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Svmsrm; sekreterare, HofriUsnotarie Hj. Wl'rntr: kassaförvaltare, 
Köpman HJ. Olsson; intendent, Kassör E. D. Haptrom; skjut
chet. v. oror. ; idrollschd, Kontorist Harald F()fSsberg; klubb
mästare, Generalagent fl. Hildn1rund; styrelseledamot, Musik
direktör Emil Htsl/tr,- suppleanter, Syssloman A. Mild, Ingeniör 
Q . A hren!JerK, Bankkassör FolRe Fagrell, Lagerchef T. Mrllhandtr, 
Musikdirektör Adrian Dahl. 

3lnmälan. 
Efter t1l längre paus än a1l11arS är van

ligt efter årsskt/ttt sända vz' här v&rt forsta 
nummer oclt vlir första hälsnitzg ut till.före
ntngsmedlemmarne. 

Du! hälsningm, kamrater, önskade Vt 

kunna .formulera så, att dm ble.f'Ue till en 
eldskYl/t, som brände sig i1Z i hvarje hjärta . 
Ty hade 'Ut' än å'nglars lungor il'l vårt for
fogande, kunde ändå vår .frids/tä/ming lt'll 
Eder på dd lI)'a liret teke bit/va någon atl
nall än dt1lna: .GÖr I:.aer redo.' Till strids 
lor [rideu .' . 

SKJ UTKOMMITT~N: Ordf. , Tjänsteman Sven Svenson ; v. ordf., 
Bankkassör FollIt FaR"IJ," sekreterare, Banktjinstem_n E. 
R.eulttslliöld,- ledamöter, Musikdirektör Emil Hnslu," Med. kind. 
j. F. LaRtreren. 

IDROTTSKOMMITT~N : Ordf., Kontorist Harald Fornbt'K," 
v. ordf., Lager.:hef T. Mot!tandtr," sekreterare, Herr Q. BUR
lund ,. ledamöter, Kontorist Edvin Btrl.slrÖm, Kontorist Karl 
SvenJUn. 

KLUBBKOMMITT~N : Ordf.. GenenIIIeen' H. Hildrorand; 
v. ordf., Musikdirektör AdriiJn Dahl. 

Föreningens postadress: Slocllto'm 1(. 

Världsbrandm, som; då vi sist voro i 
kontakt mtd Eder, redan rasat i ö/ver fyra 
m&nader

7 
har sedan dess blott ytlerltgare ttt· 

vecklat szg. Girtgt sveper dett - bildlikt 
taladt omkritlr våra kuster, och i1ma1t 
nåron a.f oss anar det, katt en stormvittd ha 
kastat !oröda1tde lågor in mot vår älskade 
strand. Var dellna möjltghet 101' /la1ldm d& 
vt' sist talad~s vid - teke har den z· 11&rOIl 
mått mi1lSkats sedan dess. 

När det redan brillner i knutarm , all
ställer man illte brandöjllittgar jör att for
bättra brandk&rms oclt brattdredskapens kapa
dtet, och det är ftvitskt att sömma brand
serel b'll erd skydd, nir elden rasar hos 

(Juvel, .!Juld, 
3iljver. 

(Jalio6storg 1 
3( 3lnderson fJ(ysiifver, 

{Regeri71gsg. 19-21 
fJCungl. 9Co.fjuvelerare - fJ3egär priSkurant! 

, 
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•• 
AMATORERl 
............................................................................ 

Vid behof af 

SJÖ" OLYCKSFALL., SJUK" LIF., BRAND" INBROTTS" 
GLAS" VATTENSKADE., GARANTI, eller 

MASKINFÖRSÄKRING 
bedes N i godhetsfullt vända Eder till undertecknad, som beredvilligt 

står till tjänst med upplysningar och förslag. 

N I LS SUNDSTEDT 
TELEFONER, 

KONTOREr, Blasieholmsg. 4 B : Riks 984,3 
Allm. 9708 

den 'lärbomde grannen. Alla skyddsmedel 
m&s!e då fram lill användning l' det skick 
de !}tji,ma Stt. 

Mm, det ori1l1zer ju aelt har orlt1wit 
länge IlaS moder Sveas grannar, ock hislo
rien skall, vid Gud, stämpla lIe1UleS sömr 
s/lsom fivitska odt med e1t naturlags nöd· 
vändig/ut Itårdt straffa dem, om det befimtes, 
alt de blott so/vit z" vekNg ro, när allvars
",mnan kom ö/ver deras egna Im/vudm. 

}(o1Jlraler.' Vi, om några , göra väl i att 
taga varmngm åt oss. Vi, som llafva Itär
dallde t"drotl och tmålmedvelmt skjutsktck. 
Itihet på v&1'I program, kU1nla icke i dessa 
tider gå. med fredade samveten med 11111ldre 
äll alt vi mycket öka, ja, /ordubbla våra 
a1lsträngllingar, medan v': det kU1lna . Under 
110ggrmmt vlirdande af våra fysiska resurser 
oclt trägna skjlltöfin"1lgar bilkol1mur det oss 
att gd. i spt/sm och söka draga 11l~1lga, 
mållga 1lya /i/l våra led, värma dml med 
samma glod, som 1m måste brinna hos Itvarje 
samt medlem aj S A. F, od lifi'a dem 
tilt samma kamp, som vi på samma gång 
jru!.·ta or/t älska. 

Och tillåter så hls/on/ns Gud, att dm 
!"ampm kommer oss 1n på !t/vet - ",ej en 
tum Idlbaka, ej (Il Imta jörgäfi'en - "ilart 
vår segermssa lösw .' 

REDAKTIONEN. 

BOSTADEN, Brahegatan 29: Riks Osterm. 48 
A ll m.Osterm. 28 

••••••••••••••••••••• • •• 

Meddelanden från Styrelsen 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 
Aktiva. 

Andren, C. \Yl, byggnadsingenjör, Baldersgaian 10. 
Backlund, lars, herr, Drottninggatan 73 C. 
Bjerr~, Sören Andreas, jur. doktor, Heleneborg. 
Brobeck, Ja mes, ingenjör, Stocksund. 
Brobeck. Charl~s Edmund, expeditionschef, Stocksund. 
Friedländer, Harry, grosshandlare, Riddaregatan 7. 
Färngren, Johan August, ciselör, Karlavägen 57. 
Gr:mberg, Ragnar, studerande, Floragatan 13, l tro 
Hedlund, Knut Richard, V. auditör, N. Mälarstrand 12. 
Jansson, Oskar, verkmästare, Handtverkaregatan 45. 
Kilander, Ernst, herr, Täby. 
Kostman. Ivar, tjänsteman vid stafens järnvägar, Stora 

Badstugatan 58. 
Laqvist, Orvar. ingenjör, Centralpalatsel. 
Uljeslröm, Bernhard Aug., grosshandl., Frejg. 38, 1 tro 
Undskog, K. Elof, stationsskrifvare, Upplandsgatan 25. 
Nordenstedt, D. A., tjänsteman hos Max Sieveris, 

Su nd bybtrg. 
Richter, Carl Vl lh~lm. köpman, La Nygatan 16. 
Ringström, Algot Viktor, konstnär, Varfsgatan I B. 
Rydqw, Sven, stud. vid Handelshögskolan, Torsten · 

sOllsgatan 7. 
Samuelsson. Q. S., civil ingenjör, Villagatan 18-20. 
Ström, Nils Daniel, bokhållare, Rörslrandsgatan 34. 
Wikland, Einar. major, Karlbergsvägen 13. 
voss, Frans Nikolaus, korrespondent, Rådmansg. 65. 

I det vi hälsa Eder välkomna i föreningen, ställa 
vi till Eder såväl S0111 till de gamla förenillgsmed-
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,1,fErrnOi n/i TS /~!lOler reko/IJ/lJendero.s.för lI.ess central o 
.i r.l .1. 1\. '1 U 1-1 loge, ffodo //Jo! och bJlitgo pnser. 

Allm. 750i. Rills 1}1}06 . 

I~mmarna en lika vänlig som enträgen maning att 
icke glönlma påpeka för vänner och bekanta. nyttan 
och nöjet af all blifva medlem i S. A. f . Säk~rt har 
Ni någon, som Ni kan intressera fOr saken. Insänd 
uppgift under adress Stockholms Amatör Förening, 
Stockhol m K. 

Årsmötet och årsfesten. 
Lifltg tillslutning och den bästa 

stämning. 

Den 27 februari kl. 8 e. 111. öpjJnades i Grand 
Hot~lIs festvå ning S. A. f:s årsmöte, lill hvilket före
ningsntedlemmarn~ denna gång långt talrikare än 
någonsin förr infunnit sig. Stämningen var också 
allt ifrån början den allra bästa. 

Som bekant har föreningen varit i afsaknad af ord
förande allt sedan kaptenen friherre S. Rålamb af känd 
anledning i slutet af förra året måste träda IilIbaka, 
och dl nu arven föreningens v. ordförande var för
hindrad närvara hälsades föreningsm~dlemmarne viI· 
komna af skjutcher~n herr Sven Svenson, som bad de 
närvarande utse ordförande för aftonen. Hirtill ut
sAgs herr Svenson. 

Sedan härefter föredragits styrelse-, kommiUt- och 
r~v isionsberäl1e1serna . hvilka samtliga komma alt in· 
flyta i vår årsbok, beviljades styrelsen full och tack· 
sam ansvarsfrihet för år 19 14. 

Styrelsen hade tidigare vidtalat viss läm plig perso n, 
som också var villig åtaga sig ordförandeskapet inom 
S. A. f ., men nu kort före sammanträdet fått under
rällelse att personen ifråga rätt absoluta förhind~r rör 
mottaga nde af nämnda fö rtroendeuppdrag. Med an· 
leJning häraf ajourn~rades årsmötet i detta hänseende 
till tid. då styrelsen funnit annan lämplig kandidat till 
ordffhand~poslen. 

Sedan föreningens må ngårige vice ordförand~ ut
tryckt önskan att icke blifva återvald, utsågs till v. 
ordförande i före ningen herr Sven Svenson, som 1111-
lika åt~rvaldes till skjutchef. 

I-littillsvarande idrottschefen . herr W. Clem~ns, hade 
ock undanb~d t sig återval. Till hans efterträdare ut
sågs herr Harald Forssberg. Till klubbmistare åter
valdes herr Hugo Hildebrand och till slyrelsel~damot 
valdes h~rr Emil Hessler. Suppleanter blefvo herrar 
A. Mild och Oust. Ahrenb~rg samt F. Fagrell, v. 
skjutchef, T. Mothand~r, v. idroltschef, (Ich Adrian 
Dahl, v. klubbmästare. 

Till revisorer utsägos herrar J. Wallberg och E. 
Salmson med herrar E. Wigstrand och G. Kassman som 
suppleanter. 

Till föreningens representanter i Stockholms skytte
förbund valdes herrar Sven Svenson, F. Fagrell, E. 
}-]essler, F. Lagergren, O . Friman och A. Mild med 

h~rrar E. Boström, H. Friman och O. Ahrenberg 
som suppl~anter. 

Årsmötet beslöt, all Me-dlemsblad~t skulle utgifvas 
äfvt:n under innevarand~ år m~d herr Sven Svenson 
som r~daktör. men af sparsamhetsskäl bestämdes, all 
utgifningen skulle inskränkas till sex nummer Arlig~n. 
Beslutet var enhälligt. om man undantager ~n enda 
rOst. som höjdes för Medlemsbladets ind ragande. 

Härefter fastställdes dagar för Arets läflingar och 
btslöts, att en vArutfärd äfven i år skulle aga rum 
li nder maj månad. Arven om delta beslut r~dde full 
enighet så när som på en rOsI. 

Härm~d voro aftonens allvarliga fOrhandli ngar till 
linda. 

Efter ~n korl paus, hvaru nder nya och fö rutvarande 
för~ningsmedlemmar b~kantade sig m~d hvarandra, 
inleddes årsfesten med utdelande af de under före
gående år förvarfvad~ pris och utmärkels~ted~n, 
bland hvilka denna gång märktes dt alldeles ovanligt 
stort antalSlatens utmärkelsetecken, såsom 24 årtals
diplom, 8 skyttemärken i guld, 7 i sitrv~r och 34 i 
brons. Som bevis på föreningens tacksam het för 
visadt intresse i afseende på anmaJan af nya med
I~mmar Mverlämnades till hvardera af herrar Harald 
forssberg, Sven Sve[lson, E. Salmson och F. fagrelt 
föreningens stiliga intressebägare . 

Förcni ngsmedlemm3rne och de Iv! l~de gl&t~r, 
de för aflon~n hade nöjet se i sin krets, o,dföranden 
i Stockholms skylteförbund, chefredaktör~n Harald 
Sohlman och kassaförvaltaren i salll ma förbund, kap
tenen O. Östberg, samlades härefter kring en char
mant supe. 

Här hälsades man välkomlllen af elen nye v. ord
föranden, hvarp1\ redaktör Sohllllan i ett varmhjär· 
tad t anförande talade för S. A. F. och dess betydelse
fulla fos terländska arbete fö r skytte och id rott. 

V. ordföranden talade vidare för den afgångne ord
föranden, friherre Slig Rålamb. eri nrande om fOre
ningens tacksamhetsskuld till honom för hans stora 
förtjänster om rören ingen, och fick omedelbart j upp
drag att på lämpligt sått gifva honom del af dessa 
föreningen tacksamhetskänslor. 

Ordet vard! härefter frill, och del ena tald af
löst~ det andra. Till den angenäma stlm ningen, som 
hela tiden rådde och hvartill man hade svårt att er
inra sig något motstycke, bidrogo i hög grad våra 
gamla bekanta förmågor: h~rr Oscar Schörling med 
sina speciellt för dagen fÖrfatta.d~ visor, och ~n vacker 
dikt, hvilken återfinnes på annal ställe i delta num
mer; herr Romare med åtskilliga Bellmanssånger, och 
andra sånger, smäktande melodier föredragna till luta ; 
allas vår outtröttlige Adrian Dahl med sin fOrtiusand~ 
musik, som ock ackompanjerad~ de flesta singerna. 

Ändtligen måste man 51 bryta upp. M~n del skedde 
allmänt i den öfvertygelsen, all när S. A. F. har fest, 
så har man det sä innerligt trefligt, därför alt det 
sällskapliga umgänget och nöjet hår stlr mot en bak
grund af fosterländskt allvar. 
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IS~· IHlOTlEl AN(]lAES 
ETT Af' STOCKHOLMS MODÅRNASTE 

I:a KLASS HOTEL. (Moderata priser) 
PopulAr Restaurang & Cart. Elegant 
FlstvAnlng. FOrslag fAmnas gAma. 

Medlemsbladet, som annars plägat utkomma 
med 12 nummer årligen, kommer enligt årsmötets 
beslut alt i år inskrånka sig till sex. Della icke på 
grund af bristande intresse för denna vår publikation, 
ty glädjande all omtala har intresset de senare åren 
varit i sti~ande; det är uteslutande sparsamhetsskäl, 
som legat 1111 grund för det nu fatlade beslutet 

50 år fyllde den 10 mars vår mångårige f. d. 
vice ordförande ingenjören Erik Ruden och blef den 
dagen hyllad på flere sält, bl. a. genom en subskri
berad minnesgåfva från vänner inom S. A. F. Vi 
komma ju fOr sent med vår hyllning, men bringa 
den åndå till den kraft och verkan det harva kan . 

OSCAR SCHORLlNG 
s. A. f,. otdtn .. hld 

Till Fosterlandet! 
Dikt af OSCAR scnÖRLlNG 

Föredragen vid S. A. F:s åfsmöte 1915 

~ Det var en gdng~ - sd börjar hvarje saga 
ett land beläget vid den höga pol, 
hvars snö ocll kyla klUlde strax förjaga 
en livar, som lordes dit fron söderns sol. 

C. J. SUHH NQUISTS rlHNINON 
tlllerkindl n~1 f6rsla pris och guldmedaljer vid de ul
stillningar , hvari finnan delt'li!it, dessutom är detta fabrikat 
erkJnt af luktorit~tu som det förnämsta Inom piano
branschen. Stindlgt ill/:er i mod~rn arkH~ktur och olika 
trl$1al/:. Specialoff~rkr och kablog erhittes frin labrik~nl 
utstinning, Oxtorgsgatan 7, Stockholm. 

Det landel ägdes af ell kraftigt släkte, 
som kallas svenskar ännu uti dag 
och hvilkas armar togo siyfva tag 
och !tvi/kas svdrdshugg många sköldar bräckte. 
Ndr dessa kämpar ijron nordanlanden 
till anfall gingo, ingen då stod bi,-
!tvar fiende fick bila uti sanden 
för vikingars berserkaraseri. 
Vi minnas Ragnar Lodbrok och hans söner 
och Harald Hildeland och Sigurd Ring,-
de förde nordens ära vidt omkring -
för deras skull uppsändes mdnga böner, 
när dessa vikingar fUl djärfva drakar 
fill England for, ja ända ned till Rom. 
Förskräckt ljöd ropel: ffvarje mänska vakar 
ock skydde sig bak murar, lås och bom. 
Dock, al/t var fdfängi, aUa murar föllo 
för dessa kämpar ijrdn högan nord. 
Nar strid var slutad/, ginge de ombord 
och till en annan valplats kosan !töUo. 
Det var etf kraftief släkte, våra fäder, 
ett släkte ulaf manlighet och mod, 
med hdrdhändt säll och enkla, karga seder, 
men svel/skt och oförfalskadt krigarblod, 
som de i arf åt sina säner gijvil, 
dt tappre Sturar och åt Enge/brekt, 
som sfäds j vdra sinnen åtrd väckt 
att bli/va för vdrt land, hvad de ha blifvit. 

Sd var def förr, nu är det andra lider, 
men samma sltikte det bor kvar här än. 
Och, om vi ej som fö" i hårda strider 
mer vinna makt och ryktbarhet - än s!'n! 
Som förr i krigets idroll, 1111 i fredens, 
stdr Sverige all/jämt uti främsta led. 
Dess stinu tveka aldrig alt gd med, 
nej: om en gång det .gäl/er, I ej radens. 
ja, skall hOr en gdng stridens stormar rasa 
ocll fienden st4 utanför er dörr, 
skali nog hör finnas tin en Ollstaf Vasa , 
som för er gdr i spetsen, nu som fö". 
I slik förtröstan Ilvm:Je ängslan vike 
för ktira foslerlandets väl och ve 
Den anda, som här rdr, kan boreen ge 
alt Sveriges säner skydda Sveriges rike. 

STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINOS MFDI EMSBLAD 5 

97Zeddelanden 

(rÖIl 

Skjutkommilten 

Den första salvan smäller 
söndagen den 11 april. 

Den Il april, söndagen efter päsk, börja våta 0[
ningar för året ute vid Kaknäs. Låt oss komma 
öfverens 0111, all vi alla ha fördel af all hugga i redan 
från början. Snart komma täflingarne med sina 
många lockande pris, och hvelll vill ej då vara med l 
Men hvem har utsigt till seger utan duktig öfl1ing? 

En alldeles särskild anledning alt slå i med öf
ningar ligger i den siora riksskyltetärligen, som skall 
hållas i Stockholm den 9 -12 september. Och så 
skall val - hoppas vi - S. A. F:s i september in
träffande 2S-årsjubileum celebreras med någon Ken
Ware läfling. Allt della skall vara oss en extra maning 
all i år n~ upp till ännu bättre resultat an hittills, t. o. m. 
bättre än fjo lårets, som var vårt ditti11s slyivasle. 

Alla de skyttar, som kommo med i fjol och dä på 
200-melersbanan förvärfvade sig den första lagern, 
bronsen, böra vara angelägna att i god tid börja 
sträfva för dc bättre utmärkelsetecknen . 

Gevär och ammunition tillhandahAllas 
som vanligt fritt vid K.aknäs. 

• • • 
Skarpskjutningsöfnlngar, som tagJJ sin 

början söndagen den 11 april, pAgA A 
norra skjutbanan vid K.aknNs hvarjesön
och helgdag kl. 9 f. m. - 3 e. m, samt 
under juni ochjuli mAnader äfven onsdag
ar kl. 5 - 8 e, m . 

Fri ammunition, 50 mauserpatroner, 
tilldelas hvarje medlem, som icke skjuter 
om statspris inom annan förening än S. 
A. F.~ och tillhandahAlles A skjutbanan 
genom Föreningens instruktör, sergeant 
B. Jonsson. 

A'fven tiilhandahAller föreningen ut
märkta gevär .il skyttar som sakna egna 
sAdana. 

Till Djurgårdsbrunn afgår ångslup sön- och helg
dagar från Skeppsbron (Pontonbryggan) kl. 8,30, 
10,30, 11 f. m., 12, l, 2 e. ni. anlöpande Djurgårds· 
bron 5 min . senare. 

Stockholms Skylteförbunds fältskjutningar. 
Fältskjutningen den 24 jan. 

Stockholms SkyllefO'l-bund hade den 24 jan. anord
nat fältskjutning vid Huddinge i fö rening med mäsler
skapstäfling. S. A. F. kom vid denna fältskjutning i 
4:de rummel med 105 poäng. Föreningens reprC'
senlanter voro: O. Ahren~rg, E. Boslröm, F. fagrelJ, 
H. Friman och E. Hessler, hvilka uppnådde 15, 20, 
20, 28 och 22 poäng res~ktive. 

Resultalet af gruppläflingen vid denna Skjutning blef; 

1. Stockholms Skarpskf .... ............................ . 
2. Södcnnalm &: Ulj~holmens skf .................... .. 
J. Kungshohns skytt~gm~ ............................. . 
4. S. A. F .... ................... ............ , ....... .. 
5. Svea lifgarces Unrl~roff. skf.. ..................... . 
6. Ka tarina skf. .................................. .... .. . 
7. Stockhnlms Central skf .......................... ... . 
S. Ufgard~t till häst skf. .. ........................ , .. 
9. Skolunl/:domcns skf. ............................... .. 

! O. SI'U Ing. kS,., skf. .. , ........................... .. 
Il. Ahd. Idrottsfören. sd:. f. skytte ............ . 
12. Östermalms skf . ........................ .. 
13. S,·~tiges Kontot,stfÖr~n. slrytleklubb .... . 
14. P05itionuJtUl~rileg. skf.. ............ ............... .. 
15. Skf. -J. S ' .................. ....................... . 

121 poIng 
II' 
112 
106 
106 
9S 
96 
96 
92 
B6 

'1 
80 
78 
7J 

Å listan för de enskilda resullaten märktes fö ljande 
S. A. F:are. 

Mästerskapsk/assen .-
3:die pris H. fJiman ...................................... 28 poJng 

25:lc pris E. Hessler ........... .. , ............................ 22 
25 prislall:arc 

A/dre klassen: 
30:de pris Ro lörman 
33 pri$tagar~ 

........ .................. I S poing; 

S. A . F-s hederspris tilljöJl vid denna skjutning 
H. Frintan fär 28 poäng . 

Fordringarna för fältskyttemedaljen voro 22 poäng. 
Uti lien, i samband med fältskjutningen, kombi

nerade mästerskapstäflingel1l1lärktes följande S. A, F:are: 

4:de pris H. Friman ........... , ............ 36 ro1ne, 11lfvermWllj 
11:1e I E. Hessler.. . .. ................ 33 d;o 
23:dje I F' Fagrell ....... .. ........ 31 d:o 
J4:dc I E. Bosuom ........... 26 bronsmedalj 

44 prislIl/:ue 

Fältskjutningen den 21 febr. 
Förbundets andra fältskjutning, som ågde rum den 

21 febr. j närheten af Nacka gård gynnades ej af 
det vackra väder som brukar vara regel vid dessa 
skjutningar. 

En intensiv dimma försvårade i hög grad sikten, 
hvarför ledaren ~g sig tvungen alt betyd ligt redu
cera afstånden till de olika målen. Följden biet, när 
dimman redan fram på förmiddagen lällade, all skjut
ningen blef synnerligen lält, hvilket visade sig genom 
att fordringarna för fältskyttemedaljen blervo icke 
mindre än 27 poäng. S. A. F, kom vid denna 
skjutning i 2:dra rummet med 137 poäng, 

Föreningens grupprepresentanter voro: O. Ahren
berg, E. Boslröm, F. Fagrell, E. Hessler och E. lieH
sten med 23, 26, 31, 30 och 27 poAng respektive. 
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Resullaiet af grupptaflingen: 

1. Södermalm 81 Ul jehohnens sk!. ... ..... .... ..... ... 140 polng 
2. S. A. F ................. .. ........ ... ... ... .. ..... ... . 131 
3. Slockho!ms skarpskyueföt . ..... .... . .... . . . ... ... . . . 135 
4. Kuna:sholms skyttegille ..... ... .. .... ... ... ......... 129 
S. Katarina skf ...... ... .......... . .. ... ....... " ..... o.. 115 
6. S.'ca [ng. U rs 1 ~f. ..... ... . . ... . .. . . 12. 
7. Svea uri. rdes Underort skf . .. . . .. ... ...... .. .. .. 121 
8. Akademiska Idrottsfören. sektion f. skytte .. .... 121 
9, S'ockholtns Central skf ........ .... . ... ... .. .... . . .... 119 • 

10. Sveriees Konlorisllörcn. IkyUckluhb ... . . .. .... . . . . 111 I 

A listan fOr de enskilda resultaten märktes följa nde 
S. A. F:are: 

Mtislerskopsklassen. : 
2:dra pris f. faartll ...... . .... ........... . . ..... . 
5:lt • E. t-I e5slt r ... . ...... ..... ....... . 

A'ldre klassen: 

31 poän2' 
30 

6:tt pris li j. Wtrner ... . . . . . .. . .. ........ 29 poäng 
22 prlsug,rt. 

S. A. F:s hederspris tillföil vid denna skjutning 
F. Fngre" fdr IIppmfdda 31 poäng. 

Fordringarna för fältskyttemedaljen VOTO, som sagt, 
27 pOäng. 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

S A. F s idrottschertr lirgardisterna "id Kungl Svta 
litgardes kulsprutekompani n:r 12t Forssberg 

och 148 Mothander 

Tvenne nya S. A. F.-rekord. 
Vår skridskochampion hr Emerik Larsson har under 

den na vinttrsäsong befunnit sig i utmärkt kondition 
och på allvar visat livad han kan prestera ! Hans 
bästa tidtr bleh'o; å 500 meter 493/~ sek. samt å 

1,500 mtter 2 min . 33l / S sek. Tidtn å 1,500 meter 
är äfven den bästa som i år uppnåHs af någon sve nsk. 
Vi gratulera! 

• • • 
S. A. F:s Curlingtäfling för egna medlemmar 

afhölls söndagen dtn 7 mars i Stadion. 
Under större delen af täflingen rådde elt lliUare 

snöfall , hvilket på glidet hade en sådan invtrkan, alt 
stenarna oha tvärstannade, och därigenom kom mo dt 
noggrannaste beräkningar på skam. 

Stgrare blef nu, liksom så många andra år, hr 
Gunnar Månsson med ett resultat af 22 pOäng. I-Iär
tf ter följde hrr Hultberg med 18 p., Hed lund mtd 
9 p. samt Burman med 8 p. 

• • • 
Bankir Nils Perssons pris utdelas innevarande 

år för id rott, och äro bestämmrlserna för sam ma föl jandt : 
Rät! till länan om priset tillkom mer hvarjt aktiv 

medlem af S. A. F., som icke under samma ~ller näst
förtgående år i allmän idrott teprtsenterat annan 
förtning än S. A. F. 

Vinnart af priset blir den, som under årets läfling_ 
ar i allmän idrott uppnått högsta poängsumman dttr 
alt hafva fullgjort villkoren i minst 10 af de för 
eröfrandtt af Riksförbundets idrottsmärke, gällande 
grenar för år 1911 (med undantag för grupp I). Gör 
sig tliflande förtjänt af föreningens villkorsmtdalj, 
tillägges för bronsmedalj 1 poäng och för silfvermtdalj 
3 poling. 

Vid lika poäng skiljrs genom brottning. 
Prisel får icke utdelas till samma person inom samma 

grcu Ivå på hvaramlra röljanue gånger. Skulle sanHna 
ånyo vara bästa man, tillfaller priset näsla man om 
bestämmelserna uppfyllts. 

• • • 
Simtäflingar. 

f ö reningen anordnar i 
simtåfli ngar å distanserna 
följan de dagar &: tider: 

Tisdagen den 13 april 
• » 20» 

likhet med föregående år 
100 och 1,000 meter å 

kl. 8 e. m. 100 mettr. 
8 » » 1,000 • 

Tåflingarna afhå.llas i 
kan sanuidigt få afJäggas 
ning å 200 meter. 

Central badets sim hall, och 
prov för idrottsmärket i sim-

• • • 
Söndagen den 25 april alh!Jles terränglöpning, 

c:a 4 ,000 meter, med utstakad bana. Samling kl. 10 
f. m. vid Ostermalms idrottsplats. 

S. A. f:s Idrottsmedaljer. 

En nyhet för våra äldre idrottsmän är instiftandet 
af de s. k. t idrottsmedal jerna" hvilken til lkommit på 
förslag af idroHskonunilten och vid senaste årsmött 
med acklamation godkänts. 

Iden lir följande. När t. ex. en skytt eröfrat sitt 
guldmärke, så hilgrar rör honom under de fö ljande 
åren årtalsmärken el1er diplom, då däremot idrofis
mallneu efter eröFra ndet af sitt guldmärke hitintills ej 
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haft någon sporre som drifvit honom alt sedan ytkr· 
ligare några år framåt afIägga idrottsprofven och dy
medelst fortfarande hålla sin kropp spänstig och vid 
vigör! 

föreningen kommer att fr. o. m. innevarande år 
till dem af sina ~guldmärkesgossan, hvilka afIägga 
stipllleradt prof för Idrottsmärket, som htdtrsbtvis 
utdela; 

I årel liten bronsmedalj . 
2 • • siJfvermedalj. 
3 . förgylld siffvermedalj. 
4 • förgylld silfvermedalj med löpare. 
Hvarje medalj förses med inskriptionen .Idrolts-

prof å.r - • . 
Profven för dessa 4 medaljer behöfva ej afläggas 

i årsföljd. 

Landstormsmännens 
fältskjutning. 

Stockholms skytteförbund hade söndagen den 7 
mats anordnat fåltskjutning i närheten af Nacka gård 
för de skyltar inom förbundet , som åro i landstorms
åldern eller HIl landstormsbefäl utsedda, för alt täfla 
om det af Föreningen för Stockholms fasta försvar 
sklinkta vandringspriset. 

Förbundets ordförande hilsar sk)tltarne. 

På grund af det af kända orsaker, stegrade intresset 
för skjutning, synnerligast hos landstormen, var del· 
tagandet förhållandevis stort - denna landstorms
fäll skjutning hadt samlat nära dubbelt så. många del
tagare som förra åreIs. Det låg sålunda nåra till hands 
alt anlaga all så. äfven skullt vara förhållandtt inom 
S. A. f . Tyvärr bier della dd rakt motsatta. S. A. F. 

Brllklar IOr ==== 
Idrcll och Spel, Bekt~dnader ler 
Idrotlsmllrt och turister, Browning. 
pistoler och Elmmunlt lon, Hang' 
mattor, Ku!Orla Iyklcr ceh FyrverkerI. 

Billigas! och bds! hos 

Per l1angborg, Birgerjar(sgatan 5 
5. K. H. Krcnprlnsens Holleoerontör. 

hade icke hälften så många deltagare som förra året; 
ja, fören ingen kundt icke ens ställa upp en fulltalig 
grupp. Och ändä finns det öker 30 skyttar i land· 
stormsåldern inom S. A. f.! 

