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!7Jnmä lan. 

UNDER AKALLANDE om alla goda 
makters Ajätt går Stock/lo/ms Anta/ör Fdre
ni-ngs Jlfedlemsblad härmed alt anmäla ämm 
en årgåltg. dm åttonde och - fåtom oss 
hoppas det - lå1Zgt t/rån den st"sta. 

Visserligm Jtar undcr del senas! tillrygga
lagda liret intresset /01" denna vår publika
HOlt visat sig ganska ri1tga ocn det ekollo

misl:a resultatet s& !!tltgt z!r&,t uppmulltrande, 
att styrelsen elt tag t. o. 1n. trodde sig gära 
kltlkast 1" att besluta Afedtemsbladels t'1l

dragande i år. Alm när 1tySS de välsig1lade 

v!1rvi1zdarllc åter reda1t började spela, med 
löfte om elt flingt och resullatrikt arbetsår 
ä.fo/e" på de idrollms omr&dm, som S. A. F. 
franifor mldra älskar Dell om/ut/dar, och man 
ånyo tmder öfizingar uli i terrängen friskat 
upp bekanlskapelt med ~/alldet, det härliga, 
1'l!.:a ~ , vissfe sig styrelsell i1zgm aunan råd 
äu att uPp/lä/va sitt beslut och /orifm'allde 
låta Medtemsbladet 1l1t.'omma, t' samma sy/te 
som /tittills, att ena, sammanlt/Ula och om 
möjHgt vidga v&r foremilg samt sporra dess 
medlemma1' ttll ?tJra amträngJtiJlgar t' ädel 
täflfl.1l filt värll och vakt om vårt fria, 
sköna land. 

Rent af onaturligt borde det väl också 
vaya, att m så s/or fdreni1lg som vår och 
med sli Ii/aktig verluamhet skulle behö /va 
saklla sitt eget lilla orgmz. ~ COllcordia res 
pan)(e crescmtf discordia maximre dilabtmturc. 
Det är utt)'dl: Gmom enig/let få älven små 
saker /ramgling, tmder det att äfvm de största 
fors/öras gmom oenighet. Afed enig/let och 
icke mimi gC1lom vaket intresse for Afed
le11lsbladet sMom den sammanhållande länken 
mellan S. A. F-s ,uedlemnzar böra också våra 
plaller oclt syftetl /.:wma väl realiseras så t' 

tdeellt som materiellt häuseende. 
Hvad 1m särskt/dt beträffar Medlems

bladet, som al/isa. är a/sedt att utkomma 
äf"vm t' år [2 gånger, e/ter hujvudsakligm 

samma Platl som fontf, kräfver det Jit icke 
obetydHga /.·os/1lader, /lvilka, då t~ä.skrtftt1l 

liksom fOrld gratis kommer jorem·?tgsmed. 
lemmarnc till/tanda, uteslutande måste upp
bäras af a1t1l0Ilst:'ltä/.~ter. F inallskommittclls 
arbete med att anskaffa amlOllSer bör det 
också ligga /warje t'1ltresserad joreniugsmed
lem om /,/ärtat att stödja oclt underlätta, 
ätmins/ollc i s& mlitto, alt /lau vid fore
falla1tde behofuppmtmtrar våra annonsörer 
oclt därvid ocksa, lAter dessa vela, att kunden 
är medlem af S. A. F Dm e1ta tjällS/en 
plägar Jit framkalla dm andra. 

Vidare allhllller -redakltoltm på det bevek
ligaste att fdrenillgsmedlemmarlle ville ihåg
komma silt eget blad med text- ocle tllustra
lto1tsbidrag i llingt rikligare mån än jont! 
varit vatzligt. Det är nämlt'gm vår !tlliga 
ömkan, all Medlemsbladet ldö/ver de egeut
liga joreniugsmtgelägen/uterlla samt täflings
Oell öfitilegsremlta./m äfven skulle få bjuda 
på /ttstorietter, notiser od A'ortan artiklar, 
som, affatlade i kort, kärnfYlsk, gärna /tU
moristisk form, -referera sig till främst våra 
vanligare idrottsgretlar 1JlCll äfvCIl (rågor af 
mera allmänt, fosterländskt intresse. En 
~god~ historia t. e_'t: .. äfvC1l om den är gammal, 
verkar ju enbart uppiggande bland de torra 
referaten, oclt, 1lligon s&dan har Du, ål1m;,· 
stolle pa. hjärtat, broder.' Kom a,,-' Ingen 
falsk blygsamhel-' Oelt Du, broder, amatör· 
f%p'af eller teckllare, glom ej fl1edlems· 
bladet, när Du fimur n&golt vacker eller jOt' 
tilljiillei ak/uell dler annars intressant vy, 
situatiolt eller ~g-ubbe~, som Du anser värd/g 
Dill kamera eller Ditt stiftl 

Uuder /t jAg /orlwppm;eg att vi på Itiir 
antydda siift fl stå t' kontakt med många, 
m&nga af S. A . F:s medle1llmar, gå vi 1m, 

vlsserlige1l 1mder kältsIa af allsvar, men U/all 

bäfvan all upptaga arbetet Ocll kUllna då 
med /ill/orsikt Oel, segervlsshet för Medlems-
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bladet och 'lIår kära joremng uttala samma 
fromma ö11Skan som e-1l gållg dm sklills/.·e 
husprästm om sin g-refliga hItSfru under ttdm 
närmast fon he-1llles väntade nedkomst: 

~ Tt'dsltret löper som kltgge kring sh·tt 
Och I-Ierrm bevare Dig, lllidiga fru, 
Att Il/ulen t' verket ej slitas il!t.~ 

Stockholm t' fibruari I9'3. 

REDAKTiONEN. 

s. A. F:s styrelse 1913. 

Ordförande: Kaptenen Friherre Slig Rllamb, Rid· 
daregatan 43, Sthlmstel. Osteon. 6167. 

V. ordförande: Ingenjören E. Ruden, Riddaregatan 
Il A, RiksieI. 4087, SthlmsieI. 18834. 

Sekrtterare: Advokaten G. Boivie, Artillerigalan 
44-46, Rikstel. 113 03, Sthlmstel. 15464. 

Kassaförvaltare: Kontorschefen G. Malmqvist, 
flemmi nggatan 16 B, Sthlmstel. Kungsh. 769. 

Intendent: Köpmannen Per Langborg, Birgc:rjarls
gatan 5, Rikstel. 80 75, Sth lmsieI. 781. 

S kj ulchef: Tjänstemannen S. Svenson, Handtverkare
galan 43 A, Sthlmstel. Ku ngsh. 339. 

Idrottschtif: G rosshandlaren W. Clemens, Birgerja rJs-. 
gatan 108, Rikstel. 6150, SthlmsieI. 16424. 

/(/Ilbbmiistare : Genera[agen ten H . Hildebrand, Skepps
bron 18, Riks-. och Sthlmstel. 2296. 

So/rtlseledam.:Kontoristen Harald forssbe rg, Tegner
lunden 4, SthlmsIeI. 6003. 

Suppleanter: 
Slyrtlusupp/.: Direktören O. f ri man, Engelbrtkts

galan 3 1 B, Rikstel. 2855, Sthlmstel. 6303. 
Sryre/sesuppl.: Kontorschefen G. Malmqvisl. 
V. skJutchtif: Bankkassören f . fagrell, Wallingatan 

23, Rikstel. Norrm. 117, Sthl mslel. 20687. 

V. idrotlschtif: Kontoristen Harald forssbe rg. 
V. klubbmästare: Musikdirektören Adrian Dahl, 

Karlavägen 50, SthlmsleJ. 2 1349. 
FöreningeIls postadr. : Handtverlwregatan 4J A, 

Stockholm K. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meildelanden Irån Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 
Nya medlemmar. 

Aktiva : 
Björkman, Johnny, skådespelare, FJem inggatan 16 B. 
von Born stoo l, Hellm uth, kandidat, Karlapla n 2. 
KörJing, Karl Anders, handelsbi träde, Upia ndsgatan 3 II 
Lagergren, Valdemar, d irektör, Odengatan 37. 
Nyman, Carl G un nar, kontorist, Klarabergsgatan 70. 
Osterman, Uno L fas tighetsmäklare, L:a Vall ug. 30. 
Schussler, Gustaf, ingenjör, Styrmansgata n 12. 
Soldan, Charles O lof, köpma n, Döbel nsgatan 85 JlI . 

Söderli nd, Richard D., kon torist, Karlavågen 19. 
Unge, Bror, ingenjör, Kartavägen 24. 
Westrelt, Theodor, köpman, NorrlulJsgatan 28. 
Willner, Karl Torsten, studera nde, Kungshol msg. 16. 

Passiva: 
Jonsson, Robert, handelsbokhll1are, Klarabtrgsg. 31. 
Ström, Jacob, blomsterhandlare, Grefmagnig. 17 B. 

.91Zeddelal/clel/ 

[rån 

Skjutkommilten 

Program 
vid 

Stockholms Skytteförbunds jubileums-täflingar 
Stockholm den 7- 8 juni 1913. 

Hufvudskjutningar. 
Utföras en ligt bestämmelserna i 1913 års skj utpro· 

gram för täfling om stalspris. 
Insals: l. klassen 2 kr., 2. klassen 2 kr. , 3. klas

sen 4 kr. 

Extra skjutningar. 
Tafling A. 

fö r skyttar tillhörande I, ocb 2. klasserna. 
En serie om 5 skall i valfri reglementerad skjut. 

ställ ning pl 300 meters afstånd och skj uten inom en 
tid af 5 minuter. 2 profskott. Ml l : den vanliga 
skollafIan, 20-ri ngad. lr.sats Kr. l: 50. P risfördel
ning klassvis. 
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rafling B. 
lör skyttar tillhörande 3. klassen. 

En serie om 5 skolt i liggande och 5 skott i 
knästående skjutställning mOl den van liga skoltarlan 
och en tillåmpningsserie 11101 halffigurj båda serierna 
på 400 meters afstlnd. Skjutlid för hvardera serien 
5 minuter. 2 profskoll. Insats 3 kronor. 

rafling C. 
för skyUlr Iillh li rande J. klassen. 

En precisionsserie om 10 skott i valfri reglemen
terad skjutställning på 600 meters afstånd skjuten 
inom en tid af 5 minuter. 3 profskott. Mål: 5· 
ringad tafla. Insats 3 kronor, 

rafling D. 
för skyttar li llhörlode J. klassen. 

En serie om 5 skott i hvarje skjutställning på 300 
meters a{stånd mot lO-tingad internationell lafla. 2 
profskolt för hvarje ställning. Insatts 2 kronor. 

raning E. 
MisterskapstilJlng. 

De 50 skyttar, som i 3. klassens hufvudskjutni ng 
uppnått de högsta poangantalen, äro berättigade att 
de:llaga i denna täfling, för hvilken följande bestäm
melser gälla: 

a) De 50 skytlarna skjuta en vanlig och en hastig 
precisionsserie mot den vanliga skoltaFlan enligt be
stämmelserna i årets skjutprogram, båda serierna på 
300 meters afständ. 

b) De 25 skyttar, hvilka därvid erhållit högsta 
poängantalet, tårla ånyo med en vanlig preci~ions~erif" 
på 300 meters afstånd. 

c) Det poängantal, som uppnåtts i denna serie läg
ges till de i föregående Ivän ne serierna uppnådda, 
hvarefler de 10 skyttar, som då hafva erhålli t de 
bästa resultaten, uttagas och ånyo tafla medelst en 
hastig precisionsserie på 300 meters afständ. 

Den skylt, som i de fyra serierna sammanlagda 
erhAlljl det högsta poängantalet, blir jubileumstäflingens 
mästerskytl 

raning f. 
Oruppskjutning 

mellan Sveriges skyUe!örbund. 
Tärtingen sker på 300 meters afständ med t O 

skyltar från hvarje tä!lande skytleförhund. H varje 
skytt skjuter en hastig precisionsserie 11I0t den vanliga 
sko~taflan och en tillämpningsserie mot halifiguri håda 
senerna på 300 meters afstånd. 

Skylleförbund fär anmäla endast en grupp jämte 
5 suppleanter. 

Pris och medaljer. 
Skyttarnas insatser utgå oarkortade till pris. 

Dessutom utdelas i samtliga t1iflingar hederspris. 
Stockholms skylteförbunds medalj utdelas sålunda: 

i mllsterskapsUflingen : 
i guld till jubileumstäflingens mästerskytt, 
i silj'ler till de 9 näst bästa skyttarna samt 
i hrons till de i andra omgången utslagna 15 

skyttarna. 

I Grupps kjufningen: 
i sil/ver till deltagarna i de Ivå bästa gruppernl 

saml 
i hrons till dellagarna i den därpå följande gruppen. 
Endast en medalj kan utdelas till en och samma 

skytt. 

De individuella läflingarna äro öppna för de in
bjudna representanterna för de olika skylteförbunden 
i landet (jämväl suppleanterna) samt fö r Stockholms 
Skytleförbu nds medlenllTlar. 

MEDDELA NDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

föreningen anordnar i likhet med föregående år 
simlåningar för sina medlemmar å distanserna 100 
och 1000 meter å följande dagar och tider: 

Tisdagen den 11 mars k1. 8 e. m. 100 meter. 
., • 18 ~ • 8 • ~ 1000 • 

Täflingarna afhå.llas i Centralbadets simhall, och 
kunna de af före ningens medlemmar, som så önska, 
samtidigt få aflagga prof för idrottsmärket i sinming 
200 meter. 

S. A. f:s årsmöte 1913. 

S. A. F:s tjugutredje årsmöte hölls efter veder
börlig annonsering och kallelse den 22 sistl. feb ruari 
och firades j sammanhang därmed föreningens års
högtidsdag. Den på delta sätt sammanslagna års
högtiden hölls denna gång på restaurant Rosenbad 
och hade, som vi skola se, sina poänger. 

Först var det alltså mycket allvarlig!. Sakta samlades 
man, ja så långsamt, alt först framemot kl. 9 e. m. 
ordföranden kunde finna lämpligt öppna förhand
lingarne, ehuru kallelsen lydde på 7,30. 

Först föredrogas då styrelsens och revisorernas 
berättelser, af hvilka framgick, alt röreningen under 
det gångna året utöfvat en liflig och framgångsrik 
verksamhet säväl å sky!tets som andra idrottens om
råden. Hvad man med icke minst glädje lade märke 
ti ll var, all föreningen nu ändtligen vore, genom 
vänlig öfverenskoll1l11else, fri från den gamla lokalen 
vid Läshnakaregatan, hvarigenom ~föreningen befriats 
från en svår kräftsvulsh, såsom en aktad förenings. 
medlem nu vid årsmötet kallade del. 

STOCKHOLAIS AMA röRroRENINOS MEDLEMSBLAD 5 

Af revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen 
beviljades. Vidare godkändes af styrelsen uppgjord! 
p rogram för öfningar och täflingar under årel. 

Ordföranden upplyste, att styrelsen först beslutat 
Medlemsbladets indragni ng tills vidare, men sedan, 
på uppmaning af åtskilliga föreningsmedlemmar, be
slutat att tidskriften ifråga fortfarande skulle utkomma. 
Detta senare beslut sanktionerades nu af årsmöte!. 

Herr Harald forssbergs intresserade arbele för 
föreningen, främst då rör dess rekrytering men ärven 
inom idrotten, samt herr Adrian Dahls insatser vid 
alla klubbaftnar, där sällan om någonsin hans fram
stående musikaliska talanger behöft saknas, hade för
anled! styrelsen föres lå dessa högt värderade med
lemmar till erhMlande af föreningens förtjänstmedalj 
i silfver. Med entusiasm antogs detla förslag. 

Företogs så val af styrelse. l tur all argA. voro 
v. ordföranden ingenjören E. Ruden, sekreteraren 
advokaten O. Boivie, idrotlschefen grosshandlaren 
\V. elemens och klubbmästaren generalagenten H. 
Hildebrand samt styrelsesuppleanterna direktören O. 
Friman och kontorschefen O. Malmqvist. 

Samtliga dessa blefvo med acklamation omvalda. 
I stället för herr Daniel Erikson, som afsagt sig 

sin funktion som styrelseledamot, valdes herr Harald 
Forssberg. 

Förutvarande revisorerna, sysslomannen A. Mild 
och köpmannen Hj. Olsson omvaldes. Samma blef 
förhållandet med deras suppleanter, banktjänstemannen 
N. G . Gustafson och bataljonsläkaren doktor Axel 
Wahlstedi. 

Till representanter i Stockholms skylteförbund ut
sägos herrar S. Svenson, F. Fagrell, E. Hessler, O. 
Friman, A. Mild och J. F. L1gergren, den senare 
i stället för grosshandlare S. Stendahl, som undan
bedt sig återval. Suppleanter för dessa blefvo herrar 
E. Boström, H. Friman och T. Rubin. 

Härefter verkställdes af ordföranden utdelning af 
pris och utmärkelsetecken - en stAtlig samling som 
under sistförflutna arbetsåret följande energiska före· 
ningsmedlemmar tillkämpat sig: 

föreningens intresseblIgare: 

Harald Forssberg. 

Damernas pris : 
J. F. Lagergren, v. prec. ser. 497 + tilläm p. ser. 
500 - 997. 

Kamratpriset : 
G. E. Evers, v. prec. ser. 471 + tillämp. ser. 470 
_ 941. 

Brtiklar 10r ==== 
9droU och Spel, Bekh1dnader IO r 
9d rotlsmlln och turts ter, Bro~nlng" 
pistuler uch Rrnmunttlon, Hang" 
mattor, Kul0nu Iyldor och r yroerkeri. 

Billigast oell bilsl hos • . •. 

Per ~angborg, BIrgerjarlsgatan 
6 . K. 6. Kronprinsens HoileuerDr.nla 

~~---~~ 

Bankir Nils Perssons pris : 
S. Svenson . 

Vandringsskölden : 
J. F. L1gergren, 1/. fig. 27 Ir. l/a fig. 30 och I/! 
fig. 26 tr. = 83 tro 

Idrottshornet af 1908: 
E. Hagström. 

Alfr. Hamnqvists vandringspris: 

S. Svenson. 

Löjtnant N. von HOrns pris : 
E. Hessler, . v. prec. ser. 239 + till1ill1p. ser. 190 -
429 p. 

Grosshandlare S. Stendahls pris: 
Allvar Krogh, 227 poäng. 

Baron S. Rålambs pris: 

C. Reuterskiöld. 

Astrid Wahlstedts vandringspris i fältskjutning: 

I. Lejdsiröm. 

Vandringspriset Henrik Sjöbergs minne: 

A. F. Forsberg. 

Föreningens seriemedaljer fli r SkarpSkjutning : 

Siljller : 
J. F. Lagergren, v. prec. ser. 482 + tillämp. ser 

200 = 682 poäng. 
G. E. Evers v. prec. ser. 43 1 + tillämp. ser. 200 

= 631 poäng. 
I. Sune v. prec. ser. 436 + tillämp. ser. 185 = 

62 1 p. 

Brons: 

S. Ekström, v. prec. ser. 406 hastiga prec. ser. 
101 = 507 poäng. 

A. Bergschöld v. prec. ser. 427 hastiga prec. ser. 
130 = 557 poäng. 

f öreningens jetoner för skjutning: 
Med gnit; 

Siljver: 

F. Eriksson, u/a 47 p. 
I. Lejdslröm u/~ 47 p. 
A. Wahlsled t 18/S 47 p. 

Brons: 
H. Frima n 12/~ 44 p.; E. Killander 11/, 38 P.i Axel 
H. Krogh " h 43 p.: N. Danielsen 18/, 35 P.i S. 

Skjut ej upp med att köpa 

mm!!m! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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Ekström 18/, 39 p.; O. Evers 18/8 39 p.; T. Rubin 
18/ S 39 p.; A. Bergman 15/ 8 40 p.; F. Eriksson 18/9 
43 p.; O. Evers 15/9 42 p.; E. Marcus 15/, 37 p. 

Mtd pistOl : 
Brons: 

E. Samson 15/. 37 cm. 

Statens skyttemärken : 
Årlnlsrnärke i guld: 

A. BergschöJd 
E. Boström 
Åke W. Eklund 
Gid. Ericsson 
F. Eriksson 
F. FagreJl 
Harry Friman 
C. Gripenstedt 
E. Hellsten 
E. Hessler 
A. v. Krusenstjerna 
J. F. Lagergren 
J. Lejdström 
R. Lörman 
E. Reuterskiöld 
I. Sune 
S. Svenson 
A. Wahlstedt 
A. T. Zander 

V. pre<:. S!'rie. TiIlämp. ser. 

50, 49, 49 + 50, 45, 45 p. 
46, 46, 46 + 50, 45, 45 p. 
47, 46, 46 + 50, 45, 45 p. 
48, 47, 46 + 50, 50, 45 p. 
50, 49, 49 + 50, 50, 45 p. 
49, 48, 48 + 50, 45, 45 p. 
50, 48, 48 + 50, 45, 45 p. 
49, 48, 47 + 50, 50, 45 p. 
49, 48, 46 + 45, 45, 45 p. 
49, 48, 46 + 45, 4~, 45 p. 
48, 48, 47 + 50, 45, 45 p. 
50, 50, 50 + 50, 50, 50 p. 
48, 48, 48 + 45, 45, 45 p. 
47, 47. 46 + 50, 50, 45 p. 
48, 47, 46 + 45, 45, 45 p. 
50, 49, 49 + 50, 45, 45 p. 
47, 46, 46 + 50, 45, 45 p. 
49, 48, 47 + 50, 45, 45 p. 
47, 46, 46 + 50, 45, 45 p. 

Skyltemä~ke l guld: 

G. E. Evers, 
C. Leidesdorff, 
E. Svensson 

v. pre<:. ser. TilIiimp. ser. 

49, 48, 48 + 50, 50, 50 P. 
47, 46, 46 + 45, 45, 45 P. 
48, 46, 46 + 45, 45, 45 P. 

Skyllemiirke i silfi'er: 
H. ThoreIIi, v. prec. ser. 44, 43, 41 + tillämp. ser. 
35, 33 p. 

Skyttemärke i brons,' 

Nils Björck, 
H. Hintze, 

v. prec. ser. 

46, 46, 43, 41, 40 p. 
48, 45, 44, 43, 41 p. 
44, 44, 43, 41, 40 p. 
49, 46, 46, 44, 44 p. 
47, 44, 44 , 44, 44 p. 

R. Francke, 
Allvar Krogh, 
E. W. Lager, 
H. G. SIl!l v. 
O. Wistedt, 

Holstein, 47, 47, 47, 46, 46 p. 
47, 45, 43, 43, 40 p. 

Vid föreningens fi ltskjutning den 17 november: 
1 pris E. Hagström 24 tro 
2 • I. Lejdström 24 • 
4 » E. Hellsten 22 » 
5 » C. Rtuterskiöld 21 ,. 
6 • L. Lagerlöf 21 » 
7 » C. Oripenstedt 19» 
8 » A. Bergschöld 17 » 

FIltskjutningen den 24 november: 
,S. A. F:s hederspris. C. Reuterskiöld. 
l pris Densamme. 
2 • J. F. Lagergren . 
3 • S. S\·enson. 

Nu var det allvarliga öfver. Då blef . en annan 
vals.. 1a, d. v. s. man intogs först, (ned nit och 
allvar, den enkla supe som bjöds, men där~fler bänkade 
man sig, eHer vedertaget bruk, som det så kärt plägar 
heta, vid långbord. Och allt det angenäma, uppfris
kande, kamratliga, stämningsfulla, som nu förekom 
under några hastigt flyende timmar, kunna vi här 
endast omnämna, fast vi därför icke mindre göra oss 
till tolk för alla närvarandes tacksamhet till Klubb
mamma, som här så väl arrangerat det hela. 

Talen vara ungefär så många som vanligt och 
föremMen nog de vanliga. Men särskild anklang 
väckte ordförandens hälsningstal med maning till 
samtliga alt efter förmåga söka främja Sveriges ära 
vid Olympiska Spelen i Berlin 1916. Denna maning 
understöddes också kraftigt af vår vän Oscar Schörling 
i ett varmt hållet med schvung framfördt poetiskt 
anförande, som vi ha nöjet ätergifva på annal ställe. 

för öfrigt underhölls man af herrar Axel Hult
man, Lantz, \Vennman och Janson med sång, solo 
och duetter, som trängde till hjärtat; allas vår Adrian 
stod stoll för ackompagnemanget. Och dessutom 
fägnade oss herr Hedman med elt par vackra fiol
nummer. 

Hvad ville man nu mera begära? Jo, när nu 
afskedets timme obönhörligen slog, var det nog en 
ö'nskan hos de fleste, att genom meteorologernas eller 
kanske rättare astronomernas försorg så snart som 
möjligt det åter måtte varda oss enlig! våra stadgar 
beskärdt alt fira en allmän, liflig, uppfriskande 
klubbafton. 

Ståtlig skyttematine. 
Stockholms skytteförbund ger söndagen den 16 

dennes en vacker och ståtlig skyttematine i Berns 
salonger, som benäget upplålits för ändamålet. 

Bland den mängd framstående förmågor, som 
kommer att medverka, må nämnas operasångerskan 
Mathilda Jungstedl, horsångaren John Forsell samt 
event. dr. S. Hybbinette och skådespelaren Anden; 
de Wahl m. fl., hvilkas namn enbart för sig torde 
vara tillräckliga att locka en fulllalig publik. 

Inkomsten af malinen afses aU lämna bidrag till 
en riksskyttet.äfling, som skall hålla s i sommar af 
Stockholms skylteförbund i anledning af förbundets 
10-åriga tillvaro i dess nya organisationsform. 

Slväl den stundande täningen som matinen stå 
under kronprinsens beskydd. 

Biljetter finnas tillsvidare tillgängliga för föreningens 
medlemmar hos föreningens skjutchef S. Svenson, 
l-landtverkaregatall 43 A, ,lithlms lel. Kungsh. 339. 
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Verser 
af Oscar 5(1)örling 

föreilragna vii) 5. A. 5':$ .drsmöte 1913. 

amatörer, samlabe Rring bor\)et, 
förled en gammal meblem som en gång, 
meb litet mera allvar tm till orbet, 
od) bar ett annat ämne för sin söng. 
pa ibroftsbal1an är nu Sverige vori)et, 
bet främsta lanbet me\) ett jättespröng, 
som förgöngsmän vi Runna sRriiva lagar. 
Dö SRönt att vara svensR i besso bogar. 

I somras, I)vilRen ära gamla Sverige, 
me\) framg&ng tjänte vi\) Olympens spel, 
bvab sVn när blå od) gula \)uRar färg ge 
åt bvarje täftan, bär vi taga bel. 
I svenska gossar babe must od) märg ä', 
od) sunb som kroppen IiROSÖ v6r själ, 
vi kan ju allt vi vill, od) blott vi vilja, 
skall intet Sverige iir&n Segern sRilja. 

Dom gäller bär som uti allting ofInat, 
att inte taga saken uti ro, 
bet i)uger ej od) ofta sig besannat, 
all ej till gemgna segrar sätta tro. 
LV värl\)en runN sig litet I)var bemannat, 
od) väl vi vunna i vört eget bo, 
om fVra år igen pö I1Vtt i)el smäller, 
od) öfer värl\)el1~ mästerskap i)et gäller. 

5& tag ett tag od) tag ett tog som rärner. 
Blås pa ben ibroUsvinb som reban finns, 
od) visa ett intresse, bvilRet räd,er 
Rring lanb od) riRe, uti bvar provins. 
nör till Berlin om fyra ar vi sfräcRer 
\l&r 1,050 od) bet nya lagrar vinns, 
ocb svenSRen först af 0110 spränger banbet, 
bå blir bet jubel i \)et gamla lan\)ef. 

LV bet är fosterlanbet som bet gäller, 
bess ära -cd) i)ess iromgöng ocR är vör. 
Om l)varje man är rei)o när \)et gäller, 
alt vöga allt, blir inte segern svår, 
me~ I)urtig lust, som inte mo\)et fäller, 
förtröstansfu ll som iorbom svenSRen störl 

Od) fienben \)ö falla skall till föga , 
för svenSRa gossars säRro ban\) od) öga. 

5& mÖ vi M i glo\) förtröstan boppas, 
ben gamla an\)an bor uti vör sjä l, 
od) segerns lagerkransar sRolo Rnoppas, 
vi\) l1orbisRo, liRsom OIVmpens spel, 
och Sveriges framgöng utaf intet stoppas, 
tv framför allting går \)OCR Sveriges \läl, 
\)Ö ba vi ocRså gjort var \)e l till verket, 
sör Sverige, som \)et stör p& ibrotlsmärl,ct. 

c. O. 5. 

GyUorps Mauserkrut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka , är relativt okänsligt för rukt 
och temperaturväxlingar, sli ter ej geväret så härdt. 

GyUOrpS Öfningskrut. 
Öfverlägsen krart och stor okänslighet för rukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

GyUorps Jaktammunition. 
Gyttorps rökfria bladkrutspatroner 
rörena stor utgångshastighet med rramträdande förmåga att sammanhålla haglen. 
Marknadens bästa svartkralsommanition är Gytto rps :.Anden :. och . Exelsiop. 

(iyllopps Sppängämnes Jlflliebolag. 

7 
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AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINE 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Rikslelefon 

4400 

Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 

.......................................... 
Härmed hava vi nöjet meddela, alt vår ammunition för 

mausergevär, laddad med Ekmans nya spetskula . Qlympia . , 
enligt anställd. prov besiuer en enorm träffsäkerhet, varror 
den ir bäst limpad ror prisskjutningar såväl mot tafla som 
i ra ltskjutning, vilket iven visade sig vid de OIY,mpiska 
Spelens skjutningar. Bestin en prolllddnlng och VI garan
tera dl storartat resultat: 

A.·B. Skytteföreningarnas Vapenaffär 
Brygga regatan 9. STOCKHOLM. 

_ Lag ~~~~ KlichBer 
från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8715 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko köparens 
närmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya sk6tf, och godtgOra högsta 
möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom della utbyte vinna 
fOreningarne den fördelen, :lit dera~ hylsantal alltid hålles konstant. 

All slags skytteamm un ition föres. 
"Iylso r till omladdni ng torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. 
Särskildt rekommendera vi vår Spetskuleammunition, laddad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 825 111. 
Pris för nya skott.. ............. Kr. 82: - pr 1,000. 

" .. omladdning ......... " 54:50 .. 1,000. 
Använd vid jakt uteslutande våra Normal-patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlägsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enastående 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91. :: Telegr.-ad ress: NORMAL. 

Erik Ohlssons T rävaru H.-B. 
TRÅ·VARU· VED. och KOL. 
AFFÅ'R, ANOsAo o. HYFLERI 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 

Riks Tel. 11 63, IJ203, Allm. Tel. 8436, 595<1 
SAGVERK _ __ _ 

F/emingg. 4, Stockholm, Norrte/ge ÄngsAg, N orr
tälge. Jung frus unds ÄngsAgs AktiebO/<tg. Ekerö 

.Bogseringar o . Varutransporter. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.W. Öhrström & Son 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks I. 8l Jl. SIt Paulsga.tan 6 A. Allm. t. 3l 79. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Ji rnkonstruktloner, Cisterner Oth Autogensvetsnlng. 

Riks I. 97 ..... ÖstglStagatan 26. Allm. t. 304 76 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • · . -----------------------------~----------------------------- . . Stockholm 1913. Tryclreril1rtiebotJifl Syea 

s tockholms N:o 2. 

8:e ärg 

Utkommar mild 12 nummllr 

om Arat och uldlllas gralis lill 

fOrenin"en. mlldlemmar. 

Amatör Före.nings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

ÅIO'.: STOCKHOI..MS AMATÖR FÖRENING. 

REOAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE: SVEN SVE NSO N 

Sthlm. T ol. K.n,.h. 339 

R.cIo.ktioun. o. E.pooI. oO'.U: H.ndh •• b ...... t .. 43 A. Stockholm K. 

1913. 

ANNONSPRIS: 
10 Orll pr mm. epaUhöjd, 

(epaltbredd 100 mm.) 
Mariginatannon. 5 kr . 

STOCKHOLMS SKYTTEFÖRBUNDS REPRESEN TA NTER VID KÖPENHAMNS SKYTTEFÖRENINGS 

JUB1LEUMSTÄFLlN G 1912. 

....... , ............................. . 
,fJuvet, /JU/d, 

8itjver. 
9Jegär priskurant l 

., ................................... . 

3( cfllnderson 
fJ(ungl. 3Co./iuvelerare ,fJako6storg l 

8VY8ilfver~ 

[Regeringsg. 19-21 

,l 
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7/Zeddelanden 

fÖll 

Skjutkommitten 

Fältskjutning. 
Stockholms skylleförbund anordnar fältskjutning i 

trakten af Åkeshof söndagen den 30 mars 19/3 med 
samling vid kafe ~ H vilan. 2 km. väster Tranebergs 
bro kl. 9 f. m. Spårvagn till Tranebergs bro. Yngre 
klassens skyltar medföra 18 och öfriga skyltar 35 pa~ 
troner per man. Ammunition finnes tillgänglig hos 
föreningens instruktör sergeant B. Jonsson, Svea lif· 
gardes kasern, Sthlms Tel. Osterm. 5553. 

Vid anmäln inge n upplages en frivillig insats, för 
yngre klassen l: - kr., för äldre klassen l kr. 50 öre 
och för mäslerskapsklassen 2: - kr. Insatserna utgå 
oafkorlade till pris. Dessutom utdelas, oberoende af 
erlagd insats, eU visst anlal pris inom hvarje klass, 
hvilka bekostas af förbundel. All prisfördelning sker 
klassvis. 

FOr medlemmar inom S. A. F. anordnas.dessutom 
täfling inom föreningen, till hvilken upptages en fri
villig insats af I kr. 500re: 

Till i fä ltskjutningen deltagande bästa S. A. F:are 
utdelas ett af S. A. F. uppställd I hederspris. 

• • • 
Söndagen den 13 april kl. 9 f . m. taga 

skarpskjutningsöfningarna sin början A 
norra skjutbanan vid Kaknäs och pAgA 
sedan hvarje sön. och helgdag kl. 9 f. m. 
3 e. m. Fri ammunition, 50 mauserpa
troner, tilldelas hvarje medlem, som Icke 
skjuter om statspris Inom annan förening 
än S. A. F., och lil/handahAlles A skjul
banan genom Föreningens instruktör 
sergeant B. Jonsson. 

Å'fven tJllhandahA/Jer Föreningen ut· 
märkta gevär åt skyttar som sakna egna 
sådana. 

Resultat uppnådda af S, A. F:are vid Stockholms 
skytteförbunds senaste fältskjutningar. 

Den 2 februari. Mti.stel'skapsmedalj i silJver: H. 
Friman, J. F. Lagergren och J. Lejdström. Mästerskaps
medalJ i brons: S.Svenson. Pris i mästerskapsklassen: 
9. H. f riman 26 poäng, 13. J. F. Lagergren 25 p., 

14. F. Fagrell 25 p. I äldre klassen: 3. A. Hessler 
26 p. och 18. E. Hessler 23 p. S. A. F:s hederspris 
vid denna tiifling erOfrades af A. Hessler. 

Den 2 mars. Pris i mäslerskapsklassen: 3. J. F. 
Lagergren 25 p. , 4. I. Lejdström 2S p. och 10. F. 
Fagrell 21 p. I äldre klassen: 23. E. Hessler 18 p. 
S. A. f:s hederspris tillföll J. f. Lagergren. 

Resultatet af läflingen mellan fOreningarnes S-manna_ 
grupper vid denna skjutning blef som följer: 
ordn. n:r platssiffra 

1. Stockholms friv. skarpskf. ....... ................... 10 
2. S. A. f ... ~.................. ... ... .. ................. ... 9 
3. Sveriges Kon toristfören. skf. ...... ................. 9 
4. Kungsholms skg. ............ .................. 7 
5. Svca lifgardes und. off. skf. ...... 6 
6. Ostermalms skf. ........ ...... .......... ..... ........... 5 
7. Skolungdomens skf. ...... .............. ...... 4 
8. Svea ing. kårs skf. .................................... 3 
9. Lifgardets till häst skf.... ... .. ........................ 2 

10. Katarina skf. ................. ............... .. ............ I 
1 J. Södermalms &: Liljeholmens skf................... I 
12. Stockholms Central skf. ... .......................... I 
13. Positionsart. reg:tets skf. ............................. . I 
14. Skytteföreningen IJ. S.' ................... .......... I 
15. Svea art. reg:tes skf. ............. .............. 1 
16. Göta Iifgardes skf ............................ .......... .. 

Den inbördes ställningen mcllan de täflande före
ningarne är nll efter de afhållna tvenne täflingarne 
f Oljande: 
ordn. n:r p1alssiHra 

I. Stockholms friv. skarpskf . .... ...................... 20 
2. S. A. f ............. ........................................ . 16 
3. Sveriges Kontoristförenings skf .................. 13 
4. Södermalm &: Liljeholmens skf. ............ 10 
5. Kungsholms skg. ..... ...... .. ............. 10 
6. Stockholms Central skf. ... ........... ..... 9 
7. Ostermalms skf. ... .............. ........................ 9 
8. Katarina skf. ... .......... ............ .................... 7 
9. Svea lifgardes und. off. skf. ........................ 7 

10. Skolu ngdomens skf. ...... .............................. 5 
1 I. Svea arl regles skf. .. .... ........ .. ............. ....... 3 
12. Lifgardets till häst skf.... ......... .... ......... ..... ... 3 
13. Svea Ing. kårs skf. .. ... .................. ............. ... 3 
14. Positionsart. reg:tets skf... .................. ........ 2 
15. Göta lifgardes skf.......... ............. ... .. I 
16. Skytteföreningen . J. S., ... ................ I 

Bestämmelser 
för grupptaflingen mellan föreningarna vid Stockholms 
skyUeförbunds faUskjutningar under innevarande år 

Till hvarje fältskjutning äger skytteförening utse en 
grupp af fem skyttar, jämte nöd igt an tal suppleanter. 
Gruppskyttarna utgå i de första patrullerna, och deras 
resultat gäller för såväl den ind ividuella !äflingen som 
för gruppskjutningen. livarje förening, som uppställer 
grupp, erlägger vid årets första fältskjutning en insats 
af 5 kr. 

Grupperna tUla dels om ett vandringspri5 och dels 
om mausergevär. Vid hvarje fältskjutning tilldelas 
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bästa g rupp platssiffran 10, den därnllst kommande 
siffran 9 o. s. v. Den 10:de gruppen och de darp1\. 
följande erhålla platssiffran I (för att erhålla plats
siffran 1 fordras dock, alt gruppen vari t fulltalig). 
f ör täfli ngen om vand ringspriset hopräknas de erhållna 
platssiffrorna vid årets slut, och den förening, som 
härvid nått högsta summan, eröfrar vandringspriset 
för året. Då föreningen tre år eröfTat priset, blir 
föreningen ägare däraf, och skall detsamma sedan upp
ställas som vandringspris inom föreningen. f ör !äf
lingen om gevär hopräknas platssiHrorna från den ena 
fältskjut ningen till den andra, och så snart en föreni ngs
grupp uppnått siffran 40, erhåller föreninge n ett mauser
gevär. Om platssiffran därvid öfverskjuter 40, har 
föreningen öfverskoltet till godo vid fö ljande skj utning. 
Vid årsskifte öfverföras likaledes öfverskotlen till följande 
lrs skjutn ingar. De förvärfvade gevären skola af 
föreningen användas antingen till ökande af gevärs
förrådet eller ock Ofverlltas till skyt! inom föreningen 
med nyttjanderätt, så länge han skjuter sina s. k. 
kompetensserier. 

Statsanslaget till skytterörelsen. 
Plan för anslagets fördelning 1913. 

K. m:! har nu fastställt plan för användning under 
år 1913 af anslaget till frivilliga skytteväsendets be· 
främjande. TIll skytteväsendets förfogande står ett 
belopp af 925,000 kr. Af dessa ha 26,800 kr. ansla
gits till administrationskostnader för öfverstyrelsen och 
44,000 kr. all utbetalas genom ärverstyreisen för an
ordnande af föredrag, anskaffning af skyttemärken och 
mc:daljc:r och undc:rstöd af Svc:nsk Skyttctidskrirt m. m., 
130,300 kr. ha anslagits till skylteförbundcn för om
kostnader vid allmänna täfJingsskjutningar, pris- och 
fältskjutni ngar m. m. Däraf ha Värmland s och Dalarnas 
skylteförbund erhållit ett extra understöd af 600 kr. 
hvartdera, Jämtlands 800 kr., Västernorrlauds 1,000 
kr., Västerbottens 1,500 kr. och Norrbottens 3,000 kr. 
utöfver deras andel i de för skylteförbunden i allmän
het anslagna medel. 

Till skytteföreningarna ha anslagits 663,000 kr. till 
ammunitionsbidrag och målskjulningsmateriel. Aler
stoden af anslaget, 70,900 kr., skall användas lillun· 
derstöd för skjutbanors ordnandc, för utlåning af 
gevär o. dyl. 

Stockholms skytteförbunds matine. 
fullt hus och utmärkt resultat. 

Såsom vi i vårt fö rra nummer omnämnde, skulle 
Stockholms skylteförbund söndagen den 16 mars 
gifva en matine i Berns för alt därigenom skaffa 

H k i 40 olika modeller och höjder err ragar från 33 cm. \111 50 cm.:S stor· 
lekar föres s1indii1 pi lager. 

Herrhatsdukar och Rosetter nyheter hVlrje v«ka, billigast i 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
90 Kungsgatan 90 43 Fleminggatan 43 

bidrag till omkostnaderna för den riksskytletäfling, 
som förbundct beslutat anord na I sommar till fira nde 
af sin tioåriga tillvaro. 

Ungt före matinens början började folk strömma 
till - de allra flesta bnjetler voro på förhand sålda 
och blolt några få funnos vid ingången alt ti llgå för 
alla dem, som där ville köpa - och nAr dir. Hj. 
Meissner kl. lIt 2 höjde takipinnen för ställels väl
kända orkester, spelande Ouvertyren till )jungfrun af 
Orleans., befanns det, all en lika fulltalig som entu
siasmerad publik gifvit möte. 

Riksskyttctäflingens och den na malines beskyddaret 
s. k. h. kronprinsen, var genom tillfällig opasslighe
hi ndrad närvara. 

Programmet måste betecknas såsom synnerli gen 
väl vald!. Där fan ns litet af hvarje, allvarligare, 
mera gedigna saker omväxlande Illed Illera glada och 
låUsmälta, passande för en stor och olikartad publik 
som här. 

Gifven häst skådar man in te i munnen, och här 
vore i hvarje fall inte platsen för någon s. k. recen
sion. Vi bara konstatera, alt publiken genom sina 
kraftiga applåder visade sig Iifligast senlera hofsångaren 
John f orsells vid ypperlig disposition fö redragna 
nummer, Södermans I Värfningem, skådespelaren 
Anders de Wahls med stor schwung och känsla 
deklamerade , Skyttesångi - K. O. Ossian.Nilssons 
rörande fosterländska marsch: INär vårt fädernesland 
likt ' en moder s! kan etc. - samt Stockhol ms 
Allmän na Sångföreni ngs vackert, under dir. Emil 
Carelius' dirigentskap, utförda sångnummer - två 
Lindbladsnummer, .Stridsbön , och I Hör jag forsens 
vilda fall ) saml . Dalkarlasångem extra. 

f ör öfrigt var förtjusningen al1m!!.n, och samtliga 
de uppträdande, utom de nammla, fruarll e Malllilda 
jungsteut och Elllma Meisssner, fröknarne Märta 
Brogren och Inga Berenlz samt Stockholms Blås
orkester, blefvo rikligen aftackade med applåder, 
damerna också med blommor. 

Det ekonomiska resultatet af matinen torde blifva 
omkring 3,000 kr. nello. 

• • • 

Nu har alltså Stockholms skylteförbund, tack vare 
välvilligt tillmötesgående från artistiska förmågo r och 
innehafvaren af Berns salonger m. fl., lyckats lägga 
en liten god grundplåt för anordnandet af si n riks
skyttetäfling i sommar. 

Oss, som slå i förbundets leder, tillkommer det 
nu at! arbeta för all vi för vår del icke må - när 
det nu gäller - på något sält försvaga utan försvara 
den position, som Stockholms Skylleförbund sedan 
räll länge intager bland landets täflande skylteförbund. 

förbundsmöte. Stockholms skytteförbund af
håller ordinarie rörbundsmöte fredagen den 28 mars 
1913 kl. 8 e. m. å Hotell Kung Carl efter följande 
föredragningslista: 

l . Upprop. 
2. Hemställan huruvida mötet blifvit lagligen utlyst. 
3. Val af 2 personer atl jämte ordrciranden justera 

mötets protokoll. 
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4 , Berättelse Mver Förbundets verksamhet under 
1912. 

S. Revisorernas berättelse fö r samma tid. 
6. Skytteföreningarnas med lemsafgiftertill Förbundet. 
7. Förbundets IO-!rs jubelium. 
8. Val: 

af ordr6rande i styrelsen ror 3rbetslret 1913 
-1914; 

af vice ordrc:irande ror samma tid j 
af t re ledamöter i verkställande utskottet efter 

herrar P. O. Arvidsson, G. Ju blin-Dannfelt, 
och G. Östberg, hvilka äro i tur att argl; 

af Iv! suppleanter i verkställande utskOllet j 
af tvl revisor med två suppleanter fö r granskA 

ning af förbundets räkenskaper; 
9. Framställning af allmänna önskemll. 

förening för kortd istansskjutning bil· 
dadA Vid ell möte 8 dennes bildades här en fare· 
ning hvars mål skall vara att befrämja intresset for 
kortdistansskjutning i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med de vid olympiska skyttetiiflingar gälJande bestäm. 
melserna. Med kortdistansskjutning förstAs dl jakt. 
skytte samt skjutning med miniatyrgevär och en hands· 
vapen. I anslutning härtill skall röreningen anordna 
öfningar och täflingar samt söka underlätta ullagandet 
af Sveriges representanter i nämnda slag af skjutnin
gar vid kommande tilningar. Föreningens styrelse kon
stituerade sig sålunda: Öfverslen C. E. Taube, ordf., 
hofrättsnotarien G. Boivie, sekr., grosshandlaren R. 
Lörman, skattmästare; ledamöter: kamrer O. G. Swahn, 
löjtnanterna H. v. Holst och W. Culberg, departe
mentsskrifvare P. O. Arvidsson, grosshandlarna B. 
Lindroth och N. Krook samt handlanden L. Lindskog, 
raJun. 

MEDDELANDE N 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

~{Afhållna täflingar. 
SönJagen den :! ma rs afhöllos skridskotäflingar il 

500 och 1,500 meter A skridskobanan vid Albano. 
A 500 m. segrade hr Em. LarS!on pl en tid af 50 '/10 

Punsch 

sek. med hr Harald Forssberg som andre man. Å 
1,500 m. blef resultatet ärven en seger för hr Em . 
Larsson liksom hr Ha rald Fo rsberg äfven här beJade 
and ra platsen. Hr Lussons tid noterades till :! min. 
4 8 1/10 sek. 

Hr Bm. Larssons tider A dessa distanser äro bättre 
än hans råreglende, som utgöra rekord inom rören in
gen, men kunna desamma ej godkännas s!som nya 
sIdana pi grund af att han under lkningen rorbisAg 
all växla bana. 

Täningen i simning l 100 m. försiggick i Central. 
badet t isdagen den II mars med resultat: 

I. B. Ljungholm I min. 31 ~/,o sek. 
II. R. Söderlind -

Söndagen den 16 mars hade vlr förre idrottschef, 
ingeniör J. Lundegren haft den stora älskvärdheten all 
iabjuda föreningens medlemmar att vid Nynäs afhll1a 
den uppskjutna täningen A skridsko A 10,000 m. 
Banan, som för tilmillet uppmälls, hade en omkrets 
af 4UO m. 

Det såg ej mycket lofvande ut med . banan , efter 
senaste dagarnas milda vArväder, den bildade endast 
ell stort landlöst isflak, men tack vare en längre trä
bro kunde vi komma ut pä densamma. Starten gick 
kl. 12.15 e. m. Ledningen togs genast af hr Em. Lars
son, hvilken äfven ledde fr!n start till mål. En och 
annan kullerbytta förekom, men var det ej all för. 
våna sig öfver på grund af isens dåliga besk arren het. 

Segraren hr Em Larsson inkom på den goda tiden 
af 20 min . 8 5/ '0 sek. och därmed sättande nytt fo re· 
ningsrecord A denna dis tans. 

De öfriga deltagarna inkomma ej till målet under 
den ror idrottsmärket stipulerade tiden. 

Efter täflingeus slul slllllllldes dt:1tlll:;lI.re och runk
tionärer till e!t gemytligare samkväm A hotell Nynäs 
halsbad. 

S. A. F:s egen idrottsplats. 
Lidingö- Bre,ik-bolaget erbjuder föreningen 

sina nyanläggningar. 

S. A. F. är ju en förening som knappast liknar 
nagon annan oeh isynnerhet bland idrottsroreningar 
intager den en viss undantagsstä!lning. Våra med
lemmar äro sällan tiiflingskämpar, som bedrifva idrott 
för prisens skull, utan för att bibebålla sin ungdom. 
liga vigör och f A en spenstig kropp. Medelåldern för 
aktiva idrollsmän i S A. F. iir ju ocksA högre än i 
andra föreningar. 

HUGO HILDE BRAND 
Stockholms centralasit aSSIIransaffär 

Skeppsbron N.·o 18 Riks «:h Alltn. 2296 kl. 9-5. 
Personllg<'n kl. 9-1 1. 4 -5. 

Förmedlar i förstklassiga !?olag 

LlF- B R,AND - ST6LD. 
K. plt. /- Olyeks f d / - Q/u· 

Sp.rk use· Q.r.ntl- Silj-
L it. AfJ te_ A utomobJl- Vd refJ5k. d e. 

Si"kfljr5_kr/ng. Res~flj rs.krlnlr. " ks.kri ng. 

Obs.! Brandförsikring ,r personiiIi!: IÖ~li!:endorn uti I:a kl. hus 
af Slf ll, kostar rndrul 40 ört! pr tUSC1>. 
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Det finnes säkert bland föreningens medlemmar de, 
som tycka at! det är obehagligt att pi Östermalms 
Idrottsplats i sportkoslym exponera sina ofta ej syn· 
nerligen magra kroppar till allmänt beskådande. 

Al ues3. skall säkert ett rors lag som Lidingö
Brevikbolsget gjort undertecknad hälsas med välvilja 
och kraftigt understödjas 

Brevikbolaget har under ett par Ars tid sysslat 
med anläggandel af en idrottsplats. Den ir ganska 
stor och ligger nära SjÖD. Där blirva till sommaren 
iordningställda löpar. och hoppbanor och en ganska 
stor fotbollssplan . En tennisplan hör ärven dit och 
var denna i fjol i ypperligt skick. Härtill ml läggas 
att bolaget öger ell utmärkt badhus, där man kan fl 
härliga bad. 

Bolaget fo rdrar lör allt detta, undantagandes bad· 
huset, som bedrifves som affär, ett arrende af cirka 
200 kr. och är villigt, om S. A. F. spekulerat därpA, 
iha uppRita en liten paviljong som afklädningsrum. 

Saken tycks som sagdt vid Rirsta pAseendet ytterst 
sympatisk, men är det väl skäl syna saken i söm· 
marna. Det hela är dock säkert värdt att taga vara 
på och si fort som mÖjligt utreda. 

Jag har glöm t nämna, aU en ångbltsfärd till Brevik 
kostar 4 0 öre första, 25 öre andra klass, rabattbok 
30, enke l tur och !tgAr 37 min. för r:irden. Båtarne 
gå ti tt-tätt och på sommaren utökas turerna än yller
Iigare. 

Med Rirhoppning att saken tages under behandling 
si fort som möj ligt tecknar jag 

Högaktningsfullt 

S. Olof VaitIltin. 

Idrottsanslaget. 
Några refl ektioner. 

Ännu är frAgan om idrottsanslaget ej afgjord. 
Första kammaren har lagt sitt tungt vägande ord ror 
detsamma, men andra kammaren har visat sig ytterst 
ohAgad. Obetingat tvingar sig den tanken pA en 
idrottsman, hvad är det, som efter Olympiska spelen 
i Stockholm 191:! har gjort denna obeniigenhet. Gran· 
skar man oppositionens afslagsyrkanden, finner man där 
en hel del yrkanden kanske värda alt taga vara på. 
De kunna indelas i J) yrkande pi sparsamhet i all
mänhet, 2) åsikter att idrotten redan är välförsedd 
med pengar och 3) Isikten alt idrottsrörelsen är missledd. 

Artiklar fOr ==== 
"9drott o~h Spel, Bekllldnoder tOr 
:ldrollS111l1n och t urister, Brol<'nlng. 
plsto!er ~ch fhnmunltlon, Häng. 
maltor, KulO ria Iy ldor och ryruerkeri. 

Billigast och böst hos .... 

Per hangborg, BirgerJar(sgatan 
5. K. 5. Kronprlnseas HoJleueronlOr. 

Den första punkten är ej i detta blad värd nlgon 
diSkussion, men så är ej fallet med den andra . Är 
verkligen idrottsrörelsen välförsedd med pengar? Bäst 
besvaras väl denna frlga af ekle!iastikministern som 
uppgifver alt det kapital hvaraf idrottsrörelsen drager 
ränta ir 1,100 ,000 slJedes väl knappast 60,000 kr. 
om året, Uämför della anslag med skytterörelsens ned· 
lagda kapital). Nu invänder nAgon alt Olympiska 
sällskapet äger en hel del pengar, men den frigan 
sammanhänger nog med punkt 3. Denna skulle som 
sagt innehålla beskyllningen att idrottsrörelsen voro pi 
afvägar. Hr Ryden anger dem i hufvudsak vara att 
idrotten som den nu är organiserad arser att utbilda 
professionalisler, dels äro en del idrotter ytterst fö r
riande. 

