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SVERIGES ÄLDSTA MEDLEMSBLAD Redoktiol'll !'15 adress, 
Lennart Pree 
Skebokvarnsv.136 
124 34 Bandhagen 

UTDELAS GRA.TlS TILL FORENINGENS MEDLEMMA.R 

Kallelse till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör Förenings medlemmar kallas 
hArmed till ordinarie årsmöte fredagen den 
18 mars 1988 klockan 18.30 i Brygghuset 
Norrtullsgatan 12. 

l. Arsmötets stadgeenliga utlysande. 

2. Val av två personer at~ jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 

1. Styrelsens och de ständiga sektionernas 
berättelser för det nästförflutna Aret. 

4. Revisorernas berättelse samt frågan om 
beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsem 
fOr det gångna förvaltningsåret . 

.5. !"i:lststIUlande 4V Arlli:lv<llfttm fOc- 1968. 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift. 

6. Inkomst och utgiftsstat för 1988. 

i. Förslag frln Styrelsen om val av ny 
hedersledamot. 

6. Val av ledamöter i föreningens styrelse: 
a . Ordfö rande 
b. Vice ordförande 
c. Intendent 
d. Ordförande igevärssektionen 
e. Styrelseledamot 
f. Tre styrelsesuppleanter 
g. v. ordförande igevärssektionen 
h . V ordförande i pistolsektionen 
i. V. ordförande i idrottssektionen 

9. Val av två revisorer för l år och suppi. 
för dem . 

10. Val av tre ledamöter i valberedningen. 

Il. Val av fem ledamöter imedaljnämnden. 

12. Val aven representant i ungdomssekt. 
st.yrelse. 

13. Val av tvA representanter i StOCkholms 
Skytteförbund och suppi. för dem . 

14. Val aven representant i Stockholms 
~ist o lskyttekrets och en suppl för denne. 

15. Ö'niga fråqor 

16. Stämmans avslutande. 

UTMÄRKELSER ~ 
Föreninqens förtjlnstdiplom till: 

Urban Nilsson 

YelDtioArsm!rke: Nils Naumburg 

Tjugofemårsmlrke : Bengt Everhed 

/I1Y A MEDLE.1!fMAR 

Jörgen Ingvar Larsson, Maria Elisabeth ArbOID, 
Peter Löfgren, Pelle Bruhn, John Gustavson, 
Evart Lindgren, Dan Nilsson, Joakim Lundquist 
Robert Cerovina,Hlkan Nllsson,Niclas Meranius 
Jonnv Afeldt, Anna Jansson och Asa Rundkvist. 
Vi hälsar dem välkomna till föreningen. 

HUR HAR FASTAN VARIT? 

Som framgår av detta medlemsblads f örsta 
sida så kallar styrelsen til l årsmöte den 18 
e mars 1988 med åtföljande prisutdelning. 
Det åligqer undertecknad klubbmästare att 
tillse att medle~~arna flr sin lekamliga 
spis . Vad slgs om en delikat sillmacka och 
till den bjuder vi pA en kall pärla (I r dom 
små så tar vi tvl), som varmrätt f år vi 
hjortsadel med gel~fyllt päron viltgräddsås 
och potatiskroketter. Vi avslutar mAltiden 
med kaffe Och känner jag vAr ordförande rätt 
så bjuder han på ett glas punch. 
En hemlig grupp vackra damer kommer och 
underhåller oss ~ed sång. För allt detta 
betalar du ett starkt subventionerat pris av 
75 kronor. 
Varmt Och hjArtligt välkomna 

Erik Thor. 

PS Anmälan om deltagande kan du göra till 
mig på telefon 41 14 29 eller 0766/31069 
eller till Göran Ingevall 766 44 32 kvall 
61 OJ 00 dagtid . Os 

Färdinstruktion till Brygghuset. 
T-bana tillOdenplan - gå norrut på 
Norrtullsgatan ca 200 meter. 
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STYRELSEBERÄTTELSE 
Stc:x:kholm5 Pfrattic ftirwlings styrelse far härned 

8Ygiva fö ljarde terlittelse för verksarrh!tsåree 1981. 

Rirm1noeos nedlE!!'fl<!1ly,l uwgick vid 1987 års ut

gånq till 248, varav 4 hedersled<m)ter. Av dessa 

var 54 s tlirxl1g;a IIII!dlemar. Antalet lMer- året ny

ins1u:"ivna rredlemnar utqjorde 23. 

Styrelsen har under året haft SimTiIll5ättnin;;J en

ligt 1987 års program. 

Riren1pc/sS§II!!'a!!kc:m!ter 

Ftlrenirqens årmri:ite tölls den 20 rrars 1987. 

Styrelsen har vrder 1987 haft fem protOkollförda 

&aIm'Wlt~. 

övninr;lar IX:h tävllrgar har bedrl vits i enlighet 

med pt"OQnIII1!et. H!!mMb6n!I för gevärsskyt:te har 

varit Järva cx:h för pistolskytte Kaknäs. 

E!smgni och aåvor 
fti. CIet ekcn:m1ska n!SUltatet !IV förer.inQens verk

s.smet. re:k::Qön: 1 bifOQ<ld vinst- och f"6rlustrl!."k

ninq, balansräJcninQ S<WtIt torerli.nqens fender". 

F&eninr:}en har \.I'lder året haft två lotterier på 

UUammans 42000 }tralor . 

Styrelsen fz;arnför sitt vama tack till alla san 

ned Qåvor eller på annat sätt givit förenirqen 

sitt stöd ~ det gångna året. 

IMPONERANDE PRISSAMLING 

Vid styrelsemötet den 2 :'8 ' december 
inventerade styrelsen prissamlinqen. Detta 
II" ett axplock av de dyrgripar som 
fören i nge n har erövrat. Samtliga priser 
fotograferades samt noterades för att kunna 
användas i 100 årsskriften. 

Vandringspriser och 
hederspriser 

l. Vpr 1 huvudskjutning 
2. SAf:s vpr för kl Elit 
3. SAF:s vpr för kl 4 
4. Veteranbrickan 
S. Vpr 1 stlende kl Elit 
6. Ypr 1 st.1ende kl 2-4,vet 
7. SAF:s veteranpris 
g. R1kssk!ildens vpr 

10. Bertil R!innmarks minne 
21. Vandr1ngssk!ilden 
23 . Ypr i fält kl 4-E1it-vet 
31. Folke Fagre ll s minne 
36. Kamratpr iset 
38. Träningstliv l. kl Elit 
39. Se r letävl 1ngar-SvD 
40. Fä1tskyttepr is 

41. Fältskyttesked kl F3 
53. U-mästerskapet-bana 
gl. Representantpriset 

FtlRTECKHIHG - SKYTTEAARKEH 

Silver 

P·H HalMllbu rg 
P-H NaUllJburg 
l Ingevall 
Per Naurnburg 
P-H Naumburg 
B J:son li ndh 
Per Naumburg 
P-H Naumburg 
8. J:son Li ndh 
P-H Na umburg 
Per NaunDu rg 
P-H Naumburg 
B. J:son Li ndh 
P-H Naumburg 
Per Nauntlurg 
Per Naumburg 
P-H Naumburg 
B. J:son L1ndh 
L. Pree 
H. Helander 
M. Ahlquist 
Nils NalMllburg 
Per Naullburg 

BanskyttelIlärken 

Johan Rönnma r k 
ArtalsstJlfma 

Nlls Friman 
Per Naumburg 
Hans Helander 

Ar ta l smä' rken 

4:e st j 3 e komp 
4:e stj I a komp 
1:8 st j 2 a komp 

140 P 
pis 3 
ph 7 
ph 3 
168 p 
135 p 
147 P 
196 P 
325 P 

72 tr 
ph 8 
188 P 

286 P 
483 P 

Lennart Pree 
Per-Henrik Naumburg 
Nl 1 s Nauntlurg 
Carl Naumburg 

Hög re 
Lägre 
• 

l r t ahmär ke 
l r tahmä r ke 
• 

silver 2:a 
gu l d 3:e 
sil ver l: a 
brons 3:e 

Fli l tskyttemärken 

Arta lsmä rken 

Per-Henrik NaUlllburg Lägre l r talsmär ke guld 2:a 

BEHÖVER DU ETT HAGELGEVÄR? 

Vid inventering av våra vapen fann vi att 
ett mycket fint hagelgevär av mlrket 
Husqvarna s tått och samlat damm i en massa 
år. Därför vill vi med denna blänkare 
uppmlrksamma de förenings skyt tar som har 
behov av ett dylikt vapen att ringa Erik 
Thor för att f A reda på mer om det. 
Vi har för avsikt att silja vapnet så budet 
qår i fOrst a hand till medlemmar i andra 
hand går vapnet till autktion. 

GEVÄRSSKYTTAR !! ! ! 

Reservera redan nu helgen kring den 4 juni. 
Då går den traditionella matchen mot Kviberg 
av stapeln i Göteborg. Gevä rssekt ionen åter
kommer med detaljerna . 

.. 
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JnkO<1lste .. 
l"Iedlems· ... 9 1ftlll .. 
Stats.n.lilQ 
Lott<! .. i. <! .. 
Annonser 
RÄnto .. 
A ... kilstnin9 fonde .. 
Ol ... e .. ~e int äkter 

80QO , 00 
1661 : 00 

14412,00 
2QOO,00 
811.06 

2729:89 
1416,00 ...... _._-

32020,55 

Utgi He .. 
Hedl em.bl.d 
P .. i .... ~ . .. ken m.m. 
Fö .. b. fö .. . m . 1.9 .... 9. 

3555 . 00 
3'1 1 : 00 

1557 : 50 
2293,30 
6317.50 
801B , OO 
2184,75 
7753,50 

Po .. to 
Mate .. iill 
Bid".9 .mmunition 
Di v . kO'!!ltn.de .. 
A .. et. "lIIsult.t -_. __ .-.. 

32020.55 

P ... Jlminä .. b .lan . .. äkning pe .. de n 3 1-12-87 

Ti 11 ganga .. Skuldll" 
Bank .. äknin9·'- 25528 , 05 P .. i.fonde .. n. 12 798:32 
Pos t9i .. O 3731.47 Till 1'1 .. 1 se .. disp. 6 100,92 
Ammunit ion 3069:80 Skul de .. 1905 , 00 
Fo .. d .. ing ... 1346, 00 R.ser .... .. ade medel 13500 : 00 
Da to .. 18587 : 00 SUind. m.dl. konto 13050:00 
Fo .. d ... Ri ksskCiI den 10023 , 20 Skuld ti 11 RS 7567,19 
ä ..... i9· in ... ent."le .. 961.50 B.l.nIOO! .. . t .. esul t . t 572 , 09 

A ... ts .. esul t.t 7753:50 _______ . _ ... -----
6324 7 : 02 63247.02 

Akt,e .. Ban k Bokf. A ... k. 

Be .. t11 Swa .. tlinQ. Fond 10805,00 609,78 11414,78 1007:25 
Be .. tt 1 Rönnm.,-k. m,nnesfond 10321:00 1317:3:5 11638.35 795,66 
Ernst Lö .. enhielllls p .. i.fond 1:5'H O,OO 520:58 15930: 58 1170 : 42 
Tho .. F .. e dbo .. gs p .. i.fond 139 10 : 00 398:26 14308 : 26 1049:21 
H .... ,-y F .. im.n. p .. l.fond 14070 : 00 896: J O 14966: 10 7 11: 22 
Folke Fag ... ll. prt sf ond 7935, 00 331 : 4B 8266,48 532,59 
A v. Krusen. tje .. n •• p", sf ond 1778, 00 297,38 2075:38 13Q. 36 
F O Ca .. l!n . pd .fond 7 <\30,00 <\ 7 2 , 73 7902 : 73 388 '11 
Nils Pe .. ... on. pd.fond 7<\30:00 <\72,73 7902 , 73 388 , I 1 
DOIImern.s p .. i.fond 4<\30 : 00 1114: 0 1 55 44 : 01 4311 32 
Johan l"I.gniu. fond 9200:00 351:29 9551129 703:94 
Re'!!le .. "fonden 14005 : 00 631 : 15 1<\636:15 1018: 70 
RS tä ... lin>ils fond 12 1350 , 00 9439:05 130784: 05 7829: 35 • ____ • ______ • __ • _____ z=~ _________ _ _____ ••• 

Inkol1lg,te .. 
l"Ied l emsa ... .., l f till .. 
St.tsansla9 
Lotte .. ie .. 
Ränto .. 
A"'kastning f ond ... 
tlnnonse .. 

Stock ho l m 19/1 - 1 

Martfn Ahlqu i st , 

~!o!!lgl:t 

7000 . QO 
1500,00 

15000 , 00 
1000,00 
2500 , 00 
3000,00 

...... _----
30000 . 00 

2 4 5169.00 

1988 

17121 : 12 262290: 12 16660, 16 

Ut>il1 f till .. 
l"Ied1em ... bl.d 
p .. lse",ma .. ken m.m. 
FÖ .. b . fii .. en.l.g " ... .., 
Po .. to 

Bld ... .., amlllUnition 
Oi ... e .. ... 1II och .. eSe .. " 

<\ 000 , 00 
1000 . 00 
2000 , 00 
3000 , 00 
3000 : 00 

10000 : 00 
700() : 00 

30000 , 00 

_~ ___ ' .... 
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GEVXRSSEKTIOHENS BERXTTELSE FOR 1987 
Sektionen har haft följande sammansättning: 
Skjutchef: Bobby J:son llndh 
Y.· Gönn Ingevall 
Ledamöter: Hans Helander 

lennart Ingevall 
Amat~r har under 1987 försvarat positionen som varande 
Stockholms främsta skytteförening. Div I i bansk,YUets 
serietävling hemfördes &terlgen av de vAra och med en 
pollngSUrmIa som vida i:lverglänste konkurrenternas. Per· 
Henrik blev Ater förbundsmästare på bana. 
FlltskytteJrets första hlI1ft innebar kvalificering till 
det pi hösten nyuppstartade seriefältskyttet. Vi ham
nede 1 div J och vann vAra 2 inledande matcher, detta 
tack vare vlrt ankare - Per Naumburg - och 'If har en 
förhoppning om att kunna befästa vtr ledarposltion un
der vAren med en uppflyttning till div 2 som följd. 
Sektionen hoppas att Amati:lrernas ansikten blir m.lnga 
och resultaten goda under kommande trs skyttei:lvningar . 
Vi Amati:lrer menar att triVseln pt och vid sidan av !)a 
nan är ytterst viktig. Ou som vill prova p6 skyttet är 
välkOllJllen ut till Järva fiSr en träff llled oss skyttar 
och pl tavlan. 