Resultatet blef också mycktt bedröfligt, j dtt aH 
S. A. f. fick den tvifvelaktiga äran all komma sis!. 
Pristt eröftades Uven denna gång af Skarpskylltfört· 

Ffin en af skjutstationerna. 

ningen, af hvars 20 representanter de 10 bästa till
sammans uppnådde 158 poäng. 

Närmast kommo: 

Kontoristernas Skytteklubb .... 
Södermalm & Liljeholmens skylteförrn. 
Ostermalms skytteförening (9 delt.) .. .. 
KlIngsholms skyttegille ......... .. ........ . 
Stockholms Amatör Förening (8 dd!.) 

128 poäng 
116 
112 
104 • 
99 • 

Hade föreningen haft 2 deltagare tilt och dessa 
uppnått 15 poäng i medellal, hade Vt äfven i år be. 
lagt 2;dra platsen. 

Det är att hoppas, aU efter detta ärtlös..1 ntdtrlag 
de röreningens landstormsskyttar, som denna gång 
sveko sin plikt, el! annat år besinna hvad drras frid 
tillhörer. 

Resultaten för de enskilda skyttarna åro ännu ej 
kända, men skola vi återkomma till dessa framdeles. 

I delta sammanhang kan det inte underlåtas alt 
nämna det synnerligen olämpliga i all Landstorms
männens fältskjutning försiggår på samma dag som 
den årliga sedvanliga maiinen i Berns till förmån för 
landstormsbefälrts kamraUond. Säkerligen hade drl
tagareaniaitt, åtminstone inom S. A. F., vadt betyd 
ligt stö rre, om inle detla inträffat. Det är alt hoppas, 
aU dessl båda tillställningar ett annat år ickt fö rsiggå 
på samma dag. Q. A . 

Osk.ar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel. 2145 Grefturegatan 28 Allm. Tel. 294 
Verkställer al la s lags plåtslageriarbeten, tacktlcknln· 
gar med koppar och zink, galvaniserad och svart 
jä.rnplåt. Takstrykningar och reparationer. Billigaste 
pr is i förening med noggrannt arbete. 
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En vacker och spännande Curlingtäfling. 
Curlingspele:l har sakta, men säkert, vu nnit insteg 

i Sverige. Del har i mind re utsträckning spelats pi 
olika platser i vArt land sedan 
ett lO-tal år ti llbaka, men fö rst 
på sista tiden har del fått nå
gon större omfattn ing. 

Någo n Ilfling mellan d e 
olika curlingklubbarna har 
dock icke hållits i Stockholm 
i vin ter, förrän på lö rdagen 
den 27 mars, då Kronprinsens 
Curlingklubb anordnade en i 
allo lyckad utflykt till Oskar
Fredriks.borg med läfling om 
_Nordiska Spelens vandrings
pris . , som senast innehafts af 
Uddevalla Cu rlingklubb. 

san nerligen inte, förrän täflingen var i full gång . För 
vinnande af tid spelades del å tvenne banor samti

digt. Hvarje klub b represen
terades nu af 4 spelare, och 
VOTO de, hvilka käm pade fö r 

Ej så litel uppmärksamhet 
väckte de till eU dussin upp
gåend e sportklAdda gestalterna 
representerande Kronpri nsens 
C. K., Areklubben och Stock
ho lms Amatör Förening hvilka, 
i förening med d t otal curli ng:
s tenar, israkor, kvasIar och an· 

Grupp ar deltagare i S. A. F:s curlinglilli ng i Stadion 

S. A. f :s färger : herra r H ul t
berg, Burman, Månsson och 
f orssberg . Spelet g ick med li f 
och lust, och som flera af de 
täflande voro ganska jämn
spelta, stegrades spänningen , 
och det visade sig äfven vid 
slutet, alt de två bästa spelarna, 
herrar Månsson och Rahlll , 
hade sanHna poäng och följ
aktligen måste företaga o m
spelning. Härvid lyckades n u 
den senare segra med I poäng. 
Tvenne officerare fun gerade 
välvilligt vid protokollen, och 
tilld rog sig täflingen naturligt
vis äfven allmänhetens s tora 
intresse, hvilken utgjordes af 
både civil & militä r, dock 
mest del senare. En .fiIm

d ra ~nOdvä ndighelsarliklan samlades o mkri ng !'i n färd
ledare, S. A. f:s f. d. klu bbmamma Axel H ultman, för 
att vid lO-tiden med Express II ånga ut till RindÖn. 
Det hi rliga vintervädret med strAlande solsken för
satte oss samlliga genast från början i bästa stä mning 
och täfli ngshu mör. Efter cirka två limmars resa ge
no m de gli ttrand e ismassorna anlände vi till målet 
och o mhändertogos där af vår älskväråe täfl ingsledare, 

f rAn cllrlingtiflingen i Solöfjärden. Major Drake i aktion. 

major Gösta Drake, som genast inbjöd alla till lunch 
hem ma hos sig. Att man gjorde heder åt an rätt
ni ngarna var JU klart, ty ~ sjön sugen som bekant! 

Efter lunchen styrdes genast s tegen ner till den 
närbelägna Solöfjärden, h vartst en ut märkt curli ng
bana iordn inggjorts, och många minultr dröjde dtt 

gubbe. från Biograf A.- B. Victoria vefvade under 
hela tiden i sill anletes svett. Vi ses all tså i full 
aktio n på Bru nkebergs- Bion om kvä llarna ! 

Hade spelet och spänn ingen visserligen hållit oss 
varma, så var del dock med gläd je man vid täfli ngens 
sl ut accepterade major Drakes förslag att in taga för· 

Segraren vid S. A. F s eurlingtälli ng i Stadion 
Herr G. Månsson 

fri skn ingar i form af glögg, whisky och soda o. s. v. 
uppe i officersmässen . 

Vid '/t6-tiden anträddes hemfärden och gjorde 
major D. oss det nöjet alt Hesa med in . . Vid en 
animerad middag o:nbord fö rrättade major D . pris-

. . 
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utdel ningen, hvarefter vi entusiastiskt aftackade majoren 
med ett rungande fyrfaldigt lefve för det arbtle 
och besvär han haft för täflingens anordnande. 

Curlingbanan å Solöfjärden 

Prislistan fick följande utseende: 

l. G. Rahm, Åreklubben, 16 p., Nordiska Spelens 
Vandringspris och Kronprinsens Curlingklubbs He
derspris. 2. O. Månsson, S. A. F. 16 p., Curling
spelarnes Hederspris. 3. R. Ernfeldl, Kronprinsens 
C. K., 14 p ., Harald forssbergs Hederspris. 4. Mr A. 
Seton, Kronprinsens C. K. 12 p., Stockholms Amatör 
Förenings Hederspris. 

• • • 
Årsprogrammet. Mtd della n:r följer före

ningens sedvan liga program upptagande läflingar och 
öfningar för årel jämte bestämmelser för erhållande 
af statens skyttemärken och Riksförbu ndtts idrotts-

Annonsera i 
S. A. F:s Medlemsblad! 

- Na"lor Brothers, London _ 

Båtfernissor 
Besitta största molståndsrÖTnlåga mot 
såväl salt som sött vatten, blifva t j 
hvitfläckiga, flagna ej af och bibe
hålla sin glans. Användes under 
år 1914 med bästa resultat vid de 

flesta båtvarf i Stockholm 

EnsamJöTSäljate i Stocllholm : 

EDVIN SJÖBERG 
Pipersgatan 29 

Rib Kunil:sll. 4 33. Allm. KllnfSh. 7 10. 

• I märke m. m. 

SKAFFA EDER ETT 

SVEAB.LOCK 
OCH NI GLOMMER SEDAN 

ICKE NAGOT. S LOCKET 
INNEHALLER CA 1000 

PERFORERAOE AN

TECKNINGSLAPPAR. 

PRIS PR BI.OCO< M&:O RAM 

KR. 3,&0 

• RIi!:SIltRV8I.OCK . 

0<1'1. ',00 

ENSAMTILL VERKARE 

TRYCKERI A.·S. SVEA, STOCKHOLM 
1'110<5. TEl.. 6716, STHI.MSTICI.. '0810, 10811 

Medaljer 
af Guld, Sil fver och Brons präglas af oss 

alla gängse storlekar . 
Katalog sändes fritt på begäran. 

MetallfabrlKs_ARtiebolaget 

C. C. SPORRONG ®. C , a 
Rea: .. rln".gatan 2 3 • STOCKHOLM 



10 STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINOS MEDLEMSBLAD 

RMRTÖRER! 
Nöp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENOELSKA MAOASINET 
DROTTNINOOATAN 31 

Rlltid 

Riksielefon 
4400 

Hllm. TeI,1. 
20 & 120 

elegant och smakfull är den som bestäl· 
ler sina kläder hos 

7I.-B. C,olldollep 
Hepp- och Damsflpiiddepl. 

AlIQrt hö,IIJ.J,Mt.I~' u/hy.a. och /1ft JcunJ~, "ou •. 
P,lJur/ln, och ,~porouon~, ojhiim/al ~iJ /il/sa,d'f ,... Af/m. 

'~/. 22519 och RiJc. leJ 6113. 

37 Dpottnlnggatan l tp. 

GYlI 11 a 
allllollsöpePllal 

Erik Ohlssons T räuaru R.-H. 
TRÄVARU·. VED. och KOL
AFFÄR, ÄNOSÄO o.lfYFLERI 

STOCKHOLM, fleminggatan 4 

Riks Tel. 11 63, 13203. AlIm. Tel: 8436, 59~ 

SÅGVE RK _ __ _ 

Flemlngg. 4, Stockholm, K/Ö'fla Å ngsdg. Äland, 

N orrtelge ÅlIgsdg Norrtelge. Jungfrusunds 

Ångsdlls Akt/ehotdll. Ekerö. 

H k tf , H5rm~ hava vi nöjet meddela, att 

rr l' y ar vlr ammunition för mausergevir, Jad-
l) , d.d med Ekmans DY' Spetskula 

.OlVMP1A. , enlig! anstallda prov 
besiUer en enorm lriHsiktrhet, varför den ir mest limPId för 
priUkjulningar slval mot lana som I filtskjulning, vilket ih'tn 
vi!U.de siR' vid de Olympiska Spelens skjulnine-ar. Besti II en 
proyladdnlng och vi garaaten ett storartat resultat. 

A.·B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 
B .. ,..." .. r ••• t .... q, .stockhob ... 

n. 5unoström 
5torgatan 16 

KOrrAR·. BLErK· 
DrH rLÅT5LA6ERl 

SAmT fORTEnnJn65 AH5TALT 
RUm. t~ l. ISB 01 

Vrzrkstöllrzr olla s lags plölslogeriorbelen 
och rrzporol1oner. TOR strykningar billig I. 

fOrtrznnlngor m. m. 

R.-B. LÖfHOLMSURRfUET 
RIksieIelon 2382 Liljeholmen -'11m, Teleron 3Z lO 

· . : Slipar. DocJro, Bd/· och Skeppsvarf : 
• • • • • • 

Nybyggllader och Reparationer af : 

: al/a slag .. 
• 
: Jo//ar, Rodd· 

Yachter) Motorbdtar, 

oclt Segelbåtar samt • • • • • 
Isjakter, R.ulldhult och Båtsmide 

• • • • • • • • • • • 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru A,-B. 
Flemmlngg. 4. 

TRYCKERrAKTlEBOLAGET SVEA. STOCKHOLM ,gr!. 

Stockholms 
Amatör 

N:o 3. 

förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

10:e ärg. 1915. 

Utkommer med 6 nummer 

om Are! och utdelas grati s IiI! 

föreningens medlemmar. 

Redaktör och ansvarig utgifvare: 

Red. ktionen, och E~peditjo
nens .dr.: Handlverkarega_ 

lin 43 A., Stockholm, 
Sthlm. \.1. +<."llh. 33g. Tjinateman SVEN SVENSON . 
Kl. I_g I .... CI _1 •• m. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS HÖGE BESKYDDARE: 

H. K. H. KRONPRI NSEN. 
Hn/trsfn/amOtrn Otntralmajortt/ o. V. Blod. och Chtjrtdfllltortn 

Harold Sohlman. 
Utlands. korrnpondrrondt Itdflmat: Kap/tIlt n Fritz Hanun, K6ptll' 

hamn. 
STYRELSE: OrdfOrande, Öfverste O. Enblam, v. ordf. Tjinsteman 

SVin Sl'tnS/JfI; sekreterare, Hofrinsnot. Hj. Wunt/"; kusaföf\'altare, 
Köpman Hj. Olsson; intendent, Kassör E. D. Hatstrom; skjul' 
chef, Y. ordf.; idroltschef, Kontorist Harald FandH'1:; klubb· 
mästare, Generalagent H. Hildtbrond; styrelseledamot, Musik· 
direktör Emil Has/u; suppleanter, Syssloman A. Mild, Ingeniör 
O. Ah.'tnlnrz, Bankkassör Folke Fagrdl, Lagerchef T. Mo/har/dlr, 
Musikdirektör Adl"lan Dall/. 

• ••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från 81yrelXe~ 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 

A kth'a årligt betalande: 

Ahlgren, Josef, banktjänsteman, Folkungagalan 14. 
AblseU, Fritiof Ludvig, direktör, Riddaregatan 15. 
Blom, John S., kontorist, Kungsgatan 60. 
Ehlin, Carl Osca r Eugen, tjänsteman i Riksbanken, 

Stockholm. 
Ekström, Axel Enar, c iviling~njör, SkOldungagata n 8. 
fred berg, Thor, korrespondent, Våstmannagatan 51. 
fri man, Olof M., studerande, Vasagatan 50. 

SKJUTKOMMITT~N: Ordf., Tjinsteman Sl~n Svtnson ; v. ordf., 
Bankkassör Fallit FogI'"I'll; sekreterare, Banktjinsteman E. 
RtUlttsJtiold,. ledamöter, Musikdirektör Emil Hrsslu; Med. kand. 
j. F. LaRt'lf'Vl. 

IDROTTSKOMMln~N: Ordf., Kontorist Harald Forssbtre. 
v. ordf. , Lager~hef T. MDlhandu; sekreterare, Herr O. DUR' 
lund; ledamöter, Kontorist J(atl S'·((I$$on , Herr Oustaf 
Erllfnun. 

KLUBaKOMMITT~N: Ordf., General,gent H. /fildtbrond,. 
l '. ordf., Musikdirektör Adrian Dahl. 

Föreningens postadress: Storltl:alm K. 

Hallsiröm, Ragnar, ingenjör, Sturegatan 48. 
Holmström, August, handlande, Norrtullsgatan 29. 
Hultgren, Ponlus, kassör, Hornsgatan 70. 
H umble, Carl H jalmar, apotekare, Luntmakar~g . 93. 
Koch, Stellan, ingenjör, Handtverkaregatan 8. 
Levan, Uno, kontorist, Emissionsboiaget, Arsenalsg, 14 
Montgomery, Carl David, kontorist, Artillerjgatan 50 . 
Muhr, Edvard, ingenjör, Vasagatan 48. 
Nothberg, Ole, underlöjtnant, Urvädersgränd 7. 
Tamm, Percy H:son, ingenjör, Midsommarkransen. 

I dd vi hälsa Eder välkomna i Föreningen, ställa 
vi till Eder slväl som till de gamla fören ingsmed
lemmarna en lika vänlig som enträgen maning all 
icke g lömma påpeka för vänner och bekan ta nyttan 
och nöjet af alt blifva medlem i S. A. F. $åkert 
har Ni någon, som Ni kan intressera för saken. [n· 
sänd uppgift under adress Stockholms Amatör För· 
ening, Stockholm K. 

iJuve~ !Ju/d, 3C. 3lnderson ,fJY'psiifver, 
8iljva. megaingsg. 19-21 

iJalio6storg 1 tJ(ungl, [J{ofjuvelerare - 3Jegär priSkurant! . 
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Vid be hof af 

SJÖ •• OLYCKSFALL,. SJUK,. LIF,. BRAND •• INBROTTS,. 
GLAS,. VATTENSKADE •• GARANTI. eller 

MASKINFÖRSÄKRING 
bedes Ni godhetsfullt vända Eder till undertecknad, som beredvilligt 

står till tjänst med upplysn ingar och förslag. 

N I L S SU NDSTEDT 
T E L EFONE R, 

KONTORET, Blasieholmsg. 4- B: Riks 9S 43 
Allm. 9708 

S. A. f:s 2S-årsjubileum. 
Som bekant torde vara, kan vår fören ing den 2 1 

nästk. september se tillbaka på lyckligt tillryggalagda 
25 k 

Naturligtvis kommer detta minne att på något sätt 
celebreras, ehuru hvarken tiden eller de yUre kontu
rerna härför ännu blirvit bestämda: 

Skjutkommitten har för sin del tänkt sig, aft 25-
årsm;nnel skulle firas lördagen den 25 och söndagen 
den 26 sept. med idrottst1iflingar den förstnämnda 
dagen och skyttetäfl ingar den sistnämnda, till hvilken 
ärven statspristäflingen skulle förläggas. 

Priser alt utdelas vid jubileumstäfli ngarna finnas 
ju flera, säsom Kaknäspokalen , del stora Fährngrenska 
priset, körsnären P. Thöldtes värdefulla pris samt två 
vackra bägare, skänkta af grosshandlaren C. Samson 
att ulgå till skyttar inom I :sta klassen. Men flera 
pris bOra ju åstadkommas, och för del ändamålet 
måste vi hjälpa till lite hvar. 

Vidare böra vi ju lägga an på aH nu tillföra före
ningen så många trefliga och intresserade medlemmar 
som möjligt, på det alt den vid jubileet må stå så 
högt i flor so m någonsi n förr. 

Och fö rst och sist: Ut oss träna duktigt till jubi · 
leumstäfl ingarna, gamla såväl som nyare medlemmar! 
Sä rskild t må skyttarne erinras om det oeftergifllga 
villkoret att hafva skjutit minst 50 protokollförda 
skarpa skott för alt få vara med om statspristäflingen. 

Raskt till verket alltså i blde det ena och andra 
af här antydda afseenden ! Endast då ku nna vi vid 
jubileet visa upp en förening, som, kraftig inlt och 
utål, i tacksam glädje går ell nytt kvartssekel i möte. 

Ett f ö redöme. Vår idrottschef, herr Harald 
Forssberg, an mälde häromdagen sin IvdhulldraJtm· 
tionde medlem ti ll inträde i S. A. F. 

BOSTADEN, Brahegatan 29: Riks Osterm. 48 
AtJm. Osterm. 28 

Vårutfärden . 
Söndagen den 30 maj , den efterlängtade dagen för 

S. A. F:s vårutfärd, ingick mulen och dyster, och 
vid tiden för samlingen ombord il , Saga ) regnade 
det redan rätt duktigt. Det var naturligtvis detta, 
som skrämde många till alt, alla girna löften till trots, 
icke komma med på denna v~r v~rulfärd, om hvilken 
annars d'e gångna årens erfarenhet vittnat, att Icke 
ens ett miserabelt väder som nu förmår sJl ned 
allt det glada gemyt och den trefnad, som sälter sin 
prägel på densamma. 

Var del alltd en stor besvikelse, all färddeltagarne 
i år blefvo så få, si lät mall därför icke modet sjunka 
hvarken under färden eller efter framkomsten till • 
målet, vårt "ackra Nyvarp pil Värmdön. 

SAMLlNCEN F"t" H . Fronru 

Vål landsatta där vid 1/, 12-tiden, tågade amat{l
rema med si n nye ordförande, öfversten O. Enblom,. 
i telen och företrädda af fana och musik, upp till en 
vacker skogslJacke, där läger slogs. I afvaktan på 
dagens täfli ngar tittade lilan nu till sina matsäcka r 
m. m. 'och roade sig på bästa _sätt. ._ .. __ ._ 
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1JfE Tn Oi n~ T S I~~oler relwlJJ/J} ender~s .{ö·r ti.ess centrala 
.i ,.,.1. .1 ~ 1 U ~ loge, godo m ot oell billiga /Jr/ser .. 

A//m. 7567. RIRS 99 OG. 

Så började skjuUaflingarna, ledda af sergeanten 
B. jonsson. FörutsäUningell för fält skjutningen var 
denna : 

fienlliil infanleri har landstigit och ull lie: i beaittning af 
södra Virmdölandel. Ee:na trupper utföra förslärknings· och 
röjnin~rbelen I Tinjen VirmdÖpl.II~-LlU5ved. "'Tindre, fienlliga 
infanltripatru tler hafva Iid;!:T p5 more:onen visa t sig ilvtn I 
.ödra Virmdön, hvuför frln Värmdö p!at5 och fr:in liUs"ed 
ulllndu mindre infanleripatruller, af hvillo:a vi utgöra de senare, 
med uppe:i1t all ,fpatrullera höjdpartiernl 'I. km. söder och 
sydOST om litlsved och litllnkakasla eventuellT dir bdin1liga 
fiender. 

FåHskjutningsbanan var ungefär 2 k111 . lång och 
gick genom mycket kuperad mark. MMen voro 5, 
nämligen: I ) tredjedelsfigurer på 170 meter, skjuUid 
2 min., 2) halffigurer på 300 m., 11/ , min., 3) hel· 
figl1Ter, synl iga från sidan, 340 111., 11/ , min ., 4) hel· 
figurer i krypande s1311ning. 275 m., I min., och 
5) kvartsfigurer på 125 11:., 2 min. 

Under och efter fåliskjutningen förelogos extra
läflingar. De ma nliga deltagarnI.' tir lade dels med 
tre skoll på 60 meters afstånd mOl Iria ngeltafla, dels 
med 10 skott på 200 meters h3ll mot ri ngade tredje
delsfigur. Och för damerna var anord nad jäflan 
med 5 skolt mol öfn ingslafla på 60 meters afstånd 
och lIled valfri ställni ng. 

Resulta~t af täningarna, som ku nna betraktas SOIll 
ganska jämna och goda, synas af prislistorna å annat 
ställe. 

Sedan skj utningarna afslulals, vidtogo idroltståf· 
lingarna. Tack vare vice idrOllschefens energiska 
propaganda, var det denna glng ej mi ndre än 42 
anmälningar till de trenne ordinarie täflingarna i hopp, 
kast och löpning. för alt äfven ge våra ,amatriter) 
til lfälle all visa hvad de kunde prestera i idrott, hade 
en kombinerad stafettlöpning å 150 meter (herre 100 
och dam 50 meter) arrangerats, hvil ken väckte mycken 
munlerhet och fan n allmän anklang bland dväl del
tagare som publ ik. Tager man sen hänsyn till den 
kyliga väderleken samt den s. k. ~idrollsp latsens, ej 
allt för förstklassiga beskaffenhet, sä blefvo de' upp
nådda resultaten tält goda, hviJkel framgår af pris· 
listan å annat ställe i della n:r. 

Fota H. Frtlllde 
.FÖRTR};NINC. TILL STAPEnLOPNINOEN 

Så VOTO tiiflingarna till ända och återfärden an
tråddes vid 6·tiden. Nu hade vädret slagit om sä, 
att till och med solen tillade fram och ~jorde på sitt 
vis färden till en den allra angenämaste. Flitigt läl den 
medföljande musiken, en afdelning af fäJttelegrafkårens 
musikkår, höra sig, medan ruan svä ngde om af 
hjårtans lust eller förfriskade sig vid borden 1'1 
akterdäck. 

När Saga hunnit något hitol1\ Oscar.fredriksborg, 
prejadei den af en mOlor bål, förande tretungad flagg. 
H\'ad n\l då? Hvad stod på? I dessa tider, då folk
rållen och sådant där tolkas så konstigt. kunde man 
aldrig veta... Dl'I befann s emellertid, alt den al:
ropande båten rörde idel välsinnad t folk, llämligen eH 
par af ·S. A. F:s egna medlemmar, majoren O. Drake, 
föru tvarande, afhållen ord rörande j föreningen, sall1t 
löjtnanten Carlberg, åTföljda af ett antal officerare och 
damer, hvilka ville hälsa amatörerna. Allmänt jubc:l! 
Sedan gästerna sligit ombord, gjorde Saga en lur 
nedåt Vik och åter. Under tiden förtällade ordföran
den efter ett korl, kärnfriskt lal prisutdeln ingen. uet 
var en hel del vackra pris, skänkta af fabrikören 
Sixlus Sjöberg, grosshandlaren Axel Kro~h, ,cn in
tresserad med lem , m. fl. Från ,Sagas , redare, direk
tören Wickström, utdelades som pris fyra SäSOn?kort, 
gällande alla ,Sagas . skärgilrc!sturer, samt en bagare. 

Sedan pristagarne vederbörligen afhurrals, följde 
cn rad af tal i bådc allvarlig och !ikämlsam f ofin. 
Majoren Drake uttalade varma välglngsönskningar rör 
föreningen och aftackades sjlilf för allt intresse han 
visat S. A. f. Vice ordröranden talade för o rdföran
den, öfversle Enblom, hvilkel föran~edde denne all 
i ett hjärtligt anförande lacka fö rell1ngens v. ordf., 
vidare för före ningens nu afgåeTlde skjulinstruktör, ser· 
geanten B. Jonsson, för hans mångåriga, in tresserade 
och värdefulla arbete, samt föreni ngens ~mamll1a), hr 
H. Hildebrand m. n. 

Del så angenäma samkvämet sku lle nog fort satt 
ännu en god slund, men rålt hvad det var törnade 
.Saga, mot Strandvägskajen och ville bli oss kvitt. 
KJockan var då 1/, 11. 

Prislistorna 
vid S. A. f:s vArutfärd den 30 maj 191 5. 

Skjutning: 

Damernas tä/ling: 
t. fr u Orela H~ttt .. ... . 
2. fröken ElIy ThöldTe . . . 
3. fru fina Hessler .... .. 
4. fru Thyra Werner ..... . 

29 poäni. 
28 
22 
17 

Fältskjulning: Ä ldrt klassen: 

S. A. F;s Htderspris. 
0:0 
0:0 
0;0 

I. O. Ahrenberg ........ 28 poang. Fabr. Sixtus Sjöhergs pris. 
2. A. HeiSler ............ 28 . Intrtsserad medlems. 
3. S. Svcnson ............ 28 Enictska Magasinets 
4. H. Prancke ............ 27 fillskytlegruppens 
~ . C. Oripenstedt ...... 20 D:o 
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*~Q 1HI01lEl ANGLAdiS 
ETT AF STOCKtIOLMS h\ODÄRNASTE 

l:a KLASS HOTEt. (Moderata priser) 
Populir Restaurang & Cafl'!. Elegant 
fAstvtnlng. fOrslag lämnas gAma. 

6. T. Mothander .. " ..... 26 
7. ] . F. lageriren ...... 26 
S. A. Mild ........ " ..... 26 
9. E. Reulerlki6ld ...... 25 

10. A. Krogh ....... ". 25 
11. F. Fagrell ............ 25 
12. N. Sundsledt ......... 24 
13. Hj. Werller ..... 24 

Yngre klassen: 
I. O. Johnson .......... 22 polng'. FiUskyllegruppens pris. 
2. B. K6hler .... .. ...... 20 0:0 
3. ] . Firnglen ......... 20 
4. R. Södellind ......... 20 Isil!:are. 

Extra tä/lingar : Taflillg A (lriangeltajla): 
l. H. funeke ...... ...... 5~ Bii_re. 
2. J. r ..... geraren ...... 52 
3. B. K6hler ... ..... .... S2 
4. O. Ahrenbe:rg ......... 52 
5. Hj. Welller ......... SI 
6. E. Hessler ......... ... SI 
7. j. Firngren ......... 50 
8. E. HeI11ten ...... ...... 50 
Q. f. F'iUIl ............ 4S 

10. A. He5$!er ............ 47 
II. Åke Krogh ............ 47 
12. A. v. KruStutJerna 47 

Tö/ling 8 (1/3 figur): Ä ldre klassen: 
l. E. He1l51en ........ . 10-70 poäng. Dir. C. Wickströms pris. 
2. j. F. l .gergren .... .. 10- 55 BAgare. 
3. f. fagreJl ........... . 10-S3 
4. O. Ahrenberg ........ . 9-01 
S. A. Hessler ....... .. 9- 55 

Yngre klaSSfIl,' 
l. B. Köh!er ....... .. ... Q- 51 poäng. Bägare. 
2. J. FlIrngren ......... 7-51 

Å nglustyac/tten Sagas Hederspris till de tre, som 
uppnått bAsta samman lagda resultaten i dagens skjut
ningar: 
l. O. Ahrenberg ......... 2S + 54 + s = 89 poäng. 
2. H· Francke ............ 27 + 54 + 9 = 89 ~ 
3. J. F. Lagergren ... ... 26 + S2 + 10 = 8S 

Idrott: 
Längdhopp: 

I. T. Mothander ......... ........... ......... ... ........... . 
2. E. Svedfddt .......... ..... ... ....... . . .......... ..... ... .. 
3. O. johnsson ... .. ... ............ .... ......... ...... ...... .. 
4. H. forss~rg ..................... .. ...... .. .. ... ....... . 
5. S. SI'enson ............................................ .. 

Diskuskastning: 
l. f: . SI/edfeldt ... _. .. ........... .. ................ . 
2. T. Moth'nder ... ........ . ... .. ...... ..... . 
3. 1-1. I'QTS$berl!: ................... , .. .. 
4. H. lundberg ... .. .............. .. 
5. E. johansson .... .............. ..... ... ..... . .. 

Löplling 400 meter: 
l. E. Svedfeldt. 
2. O. johnson. 
3. E. Fries. 

523 cm. 
408 .., 
443 
384 

~3,7 t ni. 
43,3S 
42,33 
39,41 
34.06 

C. J. SVAHNQVISTS PIANINON 
Hllerkinda liera lörs!. pris och guldmedaljer vid de ut
stillnin~r, hl'u! lirman deltagit, dessutom ar detta fabrikat 
erUnt af auktoriteter som det förnämsta inom piano
branschen. Slandlgt laier i modern arkitekiur och olika 
!rIstag. Specialolferter och kalalog erhAl1es frin fabrikens 
utsliHnl"~, Oxtorgsgata n 7, S tockholm. 

Stafettlöpnillg d 150 meter: 
I. Fröken L tlessler-hr H. l'OJssberg ............ ... 23,3 sek. 
2. fru Hj. Werner-lir T. Mothander ......... " ....... 24 • 
3. fröken Lagcrglen-hr E. Fries .......... ....... 24,3. 

Ånglus/yaclt/en Sagas Hederspris till täfJingarnas 
blIsie all-round idrottsman tillföll hr E. Svedfeldt. 

glZeddelal1del1 

(rål/ 

Skjutkommitlen 

• Skarpskjutnlngsöfningar pågå å norra 
skjutbanan vid Kaknäs hvarje sön- och 
helgdag kl. 9 f. m.- 3 e. m. samt under 
juni och Juli m ånader äfven onsdagar 
kl. 5- 8 e. m. 

Fri ammunition, 50 mauserpatroner, 
tilldelas hvarje medlem, som icke skjuter 
om statspris Inom annan förening än S. 
A. F., och tillhandahAlles å skjutbanan 
genom Föreningens instruktör, sergeant 
B. Jonsson. 

Å'fven tillhandahåller föreningen ut
märkta gevär At skyttar som sakna egna 
stldana. 

