... 
ska det bli en nyon:lnl"ll 
Mr f>6 kontoret. sa chefen 
tiU p!rsona~n. o.. oom 
." för tidi~ ska inU! be· 
höva Ir.Ctllide •• med dom 
som Ir.Ctrnme. rör seDL SI 
dirl"6. 5ka alla I ... 51, alt 
h.lla till höter. 

.. 
STOCK H OLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

IDROTTSRAPPORTERING 1984 

Skidtävlingen har refererats utförligt i 

februarinumret av medlemsbladet . Värt att 

minnas därifrån är det som vanligt vackra 

vädret men även deltagarantalet . 

Totalt 50 st ! 

Vårorienteringen. 

Tisdagen den 15 maj samlades ett 20-tal 

amatörer för att göra upp om vårmästerskapet 

i orientering. Det var en skön vårkväll där 

en hård kamp utkampades i skogen mellan Rolf 

och vår nye aspirant på en oricnteringstitel, 

Peter Andersson. I Henriks frånvaro stod stri

den het mellan dem, dock var de hotade av Kris

ter. Bobby ,~otD inom parente6 ville ha ett 

pri6 för bästa förbättrin~ har även aktivt 

blandat sig i idrottsaktiviteterna och tog 

en hedrande 4e plats. Den tävlingen toqa hem 

av Eva Abrahamsson. Det skulle inte blivit 

trångt i den klassen med lite fler deltagare. 

Juniorernas fight togs hem av Fredrik Kjellman 

och Johan Sill~n efter ett gott teamwork. Clas 

Kjellman hjälpte Hans till en bra placering 

Priabordet yäntar - dat syna klart att alla 

vänter p' n'sot gott . 

Pr.v Fredrik_Joakilll_Johan Fallenius-Claea-Johan 

Sill'n och frsmfbr sitter Malin ooh Magnus 

OCh är 6vårplacerad i protokollet men vi har 

gjort så gott vi kunde. Malin och Magnus var 

också bussiga och såg till att inte Lennart 

behövde övernatta ute i spåret. 

Se sAd atil dea har •••• Hana rjalla&n, .~a 

Roae~ =Sd Syen- Äll:e -Kärret- BodiD i bakhasorna 

aeat fbren1ngens ·protf's- Clasa Åkerström. 

"tormar i .ål Yid lreta skidtKYling pi lngajö. 

V!rorientering 1984 

Namn Seniorer 

Rolf Sundberg 

Peter Ander6son 

Krister Friman 

Bobby J-son Lindh 

Lennart Abrahamson 

Hans Kjellman 

Qurt Hallman 

Nisse Friman 

Henrik Engström 

Lennart Ingevall 

Namn Damer 

Eva Abrahamsson 

Namn Juniorer 

Fredrik Kjellman 

JOhan Sill~n 

Clas Kjellman 

Malin Ingsvall 

Magnus Inssva ll 

Joakim Hemgren 

JOhan Fallenius 

7id 

47.10 

47.30 

52.45 

58.40 

1.02 . 40 

1. 05.55 

1.10.40 

1.23.15 

1.23 . 15 

lite kortare bana 

7id 

58.45 

Tid 

1.41.45 

1.47.45 

kort bana 

1. 21. O 

nådde inte ända fram 

-"-

. ~ --- _. '-- ------_ .. 
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Idrottsgeneralen Qrt H.llman kallar till start f ij r 

Arets höstorientsring. 

lO-kaJllpen 

Arets lO-kamp hade fantastisks förutsättningar 

med vaderS.rderlng 1 Bosöns enaallenae idrotts

hall med bl a doserade kurvor. Lite tunn blev 
kampen dA förrs Arets mästare saknades och 

mAng8 mi •• ade delgrenar, trots år~ts försök 

alt sprida aktiviteterna pI tre tidsagar + 

en onsdag_ Vi ska undersöka vad som var fel 
till näata Ar sA fler av vAra friska amatö

rer hittar ut och fAr glädje av BosOns sköna 

miljö. 

Arets vinnare blev vAr värd Sten F Berglund 

80m när sammanräkningen var klar visade slg 
h. vunnit med knapp marginal över Svenne Nils

son. Därefter kom en rad atleter med mycket 

jämnt resultat. Noteras bör alt Johan Naumburg 

(tidigare mlstare) skrapade ihop sin poängsum

ma pi endast S grenar . Synd att ej tid fanns 

för att fullfölja. Att namna vlder denna höst 

lr synonymt med regn vilket vi hade till och 

frln men dl räddade oss inomhushallen. 

Deltagandet hade lite i övrigt att önska. 

12 seniorer, l junior, l barn, O dam och 

O flickor. 