Har OU frlgor - vän' igen ring 

Bobby - 895278 el. 
GHran - 7684432 

VIQKQMNA !!! II!! 

Rirenlngsmhtare 
• 

bana 
flilt 

Per-Henrik 
Per-Henrik 

Naullbul"'9 
Nau!ltlurg 

Ett av priserna vill jag dock redan nu visa, 
nlml1gen: Naqroda Piervs.ze90 Harszalka 
POlsk1 Jozefa Phudskiego . Denna pOkal Ir 
gjord pl konstfack 1 Warszawa till WM i 
spo~skytte 1931. Sverige vann denna tävlin9 
och priset sattes upp i Riksskyttetlvling 
för sportSkytte som Amatör vann 
1938,1941,1943 och 1944. 

Januari 
1 F9 NyAraaalut 
9 Fg Flqurskjutning 
10 Fg RegionfIlt (21,22,23,40,41,45) 
23 Fq Figurskjutning 
24 Fg Regionfält (21,22,23,40,41,45) 
31 Fg LNG-trlffen 
Februari 
6 Fq FIgurskjutnin9 
1 Fg Regionfält (21,22,23,40,41,45) 
13 Fg Gyttorps-Pokalen 
14 Fg Cloetta-trlffen 
21 F9 Uppsala-trlffen 
21 Fg Halmaheds-trlffen 
27 Fq Liden-trlffen 
28 Fg Mitt-träffen 
28 Fg Frösunda-träffen 
Mars 

Figurskjutning 

Hemmab 
Lövst.a 

Turinge 
Lövsta 

Turinqe 
8-Un 

Lövsta 
Ö-tälje 

JlI.rva 
E-län 
C-län 
D- län 
Z-län 
Z-län 
B-län 

ITFO 
13 Fg 
19 Fg 
20 Fq 
22 

FÖRBUND$MÄST. (21. 22, 23, 40, 41, 45) 
SM Vinterfiltskjutning 

Lövsta 
N-Hamn 

Z-län 
Z-Un 

26 Fg 
27 Fg 

SM , JSM Skid.flltskjutning 
Förbundets Arsmöte 
Flgurskjutnlng 
FUtsltyttekåren 

iSru 
Fg Laxskottet 

17 Fg Östhammars-trlffen 

Lövsta 
Skultuna 

19 Bg ).matör l:a trll.n+l:a stå (5,6,38) 
26 8g ).matör 2:a trln+2:a stA (5,6,38) 

X-Un 
C-lII.n 
Järva 
Jirva 

Maj 
r-.O 
3 .0 
7 .. ° D. 
10 Bg 
12 8g 
12-15 
19 Bg 
23-29 
24 Bg 
24 ag 
26 Bg 
28 Bg 

"" 29 Bg 
Juni 
'J-S"Bg 
• ·0 
7 .0 

, ·0 
12 Fg 
16 B9 
18 Bg 
19 Bg 
26 Bg 
Juli 

Reveljen 
).matör Tävling om vp 12 o 14 
Skarps Vlrtlvling Ligqmäst. 
~03erabergs V!rtlvling 
Amatör l:a trin SVD 
Elitmönatrinqen 
Fritz Olsson 
Förbundsserie 
Oahlbergspokalen 
Sven Rydows Minne 
Amatör 2:a trän SVD 
Förbundsserie 
Gästabudet 
Banskyttekorpen 
Öregrundsträffen 

N. 1 

Nr , 

D-1II.n 
Jlrva 
Jlrva 

R-Bel;9 
Järva 
Järva 
Järva 
Järva 

fiemmab 
Järva 
Järva 

Hacksjö 
D-län 

Lövsta 
C-lin 

Svenska Dagbladet Hemmab 
Kviberg 90 Ars jUbi1eumstävl Göteborg 
Folke Fagrelis Minne. 3:e trän 
o 3:e stå (5,6,31,38) 
Förbundsserie N. 3 
Flltskyttekorpen 

Jäl;va 
Lövsta 
Jlrva 

Förbundsserie 
Salatriffen 
FÖRBUNDSMÄSTERSKAP LIGG 
V!sterviksträffen 

Nr 4 HacksjO 
Sala 

Lövsta 
Västervik 

~BFAllmlnt RIKSSKYTTE + 
12 Bg Arviltakedjan 

SM -+JSM ABC-lin 
S- lin 
l-Un 16-17 Bg Margareta-kedjan 

SKYTTAR!! ! 

Intendenten Göran Ingevall riktar en maning 
tl11 oss alla - Hur förvarar vi vapnen??? 
Rapportera in hur just du förvarar dina 
vapen. 
Detta för att f A igAng en dia10q och en 
diskussion om hur bra vi följer den nya 
vapenlagen. (kan du den inte frågar du Göran 
då du ringer och rapporterar) 

-
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RESlJlTA TBÖfIS 
Förbundsmästerskap i banskytte 23/8-87 

Mästare 
14:e 
18 :e 
22:a 
33:e 
34: e 
31 : e 
48 :e 
50:e 

P-H Naumburg 
Bobby J-son 
Lennart Ingevall 
Nils Naumburq 
Lennart Pree 
Carl Naumburg 
Jocke Cederbrandt 
Gustaf BrOdin 
Hans Helander 

141,93,49,42 
134,88,40,31 
132,85 -217 
128,87 -215 
132,76 -208 
124,83 -201 
119,84 -203 
116,16 -192 
116,75 -191 

Veteraner 

6 : e P .. Naumburg 127,83,43,38 

Huvudtävlingen 

Kl Elit 
2 

" 'D 
22 

Kl ." , 
Kl B4 

• , 
17 
20 

Kl B3 , 

1 , 
3 

P-H Naumburg 141 p 
Bobby J-son 13. p 
Nils Naumburg 128 p 
Carl Naumburg 12' p 

Per Naumburg 127 p 

Lennart Pree 132 P 
Lennart Ingevall 132 p 
Jocke Cederbrandt n' p 
Hans Helander 116 p 

Gustaf Brodin 116 p 

LAGTÄVLING 

Bromma Vällingby 41' p 
Central <00 p 
AMATÖR 40' P 

SLUTSTÄLLNING BANSERIE 

OIV 1 
l:a AMATÖR 3362 
2 :a Bromma Vällingby 3253 
3: e Central 3278 
4! e Södermalm &Liljeh.3060 
S:e Skarp A 
6:e Skarp 6 

01v , 
1: a Bl;omma Vby 2 
4 :e AMATÖR 2 

Fältskjutning nr l - 15/11-87 

Olv 3: Anlatlir 

lennart Pree 
Per HaLlDburg 
GHran Ingevall 
Hans Me l andel' 

Fältskjutnins: 

Skarp 4 88- 71 

26 tr 
25 " . 18 • 

,,' - 22L" · 87 

2752 
2866 

3233 
2506 

Olv 3: Miatör B_. m 81-74 

Per Naumburg 21 t, 
lennart Pree " Hans Melander " Göran Ingevall 16 

P 
p 
p 
p 
P 

1987 

28,0 
24,0 
23,0 
13,0 

" O O,D 

27,0 
15,0 

-325 
-299 

- 291 

RlI:SSI:OLDEHS BERATTELSE 1937 

Rlksskötc1ens UvUn'lIkommitU har under Aret. 
haft följanc1e styreln 

Generalsekret.erare HarUn Ahlqulst. 
Lec1alllol Lennart. In,evaU 
Lec1amol Gunnar Pelter.son 
Ledamot Per-Henrik Haumbur, 

Unc1er .ret har ett flertallllöten med 
kommltt6n avh_l1its. Des." mot.en har 
ut,jort. av tavelkontroll, prilullKick "amt 
annat rutinarbete "om en tivl1n, av denna 
Kall ber (6.5) medför. 

1987-.r. hvlln, 

TU I _rets tåvl1n, utsinc1e" e" 11500 
inbjudnln,ar av della valde ca 160 st att. 
delt.,a. Dirll1'enom kom delta,arant.alet upp 1 
rekordst.ora 1400 skyttar varav ca 400 st var 
korth_llS"kyttar, denna mycket po.itivt 
upp_t,.ende trend år nu inne p_ sitt 6:e _r 
vilkel jr llIycket ,lidjande. 

Tivl1n,en 110m ,_r av stapeln p_ re.pektive 
förenin,s helllmabana tlll,_r •• at.t. man 
.kjuler 20 skott mot. en tiorin,ad taTla. 
Detta eer en teoreU.K maJtpo_n, pi 200, ett 
resultat som endast. ett fUal sky1.tar ocb 4i 
lIIed st.öd, lyckats KomlII. upp i ,enoIII _ren. 
Arets bj.te skyll kOlli upp 1 196 poin. ett. 
lIlyekel finl resultat.. 

I huvu<ltilvl1nll'en 0111 Rikukölden vann öyer
t.orne' .Kytte:för.,nin, :för anelra 'rot. J. raG, 
bir placerad.e si, Amatörs la, 6:a vilkel f jr 
ansel lom fullt ,od.kånt. dj 90 la, del to,. 

Priilbord 

Aret.s prisbord utll'jordes av et.t. .kytte,evir 
CG 60 1nköpt fr'n FPV, t.v_ .1Iverbucklor 
.amt pen n1nlpriser om 13000 kronor. Ut.över 
detta utll'ick Stockhol ms Am~t.or Forenin,. 
.Uver- respektive bron'Jet.on,er tU l I50 :r. 
av samt.I1,a delta,are. 

1966-.r. UvUn, 

Vi lnOIll t.ivl1n,skommit.l6n boppa. att. 1966 
kommer att. med:föra yt.terl1lare öknln, av 
delt..,arantalet.. Vi hoppa. ock •• at.t. kunna 
utöka proll'rammet med n_,on .Kjut.nlnl som 
.Kall Ij under 68 ocb 69 med final 90 d' 
AllIatör JU fyUer tOO 'r. 

Rlk .. köldens tivlin,skomml t. t.6 

Fältskjutning nr 3 - 10/1-88 

Div 3: .Amatör - Salem III 87-86 

Johan Naumburg 25 tr 
Per Naurrburg 25 
P·H Haurrburg 21 ~ 
Hans Melander 16 ~ 
Göran Ingevall 16 

__ o . 
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UNGllOMSSEKTIONENS 
ARSBERXTJ'ELSE • -, • 

ÄRSaEPÄ'M'ELSE EtR 1981 

Styrelsen vill här framföra sin årsberättelse för 
1987 . uncle!:' det gångna året hat: sektionen haft 34 
rre::Uemnar. Styrelsen har utgjorts av ordförande 
Nils Na\.l'ltlurg' och vice ordförande Carl Naurb.lr9, 
sekreterare Jc:han Cederbrandt, kassör Per-Henrik 
NalllbJrg och ledam/jter Q,lstaf Brodin och Dorothea 
Fornell. ungdcmssektionens aktiviteter har 
bestått av gevärsskytte, pistolskytte och idrott . 

Fö.reningnens ~erslcap i fältskytte blev 
i Ar instlllt p6 grund. av för lågt deltagarantal. 
(var det den kalla vintern SCIlI avskräcltte???) 

t.bgdomsm.1sterskapet 1 banskytte vanns av Nils N 
följt av Carl N och på tredje plats Johan C. 
th:Ier året har vi inte hatt någon uogdan san 
aktivt tävlat för att. kooma ned till JlIaCR- SM. 
vilJtet resulterade i att föreningen inte hade 
någon representant lied. (bättre lW nästa år) 
Till stora SM försökte vi äldn! juniorer slå oss 
fram i den benhårda konkurrensen. B.Jst lyckades 
NUs N $CIII blev förste :reserv. 

~ i pbtol V8nnS av Martin 
Ahlqvist. 5ektionen har 1 år lyckats få f ram et.t 
femtmtal nya aktiva skyttar, vilket resulterat i 
att konkurrensen ökat. 

Styrelsen vill santidigt. passa på att. tacka fOr 
all den hjälp vi har erMllit under det gångna .... ,-

Ordförande Nils Naurtlurg 

Pro.rammet första halvåret 

Datum Ud 
03- 14 17-19 
03-21. 17- 19 
03-26 11-19 
04-11(,) 11- 19 
04-18(.) 11-19 
04-215(.) 11-19 
05-02:(.) 11-19 
00-0. 17-19 
05-1(1( .. ) 17-19 
OS-:!O 11-19 

(.) Vandrlnl,pris 61 
C"l lnlev;alls kanon 

1988 

plat.s 
kaknios 
kaknios 
kaknis 
k;aknu 
kakni. 
kaknas 
kaknas 
kaknis 
k;a:Knis 
i<.aknis 

Martin Ahlquist Urban lUIsson 

PlSTOLSE:I:TIONE H 1987 BER ... TTELSE 

Piltolseklionen har under 1967 haft fOlJandf!! 
samman •• ttn1n,_ 

Ordförande M ... rt.in Ahlquist. 
v . orcHorande Urban Hilsson 
Skjut!edare som ovan 

SkJutn1n.ar 

P.lstolsellUonen har under "ret avhiollit ett 
antal skjutn1n,ar upp,_en de till c irk... IS 
st. Dessa skjutnin,ar har ut,Jorts av O st 
VPR 07, In.evaUs kanon, Millterskap i ban ... 
och Ullt s;amt ett ;ant;al trininlsllkJutnln.ar 
-för nyb6rJ;lre . 
Samtl1.a sKjutn1n.;ar h;ar avhillitJi p .. r ... knit 
skjutbanor St.ockholm. 

Medlemm ... r 

Ant.;alet delta .... re i tekUonen har Ilidjande 
no. o KAt under sisonlen varfor v1 nu kan 
",on st ra ett 40 t.1 "kyttar. 

Extern repre.entaUon 

Under sisonlen har .ektionen inte delta.lt .1 
nilra externa skJutn1nl ar, et.t faktum som vi 
hoppas .kall forindras under 198&. 

Vapen 

Sekt.ionens innehav av vapen uPPlior i dal 
Ull S st Vostoc, t st Hilh-Standard samt 
tv. st .rovkaUbr1la vapen. De tvi sen;are 
kommer att avytt.ras under 1988 -for att le 
möjlllhet att inkop;a fler .22 vapen. Detta 
hoppas vl skall .e ökad tl11st.rolllmnlnl llll 
sektionens skJutnln,ar. 

