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Kallelse till årsmöte. 

Stockholms Amatör Fijrenings medlemmar 
kalla$ härmed till ord inarie årsmöte fredagen 
den 25. februari kl. 8 e.' m. !I. Restaurant Feni x, 
ingång Wallingatan, varv id fö ljande ärenden 
förekomma till behand ling: 

• 
l) Val av två personer att jämte ordfilranden 

justera dagens protokoll. 

2) !::)tyrelsen~ och de s tändiga kommitteernas 
ber:lttelser för nästförflutna ~ret. 

3) Revisore rnas berättelse samt frAgan om an· 
svarsfrih et ~t styrelsen för det g~ngna fö r· 
valtningsåret. 

4) Bestämmanrle om allmänna åtgärder sa mt öv· 
ningar och tä\"lingar under det ing~ngna året. 

Val av fo ljande medlemmar i föreningens 
ty else: 

dförande rör t år, v. o rdrörand idrotts· 
och klubbmästare för 2 Ar. tvenne supp· 

~Defe,.. rJu~ 
%el' 

1927. 

R .... ~~o~u. ed,., .. , 
K.ptln TORSTEN SODERaUtST 

1(I, ••• I,"n 20 
StocUol... To .. N . e:lfl 

a1'lter. vice .skju tchef. vice idrottschef sa mt 
vice kluhbl11ä~\"re (ör 1 år. 

6) Val ilV två reviso''' r lOa11lt suppleanter för 
dem. 

7) Val av två representa nter i ::.o.)(:kholms Skyt. 
teförbulld sam t två suppleanter (r,r dem. 

8) \"a l aven representant i Stockholms 'rlrotts. 
fi.'rhund samt suppleant. 

9) Sty rel sens iörslag all tilldela hrr Ivar Blix. 
A. Elmqvist och B. !verus föreningens för
tjänstmedalj i s ilver. 

S l Y r e I s C! n. 

Efter förhandlingarna supe å kr. 5:- ( i detta 
prb ingår rikhaltigt smijrgAlIbord. kaffe och 
drickspengar). 

Styrelseberättelse. 

T ill 
StQckholm-- . \mati-; ·förening. 

Stnc\!:i~l1 Ur härm(' I läml1a f()ljamle rt".togiircJ. 
se fii"r !. r 19.ro. 

F;,rellillgens medlem!>antal \,jd årsskiftet ut· 
,,;.)rtJl" "l2i. \"ara\" 311 akti"a ~rlil!l betalande, 85 
~tälldiga och 3' pas~i\"a. 

. \1' III) medlemmar. 50111 flel taj!il i ~kjUlnillgar. 
Ila hava 9 tillhör! kt:tss I. 2S k1as~ II. 24 klass J1 I 
och klass 1V. 

g?};silOe,.. 

!7a1it1b.s(ol'g I 
f1pel'aliusel 9'Cutgf. WtfJDJilDi!fel'tue - ::t'Jeglil' pI'iSkluarl/! L _________ ----' 
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Ffter ordi uarie lr!'nötct den 26 iehruari har 
stv;elSCII ha'fI röljancle s.'lI1mansättl1ing: 

O~dförandc: Ö,·cr:. tclöjtnanten. Friherre S. lUl:l1nh. 
\'. orc!förant!(': Kaptenen T . Söderqvist. 
sckrt'l('rare: Inköl)l)Chcfcll T. Fredbo~g. 
kas!oaft"ln'altarc: TjanstclIlanncn R. Sö<lcrlind 
intendent : Knnlorislcn H. Forssbe.rg, 
skj Ulchef: Tjänstemannen B. l verus, 
idrottschef: Bankrevisorn I. Blix. 
kluhhlllä:.tarc: Kam reraren J. HallIIlan, 
st\'rcl:><,k"Cbl11ot: l' mkuristclI E . J ennel. 
sl;JlPlc3111cr: L .. ,gcrchcfcn K. A. Peterson och In_ 

~l·l1ir.rcn G. i\ losshc rg. 

Sflsol11 "iee skju lchef. \· jec idrotlschef och. viet' 
klubblllii:..tarc 11<'1\":1 fUI1g-crat resp. .'\,·dcl Il1 11!!5-
chefen Fnms Wcidland. Kam reraren Kn ut Ny
berg uch Kapt enen Einar LindbohIll . 

Curling-!>('ktlU1ll.'lls r('pre~c l1 t ant har varit 1-:,011 _ 
Tera ren Knut Djtlrling-. 

Hc,'i .. orcr 11;\\'a varit Bankkam reraren E. H'ig-
strand och ~ekrclCra r(;n. E. J-I e\1sten. l~~d .\I~~anu . 
en .. en A . von KruscnstJerna och ClviJongentoren 
A. Aminorr som su ppleanter. 

Fureningens reprelien lanter ; Stockholms Sky t 
teforbund ha"a va rit frih. 5. Råla.mb ~h hr B. 
h'cru~ me I hrr \ . Eln'1,'lst och Hj. \\erller so:n 
sUI)jllealller. 

Fareningen,> . ..:pre..cntalll I Stockholms Idrotts_ 
fö:huncl h;!' lam hr L. Blix med hr K, Nyhcr~ 
som M II .... •tam. . 

,,_,1\ reprcM!Ulanter i dc olika kommiueerna ha
, I filljande 1I1efllt'ullllar und{'r ~rel mc{ln:lka t . 

Skjutko,1II flltleen: Dr. S. Hollbe rg. sekr.. hrr .\ . 
EI,lItl" lsl och K \. l'c tCfs,ltl. 

Idrot tsko11lIllitt(<en : Hrr A.Löwenhielm.S.S"ens
SIm och C ....... . \'011 Fri('(lrich~. 

Stl'rt'IM'1I Ila r nn!l('r ?l ret haft 12 protokollförria 
sallll;"ltl t riill{'II . 

Fi-jrcllillf.{l·lI:-' lllell1clll:.h\atl har llmler l\.re l utkolll-
1I1 it UII' fl (l lHlmU le r , 

År"nill~'1 h,jll., dCII .lh februari !I. He:.taurallt 
Fcni:-: med utdeInin); a.v unrlcr fört:g3.cnde 3.,. fik_ 
vän'alle p ~is och utmärkelsetccken. 

\ 'flru tfärdclI 1igch' rum den JO maj. Deltagare
antalt!:t "ar tyvär r r inga. Efter inb judan deltogo 
Il~gra representanter fr~n S\'('rigcs Kontori-..tför. 
eniuJ.!s "k~·ttcklubb. 

PrisulllclnillJ.! fi'lr under statsprisskjutningell cr
Ölrade pri..cr iigde ru,n å \{estaura.nt Fenix den 19 
septembv, Efter gemensam t in tagen sure vidtog 
musik, ... 1ug tx:h d;w!>. 

rÖfl'uiugcl1 har än:11 unt!('r dct gångna än'l ha fl 
glädjeu att elllottag-a ett flertal "aekra och "ärdc_ 
fulla prh a tt utdelas vid des:; tävlingae Så lunda 
hava hr E, Lc\'cau. direktören Tore ),Iothander, 
kas!iiircn ,\ . dc Perre . gro:>shandlare S. Stemlal. 
redakt ören Tor:-. tcn 'I'eglll!!', pfl delta sätt ihll.g'koJll 
mit förcningen . Till <lel11 alla liksom till öv riga 
anonyma givare ber 'Styrelsen fl\. framföra fiir_ 
cnitlgcll s v(ird~l\l11l11a lack. 

S tyrelscn her likaledes att ffi tack:! deyri"atpcr
soncr och firmor. !;Om genom annonser I medlem!>
bladet hillrrgit till föreningens \·e':.ksa~lhet och 
miijhg-gjort utj.!'iI·3!1(let av dct för forcnlll{.::cn yt. 
ter .. t lletld('l"dulla organet, . _. 

Ikträffande f!ireningens ekonomiska st~llnll\g 
h3m' isar styrelsen till bifogade: \·just- och rorlust-
samt 1I:t l al~sräkll ing,") ~ 

\ ' 01 1 fIlreningcm; "erksamhet i _ö,· ri.gt betraff~r . 
fAr st"relscn hälWiSa lin a\' de sars.k,lda komnut-
teerna' al"l;i\'lla he rättelser. ... . 

CurtingM'ktiollCll har p~ gru~d .. av ~tjanh~a 
v:ide 'It'k,filrhltllan<len icke kUIII1:tt I na~l11l1':tr~ g rad 
"af;! i "(' rk<;;ull!:el , varför ingen särskll(1 heratlelse 
frllll s<,ktiCJlJ{'1I a l'g-i\*its. 

~t (1ckh() hll i deC(' lIl hcr t 926. 

SliK Hd/all/ b. 

Idrott,kommittens årsberättelse för å r 1926. 

Kommitlen har varit sammansatt av hrr l. 
Blix. idrottschef. K. >J"yberg. '-. idrott schef. E. 
Löwt!nhit!hn. se kreterare, S. Svensson och 

. A. v, Friedrichs. Under året hava fem sam· 
ma nträden hållits. 

, rell'< för,ta tävling. skidlöpning två mil, ägdt! 
rum den 31 jan. vid t!JI temperatur av + 3°· 
9 man startadt!. a\' vilka 6 full följde loppet . Bäste 
man ble,' H. Friman. 

p!t ~rund av kylig vädertek lockade följande 
tävling. terränglöpning. endast 5 deltagare, bla.nd 
vilka I'\ylund utgiCk som ~c:grar~ . . 

Serietävlingarna togo s in början den 4 maj. 
\ '!t rclI var fii rsenad och tennometern visade icke 
mcr än +7°, TroU detta hade 13 tävlande in· 
funnit sig, av vi lka 12 fullföljde. l ntresset "ar 
S0111 va nligt ganska stort. så att då tävl ingarna 
aVSlt11ade~ dcn l jllni. icke mindre än 2 2 täv
lande ful1fmjt. Heike, Fa lk och Al11inoff hade 
hel::tJ{t de tre fön;!a pla tserna inom grupperna 
seniore r , old boys A, och oldboys B. 

L'\l(ler v!trutfärden tävlades i likhet lIled före
g;Lelllle hr i parlöpl1ing 150 1Tl .. 100 111. för her re 
och 50 HI . för dam samt i kultstötning. T den 
fjirra tävlingen deltogo 6 par. i den senare 
6 lIIall. 

I felllkapen tävlade ej mindre ä n i man om 
vandring:.priset "Helmer Langborgs minne" . 
Bäste Illall, Falk. uppnlidde endast 2.liS poäng, 
pli grulld ,'a ra'- priset icke heller i li r kan ut
dda". 

Om direktör Claes Hultbe rg:-. pris tävlades den 
13 juni . den 10 aUb'1lsti och den 3 oktober i 
spekt ive II en svt!nsk hu vudskjutning. 
!liug' 300 111 . och J) urienteringslöpning. I 
tävlingclI dcltogo 8 man. i simtävlingen 
i orien teringslöpningen endast 2, vadan 
t!j kan utdelas. 

I den inc! ividuella si mtävlingen å 500 111. seg· 
rade ~enio re l1 Blix och oldbovsmänl1en \Ves ter 
och C. A. N ils son, ' 

OJ tn(ty ta i n.hL:! nummet, 
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)' Iästerskapstävlingarna ägde rU IIl den II och 
u augus t i. Idrottshornt!t e ril" rade!o liV Svens· 
son: segrade i oldboysklasse rna hle"" Falk och 
,\minoff. 

I li'lpning en mil segrad e ånyu Ilenioren I'al
mer, narll1a~t följd 3\' C. A. Ni lssoII. 0I<lho)"-8-
kla:.s. samt lhlund. oldbo"-A-k las!l, den sist
nämnde efter io års borta;aro från ränl1arha· 
na no Bylunds tid år 1912 var .41 min . 3i sek .. 
år 1926 .. P min . 12 sek . 

Cykelloppet vanns för andra gången av Lund
bo rg. 

Tillsammans med Fagersji) Sportk lubh och 
{örsä kringstjänstemännen tä vlacle amatörerna 
i o ri en teringslöpning den 3 oktober. Av 11 a1l1;l · 
lå re r . som inkOllll1l0 i m å l. noterades bästa 
tideflla fö r Kyberg och Fryden, oldboys B .. I.incl 
bohm. oldboy A .. samt Svensson och Blix, sen il'
rer, i nu nämnd ordning. 

Ama törers hederspr is av år 1926 vanns av 
Liiwenh iel m. 

Amatörföreningens oriente ringslöpare kunna 
glädja sig å t ett värdefullt , av redaktor Torsten 
Tegner uppsatt vandringspris. om ,' ilket skall 
tävla s en gå ng å rligen med början !tr 19,q. 

För Riksförbundets idrottsmärke hava ~ med-
1t!l11 l1lar fullgjort de erforderliga proven, Av 
dessa erhålla 2 lIlarket i guld, 3 i si lver och 1 i 
brons, Dessutom erhåller 1 guldmärke!>man 
idrottsmedaljen i guld. 2 i silvt!r och 3 i hrons. 

Det sammanlagda antalet lä\'lingar har \'arit 
13. och har föreningen kunnat utdela I diplom _ 
till idrottsmästaren - 36 medaljer och 3 plakel
te r "anll 44 sil ve rföremål, de sistnämnda till s tor 
del tack vare enskild frikostighet. 

KOll1mitten vi1l därför begagna ti llfällct ;Ltt 
r ikta ånnu ett varmt tack till de~sa sina gy nnare 
och samtidigt hälsa idrotten~ ut övarc välkOmna 
flt!! ,. till amatörfö renillgens tävlingar år 1927. 

l. B I i x. 

E. L ö IV e Il h i e I 111 . 

Skjutkommittens årsberättelse. 

Stockholms Ama tör Förenings skjlltkollllllittc 
Ur härmed avgiva berii ttelse för ?l r J()_~ ff)randt! 
den gren av föreningens verk:,;ulIhet. kOlllmi!tclI 
har att handhava. 

Kommittens sammansältning m. m. 

Kommitten har under året haft följande ~a1ll-

Ordförande: B. lverus 
v. Ordförande: F. ,,' eidland 
Sekreterare: S .. Hollberg 
övriga ledamöter: A. Elmqvist, K . \ Peterson 

Konllnittt~n har under tlret avhållit I) pruto-
kollfo rc.la ,ammanträdell varjämte ett flertal irå
gor. kom mitten haft att handlägga, p~kallal 
fivt!rläggningar under hand mellan nrdfuranden 
och de ovriga ledamöterna. Des:,ulom hava kom· 
lIuttens ledamöter tagib i anspr~k vid övninga r 
lICh tävlingar, för meddelanden till dagspressen 
och föreningens medlem shlad saTll t andra före 
kOlllmande uppgifter. 

1926 års skjutprogram. 

Fi),· det HI' s taten understödda fri vill iga skyt· 
• tCl'äscndct har på fö rsök under år 1926 t illäm· 

pat s ett nytt skjutprogralll, som före ning en s1\.
tumla haft alt följ a. l del nya programmet har 
förutvarande klassindelning av skyttarna i sak 
hibeh!l.lIit~ oförändrad: dä remul ha va väsentliga 
fo räniJrillgar genomförts i fråga 0111 övn ingar 
och tä vlingar -- och i samband därmed i avse
cl,de på kOIllIX'tensvillkoren för uppflyttni ng 
från klass till klass :.amt fö r erövra nde av sta
ten:. utmärkelsetecken. J)~ssa forändringar hava 
avsetl s;i.\·äl mål SOUl skjut .. tällningar samt i 
fråga 0111 2:a klassen dessutom aven aVlltl11d . 
För nämnda kla:.s. va rs !;kjutninga l tidigare be. 
drevos på e tt avstånd av JOO meter, hava enligt 
det nya programmet övningar och tävlinga r i 
l'<tä ll e t försigg<ttt på 200 mett!rs avstånd. I det IlJ a 
programmet har \'äsenttigt okad olllfattn ing 
g"' lI s ~t skj utningarna i liggande stä llning, 
medan skjutningarna i övriga :.t1il lningar - :.år
sk ilt i knäst5ende - starkt begränsat:., Dc ge
nomförda förä ndringarn a hava därför varit äg
nade att göra skjutningarna i väsentlig g rad 
lättare iin enligt för ut va ratHle progl'a m. Dessa 
Hittnullcr t{Jrdc icke kunna :UlIIC~ havn till fullo 
uppviigts av de höjningar. smn vidtagits i fr!tga 
\JUl kompetensfurdringarne rör uppfly ttning 
från klass till klass sa mt for fi.irvärv.mde av 
sta ten" ut märkelset e.c ken. .. 

), Ied hänsyn till det nya programlIlet hava 
nödiga ändringar må"t vidtag-as i bestalllll1e l
..erna filr filreningens u tmärkelsetecken samt mr 
ilertalet av (le inom foren;ngen l1»p .. t3I1da vand
rin~l'<pri .. el1, 

SkjutbaneförhålJanden. 

En ligt iorut\'arande skjutprogram for~ig
,::ingo skjutningar på _'00 meters avst:'lI1d endast 

T~k:foll , 

N.mn . .. rop 
KOL, 

K O p 

ANTRACIT OCH KOKS 
A, - B . 

TtJtfoa l 

jrdll LAVENS KOLI MPORT 
'-'_"'_"'_"_'''_'''_'''_'''_''' __________ --=o:;c:;".:....:":;'_"::.L::'::.R:...::".:o.:J.:o ________________ / 

N ... I" . "rop 

• 
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f M I :a klas:.en" skyttar. Såsom redan förut 
näJllllb. ha "a emellertid enligt det nya program
met ih'en ~kjutningarna för 2:a klas:.en fiirlngts 
pi lIamnda a\·stånd. och härigenom hal'a givet
vis .. kjutningarna på .lOD metershållet erhållit en 
väsentligt lIkad umfattning. Detta förhållande 
har medfön att vis:.a förändringar måst vid
tagas uti dt disl)()sitillller. som tidigare varit 
gällande i fd!.ga 0111 de vid Kaknäs berintliga 
skjuthanorna. Vid eU i mitten av april anordnat 
gemensamt lIIote mellan representanter för de 
skyttcfiJreningar. som sedan länge haft :. ina 
skjutnin!;ur filrlagda viel Kaknä s. beslöts !lålunda. 
all ;dl skjutning p:\ _'00 meters avstånd skulle 
ii!;a rUllI pfl ;\urra h;ll1;\11 - där vår förening 
t'i<!igarc sedan g-ammalt bedrivit sina skjutn ingar 
- medan skjutningaTlw P;\ 300 metcr skulle för · 
sigg:\ på S,idra banan. I samba nd clärmc<1 fast
ställdes en Ilppdelllill~ av re sp. hUlIor. så att 
ell var av de (,lika f;;rcnillgarnil skulle d isponera 
(il'e r "i!olsa hestal1lda måltavlor. 1 enlighet 1I1ed 
(Iella heslut har dr förening linder å ret dispo, 
nerat över .. ex tavlor å Södra och f'/I tavla å 
Kurra hanan. Det har självfa llet icke varit möj 
ligt att med det ringa antal tavlur. som sfllunda 
ltlfltt filreningcn till buds. genlllllföra övningar och 
lävlingar lika :.nahbt som under de fö regl'lende 
;\rel1, dfl ett yäsentligt större antal måltavlor 
stod till filrcningrns förfogande. Särskilt under 
de perio(ler. d .. \ amlutningen till skjutningarna 
\'arit som Ji\·!igast. har det därför icke kunnat 
ull(h·ika~. aH medlemmarna otta m:\st under· 
kasl:t sig en längre väntetid för att bli\'a i till
r,:dle filt n\·I'I:.!\n illl:lkat nntal serier. Fö reningen s 
storre ta\' lillgar hava dock kunnat genomföras 
utan nflgrn stå rre !l tiirllinj!ilr. vilkct dock endast 
IIIlljliggjon .. \lärigellllln, att vid dessa tillfållelI 
ytterligare :Intal tador kUllna l ställas till för
eningens filrfugande tack vare vänligt tilhnÖtes· 
~!te nd e fr:in l',\'t"ig"a fi",renillgars sida. 

öv ningar. 

Ö\'lIingar i skarp~kjutl1illg hava enligt ,1\' filr
eninRell~ s tyrelse fastl>tälh program fongfltt 
under tiden fr!tn och mcd den ,8 april till och 
med den q 11.I)\·emher. övningarne ha\'i1 i regel 
filr.,igg!ul \'arje ~{indag: Iluder sommarmåna
derna ha\'a därjillllle även p~ onsdagseftermid
dagarna il\'ning,tr varit anordnade och "ll1\uit 
god an:.lutning. 

'n ~trnktor uch ledare har under året \'arit ser
geanlen \·id Knngl. Svea Li\'garde E. Petter~"(III. 

HANSA 
STOCK·HOLM 

Aktiekapital och Nlservfond 
Kr. 6,000,000 

l skjmi.vniug':lrll:l hava deltagit 119 a,- rör
eningens nledl~nlll1ar fördelande s ig p~ de ol ika 
:-;kjutkl:t."''ierna ,,?ilnnda: 

I:a klassen 9 
2:a 25 
3:e 4 
I :e 61 , --....:" ':---" 

S:a 119 

.·\nt:alet ltkyttar. SOI11 under året avlossat minst 
30 prutokullforda skarpa skolt utgör 110 och all· 
talet all~lag ... berättigade 91. Dessa bflda "ist
nämnda "Hfru r äro helt överensstämmande me(l 
motl>\,;!ral1(lc: siffror for år 1925. 

Antalet skarpa :.koll. 50111 sammanlagt undcr 
a ret lu~sa ts av {(,rcningens medlemmar. uppgår 
till (':a 35,Koo, varav c:a 6.500 avgivits "id täv· 
JinJ.:":!r i fiiltmiissig skju tning. De anförda s iff · 
rurna ut\'i"i1 i jiimforclse med mot svarande .. iir· 
rror f tir f(,rcg:ic]\(le !Ir en iikning med c:a '0 %. 

Fiiljandc :lntal av statens utmärkelsctec.ken 
hava 1111(Ier :\ret crilvrats: 

5k)" llemärkt: i brons ......................... 4 
d:o i sih'er ....................................... 7 
d:o i /(uld ....................................... -t 
rtahdiplolll .................................. . ....... 31 

I.agre !trta\..l11ärke i brons ..................... 9 
d:o i gulll ..................................... .. 

IfoKre flrtalsmil rke i brons ..................... 3 
Hiks1l1cdalj . ........... ........... ................... :z 
UiplulII filr riks medalj ........................... 7 

\ ' ad ,l1IKår fnrcnillJ.!"ens eg-na utmarkeheteckell . 
har under å.ret följande antal erö\'rats: 

JetollK i brons .... ,.................................. 10 
d:o i ~il\'er .................. .................. ..... . 

Serielllc<lalj i brons ................................. -t 
el :~) i silve r ...................................... . 
tI:o i guld ........ .................................. 2 

Scrichhgare B....................................... ;? 

Fiihskytlemedillj i hron s ........... , .... , 4 
11:0 I s ill'er ....................................... 3 

T ii.vljn gar inom föreningen. 

IlIum fi)re1tillb~lI hava tävlingar under aret 
,l11onlnat:. efter i huvudsak sanuna program SOIll 
under de närmast föregående flren . A\' medlem· 
marna ha\'a året:. tävlingar omfattats meel syn
nerligen .. lon intresse. Dc därvid llppnfldda 
puänK,iffrurna o\'ehtiga i regel ganska väsent
ligt lIIutSvarandc siffror för de tidigare åren -
Försäkrings

rörelse 
I d e flesta bran8cher, 

• 
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och "id tävlingarna om dc :l rligCII utg~c11(le 
\'allc\ ring~Jlri"en inom filreningelI hava i Il!tKra 
fall rek{)rc\rc~uhat uJlpnätts. 

I'ri .. ct Fulke Fagrell~ minne har o;åhlllda hem
flJrl!t av B. (;yllells\·änl lIIed 240 ]>o:inl(, Vilket 
lIIJ.!"i,r n~tt fl·kord. udl \"allllring!bktlldcn har 
fi,r ;lret !lied hiigsta llIujliga rt:~ultat 90 tro t'r
ovrat.. a\' H. Il'eru;,. SOUl hli\'it \'Iunare fllr året 
:il'en i tä\'lin{!"en om )lIhileum .. ~kiilden. )lIl1ior" 
~ev:iret. har hemförts a\' Sven Lindherg med 
.!50 poi'ln~. l'ilket lika;,!t ulg-ilr h'lgsta mnjlil{a 
puiil1g:,ulllma. Damerna :;. pris har hemfi.irt-. a\' 
(:. ~:if\\'el1l)erg mcd 'Ff5 poällg" {U.,'h Kamratprisct 
IIIcd eJiO poiing a\' I-Ij. \\'erner. SlOm fhr året er· 
,ivrat jäml'äl Färngrenska priset a\'!t r 1!J2J. 
Haukir ;\il~ I'er:.sons pris . .'>01\1 lIttlela s \"äxel\'b 
for it!!'(,\t och ~kylte och fiir :"trct 11 tg1i lt inom 
.;islnänl\l<\a gren. har tillfallit 1\. EluHI\'ist: 
.. anlIne skytt har :iven hemfö r t S. A. ]"o' :s al1-
r'lIl1Hlpri~ i ~k'y tte. HCllrik Kjellen. vandrings. 
pris i rält~kjutlling har fiir !treltilliallit II. ~lahn
fnr .. och samme skytl har f,lr ;\ret jämväl hem
f"n etl nytillkommet vandringspris. \'ilkrl 
fahriknr P. Dre\\'es \'älvilligt skänk t till fiir· 
{'nill~en "id silt i hörjan av !tret inträffade .l.i· 
!tr~jtlhileum sllm filreningsmedlem oeh vilket av 
.. tyrel .. en uppsatts till tävling vid <len i sam
Imnd med fureningeIls \'anllfiird an(\f(lna<le riilt 
.. kjutningclI. 

I tävlingen om ö,'er:.telojtnant S. Rålalllh~ 
\"aTlc1rillgspri.'> - vilken tä\'lan äger rum i :.all1· 
hand med fi>reningells 1l1ästerskap~tävling i pre
ci .. ionsskjutlling - är efter årets ~kjutnillg 
I)t\ällg:.tällningen den. all Så:'OIll basta man 11th r 
K. A. Peterson med plats:.iffran 10, närmast 
fiiljtl av H. Friman med plat!isiffrall 1). 

Uet S. k. Representantpriset - vilket utg:lr 
till den 1l1edlem. som under året efter viss poällg"
I,cräkninjj häst reprcscnterat föreningen vi<1 
i\lrnlts- eller skyttctiivlingtu' ~ltUll\ förelJillgell 

har tillerkänts Einar Pettersson, llom för året 
til1h':in 3:t' skjutk lassen. 

Två av de vandringspris, vilka llIås \(' vinnas 
tlncler ett flertal år för alt tillfalla segra ren, 
hava under året slutligt erövrat". Det ella, 
S. A. F.-:. \·alld!~s.J?ris i fältskjutning av ~r 
H).14. har helllförts av B. Gyllen .. värd och tlet 
amIra. IIaraid Forshergs vandring,.,prill för 
idrott och skytte av 1922. har tillfallit II. FriI11311. 