Med uppmaning att trlna för skidtlvlingen 

vill vi sluta lreta idrpttsreferat och önska 

er vllkomna till skidsäsongen. 

Idrottsaektionen 

lO-kampen 1984 

Seniorer 

l. Sten F Berglund 

2. Sven Nihson 

). Lennart Prae 

•• OU" A Hallman 

5. }.k. Tobiasson 
,. Krister Friman 

7. Fred Åkerström 

8. Thomas Granlund , . Bobby J-son Lindh 

10 . Lennart Ingevall 

11. Johan Naumburg 

12 . Nisse Friman 

Juniorer 

l. Jocke Cederbrandt 

Barn 

l. Ola Akerström 

Poäng 

3077 Tiokampsmistare 

3015 

285S 

2584 

2562 

2534 

2496 

2245 

2229 

2206 

2192 

1097 

1627 

250 

Klase Pettersson, Claea Åkerström och Andars 

JKrTar tAr god och Tältörtjänt hlåbär saoppa 

aT Ragnhild Ho~strö= ocb Anci J'son Lindh. 
Tid föraningens Illstarakap i febr. på Angsjö . 

lli!!Q!! 

VAr skidganeral Claas Åkarströ. kallar: 

Kontakta ClaIla rör licensansbkan , 55: - om Du t . az. 

akall dalta i Engelbraktaloppat i Norberg dan lO. 2. 85
j 

rea Amat örar Kr praliainärt redsn klsrs ( elsas _ 

Andars Johansson _ i'red Åkarströll _ Qrt Hallman ocb 

liT . Bobby J:aon 11ndh ) . 

Boka den 16 tebruari , då blir det blåbärssoppa vid 

yarvningarna ute på Ängajö . Fö~ningsmäaterskap på 

skidor m.a . o. 

ST OCK H OLMS A M A TOR FOREN J NGS MEDLEMSBLAD 

Höstorienteringen. 

Lördagen den 8 september gynnades Amatörs 34 

hurtiga orienterare med solsken , vilket .!Iven 

drabbade medtagna tillhöriga supportrar. Dessa 

roade sig med barnpromenad, luftgevärsskytte 

och konsumtion av delar av mats.!lcken innan 

hungriga skogsskubbare vid återkomsten glufsa

de i sig resterna. 

Ordningen åcerställdes genom att Henrik nu 

placerade sitt namn på Nya Vandringspriset. 

Att Rolf saknades var synd för det hade kunnat 

bli en spännande kamp mellan honom, Henrik och 

Krister som nu belade 2a platsen. Peter får 

nog utfärdas varning för, lika som Bobby 

som visade prov på att det lönar sig att öva . 

Han hade liksom våra duktiga damer deltagit i 

Henriks orienterings skola lördagen den 25 aug. 

Denna unika möjlighet att få lära sig O.L . 

hemligheter hade inte för många deltagare al 
n.!lsta år bör fler ta chansen och deltaga. 

Efter sedvanligt rensande av det dignande 

prisbordet kunde en skara nöjda amatörer dra 

111':1 h.,mlt m.,d mind= dåligt motionssamvute. 

Damklassen roddes hem av Trojkan Signe, Anci 

och Sylvia som varit på kurs och visade prov 

pi enastående receptivitet . Birgitta var inte 

långt efter utan är säkert ett kort stt rlkna 

med i framtiden . Våra duktiga juniorer Kjell

man gjorde en god insats men vi förstår att 

dom hade bråttom med 6 friska flickor i hasor

na. Barnklassen var som vanligt så hård att 

segrare inte gick att utse men entusiasmen är 

stor så vi ser positivt på återväxten . 

N~" Tot tid Placering 

Henrik Bruhn 43.18 l 

Krister Friman 46.57 2 

Peter Andersson 54.00 ) 

Bobby -son Lindh l. 01. 38 • 
K.G . Friman 1.05.20 5 

Lennart Ingevall 1.15.20 , 
Fred Åkerström 1.19155 7 

Nisse Friman 1.29.50 8 

Hans Kjellman 1.56.40 , 
Ourre Hallman 2.03 . 40 10 

Richard Murein 2 . 55.00 11 
Alf Dahl berg Kämpat vU 

Peter Hansson Kämpat vU 

Gunnar Pettersson Kämpat vU 

Segrarna i Höstorienteringsn ! 

Henrik Bruhn och på daqsidan ~deled~ l : a plats ?? 

Anei - Signe och SylYia (3 ay dessa 4 deltog i 

orienteringaträningen pi H~11a8 lördagen innan 

SOll Henrik förtjänstfullt genomförde). 