, ... 
Under Kommande sison. avser vl ;at.t utover de 
v;anli .... skjutprolrammet iven att anordn;a 
trinin,ssi<.jutninlar för alla intresserade. 
VI fir se om vl inte oeksio Kan ,öra de ..... 
skJutnin.ar Ull niolon form av tåvllnl -for 
att sUlIIulera Ull delta,ande. Om Du har 
n',on 1d' anliende detta si tvek;a inte utan 
sa en s.ll'n;al till nieon i styrelsen. 
Vi h opp ... iven ;alt vi under 19&8 si<.all i<.unna 
utöi<.;a sektionens styrelse -för at.t avl&st& 
den nuvArande n_lot, iv en hir v o re det 
tacksammt om 1ntreSSer&de v111e hc.ra av ,i. 
Ull H;arUn eller Urb;an. 

-
STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

IDRO'ITSSEKTlONENS 
AR$BElUtTELSE 

Rapport rtSr! rriidroc~lioMn Im 

Sdltionm bar un~ hd hafl 

Qu" 1Ia1lm:an onlr 

S .. en G Nilsson v ordf 

Åk~ Tobi .......... Ied:uno( 

Lars L.d .. trI Ifd~mo. 

Vrrk.umh~' 

Id.ondtd börj~d", ""'" unii:: •• mfd "" .skld.tvllng. 
Den 14 februm s.ar'ad~ 36 .. dcUai:ar~. 
Damsq::.a.inna bl ..... , liksom flina ilf', Gunnd ErickS!lOll pJ 
dm u'mllrk'a I""", 28.50 p~ Skm·banan. 
!,!nnc:gr1lRl1, Krislcr Frim:an bcl!Ö\'K 28.53 flir an ile. 1.S km. 
Aven dd en mydcd br:I tid. 
Ungdomskampm vanns av Richard EridcMOll som pi 2.S kms- bau:an 
flr\;; .idm 1457. 
I Ibmkampm var dd Linda som .isade rramlbtlCf'lla ocb '.nn. 
HandihppU..lingm _aMS.V /Io'1s.w F'.I",:an (10m .:anli,!). 
Vlnrim,"';ngcn .u ron'"l,>d lill Bro.orps vltprqlannde bana 
och dd.ar den 12 maj ...... <klia <!"flItnlan~ I;kk ay Alapdn. 
DeI':l~ar:antald var, dess>olnT, brgrinul van .... ,-11988 
ko.nm.,. an flinöka vilja eu bill .... da'um. 
Segraren I'('.er A~ fick 'iden 37.30. 
U:andikappoinn:are"" Nlwo friman (Vtlll annan). 
Ån:u Io.kamp hr ulflirligt rdCffl'2ts I ~:k-ndc nU"'rMr 
av lidnin!: .... Ot.. rm .... lon rQU"u och tabdtrr. 
Ti,lingarna böll i il ca n~got bö;;rc kl_ I n de n ..... :l$I 

rrirq:knde ilens.. Vi !(Im arrangerar ~ nu .u elen ... 
.endms .... all bitb i sig. BI. Ilggrr 0'\ 1\188 ils tl. lin. 
pi pi d.:opr som i.en passar 5kyllama. 
Måsl....., lOJ andra ild i 1OI;d bio:" .U'si: 

K G fltL\U,V 

mm dd vu m otroligt lllrnn h",p ",rnan lIonom och 
Sten F Ikrglund. 

19118 ils kamp kommet an bli mycke. ,JpJnnandt. 
Fl> d. fortdUrr Insaml:andd •• polng ,m UlwcnhidllU 
prIsrond om de nhmas.c itm komma- 'roli!:m aU mC'dflir. 
m ny pristagan: .arje if. 
Vem prlokar Jubilcumd.rt't ? 

Iret$ toppar 
j( O Fri .... n 
Sten F aarglund 
Krister Fri_n 

3U6 poiing 
3563 poiino 
'l756 poiing 

HÖi'lII"kn lerin~on avvrrhdrs dm 12 ~IHnbtr, m lin bii5ldag. 
Dr. hade s.:..mbts I I deh~guc docil ingcn DAM. 
Hcrrkampcn v:anns aV Hmri" Brubn och den U'mArkla lickn 4\1.10 
ridrle ben ,iIt flir~" ,inna handihppli,Ungen. 
Vira Id "Uland~ juni....." Ob odIo ,\lats nlde all glir" sllt~al' 
bela bana.. vurOt de Iven ride elda pi lei:rrn. 

UCÖVtr ""an nimnda _~bel bar minga .... m~'öttr l.etI ddh!;i' 
I olika l,"gIopp ta TJCimitcn , Engdbrcktsloppct , Liding6-
~. oct. VasaJopprt. 
NI komrMr .iI ibig ~II rOrcningen fPOIISI"U Itla I"'glopps. 
ddcag:ate genom a" betala 50% a. anmllnin\:yvl:if'tma. 

OBS! OBS! OBS!!!! 

NU FÅR NI SKÄRPA ER! 
Försök att unde rlätta för oss som sköter 
utsk icken av medlemsblad, program och 
viktiga meddelanden, Kom ihå g att Skicka en 
adressändring till föreningen då du flyttar. 
Vet du med dig att din blsta kompis inte 
fått någon information fri n föreningen pi 
ett tag? 1 så fall kom in med hans/hennes 
nya adress så ser vi till att de fA r 
informationen. 

Lennart P 

Som " ... Iig •• m '1 u,ck. aU. cIcIuzare, funkrionjffl- odIo 
6 ... lg" wppartnr sim s'öU __ undu ird. 
Mon nu liU 19&8 -. ~i boppas, ""'" er bjilp, shll bli Innu 
hlilIre In fOrn :ltt' . 
Som IIi .·C' Ir ALLA ~il k"",n", mnikmm:ar,slik ' , l:f"I"n:ar, 6o·rfj:a 
vlnnu ""b h m n ..... inner. 
VÄL MÖ·rr 1988! 

""""""" " """"""""""!'!!!!!!!!!!!!!!! ; .... iRETS· viNNARE' . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ja-k ... p KG Fri.... Vpr a2 t IUshr • • cYlj 

St.n F aerlund Silv.r;.tonll la 
lennart Pr.. Sil".r)atonll lA 
Cl'$ J kerstrlh. BronS]atonll lA 

Skidor Gunnal EriC:k$s"n VPR 95 
Krister Fri~n Vpr 96 
Ni"". Fd~n V"r 15 

Varari e nt Pe t a r Anda rsaon Vpr al 
Niss. Fri_n 

! Hö"tori.n He nrik aruhn Vp.- a9 
, lI.ndk aruhn Vpr a~ 
! ! !! ! !! ! !! ! !! !! ! !!! ! ! !!! ! ! !! ! !! !!! ! ! ! ! ! !! ! !!!!!!!! ! ! ! 

Januari 1988 

Qurl tlatlmat! STÖD 

STOCKHOLMS 
AMATÖR FÖRENING 

Deltag i tävlingar och 

övningar Betala :h'8lvgift 

Värva n)·a medlemmar 

!NDI><SSI<ITIE 
fOO.lEl.SE TILL CHlnwuE J.Rs.tnt:. 

S'IOO<l«lI.H> »rot:R ~ tN:JXH;SEKTIOOS 
I'G>IDM'IR, kallas härmed till ordinarie Arsm;ke 
fredagen den 18 mars kloc:karr 18.00. Plats 
6rygghuset, Norrtullsgatan. Följande lrenden 
kamer att I:ehandlas. 

1. Val av ordförande och sekreterare tör mOeet. 
2 . Val av två justeringsmän. 
3. A=rötets ~iga utlysande. 
4. Styrelsens verksarMetsberätte.lse för 1987. 
5. I1evisorer:nas berättelse sant; frågan CIIl 

ansvarsfrihet. för styrelsen för det nIst
.mrflutna förval.~. 

6. Fa:st.sUl.l.ande w lrsaYgifter för 1988. 
7. Fastställande av verksarlhetsplan odl b.x:Iget 

för 1988. 
8 . Val av ordRlrande f ör ett Ar. 
9. Val av övriga ~ sant; S\Wleanter. 
10. Val av arbJd sar!I; S\Wleant tUl ungdans_ 

fört:undets årsmöte. 
11. val av revisor sant; S\lR>leant för ett Ar. 
12 . Val av lE!d.a:tilter till ~. 
13. övriga frågor . 
14. ~ anordnad. av k1~ i.rJtage.s till

samnans rred huwdföreningen till ett subven
tionerat pris av 40:-

15 . Prisutdelning. 
16, Arsmstet avslutas. 

Väl..kama skjutMde och idrottande ungc\amw". 
Vi syns på Arsootet. 

Styrelsen. 

~ -- - - - .. --_ .... 
l 
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SVEN DIEDRICHS IN MEMORIAN 

En av föreningens mest aktiva medlemmar har 
lämnat oss efter mer än 50 år i föreningens 
tjänst. Sven nådde nästan den aktningsvärda 
åldern av 90 år innan han stilla insomnade. 
Under de senaste 10 åren var Sven 
föreningens hedersledamot, i 22 år skötte 
han vår kassörspost (1938-1959), skjutchef 
1960 ofta vakthavande ute på Stora Skuggan. 
Sven var mycket intresserad av gevärsskytte, 
tillhörde kanske inte föreningens riktiga 
topp men tävlade ofta framgångsrikt i klass 
4 där deltagarantalet var stort på 40-50 och 
60 talen. Stora Skuggan var då den givna 
samlingsplatsen på lördagar och söndagar och 
i mitt minne finns bilden av den gemytlige 
Sven iförd hatt och med rykande pipa alltid 
stående intill betongmuren spanande på den 
öppna markeringen för att följa alla 
resultat och kanske ge min pappa David en 
knäpp på näsan i resultatlistan. 
Jag tror att det var vid dessa tillfällen vi 
ungdommar fick lära oss konsten att förklara 
bort bommar och tavelträffar . Det var alltid 
en högtidsstund att lyssna på Svens och 
"farbrödernas " förklaringar, råd och tips. 
Sven var ungdommarnas vän - tog sig alltid 
tid, var en av föreningens ivrigaste 
plhejare och funktionär då vi startade 
U-sektionen 1970. Sven var trots den höga 
lldern aktiv veteranskytt ute på Kaknäs 
tills för några Ar sedan. Heder åt en sådan 
medlem. 
Sven hade ett levande intresse för 
t'O~eningen och kdmraterna. Minnet ar l just 
och taCksamheten stor att vi fick äran att 
lära klnna Dig Sven. 

Lennart Ingevall 

ÖPPET UPPROP. OBS OBS OBS 
Vad gör du mellan den 3 - 9 Juli???? 
DA går Riksskytteveckan i StOCkholm och vår 
föreningen ska deltaga med funktionärer där. 
Även om du själv inte ska skjuta men om du 
är hemma denna tid ber vi dig kontakta Bobby 
för att meddela när och om du kan hjälpa 
till. 

ALAN RYDBERG TILL MINNE 

DA undertecknad i början av 40-talet blev 
medlem i Stockholms Amatör Förening fick jag 
mycket snart god kontakt med Alan. Vi var ju 
bägge hemvärnsmän - Alan i Matteus och jag i 
S:t Göran. Våra kompanier hade då och då 
samövningar uti Karlbergsskogen så vi 
träffades på slagfältet. Men de trevligaste 
minnen har jag från Stora Skuggans skjutbana 
där vi kämpade om poängen. Du var under 
många Ar en trogen gäst vid våra årsmöten 
och kom ofta med små trevliga komentarer. Ou 
gladde oss även med din diktarkonst. vi 
tackar dig Alan för många fina år i Amatör 
och vi skall minnas dig som en fin kamrat. 

Erik Thor 

Johan Magnius och Eri k Thor uppvaktade Conny 
på 75-årsdagen den 20 september 1987. Tre 
profiler i föreningen: Johan håller i 
hedersordförandeklubban, Conny reviderar och 
godkänner ekonomin varefter Eri k bjuder till 
fest. 

CONNY NIRING 75 AR 

Conny mångårig revisor- aktiv skytt i flera 
decennier- en av föreningens största 
lottförsäljare med många tiotusental kronor 
som bidrag till vår verksamhet och som 
alltid värnat om ungdomsverksamheten. 
Får jag som en av Dina lärljungar och som 
inte hade möjlighet att närvara den 20 
september på detta sätt översända mina och 
SAF : s varmaste gratulationer. 

Lennart Ingevall 

VI GRATULERAR 

QURT HALLMAN 50 år den 26 februari. 

SIGNE CEOERBRANDT 70 år den 21 januari 

-

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amalör Förenmp organ för Idrott och Skylte 

Årgång 83 Oktober 1988 

Föreningen stiftad 
den 21 september 1890 

SVERIGES ÄLDSTA MEDLEMSBLAD Redaktionens adress: 

UTDELAS GRATIS TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

Lennart Pree 
Skebokvamsvägen 136 
124 34 Bandhagen 

NM-GULD OCH &M-BRONS TILL PIA ARVIDSSON!!! ! 

Den 30-31 juli avhölls de 7:e Nordiska mä
sterskapen i svartkrutsskytte i Salo i Fin
land. I den 38 personer starka svenska trup
pen representrades Amatör Föreingen av Pia 
och Lasse Arvidsson. Som väntat var de norska 
och danska landslagen mindre, främst beroende 
av längre resavstAnd. Glädjande är att NM än 
sA länge är en öppen tävling utan kval krav. 
Endast i laggrenarna sker uttagning. 
I stort var arrangemangen bra. Något minus 
för måltavlorna som p ga bristande pappers
kvalitet rönte en del tolkningsbekymmer. 
Genomgående lAga skjutresultat med undantag 
för flintlåsmusköt. flintlåspistol och Gevär 
för damer. 
Något överraskande för omgivningen blev Pia 
ny nordisk mästarinna i damklassen pA ett 
mycket fint skjutresultat. Själva visste vi 
att möjligheten fanns efter en del fina trä
ningsresultat . Ett speCiellt tack till Per
Henrik som vid säsongsstarten hjälpte Pia med 
finslipningen av liggandeställningen. 
Själv kunde jag glädjas åt silvermedaljen i 4 
mannalaget i slaglåspistol och framskjutna 
laceringar i gevärsgrenarna där tyvärr brons
medaljerna efter tolkning gick till andra 
lyckliga skyttar som hade samma poängsumma 
som jag. 
Med intresse ser vi fram emot NM 1989 i 
Norge. 

