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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE. 

Stockholms Amatö r Förenings medlem mar kallas 

härmed till ordinarie årsmöte fredagen den 26 feb ru

ari 1932 kl. 8 cm. A Restaurant T re Remmares fest· 

våning, målandsgllla ll 31. rör behand ling 8\' nedan· 

stående ärenden. 

L Val sv 2 personer all jämte ordföranden justera 
muleIs p rotokoll. 

2. Sty relsens och de ständiga komm itteernas berät
telser för det nästför fl utna årel. 

3. Itcvisorernus berättelse samt {rågan om beviljande 
av ansvarsfrihet At styre l.~ell för del gAngna för· 
valtn ingsåret. 

4. Bestämmande om allmänna Atgärder samt övningar 
och tih'lingar rör det ingAngn8 Aret. 

5. Strrcl.sens fö rslag alt föreningens fö rtjänstmedalj 
i ilve.r m tie. ti ll delas doktor N. Gyllens\'ärd, 

jägmästare I. Hjelmström, d irektör C. Hultberg 
och banktjänsteman S. \'ensson. 

6, Val av röljande medlemmar i före.ningens styrelse: 
Ordförande. för eU Ar. 5kjutehef, intendent och 

styrelseledamot utan funktion fö r t\'å Ar. ' ''en ne 
suppleanter. vice skjutchef. vice idrottschef samt 
\' iee klubbmästare för ett Ar. 

7. Va l av tyd reviso rer samt suppleanter fo r dem. 

8. Val av tvA rcpre.sen tll l1 ter i Stockll olms sk)'ueför. 
buru! samt tvA su pplean ter för dem, 

9. Va l aven representant i Stockholms idrOllsför· 
bund sa mt supp lea nt fö r honom. 

TYRELSEN. 

Styre/Jetr lIammanträder ii ! 3mma dag och plat3 kl. 

7.30 e.m, 
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Y. KLUBBAFTON g 
U n g äger rum å TRE REMMARES festvåning efter årsmötet. 0 
~ Supe, bestående av stort smörgåsbord med småvarmt, H 
~ pilsner och kaffe, serveras till ett pris av kronor 4: SO a 
K ink\. betjäning. H 
~ ~ n Klädsel smoking eller kavaj. K 
i.i_.. _ JR 
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~ ......................................................................................................... 

NYA AKTIVA MEDLEMMAR. 

1),'/1 18 junUllri. 

Jägmästare Ca rl GU:;:laf CnrlssolL 
J iigmiistart: Lars Sven Au gust Larsson 
Kontorist li ans Einar Hiclller 
Undcrliijtrullll Ernsl Björn Zaclrris.son 

01'11 I Jcuruuri . 

Kon t ori~ l Knul Gunnar Arth ur Tlmnhlad 

FöRTJÄNSTDIPLOM 

1.01l1IDl'f alt enligt Si ) r e l l!ellS heslut tilldel as bankkasWt 
A. de Pcrrc och banktj iimtemun G. Wijhlröm. 

2S·ARSMÄRKET 

utdela \id å rsmötet till följande därtill he:rällillade: 
Direktör . M. Berlin 
Uovräll.::notarie G. <.:. Boivie 
Köpman ~I. r. ForS5berg 
Gencra lkonsu l C. G. Hagström 
Kopten E. Killanuer 
Bllllka~ör E. BeuterskiÖld. 

INTRESSE BÄGARE 

till dem. 1101Il under dul anmä lt minst 10 nya med· 
lemmnr utdelns vid nwnötel till F. Georgii. Hem mintt 
och . G) ll ensviird. 

- - -

STYRELSEBERÄTTELSE. 
Slod.holms Amatör Förenings stf relse får hiirmed 

ugi\a fö ljande berättelse Öl'er röreningens \·f'rksam· 
het lir 1931. 

För försUt g ngen pA mAngo å r har st)telsen den 
:\miirtMmma plikten alt tillkännagiva frånfallet av 
fl era inom föreningcn högt sk3ttade med lemma r. De 
avlidne äro reclaktionMCkretera re E. Boslröm. ö\erste' 
löjtno nt A. Lagerberg, general major C. Rosenblad och 
bankkamrer E. \Vigstnwd. · Av dessa verkade Esuia:! 
\Vigstfnrul I·id si n fmd som föreningen! ä ldste revisor 
och ntgjurdt- med sin klara omdöme~förmågo, hrin· 
Ilande int res."e och oräddhet en ovärderlig n\dgi ... ttrc. 
\'a rs lungt ... iiguutle ord ... id flerfaldiga tillfäll en fällde 
ut slaget till röreningens fromma. Hans insats ::lom en 

81' (öreningens givmildaste donatorer tottie vara min· 
dre btknnt utOI1l s t) relsen. dä han \ id sina ofta upp· 
repade bidrag till fonder och tävlinga r utbad sig alt 
f4 rörhli\'u anOIl}m. Erik Boslröm tillhörde st }rel~n 
1901- 1909. ehuru hlUl5 cntu.siaEm för idrotten kom 
al! föra 1101lom ö\ cr till andra \·erksamhetsonm\den. 
rörblt'\ Ilotlröm under cu par tiotal Ar en populär 
atnatörgo;ta h. .som 8illan saknades vid föreningens 
tih lingar och ~lT'mankomsler. 

f ören;lIgtll3 me(J1emsanwl uppgick vid Arsskiftet 
193 1- 1932 till 399. \urul' I hedersledanlot. BB stiin· 
fli ga. 290 aktiIu och 20 passi\a medlemmar. Antal et 
under ret II ) inskr ivna medlemmar I'ar 65 aktivB sl1 mt 
l ]lall3h' .\arjiimte 2 akt iva medlemmar erlagt avgi ft 
för I!tä ndigt med lemskap. I jämförelse med föregdende 
ar tlh'isar medlcmsförteckningen en ökning med om· 
kring elt, RO· tnl medl emma r. 

f' iircllill /(c/lS 8lyrt'lsc har under ä ret bestAU av föl · 
jande personcr : översten, friherre S. IU lamh, o rd· 
förurlfl c; mltj or T. Södcrqu isl. v. ordförande; löj tnant 
H. G)'lIensNiird. sekreterare; tjänsteman E, A. Oh lJlSo lI. 
kOSl!aföna,ltare; tj änsteman R. Söderlind, intendent ; 
prokurist E. J enne!. skj utchef: revisor I. Blix, idrOIl5-
~her : köprnau A. FI}gare. st}relselcdamot utan funk · 
tion samt lagerchef te. A. Peterson och hankkamrer 
A. E1mtll i:.t. st) relsesu ppleanter. Curlingsektionen, 
rep resen tant har varit direktör C. Hultberg. 

Slisom re\ i.sorer ul5ågos \ id å rsmötet ba.nkkamrer 
E. \~'ig!t rllnd och sekretera re E. Hellsten med revisor 
A. \ on h. rusellstjenm och civi lingenjör A. Amino rf 
80111 uppleanter. 

De ständiga kommiUeernas sammansättning har \a· 
rit: 

Skjulk.ommill ';n: ord föra nde sk jutcher en: \'. ordrö· 
rande jiigmästare I. Hjelmström: sekreterare (il . kand . 
G. Wijk.!'t rö m ; leda möter herrar K. A. Peterson och J\ . 
Elm(IVist. 

Idrottskomrnittcen: ord rörande idrOLlschef en ; ... . ord· 
fönll1de IHlllktj änslemull S. S\'ensson: sekreterare am3· 
J1uen il E. Löwenhielm; ledamöter köpman C. W. Falk 
och köpman T. FredlJorg. 

Klubbkommillcn: ordförande klubbmiistaren ; v. 
ordförande civilingenj ör Y. Zach riSi!OII. 

Föreningen har i Stockholms skytteförbund vn rit 
rcprescllterad av ordröranden och skjutchefen l11ed v. 
i'kjutcheff'n 0<:.1, herr A. Elmq\ ist som sup pl eanter sa mt 
i Stockholms idrousförbund av idrollscheren med ... . 
idrottscl,efen :.om sUPl, leanl. 

St) relscll ha r under året haft 12 sammanträden. 
Föreningssamnwnkomsler. Årsmötet jämte klubb· 

a fton ägde rum freda.gen den 27 reb ruari i Tenni~ta · 
dioni! klubblol...aler. samma plat.s hade anordnau 
(len st<h'anliga klubbaftonen i samband med prisut. 
delningen fö r !tatspri ~kju tningen den 27 september. 
Snmmankomster 0 \ ' mindre officiell natur ha\'a de . 
utom förf'kommit i a nil lutfling till den 5. k. kräft· 
skjutn ingen i augu~ti samt i samband med fältskytte
sUilongens avslutning. 

iJ r:niflgllf och liivlillgar h3\'3 programenligt fullföljts 
i tlclI o mrattning. 50 m dc ständiga kommillcernail he· 
riittclser giva \' id handen. Såsom sammanrattning av 
(Ieua hcriillelser m1\ dock Iliir framhå llas, nll sAviiI 
anslll tn ing som resuhnt g jort det gå ngna Aret till det 
!.Jiis tn Wreni ngcn uppl el'at under den period, som in · 
trätt i och med \'ä .-l dskriget! avslutande. 
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Ekonomi oel, gål-or. som fralllgar 8\' kaS.58· 
förvalta ren:. redogörelse utvisa å rets räkenska per icke 
nAgon förlust. Det är hän·id att märka, all fö r de lö· 
pande utgi rtema tagits i anspråk tillfälliga inkomster. 
bl. a. medel. I·ilka innutit l' id forbatt redovi:;ninp: a\' 
jubi leum insaml ingen. Då dCEutom sl at.~an5Ia(l:eI för 
kommande år torde utgå med väsent ligt reducerat be
lopp. måste df"1 fastslås. att rören ingen a llt rortfarande 
är hänvisad atl. fOr upprätthållande i rull utsträck· 
ning Bl' hiuillsvarande verksamhet. nödgas förlita ~ ig 
pi ti llskott a\' rrh'illiga bidrag. 

Föreningen har även under clct g IIgna å ret haft 
fii rm!nen erhll.Jla åtskilliga gövor. Gro!.Shand lore Sten 
Stendah l har alltjämt ställt det 5. k. junio rgevä ret lill 
förfogande. Ett synnerligen värdefu llt pris har erh1\ l· 
lits i det all Svenska C)'kelrabriken i Varberg iivt!rläm· 
l1at en Monarhel ociped alt utg1\ enligt bestiimmelser. 
"ilka sena re kOlllma alt meddeIIls. Dessutom lr ova in· 
trcssera{le föreningsmedlemmar til lskjulit kOll tl.lnta bi. 
drag eller p risföremål. ,rarjämte rep rcscntationslll /! i 
likvitt' tillrört röreningen ett flerlal pris. vilka kom mu 
ali upp~tällas I·id kommande tii\lin gar inom fören in· 
I!:en. 

Samtidigt ,;;Gm styrelsen härmed her all å förenin· 
gen:. \äglls r få framföra ett \armt tack till a lla dem. 
.&Om genom g1h'or eller arbete lämnat in medH·rkal1. 
uttala~ den fö rhoppningen. ntt det trots de bek) miller· 
Mmma tiderna allt framgent .!Ika ll förUllnM ' lock· 
holm:. Amatör Förening aU ul'prättlliilla sina ",toha 
traditioner. 

Stockholm i februa.ri 1932. 

STYRELSEN röR STOCKflOL\I A.lIATölt 
FöHENING 

Stig Rålamb 

REKRYTERINGEN 

har under det gångna å ret va rit ovanligt god. tacl... 
\are den med,'erkan. som lämnats av ell fl ertal in· 
Irtsserade medlemmar. Sek retera ren, som närmast har 
all !ly_ la med medlemsfört eckningen. ber all å före · 
ninp:e.l1s "ögnar få taeka härrör och hoppas all 811' 

miilningsblankeHerna fortfarande skola komma du~. 
gande. St)'relsen sträl'ar ständigt efter aU bereda IIlw, 
lemma ma största möj liga trel·nad och ulb)'te för med. 
Icm!81·giften. En god hjälp hän'id kan varj~ amatör 
limna genom att anmäla tre\' liga "änner och kamrater 
till inträde i föreningen. r ö rra ret anmä lde Il)a 
med lemmar av: 
F Georgii. Hemming. 15 
\ . G) lI ens\'ä rd II 
T. Fredbarg ....... 8 
I. Hjelmström ..... . 
Y. ZachriS!on 
K. A. I)eterson 
A. Kahn . . ....... . 
E. A. Oh lsson .. ... . 
H. Södcrlind 

'I 
'I 
3 
2 
2 
2 

T. Å~tröm .... . . . . 2 
I. Blix ........... . 
P . Drewes 

l 
1 

R. G)"lIens\ärd 
E. Heil born ...... . 
E. Hellsten .... ... . 
E. Jennel .. .. .. ... . 
N. lar~on ..... .. . 
O. LÖfmarl... ...... . 
S. Hihbing ....... . 
S. Schreiher . ..... , 
K. T hunberg 
G. Wijk ritröm .....• 
J. öslerclahl ....... . 

SILVERBRöllOPSSKALEN. 

Enligt st) relsens beslut sker tÖ,·liugen om delta 
\8ndringspris i år i MlIlband med del! fö reningens 
\årorientering och dels l åru tfiirden~ riill.\kjutnLng. 

NYTT PRIS. 

Föreningen har genom ci\ilingeniör T , Bj örkman 
fått emottaga en 8\" S \·enska. C, kelfabriken i Varberg 
skänkt Monarkloelociped. som kommer all u ppställas 
".!'Om poiingpri.s i sk}ue. Nä rma re b~t ii lllmel:!Cr med· 
delas senare i medlemsbladet och ArsJl rogrammct. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT· 

KOMM ITT EN 

SKJUTKOMMITTENS ÅRS
BERÄTTELSE. 

tockholms Amatör Föreni ngs ~kjlltkommiue f r 
härmed mr lerksllllhel~ret 19a 1 Bvp;ila fö ljande I~· 
rättelse. 

Skjutkommittt'!n har under Aret haft följande sa tll · 
man~iilll1ing: skjutcIJef E. J ennel. I ice sk jutchef I. 
1·lje!rmtröm. sekreterare G. Wijkströ lll , övriga leda· 
möter A. Elmqvist Ocll K. A. Peterson. 

Under året ha sju protoko llfurda SlImUlllllträdcn hnl· 
li ts. 

Skjutövningarna. 

."öreningem; övning;;;;kjutllinga r balra hava äst 
rum ä Stora Skuggans skjutba na under tiden 12 altril 
- 8 nOlember, vanid ruriren vid Kungl. S\·ca LivlZar· 
de E. 1):5011 Henemo liksom föree:ående Ar tj änstgjort 
som in1!.truktör. Under månadema juni och juli ha\'a 
skjutninga,ma bedrivits på onsdagskvällarna. dtn Ö\" 
riga tiden på söndagarna. Liksom föregående Ar har 
pistobkjulning bedri~it5 under maj mAnad och sam lat 
ett 25·la l del tagare. 

, edan;;lående stalh lik gil'er en ul'pfattning 0111 rets 
!.k}lte illom föreningen. UP I)giftema för dr 1930 Bn· 
ghas inom parentes. 

Antal aktil8. medlemmar: 156 ( 122'
Dessa fördela sig som räljer: 

Kl. I ............................. . 
Kl. 11 . ...................... .. ..•• 
Kl. III . . ....... ......... . ......... . 
Kl. IV ............. . .............. . 
Autal medl emma r. som lossal minst 50 

7 
2B 
"2 
79 

f'll 
( 15) 
(36) 
(67) 

11karpu skott under å ret ... , . . . . . . .. 143 ( 11 7) 
Antal ans!agsberälligade skyltar ........ 1M (9.J.) 
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Anlal protokollförda skarpa skott .. 38.300 (40.870) 
dära\' vid fältskjutning ...... .. 9.500 (8.390) 

An tal nya medlemmar. som deltagit i skytte 
under 1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 (32) 

Antal under årel erövrade utmärkelsetecken: 
Skyttemärke i brons . ......... ... .. . 
Skyttemärke i silver ............... . 
Skyttemärke i gul d ............... . 
Artal sdiplom .......... . ... . . • •... 
Lägre årtalsmärke i b rons ........ . . 
Lägre årtalsmä rke i silver ....... ... . 
Lägre å rtalsmärk e i guld .......• • .. . 
1-l ögre å rlal smä rke i b rons ....... . . . 
Högre å rta lsmärke i sil ver ...... . .. . 
Högre årta lsmärke i gul d ....... . . 
Riksmedalj ........ .... ...... .. . . 
Dipl om för riksmedalj ......... . . 
Riksmedalj i guld ........ . . . .... . . . 