.SOTNII\G. Foto rrll Or,/a HelJ/er 
En .LUII rlltTltlnl nl rare . tjut.tn,lrn .. bllrjl •. 
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Till DjurgårJsbrull1l afgär ångslup 56n- och helg
dagar frän SkeppsbrOfl (Pontonbryggan ) kl. 8,30, 9, 
9,30, 10,30, 11,30 f. m., J 2,30, 1,30, 2 e. m. an· 
löpande Djurgårdsbroll 5 min. senare. 

Söndagen den 8 augusti 
äger jelonss\(jutning samt andra läfJi ngen om Sloc\(
holmspo\(alen rum å banan vid Kaknäs. 

Jetonskjutningar ägde rum den 14 juni och 
den I I juli, hvarvid följande resultat u ppnåddes: 

Den 14 juni: 
Sil/~(r: 

c. Samson 45 poäng. 
BrOIIS: 

T. Mothander 42 p.; J. färngren 39 p.; K. A. Pel1erson 38 
p; G. Slhlin 38 p.; N. forsbIld 37 p ; G. Bolvie 36 p j 
W. Graf 35 p.j Y. Gellner 35 p. 

DeUagarnes antal vlr 13. 

De n II juli: 
S./fr«": 

T. Mothander 48 p. i N. Forsblad 48 p.; G. Ahrenberg 47 p. i 
f. Eriksson 45 p. 

BronI : 

N. Hedberg 44 P' i G. Kassman 42 p. j j. Firngren 41 p.; 
C. Samson 37 p. i H. Forssberg 36 p. 

Deltagarne i skjutningen \'oro 10. 

Täflan om Stockholmspokalen försiggick 
den II juli och gaf följande resultat: 
E. Hellsten ............................. ... 49 + 49 = 98 poäng. 
E. Hessler ........ .. ................. 50 + 47 = 97 
F. Fagrell...... .. ... 46 t- 47 = 93 
T. MOIhonder ...... 48 + 4 t = 8!) 
G. All renberg... .. ... ... 47 + 41 = 88 
F. Eriksson .... ............... . _ ........ 45 + 43 = 88 
J. Lagergren ......... .. .. _ ...... 44 + 42 = 86 
E. Reulerskiöld ........ .. ... 40 + 40 = 80 

I täflingen om Göteborgspokalen den l 
nästa augusti kommer S A. F. äh'cn i å r att deltaga IIti. 
Anslutningen lär i år bllfva alldeles ovanligt s tor, då 
sky1tarne landet runt skola vara i högsta form. 

S. A. F;s representanter i denna täflillg komma 
denna gång aU utses på följande säll: Seda n fö re
ningen valt representanten n:o l, utser denne n:o 2, 
dessa tva välja n:o 3, dessa tre n:o 4 och alla dessa 
fyra n:o 5. 

Söndag efter söndag. 
Reflexer från Kaknäs. 

tanke alt det skall vara af icke lilet intrtssc bide för resp. 
~kyllar sjilfvl <Kb andra förenina:smt'dlemmar all hir i sitt qze! 
blad U se dc resultat, som dc, helst vlra mest fram5tlende !kyt
tar, kunna pressa fum under skjui5honEen I den min det IIaHer 
statens ulmlrkelsctecken för del frivillie:a skyUcviscndd, komma 
\' j hå.dantfter alt i Medlemsbladets h\'arje nummn Ula inflyta en 
tabellarisk redogörelse för bär hyfl.de kompetensskjutningar med 
de andringar och tilligg, som betingas af de 5Öndag efter sön
dig !teruppr~pade skjutningarne. 

En spegel frln Kalmas aliid, som skyttarne torde kunna ha 
eke rJ liten nyUa af ali se sig uli dl och dA! 

Kornpelensserier för drtalsdiplom: 

Abrenberg, O .... .. ...... 49, 49. 49 + 50, SO. 
Boström, .1::. 50, 48, 46 + - SO poäng 

Eikswn, F. ...... .. . 50, 48 4S + 50, ., ., 
Fagrell. F. ........... 50, 4S, 47 + 50, 
Forsblad, N. ...... ... 49, 4S, 47 + 50, 

SO 
SO 

Francke, H. 4S, 47 46 + 50 
Frirnan, H. . ............. 48, 48, 47 + H, 
Gellner, Y. .. ............. 4S, 4S, _ + 50, 

" ., 
., ., 

Gripo:-nstedl, C ..... ..... ... 47, 46. 46 + 50, 
lIeIl 5t~n, E ... 49. 40, 49 + 50, 
Ikssler, E............. 50, 50, 50 + 50, 
von Krusenstierna, A .. .. 46, _ + 50, 

". " SO SO 

" " SO. " Llgergren. ]. F .... .... .. 50, 49, 49 + 50, SO. SO 
Lcjdslrom, 1. ............... 47, - + 45, 
Lundberf, H. ... 48, 4S, 47 + 50, ". " Mild, A. .. .... .... ........ 46, _ + _ . 
Reulerskiötd, E .... ......... 50, 50, 49 + 50, 
Rubin, T. 50, _ + -
Rudberg. I. .............. . 50, 49, H + 45, 
SUindberg, A. .. ..... 47, - + _ 

". " 
" 

Svenson, S. ............. 50, 48, 47 + 45, 
Wernn, Hj. . 49, 49, 49 + 4S, ". 

KOfnpele/lsscrie för skyttemärke i guld: 
Dahllöf, O. A. ... 47, 46, 46 + 45, 
I'orssberll', H. 48, 48, 47 + _ po~ng 

lIasselqvist, G. .. 47, 47, -:j:-
Kassman, G. .. ...... .. ... - 45, 
lager, E. ............... - + SO, 
Mothander, T. 50, 50, 50 + SO, 50. 50 
Pellersson , K. A. 46, 41), - + -
Sahlin, O. 50. 50, 49 + 50, 4S, H 
Samson, C. 47, 4&, 46 + 50, 45, 45 

Kompelellsserier för skyttemärke i siIJL'er: 
And<riSOlI, A . ........... 43. 42, - + 35, 
Andr t n, C W ....... ...... 48, 47, 44 + ~5, 

poing 
40. 40 

Becker, C. _ + 35, 
flygare, A. 40, 40, - + :15. 
frJbug. A. R - + 35, 
fårnir~n, j. .. .. 44, 42, 42 -+- 40, 35. 35 
Graf, W .... _ ............. 44 , 40. - + -
Hedberg, N ...... . ...... 47, 47, 40 + 4S, 40. 40 
Johnson, O ........... ..... 43, - + 50, <s. 40 
Johansson, O. ... ......... - + 35, 
Köh!er, A. B. ....... 49, 48, 4S + SO. ". " Malmlxorg, 1' ............. 45, _ + _ 
Martin, H. ..... 45, 43, 42 + _ 
MlIton, G. .................. .- + 40, 
Nauckhofl, T. ......... 40, ,- + - , 
Ohlsson, J. E. ............ 42, 41, 40 + -

Nordiska skyttetäflingarne i Kristiania Pettersson, K. A. . 43, 45 t ;S, 
åga rum 7-8 augusti mellan representanter för Salm$On, E. ... .. .. 50, 47, 45, 40 
Stockholms, Köpen hamns och Kristiania skytleförbund, Kompetensserier för skyttemärke i brons: 
hvilka hvardera tåfla med en grupp om 30 lilan. Ahlsell, F ......... .. ...... 44, 44, 41 + 35, 35, 3S polinl:" 
Täflingsprogrammet upptager bl. a. represe ntanlskjul- Biiddahl, I. 43, - + -
ni ng med 25 skolt pr man på 400 m. afstånd. Qlimstedt. P. .. ... 48, 45, 43 + 4S, 35, 30 

S. A. F. kommer vid dessa tåflingar all rep resen- ~~I::'I~~,S·E. R .......... !~: !~: :w +. 40, 30, 30 
teras af ingenjöre n O . Ahrenberg. Karlsson,l<. J ............ 49, 47, 42 + _ 

Tnsiind I tid anmiilan jiimte stadgade afglfte" till d"ets ,,'flssflytte
tiifllngl Se p"og"ammet fö" tiifllngen d annat stiille I dettalm"l 
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PAUL U. BERGSTRÖMS % 
72 o 74 o 76 . 78 
DROTTNINGGATAN 

(H6rntl .f K"n~ ••• I''') 

STOCKHOLM 

111111111111111111111111111111111111 

Skandinaviens största spe-

cialaffär i HERRARTIKLAR. 
Eleganta o. H E R RK LA" DER j högfina o. 

'''ii'''' m.'"'''' "'''o 
Kanjknlymer, ralelhr, Ja~UlIII" Bonjour-, Smoklnl- o~b fra ckkollymBf. 

Regnrockar, ~:';r~~~, D Olje-rockar D Regnkragar 

"mi 1,II,lä,dl, HERREKIPERING I", TO PP till T Ao 
Hattar, Sport-, Res- &: Segel.MÖssor, Sandaler &. Skodon m. m . 

PRIMA, REELLA VAROR! BILLIGA BESTÄM DA PR ISER ! 

KEMBElS Handmetod! 
Sveriges för· 
nämsta fabrikat 

i Herr-, Dam· 

och Barn- SKODON 
Eleganta, solida, 

i längden billigast. 

65 Drollninggalan 65 3, Slora Nygalan 3 

OBS! Sport- och 
Scoutköket NYTT! 

~ "FACIT" ~ 
litet trefligt lackeradt blecketuL 

fickformat. Lätt att handtere. 
Pris Kr. 7: - . ................................................ 

: H"hlll,kök,1 fRCIT: DUmt-fRCI! : 
L ~.:.~' .. ~~ ~.~:.~. ~.:-": .. ~ ::. ~~~ :-:. ~: . ~.~:~ :.l 

Slit j., I all. jlrnalfl..e •. 
Finnas tUver hl 'a SYlrlc". 

A -8 PYRO Fabrik för fotOlen-
• • , kok och IOdlampor. 

Kun,.,atan 47, Stockholm. 

lanitborg, S .... '" ... o ••••• Ho ". " + - gifvit f'cirutsätningen f'cir dagens niltskjutning skreds 
till indelning af patruller hvilka, 12 man starka, 
utgingo med 8 minuters mellanrum, äldre och 
yngre oberoende af hvarandra. Målen voro, för 
äldre klassen 4, för yngre 3. För de äldre skylt
arna utgiordes första målet af l/S fig. på 205 m, 
tid t min ., andra af helfigur i frontställning på 
525 m., tid t 1/, min, tredje J/, fig på 150 m. 
tid 20 sek. och fjärde 1/, fig i anläggningsställning 
på 350 m. tid I min. De yngre skyttarnes mål 
utgjordes af: I) l/t fig på 160 m. tid I l/l min 
2) 1/8 fig på 200 m tid I min. och 3) helfig. i 
sidled 250 m. ti d I min . 

lel'an, U. .. .. ... .0
0 "o .. + 45, 400 30 

Undoo,l:, N. ... ........ "o 44, <J + 400 40, 'O 
Lilj5lröm, •• ............ <Jo 41, - + -Pettersson, ti. ............ "o <J, 43 + -
i(lchter, C. w. ............ 41, '", <U + <UO 35, J>o 
Richter, G. F. ........... 41, 41 0 - + 300 

Rundblom, S. . . . . . . . . . . . . 49, " o .. + J>, 30, 30, 
Wikström, C . ... ..... ....... H, 47

0 43 + J>, 35 0 J>, 

Stockholms Skytteför
bunds fältskjutningar. 

Fältskjutningen den 6 junio 
Extra~tiiningar voro anordnade och omfattade. 

Tiifli ng A för damer. 3 skolt i valfri ställning mot 
10 ringad tana (salongsgevär). Täfling B för 

Stockholms skylteförbund hade den 6 juni an- samtliga skylta r: 5 skolt mot ri ngad If, ng. i val fri 
ordnat skjutning om statspris vid Anneberg på I I d . T n c F' 
Ormingelandet. Vädret va r mot vanligheten vid reg ement. stäl !ling, ti I mm. ä ing or 
~ d f 1 samtliga sky ltar : 3 skolt mot triangehana i valfri 
örbun ets <i tskutningar, för en landtlig utnykt ej ställning. 2 profskolI, lid 3 min. 

det bästa i det att morgonen ingick regnig och 
disig. Afresan skedde vid 1ft 9 tiden på morgoncR I skjutningarna deltogo omkring 800 skyttar. 
med 5 förhyrda båtar under hvilken musik ut- Äfven en del id rollsläflingar voro anordnade 
fördes af Ingenjörkårens och Kungsholms ung- såsom stafettlöpning, dragkamp och terränglöpning. 
domsk lubbs musikkårer. S. A. F:s idrottsmän lyste vid dessa täflingar med 

Efter en timma va r man framme vid Anneberg sin fullständiga frånvaro. En hemställan till en 
hvarifrån deltagarna under musik och med för- af idrollskommittens medlemmar, om uppstä llande 
bundets fana i spetsen aftågade till den närbelägna af en stafett lag. ledde ej till något resulta t. Fö-
samlingsplatsen en skogsbacke, där korum hölls. reningen hade säkerligen haft stora möjligheter till 
Efter korum log förbundets ordförande, redaktör placering hvarföru tom hade vunnits att antalet af 
Harald Sohlman, till orda. Efter att hafva erinrat yngre klassens skytta r inom S. A. F. hade ökats. 
om att den 6 juni i nera hänseenden var en na- I delta sammanhang uppmanas föreningens skYI-
tionell märkesdag och att dagen i år äfven firades tar, synnerligast de yngre, att mera mangrant 
som "skyttarnas dag", höjde han ett lefve för deltaga i förbundets rriltskjutningar. Då dessa 
konung och . fådernesland. Sedan ledaren af da- skjutn ingar ulgöra en tillämpning af öfningarna 
gens skjulIungar, fanjunka ren Edv. Ternbom vid skjutbanorna samt dessutom stå verkligheten 

Rnmlilan tfll plllssllytletli/llngen sllep sllplftllgt hos fiJpenlngens 
sll/utchef. adp. Handtllepllapegat. 43 R. senast den 30 lulU 
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så nära som möjligt , är det af vikt all ej stå 
främmande för desamma. 

* • • 
Föreningens representanter vid denna niltSkjut

ning voro: F. Fagrell, E. Hellsten , E. Hessler, 
J. F. Lagergren och l. lejdström hvilka upp
nådde 4, t 2, 13, 10 och 14 poäng respektive. 

S. A. F:s hederspris tillfall vid defllla skjutning l. 
ujdslram för 14 poiing. 

Resultatet af grupptäningen vid denna skjutning 
blef: 
I. Kungsholms skyttegille ......................... . 
2. Stockholms skarpskf ............................. . 
3. Svea lirgardes Underoff. skf .......... ........ . 
4. Östermalms skf .... . ........ ...................... . 
5. Akad. Idrottsföreningens sek . f. skytte ..... . 
6. Södermalm & Liljeholmens skf ... . 
7. Stockholms Central skf. . ..................... . 
8. Katarina skf. . .. .... ............................. . 
9. Sveriges Kontoristfören. skytteklubb ... ..... . 

10. Urgardets till hiist skf. ..... .. ........ . . .... . 
11. Positionsartil1eriregementels skf. . 
12. Svea Ing.-kirs skf .. ..... ................. ...... . 
13. S. A. F . ......... .... ..... ... .................. ..... . 
14. Skolungdomens i Stockbolm ................ . . 

85 poäng 
80 
74 
71 
69 
68 
62 
61 

" 58 
57 ,. 
53 
45 

De olika föreningarnas inbördes ställning efter 
årelS 4 fältskjutningar framgår af nedanstående 
tablå. 

I. Stockholms skarpskr. .................. :.n poäng 
2. Södermalm & Liliehotmens skr. . .............. 33 
3. Kungsholms skyttegille ... ... .. ............ 33 
4. S. A. F. .... .............. ............. .. ..... . ...... 23 
!> K~IRrinH skf. ... .. ... 21 
6. Svea lifgaroes UnderoIf. skf .................. 19 
7. Östermalms skf. ......... .. ..... .. . ..... .. ...... 1<\ 
8. Akad. Idrollsr6ren. sek f. skytte ........ . ...... t3 
9. Stockholms Central skf. .................... t2 

10. Svea Ing-kårs skf. ...... . ................... . ... I t 
Il. Lifgardels till häsl skf. ......... ........ . ...... 6 
12. Skolungdomens skf. ..... .... 5 
13. Sveriges kontoristfören. skyneklubb 5 
t4. Positonsartilleri regemenlcts skf. ..... 4 

Å listan för de enskilda resuhaten märktes föl
jande S. A. F:are. 

Äldre klassen: 
98 de pris T. Mothander 

100 pristagare. 

Yngre klassen : 
75:le pris O. jonsson 

113 pristagare. 

12 poäng 

10 poäng 

Brtiklar fOr ==== 
idrott och Spel, Beklc1dnader IOr 
Idrottsman och turIster, Brownlng-

I plsloler ocll Rmmunlllon, lt c1ng' 
matlor, KulOrta lyklor oell tyruellml. 

K. K ~. _'."~".,,"' H,lo,,, • .,, , Billigast och btlst hos 

Per hang borg, Birgerjarlsgalan 5 
5, K. H. Kronprinsens HollellerantOr. 

Extra täfllngar: 
TliftinE A. jör dUn/U. 

3:dje pris Augusta j onsson ..•....... .............. ?:1 poäng 
6 pristagare. 

Tdfling B. 5 dolt mot tingad 'I. Pr· 

6te pris j. F. Fagergren ... ................. . .. . 
10:de • G. Ahrenberg ......... ............. . . 
25:Ie ~ I. Lejdström ....... ........ ....... ....... . 
56 pristagare. 

Täjli"g C. J sk.olt mot triunpf(uj/u. 

1:51a pris Hi. Werner .......................... ... . 
II:te Y. Gellner ............ ................... . 
20:de • G. Ahrenberg ................... ...... . 
31 :sla • E. Hellsten ....... ... ............. .. .. . 
39 de • E. Hessler ........... ... ................ . 

45 pristagare. 

ss poäng .. 
47 
44 

" 

Riksskyttetäflingen i Stockholm 
6- 9 september 19150 

Som bekant kommer d~n 6 - 9 nästa september 
allmän riksskyltetäfling at! aga rum i Stockholm under 
beskydd af h. k. h. kronprinsen. 

Anmälan om deltagande skall ske g~nom vederbö
rande skytteförening och skall tillika med stadgade 
afgifter vara inkommen till skytt~förbundens orver
styrelse senast den 1 augusti. 

Medlem af S. A. F" som vill deltaga i riksskytte
läflingen , har alt ins1inda sin skriftliga an milan, IItfflljd 
af resp. a{girter, till föreningens skjulchef, adr. Handt
vcrkareg. 43 A., .senasl den 30 juli. 

Berättigad till deltagande i riksskyHclärtingen är 
hvarje medlem i 1. , 2. och 3 klassen, som till hör 
frivillig, af staten understödd skytteförening och som, 
med erläggande af en argif! af 5 kr .. genom si n 
förening anmält sig inom föreskrifven Hd och dess
förinnan under ~ret skjutit minst 50 protokollförda 
skarpa skot!. 

Skjuln ingarne indelas i: l) hufvudskjutninga r, 2) 
extra skjutningar, 3) gruppskjutningar och 4) enskilda 
fält skju tningar. 

Hujvudskjufllingame komma alt omfatta: 
För l. klassen. 

En precisionsserie och en tillämpningsserie mot haIffigur. 
båda pi 200 meters arstånd. 2 profskOl! äro medgirna för 
preeisionsserien. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel . 2145 Orefturegatan 28 Allm . Tel. 294 
Verkställer a lla slags plåts tageriarbden, tacktäcknin· 
gar med koppar och zink, galvanise rad och sva rt 
järnplåt, Takstrykningar och reparationer. Billigaste 
pris i förening med noggrann! a rbete. 
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För 2. klassen. 

En precisionsserie och en lillimpningsserie mot halrrigUTj 
bida serierna på 300 meters .fsIAnd. Z profskott äro med
gifna för precJsionsserien. 

För 3. klassen. 
.) för skyttar, som icke inneharva sk)'llemirke ar guld. 
En hastig precisionsserie och en tillämpningsserie mot 

halmgur, bida serierna på 300 meters aTstånd. 2 profskon 
äro medgifn. mr den hastiga precisionsserien. 

b) fOr skyttar, som inneharv. skyttemärke af guld. 
En hastig precisionsserie och en tillämpningsserie mol 

halrtigur, båda serierna på 300 meters .rstånd. 2 profskott 
äro medgifn. rör den hastiga precisionsserien. 

De extra skjulningame ti ll hvilka anmälan om del
tagande skall tillika med röresk rifven insats, insändas 
s.1mlidigt med arun;'llan till hufvudskjutn ing, komma 
alt omfa tta: 

Titfli ng A 

för skyttar tillhörande l. klassen. 
En hastig precisionsserl.! på 200 meters afstånd och sk juten 

inom en tid af 3 minuter, tiden för laddniog och skjutstill
ningens intagande inberäknad. 2 profskott. Mål: den vanliga 
skoltanan. zo. ringad. Insats 2 kronor. 

Tif!ing B 

rör skyltar tillhörande I. kilssen. 
En serie om 6 skott i valfri reglementerad Skjutställning 

på 200 meters .'stånd och skjuten inom en tid af 2 minuter 
tiden för laddn ing och skjutställningens intagande inberäknad: 
Inga profskott. Mil: hJ.lffigur. Insats 2 kronor. 

Jämng C 

ror skylIar tillhörande 2. klassen. 

. En serie om tO skott i valfri reglementerad skjutStiillning 
pa 300 meters afstAnd och skjuten inom en tid a' 2 minuter 
tiden mr laddning och skjutstillni ngens intagande inberäknad: 
2 profskolt. MAI: den vanliga SkOltafIan, lO-ringad. Insats 
2 kronor. 

TJHling D 

för skyttar tillhörande 2. klassen. 
En serie om O skott i valfri reglem enterad skjutställning 

p! 300 meters arstånd och skjuten inom en tid af 2 minuter 
tiden tör laddning och skjutställningens intagande inberäknad: 
Inga profskall. Mål: hamgur. Insats 2 kronor. 

Täning E 

för skynar tillhörande 3. klassen. 
_ En serie om 10 skott i valfri reglementerad Skjutställning 

pa 300 meters .fstAnd och skjuten inom en tid af I 'I. minut 
tiden fOr laddning och skjutställni ngens intagande inberiknad: 
Inga profskoll. MAI : den vanliga skoltafIan, lO-ringad. Insats 
2 kronor. 

Täning F 

mr skyttar tillhörande 3. klassen. 
En serie om 6 skott i valfri reglementerad Skjutställ ning 

på 300 meters afstånd och skjuten inom en tid af 1 minut, 
tiden rör laddning och skjutStällningens intagande inberäknad. 
Inga profskolt. Mål: tredjedelsfigur. Insats 3 kronor. 

Skjutbanao vid Kaknäs. 

Tätling G 

för skyttar t!llhörande 3. klassen. 

Tining H 

om riksskyttetäningens segerpris. 

De 100 skyltar, som innehafva skyttemärke af guld och 
i 3. klassens hufvudskjutning uppnått de högsta p<.oänganta_ 
len äro berättigade att deltaga i denna täning, som tillgir 
silunda: 

al De 100 skytt.rne skjuta en hastig precisionsserie och 
en till impningsserie mot halmgur enligt bestämmelserna i 
årets skjut program, båda serierna på 300 meters afsti:nd. 

bj De 40 skyttar. som i a erhållit de högsta sammanlagda 
poängantalen tärla ånyo med en hastig precisionsserie mot 
S·ringad skoltafIa på 300 meters a'stånd. 

cj De 20 skyltar, som i a och b erhållit de högsta sam
manlagda poingantalen, täfla ånyo medels t en hastig preci
sionsserie mot S-ringad skoltarIa på 300 meters afstånd. 

dj De 10 skynar, som i a, b och c sammanlagd! e rhållit 
de hilgstll poingantalen, tii fla ånyo med en precisionsserie 
mot S-ringad skoltana på JOO mcters atstånd. 

Den skytt , som i alla serierna sammanlagda erhållit det 
högsta po!lngantalet, bli r rikssk~'fletäJl/l,gens Sfl:erskyft och ti1J 
erkännes riksskyuetäningens medalj i guld. 

De närmast i ordningen varande 9 skyttarne tilldelas riks
skyttetiflingens medalj I silfver. 

OrtllJpskjultzillgamt äga runt med represenlanler 
för skyllerörbll nd och skytteföreni ngar. Sället för 
representanlernas uttagande äga förbund och före
ni ngar all själfva beslamma. 

aj Emellan skytteförbund. 
Tining I. 

Tiningen sker på 300 meters afstind med 20 skyttar från 
hvarie tinande skylleförbund. Hvarje skyll skjuter två has
tiga precisionsserier. 2 profskoll. Mål: den vanligs skol
tanan, 2O-ringad. S taflor för hvarje grupp. 

Skytteförbund får endast deltaga med en grupp. 
Tinand~ grupp erlägger vid anmälningen en insats af 40 

kronor. Vid denna anmälan erhilles tiiningskon för gruppen, 
Ilngirvande den lid, då samtliga skyttar i gruppen skola 
inställa sig vid Skjutbanan för skjutningens fullgörande. Det 
vare förbunde t obetaget a" deltaga med det antal repressen
tanter, som kommit tillstädes. Gruppens sammanlagda po
ängantal, utan hänsyn till om gruppen tänat med ett mindre 
antal d~l tagare i n 20, bestämmer ordningsföljden vid pris
fördelninge n. 

Till för Skjutni ngen samt den ordning, hvari förbunden 
skola tMla, mcddelas till resp. skytteförbunds ledare hvilka 
skola anmäla sig I riksskyuetäflingcns expedi tion pi tisdagen 
kl. 7-8 f. m. 

bl Emellan skytteföreningar. 
lärling K 

mot skol tafia. 

Tiiningen försig!r på 300 meters afstAnd med grupper, 
hvardera om fyra (4) man. Slmtliga skyttar i gruppen skola 
skjuta samtidigt. MAI: den vanliga skollanan, ZO-ringad 
Hvarje skytt skjuter en hastig precisionsserie. Inga profskott. 

Tafling L. 

mot ligur. 

Tiningen försiggAr på 300 meters afstånd med grupper, 
hvardera om fyra (4) man . Samtliga skyttar i gruppen skjuta 
samtidigt. MAI: halmgur. Hvarje skytt skjuter tO skolt i 
valfri reglementerad skjutställning. Inga profskott. 

• • 
Skyueförening äger all i hVlrdera ar gruppskjutningarna 

H och L uppställa hilgst tvll grupper. 
Skytt får endast deltllga i en grupp inom hvardera a' 

täflingarna K och L och skalJ skyll läna i den föreni ngs 
grupp, hvarifrAn han anmälts till deltagande i hufvudskiutning. 

En serie om 10 skott i valfri reglementerad skjutstillning För deltagande i grupptäflingen äger Skytteförening all å 
pi 600 meters afstånd skjuten inom en tid af 4 minuter, Skjutplatsen lösa täflingskort för gruppen mot erläggande af 
tiden för laddning och skjutställningens intagande inberäknad. en insals af 4 kronor pr grupp. Skjutn inger äger rum i 
2 profskatI. Mål: olympisk 6OO-meters tafla, S-ringad. In- den ordni ng, hllari skjut korten uppsättes på därt ill afsedda 
sats 3 kronor. Sk.jutlagstaflor. 

Rlla som unde" d"et skjutit 50 p"otokollfö"da ska"pa skott bö"a 
deltaga f "U.sskyltetiiflfngenl 
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ARBETSKRAFTEN ä , ": k.,a., "m 
upphor 'lId döden. 

Undertecknad representerar sedan 1893 Ll FFÖR. 
SÄKR INGSAKT IEBO LAGET THU LE, hvll 
kel ä r det största och mest liberala bolag i 
Skandinavien, samt Allmänna Brand i Jönköping, 
Fylg ia, SeClu itas m. fl. svenska bolag. Alla önsk
värda förslag, gärna fra nco, ulan förbindelse al 
affä r, genom generalagenten 

Hugo Hildebrand, 
18 SKEPPSBRON 18 
RI KS och AL L M. TEL. 2296 

Enskilda fältskjutningar klassvis på skilda platser 
och ~nligt bestämmelser, som m~ddelas genom anslag 
å skjutplatsen. 

T iden för inställelse till fältskjutningens full~Orande 
finnes angifven å till1rädeskortel. för fältskjutning 
bör medtagas minst 30 patroner. 

Insats 2 kronor. Prisfördelni ng klassvis. 
• • • 

Utförligt program kommer all tillställas hvarje i 
föreskrifven ordning till deltagande anmä ld skytl. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Serietäflingarna. 
S. A. F:s Scratchserie har nu afslutats, och bl~fvo 

de bästa r~sultale l1 i de 9 olika idroUsliHlingarna 
följande: 
Löpning 100 meter ........ . 

400 
1,500 

Höjdhopp ............ ......... . 
l.ängdhopp 
Trestegshopp 
Disk.us, bägge händer .. 
Spjut .. . 
Kula ....... . .......... . 

E. Svedfeldt 13,3 sek. 
O. Valentin 60 2 • 
O. Valentin 4 min. 56 sek. 
A. Bylund ISO cm. 
K. Täckström 540 
K. Tickström ! I meter 2S cm. 
E. Svedfeldt 50 13 
E. Svedfeldt 60 99 
E. Svedfcldt 15 96, 

I![! 
:[(Al 

ASEA 
utför kom pletta elektriska 
anläggn ingar för kraft, 
värme och belysning. 

- Inford ra våra offerter. -

• ••••••••••••••••••••••• • ••• 

Allmänna Svenska Elektr, A,-B, 
Filialen i Stockholm. 

Medaljer 
af Guld, Silfver och Brons präglas af oss 

alla gängse storlekar. 
Katalog sändes fritt på begäran. 

M e tallfabriks _Aktio b o l ago t 

C . C. SPORRO NG ®. C:o 
R e.,.rin.,.gatan 23 • S TOCKH O LM 
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Endast de idrottsmän, hvilka deltagit i samtliga 
idrottsgrenar, åro berättigade till pris, och fick pris
listan följande uts<::ende: 
I . Einar Svedreldt •••..• .•. "' •. ,, ..... .. 0.0 ••••••• •• 

2. Karl Tick.tröm .. 0 . .. .... .. ........ .... ... ....... . .. . 

3. Harald Forssberg ...... .. ........ .... ............... . 
4. Gunnar Lundberg ....... . .. . . . . . .. ....... ........ .. . 
5. Ona Friman ...... . ... .. ... 0.0. o, , •• ••••••••• o • •••• o • ••• 

6. Otto Johnsson ... ...... ... .. ........ .... ... . 
Deltagarnes anlal var 19. 

20 poäng. 
26 
42 
<6 
75 
78 

Vid internationella Old-boystäflingar i 
Kristiania söndagen den 18 juli, anordnade af 
iEldres Idnetsforening därstädes, hemförde de svenska 
deHagarne vackra segrar. Särskild! är det oss en 
glädje at! omtala, att S. A. F:s representant, herr A. 
f. Forsberg, gjorde sig synnerligen vackert gällande. 
l kulstötning blef han andre man :förste blef herr 
Nilsson, Göteborg och tredje herr järnsida, I-Iessle
holm). l spjutkastning blef herr Forsberg ocksA tvåa 
(n:o l herr Nilsson och n:o 3 herr Järnsida). Mven i 
diskuskastning placerade sig herr Forsberg som tvAa 
(segrare herr Nilsson med herr järnsida som trea) . 
I längdhopp kom herr A. Schörling, Djurg. idrotts
förening, som Ivb. 