Europamästerskapen i Barcelona 1988 

I Sveriges svartkrutslandslag vid EM i Mataro i 
Spanien 31/8 - 419, deltog från Amatör Pia och 
Lars Ärvidsson (sistnämnd även lagkapten.) 
Arets lag bestod av 7 manliga och två kvinnliga 
skyttar. Redan första tävlingsdagen skrällde Pia 
till genom att i damklassen ( 100 m liggande 
slaglåsgevär) knipa bronsmedaljen. Konkurrensen 
var hård och Pias 83 p. var endast en pinne upp 
mot 4:e och 5:e placeringarna. Pia var även utta
gen i Sveriges 4:mannalag i revolver som belade 
6:e platsen av 9 lag. Noteras kan att i Svenska 
laget sköt Anette Lindqvist frAn Kumla b!st med 
sina 92 poäng. Således jämn könskvotering i det 
svenska laget. 
Sista tävlingsdagen skOt Lasse i fritt slaglåsge
vär 50 m stående som för närvarande är Sveriges 
starkaste gren. I år visade sig konkurrensen vara 
tuffare än någonsin då Lasses 94p som vid VM 
förra året hade räckt till en 6:e plats nu endast 
räckte till en 12:e plats bland 40 talet tävlan
de. Sensationellt gick silvermedaljen i samma 
gren till Sv riges Conny Sundgren på det nya 
svenska rekordet 97p. Sammanfattningsvis Sveriges 
hittills framgångsrikaste landslagsinsats inter
nationellt och vår första medalj någonsinn på 
damsidan. 

---._ ' ... 
l 
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GEVÄRSSEKTIONEN . 

BROMMASTAFETTEN 

FOr fOrsta gången deltog Amatör Föreningen i 
Brommastafetten. Man kan kalla denna tavling 
för SM för föreningslag, då det ~r den enda 
stora tävlingen där landets bästa föreningar 
deltar med 5-mannalag , vilka skjuter under 
exakt lika förhållanden. Uttagningstävling är 
föregående års Svenska Dagbladstävling dar vi 
lyckades bli bland de sex bästa lagen . 
Brommastafetten gick den 4:e september på 
Lövsta skjutbana. Det var tjugo lag som skulle 
komma till start men Strömsund hade tyvärr 
lämnat walk over , vilket innebar att endast ett 
lag skulle ramla ur. 
BObby hade lite problem att få ihop det absolut 
bästa laget på grund av släktträffar o SV I men 
kunde efter övertalning ändå samla ett slag
kraftigt lag med sig själv, PH, Per och Nils 
Naumburg Jr samt Hans Melander. 
Vädret var bra men det blåste en irriterande 
högervind under hela skjutningen. Då Bromma ej 
hade satt ut n~gra vimplar s~ var det sv~rt att 
se när vinden tilltog respektive avtog, vilket 
glOrde att det blev lite av ett lott rio Hemskt 
m nga lYCkades med konststycket att skruva bort 
sig. Rosersbergs skyttar lyckades med bedriften 
att i första liggandeserien skjuta 43,42,44,43 
samt 45vilket år klart under deras vanliga 
snitt. Huvudtävlingen om Bro~~stafetten börja
de med att en man från varje förening sköt en 
huvudskjutning. I Amatör så startade Hasse med 
126 p (16:e lag). Nisse 13lp (14). Pelle Ulp 
(16), Bobby 133 (15) och sist Per Henrik 131p 
(14 plats). Eskilstuna ledde efter denna första 
omg~ng av stafetten . Klas Gustafsson, Bromma 
Vällingby gick hela tiden omkring med mikrofon 
och intervjuvade deltagarna samt kommenterade 
resultaten vilket gjorde att det var spännade 
lyssning hela tiden. Han lyckades även med 
konststycket att rapportera serierna skott för 
skott vilket säkert gjorde att de som låg p~ 
skjutvallen med nerverna utanför kroppen, 
säkerligen tappade en och annan poäng. 
Andra omgången en enkel serie startade Hasse med 
83p (13), Nisse B4p (14) Per BSp (13), BObby 
B3p (14) och till sist PH som avslutade med 
fenomenala 95 poäng vilket renderade en slut
giltig U:e plats. Grattis Grabbar detta 
betyder att BObby redan nu kan börja med uttag
ningstävlingar inför nästa års stafett. Total
poängen blev 1.0BB p. Segrade gjorde Rosersberg 
med 1114 p vilket även 2:an I 20 Umeå hade. 
Skövde belade tredjeplatsen med 1113 poäng 
Stockholms Central lyckades inte lika bra som 
oss utan åkte ur. Deras träffantal blev 1.025p. 

Efter denna skjutning följde Harry Johanssons 
Vpr - eller som Pelle sa ·SH i jipposkjutning*. 
Jag vill inte hålla med om att det är en jip
poskjutning, utan kalla den för en mycket 
spännande lagskjutniijg. där det gäller att lita 
till varandra. Skjutningen genomförs av tre 
lagskyttar som skjuter samtidigt mot samma tav
la, en skjuter liggande, en skjuter knä och en 
Skjuter stående . Vardera fem skott under en tid 
av fem minuter. 
I vårt lag så sköt Per liggande BObby knäståen
de och Per Henrik stående. De fem provskotten 
får delas mellan skyttarna och man valde 2 ligg 
2 knä och ett st~. Per Herik sköt sina täv
lingsskott snabbast av alla. Det small mitt för 

och efter två minuter s~ var han klar och 
började titta i kikaren . Han meddelade med en 
gång att han lyckats att slarva iväg ett skott 
till vänster - en sjua. l kikaren så såg han en 
hel del tior så han trodde att det skulle bH 
sisådär en 135 poäng. 
Klas Gustafsson meddelade resultaten på ett 
raffinerat sätt - han började med sista plat
sen och poängen för dem. Sen följde lagen i den 
ordning de kom i fast bakifrån och 
framåt. Spänningen var stor när man kom till 4:e 
platsen Ale skf med 135 poäng. Amat~rs namn var 
ej nämnt ännu och vi började vädra morgonluft. 
Nä.r man sedan läste upp tredejeplatsen A 8 
Boden med 136 poäng så var hjärtat i halsgro
pen . Sedan kom det fantastiska - både Mönsterås 
och Amatör hade exakt lika resultat 140 poäng, 
med 9 stYCken 10:or, 3st 9:or, 2st 8:or och en 
1:a. I teCkning i vandringspriset delades 
därmed liksom segern, men då det bara fanns en 
uppsättning av miniatyrerna så fick lotten tas 
till. Stockholms kulturborgarråd Ingemar Jo
sefsson fick nöjet att singla slant och vi 
valde klave. Detta visade sig vara ett bra val 
- priserna blev våra. 
Till sist s~ avgjordes det individuel l a ~ster
skapet som vanns av Lennart Hedberg Skyllberg 
med 139 poäng , före Per Åke Persson F 21 Luleå 
136 och Sture Tibblin Central 136 p. Per Henrik 
kom på sjätteplats på 133 poäng. En mycket 
lyckad dag föt Amatör Föreningen med andra ord. 
Redaktören lyfter på hatten och gratulerar 
grabbarna. 

Ensam ar stark men Amatorer 
re. Bilden visar samtliga gevarsskyttar vid 
Arets mastersxap 1 banskytte. 

.. 
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MÄSTERSKAPET 

19BB års årsprisskjutning med mästerskap av
gjordes den 10:e september på Järva. Som sig 
bör så var vädret bra - rena Brittsommaren. 
Lätta vindar och många deltagare gjorde att 
tävlingen blev ett lyckat arrangemang. 13 
seniorer och B stycken juniorer hade hörsammat 
kallelsen om skjutning både med Armegevär, 
kort håll och luftgevär. 
Som vanligt började vi med ÖSRikspropaganda , d 
vs 15 skott liggande. 
Den följdes aven svensk huvudskjutning och en 
enkelserie innan själva finalen kunde börja . 
Finalfältet bestod av idel kända komhatörer, 
där Bobby fick nöjet att starta på förstaplat
sen med 231 poäng f~l jt av Per på 228 poäng, 
Per- Henrik 224, Lenart Pree 21Bp , Hans Melander 
212 p och Lennart lngevall 210 poäng. Knä.serien 
innebar endast att Per Henrik gick om Per efter 
serien 46 poäng. Bobby lyckades med att pricka 
in 48 poang, vilket punkterade finalen vad 
gäller slutsegraren. Sedan följde ståserien där 
både Hasse och Bobby sköt lika - 31 poäng, 
vilket innebar att Hasse knep 4:e platsen före 
Lennart. 
Slutresultat: Bobby J-son Lind segrare på 316 
p, 2: a P- H Naumburg 306 p och Per Haumburg på 
tredje plats med 29B poäng. Grattis Bobby till 
en välfört jant seger. 
Juniorerna genomförde först en tävling med 
korth~llsgevär där Hicke Thorngren vann med 19 
poäng före Christian J :son Lindh och Malin ln
gevall . 

Luftgevärstävlingen vanns av Christian före 
Malin och Micke, 
För ytterligare resultat - se resultatlistan. 

Tävling A - 15 skott liggande : 

Elit 

l. P-H Haumburg 4B 41 " 142 p 
2. B J- son Lindh 41 48 44 139 p 

B4 
l. HMelander 49 46 46 l41p 
2. GIngevaIl 45 46 41 138p 
J. L Pree 46 46 45 131p 
• • J Cederbrant 41 44 46 131p 
5. L Ingevall 41 42 3B 121p 
6 RIngevall 41 39 31 Il1p 

B56 
l. N Friman 44 43 45 132p 

B66 
l. P Naumburg 39 46 41 132p 

B2 
l. LArvidsson 40 43 46 129p 
2. PArvidsson 45 41 43 129p 
J . T Hellberg 41 41 40 12Bp 

Tävling B Svensk Huvudskjutning: 

Elit 
l. B J-son Lindh 48 49 46 143 P 
2. P-H Naumburg 46 45 45 136 p 

B' 
l. L Pree 46 41 42 135p 
2. L Ingevall 48 48 35 131p 
J. GIngevall 46 46 38 130p 

•• HMelander 46 44 39 129p 
5. J Cederbrant 46 41 2B l21p 
6. RIngevall 43 43 29 Il5p 

B56 
l. N Friman 44 40 24 108p 

B66 
l. , Naumburg 49 46 40 135p 

B2 
l. LArvidsson 45 43 42 l30p 
2. PArvidsson 43 41 31 l21p 
J. T Hellberg J8 J2 JJ 103p 

Tävling C enkelserie. 

Elit 
l. P-H Naumburg 48 40 88 p 
2. B J-son Lindh 48 40 BBp 

B' 
l. L Pree 4B 35 8Jp 
2. HMelander 46 31 8Jp 
J . L Ingevall 48 31 79p 
•• GIngevall 46 31 71p 
5. J Cederbrant 42 25 67p 
6. RIngevall 36 21 6Jp 

B56 
l. N Friman 41 34 75p 

B66 
l. , Naumburg 46 41 9Jp 

B2 
l. LArvidsson 41 J9 80p 
2. T Hellberg 31 36 7lp 
J . PArvidsson 39 14 5Jp 

r den pAgAende Ugjakten! 

Han siktar mellan hakan och bogen, träffar 
Jll811an häcken och skogen. !! 

----~. 
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MÄSTERSKAPET 

l. 
2. 
3. 

•• 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

B J-son Lindh 
P-H Naumburg 
p Naumburg 
HMelander 
L Pree 
L Ingevall 
GIngeval 
LArvidsson 
J Cederbrant 
N Friman 
RIngevall 
r Hellberg 
PArvidsson 

B'C 
231+ 
22< 
228 
212 
218 
210 

Knä 
'8' 
.6 
<l 
47 
.2 
<l 

JUNIORER 

Korthåll 

l. 
2. 
3. 

•• 5. 
6. 
7. 
8. 

Mikael Thorngren 
Christian J-son Lindh 
Halin Ingevall 
Jenny Ingevall 
Harie Ingevall 
Cecilia Thorngren 
Hagnus Ingevall 
Christopher Kandimaa 

Luftgevär 

l. ,. 
3. 

•• 5. 
6. 
7. 
7. 

Christian J-son Lindh 
Hi'llin Tngpvall 
Hikael Thorngren 
Marie Ingevall 
Magnus Ingevall 
Jenny Ingevall 
Cecilia Thorngren 
Christopher Kandimaa 

Stå Totalt 
7,8,8,6,8316p 
7,6,9,7,7306p 
4,5,3,9,8 298p 
7,6,8,8,8296p 
8,7,6,0,8289p 
4,7,3,9,9283p 

19p 
77p 
74p 
69p 
68p 
63p 
60p 
.6p 

207p 
20Sp 
188p 
183p 
178p 
177p 
149p 

41p s;!.rskj. 
47p 45-43. 
44p 
43p 
'2p 
<lp 
36p 
36p 

SKUGGANS POKAL 

Traditionsenligt inbjöd föregående års segrare, 
Amatör till tävlingar på Järva . Nytt för i år 
var dock att förlägga tävlingen till höstsä
songen. Detta för atl skjut programmet på våren 
är så späckat att tid ej fanns att genomföra 
tävlingen då. 
Tydligen hade skyttarna glömt att läsa program
met - så när Bobby skulle kalla samman styrkor
na så visade det sig att många hade missat att 
priCka in detta datum. så för första gången på 

flera år fanns det ingen representant från 
familjen Naumburg med. 
Nu blev det i stället familjen Ingevall som kom 
med två man. 
Tävlingen som är en femmannalagsskjutning vanns 
i år av Skarp A med 834 poäng följt av Amatör 
på 819 poäng. Tredjeplatsen togs av Skarp 6. 
Individuellt var det Ivar Ahlberg som vann på 
111 poäng lika som tvåan Bobby J-son Lindh. 
Trea kom Lars Erik Isaksson med 175 poäng. 
l och med segern så blir det Skarp A som får 
arrangera nästa års tävling och jag hoppas att 
vi då lyckas priCka in tävlingsdagen så att vi 
kan möta upp med bästa laget och därigenom 
återerövra pokalen. 

Resultatlista. 