Träningsprisen ha\'a er(lvTats a\' E. lIeike. 
B. Gyllensvärd. K. A. Peterson och Einar l'~t

lcrsson. 
De av föreningen uppställda prisen filr häMa 

placering i de fält:<.kjutningar. 'Will under åre l 
'I\'h fl llit~ inom Stockhulms Skyt tefurhulld , ha\'a 
til lfallit K.. A. Peterson. B. Gyllelllod.rd, N. GY'I
It·n :.värd. A. Eltllq\'ist. T. Clff, G. ~llJs:.herg (l('h 
G. Säfwenherg. 

,\ rets va(utfärd ägde rum den 30 lIIaj, Vid 
avfäHlen rådde ett mindre hehagligt \'äder, ('Ic h 
dchagarnes antal var därför mindre lin \tI~dc~ 
tic fiiregflellda: åren. Utfärden hlev .. cmelle.rtld I 

"vrigt syn nerl Igen lyekad . 1)('11 ~talldcs likso m 
riir{'~r\e11lIc ~r till Sten:.liittcn och \.D'III\:1.dcs al1l 

fr;1Il framkomsten dit av strå lande :!(,1 5kc l1 s
vader. Till utfärden {Och ete i samhalUl därmed 
almrc!nade tavlingarna hade S,'eriges j{f'JlIloriSI
f"rening jllhjlldit~. och hade cn flenal av dera .. 
medlculIuar hiJr",all1mat inhjudningen. Tävling
arlla :l.vhöllns eller ... amma program Som fi,re
~;i.cndc år. dock var fältskjutnillgll dellIHl gling 
\'ä~Clllligl :-varare. Segrare i fä h",kjutningcn ble,' 
II. Mallllfor .. med '7 tf: i tä"!ingeu 1II0l lIiangel · 
tavlil. segrade S. Rålamb med 55 p. och i (Iatn.cr-
11a:- tävling fru B. Hellsten med +l p . 

Föreningen" statsprisskjutnillg avhiillll den II) 

~cplcmher i särdeles gynnsaml "äder. Deltagare
:111lalcl l'ar någol ö"er 50 eller ungefär detsam
Illa S(llll föregående år. De uppn ådda resultat ell 
hlevo .'>ynncrligen goda. I huvudskjutn ingen seg
r~lde sållllula inom mästerskapsklassell 1-1 . Frim:ln 
med 9R p .. in0111 klass 4 I. Hj clmsl röm med 97 p .. 
inum kla ss 3 Einar Petterss(Jn med oS p., inOIl1 
Ida.,~ }. F. Dandanell med 92 p. oeh inol11 klnss l 
n. Hultin med 99 p. Vidarc 111:'\ nämnas. a ll i tn\'
liug 1110t _"O ringad tal'la på 300 m. - HmfattaJl(le 
10 skutt i liggande ställning - T. Ulff uppnådde 
19+]l. "all1t i tävling 1Il01 5 ringad ta~' la pä ,",00 111. 
- omfatt ande .5 skott i liggandl' O('h 5 i knä
~tående ställning - G. l\lossherg uppnådde .;o p. 
I mä .. ter"kal)stävlingen segrade med '93 p. 11 . 
Frimall. sum :>,ålund:!. blev årel.'I mäster .. kytt: 
närma.::.l fi;ljde därefter E. J lel1 <;te11 med ,~) p . 
IIch K ,\. Peterson med 188 p. 

Areb sista tävling inOI1l fi;rellingen g.i.llde 
""I.agpric;et"' och a\'hims den 10 oktober. LiksllUl 
de föregaende åren omfattades denna tiivlan l1Ied 
;.ynnerl igen stort illtrelise. ,\rets Ingpris hen\Hlr
de:. (1\' det lag, SOIll he"wd av A. EI'I~qyist. 
E. Hcllsten och B. Ivems; de IV ~ bästa indi
vidliciia resultaten utom ,le t segpwde lagat 
uppnåddcs av]. Färngren och I. HjelmstrilJll, 
vilka srdunda erövrade dc vi,1 låvlingCJI lItg!l.
l'IHle s. k. handikapprisell. 

ö vriga tävlingar. 

.i\VC1\ i tävlingar ut0111 fiireningen ha\'01 med
lemmarna deltagit med slort intrcs,>e och dil.r
\'id ofta pfl ett iramg:'l.llgsrikt satt r-eprcsenterat 
fiJreningen. 

I :\Iordi~ka spele ns fältskjutningar i börjnu av 
fehruari. \'ilka samlat c:a 1.300 :IV landct~ hästa 
:.kyttar .. lyckades vid fält>tkjlltningen till fots 7 
filreningsmedlemmar placera sig hlnnd prista
Karne. och a\' dessa lIadde B. GyllenHärd hästa 
vlacering bland samtliga från Stockhnl11lsför
eningarne anmälde deltagare: även vid fältskjut
ningen på skidor deltogu ett tUltal fiireningsmed
lemmar. av vilka 'doek endast en lyckad~5 pla' 
cera sig hland pristagarne. 

1 mitten a\' juli avhölls i Linköping en partiell 
l"ik!lskyuetä\'ling, omfattande skytteförbunden i 
mellcr:.l:I S\'erige. Vid denna rcprc~ellteradcii 
fi"irening'cII av åtta melllC1l1l11ar, vilk a hemfiirlle 
{'I I flertal en!lkil<la priser (lch därjämte crövra<le 
tvellnc priser i grupptävlan. I dc h:\da tävlingar, 
.. om :InoHInats mellan rörenillgsgruppcr i l'Ikol .. 
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r~l'. fiil~:-.kju\l1ing. lyckade:. det nämligen \'å ra 
reprt'..'1~I\tillller alt placera :.ig SOUl .5 :te reS1)· 
II :IC grupp, vilket 1\1; ste hetecknas 50111 synncr
ligell guda 1,laccringar. 

I Aret-. tävling 0111 (;ötehorgspokalen deltog 
fllfeningen med tV:1 grupper. Av dessa I1I>pnådde 
den f.lrsta Illed 4(;6 p. det bä:.!a resultat , "år f tir
ening hiHills kunnat antcc.kna i denna tävling. 

Vid arets tä\'ling 0111 Riksskölden . vari för
eningen deltog mcd 7 grupper. kunde roren ingen 
uotcra st ur framgång. Dess andra grupp - be
slående M' K. A. Peterson, H. Perman och J. r. 
L:lgergrc l1 - hel;ulc nämligen med elt resulta t 
av -1-11 p. !>jiitte pl:nl>cll bland sa m tl iga tävlande 
grupper oc h tillfiir:iä kradc föreningen hästa pla
CbT i11 1: bl:uul Stockholmsfi'jre ni ngarne. [ frfLga 
tJ11I (k i tiiv lilll§ell illgåc'H[C tavelser ie rn a upp
n!.ddcs dä.·jä.ll le topplaceringar av såväl fiirev 
ui ngc!l.'; riirsla SOI1l dess andra g rupp. Ett fl er
tal iu(lividuell" goda resultat uppnåddes där
jämte nven av övriga representanter från för v 

eningen. 
l Slockholm~-TidniL1gens tä"Jing deltog för v 

cningen lII~d tr~ grupper. Ingen a\' dessa Iycv 
kade~ uppnå lII~ra framskjuten placering, men 
kunde ctt flenal guda individuella resultat an
tecknas for dehagarne. 

Till de av Stockholms Sk,-tteförbllnd under 
åre t anurdnade tävlingarna ~har an~lutningen 
,rån rorcning:omedlemmarnes sida varit synner
ligen livlig. Inom förbundeLS mästerskapsklass i 
preeisiollslokjmning har före ningeu kunnat räkna 
(\ loch in"nl m:t..ter:.ka)lsklassen i fä llskjutn ing 8 
representanter. l forbundets statsprisskj utning 
deltogo ett slort antal IlV föreningens medlem
mar, :1\' vilka l11ål1ga upJln:uhla goda placeringar. 
Dc inul1l fi.irbumlel under aret anordnade fältv 
~kjl1tningarne hava ri.; lIt ett all tm era tlkat in· 
l,·CloSC frh ' l förenings ll1 cdle mmarnes sida oc h 
hava ulllliirkla rc!;ulta t uppnå tt s av e t t fle n al 
ll1ct!lel,I Illa r. 

Särskilt vid Ilen faltskjll l nin g, :;OLll äg-dc rIHII i 
~al1lhalHl mcd fö rbulHletll vårutfärd. hach: for 
cningells !ikyttar SlOf framgång. Så lu nda blev " i(1 
lICIIIIa fältskjutllillg A. Elmqvist dagen" master
:.kytt och B. Gyllensvärd andre man inom 4:C 
kl;I,;"cLl. J samhand med den namnda fähskjut-
11111gell hnele även :Il1urdnats en faltmäss:;g g-nIJl"· 
.,kjutning, gällande ett inOTn f.,rbundct nyuppl>att 
\;l1ulrina:apris ··Gy ttllrpskal1uau··. Denna tä\'linl-{ 

i \' ilken varje fi1rcning ägde ratt att deltaga 
Lllecl 2 .:rupper, vardera sammansatt a" 4 skyttar 
IIch ell ledare fo r deba - ,"anns a,· vår ff.r
euing" forst a grupp, hc.,tående av B. Gyllensvärd. 
.\ , Elmqvist. II. Frilllall och H. ~Ialmfllrs med 
Il. Iveruit :.tUll ledare . Fiirening erhöll härigenom 
fi",rllta inteckningen i det ståtliga \·andringspriscl 
(I('h hemriirtle de~S\l to\ll Nordiska Bokhandeln ll 
hedCI":.pris. 

J dl' \, i(1 riir lmndets fä1t!<kjutningar re~ell lllll 
flJ't rilrekOlnlna ll(le g rupptå\·litlg-<lrne har f;ir
CIl; .Is.rcn elock kkc kunna t h;ivda den placeritl,:::'. 
M,nl vill sall1llHl l\ riikning av platssiffrorna fi-i r 
arnu ~; \TlIt l i~[l tih·li uga T l1ppn:'lddes lInder!ir 

1!J~5 . Föreningen har sålunda fallit tillhaka från 
... :de till 6:te plllh. Föreningens fähskyltegruPll 
har fur Are t haft frlljande sammansättning: 

Ordinarie reprClocntantcr: A. Elm<l"ist, II. Fri
\Hnl1. B G~·neLl,,\·ärd, ~. Perman och H. l\Ialm v 

inr~: 
Suppleanter: K. .\ . Petenull. B. Pennan, T, 

L'ur och F. \\"ei,lIand. 
l likhet med de fiiregåcnde åren har föreningen 

deltagit I tä,'lingcn 0111 Kaknäspokalen, "ilken 
ILI'P~ath till tävlan mellan (1e föreningar. ~(\111 
hava l'oina tlvuiugar furlagda till skjuthanorna \"Id 
Kakllä:o>. \'!lr furenillgs I;rlll' l) helade i denna lä\,
ling tredje pla\:. . 

\ 'i d flre tlo t:t\'ling Olll det a~· dok ior N"i lii Gy lv 
lell~värt1 tmdcr fiiregåcnde år upp:.a tt a vand
ri ng~prisc t i g ruppskjul nillg me llan lO-manna lag 
fr:'w ös tersnllds Skytteg ille och S t oc kholL11~ 
A1I1 at of l:iJrel1 il1g" uppnådde de 8 bästa skyttarnc 
i gillet.. lag CII poii ng~L1L11llla a" 748. medan mot
..:varande poängl'oumma för föreningen utgjorde 
743. Östers\1IHls Sk~·ttegille hemförde sålunda 
~ nYfJ ~el-{ern, denna gång dock endast med en 
in·erv ikt av .i p. Arets t\'ckamp var alltså myc
ket jillnn, och håda restlItalen torde få heteckna !> 
.. ( 1111 ... ynnerligen vackra. Öster!>lll1ds Skytlegille~ 
hcder'l'ri .. till hä~te skytt i Amatilrfiireningen lo 
lal{ tillfilll F. \\"eidland. 

Slutord. 

I den ovan lämnade redog()reben över åreb 
tävlingar hava endast i kurt het herört ... dc priser. 
'11111 crit\' ab, ,o r"reningen:! medlemmnr. Be
trarrande dc uvriga talrika priser och utmärv 
keht.'tel'ken , Milli under året hemförts, hänvisar 
hl)lllmittCI1 till (le meddelanden. som t idigare -
i regI.:! efter varje a\'hållell täv ling - lfinma ts i 
fi"lre ni.l).!"cn:. 11Icdlcmshl ad tll'h dag~pre~scn. 

Ilet har f("l !"tu fram hMlits, att linder de t g~ L1Kn:1 
årel ~ky t lcverk~:i lll he t en Ulofatt ats med stort in· 
lrc~~c ilHHI1 fiirc ll ingoen och att en jäm fi.i reJs(' 
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mcllan tlel nrs!> an.lutade arbetsåret och dc fon!
gående åren ger vid handen en betydlig fiirbätt
rinS" i fråga om de skjutresultat . som uppnått", 
inom k/reningen. _~ven om skjmprogrammet .. 
ornlaggning i viss man bidragit till en hiijning a" 
resultaten. torde dock anledningen till fi1rbäuv 
ringen få tiHlokr;\'as i främsta rummet t:n väsent
ligl i.ikad lIkjutskicklighet hos de deltagande med
lemmarna. 

J det alt :.kjutkommitten ö"erlämnar de lina 
berättelse. anhåller kommitien att få framföra 
sitt tack till fören ingen för det förtroendc. som 
undt'r året ,·isats kommitten. s:unt till de ~kyttar, 
Som vid talrika tillfii llcu "al vill igt hil'tåu kULlI
mitten vid fullgörandet av dess åliggandt'. 

Stnckhulm (len 2B januari 1927 

f Dr Stockholm Amatör Fiireni!1g~ 
S k jutko1ll1ll itu!. 

Birger IverU i;. 

/S1ICII f/ollbl·Y.II. 

\ 'id sl\"Tcl!'csammamrädet den 30 <Iecemhcr 
1926 filrr5ttades f i.; I j a 11 d e i 11 val : 

Akti\'a: 

L'no HammarstrlllU. löj tnant. Engelhrekb
gatan 4. 

Pa ssl'-a: 

GellTJ!" af Trolle. hefälselc\-. K("l1l11elfdl.r~galall 
"lOB. 

F <il jandl' medlt'mmar erhålla i ar 
2s-arsmarkcl: 

Grol;~handl. A. !-;. Conradson. A. Harnnq\' ist. 
direkti>r G. ;\lalLl1<I"i!>l. grosshandl. S. Reidner, 
överläkare H. I. Schlasherg och fältläkare A. J. G. 
Wah l!itedt. 

Fiircning-cns s ty relse satllL11alltrfidCI· den oJ5 
fehr. :'t Rest . Fenix kl. 7 t'. IH. 

. . .............................................. M ••• { 

, 
MEDDELANDEN ! 

l 
l 

FRÅN l 

! IDROTTS· , , 

KOMMITT EN j 
...•..................• _ ............................ ~ 

De förata proven för idrottsmärket l r 1927 a\'
la(Jes den 2'3 januari. då följande resultat i !>krid· 
skoåkning en mil nåddes: 

P. Pos .. 2.! mill. [7 sek. E. Lilwcnhielm 2.j 1I11n. 

30 sek. 

Bankir Nils PerSlons pris 

'S kall år [Y.!7 gå t ill idrotten. S0111 bekant har hit· 
lill:. vartannat år fureningens a,llrillltlds t:i,,11It om 

debamma. Nu har emellertid styrchcnll3 idrott s
kOl11l11ittens förslag och efter all hn\'a inhäm· 
tat donatorns godkännande beslutat all priset 
irraga hädanefter skall utgå som tre filrstapris 
i :.erietä,'lingarna. Givctvis bibehåller priset s itt' 
namn även under de nya former , \'anlllder det 
utgAr. 

Da de första tävlings_ och provdagarna för pri. 
~e t enl. de forna bestämmelserna redan kungjo rts 
• medlemsbladet. vilja vi härmed fästa uppmärk. 
samhet på de vidtagna förändringarna. 

Fullständiga prov för idrottsmärket avlades 
linder är 1926 av fö ljande av föreningen !! med
IC111mar: Aminoff, Bl ix. Byll1lld. Fa lk. Fornstcdt. 
II. Friman. \'. Fried r ichs. HelIgren. Lundborg. 
I ,ji\\' enhielm. C. A. Nilsson, Hans Nilsson, Nylen, 
l ~nI11ler, P. Poss. Sandel\. Sved felt, Svcns~on . Zcr
Hug och Åström. tillsammans 20 Sl. 

PRISLISTA ÅR 1926 . 

Skidtävling den 31 jan. 

Oldhoys A: I) H. Fri1l1:ln. 2) E. Hillberg. 
Oldhoys B: I) K. Xyberg. 

T erränglÖpnmg den 2.5 april. 

Seniorer: I) S. Svensson. Oldboys A: I) A. 
Bylund. Oldboys B: l} H . F. Ahlander. 

Serietävlingama den 4/5--1/ 6. 

Seni .... rer: 

I) E. Heike 
.J) S. S\'ensson 
3) H. Palmer 
4) I. Blix 
S) H. ~ilssnLl 
6) N. Kylen 
7) F. \\'eidland 
8) B. F()rn~tcdt 

Oldbuys A: 
1) C. W. Falk 
2) E. Lii\\"cnhiell1l 
3) C. F. \'. ~andeH 
... ) p. Poss 
sj A. B)lund 
6) Rub. Söderlind 
7) C. G. Ro~enblac.1 
8) B. II. Lundhnrg 
9) H . HanslIon 

10) B. h·em" 
[I) D. Kjellsoll 

Oldboy:. B: 
I) A. Aminuff 
2) C. W. Söderbäck 
J) H. F . .: IllalIder 

Femkamp den 8 juni om vandringiprilet 

" Helmer Langborgs Minne", 

IJ C. W. Falk 2. 178 pon ug", liten silvermeda lj 
m(·d löpare 

.t) E. Hcike 2. 1:)[ poiil1~. liten silverl\1edalj 
3) S. S\·ensl;OIl 2.108 poäng". s till' hron .. mcdalj 
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Simtävling l SOO m. den 10 aug.: 
Seniorer: Oldboys A: 

I ) L. Blix I) H . Wester 
2) E. G. He:llgren 2) C. A. Nilsson 

" 3) C. F. V. Sandeli 

Tävlin, om Dir. elau Hultberg. vandringapria : 
I) I. Blix, liten si lvermedalj med löpare 

Mii.atenkapdävlingarna dcn 21-22 aug. 

Seniorer : 

l) S. Svensson, IdrottslIläslare, stor silverme
dalj med löpare och diplom 

2) E. G. I lellgrcn. liten s ilver medalj 

Oldboys A; 
I) C. A. Falk, s il verplakett 
2) E. Lowenhicllll, brull spJakctt 

Oldboys B : 
I ) L. G. Åström , s ilverplakett 

Individuella segrar i mästerskapet 100 m.: 
Seniorer: 

I ) S. Svensson . St. s il vermedalj 
.l) E. Heike och H. Kilsson, St brons m. 

Oldboys A: 
I) C. W. Falk, St. bronsm. 
:!) E. Löwcnh iehn .. liten d;o 

Oldboys B: 
I) L. G. A~tröm. St. bronsm. 

Längdhopp: 
Senio rer : 

I ) S. 'vensson, St. bronStn. 
:2) E. Heik c, liten d:o 

Oldboy:. A: 
r) 1:.:. Löwenhielm. St . brons tn. 

Kulstötning: 
Scniorer : 

I ) H. Nilssotl. St. br01l511l. 
21 S. Svcnsson. lit en d:o 

Oldboys A: 
I) C. W . F:tlk, St. bronsnL 

Höjdhopp : 

I) S. Svensson, St. bronsm. 
2) E. G. Hellgrcn, litcn d:o 

.. 00 m. 
Seniorer: 

I) S. SvelHi't)J1. St. hronsm. 

Oldboys A: 
I) C. \\'. FlIlk. St. hronstn. 

Häcklöpning: 
Sen iorer: 

I ) S. Sveu!>sun, St. bron Sill . 

Diskulkastning: 
Seniorer: 

r) S. Svcnsson, St. bronstn . 
,.!) Ii:. Heikc, litelI d:o 

Oldboys .At.: 
I) C. \\'. Falk, St . bronsm. 
.2) H. Ste fcnson. liten d:o 

Stavhopp: 

Seniorer: 
Il E. Heike och E. G. HelIgren. 

St. brOllsm. 

Oldboys .'\: 
I) E. L"venhielll1, St. brol1sm. 

Spjutka.atning: 

Seniorer : 
I) E. l-I e ike. St . brOIlS. 
.!) H. Nilsson, liten d:o 

Oldboys A: 
I) C. /1., Falk. St . brOllS1l1. 

1500 m. 
Pa gnn\(l av lunga banor efter regnet blevo 

tiderna :\]]tfiir d. liga, :.5 att nagon medalj i 
denna gren kunde ej utdelas. 

Löpninr 10.000 m. den 8 sept. 
Seniurer: I ) H. A. Palmer 
Oldoo~'s A: I ) A. Bylund , 2 ) E, Lindbohm 
Oldhf)Ys B :) C. A. NilS:.on 

.Cykel 20.000 m . den 18 lept. 
Oldl)QY, .\ : I ) B. Lundhorg 

Orienteringslöpning den 3 oktober : 
SCHi" l CI. I ) S. Svemison, L) L Blix 
Oldboys A: I ) E. Lindbohm 
Oldhoys B : I ) K Xyberg. 2) E . Fryden, 3) H . 

.\hlander. 

Amatörers Hederspris av år 1926: 
E. I ~Q\\'c nhichn för fullgjorda prov fö r idrotts· 

miil'kct i 10 grcn:lr. 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

SKjUT

KOMMITT E N 

S. A. F :I fälhkjutning i Ka1mäs den. 16/1 1927. 
Oak tal eH di sigt och allt annat än inhjudande 

vjide r hade ej mindre än 26 amatörer infunnit 
sig till tävlan Olll "Vandringsskölden". 

Dct s tora intresse som fören in gens medlemmar 
i allm änhet visa för fält skjutningar gav sig sä r· 
skilt dcnna gång uttryck j ovan ligt höga och 
Jamna resultat. De fo r tsatta tävlingarna emot ses 
också I11cd stor spä nning. 
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Tävlingen omfattade 10 skoll 0111 4 minuter 
mot resp. 1/-'. 1/ 3 och I/ I figurer. på 200, 300 
och 400 meter . 

De täv lande voro indelade i trenne skju tlag. 
SOI11 lurade om som koutrollante:r i markörgra· 
,'en. Ila fingo sålunda tillfälle alt konlrollera 
och studera sina träffbilder: lä rorikt och nyuigt 
p! sa mma gång. 

I ) E. Pc:lIeruon 
J ) G. Säfwc:nMr~ 

S)F. Weidlilnd 
7) B. Perni3n 
9) Bu CylltIl5\'ard 

II ) 1-1 . Friman 
13) K. A. P"ttrsOll 
IS) E. Hessler 
17) P. O. Ahlen 
19) E. J ellnel 
21) B. W. Skoj(h 
23) 1). I" erus 
2S) H. Lindfeldt 

JO Ir, 

'7 .. 
27 " 

"' .. 

l J " 

2) G. Moullerg 
4} T, l: lff 
6) Hj. Werner 
8) E. Heike 

101 A. 
Il) R. 
14) t\. 
16) H. 

Siiderlind 
Elm<tviSI 
Malmfou 

ZZ .. 18) C. Nilson · Wie.cI 
19 .. :lO) E. Ohlsson 
18 .. ll) F Silderq\' iSI 
lJ .. l4) G. WcidialId 
10 .. 26) H. F. Ringden 

I)ehag i fältskjutn ingarna! 

'9 .. '" .. 
~7 " 

"" >6" 

l5 " 
l2 ,. 

21 " 

18 " 

16 " 
II " 

4 " 

S. A. F. har både s ilvertallrikar och medaljer 
alt tii,'la om vid sidan av Förbundets priser . 

Gevär erhålla:. även i ~r p:\ a \'betalning 

MÄSTERSKAPSKLASSEN. 

- Nya bestämmel.er fr, o. m. 1927 -

Till l1Iäster:.kapsklassen inom S. A, F. hör för 
kalenderåret den sky tt i klass IV. som under 
fö reg!lt!ude år uppfyllt fordringarna för erhå.l· 
lande av årtalsd iplullI och därjämte uppfy llt tre 
av nedan angivna fordringa r. 

I ) linder något av dc fyra s istförfl utna tiren 
eröv ra t föreni ngens scri emedalj i g"l1ld; 

2) nl'lgot av de två sistförfl utna åren kvalifi ceral 
s ig fiir ddtagamle i andra omg1tngcn vid 
tävlingen om mä:.terskapet i skolskjutning 
inOI11 förcningen: 

3) Iluder fö regående å r uppnått placering bland 
de fem bästa "id tävling 0 111 något av de fur· 
eningen:; vandringspriser. !Oom utgå filr ellda5t 
skytte. och om vilka tävlas vid av s tyrelsen 
fast:.tallda <;ärskilda tillfällen: 

4) under något a\' de två s istfö rflutna :\ren er· 
ö\' rat ett a\' träningsprisen : 

5) vid någon av nedan nämnda tävlingar UlH.lcr 
fiiregåendc år uppnått poängsumma. fur vilka 
pri:; utgått, nämligen vid resp. Stockholms· 
Tidningens riksskyn etävling. tävlingen om 
Götebnrgs·pokalen sa l11t Rik ssköldens A·tä,,· 
Iing : 

6) undcr föregående år erövrat riksmcdaljcl1 
eller dipl om för sa nlIlla medalj: 

7) under fö reg;lende år kvalifice rat sig fö .. dclta· 
gamle i and ra omgången vi(1 l1låste r1ikapstih'· 
liug inc,1l1 Il ågut :'O kytt efö rhul1d . 

Som allm än bestämmelse gä ll er därj äm te, att 
föreningsmedlem. som under :\ret tillhö r tock· 
holms skytteförbu nds mäster.!ikapsklass i skol· 
resp. fä lt skjutning. skall i skol· resp. fä ltkjut· 
ning tävla inom föreningens mästerskapsklass. 

Sk jutkommitten äger befogenhet att i sa mrid 
med styrelsen vidtag ... de justeringar SOIl1 even· 
tuelIt visa s ig nödvändiga för ern åcnde il " rätt· 
vist rcsultat. 

MästerskapskJauen. 

Till S. A. F :s mästerskapskla ss för '917 hö ra: 

A. 'El nHjv ist 
Gid. Ericson 
Harry Frimall 
130 Gyllensvärd 
N. Gyllensviird 
E. Hell sten 
E. Heike 
I. Hjelmströ111 
B. lverus 
H. Malmrors 
G. Mossherg 
B. Perm an 
K. A. PeterSOn 
G. Säfwenberg 
T. U IH 
Hj , Werner. 
- 17 St . 

Följande skyttar tillhöra för å r 1927 Förbundets 
mästerskapskials i Ikolakjutning. 

A. Ehnq\'ist. H . Frilllall. Bo Gyllensviird, N. 
Gyllensvärd. Edw. Heike, B. Pe rnHUI, K. A. 
Petel'son, G. Säfwenhcl·g. 

Gril'enstedt, C. 
Nilsson . K. 

Spegeln. 

( kompletter ing ) 

DipJom. 

5°.49.47. 
-tS·47·4i· 

Bronsmärke . 

5°·50·45· 
50-4545· 

BO:.trOm, F. G. E. 
Ström. C. 