Tåflingarnes bästa man bIet Nilsson med 16 poäng 
och herr forsberg näst bästa med 9 poäng. 

På grund af ett vad, "alt arlägga samtliga prof· 
ven fOr Id rottsmärket inom en timmes tid", fullgjor
des dessa här om morgonen af S. A. f:aren Bror 
Elliot· på 50 minuter och 10 sekunder! Resultaten A 
Östermal ms idrottsplats voro: Kulstötning 17.17 m., 
längdhopp 5.37 m, samt löpning 100 meter 12~/~ sek. 
Därefter följde dusch, påklädning samt biltur med 
kontrollanterna till Centralbadel. Afklädning! Sim
ning 200 m. med fortsättning till 1.000 meter, so m 
l..Jarades på 24 min. 35 sek. Det bör nämnas, alt 
herr Elliot är född Ar 1883 och sålunda med sina fyllda 
32 år erMrade id rottsmärket i guld! 

Hvem slår della rekord?! 

Ur Idrottsbladets senaste pristäfling, ~En 
originell Stadiontårling., tillåta vi oss göra et! litet 
klipp af vår id rollschefs förslag i denna fråga. 

Till Idrollsbladets redaklion. 
Stodtho/m. 

Det har Uven alltid varit undertecknads åsikt , att vira 
svenska idroUstätlingar (med fl undanlag) hillas allt för 
monotona. - Arrangörerna borde tänka på alt bjuda den stora 
allmänheten som skall lockas till Stadion på ett . lite gladare' 
program! En stor del af publik.en är ju gifvetvis ej .för
ståsigphre •• som kan svara på, om t. ex. världsrekordet i 
länghopp ir 7,51 metlr eller 10,51, utan kommer upp till 
Stadion för att fördrifva liden pi en ;;.öndagseflermiddag och 
se efter hvad man egentligen har för sig därinne! 

Alltså, hvarför ej här, som i ullandet, pigga upp täflings· 
fcsterna med en eller annan skiimttifling till såväl de del· 
tagandes som publikens omvlixllng och förnöjelse! Under
tecknad (som själf under flera år i utlandet åsett och deltagit 
i dylika roande tUlingar) tager sig härmed friheten göra en 
del förslag: 

GrIIPP I (mera idrottsliga täflingar). 
J. Gångtinan i landsväg ror olika åldersklasser. 
2. Cricketboll-kastning. 
3. fotboll-lingd sparkning. 
4. Trebe nslöpning. 
5. Utslagningstöpning. 
GrllpP II. 
1. SäCklöpning. 
2. Potatisplockning. 
3. Kapplöpning med fyllda vattenämbar på hufvudet. 
4. Batansging å upad stång. 
5. Klättring å såpad sting. 
A IInlll r llnin/lar. 
I. Vid /l4I1g/1I/tingar blir d hanan vara rör kort tilllagen, 

utan variera mellan 1- 3 svenska mil. TiHande indelas i 
trenne klasser frin 15- 25 år, 25~ 30 år samt old boys. 

2. Crlckdboll- /IiI$/ninl! är en liknande rörelse som spjut· 
kastning. Ansats tillåten. Förekommer ofta vid tällingar i 
England och Ty~k]and. äfvensom 

3. Fotboll-längdsporllnlnll ( . FI/$sbaIl1l.'t//sfosstll .) med ansats. 
Synncrligcn lämplig för våra bollspelare! 

4. TrtlJtffs/lJpning, förut bekant. 
5. Ulslnl!nfngs/öpnlnll (1 bana) gemensam start. Den som 

vid passerandet av milstolparna vid hvarje plats är sist, ute· 
slutes ur täflingen! 

TiiHingarna l Grupp 11 liro ju kända rörut. 
Horofd /'orssbtr/l. 

Idro ttstäflingarna hafva nu fortgäll sedan Juni 
månads början på mlndags- och torsdagskvällarna å 
Ostermalms Idrottsplats, och ha vid dessa (In hel del 
goda resultat nltts. De deltagandes numerär har 
dock hittills varil ganska ringa och alls ej stått i 
proportion till S. A. F:s stora medlemsantal. En 
kraftig uppryckning vore därför välbehöflig, och upp
manar ldroltskommitcen härmed alla Amatörer - ej 
minst de, hvilka i .h äro "mogna" för idrottsmärket 
i guld - att infinna sig på tåflingsdagarna! 

Ännu ej afhämtade medaljer, eröfrade under år 
1914 i idrott, kunna mot kvilto erhållas å herr Hj. 
Olssons kontor Götgatan 14 11 före Augusti månads 
utgång, efter hvilken tid outtagna priser tillfalla 
öreni ngen. 

Obs.1 Då endast ett begränsadt antal klädskåp 
finnes tillgängliga i paviljongen vid Ös!ermalms Idrotts
plals, uppmanas de herrar idrottsmän inom S. A. f., 
som önska begagna sig därar, att snarast mojligt 
anmäla sig hos vaktmästare Dahl. Hyra kr. 3.
per säsong. 

Specialist·täflingarna harva nu ärven arslutais. 
I kasliäflingarna nåddes samma poäng af de trenne 
bästa deltagarna och fin go de uppnådda resultaten 
här argöra ordningsföljden. Prislislan fick följa nde 
utseende: 

STOCKHOLMS AMATCJR.FÖRENINOS MEDLEMSBLAD 
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KÖP SVEABLOCKET -
PRAKTISK NYHETI 
OUMBÄRLIGT A ETT MOD ERNT 

KONTOR 

INNEHÅLLER C:A 1000 
RADE LAPPAR. 

PRIS PR BLOCK o. RAM 
RESERV8LOCK 

" 

PERFORE. 

. KR. 3.50 

." 1.-............................................................................ 
TRYCKERI A.-B. SVEA :: STOCKHOLM 
RIKS TEL.. 6716 STHLMSTEL.. 15810, 1!>8 II 

II 

/(asl. 

H.-B. lÖfHOlMXUHRfUET I. P. Palm ... ..... . . .. . . . . . .. ..... . .. ... .. ............... . 
2. E. Svedfddt 
3. K. T.ickström .......... .... .. ..... . .. ... .............. . 

Hopp. 

l. K. Tltkslröm ... .... .. .... ... . ... . . .... ... .. .. ... . . . . . 
2. H. \Vrelman .. .. .... .. ... ....... ........ . ... .... ..... .. . 
3. O. Valentin .. ....... . . ............... . .............. . . . 

L5pninllar. 

5 poän~. 

• 10 • 

I. H. \"t/retman .. .. . ........ ... ...... . .. . .. ... ...... .. .... . 4 poJ ne . 
2. O. Velent in ... ... ... ... ... •..... . . ..... . ... . ........... S 
3. E. SI'edfeldt ........ ....... . ..... .. ... .. .... .. ....... 10 

Fullgjorda prof för idrottsmärket inom 
S. A. F. år 1915. 

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

10. 
Il. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Namn j i Il ~ ~ 11 A n rn . 

E. Bratt l I 
Bror Emot 

l Harald Forssberg . .1 
l· · SImmiI 1,000 m. 
] F~ Idroll. · 

m.d lt]~n. 
Tore Mothander . . l 
B. A. Ljungholm 
Gunnar Lundberg 
Einar Svedfelt 
Karl Täckström . 
OloF Valentin 
Harald Wretman __ . 
August Bylund . 
0110 Friman . . 
Gunnar Månsson 

, 
Paulus Palm. 
A. Strindberg 

fort~. frln n;o 2 .Erö/rade vil!konmedatjer i idrott 1914. 

Längdhopp. 
Bronsmedatj: 

Il· fll,iol • ..... ~ . ..... . .. ~ ... 53,5 c~. 
G. WIk man . ... ........... .. . .. .. . ... 5J5 .. 

Juniorsmedatj: 
O. Johnsson .. . .... ... .............. 483 Cln. 

Rikstelefon ZJ 8l Lilj ehoimen Allm. Telefon 3130 

Sliprar. Docka, Båt· oclt Skeppsl"Qrj 

Nybyggnader oelt Rrparalionu of 

alla slag ... Yachlu, Molorbdiar, 

fol/m, Rodd· och Srgelbd/ar samt 

Is jak/u, Rundhult odt Bd/smide 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru A.-H. 
flemmingg. 4. 

Dis.kuskas/ning. 
BronsmcdJlj: 

H. Hörlin ....... . ......... . .... . 
A. Landgren ... . .. ' .. . 
E. WitJborg ... . ....... ... . .. .. . 
G. Wikman .......... . ........ . . 

juniorsmedalj ; 
K. A. Petterson . . .......... .. . 

Kulstötning. 
Bronsmedalj; 

52.6 2 
~2. 23 
45. 38 
45. 28 

40.12 

meter. 

H. Friman . . .. 
I<. Tickström 

16.83 meter 
16,24 

Simfling 100 mtler 
Brollsmc<blj : 

H. Lundbere ... . ........ I min. 32"'," sek. 
O. Johnsson . .. ....• .... l ,~2 • 

Simning 1,000 meler. 
Bronsmedalj; 

G. HCIJ kensklöld . ... 24 min O.'". sek 
B. A. Ljulleho1m . .. . . 25 • 4."" . 

Skridskor 500 me/er. 
SiHvermedalj: 

Em. Larsson ...... ....... ... ...... . 4Q"/n sek. 

Skridskor 1,500 mtler. 
Si!rvermedalj: 

Em. Larsson .. ......... . ..... 2 min. 40 sek. 

Skridskor 5,000 me/er. 
Bronsmedalj; 

Em. Larison .............. lO min. 13 sek. 
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HMHTÖRER! 
Köp Edra 

Sängar, Mallar, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

7l1ltid 

Rikdll",on 
4400 

fll1m. TII",. 
20 & 120 

elegant och smakfull är den som bestäl· 
ler sina kläder hos 

R.-B. LondoRep 
Hepp· och Dams/lpOddept. 

FiflaN!; högtid.d,llleter "tluJ,a. ~" ull /tund", groli •. 

P,IJunlng oc.h ,.pal(llil1l1c, a!hlJm/o. j);d 1i/l#f~/lt pr Al/m. 

le/. 22519 o~h R,'Ie. Id 67/3. 

37 Dpotlntnggatan l tp. 

Gynna 
annonsöpepnal 

Erik Ohlssons T räuaru H.·H. 
TRÄVARU·, VED. och KOL. 
AFFÄR, ÄNOSÄO o.IfYFLERl 

STOCKHOLM, f leminggatan 4 

Riks Ttl. 11 63. 1J203. AlIm. Tel SU6, 5950 

SÅGVERK _ __ _ 

Fleming/[. 4, Stockholm, KIö/va Ä ngsAg, Åla nd, 
Norrte/ge Ä ngså/[ Norrte /ge, Jungfrusunds 

Ängsligs Akt/eho/d/[, Ekerö. 

H k tf I IUTmed hava Yi nöjet "leddel., Ut 

rr lO y ar "h ammunition förmauserievår,l.d. 
al • d.d med. Ekmans n}'. Spetskula 

.OLYMPIA., enligt anstil1d. prov 
besitter en enorm triFFslkefh~t, varFör den är mest limpJd För 
prisskjutningar såvlil mot tana $Om I fiiltskjulning, vilket även 
visade sig vid de Olympiska Spelens skjutnin2"ar. Bestal! eo 
provladdnlog och vI garantera ett storartat resultat. 

A.-B, Skytteföreningarnas Vapenaffär, 

n. 5Uno5tröm 
5torgoton 16 

KOPPA R· , B LECK· 
orH PLÅT5cA6ERl 

SAmT fO R TEnn ln65 AH5T ALT 
AUm. Id. 15801 

VerRstöller alla 510gs plOtslogerlorbelen 

och reparalloner. TaRstryRnlngor billigt. 

FOrh:nnlngar m. m. 

BILLIGT! 

_ Naylor Brothers, London -

Båtfernissor 
Besitta största molslåndsrörmåga mot 
såväl salt som sött vallen, blifva ej 
hvitfläckiga, flagna ej af och bibe· 
hälla sin glans. Användes under 
år 1914 med bästa resultat vid de 

flesta båtvatf i Stockholm 

Ensamförsäljare i Stockholm: 

EDVIN SJÖBERG 
Pipersgatan 29 

Riks Kuni'Sh. 4 33. Alllll. Kun2!.h. 7 10. 

TRYCKERIAKTJEBOLAGET SVEA, STOCKHOLM ittS. 

s tockholms 
Amatör 

------------------. 

N:o 4. 

förenings' 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

lO:e ärg. 1915. 

Utkommer med 6 nummer ~ 
om året och uldat .. gratis till 

föreningens medlem m." 

Redaktör och ansvarig utgifvare : 

Redaktionens och E ~pedit io. 
nens adr,: S:t Eriksgatan 12, 

Stockholm. 
Tjänsteman SVEN SVENSON . Sthl",. 1.1. Kunll~, 339. 

Kl. 8-9 f. m. &-7 •• m. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS HÖGE BESKYDDARE: 

H. K. H . KRONPR INSEN. 
IfnJcnlt(/all/ö/tr: Otllcrolmajortn O. V. Bukk och Clufrrdoklörtn 

Harald 5"II/lI/on. 
Utl(lndsk k""espondcTnndc IMolI/ot: Kapttnen Frit: Hansen, Köpen· 

humn. 

SKJUTKOMJ\\ITT~N: Ordr., Tjinsteman S~tn $vtnson; v. ordr., 
Bankkassör Folke Fogrtll; sekreterare, Banktjänsteman E. 
RCI,uTdlöld ; ledamöter, Musikdirektör EmU Has/cT; Med. kand. 
J. 1-: Laitrl!rtn. 

IDROTTSKOMMITT~N: Or9r., Kontorist Harold Forssb,TI!; 
v. ordr., Lager~her T. Molhander; sekreterare, Herr a. BUI' 
lund.. ledamöter, Kontorist Korl 5vTnJSlJn, Herr OIl~/ol 

ErilSMJn. 

STYRELSE: Ordrörande, Öfverste a. Enblom, v. ordf. Tjänsteman 
Svtn S~rnson .. sekreterare, Horrältsnot.Hj.ll

'
tTnt'T" kassaförvaltare, 

Köpman Hj. Olsson; intendent, Kassör E. D. Hagstriim; skjut· 
cher, v. ordr.; idroltscher, Kontorist HQJTlld FOl'SSbttr; klubb· 
mästare, Generalagent If. Hildtbrond; styrelseledamot, Musik· 

KLUBBKOMMITT~N: Ordf .• Generallgent H. Hl1ddJrand ; direktör Emil Htssltr; suppleanter. Syssloman A. Mild, Ingeniör 
\'. ordr., Musikdirektör Adrian Doh/. a. AhTcnbul!, Bankkassör Folk#! FaJ!1'cll, Lagerchef T. MOfhandcr, 

L Musikdirektör Adrian Dohl Föreningens postadress: Stockholm K. ___________________ . ______________________________________________________________________ -1 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelsen I 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 
Stäftdig: 

Ekander, 10h. Alfr., målaremlistare, Rådmansgatan 54. 

Aktiva drligt beta/ande.-

Beer, Gösta, löjtnant, Ragvaldsgatan 21. 
Bergman, C. j, affärsresande, Lilljansplan 6. 
Blom, Axel Aug. Vilhelm, direktOr, Karlavägen 22. 
Hammaren, Harry, grosshandlare, Eriksbergsgatan 13. 
Hammaren, Thorstcn, skådespelare, Banergatan 33. 

johansso n, Gustaf Herbert, kontorist, S;t Eriksgatan 55 . 
Kaskngren, Josef Emanuet, ingenjör, Birgerjarlsgatan 6. 
Lindholm, Knut, kontorist, HolIlIndaregatan 13. 
Lundberg, john Hugo Valter, res. off. vol ., Oster. 

malmsgatan 14 A. 
Nilson, Fritz, kassör, Västmannagalan 17 A. 
Noriin, Thor Georg, köpman, Eriksbergsgatan II. 
Nyström, Fredrik, kapten, Kungl. Marinförvaltningen. 
Smitt, Cul, Direklör, Skeppsbron 44. 
Strömberg, Gustaf Ludvig, handlande, Lilla Nygatan 10. 
Westblad, Ragnar, fil. kand" Kungslcnsgatan 61 . 
\Vestin, Per, civilingenjör, Kungl. Vattenfallsstyrelsen. 

Passiva medlemmar. 

Brol in, Per Elof, direktör, Drottninggatan 114. 
Holmqvist, josef, direktör, Bryggaregatan 6 B. 
Malmberg, Harald, fil. magister, Döbelnsgatan 5. 
Nygren, Max, direktör, Hjorthagsvägen 9. 

8uve~ /Ju/d, 3{ 3nderson .flVpsiifver~ 
3i/fue.. 

[Regeringsg. 19-21 
8alio6storg l fKu71gl. flCo/juvelerare - fJ3egär priSRUra71t! 
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•• 
AMATORERl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vid behof af 

SJÖ., OLYCKSFALL" SJUK., LIF., BRAND" INBROTTS., 
GLAS" VATTENSKADE., GARANTI. eller 

MASKINFÖRSÄKRING 
bedes Ni godhetsfullt vända Eder till undertecknad, som beredvilligt 

står till tjänst med upplysningar och förslag. 

N I LS SUNDSTEDT 
TELEFONER, 

KONTORET, Blasieholmsg. t B : Riks 9843 
Allm. 9708 

Oh lsson Ejnar, direktör, 5:1 Eriksgatan 10. 
Schånhl=rg, Lennart Birger, advokatfiskal, Jönköping. 

[ det vi hälsa Eder välkomna i föreningen, ställa 
vi till Eder såväl som till de gamla föreningsmed
lemmarna en lika vänlig som enträgen manmg all 
icke g löm ma p1peka för vänner och bekanta nyttan 
och nöjet af all blifva medlem i S. A. F. Säkert 
har Ni någon, som Ni kan intressera för saken. In· 
sänd uppgift under adress Stockholms Amator For
ening, Stockholm K. 

S. A. F:s 25·årsjubileum. 
Längt fö re detta ha vi ju omtalat, att vår 

Föreni ngs 2S-åriga tillvaro skulle nu i höst 
högtidligen fi ras. Man hade först tänkt sig, att 
detta skul1e ske den 25 och 26 September, men 
denna plan strandade på, alt Stockholms skytte
förbund då hade fältskj utning, och sedan det 
visat sig, alt äfven för de två närmaste sönda
game hinder vore i vägen, har man stannat 
rör söndagen den 17 Oktober, som alltså blir 
dagen fö r den egentliga jubileumshögtiden. 
Om hvad som därvid och redan dessförinnan 
skall förekomma till firande af vårt stolla min
ne, må här näm nas fö:jande: 

Söndagen den lO Oktober anordnas fö r för
eningens medlemma r stora idrotlsläflinga r å Os
terma lms idrollsplats, och i Mäla rbadet blir 
det simläfli nga r tisdagen den 12 och fredagen 
den 15 O ktober. 

Söndagen den 17 Oktober hållas skytteläilin
gar, ockslt för föreningens egna medlemmar, 
vid Kaknäs, detla i samband med täfli ng om 
statens pris, och vi tägga herrar skyttar varmt 
på hjlirtat alt infinna sig och deltaga i des&"1 
täflingar. . 

BOSTADEN, Buhegatan 29 : Riks Osterm. 48 
Allm. Osterm. 28 

Det oeftergifliga villkoret alt få vara med vid 
statspristärlingen är dock - som hvar man vet 
- all ha skj utit m'nst 50 protokollförda skarpa 
skott. 

Kl. 8 på aftonen den 17 Ok!. ståndar själfva 
högfidsieslen å Roscnbad. Där utdelas samtliga 
pris vid dagens skyttetäflingar, de förut hållna 
idrotlstäflingarna och under å ret eröfrade idrotts
miirkrn, hva rjämte 2S-årsmi nnet pä åtskilliga säll 
kommer att firas och gifva festen s in högtidliga 
priigel. 

Titl de förut omnämnda pris, som finnas ti ll 
utdelning vid jubileumstäflingarna, näm ligen 
Kakniispo ka lcn, det slora Färng renska priset, 
körsnären P. Thöldtes värdefulla pris samt två 
vack ra bägare af grosshandlar en C. Samson, 
ha;va kommit två s tåtliga hederspris, af hvilka 
må larelllästaren Johan Alfred Ekander skänkt 
ett och d irektören OUo Friman det andra . Vi
dare få vi glädjen kunna uppställa till täning 
fö r första gången ett säreget, synnerligen sti lfullt 
och dyrbarl vandringspris, en sköld i oxiderad 
mcssing i gammal stil, åstad kommen genom 
subskri ption. Och slutligen har vår o utlröttJige 
vän och gynnare, vår egen P. Drewes, larvat 
att komma med ett bidrag af minst 10 sI. he
derspris. f-I an är ju känd som en ri ktig slor
tiggare, när det gäller fosterlandet, så att det 
kan hända, att han håller hvad hans goda hjär
ta lofvat och t. o . m. lite till. 

Här finnes ju ett ypperligt tillfälle för För
eningens mecenater aU visa sin vänlighet, och 
det väntas med säkerhet, att ännu flera pris sko
la komma. 

Till 25-årsmi nnets firande ar under utarbet
ning en festpubti kation, innehållande historik 
öfver Föreningens hittills tillryggalagda bana, 
uttalanden af ell f~ertal af Föreningens äldsta 
medlem mar och intressanta statistiska uppgifter, 
hvarjåmte senas/e årsberättelsen m. m., som sko-
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lat utkomma som särskild årsbok, här konlIner 
att inflyta. 

Då denna festpublikation, som för hVilrje nå
gorlunda in tresserad medlem af S. A. F. blir 
elt kä rt minne, drager betydande kostnader och 
styrelsen ansett, att Föreningens kassa icke lämp
ligen bör belastas med hela denna utgift, har 
man tänkt sig, att föreningsmedlemmarna skulle 
Jämna ett bidrag härtill genom att betala sitt 
exempla r af denna publikation med 1 krona, 
som uttages p r postförskott. Skulle n!lgon be
fi nnas icke villig härtill, torde han hafva vlin
ligheten underrätta v. o rdföranden Sven Sven
son hä rom, adress S:t Eriksgatan 12, pli det att 
post porto ej i onödan må spillas. 

Så till sist ställa vi till samUiga medlemmar 
af vår Fören ing en maning att icke låta 25-
årshögtiden gå förbi utan alt känna Illed dessa, 
som arbeta och glädjas öfver Föreningens fram
gång, och lofva att så i arbete som g läd je 
skänka Föreni.ngen sitt stöd. Särskildt väntar 
man nu, all alla, som icke af oöfvervi nnerliga 
hinder hällas tillbaka, sko'a infinna sig vid hög
tidsfesten den 17 Oktober. 

Stadgar för John Färngrens 
vandringspris. 

I . Priset, som utgöres af ell större silfver
pokal och benämnes J ohn Färngrens vand ri ngs · 
pris. samt utgå r för täflan i skarpskjutning inom 
S. A. F. 

2. Berättigade a1l deltaga i täftan om prisCIi 
äro alla inom S. A. F. anslagsberättigade 

skyttar. 
Täflan om statspris inom anmll1 förening 

än S. A. F. eller annat förbund än 
Stockholms utesluter dock rätten att låna 
om ifrågava rande vandringspris. 

1. Om priset tänas två gånger ärligen, 
nämligen de1s vid fö reningens vårutfärd~ 
fä.ltskjuhling och dels vid statsprisskjut
mngen . 

4. Vinnare af priset för !iret blir den skytt, 
som uppnått högsfa sammanlagda poäng
antalet vid följande skjutn inga r : 

a) Fältskj utningen vid vårutfärden. 
b) Hufvudskjulningen vid föreningens stats

prisskjutning. 
c) Skjutningen å 400 meter, som anordnas 

i samband med ofvan nämnda siats
prisskj ufning. 

5. Den skylt, som två gå nger utan o rd-
ni ngsföljd eröfrar priset, få r för allt id be· 
hå Ila detsamma. 

6. Skulle flera skyttar nä samma poäng, går 
den först, som har bästa resulwtef vid 
fä ltskjutni ngen. Skulle likväl &'irskilj llin~ 
ej kunna ske, ti llämpas statens skj ut pro
g ram. 

7. Eventuella tvistigheter angående priset af-
göres af S. A. F:s styrelse . 

g;Zeddelallclell 

frän 

Skjutkommilten 

Program vid S. A. f:s jubileums
täfling i samband med statspris

skjutning den 17 oktober 1915. 

H ufvudskjutn i ngar. 
För l. klassen. 

En precisiollsserie och en tillämpningsserie 
Illot hatffigur båda serierna på 200 meters af
stllnd. 2 profskott äro medgifna för precisions
serien. 

For II. klasstn. 

En precisionsserie och en tillämpllingsse rie 
mol halffigu r. båda serierna på 300 meters af· 
stånd. 2 profskati ä ro medgifna för precisions
serien . 

For III. klassen. 

En hastij! precisionsserie och en ti1lfuupniugs
serie mol halffigur båda serierna pr. 300 1I1e
ters afstånd. 2 profskoU ara medgifna för den 
hastiga precisionsserien. 

Tm skjutning af dc fyra skotten i liggande 
och knästående ställn'ng i vanlig precisions
serie anslås för 2:a klassens skyttar för hvar
dera ställningen en tid af högst tre minuter, för 
första klassens skyltar 4 minuter. och fö r dc 
två skotten i stående stäl!ning fö r 2:a klassens 
skyttar högst 2 minu!er, för I :a klassen 3 mi
nuter. 

• • • 
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l:a KLASS HOTEL. (Moderata priser) 
Populir Restaurang "CafC. Elegant 
FAstvining. FOTSlag lämnas garna. 

(j)(i) G> G) ••• •• • 

Ti ll skjutning af hastig precisionsseric å 300 
111 . ans läs rör hva rdera serien högst 3 minuter. 

Till skju tn ing af tilläm pningsscrie, bestående af 
10 skott, 5 i liggande och 5 i knästående stä ll
ning, anslås en tid af för I. och II. klassens 
skyltar 5 minuter och för III. klassens skyltar 
3 minuter för hela serien. 

Till 2:3 klassens skyttar utdelas silfvermedalj 
för uppnådda 80 poling och bronsmedalj för 
70 poäng. 

Till 3:e klassens skyttar utdelas silfvermedalj 
för uppnådda 82 poång och bronsmeda}j för 
75 poäng. 

Extraskjutn ingar. 
Tö/iing A. 

(for $/tyfttu tmhöra"de I . .tJasst'n.) 

En prccisionsseric på 200 mc(crs afs(ånd och 
skjulen inom en tid af 5 minuter, liden rör 
laddning och skjutställnings intagande inberäk
nad. 

Mål: 2O-ringad skoltafIa. 2 profskott. 

Täjling 8. 
(för skyttar tillhörande II. och III. klasstma.) 

En seric 0 111 10 skott i valfr i reglementerad 
skjutställning på 300 mcters afstå nd och skiuten 
inom en tid af 3 minuter. tiden för laddni ng 
och skjuts tällnings intagande inberäknad . Må l: 
20-ringad skotlarra . 2 profskott. 

Täfling C. 
(}Or skyilar IIflhörol/de If. oth Ifl. klassel/.) 

Obegränsad l anlal skOIl mOl ha lf- och tredje
delsfigurer på 300 meters afstånd. figurerna 
liro med ell mellanrum af 10 sekunder synliga 
2 gånger, 20 sekunder hva rdera gången. 

Valfri sk jutställ ning. Utgångsställ ning : An-
läggningsstä llll illg med laddad! gevär. Träff.i 
båda fig urerna fordras fö r erhållande af pris 

Täfling D. 
(}Or skyflar tilfhiironde If. Dlh III. Idasstrna.) 

En serie o m 10 skoft, hvaraf 5 i liggande 
och 5 i knäslående ställni ng, på 400 meters af
stånd och skj uten inom en lid af 5 minuter, 
tiden rör laddning och skjuts tälh.1i ngs intagande 
inberäknad. I"\ål: 5-ringad sKollaila. 3 prof
skolt. 

Mästerskapsskjutning. 
De 12 skylttIr, som i II I. klassens hufvud

Skjutning uppnått det högst a po~ngantalet, äro 

c. J. SYAHNQYISTS PIANINON 
tillerkinda flera första pris och e:uldmedaljer vid de ui
stlllnine:ar, hvari finnan deltae:it, dessutom iir deita fabrikat 
erklnt af auktoriteter som det förnämsta inom piano_ 
bunschen. SUndlgt lager i modern arkitektur och olika 
trlslae;. Spec:ialofferter och katalog erhllles fran fabrikens 
ulslitlnlne:, Oxtorgsgata n 7, Sto ckh o lm. 

berättigade att deltaga j dellm'! täfJan, som ti ll
går så lunda: 

a) De 12 skyttarna skjuta en hastig pred
sionsserie och en tillämpningsserie mot ha lf
figur, båda serierna på 300 meters afstånd . 

b) De 6 skyttar, som i a nått högsta sam
manlagda poängiHlfalet (äf'a ånyo med en has
tig precisionsser ie mot S-r ingad skolta!!a på 
300 meters ars/And . 

c) Dc 3 skytt:u , som i a och b nått högsta 
sammanlagda p6ängantalet, f~fJa ånyo med en 
vanlig precisionsscrie mot tafla på 300 meters 
afstånd. 

Den skylt, SOIl1 i alla serierna nått högsta 
sammanlagda poänganiaIet, blir S. A. f:s mäs
terskytt för å r 1915. 

Allmänna bestämmelser. 
I . Täfl ingarna, som äga rum å norra banan 

vid Kaknäs, laga sin början kl. 9 f. m., och 
sker an mälan till deltagande i skjutningarna å 
skj utbanan kl. 9-11 f. m. 

2. Berättigade att täna om statspris ä ro en
das! de skyttar, som under å ret lossat mins t 50 
protokollförda skarpa skoll, äfven vid fä ltskj utn ing, 
och icke inom annan skytteförening täflat om 
stats[Jr is. Skyttar, som ej äro berättigade del
taga i täflan om statspris , äga icke dess mi n 
rlre rätt att deltaga i skjutni ngen för erhållan
det af medalj. 

3. I-fvarje deltagare i !äflingen skall er.lägga 
en anmärningSilfg iff af 50 öre SOIl1 bidrag till 
bestridande af allmänna omkostnader. 

4. Vid anmälan till skj utning, hvilket sker på 
anvis..'\dc platser, ska ll anmälningskortet upp
visas. 

5. Inga skjutn ingar få fö m yas. 
6. Skjutningarna utföras enligt bestämmel

serna i 1915 års skjutprogram, hvarvid fö ljande 
s..lrskilc1t torde bemärkas: 

Endast vapen af för svenska armen fastsiä lId 
modell få användas i täni ngama. 

Skjutningarna skola utföras utan stöd för ge
väret och med iakttagande af, all i liggande 
Skjutställning af annarn a endast armbågarna få. 
stödja mot ma rken. 

OevärsremmcJl får icke användas säsom stöd, 
ej heller få användas andra hjälpmedel, som 
kunna tjäna till s töd fö r geväret, såsom t. ex. 
kolfvens ansättaJlde un der rocken. 

Kom och sikte få icke under täfJjngen om 
statspris, sedal1 försia profskottet aflossats, va re 
sig utbytas eller rubbas i sid led. 
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Tidmätare för bedömande af eldhastigheten få 
icke användas . 