Antal under å ret erövrade föreningens egna 
seteckell : 
Seriebägare A . . . . . . . . ....... . 
Seriebäga re B .......... • ..... ... . 
Seriebägare C .......... . .....•... 
Seriebägare D . ..........• • . . • • ... 
I3ronsjetong för gevär ..........•... 
Sih'erjetong fö r gevär .. . . __ _ ... 
Dronsjetong för pistol ..... ....•... 
Seriemedalj i brons .....•.. . .. 
Seriemedalj i silver ... .... _ .•..... 
Seriemedalj i gu ld ...... _ ...•..... 
Fältsk.-medalj i brons .... . .• ..... 
Fältsk .. medaJj sill'cr .......•..... 
Fältsk.-medalj guld .... . ........ . 

Tävlingar inom föreningen. 

6 (3) 
15 ( lO) 
13 (5J 
44 (45) 

l (I ) 
l (4) 
3 (2) 
l ( l ) 
l (4 ) 
6 (-) 
l (2) 
2 (61 
l (2) 

utmärkel· 

(-) 
( l ) 
(2) 
( l ) 

3 (4) 
2 (3) 
2 (-) 
3 ( J) 
l (2) 

(2) 
3 (2) 
l (-l 
3 (-) 

Vid sidall al' den vanliga övningsskjutningen ha 
å rets tä\' lingar inom föreningen programenligt ge
nom förts. varvid följande resultat uppnåtts. 

II . K. Il. Kronprinsern vandrillgspri!. erönades vid 
fö reningens tävlan om statspris av E. Wassberger med 
100 p., under det alt Dcsmem(l.s Pri5 för året hamnttt 
hos Y. Zachrisson för 990 p. E. Hellsten har tagit 
K(w",:tpri,~el för 1931 med 983 p. saml Ju bileu,lIlssköl. 
flen med 378 fl ., I' ilken selHlre poäng är lIytt förenings
rekord . Bertil Hönnmark ha r som väntat hemfört en 
hel del nv föreningens vandringsp riser och öniga pri
ser: Representantpriset har sålunda välförtjänt till· 
fallit honom, va rjämte han erövrat Vundringsskölden 
med 86 p. efter omsk jutning med A. Elmqvist, råm.· 
grellskr~ pri.set (I V år 1923 med 177 p .. Jubjleumssta
lyt!llen med 137 p. sam l fabrikör P. Drell'es' valid· 
ringspris i fältskjutnin g med 29 tl. Han har dessutom 
för alltid hcmfö rt Lållgtlislallspokalell U IJ år 1930 
samt tngit den förstu intec~ningcn i det nyuppsatta 
flirektör Claes Ilrtlrbcrgs Ilandringspris uv 1931, var
till kommer sege r i lirets täv lan om Folke F{/grells 
Mil!/Ie med 247 p .. n)'1t föreningsrekord . - Drewes
pokfllen har för året tillfaUit E. A. Olllsson för 89 p., 
vilken poäng även uppnAddes al' K. A. Peterson. Sjö
kupkn Ture Lä/grens vundringspris för 2 :a och 3:dje 
klassens skyltar Ilar för allltid eröv rats av K. G. Thun· 
berg. medan T. Wanselius hemfört hwiorgelJäret med 
242 p. I. G. Larsson har segrat i å rets tävlan om det 
nyuppsatta Norrlollds AqvalJits hederspri-5 (IV 1931 

med 281 p. Ärets inteckning i lIe/!rik Kjel/ers pm; l 

fältskjutning har tagits al' T. B. ström. vilken ii l'en 
erönat Silverbröllolmkåle,~ för året. I. Hjelmström 
har för alltid tagit lwiuersitetskansler E. T'i'sgers 
uwulringspris, och L Rönnmark har gjo rt sammalun
da med DjurgårdeIls skyl/ars vafldrillgspris, varjämte 
han fått å rets inteckning i f'lygare·l vcrru' 1J(lI!drings
pris i fältskjutning för l l p. Ovannämnde T. R. Åström 
ä r årets erövrare av SlockllOlnrstidllingens hederspris i 
fältsk)'lte. Drakenbrrgs va ndringspris i pislolskjulIIillg 
har {ör 1931 tillfallit S. Dahlq\' ist för 170 p., och 
A. ,P. Teng5f.rmrds träningspriser för 200 m.-skyttar 
ha erövrats av A. Kahn och . Kindström. 

Den 14 maj ägde föreningens vårutfärd med mäs
terskapstävlan i fält skjutning rum ute I'id Bög i vac
kert vå rväder och såg Bertil RÖ/lllmnrk som segrare 
både i huvudskjutnil1 gen och i mästerskapstäl' lin gen_ 
me{l överlägsna resultat. Damernas skju tning och täv· 
l ing mot lriangeltavla ingick även i programmet. 

Höjdpunkten på årels täl' lingar inom föreningen var 
som vanligt den sedva nliga statsprisskjutnin gen, vilken 
i år ägde rum den 27 sept. med rekordanslutning av 
75 medlemmar. Bertil Rön nmark blev miisterskytt med 
sa(l1manlagt 199 p._ med 34 "vila'-_ vilket hetecknar 
nytt föreningsrekord . varjiimte det torde vara ett av 
de bästa resultat. som uppnåtts i en dylik tävlan . Hall 
leder därmed i tävlin gen om det al' överste S. R~ lamb 
nyuppsatta priset med 6 p. Segrare i de olika klas~e r· 
na blevo: Kl. I N. Werner 98 p., kl. TT Dag Schreibcr 
97 p., kl. III K. G. Thunberg 99 p .. kl. IV O. Löfma rk 
97 p .. kl. M. E. Wassberger 100 p. 

Lag- och lmndikaptävlingen ägde rum nen 25 okto
ber. varvid laget O. Löfnmrk . G. Oden och F. Georgii
Hemmi ng sf'gr.<1fle nll'n 295 r., unner det aU indivi· 
duella priser tillföllo E. Hellsten_ A. Elmqvist och I. 
Hjelmström. 

Förbundstävlingar. 

Amatörernas störsla framgå ngar vid tävlingar inom 
Stockholms Sk)'lIeförhund ligga delta år inom fält
skyllets område. På årelS sedvanli ga sju fältskjutnin
gar ha vi nämligen tre gånger placerat oss på första 
plats, tre gånger på andra plats och en gå ng p& tredje 
pJals vid fö reningsgruppernas tävlan och därmed tagit 
årets inteckning i "Fasta Fön;vars-pokalen·'. Även i 
den individuella tävlingen ha våra fältskylIar hll llit 
sig I'äl framme. varvid särskilt är att märka I. Hjelm. 
ströms. Berlil och Lennart Rönnmarks samt T. R. 
ÅstTöms segrar inom respektive klasser. Vid februari· 
tävlingen om förbundets mästerskap i fältsk)' tte del
togo amatörerna ärorikt i d en hå rda striden om guld· 
medalj en. framför allr gä ller della Lennart Rönnm:lTk, 
vilken dessutom tordc vara förbundets j ämnaste fält· 
skyll fö r å reL Han deltog nämligen eudast i sex skjut
ningar men placerade sig trots detta på andra plats 
\' id mästerskapsklassens tävling om Stockholms·Tid
ningens fiilt skyttealbum. L Hj elmström har segrat i 
fjärde klassens tä vlin g om sistnämnda p ris, och av 
Dagens Nyheters 10 rältskYll epokal er ha 4 tillfallit 
amtttörer nämligen I. Hjelmström, L. Hönnmark. B. 
Rönnrnnrk och Y. Zachrisson. Vid gruppens ullag. 
ning har sammII system som förra å rel tillämpats. 

I förbundets mästerskapsklass i fältskjutning för 
1932 återfinnas 15 sL amntörer mot ]4 51. 1931. 
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Föreni ngens fäJtskyttetllllrikar ha erövrats Il" T. I~. 
Åström. L. Rönnmurk. O. Löfmark, B. Rönnmark. I. 
Hjc1mström, A. Elmqvisl och E. J enne!. 

Vid förbundslävJinsarna i skolskjutning den 13 sep
tember blev Bertil Rönnmllrk förbuncl smiistare me(] 
J<lB p .. följd på femte plats Il\' I. Hjelmström r:led 143 
p. I huvudskjutningen för kJass IV placerade sig N. 
Cyllensvärd på 2:8 plat.s med 100 p. och 9 "vita" och 
erö\'rade sa mtidigt riksmedaljen i gu ld. B. Rönl1mark 
kOIll på femle plat s met) 100 p. och 7 "\' ita" och L 
Hjelmström på J5:e pluts med 99.2 p., medal! i klags 
III S. Sch reiber blev 7:e man med 9,~ p. och i kl ass 
II D. Schreiber erövrade 2:a pris med 99 p. Av övriga 
häUre amatörplace ringar må nämnas I. Hjelmströms 
4.:e pris på 400 m. för 96 p. och A. Elmqvists 2:8 
plats på 600 III. för 50 p. Fordringarna för riksmedal· 
jen uppfylldes för första gå ngen av J. Lu ndberg. me
dan diplom erövrades uv I. Hjelmström och B. Rönn
mark. 

Förbundets A-klass i skolskjutning för 1932 räknar 
17 st. amatörer. 

Övriga tävlingar. 

Vid Stockholms Fiiltsk)'uekårs lävling i mors kom 
vårt lag på femte plats. medan B. Bönnmark helade 
lO:e platsen i den individuella tiivlingen. I mäster
skapstävlingen dcltogo [re amatörer. B. HÖnnmark. H. 
Friman och I. I-I jelmström, 3v vilka den förstnämnde 
slutade på tredje plats. 

J Svensktl Daguladets fällskjutning på skidor den 
15:e februari deltogo över tretlio amatörer med stor 
framgå ng. Sålunda eröl'rades 2:a lagpris ilöpklassen 
och 3 :dje lagpris i skiutklassen_ va rjämte en hel dd 
goda individuelIn placeri ng3f gjordes. framför allt av 
T. R. Åström. ~om kom på andra plats i sin klass. 

I korporationsskjutningarna lledrade 5ig särs.kilt 
hröderna Hönnmark samt S. Rihuing. 

Lagtävlingen mellan Skarpsk)'ucföreni ngen och de 
"al lierade" , d. v. s. S. A. F ., Kontorist föreningen och 
Livregementet till häsL resulterade i dr i slutlig seger 
för de sislnämnda. som därmed för al lt id erövrade 
apoteka re Sjöbergs vandringspris. Individuell segrare 
blev Bertil !tönnmark med 100 p. 

I Hiksskyttetävlin gll rna i falu n ilen 26--28 juni 
deltogo nio amatörer. vilka bl. a . erövrade femte pris 
i fälL~j utningens lal!tävlan och 15:e pris i la j!tä\' lin· 
gen i skolskjutning. Fiiltsk)'ltelaget bestod av A. Elm· 
qvist och bröderna Rönnmark. Bäste amatör i den in· 
dividuella fältsk yttetävlingen blev T. Hjelmström med 
22 tr. 1 förbundens lagtävling i skol skiutning blel' Ber
til Rönnmark bäst av ;:.amtliga förbunds lagskyltar med 
185 p. Till deltaga nde i mästerskapstävlin~e!l i skol
skj utning kvalificerade sig E. J ennel och L. Rönnmark. 
geuom u1mnådda 99 resp. 98 p. 

Tredjeklassaren K. G. Thunberg placerade si,!! hra i 
samtliga täl'linga r. al' vi lka han vann tävling C med 
57 )l. al' de 60 möjliga. 

Vid riksfält skjutllingarna i ÖreJlTo i februari place
rade sig samtliga fyra deltagande amatörer. 1. Hjel m. 
~tröm. bröderna Rönnmark ocl! G. Wijkslröm. på pris
listan och hade överl ägset segrat vid en eventuell lag· 
tävlin::!. 

T Stockholms.Tidningens rikssk vlletävling deltog 
S. A. F. med tvänne lag. av vilka det första kom på 
14 :e plats för 1179 p. med Bertil Rönnmark indivi· 

duellt bäst för 242 p., närmast följd av brodeTll Len
nart med 2-W p. 

Vid tävlingen om Götehorgspokalen den 2 augusti 
sköt vårt första lag 473 p_ av de 500 möjliga, och brö
derna HÖlUlmark uppnådde blida 100 p. med 16 ""ita" 
för Lennurt och 13 "vita" för Bertil. Därefter följde 
Ni ls G}'"ensvärd med 99 p. 

Tävlingen om Kaknäspokalen. som ägde rum den 
30 augusti. resulterade i år i seger för vår förenin g, 
vars lag. bestående av L. Rönnma rk, E. Hellsten, K. A. 
Peterson, N. G)'lIensvärd och B. Perman. skÖl sa mman· 
lagt 468 p. Bäst indil'iduellt blev den förstnämnde med 
98 p. 

Tävlin gen om Riksskölden gick av stapeln den 6 
september. varvid vårt för sta lag uppnådde 433 p. -
vårt föreningsrekord är 441 p. De bästa in{lividuella 
prestationerna gjorde~ av L. RÖllnmark och A. Elm
qvi~t med !·csp. ].lB och 1 ,~7 p. av de 150 möjliga. 

Berlil Rönnmark har i år för tredje gången hem
fört det akademi~ka mästerskapct i !!kolskjutning. IllC' 

dan Lennart Rönnmark ulivil akademisk fältskytte. 
mästare. Bland övriga amatörprestationcr i dessa täv· 
lingar märkas N. Gyllensvärds 2:a placering i skol· 
skyttemästerskapet. Y. Zachrissons 98 p. på ] 0 skott 
mol 10·ringad t81'18 300 m. samt I. Hjelmströms seger 
i seniorklassen i fältskjutnin g. 

Tävlingen mot Livregementet till häst och Konto· 
risterna om det nu för alltid eröI'radc apotekare Sjö. 
hergs pris gav överlägsen seger åt vårt 12.ma/malag, 
va rs samtliga medlemmar placeTllde sig hland de 15 
hästa på prislistan. Lagets medel poäng hlev 92.58. och 
bästa amatörer vo ro Lennart n önnmark och H. fri man 
med vardera 97 p. 

Vår mesl framgångsrike medlem har i å r varit Ber
til Rörmmark, som nu dock länmat oss för Karl skrona. 
Hans prestationer i Danmark och Polen. som gjort ho· 
nom till vårt lands mest framgång5-rike sk) t1 för året. 
äro alltför väl kän<la för att här behöva detaljeras. 
Vi tacka honom för de~sa bedrifter men även {ör hans 
go(la kttmratskap. 

Av övriga framgll ngsrika amatörer under året mll 
näm/lUS H. FrimarI. mästare inom OfficeTllmas l\'1ål· 
skju lningsförhund. T. E. Ullman. svensk mästare i pis
tolskjutning. samt E. Heilborn, årels svel/ ske mästare 
i hågskytte och framgu ngsrik Polcnfarare il/om denna 
art av skytte. 

Slutord. 

Av ol'anstående to rde framgå. aU skyttet inom Stock
holms Amatörförening under år 1931 både i kvalita
til,t och kvantitativt hänseende trl"ecklllts till del bältre. 
Antnlet nya aktiva medlemmar och anslll gsberätligacle 
skyttar har betydligt ökats, ett slort antal medlemmar 
har i år skjutit upp sig i tredje och fjärde klasserna, 
och resultaten vid årets tävlingar inom och utom {öre· 
niugen ha varit godn. 

Skjutkommittcn her slutligen att få tacka alla röre
ningskamraterna för gott kamratskap och sa marbete 
under det gångna skytleå ret. 

Sockholm den 20 januar i 1932. 