Har denne man så rorfärligt orätt? Eller kan man 
kanske förneka att det ej ligger en viss sanning i h err 
Thorsons ord när han säger: Och jag kan inte fi nna 
att det är lämpligt , slsom skedde vid träningen till 
Olympiska spelen, att folk skall tas frln sin borgerliga 
niiring och underhlJlas för att springa ror brinnande 
lifvet sA och si lAng tid. Det är ett medel alt upp
amma ,proportionalisteT>, eller hvad det heter. 

Nej han har nog i mycket rätt. När id rotten tar 
öfverhand öfver de borgerliga näringarna, när idrotten 
hindrar arbetsförtjänst, då har den öfverskridi t gränsen 
för det nyttiga, då är den af ondo. 

Ja vi i S. A. F_ behöfva ej taga lt oss si mycket 
af allt detta , vi kunna hålla hufvudet högt och säga: 
SI skall idrott ledas. sI skola amatörregler hillas. 
TäOingar - intet ondt i det. De äro nledel aU väcka 
entusiasm, priser likaledes, men I :sta pris sklll ej 
vara öfverväldigande mycket bättre än de andra. Pris 
ror en god prestation, men ej pris till professionalister 
och det kan man I sanning kIllla månsa af dessa som 
endast skickas kring och göra föreningen heder och 
ej ordentligt utföra si tt dagliga arbeter utan bli utan 
platser och miste emigrera. Dem kunna vi undvarar 
men ej ett sundt härdat släkle. Olympiska sällskapets 
pengar mA. tjäna att föda täflingskämpar, nAgra fA. 
Men Sveriges tolk behöfver idrottsanslaget till den 
stora massan, som resonerar all arbetet stAr i frimsta 
rummet, idrotten först i andra . 

Thes. 

Idrottsrevyn. 
PI 6:te och 7:de sidorna komma hädanerter måna

dens större evenemang inom sporten a1l ; korta no
tiser passe ra revy. Här komma äfven framdeles in-

Skjut ej upp med att köpa 

m!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygellol - Illunvattell, tand pulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och rörordas af 
läkare och tandläkare. 
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bjudningssklifvelser !iii deltagande i täningar o. dyl. 
att införas. Denna mlnad är dock materialet för vid
lyftigt, dels har tiden ej varit tillräcklig. Det ir all 
hoppas att denna revy må finna anklang och under. 
stöd bland alla S. A. F:s idrottsmän och Idva vi I 
liIen förhoppningen alt ärven i denna allmänna idrotts
afdelning få se S. A. F:s män stlta på lika fram_ 
stående platser som de inom skytterörelsen . 

Värdsmästerskapen i skridskoåkning. Få 
månader ha väl varit sA. glänsande hl/ad beträffar 
sportevenemang som februari och är ju mars i för
hållande härtill mycket mattare. 

I den stora världen har vi då sär"kildl alt marka 
världsrnästel1ikapen i hastighetsåkning och konståkning 
på skridsko. De fOrTa ägde rum i HäJsingfors och 
resulterade i att norrmannen Oskar Mathiesen lycka_ 
des pA poäng sIA sin fruktansvärda motståndare ryssen 
W. Ippolitoff, hvilken mot M!ltbiesens segrar pA 500 
och 1500 meter kunde sätta sina segrar pA 5000 och 
10000 meter, men under det Mathiesen! dessa distan
ser låg som n:r 2, lAg Jppolitoff pi 500 meter som 
n:r 7 och 1500 som n:r 2. 

Sverige represen terades vid denna tän ing afP. Axel. 
son och inkom han pi 1500 meter som n:r S och pA 
10000 meter som n:r 7. 

I konstlkningstäflingen, som var rörlagd till Wien, 
representerades Sverige af H. ROlh men lyckades denne 
ej alls göra sig gällande utan slutade på 6:te platsen. 
Världsmästerskapet eröfrades af österrikaren Kochler, 
Wien. 

Svenska mästerskapen i bandy, hastig
hetsåkning å skridsko och skridskosegling. 
Hemma i Sverige ha vi äfven under mars mlnad 
haft en hel del betydande täningar. Vintern har ju 
varit si god! som ulan snö och har intresset därför 
varit sam[adt kring skridskoldrotlen. Den 2:dra mars 
afgjordes sålunda svenska mästerskapet i bandy i 
hvilken täflan Uppsa[akamraterna segrade efter en 
mycket spännande match mot A. I. K. - När skall 
S. A. F. kunna sätta upp ett hockeylag? 

På samma dag argjordes distriktmästerskapet rör 
Stockholm i hastighetsåkning å skridsko och kom det 
att tiHfalla E. Cederlöf ener hård kamp med P. Z'!rling, 
som föll i 10000·meters loppet i hvilket han annars 
troligtvis segrat. 

Svenska mästerskapet skridskosegling erofrades ar 
H. Enhörning. 

Klubbtäflingar. Bland täningar all lägga mä rke 
till fastän af enskild natu r märkes den af Fredrikshofs 
idrottsforening anordnade andra terränglöpningen. 31 
medlemmAr sta rtade och gick hela täningen med god 
fart och öfverdAdig sammanhållning. Tidsskillnaden 
mellan de 12 första var endast 2 min. på en 6 km. 
lång bana. 

När kan S. A. F. visa upp ett liknande resultat. 
Ligga S. A. F:arne redan i träning? Har S. A. F. 
tänkt bilda lag till vArens terräDglöpningar, äro frAgor 
som intensivt tränga sig fram. 

(Här en notis att taga vara pA.) 

Idrottsmännens sommarträning skall nu 
börja, sedan hr Hjerlberg hemkommit fr!n Amerika 
och hållit möte med dem ror alt träffa detaljerade be
stämmelser bärom. Närmast gäller det ju träningen 
ror deltagandet i de engelska mä$lerskapstiflingarna i 
London, till hvilka som bekant en svensk trupp skall 
resa Mver, och hoppas man att genom energisk öfning 
kunna få ibop ett särdeles starkt svenskt lag. 

Har täningarna ej varit så mlnga som föreglende 
mAnad, så har dock denna mAnad varit mycket rik 
pA planer af idrottSligt intresse. 

Berlin 1916. Hela den idrottsidkande världen 
har ju sina tankar riktade närmast pi Olympiska spelen 
i Berlin 1916. Programr6rslag härtill för eligger nu 

På turnprogrammet inlager turn- eller gymnastik
täflingen i grupp efter själfvaldt system (enligt s. k. 
Stockholmsbestämmelserna) en relativt blygsam plats. 
I stället har man satt in turnen efter tyskt system, 
nämligen to!nramp ocb sexkamp, däri hvarje deltagare 
har alt utfora rörelser (gymnastiska eller atletiska), som 
till sin art tillkännagifves för honom först strax före 
starten. Härigenom anser man sig i Tyskland f A fram 
just mlngsidigheten, allroundegenskapen i sin högsta 
potens. Hit höra äfven lagtämngar (äfven af kvinnor) 
i olika rörelser samt vidare olika turneriska eller gym. 
nastiska täflingslekar. 

r allmän idrott vilja tyskarna bland löpningsdistan_ 
serna inröra den tyska milen, 7500 meter. I hopp
täningarna bar man strukit de stående hoppen och en
dast bibebållit de med ansats. f spju t-, diskuskast
ning samt kulstötning bar man ansett det nog med en 
täning pA bästa hand. 

Dragkampen har nyttats till den allmänna idrotten. 
Nya branscher foresl!s i form af stenstötning och vikt_ 
kastning. 

Såsom en lälling motsvarande Mälaren rundt har 
man satt upp Berlin rundt, c:a 240 km. Dessutom 
fOrekomma på Stadions 666 l/Z meter lAnga bana täf
!ingar l 1000 meter, 20 km., SO km. (med flersi lsiga 
maskiner), 4000 meters fOrföljelselöpning (slutna lag
löpningar) samt 2000·meters tandem1öpning. Vidare 
vill man ha täning i cykelpo[o på gräsmatta sam t täf· 
Iing eller uppvisning I olika konstcykelformer. 

l rodd har man ej kunnat riktigt bestämma sig fö r 
fyra med eller utan styrman, utan flr väl den saken 
argöras af internationella kommitten . 

I tennis har allt i:'lomhusspel strukits. 
Frln tYSk sida föreslAs aU ersätta värjan i fåktningen 

med den lätta sabeln, som' bör ligga bättre fo r ger
maner och nordbor och dessutom är modernare. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
VIiIkomna till Hotel Kung Carls matsal & care. Moderata pristr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBS.! Större och mindre rum fö r privata beställningar. 
Vördsamt 

Olof JlJnsson, 
f. d. DirektOr IOr Park HOIe!. 
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Äfven golf kommer aU tas upp men däremot ej 
kricket. 

Frln tyska skridskoförbundet har ingltt fo rslag alt 
äfven [Ata skridskotänngar ingl i olympiaden, sbom 
fallet var 1908. 

I skjutning med valfritt arm~gevär har man -
kanske delvis med hänsyn till den, som bekant, mycket 
stortl procenten närsynta i Tyskland, delvis af andra 
grunder - strukit de längre distanserna (700, 800 
och 900 meter) och stannat vid 200 och 300 meter. 

Boxning. Boxning kommer med all säkerhet att 
upptagas på programmet och med anledning bäraf hölls 
lördagen den I mars e l! möte å Rosenbad vid hvil· 
ken S. A. F. representerades af sin idrotts- och v. 
Idrottschef, men kommer att i nästa n:r redogöras 
ror det resultat som detta möte hade vis il. vis S. A. F:s 
anslutning till boxningsrörelsen. Vi äga dock bland 
våra led bemärkta boxare, som kunde föra var stjärna 
till seger och göra föreningen aktad och fruktad. 

Baltiska spelen. En annan fråga som bör 
Iinigt intressera S. A. F:are är Baltiska Spelen i Malmö 
i juli 1914. De älo att betrakta som föröfningar lill 
Berlin 1916 och ano rdnade i mycket sto r skala. PI 
programmet skal! upptagas alla idrottsgrenar, som fö re
kommo vid de Olympiska speten i Stockholm, och 
dessutom nAgra nya, som väntas vid 8erlinspelen, sA-
80m kanotrodd och aviatik. 

För allmänn idrott, fotboll och gymnastik finnes 
den mycket rymliga idrottsplatsen i Malmö, brottnin_ 
garna skola fö rsiggå på Hippodromens cirkusarena, 
fåktningarna i idrottsplatsens ridhus och lawtennis på 
idrottsplatsens präktiga utomhusbana. Tiflingarna i 
golf komma att rorläeeB~ liII Falsterbo och skjut· 
ningarna till banorna vid Arlör och Limhamn. I cykling 
kommer hufvudsakligast landsvägstänan alt fOrekomma, 
och rör segling har man Sundet och öppna hafvet att 
tillgl. Häslläflingarna slutligen skola arralIgeras af 
Skinska fliltridtklubben , och man hoppas all få till stånd 
lufttrafik mellan Malmö ocb Berlin. De Baltiska spe-

len ha alltd alla yllre förutsättningar att lyckas _ 
det gäller endast att trygga ekonomien. 

I nära samband med spelen blirver riksskyttetäfling, 
som beräknas samla 3000 skyttar tili staden. Vidare 
planeras en stor svensk gymnastikrest, som Ilfven skall 
anslutas till spelen. 

Skall S. A. F. kunna deltaga däri är det nog på tiden 
att man börjar i tid, särskildt hvad beträffar lagtär
lingar af hvilka ju S. A. F. ännu knappast har nAgon 
erfarenhet. 

Tennis. I höst kommer världsmästerskapet i ten· 
nis pA innerhanor att rorläggas till Sverige o~h kom
ma de alt den 2 november afhållas i Stockholm. Det 
är troligt, at! till delta världsmästareskap lika många 
utländska tennisspelare skola infinna sig som till 
Olympiska spelen eller flere, hvarror den turneringen 
kan väntas bli af ett utomordentligt intresse. Som 
pris därvid skola uppsättas silfverpokaler. 

Gynna 

Medlemsbladets 

annonsöpep! 

Gyttorps Mauserkrut 
är i hög grad jämnt, äge r väl afvägd styrka, är relativt okänsligt ror fu kt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret så härdt. 

Gyttorps Öfningskrut. 
Ofverlägsen kraft och stor okänslighet för fu kt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jaktammunition. 
G,..ttorps rökfria bladkrutspatroner 
rorena stor utgängshastighet med framträdande förmåga att sammanhälla haglen. 
Marknadens bästa svarlkrulsammuflition är Gyttorps t Anden:t och :t Exelsiop . 

Gyttopps Sppängämnes 7lfltiebolag. 
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AMATORER Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri köp Ed ra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

Riks Tel. 2145 Or efturegatan 28 Allm. Tel. 294 

Verkställer alla slags plAtstflgerlarbeten. taktäcknin
gar med koppar och zink, galvanise rad och svart 
järnplåt. Takstry kningar och reparationer. Bi lligaste 
pris i förening med noggrannt arbete. 

ENGELSKA MAGASINE 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Riksieielon 

4400 
Allm. lelel. 
20 & 120 

•••• ••••• 

~ 'I ag alltib 
~ \... ebra 

frAn 

Klicheer 
StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
All m. 8175 
Riks . • 817.5 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mallserammllnition är den bästa möj liga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera d ä rför fr å n oss ! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skolt sändas franko köparens 
närmaste station vid parti om minsl 1,000 st. 

Vi om sA önskas, de kasserade hylsorna mol nya skott, och godlgöra högsla 
möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom detta utbyte vinna 
föreningarne den fördelen, att deras hyisantai al\lid hålles konstant. 

All slags skytteammunition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. DösjölJro, 

och betala vi frakten vid parti om mi nst 1,000 st. 
Särskildl rekommendera vi vår Spetskulea mmun ition , laddad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 825 111. 
Pris fö r nya skott ........... ... Kr. 82, - p r 1,000. 

.. "omladdning ......... .. 54: 50 " 1,000. 
Använd vid jakl uteslutande våra Normal ... patroner. Dessa 

äro verkligen ärverlägsna och hafva vu nnit lifligt erkännande och enastående 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91 . :t Telegr •. adress: NORMAL . 

Erik Ohlssons T räuaru H. -8. 
TRiivARU· VED· och K OL· 
AFF ÄR, ANOsAo o. IfYFL ERI 

STOCKHOLM, Fl eminggatan 4 

Riks Tel. 11 63, 13203, AlIm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ __ _ 

Fl emillgg.4, S tockh olm, Norr/elge ÅngsAg,Nor,.. 
t lilge, JulIgfrusullds ÅlIgsAgs Aktiebohtg, Eker ö 

• Bogseringar o . V a rutransporter. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H. W. Öhrström & 80n 
Plåt-, B1eck- & Kopparslageri 
Riks t. 82 32. SIt Pau lsgatan 6 A. AlJm. t. J2 19. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
JirnkonstruktJoner. Cisterner och Antogensvetsning. 

Riks t. 111 44. Östgötagatan 26. Allm. t. 304 76 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ______________ .L.. ______________ •• 

Slo<;kholm 1913. T.yd"";akliebolal1;fl Svu 

s tockholms N:o 3. 

8:. ärg 

Utkommer med 12 nummer 

om 'ret och utdela. gratis till 

f6ren inliene medlemmar. 

5rdll J~/ocfj6o/ms 

J~fjyl!eför611llds 

jä/Isf'iuln ing 

30 mars. 

... , .......... , ........ , ............. . 
8uve~ guld, 

8i(foer . 
8alioSstorg 1 .. , ............... , .................. . 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skylt. 

..1.11.'.: STOCKHOI..MS AMATÖR FÖRENING. 

REOAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE: SVEN SVENSON 

3( 3lnderson 
fJ(ung/. 3{ojj'uvelerare - tJ3egär prisRuranl/ 

1913. 

ANNONSPRIS : 
la öre pr mm. apalthöjd, 

(.paltbredd 100 mm .) 
Mariginalannons e kr. 

8 . .51. 5:s 

3 ä/fsNyl!egrupp, 

8:dm lii/lingen. 

.., .................................. . 
fJ(ysi!fver~ 

:'Regeringsg. 19-21 
. ..................... " ........... , .. 
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Nya medlemmap. 
Aktiva: 

lejdström, Gösta Oskar, stud ., Orefmagnigalan 61
, 

Ottander, David, postexpedilör, Freygatan 34. 
~ögrenJ Oskar E. juvelerare, Regeringsgatan 94 A. 
Ortengren , Sven Helmer Gustaf, stud., Drollning~ 

galan 7 1 A. 

Alla Amatörer böra göra sig beredda 
att deltaga uti S. A. f:s sedvanliga värutfärd hvil
ken j år äger rum 

Söndagen den 25 Maj. 
En härlig lustresa med sol och frisk lurt, pick

nick i del gröna, intressanta fältskjutningar med gevär 
och revolver, idroltsläflingar, musik, godl kamratskap 
och mycket, mycket annat, bjudes för en ringa slant 
vid dessa v:1rutfärder. 

Kommen därför mangrannioch medtagen barn 
och blomma, ell glad! humör och en välförsedd 
matsäck. 

Intressera och medtag ärven Edra vänner och 
bekanta r 

Detaljerad! program i kommande n:r af Med
lemsbladet. 

Förnyelse. 
En vädjan till hvarje medlem af S. A. F. 

Härlig är den nordiska våren, den tid vi nu gå 

till mötes. Redan hafva lifvels och förnyelsens krafter 

börjat siU verk där ute. 
lsarne brista, och lösta från bojor och tvång ila 

backarna framät för all få vara med i sjöarnes g litt

rande böljelek. Smaragdgrön färgar jorden sin hög

tidsmantel och stickar den full af blomster, dess.1 

sommarbarn, som väl aldrig förlora sin tjuskraft. 

Hvarje litet strå sväller af lifslusl. Innanför träden s 
bark försiggär i tysthd det gamla vanliga jättearbetet, 

och snart stå lundarna där IOfvade och bjuda oss in 

atl höra på de bevingade orkestrar, som där enga

gerats för hela säsongen. 

Person .. 
Rutos 

Lif och rörelse öfveralH, ända in i de ljusa vår_ 

kvällarna! Lifvets och förnyelsens makter hafva tagit 

väldet i naturens vida rike. 

Lif och förnyelse måste finnas och gifva sina ytt

ringar till känna öfveralll, där ej död och förintelse 

skola tillåtas öfver1aga spiran. 

Vi flyIla tanken öfver till vår snart 25-åriga före. 

ni ng. Visst vilja vi alla, ail den skall lefva, icke ell 
svagt och tynande lif utan ett mäkligt och ärorikt i 

högönsklig välmåga, och lika orätt som otacksamt 
vore alt påstå, alt icke inom vår före ning under de 

flydda åren visat sig ell alltjämt stigande intresse för 

dess nationella sträfvan, aft dana åt moder Svea vapen

dugliga, härdiga, handlingskraftiga, själfuppoffrande män. 

I en punkt är dock i allmänhet - på några lysande 

undantag när - medlemmarnes intresse för fö reningen 

allt för slappt, och del t. o. m. i själfva Iifsfrågan, 

så alt säga, vi mena föreningens rekrytering. Vål 
hafva vi icke att klaga öfver nedgång i medlems

siHran, tvärtom, och della får pA intet vis rattas som 
något nödrop. Men vi påstä, alt många, många {ler 

medlemmar kunde och borde Arligen vinnas åt före

ningen och dess slräfvan. 

Handen på hjärtat, kamrat! Har Du icke inom 

Din manliga bekantskapskrets någon, som Du sym

patiserar med rätt bra, som Du har ganska stor makt 

med, som Du tror skulle trifvas i vär förening och 
däl uereda Irdnad, men som ännu sak nas dar? Jo, 
förvisso! Lägg an då på honom, all han blir med! 

Tänk 0111 vi alla skulle komma öfverens Olll all i är 

anmäla till inträde hvar sin ny medlem! Det målet 

är icke oöfverkomligt. 
Men härvidlag, som i al}t, gäller del alt handla 

raskt och beslutsamt, så alt vi redan i är må få glädje 

af våra nyförvärfvade vänner. Såsom en extra drag

ningskraft vid anskaffningen kunna vi nu näm na t. 

ex., all S. A. F. fAtt sig tillförsäkrad Stadion under 

september månad för afhll llande af internationella täf

lingar i allmän idrott. Vidare är att peka pä, alt fri 

ammunition bestås en hvar i tillräcklig mängd för 

alt göra honom anslagsberätligad, at! hvar och en 

har fri tillgång till vapen och till täflingar om en 

mängd jetoner, medaljer och pris, det ena mera äro

fullt an det andra, samt fritt tillträde till Ostermalms 

idrottsplats. Vära angenäma, oftast mycket under

hållande klubbaftnar böra heller ej förglömmas. 

Pallet
Rutos 

c.ast
Rutos 

Begagna de ny jus terade i driftgodt s K i ck 
begAr offert f"r å n A U TOCENRA LEN, 11 

sAljas b i Higt. Uppgi f Edra önskemål och 
Riddaregatan, StocKholm. Rikselefon 4087. 

Inllth. E RIC R U D iN. 

STOCKHOLMS AMA T6RFÖRENINOS MEDLEM_S~B~LA~D~~~ ___ ~~3 

Någon gång förspörjes ju, all n.<1gon på grund af 

tillväxt i ålder m. m. funderar på all lämna före

ningen. Är det fö rmätet att hoppas, alt föreningen 

bundit denne med så starka band, all han ej går 

förr än han har en son eller måg eller annan an

taglig person all skicka i stäIlei in i den förening, 

där' han säkerligen själf erkänner sig hafva haft 

mycken Irefnad och hvars åndamål han gillar? 

ME DDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Terränglöpning med utstakad bana 
omkring 4000 meter, söndagen den 27 
April kl. 10 f. m. samling vid 6 stermalms 
Idrottsplats . 

Internationell terränglöpning. Föreningens 
medlemmar inbjudes deltaga i Idrottsföreningen SIeip
ners internationella lerränglöpningar med star! och 
mäl i Stadion söndagarne den 27 april och 4 maj. 

Anmälning till deltagande skall vara ingifvell till 
Föreningens idrotlschef senast den 14 april. 

Närmare meddelanden rörande täflingen finnas in
förda i Nordiskt Idroltslif. 

Det frivilliga skytteväsendet. 

Skjutprogrammet för å r 1913. 

K. m:1 har nu utfärdat det frivilliga skylteväsen
dels skjutprogram för år 1913. I del slora hela fö
reter detta i jämförelse med sistlidet års program icke 
några större förändringar. Öf\'erstyrelsens förstag om 
införande af en kammarskjutningsklass med obligato-

K.ragar, ManacheHer och Veck hvitt och kul~M, praktiskt 
ocb billigt, storartad sortering. Katalog gratis. :: :: :: .. 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
90 Kungsgatan 90 43 Fleminggatan 43 

risk förberedande skjutning har icke upptagits. Såsom 
ett nytt mål har dock införts kammarskj utningstaflan, 
som är lika med precisionstaflan, förmi nskad till en 
åttondedel. 

I tillämpnigsserierna föreskrifvas liggande och 
knästående ställning för alla klasserna. Den af ell 
antal ledamöter i ö fverstyrelsen afgirna reservationen 
all för l:a och 2:a klasserna ställningen skulle bli 
liggande vann inlet gehör. En betydelsefull nyhe! 
för täfling i skolskjutning för l:a klassens skyttar är, 
at! dessa utom en precisionsserie 1I10t tafla äfven skola 
skjuta mot halffigur. T iden är vid tillämpningsse
rien för l :a' och 2:a klassens skyttar 5 minuter. 2:a 
klassen skjuter en precisionsserie och en tillämpnings
serie på 300 meters afståndj 3:e klassen ell hastig 
precisionsserie och en tillämpningsserie mot haiffigur 
under 3 minuters tid och på 300 meters afstånd. 

1 täfling i fältmässig skjutning äga l:a, 2:a och 
3 :e klassens skylla r räll aH deltaga. 

Det nya engelska geväret. Det nya gevär, 
som skall införas i den engelska armetl, skall med 
snaraste utdelas bland de reguljära trupperna. Dess 
kaliber är 6,83 mm. 

Genom en starkare mekanism kan laddningen 
ökas och därmed en afsevärd större initialhaslighet 
uppnås, likso m ock större skottvidd och flackare kul
bana. Geväret är c:a 8 cm. längre äll dt:t nu an
vånda, men bajonetten kortare. Som ammunition 
brukas patroner Illed den nya S-kulan. 

Först skola de engelska trupperna i Indien, där
nas! hel1LlanuslruppeJ Ha och de sydafrikanska utrustas 
med del nya geväret. 

g11.e{lclelan{len 

(rån 

Skjutkommitten 

SÖl/dagen de/l 13 april kl. g f. m. l aga 
slwrpskjutningsöf'lingaTna sin början ål/arra 
skjulbanää"'f,id Kaknös och pågå seda/(/J"arje 
sön- oeb beJgdag Al. !J f. m. - 3 c. III. 

Fri ommu/lilion, SO mauscrpalroncr, til/· 
deJas h"ofie lI1edlel11~ 50111 icke skj u ter 0 111 

statspris inom (1 /1I1(1 n fören ing ån S. A . F. 
och tillbandahålles tf slyutban on gen oIII f ör e· 
I/il/gens instruktör sergea/Ii B. Jonsson. 

A/,'ell til/ha/ldo/Jåller förenil/gc /l utmör Ata 
gel'ör åt skJI/lor SOI11 saN/lo egl/o sådan a. 
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Stockholms skytleförbunds fältskjutning 
den 30 mars. 

Vid Stockholms skylteförbunds fältskjutning, som 
ägde rum söndagen den 30 mars i trakten af Åkes. 
hor utät Drottningholmshållet uppnådde de i lär. 
lingen deltagande föreningsgrupperna fö ljande resultat: 
ordn.-n:r antal kUl. pl . lni ffr. 

I . Stockholms friv. skarpskf . .. . 
2. Svea ing klirs skf. ... ..... .. . 
3. S. A. F.. .... .......... .. .. .... ... .. 
4. Södermalms &. Liljeholmens sU. 
5. Kungsholms skg. . .................. . 
6. Skolungdomens skf. 
7. Positionsari. reg:tets skf. ...... . .. . 
S. Katarina skf . ...... ....................... . 
9. Ost"m,lms skf . ................... . 

J O. Svea lifgardes und. off. skf .. .... . 
II. Stockholms Central skf. .......... . . 
12. Lifgardets till häst skf. ......... . 
13. Sveriges KontorisUörcn. skf. .. ... . 
14. Svea art. reg:tes skf. .. .......... ..... . 
15. Skyttefören ingen , J. S . •..... ....... 
16. Göl, l>fg"d" skf .. .... ..... .. ....... . . 
och ter sig nu ställningen mellan de 
ningarne sålunda: 
ordn ·n:. 

88 10 
85 9 
84 8 
82 7 
75 6 
68 5 
63 4 
61 3 
60 2 
57 I 
57 l 
56 l 
51 l 
49 l 
39 l 
24 
täfJande före-

pJl l$$ill,.. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Stockholms friv. skarpskf . .......................... 30 
S. A. F .. .......... .. ...... , .. . ........ . ... ... ...... .. .. 24 
Södermalm &: Liljeholmens skf. ... 17 
Kungsholms skg. .. ... ...... ........ [6 
Sveriges Kontoristförenings skf. 14 
Svea ing. Mrs skf. ... ... ......... ..... .. . 12 
Östermalm s skf. ... Il 
Stockholms Central skf 10 
Katarina skf . ................. :::::::::: :::: ::::.:::: ...... . 10 
Skolungdomens skf. ........ ............ ............... 10 
Svea lifgardes und. off. skf. ... .. .. ....... ...... : 8 
Posilionsarl. reg:tets skf... ......... .. ... ... ..... ... 6 
Svea ar!. reg1es skf. ... .. ....... ...... .......... ...... 4 
Lifgardets till häst skf. ........ ...... . ....... ......... 4 
Skytteföreningen . J. S. ' ... ........... ... ......... .. 2 
Göta lifgardes skf. ..... ... .... . .. ... ..... ....... ..... .. I 

. J den af S. A. f . samtidigt anordnade insatstäf
hngen blef prislistan: 

l :a pris 
2:a • 
3:e • 

l:a pris 
S. A. 

Äldre klasseIl: 

I. Ladström ..... ................. .... ... ..... 20 tro 
R. rtegren ... ... ...... .. .... .. ............ 20 . 
L. Lagerlöf ........ ... ......... .. .. .. ... .... . .... 19 

Yngn klossen: 
H. Francke ... ........... . 8 tr. 
F:s hederspris tillfö ll herr I. Lejdström. 

Nu börjar det! 
Om söndag, den 13 april, smälla vi af våra första 

salvor för året ute vid vår gamla bekanta tummel
plats, norra skjutbanan vid Kaknäs. 

Skulle vi nu behöfva uppmana S. A. f:s med. 
lemmar alt flitigt deltaga i våra skjutöfningar då och 
allt framgent under säsongen? Knappast, hoppas vi. 

för alla sann t intresserade, målmedvetna med lem
mar af vår före ning bör del ulan vidare slå klart 
huru förmånligt det är att tidigt taga itu med öfn in~ 
gen. Utom det all man så förskaffar sig det goda 
medvetandet a1l harva tillfört vår förenin g det väl
komn.a anslaget af kr. 6: 50 fö r nästa år - en tjänst 
som JU hvarenda en borde vilja och kunna vara med 
om alt göra vår förening, häls! ammunitionen där
till fås gratis - vinner man tid att göra sig så väl 
rustad som möjligt till försommarens täfl ingar. 

Först ha vi ju, reda n i maj, i sammanhang med 
v~rutfården, en mångfald täflingar. Men dessa SOm 

försigg~ föreningsmedlemmarne emellan äro 'dock 
äfven de, blott all betrakta såsom öfn i~ga r till de~ 
stora striden, Stockholms Skytleförbu nds ju bileums
lärlingar, som den 7 och 8 jun i, alltså blo t! två m~
nader härefter, samla till täflan eliten af skylteför
~undens medlemmar i allt Sveriges land . Entusias
Ilska svar på SkyttefOrbundets inbjudning at! på detta 
sätt deltaga i firandet af förbundets tioårs-jubileum 
hafva redan ingått från i det närmaste alla rikets 
skytteförbund. Så aU, hvad vi redan nu och lills vidare 
kunna \'ara säkra om, är blott det, alt nog blir hår 
kamp ... 

~i horde do.ck kunna genom flit och energi p~ 
Oflllngsplatsen l ralter lid göra oss sakra också om 
det, all vi, när det gäller, dtminsfolle skola göra våra 
ärade medtäflare segrarnes rangplatser stridiga. 

(Om de olika tätlinga r, som vid fö rbundets lO-års
jubileum förekomma, läses i programmet, införd l i 
vårt första nummer i ~r.) 

En synnerligen viktig och mer än andra intressant 
gren af skytterörelsen är fältskjutningen. På de! om
rådet har vår förening allt id och särskildt under 
:;enaste året kommit till ganska goda resultat, och 
In nevarande år synes, glädjande alt nämna, icke blifva 
så?1re.. De Ire i år reda n hållna täfJingarne i fält
skJulmng - fyra återstå - hafva g ifvit oss bland 
förbunde ts aderton före ningar, rangplatsen n'u mmer 
t~å, och vi må vara stolta, ty besegrade äro vi hil
hlls blott af dessa öfverdådiga Skarpskyttar, som 
torde få räknas ti[[ landtis fråmste. 

framg~ngen förpliktar emellert id! Nya, friska tag! 
H~elll vet, hvad de nu följa nde läflingarne kunna 
IVlllgas aU gifva för resultat ? 

. Må vi blott besinna, alt flitig öfning i m~lskjut
n~ng är grundvillkoret för all framgång i fältskj ut
ning - det reela måJe! fö r vår sträfvan - och 
hvad ville vi hällre ån aU hvarje vår skytt hade 
detta mål för ögonen och inrättade sig därefter ! 

I : [ej l.j il ~A~; _öppna , r uff .amt yachte r , b eg. i d r iftgodt s Kich siUja. 
••• __ _ .• L;.Ii.U b J.lhgt. Uppgif E dra ö n s hemål och b egä r o ffe rt fr å n =-

AUT OCENTRALEN. 11 Rid daregatan. Stockholm. Rihstele fon 40 8 7 . 
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Om alla de pris, medaljer och andra utmärkelsetec
ken, som finnas, kunna därtill bid raga, hafva de icke 
förgäfves skän k!s och instiftats af varmhjärtade foste r
landsvänner. 

Väl mött, kamrater, nu och allt framge nt vid skjut
banan! 

Stockholms Skytteförbunds 
årsmöte. 

Ett f ramgångsrikt år f ö r fö rbundet. 

Stockholms skytleförbund höll den 28 mars silt 
årsmöte på _Kung Carl. under ordförandeskap af 
redaktör Harald Sohlman. 

Af årsberättelsen framgick, all under årel lossats 
724,071 skarpa skoll på föreningarnas banor, samt 
64,884 vid fältskjutningar, hvilket, jämfört med antalel 
under år 19 11 utvisar en ökni ng af resp. 66,259 och 
11,73 1. Dessuto m ha lossats 16,482 kanunarskjut
ningsskoU. 

förbundet räknade vid årsskiftet 1 S föreningar, 
och det har under 1912 haft alt glädja sig åt en be
tyd lig tillväxl i fråga om medlemsantalet. Antalet ak
tiva skylIar under värnpliktsåldern har sålunda ö kats 
med 620, från 3,665 ~r 1911 till 4,285 år 19 12. 
I frAga om vårnpliktiga och militärer i tjänst är öknin
gen under samma tid 670 eller från 2,852 till 3,522. 
Särski ldi anmärkningsvärd är ökningen af de anslags
berättigade skyttarna, hvilken utgör 15 procent af fö
reg~e l1 de års antal. År 19 11 hade man nämligen 
5,492 dylika skyUar; år 1912 hade antalet spru ngit 
upp till 6,325. 

I samband med prisutdelningarna ha i likhet 
med föregående år diskussionsaftna r anordnats, hvilka 
omfattas med mycket stort intresse. 

I årsredogörelsen beröres afven skyttebesöket i 
KöbenhavlI med anledning af Köbenhavns skytteföre
nings SO-årsjubileum samt vidare olympiska spelens 
skjutningar, vid hvilka båda skjutningar förbu ndet 
utmärkte sig. 

Verkställande utskottet uttalar till sist den för hopp
ningen, alt den stora lifaktighet som kännetecknat 
förbundets verksamhet under det gångna året målle 
vara uppmuntran för förbundets medlemmar till fort
salt intressera! arbete för skytterörelsen. 

Artik lar fOr ==== 
9drolt och Spel, Bekllldnader 10r 
9dro ltsmlln och t unster, Browning. 
pistoler och Ammu nit ion, H ~ng ' 

mallor, KulOrla lyk tor och i'qruerkeri. 

Billigast ocn bOs t hos ...• 

Per lIangborg, BirgerJar(sgafan 
6. K. 6. Kronprinsens HaUel/erantOr. 

Vid styrelsevalet för 1913 1914 blefvo samt-
liga de afgående ledamöterna omvalda. Styrelsen 
beslår sålunda af redaktör Harald Sohlman, ordförande, 
och öfversle O. Juhlin-Oannfell, vice ordförande. T ill 
ledamöter i verkställande utskottet omvaldes fö ljande 
i tur all afg!: hrr P. O. Arvidsson, G. Juhlin- Dann
fell och O. Östberg samt till suppleanter hrr F. Fag
rell och O. Goltfridsson. Revisorer blefvo hrr Hj. 
Modigh och J. E. Ekman och deras suppleanter hrr 
A. Segerblom och S, E. Alin. 

Till förbundsordföranden öfverläl1l1lades till sist 
genom h r. J. E. Ekman såsom hedersgåfva en vackert 
infattad fotog rafi omfattande samtliga de svenska del
tagarna i den nord iska jubileumsskyltetäflingen i Kö
benhavn 1912, af hvilket vi i vårl för ra nUlllmer 
gåfvo en reproduktion. Äfven till skattmästaren kap
ten G. Östberg öfverlämnades en liknande fotog rafi. 

Idrottsrevyn. 

Allmän id rott . 
Träningen på Östermalms idrotts plats log sin början 

pAskdagen. Trän ingsarbetet fortgår hvardagar kl. 1-3 
e. m. samt efter kl. 6 e. m. och söndagar kl. 9-1 t 
r. m. Lördagar ingen träning. 

I Linköping höHs den 16 mars utmärkt lyckade ir!Om
hustäningar. När flr S. A. f. en vinterserie mot
svarande hösll:IIs liininged 

Terränglöpningssäsongen stAr nu i sitt flor. H varje 
söndag en mängd löpningar. Den 16 mars utgAr 
anmälningstiden för Sleipners tradilionella. Det är all 
hoppas att S. A. F. skall kunna sända ett lag i tänan. 

Den franska löparen Bou in vill ej ärvergifva amatör
sporten trots att tyskarne bjudit honom 7,500 fr. om 
Aret om han ville bli deras tränare. Hans närmaste 
planer är nu att försöka sIA l-timmes världsrekordet. 

. Jag är öfvertygad om, att jag skall kunna göra det., 
har Bouin nu sagt till en intervjuare, .men nAgot dylikt 
kostar pengar, nämligen omkring fem eHer sex tusen 
francs. Ty jag måste nämligen d& resa till Stockholm 
på Ire mAnader och taga med mig träna re och en 
massör. Kanske skall man förvAna sig örver, all jag 

Skjut ej upp med; att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tandpulver, landcreme, 

innehAller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 

läkare och tandläkare. 
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väljer Stockholm ror eli dylikt rekordforsök, men det 
beror pi det enkla faktum, all Sladionbanan i den 
svenska hufvudstaden är den bästa och snabbaste i 
Europu. 

Vi kunna vara stolta ärver vb Stadionbana. 

f otboll. 
TrAnare fOr våra fotboll spelare. Inom fotbollsför

bundet urngAs man f. n. med planer på aU till Sverige 
införsk rifvA en framstående fotbollstränare, och som 
favori t rör platsen nämnes Fred. Spiksley, hvilken lär 
vara villig att återkomma till Sverige fö r att än en 
gAng upplaga det löftesrika arbete han där under en 
ko rt lid påbörjade och enligt mingas, icke minst de 
aktiva fOlbollsspelarnes mening, aldrig bort tillåtas 
afbryta. Mr Spiksley är f. n. anställd som tränare för 
en af Tysklands största idrottsföreningar i Munehen , 
men har anbud inne fdn sh!1 Italien som Schweiz, 
hvarrårutom tyskarne naturligtvis gärna vilja behålla 
honom. ..I an har emellertid fattat ett varmt intresse 
rör det svenska fotbolJsspelet, och vid rorda prelimi
nira underhandlingar förkla rat sig villig att eventuellt 
redan denna säsong återkomma till Sverige. 

Ärven andra planer finnas, gående ut på alt rår
skaffa fotbollsspelarne rationell träning. 

Boxning. 
Träning i boxning pågår å Ostermalms Idrottsplats, 

där lo kal disponeras alla daga r (utom tisdag och tors
dag mellan 7-9 e. m. och söndag 9-1). Ofverens
kommelse med goda instruktörer är träffad . Under
visning i boxning: 10 lekt. kr. lO: -, I lekt. kr. I: 50. 
Mister Kidd Johnson träffas alla dagar. 

S. A. F:s mästare i denna konst Wiking Cronholm 
är numera bosatt i Marseille, där han fått det hedrande 
uppdraget alt bUfva sportinstruktör för polisen därstädes. 

Gymnastik. 
Den svenska gymnastikuppvisningen i Paris och 

rorresten hela turnen blef utomordentligt lyckad trots 
all illvilja . En sådan trupp är en heder rör vårt land . 

Oymnastikd irektOr Martin UhUn i Yslad hat lagit 
initiativ till instiftandet af ett 'gymnastikrnärke , af 
lik nande slag med det bekanta idrottsmärket. 

Det kom mer att i likhet med idrottsmärket finnas i 
brons, silfver och guld, mtn gymnastiktecknet skaU till 
skillnad från detta ej utgöra ett s, k. åldersbetyg utan 
ett fa rdighetsbetyg. 

Hr U. har tinkt sig bronstecknet relativt lätt att 
eröfra och meningen vore att detta sedermera skulle 
kunna spridas öfver hela landet med något i ndrade 
villkor, alldenstund ett prof i gymnastik måste mode
fieras efter olika l1drar. Silfver skulle vara t.cknet for 
en god gymnast och guld skulle sparsamt tilJdelas de 
allra bästa. Detta gymnastiktecktn skulle i likhet med 
idrottsmärket ärven kunna utgöra ett ålderstecken så 
till vida att den som vid exempelvis 30 år fyllde 
fordr ingarna ror brons finge bära det i silfver, vid 40 
I r i guld o. s. v. 

( profvet för gymnastiktecknet kommer att ingå kra f 
på teoretisk insikt i gymnastik, äfvenledes dessa steg· 
rade. Ett kompletteringsmärke skall sedermera älven upp· 
stälhts för gymnastikens fria tillämpning. Detta kom· 
pletteringsmärke kommer all i viss mån bli fva ell 
idrottsmärke, ehuru här de gymnastiska lagarna skola 
roljas. Alltså stadgas här minimifordringar fö r sämsta 
hand och sämsta fot o. S. v. Kännedom och fårdig
het i olika lekar och spel komma ärven aU fo rdras. 
Simning b1.ir obligatorisk. Gymnastiktecknet har hr U. 
tänkt sig som en sköld, omgifven af en lagerk rans, 
på skölden en runslinga med den ga mla gymnastik· 
regeln _En sund själ i en sund kropp' i runskrift . 

Gymnastikdirektör Uhlin kommer all framlägga sitt 
förslag inom rörbundet fö r fysisk uppfostran där han 
hoppas, alt det skall röna ett gynnsamt mottagande. 

Cykli ng. 
Nordiska cykelfOrbu ndet har bildats under ordförande

skap af Kapten Drake. Det omfattar Nordens fyra 
länder, 

Automobilsporten . 
DirektOr Åkerlund blef som bekant efter sitt del

tagande i vinterautomobiltäningen diskvalificerad på 
den grund, att han under färden skulle ha uppträdi 
ojuste vid ett olyckstillbud, som hans bH fö rorsakade. 

Direktör Åkerlund nnsig emellertid all han vid till. 
fallet i fråga hA.ndlat fullt riktigt och protesterade mot 
d isk v alifikation en. 

En undersökning verkställdes af den arrangerande 
klubben, och resultatet af densamma forellg pi rre
dagens middag i en skrifvelse frAn klubben till hr 
Åkerlund. I densamma upplläfves diskvalifikationen 
fullständigt. Undersökningen har nämligen visat all de 
personer, som gjort angifvelsen mot hr Å. och på 
hvilkas uppgifter diskvalifikationen grundats, visat sig 
vara i hög grad ovederhäftiga och exempelvis nu läm· 
nat uppgifter, som direkt strida mot deras föregående. 
Man har därför fltt taga hänsyn till andra mera veder· 
häftiga vittnen, enligt hviJka händelserna vid olycks
tillbudet få en helt annan belysning och som samt-

•••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• JJiilkomna till Hole! Kung uris matsal & cafe. Moderata priser. 

Herrar Amatörer! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• 

OBS.! Större och mindre rum för privata beställni ngar. 

Vördsamt 
OlolliJnsson~ 

f. d. Direktör för Park Hotel. 
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liga intygat, att direktör Akerlund vid olyckstillbudet 
uppträdt f ullkomligt korrekt. 

Denna rehabilitering af en känd och högt upp
skattad sportsman torde hälsas med glädje inom vida 
kretsar. 

Kungl. Automobilklubben ämnar i somma~ anordn3 
en motorbåtstänan mellan Stockholm och Kopenhamn 
med Kalmar som anlöpningsort och en samman fallande 
täning med denna stad som mål. Denna sistnämnda 
tiinan gäller en af direktör Helmer Langborg uppsatt 

pokal. 

Segling. 
K, S. S. S. Sandhams-kappsegling äger rum den 14 

juni. Sandhams-regattan den 2 aug. Saltsjöbads·seg· 
lingen den 23 och 24 aug. 

Diverse. 
Nordiska spelens affärer kunna nu sägas vara af· 

slutade, i det Centr~lforeningen för idrottens fr~.mjande 
på sammanträde beslutat aU betala ut ytterligare en 
summa af 15 ,000 kronor till täckande af spelens 
skulder. 

Delta beslut har foranledts af en skrifvelse från 
spelens organisationskommille, i hvilket denna anhåller 
om nämnda summa. Spelen har nämligen gått med 
en förlust af 32,500 kronor. Till täckande af den· 
samma har man först anli tat den gamla nordiska spe· 
lens fond, som var 7,500 kronor, samt vidare frAn 
Centralföreningen förut I förskott erhlllit 10,000 kr. 

Det är det genomusla vädret som orsakat det hela. 
Endast bandy- och simtäflingarna hafva lämnnt be· 

hl11ning. . . 
TjJl OC h med teaterfOreställningarna g1Og0 I Ar med 

för lust i stället fo r att såsom alltid tidiga re, harva , 

lämnat 
genom 

en ritt god vinst, hvilket också Ilr til lskrifvas 
vädret minsk!dt intresse från allmänhetens sida. 

Professionalism och reseersättning ha till följd af 
en anmälan mot A. l. . K:s rotboUag blifv!t en mycket 
omdebatterad fråga. Denna glng blef anmälan utan 
verkan och anmälar!;n fick t. o. m. en varning. Nlgot 
godt kommer dock det hela att ha med sig, nämligen 
all dessa förhållanden bli ordnade och en gång for 
alla fastställda. 

Hum: Det var då märkvärdigt , alt Kristin ald· 
rig kan lära sig aU borsta mina skor så all de bli 
blanka. De a' ju alldeles malla. 

Krislin: Det är inte märkvärdigt alls, för när 
dom aldrig kommer hem förr än klockan fem sex 
på mornarne, kan dom inte bli annat än matta. 

Gynna 

Medlemsbladets 

annonSÖ1'e1'r 

Gyttorps Mauserlirut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okänsligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret sA. härdt . 

Gyttorps Öfningslirut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet får fukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jalitammunition. 
G y ttorps rökfria bladkrutspatroner 
förena stor utgångshastighet med framträdande förmäga att sammanhålla ha~le n . 
Marknadens bästa svartkrll lsammllllilioll är Gyttorps »Anden» och »ExelslOr». 

6ytto1'PS Sp1'ängämnes Rktiebolag. 



.. -------------------------,------------------------ • • • • " 

AMATORER H"" SKFTTRRI .......................................... 
Härmed hava vi nöjet meddela, att vir ammunition för 

ms.usergevir, laddad med Ekmans nya spetskula . Olympiao, 
enligt anshUJda prov besitter en enorm träffsäkerhet, varför 
den lir bäst lämpad ror prisskjulningar såväl mot talla som 
å fältskju tning. vilket iven visade sig vid de Olympiska 
Spelens skjutningar. BestiII en prOlllddning och y j garan
te ra eU slorlrtal fuulta!. 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Riksieielon 

4400 
Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 

A.-R. Skytteföreningarnas Vapenaffär 
Bryggaregatan 9, STOCKHOLM. 

från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8715 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg' åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. $äval nya som omladdade skott sändas franko köparens 
närmaste staHon vid parli 0111 minst 1,000 st. 
.,."".;;;V .. ; ",utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra högsta 
I' möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom detta utbyte vinna 

föreningarne den fördelen, all deras hylsantal alltid hålles konstant. 
Alt slags skytt~aml11ullition för~s. 

Hylsor lillomladdning torde benäget insändas under var adr. Dösjöbro, 
och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 

Särskildt rekommendera vi vår Spetskuleammunition t laddad med 
progressivt krut. Kulans hastighet V25 = B25 111. 

Pris fdr nya skott ............... Kr. 82: - pr 1.000. 
.. .. omladdning ... ..... ... 54: 50 .. / ,000. 

Använd vid jakt uteslutande våra Normal-patroner. Dessa 
äro verkligen öfverlägsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enastående 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA_ 
Rikstelefo n 91. :: Telegr.-adress: NORMAL_ 

Erik Ohlssons T räuaru H. -6. 
. ..•........•.........•......••........•....... ~ 

H.W. Öhrsfröm & Son TRiiVA RU- VED· och KOL
AFFÄR, ANOsAo o. ffYFLERl 

STOCKHOLM, Fleminggalan 4 
Riks Tel. 11 63, 13203, Allm. Tel. 80136, 59äO 
SAGVERK _ ____ _ 

F/emlngg. 4. Stockholm, Norrte/ge Ängsåg,Norr
tlilge, Jungfrusunds ÄngSlIgs Akt/eho/dg, EkerlJ 

• Bogseringar o . Varutransporter. 

•• 

Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Rik! t. az 32. Sit Paulsgatan 6 A. AlIm. t. 32 79. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Järnkonstruktioner, Clslerner Oth Aatogensvelsning. 

Riks t. 97 H . Östgötagalan 26. Allm. t. 304 76 ................................................ . 
• • 

TrydCfI.kli~bol.e:~t Sna 51o<:kho!IQ 19 13. 

s tockholms N:o 4. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e årg 

U\~omm.r med 12 nummer 

om Areioch utdelas gralisUtl 

föreningene medlemmar. 

S. A. F:s 

...... , ... , .......................... . 
8uve4 .[jullf, 

Silfva . 
8alio6storg l ...................................... 

"' • .-.: STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING. 

REOAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARIO, SVEN SVENSON 

Sthlm. Tol. K~nl'~' 330 

If ..... ktio .. n. o. Exp4td .• d ..... : Hlndt ... r4t'1l1"tu 43 A, Stox:kholm K. 

3( 3Inderson 
9(ungl [lCo/juvelerare ~ tJJegär pl'isRuranf! 

1913. 

ANNONSPRIS; 
10 öre pr mm. spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

MarigillalannOflI 6 kr. 

.•.....•••••• ./.... .", 
........•.•.• .... ......... ....... . 

FOTBOLLSLAG 

...................... , .............. . 
tJY'ysi!fver, 

fRegeringsg. 19-21 
. ................................... .. 
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Nya medlemmar. 
Aktilla: 

Bredberg, Ernst, inlendent, Riddaregatan 70. 
Djurberg, Nils, regementsintendent, Torslensonsgatan 4. 
Ehrnfeldl, Ragnar, löjtnant, Brahegatan 37. 
Grönvall, Karl, direktör, Orefturegatan 7. 
Lundholm, Sven Theodor, kontoris t, Valhallavägen 29. 
UJtman, Sven, försäkri ngstjänsteman, Birgerjarlsg. 37. 
Nilsson, August, fanjunkare, K. Svea ingenjörkår. 
Sljernströrn, Carl Wilhelm, järnvägstjänsteman, Upp-

salagatan 3. . 
Werner, Nils Olof, hofrältsnolarie, Karlbergsvägen 47 A. 
Widell, Karl Georg, ingenjör, Drottninggatan 27. 
W retman, Harald, försäk ringsljänsleman,:Udi ngö- Brevik . 

S. A. f :s årsbok har ändtligen utkommit och 
omfattar denna gång slväl åren 191 I som 1912. 
Den har i dagarne tillika mt:<! program met för S. A. F:s 
öfningar och täflingar under 1913, utsändts till för
en ingsmedlemmarne och säk~rligen rönt erkännande 
för vackert tryck och ulstyrsel. 

Inneh11let är begränsadt till det ungefärligen van
liga: styrelstns, specialkommitteernas och revisorernas 
berättelser sam! en ganska intressant artikel om Ama· 
törernas insats vid Olyrripiska Spelen 1912 af det 
kända märket Boa. Boken afslutas med gamle vän
nen amatören Oscar SchörIings vid senaste årsmöte 
improviserade kväde .För Sverige •. 

fotbollspCZlet upptaget 
inom S. A. f. 

Stdan h. k. h. kronprinsen, vår förenings höge 
beskyddare, uttryckt en önskan om all fotbollslag 
skulle bildas inom S. A. F. och förklarat sig vilja 
sjålf vara mt:<! i spelet, har nu också fotbollspelet 
upptagits inom föreningen, som styrelsen vid sam
manträde den 26 sistl idne mars beslöt anmåla till 
inträde i Svenska Fotbollsförbundet. 

Efter påstötning af idrottschefen var det en ganska 
lält sak att f5. ihop det för två lag nödiga antalet 
medlemmar, och måndagen den 14 april togo 
öfningama si n början i Stadion under ledning af 
den erfarne fotbollsdomaren herr R. Gelbord. De 
båda lagen gå i föreningens färger, ett blått sä.ledes 
och ett hvitt. Kapten för biA lagt! är Stadions chef, 
löjtnanten C. Hjorth, medan idroUschefen herr W. 
Clemens är kapten för hvita laget. 

PepSDn. 
:/Iutos 

Till hvlta laget hör h. k. h. kronprinsen, där han 
som forwards utvecklar ~n energi och en spänslighet, 
som de fleste ha skäl att afundas honom. 

Öfningarne bedrifvas tills vidare Ivå dagar i veckan, 
mAndag och torsdag, kl. 5,30-6,30 e. m. och afse 
alt börja m~d hufvudsa kligen att gifva deltagarne en 
god och uppfriskande motion. Men icke får det 

väl anses uteslutet, att spelarne en gång kanske 
komma aU uppträda som täflare med andra förenin
gar i Stockholm, inom hvilka planer lära vara å bane 
all också bilda fotbollslag. 

Den som lefver får se ... 

t 
Georg Schmidt. 

DA och då, men dess bättre mera sältan, faller en 
länk ur vår kamratkedja. Denna gång är det vid 
disponenten Georg Schmidts namn och bild, vi med 
vemod sälta det betydelsefulla korset, här dödens och 
det långa afskedets symbol. Han afled den 30 lIlars 
till följd af svilsjukdom efter ett olycksfall, som drab
bade honom under tjänstens utöfning, och stupade 
således på sin post. 