46·46+1, - 50·,;0·48. 
48 .... 545. - 48-4747. 

Evenl. skidtävling. 

För sk idtävling" int rcsserade I11Ctllcl11111ar torde 
pr tele fon sätta s ig i förbindelse mcd l1~gOIl a\' 
idrott skolllllli t tens medlemmar. 
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Vackra mattor 
i mjuka, harmoniska firger bidraga i hOg grad lilI att giva hemmd den prägel av d nne 
och hemtrevnad, sonl en var efters trlvllr. I delta avseende iro de bf:römda engelska 

ARDEBIL-WILTON MATTORNA 
OO,'ertriffade. Tillverkade i e:od Willon-kvalitel dIet den ~römda äkta persiska Arde
bilmatla n, iro de genom sina fitge t och hel :!. utseend e sldana, att de tiIJfrcdsstilla 
även mycket högt stilIda anspr3k mcn drl oaktat kun"a IflI~ruas tiU mydut [tiga prisn. 
Dcn äkta engelska Ardebil·Wtlton slljcs I Stockholm uteslUlande av oss. Dessutom 
erbjuda vi ett synnerligen rikhaltigt sortiment i slvil . Wilton- som Axminster- m. n. 

samt lkta orientaliska mattor. 
lki som lmlm/sslli/kr Edu smalt, Dn som passar Eder '- p, is, Itan Ni allJid/d 11os oss. 

ENGELSKA MAGASINET DROTTNINGGATAN 31 
SUndilf/uiltU . tilf'lta '/Md. 'aJlil, 
I 11/.1I111N" pnlll.#, Nio _,.maM' . 

lJIp. liV ,lItta lN'i#lt. /tJliJIa N it 
alla ,a'D~islra /al1, ;l:al a. matiD' . 

" ",,,,, .. ,,,,,,,,, .. ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,, ,, ....... ,,,,,,,,, ........ ,,,,,,,,,,,, ... ,, Skytte- och 

Sportkostymer 

IF 

Ett besök på någon av 
Restau rantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
skö t as av de b ä s t a 

• • 
A .. " "" .............. " " ... " ... """ .... """""""""""",,,,, ..... ,,,,,, .. ,, ....... . 

Anglais' 

Anglais' 

E n das t kv a li t ds'U a ro r l MILITÄR EKIPERINGS A.·B. (MEA) 

Den o bl iga t o r is ka olycksfallförsäkringen 

för Eder penoA.1 ordnas på bästa sätt genom alt 

ingå som delägare i 

OMSI!SI OI(;'\ Ol ye lCSI' ALLSf"ORSÄICRINGS80 LAGE1" 

LAND OCH SJÖ 
Arbetafi ... rn .. ef en försäkringsinri ttning. E.-sätle r 

f ör"'k rin~n i Rikaförsikringsaostalteo. 

'.000 de l iJa r ej 100.000 försikr a de 

r J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

Oden g. 36, Tel . Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Lim· 
nar premieoflerie r och ordnar 
alla slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga resgods. och resolycksfAll . 

(örs. 111. semesterresorna. 

Stockholm 1927. lloktryckC'.r;r t Pall~ 

Stockholms N:o 2. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

22:a årg . 

Utdelas grati s till 

fören ingens medlemmar 

r··················································· ......•....................................... '( 
, , , 
1 

MEDDELANDEN 

j FRÅN 

i STYRELSEN 
L ............................................................................................. .3 

Följande nya akti\·a medlemmar ha l11\'alls: 

Den 8.2. 192i. 
Emil:,ol1 , E. G. Y .. direktör . KU,IJ,;":.g;1\ 3n 56. 
\\'e idland. A. E. E .. handclsbilr:idc, Briinnk)Tiw. 

galan / -1-0. 

Den 25. 2./927. 
]lofmallll. \\". R. kontorschef. :"\orrtult~g3t;1T1 JCJ. 
St('npon. T. G .. löjtnant. Sibyllegatan l I . 

Wejsel. C. E. R. :\':SOI1, l()jtnao11. Tunnelgatan 
20 B. 

\\"ranj.!c. Gcnrf:" \-..• Jirekt[ir. Dalagat3n 45. I 

WijkstrQm. G. F .. fil. kand. ()sterlTlalm"~ala l 5<), 
\\"istrnm. G., Jagmästare. Jacoh \\'C!itilisJ;:al:m 5. 

Styrelsen har fastställt följande Stadgar 
för Grossbandlare Reidners vandringspris 

i idrott oeh skytte. 

Berättigade att deltaga i t3,·lan om ,letta pri" 
lr, alla föreningens medlemmar. ~Ill tillhöra o;kjut
klas"-erna. 1 t)Ch I l. 

~oel"cl', '{}u[~ 
9Z/Oel' 

1927, 

Rtdo'!lo"I"" Id . 1l1 1 
KIpii" TOR8TE ", SOOERQUIST 

K •• I ••••• n 20 
StO<:t.hot", T.t III . f2 11 

2 Om priset tävlas !trIigen. Tä\'l;lIuII..' kan icke 
111l/letas priset för \·i~st är me.t mindre han lin ler 
lä\"lin!!~rCI al-lagt stadgade pr"'· Jrb fiir Rik". 
ii"lrbundclS idrottsmärke JeLs iiir Slalens .. k, lic. 
1II;lrke i brons resp. "il .... er. . 

3· Den ärliga tä .... lan 0111 pri::.e! äger rum i S:lIl1-
ooml med följande fyra t~h·lingar: 

a) föreningens serietä\"ling I allmän idrott, 
h) den ,-id fö reni ngen .. stat!ipr isskjlltni.l(;!" rör 

klasserna I och 11 anordnade eN:tra.tä,·. 
lingen mot 20. ringad ta da 11 200 meler. 

el en inom före ningen anordnad ()riellleritll!~_ 
löpning. 

1\) en a,· S tockholms Skyttefiirhllllol~ mlt 
skj u tningar. 

4. r ör de om ifråga,'arande pris lii,·la nde f:l~t_ 
,,1511a:- pla llisif fror i ell\·ar a,· de m·an i 1110111. 3 
(' lI l1lämnrla fyra täYlingarne. \'innare al' priM'1 
blir mr året den. som \"id "alllOlanläl-!glllllJ.: a" de 
3 hästa platssiffrorna. erhMler lägsta slutslI lI l1n:.l 
Dåresl ilera t':h·lande UP1);l~tt samma lägsta slut
'UTllma.. tillfaller priset den bland dessa. ~111 hu 
"lör"la antalet bästa placerlllgar I dc olika lä, 
tillS!ante. Kan icke heller harigcll()1II ~'r .. killnad 
.. kc. ;l\·gores genom lottning. 

S \ICfl1elll. som erhlllil intceklllllJ.: I priset. flIt'n 
"enare uppflyttats till .,!lgon oH" skJutklas~rna lit 
(Ich 1\·. är fortfarande herättigatl alt deltaga i 
tavlan om pnset: dock skall dylik medlelll ~lIlder 
tä"lingdret ha .... a avlagt lltadga·t prO\- rÖr statells 
,kyttemä rke i guld resp. 11rtalsdiplom, 

(Jpl'I'alilLsel 

9?;;.s,/Ool', 

:3}':tllofistol'g / 
9;:;'lIgl: E7~t!jJLU,!I"cNU'e - tf:fJl!!/åJ. pI'isNrU'aTlll '-_______ __ --1 
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fl. Fiir ;II! pn<.et skall lÖT l ret kunna utdelas. 
crf'lr,!ra'i all minsl 3 a,' t:h-Iingsdehagarna U.VieT 
.hel h.ll1wlra (le I 1110 [11. 2 Ollll1ämnrla pr,well fiir 
idrott". och l'>kynemärken3 

7. Pri;,ct lillfalltr rör alltid den. som t \'å g~m~e r 
- \"are ~i~ i i iilj,1 eller ickt - erö,'rat detsamma. 

... n. • ••• , 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMMITTEN 

, 

S. A. F:s vandringspriser i fältskjutning 
av år 1927. 

\'id iähskjull1inl-!. smil \..1'>11 2,,) feOTu,m 192 j 3!l' 
o rrlnat .. ,"om Stuckhohlb Sl.:yttcfÖrbund med :.lfM~ 
a\- :-;\"cn .. ka DO\ghlarlet. erönade förcninge.l I 
grupptii\lingar I tt' hederspriser. ;;om enligt ~id 
dem .. tipulenrle \"Illl.:ur. UPI,-, ;il '1 ~ :.Ii hrlqll !a,', 

liug 1110 111 fö reningen. 
Dc Ifr~gav:trandc tre pri ... ·rna 5ro fö ljanrle: 

L) Djur;.:!m lc lI ~ "kyttar.., hetlerspris. 0111 ~'ilkcl 
I1Icl\l~l1Imar t il\höran rle iii reni.lgens master
~kaJl!;klas!l äRa tä\'la, 

2) Ll ll ivCl'silct"kans\('r E . 'I'r~'gl;er s hederspris, (Jnl 
"i\kl'l Iii via dc fii rcningsmedll'lI1l11ar. S0111 

tillhöra 4:dc skjutklassell men ej äro till
iil rrla miister.!lkapsklassen, 

3) Dirckti)r G Dicdrichs herlerspri:.. 0 111 \"ilk('1 
tä\'la tic fih·l1ing-sme,lIemmar. som lillhiira 
3:djc och 2:oIra SkjUl klasserna. 

Fiir w\"lingen j)1I1 dcs<;a pri<;('r ;.!311a följande:' 
bcsläruulel..t'r 
Pri !>t'1I lil1falla fiir ;\ret (le .. hn:tr illC),11 resp. kh ... -
.. l·r, "I n "j,\ "allllnal1läj:!"~lIIng a" tie hasta plals
siffr Irna I SIoX'kh )Ims ~htteförhun!b ~rligen 
åtl'rk ll11l11an'\c ; Inlilla,.qe iillt~kjulningar crhålla 
läJ.:~la .. Iut~umllla I fdga ~1Il tä\"linRen för ~r 
I<J27 ;.:ällcr ,IDe", att un·le:'r nämnda 3r hä.lsyn icke 
tage ... tIll kn fi'lr"ta Mdinarie fältskjutningcn -
"ilkl'lI r(',Ian :\\"h:lllll ... ill nan priscn uppställt-; 1111 
t:i\" 1i 19 - ut:tn IIIc.lriiknas endast de se:,> s:..,ta offli 
narle fillt...kjutnin).!arna_ Yir1 beräkllin~ :1\ plat~, 
.,iffrJrna. I rc!>p kla!>~cr !iär~k i ljes icke mellan dl' 
sk\'t1ar, "'MI hava samma ;tn tal triiffar. utan crh~l1:l 
.. a ;nl li~1 n:irtn:tsl i I)rrlnlng-en vara ,ul e pbtssi fila. 
Fijr närrll;it;\ I I ~ jrp~ i iiljandc lägre resulta t hc"l:im, 
tlll', pl:t.ts~iffran ;w :\malcl hättrc skytta r il11m1 
kla~lol'll iikill 1111"\ l'tt Skull(' yi·l sammandk1l111j.{ 

3" dc hra bästa pla lssiff:orna flere skyttar er_ 
h"lIa ~aml1la ,lulsiifr3. g-l\r len iörc. smil har den 
läg-s!a fe,nle rlalssiHra o, s, ", Ka,1 sf,rskillnau 
icke uppnå!> " id l1Iedriiknande 01.\' samtliga fält:.kjut 
ninJ.:3r för Aret, ,'innes priset a" den, SOIll ,'i,1 [lA. 
ri.iIJande lirs skjutlllllg-ar först erh~ner lägre plal~_ 
SIff ra Pri:.cn tillfalla för alltid dc skyttar. ,·)\11 
Id j.!~ng(·r , \'are !> if,:: i följtl ellcr icke, erQ\'r3t 
desamma Skvtl. :.<)m erhAllit inteckning- I .1Ag-ot 
av pri~I\ , II1Cll sedermera flyttats till an::311 k;ass 
iln den, \')111 han tillhö rde. dA intcckningen ii', r. 
,·;In'a!\{'". äg-er. oa\':;.C1t flYlln ii1g:en - rät~ all 
fortfaranrle lä"la 0 111 samma pris samt är därjallltc 
her;ltlig-aol all samliuigt 15.\·la om de t pris. S'lll1 
lIJ1p"atb 11 \0111 ~ len kla ss, l il1 dlkeu han hli"ll nyt_ 
lad. \ ' id hc riikni ngen a l' plat.ssiffra i lävlingen 
,1m d l' olika pdse rua skal1 varje tä"lande hänfö ras 
til1 den kl:l"s, inom "ilke,1 vederhöran de pri~ li r 
upps"lI: ~k) tI , SOnt tä vla r om flere a\' p riscn. au "es 
följaktlig"rll ~ al1llidi).!t tillhöra flere - milt \·cder· 
hiir'lnde pT\~er $.\'aran rlc - t:h-lingsklas~r 

Vioterns och vårens fältskjutningar. 

Den lAnga ratlell av faltskjutninf,rar börja· le tlen 
~3 JanuafI Eher ~n v31behövlig "ila efter h(),.Il'.l;' 
:1mlränRande t:i.\'lingar ,'oro Stockholm" "to.) !tilr :'tler 
redo, väll{'r nch " ind till trots, 

Amalrlr{'rna ha"a i Ar "dl1t upp Iller än vanligt 
talrika. t)Ch än är kulmen lllng:t i idi.n nAdrl, d" "ya 
":t'lt1rinl:"l'ri"-l'lI III~SII' ytterligare sporra. 

F r:nngrangarnil hava varit mänga odl \·a.ckra, 
"änkilt gru ppen!'! "ackTa seger i sista Hllll!"l'Il1g"cn -
Ilen liir fiilja!> av flera. 

Året. första fältskjutning ägde rum I i' il'a\I'ij ' ler 
och " :11' fii rlaRd till J ärvafältet: trakten a\' H cl\·lIe· 
lund . 

~UIC,l "oro: I ) kg. skytt pl'l 270 nI. 2'1 I ~ p!! 
2.\0 III. 3) I l pli 375 m, 4) 113 p'\ 31 S 111 , ~am 5) 
kil". la,ldare pA I Go 111. 

L'ulraf,:: ur pri"\i,,tan: ),1. klassen: II) (t Sii.iwcn. 
herR 24 tf 1\' k1. 2) H . Frimaol :z6 Ir .. 14) .\. 
Fh-garc 24 Ir., 32) E PettersM>n 22 t r .. 34) Hj . 
Werner 21 Ir_, 40) H, )'falmfor s 2 1 tr, ..Jr)) E. 
Hc~"ler 20 Ir II ,)Ch 111 kl. 10) C. G, Lill<lfcl,1t 
uJ tr. t g) E Kiill!'l-iim 17 tr 

I l!"n1ppta\"lin~en hlc,' S_ A F ~': ll 10 me,l 4S 
Ir nHlt ~eJ.:rama" I 20 ,)Ch om .Orlog.,skcPI>ct. ;S, 
2 me,1 9,1 träff 1110t 94 

Fnnlrin~aT11a rör miister..,kapcl hlo",) 22 t r 
S. A F : .. fäh'ikyltet:t.l1rik lilliöll 1--1 . Frll1l3n 

Riksskyttetävlinge n i Bollnäs den 13/2 . 

1\11Ii1IÖrfrircnilll-!t'1l represcol lcrade,; h1ir iiI' II . 
F rimillI, II :--'/aI1llfors. R. Södel"iiml. Tl J. \\·l·mer . 
e. \\'It'''C!, ,'i1ka .,illlllli.!:a lvck3r!e" uppnl1 pri"list.lll. 
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all l ill~en I de onlinarie fältskjutningarna l'Her I dc 
~ir.~k iJt anurdnadc estra tii,\·Ii,lt!arna. 

I hU\'udtii\'lingarna: kl. , \ 12) H. F nlllan .21 

I .59) H ,\l:.lllllur" 16 Ir. kl. B 51) R Sil<lerliwl 
_'{I tr_ 

Ett harltgl "intt'rv3,ll' r rAt/dl', \"I1"ct ~;Ir"klll ,k 
dl'l la:':;llIo1t.-' :.lUdh,)lmarna ~lall~lc~ lit 

Svenska Dagbladets fältskjutning 
med löpning den 20/2. 

rörening 

!Jcolna dag fingu amatörerna \'Isa, alt de :i\'cll 
n'prl'~'n!t'ra en idrottsförening, och det g-jt..II"Ill' de 
IIlm:irkt. I'lact'ringa Ila hk·vo g'ld" och s~ I';iI lal!". 
pn .. so.1l IIldi\"irlucl!a priser lll!\ng" oich \';Ick ra . 

tI\(:d en smula förträning i löpning t ill k"nllll:I!\ , 
,k !tro torde resultat en ytterlig:l rc kUl1Iw, fiirlt;ilt. 
ra .... och dA är det att hoppa.s alt tic "kt h' ;1 idrotll'
m:L 1I1{'1I icke utebli,'a som i Ar. Dcnna til\' linf{s
fu 111 är just n!\got mr <lem: här kU1l1l11('r IÖj.lllil1,:"t'l1 
I fi.r"la rum met och skjutning-en i andra . 

L.'1gtä \'l ingarna : 
Swckhohlls ,\matöriöreninf.;s reprc:,Clllanler Iy~_ 

kade:. eriina ej ,ninrlre än IrCIl.1C \"än!ciul1a "alld
ring-s;)ri-.cr, ,'il ka omcdelhart upp!>tällt" fö· illllin 
1,,('\la tä\'lin~ar I fältskjutllinR 
~ I ('d !i.'lllInanräkning a\ poangcrna fijr lOlt.al 

lti;ming snm skjutning: 

S, A. F :~ I :sla I~: 

II Frlluan 28 5,12 p. 9:, lc p1""l;' 

,: S:ifwCIII)Cr~ 279·56 • 
l" E \\ ' icscl 262,36 • DI T. G IJ lcdrich ... 

h(·\ler.-;pri-:. 
C;id Eric~oll 234. 10 • 

1.070,14 p. 

~ I ('d enhart skj ulrcsultalcl riiknat : 

l ': 

T 
\ 

Il 

II 

S, .\ , F ::> l ::-;Ia lag-

J{,lIl1cl 24 " 4:tle pri~. 

l '!fr l) jurg"!trlll'lb ~k , · ltar~ 
23 • 1K',lcr~pri" 

ElIIIl\"ist 23 • 
70 tr, 

S_ ,\ . F ::. 2 :dra lag_ 

{~\'lkl1~ \är , 1 23 " 12:tc pri" 
l ' 11\ "crloitcl ,k:m"ler E 

~bLllfltr~ 22 • Trys.:ger~ h<,dl'rlopTl!>_ 
\\ 't:idl:lntl 22 • 

6, " 
I' ~ drUlla I'lat ~ vi fo rdt)11l mi'llt l'U "iin. 
~).n fr;l11lg1\ng'srikt h jr'u! ut ~1 1I ,'ara. 
'I'n'iirr han gflll och kUll1\lIl'\" h.nmke ej lj.!l'll. , 
r\ og är tleI tri:.l. n:ir sl'l 'lIa ,'iiIIller fara. 

llllli,'iduella placerin(!ar: 

'I'ä\'l. C. kl. III: 2) '1', Ulff, IS) E. I'cl\('r:>:>OII. 
3h) , \ . Elm<t\'l~t ; kL 1\ ': 2 ) 1-1 . Friman, l (il (.' . 1'. _ 
\\'ic~1: kl. nI: 23) G. Säfwe.lhcrg. 
Tä". D. kl , III 3) T. l'lff. 9) 1\ EII11<I"isl, l O) B 
GylJells,·iml. 16) E . »cller,,:>OII, 22) F . Wcidlal1ll, 
15) ii. PeTlnan : kl. 1\': 8) E . jcnnel. 23) (;111 
Eric:.tlll, 32) 1-1 Friman, 40) IL ~Ialmfurlo: kl 
\ II : I) I.:L Gyllt:llsvärol, 15) G, Säf\\enl"ICr).! 

Den 27/2 i trakten av MoJnby. 

Denna d ag- skul1c förhund,smii starcn i f:iJtskju l_ 
,ting' kora s, mcn tack \'a re en ogcno1ll1r:inglig- dIlll _ 
Illa, u r ploköls mäsicrskapSliil' lilll-!el1 l ill kOI1H1 l11 l1dc 
tii\"lillb"Sdag. SkjutavslAmlcn mftslc ock:.~ :I\'~('viirt 
förkortas, \'ilket tydligt kan skönjas i d{'1l hiig-iI 
IIlibtc rskapssi ffran. Dimn lall I:ittatlc niimlig('n 
fr:tlllp~ middagen, 9Ch dA sprungo rCloull:tteu i 
lIiij lleu Il.'t ett oro\"äcka,uJc s.~tt . 

,\!ålen lX'slodo a,,: i) 1/4 f it-!. p!t 210 III .. 2) l i(i 
(lä 150 III. 3) kg. lafhlarc I}!t '75 III .. ~ ) kg, :,h.J It 
p3 230m" samt 5) I I i front p3 250111. 

S. A. F :s grupp ble,· N:o g med 109 Iriiifar IIIUI 
,26, och om .. Odogsskelll>Ct . X:o 6. 

FI1 ' dringarna för maslerskapet bll'm 27 träffar, 
~It rekord i sitt slag. 

Fä hlokyltetall rikcn erö\'Tade~ a, EUlar Pcllers
SOIl. 

L'tdrag Ur prislistan: 
1\ lk, N:o 17) H . Friman 25 tr., 32 ) F. I'e llers
MIT\ 25 Ir .. 50) S"cn Hol1berg 24 Ir.: III kl. K:n 
35) E. r::ällström 22 Ir .. 4 ' ) E . Sc"c r ill .2 1 tr , 

Den 17/3 i ByJetrakten, 

[Je,1 fr!!n föreg!lCnde gAn).:" UPPSkjllllHI m1i.-;ter_ 
:. k:lpstä\"lin~cll hölls nu. de nna g!tnJ.:' !ll(' J! 1J:-ill re 
~ikl. Scgervane G. Bo lin crö"rarlc titc\tl {'he r e n 
II" r<l strid lIled I\'ellne oll1skjlll n ing:tr. 

I grupptä"lingcn seg rade S. A, F :" lag IIIc,1 1 1(. 

lriiffar mot 114. 

I tä\'lingeil om »Orlogsskep\)('I» h!c,· fI"lrenillRell 
5 grupp med 78 tro mot 93, 

:\lä!>ler!>kapsfordringama hlcn.! denna gAn!! 2 1 tro 
:-;. A, F :s fa ltskvttctallrik hClllri'mles a,' ,

l 'Jff - 11)('f1 F, We'idland och B. PCJ\lnan Illetl 
~"lnllll:t trä ffanta!. 

.\I~lell \)('slodo a": I ) spri ng. III ri/.:' . plt 410 111 _ 
.t) k).:" . lall,lare pA 21 0 m. 3) kg:. skyt! p!t 300 111 . 
4 ) 1 I i loidled p1 390 111 , och 5) 1/3 plt 375 m . 
Fii - lI1ä"ter5kapel dessutom : I) 1/4 fil! rA lQO 111. 
~) I 1 1'11 46S m. 3) 1/6 pä 200 III , 

en'\' viinllcr !'!iI).:". var fillllf; den a\llat~';r, 

'-;1) 111 S. A. F, dell ickc ringa glädje" gii l' 
och II1\, jtcra r hit en anllan a ,mons!l!" ? 
S~ frflg-ar k lagand{' en rätt hed rö,'ad r{'dakt,'k 
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~1:isler"kalhtal'II'11! ~:() 15) B. Permal: 33 Ir" 
,!O) .\ Ell1ltln,.,t 31 Ir" 21) I Hjt:lm!'itröm 31 tl., 
JII) T l 'lfr .111 tr 

~Iaslt'r,.k. kl. X:u 4) T L"lff 2S tr. b) B. Per
mall o.!5 tr KL l\ 2) F \\"eidl:lud 25 ir" 21}1 H 
Jo' rim:UI 19 tr. 

Ilarl'\- Frimall, Stllll h'C.l11e g~lIger iatt .,.,kJuta 
"III_ fiir erhållandc a" den <'ftenrakta..le. Runt .. 
~ki',l , kn, eri'lvralll' nu 11~I1Sanllna. 

Kontoristföreningeni fältskjutning i trakten 
av Knista - Bög den 30/2, 

:ullclluLIg' 31' Sl'crigcs KOloristförelllJlg's 
SkYltckl1LlJbs 25-~rsj1Lbilcllm Ihade St(lckhohm 
\lIIaturfiircllll1g salul representantcr fr~n Pr~s~~ns 

"kyttck!uhlJ samt Stookho!ms Skytleförlmml I1Ih;<1 
.Iits deltaga i deras juuilcull1sfältskjUII,int!'. l);I)!eu 
var strålantle och ilIe" minuesrik för alla. 

Enligl das,:"prcssc.1 härjade amatörerna u;isl:ln 
hiilhyn,16sl 1 pris-!ist'Jrna, men, I'i hade ju arllga 

I'ärdar . 
~l;istcrskap!rklass I) Bo Grllens\'ärd 25 tro 1,\)' 

o.!) .\. Ehul(\'ist 25 tro lA), 3) I. Holmströll1 25 tr 
IK). 4) T l"1U 2-4 tr. (A). 5) E. C. HelIgren 23 
tro lA). 

Kl. 1\ I) G. ~Iossherg 28 tf. (A), 2} O. WJc· 
hagl'r 24 Ir. (Kl, 3) H. Fdm3n 24 tro (,Al, 4) E. 
Ternhom 24 tro le), s) R. Törneoohm 23 tr. lP), 
(II II \\'c~ler 23 tro (A), 7) C. \\'iesel 21 tr (A), 
8) T ~ll)thalltler.:!1 tro (A), 9) E. ).Iark 21 tr, 
(K), lO) Jlj. Werner 21 tro (A) , I t) C. UIs.;.Qn 
21 II'. (]J) . • <!} B. I\'crus 20 tr, (A). , 

Kl. I[ och 111 l ) E. Sel'e rin 25 tr. (AJ. 2) E. 
%l'ttcrberg 21 tr. (K). 3) Erik 01550;'\ 19 Ir. (1\). 
-4) F.. Kii1!s lri.m 19 tr. (A), 5) r . Siirlcrljvist Ii 
! t', (t\). 

Kl. I I) I{. Hiickl11;1n i tr. (K). 
Extra lill' ling-: 5 skott mot lo·rillg-:, d pistul. 

l a l"Ia !I lOu meter. 
~ I ä.,tcrsk. kl uch IV kl. I) H. Wester 5°]1. ( J\). 

2) S, Lorcn 511 !J- (1').3) H. ~1a.ll1lfors so]l- (,\), 
\\-ernt.'r, r-'Iyr;:are. (A,. Jansson, \\'ichager (Kl, 
I{ålanlll, Hcllherj,t, I'erlnan (A), H jelm lK) ~alllt. 
lI,.:a .19 JI- ElnlCll'ist, K. A. I'eterson. Ti)rncholun. 
heru:., lIiijcr, lIe,,~1ef. Ring:.tröm, sal11t1if!::I 41( l!· 

"I. III oeh Il I) E. Se"erin ~71}. (Al. 21 I· 
So,krlll'i,,' 47 p. (-\), J) H. Edlund -l6 p. ("I, 
Il \ lIallin 4) p, (K). 