För Stockholms Amatör Förenings sk jutkommitte: 

Eric Jen/lc/. 
/ GÖ51a lI1ijkSlrÖm. 
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F'i"iljande nyerö\' rade märken komma att ulclelu \id 
lrlllllölel : 

HronJmiirkr : A. Lid"lröm. P. O. Lundberg, G. ~lo
hammar. E. A. Nyström. C. Springer och N. \\ er· 
ner. umma 6 st. 

Silt'ermö,ke: S. Ahnsjö. M. Bergström. G. Brundin. 
H. Frullck. E. Gillberg. A. Kahn, . KindSlrt)m. T. 
KorneruJI. C. i\lodce. T. Roosqvisl D. Schreiber, 
\t', Tiirn, T. \~ nnselius. K. Widen, C. G. Å:ilröm. 
summa 15 si. 

Cuftlmärke: n. \'on Es..~n. E. E,'ers. E. Hemming. A. 
!-l jort!1, Ii. Lagerliir. T. Ländahl, G. Oden. S. Bib· 
hing. S. Sch rciber, Ii . Tharn. K. C. Thunherg, T. E. 
Ullman och T. H. Å5tröm. summa l;i st. 

Lägre ~rflllJlllärkl! i b,oT/J: E. A. Ohl ssoll . 
Lägre ~rllllsmijrkc i sill'cr: B. Rönnmark. 
Uigre årla/smårkc i guld: L C. Larsson, N. Ltlr~son , 

J. Lundberg. ~umma 3 st. 
JJögrr åru,l,tmiirke i brOIIS: A. Lyberg, 
lIöWr drw/jtlliirkt· i sill'cr: 1. Färngren. 
lliigre drlalsmärkl! i guld: T. Björkman. A, EIIIl{I\isl. 

II , Friman. E. Hellsten. N. Hell~ten. J. Lngergrcll. 
lumma 6 " I. 

FöRSTA TÄVLINGEN OM VANDRINGS_ 
SKöLDEN. 

DCI! 10 januari gä llde del återigcn VallClring~"köl. 
den med de M'dun/iga figurskjutningarna på 200, 300 
och 100 m. mot resp. 1/4 fig __ 1/ 3 fig. och I/ I fig. 
l..culI",1 IWuulllurl.. I..iinde anij\'aret i brodenk rrån\aro 
tUllgt lI il a på sina axla r och ;sköt därför --(ullt" Jlll 
samtliga mM, dock med skjutchefen och en annan re· 
pre8Cntant fö r skju tkommitten tätt i häla rnn. Den 
trogne fäl tskynclI C. \Viman g ladde med godo 28 Ir. 
P rcstal iollcrna hlcllo för de bästa: 

". t,. 
L. Bönn rnurk 30 N. Bergsjö . . . . . . . , 28 
E. J CI1 11el ........ 29 G. Wijkström 27 
A. Elmq visl . . , . . . . . 29 B. G)'llensvä rd 27 
C. \Vimal1 ........ 28 I. G. Larsson 27 
H. F' riman ........ 28 J. Lundberg 26 
y, Zachri~on ...... 28 E. \Va~.werger 25 

STOCKHOLMS SKYlTEFöRBUNDS FÄLT. 
SKJUTNING DEN 17 JANUARI. 

\ id årets första räh~jutning uppe i Tureberg . 
trakterna fingo \i kännning a\' sk\ ltehd,ans obr~tön. 
dighet, Vår grupp hamnade nämligen ~j fu llt !!å högt 
uppe: på prisli:!lan som \allligt utan fick denna gAng 
nöja sig me:d den lIlera blygMmma fjärde plat3en fiir 
uppnidda 9 1 tr. SA alt nösta gång komma de sto ra 
resultaten i ha ra il.ilkan ..... Men vi hade dock trots 
allt .ett g liidje:ämne ii \'Cll denna gång. nämligen nirt 
lag I dcn s. k, truJlpfälUlkjulflingen för kc och 3:dje 
klassernas skyuar med 4 man i lagcl jämte leda re. 
Det kom nu mer än vanligt an pd den si~ lniillllldc. 
hu r l(lgcl skulle I)'ckas. Ha rry rriman va r även den na 
g IIg truppl cdare och skölle della Aliggande sd bra, 
all vAra mannar I , ~jel.ll1rl röm. L. Rönnllla rk, E, 

\Vauherger och B. Ga rdell kunde skjuta till sig ~gern 
r ramrör KUlIgsholmen med 27 Ir. i 12 av de sä rdeles 
s\3 rskönjbara figurerna. - Dagens böste "indi\idu· 
elle" amatör ble\ A. Elmq\,jst med 26 tr .. närmast 
följd Il\ ddmterallde nye medlemmen Björn Zachri 
son. som arlllar.! brukar !kjUla för I : 8 och Uppsalll. 
OCll ,som nu nådde 25 tr. med åtföljande god place-
ring l' I:e klassell prislista. Här bör äHIl fnmh l· 
las K. G. Thunber~ 23 tro som visar god fiirdighe:t 
ä\cn i riil~k}lIe. i\ lästerskap.4'ordringarna \oro denna 
gång 21 tr .. \' ilket \ isar, all skjutningen ble\' \,dra re 
än vanligt. 

Oe rd oli\ 1 sparsamma amatörplaceringarna blevo: 
Kl. M.: 81 A. Elm{I\'ist 26 tr .. 30) O. Lö fma. rk 22 

". 
Kl. IV: 5) B. Zachrissoll 25 tro 1.3) K. G. Thllnberg 

23 Ir, 23) N. Gyllcn iivärd 22 tro 
Kl. /If : 201 E. Gillberg 15 tro 231 G. Wennerström 

15 tro 32) I. Tengval l 15 tro 

S. A. F" MÄSTERSKAPSKLASSER 1932. 

S. A. F:" mä5lcrskurukluS$ i !/w!skjutnifl~ kommer 
all della år best a\' följande 27 sk}ttar: T. Björk. 
murr, A. Elmc]\ist. H. Friman. B. E. Gardell. F. Gcor. 
!(ii. Hcmmin~. A. G)'lIcnkrok. B. G) Ilen.närd. ~. G) l· 
IClIs\ärd. E. Hellsten. N. Hellsten. E. Hesslcr. I. 
t-I j('lm~tri.\m. E. Jcnnel. R. Kosunan, O. Löfmark, C. 
Mo~~berg. B. Perman. K. A. Peterson. C. A. Hising. 
L. Hönnmark. G. Siif\,:enberg. E. Wa!>!berger. II j. 
\\ erner. G. WijkströlII. B. Zachrisson. Y. Zachri!l!OrI 
och J. ö"te:nlllhl. 

VAr möstrfskupjklasj i jiiltjkjutning för 1932 om· 
rallar, ilom mrnt nämnt. följande 15 medlemmar: l\. 
BtrjllljH. C. O. Boman. A. Elmqvii!l. H. Friman. U. 
Gyllen!!lurc1. E. Hei lborn. I. Hjelmström. S. JIIIl1>SOn. 
E. Jcnnel , O. Löfmnrk. K. A. Peterson. G. A. Il isi ng, 
L. Biinnmurk. G. Wijkst röm och Y. Zllchri$!lon. 

HYLSOR. 

Fiireningen lider rortfarande stor brist pA. 11)'l lIor. 
\nrför mcdl emmarn8 iinnu elr gång uppmanas till fl i· 
tig- h} IlSp lockning. lIiirskilt \'id fältskjutnin g::arna. I hän· 
delH' någoll medlem skulle fö rvara ell s törre eller 
millllre alllal h}'lsar hemma hos sig. skall skjutkom· 
millen gärna sörj. för, alt des..":l a\hämtall och komma 
\ederbörande tillhanda. Den rält avsevärda b ris ten p! 
h)"l sor bör tämligen .'!na rt kunna täc.kas. om \ar och 
en tänker pA denna detalj efter \'erkstiilJd skjutninjl. 
En prakti k uppfinning för nekväm h) I plockning nr 
~m he.kant de:n lilla tygpåsen. 

"- V I S I TKORT .............. 
TACKKORT 

....... " ... ... , .... ' .... 
FORLOVNINGSKORT -.... ....... ............. 
BJUDNI NGSKORT ........ " .. -............. 
OCII ...... " ... 
SOROBlANKETTER ....... " ... 

'''''',''.'. 
Odtngatal1 89 

........ ".~ . .. "". "., . 
Ttidon Vasa 23043 

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

. ," ",~. ,.'. ., --.-..--
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MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDRO TTS· 

KOMM I TTEN 

S. A. F:s JDROTTSKOMMITTES BE
RÄTTELSE FÖR ÅR 1931. 

Idrollskorn mitten få r härmed Il\'givu sin selh'anliga 
beriitteliie för \'erksamhel1!året 19:-\1. 

J..:olllrnitten har haf t fö lj tlnde l>a nrrnan,;iiulIing: 
Herrar K. Nyberg avgående ocll I. Bl ix tilhriidondc 

idrotbchef. S\en Svenssoll V. idroll ~cllcf, E. Löllerl ' 
hielm "el reterare. C. W. Falk och T hor Fredhorg. 

L·ndcr Arel haHI fem p rotokollförda lilulllllanlriidclI 
hållits. 

Till Arets fön,ta tä\' ling. sl.. i(lI öPllill~ 2 mi l dcn 
22 rehr .• hade endast 5 tävlande infunnit i!ig. bero· 
ende VA tö\äder. J . Gih.son inkom pli. bä,;ta lid. Under 
g)'nnMmma re temperaturfö rhAllanden hölls en n} 
skidtn\·ling med m}cket goda romhat den l::I mar~ 
varvid ..åsom 5egrare i resp. 1..1~~er arrteckllades
Olor Oden. E. Lönndahl och n. Södcrlind. 

Dtn 3 maj ägde föreningens Hlrtiiding i orientering 
rum med start vid Stäket och mAI \'id Almaresiäkel. 
Ilibbing. S\'CflSSOn och Carlstedt voro bällta miin, \ar 
inom sin klass. Ribbing erhöll i1llcckning I Itlrons
bladets \andringspris, 

PA ~ulld a\' alt omändringsarbetcllu fl Öiitcrma lm~ 
idrottsplal1! ej blevo fä rd iga i lid. togo \ rtiivlingarna 
i allmän idrott sin början först den 12 juni och 0\8111, 

Iddes den 28 juli. Del ursprungliga progra mmet måste 
frAngA,. och av 16 startande fu llfölj tie 12 hein täv· 
lingen. Nils Even. Falk och LÖIl'cll hielm vUl1n o tiil· 
lingen, Fulk med höSSla poiingt nl et. 

Femkampen om vandringsp ri set " Helmer Langhorg~ 
minne" vanns av Falk med 2.:;90 poiirr1!' 

Simtävlingen 11 500 111. den 12 oug. \'unno \Vijl..· 
st röm, Hlix och Lindblom, millöpningen tlen 18 aup;. 
"ama 11\' märkesveteranen Friman. 

Tiokaml)Cn den 25-27 aug. började under hiilllll1dc 
r!!gn. på grund \'ara \' dellagareanta let ble\ mindre än 
'·.nlil/t. Tiokampsmäsla re hle\' Falk. som lrärmCi'1 för 
allt.id erövrat Överste Rålaml!l vandringspri~. ),ä"tc 
8enror pringer och biiEte man i old bo)'" U·klaS5C:1I 
t.ö",enhielm. 

Om . 1\. F:.s pris i tiokamp for under ett nerta I 
år Uppnildda 25.000 poäng. a\scU alt kunna erllAlIa 
av varje uthå llig idrott:5.man inom föreningen. tih lad!! 
"amtidiJ!l. Efter sex å rs tä\' lingar ligger Falk eUa mcd 
2.'\,("82 poäng, närmast följd Il\' SIel15!01l me<1 20.501 
och l..ö""!!nhielm med 17.515 poiing. Den fo nd. va rs 
uvkashling skall användas ti ll inköp av priserna i 
(~ enna tii\ ling. uppgick den 31 (le<:. /931 med riitlt(l 
1111 Kr. BO I :69. 

F'örfOningens höstorienterin <T försisuick den " okt. n" " n 

I 
?ste man inom resp. klass: Bur1l1gren. Frimnrl och 

,.mdblom. 

Oirektör Claes Hultbergs \tllldringspris j trekam p 
15kidåkning. sinming och orienterin~"lö"nillg) erövra· 
dc:; av \lijkström. 

För Hihrörbundets idrottsmärken hna 26 medlem· 
mar a\lagt pro\'en. 10 guldmiirke:.män, I siher· och 
12 bron.-;märkes.män. Föregående h rO!ldtat \'ar 15 
märkespro\'. 

Föreningens idroll.smedaljer, SOIl1 tilldela medlem· 
mar, \ilka efter det de erhAllit Riksförbllnde~ id rOlls' 
märke i guld. foruätta att "taga märket"'. ha\8 under 
året erÖHat av Blix och Falk i förg)11t ,i h'er med 
löpare. 

l\'pt fö reningsrekord i ~inming I.(K)() III. har ilBlIS 0\' 

Eilkil Lundahl med tiden 15 min. 36 sek.. \'a rför han 
erlu'llltr föreningens villkor;;.medlllj i di ll er. SU I11Il1U 
rnedtllj Ila r erönats av Kumlien och i sk idlöpning tlV 
Olof Edv. Oden. 

Sllltligcn ha\'a avlagts 55 godkiindtl p l'OV fö r för· 
Cni l1 J:;c lls villkonmedaljer i brons, cliirl1\' 3 7 nyför\'ii rv. 

A\' o\'snstHcnde frarngtlr, ult i{lroltcn inom fö r· 
elliusen. trots Hårigheterna Ii ö stcrmal rns idroltspluttt. 
kunnat glädja sig åt en ökad anll lutning och \aga \' i 
ullala en Cörhopnping 0111 att della i ännu hög re ~rad 
mil blha f,llleL rör kom monde Ar. 

Stockholm den l februari 1932. 

För StockllOlms Amatör Fö renings idrotlgkommitle: 

I. BUx, 
Ordförande. 

E. I.öu.~nhielm. 
Sekreterare. 

S,A.F:s viUkorsmedaljer å r 1931. 
S ILVEIl 

Trestegshopp min. ] 2 m.: Nyström. 
Simning 1000 111. ma'\: . 23 mill. Lundnl l1 och Kum· 

lien. 
Skidlöpning 2 mil, max, l tim. 50 min.: O. E. Oden. 

BHONS. 
Löpning 100 m., max . 13 sck.: K. G. Oden, Ny· 

ström, Lundahl. Nils Evcrs, Kum licll, TllOrLIlTII. 
ZachriSliOn. No rmeii i. hihbing ( Falk, S\ ell!lSon). 

Löpning 200 m., max. 26,1 8ck.: {Falk,. 
Lö pning 100 m .. max. 59 sek.: Lundah l, O. ~:. 

Oden, Ni!:. E\ers. Runngren {Falk}. 
Löpning 1500 ffi .. max. 5 min.: Runngren. strö m. 

Zacllris;;on. Nils E\'ers. 
Höj,lhopJ> min. 145 cm: Nyström. Thorburn (Il1i).. 

Falk. S\·ensson/. 
Längdh0l'P min. 525 cm: Nils E\C! r~ Lundahl 

~S\·cllsson. Falk/ . 
Kul stötning min. 16 m.: LundahL Ribbing, 1\ils 

El ers. Erik E\·ers.. Nyström. K. C. Oden. O. E. Oden, 
( Falk, Hei/bom. Löwe:nhielm) . 

Di5kuskastning min, 15 m.: Nil5 E\erll. Lundahl 
(Falk. LÖ",·enhielm. Blix' 

Spjutkastning min. 55 m.: Hibbi ng, Ni ls E\;cnl. Erik 
E\'ers (Falk. Wijkström l. 

imning 1000 m., mu 25 mill. 30 sek.: ( Blix), 
Cykeliikning 2 mil.. max. 4 7 min.: Zach risson . 
Skidlöpni ng 2 mil. max. 2 tim.: K, G, Oden . 
Sil vermedaljerna lösaii llled Kr. 3:- och brOlllline· 

daljem8 med Kr. -I :50 per st)'ck Ilos SöderJind. Lun· 
{Iuhl, Kumlien, Nyström och O, E. Oden öga tllI~A 
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rii ll alt Jö.w. \'8rdera I si lvermeda lj, Nils [ ' ers äger 
räll till 7. Lundahl ti ll 5. Nr5tröm. K. G. Oden. Hib· 
bing och Zachri~on \'ardera till 3. Erik Elers. O. E. 
Oden. nUlIllgren och Thorhurn nrdera till 2 samt 
Kumlien. Norme.lli och Åström \'ardera lill J hron~· 
medalj. 