Lagtävlingen 
l. Skarp A 
2. Amatör 
3. Skarp 6 
4.. Skarp 12 

Individuellt 

B Elit 
l. Ivar Ahlberg 
2.Bobby J-son Lindh 
3.Lars-Erik Isaksson 
4.Cornel Frånberg 
5.Göte Rydstedt 
6.Ingemar Söderlund 

B' 
1.Uno Hahne 
2. Lennart Ingevall 
3.GÖran Ingevall 
4.Jouko Lehtinen 
5.Hans Melander 
6.011e Eklund 
1.Björn Ceder rot 
8.Lars Arvidsson 
9.Arne Broshammar 
lOJan-Erik Stensson 

B66 
1.Edmund Edehammar 
2.Tage Olsson 

B56 
1. Erik OUandt 
2. Bengt Snygg 

834 P 
819 p 
818 p 
136 P 

Skarp A 111p 
Amatör 177 p 
Skarp 6 175 P 
Skarp 6 174 P 
Skarp 12 163 P 
Skarp 6 158 P 

Skarp 6 
Amatör 
Amatör 
Skarp 12 
Amatör 
Skarp A 
Skarp A 
Amatör 
Skarp 12 
Skarp 12 

Skarp12 
Skarp 6 

Skarp A 
Skarp A 

166 p 
166 P 
164 p 
161 P 
161 P 
160 P 
158 P 
151 P 
142 P 
124. P 

H6p 
H5p 

110 P 
169 P 

Finalfaltet samlade runt Bobby. 

-
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KVIBERGSMATCHEN 

Som sig bör när vår systerklubb Kvibergs skyt
teförening fyller jämt så åkte vi ner till 
Göteborg för att visa dem var vandringspriset 
ska stå. Sven Platerud, KVibergs ordförande 
hade bjudit ner oss till 90-årsjubileet den 4:e 
juni och vi hyrde en buss och styrde kosan 
söderut. Tyvärr så fick vi resa utan BObby , 
vilket gjorde att laget var lite försvagat, 
samt att det bara var ett resultat som kunde 
borträknas . ( laget består av 12 man där de 10 
bästa resultaten räknas. 
Efter diverse övertalningsförsök lyckades vi få 
Per att följa med , vilket visade sig vara 
lyckat både för tremannalaget och individuellt. 
Som vanligt blåste det friskt på tävlingsdagen 
så det såg ut att bli en svår match. Göteborga
re är ju vana vid sådant väder vilket gav dem 
en extra fördel. 
När vi kom ut till skjutbanan fick vi bråttom 
då lagindelningen redan var klar och förstala
get redan hade börjat. De våra skötte sig bra i 
första omgången, men sedan kom genOmklappning
en. Lennart Ingevall fick inte ordning på 
grejorna utan slutade ba a på 115 poäng. Detta 
resultat och otur för vår tiondeman gjorde att 
Kviberg kunde vinna matchen med 1264 mot våra 
1250 . Tävlingen för förutanmälda tremannalag 
vanns dock dubbelt av Amatörer. Därefter följde 
själva mästerskapet som blev till en uppgörelse 
inom familjen. Den enda som lyckades spräCka 
trippeln var Ingemar Johansson Kviberg, som 
genomförde en lYCkad finalomgång som gav brons
pengen . Det var 4. Amatörer, 4 Kvibergare en 
från Gillet och en från Färjenä~et ~om 51oq5 om 
placeringarna. Vem som skulle vinna var det 
aldrig tal om då P-H inledde finalen med 48 
poäng i knästående. Däremot så fick Per kämpa 
för att silvret skulle hamna i Stockholm, för 
Ingemar kämpade väl och tog in hela tiden. När 
det återstod 2 skott så kunde P-H slappna av. 
Han ledde då med 20 poäng så endast en kata
strof a la feUaddning skulle hindra honom. så 
blev nu inte fallet utan P- H lyckades hålla 
undan och vinna med 18 poäng. Grattis till mä
sterskapet och den fina poängen. Låt oss samti 
digt lägga oss i träning inför 1990 så att våra 
gäster då får åka tillbaka till Göteborg utan 
lagpriset. 

AMATÖR 
P- H Naumburg 
Per Naumburg 
Lennart Ingevall 
Lennart Pree 
Hans Helander 
NIls Naumburg 
Göran Ingevall 
Carl Naurnburg 
Nils Friman 
Lars Arvidsson 
Pia Arvidsson 

summa 

RESULTAT 

131p 
137p 
115p 
l29p 
l26p 
134p 
124p 
132p 
9.p 

122p 
93p 

1250 

KVIBERG 
Bertil Johansson 
Ingemar Johansson 
Herbert Jakobsson 
Leif Hilmersson 
Gösta Erixon 
Guiseppe Boschetti 
Tryggve Johansson 
Sven Hörnqvist 
Fulvia Salvini 
Alf Johansson 
Arvid Thynell 
Valle Lönnblad 

119p 
130p 
U4p 
112p 
l25p 
l27p 
134p 
l27p 
Ulp 
I28p 
132p 
128p 

1264 

Amatörlaqet samlat: utanf<5r hotell Exelsior i 
G15teborq. 

Tremannalag ; 
l)Amatör l 389p P-H, Per och Lennart I 
2)Amatör 2 389p Lennart P Hasse och Nils 
31Kviberg l 386p Tryggve, Sven och Gösta 
4)Amatör 3 378p Göran Carl och Lars 

Mästerskapet; 
1) P-H Naumburg 
2) Per Naumburg 
J) Ingemar Johan330n 
4) Nils Naumburg 
5) Bertil Brosved G 
6) Tryggve Johansson K 
7) Guiseppe Broschetti 
8) Lennart Pree 

137+96+48+43- 324 
137+94+42+JJ-306 
130+ B6+4 4-I-42-J02 
lJ4+85+39+J5- 295 
137+80+42+35- 294 
134+83+38+32=287 
121+85+37+35- 28 1 

129+84+39+31 -28 

Amatörlaget samlade runt medaljcrion Ingemar 
Johansson Kviberq 3:aPer 2:a och Per-Henrik 
seqrare. 

--_ I". 
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SERIETAVLINGARNA RESULTATBÖRS 
'l'räningstävlinq Bertil Rönnmarks Minne 
Nr 4 16/8 

16/ 8 Elit 
Nar man summerar årets resultat l serietAvling- Tr!ningst3vlingarna P-H Naumburg 142p 

Elit huv dub totalt arna, så blir man både besviken och ledsen. vi Nr 1 19/4 B J- son Lindh DBp 

~~:s började ju bra i både division ett och två och Elit L B J-son Lindb 138p187p 325p 
inför sista omgången var segern så gott som P-H Naumburg HOp B' 2. P-H Naumburg 142p183p 325p 
klar både i Olv l och Olv 2. Då intr!ffar det B J-son Lindh 134p L Pree UOp B' 
som bari inte får hända . Endast 2 man staller B' L Ingevall 11ap 3. L Pree 130p163p 293p skytte 
upp i sista omgången. Detta medförde att vi HMelander B2p GIngevall ll1p •• GIngevall ll1p165p 282p 
bara placerade oss på tredje plats i de bägge L Ingevall 121p 5. L Ingevall ll8pl45p 263p SVENSKA DAGBLADET 
divisionerna. Det hade bara behövts att vi haft J Cederbrant 119p B56 B56 

3-5/6 fulla lag för att vinna. Vi måste ko~~a ihåg B66 N Friman IOlp 6. H Friman lOlpI51p 252p 
detta till n!sta sAsong - så vi inte förlorar p Naumburg 127p 

B2 huv dub totalt tävlingar på grund av slarv. Nu blev det Cen- B2 Ståendetävlinq Elit 
tral som vann i stället och vi får gratulera LArvidsson 124p Nr 4 16/B LArvidsson 137p 165p 302p B J-son Lindh 240p HPR+ MEDALJ 
dem för väl genomförd tävling. i Hellberg lnp Elit PArvidsson ll4p 119p 233p P-H Naumburg 240p HPR+ MEDAW 

B J - son Lindh B4p 
Resultat: Nr 2 26/4 P-H Naumburg 81p B' 
Oiv 1 Elit l : a trininqstlivl SVD 10/5 L Pree 236p HPR+ MEDALJ 
1.Central 697,708,702 , 694 , 514 tot 3315p 19p B J-son Lindh U6p B4-B2 vet L Ingevall 235p HPR+ MEDALJ 
2 . Bromma Vby 682,693,703,683,548 tot 3309p 16p P-H Naumburg 127p LArvidsson 74p Elit C Naumburg 235p HPR+ MEOAW 
3.Amatör I 715,699,700,690,263 tot J067p 15p B' L lngevall 61p B J-son Lindh 240p J Cederbrant 225p 

L Ingevall I25p L Pree 45p P-H Naumburg 240p GIngevall 225p 
Oiv 2 GIngevall llOp PArvidsson 44p N Naumburg 2I8p 
I.Skarp A 654,627,61J,670,506 tot 3070 18p J Cederbrant 104p N Friman 38p B' 
2.Katarina 489,676,654,635,520 tot 2914 17p B66 GIngevall 2.p L Ingevall 236p B66 
3.Amatör 2 624 , 651, 666, 661, D tot 2602 16p P Naumburg 127p GIngevall 225p N Naumburg 10;e p 2J5p HPR+MED 

B3 B2 J Naumburg nop P Haumburg 45:e p 2Jlp HPR+HEO 
Individuellt: J Rönnamrk 125p LArvidsson U7p 
19/5 B2 PArvidsson 114p B66 B56 
Klass Plac N,mn poäng LArvidsson UOp P Naumburg 238p H Friman 229p MEDAW 
Elit 1 P-H Haumburg i90p T Hellberg 116p VPR 12 , 14 3/ 5 

2 B J-son Lindh 180p B56 B3 
B' 2 L Ingevall 171p Nr 3 7/6 P-H Haurnburg 132p N Friman 20Sp J Rönnmark 229p MEDALJ 

9 N Naurnburg I67p Elit LArvidsson I2Sp 
L Pree I60p P-H Naurnburq U9p B J-son Lindh 123p B3 B2 
GIngevall I56p B J-son Lindh 137p P Naumburg 123p J Rönnmark 20Sp LArvidsson 229p HPR+ MEDAW 

B56 H Friman Hlp B' L lngevall 1l9p D Fornell 2Up 
B66 1 P Naumburg 168p H Helander 129p T Hellberg 119p B2 PArvidsson 202p 

L Ingevall 126p J Naumburg 1l7p T Hellberg 196p 
26/5 J Cederbrant 102p J Rönnmark 116p P Rönnmark 196p 
Elit 2 B J-son Lindh lB4p B2 PArvidsson IlSp 

• P-H Naumburg l80p T Hellberg 13Sp C Naumburg U3p 2:a trän.tävl SVD 24/5 
B4 • C Naumburg 174p LArvidsson I2Sp N Friman 93p 

8 L Ingevall 17lp PArvidsson 116p J Cederbrant 90p Elit 
10 L Pree 164p P Rönnmark B4p B J-son Lindh 244p 
12 HMelander 161p Ståendetävlingarna VPR 12, 14 30/8 P-H Naumburg 230p 

N Naumburg 152p Nr I 19/4 HMelander 127p 
B66 3 P NaUmburg I64p Elit R Helander 120p B' 

P-H Haumburg 83p N Friman 10lp L Ingevall 234p 
FRITZ OLSSON 12-15/6 9/6 B J-son Lindh 71p N Naumburg 22Bp 

Elit 5 P-H Naumburg l80p 84 - B2 vet Folke Fagrells Minne 7/6 
9 B J-son Lindh 174p P Naumhurg 81p B66 Elit 

B' 3 N Naumburg 173p L Ingevall 61p P-H Haumburg 184p P Haumburg 240p P-H Naurnburg 243p 
5 C Naumburg I7lp LArvidsson 65p B J-son Lindh 178p H Naumburg 23lp B J-son Lindh 238p 
7 H Helander 168p H Helander 58p T Hellberg 16Jp 

B66 1 P Naumburg 173p J Cederbrant 31p L Ingevall 16Jp B56 B' B2 2 L Arvidsson 17lp LArvidsson 16Jp N Friman 20Sp L Pree 233p 
3 T Hellberg lS6p Nr 2 26/4 H Helander 160p L Ingevall 2JOp 

Elit p Arv!dsson 124p B3 C Naumburg 230p 
16/6 P-H Naumburg 82p J Cderbcant IlSp J Rönnmark 211p N Naumburg 22Sp 
Elit • P-H Naumburg 180p B J-son Lindh 76p H Helander 22Jp 

9 B J-son Lindh 177p B4 - B2 vet B2 J Naumburg 220p 
B' 2 HMelander I71p P Haumburg 69p T Hellberg 207p B Blomqvist 2l9p 

3 L Ingev911 nop LArvidsson 65p LArvidsson 19lp J Cederbrant 2ISp 
7 C NaunIDurg 16Sp L Ingevall 53p PArvidsson 170p 
10 N Naumburg 162p GIngevall 36p B66 

B66 2 P Naumburg 171p J Cederbrant 26p P Naumburg 239p 
B2 2 T Hellberg ISSp 

Nr 3 7/6 B3 
28/B Elit J Rönnmark 211p 
Elit • P-H Naumburg l40p P-H Naumburg 86p 
B' 10 HMelander 123p B J-son Lindh 80p B2 

84 - B2 vet T Hellberg 209p 
HMelander 69p LArvidsson 207p 
L Ingevall 65p 

...... - - - -

~ 
_._-" . 
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RIKSSKÖLDEN 

Elit 
P- H Naumburg 191p 
B J-son Lindh 191p 

B' 
N Naumburg 193p 
C Naumburg 186p 
L Pree 184p 
L Ingevall lSlp 
GIngevall 17ap 

B66 
p Naumburg ISlp 
N Naumburg 18Sp 

B56 
N Friman HJp 

B3 
J Rönnmar);. lalp 

B2 
PArvidsson Inp 
LArvidsson Inp 

rörbundsmästerskapet Bana 28/8 

Huvudskjutning 
Elit 
4. P-H Naumburg 140p 
B' 
10 H Helander 123p 

Mästerskapet: 
3 P- H Naumburg 226+47+42=315p 

Liqqandemästerskapet 19/6 

7 . B J-son Lindh 321p 

Huvudtävi 
Elit 
6 . B J - son Lindh 136p 

B2 
5 . T Hellberg 128p 

FÄLTSKYTTE . 