!'!'t aftllll('11 \'ar ,upe n)(-',I tla.l::; saml pri:.utdd. 
IIIU": iln"rrlna,\ i KUl1torislföreningens 10kaJer I'id 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6,000,000 

Kunj:"'l!.ltan :-:kytteklubhens m~llgåriK'-' t,rflfiir;ln· 
lic: Ul:l \\'iehagu t.lldelallc" a\- O\'crslc Lilllhtrdll1 
Fiirhu.ldet .. fi,rtjim;,tme.lalj I ~uld fiir ~III ilhll' 
I sk~-tlct.. tjän .. t. 

De.n 25/3 i t rakten av Knista- Bög. 

F;ilt:.httek3.ren .. mä"ten.kapstä,-ling: hi,l"- i Uf· 

.knlli}.:l 'hl~;,\'äller - dock sl.Jl och 1';lekert - d"r 
rle sakraste ",p~l"mlar Ol11kullkaslarles. 

~läslersk,,1t hlc\' ~. Haskel med 2 1 Ir med \ 
Ehml\ist pA fjärde plals med 17 tro 

l'lIlraJ,.: lir pri!'ilislau: 1\:(5) A. Elmql'i,.,t .!,~ Ir .. 
ul I I, Friman 2 1 tro ... . 

Grupptiivling'en vannlo :tv Spl\.nga :.kylle ltJn::I1,r,g 
!llcd A,l1tu iirer.la pl't fjiirdc plals, 69 tr. lIIot Si· 

E"tr:t till,tillg, 6 skol! mot lo·ringad 1/4 fi~. 
N:() 2) E. II cik,-' 6/s(r, 7) A. E!mq\'i st ()1,52'11~) II 
Fril1t:lIl &/.11), 15) II j. W~rner6f48, 16) l'. \\"'1,11.11101 
(J, 18. 

Fö reningens Mäslerskapsklass. 
Till Ilenlla l.cir li\'en herr Ton- ).lllllu,I,I,'r. 

. ....... _ .................. _ ................ , ....... { 

MEDDELANDEN ! 
, 

FRÅN ; , , 
IDROTTS· i 

/(OMMITTEN I 
{ ...................................................... 

()r;"lI/j'rillg.dö/, ,/jngclI 11m R('daktiir 1'orS/j'lI 

TI'KHCr.f \'andringsprb uppskjutes t ill ~11(lagcn 
den 2.1 april och pn ticl oeh p)at5 som nieddelah ge. 
lIiltll d:I~!'>prl'~scn frcdaj:en före liil'!illgsclag'clI. 

l II roi t u/wf ('II 

DIVERSE. 

Slockhuhm \mator Filrellings 37-~r,.tllölc 5).:'11(' 
rum ;\ Feni'palal'rCl frec!a}.:cn den 25 fe"ruari IIch 
I'ar I)('s[,k, a\' t'tt ()O·tal medl\'II1I1Mf. Fiirhaud 
hnj:arna il' Ilie' a\' unlff,ranllcn, frih Slig- RAllIIlliJ 
På r(',i"llrenla" till .. tyrkall IJC\'iljad6 ',,~',el-.cn an 
.. ,·ar .. frilwt filr det g;\ng',la året. Härefter filrra •. 
la,lt',., \'al a\' dc .!I1I'relscl11('dlemn13r, som HlTlJ I lur 
all al'}.::!, III, fl. funktionärer, l"i1kel ulft,11 sålulIlla: 

F örsäkrings
rörelse 

I de fleata bransoher. 

STOCKHOLMS AMATOR FORF.NINGS MEDLEMSBLAD 

(hlfi,ran le: O"crslclojlllantcn frih. Slln IUlamh, 
v. ordf. kapten Torsten ~erquisl. sekreterare: 
herr Thor Fredborg, idrouschef herr Ivar Blis. 
klubhmälllare herr John HalhTl:l.I1, .. uppl~anler 
lagerchefen K .. \. Peterson och ingeniör C )'I~s
IJcrg. \'ice skjutcJ'lCj herr Fra.h Weilllanrl. vitt 
idrottschef kamrer Knut ~yberg och \'ice kluhb. 
mästare kapten E inar Lindbohm. Till rC,'IS I)rCr 

~ I en'aldes bankkamrer E. Wig!tlrand ''ICh -.ckrC'l'. 
raren E. Hellsten med amanuensen A. VOII "ru .. CII

!>tjcrna och aktuarien A. ,!\minofi s· In ~1I[lllkal\
ter. Represe.ltanter i Stockholms Skytteiiirh\lllfl 
ble\'o frih. S. IUtamb och herr B. h'en,s II1C t hl r 
f Ij. Wefller och A. Elmc!\'isl som crsiiltan'. Till 
representa nt i StoC'kholms Idl'OHsfiil'hund ,'altl6 
l1('rr " 'ar Blix med herr K. Nyhe r,l.,' SOm crsii llarl.'. 

Sc(lan saT1lmanträdet avs!tllats, uldelade, 25.:!1'!o. 
märket lill dc medlemmar, SOm lIndcr inIlCI':lrandl' 
ar därtill I'oro berättig-ade. Al' dessa hari!.' fiil. 
ciling-cn nöjet att se följawlc lIiin'arant!c: l [rr 
C'Jllrarls!'on, Hal11nql' ist, :\lalnl<ll'iSI, j{('j,llu:r Ich 
Walllsled!. De \I'cnne sislnämntla jämll' d<.'n alll. 
jämt lika ungdomlige HaJll1UII'isl ~Ia 'd, ,~;, m<.' I 
att harstalIna till sUpCn och nachspielet Det före. 
föll s yngre medlemmar, som om rle \'flrda le 2S 
~rin~arna ej hade nllgon stö~re svårighet ,III k:il\.la 
sil! hemmastadda ibland oss. l>er". u!tnek al' 
inI res"," och s~·mp.ali for föreningen glad{1e I;''; :Illa 

Grossha,ullare Reiduer ol'erraskadc ,~" !lIt' I att 
skånka ett hederspris, I'arff)r ordf hem har hdll'llII 
förening'ens I'arma tack. 

Föreniolgens förtjänstmedalj I sllI'er I ilhlclade~ 
Hrr Bhx. Elm(lvist och [ven ••. 

S. A. F. till Stora Skuggan? 

DA i()reningen snart gAr all bÖTja silla "kjut 
Iling'ar för :lret, hoppas vi atl i\es~a skllla äg-1 rU1H 
pfl Slora Skuggans skjutha.nor. 

\'å r Kaknäs.tid sku!le al1 1sl't dännetl vara l'I! 

minne hlot1. Del är möjligt att cn och annan (i,l
ncs, SO/l1 ej utan vemod liinlll;n K,'!.:II~ • \'i arlJ )U 

alla ax naturen mer eller mindre konsen'ati";l 
Emellerlid är det stl"rclsens livliga fiir\'i~Mung 

atl flylt'lingen skal\ I'i~a sig I'ara cnhart 1.11 fi',r · 
eningens hästa och alt mc,lIemmarna sna"t .,k.lla. 
känna ~iJ! nöjda med bytet. 

\-jrl Stora Skug~an komma l" il" Iller ;lU \'id 
Kakniis känna oss "ara mitt upp:" i ,Iel pulseran·lt: 
sk~'lIeli,·ct. Ilär ä~3 ock fJcra .. t Ira t id:lIJ,.:a r rU .I: 
oeh '" f:l. iörrl~len alt I ,-ar",If,~ ,I.~..t Ir;I\,1 ,Iar , II' 
J;ur~r.la ara stO'TC än l'i.1 Kakna~, c,('mllth"is 
ställt'r del siJ!" a\'"c,-ärt lattare alt urdna .. kJUIIIIIIJ.: 

liinj:re al·st~nrl. lätt:lre all iå aU\'åmla s jah" 
lUarkerall'l(' tador, lättare att få ett ~ti'lrrc anta! 
la\'tlstätJ O. S. , .. 

f)et :.I·ne!'i os:. också som en alldeles silr .. kdd 
Ire\'nad ~tt nejden \'ir! Slora Skuggan är !;;1 e 1:1. 
sl~endc ,·aeker. ~Ian tonic v'il (!I ,.'\k,1 t'fter ~kj,1t 
hanor, SOm ligga så I'aekert i den l1I('sl mjuk:!, 
leelllle natur: {less l,l'tgiga. höljande g-rii,m1tt"r, 
011lr:1lnat1c al' ljusa. I'ack ra ;I;i)!·kar. kraftiga ('kar 
och skvddanrle raka granar. Det är ett styck\' 
likta sl'cn~k Iwtur. som gläder cns öga ,1cl1 sjiil ·Jch 

hell I'isst ökar lusten att lossa ikoll till ege.1 nlädJe 
<)Ch nll landets sk~·d.1 

St'~'lSk/, musterskape! "'I:UrJlnulI( tf shj,isJ:m 
rr(jo'adt's d('" I J f~h"I4Qri u;' :.>,}r m('d/,'''' T"rt 
.l1ol/lander - PI' god pr~Jtatioll .. ·Id 0/3 urs uld.'r. 

I hil. 2, till Stockholms Idrotlsförbunds berat. 
tclse for 1926 iiunes en för1eckning över 53 mr
cnjngar. som I.lsänt godkända prov för idrott ... 
märket I denna förleckning konull'I I' i "dl 1., p~ 
8 resp. i plats med 20 manliga prOI'. Tar lilan bort 
lvå föreningar lIIed J 2 resp. 19 kl"il'nlig-;'\ jlrl)\', 

kmnma vi och I. I på resp. 4- och 5 plats, ooh lar 
111:111 hort K. Krigsskolan. som viiI iir i ti!lfälle ,lit 

s:\ göt! Som ph kOlllllwndol'äg ord na provcn, I)ch 
~Iariebergs l. K .. som lorde ffllt si, l;I 77 prO\' tack 
,'a re den välordnade reklam, SOm D. N. uri vi I mr 
id 'ollsmärket, komrn3 I·i på 4 elle r 3 plals, ,'ilket 
mitn I'il! räkna. Della får räknas fi.r ('11 fiu place. 
riug: och ett l)el'is för att idrotten inom förcniugen 
hedri\'es på flet rätta ~ättet. 

Kapten K illander har gidt UI cit arlX'te. upp. 
lagandt, alla orienteri .,gsJÖpningar i StocklKl!m". 
trakt<'n under 20 ~r I detsamma tlomil1l'r;lr S. A 
F. i alldeles ol·ervä.f!'ande grad, Fr.lln Il)Oi och ('II 

hel dcl 3r i följd \'011' S, A. F . tn.'lam om denna 
i,lrotl, och dl'! är först p1 senare tiden, ..om kQllkur. 
renter UPlhtåtl. Kartbladen med utprickade h,'lnIJr 
h.mas tillgängliga 1 Riksförbundet:. kansli. s! nu 
iir tlet tämligen lätt fQr en tävlingsarrangör alt ~~ 
,lit upp )Ch leta UJ ell bana för kluhhtal"iingar 

Tillvarataget. 

En al' lic !'iista sön.Jag-arna i hi)sl~ tillvaral,-,~s 
å Kaknä" ett sluts t)'cke n:o 586. 

• 
BlaJld l1\'a t11erllelllmar miirkcs fil. kan,l Giilota 

Wijkström', förut ordföran r1{' , Uppsala ~tu !enter!J 
skytteförening och numer.l lIllSatt I Shx:.kholm. 
\·irl Slockhohns skylteförbun Is fältskjutning' ,len 
10 al)ril ble\" \V. dagens b:i~'a J;:"ya - d'~ 11 cnda, 

"o111 hade fullt, d. I'. s .• q lrai i. t~ 
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AMATÖRER! 
Eft~r dagens skytlernuhat ... ila 
Ni Ed('f bht pI en a:od och stil
full Onomin, och njutnillgen 
blir In större om &olv('1 !r beo 

kUlt med en V:tcker malla. 

Glöm t'j II! köpa duWI hos 

ENGElSKA MAGASINET U . 
Ctt a' "f", "IQ l{ltrlwmmuur, Kopia av 

tam",nl 6.'1J Ki,."...",n/lQ IlIlft""/I,, 
n. rH/M j,frp/nrul'. 

31 DROTTNINGGATAN 31 
$1ul"dlll,,.;t,U Itön/a. ~pu;tl.llJf(a~ 
I mIlIIM p",Un" Mir Dl/om .. ,,,,. 

F 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
s k ö t a s av de b ii s t a 

"",,, ..... ,,.,,,,,,, .... ,,,,,,, .... , ...... ,, ...... ,,,,,,, .. ,, ... ,, .. ,, ...................... .. 

Anglais' 

Anglais' 

Sv.EnSKA 

Endast 

Skytte- och 

Sportkostymer 

kf1alit~tsf1aror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) j 

Den o b l i g a t o r is k a olycksfall försäkringen 

för Eder penonai ordnes på bästa sätt genom aH 

ing' som delägare i 

OMSI!S10lGA Ol veKS!' AlL';fORSAKR1NGSBOLAC,ET 

LAND OCH SjÖ 
Arheugivamlls caCD lör..ikringsiDrittnior. Ersätter 

förliknnreo i Ribforsi1::riDjfSilDJtalten. 

9.000 delä.arc; 100.000 f örsikrade 

J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Tel , Vasa 15674 
Generalagentur fö r Hansa. Um· 
nar premieoflerter och ordnar 
alla slag av försakringar. Obs.! 
Billiga resgods- och resolycksfall-

~~!!!~=.~.!~~~~!!!:~!.~~.::!2~~S~~:!~~~~~D I förs. fl semesterresorna. t .'---------../ 

Stockholm 192;. Boktryckeriet Pall:u 

Stockholms N:o 3. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

22:a årg. 1927. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An,varl, ul,iv.re: SVEN SVENSON 

Rld.klla.'.' .d .... ' 
K'pln TORSTIIN SÖOERQUIST 

1<.'I ••••• n 20 
Slad~al'" T.I N. U 11 

"'ItIIIIIIIIIIIIUlIIlIlIlIIlIlttllllItIlIllUUlnIlIIlIIlIllIllIlIlUlIIlIlIIlIllIlIlIlIlIlIIl1l1lIltllllllllllllll1IIIIIIIIIIIttllllllllltllllllllllllllllllUmlllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIIIIIUUIllIlItIl1tIllI IlIlIlIlHl!i 

Iv Å R U T F Ä R D E NI 
_--------=

1 äger rum Tondagen den 26 Maj (Krosti. hJ:da~ till Stenslätten å VKä[rmgdfO. __ -----==-=1 

Särskilt förhyrd dngbdt - Waxhohns·bolaget - avgar fran Nybroviken (inre) , , m, precis. 
Matsäck bOr medtagas, då restauration ej finnes ombord. Avgift fOr resa tur och retur ar 3:50 rOr 
herrar samt 2: - kr. för damer och skolungdom. Hemkomsten beräknas till kl. 9 e. m 

MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA 

TÄVLtNOSPROORAM ----------, 
SKYTTEl 

C. Alla Ovriga skyttar. 
Insa~er fOr A &. B kr. 3:-, fOr C Kr. 2:-. 

Mlsterskapstivli ng: (18 skoU) Ik 12 blsta skyuar
na frin filtskjutningen, oberoende av klass, 
uttagas till förnyad" tivline. Den som upp
nJr högsta samm.nlagda trlffantal frln de 
bAda tävlingarna förklaras fOr Irets fllt
skyttemistare inom för~ninien, 
MästerskapsLAvlingm endaslOppen för S. 
A. f:s egna m~lemmar. 

Extra tilvli ng mot tr iangeltavlai Tva provskott och 
tre gällande skott. Valfri regI. stallntna, 
ltd 2 min. 
Klassindetnlng: 
i\, Mäslerskapsklassen samt IV &. III klass, 
B. Atta övriga skyttar. 
En omskjutning tillAten mot förnyad Insals, 
Insats kr. 2:- för alla. 

Damernas tlvling, 2jrOVskott och 5 gillande skolt 
mOl IO-nnga pistoltavla. Valfri stilInina. 
Ingen insats. Gevir och ammunition till
handahllles gratis. Endast.v fOrenineen 
tillhandahJllen ammunition Ur an\'lndu I 
denna t2.\'ling. 

IDROTT: 
= = Kulstötning: Starla\'gift kr. J: -. StafC'ltJöpning -~\'enl.· (h~rre &. dam). I Klassindelning: A. S~niorer. 8. Oldboys. Ingen insats. 

-_~ För alla deltagare gälla ovanstående bcstlmmelser för bllj~lIpris l båten och, fOr dem si önska, deltae.nde I = tävlingarna, dock atl endast S. A. F:s medlemmar liga tlvla om för v1rutfirden uppsatta vand ringspri .. 
= DANSMUSIK MEDfÖLJER. 
~,mmllllmItHmllmHlIlII lImlllltllnmllmlllllllll1Ullllmlltllllllmlllttulllllllllllllllllllllll1IIlIlIlImltlllmlllllll lllltllllllllllllll llllllllllllllltmllllllllllltUlllUllumllllmllllllnUl~ 

~ueleJ', 'fJ1I'~ 
91lOel' 

@pel'a!Ulsel 

97!;.~i/i;cr, 

fj':dffJhs(fJl'f/ t 
9'ClIIg/. W&ujuueferare - $egar pl'ISHUrfintl L _________ -' 
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r ---------:~~~~~:~~: 1 
! STYRELSEN i 
L ........................ _ .............................................. _ ........................ J 

BESTÄMMELSER 
för 

mästerskapstävling i fältskjutning. 

Vid scuaste s31l1 rnantriitlc beslöt styrelsen in· 
förande ;1\' en mästerskapstävling i fältskju tning. 
vilket stpelscn hoppas skall mötas med fö rstäelse 
bland medlemmarna. SI)'felsen godkände för Iii·,'. 
lingen cflcrfillja"rie bestämmelser: 

)'Iästcr'ikapstävling i fältskjutning inom S. A_ F. 
skall l. v. Arligen anordnas i samband med för
ellin~ens \'~rutfärd. 

§ 2. 

Bcrätti~a(le alt deltaga i tävlingen om master. 
skaptt äro (le 12 !<kyuar bland S. A. F:s medlem. 
mar, :lom i \'!rulfiirdt'ns ordinarie fältskjutn ing 
äro bäst placerade. 

§ 3· 

'riivli ngcn om mästerskapet skall omfatta dels 
v!\rutfiirdcns ord inarie fäl tskj utni.lg och dels en, 
iivcnledes vid vflrutfä rrlen anordnad, ytterligare 
f:ilt skjut ning mot minst 3 mM, mästerskapstäv
lingen . 

Segrare i tävlingen blir den, som upp.lh sam_ 
manlagt hög~ta träffantal i dväl den ordinarie 
fältskjlltnin~en ,;om i mästerskapstävlingen. 

§ ; . 

Se~rareTl tilldelas S. A_ F:s stora medalj i sih'er, 
rör~,lrl med löpare li bandet med r.lskription: 
.:\ lä5tersk}'1t i fältskjutning år ....•. 

[)(on skytt. som i sammanlagt träffantal konllner 
segraren nännast, erhåller föreningens mindre sih-er_ 
medalj och ,len skytt, som i sammaLllagda tävling. 
en pl:lcerar si!! .. om n:r 3. erhliller föreningens lilla 
sil\'ermerla Ij. 

! 6. 

Vift sa1l1111anlagllika lräffresultat om segerplat,;;en 
sker ,)tI1sk julninK cnU!;1 tä\·lings!erlni.lgens för 
\'arje ~ilrskill lillfiilIe mfän!adc hestämmelser, intill 
rlCliiS all sfir~kill lla , 1 kan ske. 

Fiir s.~ rskilln:ul mellan lika poä.lger i ö\frigt till· 
lämpas de bestämmelser, som gälla inom Stockholms 
Skyueförbund. 

Styrelc;e.l har godkänt följande tillägg till be. 
s tänllnc1serna rör den i fjol (se n:r 2 1926) nybil. 
da,Je pri.fondeb fö r tiokamp, 

Ny § 8. 

.l·pp lö~e) Stockholms Amatör Förening. ska!! 
fnl1tlcll i första rummel ö\"ergli till den idrottsfÖr. 
ening, SOll1 cve,ltuellt bildas för att fortsätta fÖl' 
ellill~ells itlrOllsprogram, i andra rummct till 
SlockhollllS Idrottsförbund. 

Dc" mottaga nde föreni ngen ( förbundet) skal1 
förplikta sig dels atl tillämpa gällande bestämmel· 
ser. S<)!l! avse all hctryg-ga fondens fortbestånd. delS 
att - sfl 13.ngt förh!lllandcna medgiva - am'ända 
rondens dinleavkastni,lg efter enahanda eller lik· 
nande J:runder, som enligt dessa stadgar äro 
gällande .• 

Vi<lare godkände styrelsen följande bstämlllelser 
att gälla för den sparba,lksbok med Stockholms 
Stads !"parbank, pli "ilken fondens medel äro 
insatta: 

• l·uag Il .Ienna sparbanksbok mil endajt göras 
en ~;\l1g årligen_ 

Till de!>s att beh1l1llingen uppgllr till det ma'i.i· 
mihelopp, "arll hanken gottgör ränta, fil hög~t nio 
tiDndelar a" närmastföregliende lirs räntea\'kast. 
uing utug:u., ~brefter hela räntan. Skulle cmell('r. 
tid sparbanken n!lgon g!l.lg i framtiden gottgöra 
en ränta undersligande 3 %, mä hel.a det innc,;tå. 
endc kapitalet kunna av styrelsen för 5tockhohns 
Al1lalill' förening uppsägas och uttagas. 

Ult ag'lillg'sbeviset skall \'ara undeneckmll av 
ordfiiralldell och kassaförvaltaren i StockhOlms 
Amatör förening .• 

Fiiljandc nya medlemmar hava invalts för-
enlllf,:"en: 

Rran,\t, X G. ),L., kamrer, Banergatan 3. 
Jell!l(~I, J 0_ R, tjansteman. Kungslensgatan I 

Lylle"g'. A O., ingeniör, Birger Jarlsgatan 69 A. 
\\ 'ikstriim, G. F., fIl. kand., Ostermahnsgatan 59. 
Wistrnm, G., jägmästare. Jakob Westingata.l 5. 
af WAhlhcrg. D. E., överdirektör. Valh3I1a\'ä(!en 86. 

Den 5·5·192i. 

Ou Rietl., B. G., fänrik, Karlavägen 9. 
FrUllck. C. g. 1<., köpman. S:t Eriksgatan [2~ , 

Lilj:t. '1', L. D .. int!eniör. Ros!agsg-atan 8. 
Xyc,uj ,ler, II., ingen iör, 5keppargatan 55. 
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MEDDELANDEN 

FRAN 

SKjUT

KOM MITTEN 

Fältskjutning med terränglöpning den 10/4. 
Denna tä\'1ing ägde rum med sta r t frall Barkarby 

station och mil.! vid Grallby torp. Dc!tagarea ntale t 
var \ln~cfiir uet dubbl:l !Ilot föregAendc !tr, eU ly<1. 
ligt bevis pA att tävlingsfor1lleil är populiir bla.ld 
skytl arnOl. Amatörerna föredrogo dock att \,ila sig
de.1JIa g!lllt!: endast trenne deltagarc. Av dessa 
ble\" fiireningells nye medlem Gösta WikSlri}1ll lh 
gens baste skytt - ellsam med 24- träffar -

rri sli~ta: X:r 5 G. Wikström 157 p. 12~.6i 111./ 
• • 6 H. Frimall '53 p. /22.61 111./ 
• • 68 E. Källström 118 P. /17.80 m./ 

D:r Nils Gyllensvärds vandringspris. 
Tävlingen mt:lIan Östersunds Skyt1ef!ille och 

SI'lCkholms Amatörförening äger rum den 2<) ds, 
sAlun la samma <lag som "Folke Fagrells mi.lne .• 
För alt det dryg-a skjutprogrammet skall medhin. 
nas torde samtliga tävlande vara ule pl skjutba. 
nan redan kl. 10. 

Meddelande från Stockholms Skytteförbund. 
Om dc [ O st. mausergevär. som DirektiJr l'\ils 

l Iedberg skänkt till Je YTlg-re skyttarna. tävlas sA. 
lunda: 

I tä\"lingcn äga' deltaga skyttar tillhörande klas· 
serna I och Il. \'ilka uppfyllt nerla,lSt"cn (le for. 
dringar: 

Pur Id. l . Dc, som under är 1927 rI ... 1ta~it 
i minst (2) a\' Förbundets fä!tskjutning'ar. och som 
uppfylIl iordringarna för bronsmärket. samt \'id 
Ars~kihet 1927-1928 uppflytt.lts till kl. II. 

Fiir kf. Il . De. som under 1927 deltaJ:'it i minst 
tre (JJ a\' Förbundets fältskjutningar, uch 50111 

uppf~'llt fordri.lgarna för sill't:nnärket, samt " id 
årsskiftet '927-1928 uppilytrats till kl. III 

Oe .;älun la herättigade äga tävla om ged,ren \'i,1 
t:n lä\'lan, Slml :1\' hlilles i samb.ind mer1 Ilen för~ta 
av Förbundet är 1928 anorrlnade fältskjutningen. 
"an'id resultatet idn den ordinarie tiivlingen 
äknas. 
~kyttciörenin;{ (kompani) skall inlämna uppgift 

1\ (lcll1. som äro berättigade att deltaga i t:i\'!inl-!cn 
scnast I.J. (lagar dcssförinnnan. 

Itliir (len stadgeändring, som styrelsen för 
StQCkoholms Sk}'tteförbund gjort fö r detta \',\(1· 

rlring-spris, ej ble\' godkänd av fö rbundsmötet, 
kOllll1la dc ursp .-ungliga stadg-a rna all giill1a även 
för Aret" tävling. 

För kOlllmande år har O"erste Lindström UI)Psalt 
eH nytt \'andringspris, dA förbunllsstnclsens be. 
stäm mclser skola gälla, d. ". s. Je, som 'ä ro i.ttagna 
i !lrets program. 

.._ ............................................ --{ 

MEDDELANDEN i 

I 
IDROTTS-

, 
j , 

KOMMITTEN 
1 . .................................................... ' 

"Idrottsövningarna den 24 och 27 maj instiillas. 
Serie tävlingarnas andra omgAng börjar ti sdagl!n 

den 31 maj och fortsätter den 3 och 7 juni. Fe ':I. 
kampen blir säluolda först den 10 juni. 

Pro\' för idrottsmärket inom följande antal t::rup. 
per och grenar ha hi"ills a\"131!b a\' följande JIl('d

lemmar: 

Ulwenhielm, 
Pn~~ .. 

Grul>per. .. 
Falk. 
S\"ens,;;rm, 
Blix och N.r1en, 
H. Xilsso.l, 
Aminoff, Brunnberg, 
Klinteher" och ÅSlröm, 

.. 
3 
3 
2 
I 

I 

DIVERSE. 

Grenar. 
6 .. 
5 
4 
2 

2 

I 

,\Ied n;rcktör Harald SaMmollS uOdgrfllg har S. 
A. F . förlorat en av sina äldsta medlc llIlllar. Vid 
scna.slc styrclsesammanlräde utlalade ordföranden 
,1~gra minnesord ö\'er vär hädangAngnc medlem 
och t!av mer! några ord utt ryck åt den tacksamhet 
föreningen kande gemernot honom för "at! han 
under sin krafts dagar direkt och indirekt \'c rkat 
till föreningen,; h omma. 