Oeorg Schm idt var född i Bayern den II augusti 
1866. Han kom till Sverige för 13 år sedan för 
aU tillträda befattningen såsom fabriksledare och 
disponent vid Ferniss-Aktiebolagels fabrik vid Albano. 
Om hans verksamhet, som nLl af döden afbrulits, 
har man gifvit oss det bästa vitsord, och han var 
varmt afhAllen af underlydande och kamrater. 

I vilr förening inträdde han 1908 och har där 
pil mer än ell sätt satt spår efter sig, värda alt 
minnas. Han var en af de lifligare initiativtagarne HU 
alt vintern 1908 curling-spelet upptogs inom för
eni ngen, och för dess utveckling slappnade aldrig 
hans intresse. Vid de täflingar inom denna idroits* 
gren, som allt sedan dess anordnats i S. A. F., sak
nades heller aldrig Georg Schmidt bland pristagarne. 

Men äfven i ett annat afseende är Schmidt värd 
att ihågkommas. Trots det aH han framför alll 

Paket
HuiDS 

Last
HulDS 

Begagnade ny justerade l driftgodt skick s6.ljas billigt. Uppgif Edra önskeznål och 
begAr offert från AUTOCENTRALEN, 11 Riddaregatan, Stockholzn. Rikstelefon 4087. 
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älskade och omhuldade curling-spelet, försummade 
han aldrig att bedrifva föreningens hurvudidrott nu
mera, skyttet, åtminstone i såda n grad, alt han år
ligen sköt sina 50 skarpa skott. Della ansåg han 
som en oeftergiflig plikt 1Il0! föreningen. 

Och så minnas vi honom som en god och vän
säll kamrat, en underhållande och angenäm sällskaps
människa. 

frid öfver hans minne! 

Föreningen för olympisk 
k ortd i stan ss k j u tn i ng. 

De olympiska skyltetäflingarna i somras, där de 
svenska skyttarne vunno så många segrar, voro. som 
bekant uppdelade i trenne hufvudgrupper, nåmhgp.n: 

I :0) Skjutning med armegevär och med gevär af 
valfri typ å 200-600 meters afstånd; 

Kragar, Mansc:hett~r och Veck hvitt och kulört, praktiskt 
och bitligt, storartad sonering. Katalog gratis. :: :; :: 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
Kungsgata n 90 43 f leminggatan 43 

. 
2:0) Skjutning med miniatyrgevär samt med re

volver och pistol, och 
3:0) Jaktskytte, d. v. s. skjutning å lerdufvor och 

löpande hjort. 
Gentemot grupp l ' harva ~kjutningarna under 2 

och 3 erhållit den gemensamma benämningen kort
distansskjutning. 

I dessa tiHJingar eröfrade de svenska skyltarne in
alles 37 poäng eller 7 guld_, 6 silfver- och 4 brons
medaljer - en rent af rörbluffande öfvervikt i be
traktande däraf, alt de öfriga deltagande 15 natio
nerna tillsammans erhöllo 71 poäng. 

Af n1lm",!? 37 poäng erhållo pistol· och miniatyr
gevårsskyUarne 19, jakiskyltarne 14 och gevärsskyt. 
tarne 4 poäng, och eräfrade sålu nda kortdis tans' 
skyltarne icke mindre än 33 poäng. 

Sarskildt intressant och öfvcrraskande var resultatet 
af liHlingarna å pistol- och Illiniatyrgevär, enär dessa 
slag af skjutni ngar voro, för Sveriges vidkommande, 
~ godt som en fullständig nyhet; och var del ('genl
lig:en endast en liten klick af skyttar, tillhörande 
Stockholms PlsloJkll1bh, som på allvar gått in för 
dessa läflingar. 

Kortdistallsskytiarnes vackra framgånga r haf\'a emel
lertid föranledt en del af dess ledande män atl, mt:<! 
tanke på de förväntningar, som för framtiden, och 
särsldldt vid kommande olympiska täfIingar, gifvetvis 
komma att ställas på de svenska skyttarne inom 
nämnda grenar, bilda en sammanslutning med ända
mål alt dels söka befrämja intresset för kortdistans
skjutning, dels ock söka förmedelst anordnande af 
öfni ngar och täflingar underläIIa uttagandet af Sveriges 
representanter vid kommande olym piska täflingar å 
ofvannämnda vapen. 

Fört.' Tlill~t:TI konstituerades på ett möte i Stockholm 
den 8 sistlidne mars, och står under H. K. I-t . Kroll* 
prinsens beskyddareskap. I öfrigt utgöres styrelsen af: 

Ofversten, Orefve C. E. Taube, ordf., Ingenjör Edv. 
Benedicks, v. ordf., Hoftältsnotarien O. C. Soivie, 
sekr., Orossh. R. Löfman, skatIm., Departem.-skrifv. 
P. O. Arfvidsson, Löjtnant W. Carlberg, Löjtnant H. 
von Holst, Orossh. N. Krook, Disponent E. W. 
Lindewald, Grossh. B. Lindroth, Orossh. S. A. Lind· 
skog, falun, Kamrer O. O. Swahn. 

föreningen, hvars verksamhet till en början rörst 
och främst inriktats på. alt bereda dess medlemmar 
tillfälle aU snarast få påbörja träningsarbetet, har redan 
gått i författning om iordningställandet af för s~jut. 
ningarna behöfliga banor. Tack vare ett syn nerligen 
välvill igt tillmötesgående från verkställande direktören 
i Ä.-B. Lidingö villastad, Ingenjören Hjalmar Anders
son, hvilken i och för ändam5.1et gratis upplltit be
höflig mark å Boo område å Lidingön, har förenin
gen redan kunnat påbörja anlliggningen af banorna 
såväl för jakt- som för pistol- och miniatyrg~värs
skyttet. Den materiel rör hjortskyttet, som anskaf· 
fades till de olym piska täflingarna i somras, har 
redan inköpts, och kommer densamma all omedel· 

I -l ~AR: öppna, ruff .aznt yachter, beg. i driftgodt skich s&ljas r [el"] , ~ billigt. Uppgif Edra Ön.keznål och begär offert från --~-
AUTOCENTI\.ALEN. 11 Riddaregatan. Stockholm. Rikstelefon 4087 . 
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Till Nyvarp å Värmdön ställes vårutfär
den Sön,dagen den 25 maj. 
bart flyttas från RAsunda till platsen för de nya ba
norna, därvid ingenjören E. H. Skärman, RAsunda, 
på ett synnerligen erkännansvärd! sält understöder 
föreningen i flera hänseenden. 

[ntressel för föreningen och dess verksamhet synes 
j ärrigt, af alla tecken all döma, vara mycket lifligt, 
och har Föreningen frän olika håll fått mottaga 
ovedersägliga bevis härpå. Sålunda har professor 
Ad. Lindberg med sällspord frikostighet erbjudit sig 
all gratis utföra den konstnärliga graveringen för 
Föreningens medalj, Centraltryckeriet och firman Frans 
Svanslröm & C:o leverera gratis tryck, papper och 
konlorsmateriel Q. s. v. 

Att intresset fOr kortdistansskjutningen jämväl i 
landsorten alltmera börjar framträda, framgår däraf, 
att i flera städer föreningar och klubbar med ända
mäl att idka jakt- samt pistol- och miniatyrgevärs
skylle nyligen bildats. I den mån som kortdistans
skyttet i landsorten vinner terräng, torde frågan om 
ell samarbete med landsortsförellingarna under För
eningens i Stockholm presidium blifva aktuell, och 
är det att förmoda, all Föreningen i Stockholm får 
sig anförtrodt arbetet med uttagandet af Sveriges 
representanter vid BerJinspelen 1916 i ifrågavarande 
skytiegrenar. Anmälningar om inträde i Föreningen 
mottagas af dess sekreterare, · hofrätlsnotarien G. C. 
Boivie, Arlillerigatan 44-46, Stockholm. Ärsafgiften 
för slväl aktiv som passiv medlem är 10 kronor. 

Stockholm i april 19 13. O . C. BoMe. 

.97?eddelal1c1el1 

Skjulkommitlen 

Slwrpskju bJingsö{niJJgar pågå å n orra 
snjuthanml vid Kahnös bvalje siilJ - och helg
dag Al. fl ! 111. - 3 e. 111. 

Punsch 

Fri omll1l1nition~ 50 111auserpatrone~ til/. 
delas 11I'arjc med/clII, S0111 icke shju ter om 
s Iatspris inom allllan förening än S. A. F. 
och t illhandahålles (; skju tban an g enom f öre
lJin.lf811s illstruRtör sergeant B. J on sson . 

Å·f l'ell /iJihan dalulller förening elI u/mär/lta 
gCI,Iir ~lt slrytlar som sa/w a cgn a sådaIlO. 

Skyttepris. Af grosshandlare S. Stendahl har 
föreningen äfven innevarande år fått mottaga ett 
mausergevär med bajonett och rem (det 7:de i ord
ningen) alt utgå som pris i .Juniorklassen' enligt 
följande beslll.mmelser: 

l. Täflan är afgiflsfri och öppen endast för skyt
tar, hvilka ej röre den I januari det år under hvilket 
om priset tärlas erhållit något skyUepris eller något 
utmärkelsetecken för skarpskjutning. 

2. Skjutningen företages på 200 meters afstånd 
mot vanlig precisionstafla å föreningens skjutbana, 
och utdelas priset till den skytt, som i fem på hvar
andra följande precisionsserier erhMler högsta poäng· 
summan. 

3. De bestämda 5 serierna skola skjutas i följd 
under årets skjutsäsong och ingen serie under 40 
poänll. Skjutcs nägon serie under denna mi nimi
poäng, måste ny anmälan ske och skjutningen åter
upprepas. 

4. En hvar tåflande äger full frihet under loppet 
af årets skjutsäsong söka förbättra sitt en gång er
håUna resultat genom förnyad skjutning . 

Vid Stockho lms skyttefö rbunds fältskjut
ning den 30 mars eröfrades pris af följande för· 
eningsmedlemmar: 

Mtisterskapsklassen.- 7 pris I. Lejdström 20 poäng, 
S pris J. F. Lagergren 19 poäng; 16 pris F. FagreJl 
17 poäng; 18 pris H. Friman 16 poäng. 

Äldre klassen: 9 pris A. \'. Krusenstjerna 18 poäng; 
14 pris E. Hessler, 17 poäng. 

Yngre klassen.: 32 pris H. Francke S poäng. 
Extra skjutningar: 3 pris F. Fagrell 42 poäng; 

15 pris S. Svenson 32 poäng; 20 pris H. friman 
30 poäng. 

HUGO HILDEBRAND 
Stockhohns centralaste assIIransaffär 

Skeppsbron N.·o 18 Riks ~h Allm. 2296 kl. 9-5. 
Personhgen kl. 9-11, 4-5. 

förmedlar l förstklassiga bolag 
UF· BRAND· STÖLD-

l(.p lt.l- Olycks'.II- Olu· 
sp. ,.It.SSt. O.r .ntJ· SjlJ. 

L",,'ntt. Automobil· V. Ut n9k. d e-
Sju knJ ,.s.krlnl. !?utlI6rs'kr lnl. 16n ä krinl. 
Obs.! Brandfördkrlng af personlig IÖSt~ndom uti I:a kl. hus 

af slen, kostar tfldtut 40 iJre pr tustn. 

STOCKHOUo'S AAlATÖRFÖRENINOS MEDL::E,;,M;;S::;B;;;LA;;:,:D~~~~~~~~5 -
Med ånglustyachten Saga företages årets 

vårutfärd! Alla Amatörer med Damer böra 
deltaga! Fullständigt 

Fordringarna för mästerskapsmedaljen vid denna 
skjutning voro 16 poäng. 

Jetonskjutning. Arets första jetonskjutning å 
gevär och revolver ägde rum söndagen den 4 dennes 
och uppn~ddes därvid följande rnsultat: 

Siifverjeton: 
N. E. Hellsten 49 poäng 
N. O. Werner 47 » 

I. Lejdström 46 • 
H. Friman 45 ~ 

Brollsjeton .-
G. Ahrenberg 42 poäng. 
E. Svedfeldt 41 • 
H. Francke 39 • 
S. Forsberg 39 • 
C. Gripenstedt 36 • 

Kulsprutor. 
Länge har ju kl11sprutprrågan varit brännande i vårt 

land. Undersökningar ha gjorts, rön ha vunnits, 
men · till afgörande ha vi ej hunni!. 

Enskilda män ha dock insett betydelsen af ett 
snabbt afgörande. Jag syftar pli. grosshandlare l-Ierz 
och nu senast på grefve KJingspors, m. fl. storartade 
gåfvor till Stockholms landsstormsbefålsförening. 

Som ett apropå till allt detta framlägges här några 
synpunkter ur den tyske kaptenen A. flecks böcker 
öfver ~Machillgewere. , två synnerligen gedigna verk 
om cirka 300 sidor. 

• t-listorien om krig och vapen äro nästan lika gamla 
som historien om mänskligheten själh, inleder han 
sitt verk, och därefter följer en redogörelse börjande 
med krutets uppfinning, fortsättande med musköter, 
repetergevär, milraljöser, för alt sluIIigen dröja vid 
Maxims revolverkanon, det första användbara maskin· 
geväret, där omladdningen verkställes genom kraften 

Brtiklar fOr ==== 
~drott och Spel, BekUldnoder f tir 
~drottsmdn och turister, Browning. 
pistoler och Rmmunlllon, lIdng. 
mollor, Kultlnu lyktor och i'Yfllerkeri . 

Billigast och bäst hos . ", 

Per l.Iallgborg, BlrgerJar(sgalall 
6. K. 6. Kronprinsens HoflelltronlOr, 

• program I nästa n;r. 

af den utkastade projektilens rekyl. Därefter redo
göres för maskingevärens begagnande i kolonialkrig, 
men kan detta ju ej intressera oss, då vi ju alltid 
måste beräkna all strida mot med moderna vapen 
utrustade fiender. 

Mycket intressantare äro då de där omtalade strids· 
bilderna från boerkrigen och rysk-japanska kriget. 

l boken finne,> en mycket intressant redogörelse 
öfver olika modeller som finnas, utförd med tysk 
noggrannhet. 

Hvad fordrar man af en modern kulspruta? 
Den skall: l) ej vara armegeväret underlägsen i 

träffsäkerhet och skoltvidd; 2) ha en skollhaslighet 
ej understigande 400 skott i minuten; 3) kunna 
malas med vanliga gevärspatronerj 4) ej genom ut
strömmande gaser o. dyl. vara farlig för det betjä
nande manskapet; 5) vara läll reparerbar; 6) hafva fast 
lavet! och vara lätt skottställd; 7) kunna medföras 
öfverallt och betjänas af endast några få man; 
8) mycken ammunition bör kunna me~föras; 9) _ej 
vara besvärlig alt framföra genom trang och lalt 
flyttbar längre sträckor, samt 10) snabbt kunna föras 
i stridsställning. 

Hit bör ock läggas alt pipan vid längre skjutning 
ej bör upphettas till den grad all delta menligt in-
verkar på resultatet. . 

Alt här i detalj gli. in pli. hvarje frAga, t. ex . ohka 
lavetters lämplighet, kylanordningar o. dyl. förbjuder 
utrymmet, ej heller tillåter det en redogörelse fö~ 
skillnaden mellan de olika modellerna som äro l 

bruk Maxim_ Hotlchiss_Schwartlose_Madsen_Bergman_ 
CoII:Skoda-Fitsgerald och luftskeppsgeväret. . 

för vårt land står det i redogörelsen öfver ohka 
länders dispositioner: Man tänker utrusta hvarje in
fanteri-regemente med ett maskingevärsbatleri. Kaval. 
leriet tycks man ämna utrusta med Madsen-gevär . 
Det har ännu blott stannat vid tanken. 

Efter Sverige kommer Danmark, där man reda~ 
1910 har 3 med Madsengevär utrustade kavallerI
skvadroner, och det lilla Montenegro där man har ~ 
maskingevärsafdelningar och sedan anskaffat ytterli
gare materiel. 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten , tand pulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 

läkare och tandläkare, 

. I JU 
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Kulsprutan lämpar sig örverallt, i fästnings-, bergs
och sjökrig. författaren citerar här en japansk offi
cers erfarenheter under rysk-japanska kriget, men först 
en liten siridsbild där lerrängförhAllandena m. m. 
mycket liknade våra och där kulsprutan spelade den 
afgörande ro\1en. 

[ striden vid Kokashi i rysk-japanska kriget febru
ari 1905 gjorde de vid denna plats slående ryssarna, 
ungefär en bataljon, ell motangrepp 11101 höjden A. 
En bataljon ur 23 regemente! bemödade sig förgäfves 
all tillbakaslå angreppet och måste, sedan befälhafva
ren och hans adjutant fallit, draga sig tillbaka med 
stora förluster. Ej heller sedan man erhållit för
stärkningar kunde man återvinna höjden, och häri · 
genom prisgåfvos det örriga regementets flank och 
rygg åt fiendens eld. 

Ända tills nu, kl. var 3 e. 111., stodo de bägge 
kulsprutorna som reserv i punkten B, men erhöll nll 
befallning rycka fram mot A. Kulsprutorna skildes 
nu och man lyckades, trots häftig eld, rycka fram 
cirka 1000 111. Den första kulsprutan nådde e, där 
den bröstade af och gaf eld 1Il0t ryssarna med så 
godt resultat, alt dessa måste draga sig tillbaka. 

Under tiden hade den andra sprutan nått D och 
gjorde därifrån stor skada på fienden. Så lyckades 
man få upp den försla kulsprut.1n på berget A, där 
man planterade den japanska fanan och deltog där
ifrån i förföljningseldgifning. Klockan var nu 5. 
Snar! därpå anlände andra trupper till höjdens för
svar. 

författaren framhåller som sin åsikt, att kulsprutor 
göra största nyttan i samlad trupp, när 3 å 4 st. 
kulsprutor kunna sända en förhärjande eld öfver ett 
större mål t. ex. flyende trupper. Han rekommen
derar kulsprutors användning till försvar af röjningar, 
där man vill spara människolif, således defensi\', till 
skydd af särdeles viktiga punkter, där ej utrymmet 

tillåter tillräckligt infanteri, till beskjutning af fienden, 
når den går till anfall med mycket slllal front, till 
bestrykning af döda vinklar i försvarslinje n och till 
förlängning af en skyttelinjes flyglar. 

Vårt land lämpar sig \'äl som intet annat föt an
vändandet af kulsprutor, isynnerhet som de krig, \'i 
möj ligen kunna bli invecklade i, väl måste taga ka
raktären af ddensivkrig, i hvilket alla uttalanden en
ställlllligt pri'Sa kulsprutans lämplighet. 

Vi måste ha kulsprutor i stället för motståndarens 
infanteri massor. 

Mod i bannen på några få kun na då uppväga 
fela ndt! tusenden, och ett guerrillakr ig mot trupper ut
rustade med kldsprutor i våra svåra terrängförhållan
den kan väl knappast ens Ryssland uthärda i längden. 

Understöd därför den igångsatta insamlingen. 

MEDDELAN DENi 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Bankir Nil s Perssons pris utdelas inneva
rande år för idrott och äro bestämmelserna fö r samlIla 
följande: 

Rätt till låflan om priset tillkommer hvarje med
lem af S. A. F., som icke under samma eller näst
föregående år i allmän idrott representerat annan 
förening än S. A. F. 

Vinnare af priset bli den, som under årets täflin· 
gar i allmän idrott uppnått högsla poängsumman 
efter alt hafva fullgjort villkoren i minst 10 af de 
för eröfrandet af Riksförbundets idrottsmärke, gällande 
grenar för år 1911 (lIIed undantag för grupp I). Gör 
sig täflande förtjänt af föreningens villkorsmedalj tillägges 
för bronsmeda lj I poäng och för silfvermedalj 3 PQäng. 

Vid lika poäng skiljes genom brottni ng. 
Priset får icke utdelas till salllllla person inom 

samma gren två på hvarandra följande gånger. 
Skulle samma ånyo vara bästa man tillfaller priset 
nästa man om bestämmelserna uppfyllts. 

SommaridroUen inom föreningen tog sin 
början söndagen den 27 april, med den nu mycket 
vanliga terränglöpningen. Banans längd var om
kri ng 5 ,000 meter. Starten skedde från Östermalms 
idrottsplats och gick den vanliga vågen öfver Fiskar
torpsbackarna och åter till Östermalrns idrottsplats. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JJiilltomna till Hotel Kung Carls matsal & cafe. Moderata priser. 

Herrar Amatörer! 
•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 

OBS.! Större och mindre rum för privata beställningar. 
Vördsamt 

010116"55on 
f. d. Dirtklör för Park Holel. . 
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I täfli ngen deltogo 7 medlemmar, hvilka startade 
med tvA minuters mellanrum. Af dessa var det f yTa 
som fullföljde tåflingen, de andra gingo ut på grund 
af att de förlorat banan. 

Resultatet af läflingen blef att hr Emerik Larsson 
segrade med en använd tid af 26 minut~r. Som 
andre man inkom H ugo Hintze, på en tid ~f 28 
minuter 20 sek., och som tredje lilan placerade sig O. 
Valenti n med en tid af 30 minuter. 

Idrottsrevyn. 

Allmän idrott 
Svensk.engelsk idrottsmatch i London . . En match 

enligt poiingsystem mellan England och Svertge h~r man 
sökt fl till stånd j samband med det svenska Idrotts· 

besöket i England i juni. 

Distriktmisterskapet i terränglöpning för Stockholm 
vanns af G. Lundholm D. I. F. närmast rdljd af 

HelIgren dito. 

flktning. från Nizza telegraferas den ~ 9 .apri.\ al~ 
i de internationella uuagningsläningarna l faktnlng I 
Nina. blef Fillol först och Gadd vät placerad. Fillot 
bIer först i sin poule och går upp till lina!. Gadd 
bier andre i sin. Finalen i hvilken 30 man gå upp, 
började i dag. Fillol bÖrjar anses som kandidal till 

törsta pris. 

Bowling. 
Nytt bowlingsrekord. Vid A. I. K:s klubbsa~.man 

träde å Reginasa.longen på fr edagen slog ~yggm.~slare 
H. Hansson 300 poäng (::!O staikar), bVllke.\ ar del 
högsIa möjliga poängantalet. Herr Hansson mnehade 
lUven det rorra rekordet, ~98 poäng. 

Rodd. 
MIsterskapståflingarna i inriggade ryro.r anordnas 

af Landskrona roddklubb den 6 juli, i utriggade fyror 
at Stockholms roddförening den 13 juli, hvarjiimte 
Hetsingborgs roddklubb skall svara ror mästerskapsloppet 

på ~O km. 

Simning. 
Vid Neptuns nationella simtäflingar . lör~ag~n ~en 

12 april satte T. Henning nytt rekord l brostSlm ~SO 
Tiden bIer 4 m. Dl. S/lO sek. m. 

Ridsport. 
Det lir att hoppas, aU Sverige skall kunna sä~da 

la ... till de stora ryuartäflingarna i England och BelgIen. 
"I fjol deltog som bekanl grefve G. Lewenhaupt pA 

Medusl\ med framgAng i Londontäflingarna och kommer 
han troligen ärven i år deltaga. För ärrigt kommer 
med all sannolikhet ärven Charles Lewenhaupl pi Arno 
och kanske Hans v. Rosen med Lord Iron. Dessa tre 
skulle i så raH bilda lag i tänan om kung Edvard VlIs 

~goldcup . , 
I täningarna i Bryssel 13-13 maj komma troligen 

löjtnanterna N. Nordlander och H. Mannerstråte alt 

deltaga. 

Monacoregattan . 
lIvarje år hållas som bekant storn motorbll.ls tiiflingar 

nere I Monaco. Dl! bruka hvarje 1I.r ha !lina !lärskilrla 
sensntioner. I år vnr det hydroplanens storm regatta. 
1 11-m. byig vind slartade 5 maskiner. Ingen kom 
dock fram till mAlet. men det är dock storartad t att 
örver hurI/ud taget kunna flyga och vAga sig ut pA 
sjön i sldant väder. 

, 
Gyttorps Mauserhrut 

är i hög grad jämnt, äger. väl ~ fVäg~ styrka, är relativt okänsligt Tor fukt 
och temperaturväxlingar , sliter ej geväret så härdt. 

Gyttorps Öfningshrut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jahtammunition. 
G,.-ttorps rökfria bladkrutspatroner 
fö rena stor utgängshastighet med framträdande förmäga att sammanhälla haglen . 
Marknadens bästa svartkrulsammuflitiofl är Gyttorps ~ Anden :t och ~ ExelsIOP. 

Gyttopps Sppängämnes Jlfltiebolag. 



. . ------------------------~------------------------ •• • . .. 
AMATORER Oskar Janssons 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

Bleck- och Plåtslageri 
Riks Tel. 2145 Orefturegatan 28 Allm. Tel. 294 

Verkställer alla slags plAtslageriarbeten. taktäcknin
gar med koppar och zink, galvaniserad och svart 
järnplåt. Takstrykningar och reparationer. Billigaste 
pris i förening med noggrannt arbete. 

ENGELSKA MAGASINET ~ 'lag alltib 

~ '- ebra Klicheer Drottninggatan 31 
••••••••• frAn 

Rikstelefon 
44 00 

Allm, telel, 
20 & 120 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 

••••••••• 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Ox.torgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid slörsta omsorg åt ingående order, Snabb expedition. 

Rekvirera dä.rför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko köparens 
narrnaslc station vid parti om minst 1,000 51. 

Vi utbyta, om, ,så öns,kas, de kasserade hylsorna llIot nya skolt, och godtgöra högsta 
mÖJh~a pns för de odugliga hylsorna. Genom della utbyte vinna 
förenmgarne den fördelen, alt deras hylsa ntal alltid hålles konstant. 

All slags skyneammunition fores . 
liylsor till omladdni ng torde benäget insiindas under vår adr. Dösjöbro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 
Särsk il dt rekommendera vi vår Spetskuleammunition laddad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 825 m. ' 
Pris för nya skott .... . .. Kr. 82: - pr 1,000. 

_ ". '! omladdning ......... " 54: 50 " / ,000. 
Anvand Vid Jakt uteslutande våra Normal-patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlägsna och hafva vunnit lifligt crkännande och cnaslående 
efterfrågan . 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAOET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Riksteldon 91. ;: Telegr .. adress: NORMAL. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-H. 
TR,ÄVAR,U· VED· och KOL· 
AFFÄR" ÄNOSÄO o, IfYFLER,1 

STOCKHOLM, fleminggalan 4 
Riks Tel. 1163. IJ203. Allnl. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _____ _ 

F/cm/ngg. 4, Stockholm, Norrtc/ge Ångsdg,Norr
tJilge,Jungfrusunds ÅngsAgs Akt/eho/dg, Ekerö 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.W. Öhrsfröm & 80n 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks t. 8232. S:t Pau lsgatan 6 A_ Allm. t. JZ 7'. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Järnkonstruktioner. CIslerntr och Autogtnsyttsnlng. 

Riks t. '7 H . Östgötagatan 26. AUm. t. 30-4 76 
• Bogseringar o. Varutransporter. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• •• 

Tryck~r inlid)OII~1 Sv« Slockhohn 1913 

s tockholms N:o 5. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e ärg 

Utkommer med 12 nummer 

om lrfll och utdel .. grati. till 

förfin ingens medlemmsr. 

,i.pr.: STOCKHOI...MS AMATOR FÖREN I NG. 

REOAKTOR OCH ANSVARIG UTGIFVARE, SVEN SVE NSON 

Sthlm. Tel. K" nph. 3311 

R .... k!ioun. o. E~ped . • ", ... : H.ndt •• ,h"'pt.n 43 A, Slockhohn K. 

1913. 

ANNONSPRIS : 
10 öre pr mm. spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 
Mariginalannon. (I kr. 

FRÅN STOCKHOLMS LANDSTORMSBEFÄLSFOREN INGS MOB1L1SERINGSOFNING 
UNDER PINGSTH ELGEN. 

. , ........ , ...... , ................... . 
,fJuve~ /JuId, 

8iifver . 
,fJalio6sforg 1 . .................................... . 

3( 3lnderson 
f1(ungl. 3Cofjuvelerare - fJJegär pris/iurant! 

...................................... 
Npsi!fver, 

:'Regeringsg. 19-21 
. .................................... . 



STOCKHOLMS AMA TÖRFÖRENINOS MEDLEMSBLAD 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelsen] 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 

Aktiva: 

Antell, Sten, banktjänsteman, Regeringsgalan 56. 
Boslröm, Hugo Vilhelm, kontorschef, SkärgJrdsgalan 13. 
af Ekström, Sigurd fredriksson,löj tnant Riddaregalan60. 
Eriksson, Gustaf Sixten, typograf, Drottninggatan 61 11 , 

Forsberg, Nils Vilhelm, kontorist, Nybergsgalan 5 n. b. 
Oullander, Sigurd, bankkassör, Flemminggalan 3. 
Gustafsson, Carl Fredrik Hjalmar, bokhållare, Fred-

rikshofsgatan 7 n. b. 
Hanson, Lennart, banktjänsteman, Norrlullsgatan 29. 
Hermansson, Waldemar, köpman, Tegnergalan 17. 
Johnson, Ernst Wilhelm, köpman, Hornsgatan 29 A. 
Lundvik, Seth, ingenjör, Brunkebergstorg 16. 
Magnusson, Ryno Olof, banktjänsttman. Tumba. 
Perman, Einar O., medicine studerande, Tyrgatan Il. 
Rooth, Joh., journalist. Holländartgatan 26 A. 
Saxine, B. E., banktjänsteman, Grefturegatan 69. 
Stahre, Oscar, dispontnl, Odengatan 44. 
Tisseau, Leo, tjänsteman, Nordisk Resebureau. 
Unden, Göran, bankombudsman, Stockholms Han-

delsbank. 
Wah lman, Nils Vilhelm, ingenjör, Sköldungagatan 4. 
Wik!:.lröm, Carl, fil. kand., Blasieholmstorg 12. 

PROGRAM 

vid 

Stockholms Skylteförbunds Jubileumstäflingar 
i Stockholm 

den 7 och 8 juni 191 3. 

Beskyddare: H. K. H. Kronprinsen. 
Hedersordförande: Ordföranden iSkylteförbundens 

Öfverstyrelse, Generallöjtnanten Gustaf Uggla. 
Ordförallde: Ordföranden i Stockholms Skytteför· 

bund, chefredaktören Harald Sohlman. 

Sk;utkommitten: 

Ledare af taj/ingama: Bankkassören f. fagrell. 
Ledamöter: Ingenjören f. Nordlund, bokhållaren 

A. Segerblom, kontorsskrifvaren S, Svenson. 

Mottagnings· och festkommitien: 

Ordförande: Kaptenen O. ÖSlberg. 
.Ledamoter: Kaptenen S. E. Ahlin, löjtnanlen C. 

HJonh, sysslomannen A. Mild, bokhållaren C. D. 
Norgren, rektorn C. Svedelius. 

Prisnämnden : 

Ordförande: 6fversten O. Juhlin·Dannfelt. 
Ledamoter; Dtpartementsskrifvaren P. O. Arvids· 

son, jägmästaren Hj. Modigh, regementsläkaren A. 
Wahlstedt. 

Ink varleringskommitten: 

Ordförande: fabrikören P. Drewes. 
Ledamoter: Kontorschefen O. Goltfridson, köp-

mannen C. Granath, brandlöjtnanttn A. G. Hamberg, 
handlanden E. Sahlin, förvaltare:n Hj. Sandgren. 

H ufvudskjutningar. 

Töfling /, för skyttar iiI/hOrande 1:0 klassen.-

En vanlig precisionsserie och e:n til1åmpningsserie 
mot halffigur, båda serierna på. 200 meters afst~nd. 
2 profskott. Insats kr, 2:-

Tåfling II, jör skyttar fil/hörande 2:a klassen: 

En vanlig precisionsserie och en tillåmpningsserie 
mot halffigur, båda serierna på 300 meters afstånd. 
2 profskotl. Insats kr. 2: - . 

Täflillg III, för skyttar tillhörande 3:e klassen: 

En hastig precisionsserie och e:n tillämpningsserie 
mot halffigur, båda serierna på 300 meters arstånd. 
~ profskott. Prisfördelning särskildl rör skyttar, som 
mnehafva . skyl~e:mårke: af g~ld, och särskild! för skyt
tar, som Icke mne:hafva dylikt märke. Insats: guldmär· 
kes skyttar kr. 4: -, silfvtrmärke:sskyttar kr. 3:-, 

Extra skjutningar. 

Tii/ling A, för skyttar tiUhörande }:a och 2:0 
klasserna. 

En serie: om 5 skolt i valfri regle:menterad skjut· 
ställning på 300 meters afstånd och skjuten inom 
e:n tid af 5 minuter. 2 prorskott. Mål : den van· 
liga skollaflan, 20·ri ngad . Prisfördelning klassvis. 
Insats kr. I: 50. 

Tåfling B, fOr skyttar fil/hörande 3:e klassen: 

En serie om 5 skott i liggande: och 5 skolt i knä· 
stående skjutställ ning 11101 den vanliga skollaflan och 
en lillämpningsserie mol halffigur; båda serierna på 
400 meters afstånd. Skjutlid för hvardera serien 5 
min. 2 profskott. Insats 3 kronor. 

Täfling ej for skyttar lillhörande 3:e klassen: 

En precisionsstrie om 10 skolt i valfri regleme:n
~erad skjut.ställning på 600 meters afstånd skjuten 
mom en lid af 5 minuter. 3 profskotl. Mål: S·rin· 
gad tafla. Insats 3 kronor. 

Tå/ting D, för skyttar tillhörande 3:e klassen: 

En serie om 5 skott i hvarje skjutställning på. 300-
meters afstånd mot l Q.ringad internationell tafla. 2 
profskott för hvarje: ställning. Insats 2 kronor. 

STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINGS MEDLEMSBLAD 3 

Täfling E, Mii.~teTSkapstäfling: 

De 50 guldmärkes·skyttar, som i hufvudskjutnin
gen uppnått de högsta poängantalen, åro berättigade 
att de:ltaga i denna tärling, för hvilken följande: be· 
stämmelse:r gälla: 

a) De 50 skyttarna skjuta en vanlig och en has
tig predsionsserie mot den vanliga skollaflan enligt 
bestämmelserna i årets skjutprogram, båda serierna 
på 300 meters afstånd. 

b) De: 25 skyttar, hvilka därvid e:rhållit högsta 
poängantalet, täfta ånyo med en vanlig precisions· 
se:rie på 300 mete:TS afständ. 

c) Det poängantal, som uppnåtts i denna serie, 
lägges till de i före:gående tvänne serierna uppnådda, 
hvarefter de J O skyttar, som då harva e:rhållit de 
bästa resultaten, uttagas och ånyo täfla medelst en 
hastig pre:cisionsserie: på 300 mete:rs afstånd. 

Den skytt, som i de: fyra serierna sammanlagda 
erhåll it det högsta poängantalet, blir jubi leumstäflin· 
gens mästerskytt. 

Täflillg F, Omppskjutning nu1lan Sreriges skytte· 
förbund: 

Täflingen sker på 300 meters afstånd med 10 
skyltar från hvarje täfJande skytteförbund. Hvarje 
skytt skjuter en hastig precisionsserie mot de:n van· 
liga skoltaflan och en tillämpningsserie mot haiffigur ; 
båda serierna på 300 meters afstånd. 

Skytleförbund får anmäla endast en grupp jämte 
5 suppleanter. 

Pris och medaljer. 

Skyltarnas insatser utgå oafkortade till pris. Dess· 
utom utdelas i samtliga täflingar hedtrspris. 

Stockholms skylteförbunds medalj utdelas sllunda: 

I mästerskapstäjlillgen: i guld IiU jubileumstäf· 
lingens mästerskytt; i silfver till de: 9 näst bästa 
skyttarna samt i brons IiIl de: i andra omgången ul· 
slagna 15 skyttarna. 

I gruppskjafningen: i siljrer till deltagarna i de 
två bästa g rupperna samt i bIons till deltagarna i 
de:n därpå följande gruppen. 

Endast en medalj kan utdelas till en och samma 
skytt. 

Berättigade alt deltaga äro me:dlemmar af Stock
holms Skytteförbund, tillhörande I :a, 2:a och 3:e 
klassen, samt inbjudna 15 skyttar från hvart och ett 
af de öfriga skytteförbunden i riket. 

Extra-skjutningarna C och D äga rum å skjut
banorna vid Kakl1äs lördagen den 7 juni, öfriga 
skjutningar å banorna vid Stora Skuggan söndagen 
dtn 8 juni . 

Kragar, Manschetter och Veck hvitt och kulört, praktiskt 
och billigt, storartad sortering. Katalog gratis. :: :: :: 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
Kungsgatan 90 43 fle:minggatan 43 

Skjutningarna utföras enligt bestämmelserna i 1913 
års skjutprogram, hvarvid följande särski ldt torde 
bemärkas: 

Endast vapen af för svenska armen fastställd mo· 
de:ll få användas i täflingarna (utom täfling D, i 
hvilken gevär af hvad slag som helst med öppet 
korn och sikte äro tillåtna). 

Skjutningarna skola utföras ulan stöd för geväret 
och me:d iakllagande af aU i liggande skjutställning 
af armarna e:ndast armbågarna rå stödja mot marken. 

Gevårsremll1en rar icke användas slsom stöd, ej 
heller få användas andra hjälpmedtl, som kunna tjäna 
till stöd fö r gev~ret, slsom t. ex. kolfve:ns ansättande 
under rocken. 

Korn och sikte: ra icke under läfling, sedan första 
profskottei aflossats, vare sig utbytas eller rubbas i 
sidled (undantag täfling D). 

Tidmätare för bedömande af e:ldhastigheten få icke 
användas. 

Hvarje deltagare: erlägger en anmälningsafgift af 
50 öre. 

Anmälan till deltagande i läflingama sker IIos 
IIerr S. SI'enson, Handtverkaregalan 43 A, senast 
den 25 maj. 

Anmälningsalgifl och insatser erläggas vid anmälan 
som liintpligast sker genom insändandei af beloppet 
per postanvisning. 

förteckning öfver hederspris, 
skänkta till Stockholms Skytteförbunds 

jubileumstäflingar den 7 och 
8 juni 1913. 

Skäl/kt af Föremdl 

H. M:t Konungen ..................... ............. Silfverpokal 
H. K. H. Kronprinsen .. ......................... , 
Stockh. stads friv. skarpskytteförening ...... t 

Södermalms & Liljeholmens skf ... ..... .... • 
Katarina skf ... .................... .... . .. ......... • 
Stockhol ms Central skf ........................... t 

Sve:riges Kontoristföre:n. skytteklubb......... » 
Positionsartilleriregementets skytle:före:ning t 

Horjuvelerare: C. f . Carlman .................. » 
Bankdirektör Carl frisk... ........... ............ • 
Orosshandl. Edw. Cede:rlund, J:or............ t 

Direktör J. Grönlund .............................. » 
C. G. Hallbe:rgs Guldsmeds A·Bol ......... • 
Grosshandlare Carl Lundström .. t 

HofjuveJerare K. Anderson ............. ........ » 
Ingenjör Alrik Ljunggren .............. ......... » 
Grosshandlare Gösta Carr ........ .... .. , 
Grosshandlare Herman Falk .................. t 

Direktör S. B. lindqvist ...... ................. • 
Kamrer Cun Palm ................................. » 
Täflingarnas »inkvarteringskommitte» ...... t 

Guldsmeds A .• Bol :s i Sthlm Försäljnings· 
A.·Bol. ...................... .... ........ ....... » 

A.- Bol. Sidenhuset ........................... .... , 
Direktör Carl Wicande:r. .............. t 

Stockholms Södra Spårvägs A.·Bol. ......... , 
Bankdirektör G. Stock man ..................... » 
Bankir Ernst Sachs . .................. , 
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o II 

aru ar en 
Söndagen den 25 Maj 1913 

äger S. A. F:s 11 :te Vårutfärd rum med för dagen 
förhyrda ånglustyachten 

SAGA. Samli ng vid Sagas tilläggsplats Strandvägen midt ror 
Arrilterigsran, kl. 8 f . m . med affärd kl. 8.30 f. m. precis. 

MAlet för f"ården är det naturskönt belägna Nyvarp ii Värmdö. 

P"'sel /11,. IIva,./e deltaga_ il,. 3 A". 

Föreningens passiva ledamöter äga, såsom förut vid värutfärderna varit brukligt, samma rittigheter som de aktiva 
att deltaga i alla i sammanhang med utfirden anordn.ade täningar fl5 rstklassig restauration ombord. 

Efter rramkomsten vidtaga enskild fIltskjutning med gevär och revolver samt extra skjutningar. Ärven fOr 
damer anordnas tillan i skjutning. 
OB$./ Till samtliga skjutningar med gevär utdelar förenlng~n g ratis all erforderligammunition. 

Dirjimte komma idronstifHngar sAsom hopp, kast och löpningar all anordnas, hv.rom närmare tiJIkänn.girves 
på samlingsplatsen. Erter slutade tällingar inmundigas återstoden ar den medharda matsicken samt njutes erforderlig 
hvila erter dagens strapatser i skog och mark, hvarpå hemfirden anträdes. Under hemfärden utdelas alla under dagen 
förvlirfvade priser samt därefter dans, om utrymmet det medgirver. 

Såsom pris l fält s kjutning en har föreningen fäll mOlllga bl. a. ar: 
Hofjuvelerare K. Anderson, l sMrn silfverpokal. H s. A. F:s skjutkommitt~. 1 sföffe sl1fwTup. 
Engelska Magasinet (Axel H. Kr~gh), ' riprtftdui af sillvtr. H . Intresserad medlem . , , siljl'ub4gnrt. 

Säsom pris i idrottstiflingarna komma all utdelas ett flertal ståtliga bägare, som föreningen fått mottaga af Ii] 
för idrotten intresserade personer. f-I 

Ii] 06s.1 Regementsmusik medffiljer, hvilken kommer att göra slämningen si glad och angenäm som möjligt ~ 
fJ under bon- och hemrörden samt under vistelsen j Jand. fJ 

Rmatll"e"r Dellagen mang"anlr Mtdlag Dame,., vilnne" of:h 6ekanla r J 

Sköl/Rl af Föremål Skänkt aj Föremdl 

Grosshandlare Carl D. Danielsson Silfverbål A.-Bol. Nordiska Kompaniet Thermosflaskor, 
Bankir Nils Asp " ... .......... . . 
Bankir O. A. Kyhlbcrger .. .. ....... .. . 
Bankir Nils Persson ... .. ... ......... . . 
Juvelerare Svea Svenson ............. . 
Stockholms Amatör Förening ........ . 

Direktör Gustaf Frän kel ...... ..... .. .. 
fab rikör P. Drewes ._ ......... ..... ... . 
Kapten T. ilf Klercker .... . . 
Svea ingeniörskårs skytteförening .. . 
Kungsholms skyUegille ....... .... . ..... . 
Bankdirektör Ragnar Wahlberg 
Direktör Henrik Granholm .. ......... . 
Grosshandlare Gunnar Wa hlberg .. . 
Grosshandlare Gustaf Du Rietz ... .. . 
Nya A.-Bol. Svenska Metallverken .. . 

Rob. EngstrOm, Urhandel .. . 
Rörstrands A.-Bol .......... .... ... ...... .. . 
Direktör J. Sachs ..... .............. ... .. . 

• 
• 
• 

Silfverskål 
Cigarrskrin af 

Silfver 
Silfverfat 
Mausergevär , 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

251. , + ammu-
nition 

Res Ur 
Vas 
Kikare 

patronväskor 
Handlanden Carl Oraucob ... ..... Pälsmössa 
Silens Bokförlags A.-BoI ....... .. " .... Böcker 
Norma Projeklilfabrik ..... .............. Stalif för skottafIa 
Husqvarna Generaidepöi ...... ..... .. Dub~lbössa 
Claes Hultbergs Konsthandel .. 2 statyetter 
A.-Bol frith. Jonsson .. .. " ............. Venetienskspegel 
Hugo Lundgrens Cigarrimporl... ..... I låda cigarrer 
Allmänna Sv. Elektr. A.-Bol Elektrisk lampa 
Heyman & Olesens A.-Bol. ... ...... .. Rysk slagbjörns-

Mauritz Widforss Handels-A.- Bol . 
A.-Bol. A. Wiklunds Maskin- & Ve!. 

fabrik ... .. .. .. .... .. .. ". "" . .. . 
A.-Bol. B. Böhlmarks Lampfahrik ... 
Handlanden Viktor Begat ... ....... ... . 

malIa 
Barometer 

4 v('locipedlyktor 
Elektrisk lampa 
2 thermosfJaskor 

Hedersprisens sammanlagda värde = 5,000 kronor 

r 
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glledde/allc/e!1 

(råll 

Skjutkommitlen 

Söndagen den 25 maj, dagen för 
Föreningens vårutfärd, inställas skjut
öfn ingarna vid Kaknäs. 

fältskjutning. 
Stochbo/ms sRyUejö'rbund a/lord/Jor fält

skjutni/Jg mcd täfliIlg 0/11 stots/Jri~ i ~roklcll 
of /Iägerniis söndagen den_ I JUni 19/~. 
Afreso med extra tåg' från Ostro st:n å bd 
SO Il1 meddelas i dOg'liga tidningar/lc. Y/Jgre 
A/asse/Js sR),fl or medföra 24 patro/ler O~(I 
öjrigo sk),flor 35 patroner /Jer mall. For 
extra töfling åtg'å 12 patroner. I l1sols onl. 
förbu ndets föllsR),ftepr ogrolll. 

Familjomedlemmaröga medfölja. BeräR/Jod 
hemRomst hl (j e. m. 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Vid föreningens vårutfärd förekommer fOl
jande läfl ingar i fri idrott, nämligen: Stående hOjdhopp, 
slående längdhopp, släggkastning, kulstötning samt 
landsvägslOpning 4000 meter. 

Tisdagen den :) juni taga föreningens läflingar 
i fri idrott sin början och komma att fortgå tisdagar 
och fredagar kl. 7 e. m. å Ostermalms idrottsplats. 

Brtlklar fOr ==== 
~droll och Spel, Bekllldnader IOr 
:Jdrotlsmlln uch Curlster, Browning. 
pistoler och flmITlUllitlun. Hilng. 
mallor, Kulörta lqklor och 'i'qruerkeri. 

Billigast och b(lsf hos .... 

Per fiangborg, BlrgerJar(sgatan 
6. K. 6. Kronprinsens HulleoeranlOr. 

I likhet med föreg~ende år omfatta de ärven nu 
en handdicap- och en scratchserie. 

När nu sommarens träningar börja, må då alla 
S. A. f:s idrottsmän m.:mgrant samlas på Ostermalms 
idrottsplats och där deltaga i föreningens tåflingar, 
för all når vi sedan sända ut några medlemmar, de 
då med framgång må föra föreningens färge r till 
seger. Särskild! uppmana vi de Old boys, som skola 
deltaga i de af föreningen anordnade internationella 
läfligarna i höst å Stadion, alt de med det snaraste 
måste gå j träning för att ärven de med ännu större 
framgång må fÖTa föreningens färger till seger. 

1912-år5 Idrottsmistare inom S. A. f. Herr Daniel 
Arwidsson lämnar i dagarna Stockholm för all tilltråda 
en disponentplals i Älem (Småland). och mista vi 
en af våra bästa allround idrottsmän. Bland hans 
segrar under fjolårets säsong böra nämnas: I d~otts
måsterskaptt, I. priset i såväl Scratch- som Handlcap
serierna, saml tre I:sta pris (i Discuskastning, Slående 
höjd- och slående längdhopp) vid S. A. f:s vårutfård. 
Med sin humoristiska och ljusa syn på tingen (se 
ofvanstående konlerfej!l kommer han säkerligen alt 
klara (discus'l skifvan bra, äfven om del nu blir borta 
_ _ - i mörkaste Småland, och önska vi vår 
dukliga och sympatiske idroltskamrat all önskvärd 
lycka och rramgång! Hai~. 

Skjut ej upp med att köpa 

l!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, landpulver, tandcr~lIle, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 

, 11 
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landstormsmobiliseringen 
Pingst. 

. lkl ir landstormens 2ubbar, som gl Lit pi sin yakt 
medan mlZarnl hoppa smlU i jimtpolskebkt 
Det ir stöddi,_ tollyn, 50m ha ' ordnar och skigg, 
men som Inle vilja sitta mtlll.n sk51 och vägg, 
Del ir kraH, det är klim -
en sjuhllsikes kJim -

när som de sina ben 
slilla riktigt i sken. 
Arme fiende 50111 
sOker la dem en 2;lng, 
han blir krosud, han blir presud 
liksom kTÖScumos. . 

(Mtl : fnltlb"'ktStufl"hen. Ord af J. r. Pallll.) 

• 
l 

Den slora dagen för Stockholms landslormsbefäls
förenings frivilliga mobiliseringsöfning var inne. Del 
var själfvaste pingstaftonen. I veckor - ja månader 
hade man gått och bered! sig pl denna märkliga 
händelse, helt enastående i sitt slag. Att länka sig 
att under de tre pingstdagarna locka hundratals _land· 
slorlllare. ut från hem och hård, frän barn och 
blomma för att strapatsera i terrängen och med mera 
allvar än vanligt ~Ieka krig . - och bo i lador och 
tält - hur skulle väl della resultera? Ingen vägade 
med säkerhet förutsäga det, men de på förhand in
gångna många anmälningarna &årvo dock vid handen 
at! intresset var det HfJigaste, och aU förhoppningarna 
kunde sällas ganska höga. 

Pingstaftonen kl. 10 f. m. skulle det ha börjat 
ringa i kyrkklockorna och Illobiliseringsplakaten upp
spikats, men däraf hörde eller säg man intet, och 
dock strömmade idrotts- och turislklädt folk, alla för
sedda med sina fyllda ryggsäckar, in genom Artilleri
gårdens i Stockholm gallergrindar. Gården där före
tedde snart en verk ligen krigisk anblick. En mängd 
trängfordon stodo där till höger och höllo på alt 
lastas med allehanda erfekter och proviant. Till vän
ster se vi den inskrifningsfönältande bataljonschefens 
under bar himmel iordningssHi1lda expediti0II, framför 
hvilken landstormsmännen i kö invänta sin tur all 
blifva enrollerade. Och med sitt inskrifningskort i 
hand gå de därefter till vederbörande kompani. 
expedition - det var blolt Ire kompanier som denna 
gång mobiliserade jämte en mindre kavalleriafdelning 
- där de utrustas med .hath, armbindel m. m. och 
vederbörligen beväpnas. En sak egendomlig nog alt 
konstatera var det faktum alt många af de äldsta 
männen, då de fingo mausergeväret i hand, stodo 
fullkomligt främmande rör deltas handterande - men 
så var det ock första gången de hade med delta vapen 
aft göra. Månne ej obligatoriska ärligen återkommande 
om ock korta repetitionsöfningar för landstormen voro 
pä sin plats. 

Utrustningen gick med ordning, disciplin och fart' 
och dä bataljonschefen kl. 6 e. m. afIämnade sina tre 
kompanier till ledaren af öfn ingen kunde han med 
stolthet se sig \'ara befälhafvare öfver en kärnhisk, 
intresserad och dådlysten sannt fosterländsk trupp på 
örver 300 man i en ;lIder af varierande mellan 60-14 
år. Kavalleriafdelningen och trängen hade redan vid 
3-tiden marscherat iväg till för läggningsorten Hägersta
Iund. Bataljonen ilastade efter en mönstergill marsch 
genom staden vid Centralstationen med Tureberg som 
mål, och därifrån marscherade truppen den omkring 
3 km. långa vägen fram till kvarter· och bivackplatsen . 
3:e kompaniet låg i tälthyddor, l6-dels, och mådde 
härliga godt, ehuru de i ladorna inhysta första kvällen 
djupt beklagade de tältande, men dagen därpå nog 
så gårna hade bytt sofplatser. I en tälthydda ligger 
och sorver man, som en veritabel landstormsman skall 
göra d. v. s. bara godt. Ovanan öfvervinnes snart, 
då intresset är stort, humöret glad! och magen nöjd, 
tack vare den af intendenturen så välordnade fö r
plägnaden. 

Pingstdagen ingick liksom den föregående och efter
följande dagen med ell strålande väder - kanske för 
varmt - och öfningarna började. Fälttjänst, enskild 
fältskjutning och sädan i trupp var dagens program. 
Den enskilda fältskjutningen var äfven ord nåd som 
prisskjutning, för hvilken många och värdefulla pris 
sedan utdelades. l fälttjänsten och truppfältskjutningen 
fick man se, hvad landstormen egentligen dög till, 
och det var ej litet. Märkvärdigt var alt konstatera 
den lätthet, med hvilken alla funno sig till räita i 
ledet, i skyttelinjen, i terrängen, som befäl eller menige, 
och det hela gick sä utmärkt bra i lås, alt jag tror 
förvåningen hAröfver stannade mera på landstorms· 
männens sida än hos ledningen, som förut till fullo 
visste, hvilket utmArkt material den skulle få alt göra 
med under dess.1 öfningar. 

En högtidlig och vacker kort fältgudstjänst på efter
middagen höjde betydligt värdet och behållningen af 
denna granna pingstdag, SOm säkert skalt länge lefva 
i deltagarnas minnen och hjärtan. 

Ehuru dagen var rält så ansträngande för de flesta, 
så träddes dock på aftonen en liflig dans i det gröna, 
dit nejdens fagra tärnor lockats för att svänga omkring 
med de poplllära landstormsmännen, af hvilka, efter 
hvad jag i skumrasket kunde se, blott de ogirta del· 
togo i svängen. 

Så randades omsider den tredje och sista dagen 
af denna lärorika och viktie-a bfning. Annandagen 
kl. 8 f. m. armarscherade den med hvita band för
sedde . Iede fienden. för att någonstans söderut , ta 
ställning' och försvara den kära hufvudstaden i det 
längsta - . intagelll måste den i alla fall bli litet 
senare på dagen. Och en timme senare anryckte 
norrifrån den anfallande starkare delen. , Eldöfver
fall" skogs- och patrullstrider, tillfångataganden och 
andra under , kriget, så vanliga episoder afIöste hvar
andra i rask följd, och tiden svann så hastigt, a!t då 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lJiilkomna till Hotel Kung C1fls matsal & cafe. Moderata priser . 