Efter afslutad serie skall ovi~lkorligen iaktta
gas, alt patroner icke lämnas kvar i magasinet 
eller patronläget. • 

7. Den, som icke s täller sig ledarens före
skrifter el~~r utfärdade bestämmelser till efterrät
telse, utesl utes från täflingarna. 

8. Ledare för läf:'ngarna är skjutchefen. 

Söndag efter söndag. 
Reflexer frå n Ka knäs_ 

tanke al! det skaU vara al icke litet intresse blde för resp. 
, kyUar sjlllfl'l och andra föreningsmedlemmar at t hi r i sitt C'E;et 
blad fl $e de resultat, som de, helst vlra mnt framslaende skyt
tar, kunna pressa fram under skjuisasongen i den mln del gmtter 
statens utmärkelsetecken för det fril'illiga skylleviscndet, komma 
vi hädanefter aU i Medlemsbbdets harie nummer tita inflyta en 
tabdlari.k redogörelse för har lsyftade kompetensskjutninl:a r med 
de lndringar och tilUgg, som betingas af de söndag efter sön
dal: aterupprepade skjutningarne. 

En spegel Irln Kaknas alltd, som skyttame torde kunna ha 
Ic ke d liten nylta af alt se sie: uti dl och da! 

Kompeunsser~r för årlalsdiplom: 
Ahrenberg. o, ...... , .. ", ", .. + 50, 50, 'o "",' Boslröm, lO. ............ .. 50, <S, " + 45, 
Eriksson, f. ........... -... 50, 48 48 + 50, .. .. 
hgrel1, F .... ............... 50, <S, H + 50, 'O 
Forsblad, N, .. ............. 49, 48, 47 + 'O, 50 
Francke, H. ............... 48, 47 40 + 'O .. .. 
Friman, H. ............... 48, 48, 47 + ", 
O~llne~, Y. ............... ", <S, - ~ 50, ., ., , 
Oripenstedt, C ......... 47, .o, 40 + 50, ", 45 
Heltsten, E. ............ .. 49, 49, .. + 50, 'O 50 
t-I essler, E ............... ... 50, 'O, 'O + 50, 45 .. 
'" I(rusenstierna, A, ... 46, - + 50, 50, 45 
l..aaergren. J. f. ..... 50, 49, 49 + 50, 'O, 'O 
Lejdström, I. ....... 41, - + ", Lundbere:, Ii. ... .... 48, 48, 41 + 50, ", 45 
Mitd, A. 46, - + - , 
Reulerskiöld, E" ........... 50, 50, 49 + 50, 45, .. 
Rubin , T, ............ 50, - + -
Rudberg, I. ... .... ........ 50, 49, 41 + 45, .. 
Strindbere:, A. ............ 47, - + -
Sventon, S. ............. 50, <S, 47 + ", ", Werner, Hj. ............... 49, 49, 49 + ", 

Kompefensserie jör skyllemärke i guld : 
O, hltör, o, A. .. .......... H, 46, 46 + ", poine: 
ForssbeTa', H. ......... .. 48, 48, 41 + -
Hasselqvi~t, O, ............ 41, 47, - + -
Kusm.n, O . ........... ... - - + ", lager, E, ............... .. - - + 50, 
Molhander, T, .. .- ...... 50, 50, 50 + 50, 50, 'O 
Pettersson, K. A. .. ....... .o, 46, - + -
Sahlin, O. ............... ... 50, 50, .. + 50, ", .. • 
Samson, C, ............... 47, .o, .. + 50, 45, .. 

Kompelensserier för skytlemärlu i silfver: 
Andersson, A. .......... 43, 42, - + 35, - poina 
Andn!n, C. W. 48, 47, 44 + 45, .0, .0 
Bed:er, C. .... - -j 35, 
f lygare, A. .. ......... 40, 40, - + 35, 
f Tiberg. A, R. -+ 35, 
Fiimgren, J. .. ....... ..... H, 42, 42 + 40, ", " Graf, W. . ", 40, - +-
Hedberg, N . ............. 47, 41, ,,+ ", 40, 40 
Johnson, O. 43, - + 50, 45, '0 
Johansson, O. ...... - + 35, 

Köhler, A. B. ...... ..... 49, 48, 48 + 50, 45, .. 
Malmberg, " . . .... 45, -+-
Ma11in, H ..... .............. ", 43, ., 

+ -
Ml110n, G ......... ........ .. .- + 40, 
Nauckhofl, T. '0, , -+-, 
Ohlsson, J. E, ..... 42, 41, 40 + -
PeUet"S$On, K. A .. ._ ..... 43, -+-
Salmson, E ....... 50, 47, 45+ ", ", '0 

Kompefensserier för skyllemärlu i brons: 

Ahlsc:ll, F .... ...... ... .... ", ", .1 + 35, 35, 35 poing 
Butt, E ..... ............... .o, ", H + 50, 'O, " BJckdahl, I. ...... 43, - +-
Olimsledt, P. ......... . 48, ", 43 + 45, 35, JO 
Hansson, S. '0, '0, - +-
Johansson, E. R, 49, 46, 46 + 40, JO, JO 
Karlsson, I(. J. .......... 49, 47, 42+ -
Langborg, S. ............ - .. 47, 45, 40 + --
!.evan, U . .... .. ......... ' O, 49, . 1 + ", .0, 30 
Lindbr:rg, N. ........ 45, H, 43 + '0, .0, .0 
Uljestrom, B. .... .... . 43, '1, -+ -
Oslerman, Ii. ............ H, - +-
Pettersson, H. ............ 46, <J, 43 + -
Richter, C. \V. ........ 41, '0, 40 + 40, 35, 35, 
Richter, O. f. .. ......... 41, '1, - + JO, 
Rundblom, S. ........... 49, ", .. + 35, JO, JO, 
Wikström, C ... 47, 47, 43 + 35, 35, 35, 

Sto ckholmspokalen h a r gått sin kos, sedan 
hr t . Hellsten, som i fjor eröfrade d~n, blifvit s~ger
vinnar~ äfv~n i år och därmed gjort den till sin. 

Sista resultaten frin tvi åf hels tre liningar synu hir nedan: 

E. Hellsten ...... ....... ...... ............ 9S + 95 = \93 polng . 
E. H6Sler ................................ 97 + 94 = \9\ ~ 
E. Reuterskiötd ..... . .. ............ 94 + 90 = \8~ 
G. Ahrenberg .............. 93 + SS = \ S I 
f. Fagrell ....... _ ....................... 93 + 86 = 179 
F. Erik$On .. .. ..... 8S + 80 = \74 
T. Mothander ..... .. .... .......... 89 + 55 = ]74 
J. Lagereren ...... .. ...... 56 + 8\ = 107 

Jetonskjutningar. Sedan årets jetonskjutningar 
nll afslutats, återgifva vi här r~sultaten från de uH
lingar, som hittills icke offentliggjorts: 

Den 8 aug.: 

Sil/I'"' 
J. ~rngren 49 p., K. A. Pettersson 49 p., T. Mothander 46 p. 

B/"OII!i: 

O. Sahlin 44 p., E. Lae:er 4 \ P'J O. Frilll3n, 39 p., G. W. 
Andr6t 39 p., C. Samson 37 p., H. fors.sberg 35 p. 

Antalet deltagare ]4. 

D~n 5 sept.: 
Siifrtr: 

Oel1ner 46 p., 1. !.ejdstrÖm 45 p., K. A. Pettersson 45 p., 
O. Ahrenberg 45., E. Hcsster 45., II . Forssbel'i 45 .. T. Mo
th3nder 45 p. 

Orol/s: 
R. Köhter 42 p., B. Elliot 42 p., O. Lejdström 42 p., O. 

Höglund 42 p., R. Santnson 41 p., C. Oripcnstedt 4\ p., O. 
Sahlin 37 p., J. firngren 36 p. 

Antal~t detIagare 20. 

.. 
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PAUL U. BERGSTRÖMS % KEMBELS 
i Herr., Dam· 

och Barn · 

Handmetod ! 
Sve riges för
näm sta fabrikat 

SKODON 72 . 74 . 76 . 78 
DROTTNINGGATAN 

(Hl)rn.1 af Kung_lIata" ) 

STOCKHOLM 

111111111111111111111111111111111111 

Skandinaviens största spe

cialaffär i HERRARTIKLAR. 

Eleganta, solida, 
i längden billigast. 

65 Drottninggalan G5 3, Slora Nygatan 3 

OBS! s",,- och NYTTI 
S"utkökat . 

- "FACIT"'" 
Elegal'lta o. H E R R K LA" D E R i hOgflna o. 
'''~''da mad"'''''''''. 

I litet trefllgt lackeradt blecketui. 
I fickformat. Latt att handtera. 

Prie Kr. 7 : - . 
Kauajkotlymlr, PIIBtåsr, Jaqultte-, Bonjour·, Smo~inl ' 8Gb fm~~oltymer. . ....................... : ...................... ; 

i HUlhllllkök,1 fRCIT, DU BB/l-fReIT Regnrockar. ~.::;:~~ . , D Olje-rockar D Regnkragar : 6:~. 7: 2~ 0.8 Kr. : I(t. 18: - o. 20:-. : 

aam' futt"ä"df. HERREKIPERING I,'" TO PP 'fil TA. 
Hattar, SPOtt-, Res- '" SeKel.Mössor, Sandale r & Skodon m. m. 

PRIMA, REELLA VAROR ! BILLIGA BESTÄMDA PRISER ! 

. . . . .............................................. . 
SI Ilas I .11. Ibn.Hllrer. 

Finnas .5lver tlel_ Sverice. 

A .B PYRO Fabrik l.5r fotocen· 
•. , k6k och lOd lampor. 

Kunc.,.t.n 47, Stockholm. 

Täflingen om 
"Göteborgspokalen". 

Den int ressanta och alltid med lika stor spän
ning landet rund! emotsedda läflingen om Göte
borgspokalcn gick i år af stapeln söndagen dCll 
l Augusti. I täflingen deltaga snart sagd! alla 
Sveriges skytteföreninga r, regementen och skytte
klubbar. Hvarje låflande fö rening deltog med 
ett fem-mannalag, och hvarje skytt lossade 2(1 
skolt i reglementerade stä llninga r mot den fem
ri ngade skottaflan på 300 meters afstånd. 

Stockholms Amatör Förenings grupp bestod i 
år af herrar G. Ahrenberg, E. Reulerskiöld, E. 
Hessler, E. Hellsten och F. fagre ll, hvilka i nu 
nämnd ordning sköto 97, 91, 94, 91 och 89 
poäng. Samman lagda resultatet blir 462 poäng, 
och medel poängen pr skytt och serie 46,2. 

Med detta ganska vackra resultat, som för öf· 
rigl ar det bästa Amatör f öreningen hittills upp: 
nMt, placerade sig vår grupp som n:o 23 bland 
218 täflande. 

Ar efter å r har vår förening nått högre och 
högre resultat i denna stora tänan, och ingen 
anledning finnes till ivHvel, att den ej skall 
fortsätta alt så göra. Hvem vet - en vacker 
dag slå vi kanske som eröfrare af den fi na Gö 
teborgspokalen . Möj ligheter härtill finnas för
visso inom vår förening. Ut oss blott alltjämt 
hålla skjutskicklighetens fana högt och under 
träget arbete icke släppa, låt vara de stö rsta mål 
ur sikte! 

MEDDELA NDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN I 

S. A. F:s Jubileumstäflingar i allm!" 
idrott och s~mning 

komma all afhållas enligt fö ljande program: 

Söndagen dm 10 oktober kl. 8 f. m. (precis) å 
Ostermalms Idrottsplats. 

1. Diskuskastn ing. 
2. Spju tkastning. 
3. Löpning 100 meter. 
4. Ungdhopp. 
5. Löpning 400 meler. 
6. Stafhopp (eventuellt). 

Tisdagen dm 12 oktober kl. l/t 8 e. m. (precis) i 
Mälarebadet. 

Tämng i bröstsim, 4 bassä nglängder. 

FredagelI den 15 oktober kl. l/t 8 e. m. (precis) i 
Målarebadet. 

Tåfling i lifräddning ( I gång dyknin g efter före· 
mål från bron, simning 1 bassängIängd, fr itt simsAU, 
samt I längd ilandföri ng af lett lik_). Sammanlagda 
tiden år afgörande. 
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Till hugfästande af S. A. F:s 25-åriga tillvaro anordnas söndagen den 

17 oktober vid Kaknäs 

J ubileu mstäflingar 
samband med tällingar om statens pris. 

Anmälan till deltagande sker å skjutbanan, ovillkorligen, kl. 9-11 f. m. 

Ingen, som skjutit sina 50 skott, bör försumma att deltaga i denna För· 

eningens största tlifling. 

Prisutdelning samma dag kl. 8 e. m. vid jubileumsfesten å Rosenbad. 

Prisetno utgöras, förutom skänkta hederspris, af 
S. A. f:s medaljer och komma att utdelas till ett an· 
tal af 4 st i hvarje enskild täflingsgun. 

1 pristagare erhåller stor silfvermedalj. 

2 • • liten silfvermedalj . 

3 , • stor bronsmedalj. 

4 • liten bronsmedalj. 

Tvenne simaftnar anordnar idrottskommitten 
Tisdagen den t9 och Fredagen den 22 Oktober i 
CentraJbadet kl. l/~ 8 e. m. precis, och torde alla 
hvilka ännu ej fullgjort simprofvet å 200 meter för 
idrottsmärket härvid infinna sig! 

Idrottskommittln . 

Brtiklar fOr ==== 
idroU och Spel, Bekllldnoder IOr 
Idrottsm/ln och turister, Browning. 

( pistoler och ammunition. H/lng. 
maltor, KulOrta l~ktor och 'f~llletkerl . 

u H. K, .. ,,, ..... H.I: ...... I6' Billlgasf oc:h bast hos 

Per I1angborg, BlrgerJar[sgatan 5 
6. K. H. Kronprinsens HoneuerontöT. 

Fullgjorda prof för idrottsmärket inom 
S. A. f. år 1915. 

I. E Bratt .......... .. . 
2. Bror Bliot ........... . 
3. Harald Fomberg ..• .1 
4. 0110 Friman ......... \ 
!J. Sune Lindahl ........ . 
6. B. A. Ljungholm .. . 
7. Tore Mothander . . .. .. 
8. Arnold Strindberg •.• 
9. Harald Hörlin ........ . 

\0. Alrik undgren .... . . 
\1. Nils Lindberg ........ . 
12. OunnJr Lundberg .. . 
13. Paulu$ Palm . 
14. Einar Svedfeldt 
15. Olof Vakntin 
16. Einar WIllborg 
17. Harald Wretm.n ....•. 
18. August Bylund .. . 
19. Oscar SchörJing ...... I 
20. Percy H·n Tamm . . . 
21. Karl Täckström ..... . 
22. Gunnar Wikman .. .. .. 
23. Viking Cronholm ... 
24. Otto Johnson ..... .. .. 
2!J. Stellan Koch ........ . 

\ \ 
I , 

I 
I \ 

I \ 

I", ".".m". 
j.: 51"''''01 1000 "' . 
\"1 51"''''01 1000 m. 

I I 
l" C,~~. I 20,000 111 . 

I 
\ 

\" SI mmol 10(10 m. 
I 
\ 
I 
f 

fil< Id~ll.mcd . 

\'1 Slm"'OI 1000 "' . 

F&r IdrOltlmtd. 

Endast de, hvilka fullgjort minst 2 prof, hafn upptagi ts l 
fÖllttkningen. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Riks Tel . 2145 Qrefturegatan 28 Allm . Tel. 294 
Verkstiller a lla slags plåts lageriarbeten, tacktäcknin· 
gar med koppar och zink, ga lvanise rad och svart 
järnplåt. Takstrykningar och reparationer. Bill igaste 
pris i förening: med noggrannt arbete. 
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1890 1915 

Program 
vid 

Stockholms Amatör 
Förenings 
25 års-fest 

å 

Restaurant Rosenbad 
Söndagen den 17 Old. 1915 

kl. R-
8. 30 
9.30 

10.30 

em. Samling i festv~ ningen 
:t Prisutdelning • 

• 
• 

:t 5llptf 
• Nachspiel vid I! ngbord börjar 

med J ubileumsmarch af Adrian 
Dahl , till ägnad S. A. F. vid 
dess 25-!rs jubileum 

Prolog 
Högtidstal 
Kåseri öfver gänget 1/4 sekel 
Sånger, tal, skålar m. m. 

Under festen utföres orkestermusik 

Biljetter . lill pris af Kr. 3.50 ror Supe med 
tillbehör samt kaffe, lösas vid ingången. 

Därefter är hva r och en sin egen värd. 

Obsl Klädsel höglidsdrä15.t eller förmid
dagsdräkt. 

Klubbkommitterade. 

Handicap-täflingarna. 
Torsdagen 22 juli. 

DisllusJuulninl!. 

I. O. friman 21.3,+18.31 = 39.63 + hand. 13.6(1 = 53.~s m. 
2. O. Valentin 2J,n+19.30 = 43.02 + 9.89 = 52. 91 
3. Q.Lundber2: 23.81+HI,66 = .3.11 + 9.n = 52.u • 

Löpning 100 me'". 

I. T. Moth~nd~ .......... ... . .... ... . . ... 12.~ sek. 
2. O. Valentin .................. . ........................ 12.4 • 

MAndagen den 26 juli. 
Spjutkastning. 

1. T. MOIhander 31.41+23 81 = 54.18 + hand. 15.91 = 70.75 m. 
2. O. JOhnS30n 23.01 + 1 5.IQ=3S.~a + • 26.~8 = 68.48' 

Höjdhopp. 

\. T. MOIhander .... ......... ........ 140 + hand. 25 = 165 cm. 
2. J. r. Palm ........................ 136 + 25 = 161 • 

Torsdagen den 29 j uli. 
Kuls/iilning. 

I. T. Mothandcr 8.3-1+7.411 = 15.8' + hand. 2.a = 18.6 1 m. 
2. O. A. Bcre:lund 6.4 0+5.15 = 11.56 + 5. = 16.55 • 
3. O. friman ... 6.H+5.H = 11.71 + . .. 611 = 16.47 • 

L4ngrfhopp. 

I. Molllander ........ ...... ...... .... 515 + hand. 65 = 580 cm. 
2. O. I.nndbere: ..................•.. 521 + 56 = 571 

MAndagen den 2 Augusti. 
Tns/~hopp. 

1. O. johnsson .. .... .. . .... ... ..... 10.31 + hand. 2 = 12.37 111 
2. T. Mothander .. .... ... 10.IS + 2 = 12.1 3 

Löpning 400 meter. 

1. O. Johussoll .... .... . . . ....... ... ........... . 

Torsdage n den ~ Augusti. 
Sl4tndt höjd/lOpp. 

1. 1::. Svedfcldt ........ .... .. ... ......................... .... 120 CI11 . 

2. O. ValenUn ... . 120 • 

Sl4l!ndl! Illngdhapp. 
I. 1::. S\'edfcJdt ............................................... 264 cm. 
2. II. B)'lnnd ......................................•......... 257 • 

Upning 200 mdu. 
I. O. Valentin ........................... .................... 26.8 sek. 
2. O. Johnsson .. .... .... ...... ............... ...... ....... 27 

MIndagen den 9 Augusti. 
Upning 800 ml!ll!'. 

l. O. Valentin ................ .... . .. ....... : ............ 2. 14.2 min. , 

I cycktllllfli"gtn d 20,000 mtfer (Ostermalms Idrottsplats
Djn~hol!11 _ ÖStermalms Idrottsplats) söndae:en den 15 IIle:I\Sli 
see:r.de Hara ld Wretman med en anv~nd lid af 44 min 32 sek. 

I löpning fl 10,000 meltr, lisdae:en den 2 Sept. see:rade O. 
Valentin med en tid ar 38 min. 24 'f,o sek. Andre man blef 
H. Wrelman, tid 41 min. 15 sek. (5 deltagare). 
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F e il i x Pa l a t s e t rekommend eras. 

I![! 
]]Al 

ASEA 
utför kom pletta elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och be lysning. 

- Infordra våra offerter. -

•••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Elektr. A.-B. 
Fi lialen i Stockholm. 

--

Medaljer 
af Guld, Silfver och Brons präglas af oss i 

alla gängse storlekar. 
Katalog sändes fr itt på begäran. 

Metallfa briKs _Akti e b o l age t 

C. C . SPORRO NG ®. C:o 
R ege .. ln.g_gat a n 23 , S T O C K H O L M 

AR B ElS K R AFlE N 
ä,.1I ka,Ua' .om 
upphör vid döden. 

Undertecknad re presenterar sedan 1893 L1ffÖR
SÄ KRI NOSAKTIEBO LAOET TH ULE .. hvil
kel är det slörsta och mest liberala bolag i 
Skandinavien, samt Allm änna Brand i Jönköping, 
Fylgia, Securitas m.11. svenska bolag. Alla ö nsk
värda förslag, gärna franco, utan förbindelse af 
affä r, genom generalagenten 

Hugo Hildebrand, 
18 SKEPPSBRON 18 
RI KS och ALL M. T EL. 2296 

Mästerskapstäflingarna. 
s. A. f :s mästerskapsläflingar i allmän id rott 

alhöllos åter, efter två års hvila, söndagen den 
22 Augusti å "karuseHplatsen" vid Drottning
holm efter sedvanligt program. Föreningens 
bästa idrottsmän hade härtill mangran n! mön
strat upp och blefvo resultaten äfven mycket 
goda. Väd rets makter vom ti ll aft hörja med 
nådiga, och t. o. m. solen visade sig ibland 
som lIItresserad åskådare. Men mot slutet af tär
li ngarna brakade den i år obl igatoriska kall
duschen lös Illed våldsam kraft. förvandlande 
hela idro!!splanen ti ll ett sannskyldigt simsta
dion! I,SOO-meiers!oppet in hiberades, och gan
ska genomblöta, men ändock med "ångan oppe" 
anträdde Amatörföreningens champions Mene· 
5<111 till hufvudsladen. 

Prislistan fick förande utseende: 

Höjdhppp: 

I. A. Bylund . ............... . . ........... . 
2. 11. Wretman .... ................... ........ .... .. .. ..... . 
3. B. Elliot ..... ................. .. ........... . 
4. O. Valentin ... .. ...... ... ............... .... ... .. . 

12 delt. 

Kulstö/ning: 

156 cm. 
151 • 

'" 146 • 

l. O. S3h1in .. .. 19 met~r 62 cm. 
2. B. Elliot ......... .. .... 17 .f3 
3. V. Cronllolm .. .... . ... .. ...... .. 17 16 , 

lO dell. 

1. Il. Elliol .. . 
2. S. Rydo'l' .... . 
3. H. Wretmau 
4. T. Mothander . 

II delt. 

LOpning /00 me/tro 

DiskuslcQslning: 

12 &ek. 
12,1 
12,1 
12.~ • 

l. V. Cronholm ...... ............ SS meler 08 cm. 
2. J3. Elliot.. ....................................... 49 23 
3. O. &ahlin .... . ..... ............. .. ... 48 87 
4. H. forss~rg ................................... 43 .1. 

11 deJI. 
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Ltlngdhopp : 
\. K. Tickström ." ................ . ...... . ........ . ........ 548 cm. 
2. B. Emot 0'0 ••••• ••• •••••••••••••••••••••• o ••••••••• • ••••• • 546 
J. /1. \Vrc lman ........................ . . " ............ 527 • 

9 del! . 

Spjulllll$lnlng: 

I. K. Tieks tröm .................................. 59 md f1" 2 1 cm. 
2. V. Cronholm 0.0 ............................... ~8 41 ~ 
3. O. Salllin .................................... ... ~s 28 
-J . N. UndbcTu: .................................... ~4 • OS • 

II delt. 

Löpning 400 nu/tr: 

I. B. Elllol .............................. .. ............. . ..... ~ 7 ,8 sek. 
2. S. Rydow .................. . ................... ... ..... ... . 58 

. 5 del!. 

$/II/ra;ul/II/tt {if mlis/trsllllpsttijlingllMQ hlr} : 

J. Bror Ell lol, Idrollsmäs tare .... . ................. . . 64 fl. 
2. V,king Cronllolm ...... ............. . . .............. . 5 1 
3. Hara ld Wrel man ...... . . ..... . ... ......... . . . . . . 50 
4 . Karl Ticht~m ........ ............. . . .. .. 49 • 

Täflingen om Bankir O. A. Kyhl
bergers vandringspris i femkamp. 

Aug. Bylund vinner pokalen för alltid _ 

Med en viss spännIng emotsågs detta år ut
gången af femkampen . Det gällde ju för 1913 
och 1914 å rs segrare, Aug. Bylund, alt even
tuellt för tredje och sista gån$en hemföra po· 
kalen. Ganska handicapad som Byl llnd detta år 
bl lfvit genom si n militä ra tjänslgöring, trodde 
nog ingen af konkurrenterna (och kanske allra 
Illillst han sjä lf) på en fö rnyad seger för ho· 
110m. By lllnd visade dock än en gång, hvad 
han duger lill, och öfver/ räffade icke blott sina 
konku rrenter utan äfven, så att säga, sig själf, 
i det han fl den afgörande 1,500-metersdistansen 
uppnådde en bättre tid än vid fjolårets löpning. 

För aft nu återgå till själfva täflingen, så kla
rades de stipulerade 450 cm. i längdhoppet af 
samtliga i första försöket. Sedan de fem bästa 
utgallrats ~ellolJ1 spjutkastningen ä bästa hahd, 
startades 19().me:ers löpningen. Vid denna, som 
vanns af H. Wretma n före A. Bylund och O. 
Vallen lin 23.98 m., Bylund 23.36 m. samt 
C. Täckström se sig ulsJagen. I den påföljan
de d iskuskastningen å bästa hand nåddes af 
Va1\entin 23.98 m., Rylund 23.36 m. samt 
Wrelman 23.04 . Den sena re var därmed ur 
räkningen, och del återstod nu för Bylund och 
Vallentin alt afgöra gen spännande tvekampen ä 
1,500 meter. S~artskottet gick, och omedelbart 
sattes en hög far l med Vallentin som ledare. 
Vid sisla hvarfvets bör jan lycktes dock Bylund 
ha ledsnat på sitt efterhängsna sällskap och for
crrade tem pot ytterliga re. Några ryck, och Val· 

Jcntin förlorade så småningom känningen, där
med lämnande Bylund att sp ränga ml'llsnöret 
som segrare på den fina tiden a i 4 min. 35 
sek. ResuMateI yard! .l lI lså: 1. A. Bylund, 
vandringsp riset och stor silfvermedalj . 2. O. 
Vallenfin, liien silfvermedalj. 

Spänstiga i vattnet som på land! 
S. A. f:s Idrottschef och v. Idrottschef bland årets 

nypromoverade simmagistrar. 

Torsdagen den 26 Augusti utkorades 1915 
års simmagistrar nere i det med flaggor och 
grönt fest ligt prydda Strömbadet. Som promo· 
tor fu ngerade generalmajor V. G. Balck, och 
bland dem, hVI ka nu erhöllo eklöfsk ransen, ti
tel och värdighet af simmagister samt diplom 
"för utmärkt skicklighet i simning" , märktes 
vå ra bägge välkända S. A. F:are Harald Forss
berg och Thore Mothander. 

Säkerl igen erFordras del en stor del energi 
fö r att såsom s. k. land krabba och varande 
nära Old-Boys-å:'dersgränsen utgå ur delta 
kral'tpror med högsta betvg! 

Då det nog är af intresse att se fordr ingama 
för dessa simprof, tilläta vi oss här nedan göra 
några utd rag ur Svenska Si mförbundels be
stämmelser. 

T11I den större belöningen (magister) erfordras för: 

O odklnd 
, \<idligbel 

I b.l y!/: 

Strll.c ksimning 1.200 me\c r 
Rye-gslmnine- . ....... . 600 
Klädsimn ing .. 600 
flytning ......... , .. . . . 150 
Vatlentrampn ing .. •... 150 
Un2,ddyknine- ........ . 15 
Djupdykn ine- (efl tr fö· 

remll ........... . 

Afklidning 
somm.rbe

Uidnld mo<! 
. ••.•.•••••• 11t1I1" pOr m .... 

li lan ,kor 

hlll Yudhopp 
Hopp frin tramllOlin fllt r fOlhopp 

., 5-7 mIn l16id Irin 
m"isltrn 

Berömlig 
, kitklighel 
= :.! bol ' I" 

2.000 mel~r 

1.000 
1 000 

250 
250 

22 

4 ggr 

bufYlldhopp , 
t $.Ils· och t 
sprina: frin 

m1llisttrn 

Utmltkt 
~ kick1igb el 
= 3MIYlI" 

2.400 meter 
1.200 
1.100 

300 
300 

27 

y;nl .... M klid n. 
med undtrkl. 

Slrum por 
och UnllOr 

hllly~dbo"" , 
t uls· och t 
sprina: !rln 

m.giSl .... n umt 
t .. id dt .. jo 
u r ierndt 

hopp obi. hoppen 
frin b ndidsttn 

$amt fullstl ndig lifrJddninglikurs, enlie-t Svenska Lifrid dnings· 
sl ll$h pe!l regler . 

Sträcksitnning till "magister" bör hälst ske 
utom bassäng. 

Flytning utfö res ena hälften af distansen med 
hufvuclet fö re, den and ra hälften med fötlema 
~öre . Ombyte får ske endast en gång. 

Klädsinm ing utföres i fu l!ständig vinterbekläd
nad, men utan skodon. 

Dj updykni ng uröres: för 3 betyg: 2 ggr från 

STOCKHOLMS AMATÖRroRENlNOS MEDLEMSBLAD Il 

OBS.! JUBI LEU MSTÄFLI NGARNA 
i allmiin idrott och simning 

Söndagen den 10 Okt. kl. 8 t. m. å Östermalms Idrottsplats. 
Tisdagen den 12 Okt. kl. halt 8 e. m. i Mälarebadet. 
Fredagen den 15 Okt. kl. halt 8 e. m. i Mälarebadet. 

Prisutdelning Sönd. den 17 Okt. kl. B e. m. vid jubileumshögtiden å Rosenbado 

bron och 3 ggr irån ylan. (Dykningarna skola 
fö rsiggå å en och samma dag.) 

Till erhållande af d e n s t ö r r e b e I ö n i n· 
g e n jämte diplom: för "utmärkt skicklighetl ' 
erfordras minst 22 betyg, för "berömlig skick
Ii~het" OlmS! J 4 betyg och fö r "godkänd skick· 
lighet" m'nst 9 betyg. Dock erfordras alltid 
minst l betyg i hvarje ämne. Proftagning i 
hopp frän trampolin dock valfri. 

Vid fyllda 30 är erhälles dessutom " simma
gistennärket" i silfver samt vid 40 å r detsamma 
i guld. 

Dä föreningen ju äfven har s i m 11 i n g å sitt. 
program, så hoppas vi att till en kom mande 
sommar få se fler S. A. F:are afIägga dessa 
sImp rof i Slrömbadet! 

Svenska idrottsförbundet 
h,\Cle lördagen den 28 Augusti ett Il'mgvarigt 
sammant räde på Grand Hotell i Gäfle under 
ord förandeskap af kapten Uggla, hvarvid ett 
flerta l viktiga frågor behandlades. 