Vid Direktör 50h1man5 jordfäst.,ing raratlcrarle 
en grupp föreningsmedlemmar med föreningens 
fana. Föreningen rep:-e~enterades ä\'en av sin or l. 
fÖran'le. En hyll.ling sä.lldes även genom blom
sterirmden. 

• 
Sekrete-aren är bortrest 23 jum-3 juli och J4 

-28 aU~"J,;jti. 
• 

Hl'rr Fredhorg litager sig att kontrollera sim
kUllnighetspro\' i StrömbarIc.l under juli efler till. 
säC"e1~(' pr 'elefon 2372 mellall kl. 1 t Lm.-I e.m .. 

Skjut ej upp med sirnkunnighetspnn-et till de. 
cember månad. 

• 
. Del blir billit:are att köpa tränin/.!"skoT\ fl kr .. ~:-

1111 OSlcrmahns idrottsplats iill all betala 50 ihe 
]le gå ':: 
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~--------A--M-A--T~Ö~R--E-R-!------~\ 

Eft~r dagens skytte~sultat vila 
Ni Eder bhl pi t n god och stil
full Olloman, och njutningen 
blir In större om golvet Ir ~-

klitt med en vacker malta. 
GIOm ej aU köpa dessa. hos 

ENGElSKA MAGASINH H . 
Eli .... • 11,. "J'(llpulal .. ~t.r. K.i/f "l' 31 DROTTNINGGATAN 31 

ptttltltlt .fIlto I(i"", .. mlllla 11I~,ltiflfu 
12 IIIlka/drpytl"'lr 

Strl"dln,,./,,,, 11m/a speti./nf{4r 
I ".~ttfW. gan/"" ,. IX}, QltD", .. n,,., 

AMATÖRE l ...... " ...... , .. ,,, .. ,, ... ,,.,,,,,,,,,,,,,, .............................. ,,,, ......... ,,,,,, ... 
Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om; att de ledas och 
skö t as av de basta 

FAC[{JlIÄN 
"" .... """", ........ , ... ""."""" ............... " ... ", ....... ,,,,,,, ... ,, ... ,,,,,,, .. 

Anglais' 

Anglais' 

Skytte- och 

Sportkostymer 

En das l kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A..B. (MEA) 

'-. .J 

Den o b I i g a t o r i s ka olycksfallförsäkringen 

rör Eder per,onal ordnu pi hasta sätt genom aU 

ingA som deliigare i 

O\lSI::SJOIOA OlYCKSI'ALLSI'ORSÄKRINOSBOt.AOET 

LAND OCH SjÖ 
Arbetsgivarnas eten fönäkringsiDrittniDg. Ersätter 

försäkringen i RiksforsäkringsaDIt.. lten. 

9.000 del lg. rei 100.000 f örs lkrade 

PALLAS BOKTRYCKERI J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Tel. Vasa 15674 
Oeneralagentu .... för Hansa. Um· 
nar premieofferter och ordnar 
!lila slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga resgods- och resolycksfllll-

AFFÄ RSTRVCK 
TIDSKRIFTER 
REKLAMTRYCK 

""""",,,,,,,,,,,,,., .... " ,,,,,,,, ... ,,,,,,.,,,,, 
6, ODENGATAN 6, 
TELEFON NORR ~604'; 
",.,.,,,,,,.,,,,.,.,,,,,, ... , .. , .. ,,,,,,,,.,.,.,,,,,, 

T r DNINOA R 
BOK A RBETEN 
KATALOG ER 

fÖlS. fä semesterresorna. 

Stockholm 192i. Boktryckerie1 Pallas 

Stockholms N:o 4. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

22:a ärg . 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

1927. 

lIt.eI.kllon .. , .dr."" Utdelas gratis lill 

föreningens medlemmar 
Ans.arlg utgiv,,..: SVEN SVENSON K,pl,n TOllt8TEN 800ElltQUIST 

K.rl ....... 20 

c·~_······"""··"·""···""·""""·"" · ···"·"""·""· · ·"""·""" ...................... ~ 
, : 
; ; 
i MEDDELANDEN ! 
, ; , 
l FRÅN , 

STYRELSEN 
L .................................................................................................. ~.) 

Följande nya aktiva medlemmar hava invalts : 
Brunnberg, S., bandagist, Västerlånggatan 44. 
Georgii-Hemming, T., hovrättsnotarie, Styrmans-

gatan, 35, II 
Klintberg, E. E., kon torist, Karlbergsvägen 22, III 
Landgren, P. G., ingeniör, Döbeln5gatan 17. 
Lönndahl , T., e. jägmästare, Upplandsgatan 67. 
Thorselius, G., försä ljare, Kristinebergsvägen 8. 
Derwinger, J . F., ingeniör, Hornsgatan 142,V 
Iverus, S. G., tjänsteman. Luntmakaregatan 18111 
Valley. O., tjänsteman, Karlbergsvägen 61. 
Willners. A. Tb. N :50n, musikdirektör, Grefg. 26. 
Willners, B. 8.. tj änsteman. Grefgatan, 26. 
lindberg, B. A. F., med. kand .. Sabbatsbe:rgs 

Sjukhus. 
Malmstedt, S. G., advokat, Banergatan, 41. 

Prisutdelning 

efter statsprisskjulningen den 18 september äger 
rum samma dag kl. 8 em. å Anglais festvån ingen. 

Det är skyttarnas önskan. att celebrera dagen, 

'fj':,Ue/V, ~d. 
9'//öcr 

Slac~halm T.l. N . 02 f7 

varför styrelsen inbjuder föreningsmedlemmar
na med damer till 

Supe med dans 

i anslutning till prisutdelningen. 
Det är visserligen tidigt på säsongen och sön· 

dagskväJl därtill, men vi bedja eder ej lå ta detta 
verka avskräckande, utan komma mangrannt. 
Då blir kvällen helt visst trevlig. 

Priset per person kr. 6 : 50, vari innefattas 
s3ndwiches, varmJ'.iIt, dessert , öl samt musik 
och betjäning. 

Program 

Klass l. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT· 

KOMMITTEN 

vid S. A, F:s statspristävling 
den "/" 1927. 

Huvudskjutning. 

En precisionsserie och en tillämpningsserie 
mol figurtavla, båda serierna på 200 meters 

@PCl'akilSC! 

9l§silöer, 

E!Taliobs{Ol'g f 
9'ClIlgC ~&dJildef('l'al'e - $ega... pl'ls!W.l'ofltl L ________ --' 
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avstånd. 2 provskolt äro tillåtna före preci 
sionsserien. 

Samtliga skolt avgivas i liggande siäIlning. 
Tid för vardera serien 5 minuter. 

Klass Il. 
En precisionsserie och en tillämpningsserie 
mot tredjedelsfigur båda serierna på 200 
meters avstånd. 2 provskott äro tillåtna 
röre precisionsserien. 

Precisionsserien omfattar 5 skott i lig
gande. 3 skott i knästående och 2 skott i 
stående skjutställning. Skjutningen skall 
fullgöras på en tid av. för resp. ställningar, 
3, 3 och 2 minuter . [ tillämpningsserien avgi
vas 10 skott i liggande ställning under en 
tid av 3 minuter . 

Klass IlI . 
En hastig precisionsserie och en lillämp· 
ningsserie mol tredj edelsfigur bäda serierna 
på 300 meters avs tånd. 2 provskotl äro till
låtna före precisionsserien. 

Klass IV. 
En hastig precisionsserie och en liJIämp
ningsserie mol tredjedelsfigur, båda serier
na på 300 meters avstånd. 2 provskotl äro 
tillåtna före precisionsserien. 

Hastig precisionsserie omfattar 5 skott i 
liggande, 3 skott i knästående och 2 skolt 
i stående ställning under en tid av 3 minu
ter. 

TiJlämpningsserierna för klasserna 111 & 
IV omfatta 10 skott i liggande ställning. och 
3.nsl1& till skjutning av dylik serie 3 minu
ter för klass III resp. 2 12 minuter för 
kl ass IV. 

Pris fördelningen sker klassvis, varvid iaktta
ges, aH uppdelning sker mellan skyttar tillhö
rande föreningens mäs terskapsklass och övriga 
skyttar tillhörande IV klassen. 

Extra skj utningar. 
Tävling A. (För skyttar tillhörande klass I) , 

En serie om 5 skott på 200 meters avstånd, 
skjuten inom en tid av 3 min. tiden för ladd
ning och skjutställningens intagande inbe
räknad. 
Mål: lO-ringad precisionstavla. 2 provskott. 

Insats: 2 kr. 
Tävling B. (För skyttar tillhörande klass II) . 

Skjutningen utföres lika med tävling A. 
Insats: 2 kr. 

Tävling C. (För skyllar tillhörande klass 111). 
En serie om lO skott i valfri reglementerad 
skjutställning på 300 meters avstånd, skju
ten inom en tid av 3 minuter, tiden för ladd · 
ning och skjutställningens intagande inbe' 
räknad. 
Mäl: lO-ringad precis~onstavla. 2 provskott. 

Insats: 3 kr. 
Tävling D. (För skyttar tillhörande klass IV) . 

En serie om tO skott i valfri reglementerad 
skjutställning p3. 300 meters avstånd, skju -

ten inom en tid av 2 minuter. tiden för ladd
ning och skju tställningens intagande inbe· 
räknad 
Mål : lO-ringad precisionstavla. 2 provskott. 

Insats : 3 kr. 
p r i s r ö r d e l n i n g: Al Klass IV B) 
Mästerskapsklassen. 

Täuling E. (För skyttar tillhörande klasserna l 
& II) . 

Högst 6 skott mot lO-ringad tredjedelsfigur 
på 200 meters avs t nd under en tid av t mi
nut. Liggande ställning. 

Insats: 2 kr. 

p r is f örd e I n i n g: gemensam för båda 
klasserna. 

Tävlin~ F. (För skyttar tiHhörande klasserna III 
&lV). 
Högst 6 skott mot ID-ringad fjärdedelsfigur 
på 200 meters avstånd under en tid av 1 mi
nul. Liggande färdigställning. 

Insats: 3 kr. 
Prisfördelning: A} klass III. B) 
klass IV. 

Tävling G. (För skyttar tillhörande klasserna III 
& lVI · 
En serie om lO skott, varav 5 i liggande och 
5 i knästående ställning på 400 meters av
stånd, skjuten inom en tid av 5 min ., tiden 
för laddning och skjutställningens infagan
de inberäknad . 
Mål : S-ringad precisionstavla. 3 provskott. 

Insats 3 kr. 
Prisfördelning: AJ klasserna III & 
IV. Bl Mäslerskapsklassen. 

Mästerska pss k j u tn in g. 
De 12 skyltar, som i huvudskjutningen för 

klass IV uppnålt del högsta poängantalet, äro 
berättigade alt deltaga i denna tävling, som till · 
går sålunda : 
al De 12 sky ttarna skjuta en vanlig och en has

tig precisionsserie. båda sederna på 300 me
ters avstånd mot 5-ringad tavla. 2 provskott. 

bl De 6 skyltar, som i al nått högsta samman
lagda poängantalel. tävla ånyo med en has
tig precisionsserie mot 5·ringad tavla på 300 
meters avstånd. 

c) De 3 skyttar, som i a) och b) nått högsta 
sammanlagda poängantalet. tävla ånyo med 
en vanlig precisionsserie mot 5-ringad tavla 
på 300 meters avstånd. Därvid anslås en 
tid av: för liggande och knästående ställning 
vardera 3 minuter och för stående 2 minuter. 

Den som i aj, bl och c) når sammanlagt hög-
sta poängsumma, blir mästerskytt. Vid lika 
p:längsumma sker särskiljning genom omskjut
DIng medelst hastiga precisionsserier. 

Mästerskytten erhåller stor silvermedalj med 
löpare. De 2 övriga som deltagit i sista omgång· 
en , shl, silvermedalj . Slutligen erhålla de 3 
skylta I' , f 0111, förutom de 3 förenämnda, deltagit 
i andra omgången stOr bronsmedalj. 
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Allmänna bestämmelser. 
t) Anmi': t- n till tävlingarna äger rum å banan 
nd St. Skuggan tävlingsdagen kl. 9-9,30 f. m. 

Efter anmälningstidens utgång molta~es icke 
lagon anmälan, då lottning omedelbart före
tagl'$ lör indelning i skjuliag. 

2) Berättigade att deltaga i statsprisskjutningen 
äro endast de skyttar, som under året lossat 
mmst 50 protokollförda skarpa skott och icke 
under året inom annan skytteförening skjutit 
sig anslagsberättigade. 

3) Varje deltagare skall erlägga en anmä ln ings
avgift av 1 kr. 

4) Skytt , som icke infinner sig vid upprop av det 
skjulIag, han blivit tilldelad, är icke berätti
gad att deltaga i tävlingen; erlagd insats Ater
betalas därvid icke. 

5) Skjutningarna utföras i enlighet med bestäm
melserna i 1927 års skjutprogram, varvid föl
jande särskilt torde märkas : 

Endast gevär av fastställd armernodelI 
m 96, med oförändrade siktmedel få användas . 

Gevärsremrnen får användas som stöd för 
geväret under förbehåll alt den är modellen
Iig och alt den icke lossas från någon av sina 
fästpunkter å geväret. 

Konstgjorda stöd eller medförda effekter 
få icke användas som hjälp vid något slag av 

skjutning. Särskilda anordningar å kläd
seln, avsedda att tjäna som stöd eller hjälp 
vid skjutningen, få icke förekomma. Gevärs
kolven får icke vid skjutning pinceras under 
rocken . Gevär med refllad eller avsmalnad 
kolvhals få ej användas. 

Tidmätare för bedömande av eldhas tighe
ten få icke användas. 

Efter sl utad serie skall ovillkorligen iakt
tagas, alt patronerna icke lämnas kvar i ma · 
gasinet eller paironiäget. 

6) J samtliga exlratävlingar erhåller 1/3 av del
tagarna pris. 

7) Utan tävlingsledarens särskilda med~fvande 
äger ingen i täulingen deltagande rätt att be· 
söka blindering eller lävlingsexpedition . 

8) Den som icke ställer sig ledarens föreskrifter 
eller dessa bestämmelser till efterrättelse, 
uteslutes från tävlingarna, varvid erlagda 

insatser och avgifter icke återbetalas. 
9) Ledare för tävlingarna ä r skjutchefen, 

Ställningen om Överate Stig Rålambs vand
r ingspris i S. A. F:s mästerskapstävling 

i skytte. 
K. A. Peterson ......... . tO poäng 
E. Hellsten ............. . 7 • 
A. Elmqvist ...... , •.... 4 • 
G. Säfwenberg .... , .. ,., 2 • 
H, Friman ............. . 9 • 
B. Gyllensvärd ......... . 5 • 
Hj . Werner ............. . 3 • 
T. Motbander ........ • . .. l • 

Korporatinnstävlingen den 15 maj. 

Trots ett allt annat än idealiskt skylteväder 
- morgonen ingick ju som alla minnas med snö
slask och blåst - firade korporationsiden även 
i år en stor triumf. Mer än 2000 skyltar hade 
hörsammat kallelsen och voro beredda alt göra 
sill bästa för sin korporation. 

Inom klass IV återfinna vi följande Amatörer 
på prislistan: 

No. 26 D. af Wåhlberg 183 p.; No. 35 A Ly
berg t81 p.; No. 36 H. Friman 180 p.; No. 44 B, 
Perman 179 p.; No. 52 E, G. HelIgren 178 p.; 
No. 64 A. Elmqvist 175 p. 

Vandringsskölden. 

Resultat av andra omgcingen den 22/5. 

I:sla skjutll. Summa: 
G, Mossberg 25 tro 29 54 
T. Ulf!. 26 • 28 54 
G. Säfwenberg 23 • 29 52 
H.Friman 25 • 26 51 
A. Flygare 24 • 26 50 
E. Pettersson 20 • 30 50 
K. A. Peterson 22 • 26 48 
A. Elmqvist 22 • 25 47 
F. Weidland 19 • 27 46 
E. Jennel 21 • '9 40 
HJ. Werner 11 • 27 38 
B. Iverus 20 • 13 33 
C. G. lindfeldt 18 • 10 28 

elaes Hultbergs vandringspris den 22 maj, 
Den första tävlingsgrenen lämnade följande 

resu ltat: 
H. Friman ... . ...... . ..... 43+ 50= 93 poäng 
H. Wester ................ 47 + 45= 92 • 
G. Säfwenberg . ..... . . .. .. 43+ 45= 88 • 
A. Elmqvist .............. 35+ 40= 75 .. 
C, G. Lindfeldt ............ 36+ 25- 61 .. 
B. Iverus ................ 44+ 15=59 ~ 
E. Pettersson ............ 43+ 15= 58 .. 

övriga grenar äro simning och orienterings
löpning. 

S. A. F:s vårutfärd ti ll Stens)ätten 
den 26 maj. 

l likhet med vad som flera gånger förut varit 
fallet de senaste åren ställdes kosan även i 1r 
till Stenslälten på Värmdön. Många kunna må
hända fråga sig varför resan alltid går dit då det 
finnes d många andra platser värda aU besökas. 
Men den som känner till huru oändligt svårt och 
riskabelt det är aU numera anordna fältskjut
ningar i Stockholms omnejd, det må vara nära 
eller ej. med tåg eller bå t. förstår mer än väl 
styrelsens beslut i det fallet. På Stenslätten {in
nas Waxholms Grenadjärers områden, varets 
utmärkta fältskjutningar kunna anordnas, lä tta 
eller svåra allt efter behag ; områden där 
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man ej behöver belara att en förlupen kula skall 
ställa till lråkigheter Och den som en gång va· 
rit med till Stenslälten vet vad naturen där bju' 
der. Därtill en liten stuga för de danslystna! 

Som vanligt ingick morgonen grå och föga 
gästvänlig, men föreningens ordförande hade ju 
utlovat en vacker dag. så del var hara att följa 
med. Och en vacker och skön dag blev det. Del 
ä r ju en gång för alla fastslaget, aH, om himlen 
är mulen vid avfärden, så sticker solen igenom 
bara Fjäderholmsöarna passerats. 

Alla voro belåtna med sin dag och loyade högt 
och tydligt alt följa med även nästa gång, ett 
rör övrigt mycket förståndigt beslut enär nästa 
~ång, d. v. s. å r 1928, blir S. A. F:s 25:te värut· 
lärd . Ett jubileum så gall som något och värt 
alt firas. 

I de båda ordförandenas frånvaro hä lsade 
skjulchefen deltagarna välkomna samt medde· 
lade dagens program och förutsättningen för 
huvud numret - fä ltskjutningen. Denna, såvä l 
som dagens extra nyhet, mästerskapstävlingen. 
var välordnad av sergeant Jansson, trevlig med 
_angenäma överraskningar. Till dessa hör först 
och främst första måle t. 1 l figur på 120 meter, 
vilka helt plötsligt blevo 3:djedelar när skyttar· 
na komma i färdigstä llning. För övrigt vara mA
len : 2} figurhuvuden på 170 m. 3) grå 13 fig. 
på 225 m. 4) l l fig . i front på 42S m. samt 5) 
kg. skyttar på 250 m. 

Till mästerskapstävlingen kvarstodo de 12 
bästa från fältskjutningen. Målen vara här : 1) 
grå l 4 fig . på 300 m. 2) 1 3 hg. på 225 m. samt 
3) l 1 fig . i sidled på 325 m. 

Skjultiderna varierade mellan 40 sekunder och 
1 minut. 

Föreningens förs te fältskyHmästare blev G. 
Säfwenberg, vilken för övrigt hade en säll synt 
lyckad dag. Bland damernas alla goda resul· 
tat mii rkas särskilt Fröken Gyllensvärds 44 
poäng. 

Enligt gammal sedvänja förrättades prisutdel . 
ning ombord på båten under färden hem. 

Vårutfärde ns prislista. 

Kloss A . (Mästerskapsklass.) l) G. Säfwen
berg 27 tr.; 2) B. Gyllensvärd 27 tr.; 3) T. vm 
26 tr.; 4} K. A. Peterson 25 tr.; 5) H. Friman 
24 tro 

Därefter komrno: 
6) B. Iverus 23 tr.; 7} l Hjelmström 21 tr.; 

8) A. Elmqvist 20 tr.; 9} E. Hellsten 15 tr.; 
Kla .. B. (3&4 kl.) l) H. West" 25 tr.; 2) F. 

Weidland 24 tr.; 3) G. Servin 22 tr.; 4) G. Wijk
ström 22 tr.; 5) E. Pettersson 22 tr.; 6) A. Fly· 
gare 21 tro 

Därefter komrno: 7) E. Jennel 18 tr .; 8) Erik 
A Ohlsson 17 tr. ; 9) E. G. Lindfeldl 17 tr. ; 10) 
E. Höjer 17 tr.; lt)SvenHollberg1 5tr., 12) 
Rich . Säderlind IS tr.; 13) Sig. Hellberg 11 tr .: 
14) N. Plthlman 10 tro 

Kla" C. (1& 11 kl.) l) O. Löfmark 15 lr.; 2) 
H. Nilsson 14 tr.; 3) O. Hultin 13 tr. ; 

Därefter komma: 4) R. Jennel, H. Hallin, 
Th. Lilja och C. Hallin . 

M ästllrskapel: 
l) G. Särwenberg .......... 27 - 15= 42 tro 
2) B. Gyllensvärd .......... 27 + 14= 41 .. 
3) H. Friman .............. 24+ 16=40 • 
4} H. Wester .......... . ... 25, 13=38 _ 
S) K. A. Peterson ..... , .. .. 25+ 11 =36 . 
6) T . Ulff .... ... ........ . 26+ 10=36 · 
7) G. Wijkström .......... 22+ 12= 34 .. 
8) F. Weidland ............ 24+ 10=34 . 
9) G. Severin .. .... . ....... 22+ 11=33 _ 

l O) E. Pettersson . . ... .. . .... 22 + 11 = 33 .. 
11) B. Iverus .............. 23+ 7= 30 • 
12) L Hjelmström ......... . 21 + 8= 29 • 

Ex tra tävling mot l O-ringad skottavla: 6 skott. 
Klasser 3, 4 och mästerskapsklass. 1) G. Säf· 

wenberg 56 p. ; 2J B. Iverus 53 p.; 3) G. Severin 
52 p.: 4) R. Säderlind 52 p.; 5) Bo GyJlensvärd 
51 e.i 6) A. Elmqvist 51 p. ; 7) H. Wester 50 p.i 
8) E. Pettersson 49 p, 

KlasseTfla I&/J 1) O. Löfmark 29 p.; 2) O. 
HuJten 28 p. 

Damernas tävling : 5 skott mot lO-ringad skol
tavla: l} Fröken G. Gyllensvärd 44 p,; 2) Fru 
C. Flygare 44 p.j 3) Fru B. Hellsten 38 \'i ; 4) 
Fröken M. Larsson 37 p.; 5) Fru R. öjer 
36 p.i 6) Fru G. Löwenh.ielm 31 p. : 7) Fru P. 
Säderlind 28 p.; 8) Fröken E. Kilander 25 p.; 
9) FrökQn M . Bennel 21 p .; tO) F ru M . Friman 
2Ip.; 11) Fröken Else Kalff 16 p. ; 12) Fru Ruth 
Wall 14 p. 

Tävlingen om Folke F agrelIs 
den 29 maj. 

mmne 

Täv lingen om Folke Fagrells minne samlade 
ett ovanligt slort antal deltagare. Alla vill e tyd
ligen vara med och strida om denna trofe, men 
varför ej fullfölja tävlingen? Åtskilliga voro 
de som icke deltaga på det långa avståndet last· 
än de låga rätt vä l placerade. 

RHalll l . lO!) _er 000 "'rw-r <lOO m. ilalpo1n,. 

l) Nils Gyllensvärd 
_ segrare - 50 & 45 47 & 50 43 235 
2) H, Friman 44 & 50 49 & 45 44 232 
3) F. Weidland 43 & 50 46 & 45 42 226 
4) A. Elmqvist 46 & 45 50 & 35 43 219 
5) S. Hellberg 45 & 35 42 & 50 37 209 
6) A. Flygare 45 & 40 41 & 45 35 206 
7) E. Höjer 38 & 50 43 & 35 39 205 
8) I Hjelmström 39 & 35 44 & 35 39 192 
9) B. lverus 45 & 30 40 & 10 43 168 

Tävlingen om D:r Nils Gyllensvärds v:pris 
den 29/5 

Den tredje - och tyvär r den sista - kraft
mätningen mellan ös tersunds Skyttegille och S. 
A F . om D:r Gyllensvärds vandringspris resul-
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ter ad e i ännu en seger för Gillet med 742 poäng 
mot 739. En lika knapp seger som föregående 
Ar. S.AF:s resultat : 
B. Perman .... . ... 96 p., Gillets hederspris. 
N. Gyllensvärd .... 95 _ 
E. Pettersson .... ,. 94 _ 
B. Gyllensvärd .... 94 .. 
H. Friman ........ 93 _ 
A. Elmqvist 93 • 
T. Ulff .......... 88 • 

S :a 739 

A. L.y.berg ..... ... 86 ,. 
E. HOler .......... 82 )1 

Stockholms Skytteförbunds vårutfärd 
den 12 juni. 

. Förbundets vårutfärd ställdes i år till det idyl
hska Gustafsberg på Värmdön och lörsiggick i 
strå lande sol och högsommarvärme. 

. AmatörernaJl voro som vanligt talrikt repre· 
senterade och å tföljda av fruar och barn med 
matsäckskorgar i långa banor. Dagen blev också 
mycket angenäm - ehuru jäktig på grund av 
extra-fältskjutningen i grupp 

Ur prislistan återgivas: Kl. IV. N: r 4) H. 
Friman 28 tr. ; N :r 55] E. Pettersson 24 tro 

Lagtävlingen för föreningsgrupper S. A. F. 
n:r 11 med 105 tro mot del segrande Svea Ing. 
laget med 127 tr. 

l Lagtävlingen i den fältmässiga skjutningen 
segrade Kungsholmens Skf. med 98 p. (41 tro i 
19 Hg.) S. A. F:s 2:dra grupp bestående av: G. 
Mossberg, E. Pettersson, S. Hellberg belade 
4 :de plats med 85 p. (36 tro i 16 Hg .) 

S. A F:s l :sta lag, bestående av: H. Friman , 
T. Ulff, B. Perman och F . Weidland kommo på 
6: te plats med 81 p. (17 tro i 30 fj~.) . 

Dagens bästa amatör blev H. Wester med 29 
tr. och vinnare av silverta llriken. Kapten Wester 
representerade för dagen si tt regemen te. 

Stockholms-Tidningens Riksskyttdä vliDg 
den 3 juli. 

Grupp l . 
A. Elmqvist ............... . 
B. Perman . ....... ....... . 
J . F. Lagergren .... ....... . 
Bo Gyllensvärd , .. . ..... .. . 
Nils Gyllensvärd ... , ....... . 

S:ma 

Grupp II. 

476 p. 
473 • 
463 • 
463 • 
443 » 

2318 p. 

A. Lyberg .... ... . . ......... 464 p. 
E. Heike .... ...... .... ,... 462 )I 

T. Ulff .................... 459 • 
F. Weidland .... ".,...... 455 _ 
B. Iverus .. . . ,.......... ... 422 )I 

S:ma 2262---=c::: 

Grupp III . 
G. Mossberg .............. 470 p. 
I. Hjelmström ........... ,.. 459 _ 
G. Wijkström .............. 455 _ 
E. Höjer ... ....... . ....... 451 • 
S. Hellberg ... ,............ 450 _ 

S:ma 2285 p. 