Herrar Amatörer! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBS.! Större och mindre rum för privata beställni ngar. 

Vördsamt 
O/olllJnsson 

f. d. Direktör för Park Hold . 
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ledningen vid l-tiden lät blåsa .tropp~, man lyckte at! 
man nyss börja!. Och hos mången märkte man tydlig 
ledsnad öfver alt mobiliseringsöfningen nu var i det 
närmaste slul. 

Hemmarschen Merstod biolt, och efter en kort 
krit ik afmarscherade så vid 1/, 3-tiden den nu åter 
samlade bataljonen, som efter ell par kortare raster 
nådde Nybroplanen strax före kl. 5 e. m. Förbi
marsch I.gde här rum för fördelningschefen, som faltat 
posto på Dramatiska teaterns trappa.. All truppen 
vid denna defilering liksom för öfngt under hela 
marschen genom staden stramad e till betydligt och 
kraftigt spände vadorna var en naturlig sak. Och 
allmän heten hurrade och viftade och gladdes öfver 
den ståtliga synen. I mångas ansikten läsle man 
tydligt . näsla gång går äfven jag med.. Ja, då isen 
är bruten är del ingen konst gå fram, men vara 
med bland de förste och främste, del är en konst 
så stor och så vacker, att jag ej har ord alt i della 
fall kunna uttrycka milt hjärtas lankar. O. D. 

Foto Q D .. ~ . 

FRÅN SAMLI NGEN Å ARTILLERIGÅRDEN. 
KO,'otPAN!CHEfEN .GIDDf. - UTGER ORDER 

TILL EN AF PLUTONCHEFERNA. 

En allmän tennisklubb för 
hufvudstaden. 

I Stockholm har i dagarne i Östermalms tennispa
viljong hAnits ett talrikt besökt möte under ingenjör 
C. O. Rahms ordförandeskap för dryftande af frågan 
om bildande af en allmän tennisklubb i hufvudstaden. 
Syftemålet med en dylik större sammanslutning af 
tennisspelare skulle vara en minskning af kostnaderna 
rör idrottens utöfvande, si all till exempel äfven skol· 
ungdom i större utsträCkning än nu är fallet skulle 
kunna intre~seras ror tennisspelet och tillfälle rör öfrigt 
kunde beredas ror tennisspelare i atlmänhet all möta 
motstAndare af sam ma färdighet. 

För utredning af frågan tillsatte mötet en kommitte, 
i hvitken invaldes kapten Hj. Blomberg, ingenjör C. O. 
Rahm direktör Gusta! Schumacher och ingenjör 
Bernd't Rhodin, med ingenjör C. Åhrberg som suppleant. 

En motorcykelklubb har bildats Stockholm och 
:l.nordnade i pingst sin första stora läfling nimligen 
en ! 80 km. lång tilllörJitlighetstäfling. 

Ett och annal. 

Thorpes pris till Wieslander och Bie. Den inter· 
nationella olympiska kommillen sammanträder rör när· 
varande i Lausanne rör dryftande af en hel del rrågor 
rörande olympiska spelen i framtiden. Det viktigaste 
beslut som kommiuen hittills f;lttadt ir det rörande 
de af amerikanen Thorpe eröfrade prisen i fem· och 
tiokamp. Den svenska kommitten hän5köt afgörllndet 
af prisens öde till den internationella kommillcn, som 
nu också beslutat att ryske tsarens pris i tiokamp 
skall tilldelas Hugo Wiestander, Sverige, och konung 
Gustafs pris i femkamp Bie, Norge, hvarjämte svensken 
Hotmer nyttas upp som tredje pristagare i tiokamp 
och kanadens:l.ren Lukeman får motsvarande plats på 
prislistan för femkamp. 

Gyttorps Mauserkrut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okänsligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret så härdt. 

Gyttorps Öfningskrut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jaktammunition. 
Gyttorps rökfria bladkrutspatroner 
förena stor utgängshastighet med framträdande förmåga att sammanhålla haglen. 
Marknadens bästa svartkrulsQmlnllnitioll är Gyttorps ~ Anden 11 och • Exelsiop. 

liyllopps Sppängämnes Rflliebolag. 



• • ------------------------,------------------------- .. • .. 
AMATORER 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

Hpp SKFTTRRI ..................•....................... 
Härmed hava vi nöjet meddela, att vår ammunition för 

mausergevär,laddad med Ekmans nya spetskula .OJympia >, 
enligt anstiillda prov besiner en enorm träffsäkerhet, varmT 
den är bist lämpad tör prlsskjulningar såväl mot laHa som 
å fältskjutning, vilket iven visade sig vid de Olympiska 
Spelens Skjutningar. Besti II en prol laddning och yi garan· 
tera ett storar ta t resnltat. 

• 

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär 
Bryggaregatan 9, STOCKHOLM. 

-----~~------------I 
ENGELSKA MAGASINET 

Drottninggatan 31 
••••••••• från 

Rikslelefon 
44 00 StoGkholms Kemigrafiska Hnstalt 

Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 
Allm. 877.s 
Riks. 8775 • STO.CKHOLM 

5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera diirför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko köparens 
närmaste station vid parti Oll} minst 1,000 st. 

Vi om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra högsta 
F=~ möj liga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna 

före ningarne den fördelen, att deras hylsaniai alltid hålles konstant. 
All slags skytieammunition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 
Särskildt rekommendera vi vår Spetskuleammunition, laddad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 = B25 m. 
Pris för nya skott ... Kr. 82, - pr 1,000. 

" " omladdning ........... 54,50 .. 1,000. 
Använd vid jakt uteslutande våra Normal-patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlägsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enasläende 
efterfrågan. 

landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Rikste lefon 91. :: Telegr.-adress: NORMAL. 

Erik Ohlssons T räuaruH. -8. 
TR,ÄVAR,U- VED- och KOL
AFFÄR., ANOsAo o. HYFLER,I 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 11 63. 13203, Atl m. Tel. 8436, 5950 
SÅGVERK _ __ _ 

Flemingg. 4, S tockhOlm, NorrteJge Å ngsåg, Norr
tlilge,Jung frusunds Å ngså.gs Aktieboldg, Ekerö 

.Bogseringar o . Varutransporter. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.W. Öhrslröm & Son 
Plåt-, B1eck- & Kopparslageri 
Riks t. 8232. S: t Paulsgala n 6 A. AlIm. t. 32 19. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Järn konstruktioner, Cis terner och Autogensvetsning. 

Riks t. 97 " . . Östgötagatan 26. Al1m. t. 30. 76 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
Tryckaintltballa:d Svea Stockholm 1913 

s tockholms N:o 6. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e ärg 

Utkommer med 12 nllmmer 

om lr1ll och uldalas grillis till 

föreningen. medlemmar . 

.i.,,,,: STOCKHOLMS AMATÖR FÖREN1J>10. 

REO""TÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE, SVEN SVENSON 

1913. 

ANNONSPRIS: 

10 tlre pr mm • • palthöjd. 

(spaltbredd 100 mm.) 

MariginalannoRa 6 kr . 

. AMATÖRERNA., SAMLADE Å STRANDVÄGEN vm .SAGAS. Tl LLÅGG5PLATS J VÄNTAN PÅ DEN 
RÄDDAN DE .SIRENENS. ANKOMST DEN 25 MAJ 1913. 

...................................... 
.f}'uve~ /Juld, 

3itjver. 
.f}'alio6slorg l ...................................... 

3{ 3tnderson 
3(ungl [I{oJj'uvelerare - ~egäl' priskurant! 

...................................... 
8{psilfvet', 

3?egeringsg. 19- 21 
-- ................................... . 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Sfyrelsen l 
• ••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemmar. 

Ständig: 

Wendel, Nils. direktör, friggagatan 4. 

Aktiva: 

Arnoldsson, Bror Ivar, notarie, Ynglingagatan 21. 
Bergendahl, Ernst Per Einar, nolarie. 
Björkholtz, Gustav August Fredrik, advokat, lilla 

Vattugatan 30. 
CareJl, Nils Gustaf, rörvaHare, Briinninge, Söderlelje. 
Holm berg, Gustaf, kontorist, Drottn inggatan 57. 
Landelius, Hugo, e. Q. horrättsnotarie, Linnegatan 42. 
Lorström, Nils, kontorschef, Mästersamuelsgatan 30. 
Nordlöf, Olof Ragnar, kontorist, Mästersamuelsgalan 6 1. 
Slacl von Holstein, Sperling, seklelerare, Birgerjals· 

galan 14. 
Söderberg, Gustaf, afdeln ingschef, Majorsgaten 9 A. 
Tengrolh, Josef, mll.laremästare, Norrlandsgatan 18. 

glleclclelal/del/ 

(rån 

Skjulkommitlen 

Slrarpsllju tnlngsO'[rli/lgar pågå å //OrI'O 
Slijl/tbollo/J vid RallIliis ""ol]'e sO',,· ocb helg . 
dog Id. P f. m. - 3 e. //J. somt under juli och 
augusti m ån ader ii/I'ell onsdagar kl. 5 - $ 
e. nI. 

Fri amlllllnllla/I, 50 J/Jouserpotroner" til/· 
delas 11I'alje medlcm, som /eke skjuter 0111 
slolspris inom annoll liirC/Jing än S. A. F. 
och tillhandah ålles å skjutbo/JaJI g enom löro. 
/tingens instruktör sergeolJ! B . J onsson. 

Äj,'en tillbondahåller lörellingen utmärlda 
ge l'är åt skJ1tlar som sakna og/JO såd ono. 

OBS! SkjutniJJg p ågår li/l'CJJ onsdagorl 

det utaf alla 
omtyckta 

= 
Jelonskjultlingar: Vid af föreningen anordnade 

jetonskjutningar harva följande resullai ilppnll.Us. 

Den 15 jUlli: 

Silfverjeton: 

H. Friman för 47 poäng. 
G. Evers för 46 poäng. 

Bronsjeton : 

O . Ahrenberg för 44 poäng. 
E. KilJander för 43 poäng. 
C. Oripenstedt rör 42. 
L Tisseau för 41 poäng. 

Den (j juli: 

Sil fverjelon: 

A. Wahlsted i för 45 poäng. 

Bronsjeton : 

Hj. Werner för 44 poäng. 
G. Ahrenberg fö r 43 poäng. 
E. Frjberg för 43 poäng. 
A. Rosenswärd för 37 poäng. 

s. A. F:s stora "old boys" -täflingar. 

Stor tillslutning - större fö rpliktelser. 

Som bekant anordnar S. A. f. lördagen den 6 
och söndagen den 7 nästa september internationella 
told boys,.täflingar i Stadion. Inbjudan till delta· 
gande i dessa täfJingar, som gA under h. k. h. kron
prinsens beskyddarskap, har af organisationskommillen 
idagarne utsändts till samtliga idrottsföreningar i 

, 
SMU L-TEET a 2.50 och 

2.75 pr kg. PROFVA Sän des till l andsorten mot postför sk. e ller efterkrafendast f rAn 

STOCHOLMS TEIMPORT, STOCKHOLM 2. 
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Sverige och de fl esta europeiska länder, omkring 500 
inbjudningar enbart till utlandet. Redan har el! stort 
och varmt intresse mött oss, icke minst frå n idrotts
kretsar i utlandet. 

Det bör vara oss klart från början, all ju större 
uppmärksam het och tillslutning vårt initiativ härvidlag 
vinner, desto större förpliktelser åläggas både vär för· 
ening s1i.som sådan och dess enskilda medlemmar, 
och hvad som redan nu mll.ste vara tyd ligt, är alt 
mycket arbete kräfves för att vi med heder skola gä 
ifrån dessa täningar. 

Som vanligt i dylika fall kommer det mesta och 
tyngsta arbetet all påhvila några för ändamålet tillsalla 
komm itteer - här fyra stycken - och främst då 
organisationskommith~n, hvilken, enligt de allmänna 
bestäm melserna, »anordnar och bär ansvaret för täf· 
lingarne.. Den är också redan i full verksamhet. 

Del kan förmodligen intressera föreningsmedlem. 
marne att här se dessa kommi tteers sammansättning: 

Organ isationsko m mitten : 
Ordf: kapten. Irih. Stii; Rllamb ; I'. Ontf: ingeniören Erik 

Rud~n; SdudUTlre: holrlltsnolarien R. lothiaiu$; Skmfm4$fart : 
notarie Sven SvcnSOJn; O/dga. mtdlemmar: hcrrar O. A. Bcr211lnd, 
Ed.... ~rgström , 2TOSshandlaren W. Clcmens, kaptcnen Oösta 
Drakt, herr Harald f"ombU'i;, i;eneralagtnlen Hugo HildebralId. 
premiäraktören Axel HIllIman, i;rO$shandlaren Per langborg, 
IJanstemanncn Sven Uftman, kontorschefen Ouuuar Malmqvisl, 
dispon~uten E. Salmson, handelsförcstludaren Oscar Schörlin!:" 
fabrikören Si~llls Sjöber!:, och herr Karl S\'ensson. 

Täflingsk ommltten : 
Ordf: uptcncn Oösla Drake; ukrderurt: herr O. A. Berglund ; 

/lin/lemmar: h~rrar Edv. Bergström, W. elemen •• I-ludd For§~berg, 

Gunnar Malmqvisl, Erik Ruden och Karl Svensson. 

finansk ommitten : 
Ordf: notarie Sven Svenson ; seltrttuurt: generalageuten Hn!:'o 

HIldebrand: mtr/lemmlJT: herrar Per uu!:,borg, Sixtlls Sjöbc:r!:, 
och Erik RlIden. 

Mottagnings- och rekJamkom mitten : 
Ordf.: generalagenten Hugo Hi ldebrand ; stkrtltrO.l't: herr Oscar 
ScMrliug: mtti/emmar .. herrar Axel li ullrnan ocll Sven Uflman. 

Men a1ll kommilh~arbete måste bli lamt och föga 
framgångsrikt, där det ej uppbäres af medvetandet om 
ett IHligt intresse, understöd och hjäl p främst inolll 
de egna föreningsleden. Må i della hänseende herrar 
kommitterade under sili uppoffrande arbete aldrig 
behöfva känna att något fatlas dem! 

Täflingarne gälla uteslutande .old boys. , och ålders
gränsen nedåt är beträffande allmän idrott 35 år och 
för fotbollstäflingarne 30 år. 

Programmet, sådant det nu föreligge r fastställd!, 
upptager i allmän idrott dels individuella täfli ngar: 
löpningar på 100, 400 och 1,500 m., höjd. och 
längd hopp, spjulkastni ng, disk uskastning, kulstötning, 
Släggkastning samt femkamp (längdhopp, spjutkastning, 
IOpning 190 m., diskuskastning och brottning), dels 
lagtäflingar: stafettlöpning med 4 x l 00 m. och med 
4-mannalag å kombinerade distanser 100, 200, 400 
och 800 m. 

Täflingar i fotboll äga rum den 5 - 7 Sept. enligt 
Svenska fotbollsförbundets regler. Berättigad alt del· 
taga däri ar klubb, ansluten till Internationella Fot· 
bol lfederationen eller denna under lydande landsförbund. 

Vidare anordnas, den 7 Sep!. , cykeltäflan å landsväg 
Rosersberg- Stockholm, omkrig 35 km ., dels sAsom 
individuell täflan, dels såsom lagtäflan, hvarvid de tre 
bästa från hvarje nation anses fOr elt lag och deras 
sammanlagda tid blir afgörande. 

Slutligen rinnes på progranunt:! täfling i modern 
trekamp, innefattande skjutning å 300 m. enligt den 
frivilliga skytterörelsens bestämmelser för 3:e klassens 
täflingsskjlltni-ng, simning å 200 m. samt terränglöp
ning, omkring 3,000 m., med gemensam start frå n 
Stadion, som ock blir mål. Särskildt denna senare 
täilan antages komma all få många deltagare. 

Priserna bhfva dels föreninge ns medaljer och diplom, 
dels hederspriser. Äfven icke pristagare, som uppnått 
anmärkningsvärdt goda resullat, kunna få extra priser. 
För alt nedbringa liiflande främlingars omkostnader i 
Stockh olm vill organisatiollskommitlen erbjuda sin 
tjänst med anskaffande af billig inkvartering. 

Såsom förut är omtalad t, hafva vi för dessa täflingar 
den 6 och 7 Sept. fått Stadion åt oss upplålet och 
det på sådana villkor, att vi med de särski lda attrak
tioner, man hoppas få vid prisutdelningen m. m., 
kunna förvänta oss ett icke så lite gyn nsamt ekono· 
miskt resultat. Till vinnande af delta mål och upp
rällhållande af vår idrottsmanllaära bör det ligga hvarje 
medlem af S. A. f. alt på allt sätt kraftigt medverka. 

Vårutfärden. 

Den efterlängtade söndagen fö r Amatörernas vår
utfärd med .. Saga , var inne. Solig och vacker gick 
den in, den 25 maj, och lorvade det allra bästa. 

Klockan är 7 på morgonen - således inte långt 
till den utsatta samlingstiden för affärd. Det ringer 

skj utchefens telefon, 
- Hallå! 
- Jo, det är kapten på .Sagat. Jag skulle under· 

rätta, alt herrarne inle få räkna på . Saga , i dag, 
för den stötte på här vid Undalssundc! i går afton 
och ligger kva r där och vänta r på bogsering lill 
fin nboda för reparation, så all den kan inte kOlIIma. 

Jo, det var trenigl! Och detta besked kom I lIt 
timme innan affå rden sku lle äga rum. Hvar skulle 
man i dessa vårsöndags-svärmeriels dagar i hast få 
fatt i en båt, som var ledig så där genast och kunde 
något så när fylla de anspråk, man nu var van vid 
på • Saga . ? Nå, i det senare afseendet lyckades det 
ej heller, men efter elt ideligt pinglande åt alla upp
tänkltga häll och kanter lyckades det våran klubb
mamma aU engagera den lilla Mälarbåten , Siren" 
som vid l/t ll.tiden lade till vid Strandvägen och där 
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log ombord narmare hundra otåligt väntande passa
gerare - bland dem osedvanligt många damer - del 
största anlal färddeltagare som någonsin förekommi t. 
I fören svajade vår vackra rana, och en afdelning 
af Fålttelegrafkårens musikkår und er anförande af 
musikfanjunkaren Söderberg gaf redan från försia 
stunden ombord och sedan alHjärn! under dagens 
lopp fäststämning ål färden. 

PI . SirrnCI1$ ' aktnd3ck, vannen fabrikör D. drar en af sina 
min(:'3 roliill skepparh istorier. 

först styrdes kOS;ln till \';\r gamla kärlek, den nu 
blesserade väninna n :tSaga, . som nu icke kunde annal 
än lä mna oss en del idrott5attiralj och annal småtl 
och godl, som hon hade för vår räkning och som 
vi behOfde. Så ängade vi vidare, njutande i fulla 
drag af allt det sköna en skärg~rdsfärd här, vid denna 
årstid och i strålande väder, har alt bjuda. 

I förbifarten gjorde vi en rransysk visit i Waxholm 
och ringo där löFte 0 111 en liten god middag på hem
vägen. 

Och så konllTlO vi till färdmJl.let, Nyvarp. Lyckligt 
i land, lågade VI med musik och fana i leten fram 
till Nyvarps g~rd och slogo läger i den vackra, oss 
numera välbekanta äugen. Snart erinrade här skjut
chefen 0 111 alt dagen var ägnad ej blott nöjet och 
hvilan utan äfven arbetet, ell lustigt arbete visserligen, 
men ett knog ändå i id rottens olika grenar och grader. 
Främst och viktigast på dagens program stod ju fält
skjutningen. För denna var uppstä lld följande förut
sättning: 

• En Ölt~rirrln kommande: fiende har under nalten landstigit 
I södra Vlrmdölandet. Enligt upplysnln2ar al civila befolk
ningen hu l dJg tidigt pi morgonen mindre infanteripatruller 
puse~t puset Kulan -D~gede (omkring 8 km. söderut). 

EinJ trupptfS 5 nOTU Vlrmdölandet förslJ 1011 ar alt rensa 
norra Virmdön frln fiender. 

Vi tillhöra en pluton, som under nalten varit förlagd i UIl
sved och som nu skall 1 skydd af en mindre patrull (som vi 
komma att utgöra) lramttlinga till Edslöu för alt tills vidare 
hllla passes EdslÖSl-Löhh .• 

Punsch 

[)en försla patrullen satle sig i rörelse vid 2-liden, 
först mot Lillsved, så åt vänster in i terrängen, säker
ligen en bland de härligaste i vår skärgård . fem 
skjutplatser voro anlagda å den af täfli ngens ledare, 
sergeanten B. Jonsson, förträfiligt gjorda banan, och 
målen vora: 

f örsla m~let l/s-figu rer på 175 meter, andra 1/4-
figurer på 160 m., tredje helfigurer i sidled på 350 

.Lyckligt l land, laiade vi med musik oclt fana i teten .. 

m., fjä rde 1/4-figurer på 150 m., uppdykande, skjuUid 
30 sek., och slutligen femte målet halHigur pä 300 
meter. 

Skjutresullaten måste betecknas ~som mycket goda , 
såsom synes af prislistan här nedan . 

De skytta r, som ej voro med på fältskjutningen, 
sysslade under tiden med exlraskjutning, tafveJskjut
ning, triangelskjutning med mausergevär, pistolskj ul
ning, kulstötning, discuskaslning, hopp m. m., och 
själfva damerna visade aktivt sitt intresse för fö re
ningsarbelet genom en täflingsskjutning med mauser
gevär på 100 m. afstånd och della med riktigt bra 
resultat för några, säsom prislistan här nedan utvisar. 

HUGO HILDE BRAND 
Stockholms cent ralaste assuransaffär 

Skeppsbron N'o 18 lliks Oo.:.h Allm. 22Q6 kl. Q-5. 
Personligen kl. Q-l I, 4-5 

Förmedlar i förstklassiga bolag 
UF- BR.AND- STÖLD-

K lfpltfll- Olycksllffl- Ollfll-
Splfrklfue- O. ,..ntl- SjlJ. 

Llfr'nte. Automobll- IIlfttcnllk.dc_ 
Sjuk/~"$'krlnr. R.t$ef~rdkrlnr. f()rsikrlnr. 
Obs.! Brandförsikring af personlig lösegendom uli I:a kl. hu$. 

• r sten, kosta r tndrut 40 Ort pr tusen. 
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-

Damernas täf1in::-. 

Klockan hade emellertid sprungit åstad bortåt t/t 6, 
och 11I~len på Nyvarp ansågos nog frestade. Däremot 
vinkade oss på \Vaxholm ett annat mål, middags
målet, ett bland de härligaste erler en någorlunda 
ansträngande dag. ~Far\'äl ., alltså, . 1 högar vjd bölja 
blå!. , Till Vaxholm, var allas vår målmedvetna 
lösen, och snart vora vi där. 

Middagen, anord nad i holellets fäsl\'åning, g ick åt 
under a ngenamasle stämning. Kaffet och avecen 
rönte sannna öde. Och på delta följde prisutdelning 
med vederbörliga appläder åt pristagarne, framst de 
duktiga kvinnliga skyttarne med två fruar Ilcssler, 
svägerskor, i teten. Såsom en egen domlighcl på
pekas vidare, all första pristagarinnans man, musik
direktören Emil Hessler, också i dag eröfrat första 
priset i männens fältskjutning med gevär - en stoll 
dag alltså fö r den familjen! 

Prisutdel ningen förrätIades af v. ordföranden, in
geniören E. Rudcn, som efteråt höll ett kort, kackt 
tal till pristagarne. En af dem tackade omedelbart. 
och sedan kom .talens mångfald,. 

Med dt stäm ningsfullt, fosterländskt anförande örver
lämnade fabrikören P. Drewes en af guldsmedsbo
laget i Stockholm till Amatörföreningen skänkt stor
artad silfverpokal, afsedd all utgöra ett föreningens 
vand ringspris för fältskjutning. Pokalen må dock 
kunna fö r alltid förvärfvas af den, som under 3 år -
utan ordningsföljd - eröfrar densamma. $äSOIll ett 
uttryckligt villkor för pokalens vi nnande är emellertid 
stadgad t, all pristagaren skall hafva deltagit i fält
skjutningen under föreningens vårutjärd. 

Sedan man ofvanpå denna mycket fosterländska 
poäng hurrat för fosterlandet, aftackades och afhurrades 

Hrtiklar för ==== 
9drolt Ilch Spel, Beklddnadcr IGr 
9drollsmdn Ilch tunsler, Browning. 
plsloler och Rmmunlt lon, lIdng. 
mattor, KulMo lyktor och i'yrocrkcri. 

Billigast och bdsl hos •... 

Per Itangborg, BIrgerjarlsgatan 
6. K. 6. Kronprinsens Ho!1eucTllnIGr . 

skjlltchefen, skyttekomm itlerade - herrar Hessler och 
fagreJI - sam l klubbmästaren, herr Hildebrand. 

Så dansades det af g latta lifvet någon timme, men 
inte . in på Sil åtimmarne. - som det an nars plägar 
hela - ty före kl. 12 landsatte .Sircn. sina passa
gerare i Stockholm , alla g lada och förljusta ö fver en 
allt igenom lyckad färd. 

Start för l~nd5vagslöpningen vid \·lrutfarden. 

Prislistor för S.A.f:s vårutfärd. 
Damernas täfling. 

1. Fru Greta Hessler ... .. ..................... 47 poäng 
2. fru Elna Hessler.. ....... .................... 41 • 
3. fröken Sally friman ........................ 34 • 
4. Fröken Dagmar Krogh ... .............. .... 22 • 

Enskilda fältskjutning med gevär_ 
Ätdre k/asstn: 

l. Emil t-Iessler ................... . 27 poäng 
2. I. Lejdström ................. ... ... . 
3 . f. fagrell ................................... .. 
4. S. Svenson . ............ . ............ .. 

27 • 
26 • 
25 • 

5. E. Hellsten .. ... ....... .......... .... . ..... .. 25 • 
6. H. Friman ... . ......................... .. 23 • 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygeno! - munvatten, tandpulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 

läkare och tandläkare_ 
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7. A. v. l(rusensljerna 
8. O. Allrcnberg 
9. J. A. Lu"J,gc," .............. .. 

....... 23 
22 
22 
22 
22 
21 
2 1 

10. R. jonsson ... ......... _ ....................... . 
l J. f . Eriksson ... .. ............................. . 
12. R. Magnusson .. ................ . 
13. O. fri mun ................. . 

Yngre klassen: 
l. G. Lejdslröm .. ...... 0'0.. •• ..... •••• ••• ••• 21 
2. I( Körling .. ...... ........ 20 
3. C. Moq vist o.. ..... ... ..• ..... .. . . . ...... .... ! 9 
4. N. Löf"lrÖIll .. ... ..... . . o.. ........ 17 

poang 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Enskilda fältskjutningen med enhands
vapen. 

I. F. En k;son ............... "0 3 1 poäng 
2. R. Jo nsson .. 2 7 • 
3. C. GripenstedI ..... . I S 

Extra täfling mot triangeltafla. 

l. O. Ahrenberg ... ... ...... ...... ,' .......... 47 poäng 
2. E. Hellsten .... . .. .. .......... .... 46 
3. F. F'g"ll ... .. .... . ....... .. ........ . 46 
4. R. Tamm.. . .. ................. . ... 44 
5. A. , . Kn" ""I;''"' ......................... 44 
6. E. Hessler ..... ..................... .. 41 
7. Ii. Langborg ................................... 41 
8. R. Jonsson .... .. ........... .... .............. 39 
9. Axel Krogh .. . ..................... 38 

10. A. Hessler ............... .. .................... 38 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Extra täfling mot celltimetertafl or. 

I. R. Tamm ... .. ... .. .. . ........... .... . . 
2. 1'1. Friman .. ... ......... .. .. . 

33 poäng 
50 • 

3. R. Jo"sson ............ ... ......... .. ........ .. . 60 • 
4. R. Magnusson .... ............ .. ...... .. .... .. 69 • 
5. C. Samson .. .................................. . 72 • 

Idrott. 
Längdhopp. 

I. Knnt Lindholm ..... ..... .... .. ......... S, ;; !) meter 
2. J-lilrry Friman 5,10 
3. W. Wessl röm .............................. 5,05 

• 
• 

9 de/tagare. 

Höjdhopp. 
l. liarry Fri man .. ...... .............. 155 cm. 
2. W. Wesström ........... ............ ..... .... .... 153 • 
3. A. Bylund ... .. .... ....... ..... . ..... 149 • 
4. E. Björk ..... ..... ........... . ........ .... ... 149 • 

II deltagare. 

Löpning, 4,000 meter landsväg. 
I. Ern. Larsson, 
2. C. Rilgheimer, 
3. O. Valenti n. 

7 deltagare. 

Diskuskastning. 

l. A. F. Forssberg ... ........... ... ............ ...... . 
2. J. A. Lundegren ..... . 
3 . G . Lejdslröm 
4. Em . Larsson 
5. \V. \Vcsslröm ... .. ............. ....... ..... .. .... .. 

/3 deltagare. 

Kulstötning. 

59,76 
49,05 
46,88 
45,.1(; 
45,31 

l. A. F. Forssberg ... . .. ..... ..... ...... .... 19,83 
2. J. A. Lundegren ............ ....... ...... ... ....... 16,79 
3. liarry Friman .... .. .. . ..... ...... .... .... .. 16,08 
4. G. Lejdström.. ....... . .. ... ..... .. .... ... 15,97 

10 deltagare. 

Släggkastning. 

I. A. F. fo rssberg .. ..... ............. .. .. . ... 36,10 
3 1,11; 
30,10 
28,26 

2. J. A. Lundcgren ...... ........ . 
3. G. Lundberg .. ............ ....... ............. .. .. .. . 
4. E. Ruden ..... . .. ........................ ... ..... .... .. . 

10 deltagare. 

Triff. ritt 
O<!b 01 titt PIll 

rar. el .. _ U,* 

Sportpri6er 
Oh 

Guldsmeds· 
bolage~ 

• Rcgerlnpgatan .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
JJiilllomna till Holel Kung uris malsa l 8: care. Moderata priser. 

••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

OBS. [ Slörre och mindre rum för privala beställningar. 

Vördsam I 
010118 nss on 

f. d. Direktör för Park Ho!~l. 

smCKt/OLMS AMA T6RF6RENINOS MEDLEMSBLAD 

YCKELN 
YCKELN 

till Itali~nska Bokförings · 
syst~met såväl det e nkla 
som det dubbla. Pris franco 
Kr. 2: 25 mot postförskott. 

till Amer ikanska Kolumn· 
syst~met. d~ t nymoderna, 
enkelt, lättfattligt. och tid
sparand~ . Pris franco Kr. 

r. AXELSON 

7 

2: 25 mot posttörskott. 
JUVELERARE 

Sival det Italienska som d~t Am~rikanska aro a bsolut 
tillförlitliga och erkända som synnerligen praktiska från 
affärs- och bankmän m. fl. 

KORNHAMNSTORG 49 , STOCKHOLM 
ALLM. TEL. 22 03 RIKS TEL. 99 67 

E. 8 ER D ST R H N O, Sigtunagatan 15, Stockholm. 

Tele! till Byrån: Riks 6667. Al/m. 6292. Elektromek. Verkstaden ST AR 
Te/ej. tili Bostaden: Riks Sundbyberg 130. (Innehafvare O. Brokvisi) 

" " " 
Aflm. Sundbyberg 4 8/. 

Klara Expressbyrå 
50 Linnegatan 50 - Sthlmstel. 26969 

Tillverkar o. uppsil1er all slags belysning i automobiler o. 
motorbåtar. Uppsitter automatapp.arater, ringledningar, glöd
ljus etc. Reparerar båtmotorer och elektriska apparater at 
alla slag. 

(Innehafvare: C. Ä. Ry dberg) 

11 Stora Vattugatan 11 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ombesörjer packn ingar och Oyuningar 
såvä l inom hufvudstaden som till och 
från landsorten. Transporterar pianon, 
res- och fraktgods. Befordrar bref o. 
paket m. tll. Ombesörjer ronullningar. 
.....•.................................... 

OBS! Försik/Bulg sjuk
• b Ar och $jukstol. 

Full garanti för anfört r odda uppd rag. 
Mångårig praktik. 

Van och p~litlll! perso n a l. 

Byrån öppen 7 f. m.- 9 c. m . 
OBS.! Öjverlagil Nya Expressbyråns verksamltet. 

rwlLH.'DENGBLOMl 
eJ. GULDSMED ~ 
{;l DRO TTNINGGATAN 10 4 {;l 
~.' ALLM. TEL. 158.7 . ~.' 
GJ LliGER IiF: (;l 
C) BÄGARE OCH POKALER C) 
GJ FOR ENINQAR ERHÅLLA EXTRA RABATT. ~ 
ElE:X:J3>E:X:J3>E::0:3E::ll3>c::EE::ll3><SJ:l3l<SJ:l3l<D:l3El 

Förlofnin srin ar 
af 23 karats guld, modern fa~on. 

billigaste priser, sländigt på lager hos 

Guldsmed L . Jensen, Te" ... . rg .. t ..... lQ . , 
GyUorps Mauserlirut 

är i hög grad jämnt, äger vä l afvägd styrka, är relativt okänsligt för fukt 
och temperatu rväxlingar, sliter ej geväret så härdt. 

GyUOrpS Öfningslirut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särsk ildt utmärker detta krut. 

GyUorps Jalitammunition. 
C".ttorps rökfria bladkrutspatroner 
fö rena stor utgångshastighet med framträdande förmåga att sammanhålla haglen. 
Marknadens bästa svartkrutsammunition är Gyttorps ' Anden » och »Exelsior' . 

6yttopps Sppängämnes 7lktiebolag. 
J 
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AMATORER 
•• • Oskar Janssons 

köp Edra Bleck- och Plåtslageri 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och 'Möbler hos 

Riks Tel. 2145 Orefturegatan 28 Allm . Tel. 294 

Verkställer alla slags plåts lllgerlarbeten. taktäcknin. 
gar med koppar och zink, galvaniserad och svart 
järnplåt, Takstrykningar och reparationer. Billigaste 
pris l förening med noggrannt arbete. 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
_ Lag ~~~~ Klicheer 

från 
Rikslelefon 

4400 SfoGkholms KemigrafiskaHnsfalt 
Alfm. lelet. 
20 & f20 

••••••••• 
Allm. 8715 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid störs la omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad amlllunition. ~väl nya SOlll omladd:lde skolt s.illdas rr;Jnko köparens 
närlIlasie station vid parli 0111 minsl ' ,000 st 

Vi utbyta, om sa önskas, . de kasserade hylsorna mot nya skott, och god t.!!ör:t hÖ.!!SI.1 
p =:..... möjliga pris för dc odugliga hylsorna. Genom (I ella Iltbyte vinna 

föreningarne den fördelen, all deras hylsa11lal alltid hålles konstant. 
All slags skyll t'ammunition röres. 
Hylsor lit! omladdning torde hemiget ins:indas under \',~r adr. Dosjöhro, 

och betala vi frakten vid parti 0111 minst 1,000 St. 
Särskild! rekolllmendera vi vår Spetskuleammunition. !:t{ldad med 

progressivt krut. Kulans hasli,gltC'1 V25 825 III. 

Pris för nya skott . ........... Kr. 82: _ pr 1,000. 
.. ,. omladdning ....... "54: 50 ,, 1,000. 

Använd vid jakt ttleslutamle vära Normal-patroner. D"ss,1 
äro verkligen öh'erliigsna och harva \'lInnit lifhgt erl..ännandc och (' I1:t st~endc 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA ' KRUTfAKTORIERNA. 
R:ikstelefon 91. :: Telegr.-adress : NOR:MAL. 1--------
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TR,)(VAR,U· VED. och KOL. 
AFF.i(R., ANOsAo o. ffVFLER,1 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, IJ203, Allm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ __ _ 

Flemingg. 4, StOCkhOlm, Norrtelge ÄngsA.g, Norr
tJilge, Jungfrusunds Ängdgs AktieboltlK, Ekerö 

• Bogseringar o . Varutransporter. 

H.W. Öhrsfröm & Son 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks I. BZ n . S:t Paulsgatan 6 A. Allm. I. JZ 19. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Jirnkonstruktiooer, CIs terner och AUlogensvetsnh,g. 

Riks I. 97 ·H . Östgötagatan 26. Allm. I. J04 76 

••...•..........•...•........................... .. . . ----------------------------~----------~~--~--------- . . 
Trycker;nli~bol.li:fl S~~a Stoc:kllolm 1111] 
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8:e ärg 

Utkommer med 12 nummer 

om åreioch uldelas grali. till 

fören ingens medlemmar. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör fö renings organ för Idrott och Skytte 

A.,",.: STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING. 

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTOIFVARE: SVEN SVE NSON 

Sthlm. Tel. KU" I" h. 3311 

R_kt~nI"" ". E>.fMd. I d .... , HI"dt .... ~tan 43 A, Stoel<h"lm K. 

1913. 

ANNONSPRIS: 

10 öre pr mm. spallhöjd. 
(spaltbredd 100 mm.) 
Mariginalannons 6 kr . 

FRÅN STOC KHOLMS SKYTTEFORBUNDS JUBILEUMSTÄFLlNGAR. 

l. KONUNGEN BESÖKER SKJUTBANAN. 2. SKYTTARN ES INTAG I STADION. 

...................................... 
guvet, guld, 

Silfver . 
gafio6storg 1 ...................................... 

3 och 4. PRISUTDELNINGEN I STADION. 

3( ~nder80n 
9(ungl. 9Co.fjuvelerare • $egär priSRllranl/ 

...................................... : 
,fJfpsiifvtr, • 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Iran StyrelKen l 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 
Aktiva: 

Bilh, Bror Q. J., kontorist, Birgerjarlsgalan 29. 
Edlind, Nils Erik, korrespondent, Nybrogatan 3. 
Ehrnström, Karl Em. t fotograf, Haffolagraf FJodin. 
Johansson, Martin, postexpeditör, Väslmannagatan 69. 
Malmström, Albin, fondmäklare, SmAlandsgatan 20. 
Moberg, Karl Emil, posttjänsteman, Hagagatan 4b. 

.91Zeddelalldell 

från 

Skjutkommillen 

Gefyr, kamrater! 
. Tiden gAr. Snarl är sommaren med de långa, 

ljusa dagarne gången. Ännu är det åtskilliga af S. 
A. F:s medlemmar, som inte skjutit sina 50 proto
kollförda skarpa skolt. Och hvad det betyder för 
den enskilde och för fö reningen, att någon ej presterar 
denna skjutning, vet ju hvar och en: en sådan får 
ic.ke deltaga i täflan om statsprisen och han förvägrar 
dessutom genom sin försumlighet röreningen ett an· 
slagsbelopp frän staten och staden, som den så väl 
behöfver. 

En vann vädjan rikta vi alltsl till dem, som vela 
~i.g brista i detta hänseende, alt raska på med skjut
mngen. Inom halfannan m3nad eller den 14 Sept. 
ha vi Stockholms skytleförbunds statspriståflingar och 
då gäller det att vara ej !lloll berättigad att få' vara 
med utan i så .god form t, alt man också kan spekulera 
i pris och andra utmärkelser, 50111 ju finnas många. 

Raskt till verket alltså, broder! Och vet du någon 
mer, som är pA efterkälken i år, så sök atl taga honom 
med dig ut till Kaknäs och danlIna på! 
. Skjutningar pågå nu och till Augusti månads slut 

VId Kaknäs ärven onsdagarne kl. 5- 8 e. m. för 
dem, som af en eller annan anledning kanske icke 
vilja begagna sig af söndagsöfningarne, som annars 
äga rum kl. 9 f. m. till 3 e. Tn. Ammunition och 
gevär finnas tillgängliga vid skjutbanan. 

Stockholms skytteförbunds tioårs
jubileum. 

Af utrymmesskäl voro vi fö rh indrade att i vårt 
senaste nummer redogöra något för det storslagna 
säll, hvarpå Stockholms skytteförbund den 7 och 8 
sistlidne juni högtidlighöll minnet af sin tioåriga till
varo såsom ell särskildt förbund för hufvudstadens 
skytteföreningar. Fastän så här mycket post festum 
kunna vi nu ej underlåta att, om än i korthet, in~ 
registrera i vårt blad denna i sitt slag hittills enastående 
och alltigenom synnerligen lyckade skyltefes!. 

Som bekant hade Stockholms skylleförbund in
bjudit samtliga skytteförbund i hela landet atl hvar
de:ra sända 15 af sina bästa män till läflingar i hufvud_ 
staden, en \'erklig riksskyttetllfling allt~, och öfverallt 
lystrade man villigt och tacksamt till inbjudningen. 

Samlingssamkvämet å Mosebacke. 
Så samlades då den 6 juni på Mosebacke i glädje 

och gamman den frivilliga skytterörelsens skickligaste 
män i hela Sverige, mottagna af det inbjudande skylte
förbundets ordförande redaktör Harald Sohlman och 
dess vice ordförande öfverste Juhlin - Dannfelt jämte 
:ltskilliga andra inom Skytterörelsen framstående män. 
Eli hjärtligt och värmande välkolllsttal höns här af 
redaktör Sohlman, som slutade med att utbringa et! 
af kraftiga hurrarop åtföljdt lerve fOr .skyttekamraterna 
från allt Sveriges land~. Musiken spelade därpå ,Du 
gamla, du fria., och alla de närvarande stämde in 
med blottade hufvuden. Den materiella välfägnaden, 
som bjOds, bestod af smörgåsar samt mjölk dler 01. 

Redan vid l/t II-tiden bröt man emellertid det 
gemytliga kamral!aget för alt begifva sig 1i11hvila. 

Täflingsskjutningarne. 
Lördagen den 7 juni började skjutningarne kl. 9 

å Kaknåsbanorna under ganska hård blåst, och något 
senare kom äfven en och allnan regnskur. Efter 
kl. 12 inträdde bättre väder. 

Täflingarne denna dag voro af två slag, täfling C 
på 600 meters arstånd med en precisionsserie mot 
S-ringad tafla och inom en tid af 5 minuter och 
täfling D, omfattande en serie af 5 skott i hvardera 
skjutställningen på 300 meters afstånd mot lO-ringad 
tafla. t den förstnämnda tåflingen deltogo 22 skj ut· 
lag med hvardera 20 man och i den sistnämnda 18 
skjutlag med hvardera 26 man. 

Här_ var äfven anordnad en veteranernas täfling, 
som raknade 35 deltagare. 

Söndagen den 8 voro tåflingarne förlagda till Stora 
Skuggan och började kl. 8 f. m. Vädret var denna 
dag ännu olämpligare än på. lördagen: stark blåst 
med orkan liknande byar tidt och tätt, hvilket ju måste 
göra skytleresultaten ganska ojämna. 

PROFVA :~tyUct::a alla S M U L-TE ET å 2.50 och 
2.75 pr kg. 

Sändes till landsorten mot postfiJrsk. eller eflerkrttf e ndast IrAn 

STOCHO'LMS TEIMPORT, STOCKHOLM 2. 

I 

STOCKHOLMS AMA TÖ/lf(JRENINOS MEDLEMSBLAD 3 

Täflingarne den na dag beslodo af: 
Hufvudskjutningarne I, II och III samt extra skjut. 

ningarna A) för l. och 2. klassens skyttar, 5 skott 
i valfri skjutställning mot 20-ringad tafla på 300 
meters afstånd under 5 minuter; 8) för 3. klassens 
skyttar, 5 skot! i liggande och 5 skolt i knästående 
ställn ing 11101 vanlig skoltafla samt en tillämpnings
serie mot halffigurer på. 400 meters afstånd och 
under 5 minuter för hvarje serie. 

fram på middagen anlände konungen till Stora 
Skuggan och moltogs där af täflingarnes hedersord
förande, generallöjtnanten Uggla och redaktör Sohl
man m. fl. Med synbart intresse följde konungen 
en god stund skjutningarne och gaf sig i samspråk 
med flere af skytiarne. 

Då skjutningarne vid S-tiden på e. m. voro af
slutade, måste den, som följt med desamma, säga 
sig, all de förlupit synnerligen jämnt och väl, tack 
vare den minutiösa omtanke, med hvilken allt blirvi t 
på förhand ordnad! af ledaren, som var Stockholms 
skytteförbunds sekreterare, bankkassören Folke fagrell. 
Ärven uträkningen af täflingsresultaten, hvari bl. <l. 

kamrer Segerblom deltog, förtjänar berOm för den 
raskhet och säkerhet, hvarmed den kom fram. 

Prisutdelningen i Stadion. 

Enligt del uppgjorda programmet samlades skyltarne 
på söndagsaftonen kl. 6 med musikkårer, fanor och 
slandar utanför Grand Höte!. Sedan man ordnat 
sig förbundsvis, hvarje förbund företräd! af sitt standar 
m. m., salte sig denna imponerande skyttearme i rörelse 
mot Stadion, beskådad och beundrad af Hita miin_ 
niskoskaror utefter gatorna och vid sitt intågande i 
Stadion hälsad med applåder af en ganska talrik 
publik. Bland de närvarande sågos stats- och justite
ministrarne, generalerna Malm och Uggla, öfversle
löjtnant Murray m. fl. af öfverstyrelsens medlemmar. 
Framför den kungliga läktaren slod nere på planen 
ett kolossalt långbord, på hvilket alla de större och 
mindre pris, som skänkts till täflingarne, voro upp
radade. 

Sedan skyttarne ställt upp sig på planen, fram
trädde konungen, åtföljd af prins Eugen, och hälsades 
nu i ett kraftigt anförande af general Uggla, som 
slutade med ett ,Oud bevare konungen • . 

Musiken intonerade därpå kungssången, som sjöngs 
unisont, hvarpå konungen på general Ugglas begäran 
förrll..ttade prisutdelningen. Pristagames namn m. m. 
upplästes därvid med en härligt klingande stämma 
af löjtnant Ernst Killander, och många af skyttarne 
blefvo, när de tågade fram att ur konungens hand 
mottaga sina pris, föremål för vänners och allmän· 

Kragar, Manschetter och Veck hvi!! och kulört, praktiskt 
och billigt, storartad sortering. Katalog gratis. :: : : :: 

L1LJEBLADS HERREKIPERING, 
Kungsgatan 90 43 fleminggatan 43 

-
hetens applåder. Så var alldeles slI..rskildt fallet med 
den bekante skytteveteranen kamrer Svah n, när han 
mottog sitt pris, en väldig björnhud. 

Prisutdelningen tog gjfvetvis en ganska rundlig 
tid. När den var öfver, · framträdde Stockholms 
skytleförbunds ordförande, redaktör Sohlman, och 
gjorde sig till tolk för de församlade skyttarnes tack· 
samhet till .Iandets främste skyttevän, dess kanung, 
jämte några andra högt uppsatta och framstående 
män, för det intresse de nu visat skyttarne såväl vid 
skjutbanan som vid högtidsfesten. Tal. slutade med 
all utbringa ett fyrfaldigt lefve för fosterlandet. 

Sedan , Du. gamla, du fria » unisont afsjungits, 
steg konungen fram och uttryckte i några ord sin 
glädje både öfver atl ha kunnat närvara vid läf
lingarne och alt ha få.tt utdela prisen. Han bad 
skyttarne vara förvissade om hans allt fortfarande 
intresse. 

O~neral Uggla utbragte nu ett lerve för konungen . 
och sedan hurraropen tystnat, aftågade skyttarne. 
Därmed var den officiella delen af festen afslutad, 
fastän aftonens program i Stadion fortsattes ännu en 
stund med diverse idroltstäflingar. 

Afskedsfesten på Hasselbacken. 

Senare på söndagsaftonen hade del jubilerande 
sky!teförbundet inbjudit till en afskedsfest å HasseI
backens stora festvåning en trappa upp. Dar samlades 
vid l/! lO-liden sky!tarne m. fl. till ett antal af om
kring 500 personer, bland hvilka märktes generalerna 
Uggla och Jungstedl, öfverstarne Lewenhaupt och 
Juhlin - Dannfe1t, öfverstelöj!nant Murray, friherre 
Hermelin, ledamöter af skytteförbund~ts öfverslyrelse 
och verkställande utskott m. fl. 

l stora salen var dukad! ett väldigt långbord, där 
en mycket ~od supe intogs under gemytlig kamrat
stämning. Efter supen intogs kaffe i smårummen, 
men därpå samlades man åter i stora sal~n, där 
bålarne nu kommit på bordet. 

Talens rad inleddes nu af Stockholms skylteför
bunds ordrörande, redaktör Sohlman, som gaf uttryck 
åt förbundets tacksamhet, glädje och stolthet på denna 
dag och gaf en kort historik öfver förbundets ut· 
veckling under de gångna åren. Den heder, som 
nu visats förbundet, då det vid sitt jubileum fått 
blifva medelpunkten i delta riksskyltemöte, vore också 
en förpliktande maning alt i endräkt med landets 
öfriga förbund fortsätta arbetet för det frivilliga 
skytteväsendets bestånd och lifskraftiga utveckling, en 
maning till atl med alla krafter verka för atl denna 
utveckling må lända fosterlandet till gagn, heder och 
ara, till stOd för dess frihet, rätt och oberoende. 

Tal~ 1 utmynnade i ett lefve för gästerna, hvarpå 
följde hurrarop och applåder. 

Gästernas tacksamhet til! Stockholms skytte förbund 
och dess ordförande tolkades därpå i ett kraftigt an
förande af general Uggla, som utbragte ett fyrfaldigt 
lefve för Stockholms skytteförbund. 

Sedan de härpå följande hurraropen och applåderna 
tystnat stämde sångKören upp . Jag vet ett land, och 
därefter på melodien • Vintern rasah följande fagra, 
af märket M. B. (Martin Bolander) författade 
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"Sång vid Stockholms skytteförbunds 
lioårsjubileum. 

Allt frin 'Llnd~" strand till Norrlands fjill ar, 
mellan Osluhaf och vbtervlg. 
ligger S~rie:es land med nllloltillaT, 
sagan! land, 10m alltid tjust vlr hlg. 
Mandom, mod hört till I deua byeder, 
vina mör och ofOnkrlckte min 
Fldrens seder med dcss tro och dygder -
&le! linkar höel nornor In. 

Mörka skoaars SUI , ITOllska nltter, 
lusen stjii.rno~ prakt pi insjövig, 
gyllne skörd pi Idogt brutna stätler 
- säg ett land, som fagrare du slgt 
Hir vi stl och stanna, nir det amiller, 
S~as söner med gevlr i hand. 
Och vlrt mil vi trlFfa, nir del iäller 
för vlrt hem och för vårt fosterhmd. 

Gubbar su. i leden bland de unga -
silfvcrhlr mot purpurkinders gbns. 
O1r vlr vii mot d6den, dock vi sjunga 
om del slrlinstl fosterland, 10m fanns, 
Om dess Ik021n l US i lroltska nllter, 
om dess sljlmeprakl pi insjövle, 
om dess euld pi Idoet brutna slätttt 
ocb om allt som hlr har tjust vlr hle.' 

Efter denna vackra sång, som hälsades med bifall 
och helt visst pA alla gjorde el! mäktigt intryck, följde 
.Du gamla, du fria., hvarpA den alltid gärna hörde 
general Uggla åter trAdde upp i talarstolen. 

. Skyttar och skyttevlnnen, började ut.: .Vi ha nu sjungit 
lvi slneer om fldemtst.ndet, och d! tinker Jag att vi med nlgra 
ord pi prosa skola tolka vJ.r uppfat!nine om fiidemtslandets be· 
lydelse. Genom de u!Yeckl.de s.amfirdsmedlen har det i dra 
dae:ar bliMt mlljl!2t för vid folk att Ii iiI! .I~nd en umlinc 
sidan som den vi ha denna dai!'. Vi se har män frln skilda 
orter af vårt land. Vi ha kunnat samlas och se hvaran· 
dra l öiat och sil hvarandra i hand och såga hvarandra alt vi 
äro svenskar. VI känn •• It vi ha alla ett och samma fosterland 
och all vi mötas med elt bestimt mil, alt eagna fosterlandet. 
INI ets oriknelip sitt att g'ena det. Vi vilja alla stilla det 
höet och ställa den fordran pi oss alt uppfylla vira förpliktelser 
mot detta land. Nir vi mötas hlr l 2emensamt arbete för at! 
eöra oss dugliga för vlrt fosterl.nds försvar, det fordllls dl af 
alla alt vara beredda dl den störst, at alla uppoffringar, den 
alt ofFra Ii! och blod för fosterlandet. Därtill visa vi oss be· 
redda nir vi tr:1.da in i skytteleden. NIr vi nu filt mötas och 
lin. kinna hVllfllndra, har det knutils ett kamratband mellan 
skyttar frin a11l Sveriges land. VI behöfva ej taga fram flera 
synpunlrt~r, när vi vArmts af edra fosterlindska känslor, och jag 
vet all VI m6tas, nir vi höja ett fytfaldi~ lefve för fosterlandet!. 

Talarens ord, framförda som de blefvo med lefvande 
kraft och öfvertygelsens värme, grepo djupt allas 
hjärtan. 

Efter en sång af sångkören tog regementsläkaren 
d:r Axel Wahlstedtlill orda, tackande skylleförbundens 
öfverstyrelse för dess nitiska arbete och höjde ett 
lefve för densamma. 

Stockholms skylteförbu nds vice ordförande, öfverste 
Juhlin-Dannfelt, vände sig därpå till förbundets ord· 
förande, redaktör Sohlman, i ett längre, af varmt er
kännande prägladt anförande. 