Rekordbestämmelserna ändrades därhän, alt 
äfven rekord, som sälles vid handicaptäfling, 
hädanefter godkän nes, dels då det s..111es af 
scratchmannen och dels då del verkliga resul
tatet för en täflande med handicap är bättre än 
föru tvarande rekord; i det senare fallet under 
fömls;!:lning att resultatet kan exakt angifvas. 
Hiiraf följe r gifvetvis, at! i löpni ngen endast 
schratchmannen kan s!å rekord, då endast hans 
lid bl ir den verkliga. Men i t. ex . en kast· 
täfling kan den som har et! handicap på en 
meter och när et! resultat, som med mer än en 
meter öfverstiger rekordet. få delta god kändt. 

Vidare faststä lldes nya juniorbestämmelser, gå
ende ut på at! junior är den , som ej eröfral 
pris i al ~män ind ividuell täflan i den grupp, I 
hvilken han vill täfla som junior. G rup perna 
heslämdes till 6, nämligen: grupp 1 hopp, 
grupp " kast, grupp 111 löpningar !t 100- 400 
meter, g rupp IV löpn ingar öfver 400 upp ti ll 
1,609 meter, g rupp V löpningar öfver 1,609 me-

Ro-Bo lÖfHOlM8URRfUET 
Rlksle[tlon 23 82 Liljeholmen AUm. Ttltlon 3230 

Sliprar, Dada, Båt· och Skeppsllarj 

Nybyggnader och Reparationer al 

alla slag '. ' Yachter, A1otorbdtar. 

jollar, Rodd- och Segelbd/ar samt 

Isjakter, R.undhulf och Bd/smide 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru Ao·H 
Flemmingg. 4. 

ter samt terränglöpning och steeplechase, g rupp 
V I häcklöpn ing. 

Den som segrat i juniortäfJing ha r ej rätt att 
vidare täfJa i samma grupp som jun ior. 

Äfven fö r oldboys fastställdes nya läflingebesl11m
melser. Oldboys är den, som ryllt 30 år och icke 
under de 3 närmast gångna åren deltagit i all män 
täftan ar något slag. Denna brstämmelse gäller icke 
dem, so'!! fy ll t 35 år, ty dessa äro utan vidare old 
boys, 

Gynna 

Medlemsbladets 
Rnnonsörer. 
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HMHTÖRER! 
J(öp Edra 

Sängar, Mallar, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINOGATAN 31 

Rlltid 

Rik,lel,lon 
44 00 

Hllm. T,I,I, 
lO & 120 

elegant och smak hIll är den som bestäl~ 
ler sina kläder hos 

R.-B. Londonep 
Hepp- och Damsflpiiddepi. 

F/fI"r~ M,nd.J,alt/fr ul!w,tI . och 1I1I IclJnJ~, g."Ii • . 

P,lJnn/ng och rt(XItt,/I""., "jMmla. ~id /il/.äge ln pr A llm. 
Itl. 225 19 och RII(. lel 67 13. 

37 Dpottninggatan l tp. 

Gynlla 
anllollsöpepna! 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B: 
TR,i'VARu-, VED- och /(OL
AFFÄR, ÅNOSÅO o. ffYFLERI 

STOCKHOLM, Fleminggatall 4 

Riks Ttl. 1163, 13203, Allm. Tel. &i36, 5950 

SÅCVERK _ __ _ 

FJemlllgg. 4, Stockholm, K/ölva AngsAg, Äland, 

NorrteJge ÄngstJg Norrte/ge. Jungfrusunds 

Äng5ägs Aktiebo/dg, Ekerö. 

H k II I Hirmm hava vi nlJlet medaela, alt rr S Y ar vlr ammunition fö~ m~userge'fi r. lad_ 
• dad m~ Ekmans nya Spefsl!uJa 

.OLYMPIA. , enligt ansiilIda prov 
he$iuer en tlIorm trJrrslkerhtt, varför den i r mest Ilm~d rör 
prisskjutningar .d1';'1 mot jana som 1 rihskjulning, vilket il,tn 
visade sil!: vid tie Olympiska Spelens skjulninl:ar. BestiII eo 
provladdoiog och yi ganntera ett storartat resultat. 

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 

n. 
B .. "g:g: .... g:.t .... q, .'Stockhol:rn. 

5unoström 
5targatan 16 

KOPPAR-, BLECK
DrH PLÅT5LA6ERI 

SAmT fClRTEnnln65AH5TALT 
Alt m. l~l. lS8 01 

Verk sttl ll er olla slogs pllztslogeriarbeten 

och reparationer. Tokstrykningar billigt . 

Förtenningor m. m. 

- Na;ylor Brothers, London -

Båtfernissor 
B~sitta största molslåndsrörmåga mot 
såväl salt som söl! vatten, blifva ej 
hvitflåckiga, flagna ej af och bib~
hålla sin glans. Användes under 
år J 914 med bästa resultat vid de 

flesta båtvarf i Stockholm 

Ensamjörsäija,,: i Stockholm: 

EDVIN SJÖBERG 
Pipersgatan 29 

Riks Kuni;sh .• 33. Allm. Kune:sh. 7 10 

TRYCKERIAKTIEBOLACET SVEA, STOCKHOLM t'iIS. 

Stockholms N:o 5. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 
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STYRELSE: Ordffirande, Öfverste O. /inb/om, v. ordf. Tjänsteman 
S vtn Sv,nson; sekreterare, Hofrittsnot Hj: Wtrn,r; kassatarvaltare, 
Köpman Hj. O/S$Qn; intendent, Kassör E. D. HnesfFÖm; skjut
chef, v. ordt.; idrottschef, Kontorist Nnmld Fn,...."'",: klubb
mästare, Generalagent H. Hilddmmd; styrelseledamot, MUSik· 
direktör Emil Hf:Ssltr; suppleanter, Syssloman A. ItWd, Ingeniör 
O. Ahrmbtre, Bankkassör FOIRe Fagrr/J, Lagerchef T. MiI/handtr, 
Musikdirektör Adrtan Dahl. 
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Meddelanden från 8tyrelXe~ 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar_ 

Aktiva årligt belalande: 

Alderin, Joh n, ingeniör, Scheelegatan 2. 
Bergquisl, C. A' I kamrer, Upplandsgalan 58. 
Bergström, EvaId, lagerchef, S:t Enhgatan 89. 
Berlin, EllliI Julius, odont. stud., Engelbrekts~atan 3 1 B. 
Blomkvist, Jarl Oscar Victor, köpman, Holländare-

gatan 5. 
Brohman, Wi lhelm, grosshandlare, fleminggatan 23 A. 

SKjUTKOMMITTtN: Ordr., TjinSleman Svtn Svmson; v. ordr., 
Bankkassör Fill"e Fagrr/J; sekreterare, Banktjänsteman E. 
Rell/Ddiöld; ledamöter, Musikdirektör Emil Ht$$ltr; Med. kand. 
j. F. La6trertn. 

IDROTTSKOMMJTTtN: Ordr., Kontorist Harold Forssbtrl; 
v. ordf., Lagerchef T. Itfothandtr; sekreterare, Herr O. BD'"I

lund; ledamöter, Kontorist I(od SVttlssafl, Herr Ous!aj 
Er~ss"n. 

KLUBBKOMMITItN: OrM., Generalagent tf. fflldebrofld; 
Y. ordf., Musikdirektör Adrian Dahl. 

Förenmgens postadress: S!odtnolm K. 

Franke, Ernst Reinhold, fabrikschef, Västman nagatan 27 . 
Gra hm, Thorsten, stud. vid Handelshögskolan, MaJ m-

sk illnadsgatan 41 A. 
t-lagstrOm, Erik, direktör, Birgerjarlsgatan 15. 
Heltman, Gösta, bankliänst~man, Handlverkaregalan 34 . 
Holmer, Albert, köpman, Ynglingagatan 15. 
Janek, Hj. P;son, konsul , Kommendörsgalan 9 . 
Lagerwall , Julius, fabrikör, Kommendörsgatan 35. 
Uedbeck, Per, gymnaSlJkdirektör, Orefgata n t I . 
Litj~nrolh , Ragnar, godsägare, Bergendal, Tur~berg. 
Undquist, O I direktör, Sveavägen 100. 
Lindström, August, bankir, Djursholol. 
Mtchaelson, Carl, ingenjör, ÖSlermalmsgatan 23. 
Milde. Gunnar, agronom, Holländaregatan 29. 
Modeer, Carl, studerande, Hornsgatan 39 A. 
Moren, Sture, ingenjör, Lilla Bällgatan 6. 
Nilsson, Gösta Julius, kontorist, Skeppsbron 22. 
Rahnt, Knut Richard, köpman, Rosenbad 2. 

(Juvel, /luld, 3( c51nderson fJ(ysilfver, 
3iifver. 

megeringsg. 19-21 
(Jalio6storg l fJ(ullgl 8tojiuve/erare - fl3egär pl·ts/iura71il 
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AMATORER! 
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Vid behof af 

SJÖ., OLYCKSFALL., SJUK" LIF., BRAND., INBROTTS., 
GLAS., VATTENSKADE., GARANTI. eller 

MASKINFÖRSÄKRING 
bedes Ni godhetsfullt vända Eder till undertecknad, som beredvilligt 

står till tjänst med upplysningar och förslag. 

NILS SUNDSTEDT 
TELEFONER, 

KONTORET, Blasieholmsg. f B : Riks 98-i3 
Allm. 9708 

Rahm, Edvard Richard, studerande, Vallingatan 37. 
von Rosen, Clarence, grefve, Väsby, Ås. 
Rosenbaum, Carl, direktör, Odengatan 23. 
Ruben, 0110, grosshandlare, Barnhusgatan 20. 
Samson, Torsten, ingeniör. Grefturegatan 56. 
Sellberg, Harry, herr, Odengatan 45. 
Stål hand, Joh., grosshandlare, Narvavagen 7. 
Svensson. EvaId, fabrikör, Lidingö Villastad. 
Sylwander, rl., hoffotograf, Nybrogatan 9. 
Thiel, Sten, civilingenjör, Vi1lagatan 10. 
Thune, Robert, ingeniör, Unnegatan 19. 
Wagner, P., grosshandlare, Vasagatap 48. 
Ahlenius, Gösta, grosshandlare, Drottninggatan 73 C. 

[ det vi hälsa Eder välkomna i före ningen, ställa 
vi till Eder si1väl som till de gamla föreningsmed
lemmarna en lika vänlig som enträgen maning att 
icke glömma påpeka för vännt:r och bekanta nyttan 
och nöjet af alt blifva medlem i S. A. f. Säkert 
har Ni n~gon, som Ni kan intressera för saken. In
sänd uppgift under adress Stockholms Amatör För
tning, Stockholm K. 

S. A. F:s 2S-årsjubileum_ . 
Når vi den J 7 oktober gingo all högtidlighålla 

minnet af vår Förenings 25-åriga tillvaro, kunde detla 
ske icke uta n en viss kånsla af, alt vi hade ett bety
dande intresse och varma sympa!ier med oss äfven 
från många, många bland den utomstående stora all· 
mänheten. Denna känsla föddes dels af tankarne på 
den stora välvilja, som under de gfngna 25 åren på 
mångfaldiga sätt kommit f öreningen till del, äfven 
nu under förberedelserna till våra fästtäflingar, dels 
daraf att den stockholmska dagspressen, allmänhetens 
stora röst, redan långt före Hlsten in nehållit mycket 
sympatiska, mer el1er mindre utförliga redogörelser 

BOSTADEN, Brahegatan 29: Riks Osterm. 48 
AlIm. Osterm. 28 

för Föreni ngens 25·äriga verksamhet och dess syften. 
från föreningsmedlemmarn~ egen sida rönte fäs

ten en tillslutning, som var kanske t. o. m. större än 
man väntat. 

Den egentliga högtidsfästen föregicks, som bera
madt var, af jubileumsläfl ingar dels i allmän idrott 
(och simning), dels i skjutn ing. 

Jubileumstämngar i allmän idrott 

försiggingo redan söndagen den 10 oktober å Öster
malms idrottsplats med början kl. 8 f. m. och om
fallade sex täflingsgrenar: diskuskastning, spjutkast-

Grupp ar tJnnd~ och J\m_Uom'- .Id lubl1eumati!1lucama. 

ning, längdhopp, löpning 100 mtr (final), stafhopp 
och löpning 400 mlr. Täflingarne, som samlat många 
deltagare och, trots den tidiga söndagsmorgontimmen, 
ett ej ringa antal sk:1.delyslna, vittnade om alt idroHs
intresset inO/11 föreningen' befinner sig i ett glädjande 
uppåtgående. 
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.t Jf"E rrn O~ nFf T S loho/er rehollJ/lJe/Jdera.s ,för ~ess cen trala 
.L r.I 1..Ll.. 1 U..L...t Iå"ge, goda /lJo! och bJ/ltgo pnser. 

Al/m. 756r. Riks 99 06. 

l simning jämte lifräddning höllos täflingar i Mä
larbadet tisdagen den 12 och fredagen den 15 okto
ber, båda dagarna kl. 8 e. m. 

PrisJis!orna från sAväl idrotts- som simtåflingarne 
återfinnas på annat ställe. 

Jubileumstäflingarna i skjutning 

afhöllos under härligt skjutväder söndagen den 17 
oktober med början kl. 9 f. m. vid Kaknäs, där ba
nan, dagen till ära, var vacker! smyckad med flag 
gor och ett dubbelt signalställ, som välvill igt ställts 
till förfogande af herr Per Langborg. Ett storl, pryd
ligt tält var rest [ närheten af 400 metershål1ct, af
sedt fOr expedilion, anmälan, utlämning af kort m. 111., 
hvilket där ombestyrdes af skjutkommiUens såreterare, 
herr Reulerskiöld, biträdd af komrniUens öfriga leda
möter och flere andra , som välvilligt ställt sig 1i1I för
foga nde. 

Anordningarna erbjödo en synnerligen tilltalande 
anblick i den härliga morgonsolen. 

Redan en god stund före 9 infann sig skjutkom
millen i si n helhet vid skjutbanan. Vår förträfflige 

organisatör, sergeant Jonsson, hade då hela skjutval · 
len fårdigplantt:rad med taflor och gubbar, på hvil· 
ka de väntande skyttarne skulle visa hvad de dugde till . 

Skj utningarne leddes af skjutchefen. De första an
mälningarna till skjutning kommo så tidigt, alt redan 
strax erter 9 de första skjutlagen i de olika täflingarna 
kunde börja. Det forlsaltt:s sedan i oafbruten följd 
med alla täflingar samtidigt (med undantag för 400· 
meters skjutningen), och det hela J;!ick så bra undan, 
all allt var öfverstökadt redan vid II! l-tiden, då uPP ' 
rop verkställdes till 400·meters täflingen, som ju 
måste skjutas särskildt för sig. Äfven denna läfling 
gick raskt, och redan en timme efter dess början 
kunde upprop äga rum till mästerskapstäflingen, da
gens stora evenemang. 

De 12 skyttar, som i tredje klassens hu~vudskju.t. 
ning - se prislistan å annal ställe - kvalifIcerat sIg 
till deltagande i mästerskapsskjulningen vora: I. Y. 
Gellner, 2. E. Hellsten, 3. F. fagrell, 4. T. Mothan
der, 5. Hj . Werner, 6. K. A. Petersson, 7. t. Rud
berg, 8. f. Lagergren, 9. C. N. SaJmonson, 10. E. 
Fries, [ J. f. Eriksson, 12. E. Hessler. 

Utgången af masterskapsskjutni ngen motsågs denna 
gång med så mycket större spänning, som flere nya 
skyltar ryckl fram till tåfJan. 

F. FAGRELL 
S. A. F:a mht~ra'1t1 Ull!.. 

Redan första reprisen, en hastig precisionsserie och 
en tillämpningsserie mot haiffigur (afstånd 300 m.) 
erbjöd rält stor! intresse. Som n:r l placerade sig 
nen l J O:e rummet slående hr Fries, som n:r 2 för· 
utvarande n:r 11 F. Eriksson, n:r 3 f. fagrell och 
n:r 5 Hj. Werner behöllo sina platser, som n:r 4 
ryckte upp n:r 12 E. Hessler och som n:~ 6 .hr f. 
Lagergren, förut i 8:e rummet. Andra skJutnmgen, 
en hastig precisionsserie (300 m.), gaf till resultat, 
alt herrar F. Eriksson, f. fagrel1 och E. fries, kva
lificerat sig aH fortsätta i tredje omgången, S0111 010-

fallade en vanlig precisionsserie pa 300 m. afstånd. 
Vid den na täflan, slutstriden, hade man vidtagit den 
anordnin gen, alt resultat markerades särskild t efter 
hvarje ställning, och därför stegrades också intresset 
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JHlOTJEl A l GlAllS 
ETT AF STOCKHOLMS AlODÄRNASTE 

l:a {{LASS HOTEL (Moderata priser) 
PopIII!r Restaurang & Care. Elegant 
FII.S(vAnlng. FOrslag lämnas gärna. 

hos de talrika åskådarna oerhörd!. I liggande ställ
ning erhöll Eriksson 19, fagrell 20 och Fries 20 
poäng. I knästående fick Eri ksson J 7, fagrell I S 
och fries 13 poäng. Del var nu tydligt, alt Eriks
son eller FagrrlJ skulle bli segervi nnare, men hvem 
af dem vågade ingen af de talrika åskädarna försöka 
gissa, ej ens sedan del markerats 10 poä ng för Eri ks
son i stående ställning, och klokt var det, ty snart 
markerades rör fagreJl 9 poäng (och för fr ies 5), 
och dåTllled var segern hans. 

Slutsifrrorna i den na spännande fäUa n, där herr F. 
fagreJl all tså tillkämpade sig äran af aU vara S. A. F:s 
mästerskytt rö r Ar 1915, bldvo alltsA: f. fagrell 47 
poäng, f. Eriksson 46 poäng och E. fries 38 poäng. 
- All hr f ries med sin lorvande början icke nådde 
el! högre resultat, torde harva berol! på någon på
kommen nervositet. 

Kl. 3 afslutades mästerskapstäflingen med al! mäster
skytten på sedvanligt sätt bier hissad och afhurrad. 
Säsom l skållare af särskild t denna täflan hade infun
nit sig en hel del för S. A. f . intresserade damer, 
konvojerade af bl. a. fabrikören P. Drewes. 

Nu bOrjade arbetet för priskommitten med poäng
ulräkning och prisfördelning, el! arbde som måste 
bedrifvas ganska intensivt. Allt skulle ju vara riktigt 
klart och ordnat till aftonens fAst, och skyttarne hade 
ju varit 87 stycken, på de olika klasserna fördelade 
sålu nda : I klassen 15, i 2 klassen 16, i 3 klassen 
56. l de extra lårHngarne deltaga: i läfling A 12, 
i täfl. B. 62, i täfJ. C. 53 och j läfling D. 43 skyttar. 

Resultaten af dagens tärl ingar, som måste anses sam 
syn nerligen goda, inhämtas af prislistorna å annal 
ställe i detta n:r. 

JUbileumsfästen å Rosenbad, 
På utSllt klockslag, kl. 8 e. m., började fås lvå nin

gen å restau rant Rosenbad fyllas af höglidsklådda 
gäster, inalles mer än 150 personer, Bland dem 
märktes fö ljande, särskilt lill fästen inbjudna, nämli
gen: f öreningens tv4 hedersledamöter, generalen V. 
G. Balck och chefredaktören H. Sohllnan, majoren 
Gösta Drake, ryra ännu i f öreningen kvarstlt'nde stif· 
stare af föreningen, nämligen grosshandlarne Per och 
Helmer Langborg, fabri kören Si xtus Sjöberg och kon
torschefen Hugo Langborg, regementsläkaren d :r Axel 
Wahlsledt, kassaförvaltaren i Stockholms skytteförbund, 
kapten J. Oitberg, sekreteraren · i sam ma förbu nd, 
bankkassören f. fagrell, fa bnkören P. Drewt's, fabr i· 
kören Claes Hultberg, representanter för de dagliga 
tidningarna i Stockholm. flere af de inbjudna hade 
titlkännagi fv1t förhinder, främst d4 före ningens höge 
beskyddare, vidare två föreninge ns flerårige ordfö
rande, majoren Neh rman och kaptenen friherre Rå-

c. J. SYAHNQVISTS PIANINON 
cltlerklnda ner. törsta pris och eu1dmedaljer vid de ut_ 
sCillnini,r, hvari firman dellaiit, d~ulom är della fabrikat 
erklnt af aukloriteter som det förnämsta inom piano· 
br.nschen. Stindli t lIier i modern arkitektur och olih 
Cr.lslai. Spec:ialofrerter och katalog erhlllt-s frin fabrikens 
utstlllnlni, O:a: lorgsgatan 7, Stockholm , 

lamb, hvilken senare som bekant f. n. är Sveriges 
militärattache i Paris. 

f ästlokalen, SOlll var präktigt dekorerad, lystes sär
skildt upp af den synnerligen rikliga och ståtliga sam
lin gen af priser. 

Förutom S. A. f:s t'gna lIederspriser, främ st den 
förra året erörrade Kaknäspokalen, 2 sI. konstnärliga 
bonbonniärer i silfver, en större silfverskål jämle ett 
stort antal större och mindre silfverbägare, stodo där 
el! flertal nu ti ll jubileet skänkta pris, såsom en större 
statyett i brons (värde 200 kr. ), gåfva af fabrikören 
C. Hultberg, en tafla, skänkt af A.-S. frithiof Jons
son, två större silfverbålar skänkta den ene af målar
mästaren J. A. Ekander, den andre af direktören O. 
friman, en större silfverbägare skänkt af dtrektören 
N. P. Mathiasson, en s:örre silfverbägare, skänkt af 
ingeniören E. Ruden, två af Guldsmedsbolagets fao 
briksaktiebolag skänkta siJfvertallrikar, 2 silfverbägare 
skänkta af grosshandlare C. Samsan, 2 silfverskålar, 
skänkta af Guldsmedsaktiebolagets dltektör, Ambrosius. 
Dessu tom funnos där en hel del andra värdeförem41, 
~kg llk ta af III:nar Arvidsson i fritzcs bokhandel, Paul 
Bergström, direktören A. Wendel, L Wahlströms 
Eflr., bok hand!. Albert fagerberg och Gust. Lölh
man, Körsnären P. Thöldte, A ·B A. Wiklunds Ma
skin- och Velocipedfabrik och A.·B. Herzog & Söner. 

en stor del af prisen, ej mindre än 20 st., hade 
genom fabrikören P. Drewcs energiska medling skänkts 
till dessa Föreningens jubileumstUlingar. 

Prisutdelningen, som begyn nde så snart alla gäs
terna sa mlats, verkställde:> af ordföranden, öfverslen 
G . Enblom, och log en ganska rundlig ti d. Ome
delbart efter d~nsamllla utdelades f öreningens diplom 
för förtjänstfullt arbete till herrar O. SchörIing, 
f . fagrell, E. Hagström, H. IiIIdebrand, E. Hess· 
ler, E. Reuterskiöld och sergeanten B. Jonsson. 

Under lonerna af en af musikdirektören Adrian 
Dahl komponerad jubiJeumsmarsch, lOstrumenterad af 
musikdirektören E. Hessler, tä~aJe man därefter in 
till supen, dukad vid etl väld igt hästskobord, som 
snart fylldes ti ll sista plats. Här blef man i tillfäl!1:: 
iakttaga, huru många af föreningens gamla med lem· 
mar, som annars sällan visa sig i föreningen nu ville 
vara med i den allmänna fästgläåjen. 

Ordföranden, öfverste Enblom, hälsade först de 
närvarande, främst de båda hedersledamöterna, väl
komna. J-Ierr Oscar Schörling ägnad e därefter jubila
ren si n varma hyllning i en stämningsfull dikt, sam 
van n allmän genklang. 

Ater tog ordföranden till orda, denna gång för alt 
i korta, kärnfriska ord eri nra om föreningens arbete 
under de gAngna 25 ären och föt all brin ga dem, 
som burit arbetets tunga, elt väl fört jänt tack. 
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l samma riktning talade v. ordföranden Sven Sven
son j ett kl1serande anförande, särskild! hyllande de 
kvarvarande sliftarne och föregå ngsmännen, Per, J'fel
mer och Hugo Langborg samt SIXlUS Sjöberg, majo
ren Gösta Drake, ingenjören E. Ruden, regementsJa
karen Axel Wahlstedt m. fl. för dem alla och för 
fö reningen höjde han ett lefve, och under d4nande 
applåder öfverråckle han till de fyra stiftarne ett för 
till fä llet komponeradt, stilfullt jubileumsmärke, bestå
ende af föreninge ns märke i blå och hvit emalj, om
gifvet af en lagerkrans i gammalt silfver och med in
skriptionen ,Stockholms Amatör förening 25 4r. 
1890 -1 915_. Det läckra hlla arbetet var frå n Spor
rongs metall fa brik. 

Di rektören E. Hessler erinrade om det värdefulla 
arbete, som notarien Sven Svenson nedlagt inom 
föreningen, ej mi nst för den innevarande fäslt'n, och 
till kännagaf att vänner inom förenin~en velat förära 
honom en subsk ri berad hedersgåfva, en stor och vacker 
skin nfåtölj, som nu under jubel inbars i salen och 
öfverlämnades. 

Stiftarnas lack Frambars af fabrikören Sixtus Sjöberg 
i ett varmhjärtadt anförande. Han underströk stiftarnas 
stolthet öfver at! det lilla idrOltsbarnet, som genolll 
deras förv411ande kom till för 25 är sedan, VUXit sig 
så stort och starkt, erinrade om den goda hjälp före· 
ningen särskild t vid sin start haft af den store idrotts
kämpen general BaJck och tillkännagaf, all stiftarna 
beslutat skänka sin förening ett vandringspris, för 
hvars användning m. m. bestämmelser sedermera skulle 
gifvas. Talet utmynnade i ett kraftigt besvarad t lefve 
för fäderneslandet, hvarpå unisont sjöngs: . 0 11 gamla, 
Du fria_. 

Generalen BaJck framförde de båda hedersledamö
ternas tack för in bjud ningen, erin rade om tider och 
omständ igheter VId förenin~ens sta rtande och gladdes 
alt här se så många närvarande äfven frln den gamla 
tiden. Han höjde till slut ett Jefve för S. A. f., för 
svensk idrott, ja för hela vårt älskade fosterland, hvars 
väl alltid stått lefvande inom S. A F. 

Chefredaktören H . Soh lman fram förde en hälsning frän 
Stockholms skYlterörbun d och landstormsbefälsföre
ningen med tack för alll, hvad S. A. F. uträllat för 
främjande af skyttesaken och Ulbi ldandet af landstorms
befäl. Glad öfver att se som föreningt'ns ordförande 
en man, som inom Stockholms skytteförbund nedlagt 
ett så godt atbele som öfverste Enblom, lyckönskade 
han föreningen till fortsatt växt och blomstring. 

Direktö ren E. Salmson hälsade frlo K. Automobil· 
klubben och frivilhga Au tomobilkåren med förmåian, 
att dessa föreningar beslutat upptaga skjutmng p4 si na 
program och stilIde i utsik t ett eventuellt samarbete 
häru tinnan med S. A. f. 

V. ordföranden erinrade om de mSnga pris, öfver 
hvilka f ören ingen förfogade, samt tillkännagaf, att ett 
nytt vandringspris, i remkamp, skänkts af fabrikören Claes 
Huhberg fö r att ersätta det i dag för alltid eröfrade. 

Kapten E. Frestadi us tillkännagaf, aU han och di rek
tören E. Salmsan lofvat hvarandra aH intlan nyår 
öfverlämna till f öreningen fe m mausergevär hvar att 
användas som pris. 

Södermalms - Lil jeholmens skytteförenings ord · 
fö rande, regementsläkaren Axel Wahlstedt, framförde 
en hälsning frSn denna före ning och ~rinrade tack-

samt om S. A. f: s insats särskild! pä fältskjutningens 
omr4de. 

Majoren Gösta Drake, mångårig ord förandI:: i S. A. F. 
under dess tidigare år, tackade varm t al[a, som verkat 
fOr föreningens bästa och utbragte ett lefve fö r den· 
samma. 

En hel del andra fal höllos under afton~ns lopp, 
säsom för pressen, fö r enskilda värderade styrelsemed
lemmar, för klubbmästaren m. fl. 

Ett flertal telegram ingingo under aHonens lopp. 
Vi nämna främst det som anlände fr~ n H. K. H . 
Kronprinsen, så lydande: 

. Mina varma. lytkönskningar tm 2S·irsfhten. Förtniniens 
frami!ng~rika idrol\:slii:t insats förpliktu till nya 311stringningar 
under den nu började andra 2S-årsperloden. 

Ouslaj Adalf'. 

l-l ii rp4 afläts följande svarstelegram: 

.t1. K. H. Kronpr insen, 
Slollet 

S. A. F., samlad tm 2s·irsfest. bringar I underdAnighet SI·triges 
Krollpr'ns, idrollens höge btskyddare och varmhj;rt lde belrimjare, 
sin hyllnini och hemblr sitl varmt kindl tatl lör d~t .tOd och 
den uppmuntran, Eders Kun.:!. HÖihel Jina t vir Idrottsliga stril· 
van all fostra landet dugande, handlingskraftiga min. 

EnbIDm • . 

för Ofrigl anlände bl. a. följande telegram: 

• Riksförbundets Förvaltningsutskott framlör Urmed sina hllrt
liil Iyckönskninpr, uttalande ~itl varma tack lör Edert 25-1rii' 
fruktblraude artld.e hll idroltens tllbredning i vlrt I,nd och ul
tryckande siul blsta vllöuskningar för framuden. 

Und~naDl/a. Orahn •. 

.Aujourd'hui ~u nolre publltation au jour de I' aun tvtrulre, 
je m'empresse d'cnvoyer mes feJicitatlous sincern. 

R4famb , . 

• • • 
.Svea Ufgard« idroltsklubb sänder sin samtida hjärtlig hils· 

ning. 
C. SPj~tI$tolpt, l'. ordf • . 

• • 
Med tick för godt föredöme och tillönskan om for!nlt il!:n· 

rikt arbele för d. r svenska amatöridrott lyckönskar 
Idro/tsrfN"rningm Kamraltmas Ctntrals(yrtlst. t"Virln •. 

• • • 
Idrottsklubben Göta sindrr sina hilsningar pl 2S.irsdagtn. 

KarlsDn. Bruuliu$ ' . 

• • 
. MoUag Roddföreningens lyckönskan ! L.ch·e Amatörerna ! 

LjU"EWt"·· 

• • • 
.Ett tack för lordom, ett hell för nut!, en /luskan all S. A. F;· 

arnas stjärna alltid må lysa hyit och klar till fortsall gagn fö 
fOSltrlalldet I 

Einar Ntrman •. 

• 
.Bålta lyckönskningar pi Eder jubileumsdag t 

O. C. Qus/ajsDI/'. 

• • • 
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PAUL U. BERGSTRÖMS Ya KEMBElS 
Herr-. Dam· 

och Barn-

Handmetad ! 
Sveriges för
nämsta fabrikat 

SKODON 72 . 74 . 76 . 78 
DRO TT NINGGATAN 

(H6f".t .1 Klln •••• t ... ) 

STOC KHOLM 

·11111111111111111111111111111111111 

Skandinaviens största spe

cial affär i HERRARTIKLAR. 

Eleganta, solida, 
i längden billigast. 

65 DlOllnlnggalan 65 3, Slola Nygalan 3 

OBS I S"eI- "h NYTT I. 
. S",<kök" 

... "FACIT" ~ 
Eleganta o. H E R R K LA" D E R i hOgflna o. 
,"~"da m."Ik,.II"". 