Under 1988 har det varit klent med deltagande 
på fOrbundsfäktskjutningarna varför endast två 
tävlingar redovisas. ( fältskjutning nr 5 1/2 
var det ingen Amatör som ställde upp il. 
Slutresultatet i division 3 blev d<l.rfÖr att vi 
hamnade på en 3:e plats med 6 poäng . Segrade 
gjorde Järna 2 9p före Polisen 2. Skärpning 
grabbar!! Vi måste se till att deltaga alla 
omgångar i annat fall kan vi inte räkna med att 
bli uppflyttade i seien . 

Fältskjutning nr 4 30/1 Turinge 

Div 3 Amatör - Polisen 2 32 - 71 

Hans Melander 17 träff 
Göran Ingevall 15 träff 

Föreningsmästerskapet 13/3 Nynäshamn: 

l P-H Naumburg 
2.L Pree 
3.J Naumburg 
4.B Blomquist 
5.G Ingevall 
6.L Ingevall 
7.P Naumburg 

20+12=32 träff 
19+7 =26 träff 
17+9 :26 träff 
12+12 .. 24 träff 
17+6 ,,23 träff 
15+0 "'15 trUf 
12+3 "'15 träff 

Amatörs fältskyttar samlade Lör obligatorisk mästerskapsbild. 

Klass 
Elit 
P-H Naumburg 

B J - son Lindh 

B • L Ingevall 

N Naumburg 

C Naumburg 

L Pree 

J Cederbrant 

H Helander 

J Naumbu rg 

Glngevall 

Rlngevall 

B3 
J Rönnmark 

B2 
P Rönnmark 

R Melander 

LArvidsson 

PArvidsson 

T Hellberg 

B56 
N Fr iman 

B66 
P Naumburg 
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SKYTTESPEGEL tom 7/9 1987 
liggande ställn Huvudskj . enkel dubbel 

47,50, 44,43 43,40,45 140, 139,142 90,88 183, 180 
45,4 7,49,46, 39 ,41, 45 140, 135, 180,180 
48,4 7,47, 48, .0 181,190 

48 , 47,47 ,48 39 , U, 41 134,136,137 B8 187,174 , 
45,48,48,45, 138,143 171,182 , 
46,45,47,48 180 , 177 

48,4 7,48,47, 39 44,38 
47 ,4 6,48 , 48, 37,38 , 40 
47 48 48 49 42 41 38 

47,47,46 ,45, 39,40,40 
45,45 31,37,40 

44,49,44,46, 39 , 39 , 36 
44,42,49, 39 , 41,42 

47,47,48,49, 40,34 , 34 
45 , 46,46,45, 38,42,35 
46,47,48, 

44,47,44,46, 28 ,21, 28 
46,45,43,45, 25, 
45,47 , 46 , 47, 

47,46,46,46, 40,42,43, 
50,46 , 47,48 , 39 , 40, 41, 
46,46,4649 , 39,42,39 

'3, 

44 , 46,46,46, 35,25,34, 
Du som ännu in uppfyllt 46, 43 , 45 , 47, 43,35, 37 , 

45,46, 47,46, 38 ,31,41, fodrin arna fö märke -

41,39,37,43, 29 , 27, 
--;u ut iII Jär och kozrp-

43,36, letter dina s ier. 

43,41,41,47, 35, 

39, 

42,44, 

47,43,43 , 44, 33,40 
47 , 47,45 , 46, 
43 , 48 ,4 2,44 , 

44,42,41,45, 
41 , 43,43,41, 
39,39,39,38, 

42 ,45, 47,43 , 
42 ,40,43, 41, 
41,43 , 40,45, 
45,44,42,46, 

42 , 45 , 43 , 41 , 36, 31,31 , 
43,44,43 , 44 , 23 , 31,23, 
43 ,4 4,4 4,4 4, 24 , 34 

48 ,48, 48 ,48 40,47,40 
47,49,48,48, 40,43,43, 
47 ,4 7,47,49, 42,44,44 , 
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VI GRATULERAR 

~Professo[ slog elev!M - Detta var en tid
ningsnotis man kunde läsas någon gång på 40-
talet. 
Det låter värre än det i verkligheten var, 
sanning och saga så gick bägge kombattanterna 
ur striden utan skador. Det var vid Akademiska 
mästerskapen i skytte någon gång under 40-
talet som vår medlem och Kvibergs hedersordfö
rande aO-åringen Lennart Rönnmark ställde upp 
i Skjutning och lyckades uppnå det bästa 
resultatet. När han sedan kom ner till järn
vägsstationen i Lund så hade man redan tryckt 
löpsedlarna med denna rubrik. 
Lennart som i dagarna passar på att fira sin 
80 års dag vill vi i styrelsen gratulera med 
dessa rader, så här på distans. Senast vi 
träffades var i samband med den traditionella 
Kvibergsmatchen i juni som ju en gång i tiden 
(1950) startades på intitativ av bröderna 
Lennart och Bertil Rönnmark. Ofina som de nu 
var mot gästerna så tog de hand om lagsegern i 
år men det Ur vi bjuda på och i stället satsa 
på 1990 när vi jubilerar. 
Lennarts gärningar för skyttet har inte bara 
inneburit tävlings framgångar i de 2158 täv
lingar han deltagit i under årens lopp, utan 
dessutom av mer administrativ art genom sin 
post inom Frivilliga Skytterörelsen. Som 
ordförande i Skytteöverstyrelsens vu mellan 
1912 och 1919 hann han medverka till att fatta 
många viktiga beslut som gagnat Skytterörel
sen. Ett av de viktigaste uppdragen som 
Lennart kan ta åt sig äran av var nar han 
lyckades förmå politikerna att flytta skytte
rörelsen från jordbrukS och handelsdepartemen
tet till att ligga under försvarSdepartemen
tet. 
Jag tror att alla Amatörer tillsammans med oss 
stämmer upp i ett samstammigt HURRA. 

Lennart 
stratilr ger 
klubban ska 

Lennart. En stor skytt och 
vAr egen ordt~rande lite tips hur 
svingas och siktet ska skruvas. 

Under 19S5 har Familjen Brita och Johan Magnius firat 160 lrsjubileum. 

10 

Det började med att Johan fyllde SO den 30 maj. Föreningen gratulerade genom Yngve Zackrisson, 
Bobby, Lennart , Göran och Erik. Sedan så jubilerade Br i ta den 30 augusti Lennart, Göran Bobby och 
Erik passade då på att avlägga visit hos fÖde l sedagsbarnet . Vi andra som e j kunde deltaga gratu
lerar hedersordföranden med maka så här lite i e fterskot t. 

• 
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SVARTKRUTSSKYTTE 

Då sasongen nu går mot sin !nda mAste man sätta 
sig ner och summera Föreningens första fram
gångsrika tävlingsår i denna så roliga form av 
skytte. Vem trodde val när säsongen började att 
vi skulle få både medaljer i lag vid SM för 
slaglåsreVOlver, Individuellt SH guld i gevär 
stående 50 m, tredjeplats i slaglåsallsvenskan 
( i vår division), NM guld i gevär samt EM 
brons i gevär!!! 
När var det senast vi hade detta facit ???? 
Nedan följer referat från respektive tävlingar 
samt prislistor som jag hoppas manar till 
traning hos skyttarna så att vi även 1989 kan 
visa att Amatör är en förening att räkna med. 

Allsvenska slagl lsrevolverallsvenskan 

Föreningen ställde upp med laget Lars och Pia 
Arvidsson samt Lennart Pree . 
Det sköts fem omgångar och facit blev att vi 
vann två fick oavgjort i en samt förlorade två. 
Retligt var att vi i sista matchen mötte Kumla 
lag två som tidigare ej skjutit så bra resultat 
som oss i någon omgång. Därför var vi optimi
stiska till Silvermedaljerna före resultatli
stan kom . Dock had de lyckat med bedriften att 
U ihop 261 poang mot våra 254 vilket gjorde 
att vi fick nöja oss med bronset. IKumlas snitt 
245,4 p mot våra 258 , 25) Trots allt får vi vara 
nöjda och vi kan glädjas åt att vår totalpo!ng 
stod sig väl i konkurrensen. Segrade i Division 
l gjorde Härlanda med 1359 poäng, 9 poäng före 
Karlskrona och Tyresö. 

Div 3D 
Österlen J 1293 P 10p 
Broaryd 1250 p 7p 
AMATÖR 1287 P 5p 
Kumla 2 1243 p 4p 
Magnus Stenbock 1231 p 4p 
Slite 1071 p Op 

Kruthornet 1988 

En regnig lördagsmorgon i slutet av augusti 
stod Amatörs svartkrutskyttar redo ute på 
Kaknäs . Efter nogranna förberedelser stod allt 
klart för SAF:s första inbjudningstävlan i 
svartkrutsskyttets ädla konst. Valet hade 
fallit på 3 mannalagskamp med slaglåsrevolver , 
som hitintills varit oprövat i svealandsregio
nen . Från l inbjudna föreningar i Stockholm
strakten deltog slutligen l lag representerande 
4 olika föreningar. Tyresö kom mangrannt med 
hela 4 lag . 
När svaveldimmorna slutligen sjunkit undan 
kunde Srommas lag knapPt men rättvist kliva 
fram som segrare. Individuellt gick segern 
ofint nog till en Amatörskytt. 
Samtliga 21 deltagare tycktes trivas med till
stallningen, varför den förhoppningsvis årliga 
skjutningen i SAF :s färger nästa år skall göras 
tillgänglig för i stort sett hela östsvenska 
regionens svartkrutskyttar . 

Resultat 

Laqtivlan 

l. Bromma 264p 
2. Tyresö l 263p 
J. Tyresö 2 259p 
4. Tyresö J 255p 
5. AMATÖR 254p 
6. Taxi PK 239p 
7. Tyresö 4 227p 

Individuellt 21 deltagare 
l . Lars Arvidsson 
2. Mikael Snkerud 
3. Mikael Blange 
4. Anders Hammarvall 
5. Anders Hagman 
6. Leif Palmqvist 

Amatör 
Tyresö 
Bromma 
Bromma 
Tyresö 
Tyresö 

IIp 
np 
99p 
99p 
99p 
97p 

Bildsvep trAn prisbord och pristagare vid vAr 
nyinsti ftade svartk rut stäv l i ng. 
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Nordiska Mästerskapen 
Resultatlista 

Kuchenreuter ( slaglåspistolI 
l . Marie Srunson 
11. Lars Arvidsson 

COLT 
l. 
1l. 
20 . 

(slaglAsrevolver) 
Rista Alanka 
Pia Arvidsson 
Lars Ärvidsson 

Valkyrie (dame r gevar 100 m) 
l. Pi a Arvidsson 

Whitworth (fritt gevär 100m) 
l . Ragnar Hegge 
4 Lars Arvidsson 

Vetterli (gevär stå 50m) 
l . Ari Linneri 
5. Lars Arvidsson 

Sverige 
Sverige 

Finland 
Sverige 
Sverige 

Sverige 

Norge 
Sverige 

Finland 
Sverige 

Boutet (4 - mannaalg 
1. Finland 
2. Sverige 
3. Norge 

slaglåspistol) 
3S3p 
349p 
321p 

93p 
89p 

95p 
89p 
86p 

88p 

94p 
88p 

93p 
9lp 

I Svenska laget deltog L Palmqvist 9lp, L 
Arvidsson a9p, C Alvarsson S5p och L Nartinsson 
84 p. 

1988 lrs SM i Svartkrutsskytte. 

Ärets SM som gick den 11- 18 september arrange
rades av Borgens Skyttegille på Kaknäs skjutba
nor. på lördagen sköts enhandsltlasserna. I 
klassen slaglåsrevolver fri med över 10 delta
gare , gick Lasse Arvidsson miste om en medalj 
efter Skottspridningsmätning med två andra 
skyttar . Han delade dock en stark 4:e plats. l 
största klassen slaglåsrevolver repli ka lycka
des Lennart Pree bäst med en 18:e plats i 
konkurrens med över 90 deltagare . Lördagens 
stora glädjeämne för Amatörs räkning var att 
vårt 3 manna lag i revolver bestående av Pia, 
Lasse och Lennart i konkurrens med Il andra lag 
sköt till sig bronsmedaljerna i SH-tävlingarnas 
enda laggren. Dä rmed fick åtskilliga lag i 
allsvenska seriens division 1 och 2 se sig 
slagna av SAr-laget som i år skjutit i 3:e di
visionen. 
I söndagsförmiddagens hårda sidvind blåste 
tyvärr Pias chanser till att få kliva upp på 
prispallen i grenen gevär 100 meter liggande 
för damer (Valkyriei bort . De tre flickorna på 
prispallen sköt samtliga under eftermiddagen, d 
förhå llandena hade förändrats totalt. (Det blev 
vindstilla lagom till de t re sista skjutlageni 
Amatör fick i stället revanch i söndagens sista 
tävlingsgren , fritt slaglåsgevär 50 m stående. 
Med nytt personbästa 96 p, l YCkades Lasse 
försvara sin titel frAn' förra årets SH . på 
silverplats förra årets NM-mästare och VM sjua , 
på bronsplats förra årets VM- sexa och utanför 
prispallen årets EM-tvåa. så kampen var tuffare 
än någonSinn i år. 