VAr ordföraudes klara blick, offervillighet och hängifna arbete har 
lade talaren, gjort, att vi IlI rt oss se upp till honom $Om den, hvi1ke~ 
kan fön. vArt föround fram, och alla ha ocksl eArna underord. 
nat sig under hans ledning. Vi mhte slga, alt han viirdt2i 
upptagit sin vArderade och aldrig r1ömde faders traditioner frin 
skilda hill inom förbundet hlr spontant framförts den Önskan, 

att ett bevis skulle R'e! p! den akln!ne och den Ylmna auktoritet 
han vetat all förskaffa sig inom vi rt förbund. "tan har vdat 
eifva el! synbart tecken hlrfOr. Vid vlrt senasie förbundsm öte 
mottogs med hinförelse förs]aeet alt visa honom den största he· 
der vi kunna gHv., och ingen röst höjde sii hAremot. förut 
hade varit Vina all endast den. $Om varit med i tJo Ir, kunnat 
tilldelas en sidan hedersbetyEtlse som nu tillfö!le ordföranden. 
Men det arbele, han 10m ordförande ncdJaa1, kunde räknas I 
dubbl~ 1~. Och nir talaren nu öfvttlämnade förbundets guld
medalJ, iJorde han det med den förhoppnine. att mottagaren ej 
mltte tröttna I slit ITbete för förbundets bästa och att förbundet 
under hans ledn!ne fortfalllnde m1tte R'I framit. Eli fyrfaldigt 
ldve för vlr ordförande I MAtte hin lefva linge och linge \'erka! 

Lifliga hurrarop följde, och sångarne uppstämde 
'Jag hälsar dig,. 

Redaktör Sohl lllan tackade omedelbart för den stora 
hedersbevisning, han fått. Han trodde knappast alt 
det funnes något skylleförbund, där ordföranden 
kunde glädja sig At ell såda nt samförstånd och sådan 
arbetsvillighet hos styrelsens medlemmar som just 
inom Stockholms, där ordförandens förnämsta upp
gift vore all söka hindra alt dess styrelseledamöter 
rent af öfveranstrAngde sig. Han uttalade vidare el! 
lack till vice o rdföranden, öfvel1iten Juhlin- Dannfell, 
för det han velat bekläda den relativt blygsamma 
ståilningen som v. ordförande och för hans myckna 
arbete, samt vidare till ordföranden för hela del 
svenska skytteväsendet, generallöjtnant Uggla, han 
som, enligt hvad alla insett, mer än alla andra arbetat 
för det frivilliga skylteväsendet. Ta\. hoppades, alt 
fastän general Uggla nu afgått ur aktiv tjänst, måtte 
länge kvarstå som I~dare för det frivilliga skyUt=
väsendel och nu, når hans arbetsbörda lällats, -göra 
ännu mera underverk>. Ett fyrfaldigt lefve utbragtes 
till sist för general Uggla, hvarpå följde de Ufligaste 
hurrarop af jubel samt .Dåne lik>. 

Fabrikör Ekm!ln frumrörde cH tack till fabr ikör 
Drewes, hvilken varit outtröttlig i alt samla in pris 
till jubilcumstäflingarna. Ett synligt bevis på för
bundets tacksamhet härutinnan hade fabrikör Drewes 
nyss fätt mottaga uti ell vackert cigarretui af silfver 
med inskription och fö rbundets märke. fabrikör 
Drewes tackade och utbragte el! lefve för den frj
villiga skytterörelsen. 

Några reflexioner. 
Den skyltejubileumsfest, som härmed firats, måste 

betecknas Som allt igenom synnerligen lyckad -
allmän och villig tillslutning, mer än vanligt praktiska 
och på samma gJng billiga anordningar, goda skjut
resultat i förhållande till det ganska svåra vädret, en 
ovanligt stor mängd vackra och dyrbara pris, först och 
sist hos skyttar sävAI som passiva skyttevänner en 
Jiflig entusiasm för själfva saken. Detta är ju enbart 
glädjande företeelser, och skyttarne i landet, som 
fingo vara med om delta jubileum, och bevittna huru 
högt deras fosterländska arbete verkligen uppskattas, 
känna sig fö rvisso manade till tacksamhet 1110t Stock
holms skylleförbund för all de nna glädje. 

De våra och jubileumställingarne. 
Att ett och annat af de många prisen också tillföll 

några af de 27 medlemmar af S. A. f ., som deltogo 
vid dessa jUbileumstäflingar, framgår af nedanstående 
utdrag ur den officiella prislistan: 
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I tälllng JII . 
(OuldmärkesskyftJJr.) 

89de priset af Axel Hessler, .... . .. .......... .. 83 poäng, 10 kr. 
95:te • , Oustaf BoIvIe, .. ' ........... .. 82 8 • 
IJO:dc • Sven Svenson, ...... _ ............. · 79 6 
H7:de • Nils Hellsten, ..................... 78 6 
1S1:11a • Emil Hessler, . 70 6 

I täfling A. 
(/(lnss Ilj 

10:de priset af E. l.a2er, .............. . .• 811 poini, 3 kr. 

I tälllng B. 
(400 m) 

25:te priset af N. Hel1slen, ....................... 61i poäng, 15 kr. 
72:dra . • f. M. löwenbQrg, 19 " 10 • 
t 6 t :sta • !'ritz Eriksson, ................... 69 " 5 • 

I täfJlng C. 
(600 m) 

10:de prisel af O. Ahrenberg. .. .... .. ... .... .. 42 painr, Heders· 
pris och 17 kr. 

24:dc Nils Hellsten, .................... 39 poing, 15 kr . 

I tälllng D. 
(internationell tä/lan) 

54'de ,riStI af frib lagergren, .................. 99 poing, 5 kr. 
. . H III 97 , 4. n'dje • Nits e s en, ............ ..... .... , 

9':dra Rob. lölmall, ..................... 95 " 3 
. . 94 • J . 106:te. A. \'on Krusenstjerna, ........... . , 

fRAN _ __ _ 

IDROnS
KOMMITTE~ 

Till de internationella . old boys . 
täflingar, som den 6 och 7 instun
dande september månad komma att 
äga rum i Stadion, vill idrottskom· 
mitten härmed uppmana samtliga 
S. A. F:s . old boys. till målmedveten 
trlining för uppnående af bästa 
möjliga resultat. Vi räkna på det 
liffigaste intresse. 

~. Ko H. 

artiklar iOr ==== 
~dro lt och Spel, Beklddnader 16r 
:Jdrotlsmlln och turister, Browning ' 
pistoler ocll fhnmunUlon, Hdng. 
mallor, Kultil1a lyktor och fyrverkeri . 

Billigast och böst hos , ... 

Per hangborg, Birgerjarlsgatan 
5. K. 6. Kr~mpTll\sens Holleoeranl6r. 

Årets Mästerskapstäfling jämte tlflan o~ 
.idroltshornet., äger rum söndagen den 24 August! 
å karusell platsen i Drotlningholms slottspark. .. 

Affärd sker med ångfartyget Tessin eller Wiking 
från Riddarholmen kl. 9 f, m. 

Program för täflingarna under Augusti och 
September månader. 

Hand icaptäfl i nga r. 
Löpning 5,000 meter. 
Hand icaptäfl i ngar. 
Han d icaptä fl inga r. 
Mästerskapstaflingen vid Drottningholm. 

7 September Föreningens Old boys tällingar i 
Stadion. 

Täfting om Bankir G. Kyhlbergers pris 
femkamp. 

Löpning 10,000 meter. 

S. A. f. anordnar för sina ruedlemmar under ~ugu~ti 
månad följande handicapläflingar, nämligen t, höjd 
och längdhopp med ansats, spjut och diskuskastning 
samt löpningar å 100 och 1,500 meter. 

Och beräknas handicap pi det bästa af. året upp
nådda resultat i respektive grenar. 

Träningen i fotboll har nu tagit si n början och 
pågå dessa tisdagar och fredagar kl. 5,30 c. III. å 
Stadion. 

De af föreningens old boys som skola dellag~ i 
old boys läflingarna torde med det snaraste an mala 
sig till idrottskommitIen. 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygenol _ munvallen, land pulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 

läkare och tandläkare. 
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Old Boys. 
Sedan S. A. f . är 1908 rör första gängen anord4 

nade läflingar för Old boys, har denna lyckliga ide 
uppmärksammats icke blott hår i Sverige ulan ärven 
i andra länder. 

I Norge t. ex. bildades för tre år sedan en före
ning, som består af endasl Old Boys och kallas 
Äldres Idrottsförening. I Danmark och Finland har 
på sista tiden ärven bildas! dylika föreningar, som 
snart torde I~ta höra af sig. 

Äldres Idrottsförening Kristiania, är mycket lifskraf
tig och har mänga goda förmägor. föreni ngens 
ledare ådagalägga elt mycket slort intresse och göra 
stoTa ekonomiska uppoffringar för att föra idrotten 
framåt. De ha, trols den ringa uppmärksamhet sä· 
väl pressen, som allmänheten ägnar idrotten i Norge, 
både förra åreioch i år kunnat afhålla Internationella 
Old Boys läflingar på ett hedrande säll. 

Till årets tän ingar, som afhöllos å Bislet den 27 
juli hade 7 svenskar inhlnnit sig och hemförde de
samma hufvudparten af pristrna, tack vare Amatör
föreni ngens representanter Cronholm, Clemens och 
Forsberg, som själfva eröfrade 5 första, l andra och 
3 tredje . pris. En sådan trio Old-Boys torde ingen 
förening i Skandinavien kunna uppställa. 

Resu ltaten blefvo följande: 
Salongsgevårsskju/ning: (10 skott mot 10 ringad 

tana). I . O. M. Skyberg, Kr:a 93 p., 2. A. Wikeby, 
Kr:a 86 7 p .• 3. A. F. Forsberg, Sthlm 85 p. BJde 
Skyberg och Wikeby äro öfvade skyttar, hvilket icke 
Forsberg är. 

100 me/er: I . CarlO. Olsen Kr:a 11 '/\0' 2. Einar 
Pedersen Kr:a, II 8/10, 3. H. W. Hultman, Göteborg, 
t t -/10" Fina tider, SO Ill torde få betraktas som Old 
boys rekord. Cronholm blef ej placerad, trots hans 
tid obetydligt öfversteg 12 sek. 

Kuls/ö/nin/(: I. A. F. Forsberg 10,17 + S,n = 
18,94 m. 2. Aug. Gustafsson, Göteborg 10,12 + 
8,66 = 18,68 Ill . 3. W. Cronholm 9,41 + 8.85 = 
18,26 m. 

200 meter: l. CarlO. Olsen 24 "i/w 2. H. W. 
Hultman 25 '/s, 3. Einar Pedersen 25 1/1~ ' 

Uingdsprongu/an anlopp: l . C. O. Olsen 282 cm. 
2. CarlO. Olsen 266 cm. 3. Cronholm 259 cm. 

800 me/er.' I. W. Clemens 2,22. 2. A. Wikeby 
2,30 t,\O' 3. Hj. Bruzelius Kr:a 2,82. Clemens seg
rade här som han ville. Wikeby gjorde visserligen 
i början af loppet flera kraflanstrnn gningar för att gå 
förbi. men måste på sista hvarfvet helt och hållet 
släppa kontakten med sin antagonist när den kopp
lade till största utvexlingen. Publiken kunde icke 
förstå hur Clemens, som var så tung och tjock, kunde 
springa så fort och så länge. Ja, det är nog flera 
som fundera på detta. 

Spjlltkastning: l. Cronholm 37,6"1 + 25,98 = 63,50. 
2. Forsberg 40,67 + 21,11 = 62,47. 3. M. Lördahl, 
Kr:a 33,79 + 27, tl = 60,90. 

Forsberg misslyckades de Ivl fö~ta vänsterhand
kasten och mlste kasl.a oet sista ytterst försiktigt, 
däraf det dåliga resultatet 

Höjdsprong: J. Einar Pedersen 150 cm. 2. Sv. 
Afeldt, Ystad 145 cm. 3. O. M. Sky berg 145 cm. 

Diskusknstning.· l. A. F. Forsberg 3 1,0-,1 + 29,11 
=- OO,lli. 2 . Aug. Gustafsson 30,67 + 28,62 = 59,HI. 
3. CarlO. Olsen 28,68 + 24,12 = 53.4;. 

Längdsprång med ansals : l. H. W. Hullman 592 
cm. 2. C. O. Olsen .1)45 cm. 3. Einar Pedersen 
544 Clll. 4. Cronholm 535 cm. 

Sergeant Hultman från Göta Artilleriregemente, 
fick vid dessa tUlingar sitt första elddop, och han 
bestod profvet på ett utmärkt sätt. Cirka 6 meter i 
längdsprång är eH fint Old Boys rekord och hans 
löpningar å 100 och 200 meter äro också utmärkta. 

1,500 meter.' I. Clemens 5,oa 7/ (0' 2. A. Wikeby 
5,18 !/IO" 3. Sv. Afeldt 5,:l8 8/1O" 4. W. Krakau, 
Hessleholm 5,86 a/to. 

Här upprepades detsamma som vid 800 melers
löpningen. Clemens kunde utan allvarlig konkurrens 
skära mAIsnöret cirka 100 m. före närmaste man . 

Spjlltkastning mot mdl: (6 kast mot S-ringad tafla). 
l. M. Lördahl 14 p. Aug. Gustafsson 14 p. N. 
Krakau 14 p. Ordningsföljden afgjordes genom 0111-

kast. Forsberg, som förut då denna täfling fö rekom
mit alltid segrat l i Göteborg med 23 p.) var nu icke 
i tåflingshumör. Dessutom fanns det endast ett spjut 
alt tillgå och detta var ej rält afvägt. 

Efter förmiddagens läflingar voro alla svenskarna 
inbjudna liII lunch hos föreningens ordförande Karl 
A. Andersen. Biler afhämtade oss vid täfl ingsbanan 
och förde oss till Andersens villa, beläget något utan· 
för själfva sladen, där matborden stodo dukade ute i 
trädgården . 

Prisutdel ninge n förrättades vid en treflig fest där 
stämningen var den aldra bästa och där pristagarna 
blefvo ordentligt applåderade. l:a pointpris tillde
lades CarlO. Olsen rör Il p. 2. A. F. Forsberg 
för 8 p. 3. Einar Pedersen för 7 p. 4. Clemens 
för 6 p. 

Många både allvarliga och humoristiska tal höllos 
under kvä[[ens lopp, Särskild! för svenskarna. Afcld l 
och Forsberg lalade å svenskarnas vägnar. 

Till S. A, F. tAflingar den 6-7 sept. kunna vi 
påräkna 6 a 7 st. af Norges bästa Old·Boys. 

Fb'lf. 

Trlla rl l1 
ocb iii litt 1Il1l 

p n d .. _ kap" 

Sportpri4er ... 
Guldsmeds
bolage~ 

• RelltrLnl'gatan a. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
Pii/komna till Hotel Kung Carls malsal &. care. Moderata priser. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBS.! Större och mindre rum för privata beställningar. 

Vördsamt 
Olof 18ns.on 

l. d. Dird:l0r för Park Hottl. 
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H. MOBERG -"Q U I CK"-
Altagbart specialiäste för utombordsmotorer 

f. AXELSON 

JUVELERARE 
• 

för anbr lnganåe A å4dtaåe bAlar. 

P48iJlte8 ach oflage8 

/J4 "Jtro oganblic/t. 

Ingen 8/tomf/llJlng. 
I ngm lJ edl/lIlll,nln!. 

KORN HAMNSTORG 49 : STOCKHOLM Inlfo mlupryåolJå" /tlouor och he,log 

ALLM. TEL. 22 03 RI KS TEL. 09 67 

Telej. till Byrån.· Riks 6667. Allm. 6292. 
Telef till Bostaden: Riks Sundbyberg 130. Utstl llDing: 

Vasagatan 8 
Snedt emot 
Centralstation 

" " " 
Allm. Sundby berg 4 81. 

Klara Expressbyrå Seth A. Högman 
STOCKHOLM. 

(Inneharvare: C. A. Rydberg) 

11 Stora Vattugatan 11 
.......................................... 
Ombesörjer packningar och flyttningar 
såväl inom hufvudstaden som till och 
från landsorten. Transporterar pianon, 
res· och fraktgods. Befordrar brer o. 
paket m. m. Ombesörjer förtullningar. 
......... ................................. 

OBS , F ö r s i k la s $it: sju k . 
•• bAr och sj u k stal. 

Full garanti för anförtrodda uppdra g . 
Må ngårig praktik. 

Van och p A/itlig pers onal. 

Byrån öppen 7 f. m.- 9 e. m . 
OBS.! 6jvertagil Nya Expressbyrons verksamhet. 

f.F.":"==~==~ 
~ WILH. ENGBLOM ~ 
~ GULDSMED ~ 
{;J DROTTNINGGATAN 104 ~I;) 
~ ALLM.~58",7 . • e UIGER lir; • 

·6 BÄGARE OCH POKALER ~ 
{;J FöRENINGAR ERHÅLLA EXTRA RABATT. • 
G<D:::l3<D:::l3<D::l3cD:13fficD:l3cD:13cD:13cD:13 . 

Förlofnin srin 
af 23 k.arats guld, modern fa~on, 

billigaste priser, ständigt på lager hos 

GuldsDled L. Jensen. T ..... e r g .. t ..... 1C). 

l 
Gyttorps Mauserkrut 

är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relati vt okänsligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret sA härdt. 

Gyttorps Öfningskrut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt 
särskildt utmärker detta krut. 

äro de egenskaper, som 

Gyttorps Jaktammunition. 
G".ttorps rökfria bladkrutspatroner 
förena stor utgängshastighet med framträdande fö rmäga att sammanhälla haglen . 
Marknadens bästa svartkruisammumtlon är Gyttorps :t Anden - och :t ExelsloP . 

tiyttopps Sppängämnes Rfltlebolag. 
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AMATORER Hpp SKJ1TTRRI .......................................... 

Härmed hava vi nöjet meddela, att vår ammunition för 
mausergevär, laddad med Ekmans nya spelskula . Qlympia . , 
enligt anställda prov besitter en enorm träffsäkerhet, varför 
den är bist limpad ror prisskjutningar sAval mot tafta som 
A fåltskjutning. vilket även visade sig vid de Olympisk1 
Spelens Skjutningar. BesIIII en pro!laddning och vi garan
Iera ett SIOTlr ll 1 resultat. 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos A.·B. Skytteföreningarnas Vapenaffär 
Bryggaregatan 9. STOCKHOLM. 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• frAtt 

Rikstelelon 
44 00 StoGkholms Kemigrafiska Hnstalt 

Allm. telel. 
20 & 120 

••••••••• 
Allm. 8775 
Riks. 8775 • STOCKHOLM 

5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunitiOIl. Såväl nya som omladdade skott sändas rranko köparens 
närmaste station vid parti OJll . minst 1,000 sI. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra högsta 
",,-r:=;o möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna 

fi'lr!'ningl1T11!' nen förn!'!!'n, Mt nerl1S hylsl1nll1! 111ltid h~l1es konstant. 
All slags skytteammunilion föres, 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjö!Jro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 
Särskild! rekommendera vi vår Spetskuleammunition, 'addad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 = 825 m. 
Pris fö r nya skotL .. : .......... Kr. 82: - pr 1,000. 

.. .. omladdning ......... " 54, 50 " 1.000. 
Använd vid jakt uteslutande våra NorDlal ... patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlagsna och harva vunnit lirJigt erkännande och enastående 
efterfrågan. 

- LandS1<ro'na -"T9 13 :"""':-:;' '-! ~ ~ -

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91 . :; Telegr .. adress : NORMA.L • 

Erik Ohlssons T räuaru H.-H. 
TR,ÄVA R.U· , VED· och KOL. 
AFFÄR" ÄNOSÄO o. ffYFLER.1 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 13203, Allm. Tel. 8436, 5950 

SÅGVERK _ ____ _ 

FIemingg. 4, StOCkholm, Norrtelge ÅngsAg, Norr
tJi/ge, jungfrusunds ÅngsA.gs Aktiebold/l, EkeriJ 

• Bogseringar o . Varutransporter. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.W. Öhrsfröm & 80n 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks l. 8232. SIt Pau lsgatan' 6 A. Al1m. t 32 79. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Jirnkonstruktfoner, Cisterner och Autogensvetsning. 

Riks t. 91... ÖstgötagaJan 26. AlIm. I. 30-4 76 

••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••••• • •• ----------------------------~--------------------------_ .. 
t 

stockholms 
Amatör 

N:ö 8. 

förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e ärg 

Utkommer med 12 nummer 

om , ... t och utdel •• g,.ti. till 

före"ingen. medlemmar • 

"I"': STOCKHOLMS AMATOR FÖRENING. 

REDAKTÖR OCH ANSV",RIO UTGIFVARE: SVE". SVE"'SO'" 

Sthlm. T . .. KY~I.h. :139 

R~ktlonoftl o. E.plMl. ''''"0.: H.IOcIt •• ,k ... ,.tln 43 ", Stocltholm K. 

1913. 

ANNONSPRIS : 
10 öre pr mm. spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

M ariginalannon. 6 kr. 

TvA SVETTIGA FUNKTIONÄRER. . PALMEN. VATTNAS. 

MÄSTERSKAPSTÄFLlNGAR A LA HESSELBY. TRE SEGERVANA S. A. F:are. 

I, 2. 3 F010. FG,ubcrl. 4. F010. p.lm. 

...................................... 
8uvet, .§uld, 

8iifver. 
8alio6storg 1 . .................................... . 

3C. cfllnderson 
fl(ungl. [/{o.fiuve/erare - 93egär prisRuranll 

...................................... 
8'{psilfver, 

[Regeringsg. 19-21 
. .......... ... ....................... . 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelxen I 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemm ar. 
Aktiva : 

Carlander, Anshelrn, försäkrin gstjänsteman, Flora. 
gatan 19. 

Claesson, Jean, sångare, Tornlebogatan 5. 
Collijn, Carl Gustaf, ardel n. förestå ndare, Narvavägen 24. 
f lliol, Bror, handelsresa nde, Regeringsgalan 19-21. 
forsman, Viktor Bernhard, si mlärare, Kungshol ms-

gatan 60. 
Johnsson, Gustaf Adolf, bokbinderiidkare, Hornsg. 10. 
Nilsson, Thorslen Nata nael, banktjänsteman, Bank 

A.-B. Södra Sverige. 
Salmson, Emil, d irektör, Parkgatan 12. 
SOderholtz, Edvin , tjänsteman i A.-B. Separator, 

Råsunda. 
Valentin, Knut Hjalmar, prokurist, Upplandsgalan 58. 

91Zecklelallclell 

Shjuthommillen 

SllOrpsRjutJJJ'/lffsöfnhlffor påg-å å norra 
skjutbajIajI vid Kaknäs iJvalje sön- och helg
dag Id. p f. m. - 3 e. m. 

Fri ammunition, SO 111auserpatrOJler'~ till
delas hvarje medlem, som icke slljuter om 
stats pris inom annan förening ön S. A. F. 
och tillhandahålles å skjutbaJlaJJ genom före
nilJgens instrulltiir sergeant B . Jonsson. 

.ifi;ell tilfllaIJda/uJ/lu förening M utmärkta 
gevör dt sk)dtar som sallna egna sådana. 

J etonskjutn/ng . ägde rum den 10 augusti 
och uppnåddes därvid följande resultat: 

det utaf alla 
omtyckta 

Siljverjdon : 
V. Rasmusssen 48 poang 
G. Ahrenberg 45 _ 

H. Friman 

Broll$jdon,' 

45 • 

H. Werner 39 poäng. 
O. Stacl v. Holslein 38 • 
Nästa jetonskjutning blifver söndagen den 21 

september. 

Statsprlstäfllng. 
Stockholms skyltejörbllnds ttiJJingsskjlltning om stafs

pris m. m. äger mm vid Stora Skuggan söndagen 
den /4 september. 

Berättigade att deltaga däri äro endast de skyttar 
inom resp. skjutklasser, som under dret till anmäl
ningsdagen skjutit 50 protokollförda skorpa skolt. 

Anmälan till deltagande i skjutningen sker endast 
lördagen den /3 september i Norra Latin/iiroverkefs 
gymnastiksal kl. (j - 8 e. m. 

Göteborgspokalen 1913 
Med ett k.:mske större intresse än någonsin förut 

emotsågo sky tiar och skyltevä nner landet rundt i år 
dagen fö r den stora kraftmätningen mellan Sveriges 
snart sagd t alla skytteföreningar, nämligen söndagen 
den 3 augusti, då täflingen om vår förnämsta skylte
trore, Göteborgspokalen, skulle gå af stapeln . 

Man anade nog lite hvar, at! gamla rekordpoi nls 
skulle ramla, ly !;Inrka krnfter voro i rörelse för alt 
söka rycka det s tåtl iga prisel ur de segervana ,Söder
malmarnas. händer. 

Allt nog ! Täflingsdagen ingick med elt strålande 
vdder, men med en blåst så hård, alt väl ingen skytt 
kunnat ana det ett sådant resultat som Skarpskyttarnas 
skulle kunna uppnås. Deras grupp sköt namligen 
bort endast 9, säger 9, points på 100 skott och 
nådde sålunda 491 points af 500 möjliga, med hvilket 
glänsande resultat de öfverlägset segrade och hem
förde vand ringspriset till sin före ning. 

Afven S. A. F. ddtog i täflingen med ell lag be
slående af herrar F. Fagrell, H. Friman, N. Hellsten, 
E. Hessler och F. ugergren, hvilka uppnådde respek
tive 90, 80, 88, 92 och 94 poin ts eller sammanlagdt 
444 poin ts. 

Det fanns väl ingen, som tänkt sig möjligheten af 
alt Göteborgspokalen skulle tillfalla Amalörföreningen, 
men väl hoppades alla amatörer, att deras af skjut
kommitten utvalda grupp skulle skjuta bättre i år än 
något föregående år. Och de som hyste sådana för
hoppningar, blefvo ej heller gäckade. 

Det resultat, som S. A. F. uppnådde, var visser
ligen ingalu nda lysande, men dock betydligt bättre 

SMUL-TEET å 2.50 och 

2.75 pr kg. PROFVA Sindes t ill l andsor ten mot p ostförsk. eller eft er k r af endast f r in 
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än nAgol föregiende Ars resultat. Tar man sedan 
med i beräkningen den omständigheten, aU S. A. f:s 
grupp sköt kl. Il på dagen, då full s~orm rAdde, 
och ej i likhet med de rlesta andra föremngsgrupper 
väntade till eftermiddagen, då det betydligt lugnade 
på, så kan man kanske säga aU resultatet ej var så 
dåligt. 

Det är aU beklaga, aU skjutningen ej kunde upp
skjutas till eftermiddagen , men två af gr:.l ppskytlarna 
vorQ fö rhindrade alt skjuta dA. 

Vi skola hoppas, alt de skyttar, som under kom
mande år skola representera S. A. F. i täflingen om 
Oöteborgspckalen, måtte kunna fritt disp~nera hela 
läflingsdagen och lyckas välja den bästa hdpunkten 
för skjutningens utförande. Då törhända S. A. F. 
skulle kunna nå ett resultat, som föga understege 
hvilken annan förenings som helst. Ske alltså! jonos. 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Under den gångna delen af sommmaren har före
ningen i likhet med fö regående Ar anord nat serietäflingar 
i allmän idrott. Dessa hafva varit uppdelade på en 
handicap- och en scratchserie samt pågått tisdagar och 
frt:dagar å Öslrrmalms idrottsplats. . 

Som ett helhetsomdöme om dessa läfllngar kan 
sågas, aU de varit särdeles lyckade och deltagande~ 
syn nerligen lifligl. De uppnådda resultaten kunna I 

allmänhet betecknas som mycket goda, särskildl gäller 
detta våra _old boys_. 

Sålu nda märkas A. f. fors bergs resultat i diskus
kastning 60,82 och i kulstötning 20 m. 09 cm. 
Dessa resultat båda ju god! till våra o ld boys 
täflingar, då vi hoppas få se ~Ila fö~eninge~s _old 
boys. Iifligt komma aU deltaga I de olika läfhn~arna. 

Del slutliga resultatet af scralchsericn är fölJande: 
\. Harry Friman .................................. 35 poäng 
2. DavidlOtlander ......... ...... ........... ....... 39 -
3. Knut Lindholm ................................ 49 • 
4. A. Bylund ................. ............ ........... 49 ~ 
5. Harald Wrelman .............................. 52 -
6. Th. Mothander ............................... 72 • 
7. Harald Forssberg ............................. 73 -

Punsch 

8. Elof Björk... ........ .......... ..... .......... ..... 94 poäng 
9. Gunnar Lundberg ....................... ....... 94 ~ 

handicapserien har resultalet blifvit följande: 
I . Th. Mothander. ..... : ............................ · 27 poAng 
2. A. Byiund .......................................... 44 • 
3. Harald W retman ................................ 44 • 
4. David Ottander . .. .......... .. ........... 45 • 
5. Knut Lindholm .............. 49· 
6. Harry Friman .............................. ...... 53 ~ 
7. Gunnar Lundberg ............................. 55 • 
8. Harald Forssberg ..... . .. ................ 63 • 
9. Elof Björk ....................................... 63 • 

Förutom nu omtalade täflingar, ha äfven täflingarna 
om de s. k. specialistprisen slutfördts. Resultatet af 
dessa blefvo i 

Hopptäflingarna. 
\. Knut Lindholm 1 +1+ 1~3 poäng 
2. David Ottander 3+2+2 7 , 
3. J-Iarald Wretman 2+3+3= 8 • 

Kasttäflingar. 
\. A. f . forsberg 1+1+1~3 poäng 
2. Walfrid Clemens 2+2+6= 10 • 
3. David Otlander 3+3+5~11 • 

Löpningar. 
\. B. E. Ljungholm 1+1 + 1= 3 poäng 
2. Harald W retman 5+2+2=9 • 
3. Knut Lindholm 3+3+3~9 • 

Täflingar i följande grenar ha Afven afhållits: 

Fredagen den 18 Juli: 

StAende längdhopp. 
\ . David Otlander 280 cm. 
2. Harald W retman 274 
3. Einar Svedfeldt 267 ) 

Stående höjdhopp. 
\. David Otlander 124 cm. 
2. A. Bylund 120 • 
3. B. E. Ljungholm 120 • 

Lö pning 200 meter. 
l. B. E. Ljungholm 24,215 sek. 
2. David Ottander 25810 • 
3. Knut Lindholm 26 • 

Tisdagen den 29 Juli: 

Löpning 800 meter. 
\. Em. Larsson 2 min. 16''//10 
2. A. Bylund 2 _ 18 
3. Harald Wrelman 2 • 23, 'Is 

sek. 
• 
• 

HUGO HILDEBRAND 
Stockholms centralaste assuransaffär 

Skeppsbron N.·o 18 Riks oc.h A!1m. 22 96 kl. II-S. 
Personhgen kl. 9 - 11. 4- $ 

f örmedlar i förstklassiga bolag 
LlF- BR,AND· S T6 L D · 

I(.pltll/' O lycksfllll· O/u· 
SplI,.kuse. 0.,.1I110- SjfJ· 

Llfr'lI l e. A u tom obil· VlIItcnsk.de. 
SjukffJnlikdng. Rt:Seflkslkr l ng . ffJnlik ,.ln.,. 
Obs.! Brand~rsäkTilll1' af pcrsonlil1' lösegendom ull . l:l kl. hU! 

af s!en, kostar mdast 40 ön pr lusen. 

J L 
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DE INTERNATIONELLA Old-boystäflingarna 

äga rum å Stadion lördagen den 6 Sept. 

kl. 6 e. m. och söndagen den 7:de kl. 

1.30 e. m. och blifva utan jämförelse 

de största som någonsin hållits i Skan

dinavien. Programmet omfattar löpningar 

å 100, 400 och 1500 meter, stafettlöpning 

4xlO0 och 100+200+400+800 meter, höjd- och längdsprång, 

spjut- och discuskastning, kulstötning, femkamp och trekamp, 

den senare omfattande skjutning, simning och terränglöp

ning. Härtill kommer cykeltäflan Rosersberg-Stockholm 

med mål i Stadion. Omkring 100 deltagare, däribland 8 

från Norge äro anmälda, däraf 23 till cykelloppet. Sist men 

ej sämst fotbollsmatch mellan Old-boysklubben och Djur

gårdens Idrottsförening. Hederspriser äro skänkta i stort 

antal och alla arrangementer äro klara. Aterstår endast det 

kanske allra viktigaste, fullt hus och vackert väder. I hopp 

att S. A. F:s medlemmar hvar i sin stad medverka till det 

förstnämnda önskemålet, och att den makten hafver i väd

ret är nådig, våga vi hoppas på framgång. Alla föreningens 

medlemmar äga fritt tillträde till Sektion A. mot uppvisande 
af medlemskort. Prisutdelningen kommer att försiggå i 

Stadion och hoppas vi att kronprinsen förrättar densamma. 
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Tisda~cn den 5 Augusti: 
Löpni ng 5,000 meter. 

1. Em. Larsson ..................... ... 17 m. 16 sek. 
2. Bylund ............ .................... 18 :t 57~/lo ,. 

Handicaptäflin gar : 
Fredagen den l Augusti : 

Höjdhopp. 
Handkop 

I. T. Mothander ...... 145 cm. 20 cm. 165 cm. 
2. Q. Lundberg ". '" 140 ,. 21 ~ 161 ,. 
3. Harald forssbe rg o •• 140 ,. 2 1 » - 161 ,. 

K. Lindholm Scratch 150 • 

Lö pning 100 meter. 
1. Gu nnar Lundberg. 
2. Elof Björck. 
3. Harry friman. 
4. K. Lindholm. (12 I /~ sek. Scratch). 

Fredagen den 8 Augusti: 

Diskuskastning. 
Handlc.~ 

l. 0110 Friman ..... o •• 36.39 m. 16.74 53.13 m. 
2. G. Lundberg.. . 4!.ö!) l 9.83 - 51.4:! ~ 
3. J. Wallberg ........... 39.88» 9.9 ~ 49. 8<1 ~ 
4. K. Lundholm ......... 46.66' 2.6i 49.s:! , 

David Ollander ...... 47.63 ,Scratch 47.:;.3 

Längdhopp. 
Hudkap. 

l. A. Bylund 5.62 m . 0.90 m ÖA:! m. ..... . 
2. E. BjOrk ........... 4.!li • 1.25 • - 6.:!2 • 
3. G. Lundberg ...... 4.98 • 1.1& • - 6.1 3 • 
4. Harald Forssberg 4.81 • 1.:!5 • - 6 .U6 

K. Lindholm ..... 6.00 • Scratch 6.00 

11 dtltagart. 

Fredagen den 15 Augusti: 
L.ö pning 1,500 mete r. 

I. G. Lundberg ......... 92 m. hand. 
2. E. Björk ............... 100 ~ 
3. O. Valentin ......... 4 m. 34 '/10 sek. 
4. Harald Forsberg ... 125, ~ 

10 dtltle-art. 

Spjutkastning. 
Handlcap 

l. Elof Björk ... ... 51.56 m. 16.69 111. - 68.06 m. 
2. Rich. SOderlund 4717 , 16.61 , - 63.18 • 
3. G. Lundberg ... 40.18 • 20.12 » - 60.80 • 

A. Bylund .. Scratch - 53.50 , 
9 dcJtle-lrt . 

Brtiklar fOr ==== 
!Idrott och Spel, Bekl/ldnoder I~ r 
!ldroUsmdn och turls ter, Brownlllg' 
pistoler och Rmmulllllon, Hdng. 
mollor, KulOrlo Iqktor och rqlllerkeri. 

Billigast och böst hos .... 

Per l1angborg, BIrgerjarlsgalan 
6. K. 6. I(nlllprlllsens HolleueranlOr. 

S. A. f:s mästerskapstäflingar. 
Strålande sol ett ljugotal idrottsgubbar, med och 

utan helskägg ~ch mage, Pelle med det senare och 
pojke och kamera, Berglund med protokol1, Cronh~lm 
med tu gg-gummi och gipsat ben, Clemens och ~1nd
holm med sweater och byxor af ökänd kulör, Fnman 
(i singularis rör ovanlighetens skull), f orsmän ne! med 
och utan plunta i nattsacken , Berg-Iunder,- manner
och strömmar och Lundegren sofvande i en bil en 
timma efteråt ek. etc. precis som alla föregående år, 
dä amatörerna rest ut till Droltningholm med 9·båten 
för alt pä den gamla karusell platsen klimpa si n idrotts
liga kamp om på hvems byr1i det Langbor~ska. vand
ringshornet skall placeras under kommande vmtern. 

Sedan LofOborna nu i nägra år tillat på amatörer 
nas läflingar, ha de nu sjålfva bildadt en idrotts
föreni ng därute och tagit hand om den gam la karusell
platsen och på denna skapat en ganska god idroUsplan. 

Täftingarna började med höjdhopp, som räknade 14 
deltagare. De tre bästa klarade 156 cm. Vid om
hoppet lyckades ingen höja ribban. Bylund blef etta. 

100-metersloppet räknade 15 deltagare, uppdel~de 
på 4 försöks-, ett meJlan- och ett slulheat, det Sista 
vanns af Lindholm på 12 1/5 sek. 

Längdhoppet räknade 15 deltagare, af hvilka seg
raren Lindholm, gick öfver 6 meters strecket. 7 
stycken klarade 5 metersmarket. 

Kulstötn ingen vanns, som väntadt, af A. f. fors
berg med 19,45 m. De öfriga deltagarna voro be· 
tydligt underlägsna. 

Diskuskastningen blef äfvenledes en seger rör Fors
berg, som uppnådde 58,9i m. 

Spjutkastningen blef en Ofverrasknlng genom CrOI1 -
holms seger med et! resultat af 61,03. A. f. forsberg, 
som man väntat skulle belägga denna plats, fick stanna 
på tredje rummet. 

Samtliga tre kasten räknade 15 deltagare. 
Till 400 m. ställde Il man upp. Valentin seg

rade på 57 1/", sek., starkt hotad af Wretman .. lind
holm, som väl annars varit g ifven segrare, fick håll 
och måste gå i mål. 

Till dagens sista täfling, 1,500 meter, hade .den 
idrottsliga energien beydligt slappnat af. Man visste 
ju någorlunda hvilka 3 som lågo .främst, och tyck.te 
då icke 0111 all, i likhet med gladiatorerna, ropa Sitt 
Ave Berglund 11I0rituri te salutant, fast flera af de 
åldr~ idrottsmännen förtjäna ett mention honorable 
rOr det de, utan utsikter !in pris, likväl ställde upp 
för alt de yngre skul1e fä flera pris. 

Valentin ledde från· start lin mål och segrade 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol _ munvatten, landpulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 

läkare och tandläkare. 

,L 
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öfver!1igset på 4,60. Lindholm hade fortfarande kän
ning af häl! och Cronholm lunkade med för poång
en,s sku ll och torde ha gjort distansen på c:a 1 t 
minuter. 

Det var gifvelvis stor! intresse för pokalen och 
ma." raknade ut atl Lindholm skulle belägga främsta 
poangplatsen med Cronholm eller H. Friman närmast. 
Men så fick Lindholm ett elakt håll under 400 
melersloppet och var då äfven u r leken på 1,500 meter. 

Sedan protokollet blifvit justerad!, visade det sig, 
at.t Cronholm och fri man !:Ilodo lika, hvarför brott
mngen mAste tillgripas för att skilja. Båda herrarna 
ha förul hvar sin gång eröfrad! hornet. 

.Brottningen har föröfrigt en gång förut måst till. 
grrpas för att skilja. Delta inträffade 1907, och om 
årels bäda brottare önska ell god! räd, kan under
tecknad stå till Ijänst, emedan jag var den ena af 
de fvl , som 1907 mlste krypa omkring med munnen 
full af sågspå n och armarna om min motsUndares 
digra korpus. 

Så här gick vår brottning till : 
I . Vi åto en stadig frukost; 
2. sökte upp dOl1larna; 
3. åta en stadig frukost med demi 
4. åkte bit ut till Svea ingeniörkår; 
5. åto frukost med doktor Wahlstedt · 
6. gåfvo brottningen Farao efter ett' kortare blyg-

samt försök; 
7. åkte hem till en af domarna! 
8. speiie femkort om hornet; och 
9. domaren vann hornet . ... 

j. P. P. 
P. S. Det skall vara resultat också i ett idrotts-

referat, sa' Berglund. Här n~dAn finna, d~. D. S. 

Resultat af mästerskapstäflingarna. 
Höjdhopp. 

I. A. Bylund ........................ .... ............ . 
2. H. Friman ................................. . 
3. H. \Vrelman ............................ ......... . 
4. K. Undholm .. ...... .... ... ... ....... . 
5. E. Björk ............... ... .................... . 

156 Clll. 
156 lO 

156 lO 

150 ,. 
146 

Längdhopp. 
I. K. lindholm ..................................... 610 cm. 
2. D. Oll'nder ... ... ............... .... ...... ....... 596 
3. w. econholm... .. . ... .. .... ... ....... 572 • 
4. H. Friman ..... .... ..................... .......... 553 
5. H. Wretman ...... ......... . .... 545 • 

Löpning 100 m. 
I. K. Lindholm ... .................... . 
2. D. Ollander ....... ........... .... . . 
3. W. Forsman ... .. ... .. .... .. .. 
4. W. Clemens .......................... . 
5. H. Wrelman 

Kulstötning. 
I. Å. F. Forsberg .......... .......... ......... . 
2. V. Cronholm ... .... ...... ..... ..... ..... . 
3. w. elemen, .......... ..... ..... ..... . . 
4. D. Ollander ................. .... ......... . 
5. H. fdm'n ... ...... . 

19.66 111. 
17.60 • 
17.S1 • 
17.28 • 
16.74 • 

Diskuskastning. 
J. A. F. Forsberg ..... ...... .................. ..... 58.97 In. 

2. V. Cronholm .. ...... ... ......... ..... ............ 55.89 lO 

3. J. A. Lundegren ....... .. ......... .. ......... 50.60 lO 

4. W. Clemens ..................... ........ ........ 49.66 ,. 
5. K. Lindholm ...... ........ ... .... 48.26 lO 

Spjutkastning. 
l. V. Cronholm ............................. ......... . 
2. A. Bylund ........................ ...... . 

6 1.03 m. 

3. A. F. fO<1iberg ... ... ..................... .. . 
4. H. Friman ............... ........ ... ... ........ . 
5. K. Lindholm ... ....... ............ . 

59.82 
58.47 • 
58.23 • 
57.61 • 

Löpning 400 m. 
I. O. Valentin ... ... ........ ..... ........ 5 7~/I O 
2. H. Wrelll1an ............ .. .. ...... 57'/5 
3. A. Bylund ...... .... ............. .. ...... ... . 581/5 
3. H. Friman ..... . .................... ... ... 581/5 

sek. 
• 
> 

Löpn ing 1500 m. 
1. O. Valenti n ...... . ..... ....... .... ..... ... 4 m. 50 sek. 
2. H . Friman ........... ..... ....... ...... ... . 4 , 59 ,. 
3. O. Lundberg ...... .... .................. 4 • O]l/~. 

Slutresultat af täflingarna. 
v. Cronholm ..... .. ........... ... ..................... 84 poäng. 
H. Friman .............. . ........ ..... .. 84 • 
K. lindholm ...... .. ........ ............. ..... ...... 82 ,. 
H. Wrelman .................. 68 
A. Bylund ... .................... .......... .. ............ 67 • 
D. Otlander ....... .... ... .............. ... ...... ..... 64 ,. 
A. F. Forsberg .......... .... ...... .. ..... 62 
O. Valentin ........ . .......... . ........... 56 ,. 
\YI. Clemens......... . ................ ..... . 52 • 

TrItr, ritt 
Kb ml llilllllll 

~ra fl .. _ tI~ 

SportprUer ... 
Guldsmeds· 
bolage~ 

8 Reg .. lnllgaUn .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
Viilll.oRlna till Holel Kung Carls matsal 8: cafe. Moderata priser. 

OBS. ! Större och mindre runt fö r privata beställ ningar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vördsamt 

Olof '6n •• on 
f. d. Dirrktör för Park Hole!. 

I 
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H. MOBERG 
r. AXELSON 

JUVELERARE 
KORN HAMNSTO RG 49 , STOCKHOLM 

ALLM. TEL. 2203 RIKS TEL. 9967 

-"Q U I CK"-
Af tagbart specialfäs!e för utombordsmotorer 

för onbrinrODlI. tJ t/4eJot/. bdi or. 

PtJ,dlll"S Oc/I oftores 
InJ ntJgr o ögonbliclt. 

!tlgul skamfIIIIinr. 
fnttn net/st1lulsning. 

7 

Telef till ByrAn: Riks 6667. Al/m. 6292. 
Te/ef till Bostaden: Riks Sundbyberg 130. Utstillning: 

Vasagatan 8 
Snedt cmot 

Cen tralstation 
" " » Allm. Sundbyberg 4 81. 

Klara Expressbyrå Seth A. Högman 
STOCHHOLM . 

(Inneh.fvare: C. A. Ryd berg) 

11 Stora Vattugatan 11 ~WiLH.(DENGBLOM~. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ombesörjer packningar och flyuningar 
såvä l inom hufvudsraden som Iii! och 
från landsorten. Transporterar pianon, 
res- och rraklgods. Berordrar brer o. 
paket In. m. Ombesörjer rörtullningar. 

~ 
GULDSMED el 

• DROTTNINGGATAN 104 Gl 
• ALLM. TEL. 158-41 . ~ 

: .. LfU3ER /iF; ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBS ' För.J(kIBs.Ji~.Jjuk. 
•• bAr och sjukstol. 

UBAGARE OCH POKALER U 
' FÖRENINGAR ERHÅLLA EXTRA RABATT. • 
. • • E:X13cu:::GCD."X3(E(EX(3l<Dl3cD::G> • • . 

full garanti för anförtrodda uppdrag. Förlofnin srin 
Må ngårig praktik. 

Van och p dlitl/g personal. ar 23 karals guld, modern ra~on , 

Byrån öppen 7 f. m.-9 e. m. 
OBS.! Öjverfagil Nya Exprtssbyrons verksamhet. 

billigastc priser. sländigt pi lager hos 

Guldsmed L. Jensen. Tegn"rga tan le) . 

GyUorps Mauserlirut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okänsligt För fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret sä härdt. 

GyUOrpS Öfningslirut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

GyUorps Jalitammunition. 
G".ttorps rökfria bladkrutspatroner 
förena stor utgängshastighet med framträdande rörmäga att samman hälla haglen. 
Marknadens bästa svartkrufsall1fllunitiolZ är Gyttorps . Anden . och »Exelsiop. 

6yttopps Sppängämnes 7lfltiebolag. 

1 
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AMATORER 

~ 
Oskar Janssons 

Bleck- och Plåtslageri köp Edra 

Sängar, Mallor, 

Gardiner och Möbler hos 

Riks Tel. 2145 Grefturegafan 28 Allm. Te l. 294 ' 

Verkställer alla s lags pl' tslagerlarbeten. taktäcknln
gOT med koppa r och zink, galvaniserad och svart 
Järnplåt. Takstrykningar och repa rationer. Billigaste 
pris i före ning med noggrannt arbete. 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
RikslelefDn 

44 00 
Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 

frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
AlIm. 8715 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
all tid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
R e kvirera. därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skolt sändas fra nko köpa rens 
närmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna 1Il0! "ya skott, och godtgöra högsta 
F ='-O=" möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna 

fö reningarne den fördelen, att deras hylsan tal all tid hålles konstant. 
All sta~ skyueammunition fOres. 
~Iyl sor till omladdning torde beniiget ins.'indas under vår ad r. Dösjöbro, 

och betala vi frakten vid parti om minst t ,000 st. 
Särskildt rekommendera vi vår S petskul e ammu n ition , laddad med 

progressivt k ru t. Kulans hastighet V25 = 825 m. 
Pris f(jr nya sk ot t .... ....... ... Kr . 82: - p r 1,000. 

" "om /add ni nR ......... " 54: 50 " 1,000. 
Använd vid jakt utesluta nde våra Normal-patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlägsna och harva vun nit lifligt erkännande och enastående 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91. :: Te legr.-adress: NORMAL. 

~------------------~ 
Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 

TR,Ä VA R,U · , VED· och KOL. 
AFFÄR., ÄNOSÄO o. ff VFLER,1 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, U203, Allm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ _ _ _ 

F/cm/nllll. 4, Stockholm, Norrte/ge Ångsdg,Norr. 
ti/ge, Jungfr usunds Å ngsdj[S Akt /eho/d.g, Eker(j 

• Bogseringar o . Varutrans porter. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.lJ.Öhrström & Son 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks t. 8232. SIt Pau lsgata n ,6 A. Allm. t. 32 19. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
JirnkonslruktioDer, CIsterner och Autogennetsniog. 

Riks t. !17 44 . Östgötagatan 26. A\1m. f. 304 16 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • · . --------------'-_.------------ •• 
Tryck~. Jut;~boJa'tl s .u S'ockholm illll 

stockholms 
N:o 9. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e ärg. 

Utkomma. med t2 nummer ! 
om ' rel och !.Ild,lu gratis till 

förenmg,nl medlemmar. 

Ap,e: STOCKHOI..MS AMATOR I"OREN ING. 

REOAI<TOR OCH ANSVARIG UTG1FVARE , SVEN SVENSON 

Slhlme T el. Klln l.h. 3311 

lI ed' ~lio~ .. ' o. E.~ed .• dr ... : H . "d\.ork.r'l.t.~ 43 A. Stockholm K. 

FRÅN S. A. F" OLD BOYS TÄFLlNCAR. 

Il 

1913. 

ANN ONSPRIS : 
10 ö.e pr mm. spoIllthöjd, 

(Ipaltbredd 100 mm.) 

Ma.iginalannons 6 kr. 

l. OLD BOYS BOLLKLUBB. 
3. ST ARTEN FÖR TERRÄNGLÖPNINGEN. 

2. DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS 
FOTBOLLSLAG. 

HERR M. ERIKSSON VINNER TERRÄNGL9PNINGEN 
4. ENDAST 2 METER FÖRE FRIHERRE S. RALAMB. 

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

(Juvel, /Juld, 
3ilfver. 

(Jalio6sloz'g l 

3( 3lnderson fJtIysilfver~ 

fRegeringsg. 19-21 
f/(Ullg/. 3Cojjuve/erare - tlJegär priSRUra71t! ...................................... 

...................................... 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelsen I 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemmar. 
Aktiva: 

Collijn, Per, konstnär, fiskargatan 9. 
Flory, Carl Gösta, kontorist. Sluregalan 56. 
I-Iall berg, Sigurd, banktjänsteman, Albano. 
Lewinson, David, jur. kand., Fiskargatall 9. 
Willborg, Einar, studerande, Narvavägen 16. 

Stadgar 
för 

" S. A. F:s vårutfärdspokal" 
Skänk t af O uldsmedsaktiebolaget i Stockhol m 1913. 

I. Priset, som skänkts af Ouldsmedsaktiebolagel 
Stockholm, benämnes S. A. f:5 värulfärdspokal. 
2. Rätt alt fäna 0111 detta pris tillkommer den 

medlem af S. A. f., SOm icke under äret tånal eller 
täflar om statspris inom annan . förening än S. A. F. 
eller annalskytteförbunds än Stockholms. 

3. Vinna re af priset för Aret blir den, som lIpp
n5tt högsta medeltr'ufprocenten i tre af Stockhohns 
skytteförbund och I eller S. A. F. under äret anordnade 
fältskju tn ingar, af hvilka den ena skall vara den vid 
S. A. F:s värutfärd förekommande. 
. 4. Vinnaren~ namn jämte ärtal skall för varje gäng 
IIlgraveras A priset. 

5. Den som tre är, oafsed t ordningsföljden er-
ölrat priset blir ägare af detsamma för alltid. ' 

6. Skulle S. A. f. upplösas, innan priset för alltid 
e~öfrats, bestämmer S. A. f:s styrelse i samrAd med 
gLfvaren om dess användande. 

s. A. f:s internationella oldboys 
täflingar. 

V~ra internation~lIa oldboys lärlingar, 80m den O 
och ? september gmgo af stapeln, hade så till vida 
vunnit en högst betydlig anslutning, alt eH 6O-tal 
af vAra svenska gamla gossar anmält sig till h'lflan 
-Internalionaliteten _ representerades endast af 8 norr~ 
män, hvilket ju endast är all beklaga. Man hade 

an,nars gjort rått stora ansträngningar att få hit sår
sktldt en del engelsman, men utan all lyckas. Kanske 
~år detl~ förklaras hufvudsakligen däraf, alt oldbys
Ldrotten L allmänhet icke är organiserad och att rnängen 
gammal idro!lsman i .utrikeh kanske icke ens träffats 
af vår inbjudan. 

Mer än frAnvaron af ell större antal ulländska 
deltagar.e i täflingarne måste vi dock beklaga det 
slappa Intresse, som från vår annars idrottsintresserade 
allmänhet nu kom dessa täflingar till del. 

~ t:är hade våra ol?boys i flere veckor legat i flilig 
tran mg för att verklLgen kunna visa nägot sevä rd! _ 
och resultaten ble~vo ju också i allmänhet mycket 
goda - och sporti ntresserade män och firmor hade 
~ed frikostig hand räckt oss en mängd vackra pris 
till segrarnes belönande. Men den stora allmänhet 
som. genom sina inträdesslantar skall gi fva det eko~ 
n~m~sk~ vederlaget och lite till för alla de betydliga, 
Vid läfllngar af della omfång oundgä ngl iga kostnaderna 
och s~m bokstafligen har i sin hand den af mAngen 
segervmnare högst - ätminstone för stu nden _ 
skallade belöningen för ansträngningarne _ den är 
endast fåtaligt representerad. 

På samm~ gäng vi nu endast ha alt beklaga delta 
faktum, få VI väl som .en förmild rande omständighet 
anteckna, att vAra tälllngar råkat i kollision med en 
del idrottsliga attraktioner på andra håll, frAmst då 
söndagens stora f~tbollsmatch Stockholm-Göteborg, 
som utkämpades Vid Råsu nda för fulltalig publik. 

Vårt program upptog, som bekant, allmän idrott, 
fotboll, cykeltäflan Rosers~rg-Stockholm, cirka 35 
km. och modern trekamp. 