I litet trefligt lackeradt blecketui. 
\ fickformat. Lätt att handtera. 

Pris Kr. 7: - . 
~anJkollymlr, ral8lhr, Ja~ ueU I-J Bonjour" Smoking- ocb fmkkostymer. ... , .................... , ................ , ..... . 

l HU!hill!~ ö~" fnCIT l DU88El-fnCIT • Regn rockar, ~.::;:~~ . , D Olje· rockar D Regnkragar : 6: !50, 7 :25 o. 91(r. : I(r. t9: ~ o. 20,-. : 

.. mI ' ,II"',d;. HERREKIPERING hå, TO PP HII TA. 
. . . ................ , ................ , ............. . 

SIIj .. i aUa jA,naftarer. 
Finnas ötv., he 'a S~erjle. 

Haltar, Sport·, Res- & Segel.Mossor, Sandaler &: Skodon m. m. 

PR IMA, REELLA VAROR! BILLIGA BESTÄM DA PRISER ! 
A.8 PYRO Fabrik lör !otOlen· 

• • , k/ik och lödrampor. 
1(1Inls,atan 47. Stockholm. 

• Med tacksam hlikomsl af forna hirliga idrollsdagar bringar 
jtg föreninien 1 2~·looaien min vördsamma och hjirtliga hyll· 
nini med ön~kan om fortsatt framiba" 

Lt!nnarl Sd,dnbl!lY. 

,Upp, alla kamrater , vi hnsll dr ftn., 
Den iula och bIA med si n stjlma uti. 
för konuna och land - det har bHlvit \'!r vana ! 
MI illdle och kraft v5r f Oreningen stl bil 

Mormon. 
(= Axel Hultman) 

• • • 
.aamla Idrottskamrater önska Eder lycka på 25-~rsdagen . 

QUSfD! och Ht!nrlDn Rundbt!rg • . 

Till fäslen hade, som bekant, utgifvits en större 
illustrerad fästpublikation, upptagande förutom en 
historik öfver Föreningen , särskilda ultalanden af ett 
flerta l af Föreningens stiftare och mest intresserade 
medlemmar. Af denna fästpublikation, som äfven i 
pressen rönt ett smickrande omnämnande, hade tryckts 
en numrerad upplaga på 50 ex., som bundits i guld· 
snitt och vid festen utdelades. N:o I var afsedt för 
f öreningens ~kyddare Kronprinsen, N:o 2 och 3 
fö r Föreningens hedersledamöter, de närmaste numren 
för stiftare, styrelsemedlemmar o. s. v. 

Under aft,Jnens lopp förekom äfven sång af herrar 
notarier Ah lin och S. O. Svensson med ackompanje
mang af direktören Adrian Dahl. Stänmingen var 
hela tiden den allra angenämaste, och sent torde denna 
jubileumsfäsl glömmas af dem, som vora med. 

Ett nytt vandringspris. 
, Stifta rn a s jubileumspris ' . 

Såsom vid vår jubileulIlsfäst tillkännagafs, har till 
föreningen öfverläm nals af dess fyra nu kvarstäende 
stiflare, Herrar Sixtus Sjöberg samt Per, Helmer och 
Hugo Langborg, en större silfvercup i gammal stil 
ä piedestal, på hvi lken å silfverplåt läses inskriptio
nen: ,Stirtarnas jubileumspris 1890_19 1 5~, bvar· 
jämte S. A F:s märke finnrs å densamma anbragt. 

Gåfvan åtföljes af förslag till stadgar, med hem· 
ställan till styrelsen, all stadfästa detsamma. Enligt 
gifvarnes af styrelse nu godkända stadgeförslag skall 
priset anvåndas som vandringspris enligt följande: 

Stadgar för , Stlf/arnas juhileumspris,. 

1. Priset benämnes ,Stiftarnas jubileumspris, och 
skall vara vandringspris, som dock tre gånger -
oafsedt ordningsföljd - eröfradt blir vinnarens egen
dom. 

2. Priset skall gälla modern trekamp och vara 
öppen för täflan årligen för alla aktiva medlemmar 
inom S. A. f. 

Täflingen skall bestå af: 
a) Skarpskjutning, en hastig precisionsserie å lafla 

och en haslig tiltämpningsserie å halff'gur på 300 
m. afstånd, enligt statens program för 3:e klassens 
sky tiar 1915; 

b) Orienteringslöpning till fots, 8_10 km. fågel
vägen. 

c) Simning 500 meter. 
3. Täflingarna om priset få ej kombineras med 

andra täflingar inom S. A. F. utan måste försiggå på 
särskilda, af S. A. F:s styrelse bestämda dagar, före· 
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ningen dock obt:taget alt vid !åflingarna om priset 
utdela extrapriser. 

4. Vid täflingarna om priset erhåller förste man 
i hvarje täfling platssiffran 1, andre man platssiHran 
2 o. s. v. Vmnare för ~ret blir den, som i de tre 
t.Utingarna fått lägila sammanlagda platssiHran. 

Vid hka resultat blir den vinnare, som har de 
flesta lågsta platssiffrorna, därefter de därnåst lägsta 
o. s. v. Kan ändock ingen särskiljning uppnås, er
håller den priset, som har lägsta platssiffran j orien· 
teringslöpning. 

5. Vinnaren för året erhåller sitt namn ingrave
radt å priset. 

6. Alla tvistigheter afgöras utan appell af S. A. F:s 
styrelse. 

7. TUJan om priset tager sin början år 1916. ~ 

s. A. F:s jubileumsmärke. Å Föreningens 
25.ärsfäst tilldelades de fyra kvarstående sti ftarne, 
grosshandlarne Per och Helmer Langborg, fabrikören 
SIxluS Sjöberg och kontorschefen Hugo Langborg, et! 
för fäsuillfället komponeradl märke, som anglfver att 
innehafvaren tillhört Föreningen i 25 år. Styrelsens 
mening är alt åfven framdeles utdela dylika märken 
till dem, som, hvad del lider, uppnå samma ålders· 
värdighet. 

Nu hafva de fyra sliftarne ingått till styrelsen med 
anhållan alt de i egenskap af stiftare skulle få bära 
sina märken i Föreningens medalj band (blått och 
hvitt), en anhållan, som styrelsen också efter företa
gen behandling funnit skäligt bifalla. 

S. A. F:s jubileums(å"stsla i(t. 
Mycket erkännande bdde för sill smakfulla utstyrsel, 

slit gedigna, intressanta illnehdll och vackra iIlusila
tioner har vdr vid 25-drsjubileet IltgifllaJästpubtikation 
VIllIIlit. Den torde ock godt uthärda en Jämförelse 
med Izvad som helst som i liknande fall utkommit. 

Redan bokens yllr!! verkar ju tiillalollde. Detsamma 
mdste sägas om hela den rikhaltiga och mckra sam
lingm af porträtt och vyer, återgifvande Föreningens 
höge beskyddare, dess hedersledamöter, flere af dess 
stiftare, dess första styrelse och dess allra flesta styrelse
ledamöter allt igenom, dess olika ordfömndtna, grupptr 
af pristagare !'id olika tilfjällen, bemärkta tiiflings
kämpoI fldn ä/dIe såväl som nyare lid, representanter 
for Föreningen vid skilda tilfjällen oclt tider, gTllppe' 
oclt situationer fuIn Qfbetsfä/let såväl somfrdn hög/id· 
liga till/Ii/len m. m. 

Brliklor fOr ==== 
Idrott och Spel, B~klMnQder lOt 
IdroUsman och turister, Brownlnll

( pistoler och Ehllmunttlon, H~n\l.' 
mollor, MulOrta lqktor och i'~ruetkcr1. 

H. K. H ..... , .. , .... ~.h ... " •• ~' Billigast och bllst hos 

Per I;angborg, BlrgerJarfsgafan 5 
5. K. H. Kronprinsens HolleueranlOr. 

Oår man så tilL textinnehållet, kommer man snart 
linder fund med, att äfl'en härutinnan ett godt stycke 
arbete är nedlagdi. Förellingens historik. omltring40 
sidor stark, är grundlig men dock sd lättläst och med· 
rycJcande, att ingen som har något intresse for Före
ningen gärna lägget bokell i/lån sig lilan alf ha ndlt 
slutet på densamma. Det är ock fÖlhoppning Olll, alt 
dess höf!stämda, manande afsllltningsord skola tränga 
tilL läsames hjärtall och I'erlta ett allt lifligare intresse 
för arbetet i de fosterländska idiernas tjänst. 

Med mycket nöje läser man de mdnga värdefulla 
uttalandena om Föreningen och dessarbetcfrdnfordom 
allt intill nu, som gjolts af en mängd af Föreningens 
varmaste vänner. Vi nämna här hedersledamöterna 
genem(rn Balek och elu/redaktörell Salt/man, tvd af 
stiftarna, fabrikören SiX/ilS Sjöberg o:Jh.grosslta~dlaren 
Per Langborg, majoren C. Gösta Dmke, fabriks före
ståndaren Uscar Sellörling, advokatfiskalelI Lennart 
Selldnberg, regementsläkaren Axel lVahlstedt, köpman· 
Ilen C. Vidor, lIoflättsnotarien O. C. BoMe, gross
handlaren Alfr. Hamnqvist och direktören Emil Sa/lIIson. 

Tvd varmhjärtade dikkr af vår . ordensskald. , herr 
Osco.r Schörling, bidraga ock till den velkliga flis/
stämning, som hvifar arver hela pllblikationen. 

Värdet af densamma förhöjes dessutom af flere 
statistiska /abelier, Ilpptagande t. ex. alla S A. F:s 
styrdseledamöter allt ifrån Fareningens början och liden 
för dess fllugerande samt utvisande Föreningens ut
veckling och ~'erksamhet under de olika åren allt ifrån 
dess första . 

SllItet af publikationtn utgöres af FöreningeIls årsbok 
19J5, illnehållallde sam vanligt styrelstns och kommitt/
emas berättelser m. m. 

Af dessa kortJattadc antydningar om bokens innehtfll 
bör en hvar kunna finrta, att detsamma är af gedig
flaste sJag. 

Icke förty hafva några af FöreningeIlS medlemmar 
icke varit villiga att tillösa sig densamma för dell 
ringa penning, 1: - krona, som styrelsen till täckande 
af en del af utgifterna för bokens Iltgifvande ansett 
sig böra slipu/em. 

Vi få hoppas, att denna vägran elldas/ beror pd 
att I'år! bok·ombud träffat vederbörande p(; olämplig 
tid, t. ex. midl under ffliddogssiestan el. dyl .. och att 
de vid flärfflore eftersinnande skola befinnas villiga 
förskaffa sig dtllna värdefalla erinring frdn en dell 
stollaste minnesföst tn törening öfw!r Itafvlld taget 
kunnat fira. Detta kan nu ske genom alf sna
rast insända till Föreningens I'. ordförande, 
nolorien S IIe l} S"enson, S;t Eriksgatau 12, 
I : _ kr. i postam'isniug eller frimärken, dö 
boken omedelbart därefter öf"ersöudes IJr posl. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Ri ks Tel. 2145 Grefturegatan 28 Allm. Tel. 294 
Verkstäl le r a lla slags pl Ats lagc riarbeie n, tac:ktilckni n
gar med koppar och zink, galva nisc rad oc:h svart 
jArnplåt. Takstrykningar oc:h reparati oner. Billigaste 
pris i före ning med noggrann t a rb ete. 
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9l?eddelalldell 

(rån 

Skjutkommillen 

fältskjutningar. Stockholms Skylteförbund an
ordnar Söndagen den 28 november fältskjutning vid 
Huddinge. 

Skyttarne medfölja 13g från Stockholms Central· 
siation kl. 9,lJ r. m. och skola i och för rekvisition 
af truppbiljt:uer infinna sig vid stationen senast kl. 
8,60 f. m. Bi ljettpris för {ram· och återresa är 20 öre. 

Yngre klassens skyttar medföra 18 skott, örriga 30 
skoll pr man . För extra täfling åtgå dessutom 5 
skoll. 

I samband med denna fältskjutning 
afgöres Arets tåf/Jng i skjutning om 
ddrottshornet af 1908 ~ inom S. A. F. 

• • • 
Söndagen den 5 december äger årets läfling 

om Stockholms låns skytieförbunds jubileumsvan
dringspris rör fällskjutning i trupp fUlll med samling 
kl. 9,30 f. m. vid jlrfva station. 

[ täflingtn om priset, till hvilkcn inbjudits Stock
holms, Uppsala läns och Södermanlands skyueför
bund, deltaga från hvarje förbund 40 skyttar, däraf 
10 af hvardera klasserna l, 2, 3 utan och 3 med 
guldmärke. 

Dr af S. A. F:s medlemmar, som önska deltaga i 
denna täfling, skola därom göra anmälan till skjut
chefen senast lördagen den 27 november, r.varefter 
förbu ndets verkställande utskott bland de anmälda 
uttager förbundets representanter. 

De sAlunda uttagna skyttarna erhålla af förbundet 
fri resa fram och åter samt 2 kr. i ammunitions
bidrag. 

Utom fältskjutningen anordnas en del insatsskjut
ningar, i hvilka hvarje medlem af förbundet äger 
deltaga. 

Prislista vid S. A. f:s jubileums
täflingar i skjutning. 

I AJaums hufvudsltjutninz: 

l. E. R. Johansson 
2. I. f. Richter 
J. S. Und.hl 
4. P. Ollm.tedt 
5. A. Bylund 
6. S. loangborg 
1. K. TiCk5trom 
8. O. lundberg 

82 poing, 
74 
72 
1i 
67 

" 54 
54 

Dir. O. frimans hed~rspris. 
• Ambrosius 

Orossh. C. Samsons 
0:0 

~~ 

/I Itlasuns hufl'udskjutning: 

\. E. Salmson 89 polng, Milarem. J. A. tkanden hdpr., 511m. 
2. J. Flirllgren 81 Dir. Ambrosius' 
3. C. W. Andr&! 51 bäiare 
4. A. 8. I\lihlrr S3 
5. O. johnS50n 17 brnsm. 
CI. A. FlyQ:are Cl5 
1. f. Vderpalm 62 
8. O.V.Petlerson 61 

/If Il/asuns hufvlldslljulning: 

l. Y. Oellntr 96poing, • Kaknä5pokalen. slrm, 
2. E. Hellsten 93 Dir. N. P Mathiasons hdpr. 
3. P. F~gnll 93 Guldsmedsbolagets 
4. T. Mothander 93 S. A. f:s 
5. Hj. Werner 91 bägare 
6. K. A. Pellersson $9 
7. l. Rudberg 88 
8. J. p. loagergren 87 
9. C. N. SaJmonson 84 

10. E. Fries 84 
II. P. Erikssoll 84 
12. E. Heuler 112 
13. O. Ahrenberi 81 bronsm. 
14. N. SundSled! SO 
15. H. LundhcTg 78 
16. C. O. Moqvlst 18 
11. C. GdpenSledt 16 
18. E. RrUlerskiold 15 
19. H. Forssbcrg 13 
20. A. v KrusenSljcrna 73 

E. Berlin 90 silfverm . 
L. ugrrlöf 90 
N. Tir&! 85 
R. Örlra-ren 83 

Täfling A .. 

l. U. Levan 162 
2. O. P R,chter 160 

poing, bagare 
Dir. Paul 
bagare. 

U. Bergströms pris. 
3. E. B. johansson 152 
~. C. Richter 146 
5. S. lindahl 145 

T4/ling B. Il! klassen: 

l. f. f agre1l \96 poing, S. A. P:s hederspris. 
2. L. uicrlöf 
3. K. A. Pelterson 
4. N. Tir,," 
5. N. forssblad 
6. H. Lundberg-
1. E. HellSlen 
8. R. Öncgren 
9. E. Reulmkiiild 

10. H. Francke 
Il. J. f. ~g:criTen 
12. K lindholm 
13. E. Hcssler 
14. I. Lcjdstrlim 
15. P. Eriknon 
16. O. Friman 
11. Fr. Nilnon 

l. A. F!ygare 
2. O. HI211!Iund 
3. J. firngren 
4. E. Cederpalm 
5. C. O. Moqvlst 
6. A. B. Klihler 
1. C. W. Andr~n 

196 bagare. 
192 Onld5111edsbolagcts hederspris. 
18S bagare. 
187 
186 
185 
185 
183 
181 
179 
179 
178 
177 
117 
i1J 
171 

1/ klasun: 

173 poini, bJgare 
173 
166 
165 
165 

1" 
1>6 

TI1/lillK C. 1/1 klassl'tl; 

l. N. Tir~n 
2. R. Örtcgren 
3. T. MothRnder 
4. L. L_gerl llf 
5. F. I'agrell 

11 poäng, (träHar) bägare. 
11 , 
8 
8 

Ing. E. 
bägare. 

Rudens lidpr. 

e 
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F e n i x P a l a t s e t rekommenderas. 

ASEA 
ulför kompletta elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 

- Infordra våra offerter. -

•••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Elektr, A,·B, 
Filialen i Stockholm. 

,. E. Hcsslcr 8 poång, (tråffar' blgare 
7. E. Rfuterskiöld 7 
8. C. Ori[)Cnstedt , ,. E. Hel sten 6 

10. Hj. Werner , 
11. K. BildIllark , 
12. A. Hcssler , 
13. r. lejdslröm , 
14. K. A. Pe1tersson , 

/I klass~n .. 

l. J. FirnRren 4 poing, (trälrar) bägare. 
2. R. fnbcr2" 
3. A. B. Köhler 
-I. E. Ct:derp..lm 
5. E. Salmson 

3 DIT. P. U. Ber2"slröms hdpr. 
3 blgare. 
2 
2 

Tiifling D. IIIltlasstn: 

I. I. locjdström 4S poing-. S. A. F:s hederspris. 
2. R. Örltgren ·H b.lga~. 
3. f. Eriksson 46 Dir. N. Wendds hwerspris. 
4. E Rrutcrskiöld 4C1 Klirsn.P.Thlildtes 
~. N. Tiun 45 biQ:are. 
6. R. Jonsson -I~ 
1. F. F.grrll 44 
8. N. f"rssblad 42 
9. A. Y. Kruscnstjema 42 

10. E. H~Jer 42 
II. O. Ahrenbcrg 41 
J 2. L. Lagertöf 41 
13. H. "Tlman 40 
J.. T. MOlhandu .0 
15. E. Hellstcn 40 

ARBETSKRAFTEN ä, on kapUa'_"m 
• upphor vid dodan. 

Undertccknad representerar sedan 1893 lIPfÖR
SÄKRINOSAKTIEBOLAGET THULE, hVII · 
hl är det största och mest liberala bolag i 
Skandinavien, samt Allmänna Brand i Jönköping, 
Fylgia, Sccuritas m. fl. svenska bolag. Alla önsk· 
värda förslag, gärna franco, ul:ln förbindel se af 
affär, genom generalagenten 

Hugo Hildebrand, 
18 SKEPPSBRON 18 
R IKS och ALLM . TEL. 2296 

1/ Itlasun: 

l. O. Higglund 4 1 poing. bJiare . 
2. A. B. Köhlcr 4\ Dir. P,ul U. Bcrgstrlimshcdcrspris . 
3. C. W. Andrtll 35 bagare. 
•. O. johansson 32 

.Miisl6$llapsfiiflin~tn : 

l. F. P,greJl 92 + 47 + 41 = 1S6 poini,silh·ermt:d.lj. 
2. f. Erlkssou 92 + 41 +046 = IS!) 
3. E.frin 93+39+38_ 170 
•. E. Hcssler 82 + 41 = 129 bronsmedalj. 
:'. J f. uQ:crg~n 7S + 4S = 12b 
6. lij. Werner 19 + 44 = 123 
7. T. Mothander 77 poäng. 
S. C. N Salmonl>()n 76 
9. I. Rudberg 76 

10. K. A. f>euersson 71 
II. Y. Oeilne! 67 
12. E. Hellsten 63 

CictlÖr j. Fiirnlll'n9 I'Q lldringspris: 

F. FagrelIt 161 poäng. 

Fabrikvr P. Drewts vandn"nispri,: 

Täfling om Kaknäspokalen. 
Som man torde erinra sig bit:! i fjor, på initiativ 

af S. A. F., öfverenskommelse träffad mellan samtliga 
vid Kaknäi skjutande föreningar att en gllng om liret, 
under november månad, mötas i täflan inbördes om 
en pokal, listad kommen genom en Insats af 10 kr. 
fr:ln hvar och en af de i tällingen deltagande före~ 
mngarna. 

Enligt läfHngsbestämmelserna skall den förening, 
som senast eröfrade pokalen, del följande året an~ 
ordna denna täfling, och som S. A. f. i fjo r tog po
kalen, hade vår Förening att nu utfärda kallelse och 
träffa anstalter för årels täfJing. 

... 
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Densamma ägde rum söndagen den 14 nov., 
och inbj udningen hade hörsammats af 7 föreningar, 
eller samma antal och samma föreningar, som del
taga förra årel. Ledare för lällingen var skjutchelen. 
Kl. II f. m. verkställdes upprop å skjutbanan, hvar
på tMlinR'en omedelbart tog sin början med fem skjut
lag om 7 man i hvarje. Ett silande regn, som med 
et! par obetydliga uppehåll föll hela tiden, försvå
rade sigten i hög g rad. Uessutom rådde betydlig 
bläst med svåra kastvindar. r betraktande häraf får 
man anse de uppnådda resultlten som ganska goda. 

Som :iegen'innare utgick ur täfhngen arven i år 
Stockholms Amatör förening med 422 poäng, följd 
hack i hät af Stockholms Centralskytteförening, som 
uppnått 42 l poäng. 

S. A. F:. Klknl'POhI~ ... pp 
R.uter. ktl!td, F'Ven, Ahronwrl, Husl.r, Hdlslen. 

Prislistan hade för öfrigt följande utseende: 

I. S. A. F .................. 92 +82+90+73 + 8~=422 
2. Stockholm, Centralskl . .. 91 + 77 + 84 + 92 + 77 = 421 
3. SVt'1 Ufg. Und.·off. skf. 89+73+85+80+81=408 
4. S_ca Art. ree. skf. ...... 8t +89 + 81 +79 + 76=40ö 
5. ÖStermalms skf. ........ 90 + 85 + 77 + 69 + 80 = 401 
6. Oöu Ltfg. skL ........... 82 :j: 81 +81+78 + 7Ö=398 
7. Svergu Kontorlslf. skr. 74 74 + 82 + 82 + 74 = 386 

S. A. F:s representanter voro herrar O. Ahrenberg, 
E. Hessler, E. Reuterskiöld, E. Hellsten och F. fagre]), 
har nämnda i den ordning, som skjutresultaten här 
ofvan angifva. 

I samband med denna täfling anordnades Uven in. 
dividuella täflingar, med priser åstadkomna genom 
insatser af de IUlande, 2 kr. af hvar och en, hvar
jämte skänkta hederspriser förekom mo, i det all Stock
holms Centralskylltförenings stän diga medlemmar hade 
till dessa läflingar skänkt 2 sI. större silfverpokaler. 

Prislistan för de individuella läningarna fick föl-
jande ut5etndt: 

l. C. \Vemil"ardt, CentT21skf., 92 pOång, 
2. O. Ahrcnber~, S. A. f., 92 p, 
3. H. Thulin, Cenlralskf., 91 p., 
4. Q . Bonlin, ÖSlerm. skf. 90 p .. 
5. E. Rculerlk iöld, S. A. f., 90 p .. 
6. B. Slörin, Svea Art. rcg. skt., 8Q r., 
7. C. Malmlten, Syea Ufg. und.·orf. skf, 89 p., 
8. A. Andersson, ÖSlerm. skf., 85 p., 
9. P. flltreJl, S. A. F .. 85 p., 