"edalj fAr endast lösas en glng i ,'arje gren. Med
lemmarna. !om här 0 \'8n upptagits inom parentes hll
\8 r~18n tidigare lir erhå ll it medalj i ifrågs\lu8nde 
gn'lI. 

SKIDTÄVLING 

lien 28 febr. om Clses Hultbergs pris. om "äd ret till· 
I ter. Nii rma re meddelas i dagsp ressen lördagen 
den 27. 

S. A. F " PRISFOND FöR TIOKAMP. 

Transport från fö regående nummer ..... . 
Lö"enhirlm. yuerligare ................ _. 
Fa lk, )Uerl igare ....................... . 
Sp ringer. ) nerligare ........ ...•.. .. •... 
F'redborg. yllerligare .........•......•... 
Lo)'a, }lIerligare ............. . ........ . . 
C. A. Ni! on. }t1erligare .......•....•... 
Urandt, )t1erligare ............... ..•••.. 
Holllxrg. S\en. sekreterare ............. . 
Uäutll rör år 1931 ..................... . 

Summa Kronor 

686:89 
25, 
15,-
15,-
10:-
10,-
5,-
5,-
5,-

27:80 

801:69 

SKRIDSKOMÄRKET I KONSTÅKNING. 

De tvd rö r51a mä rken, som utdelades a\' detta i bör 
jan uv 1931 stiftade mä rke. lill föllo h 'enne amatörer, 
fo r och !on. nä mligen d irektören Tore 1\'lolhander. som 
erhöll murket i guld. och dennes son Bo, som fi ck 
miirket i hl·ons. Den senare ä r fö reningelIs till lev· 
nadsd ld ern }ngsle medlem. 

I della su uHuanllang kan nämnas. att rören ingcn i 
början a\' sin \'erha rnhcI på J890 lalet mycket om· 
hul dade skridskoåk nmg. och bland med lemmarna fann iI 
d den .!!cdermera så kände konsiåkaren Ulrich al · 
chow. 

Stock hol ms mut 
mod erna tysta o ch 
komfo rta bla hote ll 

Förs tkias s ie Restaurant 
UtmArkt lestd,ni ng 
Moderata prls.er 

Fulletlndiat toitetlrum med 
b.d till Vtrje rum o. dubbtett 

Tol. Nom.o",op 
H D'Im tot o ,. I diro ld Il"Jo 4~07 

DANS 
m And ag 
fredag 

CURLlNGSEKTIONENS BERÄTTELSE 
fö r •• • ongen 1 november 1930-31 oktober 1931. 

Årels tävlinga r inom sektionen utföllo lunda: 

Carl JJull.s l'undrin!spri.s för la[{.spel erö\'rades av röl, 
jande .!! I)elare: 

O, Dahlin ....................... med 3 poäng 
.\1. Hoffmun , .. " ... " ........ .... 3 
C. \ 18In1(l\i51 ..................... .. 2 
V. " 'etterli tröm .. ,................. .. 2 ,. 

Tiidan om delta p ris gick i å r fö r sista gången och 
tillröll därför nu definith,t nämnda spelare. 

BrÖlle"," rreUerslröm,s lIandilwpspol.:ul. 

O. Dall lin med 31 poäng, som därmed för all tid 
erö"' rade delta pris efter att hava tagit detsam ma under 

rCI! 19 19, 1929 och nu 1931. 

A I/w(örm(i.ftcr,slm per. 
0, Dah lin med 31 poäng. nä rmast fö ljd n", C. 1\l a lm· 

(I",ist mcrl 30 poäng och V. Welter5tröm mce) 19 Jloäng. 

S'I'mlo/J Iwkul. 
J\ . lo rdCl1stcdt 25 poäng. 

CIM,s lIu/lberg,s l·(jf/(lriflgspr;s. 

grare C. nÖlIll, 

5·mUllllOpokulefl , 

Vinnare: C. :\Ialmq\'ist med 26 poäng. därefter 
följde 
1\1. Hoffman .. . .................... . 
O. Dahlin , , ... •.•..•••.. ...... . .... 
K. Luudq\ist .", ... " .. , . ... .. ", .. 
C.arl ll ull ... " ................. " .. 

. Carl~n ... , ....•.•.... •....• , ... 
T. Sandström .. . ,., •. , •.. • ••.. • •.... 
V. Welteutröm .................•... , 
II . J tl'ger ......... .. ... , ..... , .... . 

V. Weucrs/röm.s / lI l1iorpris. 

25 poäng 

U " 
16 
15 ,. 
15 
13 
12 ., 
10 

Om detta pris iigde inget spel rum under sii.!!ongct1. 
J tiivloll ulom klubben eröv rode Amatörerna I - l ind &.~· 

pokn lcl1 mcd fö ljande lag: 
l\ lnlm<l\ ist. ko pten. Wctterström. Hönn och Sa nd· 

ström. I filwlen spelade O. Dah lin i ställct för Wet· 
terst röm. som pl\ grund a\' sj ukdom \'a r förhindrad 
a ll del taga. 

Gynnna 
Annonsörerna 

• 
l 

e. u. 
hM f1 u)tle:. 

Amatörtidningen! 

." ~ .. -

STOChIlOU/> IM ·ITOII FIJHENI\GS .I/EDLEMSBLAD " 

Stockholms Amatör förenings ställning den 31 dec. 1931. 

Konlllll j kilS san 
Inventarier!. konto 

Tillgång.n 

Vlrdepappers konto ... . 
DeI)(lsitionsrii1<ning .... .. 
Sparka~ser.1kning 

Postlliro 
Checkrftkning ... . ......... 
1.\ ~t. medlemsmarken å 2: 40 ..... 
1570 ~!. skott Im mausergevl1r 11 6,3 öre 

600 " 5 
700 " pistol " 8.5 
Korit.lll,'kning Riksskölden 
EJ utdelade prisers konto 
Utullende fordmn 

4SO: 55 
100:

H)OO: 
7,(115; 97 

S04:69 

" 958: 32 
31:60 

9R: l)l 

30: 
5950 18S: 41 

1,100: 
171: SO 
;5 

Kr/lnor IM)')]: 04 

Pn'sjolld": 
Damernas Prislond .. 
Kanln.lem:'ls .. 

Skulden 

Bankir Nils Perssons fond 
Berg\iingenjör f. O. CariiDs fond 
Polke' fagrelIs minnesfond 
S, A. F:s prisfond för 100kamp 
Riksskölden ....................... . 
Stilndigll medlemmars fond 
Kaplt:llkollto. .. ........ , ... 

721: ~6 
721:46 

1,000: 
533: 05 

1,000: 
SO-l: 69 4.780: 66 

2,800: 
3,100: 
5,352: 38 

Vinst- och för lusträkning 1931. 

.'tedh:m~Yl:iftcr 
Rotulor 

:'kJtlr: 

Inkomster: 

Rdnlor å prisfonder III: 72 
Insamtil1i till pri~er och IV löreningen 

trövr.ldc kontantpriser 15Q: 
In~lt$er ",id ~rets tävlingar 81)2: 

Idrott : 
Uhln mllrken 9: 
Rllnla 1\ prisfonder bU 
rdru(t~prell1ler ........ 15: 
Stlt",n~ anslag , 
I\nll(,n'l('r I .\1edlem~bladet 
AnnlJn~tr i Programmet. 
Oil'er~e inkomster ... _" .. 
Lndrr 1"11 rrtlovisade insamlillg-slistorför Jubileet 
Port/illlstll amlllunition~konto ine!. statells bidrag 
Förtjil.n,1 "id fOrsiiljning av medkmsmirkcn 
\'in t \'to nmp~acering av vlltkpappcr • 

:!.ilO: 
117: 70 

t ,Jl11: 7:.! 

IH: 
lo·j, 50 
1'02'): Q.[ 

'''' ilS: !lO 
200: 
7Q4: 34 

'):-10 
78. JS 

Kronor 0.77(~ ')8 

SIock/w/m dell 2 februari /932. 

Utgifter: 

OmkoS/noder: 
Trycksaker .......... .. 
DI~'erse utgifler 
.\Il'dlemsbladet ........... . . 
Proj,lummet 
AnllOtlsprovisiJn ......... . 
Arsavgifter_ 
Förslkringsprl'micr ... 
Skyltem:ltcrial 
Idrottsmaterial 
AnU1~llIingsa\'giftcr ., ... 
SkJutlnslmklör och markörer 
Porto 
Hyra för rum i Stadion 
/Iyra IOr skjutbanan 
Inkassoprovision .. . .. . " .. 
Ansl.g till curling5eklionen • 
SkytleprisC:f ,,_ ............ . 
Il! rolbpri!c:r 
Utdelade fria. skot! .. . 

nl6 
044: ro 
'O<l 
200, 
48fl: 02 

I)S: 70 
4S:59 

103:33 
20:80 

leo: 
l,tS3:~ 

WS~ 22 
1'10: 
:JOO, 
151: 12 
70: 

Till 5Undiga mc:dlemmafs fond overföres 
A~krivning l inventarier 
Årets överskott ......... .. 

t204 14 
1,t;6:S4 

111: SS 
168:J7 
100: 
140: -
61:35 

Kronor b,710: ~ 

ERIK A. OtILSSON. 
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c. 
BANKIRFIRMA N 

G. CERVIN 
Grundad las7 

STOCK H OLM 
MAL MTORGSGATAN 6 

TelefTa ma dress: Cervin. 

. """"'"'' '''''''' '' ''''' ' '''' '' ' '' '' ''' '' '' ''' ''' ' '' '' '' ' ''""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,.,,,, ... I S KYTTEFÖR EN INGAR I 
: Ni köp" Edra pris/ö,ernål i guld • • ift/er, : 
i "!Id/vu oclt le ll/I - ci ven de papillära ~ 
~ SKY TT E S KEDARNA ~ 
: : 
i fördelaktigast hos i 
: : 
; J~VELB"ARE ~ 

~ JJ .dlOIrIl N SON ~ 
: KONliBRTJJt!SST 

~ 1 el. Norr JJlt) - STOCKHOLM - KI/IIIl.g. 43 . ... , ........... "., ... ,,,,,, ... ,,, .. ,, .. ,,, .... ,., .... ,,,,,.,,,, ... ,,,.,., .. .. , ..... ,,, .... ,.,,, .. ,.,.,,,,,: 
!'''', .....• ,''',.,.,'''''', ... , .... , ... ,., .... ", ................... ,.,.,., .. ,.,., .. ,.".,.''' .. " .... , . ,.~ 

B4$ .. r~ • Pohl~r • SI"J1 .. r . f ' .. , 
a,' ~11.·er 00;:1. "y.ily.,~ K. ANDER S ON 

JU .J"lj~ .. . PI .. /ull.,. • Kr",,.d l,,,. -
M .. "uJ,"II.l""pP"r KUNGL. HOVJUVELERARE 

... ~,."J.,d ... udcll .'''"diS' 1'-'1 • .11"" BE G AR PR I SK U R ANT ! 

J UVE L ER. GULD. 

C. C. SPORRONG & CO. SILVER. N YSILVER 

Tdef",,: N .... ".n.op "Sporrons et Co." O PER A. HU SE T 

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

, 
Vid behov av 

T R Ä V A R O R och 

BYGG N ADSMATERIEL 

LA VENS 

"II NYBYG GNA DER , II , r AE PAA .lTlON EA Vind Ed., ,HI 

E KMA NS B R ÄD GAR DAR 
tF"",u ltund.d lS!J8 

Konlo r: J akobs,atan CI 

KOKS 
A NTR AC I T 
HUSH ALLS K OL 
BR IKETTE R 

T.1. 7' 01. 7111 01 

H~.""b"d.''''. Ua. Hr>, .. i· 

FiI;.'b,ldcln:l , 
BerIda reba n sI. 19 

HUVUDKONTOR' KUNG SGATA N 4 
Vlnu T.I. N ~07 .5. ,.allo TELEFO~ LAVENS KOLlMPORT 

AMATÖRER! 

t"/I 11\' ""m "y" 'pui"I",(iIl$ur. Kopia O" 
II-'",",ul II.", K"",,,u,,,lIa. /r"'tlldller 

12 ol/b !""'''J·aau,. 

Eft~r dlg~ns skyUeresultat vila 
1'\i Eder Mst 1'.1 en R;OO och !til
full 0110,"311, och njulnineen 
blir än större om goln:t ilr be-

klätt med "II vacker lI1alla. 

Olöm ej ntt köpa dessn ho~ 

ENGEl SKA MAGASINET U . 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1932. 

SkamflllftP;enl 1/5,."1,, sp,t/d"'!,)"1 
/ ",u/tor pm",,,, lXII OtlUR"'"'' 

'.' --- -

Stockholms N :r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte . 

27:de ärg. f öreningen sliHad den 21 seplember 1890 1932. 

A .. cla~t1 .. n." •• eI •••• , 
Utd elas gratis ti ll 

fö ren ingens medlemmar 
AnlVlrla utIIIvIr.: SVE N SV ENSO N 

M .jar TORSTEN SOOIfRQUIST 

K. "'.',1" 20 

MEDDELANDEN 
fRAN 

STYRELSEN 

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

NYA MEDL EM M AR. 

Den 26 februari. 

Fri:!Örmii.,;to re Johan Eddn l äder. 
Köpman Eric Gu!-'tav Fredrik ) lolin. 

Studeranden S,'en Olof Alfred Ni.ssvand t. 

PISTOLSKJUTNINGEN. 

I likhet med fi..regående är Ilar );t)"rel(('n he:-lutat 
ö\ningar i pistolsl..jutningar f)ro freJap:"k \ iillur UIl

der maj manad med början d~1l 6: te. Si~la fredagen. 
d~n 27 maj. iiger tävlingen om Sten Drokenbf'rg~ 
vandril\~s-pris rum. :\ led JemmoTlla uppmana li\'!ifl,1 
deha,e:a ä\"CII i delta !!k) lte. som ka n .. ke till alt hörja 
med före faller mångf'n s\·Arare alt lära än gc\ örs. 
skyllet. Hä r råder dock den gamla regeln. triinII fl i ti~ l , 
så kommer nog resu lta t. Förm Arel mnrkle!' kan~ke 
lI ågO!~ liten tillbakagå ng j cl ehago rea ntalct. Tillbaka 
fAr ej ri nnas pli \'ä rt program. Diirfö r hO]lJl tt ! st} reJ· 
sen i Ar pä eU bt: lydligl mera livligt dehu~lIndc . 

Slac~~olm Tel. N. &217 

BAN S K J UTNINGEN BöRJAR 

i Ar redan söndagen den 10 april l. Stora SkuIcan. 
För att man på allvar akall kunna konkurrera om 
nllot eller dgra av de vackra pricer, . om 
Amatörföreningen även i lr kan .tilla upp till 
tivlan mellan s ina medlemmar, fordra. t rän inc 
och l ter träning. Styrelsen boppa. därför f rln 
första träningsdagen på en livlig anslutning frln 
medlemmarna. Första tävlinl en ä ge r 
rum s öndagen den 17 april, d l det 
f ör s t a gånge n t ävla s om Drewes

p ok al e n. 

REVISIONSBERÄTTELSE. 

l!ndertecknade. ut.<;edda att p:ran~ka Stockholms 
"-malör Förenings räkenskaper och riiT\aJtninJ( fUr år 
19:31 fa till ordinarie Ar~miitet fl'f!;ha följande be
riiltel~: 

Biike.ll~kapernl! ha b lh-il genomgAn!no och diinid 
~funnit.<; i god ordning. 

.\ l1a utgifter än, vederbörligen \erificetacle. 
Beträffande resultatet av fUrenilll(ens H"rk..amlu:t 

under d~t gångna året saml d ställning \ id tt.amma 
år-. "lul hiim i5-a "i lill i !'t~ relseherölle1!1t'1l intap:nn 
,in:;t- och (örlu,;t· SIImt balansrälningar, ,illa Ö\er
en~~ tämma med räkclI9..lIperno. 