Resultat : 

SlaglAsrevolver repro: 
Lennart Pree 81p 18 :e plats 
Pia Arvidsson 83 p 36:e plats 
Lars Arvidsson 81 p 22 :a plats 

SI aglåsrevol ve r Fri: 
Lennart Pree 86 p 21 :e plats 
Pia Arvidsson 19p 45 :e plats 
Lars Arvidsson 91 p 4:e plats 

Slaglåsgevär 100m liggande damer : 
Pia Arvidsson 16p 5:e plats 

Slaglåspistol : 
Lars Arvidsson 88p l1:e plats 

slaglå sgevär militärt: 
Lars Arvidsson 70p 11 :e plats 

Slaglåsgevär fritt 100 m liggande: 
Lars Arvidsson BB p 4:e plats 

Slaglåsgevär fritt 50 m stå: 
Lars Arvidsson 96 p l :a plats 

Bakladdat gevär : (Nytt ej inskjutetl 
Lars Arvidsson H p 10:e plats 

Revolver 3 manna lag 
II Tyresö 
21 Säve PK 
3) /\MATOR 
4) Södertälje 
5) Bromma 

272 P 
266 P 
257 P 
251 P 
257 P 

.. 
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PISTOLRAPPORT 1 1988. 

pistol sektionen har under 19B8 preciS som tidiga
re år vidkännts en stadig tillströmmning av nya 
medlemma r, vi har nu ca . 60 skyttar i rullorna. En 
väldigt rolig utveckling som dock inte är helt 
problemfri, hur sysselsätter man t.ex. alla dessa 
skyttar utan att dom får intrycket av att det går 
slentrian i skjutandet? 
Svaret kan vara nya tävlingsformer , deltagande på 
flera externa skjutningar kanske. Om Du som 
skjuter har några ideer så tveka inte att framfö
ra dessa till Urban eller mig. 
Ett förslag är att alla Ni som vill deltaga på 
externa skjutningar typ fältskytte , OBS bronsmä
keskrav, och/eller banskytte meddelar detta till 
oss så kommer vi att försöka få ut information om 
kommande tävlingar anti ngen via brev eller på 
någon form av anslagstavla i skjutboden. 
Ja det här var mina funderingar kring hur man kan 
försöka vidmakthålla int resset för pistolskytte. 
vi kommer naturligtvis också att även under 1989 
bibehålla det omfattande träningsoch tävlings 
programmet men även här gäller det för dig som 
skytt att komma in med förSlag på ändringar. 

alN! UNDER 1988 

Hittills har 1988 varit ett av föreningens mest 
aktiva pistolår. Inte bara det att programmet har 
varit det största på flera år med flera rena ny
bOrjarskjutningar inlagda, vi har även haft en 
för oss stor extern representation. Härvidlag får 
naturligtvis Lasse och Pia Arvidsson ta på sig en 
stor del av äran, utan den sporre som dom ger oss 
hade det inte blivit som det blev. Vad har då 
hänt? Det har börjats med svartkrutsskytte i 
föreningen , ett lag i revolverallsvenskan med 
väldigt fina resultat (se separat artikel). Den 
här utvecklingen med svartkrut är någonting som 
vi förhoppningsvis under 1989 kommer att satsa 
mycket på. Bara det att föreningen, med goda 
resultat, var representerad vid SM initierar na
tu r ligtvis at t fler börjar. Lasses svartkrutsge
nomgång som avhölls den 9 maj emot togs mycket 
positivt av dom som deltog, att sen Lasse och Pia 
gö r fina resultat vid NM, EM, VM och flera, för 
mig okända, förkortningstävlingar är också 
jätteroligt. 
Föreningen har också deltagit flitigt i ett 
flertal externa skjutningar bl.a . for ett helt 
g1lng skyttar iväg till Hofors för att deltaga i 
Göskerundan i april. 
Härvidlag vill jag passa på att å alla skyttars 
vägnar tacka "grand old man" Eric Thor för hans 
bidrag, vilket har underlättat ekonomiskt för oss 
som deltagit på nämnda externa skjutningar. Vi 
har kanske inte alla gånger placerat oss bland 
dom fem bästa, (gäller ej Lasse och pial , men var 
det inte Coubertain som sa "Det vikt igaste är 
inte att vinna utan att deltaga". 
Även nybörjarna i föreningen , vilka inte alltid 
kan deltaga externt , skall naturligtvis också 
stimuleras . Även här har nämnde Eric Thor med 
hustru Karin gått in och stöttat. I år med ett 
hederspriS till bäste nybörjare , max bronsmärke, 
vilket tävl as om samtidigt med VPR 71 som jag 
kommer till senare i artikeln. 

Ja det ser positivt ut för föreningen , en trend 
som vi ska försöka bibehålla även i framtiden. 

VPR 67 

Även i år har denna täVling rullat på med 
sina sex omgångar , av vilka dom tre bästa 
räknas. Som segrare i år står liksom förra 
året Lennart Pree med 394 poäng på andra 
plats kom Nils Friman 376 p. och därefter kom 
i ordning Niklas M, Danne L samt Urban al la 
nämnda får poäng i fallande skala. 

MÄSrERSKAPET 

Mästerskapet avhölls i år som vanligt på 
Kaknäs en solig vardag. Efter grundomgången 
gick följande skyttar till final, pia A, Rolf 
I, Lasse A, Lennart P samt Niklas M. 
De två serierna i finalomgången medförde inte 
någon placeringSförändring varför vi i år 
hyllar Pia Arvidsson som mästare å bana. Där
efter följde maken Lasse Arvidsson och på 
tredje plats kom Rolf Ingevall, ett storl 
grattis till de duktiga skyttarna. 

Lenna r t 

_ 1,-. 
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INGEVALLS KANON 

Om detta pris sköts i år för sista gången. Det har löpt under fem år och spänningen var natur
ligtvis stor om vem som skulle ta hem kanonen för alltid. Vi ska inte gå h~ndelserna i förväg 
utan redovisa skjut resultaten först. l tävlingen vann den icke okände Pla Arvidsson på 140 poäng, 
en poäng före Lasse som hade 139 poäng. Därefter följde i ordning, Nicklas H 138 p, Lennart P 132 
p, Rolf l 121 P samt Nils F på sjätte plats med 111 poäng. Totalt deltog 18 skyttar vilket Ur 
anses vara bra. 
Hur blev det nu med kanonen. Vem blev legitimerad kanonjär? Lottens resultat tyder på att Mära 
den som äras bör- en av föreningens förgrundsgestalter, vilken vi har mycket av föreningens 
framgångar att tacka för . Nog med snack, Lennart Ingevall tog kanonen . Grattis säger vi och 
framför allt Thorsten Ahlquist som initierade tävlingen för att hylla Ingevallarna för deras 
insatser. 

Skulle det har då bli slutet för en numera tioårig tradition som började med Harry Frimans öppna 
minnestävling? Svaret är naturligtvis NEJ. Vad bli det då? Jo , den icke inom föreningen helt 
okände Eric Thor sätter upp ett pris att skjuta om de närmaste fem åren. Namnet på detta pris 
blir, Thors Hammare vilket naturligtvis kommer att locka lika stora deltagarskaror som de tidiga
re priserna gjort. 

VPR 71 Lennart Sandstedts vpr 

VPR 71? FrAgar sig vän av ordning. Vad är det? 
Ja informationen som gått ut kring denna tävling får nog anses vara något sparsam, men har kommer 
nu stadgarna för tävlingen. 

- Om Lennart Sandstedt s vpr skall fem omgångar skjutas varav de två bästa ska räknas. Därefter 
skall en sjätte finalomgång Skjutas, till denna sjatte omgång går de fem bästa från grundomgång
arna. För att överhuvudtaget komma till finalen krävs att man deltagit minst tre av 
grundomgångarna.På grundomgången skjuts fyra serier om fem skott föregångna av fem provskott, 
markering efter respektive serie . Finalen avgörs med två femskottsserier varav den första med 
markering efter serien och den andra med markering efter varje skolt. 
Till vinnare koras den som har högst resultat när man adderar grundomgångens två bästa resultat 
med finalomgångens resultat. Priset som utgår är hemligt, en hemlighet som kommer att avslöjas på 
årsmötet 1989. 

Nllr denna artikel :!ikrev:!i hade vi preci:!i av.slutat de fem för.sta omgångarna, villta redovi:!id:!i 
här . Lasse A 359 p, Lennart P 358 p, Pia A 353 p, Nils F 346 p, Willy P 325 p. Dessa fem går till 
final. Om någon av ovan nämnda ej dyker upp fyller vi på underifrån med sjätte plats och så 
vidare. 
I denna tävling räknas också bäste nybörjare, max bronsmärke , vilken erhåller Eric och Karin 
Thors hederspris. 

Utöver dessa tävlingar har en rad träningsskjutningar genomförts under vilka möjlighet till 
märkestagning har erbjudits, tagna märken kommer att redovisas i nästa nummer av tidningen . 

Vi har även haft en stor inbjudningstävling i tremannalag svartkrutsskytte vilken redovisas i 
separat artikel. 

Säsongen går nu mot sitt slut men vi har fortfarande kvar en rad med träningsskjutningar framför 
oss, och vi hoppas på ett sto t deltagande. 

.. 
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PISTOLMÄSTERSKAPET I FALTSKYTTE 

Lördagen den första oktober avhölls mästerska
pet i fältskytte på Kaknäs. 
Nytt för i år var att vi inbjudit Tyresö PK 
till en lagmatch, där reglerna var sådana att 
både bra resultat och stort antal deltagare 
premierades. ( 6 poäng till segrare 5 till 2:an 
osv till 20 man som får en poäng) 
Fredagkvallen hade ägnats till att spika tav
lor , så när vi startade klockan 10 så var det 
bara att hålla i. Vi startade två lag samtidigt 
så att väntetiderna ej skulle bli så långa . 
Målen var l agom krångl iga så det blev ingen 
fullträff - men nästan. Pia Arvidsson gick ut 
första laget och visade direkt vem som skulle 
vara med och slåss om guldmedaljerna. Första 
målet en helfigur 6 träff. 2:a två däck 5 
träff. Sen var det idel sexor på huvudmålet, 
hj1l.lmen, 1/6 delen , hunden, e30, 520 och 1/8. 
Ingen annan lyckades med detta goda resultat 
utan vi får lyfta på hatten och gratulera Pia 
till ett nytt mästerskap. Dubbelmästare i pi
stol 1988 jo jag tackar! Efter henne kom det 3 
grabbar från Tyresö, vilket även grundlade 
deras seger i l agtävlingen. Tyresö vann med 18p 
mot våra 17 .Totalt startade det 24 stycken 
Skyttar, vilket vi får beteckna som mycket gott 
resultat. Dock finns det plats för flera så 
börja träna nu för deltagande 1989. 

Mästf!rskapet: 

l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
1) 
BI 
9) 
10) 
11) 

Pia Arvidsson 
Lars Arvidsson 
Willy Pålsson 
Martin Ahlqvist 
Lennart Pree 
Dan Liljeström 
Håkan Nilsson 
Sten Nilsson 
Urban Nilsson 
Joakim Bruhn 
Bob eohn 

EXTERN RESOLTATBÖRS 

35trUf 
3lträff 
30tra!! 
29trHf 
29träff 
28träff 
24träff 
2lträff 
20träff 
19träff 
7träff 

Här kommer en uppställning över de externa 
tävlingar som amatörer har deltagit i , och 
deras resultat och placeringar. 

Magnumdraget 1988 

Klass 9 mm Pia Arvidsson 24 plats 33/15 
Klass 45 Le Lasse Arvidsson ID plats 28/11 

Taxi PK:s bantäv1inq 28/5-1988 svartkrut 

Slaglåspistol Lasse Arvidsson l :a plats 93 p 
Slaglåsrevolver LArvidsson l : a plats 93 p 
Slaglåsrevolver PArvidsson 2:a plats 90 p 
SlagUsrev fri PArvidsson 5:e plats 84 p 

Össebyträ!!en 8/5-1988 

Vapengrp C klass 3 LArvidsson 25:e pI 46/20 
Damer klass 2 PArvidsson 7:e pI 37/19 

Banskjutning Järva 1/5-1988 

Lagtävling 18 plats 762 poäng 
Klass 3 e LArvidsson 45 :e plats 279 p 
Klass 2 e M Ahlquist 35:e plats 209 p 
Klass 2 C U Nilsson 36:e plats 199 p 
Klass l e N Meranius 25:e plats 236 p 
Klass l C D Liljeström 30:e plats 214 p 
Klass 2 dam e PArvidsson 5:e plats 274 p 

Fyristräffen 10/ 4-1988 

Klass 3 A LArvidsson 26:e plats 54/0 
Klass l C O Liljeström 36:e plats 44/0 
Klass l C N Meranius 58:e plats 27/2 
Klass 2 e M Ahlquist sista plats 30/0 

Göskerundan 4/4-1988 

Klass 3 C LArvidsson 29 :e plats 42/24 
Klass 2 e M Ahlquist 40:e plats 32/14 
Klass l C O Liljeström 23 :e plats 34/16 
Klass l e N Meranius 55:e plats 20/14 
Klass Dam 2+3 PArvidsson l:a plats 43/25 
Klass 3 A LArvidsson 10:e plats 40/20 
Klass 2 A M Ahlquist l3:e plats IS/Il 
Klass 1 A D Liljeström ll:e plats 20/9 
Klass B 2 revolver LArvidsson 9:e plats 
Klass B 2 revolver PArvidsson 35:e plats 

Örloqsberga kycklinqjakten 27/3-1988 

Damklass e PArvidsson 10 :e plats 40/20 
Klass 3 A LArvidsson 17:e plats 38/19 
Klass 3 C LArvidsson 17:e plats 47/23 
Klass 2 e M Ahlquist 52:a plats 21/18 

L.o .S FBU skf v!r!ältskjutninq 6/ 3-1988 

Klass 2 A N Friman 9:e plats 19/11 
Klass 2 e M Ahlquist 45:e plats 21/16 
Klass 3 C LArvidsson 5:e plats 47/19 
Klass e Dam PArvidsson 3:e plats 40/1B 

Spånga-Hässelby PK:s fältskjutning 14/2-88 

Klass 3 e L Arvidsso 54 :e plats 40/16 
Klass 2 e H Ahlquist 53 :e plats 26/14 
Klass C Dam PArvidsson 12:e plats 35/16 

AVSLUTNING 

Som avrundning vill jag passa på att tacka alla 
Er som gjort 1988:års skjutningar möjliga att 
genomföra, det ar roligt men samtidigt ganska 
jobbigt att försöka leda föreningens största 
sektion, så utan Er hade jag stått mig mycket 
sUtt. 
Så ett stort tack till Lasse, Pia, Eric, Urban, 
Lennart, Danne, Nicklas samt en förhoppningsvis 
förstående fästmö Margareta. 

Det var allt hoppas jag. 

Martin Ahlquist 
sektionschef pistol 

-- '. ' 
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IDROTTSSEKTIONEN 

Vårorienteringen 

I år hade vi gOdkännt väder och med en ny 
banläggare Thomas Karls , så borde vi varit fler 
att utnyttja denna möjlighet till frisk luft 
och motion. Banan var lagd på vanlig plats ~~n 
lite anorlunda sträckning. När alla återkommit 
från skogen och tiderna räknats ut så stod 
Feimans Krister som segrare och mästare. Nils 
Feiman hade förståss som vanligt tagit handi
kappriset men inte nog med det - han blev också 
totaltvAa! 3:e man blev Sten F som kom i mål 
som om han varit i slagsmål. En snubbling med 
nosen före i berget gjorde att han blev t vungen 
att uppsöka sjukhus direkt efter tävlingen . För 
övrigt saknade vi både damer och juniorer i år. 
vi hoppas på bättre deltagarantal vid höstakti
viteterna . 