Förstår Du Yinken::: : : raat don yar fin . - -
Signe Cederquist 

Anei J-son Lindh 

Sylvia Ingevall 

Birgitta Andersson 

Karin Dahlberg 

Gunver Persson 

Ungdom 

Fredrik Kjellman 

Klas Kjellman 

Gabriella Oahlberg 

Martin Dahlberg 

Eva Petterson 

Katarina Dahlberg 

Madeleine Persson 

Karin ~ehmhörner 

-
Tot tid 

1.19.22 

1.19.22 

1.19.22 

1.39 .4 5 

Kämpat väl 

K!rnpat vlU 

1.39.40 

1. 39.40 

1.46.43 

1.46 . 43 

1. 46.43 

2.27 . 00 

2.27.00 

2 . 27.00 

Barnpromenad och skyttetävling 

Ingen placeringslista 

Peter Jlrver 

Christian J - son Lindh 

Martin Dahlberg 

Malin Ingevall 

Magnus Ingevall 

Anna Kjellman 

-
Placering 

l 

l 

l 

• 

l 

l 

) 

) 

) , , , 

. -. "- --- --- ----- - - - -------- -- - . _. 
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Fran kansliet 

Fr!n Fältijyereten till NQrrmal~ 

Stockholms ~at6rrijrenini har med Hamburgereslen i 

Norr a F6raninsarAdeta lokaler på Norrtullegatan 

funnit en utmärkt lramöteaplata , Lokalen fungerar 

utmär kt f ör bAde lrsaöte (uppe på läktaren) och 

middag med ,atrad, rör eventuell underhållning,sant 

heT utmKrkta tekniska hjälpmedel . 

Detta a_t att ,,1 1 övrigt tiU rings del kOIlllllUDi

saran med eller kannsr 088 tillhöra nlgot apeciell t 

f öreningerid i StockhoLa , gjorde att styrelsen healot 

att lian. Öatar.alae fdreningerid och eöka iotrade 

i Norra Ftlraningaridat . VI har blivit antagna och 

hoppas alla att "i ekall finna 088 "äl tillrätta . 

* ARStlOTE'% 1984 * Årsmötet uppe pi l~taren avlöpte raakt och ge8wi~ 

Dt ooh med Signe Cederbrant änyo vid baren fick vi 

alla här i!S. förfriakningar (öre prisutdelning som 

Gör ac r~r t örst. slngen genomfbrde ~ middagen. 

Ett klokt ohackdrag . middagen kuno!e nu lbpa i ett 

och de !Qm önsksde kunde välja att bryta upp utan 

at t som t idig!re bli tvungna att vänt a till aant pl 

kv~llan f 6r a t t hamta priset . Erik ~hor lyckades 

engagera rut inerade och berömda trubadur en Peder SV&D 

underhöll· med myoket s t amningafull !än&, Evert ~eube 

m.m ., _lngs trevliga anekdoter och historier . 
En fin _ trevlig och vslerrangerad kväll . Vi tscksr 

Er ik och hoppas ett ännu tler nästa år inte tor

eitte r chansen till en mycket pr isvärd middag Ded 

god underhAllning . 

• 
Arsmöte 

Er ik Thor har även tör näeta Ar bokat Hamburgersalen 

pl Norrtullegatan tll1 vArt ordinarie lramöte den 1~ 

mars. Pricka t dr 1 almanacken redan nu. Eriks arr~ 

emens borgar tör en trevlig kväll . 

t_ L.~t, , .v.,.,.,. 
N~I.l'"l ,gljet Ingen JlO'a',s fÖffa" 

del 1>1, !lOd Mr ,Iandel 
N~r _,n_ )l:tO<:'h,ndl~rn " H dN 

bior Oro dl ' 
Nir Ja,: tir h., k"'!MK lunn. 

• 
M.dl.m.blade' ön,lcar 

.il1O lä5ar. 
GOD JUL och 

GOTT NYTT ÅR 

Glöm inte 

'. *. • ,. 

&Datörs nya aateoing pI a.k. 21 _1otter e10g .ycket väl 

ut törra Aret. Vi bar i Ar i dagerns tItt lrets upplaga 

pl 15 . 000 st . ju1lottar levererade. Vi ber Dig oagleda 

görs baställning till nlgon ev nedanstående. 

Lotterna so. Iven 1 lr ko.'ar 1: _ per styck ~r myckat 

lltulUa. 

Tbomas Granlund 

Gö r an Ingavsll 

Erik '!'bor 

Qrt Hallmen 

Lennart Ingenll 

tto . arb . 

" " 
788 60 00 

67 03 00 

bost . 41 14 29 

arb. 93 OU 00 

34 98 10 

---_.- -....... ... 