Sl)relsens protokoll ha\a \.j dä rjämte genomgått; 
och då \·i under rr.visionen funni t. aU ~I) reJ sen med 
nit och om~rg hand hart före ningens nngel iigenl,ell' r. 
f A \i tillstyrka. all 'il)rel,;en be\ i1 ja~ fllll och lack· 
~am alls ... arsfri ll ~t för 19:3 1 ä rs fii nnhni ng. 

Stockh olm i februari 1932. 

Erik Hellsten_ A. v. Krf/SclISlj l'ma. 
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STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS 
FEBRUARIFÄLTSKJUTNING. 

Stock holms Sk)'llcförhund avhöll sin undra ordina· 
rie rBltsl..jutning för Arel nere i SöaertörlL5(crriingen 
j ell utmärkt ~l..juh 6dcr. som gjorde. all tävlingen blev 
i del allra liiu8~tc sluget "ad beträffar målens ",\-d· 
rislu·~~rad . mE'(lnn det å andra sidan behö\ClciI ett 
mycket höttt träHrt.-ouhat rör an bli placerad Illand 
[le bi:i~la. \1 iic t er~kap_rordringarna ble\o ! lumla 27 
Ir. denna gAn@:. \,jJkct talar för sig sjäht. Denna l:!ållg 
(!"ä llde det ä \ en Slockholmsmästerskapel i fiill!kjut. 
nillg. \'ilket erihrades med 47 tr. av de 18 möjliga. 
" ir A. 1-:lmqd.,;1 ~köt 29 Ir. i huvud"kjulningen och 
hade till t<i'la m3~It'r:;"3p~malt'1 fortIarande enda~1 en 
t'lIda träH horl~kjt:t~n. Han kunde därför hala Hugo 
Johan~;con! 17 Ir. men :.köt 3 Ir. på ~i.ta mAlet. som 
ej vnr av det läUeHe ;;Iagel . ..\\"ell Y. Zachri~n och 
U. Lormar\.. hed rade sig med 29 Ir. i hU\iud.skjul. 
nin~en. ,j lket fr;r Löfmark hade del resultatet .att 
han nu rör alltid eröv rade den H'gsli tna "Brukel1' 
bergspokalel\·'. För \l\r ~rupp däremot gick del "ä mre, 
i (Iet den !!tal1nacle på S:le plats för uppnådda 11 5 Ir. 
PI'i~ l i a loTl1a \' il1-11 fii ljullde: 

II llvurll'kjlltnil1J;en: Kl. M. 9) A. Elmqvist 29 tr .. 
Il} Y. Zachris.son 29 tr .. 13) O. Lörma rk 
29 Ir .. 28) N. Berg~j ö 27 t r. 
Kl. IV: II ) E. I-I e:sler 21 tr .. 61) E. Jäder 
22 tr .. (3) I. C. Larsson 22 tr .. 69) N. C)I . 
lel1!värd 22 Ir., 711 E. A. Ohlsson 22 tr. 
Kl. 1II: 211 T. Wansel ius 21 lJ'. 

l\tä""t e,...ka p~tädingel1: BI A. Elmq" ist -II tr. (29+ 151 , 
211 O. Lär",a,k 12 tro 129+13). 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS 
TREDJE FÄLTSKJUTNING. 

Fö rbundets tredje fältskjutning fö r alla kla~er 
gir l.. 8\' "tapeln den 13 mar:s ute vid RO.i'erl!ht'rg i ell 
strIl Iande v n ·inten"äder. Skjutningen var denna. ~ilng 
sd. rare än vanligt. \3rför amatörerna hade ut !c' iJ..ter 
att place.ra sig bm på pri;Jistorna. Della gjorde ii\en 
\·Ara Kl. M·sk)IlJr, medan rep resentationen var sii rn re 
i övriga klasser. Vad vår gru pp helrärrar. sd hade 
den vunnit om ej en av gru ppmedlemmIlrIm skjuti t 
ho rt aig pA liittuste mdlel. Nu kommo vi på andra p lals 
ror 115 Ir. eft er karp. Emellertid ge r ell geno ml e
tallde /IV pri:.l islorna följande p laceringar för vArn 
mnnnar: 

Kl. )1 : 7) L. ItUllnmark 26 tr._ 131 G. A. Ri ing 25 
Ir .. 11}". Elmqvi.st 25 tr" 181 C. O. Bohman 
2 1Ir., 30l O. Löfmark 23 tr_ 31) N. I'krpjö 
23 Ir. 

Kl. IV: ~I I I. C. Larsson 20 tro 
1\:1. III : 28} T. \\a n"Clius 16 tr. 

FÄLTSKYTTEKÅRENS TÄVLING. 

Denna förnämliga tävling ägde som vanligl rum på 
\ Iaric BebAdelsedag och räknade en hanclrull amatö' 
rer bland deltagarna. Denna handfull hildade bl. a. 
ell tremannalag, som belade sjunde plati< i Ingt3v lil1gcn 
med 66 tro Laget bestod LIV Elmqvisl. L. Hönnmurk 
och Lörrnnrk. ElnlClvist Iled rade sig ännu en gång och 
!köt pli dcn svll ra skjutn ingen bort endast tvd skott , 
t1iirllll'd beläggande andra plats efter KungshoJlIll'us 
30·triiffare H. JohanssoII. Bland övriga goda amat ör· 
re:;u ltat lIliirJ.. e..~ Lennart Rönnmarks ·15 p. pli extra· 
lih'lingen 1Il0 t IO-ringad pistoltavla. Vå rll 1Il81lllnr 
~jorde följande placeringar: 
lIu\tllh,kj uln ingt:n : 21 A. Elmqvist 28 tr .. 57) L. 

nönnmark 21 tr_ 
Extratä\l. mol pi .. loha,-la: 21 L. Rönnmark 15 p_ 

10f H. Friman l2 p. 
E\lratihl. mot 10-ringad ',.-filr.: JOI .\ . Elmqlist 

56 II .. 1 I) O. Löfm8rk 56 p .. 15f L. Rönnruark 
S I p .• l5 tior och e.n fyra). 

"ästt'r,kall~t(h l. : IllA. Elmq\i:;t II tro 

NYA VANDRINGSP R IS. 

F'ört:ningen har Ilaft nöjel emottaga ett flertal Il )"a 

\/illdrinp:spri.i. 5Alunda hava givarna av de föregd. 
t:nde dr rö r alltid e.rÖnaJe prisen: iiver.;;te llölnmhs 
\'IUld rirlgspri ~ i tiokamp, Sjökaplen Tu re LÖI g rem 
vlu1(l rin~sp ris rör 2:a och 3:e klass sk}tlar SIlIlIt 
L~ n g/ list a!1 spokalen av lir 1930 välv ill igt lIp pS81l nya 
prill nll utgå e fler summa hestämmelser. 

lI ell nytillkomna äro " Mona rkcykeln" , , känkt av 
S\'ellska C)kel rabriken j Varherg. "Sk)lIe\iins \'8n(\. 
ringspris inom lockholms Amatör Förening 1932" 
Mmt ett av anonym donator lIppsall "Fältsk) uellris 
fö r II kla .. '-ClIs skyttar". De båda förstllämnda p risen 
hau! erh lIils genom rörmedling 8\ ci\' ilingenj ör T. 
Hjiirkman. St)rel!f!ll har i samråd med donatorerna 
hesl utat ra"blä ll ll nedanslående 5tadgar rör de Il)"a 
prisen. 

·'.lIonarkcykeln ". 
.!ikänLt a\ S,'enskn C}kelfabriJ..en. 

Om priu l tävlas under Aren ]932- 193 1 \id skjUL. 
ningarna om Rik5!kölden (Ia\-el!;t'rierna) och Jubile· 
1I11lsskölden (omräknad till S-ringad). \'anid de. Lä"la 
.i!kjutninga ma sv \'arje slag räknas. Vid lika !amman· 
lagd poäng avgör i första hand summan nv de lvII 
irrAgakommande Rik~köl ds.skju tningarna . Är denna 
!1I 1ll1ll8 lika, giilter i andra hand antalel S-ettor pA 
de f)ro !tik köl dsserierllB; i tredje hand gäl ler an· 
lalet S·ettor ]l~ J ubileumssköldsserierns. 

Eröv ra re nv priset mAste va ra aktiv föreningslIlcd. 
IColI l ii\'en 193 ·~ och fär al ltså ej Iii mua föreni ngen 
tredje dret efter nit (ömt på lvII. huva skju lit ett !lI1Il' 

Illlln la/(t I"C!J lI lt al. som sedan visar sig vora det hii~ la 
i tiiv li llgcn. 

.. -
I 
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··Skl/ll'riin.s l'ondringspri.s inom :;i.A.F. /931." 

t. Om \andringspriset tä\ Is.!i årligen i illllllballd mttl 
lävlingen om Riksskölden. 

2. Vandring"pri"t'l erÖHti för Aret a\ den sk~lI . 
som A Rik.s!köldstävlingen5 hll\ud.;;kjutning upp· 
nAr högsta poängen. 

3. Vid lika poäng särskiljes enligt !!kjutprogrammel. 
I. Pri"t'l skall elona5 tre gåu-ger fU r all bli\8 ~tiill' 

diga egendom. 
5. k) II, som tävlar om \'andring!'pri~t, mlhte Im er· 

la.!;t sladgeenlig insals Bntingen i tävlin g A. eller B. 
Anmiirkn. Shtl. som är 1931 erö\ rar SH~n~ka 
CykeJfahrikell~ poiingpris, i \ilket resu ltlll rrAn 
lliJ.. s~k öld.~tii\'lingen ä\ell ingAr, kan ej sn mtidifl t fil 
!lista illteckningell i "Skytteväns" \'ondrin~~ Jl l' is. 
En minint)' , av prisel ulgA r till 1932 lirS seg ra l'e. 

"Fiiltskyllepris lör /I 1r/1l83f 1l8 $k)ffllr." 

Om detta pris tävlas under år 1932. od1 tillfaller 
pr i:<et J r n .!;k) lI tillhörnmie nämnda !c'k j utJ..l a~;;, "om 
ul.lpnåu hög~ta sammnn lagdn r~ultat A Wljal1llt.' 18\'· 

Iillp:ar: 
a) endua av de henne Ater~tAende tiivlingarna on1 

\ andring!'.~J.. ölden_ 
bl riltskjulningen yid föreningen~ \·lIrulfiird. 
el henne a\' Stockholms Sk\lIeförbunds hra utcr~tl· 

ende I'ähsJ..jutnjngar. - . 
Vid lika resultat vinner den ,.kllt. §()'It har hi;~re 

re"ultal ! fältdtjutningen \id förelliuf!"en.!i \·årutl'ärd. 
l\an ,.jir~kilJlling andock e j ske. medla~C! l id l,roöm· 
!lingen i första hand tre e.ller e\. f)rn a\ fiirhund~
falt.!kJl1tning3rn8 och darefter. om w erfordru, den 
förut ej räknade. tä,lingen om Vllndrillgl'~kölden. 

[.. ~IY~~~~· ·:··:.:.:··J 
V ID ÅRSMöTET 

skedde omvn l av styrelseledllmöler öler heIn linjcn 
ulom het räffande de vakanser. SOIll uppstAll gellOln 
Lankknmrer Wigstrands frånfä lle ocl1 jäl\ mä~tarc 
Hjelmslröms avfl)'uning från Stockholm. I dl'c'>8s 
ställ e ,aldes till revisor fö rutvarande. re\ isors.'Iupp. 
Jeanten. re\'isor A. \ '011 Krusensljerna. och till \iet' 
skjutche.f herr B. Iverus. Till revicor u""leant ut· 
d~ ingenjör H. l'riman. 

MEDLEMSBLADETS 
nåsta nummer heräknBB utkomma den lO maj. \latnu
sJ..ript lorde inlämna!' sena!t den l mllj . 

Sloc kholms mISt 
moderna tYlta och 
kom forta bl . hoteU 

Förstklassig Restaurant 
Utmärkt festvånine 
Moderata prise r 

Fu\lllllldigl toiletltum med 
bad till varje rum o. dubbtel! 

Tel. N.m","",p 
H n m 1 .1 . '". dl'._1 llnje 45 17 

DAN S 
mån d ag 
f r e d ag 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS

l<OMM I TTEN 

FÖRENINGENS VARORIENTERING 

äger ru m d e n 24 d en nes. Närmnre härom i d ag

pressen lö rd a gen d en 23 april. 

SKIDTÄVLING 2 MI L 

äp:de rum den 20 mars D. ~:s bana viii En-kede. 
Itesuhalel blev följa nde: 
Senio rer : n O. Oden. ] li"lIne 12 min., 2) C. 

Ode:1 1.16.20. 3. G. Wijk.!otrtllll 1.17,10, 
I I E. -")~lrOm 2.10. 15. 5/ E. Ueilborn 
2,10.45. 

Oldho}" .\ 1 l) R. Fnmck 1.55.15, 21 \\. Falk, 
2.01.30,31 T. Löndahl 2.02. 

Odll)()s BI 1) H. Hörlin 1.58.15, 2) \I . \'\tI' rn 
2.02.15. 31 n. Si)de.rliud 2.07,.15. 

Tiidingen utgjorde samtidigl fi}r:.ta omJ!'n~ell i 
dir. LlII~ IIultiJt:.l g", \8mJril1~pri" i trt'kamp. 

Följande medlemmar fort~atte ell mil och fullgjorde 
däri~enom pro\'el fö r "kid liiparmii rket: Frunek, 
2.56.35. I-li.irlin 3.01. Falk .1.09. Löndahl 3,09,50. 
W:l.' trl 3.10.10. Si>derlind 3. 11.50. 
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C. 
BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTQRGSGATAN 6 

Telcg-ramadrCIi.5: Cervins , _________________ J 
;", •. "" •. ".,.""."""""""".",."""""".""'u""""""" """ """""",,,,,<,,,,,,· I SKYTTEFÖRENINGAR I 
f Ni kiipu EJTfI pris/Qr~mål i guld, ,i/ver, 
! IIYSi/V.r oe/, I.nn - även de popl/liira 

l SKYTTESKEDARNA 
~ jiin/rlaktigost hos 
~ ~CVKLER~RK 

! H . el O)llINS(}J' 
:: KONSKRTRCSET : 

~ 7.1. Norr JJ16· STOCKHOLM - Kungs,. 43 ~ ... "",.,,,,,,,,,,,,,, ...... , ... , ...... ,.,.,.,,, .. ,.,,, ...... , ... , .......... ,., .... "., .. , ... " ... ,.,.,,,.~ 

n"g.,,·~ - Polr"l ... - Slr~ l .. r . F .. t 
• ..- $iI .. u ocl. ny.ilnr 

M.J .. lj.r - PI .. l./lu . Kr~u .. d .. r 
},( .. "ul.dtlr"~pp"r 

." . ' .nd"nlmod.1I . ,ändiS' 1..11"srr 

, , 
~ , , 

Gytlorps 
jalitpatroncr 
nå. alltid sitt 

må l. 

K. A N D E R S O N 

KUNG~OVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURANT! 

• 

K • • alos fri" på },.,S:>."" 

C. C. SPORRONG & CO . 
~ 

i , , 
JUVELER. GULD. 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHU'SET 

n' " , -"""'0"'"'''',,,,,, .. "'O ........... . ,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,.,. ,,; 

Vid behov av 

T R Ä V A R O R och 

BYGGNADSMATERIEL 

LA VENS 

1111 N YSYGG 'IIADER ollor REPA R ATION ER wind Edor till 

EKMANS BRÄDGARDAR 

KOKS 
A NTRACIT 
HUSHALLSKOL 
BRIKETTER F ltm Oft , ... ndacl ,~ 

Konlor: lablllhrl111lu , FiH.'brid,lr<l; 

Beridarebans,. 19 
ToI. 71 01.7101 

H~.""b, .... 'td. _la o H,.I.,I. 
VI.,.., T.I. N 207"'.741110 

HUVUDKONTOR , KUNGSGATAN 4 
TELEFON , LAVENS KOLlMPORT. 