10Q-meterslöpningen kräfde fyra försöksheat, hvilka 
vunnas: 

l :sta af fritz Karlsson, 12, 1 sek., med norrmannen 
Karl Olsen på andra plats, 12,2 sek. 

2:dra af norrmannen Einar Pedersen pä 12,8 sek., 
andre man C Ljung, 13 sek. 

3:dje af norrmannen Karl Olsen på 12,7 sek. , andre 
man blef V. Forsman, 12,8 sek. 

4:de af M. Eriksson, 13,4 sek., med 61-åringen 
f. O. Karlsson som andre på 15,6 sek. 

I stafeltlöp.ning P~ 400 m. startade A:ldres I. f., 
S. A. . f. ocn Allmanna I. K. Segern gick här till 
den sLstnämnda föreningen, hvilket till hufvudsaklig 
del t~I.lskrifves F.ritz Karlssons utmärkta löpn ing. 
. HOJdhoPP.släfl Lngens resultat försämrades säkerligen 
Icke obetydhg"t af det redan inträdande mörkret. Efter 
omhoppning ~grade här C. Bergman öfver B. Ljung~ 
berg, och IredJe ma n blef norrmannen Pedersen. 

I löpningen pA 1500 meter togs ledningen efter 
ett hvarf af Clemens, SOI11 dock snart utgick och 
efterträddes af Palli n. Vid sista hvarfvet gick Eriksson, 
Malmö, fram och vann öfverlägset följd närmast af 
Holander och Ehrnström samt med Pallin som n:r 
fyra. 

Diskuskastningen gaf segern åt veteranen A. f. 

PROf VA det utar alla S M U L-TE' ET å 2.50 och 
omtyckta 2.75 pr kg. 
Slindes ti/l l and sorten m ot p ost föI"sk . el/el" efie r k r af en dast IrAn 
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forsberg med V. Cronholm på andra plats och Hj. 
WesterIund som trea. 

Utom dessa täflingar medhunnos pA lördagen två 
af de i den moderna trekampen ingående grenar, 
skjut ning och simning . 

J skjutning, en hastig precisions- och en tillämp
ningsserie på 300 m, segrade norrmannen Skyberg 
med 89 poäng. Närmast kommo I. Holmström 87 p., 
S. Rålamb 80 p., A. Börjesson 59 p. och C. Berg. 
OIan 58 p. 

Si mtäflan 200 m. försiggick i Mälarbadel. Här 
afgick med segern Sven H. Nilsson, 4 Ill. 16,2 sek, 
följd af S. Rålamb 4 m. 24,8 sek, V. Dahl 4 m. 
28,9 sek. C. Bergman 5 m. 08,3 sek. 

Söndagsmorgonen börjades med låflan i slägg
kastning å Ostermalms id rottsplats, hvarvid förste man 
Clemens med Westeriund som tvåa och f orsberg 
som trea. 

I kulstötning togs fö rsta pris öh'erlägset af Forsberg, 
närmast Westeriund och Nilsson. 

Pä middagen, kl. 1,30, fortsattes taflingarne i Stadion, 
där nu sluth eatet A 100 m. först utkämpades och 
vanns af fritz Karlsson med en bröstIängd före norr
mannen Pedersen och på Sit sek. sämre tid än i för~ 
söksheatel. 

1 spjutkastning segrade Djurberg med forsberg 
tätt efter och E. Järnsida som n:r 3. 

I längdhopp togos både första och andra prisen 
af norrmän, CarlO. Olsen och E. Pedersen, tredje af 
V. Cronholm och fjärde af V. Krakau. 

I slullopp på 400 meter startade fritz Karlsson, 
Karl Olsen och V. f orsman med den förstnämnde 
som segrare. 

I terränglöpningen på omkring 3500 m., som var 
den tredje grenen i den moderna trekampen, hem· 
fördes segern af Måns Eriksson på 20 min. 27 sek , 
endast ell par meter före Rålamb och med V. Dahl 
som trea. Slutresultaten af trekampen blef härmed 
en både vacker och välförtjänt seger äl vår förenings 
populäre o rd förande, kapten rriherre S. Rålamb. 

I brottning segrade Åfeldt till vår icke obttydliga 
öfverraskni ng öfver V. Cronholm. 

I stafettlöpningen, 1500 meter (100, 200, 400 och 
800 meter) placerade sig A. I. K. på första med 
fredrikshofs idrottsförening pä andra och S A. F, 
på tredje plats. 

Cyke!täflingen Rosersberg-Stockhotrn hade lockat 
en hel dej deliagare, bland hvilka de främsta voro 
så jämna, alt vid målet endasl 2 min . skilde mellan 
första oeh sjätte man. Segrare blef emellertid Hj. 
Nilsson, Diana, med en tid af 1,07, 18,4. 

Dagens clou var emellertid fotbollsmatchen i Stadion 
utkämpad mellan Djurgårdens I. F. och Old Boys 
Bollklubb med K E. Holm som domare. Dellagarna 
voro: 

Kragar, Ma nsch ette r och Veck hvitt och kulört, praktiskt 
och billigt, storartad sortering. Katalog gratis. :: :: :: 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
Kungsgatan 90 43 Fleminggatan 43 

" 

Djurgärden : H. Åkerblom, Bomgren, A. Schörling, 
Holmerin, K. Andren, Lind, Hedjersson, R. Eriksson, 
C. jahnzon, BohHn, R. Andersson. 

Oldboysklubben : 'Sjöblom, Landegren, Boden , 
Ohngren, Anton Johansson, Undblom, 01101111, M. 
Johansson, Rangstedt, Oelbord, J. af Klercker. 

Det visade sig, all spelarna tränat upp sig till en 
grad, som gjorde att man riktigt kände igen flere af 
dem, sedan de för ell tiotal år sedan skuro lagrar p..~ 
detta område. Spelet bedrefs från början till slut 
mycket liftigt och saknade ej heller sina muntrande 
poänger. 

T vå Iia1ftider om 35 min. spelades. Till en början 
var oldboysklubben öfverlägsen genom sitt goda sam· 
spel, och särskildt utmärkte sig halfbackarne Undblom 
och Oholm samt vänstervingen Sjöblom och u nde
gren. Men Djurgårdarne hade ock sina säkerhakar, 
och efter 20 min. lade Schörling in deras försia mål. 
Andra halftiden blef det oldboysklubhens tur all lagga 
sig pä försvar mot Djurgårdarne, hvars hatfbackar 
allt mer spelade upp sig, men så lyckades det strax 
före halftidens utgång Boden att göra mål, hvarigenom 
de täftande alltså stodo l mol l. Del bestämdes 
därför, aU matchen sk ulle spelas om. 

Omedelbart efter täflingllrnes slut förrättades pris
utdelningen i Stadion af h. k. h. kronprinsen, som 
efter dess slut utbragte ett lefve för pristagarne, af 
hvilka de främste förut hedrats med applåder och 
fanfarer, då de ur kronprinsens hand mottogo sina 
pris. S. A. f:s ordförande, friherre Rälamb, frambar 
härpå föreningens tack till h. k. h. kronprinsen för 
det han slått som täflingarnes beskyddare och nu 
ytterligare visat föreningen sitt intresse genom alt 
utdela prisen, och utbrngil'! för honom ett lefve, som 
följdes af fyra taktfasta hurrarop. 

Efteråt hade S. A. f . till en festlig kollation å Strand 
hotell inbjudit alla dem af de låfJande, som voro 
boende ulom Stockholm, samt dem , som burit dagens 
tunga och hetta vid de nu tilländalupna täfli ngarnes 
anordnande, inalles omkri ng hundra personer. 

föreningens ordförande höll här ell medryckande 
och väckande tal om idrottens betydelse för individen 
såväl som för nationen. festen bar från början till 
slut en angenäm och kamratlig prägel, och många 
gingo - såsom vi hörde - frin densamma med 
förhoppning at! S. A. F. icke målte låta sig afskräckas 
frän att snart ånyo kalla Old Boys samman till tåflan. 

.97?eddelalldell 

(rcin 

8kjutkommitlen 

Före/lingens sta/spristäf/i/lg äge/l rum sön
dagen de/l 12 oktober Il /lorro skjulho!Jo/l 
I,id Ko/mås. 
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För alt hOfi'Q ditt deltaga j stntspris/öl
Iblffen Jordras alt tin der år eL bo/vo å före
Ui/lgC/IS sIrjulbono eller linder fältskjutNing 
of/ossa! mins t SO protokolijOrdo skot!. 

Fu/lstiindiffl program för tiif/bJgCIJ ROIJJmer 
att jnföras i nästa Il:, o/ AledlcmsbJodef. $0111 

utko/JIlllor onsdags/! dell 8 okt ober . 

Shorpslrjulningsö(ningor p(Jgå å florTO 

slrjulbo/lo/J vid J(ohnös bvorje SÖIJ- ocb IleIIf
dog Id. 9 f. III. - 3 e. m. 

Pri OJIIIIIIJIJilioJJ, SO 1lI01lSerpotroncr:. lil/· 
dc/os hvolJ'C medlclII, SOIlJ icke slljulcr 0111 
sto fspris i/lom O/JlJOJJ {örcllirlg ön S. A . F. 
och tillhandahålles tI skjutbolJon genom före
Ilh~!ellS inslruldiJr sergeant B. J onsson. 

Afi'cll tillbondobåller (öro/lingerl utmärkta 
gO I'llr åt sk)' tfor SOIlJ sakno egllo sådan o. 

fältskjutning. 
Stockholms skytlefOrbund anordnar söndagen den 

~ okto~r fältskjutning å Sticklinge ägor å Lidi ngön 
I förem ng med fältmarsch. Samling i Kungsträd
gården kl. 8 f. m. 

Fö! skyltar, SOITl ej deltaga i marschen, afdrages 
2 poang från deras poängsumma i skjutningen. 

Yngre klassens skyttar medföra 24 skott, öfriga 
Skyttar J!i skott pr man. f ör exlra läfling ålgä 5 skolt. 

R.egementsmusik medföljer på marschen. 

)et~nskjutnlng. Den femte och sista jeton
skjutIlIngen för året ägda rum söndagen den 27 
september och uppnåddes därunder följande resultat: 

Siljllcrjeloll; O. Ahrenberg ... ..... 47 poäng. 
• H. Werner ............. ............. 47 • 
• I. Le-jdström ...... .. .............. 46 • 

Brollsjeloll: G. Lejdström ....... .... 44 . 
• N. Hellsten . ......... 43 

1-1 . Forssberg ........ ....... ..... .. 38 • 
• T. Mothander ..................... 36 • 
• W. Clemens .. ...... ........ ... 35 • 
• A. Wahlstedl.. ..................... 35 • 

Stockholms skytteförbunds täfling om stats
pris ägde rum söndagen den 14 september och uppnådde 
I samma deltagande S. A. F:are följande resultat: 

Täfling III. 

II pris H. 
(gllldmärkesskyltar.) 

friman ...... 97 poäng 14:- h. I{iksm. 
12 E. Reuterskiöld 97 12:- • • 
16 • A. Wahlstedt ... 95 • 10:- • • 
39 • F. fagrell . ..... 90 • 6, - • Diplom. 
47 • N. Hell sten 87 • 6, -... • 
55 • G. Boivie S5 5, - • 
73 • E. Hessler ...... SI • 5: - • 

Tälllng II. 
(skyltar tillhörallde 1/ kl. ) 

27 pris T. Mothander ..... ........ 87 poäng 4: - kr. 

T ä fling A. 
(silfvermii rktsskylta r.) 

12 pris O. Ahrcnberg ............... 94 poäng 4: - kr. 

Täfling A. 
(gllldmärkesskyltar.) 

28 pris E. Reuterskiöld .... ..... ... 94 
3 1 • H. Lundberg ...... .. ...... 94 
41 • f. fagreii... ... . .. ......... 93 

poäng 4: - kr. 
) 3: - • 
• 3: - • 

Täfling B. 
17 pris F. Fagrell 179 poäng 7:- kr. 
21 • H. fri man:::.::::: '::::::.: 176 6, -• 
38 • J F. Lagergren 170 • 5: - • 
59 • F. Eriksson ............... 162 • 3,- • 

Täfling C. 
24 pris E. Hessler ................. 36 poäng 4: _ kr. 

Täfllng D. 
13 pris J. F. Lagergren ......... ...... 6 
29 H. Friman ...... ........ ... 5 

poä ng 5: - kr. 
• 3: - • 

32 » f. Eriksson ................. 5 ) 3;-

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

J 

Torsdagen dell /8 sepfembtr afhöl1s 1öpning å 10000 
meter och deltogo i samma 10 man med resull;t: 

I. Em. Larsson ..................... 38 min. 38 !>/10 sek 
2. Em. Ehtnström .. 40 » 8 SI • . 
3. Gunnar Lundberg' .... ::: .. ::: .. : ... 4 1 J 30 '" 

!>/ IO » 

Sölldac:n dtn 5 oktober kl. 9 f. m. äger läfling i 
släggkastmng ru m å Ostermalms idro\lsplats 

Tisdagtn den 7 oktober kl. 7 e. m. ~fhålles å 
pstermalrns idrottsplats löpning å 10,000 meter för 
I~rollsmårket, och torde de, so m ännu ej fullgjordt 
namnda prof, taga detta tillfälle iakt. 

Tisdagen den 14 oktobtr kl. 7 e. m. afhålles i Cen
tralbadet simning 200 meter (even t. äfven 1000 m.) 
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Täilingen om Bankir Kyblbergers 
vandringspris i femkamp. 

Söndagen den 14 september gick för tredje gången 
täflingen om det af Bankir Kyhlberger skänkla Vand
ringspriset i femkamp af slapeln uppe vid Ostermalms 
Idrollsplats. Endas! fem (5) man ställde upp lill 
täflan om della magnifika pris, hvilket bevisar täm
ligen stor liknöjdhet bland S. A. F:s idrottsmän. 
Början gjordes med längdhopp ~ de obligatoriska 
meter 4,50, hvilket klarades af samtliga. Vid den 
därpå följande spjutkastningen behöfde ingen af kon· 
kurrenterna , ta i på allvar> då ju alla 5 redan voro 
berättigade alt starta i löpningen å 190 meter. Denna 
vanns af D. Ottander, med A. Bylund och Harry 
Friman som resp. 2:dra och 3:dje man. Vid diskus
kastningen, bäSla hand, som försiggick å öfre sand
planen blef fjolårets pokalinnehafvare H. Friman ul
slagen. D. Oltander nådde här bästa resultat med 
25,14 meter ; samt A. Bylund 24 meter. Dessa två 
hade följaktligen att uikämpa själfva slutstriden, nämn
ligen löpningen å 1500 meter. Det låg .spänning 
iluflen . när startskottet smällde. Löparna salle genast 
från börja n upp en ganska respektabel fart och följdes 
åt hack i häl, tills Bylund på sista långsidan med ell 
ryck lyckades befria sig från sin besvärlige konkurrent 
och härmed vinna löpningen. 
I. A. Bylund: Vandringspriset och stor silfvermedalj. 
2. D. Ottander : Liten silfvermedalj. Haie. 

Prislistor för S. A. f:s old
boystäflingar. 

Diskuskastning. 
J. A. F. Forsberg, S. A. F. 62.10 m. Stor silf

vermedalj och direktör J. Jakobssons hederspris. 
2. Viking Cronholm, S. A. F. 56.27 m. Stor brons

medalj. 
3. Hj. WesterIund, Su . 1. K. 53 .72 m. Liten brons

medalj. 

Stafettlöpning. 
I. Allmänna Idrottsklubben Stockholm. 52 1/& sek. 

Stor silfverjelon och • Hays . hederspris till före
nint!en, Hlen silfvermedalj till deltagarna. 

2. Stockhohns Amatör·Förening. Li ten bronsmedalj 
liII deltagarna. 

HöjdhOpp. 
1. C. Bergman) K. 4 150 cm. SIDr silfvermedal j 

och di rektör L Jakobssons hederspris, 

Hrtiklar fOr ==== 
:Jdrotl och Spel, Bektadnader IOr 
:Jdreltsmiln och 1:urlsler, Browning. 
pistoler och Ammun!tlol1. Hdng. 
malier, KutOrIa IlJkter och rqruerkeri. 

Billigasl och blisl hos .... 

Per hangborg, Birgerjarlsgalan 
6. K. 6. Krunprlnsens HelteuelOntfi r. 

2. Birger Ljungberg, Idrollsföreningen Sleipner 150 
cm. Stor bronsmedalj. 

3. Oluf M Skyberg, A:lcires Idraetsforening Kristia
nia. Liten bronsmedalj. 

Löpning 1500 meter. 
t . M. Erikson, Svalöfs Idroltssällskap 4.48 '/6 st:k . 

Stor silfvermedalj och direktör V. Cronholms 
hederspris. 

2. F. O. Bolander, Konloristföreningens idrottsklubb. 
Liten silfvermedalj och fabrikör Sixtus Sjöbergs 
hederspris. 

3. Em.· Ehrnström, S. A. F. 4.59, ~/'O sek. Stor 
bronsmedalj. 

4. Erik Pallin, S. A. F. 4.59, ~/5 sek Liten brons
medalj. 

Släggkastning. 
l. Walfrid Clemens, S. A. F. 31.-lS m. Siar sm

vermedalj och herr Ha rald forssbergs hederspris. 
2. Hj . WesterIund, Sil. L K. 30.91 m. Stor brons

medalj. 
3. A. f . Forsberg, S. A. F. 29.79 m. Liten brons

medalj. 

Mod ern trekamp. 
I. Stig Rålamb, S. A. F. 7 poäng. Stor silfverme

medalj och direktör Carl Wikanders hederspris. 
2. Dluf M. Sky berg, A:ldres Idraetsforening Kristia· 

nia 14 poäng. Liten silfvermedalj och direktör 
Carl Olssons hederspris. 

3 Viktor Dahl, Allmänna Idrottsklubben, Stockholm 
15 poäng. Stor bronsmedalj och juvelerare A. 
fribergs hederspris. 

4. A. Börjesson, Nacka Sp(,rlklubb 15 poäng. LIten 
bronsmedalj. 

Skjutning. 
Oluf M. Skyberg 89 poäng, S. A. F:s hederspris. 

Simning 200 meter. 
Sven 1-1 . Nilsson, O. S. &; G. F., S. A F:s hede IS pris. 

Terränglöpning. 
M. Eriksson. S\'a löfs IdroHs Sällskap 20,27 sek. S. A. 

f:s hederspris. 

Kulstötning. 
I. A. F. forsberg, S. A. F. 20.04 m. Slor sllfver

medalj och godsägare C. F. Hagslröllls hederspris. 
2. Hj. Westeriund , Sil. L K. 18.76 m. Liten silf· 

vennedalj. 
3. A. Nilsson, S. A. F. 18.69 m. Stor bronsmedalj. 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - lIIunVatten, tandpulver, tand CrCl!H" 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordHS af 
läkare och tandläkare. 
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Löpning 100 meter. 
l. Fritz Carlsson , Allmänna IdroUsklubben Slockhohn 

12 '/5 sek. Stor silfvermedalj och hofjuveierare 
Andersons hederspris. 

2. Einar P~dersen iEldres ldraetsforening Kristiania 
12 '/5 sek. Uten silfvermedalj och håradshöfding 
J Wallbergs hederspris. 

3. KarlO. Olsen, JEldres Idraels foreningen Kristia
nia 12, '/ro sek. Slor bronsmedalj och direktör 
B. Clausens hederspris. 

4. Carl Ljung, Allmänna IdroUsklubben Stockholm. 
StOt bronsmedalj. 

5. V. Forsman, S. A. F. Liten bronsmedalj. 
6. D. Eriksson, Södermalms IdroUsklubb. Liten brons

medalj. 

Spjutkastning. 
l. Nils Djurberg, Fredrikshors Idrottsförening Stock

holm 70,57 meter. Stor siJf\'ermedalj och kaplen 
SHg Rälambs hederspris. 

2. A. F. Forsberg, S. A. F. 69.57 meter. Liten 
sil fvermedalj. 

3. Erik Järnsida, Skänska Trängkårens idrottsförening 
H.~leholm 68.25 meter. Stor bronsmedalj. 

4. Vlklllg Cronholm, S. A. F. 62.56 meter. Liten 
bronsmedalj. 

Längdhopp. 

I. Einar Pedersen, A:ldres Idraetsforening Kristi
ania 553 cm. Stor silfvermedalj och general
konsul Jean Jahnssons hederspris. 

2. Viking Cron holm, S. A. f. 537 cm. Liten silf
vermedalj. 

3. V. Krakau, I. F. K. Hesslehollll 506 cm. Stor 
bronsmedalj. 

Utom täflan. 
Extra pris CarlO. Olsen, IEldres Idraetsforening 

Kristiania 556 cm. Stor silfverjeton. 

Lö pning 400 meter. 
J. Fritz Carlsson, Allmänna Idrottsklubben Stockholm 

58 t/5 sek. Stor silfvermedalj och Mihtär-Eki_ 
perings-Aktiebolagets hederspris. 

2. Karl O. Olsen, IEldres Idreatsforening Kristiania 
59 sek. Liten silfvermedalj och löjtnant Bel
frages hederspris. 

3. V. FOTSman, S. Å. F. 62 1/5 sek. Stor brons· 
medalj. 

Cykeltäflingen Rosersberg - - Stockholm. 
I. Ii] Nilsson, Diana Eskilstuna 1.07.18 f/, sek. 

Stor silfvermedalj och A -B. WIklunds Maskin- & 
Velociped fabriks hederspris. 

2. C. E. Selli n, Iter 1. 07.27 l/~ sek. Liten silfver_ 
medalj och direktör E. Salmsons hederspris. 

3. S. Åkerstedt, Idrotlsförening SIl'ipnl'r Stockholm 
1.08.1 O 2/~ sek Stor hronsllll'(hlj och jm'elerare 
E. Åströms hederspris. 

4. Ad. Skog, Diana Eskilstuna. Stor bronsmedalj. 
5. K.. Larsen-Slai, IEld~e8 Idraetsforening Kristi

ama 1.09.28 sek. Liten bronsmedalj och stads
mäklare H. Schultzs hederspris till bästa ut_ 
ländska deltagare. 

6. K. A. Fredriksson, Djurgårdens idrottsföre:ning 
Stockholm 1.09.32 sek. Liten bronsmedalj. 

Stafettlöpning 1500 meter. 
I. Allmänna Idrollsklubben Stockholm 4.10 5/

10 
sek. 

Stor silfverjeton och regementsläkare Selanders 
hederspris till föreningen samt liten silfvermcdalj 
till deltagarna. 

2. Fredrikshofs .Idro!tsföre~ing Stock holm 4.20 8/
10 

sek. Liten sl]fvermedalJ till föreningen saml till 
deltagarna liten bronsmedalj. 

Täflingens bäste . allround . man. 
Viking Cronholm, S. A. F. Stockholms Amatör. Före-

nings hederspris. 

Bästa man i kasttäflingarna. 
A. F. Forsberg, S. A. F .• rntresserlldes hederspris. 

Vid täflingarna bäst representerade förening. 
Stockholms Amatör-Förening 68 poäng. Direktör A 

Rosins hederspris. 
...-Eld res ldraetsforening 27. 
Allmänna Idrottsklu.bben 25, 

Lagtäfling å cykel mellan de a nmälda natio-
nerna. 

Sverige 3 tim. 22 min. 56 I/~ sek. 
Norge 3 lim. 39 min. 43 (/~ sek. 

Löpning 100 meter. 
Extra pr.is .Carl O. Olsen, IEldres Idraetsforening 

Knshallla 12, 2/20 sck. Liten silfvermedalj, 

Femkamp_ 

I. Svante Åfeldt, Ystads Idrottsförening. H. K. H. 
Kronprinsens hederspris, S. A. F;s lagerkrans 
stor silfvermedalj. ' 

2. Viking Cronholm, S. A. F., liten silfvermedalj. 

TrI!!'a ritt 
ocb Dlllill mil 

~r. 4 .. _ Npe. 

Sport"rUer ... 
Guldsmeds
bolage~ 

I Reaerlnllgatlll l 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
Vii/komna till liote! Kung Carls lIIat$.11 & cafe Moderata priser. 

OBS.! Större och mindre rum för privata beställningar. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vördsamt 
0/0116nsson 

r. d. Dir~klör för Park HOI~t. 
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H. MOBERG' 
r. AXELSON 

JUVELERARE 
KORN HAMNSTORG 49 , STOCK HOLM 

ALLM. TEL. 220J RIKS TEL. 9967 

-"Q U I C K"-
Af tagbart spedalföste för utombordsmotorer 

för onbringande II ("reAnde h410r. 

PJsi1l1u och o(t0te8 
pd ""tro ögonbliclt. 

Ingell sltom{HnitJt. 
Inffen fudsmu{sninJ!. 

Inta m/upryt!on/{e k losStJT och " rstat. 

TeleJ. till ByrAn: RH,. 6667. Al/m. 6292. 
Telef fill Bostadel1: Riks Sundbyberg 130. Utstillning: 

Vasagatan S 
Snedt tmot 
CentralstatIon 

" " " 
Allm. Sundbyberg 4 8/. 

Klara Expressbyrå Seth A. Högman 
STOCKHOLM. 

(Inneh.fvare: C. A. Rydberg) 

11 Stora Vattugatan 11 . ........................................ . 
Ombesörjer packningar och flyttninga r 
såväl inom hufvudstaden som till och 
från landsonen. Transponerar pianon, 
res- oc h fraktgods. Berordrar brer o. 
paket m. m. Ombesörjer förtullningar. . ......•......•........................... 

OBS / Förstklassig sjuk
• bdr och sjuks tol. 

rWILH.'ENGBLOM~ 
~ GULDSMED ~ 
Q DROTTNINGGATAN 104 {;J 
~ ALLM. TEL. 15847. ~ 

6 .. LtiGER /IF: 6 

U==~~~~~~~ 
Full garanti för anförtrodda uppdrag. Förlofningsringar 

Mångårig praktik. 
Van och pAlitl;g p ersonal. af 23 karats guld. modern ra~on. 

Byrån öppen 7 f. m.-9 e. m. 
OBS.! (jJvertagit Nya Expressbyråns verksamhet. 

billigaste priser. ständt:;1 på lager hos 

Guldsmed L. Jensen. Teg n.6rgatan.1Q . 

\. 

Gyttorps Mauserlirut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okä ns ligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret s1i hä rdt. 

Gyttorps Öfningslirut. 
Ofverlägsen kraft och stor okänslighet for fukt äro de egenskaper. som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jalitammunition. 
G;yttorps rökfria bladkrutspatroner 
före na stor utgångshastighet med framträda nde förmåga att sammanhålla haglen . 
Marknadens bästa svartkrufsGlIIlIIllllition är Gyttorps ~ Anden » och » Exelsiop. 

(iyttopps Sppängämnes Rfltiebolag. 

, 

.I 



· . ----------------------------~---------------------------· " Hpp SKJ'TTJlRI 
•• • 

AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

................. ......................... 
Härmed hava vi nöjet meddela, att vår ammunition rör 

ma1;lsergevir, laddad med Ekmans nya spetsk.ula . Qlympia >, 
enhgt anslii11da prov besitter en enorm träffsäkerhet, varför 
den är bäst lämpad tör prisskjulningar såväl mot taHa som 
Ii fältskjutning. vilket iiven visade sig vid de Olym piSka 
Spelens skjutningar. Beställ en plollllldning och vi garan
tera ett storartat resaltat. 

Gardiner och Möbler hos A.·B. Skytteföreningarnas Vapenaffär 
Bryggaregatan 9. STOCKHOLM. 

~--~~~-------------
ENGELSKA MAGASINET 

Drottninggatan 31 

SKYTTAR! 

••••••••• 
Rikslelefon 

4400 

Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 

frå n 

Stockholms KemigrafiskaRnstalt 
AllIIl. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko köparens 
närmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna Illot nya skolt, och godtgöra högsta 
möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna 
föreni ngarne den fördelen, all deras hylsan!al alltid hålles kons!ant. 

All slags skytteammunition föres . 
r lylsor ti ll omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. 
Särskildt rekommendera vi vår Spetskuleammunition, I:Hldad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 825 m. 
Pris fdr nya skotL ......... ... Kr. 82: - pr 1,000. 

,. "om/addning ......... " 54: 50 " 1,000. 
Anväl.ld vid jakt uteslutande våra Normal-patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlägsna och hafva vunnit li fl igl erkännande och enastående 
efterfråga n. 

landskrona 19 13. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91. :: Telegr.·adress: NORMAL. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
H,lJ,Ohrsfröm & 80n Erik Ohlssons T räuaru H.-B. I 

" 

TR,iiVA R,U·, VED- och KOL. 
AFFÄR.., ÄNOSÄO o. HYFLER,I 

STOCKI-IO LM , f leminggatan 4 
Riks Ttl. 11 63, 13203, Atlm. Tel. 8436, 5950 

SAeVEnK _ ____ __ 

Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks t. 82 32. S:t Paulsgatan 6 A. Al1m. 1. 3Z 711. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
F/em/ngg. 4, Stockholm, Norrte/ge Angsdg,Norr. 
t i /ge, Jung frus unds AngsAgs Aktiebo/dg, Ekerö 

Järnkonstrukt ioner, Cisterner och Autogensvetsning. 

Riks t 117 HÖstgötagatan 26. Altm. t. 30. 76 

• Bogseringar o . Varutransporter. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • __________________ .L __________________ •• 

stockholms N:o tO. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e ärg. 

Utkomm.r med 12 nummer 

om 'tel och utdelas gratis tiU 

fören ingens medlemmsr. 

.i., .. ,: STOCKHOLMS AMATOR FORENING. 

REOAKTÖ R OCH AN SVARIG UTGIFVARE: SVEN SVENSON 

Slhl",. T,I. I<unl.h. 339 

Rod.~tio" ... o. Eop.d. ad .... , Hudl" .. ka, •• ,I,n ~ "-. S lo<:khol", K. 

1913. 

~ 
ANNONSPRtS : 

10 öre pr mm. ,pallhöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 
Mariginalannons e kr. 

t Frln Kalr.nlit , kiutbana. 400 m .• , Reuter ' leverera. t O Ir. l". fi g. 2 och 3: F.lln invigningen af ~öre~inllen. för 
. ko.ldi.tanukjutning nya skjutbana II LidingÖn. bild 3 H. K. H . Kronp.in.en deltage. i le.dufve.k)utmngen. 

...................................... 
/juvel, !Juld, 

Silfver. 
/jallo6slorg 1 ...................................... 

4. NlIg.a bekanta . kyttar efter en Iyck.d dag vid Kakniie. 

3C. 3lnderson 
fj(ungl. Xofjuvelerare - fJ3egär priSkurant! 

...................................... 
flYpsilj"vel', 

fRege,,·ngsg. 19- 21 
...................................... 
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s. A. F:s styrelse 1913. 

Ordförande: Kaptenen Friherre Slig Rålamb, Rid. 
daregatan 43, Slhlmstel. Oskrm. 6\ 67. 

V. ordförande: Ingenjören E. Ruden, Riddaregatan 
Il A, Rikstel. 4087, Sthlmslel. 18834. 

Sekreterare: Advokaten O. Boivie. Artillerigalan 
44-46, Rikstel. 11303, SthlmsteJ. 15464. 

Kassaj6rvalfare: Kontorschefen O. Malmqvisl, 
Flemminggatan 16 B, SthlmsieI. Kungsh. 769. 

Inlendent: Köpmannen Per langborg, Birgerjarls
gatan 5, Rikstel. 8075, Sthlrnstel. 781. 

Skjllkltej: Tjänstemannen S. Svenson, Handlverkare
gatan 43 A, Sthlmstel. Kungsh. 339. 

Idrotlschef: Orosshandlaren W. Clemens, Birgerjarls
gatan 108, Rikstel. 6150, SthlmsieI. 164 24. 

Klubbmästare :Generalagenten H. Hildebrand, Skepps
bron 18, Riks- och Sthlmstel. 2296. 

Slynlsetedam.: Kontoristen Harald Forssberg, Tegner
unden 4, Sthlmstel. 6003. 

Suppleanter: 
Slyrelst.Suppl.: Direktören O. friman, Engelbrekts

gatan 31 B, Rikstel. 2855, Sthlmstel. 6303. 
Styrelse5l1ppl.,· Kontorschefen O. Malmqvist. 
V. skJltlcllef: Bankkassören F. Fagreii, Wallingatan 

23, Rikstel. Norrm. 117, SthlmsieI. 20687. 
V. idroHsduj: Kontoristen Harald FOTssberg. 
V. klubbmästare: Musikdirektören Adrian Dahl, 

Karlavägen 50, SthlmsieI. 21349. 
FörenilIgens postadr. : Handtvrrkaregatall 43 A~ 

Stocklwlm K. 

Prisutdelningsfest ! 
Hotell Kronprinsen, slora jestvdningen. 

Söndagen den 12 oktober kl. 8 e . m. 

Prisutdelning för samma dags statsprisläflingar 
äfvensom för tidigare afhållna tåflingar. Onskvårdl 
att samtliga pristagare personligen afhämta si na priser! 

Efter prisutdelningen gemensam sup. 
~ 3 kr. 

(inkl. snaps, öl och kaffe.) 

•••••••••••••••••••••• •• 

Meddelanden Irån 8tyrelxen 1 
•••••••••••••••••••••• •• 

Nya medlemmar. 
Aktiva: 

Strindberg, Arnold, löjtnalll, Valha llavägen 77 B. 

Årsboken. 
Då arbetet med utgifvandet af S. A F:s årsbok nu 

med all kraft kommer alt bedrifvas, vilja underteck
nade härmed rikta en uppmaning till föreningens 
medlemmar alt genom insändande af bidrag i form 
af lämpliga fotografier, uppsatser m. m. underlätta 
vårt arbete samt bidraga alt åt årsboken gifva dt 
omväxlande och värdigt inllehåll. 

Bidrag ~Tldas till herr Harald f'orssberg, Tegner
lunden 4, och emotse vi sådana i nklig mängd under 
den allra nArmaste tiden. 

Årsbokskommillln. 

MEDDE LAN DEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Omspelet af Old·Boys
Matchen. 

Djurgårdarna triumfera. 

Det var söndagen den 28 september kl. 1/, 4 
e. m i Sradion, som Djurgårdens I. F. och Old
Boysklubben hade au spela om sin från Old-boys
täflingarna oafgjorda match. Old-Boysklubben 
tog djärft hand om spelet, men de goda chanserna 
begagnades illa af innermännen. Djurgårdarnas 
cen ter, SChörling, visade sig änn u vara i besittning 
af både dribblings- och skjutförmåga, och trOtS att 
både Gelbord och Rangsted t arbetade som. i gam
la dar . , skaffade han Djurgården ledningen med 
ett skon, som trotsade en Klehans utsträckta jäue
näfve. Tack vare sina goda haifbacka r , Challe. 

PROFVA 
det utaf alla SMU L TE' ET å 2 h omtyckta _ .50 oc 

2.75 pr kg. 
Sändes till landsorten mot p ostför sk. eller efterkraf endast f r An 

STOCHOLMS TEIMPORT, STOCKHOLM 2 . 
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Lindblom, Mojholm och judda, lågo Old-Boys 
högt uppe vid Djurgårdens må l. Det blef dock 
det senare laget, som vid halftid ledde med 3-0. 
Andra halftid blef spelet jämnare, men äfven nu 
, försumpad(" . Old-Boys' forwa rds en hel del till
rållen, ty mot två sådana män som backen Calle 
johanzon och målvak ten . Rowla ndsson . duger 
ingen tvekan ell er långsa mhet. O ld- Boyn Ma lm
qv ist fick vid en finare kollision en .kyss. och 
måste utgå . Ehuruväl nu Old- Boysk lubben en
dast k un de spela med 10 man, lågo de betyd ligt 
öfver, och mot s lutet af matchen såg sig dock 
. Row landson . förbipasserad af en boll , som de n 
gam le beka nte domaren , S kepparn , djä rft nic
kade in med hela ansik tet Resultatet af matchen 
blef all tså 3 - 1 och dä rmed hade Djurgårdens 
Old-Boyslag eröfrat det af Bankir Kyhlberge r 
skä nkta hederspriset, som högtidligen öfverlä m
nades af S. A. F:s v. ord fö ra nde ingeniör E. 
Ruden 

g1!eddelalldell 

frÖ!/ 

Skjutkommitlen 

Program 
vid 

S. A. f:s täflingsskjutning om statens 
och enskilda pris 

söndage n den 12 oktober 1913. 

Statsprisskjutn ingar. 
jämlikl det fr ivilliga skyueväsendets progra m 

för år 1913 komma skjutningarna alt omfatta fyra 
lärlingar. 

Täfling I 
för skyttar li//Mrande rekrylklassen. 

En serie om 5 skott i liggande och 5 skott j 
knästående ställning på 100 meters afstå nd. 2 
profskolI. 

H k 
i 40 olika modeller och höjder err ragar frln 33 cm. lill 50 cm.:! stor. 
lekar föres Ilandiei p1 lager. 

Herrhalsduka r och Rosetter nyheter hVlfje vtcka, biUlgut, 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
90 Kungsgatan 90 43 fl e mminggata n 43 

Täfllng II 
för skyttar tillhörande 1:0 klassen. 

En vanlig precisionsserie och en tillämpnings
serie mot haiffigur, båda serierna på 200 meters 
afstå nd. 2 profskott. 

Täfling III 
för skyttar tiUhörande 2:0 klassen. 

En van lig precisionsserie och en tillämpni ngs
serie mot hai ffigur, båda serierna på 300 meters 
afslå nd. 2 profs kot t. 

Täfling IV 
f ör skyttar tilihörande 3:e klassen. 

En hastig p recisionsserie och en tillämpn ings
serie mOl ha llfigur, båda serierna på 300 meters 
afstånd. 2 profskotl. 

• • • 
Till skjutning af vanlig precisionsserie å tOO 

m. anslås den tid. som ror hvarje sky n särskildt 
anses behöflig. 

Till skj utning af de fyra skolten j liggande 
och knästående s tällni ng i va nlig precisionsserie 
anslås fö r 2:a k lassens sky ttar fö r hvardera s täll
ningen en tid af högst 3 mi nu ter, för första k lassens 
skyttar 4 min uter, och för de två skotten i Slå
ende ställning lår 2:a klassens skytta r högst 2 
mi nuter. för I :a kl assen 3 min uter. 

Till sk jutn ing af hastig precisionsserie å 300.m. 
och tilläm pningsserie anslås för hvardera serien 
högst 3 mi nuter. 

T rä tt'arnas läge utvisas endast I dt:n förs ta 
seri en. 

Till 2:a klassens skyttar utdelas s ilfve rmedalj 
för uppnådda 80 poäng och bronsmedalj för 70 
poä ng. 

Till 3:e klassens skyttar u td el as silfvermedalj 
fö r uppnådda 82 poä ng och bronsmedalj för 75 
poäng. 

Extra skjutningar. 
Täfling A 

f ör skyttar tillhörande J:o och 2:0 klasserna. 

En serie om ' 5 skolt i va lfri reglementerad 
skjutställni ng på 300 meters afstånd och skju ten 
inom en tid af 3 mi nuter. 2 profskott. Mål: 
den vanl iga skohanan , 2O-ringad. Pris fördelning 
klassvis. Insa ts: Kr. 1: SO. 

Tiiffing B 
för 2:0 och 3:e k/assens skyttar 

med prisfördelni ng k lassvis: Må l 1/. och 1/, figur 
å 300 meters afstånd. Målet visar s ig 20 sekun
der tvenne gånger med 20 sek. mellanru~, Iwar
vid det beskj utes med högst 6 skott hV3TJe gång. 
Valfri reglemen terad skjutställ ning, som få r in
tagas inna n målet visar sig. T~äff å .. bägge figu
rerna fo rdras för att erhåll a p rts. H ogsta antalet 
träffar å 1/. figure r har vid li ka Iräffantal fö re
träde. Insats I kr. 50 öre . 
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Tåfling e 
fOr alla skyltar. 

S skolt j reglementerade skjutställningar, mot 
IO-ringad internationell tana på 300 meters afstånd . 
Skjunid: resp. 3, 4 och 5 min. för de olika slä ll
ningarna. 3 profskolt. Insats 2 kr. 

Tö/Ung D 
för alla skyttar. 

10 skolt mot 20-ringad skollans på 400 meters 
afstålld. Maximitid 5 minuter. Valfri reglemen
terad skjutställ ning. Insats 2 kr. 

Mlisterskapsskjllln ing. 

De 12 skynar af 3:e k lassen, som i sl81spris
skju tningen uppnå II hög51a poängantalen, läna 
hvardera med en vanlig precisionsserie å 300 
meter. 

De 6 skyltar, hvilka i denna serie uppnått 
högsta poängan talet, täfla ånyo med en tillämp
ningsserie mOl I/,-figur A 300 meters afsrånd, 
hvarerter till rnäslerskapsskjumingens sista omgång 
uttages de J skyuar, hvilka erhållit sammanlagda 
bästa resultat i de båda FOrsta omgångarna, och 
tä na desamma medels t en has tig precisionsserie 
å .300 meter. 

Den skylt, som sålunda i alla tre serierna 
sammanlagda uppnått högsta poängantalet, för
klaras för föreningens mästerskytt för året. 

Tlfl i mlislerskapsskjutllingen deltagande u/går medalj 

i siIIver till de 3 skyttar, hvilka deltaga i 
mäslerskapsskjulnlngens s ista omgång; 

i brons till de 3 skyuar, hvilka endast deltaga 
tämngens andra omgång. 
A mästerskyttens meda lj ingra veras , Mästerskyn 

1913 . , å de öfriga ingraveras , Mästerskapstäfling 
1913,. 

AI/männa regler och meddelanden. 

I . Täningarna, som äga rum å norra banan 
vid Kaknäs, laga sin börja n kl. 9,30 f. m. och 
sker anmälan till deltagande i skjutningarna å 
skjutbanan kl. 9- 11 f. m. 

2 Beränigade au täna om statspris äro endast 
de s~Ylla r, som under året lossat minst 50 prota
kollfo.rda s~a rpa SkOlI, äfven vid faltskjuming, 
och Icke 100m annan skyuefören ing tänat om 
sIatspris. Skyttar, so m ej äro berättigade deltaga 
i läflingen om stats pris, äga icke dess mindre 

Punsch 

rän all deltaga i skju tningen för erhållandet af 
medalj. 

3. H varje deltagare i täflingen skall erlägga 
en anmälningsafgift af 50 öre som bidrag till 
bestridande af allmän na omkostnader. 

4. Vid anmälan till skjutning, hvilket sker på 
anvisade platser, ska ll anmälningskortet uppvisas 

5. Inga skju tningar få förnyas. 
6. Skjumingarna skola utföras i reglementerade 

skjutstäJtningar, och få konstgjorda gevärsstöd ej 
a~~~ä ndas, ej heller må skytt begagna sig af andra 
hJalpmedel, som kunna tjäna till s töd fö'r 'gevä ret, 
såsom I. ex. kol fvens ansä ttande u nder rockett o. d. 

7. Vid li ka poängantal i de extra täningarna, 
och då sä rsk iljande icke kan ske med ledn'ing af 
årets skjutprogram, särskiljes genom lottning. 

S. Den som icke ställer s ig ledarens före 
sk rifter eller utfardade bestämmelser till efter
rättelse uteslutes frin tiiningarna. 

9. Efter a/slutad serie skall ollillkorligen iakttagas, 
att patroner icke lämnas kliar i magasinet eller patlon
lägd 

ID. 
rum å 

II. 

PriSUtdeln ing för samtliga skju tningar äger 
Hotel Kronprinsen samma dag kJ. 8 e m. 
Ledare fö r tämllgarn~ ar· skjutchefen. 

. . 
Tänk på rekryteringstäflingen den 1 december! 

Den anordnas af Stockholms skytleförbund, som lör 
densamma anslagit 200 kronor till pris. Men ingen 
Ur läfla, som ej under mAnaderha oktober-november 
tillfört si n förening minst tre anslagsberåltigade skyHar, 
och nu gäller det allts! att Jigga i på alla de visen. 
Raskt till verket, kamrater! Tv~ månader gå snart, 
och skylledagarne bli allt kortare! 

Obs . .! De II/äl/ne skyltar SOla al/skafla det största 
antalet medlemmar, erluflla hvar sjtt hederspris. 

Stockholms Skytteförbunds 
fältskjutning. 

VAr egen grupp hedrar s ig fortfarande. 

StOckholms skyneförbunds sedvanliga höst
fåhskjuming i FOrening med faltmarsch ägde rum 
söndagen den 5 dennes under mycket liflig an
s lutning. 

HUGO HILDE BRAND 
S1ockhotms centralute assuranSilffär 

Skeppsbron N.·o 18 'Riks och AlIm. 2296 kl. 9-5. 
Personligen kl. 9-11, 4-5 

f örmedlar I förstklassiga bolag 

LlF· BR,AND. ST(JLD· 
I{.Jlft.'- Olyck,r. ,,· O/u. 

Sp.rkufe- a.r.no_ Sjlj. 
L Jfr.nte· AutomobIl· V.ttenfk.de. 

Sjukfl1r,6krlnr. R.ut: rI1N6krJnr. fl1rs. kr/nr, 

Obs.! Brandröl'$lkrin~ af !>Crsonlig lösegendom u1i l:a kl. hus 
ar sten, kos1a r tndast -10 ört! pr lusen. 
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I strålande solsken sa mlades skyltarna kl. S på 
morgonen i Kungsträdgården, hvarifrån de vid 
II! 9 tiden under öfverste Juhlin-Dal~nf7Its ledning 
och med Ingenjörkårens musikkår Ileten tågade 
i väg öfver Norrmalmslorg, Birgerjarlsgatan, Sture
gaIan och stora vägen mot Lidingön, beskådade 
af elt Stort antal morgonfriska medborgare och 
medborgarinnor. Efter en liten ras t vid Lidingö
bron fortsatte man förbi Islinge till Sticklinge, där 
plats för fahskjutningen välv illigt upplåt its. 

Vid framkomsten hölls förs l korum. Musiken 
spelade . Vår Gud är oss en väld ig borg ' , hvars 
förs Ia vers sjöngs af sk yttarna, rektor Svedeli us 
läste Fader vår och välsignelsen, och så sjöngs 
, H erre, signe Du och råde " hvarpå förbundsord
föranden, redaktör Soh lman, utbragte ell ,Gud 
bevare Konungen och fadernesIande t .• 

Förbundsordföranden tillkännagaf härefter, att 
den 7 nästa december komme att anordnas rekry
teril1gs/iijlan rör sådana skyltar, som före den ti
den tillfört sin fören ing minst tre anslagsberätti
gade sky ltar, och alt liII pris vid denna tä fli ng 
af verkställande ulskouel anslagits 200 kronor. 

Därefter fick man veta - af ledaren, sergeanten 
Ternbom - bestämmelserna för dagens fältskjut
ning, och sedan patrullerna inde l at~, 12 man i 
hvarje, var skjutn ingen vid lO-tiden I gång. 

Fähskyllebanan sträckte sig från Slick ii nge med
sols i en vid , kuperad rerräng, som tog omkring 
I II, timme att passera. Målen voro fem och UI

gjordes af '/,-, 1/2-,1/8- och 1/. figurer, med afslånd 
som varierade från 375 till 140 meter. 

Vid S-tiden som först var skjutningen örver och 
man tågade åter till utgångspunkten. Där var då 
anordnad en friv illig t:xtrask jutning mOl 4Q-ringad 
~ent imetertaf1a på 100 m. afstånd. 

Som synes af resultaten här nedan, lyckades 
S. A. F-gruppen denna gång betydligt bätt re än 
vid senaste faltskjumingen, och föga fattades, att 
vi rent af ryckt upp på rangplatsen för dagen, 
som dock logs af Södermalms och Lil jeholme ns 
skyllef. S . A. F. representerades denna gång af 
sin ordina rie r&ltskj umingsgrupp med undaOlag af 
att fö rste suppleanten, E. H essler, tjänstgjorde ror 
utgifvaren af denna av isa, som påstod sig ute vid 
Kaknäs hafva ett ännu viktigare iOlresse för dagen 
att bevaka och som i denna omständ ighet tack
sa mt ser en bidragande orsak till vår faitskjut
ningsgrupps vackra resultat rör dagen. 

Våra sky ttars träffarvoro nämligen: F. FagrelJ 26, 
E. Hessler 26, H arry Friman 24, J. F. Lagergren 

Brtiklar fOr ==== 
9drott och Spel, Beldlldlluder IGr 
9dtcUsmlln otit turister, BrownIng. 
pIs toler cch flmmullltlon, Hanll ' 
mallor, Kul5rta hlklor och rqruerkeri. 

Bill igast och bilst hos , ... 

Per hangborg, BirgerJar(sgalan 
5 . K. 5. KronprinselIs HolleperonlGr. 

22 och I. Lejdström 20. Hade bloll den sist
nämnde varit i sitt vanliga briljanta skyneh umör 
- vännen Lejdst röm tillrådes allvarl igen att för
lägga en eventuell Up.sala-resa [iii senast fredagen 
rare nästa kraft prof! - sku lle vi Iroligen harva 
stukat Södermalmarne. 

H vad nu , Södermalmarne, och .,Skarpskyttarna . 
beträffar, ha de ju annars betraktats såsom rent 
af oöfvervinnerliga, och det har I . o. m. filosofe 
rats ut säll all vid grupptäflingarne inom fö r
bundet låta äfven andra föreningar blifva i tillfäll e 
all eröfra någon uppmuOlran, äfven där de icke kun
na mäla s ig med de båda generalslyfva fören ingarne, 
vi mena mausergeväret, som f, o. m. i år tilldelas 
hvarje fö reningsgrupp, som nåll minst 40 poäng. 
Denna prestation har hitt ills under året gjorts en
dast af , Ska rpsky llarne" som härvidlag nu ha 
46 poäng. Vi ha med de hinillls under året hållna 
fem fåhskj utningarne nåll 36 poäng och innehafva 
andra platsen. Inträffa inga allt fö r vidriga om
s tändigheter vid nästa skjutning, som äger rum den 
30 i denna månad, böra vi vä l redan då eröfra 
mausergeväret. 

H är meddela vi nu: 

Resultat vid gruppskjutningefl: 

I. SOdermalm-Liljeholmens skf. .. .......... . 
2. Stockholms Amatör fOrening ............ .. 
3. Ost~rmalms skf. ................ .. .......... .. 
4. Stockholms friv. skarpskf. .... .... .... ... 
5. Skolungdomens skf . ............... .. 
6. Lifgardets till hast skf. .......... .............. . 
7. Katari na skf. ................ .. ............ ..... .. . 
8. Stockholms Central skf. .................. . 
9. Kungsholms skg ... ..... ............. ........... .. 

tO. Positionsarl.-reg. skf. .......................... .. 
I l . Sveriges Kontoristförenings skf. 
12. Svea lifgardls und. off. skf. ............... .. 
13. Skytteföreningen ,J. S .... ......... ..... .. 
J 4. Svea ing. kårs skf. ................ .. ...... . .... . 

J 23 Ir. 
118 • 
114 ~ 

11 3 , 
III , 
107 • 
100 • 
95 

"' 94 • 
93 • 
91 
90 • 
87 • 

Resultatet ejter hittills hdllna 5 skjutningar är följal/d~: 
J. Stockholms friv. skarpskf. ................. 40 poäng 
2. Stockholms Amaliir Forening ............... 36 • 
3. Södermalm- Liljeholmens skf. ............ 34 , 
4. Oslermalms skf. ...... .... ....... ... ............ 30 • 
5. Stockholms Central skf. .......... 21. 
6. Kungsholms skg. ................. ..... ....... 19 • 
7. Svea ing. kårs skL ........................ .... 18 • 
8. Skolungdomens skf. .......................... 18 , 

Skjut ej upp med att köpa 

mm!m!! Oxygenol 
Oxygenol - IlIUIl'latlell , tandJlulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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9. Sveriges Kontoristförenings skf. 
10. Katarina skf. ...................................... . 
II. Svea lifgardes lind. oH. skf ............... . 
12. Lifgardets HII häst skL .................. .. 
13. Svea art. reg. skf. ............................. . 
14. Positionsart. reg. skf. ...................... .. 
15. Skytteföreningen ~ J. S.. . ................ . 
16. Göta Jjrgardes skf . ....... ... .... ............. . 

16 poäng 
14 • 
13 • 
10 • 
10 • 
8 • 
3 • 
2 • 

Vid den af S. A. f. i samband med fältskjut
ningen anordnade läfJingen fick prislistan följa nde 
utseende: 

I :a pris R Ortegren ............ .. .... ............ 27 lr. 
2:a • E. Hessler ............... ... ...... ............. . 26 • 
3;e • A. Wah lstedt ............ ........... ..... 25 • 

S. A. F:s hederspris vid denna täfling tillföll F. 
Fagrell för 26 Ir. 

Prislistor 
frAn de under Aret af S. A. F. i samband med Stockholms 
skytleförbunds fältskjutningar anordnade tAflingar: 

Den 2 mars: 
S. A. f :s hederspris J. F. Lagergren .... ....... . 
I:a pris}. f. Lagergren ................................ . 
2:a J. Lejdström ...... ......... .............. ...... . 
3:e ~ R. Örtegren ..................................... . 

Den 30 mars: 
S. A. f :s hederspris I. l ejdström . 
l:a pris R. Örtegren ............... ...................... . 
2:a , I. Lejdström .... ........... . 
3:e • }. F. Lagergren .. ...... .... ......... .... .... . 

I:a pris 
Yngre klassen : 

H. francke ............................ . 

Den / juni: 
S. A. F:s hederspris S. Svenson .......... . 
I:a pris R. Jonsson ...................................... . 
2:a , S. Svenson ...................................... . 
3:e , H. fri man .......... .. ........... ..... . 

Den 5 oktober: 
S. A. F:s hederspris F. Fagrell .............. . 
I:a pris R. Örtegren ...................................... . 
2:a , E. Hessler ..... ... .......................... ... . 
3:e • A. Wall1sted! .. 