Hittills bästa föreningsresu lta t : 2343 poäng år 
1924. 

Stockholms SkarpskL 2:dra grupp belade se· 
gerplatsen inom landet med 2,424 poäng. Indi· 
v iduelI segrare Mauritz Eriksson, S. & L. med 
493 p. Individuell N:r 11 t A. Elmqvist 11S B. 
Perman. 

Göteborgs-pokalen den 7 augusti. 

Grupp 1. 

E. Heike .... , .... ,.......... 96 p . 
A. E lmqvist , . . . . . . . . . . . . . .. 95 » 
B. Perman .................. 92 • 
K. A Peterson ,.......... ... 91 _ 
H. Friman .",.............. 91 • 

S:ma -465 L 
Grupp II . 

B. V. Skogh ................ 89 p. 
E. Pettersson ..... .. ..... ,... 88 » 
B. Iverus ........ _ ........ .. . 88 ,. 
F. Weidland .. ,............. 85 » 
S. Hellberg ....... . .......... 84 • 

_-,S:::,=m0434 p:
Grupp 11/. 

Nils Gyllensvärd .......... ,. 90 p. 
Hittil ls bästa föreningsresultat : 466 p. år 1926. 
Pokalen erövrades för å ret av Södermalm & 

Liljeholmens Skf. med 488 p. 

Hederspriser erövrade på Svenska Dag
bladets vinterfältskjutning. 

(Komplettering till fö regående uppgift.) 

Med sammanlä~gning au poängerna för sduäl 
löpning som skjutning: 

9:d~ pr;,. 
Direktör G. Diedrich, heder.pri •. 

S. A. F:s l :sta lag: H. Friman .. ,... 285,12 
G. Särwenberg .. 279,56 
C. E. Nilsson-

Wiesel 262,36 
Gid . Ericsson .. 243,10 

1,070,14 

Med enbart skjulresultalet räknat : 
4:d" pri,. 

Djurgårdens $kytlau hederspris. 

S. A F:s l:sta lag: E. Jennel 
T. Ulff ....... . 
A. Elmqvist .. ,. 

24 tro 
23 • 
23 • 
70 tr . 
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12:1. pr/i. 

UaiveuiletJkaos ler E. TryggerIS hederspri ... 

S. A F :s 2:dra lag : B. Gyllensvärd .. 23 Ir. 
N. Gyllensvärd .. 23 ~ 
H. Friman . ..... 22 " 

l5 :d. pris. 

S. A. F :s 3 :dje lag: E. Pettersson 
H. Malmfors 
F. Weidland 

68 tro 

22 tro 
22 . 
22 • 

66 tro 
Ovanstliende hederspriser äro omedelbart upp

satta som vandr ingspriser i fältskjutning enligt 
de stadgar. som ä ro införda i årets program. 

Skarps 6:!e kompani mo! S. A. F. å 400 
och 600 meter den 9/10. 

Skarpskytteföreniogens 6:te kompani har ul
färdat följande inbjudan. som med glädje an
tagits : 

"Härmed får Stockholms Stads Frivilliga 
Skarpskytteförenings 6 :le kompani inbjuda 
Stockholms Amatörförening till tävlan om ett av 
direktör Nils Hedberg uppsatt vandringspris. 

Som första lävlingsdag föreslås söndagen den 
9 oktober i år. 

För tävlingen föreslå vi följande program : 
Tävlingen äger rum på 400 ocb WO meters 

avstånd med gevär M 96. 
Pd 400 meter skjutes mol lO-ringad lavla, tO 

skolt i va lfri skjuts tällning. 5 provskotl före 
se riens början. Markering efte r varje skott. 

På 600 me/er skjutes mol S-ringade 600-
meterslavlan, 10 skolt i valfri skjutställning. 5 
provskotl före seriens början. Markering efter 
varje skott. 

För serien inklusive provskolt är skjuHiden 
30 minuter A vardera avståndet. 

I tävlingen äger varje medlem i de bägge för
eningarnl!. rätt deltaga. Priset är eH 13.gpris 
och den förening, vars fem bästa skyttar å var
dera avståndet erhålla lägsta sammanlagda plats
siffra, erhåller priset för lrel. Platssiffra erh!lIes 
sålunda : Bästa man å vardera avstånden erhAlIa 
platssiffra 1, andra man platssiffra 2 o. s. v. 
Skulle platssiffrorna bliva lika för de bägge för· 
eningarna medräknas 6:te man o. s. v. tills sär
skiljning sker. 

Priset skall erövras 3 gånger utan ordnings
följd rör alt bliva ständig egendom. 

Den förening som erövrat priset för året, iklä
der sig skyldighet alt inbjuda till nästa tävling 
som skall äga rum någon söndag under oktober 
månad följande är. 6:te kompaniet anordnar 
detta r tävling. 

En anmälningsavgift av 1 kr. pr. skytt äger 
inbjudande förening rä lt upplaga för bestridan
de av markörkostnader. 

Vid tävlingen kan eventuellt samtidigt anord
nas insatsskjutning, men skall i så fall insatsen 
vara frivillig. 

Stockholm den 7 juni 1927 

rör Skarpskytleföreningens 6 :te kompani. 

Nils Hedberl!. 
Komponicht ' . 

Det gäller nu för varje ,.Amatön aU göra sitt 
bästa för sin förening. 

Skytteveteraner, 
F rån Skytleveteranerna har inkommit en in

bjudan till tävling å Kaknäs den 16 oktober för 
skyttar som äro födda 1877 eller tidigare. 

Om någon Amalör önskar deltaga, skall an
mälan göras genom skjutchefen . 

KakDäspokalen. 
Styrelsen har haH glädjen emotlaga inbjudan 

frAn Kaknäsföreningaroa all deltaga i deras 
sedvanliga tävling om Kaknäspokalen, trots alt 
Stockholms Amatörförening genom sin förflytt
ning till St. Skuggan ej längre äger rätlighet att 
tävla om denna pokal. 

Som vi alla veta har Kaknäspokalen tillkom
mit på initiativ av S. A. F. Tävlingen har varit 
mycket uppskattad ocb alltid emotsetts med 
stort intresse. 

Tyvärr ser det ut som om S A. F. icke kan ac
ceptera Kaknäsföreningarnas vänliga inbjudan, 
då vår eJl!en statspristävling äger rum just den 
dagen. För alt pokaltävlingen ej skall förlora 
den t jusning som alltid vilat över densamma 
på grund av det sätt på vilket den genomförts. 
_ en man från varj e förening i gemensamt lag 
samtidigt - bör samma förfaringssätt tillämpas 
allt fortfarande. Ingen förändring får göras för 
vår sku ll ; vi få sålunda avstå. 
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Riksskyttetävlingen. 

Den med stor spänning emotsedda riksskytte
tävlingen är nu över och ett minne blott 
- ett minne på gott och ont skulle man måhän
da kunna säga. Å ena sidan en lyckad organi
sation, en imponerande prissamling till de vä r
diga och en glansfull avslutning på Stadshuset 
- å andra sidan ett evinnerligt regnande, som 
botade aU översvämma allt och alla ocb som 
gjorde tävlingen till den mest cbanceartade våra 
skyltar väl någonsin varit med om. Men sön
dagen, d. v. s. mästerskapsdagen ingick med sol 
och värme och riksskyttetävlingen var räddad. 

Då endast en afton står till förfogande innan 
vårt medlemsblad går i press, inflyta här nedan 
segerresultaten samt amatörernas insatser i täv
lingarna i helt korta drag. Möjligen kommer 
en eller annan ytterligare med på prislistan. 

Mästerskytt. G. N. Bolin. Svea Lifgarde, 
245 p. Riksskyttetävlingens medalj i guld . 

Sel!rare i huuudskjutningerl: B. Bostrand. 
östersunds Skyttegille, 100 p. (7 st. 5 :2or 3 st. 
5 :10r) . 

S. A. F. indiv. N:r 74 B. Perman .... 98 p. 
lO 83 E. Jennel 98 lo 

:lO 110 G. Wijkström .. 97 lo 

" 137 K. A. Peterson . 96 lO 

~ 157 E. Hellsten . . . . 95 .. 
~ 179 G. Mnssberg . . 95 .. 

:lO 204 E. Heike . .. . . . 94 " 
:lO 230 E. Hessler .... 94 .. 
.. 349 A. Elmqvist 91 .. 
" 453 H. Friman ... . 88 » 

l mästerskapets 1 :sta omgdnl!: N:r 34 E. 
Jennel 94 p. N:r 50 8. Perman 92 p. 

I 2:dra oml!ången blevo de emellertid utslag
na på: E. Jennel 40 p. B, Perman 47 p. 

300 meter JO-rinl!ad taula 
Förbundstävlingen : Segrare Stockholms Sky t

teförbund med 721 p. 
Föreningstävling: Stockholms SkarpskyUe~ 

förening 6:te kompaniet 1 :sta gr. 375 p. S. A. 
F . N:r 6 med 359 p., H. Friman 93 p .. B. Perman 
82 p., T. UIff 91 p., A. Elmqvist 82 p. 

Indiv. segrare: K. Lundgren, Trollhättan 100 p. 

S. A. F. indiv. N:r 44 E. Heike 94 p. 
» 80 H. Frimao .... 93 .. 
lO 90 B. Perman . . . . 93 ,. 
" 112 K. A . Pete.rson , 92 ~ 
• 159 T. UIff 91 • 
lo 206 J . F . Lagergren , 90 lo 

Pris t. o. m. 85 p. 

400 meter. JO-ringad taula. 
Segrare: G. Grundström, Eksjö, 96 p. 

600 meter. 5-rinl!ad taula. 
Segrare: H. Aberg, Vimmerby, 49 p., 

Drottningens pokal. 
S. A. F. indiv . N:r SJ G. Mossberg .' 

• 102 B. lverus .. .. 
:lO 109 H. F riman 
,. 190 N. Gyllensvärd , 
,. 225 K. A. Peterson 

Priserna t. o. m. 40 p. 

Fäilskjutning i grupp: 

H. M. 

45 p . 
44 • 
44 • 
42 • 
42 • 

Segrare: Kungsholms Skyttegille, 83 tro i 13 
fig . Sma 122 p. S. A. F. N:r 5, 71 lr. i 8 fig, 
Sma 95 p. 

Laget beslod av: A. Elmqvist, H. Friman, B. 
Jverus. K. A. Peterson , Einar Pettersson, G. 
Säfwenberg, T. Ulff och F . Weidland. 

Grupptävlingar mellan föreningar kl. A. 
Segrare: Bohusläns Regemente, 82 tr., S. A. 

F:s 2 :dra lag N:r 10, 72 tro 
Laget bestod av : Bo Gyllensvärd, 20 tr., G. 

Säfwenberg, 19 tr., K. A. Peterson, 18 tro och 
Einar Pettersson, 15 tro 

S. A. F :s l:sta lag N:r 15, 69 tr, 
Laget bestod av: H. Friman, 20 tr., A. Elm

qvist, 18 tr., F. Weidland, 17 tro och T. Ulff, 
14 tro 

Gruppfäulinl! mellan lörbund: 
Stockholms Skytleförbund 285 tro 

lndiv. segrare: J . Olsson, Hudiksva ll , 23 tr., 
H. K. H. Kronprinsens pokal. 
S. A. F. indiv. N:r 71 H . Frimlln .. . . 

,. 75 B. Gyllensvärd . 
,. 167 G. Säfwenberg . 

:lO 247 A. Elmqvist 
l' 266 G. Wijkström .. 
:lO 320 E. Jennel 
l' 343 K. A. Peterson . 
,. 384 B. Iverus 
• 395 F. Weidland 
,. 398 E. Heike 

Pris t. O. m. 17 tro 

20 tro 
20 • 
19 • 
18 • 
18 • 
18 • 
18 • 
17 • 
17 • 
17 • 

~,~,~o~~ (I FÖRSÄKRING 
Kr. 6.000.000 
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Velflranlävling. 

H uvudsk j ulning: 
Segrare : G. E. Sandström, Urshult, 99 p., S. 

A. F. Jndiv , N:t 21 Gid . Ericsson, 76 p. 

Ex/ra veleranlävJing: 

Segrare: P. O. ArvidssoD, Stockholm, 97 p.t S, 

A. F. lodiv. N:r 22 Gid. Ericsson, 82 p. 

Spegeln (t. o, m. fl /S 1927) 

Diplom. 

Blix, Ivar 
Elmqvist, Axel 
Ericsson, Gideon 
Flygare, Arthur 
Friman, Harry 
Gyllensvärd, Bo 
Gyllensvärd. Nils 
Heike, Edward 
Hellberg, Sigurd 
Hellsten, Eric 
Hessler, Emil 
Hjelmsträm, Ivar 
Hellberg, Sven 
Höjer, E. 
Iverius, Birger 
Jeonel. Eric 
Lagergren. J . F . 
Lyber(l:, Axel 
LändahI. 
Malmfors, Henning 
Mossberg, Gustaf 
Mothancler, Tore 
Petman, Bertil 
Pelerson, K. A. 
Pettersson, Ei nar 
Rudberg, Inge 
Skogh, B, V, 
Säfwenberg, Gösta 
Söder lind, Richard 
Tengstrand, 
UIff, Tore 
Weidland, Frans 
Wester, H. 

49=47 -
50=50=50 
= = = 
47=47 = 
49= 48= 47 
50= 48= 48 
50= 50= 49 
49= 49= 48 
= = = 
48 = = 
47=47= 47 
50=50-49 
49=47=47 
49=49=49 
411=48= 47 
50=49=48 
50=49=48 
50=50==50 
= = = 
48 = = 
48=411=48 
48 = = 
50 = = 
50=50=50 
50= 49=49 
49= 47 = 
49=48=47 
49=48-47 
47 = = 
= = = 
50=48=48 
48=411=48 
47 = = 

Guldmärke. 

Källström, Eugen 
Severin , 

- = -
= = 47 

Lindberg, Sven 
Lunding, 
Löfmark, O. 
Nilsson, Hans 

Sandqvist, A. 

Silvermärke. 

49= 49=48 
48=46 = 
47=46 = 
50= 48= 48 

Bronsmärke. 

48= 47=47 

= = = 
50= 50= 50 
50 = = 
50=50= 50 
50-50= 45 
45 = = 
50=50=45 
50=50=50 
50 = = 
= = = 
45= 45= 45 
50- 50= 45 
50=50= 50 
50=45=45 
50 50=50 
50=50=45 
50 = = 
50=50=50 
= = 50 
= = -
50=50 = 
= = = 
45 = = 
50=50= 50 
50=50= 50 
50 = = 
50 = = 
50=50=50 
= = = 
50=45 = 
50-SO=50 
50=50=50 
45=45 = 

- _ 45 
45 - -

50=50=50 

- - = 
- = 

................................................ ..... ~ 

MEDDELANDEN ! 
FRÅN 

IDROTTS

/(OMMITTEN 

l , , 
l 
l 

~ , , 
l 
~ 
! , 

................................................. ~ .. ) 

o rien terin gsl öpni ngen 

Om Idrottsbladets hederspris ägde rum den 
24 april tillsammans med försäkringstjänstemän 
nens idrotlsring. Start i trakten av Handens 
station. Banans längd var c:a l mil, och kon· 
trollstationerna tre. Resultatet blev följande: 

S~niorer: I) Axel Bmbn 1 t. 37 min., 2) Einar
Ni lsson l. 52 min. 

Old boy •. yngre: 1) Harry Wester I. 31 min ., 
2) Torsten Tegner l t. 33 
min .• 3) C. A von Friedrichs 
och Sven Svensson t t. 46 
min .• 5) E. Lindbobm. 

Old boys. äldre: l) E. Fryden 1 t. 31 min., 2) 
G. Åström l t. 55 min .. 31 K. 
Nybe,g, 

Major Fryden och kapten Wester använde 
samma tid och får var sin inteckning i Idrottsbia· 
dets hederspris. I tävlan härom är det ingen klass· 
inde lning. Hur vore det att ändra bestämmel· 
Serna så, a tt endast oldboys tävla därom? Dessa 
ha i denna tävling hedrat sig. 

SerietävJingarna 

toga sin början den 6 maj under vackert väder 
och vid en temperatur av + 7°. Emedan vär· 
men lät vänta på sig och termometern under den 
närmast följande tiden till och med sjönk under 
det nyss angivna gradtalet, blevo emellertid täv· 
lin~arna uppskjutna upprepade gånger och av· 
slutades först den 7 juni. Tävlingarna räknade 
ungefär samma antal deltagare som föregående 
Ar, dock fullföljde a ll enast 14 tävlande samtliga 
grenar emot 22 år 1926. 

Resultaten framgå av följande tabell: 
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Seniorer: 

Svensson 
Nilsson 
Hellaren 
Nyl~n 
Blix 
Påhlman 
Klinleberg 
Fomstedt 

Oldboys A: 
Falk 
Löwenhielm 
Poss 
v. Friedrichs 
H. Åström 
Brunnberg 
Bylund 

Oldboys R 
C. A . Nilsson 
AminoH 
G. Åström 
SÖderbäck 
Fredborg 
Ahlander 

lOD m. 
12,0 
13,1 
13,6 
13,4 
13,3 
13,4 

14,3 

12,2 
12.5 
13,5 
13,0 
13,3 

13,4 
14,6 
13,5 
14,3 
16,1 
15,2 

400 m. 
58,2 
64,5 
63,6 
64,7 
66,0 
73,3 
66,7 

58,0 
60,8 
60,1 
64,4 
66,0 
63,2 
66,6 

64,8 
65,5 
65,2 
69,0 
89,0 

1,500 m. 
5,35,0 
6, 9,1 
5,1 t ,3 
5,59, 1 

5,23,8 
5,13,0 
S, 1,8 
6, 8,3 
6, 18,6 
5,13,4 

5,15,6 
5,22,0 
5,59,5 
5,48,7 
7,21,0 

hÖJd 
1,50 
1,35 
1,50 
1.45 
1,55 
1,30 

1,30 

1,45 
1,40 
1,40 
1,35 
1,15 

1,30 
1,40 
1,30 
1,15 
1,00 
1,30 

Dessa tävlingar avgöras från och med I år 
efter poängsumma, den förut använda platssiff~ 
reberäkningen har dock utsatts för jämförel. 
sens skull. 

Femkampen 

som ägde rum den 14 juni, var 55, till vida 
märklig, aU tävlingens bäste man, Svensson, 
uppn tldde 2,415 poäng. Därmed överskred han 
den stipulerade minimipoängen för ett av Dir. 
Helmer Langborg inom denna tiivling uppsatt 
vandringspris och erhöll alltså en första inteck· 
ning i priset. Minimipoängeo är numera sänkt 
frAn 2,600 till 2,400 poäng. 

Förutvarande bästa resultat hava varit : 
1924 Zerling ............ 2,582 poäng 
1925 Heike ...... . . . . . . . . 2.356 • 
1926 Falk .............. 2,178 • 

l simtävling å 500 ro. den 58 nåddes följande 
resultat : 

Seniorer. 
Bli.x . .. . ...... .... _ . 
HelIgren .. _ ........ . 
Nylon """ _" '" 
H Nilsson . ....... . . 
Särwenberg ... _ ... , 

Oldboys. 

ID min. 
11 • 
12 • 
12 • 
12 • 

Brunnberg . . .. . ... 12 min . 
Friman ...... . . . ... 13 )o 

Löwenhielm . . . . . . . . 14 )I 

58 sek. 
58,5 • 
5.2 • 
6.6 • 

52,6 • 

44,5 sek. 
8 • 
1,8 )I 

IAngd 
5,67 
4,94 
4,58 
4,57 
4,65 
4,35 
4,82 

3·st~g 
11,45 
10,55 
10,28 
9,23 

kula 
16,03 
17,85 
14,25 
14,89 

15.41 
15,45 
10,79 
14,29 

diskus 
49,88 
49,93 
39,72 
45,20 
40,81 
29,24 
16,85 

Spjut skott poIng 
51,04 13 7,018 
56,21 20 5,%9 
49,97 25 5,882 
49,95 31 5,518 

4,90 
4,80 
4,57 
4,80 
3,49 
3,91 
4,25 

4,55 
4,45 
4,52 
3,90 
3,20 
4,18 

10,27 
10,10 
9,99 

10,30 
7,55 
8,85 

9,26 
9,64 
9,50 
8,15 
6,87 

19,15 
17,04 
15,38 
14,98 
12,36 

12,92 
13,15 
15,68 
12,56 
11 ,51 
12,22 

58,04 
42,54 
43,65 
48,11 
34,81 
40,47 
38,28 

40,57 
37,59 
42,06 
35,82 
29,29 
33,34 

3,879 
2,987 

29,40 2,670 

58,88 
48,66 
53,38 
51,80 
38,05 
32,55 

45,56 
60,13 
44,32 
28,SO 
24,99 

1,355 

12 7,024 
24 6,325 
26 6,080 
27 5,689 
44 4,045 

3,563 
1,709 

16 5,329 
20 5,269 
19 5,224 
34 3,970 
45 1.744 

2,027 

I tävlan om Claes Hultbergs vandringspris, 
som avgjordes samtidigt, deltago Säfwenberg 
och FrimaD. 

Nylcn, H. Nilsson och Brunnberg utsträckte 
simningen till 1000 m. och klarade därmed ut
h!tllighetsprovet för idrottsmärket. 

Tiokampen. 

I likhet med föregående å r hade en regnperiod 
förlagt sig så olämpligt som till tiden för vAra 
mästerskapstävlingar i tiokamp. Det re~nilde 
hela fredagseftermiddagen, hela natten till lör. 
dagen och hela lördags förmiddagen till kl. 3 
middagen . Kl. 4 började tävlingarna på tunga 
banor, vilka solen dock gjorde ett svagt försök 
aU bättra på, Tio medlemmar hade infunnit sili[, 
nio fullföljde tävlingen. Kl. 11 söndagsförmid. 
dagen voro tävlingarna avslutade, kL 2 började 
regnandet på nytt. 

Resultaten blevo: 

Seniorer. 
Svensson .. ... .. . _ ....... . 
Blix ... ...... . .. ......... . 
H. Nilsson . _ ...•...• . .• • .... 
Dervinger ................. . 

4,535 poäng 
2,669 lO 

2,325 • 
561 • 

Oldboys A, 

Falk , " " "" '." "" "'" 
SandelI ....... ... , .... . 

3,562 poä ng 
3,140 » 

Löwenhielm ., .. , .. , ....•... 
Bylund .. . ...... ... ....... , 

2,659 )I 

1,898 ,. 



10 STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMS"'B"'L::.AD::--___ _ 

Oldboys B. 
AminoH . ...... .. .. ....... 1,494 poäng 
C. A. Nilsson ........... . .. 1,316 :
Bland de individuella resultaten märkas: 

JOO m. 
Svensson ...... .. .......... _ . 
Falk .................... . . 
SandelI ................... . 

Längdhopp. 

Svensson ................. . 
Sande lI ................... . 
Falk .........•..... . ...... 
H. Nilsson ................. . 
Blix ..................... . 

Kulstötning_ 
H. Nilsson .... ............ . . 
Falk ......... . . .......... . 
Löwenhielm ...•...•........ 
BIi.x . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 
Svensson 

Höjdhopp. 

Blix . . . .................. . 
SandelI ................. .. . 
Svensson .... . ............ . 
Falk, Löwenhielm och Bylund .. 
H. Nilsson och Aminoff ....... . 

400 m. 

Falk ....... ........ ...... . 
Svensson ................. . 
SandelI . , . , .. , .......... .. . 
Löwenhielm ............... . 

Häcklöpning. 

Svensson .' ............... . 
H. Nilsson och Saodell ....... . 
Falk 

Disku$kaslning. 

Falk .......... . .......... . 
Svensson .............. .. . . 
Löwenhiclm ...•...•...... 
H. Nilsson ............... . 
Blix .............. ....... . 

Stavhopp. 

Löwenhcilm och Svensson 

Spiutkastn~ng. 

H. Nilsson ............... . 
SandelI ................. . 
Bylund ......... • ... . .... 
Am inoH .......•.• ....... ' 
Falk .........•... . ........ 
Svensson ....... • . . ...... , . 

11,8 sek. 
12,8 s 

12,8 s 

5,62 met. 
5,42 • 
5,18 • 
4,84 • 
4,76 • 

9,51 met. 
9,46 • 
8,94 • 
8,83 
8,68 • 

1,55 met. 
1,50 :. 
1,45 • 
1,40 .. 
1,35 • 

58 sek. 
58,5 :. 
63 • 
63,6 .. 

18,1 sek. 
23,1 .. 
23,2 :. 

30,22 met. 
28,00 • 
26,89 • 
26,82 • 
25,70 • 

2,SO me\. 

37,70 met. 
36,78 • 
35,00 • 
34,71 • 
33,70 • 
32,95 • 

1500 m. 

Svensson ............ 5 min. 14,5 sek. 
c. A. Nilsson ........ 5 • 17,5 • 
Löwenhielm .......... 5 • 21,7 • 
Falk ................ 5 • 24 , 
Bli" ................ 5 • 28,4 • 

Stockholms Amatörförenings prisfond 
för tiokamp. 

Emedan ett par medlemmar lämnat bidrag 
till fonden mer än gång, lämnas härmed ett full
ständigt sammandrag över fondens inkomster 
till den l september 1927. 

Fredborg, Thor, inköpschef .. ....... . 
Hansson, H., köpman ..... . .. , ...... . 
Loya, Martin, taxeringsassistent ..... . 
Löwenhielm, Ernst amanuens ... .... . 
v. Mentser, Baltzar, jur. kand ........ . 
v. Mentzer, C. 8., jur. kand., notarie .. 
Poss, Josef, notarie ............... . 
Poss, Paul, assessor ..... .. ........ . 
Rålamb, S., överstelöjtnant ......... . 
Sandell. C. F. V., assessor ......... . 
Segerlind, Fr., ingeniör ............. . 
Stefenson, H .• assessor ............. . 
Wijkman, G .. taxeringsassistent ..... . 
Zerling, Paul, köpman ............. . 
E. H ............. ... .............. . 
~-d ..................... .... . .... . 
---g ..... . . .. ......... .... ... . . 
En amatör . .. ......... ........... . 
Ränta till 31 12 1926 ............ .. 

20,-
5,-
5, -

65,-
10, -
10,-
50,-
10,-
15,-
15,-
50,-
5,-
5,-

50,-
10,-
5,-

10,-
5,-
5,-

S;ma Kr. 350:

Eventuella bidrag emottagas fortfarande av 
amanuensen Ernst Löwenhielm, adress Mynt
verket. 

~ 2 mom. 1 av fondens stadgar lyder : 
Vinnare av priset blir varje medlem, som ge' 

nom deltagande i S. A. F:s mästerskapstävling
ar i tiokamp under ett flertal år uppnått en sam
manlagd poängsumma av 25,000 poäng. 