AMATÖRER! 
Ert~r dag~ns skytt~r~sultat vi la 
:\i Eder blst rl ~n !lod och stil 
full Ottoman, och lIjutninetll 
blir lin större om !lol\'tt lir be-

1-;1 511 med en \':lcker matta. 

Olöm ej atl köpa dun h05 

ENGHSKA MAGASINET A.-8. 
ett .. " r41'11 'V" Iptrlahl,411$Iu. Ko"i .. aV 

1l" mmnl'Wa Klrmamniln. /"n~llIlII~1' 31 DROTTNING GATAN 31 
72 oIilta jtI/'Kny .. "ul'. 

Pallas tryckeri. Stockholm 1932. 

SItD/fd",IJI'/,ns stÖN/II. Sl/ufo/alfrf' 
I ",IIIID". prof",,. /Hk «ID",a",,.. 

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

• 

Stockholms N:r 3 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

27:de ärg. f öreningen stiftad den 21 september 1890 1932. 

Utdelas gratis till 

försningens medlemmar 
An'Vlria ~Iiivlre: SVEN SVENSON 

R.dl~,lonon. adr ... , 
Milo, TORSfEN SOOERQUI8T 

K o" •• '.on 20 
S,oc~~ol", Tol. N. &217 

!lllll1llll1lll lllllllltlllllllUIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111"11111111'11 111 1111111111111111111111111'11111111'111'11111'111111 111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111'"111111111111111';: 

ager rum Söndage:n den 22 maj till Snickarlorp å Velamsunds ägor på Värmdön, 
Särskilt förhyrda bussar avgå fr!n Nybroplan kl. 9 f. m. precis. Uppehåll vid Slussen rör 

påstigande. Avgift rör resa lur och retur är Kr. 2: - för herrar samt Kr. 1: - för damer och 
~ skolungdom. Matsäck bör medtagas. Hemfärden från Snickartorp kl. 6 e. m. ~ I MEDT~~ VV:I::ESRp~~: :::.ANTA. I 
~ Fältllkjutning: 30 skott. E"t ratävling mot trialIgeltavla: 2 prov,koll och ~ 

:=1= KIÅDi'irl~.ä:'~h~I·~&.5~~~,':.'." ~:~~:~i;\;;,~::::~~:::::.:.:·:~m::~::::. ===1 

...... " B. Alla övri!!,a ,kyttar. 
Insalser för A, B och C Kr. 3: - , för En omskjutninf mot förnyad in .. U, 

~ D Kr. 2: -. Insats Kr. 2: _ för all. , E 
~ = 

i __ ===- Mlbterskapstävling: 18 .kolt. =_~=====~ De 12 bästa .kytt.rna. frin fillskjutnin,c:n Damu"u tävling: 2 provskott Mh 5 ,ill.nde 
inom kl8!llem. A oc.h 8 utt.,u till för· skott mol lo-rin,.d putoltavla. V.lfri 

=__ nrad livlin,. Den .om up:r.når hö,.h ställning . Ingen insall- Gevir oc.h ammu· 
samm.nl.gda triU.ntal frin e bld. täv· DitioD tillhand.hållu ,r,til- End •• t .... 

~ IiDIt,m. föridaras för ireu filtak)'tle· föreniogen tillh'Ddahl.llen ammunition får ~= 
= mästare inom förenin,en . Mi,tenkap'· aDviodas i denna ti ... linr· 
= __ =_= ti ... linren endast öp~o för S. A. F:. e,n. ~==_= 

medlemmar. 

= = = = ~ = = = = :; För al1. ddt.garn. rilla o .... n,t'c:nde bestimmel!ler för biljettpris å bUllOrn. och, för dc:m = 
~ som önska, deltagande i tä ... lin,.,no, dock .u endast S. A. F:s medlemmar ig. ti ... l. om för vir· i 
~ utfirden uppsatt ..... ndrillgspri. tam t i mi,tersk.p.tivlingen. ~ 

511 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III'~ 



STOCK HOL ilS A lUTOR FORF.W\'G-' II EDI.F. IISBUD 

, ............................... " ....................................................................... . 
;. , , 
l , 
! 

I , , , 
l , 

MED DELANDEN 
FRÅN 

STYRELSEN 

·.b ........................................................... .. ...................................... ~ 

NY A MEDLEMMAR. 

/)('/1 25 /lpril. 

Aktiva : 

t\il· K l" i~tcr hk, SO llllll'iigclI 51. 
ils J ohulI {;1Ir1_ .. on. Brännkrrkagatan 171. 

Gii~la Peler Emi l Gcmzell, Grelluregatall 15. 
Alf StIllIri Gi~~clhelg. Ingenting.-:galllll .'t HU\ud~ta. 
Lart Berndt Colldc. IlulllgatulI 7. 
Einar frcdrik \ ' ilhelm GU~lar!OIl. nör~tralld~j;!lltall I. 
Carl O...car F.jMr 1I:i1t!r. KarlnikS:;8tan 7. 
l\iI .. \\. Lundherg. \ 'ä~11ll8nn81atall 88. 
Eri!" ·hd Itoland SiHjllr. UOTll!berg 18 C. 

PaSliiva : 

Carl Gtrhard Lilldberf!. Styrman~gatall 6. 
il,. \\ il)l:llI 00h8mlll8r, :\}änj?;;I·ägen 3~. ~PJleh jkl!l1. 

V ÄRUTF ÄR DEN. 

D~ dCII lIlIder fö rm liret IlIl orclnodc I,årutrii,.dell j Jet 
~ l ul"II lrcla ~ Io~ lijl ut. Imr s l}rel~ell i Ar ],eslutal Ull· 

ordIIII 'urulfärdclI pil ungefär enahanda ~iiu. Som 
1'11Iellert id ollwä,lillf! (iimiijer. gär denna gång färden 
till det ,aekra \elllm~l1l1d ä Vä rmt!ö. dit förenill/Zcll 
11\ fru h:rll'll p;t'nom {'II förellin~llIedtems. ho,riill-' 
notarien Hi~inJl. hemedling inhj udit:" all adl:lllo .. ina 
I,il lill~or. St\Tel'-ell hoppa ... oU medlemmarna lilan· 
~r3J11 b~Jl:a~na ciF tl\ dl'.IIIUl mol 0:;8 ,isade _yllner· 
liven ~tt)ra län li.lIhel. ~J att pil morl!oncn dCIl 22 " aj 
I'n lan, ra(1 a\ "u·~nr rillll!lar "i~ ut genom Oan,·ib· 
tull. 

DI" hOI"-ll111111<1 fnen {lock kla~omill. :;om i rjol ril.· 
IIl{Il'~ mOl ~I.juleherell och han~ medhjälpare för den 
i lII.1n'flt!! I~ckc alltför an~l riin.I!"3!1de och lånea patrull. 
\ii!!,f'II. ha la Fil- ad notam och utlOl8:; i år en alldele;. 
-är~)..ilt hek\äll1 och kort Jlatru lhä!! ulan I'are ~ig kärr 
(·lIt'r ~ol-tekta I llnd~,ä~lI r. Fält.skjutningen anordna 
fil 1'11 01 fi'rl'l1in~ell~ t'\perter på della om r (le. l ä~er. 
plUI"f"1I lill~f'r filrtju~alHl~ när.a ell vac!..f'r in~j{i. oeh 
l'\t ru_kjutni ll}!arIlR fö r .. igA i omedelhar närllt"1 till 
!iie.t·rpllll"'·II: Itlrl kAli Illall Iller hegäm. För oen hiin· 
("h'I~f' I:n litrn re~l1s!..1Jr ~ )..u ll e komma nir nll fri sk:J 
1Ipp I, 1·~ riill i'ktln. fi ll l1e_ en loeln \' id liigeq llatsel1, dit 
lih!.rt't kU li n)I'Il ~. Olll "kurcn skulle hli\'tl ulltfiir 
I il1~\ari~. 

7'ilfdlll ,i4las ~I/ IIppmd/lin.g ,ilt A"wlöreflw lit 
t'j g"",,," /(wHiu/lf.'1 l'fJnI'/"du Je" plulJ. wm upp/Ulif! 
111 urs. 4111sl1 ;,//('/ !x:'räåmuJe UL bes/ull/Il Iiiii. br). 
/lmd,. III' 101' ,.fln Imlf~lömmanc/e UI' puppa. ä~g. 
,d-al dll" II) likt .ltd" ma~äclr('". Det ä, fö, ou en 
h(,l/('fj.(ult. alt plulJ('I, rid urmofjCh('f/ är lika lill ·mnl 
1 ifl ditklJl'l.fI"fI. 

for all undrrläna .\..julkommillen~ arbete IIl'p1II01l8~ 
~\..'U8rna aH @:/!'IIB-! ,id framkomsten till liigerplol' 
~4'n I1nmiila ~i~ till "kjutJlingarna. 

lAt nu ej mulet ,öder eller litet re!!11 B\·krurka 
F:~lrr. DCI hlir alltid \aekert väder. när "malörerna 
hn ~in nirutfiird o,.h den. ~om ~t8rlllar hemma. 11Il~' 
ror ~ig hinert. 

PRISER , SOM UTGÅ VID FöRENINGENS 

VÅRUTFÄRD. 

Fabr ikör ~. Drewes' vandringspris. 

Pri"cl lillddas rör året den medlem. --om dd '.1r· 
utnirdcn uppu"r hö,e .. ta Iräffantal. Erö, rare fiirrll Ir('1 
,'ar I~rtil Bönnmark. 

Henrik Kjellers vandringspris i fältskjutning. 

\ 'llrutfiirdt'lI;, fält",l.jutning ulgör den ",piinnandt' 
rinule!l i tIret .. lu,lan om detta pris. en tihlan ~om 
njr y\ riJII I.iirjarle fdn ()CI, med fön;:ta fält>ikjutuilHlt'11 
1'(lrr fiirru lire'" I rutfnrd. Besultalel ,id ,årutfiirdrll 
I.tln Itlrll :1\ ,I/;jfIJllde flir pri;,CL> öde för, ret. ))ol,;al· 
rtir-\lH/ln,' ar 1'. H. ".triim. ~om nog fär del he'IU r· 
lifoCt nit hehAlln (I) r~ripen ett år till. Alla klas~er läl In 
om rlella pri ~. IlIni,1 IHl!llli~ap tillämpa,;. 

Silverbröllopsskålen. 

Om ,leIla pri .. tävla:i i ,au liga fall l'i,1 en ~!..julnin~ 
riirf'lI1ul mc,l .. !..icl· eller terränglöpnillJt. II flelllHI 
lii \>li njItlfor m i Ar olllöj li,f!l!:j ort!< på grund a' hl. a. 
\'ädrrt_ 1I11l1.11"r, tiilla_ om prisel del s I'io förenin::ell"! 
I rorie)l lcrin2 del;; 1111 IIlrutfiirden5 fäh".kjulniu[I. ur· 
I·io 5 minutrrli Wptid mohlnra~ al ~n traff. Fiir· 
el1in~en" drorienterinll gicl av stapeln nrn 2 \ a"ril. 
och därI iII ~karfaJI' !lig hland !k)u.arrra R. Siiderlirlll 
ell a'>!'C\Rrt för-,ITiJnf!. framför konkurrenterna. !J uller 
hall hara i ,t~\'ärl' 1 lid larutfärdeu ordentligt ... å I,em· 
fiir hall -.akf'rt wi"f'l (iir .liret .. ",st röm iir älen här 
pol.alfij"18rare. ,\Ila ~11I~".er delta!!a. 

FIYlare~lverU8' vandringspris i fältskjutning. 

!5A~om (rnm~år al· pro~ralllmel för 1932. tii\'lll ~ om 
ddtu pri l\ i 11l ll1bJlI1J med S. A. F:5 \I rutfiird o('h 
Stockholms Sk) lh' fii rh\1JI{I ... orJim. rie fiiltskjlltnin~(\,.. 
\lIrvid t ill iimpJl .~ hlllldikaptillägg en ligt "U r.ikildu hl." 
i< tiimmd~t·l . VArriihskjllll1ill~en illgår alll:!3 som 1.' 11 lik· 
li~1 led i ret- lädinEl om pri"el. AIIIl k lll i!~er dphn;.;a . 

.. -- -
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Jubileum.sstatyetten. 

Om delta pris tävlas inom klass f)ra och mäster· 
.1..p8kI8 ..... -eIl. och d rfälL>kjutningen ingAr härvid 50m 
en a\' de tre avgörande skjulninganra. 

Färngrenska priset av 1r 1923. 

Alla kla3..-er dehaga i tävlingen om della \'a ndringA
prii!-. !OJll ä\>enJedes försiggA r I'id tre av Aret!; skjut. 
ninffar med \'å rutfården5 riil~kju tnillg som ett viklip;t 
I,.]. 

Fältskyttepris för II klasaens .kyttar: 
se nedan. 

Grosshandlare S. Reidners vandringspris. 

(Gemensamt idrott och sk) Ue rör kioSil II ): 
se nedan. 

HEDERSPRISER VID VARUTFÄRDEN. 

Till det beräknade slora dehngareantalet ,id l'A r· 
utfardcn komma många hedenpri.ser alt erfordru. 
och sl.jutkommiuen kommer därrör all lara alla ädla 
donalorer )lIerst lacksam för ett e,·enluellt litt'! bidra!! 
i det hänseendet. HiuiIIs hllr !om heder<pri! \·id vår· 
rälGkjulningcn uppställts dcl a l fö reningen I id S\cn. 
cl.a Dagbladet! fältskju tning på sltidor fö rra Arel er· 
ih radeo b}ggnadsingenjör A.xel OI !50n! hederspris. 
Ue.·.·ulom hnr av den s. k. " BridgckGSl!4I1" viihilligt 
~kiil1k~ Ivänne pris, Hlrfö r densa mma hjärtli gt lacka!'. 

FöR VÅRA ANDRAKLASS·SKyrrAR 

Arr BEAKTA. 

Det är visserligen stint, uti del mest finne ii ldrl,: 
och mera erfarna skyttar inom \l11r förening. med vilka 
det fii r de ) ngre skyttarna iir sä rdeles svll rt alt kon· 
kurrera i fr Aga om I'åra vandringspriser 111 . III. Me:n 
förut om dc priser. om vilka tä\ las inom alla I.lailSer 
med Iillnmpande av handikapbeslämmell>er. finnas 
IIAgra ;;peeielll för andra klassen uppsiälIda lId . \I\r ~ 
närmare liivlin~bestiimmelser återfinn. i Arels pro· 
.R;fam. En var intresserad andraklassk) u bör dehaga 
i året:-. täding om dessa priser och därigenom ,kaffa 
.. il!' den ,.,kjutskieklighet. som fordras för UPllfl)lInin~ 
lill hi.ijl:re kla!..!'. 

IfrA~aurande priser för andra kla ~n äro: 

Juniorgeväret , 

·Om rör Aret luraller den $k)u tillhörande: nämnda 
kis . ~om under årel uti fem serier i fö ljll (men gärna 
un.der nem olika skjutdagar. då ö"nings~kjutllin~ be· 
dnvec enligt pr02rammet ) 1II0t sko lto via Il 200 III. nA!I 
häl>la sammanlagda resultu!. ingell serie dock Linder 11 
p. Della pris bör ju vara siirdeles vii"lefullt utt erövra 
för el\ yngre -"ky tt. som kamke ej hor egel gc\'ii r. 

Fältskyttepris för II kla .. en •• kyttar. 

Om della pris. en större silvertallrik, läl'1I1~ inom 
andra skjUlklassen vid röreningens I'årutfärd. lock· 
holm Skyueförbunds ordinarie räJtskjulninlar och 
\'å ra tä\-lingar om Vandringsskölden. Vid likll r~ultat 
avgör resultatet " id ,·årutfärdena fäl~kjulniJlg. Pri".et 
u1tt:Ar under år 1932. 

Grossbandlare S. Reidnen vandringspri •. 

Hä rom lä vla skyltar tillhörande skjuLklacserna I och 
11 bä de inom idrott och I!k) Ile en ligt bestiilllmel~cr in· 
fö rda i å rets program. Vi vilja äl11ll1 en gll ng upp· 
mana till tävling om detta Il ris. 

Skj ulkommitten hoppas på ell livligt deltagande f r~ n 
vå ra yngre skyttars sida vid Arets tävlo n om 0\ onstl1· 
ende vackra pris . Ingen bö r källl ln aig för litct dllrk· 
driven hörti II. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMMI7'/t.N 

RÄrrELSE. 