10. G. V. EngSlrÖm. Svea L1fg. lind ·off. skf. 85 P .. 

~~~~~~~~ 

Resultaten af dagens täflingar voro aJJtsä smick
rande för S. A. F. Vi hade, i olikhet med de andr" 
föreningarna, tre pristagare i de individuella Iäflingarna, 
och i hufvudskju tningen hemförde vi åter en Irofe. 
.Men vi fil nog låla framgången förplikta till nya 
ansträngningar, ly ställ ningen är, som synes, hotad. 

Söndag efter söndag. 
Reflexer frå n Kaknäs. 

tanke 3H det $kall vara :tf icke litet intresse b!de för resp. 
ikyttar själ fva och andra föreningsmedlemmar att har j silt eget 
blad U se de resultat, som de, helst vAra mts! framståen de skyt· 
tar, kunna prtssa Iram under Ikjulshongen i den m5n det .l:ållcr 
SIllens utmiirkelsctecken för det frivtlliga skyttcviscndcl, komma 
yi hädanef1er aU i Medlell1sbbde1s hv;uje nummer låta inflyta en 
tabellarilk redoilörclse för hir hyllade komp~tt'nsskjutningar med 
de Indrinen och tmiilR, lom betinilas ar de sönilag efter sön
dag ltcrupprtpade skjnlnlneune. 

En SPl:Ecl rrln Kaknb alllsl, SOIU skyttarne torde kunna h. 
icke si lilen n)'lja al au se si il uli dl och dl! 

Kompetensserier för årta/sdiplom.-
Ahrenbc,oril, O. .. .......... 50, 50, 50 + 50, 50, 50 polnil 
Bo5lröm, E. ............ 50, 48, 46 + 45, 45, 45 
E.iason, Gid .... ......... 49, 47, 46 + -
Eriksson,!' ................ 50, 50, 4 ~ + 50. 45, 45 
fagrell, F ................... 50, 48, 48 + 50, 50, 50 
forsblad, N ................ 50, 50, 50 + 50, 50, 50 
Franckt', H . ............... 48, 47, 46 + 50, 45, 45 
Prim.n, ~I. .. ............. 49, 48, 48 + 45, 
Frlm.", O ................... 47, - + -
Gellner, Y. .. ........... .. 48, 48, 46 + 50, 50, 45 
GripensIedI, C . ............ 50, 50, 48 + 50. 45, 45 
Hell$\en, E ...... ........ 50. 50, 49 + 50, 50, 50 
tle$sler. E .................. 50, 50, 50 + 50, 50, 50 
von Krusenstierna, A . ... 47, 47, 46 + 50, 50, 45 
Uilcri:rcn, j. f. 50, ~o, 4(J + 50, 50, 50 
Leidström, 1. .............. 49, 47, 47 + 50, 50, 45 
LlnrlhOlm, S. ...... 47, - + -
I.undbcril, H. 49, 49, 48 + 50, 50, 45 
Mild, A. 46, - + -
Philipson, N. ........... . 47, 47, - + 50, 50, 
Rculerskiöld, E ............. 50, 50, 50 + 50, ~O, 45 
Rubin, T .............. .... 47, 47. 46 + 50, 4~, 
Rudberg. I ..... ........... 50, 49, 47 + 50, 50, 50 
Suindbcrg, A ............. 47, - + -
SvclLson, S .......... ...... 50, 48, 47 + 45, 45, 45 
S6derSlr(lm, B .... ......... 50, 49, 49 + 50, 45, 45 
Werner, !1j . ............... 49, "(J, 49 + 50, 45, 45 

Kompelensserie för skyttemärke i guld: 
Dah1l6f, O. II ........... .. 
Elliol, B ................. .. 
Fomber!!" H. .. ....... .. 
HI$5elqvisl, Q . ...... .. .. .. 
Högstt'dl, P . ............. .. 
Johansson, t-I. .. ......... . 
Kassman, O, ............ . 
lager, E ................ .. 
Lejds1röm, Q . ........... . 
Lindholm, K .............. . 
Lundberg, V ............... . 
MOIhander, T. .. ...... .. 
Moqvisl. C. .. ............ . 
Pellers,on, K. A ........ .. 
Riii!helmer, C ....... .... .. 
Sahlill, O ... .............. .. 
Salmonson, .C N ........ .. 
Samson, C. .. ........... .. 

50, 47, -17 + 50, 45, ~5 poång 
46,~2. - +-
~8, 48, 47 + -
47, 47, 47 + -
48, 4S, 47 + -

- + 45, - + 45, 
50. 47, 47 + 50, 50, 4~ 
46, 46, - + 50, 
43, -+_. 
48, - + 45, 
50, 50, 50 + 50, 50, 50 
48, 46, 40 + -
50. 49, 4ö + 50, 50, 45 
49, 47, - + -
50, 50, 49 + SO, 45, 45 

- + 50, 50, 50 
47, 47, 4ö + 50, 45, 45 
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Medaljer 
ar Guld. Silrver och Brons präglas ar oss 

alla gängse storlekar. 
Kalalog sändes fritt på begäran. 

M e tallfabriks .. Akti e bolage t 

C. C. S PO R O N G ID. C : o 
R eg • ., i ... g.g.t . ... 23 • STOCKHOLM 

Kompelensserier för skyttemärke i siljl/er.-
Andtrsson, A. '43, 
,\n df~n, C. W. 49, 
~kcr, C ............... . 
Bjlirklund, O. .. .......... "6, 
Cedetpa!m, E. ........ ... 44, 
Erl~sson. N. J ............. 43, 
Flygare, A. .. .......... 4ö, 
Frtbrrg. A. R. .. 42, 
Färngren, J . ...... ......... 49, 
Oraf. W ............. ...... 47, 
Hedberg, N ...... ..... .. 47, 
Hiilillund, O. 45, 
Janck, Hj. .... ..... 45, 
Johnson, O ................ 43, 
Johansson, Abr . ..... ....... 43, 
johansson, O ............. 47, 
Karlsson, K ............... 41, 
Kronbc,o' g ..... . ....... 49, 
Köhlt'r, A. B. .. .... .... .. 49, 
lIndqvisl, O . ............... 43, 
Malmberg. R. .. .......... 45, 
Martin, H ................... 45, 
MlIlon. Q . ................. . 
Nauckholf, T ............. 40, 
NorliTl, T. O. .. ........ .. 40, 
Ohlison, J. E. ...... 4S, 
Pettenson, V. .. 43, 
Rydcbeck, A. ............ 43, 
S~lmson, E. .. ............. 50, 
Samuclsson, ............... 49, 
Skjold, G. ...... 48, 
Wikman, G. .... 4ö, 
Wretman, H. ........... 43, 

", ", 
41, 
44, 
41, 
41, 
42, 
48, 
44, 

- + 35, 
48 + 50, 45, 40 
- + 35, 
-+ -
43 + 40, 35, 35 
-+-
41 + 35, 
40 + 45, 
47 + 40, 
40 + 4S, 

47, 46:j:'" 
44, 43 45, 
45, 45 + 35, 

35, 35 
40, 40 
40, 35 
40, 40 
45, 40 
~O, 40 

", - + 50, 4~, 40 
-+-

43, n + 45, 35, 35 
-+-

48, 
48, 
43, 

42 +-
48 + 50, 45, 45 
42 +_ 

+-
43, 42 + _ 
40, 
40, 
45, 
.o, 
41, 
47, 
47, 
43, 

- + 45, 45, 45 
-+-- + 50, 35, 
44 + ~O, 45, 40 
-+ -
40 +-
41 + 50, 45, 45 
40 + 45, 
- + 40, 
-+ -

41, 40 + 40, 35, 35 

Kompetensserter för skyttemärke i brons: 
Ahlsell, F ................... 50, 44, 44 + 35, 35, 35 poäng 
Berglund, O. A. 43, 42, 42 + 40, 36, 30 
S raII, E .... ................ .. 47, H, 46 + 50, 50, 50 

H.-B. lÖfHOLM8UHRfUET 
RikstrldOD lJ Sl Lilj ehoimen Allm, TtIdon Jl JO 

Sliprar, Docka, Bå/- och Skeppsl/arj 

Nybyggnader och R~parotioner af 

alla s/ag '. ' Yachlu! Molorbd/ar, 

Jo/lar, Rodd- och Sege/bd/ar samt 

Isjakter, Rundhfllt ocll Bd/smide 

Kassakonfor: Erik Ohlsson Trävaru A.-S 
Flemmlngg. 4, 

Bratt, A. 41 , 40, 
B)·lund. A.. 50, 49, 
Bickdahl, I. ............ 43, 42, 
Ericsson, Gust. 44. 43. 
Gltmstedt, P ............... 4S, 46, 
H,nsson, S. ........ H, 43, 
Holmer. A ................ 47, 46, 
Jalcobsroon, O. O. II.. . 42, 
Johansson, E. R. 49, 49, 
Karlsson, K. J. ............ 49, H, 
Kaslcnilren. j E .... ... .. 46, 44, 
langborg, S. . -17. 45, 
Le'an, U ................... !O, 49, 
Lindahl, S ................ 47, 42, 
lindlxrg, N -I:', H, 
LIndskOl!, E. ....... -IS, 4S, 
lindsIröm, A. 42, 42, 
Uljtströrn. B. 45, 41, 
Lundberg. G ........... . ... 44, 41, 
Nilswn, G. 42, 
(htcr",.", II ............. 4.'1, 44, 
Pettersson, H ............. 46, 43, 
RIchter, C. W. .. ...... 49, 49, 
Richtt'f, G. F. 50, 50, 
Rosenbaum, C ............. 50, 49, 
Rundblom, S. 49, 46, 
Sellberg, H. ....... 41, 40, 
Smilh, R. .. ........... 4S, 46, 
Sylwander, IL .. 43, 
Thiel. S ..................... 46, 46, 
Thune, R. ............ 49, 46, 
TickstrOm, K. ... 41. 
Wikström, C. 47, 47, 

-+ 
49 + 30, - + 35, 35, 35 
43 + 4~. 35. 35 
45 + 45, 35, 30 
40 + 40, 35, 30 
46 + 35, 35, 30 
-+-
49 + 50, 
46 + 50, - + 35, 
40 + _. 
48 + H, 
41 + 45, 
43 + 40, 
42 + 45, 
41 + 40, 
41 + 30, 
-+-- + 35, 
U + 35, 
43 + 40, 
4S + 40, 
49 + 50, 
47 + 50, 
4S + 3S, 
40 + 50, 
4t + 40, - + 40, 
-+-
40 + 35, 
-+-

45, 40 
40, 40 
35, 

45, 40 
45, 35 
40, ",O 

45, 40 
35, 30 

35, 30 
35, 30 
40, 35 
35, 35 
50. 45 
40, 45 
30, 30 
35, 30 
40, 35 

4) + 35, 3S, 35 

poäng 

Som synes af fötesttende är det ätskilliga för hvilka 
en eller flera serier ännu fallas i komperensen för 
resp. skyttemärken. Vi rikta därför deras uppmärk
samhet på all ännu återsUr en skjutdag af sAsongen, 
söndagt'1l den 28 nov~mberg, och vilja gärna hoppas, 
alt de bt'gagna sig af detta tillfällen till komplettering 
af de ofullständiga seri~rna. 

Skulle mol förmodan något fel hah'a insmugit sig 
i tabellen har ofvan, torde vederbörande därom göra 
anmälan til! skjutchefen fö r evenluelft vinnand~ af 
rättelse. 

I täflan om Bankir Persson s pris för år 1915 

ligger Bror Elliot främst, med fullgjorda l :} prof för 
idrollsmärkel. Häreft~r följa Harald Wretman och 
Olof Valentin med 9 fullgjorda prof hvar, 
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Stockholms Skytteförbunds 
Fältskjutningar. 

fältskjutningen den 26 september. 

Stockholms Skytteförbund hade söndagen den 26 
september anordnat fältskjutning i förening med fält
marsch. T rots det, mOl vanlighetl::n vid förbundets 
fältskju tningar, miserabla vädret med blåsi, kyla och 
regn samlade sig i Kungsträdgården i den tidiga mor
gonstunden åtskilliga hundratal skyttar. Sedan för
bundets sekreterare herr F. Fagrell utdelat de sedvan
liga patrullkorten, öfvertogs befälet af förbundets vice 
ordf. öfverste Juhlin-Dannfelt. Marschen gick, med 
musik i telen, öfver Norrbro- Skl'ppsbron -Slussen 
- G ötgata n otver Skanstull till Katarina skytteföre
nings paviljong, där upprop skedde och hvanfrån pa· 
trullerna sedan utgingo med 6 min. mellanrum, 12 
man starka. Extra taflin gar vore anordnade å den 
närliggande skju tbana n. 

• • • 
Föreningens represenla"ter vid denna fältskjutning 

voro; O. Ahrenberg, E. Hellsten, E. Hessjer, Y. Gell
ner och Hj . Werner hvilka uppnådde 20, 14,2 1, [4 
och 11 poAn g respektive. 

S. A. r:s hederspris tillföll vid denna skjutning 
E. Hesskr f ör 21 poång. 

Fordringarna för fAIt!ikyttemedaljen voro 19 poäng. 
Resultaten af grupplåflingen blef: 

l. StOl:kholms Sklrpskr. ..... ........... ..... ....... 107 poing 
2. Kunisholms Ikyllegi11e .... .. . ...... .... . ............. 103 
3. Öj lcrmahns Skf. .. ....... . ....... ..... ................ 102 
4. Svea LifgardC1 underoII. skl. ...... .... ............ 94 
5. SödtTmalm & Liljeholmens skf. ..................... 91 
b. Sveriges KonlomHörenings skyt teklubb............. 86 
7. Katarina skf... .... ....... ...... .................... 80 
8. S. A. F. . ............... ... ... ...... 80 
9. StOl:kholml Centralskf......... ....... ...... 78 

10. Ak.d. I(\rottsfören. sek. f. skylle.. ...... ...... 77 
] l. Po~ition5art ll1tTi regemente' 5 skf. .. ................ 75 
12. Sko]unidomens I Slockholm skf. ....... ..... ...... 73 
13. Svea Ing.-kIrs skf. ... ..... ... ............ ............ bb 

Å listan för de enskilda resultaten märkteS följande 
S. A. F:are. 

t":de pris E. Henter 
18 prlSlIilal'e 

32:dr. pris Q. S,hlin 
36 prlstl~are 

MilSttr$ltapsJrJtJSStlI .. 

21 polng 

Äldre k/Dsstn: 

]5 poäng 

I'lIgrl' klontn: 

14:de pris E". R. Jobansson ................................. I!'I poing 
34 primilare 

bfro f{j/Ungar; 

för l id re- ocb mi$tcrskapsktusen (5 skolt mOl 20-rbgaa skol-
larta, 3 mlll.) -

4:de pri s O. Ahrenberg .......................... .. 96 poing 

24 prisl.~are 

För yngre klassen (5 skoll mol skoltaFla 200 m.) 

16:de pris E. R. Jobansson .......... .......... " ......... . 
26 pristagare 

Fältskjutningen den 31 oktober. 

Stockholms SkyUcförbund hade: denna dag anord
Ila! fältskjutning i trakten af Drefviken~ station. Väd
rel var denna gång del bästa med frisk vin lerluft och 
lugnt. Skyuarne afreste med Nynästlget kl. 7.35 
r. m. till Drefv ikens station, hvarifrån marschen gick 
till den nåra en kilometer dänfrån belägna Unna 
gård. 

Förbundets ordf. redaktör Sohlm3n hälsade: sky t
larne välkomna och uttalade en förhoppning om en 
ständigt lika god sam hörighetskänsla och samarbete 
inom förbundet sa mt utbringade slutligen ett [efve 
rör detsamma, hvi lket besvarades med kraftiga hurra
rop. Därefter uppläste Skjutningens ledare, fanjun
kare Ternbom, föru tsättnm gen för dagens skjutning. 
Patrullerna, 12 man starka, utgingo med 7 min. mel
lanrum. 

Målen voro för äldre klassen 5 och för yngre 3, 
samthga fingo beskju tas TIled högst 6 skolt. Första 
målet 1/4-flgur på 275 m. , tid I mi n., andra helf.g. 
på 426 m., lid I min . 15 sek., tredje lOja -fig. upp
och neddykande på 200 m. synliga i 45 sek., fjärde 
lIt flg. i an lAggmngstålln. på 350 m., tid l mm., 
femte I /~ -flg., grå, pl 160 m., lid 30 sek. 

Yngre klassen sköto pl första, andra och fjärde . 
Vid samlingsplatsen var en extlalärlan anordnad i 

5 ~kott mot 25-ri nKad ttntimetertafla på 50 meters 
afstlnd , tid l min.; kammarammunition användes pl 
grund af terrängens beskaffenhc=t. 

• • • 
Föreningens representanter voro denna gång: F. 

Fagrell, H. Friman, E. Hellsten, E Hessler och j. 
f. Lagergren, hvilka uppnldde: 20, 23, 18, 25 och 
20 poäng respektive. 

S. A . F:s hederspris tiUföll vid dennaflillskjulning 
O. Ahrellbcrg för 26 poang. 

Fordringarna för fältskyttemedaljen voro 24 poäng. 

Resu ltat af grupptärJingen: 

l. Söderlulm o. Uljebolm~ns skf. 123 poän~. 
2. Stockholms skarp!kf. ........... .. ....... t 19 
3. Kungsholms sky[t~gill e .... ......... ........ . 114 
4. ÖStermalm! skl ............... .... ....... .......... ... 109 
!'I. S. A. F .. ............................... .............. ]06 
b. Akad. Idrolld. sek. f. skytte ............... .... .. ]06 
7. Svea lng._kll"1 skf .............. .... .......... .. ... 105 
8. Stockholms Central skf .......................... 101 
9. Kalarina uJ. ........ ... .... .............. 100 

ID. S\'u Ulg. undu ofr. skf. ............... 97 
I] . Skolunildomens I Stockbolm skf. ............... ... 86 
12. Sveriee-s konlorislföremnilS skylltklubb ......... 79 

De olika föreningarnas inbördes ställning tfter årets 
6 fältskjutningar framgå r af nedanSlående tabU. 

I . S1()ckbolms skarpskf ................................ .. 
2. Kungthohns skytregi1le ..... ........... ...... ..... .. 
3. Södermalm o. Utjeholmens skf ...... ...... ........ . 
4. S A. P ... ..................... ....... ...... ......... .. . 
5. Östermalms skf ..... ......... ...................... .. 
6. Svea Ufg. underoff. skf. .. ........ .. 
7. Kat.rina skf. .......... ...... .. ........ .. 
8. Akad. Idrottsförenin. sek. f. skytte 
9. StOt'khotms Centralskf. .. .............. .. 

10. Svea InK.-kIrs skF . ... .... ....... ......... .. 
Il . Sver ig~s Kontoristfören. skytteklubb .... . 
12. Skolunidomenl i Stockholm skf. .. . 
13. Ufw;ardels Im hisl skf ................ .. .......... .. 
14. Posltlonsarlillerirf gemenle!s skf. .. .. .. 

56 poinw;. 

" ., 
" " 27 
27 
l' 
17 
16 
11 

7 
6 
5 
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Å prislistan mirkb.'S följande S. A. P:are: 

Af iislnskapsltiflingama .. 

7:de pris G. Abrenberg................................... 26 poäng. 
8:de • E. Heuler ........................ .... ......... 25 

25 prlsllgare. 

Äldre klasstn: 

15;de pris Hj. Werner..... ................ .... .. .... 22 poing. 
l 6:de J T. Molbander .............. ...................... 22 
18:de • E. Reulerskiöld .................. ......... ...... "l2 

25 dehagare. 

Exlro T4j1illgar: 

5 skott mot centimderlafb. pI 50 m .• tid 1 min. 

b:le pris G. Abrenberg .................. ................. n poäng. 
9 pristagare. 

Riksskyttetäflingen. 
Vid senaste riksskytletäflingen, som afhölls i Stock· 

holm den 6-9 september, var anslutningen mind re 
än vid föregående täfling af samma slag. Orsaken 
härtill berodde säkerligen pl de rådande dyra tiderna, 
mobiliseringar m. m., ty i anseende till skyllerOreisens 
starka frammarsch borde förhållandet varit del mot
satta. Emellertid var deltagareantalet tämligen storl; 
i hufvudskj utningen deltogo 3. 145 fördelare sålunda: 
III klass guld 1.71 7, III klass silfver 60S, 11 klassen 
529 och I klassen 294. I fällskjutningen deltogo i 
ru ndt tal 1.600 i III klassen samt 393 i II och 162 
i l klassen. 

Samtliga skjutningar, utom 600 meters skju tningen, 
som ägde rum vid Kaknäs, vore förlagda till järra
fältet, hvars nyanlagda, förstklassiga och moderna 
skjutbanor för första gången nu logos i bruk för 
större läflingar. 

[ dessa läflingar deltogo 25 sky tiar frAn S. A f. 
I gruppläflingarna föreningarna emellan deltog S. A. 
F. med Ivenne grupper om 4 man hvardera. Dessa 
voro: Grupp I: G. Ahrenberg, E. Hellsten, E. Hessler 
och I. Lejdström och Grupp II: J. f. Lagerglen, H. 
Lundbt'rg, T. Mothander och Hj. Werner. Emellertid 
lyckades ingendera af dessa grupper alt placera sig, 
men detta får uteslutande skrifvas pl den starka blå
sten, som vid tillfället för gruppskjutningen var full
ständig orkan. 

Däremot blefvo de ind ividuella täflingarna belydligl 
lyckosa mmare. J pris hemfördes af de våra 545 kr. 
samt flera hederspns och en riksskynemedalj. Enli~t 
den officiella prisIisIan hemförde föl jande S. A. F-are 
pris: 

Hufvudskjutningen. 
I Jr/asst". 

96:te pris U. LeVin 8 1 poäng IU kr . 

100 prist. I. o. m. 81 poäng 

/I kiasstII. 

==;;:-"o::l~2~',~d~' ~p~,;~, e<<== J. FJrngren 70 poän~ 15 kr. 
omkr. t80 pris!. t. o. m. 66 poing 

11/ klasun (med siifverm) 

3:dje pr. T. MOIbander 93 poani:" 100 kr .• $ilh·erm. o. bederspr. 
i 3:de • B. Elliot 88 70 o. bedtnprls. 

160:de • G.lcjdslrÖm 69 12 • 
omkr.200prist. 

37:de pris 
61:S1. 
78:ae 
97:de 

131:sla 
40Q:de 

omkr.oOOprisl. 

11/ klasst" (med guldmärke). 

Q. Ahrenberg 
E. Reulersklöld 
I. Rudberg 
N. Fo.ssblad 
r. Lrjdmöm 
Hj. Werner 

9 1 polng. 
SO 
87 

" .. 
74 

50 kr. o. 

" " <O 

" 10 

Extraskjutningar. 

Ta//il/g E. III klossl/l. 

bedertpris 

ID Skolt i valFri regI. stälIninIt; pi 300 m. mOl 20-ringad tafll, 
tid I 'Ii minul. 

95:te pris f . Eriksson 11Ib poinw;. 8 kr. 
215:de N. Pon;sblad 180 6 
227:de E. Ht':SSler 180 6 
320:de O. Ab 'enberg 177 5 
~29.de V. Gellner 169 4 

Ttij1wK t-. 11/ il/aMt/I. 

6 skolt i valfri regI. släilnini:" p.l 300 m. mot 'I.-fig, tid 1 min . 

33:dje pris f. Eriksson 
47:de Y. Gellner 

211:le • I. ,Rudbert: 
389.de , E". Ht':SSler 

FtiltsJrju.lningtn. lIlJrIaSStIl. 

I·U:de pris E. H~Usten 13 polng, 12 kr. 
1 79:de G. Ahr~nberg 13 10 
253:dje E. Hl'Ssler 12 8 
305:le • f. Eriksson 11 7 • 
'313:de • Hj. Werner ] 1 7 , 

D~ssutom erhöll hvarje pristagare i bufl'udskjlltningel1 1 ex. af 
skyH~boken för h 1915. 

• • 
• 

De S. A. F:are, som voro med om förra årets riks
skyUttäfling, minnas nog, att anordningarna vid skol
skju tningen lämnade mycket Ofrhtl all önska. Såker
ligen på grund af förra årels ledsamma trfarenheter 
voro förhällandena vid lrets riksskyttetäfhng de rakt 
motsatla. Allting gick med utmärkt precision och 
utan stockningar sam t till all män bdåtenhet, som icke 
minskades af all resullaten i regeln kunde erh1llas 
20_30 min. efter skjutningens fullgörande. Della 
är el! verkhgt rekord, då man betänker, hVll ken slol' 
och invecklad apparat som måste fungera vid resul
tatens sammanräknande och utskrifvande. 

Som slutomdöme kan man s.'i.ga, aU 191 5 års riks
skytteläfling var den mest lyckade, som hit tills hållits 
i Sverige. 

O. A . 
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Vid Stockholms skytteför
bunds statspristäfling 

den 19 september eröfrade nedanstäende medlemmar 
ar S. A. F. följande pris: 

I .Iasu~ hufvudsRjulning': 

37:de pris Uno Lev.n 82 polng. 
82 prlSll.glre. 

/I k/lUSins hulvudsltjullling: 

19:de pris N. I"I tdbt:rg 82 po~ng. 
32:dr. J O. Hi2g1und 74 

84 prisbgarc. 

Ifl lt /fU$tnS (utan li:uld) l/Uj"udsk;llIning: 

4:de pris K. A. PcUcT1SOn 87 poäng. 
39:dc . G. Lejdslröm tl9 • 
46:te. O. Sahlin b7 

69 pristagare. 

III ItlasUffS (med guld) huf,'udsltjufnillg: 

2:dra 
29:de 
49:dc 
53:dje 
65:te 
67:de 
68 dc 
87;dc: 

pris 

107 pristJpre. 

E. Reulerski61d 
Svtn Svenson 
E. Hessler 
F. Eflksson 
E. Hellsten 
J. f . lage'ltren 
H. Lundberg 
R. Löfman 

Extra flininE. A. 

97 poing. 

" 82 
81 
79 
79 
78 
77 

5 skoll i valfri regI. ställning mot 20-ringad tafl, pi 300 m., 
tid 3 min. 

/I klasst!n, 

3 1 :$ta pril N. Hedbe'lt 87 poäng. 
53 prlsr.gare. 

If{ Itlosstn (utan guld) : 

K. A. Pcltersson 91 poäng. 

11/ klau", (med guld): 

15:de pris I' . Erikssorr lIö poäng. 
16:de I. Rudberg 9ö 
26:tc O. Ahrenberg 95 
72:dr. N. Forssbl.d 91 

73 priStagare. 

Extra llif1inl 8. (2:dra och J:dje kla~n): 

10 skot! i v.lfri r<!:il. s tillning mot 20'rini:'ad tafla på -400 m., 
lid 5 min. 

2:dra pris 
ö:te 

II:ie 
59:de 
72:dra 
75;le 
93:dJc: 

107 pristagare. 

f. Eriksson 
J. F. Lagergren 
E. Hes~ler 
Y. OrUner 
~I. Lundberg 
O. Ahrenberg 
E. Rcuterskiöld 

190 poane. 

'" '83 
'67 
' 63 
'03 
,>6 

Ex/ro täftinE C. (3:dje klas~n): 

10 skott i valfri regI. s llllnine mOl 5.ringad olympisk tafJa 
p.\ 600 m., lid 5 min. 

25:te pris J. F. Lagergren 37 poing. 
35:le Hj. Werncr 35 
38:de E. Reuterskiöld 35 
41:sl.. f. tlcssler 35 
H;de. O. Abrenberg H 

öl prist.e;arc. 

Extra IlIfUng D. (2:dra och 3:dje kLa~n): 

O~erinsal antal skott mot ringad '/. ,lig. under 30 sekunder. 

!l8:dc pris H. Lundberg 'I .. poälll:". 
M:de 1 F. lali!~i'tn '/H 
7S:1t G. Ahrenbn-g 'I .. 
7S:de E. Rcutersk.61d "tl 

SO:de N. forssbl~d ' /u 
S I prW.a:arc. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN I 

jubileumstäflingarna i idrott. 
S. A. F:s jubileumsliflingar i allmän idrott och 

simning blefvo en värdig afslutning på delta års syn
nerligen lifliga idrollssäsong inom föreningen. Som 
~tt helhetsomdöme bör sägas, att idrottsintresset gläd
Jande nog tycks vala i ständigt stigande. 

" ... .., ..... 

s , •• , r&r I3pnlnl '00 III. (Fln.len). 
EUl ... " w •• rmu, LE.db"lm, R, d"w. 

Dt uppn~dda rtsullalen ha i sommar varit mycket 
2:oda, och de många nya förm~gor. som tillkommit, 
ha sörjt för at! konkurrensen alltjämt blifvit verkligt 
skarp. Så åfven vid ju bileumstafJingarna söndagen 
den 10 oktober å. Ö:>lermalms idrottsplats, där dock 
ej någon idrottsman lyckades låg~a beslag på mer än 
ttt fö rsla pris i de 6 olika läflingsgrenarna. Den 
vältränade Knut Lindholm var dock något öfverlägsen 
och denna gång bästa man på plan. Pnslistan fick 
följande ulseendt: 

Diskuskastning: 
1. K. lindholm ...... . ............ . 5ö meter, ,,<) cm. 
2. V. Cronllolm .................... ......... . 50 16 
3. E. Svedfeldt ............................. .. 49 13 
4. B. Elliol ........................... . 48 4 1 
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Spjullto.stninr' 
I. K. TIckstrom .. . ............. . .. .... . . 64 meter 4 I cm. 
2. K. Lindholm ...... .. . ................ . 63 73 
3. V. Cronllolm ..... .... ........ ... ... ........... . ÖO 89 
4. A. Bylund .... . ........ . ... . 57 53. 

LänzrjllDpp: 
1. O. Vikman ................... . .... . ...... .... . . 
2. K. lindholm... . ............ . ............... ... . . 
3. B. Elliol .... ........ .... ..•............................... 
-4 . tf. Wrciman ........ ............................ .. .. . 

Liipninl 100 mc/n-. (final): 
I. S. Rydo_ ............... ........... . ........... . 
2. B. ElLiol .... ... ................. .. ........ .... ... . 
3. K. lindholm .. .... .. . ...... ... . .............. . ..... . 
4. tI. Wrelman .......... . . 

Sro.flropp: 

584 cm. 
5H ,,, 
m 

12 I sek. 
J2 .~ 
13.t 

I. H . Wrelman ...... .... ..... ...... .......... 2 meter 50 cm. 
3S > 2. K. lindholm ............ ..... ....... ... ... 2 

3. T. Mothander ........ ... . . . .... 2 " 4. O. Valentin ... ............. .................. 2 IS 

Loiming 400 met~r: 
I. H. Hörlin ... ........ ..... .. . ............. 5ö. 1 se~. 
2. O. Wlkm.n. ....... . ..... ....... .. ....... 56.6 
3. S. Rydo'l'... ........ .... . . ..... .. . . .... . ........ 57.7 
4. H. Wrclman ..... ..... ... 58.3 

Trtnnt vackra poällgpris hade till dessa tåflingar 
skän kts och eröfrades desamma af: 
l. K. Lindholm ( ~ Intresserade Medlemmars Heders· 

pris ~ ). 
2. B Elliot (Juvelerare Erik Åströms hederspris). 
3. H. Wrelman (Juvelerare A. Fribergs hederspris). 

Tisdagen den 12 och fredagen den 15 oktober af
höllos täflingarna i simning, hvartill följande resullat 
uppnåddes; 

Briisuimninz. 4 blSsini:'lingder (=:100 yards): 
l. B. fllioL . .... ............. .... . ....... . ....... 1 min. 218 sck. 
2. f. S\'edfeldl ............ . ........ . .... I 42., 
3. H. fOf1isberg .......... ..... . ............. I 49. ~ 
4. R. S6derlind .... . ....... I 5 1.7 
LijrlJddning. (Dyknine; efter föremil, samt I baulne;linll:d fritt 

simsalt och ilandföring ar cn person): 
I. B. ElIiot ...... 5.2 S~(. + 1 min. 47.f = I min . 52. 8 lek. 
2. H. F.msberg 85 • + I 58.3 = 2 OÖ.8 
3. T. Motllander 11.- • + I 5~.~ = 2 09,a 

Tvenne af advokaten Johan Wallberg till simtäf
lingarna skänkta poängpris eröfrades af : 
I . B. Elliot, I + I = 2 poäng. 
2. H. Forssberg, 2 + 3 = 5 poäng. 

Ett nytt vandringspris för största antal 
godkända prof för idrottsmärket 

har instiftats och om hvilkel pris de militära idrolls
föreningarna icke äga rält all tUla enligt följande: 

Stadgar för , Riksförbundets vandringspris 
för idrottsmärkesprof •. 

,Riksförbundets vandringspris. uppställes ii1Itäflan 
fr. o. m. IQI4 och tilldelas årligen den förening. 
som under året insändt det största antalet godkända 
a.nmälningar om aflagda prof för idrottsmärket, samt 
hllfaller såsom egendom den före ning, som eröfrat 
detsamma 10 gånger. oafseU ordningsföljden. 

Militära idroltsföreningar äro icke berättigade alt 
deltaga i täflan om detta pris. 

Till den vinnande föreningen utdelas ärligen en 
minnesplakett. 

Priset (jämte tillhörande plakett) utdelas årligen vid 
den i november sammanträdande Jdrottsriksdagen. 

Priset återställes till Riksförbundets kansli senast 
den l november hvarje k Fon·ultningsulskolltl. 

• • • 
Fullgjorda prof för idrottsmärket inom 

S. A. f. å r 1915. 

N a m n 

1. E. Srall . .... ...... . 1 
2. Bror Ellio! ...... . .... I 
3, Harald forssberg .. . I 
4. Otro Friman ......... I 
5. Harald Hörlin ... ... ... 1 
ö. Alrik Landgren ...... 1 
7. Sune lindahl. ...... I 
8. B. A Ljungholm ... 1 
9. Gunnar Lundberg ... 1 

10. Tore Motllander . .... 1 
Il. Oscu 5chör]jng .....• ~ , 
12. Einar Svedlc1dt l 

l:: ~~~~:~ir~!:~::::: : 
Jö. Nils lindberg ........ . 
17. Paulu, Palm .... .•... 
J 8. Olof Yaltnlin . 
19. Gunnar Wikman ..... . 
20. Augusl Byhmd ..... . 
21. Percy H'n Tamm .. . 
22. Karl Tickström ...... . 
23. Vikin&" Cronholm .. . 
24. Otto Johnson .. . 
25. Stellan Koch ...... . 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

, , 

A n m. 

1 Hr Idr<>lI l med. , , , 
I -I Simmat 1000 m. 
1- SImmal 1000 m , , , 
1 f5t ldrolllmed. , 
1- e,.hl 20.000", , 
1-, SImmIt 1000 ..,. 
, I , 
, ,1' 
, II Simma' 1000 rn. 

Ffr Id.olwnml. 

De IdroUsmin. hvilka önska aflle;l1:a i nnu relrerande prof, 
torde snarast möjlie;l anmäla sig bol idrottschelen, .lIm. 6003. 

Vär mångårige medlem, löjtllant Ernst KJllal1det 
begagnade nyligen några dagars semrsler med at! i 
full officersutrustning marschera Mälaren rund!. 

Del var nämligen meningen alt slå nuvarande ma
jor Gösta Drakes gamla rekord på den na sträcka. 
Försöket misslyckades, så!illvida all en lokal muskel
strackning, ådragen genom de nymakadamiserade vä
garnas ojämnhet, tvang löjlnant KiIlander alf afbryta 
sin färd i Köping efter mindre än två dygns marsch. 
En synnerligen god prestation gjorde han p! sträckan 
Stockholm - EskilslUna, 124 km ., som tillryggalades 
på 25 timmar. Som bekant kråfves af drn färdig· 
utbildade infanteritruppen att kunna marschera 60 
km . på 24 timmar. 

Kanske löjtnant KHlander på vårsidan gOr om för
söket med annu bättre resultat. 1 hvarje fall har hau 
visat att hans styrka till matsals mot flera andra 
af våra idrotlspampar - inle endast är koncentrerad 
i munnen. 

• • 
Obs. I Å Ostermalms idrottsplats kvarvarande effek

ter från sommaren torde snarast möjligt afhämlas. 
Idroltskommitlin. 
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HMHTÖRERI 
Köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

Rlltid 

Riks!,I"", 
4400 

Hllm. T,I,!. 
20 & 120 

elegant och smakfull är den som besläl
ler sina kläder hos 

R.-B. Londonep 
Herr- och Damskriidderi. 

FInare /'0,11,;,,1,41(.1(, ullryra& och till ku"d~, "aU •. 

P ,lIunin, och ,oparation •• ,,!lI4m/(J' vid lill.iig.'" pr Allm. 
1.1, 22519 (Jch Rik. ItI67/3. 

37 Drottninggatan 1 tr. 

Gynna 
annonsöpepnal 

Erik OhlssDns T räuaru H.-B. 
TI/A·VAI/U·, VED· och KOL. 
AFFÄR, ÅNOSÅO o. ffYFLEl/l 

STOCK HOLM, Fleminggatan 4 

Riks Tel. 1163, 13203, AlIm. Tel. 8436, 5950 

SACVERK _ __ _ 

F/emil1gg. 4, Stockholm, K/äfva Ångsåg, Äland. 

Norrte/ge Ä ngslig Norr/e/ge, jungfrusunds 
Å ngsAgs Akt/ebo/dE, Ekerö. 

H k tt I Hirmcd hava vi nflict meddela, alt 

rr l" y ar JJr ammunition för mausergcvir, lad. 
Il • dad med Ekmans nya Spelskula 

.OLYMP1A. , enligt .nst~l da pro\' 
besilter en tnorm trlrfslkerhft, \'~rför den är me;t lämpad för 
priSSkjutningar slval mOt t~n~ som I Filtskjutning, vi lket lven 
visade sig vid de Olympiska S~lens sltJutninj!ar, Bestil! en 
proyllddnlng och Yi ,Irlaterl ttt Slorartll resalt,t. 

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 
B .. ,..~g .... g.t.D 9. S toc:Khobn. 

n. 5Uno5tröm 
• 5torgotan 16 . 

KOPPAR·, BLECK· 
QrH PLÄT5LABERI 

SAmT fORTEnnlnB5AN5TALT 
AIlm, lel. t58 DI 

Verkstöller alla slags plölslageriarbeten 

och repa.rationer, Takslrykningar billigt. 

fOrlennlngar m, m, 

_ Na".lor Brothers, London .. 

Båtfernissor 
B~si1!a största 1lIotslAndsrörmAga mot 
såväl salt som sött vatten, bhr\'a ~j 
hvilfläckiga, flagna ej af och bibt:
hålla sin glans, Användes under 
Ar 1914 med bästa resultat vid de 
- flesta båtvarf i Stockholm -

Ellsam!örslitjGlc i Stockholm.-

EDVIN SJÖBERG 
Pipersg .. t .. n 29 

Riks Kun~h. 4 33. Allm. Kungsh. 7 IQ 

TRYCKERtAKTlEBOlACET SVEA, STOCKHOLM Ig15. 