Efter två års tävlingar är ställningen mellan 
deltagarna, av vilka flertalet endast deltagit ett 
år. följande : 

Verkligt poing. Beriiknal poang. 
Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9,305 
Falk ......... ................. 7,395 
Löwenhielm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,278 
SandelI ......... ............... 3,140 
C. A. Nilsson ... . .. o .. • .. .. .... 3.004 
Heike . .......... • . . . . . . . . • .. . .. 2,559 
Aminoff . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 2,239 
Aström . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .. 2,043 
Hans Nilsson . . . . . . . . . • . . . . . . .. 2,020 
Bylund .......... 1,898 
HelIgren ..... .. .. . . . . ......... 1.237 
Stefenson ........ 1,203 
Palmer . ...... . ••..••....•. . . . 973 
v. Friedrichs ...... 929 
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Aminoff 
Blix 
Bylund 
Brunnberg 
Falk 
Fornstedt 
v. Friedrichs 
Fredborg 
Friman 
Hallden 
HelIgren 
Hörlin 
Löwenhielm 
C. A. Nilsson 
Hans Nilsson 
Nyh~n 
Palmer 
Ponsbach 
Poss 
SandelI 
Svensson 
Säfwenberg 
Svedfelt 
Åström 

Idrottsmärket 1927. 

SImning 
200 m Hopp Hastighet Kast 

1 l 1 1 
121 1 
1 1 I l 
121 
l 223 
112 
122 
I -
l 
1 
l 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

1 
l 
2 

2 
l 
l 
l 
1 
2 
2 
l 

2 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
3 
1 

1 
2 

2 
l 
3 
1 
l 
1 
2 
l 
3 
1 

1 

UthAI
lighet. 

1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 

l 
l 
2 
l 
l 

1 
1 

Siffrorna beteckna antal grenar med ~odkända 
resultat inom varje grupp. 

Medlemmarna erinras om löpning 10,000 m. 
den 6 september kl. 7 cykelåkning 20,000 m. den 
.11 september Ö. I. P. kl. 10. provdagar för 
Idrottsmärket nlla fredagar under uptember 
månad kl. 1/2 7. 

Tävlingen å löpning 10,000 m. ägde program
enligt rum tisdagen den 6 september. Såväl 
vädret som banorna voro idealiska, vilket ocks! 
synes av resultaten. Det var ganska livligt på 
löparbanan, då förutom vAra 9 medlemmar, dels 
D. N. hade några märkesmän ute på samma di· 
stans. dels en del föreningar hade prov- och täv
~ingar på olika distanser och slutligen åtskilliga 
Idrottsmän lågo och tränade. Tack vare aH 
kontrollanterna voro icke mindre än 6 st. vållade 
varvräkning och tidtagning inga större svårig
heter. trots det hastigt inbrytande mörkret. För 
framtiden torde det dock vara säkrast aH låta 
huvudstarten gå kl. 1/2 7. Nu startade 5 med
lemmar kl. 7, 2 st. kl. 7,6 och 2 st, kl. 7,16. 

De individuella resultaten blevo: 

Säfwenberg 

Hörlin 
Friman 
Bylund 

Seniorer: 

Oldboys A, 

• ............... o' •••• Svedfelt 
Falk 
von Fri~d~i'c'h's" " "" "'''''''' . ..... .. ..... .. 

OldboY$ B : 

41 m. 7 s, 

42 m. 39 s. 
43 ~ 19 • 
44 l> 19 ~ 
45 s 15 l> 

45 • 37 • 
48 . 2,5 . 

Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41 m. 17 s. 
Aminoff ......... . .......... ,. 43 • 28 :. 

.",,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,, .. ,,,,, ...................... ",,,,.",, ... ,,,,,,,, ..... ,., ................... ,.,,,,.,.,,, .. ,.,.,.,,.,.,,,,.,,,,, .. ,,,,,,,, .. ,.,,, .. ,., ...... , .. ,., ........... " ................. ",., .. .. .... , ..... """",.,., .... ,.,,,,., .. ,,'.,,,,.,., .... , ...... , ...... , .... ,,, .... ,""", ...... , ..... ",., ...... , .......... ,. ".... ", ... ,,, .. ... " ... """, .... , ........ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... , ........ ,., ..... ,, .. ,., .... ,, .. , .... ,.,.,.,,,,,,,,,, .. , .... , 

Gynna 

Medlemsbladets Annonsörer! 

"""."""" .,.,."".,."".".,.,.".,.".,.,.".,.,.".,.""".,."".,.".,.""" " ,.,.".""", "'"'''''''' , ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""."",,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, """""",,,,,,,,,,,,.,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,, .. ,,,,, .... ,,,,,,,, ... """"'",,''' """'"''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",,,, .. ,, 
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r--------A~M~A~T~Ö~· ~R~E~R~!------~) 

Efter dagens skylteresultat vila 
Ni Eder bäst pi tn god och stil· 
full Ottoman, och njutnina:en 
blir In större om golvet Ir be

klitt med en vac:ker malla. 
Olöm ej alt köpa dessa hos 

[N&HSKA MAGASINH U , 
Ett Q~ .4,.. "la J~rial,.6nstlr. KtlpitJ a. 31 DROTTNING CA T AN 31 

"""',,,al /flita Klf1II4/IIDtta l/fl/fhdll,,. 
\... 12 tlUIIfl /4",.!uur. 

Sj{urdi"a.i~lIr "önla rper/ala/flf, 
I /fUll/o,. 1fI1Tl11f~" «h tJt/" .. nIl6,., 

.. 
f d1 ATORElRI .. ,,,,, ....... ,,.,,,, .... ,, .. ,,,,,,,,.,,,,, .... ,,,,,,.,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,, ... ,,,,,, .... ,,,,,,, 

F 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
skötas av de bästa 

• 
K N 

.""." """""".""."."."" .. """, .. """".",.,,,,.,.,.,.,.,,,,,, ... ,,, .... ,.,.,., 

Anglais' 

Anglais' 

Skytte- och 

Sportkostymer 

En dast kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A·B. (MEA) 

Den o b l i g a to ri s ka olycksfallförsäkringen 

för Eder personalordn.. på bästa sätt renom .lt 

inri. lom delägare i 

O\lSI::.SIDIOA OLYCKSI'AWI'ORsA.KR1NGSBOI.AGET 

LAND OCH SjÖ 
Arbetlgi .... rnu eren försäkrinrsinrittninr. Ersätter 

fönikr~ i Ribfötaikrmgune,·1teo 

9.000 delligare ; 100. 000 för .l krade 

PALLAS BOKTRYCKERI J. H A L L M A N S 
försäkrings byrå 

Odeng. 36, Tel. Vasa 15614 
Generalagentur fö r Hansa. läm
nar premieofferter och ordnar 
alla slag av försäkringar. Obs.! 
BiIIig2 resfocls- och re50lycksfall-

AFFÄ RSTRYCK 
TI DSKR IF TER 
REKLAMTRVCK 

,.,.,.,,,,.,.,.,,,,.,.,.,., .... ,,,.,., .... ,.,.,.,.,.,, 
69 ODENGATAN 69 
.TELEFON NORR ,,60.1'; 
,., .. ",.,., .. ",., ...... , ... , ......... "",,,,.,.,.,. 

TIDNINQAR 
BOKARBETEN 
KATALOOER 

förs. f semesterresorna. 

Stodc:holm 1927. Boklryckeriel Pallas 

Stockholms N:o 5. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

22:a årg. 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte, 

1927, 

Utdelas gratis till 

f Oren ingens medlemmar 

~. 

An .... arl' 1,Il,lvarl: 

( 
~ .. 

,. ...... ~ ................................................................................................. ~ 
~ , , , 
! MED D ELANJ2 EN 

I '~N! 
, STYRELSEN i 
j ! 
L ............................... _ ................ _ ............................................... ~ . .:: 

Vid senaste styrelsesammanträde hava föl
jande nya aktiva medlemmar invalts: 
Carleman, T. proiessor, Sveavägen 33. 
Hallden, G. F.t byggmästare, Valhallavägen 14. 
Helin , C. A., assurans tj änsteman, Kungsgatan 9. 
Hell sten, N. E., kapten, Västmannagatan 4. 
Landing, S. R., jägmästare, L:a Bältgatan 5. 
Reinicke, W., tj änsteman, Schelegatan 13. 
Rönnmark, B. W., farm. stud., Odengatan 54 A. 
Sa ldeen, B. G. M., med. kand., Flemminggatan 

16 A. 
Truedsson, C. M., grosshandlare, Katarinaban· 

gata Il. 
Walman, K. H. B., inspektör, Flemminggatan 

3. 
Åberg. C. J., ingeniör, Sköfde. 
österdahl, J . G. E'f fil. mag., Flemminggatan 

16 A. 
Föl jande adressförändringar hava Ilnmälts :.. 

Ordföranden: Grevmagnigatan 6. Tel. Ö. 9449, 
Skjulchefen : Sveavägen 117. Tel. 81413. (Sam
tal till kontoret endast i särskilt brådskande 
och viktiga ärenden) . 

'iT=ef'c" ~d, 
gjfoe, 

SVEN SVE,NSON 

Ro,bkdonlnl .cr .... , 
KIplin TORSTEN SÖDfilRQUIST 

Kl rll.I."n 20 
S,...,..~oltfl Tol. N. &2 fl 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMMITT EN 

Statsprisskjutningen. 

S A. F :s statspris- och mästerskapstävling 
avhölJs den 18 september i utmärkt skjutväder. 
Anslutn ingen var livlig, och föreningens mera 
aktiva skyttar hade mangrant infunnit silt. Sam. 
manlagt deltogo ett 50-tal skyttar. Det .~ar 
första gången, denna föreningens stora 1rsmost· 
ring ägde rum vid Stora Skuggan. Tack . vare 
de goda anordningar, som här stå förenll~.gen 
till buds, kunde täv lingsprogrammd genomforas 
snabbt och säkert. Skjutningarna kunde sålun· 
da försiggå under de bästa betingelser, och 
hela dagen rådde en synnerligen gc;>d tä:vlings: 
stämning. Skjutningarna blevo Visserligen l 

någon min fördröjda i följd av väntan på ?e 
lagskyttar, som välvilligt åtagit sig aU före ~Itt 
deltagande i statspristävlingen företräda for
eningen i den vid Kaknäs samma dag avhåll.na 
tävlingen om Kaknäspokalen. Icke desto mm
dre hunno tävlingarna dock avslutas, medan 
solen ännu strålade klart över Stora Skuggan. 

9Z§Siwu1 

~koIisIO'!I f 
L __ c:g).:.'P_e_,_alå_u_,,_e_I __ -, 97Cu,,!lt. P7&OJiloefe,a,e ~ $egå, pn'sktualll/ L ________ --'" 
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Dagens mest framgångsrike skytt blev A. 
Elmqvist. Efter alt först i tävlingen om Kak· 
näspokalen hava tillfört föreningen en so- och 
en 48~poängsserie hemförde Elmqvisl segern i 
huvud skjutningen inom mästerskapsklassen med 
98 poäng, tillförsäkrade sig framsjulna place
ringar bland pristagarna i samtliga exlratäv
lingar, bestod därefter lyckligt de olika omgång
arna i mästerskapstävlingen och utgick ur den
na såsom föreningens mästerskytt för året. 
Den nye mästerskytten är väl beprövad inom 
föreningen. Sedan en lfing följd av år tillhör 
han del e litgarde, till vilket föreningen i försla 
rummel salt sin tillit, då del gällt representation 
i olika skjutningar, och ingen torde därvid hava 
visat sig mera pålitlig än Elmqvist. Han kan 
därför med heder bära mästartiteln, som han nu 
erövrat för första gången. 

Vid tävlingarna uppnåddes för ö~rigt en 
mångfald goda resultat. Bland prestationer, 
som särskilt förtjäna uppmärksammas, må 
nämnas F . Weidlands överlägsna seger i huvud· 
skjutningen inom klass IV med det av aU. sA 
livligt eftersträvade l00·poängtalet, och Hj . 
Werners ståtliga 50-poängserie med 8 vita i den 
5 skott i liggande och 5 i knästående ställning 
omfattande tävlingen på 400 meter. En ange
näm överraskning beredde två nyvordna med
lemmar. Rönnmark och Åberg, båda tillhörande 
klass IV. De tillkämpade sig nämligen goda 
placeringar bland pristagarna såväl i huvud
skjutningen som i samtliga exlratävlingar, och 
dcr3.S prestationer voro därjämte av det slag. 
som bör inge goda förhoppningar om deras 
framtida insatser och även kunna tillförsäkra 
dem en viss respekt t. o. m. bland föreningens 
mest beprövade skyltar. Sålunda placerade 
sig Åberg som andre man i huvudskjutningen 
inom sin klass med 94 poäng, trots att han i ta
velserien hann avlossa endast 9 skott. Rönnmark 
blev segrare i exlralävlingen på 300 meter med 
94 poäng ell er samma poängtal, som inom 
mästerskapsklassen förskaffade G. Mossberg 
segern i samma tävling. Rönnmark förmådde 
dessutom göra sig gällande även i mästerskaps
tävlingen . Och hans insats där torde kunna be
tecknas som dagens slörsta sensation. Han 
svarade nämligen rör att spänningen hölls vid 
makt in i det sista och slutade som andre man 
endast en poäng efter mästerskytten. 

Allmänt hade man väntat, aU vid årets mäster
skapstävling en slutuppgörelse skulle äga rum 
beträffande det vackra vandringspris, som år 
1925 uppsattes av föreningens ordförande och 
vilket tre av föreningens säkraste skyttar nu 
hade möjlighet att rör alltid hemföra. Denna 
beprövade trio - av vilken envar tidigare minst 
en gång blivit mästerskytt inom föreningen och 
som sinsemellan utkämpade sista omgången i 
föregående års mästerskapstävling - råkade 
emellertid vid årets stalsprisskjutning samfällt 
ut för malören alt miss lyckas i huvudskjutning
en och Hngo därför nu vid mästerskapstävlingen 
vila sina nerver i den mindre påfrestande rollen 

som åskådare . Arets mästerskytt kan nu in
rangeras såsom ytterligare en farlig medtävlare 
om vandringspriset, och därest icke ännu större 
överraskningar inträffa vid nästkommande års 
mästerskapstävlingar, torde det då bliva en si. 
mycket skarpare slrid om vandringsprisets slut
liga hemförande. 

Prisutdelningen ägde rum på aftonen samma 
dag i Hotell Anglais' festvåning, och hade i sam· 
band därmed anordnats en festlighet, till vilken 
även föreningens damer inbjudits, och vilken av
hölls under angenämaste stämning. 

Klass 

Klass I I 

Prislista: 

Huvudskjutningen: 

t. C. A. Nilsson 

l. Hans Nilsson ..... .. .. . 
2. O. Hultin ........•..... 
3. (1. Löfmark . ...... . ... . 

82 p. 

93 p. 
93 • 
92 • 

Klass III t. G. Sewerin . . . . . . . • . . .. 81 p. 
2. F. Söderqvisl ...... .. .. 77 » 

• rJII 3. C. G. Lindfeldt . . . . . . . . 65 . 

Klass IV I. F. ~idland .. . ..... .. 100 p. 
2. C. Åberg . . . . . . . • . . . . .. 94 . 
3. E. Hessler .. ... . ...... . . 93 . 
4. B. Rönnmark .. . .. . . ... 92 . 
5. A. Lyberg .. .... . .. . . . .. 88 . 

M äsi f!rskapsklassen: 

1. A. Elmqvist .. . . . ........ ' 98 p. 
2. T. Mothander .............. 97 ~ 
3. G. Säfwenberg ............ 97 • 
4. N. Gyllensvärd .... • • . ..... 94 • 
5. G. Mossberg ....... .... ... 93 :t 

6. B. lverus .................. 92 ;Jo 

Klass I 

Klass Il 

Klass II I 

Extralävlin~arna. 

Tävling A. 
t. C. A. Nilsson ....... . . . . . 

Tävling B. 
l . Sven Lindberg .... • ..... 
2. O. Lölmuk ......... .. . 
3. G. Gunnarsson . . .• . . . . . . 

Tävling C. 
1. G. Sewerin ........ . .... . 
2. C. G. Lindleldt ......... . 
3. E. A. Ohlsson ......... .. . 

Tävlirrg D. 

44 p. 

48 p. 
46 • 
42 • 

79 p. 
77 . 
64. 

Klass IV 1. B. Rönnmark ....•..... 94 p. 
2. G. Wijkström ...... . ..... 88 • 
3. O. Häggiund ......... . .. 85 • 
4. C. Aberg ................ 85 • 
5. F. Weidland ............ 83 • 
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M ästerskapsklassf!n: 

l. G. Mossberg ..... . ........ 94 p. 
2. A. Elmqvist . . .. .......... 93 • 
3. K. A. Peterson ..... . ...... 92 • 
4. B. Perman . . ..... . • .... . . . 9t » 
5. T. Mothander ........ . ..... 90 • 
6. Hj . Werner .. .. ......... . 90 .. 

Tävling E. 

Klass I & II t. S. Lindberg . ...... . 654 p. 

Klass 

2. O. Löfmark . . ..... ' 5{32 .. 
3. G. Gunnarsson .... 4 '20 » 

III t. G. 
2. T. 

Tävlin~ F. 

Sewerin 
Löndahl 

5/37 p' 
4/19 • 

Klass IV (ineL mästerskapskL) 
I. G. Mossberg ...... .... 6{48 p. 
2. T. um ........... ..... 6/46 • 
3. C. Åberg .. .. .. .. .. .... 6/46 • 
4. B. herus .. .. . . . . . .. ... 6/44 » 
5. G. Säfwenberg ... . .... 6/29 » 
6. A. Elmqvist ... . . ...... . 5{46 :t 

7. T. Mothander ..... ... .. 5 43 .. 
8. Gid. Ericson . . . . . . . . .. 5 41 .. 
9. Sig. Hellberg . . . . ..... I 540 • 

10. H. Friman . ........... 5/34 » 
11. A. Lyberg . . ......... . 531 • 

Tävlin~ G. 
Klass IV 1. A. W. Tengstrand . ....... 48 p. 

2. E. Jennel .......... ..... . 47 :t 

3. B. Rönnmark ..... . ...... 46 :t 

4. E. Pettersson ..... •... ... 45 • 
5. C. Aberg ........... . .. . . 44 • 

Mästerskapsklassefl : 
l. Hj . Werner ...... . ....... 50 p. 
2. Bo Gyllensvärd ......... . . . 49 :. 
3. A. Elmqvist .............. 49 .. 
4. B. lverus ........... . .... 48 • 
5. G. Säfwenberg .... .. . ..... 47 » 
6. B. Perman .. .. .......... .. 47 » 

Dagens sammanlagt bästa skytt blev 
Elmqvist, som härföc tilldelades Ingeniör 
Abergs hederspris. 

Mästerskytt: 

Axel 
C. J . 

l. A. Elmqvist 193 p. (49, 48, 48, 48,1 
2. B. Rönnmark 192 » (49, 47, 48, 48,) 
3. E. Hml" 186 . (46, 48, 49, 43,) 
4. G. Säfwenberg .... 139 » 
5. T. Mothander 137 • 
6. B. Perman 135 • 

Ställningen om Överste Stig Rå.lambs Van
dringspris i Mästerskapstävlingen är efter årets 
tävling: 

t. K. A. Peterson ............ 10 p. 
2. A. Elmqvist .... .. . . ...... 10 ~ 

3. H. Friman . .. ............. 9 .. 
4. E. Hellsten .. . ............. 7 . 

Bland till tävlingarna skänkta hederspriser 
märktes: Överste Stig RAlamb, Direktör A . 
Krogh, Engelska Magasinet, Ingeniör C. J . Åberg 
ä vensom sk jutkommittens sedvanliga priser. 

Riksskyttetävlingen . 

Till komplette,ing av d. prislistor, som in
f1öto i föregående nummer av Medlemsbladet, 
meddelas härmed följande ytterligare pristaga
re: 

H uvudskjulnirrgen: 

N:r 231. E. Hessler .......... .. 94 p . 
• 352. A. Elmqvist . ........... 91 • 
• 414. H. Malmfors .. .. .. ..... . 89 • 
• 455. H. Friman . .... . ...... 88 • 

Tävling B. 

(lO-ringad - 300 m.) 

N:r 366. G. Wijkslröm ........ .. 87 p. 
• 394. N. Gyllensvärd .... .. . . 86 » 
» 408. G. Mossberg .... . ..... 86 .. 

Tävling C. 
(lO-ringad - 400 m.) 

N:r 155. F. Weidland .......... 85 p. 
.. 161. T. Olff ... . . .. .... . .. .. 84 » 
.. 210. G. Wijkström ... • • . . . . . 83 • 
• 323. G. Mossberg .......... 79 •. 
.. 350. E. Hellsten . .... . ... . .. 79 • 

Tävling D. 

(Huvudsk i utningens tavelserie.) 

N:r 53. E. Hellsten . . . . . . . . . . . . 60 p. 
• 93. H. Friman ......... . .. 58 • 
• 188. B. Perman . . . . . . . . . . . . 56 • 
• 212. H. Malmrors ........... . 56 • 
• 358. T. Ulf! ....... ... .. . .. . 53 • 
• 406. E. Jennel .......... ... . 53 • 

Fältskjutning: 
N:r 344. E. Hellsten .. . . . . . . . . .. 17 tro 
Av S. A. F:s medlemmar hemfördes samman

lagt 51 st. priser i de olika tävlingarna . 

Resultat från Stockholms Skytteförbunds 
Statsprisskjutning den 11/9. 

Förbundsmästare: F. A. Fredriksson, Skarp 8. 
248 poäng. 

Grupplävling: Segrare Central skytteföreningen. 

S. A. F. No. 4 
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Utdrag ur prislistan: 

Huvudskjutning: 

MäslerkJass. N:o 23. E. Heike ........ 96 p. 

Klass IV N:o 13. E. Hellsten 91 p. 
• 31. E. Jennel ........ 95 ". 
• 41. B. Rönnmark 94 • 
• SO. T. UIII .......... 93 • 

• 66. J. österdahl 92 • 
• 14. J . Hjelmström 91 • 
• 82. H. Malmfoes 90 . 

Klass 11 N:o 11. C. Truedsson 98 p. 
• 16. H. Nilsson 96 • 
• 21. O. Löfmark . .... . 95 • 
• 31. S. Lindbefg ..... . 91 • 

Vetera n klass. N:o 2 Gid. Ericsson ." . 86 p. 

Tävling A. 

(5 sk . mol 20-ringad tavla å 300 meter.) 

M-klass N:o 3, A. Elmqvist 100 p. 
• 13. K. A. Peterson 98 ., 
• 16. G. Säfwenberg 98 • 

Klass IV N,o 32. T. UIII .......... 91 p. 
• 40. Hj . Werner 91 • 

Klass III N:o 20. G . Severin ....... . 94 p. 

Klass 11 N:o 2. H. Nilsson .. ...... 91 p. 
• 4. O. Löfmark 95 • 
• 18. O. Hultin ........ 90 . 
• 20. S. Lindberg ...... 88 · 

Veleranklass N:o 19 Gid. Ericsson 163 poäng. 

Tävlinll B. 

(lO skolt mol 20-ringad tavla å 200 m.) 

M·klass N:o 17. Bo Gylleosvärd 188 p. 
... 21. G. Säfwenberg 187 ... 
• 27. E. Heike .......... 186 " 

Klass IV N,o 13. J . österdahl l81 p. 
• 19. T. UlIf .... .. .... 185 • 
• 32. E. Hellsten 182 • 
• 39. B. Iverus ........ 181 • 
• 53. A. Lyberg ..... ... 178 • 

Veteranklass N:o 19 Gid . Ericsson 163 poäng. 

Tävling f; . 
(10 skolt mot S·Tingad tavla å 600 meter.) 

N:o 9 A. Lyberg .... . ......... 47 p. 

Klass IV N:o 27. B. Rönnmark .... 44 ". 
... 31. T. U1ff ............ 44 .. 
" 33. N. GyIJensvärd .... 44 .. 

Mästerskapstävlingen: 
1 :sla omgången: H. F Timan .......... 49 p. 

A. Elmqvist . . .. . ... 48 " 
B. Gyllensvärd 48 " 
K. A. Peterson ...... 48 " 
N. Gyllensvärd 46 " 
E. Heike ............ 46 " 

2:dra omgAngen': A Elmqvist ........ SO p. 
H. Friman .......... 46 .. 
B. Gyllensvärd ...... 44 " 

3:d je omgAngen: A. Elmqvist ........ 48 p. 

Riksskölden den 4/9 1927. 
I tävlingen om Riksskölden deltog Amatör

föreningen med icke mindre än 7 grupper. De 
olika resultaten framgå av nedanstående upp
ställning : 
Grupp I A Elmqvisl .. . 

E. Heike ..... . 
B. Perman ... . 

41, 48, SO= 145 p. 
46, 48, 45= 139 ... 
46, SO, 45= 141 " 

425 • 

Grupp II H. Friman .... 49, 47, 50=146 p, 

Grupp III 

J . F. Lagergren SO, 41, 40= 131 " 
K. A . Peterson 49, 39, 45= 133 " 

410 ,.. 

B. Gyllensvärd 
N. Gyllensvärd 
A Lyberg 

SO, 47, 40= 137 p. 
. .48, 48, 45= 141 • 

42, 41, 45= 128 ,.. 

406 ... 

Grupp IV E. Jennel 46, 31, 50= 133 p. 
46, 45, 50= 141 " 
46, 42, 50= 138 , 

Grupp V 

G. Mossberg 
G. Wijkström 

E. Hessler .... 
G. Säfwenberg 
B. Iverus 

412 " 

48, 46, 50= 144 p. 
49, 49, SO= 148 • 
46, 46, 45= 137 ... 

429 • 

Grupp VI Hj. Werner ". SO, 49, SO= 149 p. 
S. Perman 46, 44, 45=135 ... 
B. Rönnmark .. 49, 47, 45= 141 ... 

Grupp Vll S. Hollberg 
A Flygare 
H. Malmfors 

425 ... 

44, 48, 35= 121 p. 
41 , 38, 40=119 ... 
29,47, 35= 111 " 

357 ,.. 

Segrare i tävlingen blev östersunds Skytte
gill es grupp', vil ken uppnädde 447 poäng, varav 
i tavel serierna 297 poäng. 

I de indiv iduella tävlingarna placerade sig 
följ ande Amatörer. 
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N:o 17. 
" 139. 
,.. 148. 

Tävling A. 
Hj . Werner 
H. Friman 
A. Elmqvist 

Tävling B. 
N:o 18. Hj . Werner 

149 p. 
146 " 
145 ,.. 

99 p. 

KaknäspokaJen den 18/9. 
Segrare: Göta Lifgarde 469 poäng. 

S. A. F. N:o 4 med 453 poäng. 
lndiv. N:o 2. A. Elmqvist .......... 98 p. 

» • 3. H. Friman ............ 97 ,. 
E. Hellsten . . . . . . . . . . .. 92 • 

Skarp. 6 - S. A, F. 