Genom el! bek lagligt förbi seende hur i Aret'! skjut
progra m Ilmler dalum I juni "andra täl' l. om Vand· 
ringsskölden·' angh'it5 anmälningstiden kl. 10.30 i stä l· 
lel för rätteligen kl. 17.30 (denna dag nr nälllli~ell t n 
onsdag). Vi hoppas. all ingen av me(Uellllllarna hor 
varit sA inställd p just denna lävling, aU Iran ej kall 
infinna sig litet sena re på dagen än i programlllt.l 
anp:ivet. 

SKJUTöVNINGARNA. 

\ 'A ra 8kjulövningar började i 4r den 10 april men 
gY1l1l8de..s denna g ng ej av \·ädreu makter. 50m bjödo 
på ell leritabelt vinterväder i stälIei för dtt l iinladt 
goda skjulvädret. Denna Arets för:.ta b'l)!ljutnill~ 
rönte därför ej slor anslutning från medlemmarna, 
:oida som \läntat, men de efterföljande sönda!t:arlla har 
!kadan logits igen. i det et! Cemtiotal me~:llemmar redan 
\aril ute och "känt på formen '". Re.su lt ulell ha som 
\lanligt varit på gott odl onl. Den ende. 50111 jU81 n u 
~I~tar med " fullt" på sina sex kompetell~~erier, iir 
Nils Cy Jlemvär(l. vilket f ra mgAr DI' nedan~ t ende 
··Spegel". 



'I STOCKHOLMS AMATIJR fIJRE,v/ves "EDLE::::.~~/S~8~L",A~D~ ___ _ 

SPEGELN T. O. M. 24 APRIL 1932. 

Årtal.diplom. 

Bjöd.man. T. . ......... 17 - -
ElmC!\i~t. A. ....... .. ... SO SO .9 
Flygare, A. . . . . . . . . . . . - SO 49 18 
Gardell. U. E. ..... .. - ... SO SO 19 
C)llen~\ii.rd. B. .......... 5050 17 
G~llen~\'ärd. , . ........ . . SO SO 50 
h rru~. B. . ........... .. .\8 .\8 ·18 
Uellherg. . ........... -17 --
11('IJ ~ten. E. ............ '9 --
JClllle1. E. , . . . . . . . . . . . . . 49 18 17 
l öder. E. ......... .. - ... -19 .:18 17 
K Oi'III1Un, n. ............ 50- -
I..urs~on. I. C. . ......... 49 19 '" Lincl fcldt, C. C. ....... . 49 1~8 -
1\ I oS!!bcrg. C. . . . . . . . . . . . 50 49 -
Ohl ~~on. E. A. ........ .. 48 '18 -
Bising. G. A. ............ 50 18 -
HHnllrnark. L. o.···· .. · . '9 --
Schreiber. S. . . . . . . . . . . . . SO IS -
Sl..o@:h. H. . . . . . . . . . . . . . . 49--
Sl~nie. J. .............. ---
Söderlind. R. ............ '9 --
TIlUl1hf' rlf· G. .......... 49 H 47 
\\'trll tr. II j. ............ 50 ·~9 18 
Zachri-~on. B. .......... SO SO 49 
Zachri ... _on. Y. .. ........ .\8 .\8 -
A~lriim . T. R. . . . . . . . . . . ---

Guldmärke. 

'I'clI,!/,ull. I. 49 19 -

Silvermärke. 

l.ulHlbel·g, N. W. . ...... . 
Lund he rg. P. O. . ...... . 
Springer. C. . ......•.... 
Wern er. N. . .......... . 

4R- -
49 48 ,17 
50 50 49 
4747 -

Bronsmärke. 

SO SO 50 

DrewespokaJen. 

511 - -
50 511 15 
511 -
Sil 511 50 
---
511 Sil Sil 
511 511 15 

511 SO 15 
- - -
- --
50 50 15 

- --
15 -
50 -

---
Sil - -
SO- -
-- -
15 --
50 50 50 
50 --
50 --

50 50 50 
50 15 ~5 

reH för~la omg!ng i t.i\lingen om Drf' .... ClIpokalen 
öl.!:cle rum den 17 april och g ett tjugutal amatörer 
~om delta@:are. Den som I}ckades bäst för dogen ur 
\Ar 1I)t' nledlem Björn Zachrisson. som top:. lednin~en 
med \l1cJ.ra IB Il. pi sina \O skoll i stående. niirma~t 
mljd 8\ B. G}llensvärd och Elmq\'i s.l. ~om nog båda 
iiH"n vilja ha eU ord med , id slutupp/,!:örr:lsen i hö!!. 
Dc bii."tll re><ultaten ble\'O: 

njörn Zach riuon .. ................. . 18 poäng 
no G}' l len~vörd .................... . -17 :t 

A. Elmqvist ..........••••. .. .• •. .... 16 > 
R. E. CardelI .............. .. ...... . 115 :t 

E. Jii(lt"r .........• . ....•. . ...•..... 41 • 

C. Springer ....................••... 
G. Thunhr:rg . ......•.... • ..•. ...... 
I. G. Lnr~on .......•....•.........• 
E. llf'l l:;ten .......•.•.. • • . ..••.... • 
G. A. Ilising .......... ........ .. ...• 
S. ~Iell ber~ .........•...••....••..•• 
B. SJ..oj:e:h •... ..... ..• .•..•........ .. 
). ZacJ..riSSOIl ..... . ................ . 

PiatoJskjutning. 

1\ 
13 
·13 
12 
12 
II 
\I 
\I 

pllillll-: 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Om pi;;lol"kjutningsömingarna den 6. 13 O('h 20 
J\laj !!amt tii\ lingen om Sten Drakenbe.rgs \'andrill)t •. 
pris ,Iell 27 Maj er inras och uppmana~ Amatörerna 
ännu en ~ång all flitigt deltaga. Till tävlingell ha r 
{"II fiirel1ingsmedlem skänkt tvenne hcderslHiser. 

Kräftskjulningen. 

~Ied l emmll rna göras uppmärksammn pä alt kräft· 
kjutningsdagen i r intagits i programmet och ur {tell 

21 Augu~ti. Dä nligon ytterligare lidnin~ ej utkom· 
mer rare dellna dag. uppmanas medlemmarna 18.~,IlD 
dap:en på minnet. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS· 

KOMMITTEN 

S. A. F:s PRISFOND FÖR TIOKAMP. 

Att döma DI (le hilliIls uppnådda poiingcn j lii\'· 
lingen om det pri~ som skall inköpas J!enom nvkn~t· 
ningrll nI denna fond, torde sagda pri,.:: komma att ut· 
fl under de niirma,.::te Ire !rell. En slutspurt rör upp' 
hrin/l:ande a\ ronden till edorderlig sto rl el.. har diir· 
för an,;etts nöd\8.ndi@. och rör dagen kunna rör (on· 
,lclIs (jjrkoHan omu3mlla;:; följande personer och !J~ 

lopp: 

Tran~porl rrån förep: ende nummer .. ..... . 
Li)\\r:nhielm ......................... . 
Erik E\ r:ri5 ........... . ........ .. ..... . 
L\)l'lrÖm ...................•....•.... 
C. A.l\il.qon ........... .. . ...... ... .. 
Fulk .•.....................•......... 
Sil ringer ........ •••. •• • • . •• • • •.. .•... 
Fi.iT!tcnher~ .......•....•.............. 
Fredborg ........• . .• ••.. .. .. . . ••.... 
N) len ........ , ....... .............. . 
Lindl)Jom ........... ... ............. . 
Forn~te(h .. ..•....•...... . ............ 

Summa Kr. 

801 :(i9 
.30: 
II: 
12:-
10:
H:-
7,-
6,-
1:
:1:-
3, 
3,-

90 I ,69 

> 

STOCK"OWS 'I II ITöR FIJHE\/I'GS IIEDLEI/SflL-lD ., 

BLAND BIDRAGSGIVARE HAR FÖLJANDE 
BELÖNINGAR TILLDELATS, 

Il n:r lo Karrebryg~are Ton;len II jolman 
tll Kaffe.b~g,!!"are Olof Blanck 
28 Siherfal B. h eru -
99 Lampa I 'Iar!!il Ber~ 
99 Lampa " E. '\)~tröm . 

V ÄR-ORIENTERINGEN. 

Stockholm .. Amatör Förening Ilade ~in IIl r·oden· 
tering den 2:3 april å alJmälmiuAcll \id 1\ lmHrt,. tii~t't. 
Hen hnde samlal ett ljugulai tleltngilrt·. SturlclI \31' 

fiirlH~d till gå rden Salld5bor~ och nu\lct till SL lI l\l'fva. 
Bnnl\ll~ län gd 70 ~m. Hcsultu lcl hle\' fiiljandc: 

~I'niorl'r,' l I E. EI'('r5 l. I Ull. 2) Il i bhiuf.; 2.01.20, 
:H O. Oden 2.05.25. II G. OMn 2.17.23. ~ \ \\ ' ijk· 
~tröm 2. 1 1), ~5. 61 Bunngrell 220.21. 7\ T .. l.~tröm 
2.2R.:53. 

Ingrl' oU bo~'$; I \ Falk 1.52.38. 21 ,. Ztlchri .~· 
'"{In 2.27.11. ;{ , Frunek 2. 15.:i l. 

ÄIU,,. old bou: J I Lindblom 1.:52.57 Hör dret 
\innare a\ Idr~ttsbladc~ landrin~~)lri~l . 21 It !J. 
5öderlind 1.13.35 .. 'il FredribolOlI 1. 16.19. II \\ ~' rl1 
J 541.2i. 51 Cllrl;;letll 2.13.16. 

PALLAS TRYCKERI 
ODENGATAN 89 - TEL. V. (3)23043 

UTFÖR TRYCKSAKER TILL 

BILLIGASTE PRISER. 

SNABBA LEVERANSER, VILGJORT ARBETE, 

Sloekholms mul 
moderna !y&I. och 
komforlabla hotell 

Förs tklassig Restaurant 
Utmärkt fest vån In, 
Moderata priser 

FuU'llndlgt toilett~um mild 
bad till varje rum o. dubblet! 

H o. "' •• ,. ,n a d\r.~l linlo 4~O? 

DANS 
månd ag 
fredag 

En uHalad ön~ktln om ) IIl"TliRarr en \ r·orienle· 
rin!! torde knappa:;1 kunna rt-uli"crn,;. eniir ~iinJ8' 
ea rne ej räcka till. Stockholm~ JdrotL-förhnnd har 
~in orienterill,g den 22 maj. För \'idare uprl~ ~ningar 
j,iill\i~3!! till dag~prb..r:n. \löjliAI'Il ~kulle henne hö~t· 
o rienleringar kunna ordna~ före (örbumleb hi)~torien · 
ttrim!. \urom i ;;å rall meddl"lallllt' ~enare J..onmu,"r 
nit utfärda". Söndagarnc nro dock reclan nu "\'!i rl 
hela .. tacle. 

Medlemsbladets nästa nummer beriiknas ut

k0111ma den 10 septemher. l\lalllLskl'ipt torde in 
liiml1a~ senast den 1 september. 

De medlemmar, ~om mr~~ende ftr innehade 
!<kdp å Ostermo.lm~ idrntt!!IJltLll'. h.rde "nar,,"t fOr· 
nya :d1OlInemanget för ntt kunna f A helu\lln FIl1ll1l1ft 

l"kåp . 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 
.. 

annonsorer. 



u SrOCKIIOLMS AMATöR FOREN/NG MED LEl/SBLAD 
~------~~~~~ 

B A.N K l R F l R M A N 

C. G. CERVIN 
Gru ndad 1857 

ST OC KHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Teleiramadrcl5 : Cervin s 

'''''''s'''i(''y';:'':r'''E''F''Ö''R''i ''N''i''N'''C''Ä''R'''''''1 
Ni köpa EJm prlsjöremål i g ulJ. silver, '_~'. 
"y.ilvef och len " - UV" " Je populära 

SKY T TESKEDARNA ~,' 
!ördel"ktigad Iro. 
J~VB~KltAnR ~ ! 

el 01)) r § «) N ~ )J. 
U:O:-'SKU'! tJt:SET ~ 

• 7 el. Npr, 3J16· STOCKHOLM - Kung/g. 41 i ... " ... "." ... "" ...... ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,., .. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,, .. ,, ... ,, ....... "."", .. ,,,, 
4. ' ."'" .. " ....... • .... "", ,.,.,.", . ,,,,.,.,,,.,,,,, ,, ........ ... , ............. , .... ,,,,,., .. .. "."., , 

, , 
! , , , 
~ , 

;. " 

84!1 .. r~ . Po,.lu . SIt.I",. . ,"'. , 
•• 011, rr lKb n!~ayrr 

JU ~J .. lj~r . Pl"lulld' . X rud/ .. ,. 
}.f .... ~a .. /lIt,...pp"r 

" " u."J",Jmodell ~tindis. pll.s~r 

K. A N D E R S D N 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGAR PR1SKURANT! 

C. C. SPORRONG & Co. 
J UVELER. GULD, 
SILVE R. NYSl LVeR 

OPERAHUSET 
T~lcf"", N.""""'''''I' "sporro .. ! & Co." 

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

T R Ä v A R o 
köpas bäst hos 

EKMANS 
Telefoner: Kontore t (10)7801, (10)7802 

Brldgårdarna : 

R 

Vjnan Beridarebansgat. 19 Humleg! rd sgat. 20 

, 
LAVENS 

KOKS 
ANTRACIT 
HUSHALLSKOL 
BRIKETTER 

(2\20783, (6)74590 (100)3-19 Ö. (600)300 

HUVUDKONTOR , KUNGSGATAN 4 
TELEFON , LAVENS KOLlMPORT. 

AMATÖRER! 
Eft~r dlg~ns slr:ytl~ruultat vi I:. 
Ni Eder bis! p! en god och stil· 
full Ottoman, och njlllnlllien 
blir än större om golvet Ar be-

klått med en vacker matta. 
Glöm ej nll kOpa dessa. hos 

ENGElSKA MAGASINET A.-8. 
fil IfI' ",Iro lip' II~rI(JlItt61t,trr, Kl1pia av 

p",,"1l1 Ifk/a Klrmlltttall" . I " "ddller 
n. ~1f1f4 !d""J'anser, 

31 DROTTNINGGATAN 31 
Sluwdi"nvittll 1lorst"- $pec/alnlldr 
I ",allor. eartfintr (ICh 011011"''''1'. 

Pallas tryckeri. Stockhohn 1932. 

Stockholms N:r 4 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

27:de ärg. Fören;ngen stillad den 21 september 1890 1932. 

Modokdonon, odr,,,: 
U tdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An.varlg utglv.r.: SVEN SVENSON MoJor TORSTEN SÖDII:RQUI . T 

K. rl"'J'. 20 
Slock~olm T,' , N ",, 

PRISUTDELNING 
OCH 

KLUBBAFTON 
= äger rum efter statsprisskjutningen söndagen den 25 september å 
! TRE REMMARES festvåning kl. 8 e. m. ! 
§ Supe å 4: 50 (smörgåsbröd med småvarmt, pilsner, kaffe och = = = § betjäning). § 
511 111111 11111111 1l 1l1l 1l1l1U 1l llhllll lU lllllUII IIIII IIII1II 1I 1I1II1I1I1II1I1U 1I 1I1I1I1I 1I1II1I1I1II1I1I11I1I1I111111111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11 11111 11 1111 11111IIII~ 

OLYMPIASEGRAREN. 

StockhQIfl'.l' Amatö r Förenings ~ I ~ rel~e htar l)blutal 
tillde la .!'Cgraren i Olympi;;:ka ;rpelen::> ..;!..~ lI el ä"in!l: Be:r. 
til Rönnmark föreningen:. siheq)lakeu med il1 ~kril" 
tiOlI: Till Be rt il Rönllmark med tack !i;r hedrande 
illl>l1 l~ rör s\'(':n",kt iikytte "id 01) mpi:;ka ~p('/en i Los 
-\ngeb 1932. 