25 tr. 
25 
25 • 
23 • 

20 l'. 
20 • 
20 • 
19 • 

8 tro 

21 tr, 
26 • 
21 • 
20 • 

26 Ir. 
27 • 
26 • 
25 • 

S~mlliga dessa pris komma all utdelas vid prisut. 
delmngsfesten A hotell Kronprinsen söndagen den 12 
oklober kl. 8 e. m. 

Ord och inga • visor. 
En inrotad fördom mot akrobati hade en gammal 

herre och motiverade den så här: 
,Jag kan omöjligen tåla akrobatföreställningar. Jag 

fick antipati mot dem redan som liten gosse, dl jag 
en gån~ såg en Ouga stå på hufvudet pi min smörgås 
och gmda bakbenen mot hvarandra i luften .• 

Han Unde igen handlaget. En gubbe, som aldrig 
varit i beröring med någon telefon, befann sig en 
va rm julidag i staden. I en butik där sökte man 
förgäfves öfvcrtyga honom om all han skulle kunna 
höra sin hustrus röst på nera mils afstind. Så ringde 
man upp till en handelsbod strax intill gubbens hem 
skickade bud på hans bällre hälft och beskref huru 
han skulle bära sig åt for att tala med henne. Gubben 
fattar luren och ropar: 

Är det du, Stina? 
I detsamma slog äskan ned i telefonen, och gubben 

föll i forskrickelsen omkull. Nir han höl! på att resa 
sig, utbrast han: 

Jojo, det var all t Stina det, det är säkert. 

Ett uselt land. En socialistledare utvandrade till 
Amerika, men trifdes icke i den stora, . Cria republiken .• 

,Hvad i all världen bar du di emot Amerika/» 
frigade man honom, när han kom tillbaka. 

,Amerika - ett uselt land! Arbetar man inte där, så 
s välter man ihjäl! . 

I spårvagnen. Gunnar är en art ig och väluppfostrad 
li~en gosse. Han satt i sin pappas knä i en spårvagn, 
dar alla platser voro upptagna, och när en ung dam 
steg in, hoppade han genast ned och sade artigt: 

I Var si god och tag min plats, fröken!-

Tri" ritt 
oeh Dl 1111 11111 

ren. Il .. _"'* 
SpOTtpri!er . .. 
Guldsmeds
bolage~ 

• Regerlllgti'tu .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
lJiilflomna till Holel Kung Carls matsal & care. Moderata priser. 

OBS.! Slörre och mindre rum för privata beställ ningar. 

------ -

Vördsamt 
010118nsson 

f. d. Direktör för Park Holel. 
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H. MOBERG 
f. AXELSON 

JUVELERARE 
KORNHAMNSTORG 49 , STOCK HOLM 

ALLM. TEL. 2203 RIKS TEL. 9967 

"QUICK" 
Aftagbart specialfäste lör utombordsmotorer 

f Sr Ol/brllltonde t1 dl1ckode bd/or. 

Pt1siltlu och o{foges 
/Jt1 ndtro iJgoDbllcA. 

Ingen skOlllfllnill/. 
Inrtn nedSlllutsning. 

'''10 misspry<{onde klossor och beslog. 

7 

Te/ej. till ByrAn : Riks 6667. Allm. 6292. 
Te/ej. till Bos taden.. Riks Sundbyberg 130. Uts!iillning : Snedt emot 

Ceniralst.tlon 
" " " 

Al/m. Sundbyberg 4 8/. Vasagatan 8 

Klara Expressbyrå Seth A. Högman 
STOCKHOLM. 

(Inneh.fvare: C. A. Rydberg) 

11 Stora Vattugatan 11 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ombesörj e r packningar och flynningar 
såväl inom hufvuds taden som till och 
från landsorten. Tra nsponerar pianon , 
res· oc h fraktgods. Befordrar bref o. 
paket m. m. Ombesörjer förtullningar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBS , FörsJklassig _Vuk• 
•• bA.r och sjuksto/. 

full garanti för anförtrodda uppdrag. 
Mångårig praktik. 

Van och pA./itllg personal. 

Byrån öppen 7. f. m.- 9 e. m. 
OBS./ 6/vertagit Nya Expressbyråns verksamhet. 

[!}(E)X3)cD:l:3<U:Ol<D::X3>{E<EX::G<U:Ol<U:Ol<DX3~ 

~ WILH. ENGBLOM ~ 

~ 
GULDSMED eJ 

: DROTTNINGGATAN 104 ~Q 
• ALLM. TEL. 15847 • 

• U/GER lir; • 

~ BÄGARE OCH POKALER ~ 

b==~~~~~ 
Förlofnin srin ar 

af 23 karats guld, modern fao;on, 
billigaste priser, ständigt på lager hos 

Guldsmed L . Jensen, T .II ..... r ....... 1CJ. 

Gyttorps Mauserk.rut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okänsligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret s1i h1irdt . 

Gyttorps Öfningsk.rut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jak.tammunition . 
G;yttorps rökfria bladkrutspatroner 
förena stor utg1ingshastighet med framträda nde förm1iga att sammanhålla haglen. 
Marknadens bästa svartkrulsammunitioll är Gyttorps ~Anden ~ och ~ Exelsior ~. 

Gyllopps Sp pängämnes Jlflliebolag. 
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Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Riks Te l. 2145 Orefturegatan 28 Allm . Tel. 294 

VerksHiller alla slags plAts lllgerlarbeten, taktäcknin
gar med koppar och zink, ga lvaniserad och sva rt 
jä rnpl åt. TBk strykningar och reparationer. Billigaste 
pris I fö re ning med noggran n! arbete. 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Rikstelelnn 

44 00 
Allm. tele!. 
20 & 120 

••••• ••• • 

frAn 

StoGkholms Kemigrafiska Hnstalt 
Allm. 8715 
Riks. 87 n 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya SOI\1 omladdade skolt sändas fra nko köparens 
närmaste station vid parli om .minsl 1,000 st. 

Vi om så önskas, de kasserade hylsorna 1Il0t nya skott, och godtgöra högsta 
möjliga pris rör de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna 
föreningarne den fördelen, all deras hylsan tal alltid hålles konstant. 

All slags skytteammunition föres. 
I-lylsor ti ll omladdning torde benäget insändas under vår adr. DösjölJro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 
Särskildt rekommendera vi vår Spetskuleammunition, laddad med 

progressivt krut. Ku lans hastighet V25 = 825 m. 
Pris för nya skott .......... . ... l(r. 82: - pr 1,000. 

" "omladdning ...... " 54: 50 ,, 1,000. 
Använd vid jakt uteslutande våra Norlllal-patroner. Dess.1. 

äro verkligen öfverlägsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enaslående 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

• 

AKTlEBOLAOET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
~~~~~~~~~~=~~R~;k~'~t'~I~'f~o:n~9~1~' ~"iT~Clegr.-a'~d:"~'~S~'~N~O~R~M~A~L::·~==~=_~=~:"'I 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 
TR,Ä VAR,V· . VED· och KOL
AFFiiR,. ÅNOSÅO o. HYFLER,I 

• 
STOCKHO LM, Fleminggalan 4 

Riks Tel. 1163, 13203. AlIm. Tel. 84 36, 5950 
SÅGVERK _ __ _ 

Flemingg. 4, Stockholm, Norrtelge Ä ngsAg, N orr
tl.lge, Jung frusunds Ä ngslig s Aktie boldJ{, Ekerli 

• Bogseringar o . Varutransporter. 

•• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.W. Öhrström & Son 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks I. 81 JZ. S:t Pa ulsga ta n , 6 A. AlIm. I. JZ 79. 

Srnides- & Mekanisk Verkstad 

•• 
T.Jt~~' lul;.OOlall"d SVfl SlllCkhoJrn 11113 

wJ delta nllmmer följer en Bilaga, enl. KUl/gl, Poslstyrelsens lillsldnd. 

stockholms 
Amatör 

N:o 11 • 

förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skylte 

8:e ä rg. 1913. 

Utkommer med 12 nummer 

om Aret och utdel., gratis tin 

föreningens medlemmar. 

"aar.; STOCKHOLMS AMATÖR FORE~IJIIG . ANNONSPRIS; 

REOAKTOR OCH ANSVARIG UTGIFVARE , SVEJII SVEJIISON 10 öre pi' mm, .palth6jd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

Mariginalannon. f> kr. 

Stockholms läns skytteförbund inbjuder till 
tällan om vandringpris. 

Till minne af sin tioåriga tillvaro har Stockholms 
lä ns skytteförbund den 16 sistlidne augusti in
stiftadt ett vandringspris, hvarom skall tänas en 
gång årligen i trupp mellan SlOckholms, Stock
holms läns, Södermanlands och Upsala läns skyue
fårbund. Priset utgöres af en slörre silfverurna 
på fo t af eben holtz. 

Enligl de för detta vand ringspris uppställda be· 
stämmelserna äger hvart och ett af ofvannämnda 
skytteförbund all för täflan uppsälla en afdelning 
skyltar på minsl 40 man, 10 :tf hvardera klassen 
I och 2 sam t 20 af klass 3, däraf 10 med och 

·10 utan guld märke. 
Har nAgot af förbunden tre gånger, oafsedt 

ordningsfåljden, eröfrildt priset, blir det deua fOr
bunds egendom och skall därinom användas till 
vand ringspris i fältskjutning me llan rårbundels 
egna sky tteföreningar. 

Leda ren rör året skall bestämma, huruvida skj ut
ningen skall gifvas bilden af anfaJls- eller försvars
strid. De uppnådda träfTresultalen skola icke en
samma vara utslagsgifvande, utan skall vid prisbe
dönmingen hänsyn tagas till de uppträdande afdel
ningarnas förmåga au fältmäss igt begagna sig af ter
rängen och deras fältmässiga uppträdande i örrigt. 

Enligt af Stockholms läns skyttefOrbund nu ut
fardad inbjudning äger denna täfling får året rum 
söndagen den 30 november i trakten af Rosers
berg med saml ing kl. 9 f. m. under ledning af 
löj tnant Ca rl Felleni us. Anmä lan till deltagande 
skall göras fö re den 15 nästa november til l 
Stockholms skyneförbunds verkställande utskott, 
som därefter bla nd de anmä lda utser sina 40 re
presentan ter. 

Hvarje skytt skalltilltäflan medfåra 40 skott, till 

.. -............................... -... : 

hvilka fö rbundet bidrager med 2 kr. Förbundet be
kostar dessutom fri resa till och från täflingspla lsen. 

Samtidigt med denna täflan anordnas enskilda, 
ex tra täflingar, till hvilka berä knas åtgå för hvarje 
skYll 30 skotl. I dessa senare tä fl inga r äger 
hvarje medlem af svensk frivil lig skytteförening 
rätt all deltaga. 

landstorms männens fältskjutningspris. 
En vatku gAlva al f öreningen för Stotkholms lasta lornar. 

Såsom et! erkännande åt de fosterländska sträf
vanden som äro Stockholms skYlleförbunds, har 
Föreningen för SlOckholms fas ta fO rsvar vid får
bundets nyligen firade tioårsj ubileum till detsa mma 
öfverlämnat ett ståtligt hederspris, en skytt i knä· 
stående ställning på ett postament af marmor. 

Med gåfva n har uttalats önskan, all den måtte 
användas som pris fö r främjande af landstorms
männens anslutning till de frivilliga skyuefOre
ningarna och akt iva deltagande i skytteverksam
heten, samt hos landSIOrmsmännen främja intresse 
och förståelse för de betyde lsefull a försvarsupp
gifter, som i händelse af fara ställas på dem. 

I det fårslag till s tadgar för detta pris, som nu 
af kommitterade öfverlämnats till verkställande 
utskottet, stipuleras bl. a., all rätt att täna tiJI· 
kommer en hvar af förbunde ts rårening, som 
räknar som medlem mar landstormsmän eller la nd
stormsbefål. Alla föreningens dylika medlemmar 
äga au täna, men priset tillfaller för året den 
förening, hvars tio i täningen bästa skyttar upp
nått sam manlagd! högslB resultatet. 

Täningen äger rum i början af året medels en
sk ild fältskjutning i någon af de terränger i Stock
holms omgifn ingar, som framför andra böra i 
händelse af krigsfara af landstormen försvaras. 

Skulle en förening tre gånger lyckas eröfra 
priset, blir det dess egendom. 

....................................... 
3uve~ fluId, 

8ilfoe.· 
3alio6storg 1 : 

3{ Jlnderson [J(psi!fver, 

~ fRegeringsg. 19-21 

. ..................................... : 3(Ullgl. [J{o.fjuve/erare - t73egär prisliut'ont! ....................................... 
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.1;fE 'T'n 01 f)" T S I~!aler reholll/J1elJder~s ./ö'r fl.ess centroIo 
~ r.1. .1.Ll. 1 U 1-t /ag~ goda //Jat ac/J bll/Jga pnser. 

Al/m. T507. Riks 9900. 
lA. f . 1944) 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån 8tyrel!e~ 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 
Aktiva : 

Ekelund, Karl, apoteka re, Smedjebacken. 
Lindholm, Six ten, med. stud., Norrtu llsgs lan 5. 
PriOlzsköld, Gustaf, jur. stud., S. Blasieholms· 

hamnen 12. 

Stockholms Landstormsbefäls
förening. 

Arbetsprogrammet för arbetsAret 1913- 1914. 

Stockholms Landstormsbefälsföremngs styrelse hade 
den 23 okt. sitt försla sammanträde under hösten. 

Därvid förekom, förutom komplettt:ringsval och andra 
löpande ärenden, till beha'od ling ett af verkställande 
utskottet utarbetat förslag till arbetsplan fö r arbetsåret 
1913- 1914, hvilket förs lag oförändradt antogs. Enligt 
denna arbetsplan skall föreningens utbildningsarbete 
forlgå i hufvudsak på samma sätt som under näst 
föregäende arbetsår med praktisk genomgäng af J hand
bok för landstormsbefäh vid hvarje vecka Merkom
mande kringsspelsöfningar i Artilleri- och ingeniörs
högskolans lokal, fältöfni ngar, kommandoöfningar, 
föreläsningar och föredrag. 

Öfningstiden kommer all indelas i tre perioder, 
nämligen : försla perioden före jul, andra perioden 
från jul till och med den I S mars samt tredje perioden 
från och med den 19 mars intill öfningsårets slut. 
Då erfarenheten visat, alt intresset för öfningarna 
afsevärdi höjes genom all för hvarje period uppställa 
ell visst mål, en viss viktig öfning, till hvars lyckliga 
utförande alla under perioden anordnade örningar 
sträfva, komma all för hvarje period anordnas slul
öfningar. Sålunda kommer första perioden all afslutas 
med fälttäflan, andra perioden med fältskjutning i 
trupp och tredje perioden med moblisering5Öfning. 

r. E SCtiNE/DER 
MUSI/(H/lNDL/lRE och INSTRUMENTM/I/(/lRE 

8 OXTORGSGflTflN 8 

R
EI<OMMENOERflR sill lI.flsor/erade lager "V gamla 

I/nlin4 Violer och IIfm6rltf" StrAkdr: llii! jlls!erdde Llltor. 
Mdndoliner och Gitarrer. nyinkomnd Or4gspel, Mlln. 

spel. S/orf IIrlldll Obs. I HAllbdra kvlnlsfrling4r S4mt s/rlin_ 
g4r mol hdndsvelf. För (ivrigt "lit som IiII en lIå'Jsorfer"d 
InsfrumtlfJ fh"ndel hörer. (,0\. f. 1930) 

Sedan föreningen genom allmänhetens offervillighet 
bmvi! salt i tillfälle all förvärfva kulsprutevapen, 
kommer under arbetsåret en särskild grupp af land· 
stormsbefäl all utbildas för kulsprutetjänst, hvarjämle 
tillfälle kommer alt beredas för öfriga af föreningens 
medlemmar alt åse skarpskjutningar med kulsprutor. 

En nyhel för årel bli r ärven, all eri särskild utbild
ningskurs uti inre tjänst, företrädesvis förplägnadstjän. 
sten, kommer all onordnas under tredje arbetsperioden. 
Ridöfningar skola liksom under föregående år hållas 
i Svea artilleriregementes ridhus två gånger i veåan. 

glZeclclelallclell 

frå/l 

Skjutkommitten 

Tänk på de 50 skotten! 
De föreningsmedlemmar, som ej ännu för året 

skjutit sina 50 skarpa skott, torde nu vara goda att 
med snaraste fullgöra denna plikt mot fö reningen, 
som därigenom kommer i åtnjutande af ett alltid väl· 
behöfligt bidrag från såvät siat som kommun för nästa 
år. Också bör det vål vara en heder att för egen 
del kunna förvärfva nägot eller några af föreningens 
många vackra priser och utmärkelsetecken. 

Kragar, Manschetter och Veek hvitt och kulört, praktiskt 
. och billigt, storanad sonering. Katatog gratis. :: :: :: 

LlLJEBLADS HERREKIPERING, 
Kungsgatan 00 43 Fleminggatan 43 

WHllBER68 EXrRE88- & MOBElTRHNSfORT 
~2 STORGATAN 2~ ~ STOCKHOLM 

Riks Tel. 8771 Allm. TeL 567 
Ombesörjer Ftyttningar till in- och utlandet, transporterar 

Pianon, Res- och fraktgods m. m. 
Befordrar Brev, Pakd, Cirkulä r och Reklamkorl m. 

m. inom Stockholm och dess omnejd. 
Packningar, Emballeringar, Förtullningar och 

Speditioner verkstlllas fort och billigt. 
Allt under full iaranli. förvarin i av möbler m. m. biUllll. 
(A. f. 1926) 
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Äfven de, som än ej fullgjort fordringarne för alt 
fl statens skyttemärken innevarande år, uppmanas 
vänligen besinna, hvad deras frid tillhörer. 

Ända till november månads slut pågå våra skjut~ 
öfningar söndagligen kl. 9 f. m. - 3 e. m. å norra 
banan vid Kaknäs, där ammunition, 50 skolt, och 
gevär gratis tillhandahållas, hvarför uppoHringen för 
den enskilde skytten är ganska ringa. 

Vi ihågkomma alltså, att det nu återstår 
oss fem söndagar att reparera, hvad vi hittills 
försummat, och låt oss, kamrater, ge hvar
andra ett trohjä rtadt handslag på att det 
också blir gjordt! 

Tänk på rekryteringstäflingen den 7 december! 
Den anordnas af Stm:kholms skytteförbund, som 

rör densamma anslagit 200 kronor till pris. Men 
ingen får tUla) som ej under månaderna oktober
november tillfört sin förening minst treanslagsberälligade 
skyttar, och nu galler det alltså alt ligga i på alla ' de 
visen. Raskt till verket, kamrater! 

Obs.! De tvänne skyttar som anskaffa det siarsia 
anlalet medlemmar, e/ldlla kvar sill hederspris. 

Nytt skyttepris till S. A. f. 
Föreningens ordförande, friherre S. Rålamb, har 

till skjutkommilten öfverlämnat ett mausergevär ; hvar
om täflan mellan föreningens medlem Illa r äger rum 
söndagen den 9 november å norra skjutbanan vid 
Kaknäs enligt de rör det frivill iga skyltev3sendet gällan-

OLANDERS FÄRDIG
SYDDA 

be bestämmelser för statspristäfling, med undantag af 
all hår dubbla antalet serier skall af hvarje skytt af
gifvas. Slväl första och andra som tredje klassens 
skyltar ha tält all deltaga. Första klassens skyttar 
skjuta således på 200 m. medan Ofriga skyttar skjuta 
på 300 m. 

Den skyll, som pl de afgifna fyra serierna uppnått 
sammanlagt högsta poängantal, afgår med segern. 

Vandringshornet af 1908. 
De af S. A. f:s medlemmar, hvilka aflagt prof för 

idrottsmärket och deltagit i årets statspristäflan och 
således äro berättigade till deltagande i täflingen om 
Vandri ngshornet af 1908, uppmärksamgöras på att 
S. A. F:s styrelse bestämt alt den fältskjutning, som 
af Stockholms skytteförbund anordnas söndagen den 
23 november, skall räknas som den för denna tämng 
afgörallde, så att den skyll, som därvid uppnår högsta 
resultatet, vinner vandringshornet fö r årel. 

Styrelsen har föranledts till delta beslut dåraf alt 
söndagarne i allmänhet äro upptagna af andra täflingat, 
som omöjliggöra utlysandet af en särskild fältskj utning 
för vandringshornet. 

Stockholms skytteförbunds nästa fältskjutning, 
som skulle ha ägt rum den 30 november, har mäst 
bestämmas till den 23 november enär den annars 
kommit i kollission med Stockholms läns skytteför
bunds tånan i fältskjutning i trupp om dess jubileums
vandringspris., som agf'r rum förstnämnda dag. 

HERRKLÄDER 
alltid bäst! ~'~~:~~·~.;;l~~da Kavajkostymer, Ulstrar ~ Överrockar 

..- pr;,er 24 kl'. ,;11 kl'. 60. __ 

OLANDERS HERRSKRÄDDERI 
- FINASTE BESTÄLLN INGSSKRÄDDERI - REKOMMENDERAS 

II som sälla värde på förstklassigt arbete, ulesl u- " d a a tande prima tyger samt i förh ålla nde härtill enastaen e låga priser! 

52 RI:(j I: RI N (j S(j ItTIt N 52 (Hörnet .. v Jllkobsberg'8111I1n) (A. F. 1945) 

C A R M R PI S ;~;~~;:d"" 
• • .... Jagare, 

~I~DER AR RRST! Skidlöpare. 
• OLJA -- -- - PrO dö 

A vao. m. 
. f. 1917 

O-nsfla .'1 möbler, sUlenliga och gedigna, p ,ly j för billigl pris, Matsalsmöbel i 
==~:::~====:=:::=:=.: ek frln kr. I~O: -. Sln2;kam· 
m.rmObct i björk o. mahogny frln kr. 350: - . hinvind Eder dl till 

H. 61 F. R .-B. Bpl}derona E./ungg,..n • 
ADOLF FREDRIKS KYRKOOATA 7. 

(A. f. 1923.) 
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G(i)(j)(j) 

~~G IHIOTlEl A 
G GLAnS 

En AV STOCKfIOLMS MODÄRN'ASTE 

l:a KLASS HOTEL (Moderata priser) 
PopulIr Restaurang & care. Elegant 
FlstvAnlng. FOrslag Ilmnas gärna. 

(A. F. 1941) 

Statspristäfli ngen. 
Resultaten ovanligt goda. 

Söndagen den 12 oktober var i år dagen för v3r 
största täflingsskjulning, då läflingar om årels statspris 
och dessutom elt flertal extra lällingar, bland dem den 
alltid spännande ~mästerskapslällan), ägde rum. 

Dagen ingick något mulen och dyster, hvarför 
skjutkommllt~n, när den i tidiga morgonen samlad 
åkte ut till Kaknas, också hade en ganska mulen upp
syn. Men så småningom klarnade vädret upp, fram 
på middagen tittade t. o. m. solen fram, och del blef 
ett rent af idealiskt skjutväder. 

Vid tåfli ngsplatsen hade skjutkommiltcen i god tid 
vidtagit alla anordningar för alt de väntande hundra
talen skyttar skulle bekvämt och raskt kunna fullgöra 
sina skjutningar. I ett fö r ändamålet anskaffadt täll, 
där skjulchefen och v. skjulchefen m. fl. residerade, 
hade skyttarne kl. 9-11 at! anmäla sig till deltagande 
i dagens täflingar och erlägga de för hvarje extra 
täfling bestämda insatserna, Här verkställdes också af 

THE TURKISH CIGARETTES -

(A. F. ]95] ) 

= ==--

C. J. SUHHNQUISTS PIHNINON 
tillerklnda n~ fönla pris och eu1dmedaljer vid de ul
stlllnin,illr, vari firman deltafit, dtsSutom ar delta fabrikat 
erkJnt lY auktoriteter som det förnämsta inom piano_ 
branstben. Stindl&,1 112tt i modern .rkitcklur och olika 
trlsJ_a:. Specialolfcrter och katalog erhäJJ~ frin fabrikens 
ulstlllnlne:, Oxlorglgata n 7, Stockholm. 

lA. f. 1931) 

skjutkommilleens örriga ledamöter uträkning af täflings
resultaten, i den mån som täflingarne förtskredo, 
hvarför prislistorna kunde föreligga färdiga straxt vid 
skjutningarnas slut. 

Täflingarne togo sin början kl. hal f 10 och gingo 
sedan med stor precision och raskhet, tack vare alt 
man använde sig af s. k. skjutlagsförteckningar, som förut 
af skjulkommlUcen uppgjorts efter mönster af det för 
Stockholms skytteförbu nd använda systemet, innefattande 
alt hvarje skytt endast har att å den af kortet angifna 
lid och plats infinna sig för tärling. 

De i dagens tärlingar deltagande voro illalles endast 
ett 50-tal, men resultaten blefvo synnerligen goda, 
såsom framgår af prislistorna, hvilka beklagligtvis icke 
kunna inflyta förr än i nästa n:r, delta på grund af 
utrymmesskäl. 

Resultatei af 3:je klassens hufvudskjutning måste 
helt enkelt betecknas som storartad!. Redan i första 
skjutlaget uppnår en af de tärIande, Reuterskiöld, 96 po
äng, men öfvertråffas strax af Hj. Werner i andra skjut
laget, SOm får 97 poäng. Della trodde man skulle 
bli rekordet för dagen, men det fick ej stå längre än 
tills sjätte sjlltllll!rt~ resultat blef kandi, då det befanns, 
alt E. Hellsten nått 98 poäng. Della blef dagens 
bästa resultat i den klassen. 

Samtidigt med statsprisskjutningen påginga extra 
läflingar mot fasta och försvinnande mål, enligt å 
banan anslaget program, infördt i föregående nummer. 
Redan före kl. l kunde tåfJing D - på 400 m. håll 
mot 5- ringad tarra med 10 skolt under högst 5 mi
nuter - taga sin början och var undanstökad på 
något mer än en halftimme, hvarefter upprop till 
mästerskapets första omgång ägde rum. 

Bland de tolf utvalda befu nno sig denna gång både 
skjutchcfen, v. skjutchefen och för öfrigt hela skjut
kommiUeen på ett enda undantag när, och delta undan-

Aug. 5trömqvist 
SKRADDERl IZII molmskillnobsgoton 25 B, ] tro 

Utför allt vo() till vrl,ef l)örer. 
Välsorterat loger av in. ocl) utlän()ska tyger. 
RUm. L"elefon 2 1404. Ril'ls telefon n orr 79. 
(A. f. ]942) 

Ett Rekord i starKt och eleg ant arbete h" satis" 

BEIJERS OLY JUPIA. SK O DON 
som vunnit stor popularitet och som finnas i de fltsta skobuliker i landet. 

OBS.! Alla poliserna i det segrande dragkampslaget under Olympiska spelen buro BEIJERS 
OLYMPISKA SKODON. (A. f. ]9]5) 
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AXEL FORNELLS Skrädderi 
4 9 Kungsgatan 49. (hörnet av DrottnJnee.) 

Rekomm enderas i benige" åtan ke. 
Rikhaltigt lager af in· och utländska tyger. 
MlngJrig proJkfik trin slvii! in. som ulloJndefs NirnlmsloJ 
efoJbllssemenf. ModeratoJ priser. fleg"nf sniff. 
Riks Tel. Norr 176. AlIm. Tel. 28763. 

(A. P. 19S2l 

tag måste anses som en ren märkvärdighet, då den 
skytt det här är fråga Olll, E. Hessler, fö ru t hvarje 
år ända sedan mästerskapstäflan infördes i föreningen 
haft sin gifna plats i denna täflan och äfven varit 
mästerskytt, men denna gång icke kom med, ehuru 
han presterat icke mindre än 80 poäng. Han fick 
dock platssiffran 13, under det all hans .oförsynte. 
broder Axel tog 12:te och sista platsen i 12-manna
ringen med 8 I poäng. 

Vid detla förhållande tog nu föreningens ordförandr:, 
frih. S. R1ilamb, hvilken fanns tillstädes, välvilligt led
ningen med biträde af E. Hessler, som vid vallen förde 
befälet. 

Misterskapstäflingen I:a omgången. 

Mästerskapets försla omgång, en vanlig precisions
serie på 300 m. - samma afstånd, som gällde alla 
tre omgångarne - gick så af stapeln och bjöd på 
ganska slora öfverraskningar. Resultatet blef följande : 

A. Wahsledt ................................. " lIpoing. 
E. Reuter5kiö]d ., ...... . ..... ... , ........... ~6 
P. Flgre1l ................................. .. 45 
Hj. Werner . ...................... _.. ... 42 
A. Hessler.......... . ....... 42 
E. H.2sttöm...... .. ................... 43 
J. LejdSll'Öm ................. .. .. ......... 42 
E. Hellsten ....... .. ......... 41 

G ANDERSSON Ad. f,. K"", ... 5. 
• , Allm. Tel. Br. 5] 99. 

E tt gott arbete! 
Billiga pri ser! 
(A. F. 1924) 

Vagns- och ee 
Automobilmålare 

C.V.HEDEN 
SKEPPAREGATAH 27 

Rekommenderar sig I allmänhetens hågkomst f(lr ut· 
f(lrande av allt slags skrldderlarbete. sAv11 bestillnin· 
gar som reparationer. 
OBSJ Bestämda tider. Billiga priser. 

Riks Tel. Osterm. 13 83. 
(A. f. ](54) 

A. Hellslen .... .......... , .............. 40 poing. 
S. S\'enson ...................... 40 
J. f. Lagergren _ ... , .... _ ............ , .... 39 
A. Mild ...................................... 28 

Del befanns alltså, att fÖljande sex voro kvalificerade 
till täflan i mästerskapets andra omgång, omfattande 
en tillämpningsserie mot haIffigur, nämligen: Wahlstedl, 
Reuterskiöld, fagrell, Hagström, Werner och A. Hessler. 

All spän ningen nu vid denna tåmng skulle blifva 
ännu större än förut, var blolt så mycket naturligare, 
som .gubben. med sin nyckfullhet plägar spela sky t
lame större och mindre spratt. Dr. Wahlstedt lyckades 
emellertid gifva .gubben. samtliga sina 10 hårda 
piller, hrr Fagrel1 och Reuterskiöld fingo vardera 9, 
Werner och A. Hessler hvardera 7 samt Hagström 
5 träffar, hvadan poängantalet blef: 

Wahlstedt .................................. 50 poillg. 
fagre]] ....................................... 45 
Reuten;kiO!d ................................. 45 
Werner ...................................... 35 
A. Hess!er .................................... 35 
HaiSttÖm ................. .... ............ .. 25 

De tre förstnämnda, hrr Wahlstedf, Fagrell och 
I{eulerskiöld, kvaI'!'ilodo alllså till den si5ta drabbningen, 
lilflan i mästerskapets tredje omgång, en hastig pred
sionsserie mot 5-ringad tafla, som skul1e afgöra, hvem 
som skulle blifva mästerskytt för året. Ledaren ropar 
upp de tre skyttarna, angifver sätlet fö r skjutningen 
och kommenderar teld . , och de tånande smälla af 
sina skot! under de bakomståendes andlösa spänning. 
Markeringen börjar. Man anhAlIer frin skjutstationen, 
att man skall markera en tafla i sänder, och så börjar 
man med dr. Wahlstedts. Där finnes 49 poäng -
af de 50 möj liga - alltså vet man genast, att denne 
blifvil mästerskytt. fagrel1 nådde i denna omgång 
45 och Reuterskiöld 44 poäng. 

Slutsumman blef alltså i mästerskapståftingen rör 
Wahlstedt 145 och för Fagrel1 och Reuterskiöld hvar
dera 135 poäng. 

Det af regementsläkaren dr. Wahlstedt här uppnådda 
resultatet måste betecknas såsom utomordentlig! vackert, 
särskild t om hänsyn tages till hans uppnådda ålder 
och verksamhet, som för öfrigt icke gifver tillfällen 
till någon större träning. Också senterades detta tyd
ligen af de närvarande, när de till ordförandens lefve 
för mästerskytten fogade ell rungande, fyrfaldigt hurra. 

e Helmer Holmberg e 
Etabl. ]865, Juvelerare Allrn. Tet . 5360. 

27 REOERINGSOATAN 27 STOCKHOLM 

Guld·, Silver·, Nysilver och fantasiarbelen. Bestillninl:-lr och 
Repll'IUoner. Förcllninillr oc:h Pörsilvrinilar utföras forl, vill 
och blllli'. (A. P. 1953) 

d4 
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Därmed vora läflingamt slut, och man aftroppadt 
till sladt:n fOr atl kl. 8 e. m. åter samlas ä hotell 
Kronprin~n, där skiutkommitteen IriiHat anstalter för 
utdelningen af dagens IrOreeT. 

S. A. F;I mästerskytt 1913. 

Prisutdelningen förrättades af ordföranden, frih. S. 
Rålarnb, som dll.rvid talade för pristagarne och särskild! 
framba r en hyll ning för mästerskytten. Han hoppades, 
att de, som IIU icke lyckats erhålla pris, icke därför 
måtte förtrOtta~ ulan fortfarande med vaket intresse 
deltaga i föreningens arbete och läflingar. Tal. manade 
äfven de närvarande alt söka få sina vänner och 
bekanta att fullgöra sin plikt mol föreningen, att 

Hans Anderson, Urmakare. 
Urohandel di! Optisk RI/Ii ... 

"0 KU NOSOATAN "0 
O Allm. Tel. 18234 O 

TIDTAOAREUR billigt. lIma Amer. fingerpincenez 
i 12 ku. &:u[ddoubl~ till Kr. 4.50. ficklampor o. tillbehör. 

10% rab,tt till medlemmar. 
(A. f. [946) 

c. P. Höglandel's 
Sko-Etablfssement. 

32 Ma/msklllnadsgafan 32. STOCKHOLM. etablerad 1870. 
III/m. r"l. 5885. 

88sM·llnlngar och reparationer uf· 
fikas. ryslologlska o. HyglMiska 
Skodon tillverkas av b4sta mat.r/el. 
OBS.! HO! mle tillverkn Univenal· 
kängor lör dem, $Om hava Inlle lör 
plattlötter. OBS.! för ,tt fl skodonen 
torra frin kvi ll IiII morgon al IlgeRS 
de med sid'n mot eo[vet. 
(A. f. 1933) 

nämligen skj uta sina 50 skott, för alt föreningen där· 
igenom må erhålla anslag. 

Härefter följde gemensam soupe, som serverades 
utmärkt och gjorde stället all heder. Så bänkade man 
sig vid det obligatoriska långbordet, där ett gemytligt 
samkväm nu som alltid, då S. A. f :s skyttar samlas, 
utvecklade sig och fortgick, under skålar, tal och skåmt, 
till stängningsdags, då vi skildes ål, bel1ltna med vår 
dag och önskande hvarandra ett .väl mött. nästa gång. 

Stockholms sk~teförbunds fältskjutningar. 
Söndagen den 26 oktober hade Stockhol ms skytte

förbund anordnad! fältskjutning, den sjätte för året, 
vid Knista ~ård, 2 km. frlIn Turebergs sl:n, dit da
gens omkring 400 skyttar kl. 9,82 r. m. med tåg 
beg1lfvo sig, åtföljda af rörbundets v. ordrörande 
öfverslen Juhlin-Dannfell. 

På Knisla gårdsplan ställdes skyllarne upp och 
erhöllo af fältskj utningens ledare, sergeanten Ternbom, 
underrättelser om dagens skju tning. Sedan härefter 
indelning till patruller ägt rum, hvarje bestående af 
10 man, kunde dc: fOrsta afmarschera vid I/, II-tid!: n. 
Vädret var det allra bästa. 

Målen voro för den äldre klassen som vanligt fem. 
Det försla var en haiffigur p1I 250 m., tid l 1/! minut 
och 6 skott. Andra målet bestod af helfigurer, 
springande åt vänster, på 410 m. afstånd , 6 skol! på 
I minut. När detta mål beskjulits, blefvo snedl lill 
vänster på 260 tll. afstånd, tredjedelsfigurer synliga; 
skjullid 45 sekunder, 6 skolt. Fjärde målet var 
fjärdedelsfigurer på 210 m. ais tånd alt beskjutas med 
hastig eld under 30 sekunder med obegränsad! antal 
skolt. Sista målet bestod af tredjedelsfigurer på 225 m. 
afst1l.ndj 6 skott på 1 mi nu!. 

Den yngre klasse n hade i sin bana tre mål, det 
första tredjedelsfigurer på 205 !n. afstånd, I 1/2 minuts 
skjutlid, det andra haIffigurer p1I 300 m., skjullid 
t minut, och del tredje uppdykande fjärdedelsfigurer 
på 200 m., obegränsad skj uttid. 

ITALA 
med motor utan ventiler och slid. 

Oeneralagent .-

O. J. Olsson, 
Riks [35 94. 

Nybrogatan 57. 
Stockholm Ö. 

Allm. 2073. 

Resp ektab/a aJl~nter antages. 
(A. F. [929) 
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8/iinnväsfar, 
jämte övriga ekiperingsartiklar av .kinn. 

c. Arndtz. 
Kungl. t lovleverantör. 

Matmtorgsgatan 5, Stoc:kholm. 

(A· F. 1940) 

Allmänna För- , 
medlingsbyrån 

Riks 1639 - Allm. 322 
(A. P. 1928) 

Efter skjutningens slut förrättades prisutdelning. 
Af i skjutningen deltagande S. A. f:are eröfrade 

följande pris. 

Mäsfuskapsk/assen: 

10 pris. J. F. Lagergren ............... .. ........ . 20 tro 
20 • 12 » E. Hellsten ................................ . 

Äldre klassen: 
14 pris. 
22 • 

Gid. Ericsson 
Nils Hellsten 

19 • 
17 • 

Yngre klassen: 
23 pris. H. francke .... ............................ . 12, 

Den af S. A. f., i samband med fältskjutningen 
anordnade täflingen gOlf till resultat: 

I 
2 
3 
4 
5 

Äldre klassen: 
pris. R Ortegren ... .. ........... ............... 24 Ir. 
• J. F. Lagergren ..... .................... 20 
• R. 
• E. 
• v. 

Jonsson .......................... 20 • 
Hellsten ............... .................... 20 • 
Ras mussen ................................ . 20 • 

Hrtiklar fOr ==== 
'Sdroll oell Spel, Beklildnoder lör 
'Sdlotlsm~n oell t:urlster, Browning. 
pistoler oell Elmmunltlon, Hilng. 
mollol, Kulörta 1\lldor oeh ryruerkeri. 

Billigast och bOst hos .... 

Per ltangborg, Birgerjarlsgalan 
ii K. 6. Kronprinsens Holleuelonlör. 

PÄLSVAROR ~:,j;:,!;":':; 
Ernst Lundh, Körsnär, 

25 UPPLANDSGATAN 25 
Bcslillnlneu och moderniseringu mottaeu o. utföras med stOrs ta 
omsorg. A!1m. Tel. 21072. (A. f. 1(36) 

Sunesson & Ström 
tlerrskrädderi 

31 Bfpgep Japlsgatan 31 
Elegant a ... bete. 

Goda tyge ... . 
(A, f. 1(43) 

Yngre klasseIl: 

RIkstel. No ...... 329. 

RII".. Tel • .56 '19. 

pris. O. Lejdsträm .. ........... ..... ... .......... 12 tro 
,S. A. F:s hederspris :> vid denna tämng eröfrades 

af E. Hellsten. 
Resultatet af gruppläflingen läses här nedan. 
Hvad nu särski ldt S. A. F:s skyttar beträffar, för

följdes de denna gäng af en gemen otur. På annat 
sätt kunna vi icke förklara de ringa framgångar våra 
skyttar vun no. Vi Hllälo oss ju i fOrra numret ut
tala en säker förhoppning, aH vi redan med denna 
tartan skulle harva mausergeväret oss tryggadl, då vi 
redan bOlde 36 poäng. Nu dröjer det emellertid -
men blott till nästa täilan, den 23 november, få vi 
vid alla goda makter boppas. 

Resultat vid grupptäflan mellan 
föreningarna : 

I. Södermalm-U[jeholmens skl ..... .............. ........ 100 tro 
2. Slockholms Iriv. skarpskl. .............................. 99 
3. PO$itionSIrI.-re2'. skl. ............ ... ..................... 94 
4. Kunesho[ms ske. .. ............... . ..... ......... .......... S6 
5. SkOlunedomens skf. .. .... ........... ... ... .......... ...... 86 
6. lifgardcts till hiS! skl. ... ..... ............... .......... 84 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas a f 

läkare och tandläkare. 

VARJE SPORTSMAN bör ha lNGERSOLLS garanterade ur. 
Kr. 5, 5: 50, 6: 50, 8 o. tO. Armbands· Kr. 9. 

AMERIKANSKA UR-IMPORTEN ==== 
46 Hlaraber • • gatan 46 (A. F. 1927) 
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7. ÖStermalms skf. • ..................................... . . 
8. Stockholms Centrallkf. o •• 

9. Svn ini. Urs skf. . ........ : .......... : .. ::::::::::::::::::: .. . 
:~: ~.~ri~a skf . ................. . .... .......... ............ . ::: 

12. S~ertEes· · K~~i~~j~iio~~·~i~i~ ~kki ·::::::··· ··· ········· ··· 
13. Svea art. rti. skf .•... ... .. ....•• ••• •.•... . :::::::::::::::· 
14. Svea Iirlt'.rdes und. off. skf ........................ .. :. 

82 Ir. 
82 
76 
71 
68 

" " " 
Resultatet efter nu afhållna 6 skjutningar 

är fö1jande: 
I. St()(;kholms friv. skarpskf. ... ... ..................... ss poäng 
2. Södermal rn - LiljchoJmcns skf. . ....... ............. 44 
3. S. A. F. ...... ...... ........ .... . ........ . ............ 37 
4. Östermalms skf. ...... .. ................ .. ....... .. . 34 
5. Kungsholms skg. . ................ ....... .... .... ... 26 
6. Stockhohns Centnl skf. .......... .. ... ............... 24 
7. Skolungdomens skf . ..... ............................ 24 
8. Svea ing. kArs skf................. .... ...... . ......... 20 
9. Sveriges KontorislfOrening skkl. 17 

10. Posilionsart._reg. skl. .... ........ ...... 16 
II. Katarina skf ...... .... ::::::::::::::::::.:::: .. ........ 15 
12. Ufgardets till hist skf..... . .......... 15 
13. Svea llfgardes und. ofl. sk' .... .... .......... · ...... l4 
14. Svea art eg kf . ... .... .. ... ....... .. . 

Skyt ttföre~in ' e~ ;i: .. ·;····· .... · .... · .. · .. ··· ...... · 11 
15. O g S. .............................. 3 
16. öla lifgardes skf. .... ......... ..... ..... ........ ..... 2 

• 

MEDDELANDENi 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN J 

Orienteringslöpningen, söndagen den 19 
o~tober gynnades af vackert höstväder. Banan, 
hVllken fågelvägen mälte dryga lO kilometer och lagts 
genom mycket kuperad terräng var nog ganska på
kostande f~r dellaj:arna. Starten var vid ÖSby, med 
kontro~lslahoner Vid Sko~svik samt Rösjötorp och med 
mål Vid Danderyds slallon. Som försie man inkom 
H. fri man med S. Svenson som _god andre •. 

Söndagen den 2 november anordnas orien
teringslöpning till fols. Samling vid Sallsjöbanans 
stn i Stadsgården kl. 9 f. m. 

Hpp SKl'TTJlRI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hiirme~ hava vi nöjet meddela, all vär ammunition for 
mausergevär laddad med Ekmans nya spelskula .Olympia . 
enHgt anställda prov besitter en enorm träffsäkerhet varfö; 
den är bilst lämpad rör prisskjutningar såväl mot tatla som 
ä rd!tskjut~ing, vilket även visade sig vid de Olympiska 
Spelens SkJutni ngar. Besti II en prOfladdning och vi garan
tera ett storartat resultat. 

A.·R. Skytteföreningarnas Vapenaffär 
B ryggaregatan 9, STOCKHOLM. 

TäfJing i sim ning å 1000 meter anordnas i 
Central badet tisdagen den 25 november kl. 7 e. m. 

Prof för idrottsmärket i simning kan få afläggas 
vid samma tillfälle. 

Täfling i släggkastning afhölls å Ostermalms 
idrottsplats söndagen den 5 oktober hvarvid \V. 
Clemens segrade med ett resultat af 32,62 meter. 

Fäl tmässiga skodon 

är ett önskemål för hrr skyltar, jägare, landstormsmän 
1Il . fl. Vid armens regementen och skolor ha under 
1913, särski ldt vi nterOfningarna i Norrland, omfat
tande prof fö retagits med ett nytt preparat, Oarmans 
Läderolja, som därvid visat sig fullt tillfredsställande 
och öfverlägsen alla hittills brukade m~del af delta 
slag, afseende alt göra skodon vattentäta, mjuka och 
slitstarka. En insmörjn ing af Oarmans Läderolja är 
afven under pröfvande förhållanden tillräcklig hvar 
eller hvarannan vecka, hvilket, utom det besparade 
besväret, gör att ell dylikt effektivt medel äfven i 
i bruket ställer sig billigare. Oarmans Läderolja har 
också visat sig örverlägsen för skidskor och bindslen, 
som äfven i starkaste köld hålla sig mjuka, för skrid
skokängor och Ofverallt, där det gällt utestänga snö, 
köld och väta. Med dagens nummer följer till Ama
tör För~ningcns medlemmar en broschyr, som närmare 
illustrerar Oarman-oljOlls mångsidiga användning, och 
synes den för hrr medlemmar kunna blifva af största 
nytta, hva rför elt försök rekommenderas. 

~ T og alltib 

~ '- Ebro 
frAn 

TrIfII ritt 
och Dl IiII ",il 

~ra II .. _"pil 
Sport-prhet' ... 
Guldsmeds· 

bolaget, 
• Regerltl;qalaD 8. 

Klicheer 
StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 O xtorgsgatan 5 I 

I 
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'H. MOBERG'" 
f. AXELSON 

JUVELERARE 
KORNHAM NSTORG 49 , STOCK HOLM 

ALLM. T EL. 220.3 RIKS TEL. 99 67 

Te/ej. till Byrån: Riks 6667. Al/m. 6292. 
Telej till Bostaden: Riks Sundbyberg 130. 

" " •• Alfm . Sundbyberg 4 81. 

Klara Expressbyrå 
(lnneh.fvare: c. A. Rydberg) 

11 Stora Vattugatan 11 
.......................................... 
Ombesörjer packningar och flyttningar 
såvä l inom hufvudstaden som till och 
från landsonen. Transponerar pianon, 
res- och fra ktgods. Berordrar brer o. 
paket m. m. Ombesörjer fört ull ningar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

OBS' FörstklassIg sjuk
•• bJr och $j"ksfol. 

Full garanti för anförtrodda uppdrag. 
Mångårig praktik. 

Van och pAlitllg personal. 

Byrån öppen 7 f. m.- 9 e. m. 
OBS.! Öjverlagit Nya Expressbyråns verksamhet. 

~-"Q U I C K"--
Af/agbart specialfäste för utombordsmotorer 

för onbrin(oode II d4c"Qde bAIQr. 

Pö,ilUu och o(togu IOI"n '''Dm/"nlnt· 
pd od/ro 0lonblidl. blfell Juds","'snlnt· 

Ingo missprydande R/ouor och bulol. 

7 
Utsti llnlng : 

Vasagatan 8 
" Sned! emG\ 

Centralstation 

Seth A. Högman 
STOCKHOLM . 

t=J<D)3<O:X3l0:D:::C3~<:D::C:><EXG~ 

8 WILH. ENGBLOM ~ 

I 
GULDSMED I 

: DROTTNINGGATAN 104 : 
• ALLM. TEL. 15847. • 

UIGER flF; • • 

~ 
BÄGARE OCH POKALER U 

• FÖRENINGAR ERHÅLLA EXTRA RABATT. • 
• <SJ:::G)<SJ:::G)<SJ:::G)~<SJ:::G)CS'Jl3)CS'Jl3) • • . 

Förlofningsringar 
af 23 karats guld, modern fao;:on, 
billigaste priser, ständigt på lager hos 

GuldsDled L. Jensen. Teltn6rll.atan leJ. 

Gyttorps Mauserk.rut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okänsligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret sä härdt. 

Gyttorps Öfningsk.rut. 
Öfverlägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särskildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jak.tammunition. 
Gyttorps rökfria bladkrutspatroner 
förena stor utgängshastighet med framträdande förmåga att sammanhålla haglen. 
Marknadens bästa svartkrulsamfllllflition är Gyttorps , Anden - och , Exelsiop. 

6yllopps Sppängämnes Jlflliebolag. 
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AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, MAZETTI§. 
ÖGON-CACAO Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Riksieielon 

4400 
Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 

per heklopaket 45 öre 

delilial - lira;!ig - fjä!sosam. 

MAZETT/~ 

SPIS-CHOKOlAO ER 
med eller utan mjölk 

särdeles fina o. välsmakande 
(A. F. 1914.1 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skolt sändas franko köparens 
närmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra högsta 
.,"'''"'- möj liga pris för de odugliga hylsorna. Genom della utbyte vinna 

föreningarne den fördelen, att deras hylsantal alltid hålles konstant. 
All slaJ:tS skylteammu nition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöuro, 

och betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. 
Särskildt rekommendera vi vår SpetskuleammunItion, laddad med 

progressivt krut. Kulans hastighet V25 = B25 m. 
Pris för nya skott .............. . Kr. 82: - pr 1.000. 

" J, omladdning ......... IJ 54, 50 JJ /,000. 
Använd vid jakt uteslutande våra Normal-patroner. Dessa 

äro verkligen öfverlägsna och harva vunnit lifligt erkännande och enastående 
efterfrågan. 

Landskrona 1913. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
Rikslelefon 91 . :: Te legr.-adrc55: NORMA L. 1------------------, 

Erik Ohlssons T rävaru H. -6. 
TRÄ VARU·, VED· och KOL. 
AFFÄ'R, ÅNOSÅO o. I1VFLERl 

STOCKHOLM, FJeminggatan 4 
Riks Tel. 11 63, 13203, Mim. Tel. 8436, 5950 
SAOVERK _ __ _ 

Flemlngg. 4, StockhOlm, Norrie/ge Angsdg,Norr
tJi/ge, jungfrusunds Angsdgs Aktiebolag, Ekerö 

• Bogseringar o . Varutransporter. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H.W. Öhrström & 80n 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks t. 82 JZ. Sit Paulsgatan 6 A. Al1m. t. al 79. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Ji rnkonstrukUoner, Cisterner oth Autogensvetsning. 

Riks t. 97 44. Östgötagafan 26. Allm. t. J 0476 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ----------------------------~----------~:==:==~:-~::: •• TrytkellutifboJaa;,t SYU stodbotm 1913 

I 
l 

s tockholms 
Amatör 

Ju/numme,.. 
N:o 12. 

Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

8:e årg, 1913. 

Utkommer med 12 nummer 

om Aret ocll utdelas gr.ti,till 

fOrenlnS,n, medlemmar. 

,1.., •• : STOCKHOLMS ... MATÖR FÖRENING. ANNONSPRIS : 

REOAKTÖR OCH ... NSVARIQ UTGIFv ... RE, SVEN SVENSON 

Slhlm' T.1. KIi.I,h. 339 

10 Ore pr mm .• ~1l1l6jd. 
(.paltbredd 100 mm.) 
M.ngin".nnon, 6 k,. R*<iaU,oB'B' o. E..pe<I .• a .... ' H,"dto,rtattl'tlII 43 ... . S'c><:kl>o'm K. 

Vid årets slut. 
Då redaktionen härmed sänder ut del tolfte och 

sista numret för året, är det densamma en angenäm 
plikl alt tacka för det intresse som visats vår publi
kation, och det mången gång välbehöfliga öfverse· 
ende som kommit densamma till del. Ännu ange
näm;re hade det varit atlockså få tacka för elt lifli
gare medarbetareskap från ett mångtal håll, något 
som från början frikostigt ställdes oss i utsikt, men 
dåraf har icke blifvit just mycket. Och dock ha vi 
ju veterligen inom vår krets icke blot! starka karlar 
utan också kvicka och förfaltarfähiga. ÄT det alt 
hoppas, alt de till nästa år skola öfvervinna tröghe
len? Ty all det är intresse för saken, som brister, 

vilja vi icke förutsätta. 
Såsom läsaren af denna lilla gliring kan finna, 

fundera vi på alt komma ut äfven nästa år. Lyck
ligtvis slå våra rebus i år högst betydligt bättre än i 
fjor, lack vare den uppmuntran vi rönt från våra an
nonsörer, våra dock allra mest värderade medalbe
lare, på hvilka vi gärna se all herrar medlemmar af 
S. A. F. också tänka, icke minst nu vid ju laffärerna, 
däl med i görlig mån ersättande det från deras sida 
uteblifna medarbetarskapet i tidningen under årel. 

lJå vi alltså icke harva anledning förmoda, alt sty
relsen denna gång skall behöfva hysa mlgra skrupler 

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

fö r vår utkomst nästa år, då inkomsten varit d rllg
lig, hoppas vi alt träffas på det nya arbetsåret med 
hälsa och stärkta krafter och önska hvarandra till 

den ändan 

en god jul och 
ett godt årsskifte! 

Amatörföreningens täflingspris. 
Deras ändamål och eröfrare. 

En hvar föreningsmedlem, ärven den, som icke i 
likhet med salig Stuta-Pelle funnit, att ,det är lätt att 
få sig en klickt, vet, att S. A. F. till belönande af 
sina mest framgångsnka idkare af skyue och idrott 
har till sitt förfogande utom medaljer och diplom 
Uven ett flertal stIligare vandringspris. 

Då kampen om dessa nu för året är slutförd och 
vi skola till al! rista på historiens blad de lyckliga 
segervinnarnes namn, ha vi troll det kunna vara af 
allmännare intresse att samtidigt friska upp minnel 
med en liten erinran om de olika prisens tillkomst 
och ändamål m. m. samt om hvilka som unuer de 
olika åren allt ifrån deras instiftande eröfrat dessa 
pris. 

Alltid en smula chevaleriska, göra vi då början med 

...................................... 
3uvel, /Ju!d, 

8iifver. 
3alio6s!org 1 

3( 3lnderson ZJYpsilfvel', 

[Regeringsg. 19-21 

...................................... fJCungl 3Cofjuvelerare - tlJegäl' priSkurant! .. ......... ......................... .. 
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A f. IQU 

Damernas pris 
eller som det fullständigare heter, ,Damernas pris 
till 'god och intresserad skYUJ raknar sin födelse
stund fr~Tl den dag i april 1904. då bland andra 
före mngar och andra skytte- och idrottsintresserade 
också S. A. F. stod uppe på Ska nsen under Stock
holms SkynefOl'ounds fana för alt hylla öO-åringen 
öfversle O. V. Balck. De fosterländska känslor, som 
här gi nga starka och mäktiga, anade hos några ~f 
våra mest behjllrtade kvinnor et! besl ut, alt de vid 
nästa festtillfälle ville se S. A. F. samlas under eget 
baller och detta beslut realiserade de så skickligt, att 
vid föreningens nästa årsmöte ~ S. A. F:s kvinnliga 
fankommitte~ kunde skånka oss ej blott den vackra 
fana som sedan alhjämt är vårt kära samli ngstecken, 
Ulan' ett kontant Ofverskott på verkställd insamling af 
4115: 94 kL, som gifvarinnorna anslogo som grund-
plål till en . damernas prisfond , . . . 

Genom ytterhJ!are gåh'or, som sedermera influti t och 
fortfarande få läggas 1111 fonde n, har densamma 
vuxit så alt den nu vid årsskiflet utgör kr. 721: 46 

Årliga' räntan af fonden användes 1111 pris till den 
eller de af föreni ngens anslagsberättigade skyltar i 
högsta skjutklassen, som under året skjutit de 20 
bästa prolokollföHla serierna å 300 m., hälften pre
cisions- och hälflen tillämpnin gsserieL Serie under 
40 poäng eller med mindre än 7 träffar d l1ger icke. 
Endast en gång i lifvet kan en skyll få denna da
Ulernas belön ing. Gör han sig ånyo berälligad där
li1l, måste han dock låta priset gå till dä rnäst bäste 
skyll, S01ll ej förut tllgit detsam ma. 

I år har della pris erörrals af hr O. Ahrenberg 
med 998 poäng. Närmast hon om hann hr Hj. Wer
ner med 996 poäng. 

Allnl. T'fl. lflloo 
Modärnt utförande. 
Försto ri n gsatet i6. 

IUh. T .. I. '101< 11 j . 

Moderara p riser. 
Gru pplotog, afe ri ng. 

(A. f . 19 71 ) 

r. E SCtfNE/DER 
MUSII<t!I'INDLI'IRE och INSTRUMENTMI'II<I'IRE 

8 OXrORGS()IiTIiN 8 

REHOMMCNDERIiR sitt vii/sorterade 18g9r dV gdmliJ 
l .nliniJ Violer och ulm6rkld S/rlkiJr ; v.ll justerdde Lutor, 
Mllndolinu och ()illlrrer. nymkomnd Dragspel. Mun

spel. Slorf unl",'1 Obs./ Hll/b8r" kvm/rena s/rang",r s"m/ 
s/rJing",r mal h",ndsveft. För ovrlg/ 411f som tfll en va'lsor_ 
ferl1d insfrumenlh4ndel hör /l f. (A. F. 1030) 

,111m. 1S07. Rflls 9tJ 06. 

D~merus pris bar förui tilldelats: 

År 1905 hr E. BOSlTÖm .. • .. .. .. . .. ....... .. 959 polng 
" 1906 hr S. Sv .. nson ..... . .... . . ..... .... . . .. . 947" 
" 1907 hr A. Hruler ...... .. .. .. . . .... ..... ... ........ . _ 933 " 
" 1908 hr E. H"sler .. ....... .. ...... .... .... . .... .. .. ~gci ,','. 
" 1909 hr Harry Frlm.n ... ............... . 

1910 hr f. F_grell. .. ... ...... . . . ... 983 • 
1911 hr E. Reulcr'~iöld . . .... . .. . .. ..... . 964 
1912 hr J. f. Lagcrgrtn . . ........ . ... . 997 

Kam ratpriset 

eller , S. A. F:s kamratpris. kan kallas ett tvilling_ 
syskon till Damernas pris. Delta senare kan, SOnt 

nämnts, tilldelas endast ansla~sberätllgade, d . v. s. 
icke . brverAriga . eller . frikalladh skyttar, men just 
bland dessa restes redan frAn börja n krahig opposi
tion mOl denna bestämmelse. För dessa ,öfver
åriga k och ~ frikallade. instiftades dl kamratpriset, 
åstadkommel, ocksA det, genom insamli ng och dona
lioner. 

Kamralprisels fond, 50111 nu \'id lrsskiftel upp
gAr till 721 : 46 kr., vill man gärna se öhd - liksom 
Damernas pnsfond - till 1,000 kr., och tacksamt 
mottagas bidrag lill lika fördel ning mellan dessa båda 
fonder. 

ÅrSlänlan af Kanmlprisets rond användes till pris 
för icke anslagsberältigad medl! 111 af h{lgsta skjut
klassen, som 1111der ärets öfn ingar eller läflingar å 
röreningens SkJulbllna och å dess skju ttider uppnått 
högsIa sammanlagda poängen i 10 precisionsserier 
och lO tillämpningsserier. Icke heller här godlages 
serie under 40 poäng eller lIled mindre Irärfantal än 
7. Priset utdelas endast en gll ng lill samma skyll. 
Och så finns hår en yt1erlil!3Ie inskliin l.n ing: Den, 
som förut tröflOt Damunas pris, är därmed u(eslu
ten från (ållan om Kamrafpriset. 

Denna sistnämnda besHimmelse anse de, SOI1l sa
ken närmast angår, för barock och orättvis, och 1I0g 
synes det väl hArdt, alt därför at! jag t. e.x. ~n ~ång 
i ungdomen hu~nats med Damernas pns, lag Icke, 
sedan jag nått 40-lalel - något som jag ej rår för 
- skall få tåfla om Kamratpriset, om jag för öf
rigl skött mig så , all jag år kvalificerad dä rför. 

• 6 rinil'lId tana var dl gillande. 

WHllBERDS EXrmS· & nOmTRHNXrORT 
22 S TORGAT A N 22 S TOC KHO L M 

Riks Tcl. 87 77 Alhn. Tel. 567 

Ombesörjcr FI)'ttni nli!:ar lill in- och utlandct, tJansporl .. rar 
Pianon, Res- (K'h Fraktgods 111. 111. 

Btfordrar Brev, Pakrt, Cirku lar och Rek lamkori 111. 

111. inom Stockhohn och d~5S omneld. 
Packningar, Emba tleringRr, F8rtullningar och 

Sped Itioner V<'rkst111 u f Of t och bil ligt. 
Allt IIn d ~r lull garanI i. Förvaring al' möblcr m. Jn. billigt. 
(A. f . 1926) 
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Också ämnar skjulkommilten till stundande års. 
möte framlägga försl~g om ändring af ifrågavaran 
de bestämmelse. 

Under innevarande år har illgen skylt lyckats full 
göra de för Kamratprisels eröfra nde gällande ford 
ringarne. 

KaUlra!prisct har förut eröfrats af: 

År 1908 hr Carl Sandbeqr . .. ... . . ...... ...... .. . 
1909 hr A. WahlsIcdl . . ... . 

" 1910 hr J. A. lundegren 
" 1911 hr Axel H. Krozh 

19 12 hr G. E. Evers 

Vand ringsskölden. 

952 poing 
990 " 
9S7· " 
911 · " 
9·11 " 

Delta pris räknar sill ursprung från ett par ele
fantbe!ar, $0111 föreni ngen en gång - det var år 
1904 - såsom en onekligen mycket originell gårva 
fick mottaga af en sin medlem , numera aflid ne köp
mannen W. LundelI. 

På bekostnad af Ivå föreningsmedlemmar, löjtnan. 
len E. A:son Uggla och grosshandlaren Slen Sten
dahl, blefvo de vackra belarne efter ritning af artis
ten Viktor Andren monterade hos Hatlbergs till den 
stiliga Sköld, vi räkna som en af de förnämsta pjä
serna i vår prissamling och som representerar ett 
penni ngvärde af öfver 800 kronor. 

Vandringsskölden, som ständigt förblih'er i fö r
eni ngens förvar, utdelas som pris i form af en mi
niatyrsköld, å hvilken pristagarens namn och eröf
ringsår ingraveras. Samma gravering göres ärligen 
å den stora vandringsskölden. 

Priset tilldelas föreningsmedlem, som icke i an nan 
:.kyUeförening skjuter om statspris och som under för
eningen s öfn ings- och täflingsskjutningar under äret 
i sina 3 bäsla serier om 10 skott ä resp. 200, 300 
och 400 m. mot mål af l/~, l/a och l/t erhåller 
största antalet träffar. Vid lika träffantal ges före
träde åt den, som har de flesta tråffarna pä 400-
meters afståndet. Äro äfven i del fatlet tv! eller flere 
tåflande lika, sker omskjutningar i serier om lio skolt 
på 400 m. mol halffigur, tills olika resultat uppnås. 

I Ar har vandringsskölden eröfrats af hr E. Reufer
skiCld med 85 träffar. 

• 6-r inil'ad tafla var di gillandc. 

Herrkragar i 40 olika m~ellcr och höjd~r 
frin 33 cm. 1111 50 cm.:s stor
lekar föres tl ndill'l pl lager. 

Herrha jsd ukar och Rosette r nyhcttr hvalje Vfeka , billigas 

L1 LJEBLADS HERRE KIPERI NG, 

90 Kungsgatan 90 43 f' lemmi nggatan 43 

GR HM RNS ;~;~:;:"'" 
• . , . ., Jägare, 

~I~DER HR HR5T! Skidlöpare. 
( ~. O L JA - - - - - Pröva o. döm. 
" 1'. 191 7 

Pristagare förut halva vari t : 

År 1906 hr S. S\'cnsson . .. ..... . ............... 7~ trlfflr 
1907 hr E. Boström .... ............... 17 
1908 hr F. fagrell ..................... ..... 76 

" 1909 hr Harry friman ' . ..... . _ .. .. ......... .. . ........ 7S 
191 U hr E. Hessler... ............. 81" 

.. 1911 hr A. Wablstcdt . ..... . .......... 83 " 
1912 hr J. f. lazergr .. n ... .. ............ 83 

Fältskyttepriset. 

FäJtskyttepriset, en silfverpokal, skä nkt 1905 af frtt 
doktorin nan Aslrid Wahl stedt, tillhör de s. k. civila 
skyttarnes krets. Enligt ar gifvarin nan uppställda täf
lingsregler tillkommer täflingsrätl fö reni ngsmed le m, 
S01l1 icke är ell er under de tre senast(' åren varit of· 
ficer eller underofficer. Uieslu!na från låfJan äro vi
dare sl;yt!ar, som geno mgält armens skju tskola vid 
Rose:rsberg, samt de, som under årel täflat om sIaIs
pris inom annan skytteförening än S. A. F. eller inom 
annat skylteförbund än Stockholms. 

Priset tillfa ller årligen den bland de för öfrigt läf
lingsbetätligade, som A fö reningens ord inarie fältskj ut· 
ningar fått högsta sammanlagda poängantalel. Eröf
ras priset tre gånger af samma skytt, blir det hans 
fö r alltid. 

Innevarande år har detta pris tagits af hr F. 
Fagrell. 

Föregående lrens pristagare: 

Ar 1905 hr R. Alcxandersson. 
" 1906 hr Gid. Ericsson. 

190T hr A. Wahlstcdt. 
" 1908 hr E. RCllterskiöld . 

1909 hr Harry Priman. 
" 1910 br E. H ess!er. 

! 911 hr f. f agrell. 
" 191 2 hr I. l .. jlIstTÖm. 

Juniorgeväret. 

Delta pris, som utgöres af ett mausergevär och 
utdelas inom rekrytklassen af S. A. F:s skylteafdel 
ning, har altt sedan 1903 kunnat utdelas. Det året 
och under hvartdera af de tre närmaste var det en 
. intresserad medlem ) , som skänkte mausergeväret. 
Fr. o. m. 1907 har grosshandlaren Sten Stendahl 
årligen påtagil sig den ursprunglige donatorns roll. 

Täflin gsrätl tillkommer de rekryter, hvilka ej före 
täfli ngsårets ingång erhållit nIIgot pris eller utmärkel
selecken rör skarpskjutning. Priset lillfaller den, som 
under skjutsäsongen vid vanlig precisionsskjutning A 
200 m. A föreningens bana i fem på hvarandra föl
jande serier, af hvilka inga få undersliga 40 poäng, 
när högsta poängantalet. Går någon serie under 40 
poäng, står det vederbörande fritt all ,börja på ny 
kula ' . 

l år har detta pris tilldelats hr T. Mo/llander för 
uppnådda 24 0 poäng. 

O·"nska- No,· möbler, slilenl,!!, och !ocdizna, 
.- lör billigt pris, Matsalsmöbel i 

==.~~~~==:::===~ ck frin kr. I~O: - , Singkam -
nurmöbel I björk o. mahogny frin ~r. 350: - , hinviind Edcr dl till 

H . CR T . R .-B. Bpödep na C./ungIlP.n. 
ADOLF fREDRIKS KYRKOOATA 7. 

(A. f . 1923.) 

.. 
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Q~QQ 