Söndagen den 9 oktober täv lade S. A. F, för 
första gången med SkarpskyUeföreningens 6:te 
kompani om det av Direktör N. Hedberg nyupp
satta vandringspriset mellan föreningarna . Täv
Iing~n resulterade i en seger för skarpskyttarna, 
delVIS beroende av dess representanters större 
vana vid de i tävlingen ingående skjutningarna. 
För de flesta av Amatörerna var sålunda den in 
ternationella lO·ringade tavlan, vilken nu an
vändes, i 400-metersskjutningen, en fullständig 
nyhet. Skjutningen å 600 meter är likaledes 
något som S. A. F :s medlemmar sällan eller al
drig få tillfälle öva. En del deltagare hade t. O. 
m. aldrig lossat ett skott på detta avstånd. 

l betraktande av ovannämnda rörb!llanden 
samt framför allt med hänsyn tagen till vilka 
motstå.ndarna vara, kunna vi med lugn la.ga ne
derlaget. Med de bestämmelser beträHande 
plalssifferberäkning, enligt vilka tävlingen nu 
avgöres, kunde man visserligen få den uppfatt
ningen, att Skarps seger va r tämligen överlägsen, 
men ser man på representanternas sammanlagda 
poänger finner man, att skillnaden endast är 17 
poäng. Amatörerna hava sålunda kunnat giva 
sina fruktade motståndare en verkligt hård och 
spännande tävling. Gott hopp finnes för kom
mande skjutningar, och avgåvos även härom 
vissa löften vid den av inbjudarna efter slutad 
täv ling trevligt ordnade middagen i paviljongen 
ute vid Skuggan. 

Resultaten tedde sig enligt nedanstående: 

400 meter: 
l. J . Kragsterman 
2. C. Wilhelmson ....... . 
3. J . österdahl ......... . 
4. C, Björkman ....... . 
5 . S. Lundqvist ....... . 
6. B. Rönnmark ....... . 
7. C. O Sandberg ....... . 
8. K. A. Peterson ....... . 
9. V. Knutsson . ... ... . 

10. E. Heike ........... . 
Il. S. Andersson ...... .. 
12. E. Hessler ......... . 
13. K. F. Barke ...... .. 

Skarp. 85 p. 
Skarp. 84 » 
S.A.F. 83 • 
Skarp. 80 » 
Skarp. 80 • 
S.A.F. 79 » 
Skarp. 19 • 
S.A.F. 18 , 
Skarp. 18 • 
S.A.F. 18 • 
Skarp. 78 • 
S.A.F . 16 • 
Skarp. 76 " 

600 meter: 
l. V. Knutsson ....... . 
2. H. Friman ........... . 
3. J. österdahl ... . .... . . 
4. C. Wilhelmson 
5. Hj. Werner ...... . .. . 
6. A. Belin ........ . .. . 
7. S. Lundqvist ....... . 
8. C. Björkman .... , .. . 
9. G. Säfwenberg ....... . 

10. F. Weidland ......... . 
11 . G. Mossberg ......... I 
12. S. Sandberg ....... . 

Skarp, 49 p. 
S.AF. 47 ... 
S.A.F. 41 • 
Skarp. 47 ,.. 
S.AF. 47 ... 
Skarp. 46 ... 
Skarp. 46 .. 
Skarp. 46 • 
S.A.F. 45 • 
S.A.F. 45 • 
S.A.F. 45 • 
Skarp. 45 ... 

Skarps representanter: 
l . Kragsterman . . . . . . . . . . .. 85 p . 
2. Wilhelmsson . . . . . . . . . . .. 84 ... 
4. Björkman ................ 80 » 
5. Lundqvist ................ 80 . 
7. Sandberg . . . . . . . . . . . . . . .. 79 ,. 

Plats 19 Poäng 408 
1. Knutsson .. . . . . . . . . . . . . .. 49 p. 
4. Wilhelmsson ... .. .. .. . .. 47." 
6. BeHn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 ... 
7. Lundqvist ..... ......... .. 46 ... 
8. Björkman .. . . . . . . . . . . . . .. 46 ... 

Plats 26 Poäng 2:14 

S. A. F:s representanter: 
3. österdahl ...... . ...... . 
6. Rönnmark ............. . 
8. K. A. Peterson ......... . 

10. Heike ................. . 
12. Hessler . " ............ . 

83 p. 
19 • 
18 • 
18 • 
16 • 

P lats 39 Poäng 394 
:,., .... ,., ... , .. ,.,., ... " ........ , .. ,.,.,." .,.,."".,.,,,,.", .. ,.,.,.,., ...... , .. ,.,., .. ,." .. ,.,.,., .. 
i I 

l , , , , 
l , , , 
l 

SKYTTEFÖRENINGAR! ! , 
Ni kiipt! Ed,o p';.lii,~måt i ,uld • • iI~f', ~ 
fI!I.il~~, och t~fln - J~~fI d~ populJrtI i , 

SKYTTESKEDARNA ! 
fiirrielaktigost ho. ~ 

JUVELERARE : 

T,I. ::~ 331:KO;~~~:~!~ K~":'" 43 I .,., .. ,.,.,., .. ,.,,,,.,.,,.,.,.,,, .. ,,,,.,,.,,,, .. , .. ,,,.,.,,,,.,."" .,." ... , ... ,,,,.,.,.,.,.,.,.,.,,,,; 
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2. Friman . . . . . . . . . . . . . . .. 47 p, 
3. österdahl . . . . . . . . . . . . .. 47 ,. 
S. Werner . ......... ...... 47 ,. 
9. Säfwenberg .... . _ . . . . . . 45 ,. 

10. Weidland ... ..... ..... . 45 ,. 

Plats 29 Poäng 231 
Sammanlagda p!alsiHrorna: 

Sk.,p, 19+ 26= 45. S. A. F. 39+ 29= 68. 

Sammanlagda poänger: 
Ska.p: 408+ 234= 642 S. A. F. 394+ 231=625. 

Jubileumsskölden. 
Tävlingen om Jubileumsskölden ägde rum den 

25 september och försiggick under synnerligen 
besvärande blåst. Detta till trots uppnåddes 
över hela linjen utmärkta resultat, vilket med 
all önskvärd tydlighet framgår av nedanstående 
utdrag ur protokollet. 

1. G. Säfwenberg 
2. B. Rönnmark ....... . 
3. G. Wijkström ....... . 
4. E. Heike ........... . 
5. N. Hellsten ...... . .. . 
6. K. A. Peterson 
7. E. Hellsten .. ... . . . . . 
8. G. Mossberg ... . ... . 
9. A. Elmqvist .... .. ... . 

10. C. Ab .. g ........... . 

188+ 182=370 P 
189+ 178=367 • 
181 + 183=364 . 
178+ 183- 361 > 
175+ 185= 360 • 
179+ 179= 358 • 
163+ 189=352 • 
178+ 168=346 ,. 
183+ 163=346 > 
170+ 175=345 • 

Säfwenberg fick häri~enom sin första inteck
n~g i ett av föreningens vackraste vandrings
pnser. 

Vandringsskälden. 
Arets tredje och sisla tävling om Vandrings

skölden sköts den 9 oktober och resulterade i 
att tvenne medlemmar, H. Friman och G. Moss
berg, slutade på samma poäng 79 tro Särskjut
ning anordnades omedelbart mot tre mål bestå
ende av I/J-fig. på. 300, t /4-fig. på 200 och heHåg. 
på 400 m. Å vardera målen sköts 5 skott. På 
300 hade båda fullt, på 200 tappade Friman I 
trä H och Mossberg två. På 400 slutligen fick 
Friman fullt och Mossberg 2 träffar. Friman 
vann sålunda särskjutningen med 14 tro mot 
Mossbergs 10, och fick härigenom årets inteck· 
ning på priset. 

Resultaten från de olika 

1. H. Friman ....... . 
2. G. Mossberg ....... . 
3. T. U111 ........... . 
4. G. Säfwenberg ..... . 
5. A. Elmqvisl ........ . 
6. K. A. Peterson ..... . 
7. A. Flygare ...... .. 
8. F. Weidland ....... . 
9. E. Jennel ......... . 

JO. B. Jverus ......... . 
1 t. C. G. Lindfeldt ..... . 

skjutningarna: 

26+ 25+ 28= 79 t,. 
29+ 25+ 25= 79 > 
28+ 26+ 24= 78 > 
2910231026==78 • 
25+ 22+ 28 75 . 
26+ 22+ 27= 75 > 
26+ 24+ 19= 69 > 
27 + 19+ 22= 68 > 
19+ 21 + 26= 66 • 
13+ 20+ 22=55 • 
10+ 18+ 16= 44 > 

Färngrenska priset av år 1923. 

Arets tävling om detta pris har lämnat följan· 
de resultat : 

S. A F,. S. A.F:. . tlltoprioo: 
w,""tfird Hllwud&j. .&00 •• 

L G. Säfwenberg 27 97 47 171 p. 
167 .. 
163 • 
160 > 
159 .. 
158 • 
156 • 
154 " 

2. A. Elmqvist 20 98 49 
3. B. lverus 23 92 48 
4. F. Weidland 24 100 36 
5. Bo Gyllensvärd 27 83 49 
6. H. Friman 24 88 46 
7. T. um 26 88 42 
8. K. A. Peterson 25 84 45 

Säfwenberg fick härigenom sin första inteck-
nin g i priset. Tidigare segrare hava varit : 

1923 E. Hess ler .......... 163 p. 
1924 K. A. Peterson 167 " 
1925 B. Gyllensvärd 155 .. 
1926 Hj . Werner ........ 156 .. 

Resultatet från tävlingen om "Lagpriset" 
2/ 10 1927. 

Lag I. 

Lag 2. 

Lag 3. 

Lag 4. 

Lag 5. 

Lag 6. 

K. A. Peterson 
Sven Holtberg ....... . 
A. Elmqvisl ........ .. 

G. Säfwenberg 
R. Söderlind 
F. Weidland 

I. Hjelmström ...•.. .. 
G. Mossberg ....... . 
B. Iverus ........... . 

C. G. Lindfeldt ... . ... . 
A. Flygare ... .... .... . 
O. Häggiund ..... .... . 

93+ 7= 100 
86+ 13= 99 
92+ 6= 98 

Poäng 297 

99+ 6= 105 
86+ 11- 100 
80+ 12= 92 

Poäng 297 

97+ 10= 107 
86+ 10= 96 
79+ 10= 89 

Poäng 292 

81 + 18=99 
77+ 14=91 
78+ 11 - 89 
Poäng 279 

E. Hessler . . .... ........ 86+ 7- 93 
Hj . Werner ............ 88+ 1=89 
B. Rönnmark ...... .... 84+ 2=86 

E. Jennel ....... .... . 
E. Pettersson . ...... . 
Sig. Hellberg .... . . ... . 

Poäng 268 

80+ 12= 92 
80+ 10=90 
70+ 12=82 
Poäng 264 

lOLagpriseh erövrades sålunda av K. A. Peter' 
son, Sven Hollberg och A. Elmqvist, samt 
ohandicapprisen » av L Hjelmslröm och G. Säf· 
wenberg. 

• 
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Stockholms Skytteförbunds Fältskjut-
nmgar. 

Fältskjutningen den Ibj lO ägde rum vid Runö 
och hade trots dåligt väder samlat c:a 550 del
tagare. 

Målen hade följande uppställning: 
1/4-fig. på 260 meter. 
Kg.·skylt på 300 meter. 

. Helfigur i front på 460 meter. 
113.Hg. på 325 meter och 
Kg.· laddare på 210 meter. 

Mästerskapsfordringarna: 18 träffar. 
I grupptävlingen blev S. A. F. N:o 9 med 
78 tro »örlogsskeppet- hemfördes vid denna 
tävling för 5:te gången och för alltid av 

östermalms Skytteförening. S. A. F. var som 
vanligt N:o 2. 

Utdrag ur prislistorna: 

Klass IV N:o 8. B. Rönnmark 21 tr. 
» 9. J. österdabl 20 .. 
" 27. G. Mossberg 19 » 

S. A. F:s hederspris tillföll B. Rönnmark. 

Den 6/ 11 vid Lisma. 

En relativt lätt skjutning, som dock avsevärt 
försvårades för de tidigaste patrullerna av regn 
och rusk . C:a 470 man deltogo i tävlingen. 

Första mAlet utgjordes av 1/2· fig. 330 m., andra 
av beHig. i sidled 350 m., tredje av I/J-fig 325, 
fjärde av Kg.-Iaddare 175 och sista målet av 
helfigurer i front på 460 meter. 

Mäs tersk apsfordringarna blevo 23 träffar. I 
grupplävlingen blev S. A. F. N:o ID med 94 tro 
Fältskyttetallriken tillföll J . österdahJ. 

Utdrag ur prislistorna : 

M äsferskapsklassen: 

N:o-l1. T. UUf . ............. 25 tro 

Klass IV. 

N:o 5. J . Öslerdahl 26 tro 
.. 12. E. Pettersson ...... 25 l> 

Klasserna /l & UI. 
N:o 14. E. Källsträm 22 tr. 

Stockholms Skytteförbunds sommarfält
skjutning den 12 juni. 

I referat över denna tävling, intaget i föregå
ende nummer av Medlemsbladet, hade insmugits 
ett par felaktigheter. 

S. A. F:s andra grupp, som hedrade sig i den 
fältmässiga skjutningen, hade sålunda följande 
sammansättning: G. Mossberg, E. Pettersson 
och G. Säfwenberg . 

Vidare meddelades, alt fältskytlelallriken er
övrats av H. Wester. Härvidlag har emellertid 
ävenledes ett misstag blivit begånget, dl Wester 
vid tävlingen i fråga icke representerade S. A. F. 
Priset har i stället erövrats av G. Säfwenberg. 

Stockholm. Skytteförbund 

har till deltagarna i den segrande gruppen i fält· 
mässig skju tning vid Riksskyttetävlingen i Lin
köping föregående år, utdelat sin gevärssköld. 
Tvenne amatörer sköta med i gruppen nämligen 
A. Elmqvist och Bo Gyltensvärd, vilka sålunda 
erhållit dylika gevärssköldar. 

AMATÖRER. 

Deltag mangrant i vinterns fältskjutningar. 

S. A. F. har, som bekant, såväl hederspriser i 
varje tävling som vandringspriser i de olika fält
skylteklassl::rna omfattande hela säsongen. 

Skjutchefen vill härmed rikta en uppm~ing 
till deltagarna i fältskjutningarna alt noga hllse, 
att tomhylsorna uppsamlas och ordentligt redo
visas till föreningen. 

Spegeln 
t. a. m. de. 13/ 11 1927. 

Blix, Ivar 
Ekström, A 
Elmqvist, A. 
Ericson, Gid. 
Flygare. A . 
Friman, H. 
Färngren, J . 

ÅrtalsdiploPl' 

49-47-
48-47-47 
50-50-50 

49-47-47 
49-49-49 
49-47-47 

50-50---45 
50-50-50 
~-
50-50-50 
50-50-->0 
~5 

~;~,~.~~ (I FÖRSÄKRING 
Kr. 6.000.000 

-~_ ... 
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Gyllensvärd. Bo. 
Gyllensvärd, Nils 
Heij kenskjÖJd. 
Heike, E. 
Hell sten, E. 
Hellsten , N. 
Hellb<rg, S;g. 
Hessler, E. 
Hjelmslröm, I. 
Hollberg, Sven 
HäggIund , O. 

, Höjer, E. 
I verus, B. 
Jenne!, E. 
Lagergren, J. F . 
Lyberg, A. 
Malmfors, H, 
Mossberg, G. 
Molhnnder, T. 
Odqvist, F . 
Perman, B. 
Perman, S. 
Peterson, K. A. 
Pettersson, E. 
Rudberg, l. 
Riighcimer, C. 
Rönnmark, B. 
Skogh, B. W. 
Säfwenberg, G. 
Söder lind, Rich. 
Tengstrand, A. W. 
U111, T. 
Weidland, F . 
Werner, Hj . 
Wester, H. 
Wijkström, G. 
Aberg, C. J . 
ö sterdahl , J . 

50-50-48 
50--00-49 

49-49-49 
50-50-50 
49-49---48 
49-49---47 
49-4S-48 
SO-50-SO 
49-4S-47 
4S-47-47 
49-49-49 
4S-4S-47 
50-49-48 
50-50-49 
50-50-50 
48-47 -
49-4S-48 
4S-4S-47 
49-4S-47 
SO- 50-49 

5O-5O- SO 
50-50-49 
49-47 -
49-47-47 
50-50-50 
49 48 47 
5O-5O-SO 
47 - -

50--00-48 
50-49-49 
50-49-49 
47 - -
49-4S-47 
4S-47 -
49-49-49 

Källström, E. 
Undreldt, C. G. 
Löndahl, T. 
Sewerin, G. 

Guldmärke: 
4S-47-47 
49 

Arvidsson, Erik 
Boström, E. 
Hullström, C. 
Hultin, O. 
Lindberg, Sven 
Lunding, S ten 
Löfmark, O. 
Nilsson, Hans 
Reinicke. W. 
Truedsson, C. 
Walman, H. 

Nilsson, C. A. 
Sandqvist, A . 

47 

Silvermärke: 
50-47-46 
49-48-46 
47-47-47 
49-4S-46 
49---49---48 
4S-46 -
50-47-47 
50-S0-SO 
49---4S-47 
48 - ' 
47-46 -

Bronsmärke: 
46-46 -
48-48-47 

50-50-45 
SO-SO-SO 
45 - -
5O-5O-SO 
SO-SO-SO 
50-45-45 
50-45-45 
50--00-45 
5O-5O-SO 
50-50--50 
50-50-50 
50-45-45 
SO-SO-SO 
50-50-50 
50 - -
50-50-50 
45 - -
50-50-50 
50-50-45 
50-45-45 
50-45-45 
45 - -
5O-5O-SO 
SO-SO-SO 
SO - -
50-45-45 
SO-SO-5O 
SO - -
SO-SO-SO 

50-45 -
50-50-50 
S(}-50-50 
5O-5O-SO 
45-45 -
50-50-50 
50-50-50 
50-50-50 

50-45-45 

SO 
45 

50-45-45 
50-45-45 
SO-SO-SO 

45-45-45 
50-50-4-> 
50-45-45 
SO 

50-50-50 

......•.....................•................... _ .. '''{ 
, 

MEDDELANDEN i 

FRÅN 

IDROTTS-

/(OMMITTEN 

, , , , , 
l , , 
~ , , , 

.................................................. _ ... ,3 

Föreningen hade tillsammans med Stockholms 
försäkr ings tj änstemäns idrottskrets och Sa1tsjö~ 
badens idrottsförening söndagen den 9 oktober 
orienteringslöpning 7 1/2 km. med start vid 
Björknäs å Värmdön. Första kontrollen var 
. M. i Marieda l, andra vid nordvästra spetsen 
av s jön söder om .1_ och _e_ i Hamndalen och 
tredje vid bäckutfIödet (dalsänkan) vid sjön 11, 
nordöstra sidan, varefter målet var beläget vid 
vägskälet, c:a 400 m. norr .. S - i St. Björknäs. 

Resultaten blevo för vår del som följer : 

Seniorer: l . Svensson, l timme 44 min. 7 sek., 
2. Edström, 1 timme 49 min. 12 sek., 3. HelIgren, 
1 timme 50 min . 

Old boys AJ 1. v. Friedrichs l timme 53 mm. 
15 sek., 2. Wester, 1 timme 57 min. 50 sek., 3. 
Lindbohm. 2 timmar 2 min. 45 sek. 

Old boys BJ J. Fryden, 1 timme 46 min. 15 sek., 
2. Åström, 2 timmar 8 min. 35 sek., 3. Nyberg, 
2 timmar 18 min . 15 sek. 

S: A . F:s prisfond för tioka mp. 

Transport från föregående nummer .. 350: -
Falk, C. W., köpman ................ 5:-
T o r .. " " " " ... ",".c' ,-,,,,-,1'."0.:;' = 

S,m.365,-

Axplockning bland årets idrottsresultat. 

Under årets tävlings- och provdagar ha (öl
jande resultat nåtts, tillräckliga för de fordring
ar, som uppställts rör respektive föreningens 
villkorsmedalj i brons (Br.) och för riksförbun
dets idrottsmärke (IM). 

Löpning 100 m. max. 13 sek. för såväl Br. 
som IM. Svensson, Falk , Löwenhielm, Ponsbach 
och Sandell . 

Löpning 400 m. Br. max. 59 sek., Falk och 
Svensson. 

IM max. 65 sek., Poss, Löwenhielm, Palmer, 
Sandell, Brunnberg, Säfwenberg, Hellgreo , Sved
relt, v. Friedrichs, H. Nilsson, Frunck, Friman, 
Hörlin, Nylen, Bylund, Fornstedt, C. A. Nils
son och Aminoff. 

Löpning 1500 m. IM max. 5 min: 15 sek., Poss, 
HelIgren, Löwenhielm, Brunnberg och Svensson. 
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Höjdhopp Br. min . 145 cm. Blix HelIgren 
Sandell, Svensson, Renander, Falk ~h Nylen: 

IM min. 135 cm. Friman, Aminoff, ByJund 
Frun~k, .Hörlin, LöwenhieJm, Poss, Fornstedt: 
v. Fnednchs, H. Nilsson, Palmer Svedfelt och 
Säfwenberg. ' 

Längdhopp. Br. min . 525 cm. Svensson och 
Sandell. 

IM min . 475 cm. Falk, H. Nilsson Ponsbach 
Löwenhielm, v. Friedrichs, Blix och 'C. A. Nils: 
son. 

Kulstötning. min. för såväl Br. som IM 16 m. 
Falk, Renander, H. Nilsson, Löwenhielm, Hall
den, Svensson och Fornstedt. 
Diskuskastnin~. Br. min. 45 m. Falk, H. Nilsson, 
'Svensson, v. Friedrichs och Ny ten . 

IM min . 40 m. Svedfeldt, Friman, Poss Hör
lin, Löwenhi~lm, Åström, Palmer, Pon'sbach, 
Fornstedt, Bhx, Hallden, C. A. Nilsson , Brunn
berg och HelIgren. 

Spjutkastning. Br. min. 55 m. H. Nilsson, 
Säfwenberg, Aminoff, Falk och Sandell . 

. IM min . 50 m. Frunck, Bylund, Poss v. Fried
rlchs och Svensson. 

Löpning 10.()00 m. Br. max. 42 min. Säfwen
berg och e. A. Nilsson. 

IM max. 50 min. Hörlin, Palmer Friman 
AminoH, Svensson, Bylund, Svedf~'lt, Falk: 
F runck och v . Friedrichs. 

~imning 1000 m. Br. max. 25 min. 30 sek. C. 
A Nilsson, HelIgren och Hallden. 

IM max. 28 min. Nylen, Sandell, H. Nilsson, 
Brunnberg, Fornstedt och Ponsbach. 

Skridskoåkning 10.000 m. Br. max. 23 min . 
Poss. 

IM max. 25 min ., Löwenhielm. 
Trestegshopp Br. min. Il m., Svensson. 
Stavhopp Br. min. 250 cm., Löwenhielm och 

Svensson. 

Idrottsmän, som förut ej hava erhållit villkors
medaljen inom .esp. grenar, äro berättigade att 
lösa densamma till ett pris av l : 50 kr. per 
styck, en medalj inom varje gren. 

Dessa idrottsmän äro: 
Ponsbach, 100 m. 
Säfwenberg, 10.000 m., spjutkastning. 
Renander, höjdhopp, kulstötning. 
Falk, höjdhopp. 
Svensson, stavhopp. 
v. Friedrichs, diskuskastning. 
Sandell, spjutkastning. 
Forns tedt, kulstötning. 
HaUden, kulstötning, simning 1.000 m. 
Poss, skridskoåkning 10.000 m. 

Idrottsmärket 1927. 

Aminoff 1 
Blix l 
Bylund l 
Brunnberg 1 
Falk l 
Fornstedt 1 
v. Friedrichs 1 
Fredborg 1 

l 
2 
l 

2 
l 
2 

l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
3 
2 
2 

Friman l 1 1 
Frunck l 1 1 
Hallden 1 2 
HelIgren 1 1 2 1 
Hörlin 1 I 1 l 
Löweohielm 1 2 3 2 
C. A. Nilsson 1 1 l 1 
Hans Nilsson 1 2 1 3 
Nylen 1 l 1 1 
Palmer l 1 1 l 
Ponsbach I l 1 1 
Poss 122 
Renander l 1 
Sand ell 1 2 2 1 
Svensson 2 3 3 
Särwenberg lit 1 
Svedfelt 1 1 1 
Åström 1 

l 
l 
I 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 

2 
l 
l 
l 

Siffrorna beteckna antal grenar med godkän
da resultat inom varje grupp. 

Ovanstående godkända prov för idrottsmär
ket fördelar sig på de olika grenarna på följande 
sätt: 

Simkunnighet ............. . 
400 m. . .................. . 
Höjdhopp ........•... , .. . 
Diskus ......... .. . • • .... . . 
10.000 m. . ...... .......... . 
Spjut ... .........•... • ... 
Längdhopp ...........•.... 
Simning 1000 m ....... •... . . 
Kulstötning ............... . 
100 m. . .................. . 
1500 m. . .............. . . . 
Skridsko 10.000 m. . ...... . . . 
Skidlöpning 20.000 m. 

21 st. 
20 • 
20 • 
19 • 
12 • 
10 . 
9 • 
9 • 
7 • 
5 • 
5 • 
2 • 
l • 

S:ma 140 st. 

* 
Ärel nalkas sitt slul och det är i sin ordning 

att ett lack framföres till föreningens funktio
närer, i främsta rummet till medlemmarna av 
skjut- och idrottskommitteerna, för det goda 
ar.bete de nedlagt till föreningens fromma. Ej 
mmst står Medlemsbladet och dess redaktör i 
tacksamhetsskuld till dessa kamrater. 

Och så må vi önska varandra en god jul och 
hoppas att vi träffas å ter, då det nya Aret 
gått in. Red. 
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AMATÖRER! 
Efter dagens skylteresultat vila 
Ni Eder bils! pi en god och stil
full Ottoman, och njutningen 
blir än större om gOlvet Jr be-

klitt: mtd en' vacker malla. 

Glöm ej att köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINH U. 
Ett av .,Jm ")',, specfalmlJlIStu. I(lIpftfl av 

pmmaJ II.'" KirllUlmDI!a Itlnt"illl~, 
72 Dllka/iirp)'QJ/l u. 

31 DROTTNINGGATAN 31 
Slullld'""p;eflt JtJrstll IpedlllQjfä, 
i ma/f/.,. fardlner /Ich ctlomarrtr. 

" ............................. " ..... "" .... "" .. """"'""" .. """.""""""',,,,, .. 

]F 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
skölas av de bästa 

.... ".",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,, .... ,,, ... ,,,, ...... ,, .... ,, ..... ,,,, .. "'.,,,,,,,,,,,,,. 

Anglais' 

Anglais' 
~~------------------./ 

En dast 

Skytte- och 
Sportkostymer 

kvali t etsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A-B. (MEA>j 

Den ob li gatoriska olycksfall försäkringen 

för Eder personalordn., pi. bästa sätt g'enom att 

ingå som deliig'are i 

OJ.jSI::SIDIGA. OlYCK$f'AUSrORSÄKRING.'iBOlAGET 

LAND OCH SjÖ 
Arbeurivamas egen föru.kringlinrättning. Ersätter 

försäkringen i Riksförsäbingsanstalten. 

9.000 delä.are; 100.000 förslkr a de 

PALLAS BOKTRYCKERI J. H A L L M A N S 
försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Tel. Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Läm· 
nar prel1'l1eofferter och ordnar 
alla slllg av försäkri ngar. Obs.! 
Billiga resgods. och resolycksfllll· 

Af FÄ RSTRYC K 
TID S KRifT ER 

REKLAMTRYCK 

" OD ENGATAN " 
TELEFON NORR ~6"4'; 
,., .... ", .. """"""" .. , .. ",., .. "",.,., .... ,., 

TIDNINGAR 

BOKARBETEN 

KATALOGER 

Stockholm 1927. Boktryckeriet Palla5 

förs. fOr julresorna. 

OQ 