Qurre 

Resultat : 

1.) Krister Friman 43 min 
2. ) Nils Friman 49 min 
3.) Sten F Berglund 53 min 
4.) Peter Andersson 53 mi" 
5. ) furt Hallman 84 mi" 
5. ) ke Tobiasson 84 min 

lO-Kampen 

I dagarna 4 och veckorna 3 utkämpades Arets 10-
kamp . Efter onsdagen den 31 aug. stod det klart 
att KG i hård konkur rens segrat före Sten F. 
Stene var starkast i löpningen medan KG klart 
knep kasten . Hoppen var betydligt jämnare . 
Märkas bör att Sten F på grund av tidsskäl va r 
tvungen att göra alla grenarna pA en kväll. Vi 
andra hade förmAnen att t a det lite pö om pö 
och omväxlande ute respektive inne , utnyttja 
Bosöns enastående anläggningar . Till Er som 
inte utnyttjade denna enastående chans en enda 
kväll av fyra möjliga, vill vi som var med 
rikta denna uppmaning: Försök att få tid nästa 
år ! Magnus, Mats och Ola förgyllde vAra dagar 
och gav oss hopp om Aterväxt i framtiden. Vi 
fick altså ihop en juniorklass där Magnus 
segrade framför de andra tappert kämpande. 
Vi gratulerar Sven Nilsson till sina 21.745 p 
totalt och bidrag ur Löwenhielms prisfond. Det 
blir till och göra en omstart inför nästa år . 
Till sist en uppmaning till de som aspirerar på 
att bli inskrivna i idrottshistorien: Ou som 
ligger kring 15 . 000 poäng. Med en insats i 
nästa års och 1990 Ars upplaga av tiokampen 
kommer du säkert upp i 20 . 000 poäng och därige
nom erhåller du priset i samband med 100 års 
jubileåt. Därmed blir du inskriven i 100 års 
boken! Det du - det är väl nAgot att kämpa för. 

Resultat : 

K G Frlman 
Sten F Berglund 
Krister Friman 
Fred Akerström 
Thomas Granlund 
Ake Tobiasson 
Qurre Hallman 
Sven Nilsson 
Nils Friman 
Henrik Bruhn 
Mats Ridderström 
Ola Åkerström 
Magnus Akerström 

3. 437p 
3.192p 
2.4Slp 
2.HOp 
2.047p 
2. 00Sp 
1. 950p 
1.949p 
1. OOSp 

90Jp 
asop 
7asp 
Sa7p 

ERNST LÖHENHIELMS PRISFOND 
tabelltoppen : 

Ake Tobiasson 
Sten F Berglund 
Sten Ährberg 
Erik Westin 
Fred Akerström 
Lars Lefvert 
B Löwenhielm 
G Löwenhielm 
Thomas Granlund 
BObby J-son Lindh 
K G Friman 
TOIIII\Y Äkerström 
Lenna rt P ree 
Krister Friman 

Mästare o l :aoldb . A 
Silverjet.l:aoldb. B 
seger seniorklassen 
Bronsjet. 2:aoldb. B 
2:a oldb. A 
3:a oldb. B 
4:a oldb. B 
5:a oldb . B 
seger veteran 
3:a oldb. A 
seger Junior 
2:a Junior 
3: a Junior 

19 . 745p 
19.164p 
l 8. 973p 
la.Oa9p 
I5 . a99p 
15. J07p 
lS . SaOp 
lS .126p 
12.469p 
10 . 404p 
9.9a6p 
9. 799p 
9.297p 
B.S57p 

Höstorienteringen 

pA ny mark och med ny banläggare borde vi ha 
lockat fler deltagare. En mer än våroriente
ringen lyckades vi dock f A ihop . Plats var den 
frAn skidtävlingen välkännda Ängsjö Frilufts
gård (skidtävlingen blev dock inställd i år) 
på Thomas lagom lättorienterade bana , så visade 
det sig att en ur klanen Friman åte rerövrade 
mästerskapet. Med en betryggande marginal knep 
Peter Andersson l :a platsen före Henrik , som i 
rättvisans namn bör nämnas , slog upp en gammal 
skada . Olycka hände just när han skulle sprinag 
om författaren. Oet såg mycket otäckt ut vill 
jag lova. 3:e platsen erövrades aven ny förmå 
ga och medlem vid namnet Björn Levin . Vem vann 
då handikappriset? - Jo återigen Nils Friman! 
Tävlingen avgjordes i underbart väder och 
därför synd att inte fler skyttar än Martin 
vågade sig ut till skogen denna höstlördag. 

1.) 
2. ) 
3 . ) .. ) 
5. ) 
6.) 
7. ) 

Peter Andersson 
Henrik Bruhn 
Björn Levin 
K G Friman 
Qurt Hallman 
Nils Friman 
Martin Ahlquist 

4S , 17min 
49 . 43 min 
50 , 33 min 
75 , 20 min 
79 , 25 min 

104,04 min 
Felstämpi. 

på gen syn till vintern . 

Idrottssektionen . 
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REDAKTÖREN RAR ORDET . 

Så sitter man här igen och försöker sammanstäl
la de prestationer som utförts på skjutbanan 
och på de idrottstävlingar som hitintills gått 
av st apeln i Ar . 
Jag blir imponerad och samtidigt mycket glad 
över att det återigen har kommit in friskt blod 
i föreningen , vilket säkert kommer att sporra 
oss gamla medlemmar till ökat deltagande. Vad 
sägs om EM brons NM guld, SM guld , bara för att 
räkna upp nAgra av de prestationer som våra 
medlemmar utfört. Det var ju ett tag sedan vi 
kunde se föreningsmedlelMlar ta medal jer i så 
stOra sammanhang . 
Styrelsen kommer att få angenäma problem med 
att utse årets vinnare av Representatpriset. 
Kanske rentav det blir en dam i Ar?? 

100 Ars komitteen har börjat förberedelserna 
för jubileumsskriften och jag fick det stora 
nöjet att forska runt Aren 1911 - 1919. Bläd
drar man i gamla medlemsblad så känner man 
stolthet för föreningen eller vad sägs om denna 
kavalkad pA deltagare från SOmmdr OS 1912: 

Till funktionärer vid OS i Stockholm utsågs 
följande S.A.F are: 
W Clemens 
W Cronholm 
Gösta Drake 

E Ki llander 
ALagerberg 
L B SchAnberg 

A Wahlstedt 
O Sjögren 

S RAlamb 

E Carlberg 

C E Taube 

Björkenstam 

Dommare i kasttävlingar 
Tolk 
Ledare för tävlingen i 
dragkamp samt i gAng 
tävlingen. 
Härold 
Ordningsmarskalk 
Domare i hopptävlingar 

"' Läkare. 
tävlingsledare gevär 
Kakn1l.s 
adjungerad tävlingsie 
dare gevär 
Kaknäs samt tävlingsle
dare miniatyrgevär och 
pistol 
adjungerad tävlingsie 
dare 
miniatyrgevär och pi 
stol 
ordförande i interna 
tionella juryn 
ledamot internationella 
juryn 

Detta tyder pA att Amatörföreningens medlemmar 
hade gott anseende som administratörer och 
idrottsledare redan då. 
Bland de aktiva deltagarna sA var ett flertal 
av skyttarna från Amatör . För att spara lite 
plats sA namnger jag bara de skyttar som tog 
medaljer: 
E Broström, E Carl berg, V Carl berg , H von 
Holst, R Örtengren, A Nordensvan , G Boivie, 
Gideon Erikssson, ( i vissa av grenarna var 10 
av totalt 12 svenska deltagare frAn ~tör). 

Föreningens skyttar hemförde in alles totalt 2 
guld och 2 silver i lagtävling samt l guld l 
silver och två brons individuellt. Det vill 
säga bättre resultat än Sveriges landslag i 
SOul 1988 
De grenar som tävlades i var duellskjutning, 
precitionsskjutning pistol, samt miniatyrgevär. 
Ser man till en av lagtävlingarna där Sverige 
tog guld sA finner man att alla skyttarna kom 
från vår anrika förening. Jag stannar vi denna 
korta historiska Aterblick och låter er vänta 
pA 100 Arsskriften. Dock vill jag att Ni som 
varit med ett antal år och har trevliga minnen 
frAn föreningen skriver några rader så att vi 
kan f A lite mer bakgrundsmaterial att saxa ur. 
Till sist en vädjan till Er alla. Hjäp mig och 
Martin att hålla ett aktuellt medlemsregister -
anmäl alltid ändrad adress till oss. Stöd även 
föreningen genom att betala medlemsavgiften och 
hjälpa till med lottförsäljning samt annons
raggning. Med god ekonomi kan vi hjälpa till 
att hålla ner kostnaderna för de aktiva vilket 
säkerligen ger oss flera stora segrar. 

Med hopp om en god jul och ett gott nytt år 
tecknar 
Lennart Pree 

PS Det är roligt att kunna vara först OS 
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Henry Roll till minne . 
vår vänskap ligger långt tillbaka i tiden. Du 
kom som ung tjänsteman till vegete- koncernens 
nystartade livbolag 1942, numera Wasa-Liv. Det 
visade sig att Ou hade stort idrottsintresse , 
orientering var väl din största hobby och där 
gjorde Du flera fina tävlingar. Som den täv
lingsmänniska Du var , så var det ganska lätt 
att få med dig i vårt korpskytte och därmed var 
steget till medlemskap i Amatör redan taget. Du 
deltog flitigt i våra tävlingar under 40- 50-
och 60 talen och nådde goda resultat . Du repre
senterade Amatör flera gånger vid våra möten 
med Kviberg. Under ett antal år var Du redaktör 
för vårt anrika medlemsblad . Din andra stora 
hobby var konsten och Du har under åren låtit 
dina penslar forma flera fina verk. Du var även 
en av stöttepelarna i Enskede konstförening. 
Tack Henry för många år av fin kamratskap i 
såväl Vegetekoncernen , som Stockholms Amatör 
Förening. 

Erik Thor 

Enar Gardell 
Enar Gardell avled strax före sin 90 årsdag. 
Med Enar har en av föreningens äldre medlemmar 
gått u tiden. 
Enar Gardell blev medlem i Amatör redan 1923 
och var mycket aktiv 3Aväl på Stora Skuggan 30m 
på fältskyttestigen där han presterade en hel 
del fina resultat. Enar kom tidigt in i före
ningens styrelse där han under en lång tid som 
sekreterare förde föreningens protokoll. Vid 
sin pensionering valdes han till hedersledamot 
i vår anrika förening, samtidigt lämnade han 
stOrstaden för att njuta sin ålders höst på 
släktgården Berntshammar där han också fick 
många fina år. Hälsan var tyvärr vacklande de 
senare åren, men vi vet genom kontakter med 
Johan Hagnius, att han ofta hade Stockholms 
Amatör Förening i sina tankar . 
Vi lyser frid över vännen Enar och hoppas att 
han har det vackert på sina himmelska skytte
stigar . 

Erik Thor 

Specialdesignad Am.tt/:lrnål gjord f /:lr 25 års
jubileet. Kanske något f/:lr lOD-års kommitten 
att tänka på . 

/ 

En lycklig pristagare - Idrottgeneralen 
Qurt Ballma.n 

NYA MEDLEMMAR 

Karl Flink, Conny Freij, Tomas Hellberg, Ha
rianne Göransson, Göran Sonnesjö, Karin West
lund, Nils Johan Johansson, Conny Schedin, 
Bertil Lund, Hats Hamberg 
Evert Lindgren samt Fredrik Trönnberg. Vi 
hälsar dem välkomna till föreningen. 

AMAT6RS ARSLOTTERI. 
Nu börjar försaljningen av vårt traditionella 
årslotteri. För att gör dem ännu mer lättsålda 
så att vi säljer ännu fler lotter kommer vi att 
införa skraplotter i år. Garanterat populära 
vilket gör att du säkert kan ta dubbelt med 
lotter i jämförelse med förra året. Kasta dig 
på telefonen direkt så du kan reservera lotter . 
Kom i håg att lotteriet hjälper kassören med 
att få ekonomin att gå ihop så ditt bidrag och 
din försäljning skapar fina förutsättningar 
till rolig veksamhet - hyfsade ammunitionspri 
ser samt billigare anmälningsavgifter. 
Ring på telefon; Lennart Ingevall 34 98 10, 
Göran Ingevall 67 03 DO , Tomas Granlund 788 60 
00, Erik Thor 41 14 29 samt Qurt Hallman 93 00 
00. Samtliga telefonnummer gäller dagtid. 

... 
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Familjenytt pA Pistolsidan. 

V~ra duktiga pistolskyttar Pia och Lasse gift. sig på .midsommarafton i Lov/:l vackra kyrka . Klubb
mästaren med maka Karin, bevakade att bo~redikanten Lars Djarf utf/:lrde vigselakten på ritt sätt. 

, 
Malmquist och Cattis rendal, SOJD är ett kOJ!lDande pistolskyttepar passade på att ingå 

äktenskap i Sigtuna Kyrka den 30 JUli. ' 
Vi önskar de nygifta pistolparen lycka till både i IJr:tenskap ocb på skjutbanan. 
Erik rhor 
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AMATÖRER! 
Om knappt två år firar vi föreningens IDO-årsdag. Ett stort jubileum som vi alla ser fram emot . 
Gevärs , Pistol och Idrottssektionerna förbereder och börjar planera för jubileumstävlingar . 100 
årskommitten arbetar sedan drygt ett år på jubileumsskriften och övriga arrangemang. restlighe
terna på kvällen kommer att äga rum i Riddarhuset . Vik redan nu lördagen den 22 september 1990. 
Vi amatörer har ett stort ansvar men också en unik möjlighet att dokumentera och hedra en ovan
ligt ärorik förenings historia . Redan nu vill vi be dig komma med material till jubileumsskrif
ten . Skriv ner några Amatörminnen , har du några trevliga fotografier? IDO-års kommitten väntar på 
ditt bidrag - bry dig inte om det stilistiska det klarar vi. Har Du några jubileums-ideer i 
övrigt? Hör av Dig ti ll kommit t en genom Lennart Pree eller undertecknad . 

Lennart Ingevall 

V~lberednings forsten Ahlqvlst framlägger försla
gen till ny styrelserepresentation . Omval var ett 
vanligt fiJrslag. 