~~~ JJ-/IOTlEl A lGLAhS 
E1T AV STOCKlfOLMS ftlODÅRNASTE 

l:a KLASS HOTEt.. (Moderata priser) 
~~ PopulAr Restaurang & caf~. Elegant 
~~~Q Fllstvblng. fGrslag lämnas garna. 

(A. F. 19~1) 

De föregleqde Arens pristagare aro: 

År 1903 hr C. Sandberg ............ . ..... .. ............. 245 poäng 
" 1904 hr J, Hjelm ... ................ .. ............. 244 
" 1905 hr N. A. Svensson .... .. ..................... 234 " 
" 1907 hr Q. C. BolYie ... ...... . . ..... . ......... . ...... 242 " 
" 1908 hr Q. V. frendln ...... ... ... ..... .... ........ 242 " 
" • 1909 hr S, Ekström .. . .. . ... . .. . . . . ... .......... 272 " .. 
,. 1910 hr O. Priman......... . ... ... .. • ...... .. 250 , ... 
" 1911 lir A. Q. Olsson ... ...... .. . ... . ......... . ....... 245 " 
" 1912 lir Allvar Krogh...... .......... . . ... . 227" 

Idrottshornet. 

Detta pris instiftades 1903 och utgöres af ett stAt
ligt dryckeshorn, skänkl af grosshandlaren P. Lang
borg. Sbom namnet angifver, har det till ändamål 
att sporra intresset fOr det idrottsliga arbetet inom 
föreningen. Fr. o. m. 1907 eröfras med delta pris 
också föreningens mAsterskap i~allmän idrott, hvar
med följer föreningens mästerskapsmedalj i silfver med 
diplom. 

* ()-finllad bfla var dA gillande. 

THE TURKISH CICARETTES -

IISPECIALS" 

"COMMANDER" 

(A. f . 19~1) 

C. J. SUHHNQUISTS rInNINON 
tillffklmb flera fönta pri$ och 2utdmedaljtr vid de UI
$lillnin2u, I'ari firman delta2it, dessutom i r della fabrikat 
tf"nt IV luktoriteter som det förnåmsla inom piano
bransclIen. Stllndf2t 112er i modern arkitektur och olika 
trislall· Specialofferter och katalO2" erhåll" hån bbrikens 
utstlllninll, OXlorgsgatan 7, Stockholm. 

(A. F. 1931) 

Idrottshornet skall alltid fOrblifva i föreningens 
ägo, och uallln och poängantal för ärels segervin 
nare ingraveras pil en vid hornet fästad sköld. Pri. 
set tillfaller den, S0111 vid föreningens en gång om 
Aret h1ill na ordinarie hufvudtäflingar i allmän idrott upp
när högsta sam manlagda poänganialeI. Från läflan 
äro juniorer uteslutna äfvensom - sedan 1909 _ 
de, som tMla för annan fOrening än S. A. F. i all
män idrott. 

Poängberäkningen vid denna täflan är ganska slun
dig och väl ägnad just att med de mest idroltsskick. 
ligas hjälp fä så många tätlande med som möjligt. 

Förste man i hvarje tärlan får nämligen lika många 
poAng som antalet färlande, andre man en poäng 
mindre o. s. v. Gör tanande sig förtjänt af vill kors
medalj, Ur han yllerligare för si lfvermedalj 2 och för 
bronsmedalj 1 poäng. Ha några fått lika poängan
tal, få de sUss om segern, d. v. s. brollas. Hittills 
har denna utväg at! få segraren nominerad endast 
behört anlitas två gånger. 

Detta år har Idroltshornl't och fö reningens mäs
terskap i allmän idrott tagits af hr Viking Cronholm 

för"l har pril<!t erörrala Qf: 

År 1903 hr Q. Malmqvisi. 
1904 hr M. Hamiltou. 

" 1905 hr Q. Malmqvisl. 
1906 hr R. A. Ahlin. 
1907 hr J. P. Palm. 

'j 1908 hr M. Oholm, 
1909 hr Harry Friman. 

" 1910 hr Vlkln&" Cronholm. 
" 191 I lir D. Erikson. 

1912 hr D. Arvidsson. 

J. A. lundegrens pris i allmän idrott. 

Att erOfra detta pris slår tills dato som en stol
tare bragd än någon annan, så till vida, att ingen 
ännu lyckats knipa detsamma. 

Instiftadt hOsten 1909 och bestäende af en silfver
pokal af mer än vanlig storlek, en gåfva af förenin
gens idroltschef, afser priset alt egga föreningens 
medlemmar aU så idka allmän idrott, alt de med fram
gång kunna representera föreningen vid offenlliga 
lärlingar. Enligt bestämmelserna skall det tilldelas med
lem af S. A. F., som såsom representant för förenin. 

Ett Rekord i starkt och elegant arbete har satis av 

BEIJEH. S OLY JUPIA SHODON 
som vunnit stor popularitet och som finnas i de flesta skobu liker i landet. 

OBS.! Alla poliserna i det segrande dragkampslaget under Olympiska spelen buro BEIJERS 
OLYMPIA SKODON. 

(A. P. 1915 

STOCKHOLMS AMA rORFORENINOS AIEDLEMSBLAD 

gen vid allmänna idrottstäf1ing~r under ~mma år i åt
minstone hastighets- och ulhålhghetslöplllng, kast och 
hopp kan ltppvisa vissa, närmare angifna resultat. 

Priset är, som sagd!, ännu tämligen nytt. När 
komma våra Idrottsmän därhän, all vederbörande 
få den tillfredsställelsen all utdela della stolta pris? 

Representantpriset 

eller I Vand ringspriset Henric Sjöbergs minne. är till 
minne af af[idne doklor Henrik Sjöberg, en af för
eni ngens stiftare och på sin lid bäste representanter 
1I.r 1905, skänkt af dennes moder och broder, hvilka 
ock uppgjord! stadgarne för detsamma. Del utgOres 
af en större silfvercup, som för alltid stannar i S. A. 
F:s ägo och å hvilken för hvarje år ingraveras 
namnet p5 den, som under det föregående året 
bäst representerat föreningen vid offentliga täflingar 
utanför densamma eller vid skyt!eläflan, till hvilken 
S. A. F. inbjudit äfven andra skyttar än sådana som 
till höra Stockholm eller Stockholms läns skylteför
bund. 

Pristagaren erhåller en miniatyr af den slora silf
vercupen med inskript ion, till ett värde af 50 kr., som 
bekostas till hälften af ene gifvaren , fabrikör Sixtus 
Sjöberg och till hälften af föremngen. 

l år har detta pris tilldelats hr A. F. Forsberg. 

De förell5ende ~rens prislagare liro: 

ÅT 1906 lir G. E. Carlberll:. 
11)07 hr Gid. Ericsson. 
1908 hr S. Svenson. 

" 1909 hr Harry Friman. 
" 1910 hr Viking Cronhohn. 

t Q I I hr J. A. lundev-en. 
1912 hr A. F. Forsbelll:. 

fältdugl ighetspriset. 

Fältduglighetspriset, en bronsstatyett föresl~[Jandc 
en amatOr med gevär ä postament, skänktes hll för
eningen 1907 af föreningsmedlemmen grosshandlaren 
Alfred Hamnqvist med ändamål aH i sin lIIån bi
draga till alt . göra skyttarna till idrollsmän och idrotts
männen till skyltar _, idealtyper af fosterlandsförsva
rare alltså. 

Tåflingsräll skulle tillkomma föreningsmed lem, som 
under året l) icke täflai om statspris i skarpskjutning 
inom annan skytteförening eller annal skyllefOrbund 
än Stockholms, 2) ordentligt fullföljt minst två af S. 
A. F. anordnade orienteringslöpningar till fots eUer å 
skidor, 3) deltagit i minst en af föreningens fältskjut
ningar sam t 4) å föreningens bana skjutit minst fem 
enskilda IiIlämpningsserier å hvartdera af afstAnden 
200, 300 och 400 m. mot resp. kvarts·, Iredjedels
och halffigur. 

G ANDERSSON Ad. f, . • ,'kO,." 5. 
o , Alhll. Tr<1. Br. !i199. 

Ett gott arbetel 
Billig a priser I 
(A. f. 1924) 

Vagns- och •• 
Automobilmålare 

C.V.HEDEN 
SHEPPAREGATAN 27 

Rekommenderar sig i aUmDnhetens hågkomst för ut
fOrande av allt siaIls skrlldderfarbete. sAvll beställnin
gar som reparationer. 
OBSJ BesfAmda tider. Hllliga priser. 

Rik. Tel. Österm. 13 83. 
(A. F. 1954) 

Vidare innehåller stadgarne, alt om någon tre g5nger 
eröfrat priset, skulle del blifva hans egendom för 
alliid. 

Della har lIU inträffat, j del alt della pris i år för 
tredje gången tagits af hr Harry Friman, som därmed 
förvä rfvat detsamma för alltid. 

flltdu2!ighttspriset som under i r 1911 icke LItdelades, Ilar 
annars IlndC"r 'ren tagits af följande förenin~med1emlT'ar IIYilkas 
nimn och lrtal stadgeenligt linnas ~ postamtntel in2rlver:ad~: 

År 1907 hr A. W.lllstedt. 
" 1908 hr S. Svenson. 

1909 hr Harry Friman. 
,. 1910 hr Harry friman. 
" 1912 hr S. Svenson. 

Vandringshornet af 1908. 

Della pris har liknande ändamål som närmast fö
regående eller all af goda idroltsmän göra duktiga 
skyttar. Del består af ell större dryckeshotll och är 
1I.r 1908 skänkt och instiftad! af föreningsmedlemmen 
sysslo mannen Albin Mild. . 

l enlighet med af gifvaren upprättade stadgar hll
kommer här täflingsrält före ningsmedlem, som under 
året I) icke vid skylte- eller idrottstäfling, där S. 
A. F:s medlemmar äg! räll alt deltaga, representerat 
annan sky tle- eller idrottsorganisation, 2) aflagt ve
derbörliga prof för riksförbundets idrottsmärke samt 
3) deltag i! i statspristäfl ingen inom S .. A. F. _ . 

Priset tillfaller bland de sålunda täfhngsberathgade 
den som vid en af S. A. F. anord nad, för denna 
täfli~g i förväg afsedd och bekantgjord fältskjutning 
uppnått högsta resultatet. Eröfras priset tre gånger 
af samme man, behåller han det som si n egendom. 

I år har delta pris eröfrats af hr Harry Frimall. 

Föreglende ~rtns prislagare iro: 

ÅT 1908 lir E. Hagström. 
" 1909 hr C. Björubom. 
" 1910 hr C. Björnbom. 
" 1911 hr Einar Svensson. 

1912 hr E. Haa-s1röm. 

• Helmer Holmberg. 
Elabi. 1865. Juvelerare Al1m. Tel. 53 Cia. 
27 REGERINQSOATAN 21 STOCKHOLM 

Quld., Silver-, Nysilver och fantasiarbelen. IkstlHningar OI;b 
Repuationer. Föri}'l1ningar och Försllvringar IIlfOrl5 fort, \'il 
ocll bil1!1!;1. CA. f. 1953) 
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Bankir Nil s Perssons pris. 

S. A. F:s frikostigaste donalor, bankiren Nils Pers
son öfver lämnade 1911 till föreningen 1,000 kr., i 
form af en 6 proc.-obligation å delta belopp, hvaraf 
räntan lrligen skall användas till efl pris i skytte och 
idrott växelvis. 

TäfJingsråll i skjutning har den, som icke under 
samma eller nästföregående år tärJat om statspris inom 
annan skytteförening eller annal skytleförbund än 
Stockholms och som på S. A. F:s bana lossat minst 
5 precisionsserier på 5 mi nuter mol skoltafla å 600 
m., mins! 5 predsionsserier mot skoltafIa å 400 111., 
hvaraf ingen serie lägre än 35 poäng, samt 5 lill
lä mpningsserier mol halHigur och 7 träffar. 

Priset eröfras af den, som fått högsta medelträff
procenten i ell visst, af skju tkommitten på förhand 
bestämt antal, - dock minst häl hen - af de ordi
narie fältskjutningarne för året. 

I idrott tillkommer råU alt täfla den, som icke un
der samma eller nästföregående år representerat an
nan förening i allmän idrott. 

Pristagare blir den, som under årels idrottsläflin
gar fått högsta pOängsumman efter alt ha fullgjort 
villkoren i minst 10 af de för erMrandet af Riksför
bundds idroltsmårke gällande grenar för år 1911. 

Priset togs 1911 af hr V. Clemens (i idrott) och 
1912 af hr S. Svenson (för skytte). I år, då pri
set skulle utgå i idrott, har ingen lyckats göra sig 
förtjänt af priset. Delta har enligt donators bestäm
melse till följd, all årsräntan lägges till kapitalet. 

s. A. F:s vårutfärdspokal 

är skä nkt i år af Ouldsmedsaktiebolagel i Stockholm 
i syfte alt intressera före ningsmedlemmarne till del
tagande i våruträrden och den därunder anordnade 
fältskjutni ngen. Pristagare för åretblir nämligen den, 

Hans Anderson, Urmakare. 
UrIIandeI di! Optblit. R//ii,. 

80 KU NOS G AT A N 80 
Allm. Tel. t8234 

TIDTAGAREUR bil ligt. hma Amer. f inger pi ncenel. 
i 12 kar. gulddoubl~ till Kr. 4.S0. ficklampor o. tillbehör. 

10% nbaU till medlemmar. 
(A. F. (946) 

e. P. Höglandeps 
Sflo-Etablissement. 

32 M«ImsJrlllnlldsg«llIn 32, STOCKHOLM. e/ablorM 1870. 
iiI/m. Tel. 5885, 

8esfiflning«r och rep«rat!oner /J/_ 
löras. FysIologiska o. Hygienislrll 
SJrodon /illverJr«s av b/lsl« materiel. 
OBS.! Hos mig tillverkas Unlversal
Ungor rör dem, som hava anlair för 
plaUfölter. OBS.! För att U skodonen 
torra frln hill till moreon si ligen 
de med sidan mot golvet. 
(A. F. ~93J) 

SOIl1 fått högsta medelträffprocenlen i tre af Stock
holms skylleförbund eller S. A. F. under årei anord
nade fältskjutningar, af hvilka en måste vara den vid 
vårulfärden. 

Ingell, som under året läfJal eller täflar om sia Is
pris inolll an nan förening eller annat skytteförbund 
än Stockholms, får läfla om vårutfårdspokalen, SOIll, 

tre gånger eröfrad af samme skytt, blir dennes egen
dom. 

Vi,mare !ör året är lir F. Fagrell. 

Prisgifvarnes pris. 

Tack vare frikostiga, svensksi nnade Illän, intresse
rade skytte- och idrottsvänner, har S. A. F. i sin 
hand dessa många vackra belöningar aU utdela. 

Hvad tärlingarne betyda för uppdrlfvandet af sky tle
och id rotlsverksam helen och hvad prisen betyda för 
täflingarne, behöfva vi ej särskildt framhålla. Vi en
dast erinra om, aU i är ell af våra pris, det med det 
stora ändamålet all söka . göra skyttarne till idrotts
män och idrottsmännen !iII skyttar., försvunnll sllill 
vida, S01ll del .eröfrats för alltid.. Visserligen har 
under året föreningen haft gläd jen all mottaga ett 
nytt pris, med eU ändam.ll, som tar sikte på en af 
våra allra mest betydelsefulla arbetsgrenar, fällskjut
ningen, vi mena Ollldsmedsaktiebolagets vårutfärds
pokal. 

Men ... Ja. " Fältet står öppet för nya gifvare. Och 
intet hellre såge vi, än all flere resurser gåfves vår 
förening till uppmuntrande af dem, som vilja offra 
tid, intresse och energi för si n harmoniska utveck
ling till goda fosterlandsförsvarare. 

ITALA 
med motor utan ventiler och slid. 

Oeneralagent: 

O. J. 0,1880n, Ny bro gatan 57. 
Sto ckholm Ö. 

Riks 13.5 94. Al1m. 2073. 

RespektabIR tlgenter sntages. 
(A. F. (929) 
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8/iinnväsfar, 
i.ilDt~ övriga ekiperingsartikllr av skinn. 

C. Arndtz. 
Kungl. Hovleverantör. 

Matmtorgsgatan 5, Stock hol m. 
(A' f. H140) 

• • A. f. 1928) 

g; Zee/e/e/alle/ell 

(rön 

Skjutkommilten 

På grund af utrymmesskäl kunde resultatet af 
årets statsprisläfling jämte extra täflingar icke med
delas i föregående n:r, hvarför nu istället införas: 

Prislistorna för S. A. FIS statsprisskjut ning den 
de n 12 okt. 1913. 

Tufllnl I. 

pris T. Mothander för uppnådda 96 poäng Bägare. 

Tö/finR II. 
l. C. Moqvisl 
2 G. Friman 

ror uppnådda 72 poäng Bägare och brOnSIll. 
6!l 

3. H. Forssberg 
G. Lejdström 

I. E. Hellsten 
2. H j. Werner 
3. E. Reuterskiöld 
4. A. Wahlstedt 
5. F. Fagrell 
6. N. Hellsten 
7. I. Lejdström 
S. J. F. Lagergren 
9. E. D. Hagström 

10. Alb. Mild 

67 
as 

Tufting III. 

ror uppnådda 98 poäng Bäg 
97 

'" 92 
88 
S7 
85 
85 
85 
82 

o silfverm 

PALSVAROR kOpubb' o. 
ili11i2ut hos 

Ernst Lundh, Körsnär, 
25 UPPLANDSGATAN 25 

Bestil1ningu och moderniseringar moITae2S o. utföras med slörsja 

omsorg. Al1m. Tel. 21072. (A. f. 1936) 

Sunesson & Ström 
lierrskrädderi 

31 Bi1'ge1' Ia1'lsgatan 31 
Elegant ar6ete • 

Goda tygltr. 
R Ikste'. Nopr 329. 

RII".. Tel. $619. 
(A, f. 1943) 

II. S. Svenson 
12. A. Hessler 
13. E. Hessler 
14. C. S.lmonson 
15. A. &Ue 
16. G. Ahrenberg 
17. S. Lindholm 
IS. Y. Gellner 
19. G. Boivie 
20. F. Eriksson 

L. Lagerlöf 
R. Jonsson 
R. Ortegren 

l. A. Wahlstedt 
2. F. Fagrell 
3. E. Rellterskiöld 
4. Hj. Werner 
5. A. Hessler 
6. E. D. Hagström 

för llppnldda SI poäng Big. o. bronsm. ., 
80 
7. 
77 
75 
74 
73 
72 7. 
94 Silfvermedalj. 
90 .4 

Jlliisterskapsfäjfingen. 

för uppnådda 145 poäng. 
135 
135 
77 
77 
68 

Töfling A. 

, Itlavwu skyltar. 

SiifIlermedalj. 

Bronsmedalj. 

l. T. Mothande r för uppnådda 90 poing. Bätare. 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygellol - mUllvatten, tandpulver, tandcremc, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 

VARJE SPORTSMAN bör ha INGERSOLLS garanterade ur . 
Kr. 5, .'): 50. 6: 50, 8 o. 10. Armband!· Kr. 9 . 

AMER I KANSKA U R-IMPORTE N ==== 
4() K l araber gsgatan 46 (A. t.-. 1027) 
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I. H. f'orssberg 
2. C. Moqyist 
3. G. Lejdström 

2 Itlossffls sirp/ar. 

(ör uppnådda 88 poing. 
87 • 
85 

Taf/ing B. 
2 kIlusms skyt:ar. 

I. G. Lejdslröm tör uppnådda 6 tr. 
2. H. Francke 4 • 

I. E. Hellsten 
2. F. Eriks.on 
3. E. Hessler 
4. L. Lagerlöf 
5. S. Svenson 
6. F. FagTelI 
7. C. Gripenstcdt 
8. N. TiN!n 
9. J. A. Lundegren 

10. R. Jonsson 

L R. Örtegren 
2. R. Jonsson 
3. N. Hellsten 
4. G. Ahrenberg 
5. L. Lagerlöf 
6. A. Ban~ 
7. E. ReuterskillId 
8. H. Friman 
9. S. Lindholm 

10. N. Ti~n 

l. F. Eriksson 
2. G. Ahrenberg 
J. R. Jonsson 
4. I. Lejdström 
5. A Balle 
6. L. Lagerlöf 
7. R. Ortcgren 

3 1t11JM~lIs skyfwr. 
rör uppnldda 10 If. •• 

• 

Ta/lini C. 
för uppnådda 112 poäng. 

112 
103 
103 
101 
99 
!l9 
97 
95 
95 

T,;jling D. 
rör uppnådda 184 poäng. 

8. J. A. Lundegren 

IBO 
179 
17. 
172 
170 
165 
163 
158 
156 

9. N. Tiren 
10. H. Friman 

Afhållna täflingar. 

Bägare. 

Bägare. 

Bägare. 

Bägare. 

Bigare. 

Friherre S. Rålambs mausergevär. 
Den 9 november tällades det å norra skjutbanan 

vid Kaknas om det af föreningens ordförande, kap
tenen friherre S. Rålamb, skänkta mausergeväret. 

Striden var skarp, llIen utföll till förmån för löjt
nanten N. Hellsten, som uppnådde 189 poäng. 

Samma poängantal hade jur. stud. I. Lejdström, som 
emellertid hade mindre antal riktprickar. 

Samtidigt var tåflan anordnad med insatsskjutning, 
hvilken ul{öll så: 
I:a pris I. lejdstf"Öm ............ ...... ........ .... ........ 189 poäng 
2:3 " T. Mothinder ......... ............ ........ ...... 181 
3:e " N. Tir~n ... ...... ......... ... ..... ..... 180 " 
4:e " E. Reuterski61d ................................... . 180 " 

Punsch 

-~~~~~~ 

Till dessa resultat skulle vi kunna lägga ännu en 
lång rad med vackra siffror, vittnande om alt skjut
skickligheten verkligen står ganska högt inom för
eningen, 

• • • 
Vandringshornet af 1908. 

Denna täflan försiggick i samband med Stockholms 
skyUeförbunds fältskjutnin g den 23 november och 
gaf till resuHat, atl herr Harry Friman tog hornet 
med 16 poäng. 

Samma poäng hade hr E. D. Hagström, som två 
gånger förut eröfrat detta pris. Hade han nu inte 
råkat bomma på första målet, skulle han tagit priset 
rör alltid . Med deltagande för den intresserade och 
;;kicklige skytten· idrottsmannens otur, gratu lera vi oss, 
d. v. s. föreninge n, som lite till får behålla priset. 

• • • 

Stockholms skytleförbunds fält
skjutning. 

Denna fältskjutning, som skulle hållits den 30 no
vember, gick i stället af stapeln den 23 november. För 
oss hade nu denna skjutning sitt alldeles speciella 
intresse däraf, att vi då äntligen blefvo i tillfälle taga 
mausergeväret, lI vars eröfrande vi gjort oss räkning 
på betydligt tidigare. 

Resultatet för de lättande grupperna såväl den da
gen som slutresullatet för året synes här nedan, där 
vi nu alltsA innehafva 4:e rangplatsen inom förbun
det. Vid förra årels slut hade vi 3:e, efter andra, 
tredje och femle skjutningen i år 2:a, efter fjärde 
och sjätte Skjutningen 3:e och nu eHer sista skiut
ningen 4:e! Ar det rimligt? 

Summa summarum: Vi ha haft otur, 11It oss säga 
detl Men ocksA: Utom oss rycka upp oss! 

Resultat vid gruppskjutningen. 
\. Stockholms friv. skarpIkf .................... ............ II . tro 
2. Öitermalms skf. . ... .... ... ........ ... ..... ..... 105 
3. S&!ttmalml- Liljeholmtfl$ skf....... ..... 103 
4. S . ollln&domens skf. ..... ............ .. ... . ... ... ... 100 
5. Kun&sholmcns sk&. ........ ... .......... ... ...... . ..... 94" 
6. Stockholms CentrII skf.. .... ... . .. 89 " 
.&L"...._ ~. 
8. Svea ini. Urs skf. .. ... .... ..... ...... . . . 84 
9. Svea lif&ude-s und.-off. skf. ...... . ... ..... 81 " 

10. Lif&ardets till hiS! skf. .. ........ . . .......... ......... .. 80 " 
Il. Sveri&e5 Kontoristf6reuings skf. ... ........ 79 
12. Kal3rina skf. ..... .... ........... ..... ...... ..... ... 76 
13. Positionsart.·reg. skf,..... ......................... 12 " 

HUGO HILDEBRAND 
Stockholms centra Inte assuransaffär 

Skeppsbron N.·o 18 Riks cc.b Altm. 2296 kl. 9-5 
Personligen kl. Q-] \, ~ -5 

förmedlar i förstklusiKa oolag 
UF· BR.AND. STÖLD-

Kllpltd- Olycksflfll- O/u· 
Splfrklfne- Olfncntl· Sjö-

Llfrinte. Automobll- Vilttenskade-
SjukflJrsikrln/{. R.ue/6rsikr ltlll. försikring. 
Obs. I Br~ndförsikril1g af personlig lösegendom uti \:a kl. hus 

af sten, koslar ~tldajt 40 iirt pr tusen. 
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Resultatet efter årets sju skjutningar 
är följande: 

I. StOCkholms friv . skarpskf .............................. 6~ ~ng 
2. Söderm<llms- Liljeholmcns skf ....... ............... !l2 " 
3. Öllerm31ms skf. ............... _. . ..... . ....... 43 
•. S. A. F. ..... .. .... .. ..... ............ 11" 
!I. Kun~sholml skfl!....... ....... ..... ......... ..... ... 32" 
6. Skolungdomens skf. ... ...... .. ....... ..... 3\ 
7. Stockhohns Central sk!.. .. . .... ... ... ... ...... 29" 
8. Svea Ing. U rs skf.... ........ . ....... ........ 23 " 
9. Sveriges Kontoristförening'S skf... . ........... 18 " 

10. Posltlonurt. reg. skf ...... ...... ............. 17 " 
It. Katulr.3 skf. ... ..... .. . .......... .. . 16 " 
12. Svu lifgardes und. -olf. skf..... . .. . .. . ....... ..... .. 16 " 
13. Llfgardets ti11 bäst skf. . .......... ........ .. 16 
U. Svea art. Teg. skf. .... .... .............. 11 " 
15. Skytteförenin&en .J. S.' .................. ......... . 3 
16. Oöta lifgardes skf. ... .... ...... .......... 2 

I den af S. A. f:". samtidigt anordnade extra lär
lingen blef resultatet följand e: 

A/dre .lasstn: 

]:1 pris N. Hellsten ..... .......... . .. ........... . ... ..... 23 poing 
2:. ,. R. Örtegren .... . .......... ......................... 22 
3:e " F. Eriksson ................ . ................ 2 1 
4:e "Oid. Ericsson ... ....... ... ....... 18 

Vn~rt .la~tI: 

l:. pris T. Mothander . ........ . ................. q poin& 

-S. A. F:s hederspris_ vid denna skjutning tiHröll 
herr N. Hellsten . 

Af S. A. F:s medlemmar hafva följande under 
detla Aret uppfyllt fordringarna för all få deltaga i 
täflingen om mästerskapet i fäliskjulning inom för
bundet, nämligen: hrr F. FagreIl, H. Frimall, E. Hess
ler och J. F. Lagergren. 

Inom hela Stockholms skytteförbund utgör antalet 
skyttar, som uppfyllt nämnd:! fnrdring:!r .17 . 

• • , 

Klubbafton. 
Lördagen den 15 november afhölls å Restaurant 

Anglais S. A. F:s sedvanliga höst.klubbafton, som 
denna gång till största delen var besökt af Idrotts
männen inom föreningen. Prisutdelningen ägde rum 

PER LANOBORO - Idrottsmagasinet 

5 Blr!cr JlrlsgltlR 
Rlh@073 AllIII. 7 8\ 

firtiklar tör 
Vinteridrott 

STOCKHOLM. 

Passande 
Julklappar 

Skidor. Obs.! Stockholmsskidan samt de moderna finska 
typerna. Nylld i birtdrtitlgar. 

Skridskor, största sortering. EnSlmförsäljning för ti.gens 

rörskridskor och Salehows orig. ligurskrldskor. 
Skridskosegel med alla lilIbehör i bisla utförand~. 
ffockey.klubbor i 20 olika sorter. Obs.! Rörhockeyskridskor. 
I(li./kar och SparkstiJtt/ngar. 
Scoutart/klar i slor sortering. KataloJ( pA beeiran. 

vid 9-liden på anonen, och Hngo de lyckliga \'in
narna Illollaga sina under sommarens lopp förvärfvadc 
både många och vackra pris ur Ordföranden Friherre 
Rålambs hanu Ovationerna tilltogo naturligtvis i 
styrka, Ilär n~gon åf vära Old-Boys framträdde lör 
alt mottaga sin lrofe. I dntan på supen bjöds 
de närvarande Amatörerna välvilligt på elt batteri 
iskall ~ Cederlund ) hvilket, som man kan förstå, 
pl det ,Iifligaste~ senterades. Under den kordialaste 
sllin'lIling , startades , supen vid II ~tiden. Det extra~ 
smörgåsbordet med tillhörande ,smavarmt, nedskölj_ 
des med _lilla pärlan., hvilken snart efterföljdes af en 
ny liten pärla. At! d~n därpå följande skogsfågel n 
gjorde skäl för namnet, och ej blott var imitation, 
kunde undertecknad konstatera, som ltminstone vid 
ett tillfälle fick hela munnen full af hagel. Vid kaffet 
och avec'en började talens och de lillhörande taktfasta 
hurraropens mångfald, vännen Adrian och under
tecknad handlerade klanglådan och vår f. d. Klubb
mamma Axel Hultman (numera omdöpt till mormor) 
sörjde för alt skrattmusklerna vora i rörelse! 

Jag glömde all se på klockan när vi gick. Hak. 

Danssport. 
s. A. F. på bal hos Pinet. 

Ofver ojl.lrgårdsbron svängde bil på bil 
med människor i pi ils och i schal; 
1111 Pinet, till Pinet, man for som en pil: 
det var dik S. fl. F. hade bal. 

Där var grannlåt, och glitter och ljus och musik 
och behag och skönhet också; 
fast i stallgång knappt doftade romantik, 
var där tretligt och roligt iindA. 

t en loge satt styrelsens högsta klenod 
och medverkande också en skock: 
oiir salt Oscar Bergström, den sångaren god 
finna Hammarstedt ju fanns ock. 

Ja, då kan ni tänka er att där var väld igt roligt. 
Skam på er Amatörer, all ni ej infunn it er mangran
nare. Visserligen glänste här och där en förtjänst
medalj och en S. A. F-stjärna, men det borde vål 
varit många fler. Därmed är ej sagt att P int:! ej 
var besökt. Jo då, tar man i betraktande de genom
gående höga priserna, kan man säga at! Cirkus var 
väl besatt. 

Och Pinet gjorde sin plikt, och two steep, ta ngo 
och boston afIöste hvarandra. Den utlofvade tangon 
af , publikens speciella gunstlingar . var så fin alt 
den inte syntes. Pauserna utfylldes, nej uppfylldes 
af Oscar Bergsiröms och Anna Hammarstedts hurtiga 
$Anger till Adrian Dahls präktiga ackompanjemang. 
Den förre föredrog bl. a. en af en för oss Amatörer 
välkänd signatur skrifven .Visa för dagen" som 
återfinnes å annat ställe. Den slog mycket an. 

Jag har tagit mig friheten sälla danssport som 
öfverskrift och vill därför redogöra för det rent sports
liga i en sådan tillställning. 



10 STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINOS M EDLEA"SBLAD 

alltib 
ebra Klicheer 
frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allnl. 8775 
Riks. 877!) 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Dans är knappast sport i ordets egentliga mening, 
men få nöjen äro så nyttiga som träning. Kandidat 
Sten ström som sam öfver Öresund, ansJg dans som 
charmant träning för si mning, men hur mycket när
lIIare ligger ej då att dan s är god träning för löpare. 
Vår utmärkte löpare Zander är en charmant dansör 
och vinterns alla dansnöjen fördärfva säkert ej hans 
goda form. Upp därför och dansa, idrottsmän! Låt 
bli all alldeles stel na till under vintern. 

Utom denna nytta - hvilken estetisk njutning är 
det inte alt under eldig musi k sväfva fram med ell 
fÖr1jusande litet väsen i si na armar - väger det så 
där en 90 kg. kan nöjet vara Ivif\'elakligt - all 
känna tvenne hjärtan klappa i (akl, heta kinder och 
. ... ja, jag törs knappast fortsätta . Men akta edra 
hjärtan gossar, ly Ur en flicka tag i er kan det bli 
slut med all idrott. Se på . ... nej inga namn. 

Thes. 

Visa för dagen. 
vid S. A. fIS Solrl!: A Pin et d. 6 dec. 1913. 

(Me!. , VI Kl iifoer d.,,· 
_llntl. KrC). 

Go' uå'nner i afton ni .s4! - fallera 
Uppd estraden vännen Oscar $. - fallera 
Jag en uisa ville tralla , 
Hjiilpen till med .faderallal. 
Nu jag hoppas, alt alla ii' me' - fallera. 

Nd'n glädje ska' miinniMt.an ha' - fallera 
Frir annars blir det inle rikligt bra - fallera 
I udr .JImalörförening 
Var dd alla af den mening 
Lile' dans, det del är del, rom göra' t Mt.a'! - fallera 

I höslas dd slog vi pd slort - fallera 
Med läflingar, hvars make ingen sporl - fallera ' 
De' Uur internationella 
Och sd högl de skulle smälla, 
Xen .s4! det Mt.u lle aldrig ui gjort - fal/era 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel. ZI 45 Orefturegatan 28 Allm. Tel. 294 

Verkstä ller a lla s lags plAtslageriar beten. taktäcknin
gar med koppar och zink, galvaniserad och svart 
järnplåt. Takstrykningar och reparationer. Billigaste 
pris I förening med noggrannt a rb ete. 

Nog lYckade uar de förslds - fallera 
Och väderleken ock.ro uar famos - fallera 
Aber, ser ni, publiken 
Af den bleJ mall sviken 
Och sd gick det ddligt i Ids - fallera. 

Fasl vana uj ii' ~kjuta pd - fallera 
Och hade be.skydd af H . K. H. - fallera 
Gick vi ensamma och sta$$a 
Och uti udron kasro 
Blef eff hdl rom var slorl .rosom sd! - fallera . 

Nu ska' ui ta' s/eadan igen - fallera 
Och ri/eta kasron ulaf själ/va den - fallera 
Sd det renl af rinner öfver 
Vi .ro uäl det behåfver 
Ty hdl finns off $lappa, jo-jo men - fallera. 

Hiir /ean man ju md som en prins - fallera 
Och myckel under aflonen del hinns - fallera 
Hej, bröder, Amatörer 
Vet är bara off la för er 
Tänk. .ro mJnRa Mila, rara kvinns' de' .linns - fallera 

Xd alla beidina ui se - fallera 
Xed denna lilla glada soir~ - fallera 
'Vi fröjda vdrl sinne 
Det ii, lifuel pd ell pinne 
eller rältare, lifuet pd 'Pinet! - fallera 

C. O. S. 

Tritri ritt 
oelI. al ";'11 1I'1l 

~r. 4 .. _ kip'-

SportprUer 

Oh 

Guldsmeds· 
bolage~ 

• fl egerlllgillltan t. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herrar Amatörer! 
Viil#iomna till Hote1 Kung Carls matsal &. cafe Moderata priser 

O BS.! Större och mindre rllm för privata beställningar. 

Vördsam! 
Olof IlJnsson 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f. d. Direklör för Park Hale!. 

STOeKt/OLMS AMAT()R.1'ORENINOS MEDLEMSBLAD 

f. AXELSON 

JUVELERARE 
KORN HAMNSTORG 49 , STOCK HOLM 

ALLM . TEL. 2203 Ri KS TEL. 9967 

"QUICK"-
A f tagbart specialfäste för utombordsmotorer 

fiir ollbringolJ(le drIlIdIode bd Inr. 

P 4sllfles och nfl"gu 
InJ "" 1 1"(> iigollbllclt. 

'''te" IlIumflh,hllf· 

'''!fe" IIcdlmu!$nl"lf· 

II 

Tele! till Byrån: Riks 6667. A 11m. 6292. 
Te/ej. li/1 Bostaden: Riks Sundbyberg 130. 

, 
Sned t emot 

CentralstatIon 
" " " 

Allm. Sundbyberg 4 81. 

Klara Expressbyrå Seth A. Högman 
STOCKHOLM. 

(lnnehllfvare: C. A. Rydberg) 

11 Stora Vattugatan 11 
.................... ...................... 
Ombesörjer packningar och HYllninga r 
såväl inom hufvudstaden som till och 
från landsonen. Transponerar pianon, 
res~ och fraktgods. Befordrar bref o. 
paket m. m. Ombesörjer fönuIlningar. 
...........•....................•....•... . 

OBS I Fiirslklsss isr sjuk. 
• b Ar och sjukstol. 

full garanti för anförtrodda uppdrag. Förlofningsringar 
Mångårig praktik. 

Van och pAlitlig personal. af 23 karats guld. modern ra~on, 

Byrån öppen 7 f. m.- 9 e. m. 
OBS.! Ö/verlagit Nya Expressbyrdns verksamhet. 

bitligaste priser. ständigt på lager hos 

Guldsmed L. Jensen, T .. ltn6r" .. t .. "" 19. 

Gyttorps Mauserk..rut 
är i hög grad jämnt, äger väl afvägd styrka, är relativt okänsligt för fukt 
och temperaturväxlingar, sliter ej geväret sä härdt. 

GyUorps Öfningsk..rut. 
ÖfverIägsen kraft och stor okänslighet för fukt äro de egenskaper, som 
särsk ildt utmärker detta krut. 

Gyttorps Jak..tammunition. 
Gyttorps rvkfria bladkrutspatroner 
förena stor utgångshastighet med framträdande förmåga att sammanhålla haglen. 
Marknadens bästa svarlkrulsrlllWlIlIlitioll är Gyttorps »Anden » och »Exelsior». 

'\ 

Gyllopps Sppängämnes 71kliebolag. '-________________________________ ,J 
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AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 

Se med Edra eg'na ögon 
att Ni fär Mazettis ögon 

Drottninggatan 31 
••••••••• 

Rikslelefon 
4400 

Ni är då säker på att.!!!.!!!! erhålla en 
delikat, kraftig och hälsosam eaeao . 

Varnas för eflerapningar af påse och 
etikett! 

Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• (A. F. 191 4) 

SKYTTAR! Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi 
alltid största omsorg åt ingående order. Snabb expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

AlIl1d uyladdad ammunition. Silval nya som omladdade skott sändas franko köparens 
närmaste station vid parli om minst 1,000 st 

VL L 0111 sä önskas, de kasseraCle hylsorna 1II0t lIya skott, och -godIgöra högsta fi"""'"""' mbjliga pris för de odugliga hylsOTll3. Genom delta utbyte vinna 
föremngarne den fördelen, att deras hylsantal a1lCid hälles konstant. 

All slags skylleammullition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under· väl' ad r: Dösjöbro, 

och betala vi rrakten vid parti 0111 minst 1,000 st. -
Särskild I rekommendera vi vår Spetskuleammunition, laddad mc(! 

progressivt krut. Klllans haslighet V25 d25 m. 
Pris f{,r nya skott .......... o •• Kr. 82: - pr 1,000. 

n "omladdn/ng .... ... .. " 54, 50 " /,000. 
Använd vid jakt lIt~slUlande våra Normal .. patroner. Dessa 

äro verkligen öf\'erlägsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enastående 
eflerrräga n. 

Landskrona 19 13. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Rik ~telefo n 91. :: Te legr •. adress: NORMAL . 

Erik OhlssDns T räuaru R.-H. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TRÄVARU·, VED. och KOL. 
AFFA·R. ÄNOSÄO o. HYFLERI 

STOCKHOLM, Fleminggalan 4 
Riks Tel. 1163. 13203. Allm. Tel. 8436, 5950 

SÅGVERK _ ___ _ 

F/em/ngg. 4, Stockholm, Norrte/ge Ängsåg, Norr
tJi/ge, Jungfrusunds ÄngsAgs AktiebolJ.j!', Ekerd 

.Bogseringar o. Varutransporter. 

H.lJ.Öhrström &80n 
Plåt-, Bleck- & Kopparslageri 
Riks t. 8lll. SIt Paul5gatan 6 A. AlIm. t. 32 79. 

Smides- & Mekanisk Verkstad 
Jlrnkonstrbktioner, Clslerner och Abtogensvetsning. 

Riks t. 91 H . Östgötagalan 26. Allm.l. 304 76 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • · . ______________________________ 1-_____________________________ . . 
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