Om än delta heder~leckeJl i materiellt a\;r('rule riire· 
!aller ril1~a i jämföre!;oe med de !Ilorarlade tror~r. 
80m kommit denne sk}Uets \'erklige mä~tarf' till del. 
I!.~ stAr hakom d~~ ö,'erJiimnsnde en "pontan önllkan 
ho!! 0.'1" alla amatörer nit bringa ... tir J!amle !..umrnl 
t'n ... arm och uppriktigi menad hylln inp, 

Vä l liAller de oly mpiska .ikylletuvlil1~arnu~ pr0l'\ralll 
hell och hållet utom ramen för vAr fiirt"t1itlj.l'1I Verk ~llnl' 
Ilet. men i en punkt och dä rtill den b('tyd(·I~rIl1l8~h· 
~ummanlriiffur a ll ti:ivlitlgsidrott. nämlige1l i d!l1lBndcl 
av rii rmågull uti i det avgö rande ögonblicket ovt' rtriifl u 
alla nndm och om sA cr!ordrall än'n ~i~ IIjii h . Det ii r 

hii r w m BertiIs su\'eränilel kommer till :-) u t'~. Sk} lIr l 
är :tOm \ i alla "ela en va nsklig :OJlort. där e ll kaJlitalt 
mi"s l)rkaJldt: ,;tå r på lur ihen mr dcn "kid,li,ai'le. 
\Ien Heriii Rönnrnar!.. har skaHat ~ig ~\l1I1 aU be· 
mii".lra lill och med -otu ren", och hlln har ,id flera 
lillfilJen ,i581. huru man ä\ ell frAn eU omrrle lakli~t 
1I1~ 1I,e~läge kan kämpa sig fram liII en ~11I1l/:ilt ig N.'ger. 

Framgån!!, brukar föda 8\'ullIbjuka OCI, ~k8pa fien· 
der. \Ian skulle därför kUllIla tro. a ll Ronl1ma r!.. ~ öde, 
lä~~allde härjningar i ,å ra pri::!li-lor ~1I11 'tmin~tol1e 
någon lilen tagg i kamraterna,.; hjärtan . Sta lir dock 
långt lfran fallet. FrAn första mreni ll ,a"tihlill!;t'1I fram 
0, er IIkadcmi~ka mii:>ler"ksp. (örl,U/ul ~tii\ lil1ga r, rik5-
IIk}lIt"tih'lingnr och ,-iirldsmä~ler~kap iinda till Jt:11 

ol)mpi~!..8 guldmeda ljen hO\'a ,i kumrulcr le\'at med 
~åsom det \ore våra egna rramf!lInp;nr. Om rll'llId gläd· 
je, 80m man säger, är duhhf'1 gläd jt" kan {h,'1I hemvii n· 
r/ollde ~egnJ re l1 känna sig Iller un liJl !rcds~ t iilld !neri 
~i tl ,erk . 
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I MEDDELA DEN , , 
fRAN , , , , 

i 

! 
STYRELSEN 

\ -t 
:..~ •••••••••••.••• • ••• •••••••••••••••••••••.•.•..••• _ •••••..........•.••••• _ ........................... t 

NYA MEDLEMMAR. 

D/'/1 31 //Il/j. 

Aktiva : 

Cil'ilillgcnii)T E. D. An' ids.'!oll. GlImshorllsg:lt. 7. 
Ingeniör C. A. F'ri .~k. Thor ildg'ägen 8. 
Chilingcniör K. E. KiirnekulJ. Linnegat. 12. 
Civilin~eniör G. A. Liden, Bal(lersgat. 8 B. 
T/l lHll iila rc . O. K. S\l!din. Bir/,!erjarlsgat. 55. 

Del! W {/ugu.5fi. 

Aktiva: 

Ci,i1ingeniör L. E. C:"01l Bjuggren. Linlle!8t. 56. 
FörMi ljllin~.~"ef A. C. A. R. Edgren. BibIiQteke~at. 12. 

ivilingcniö r C. A. Fällman. 5:1 E.rik~gal. 6.'L 
'fjiiu.'!'tr:man E. " . Gilljam. \orr \!älar"lraml 60. 
Ka.uÖr J. . r . Hultberg. Uppsalagat. B. 
Tjiin!'teman J. G. Landgrt:n. \'äslgölagal. :20. 
IIcn O. E. l..ar~:.O Il. Gre\turegal. II. 
Tjiin~t{'man O. E. F. ~k..~IJ. SH'avägen lOK 
Fiir.!liilri n,!t~ l jänstl'man E. G. ~ Illhnberg. Drolln i n~' 

ho lrn .iviigcn 26. 
'J'undliilllTr G. A. ;'Ibrmcn. llirgerja rl sgat. ~6. 
Civ iJin~eniiir ~: . J. K. Heinius. Frejgal. 2 
l'elcgrafn~~isterll T. A. n o~enlllnd. Uplandsgnl. :n. 
Hcrr 'I. G. E. '~ ohl roos. F l'cjagal. 19. Hagalund. 

DI'/I l SejJl~l1Iber. 

Aktiva : 

Kalls l i~t:krelf'rarc K. J. F. Dah lhorn. Östermallll~g. ton. 
TjänSleman C. I-I. E1I .. lralld. Fredhällsgat. :i. 
Herr L. I. O. Fällman. S: I Eriksgal. 63. 
Herr 1\ . Lrcl.O". Bergsh}ddan. Ess.ingen. 
Ark ilelt H. IL \l öller. Birgerjarlsgat. 55. 
Tj iiJr"lemnn ~l. Tjäder. Gammelgårds\-ögen J. wingen. 

Palsiva: 

Direllör S. G. NissunclL Nyhrogat. 58. 
Inspektor E. . Ol.uon. slribr:rg. Nora. 

Som a \ oHml"t&ende rramgh har röreningen IIUJe! 
kUlIII8 hälsa en hel mängd ura medlemmar \'ölkomna 
till krelilen BV id rotl!miin och skyttar. Del är ~ t}' relsens 
rörhoppning all de skola komma all triVB;; och ~enom 
flit igt del tagande i övninga r och tälllingar heronlru 
Icdnin gcns s trävallden uU pli bäs.ta sält uppriiuhAlln 
mr~n ingclrs vcrksamhet, 

NeclunstAende förtccknin g ulvisar. \' i lka som hiuil Js 
bidragit med nl\ inrekollllllclldera minst t,'å 11}1l med · 
lemmar. 

c. 5"""8" ............ .. . ..... 9 
T. Rool'll ,-i ... t .•.....•..• .. ....... 7 
L. Hiinrrmark ........... , ....... I 
F. C""gii. I·I,mm'ng ............. 3 
, . Zool"" ,"" .......... ........ . 3 
T. F"dbo'F .................... 2 
II. Frinran ..................•.. 2 
E, \lalnrbe-rg .................... 2 

.. ········ ........ · .. ········ .. ········· .. · .... · .. ···· .... ···i 
, 

MEDDELANDEN ! , , 
FRÄN i , , 

KO ~~~~-TEN I 
.. ............................. , ............................ , 

SKJUT se SKOTT ! 

Prc~lalionf'n a ll ~kjuta 50 prolokolljörf/a slturJHJ 
skolt rordra", dr: ls rör föreningen.s bästa. da däri~enom 
t' rlr lllle~ ell \ ölbt:hö\li,gt sla~allslag. delg rör ~k)tlell:< 
1get hii~tu da harr enda"t genom all skjula ~ina SO skott 
före .. tat_pri ~kju lnillgen !..an göra l'ig I:terättigad alt 
dellapa j dClIlls mma. Della ä r en be;;tämd fordran rr&n 
-kjulkommittcr1_ -illa. 

I)('~!u tom ~rfonlrll.:; 5(1 plvhj\..ollrönla ,,\..011 Illed 0\' 

arch pr(l~ ral11 rrulll~6eJl(le poänger för all rll deltaga 
i dcn .... k. /l omfikap/är:lingen den 23 oktober. 80m ul· 
I:i) T cn \crklixt rolig a \ ~ lutllill g på 11 ö~ len" ball~k}'lIe· 
lii\ tingur, 

Skjll t konrmi n~n her al( f påpeka detln re{lan nu 
mr alt fiirch yggn trr.k ighclcr "it! anmiilUIl till jfr gu· 
var:llldc tiivling, dd \cdcrburandc e\l'ntuellt ej Ul1llf )' llt 
ff1 l'f[l'ill~a l'll a fiir rlt·ltugunde. 

PROGRAM VID S.A.F " STATSPRISTÄVLING 

DEN 25 SEPTEMBER 1932. 

/I uluJskjulllillg. 

K/aJs I. 
En pr('1:i~iOIl.,;erie och en liJJämpnill~=erie mot rio 
,ll:urta\ la, h.~da rerierna pi 200 meters av~tAnd. 2 
pro\ ~kou äro till alna före precisionsserien. 

nmlli~a ~kou a\~i\ll.s i liggande ,;läl1ni,, !!,. 
Ti(1 (ii r \anlera serien 5 minuter. 

KIUJJ If. 
En 11I·l.'C i~ioll,.,;erie och en lillämpn ingsserie lIlot 
tTedjcdcJ ~rigur, håda serierna pA 200 meteT! U\· 

;lll\ n,l , 2 Jlro\ ~lou uro tillåtna röre precisiOlls>ericn . 
Preeisions~erien omfattar 5 skoll i liggande, 3 

l!kott i kIlälI tående Oell 2 skott i Slående IIkjUI~ liiJl · 
lIin e:. Skjutningcn l"kn ll fullgörBs på en lid all för 
resp. ~ liillllilJ g:lr. 3. :3 och 2 minuter. I tilliimfl ' 
rrin gij~c rit!1I /I \'gillus 10 skott i liggande stiillninp; rlll · 
,h' r {' Il tid B\' 3 minuter. 

STOCKlIOLMS ""'ATOR rOI/ENINGS MEDLEMSBLAD a 

I\hm JIf. 
FA hastig prCCBlons.-"erie och en tilliim"ning~rir 
mol Iredjedels.figur. bilda serierna 1)1\ 30U metertl 
av~l&nd. 2 pro\':;;koll äro tillåtna röre prt<:isioll!'>..C{'· 
ri tn. 
HUHI(I .. kjutningen för Klass 11 och I II LItIfu r till · 

lika tä\lan om 5jökaplen Ture Lörgren~ \arulringg· 
pris 1'.,,1. he ... tämmelEef/la i 19:-\2 åf!l. :.kjlltllrowam. 

KlaJJ II '. 
En Irastig Il rt'CI;;lons.."Crie oeh en tilliimprriughCric 
11101 tre(ljedel5fi gur. båda serierna p :lIlO meteN 
nv"tlind . 2 provskolI ä ro till åtna ri ire pre('i" io,,~;oe· 
rien. 

11 3 ~ lig precil'ionsserie Olllfuttamlr 51IkOlI i ligglHl' 
dc, :{ skott i knästÄende odr 2 skott i s liicnde ~liill . 
ning under en tid av :1 minuter. 

Tillämpningsse rierna rör kl8 ssl~Tnll I II och IV 
ornfn tlu 10 skott i liggan de ställning udr Il nslAs till 
!lkjutuin g nv dylik serie 3 minutcl' nil' k l a i!~ [II 
resp. 20 minuter för klaS5 IV. 
Pri~fördclrrillgen sker klassvis. vaT\' il l iakttu ges, 811 

uppdelning sker mellan sk) uar tillhörande föreningens 
miiste r>-kupsklass och ö\fign sk) Ilar tillh örAlIlle 1\' 
klas....-.en. 

l 11Iuudskjn tllingen för klaSSCnl8 " och 1\ tä\· 
lu om II. K. H. Kronprinsens undring"pri .. 

lIu\lI(I:.kjulIIingen för klus IV ingår ii \ en i lii \ · 
li.lgen om direktör Claes Huhher,-s och l\orrlands 
Akvalli~ ulldringspriser a\ 1931. - För ..samtli@8 
t..la!..-er ingår Ilu\'ud:kjutningen i lä\lingr:n om r örn· 
~rensk3 priset av å r 1923. 

E.tlra ~kju",i"8ar . 

Tät1illF; A. {För sk~lta r tillhörande klaS! I l. 
En serie om S skoll I)å 200 meters ovslAnd. ~kitlten 
inom en lid a\ 3 minuter. tiden rur lalldning och 
IlkjU I ~ l ii llningens intagande inlleriikmHI. 
MAI : IO.ringad precisionstav lu. 2 provskOll. 

Insats: 2 kr. 

Tävling Il ( För sk}lIar tillhurnrrue klll ~~ [I ). 
, kjutningeu utföre.'; l ika med liiv lin ,e- A. 

I n ~ats : 2 kr. 
'finlif/f!. C. I För sk}lIa r t illhöraJIde kla,;s II J) . 

En srrie om tio skolt i \'Ill rri re~lemcnterlld skjUl ' 
sliil1nill~ pA 300 meter.'!' tU ~t nd, ~kjut t' n inom en 
tid a\ 3 minuter. tiden rör laddning och ~kjulstö ll · 
lIill~cns intagande inberäknnd. 
MAI: IO: ringnd J,recision ~la\ la . 2 pro\~kott. 

Insa13: 3 kr. 
radin,; D. ( För skyttar tillhöranIIe klas 1\ ). 

En serie om 10 skOIl i reglementerade .. kjul.elöll. 
"in~ar på 300 meters a\'st nd, "kjulen inom en tid 
8 \ 4 minutcr. liden för laddnin! och l'kjubtällnin. 
,ll:ens int8{!8nde inberäknad. 
~Iå l : I O:rin~ad precision~tavI8. 2 Jlro\~kou , 

Insats: 3 kr. 
Pri sfö rde l nin g: A) ~la55 l VB l ~Iäst er· 
sknpsklnssen. 

"1'ål,li,,# f:. \ Fö r skyttar til lhö rande k lailicrna I (I(:h Il l. 
Uö~ ... t 6 skolt mot lO. ringnd tredjedelsfigur pli 200 
meterll a\'sl~ nd undcr ell tid aY I minut. Li ~p:a lld c 
sIuIlning. Insats 2 kr. 

P r i :i r ö r d e I n i n g: gemen~am fö r II da klll!'. 
serna. 

Till'li//5 F. I För ~k~tlar lillhi'jran<le k la3..<t'rna III och 
1\'1. 
En serie om 10 skott. \'a rav 5 i liggBnde och 5 i 
knäl'lAende ställning Im 100 meters u\.;! liin(1. ~kju· 
ten inom en tid a\' 5 min., liden fUr laddnill ,l! och 
~kj utsliillni!lgen5 intagarule inhe riilnad. 
'UI: 5·rinpd prcci$ion~ta\ln . 3 prOIIskOlI , 

11158ls':-\ kr, 

Pri s r ö rdelning:A l Kla:;.-.e Tlra III orh IV . 
B ) ~läs t er5.ka l)!;kl nssen. 

,11 äster 5ki/ {mit jU /II in g. 
De 12 skylta r, som i huvudskju tnin gen rör klas!! IV 

IIppn511 del h;-;gs tu poängantalet, äro hcriilli~al l e all 

deltugll i denna tävlin g, som lill gllr sålundn: 
aj De 12 skytta rna "kjuta en vnnlig oeh en 11I1 ~ li 8 

precisionsserie., bådu serierna på :{flO meters 11\" 

stAlll1 Illot S·rine:ad 11l\'la. 2 pro\'skotl. 

II) De 6 sk)'uar. som i n) n II hästa s811llllanla gdll re· 
:>ultat. täv la åll}o lIled en haslig pred! i on~e rie 1Il0t 
S. ringad ta \·la IJå 300 meter.. a\·"tAnd. 

el De 3 sbllar. :;om i a) och h l nAn !.Jii.ila .&a mman· 
la~da r~ultaL täda An}o mcd en \!lIIlig precision!!. 
serie mot 5-ringad 18\' la rA 300 meters aHl4nd, 
Dön'id anslås en tid a\: för li~/!,4nde och knä· 
stAende ~ tiiUlling \'ardera 3 minult:r och för !!I • 
ende 2 minuter. 

Den !lom i a 1. b l ocll ej 11911 !8.mmanlagl bä.slo re
~u lta l . blir mästerskytt. Vi(1 l ika poän~~iU mma ~ler sär· 
skiljning genom omskjutning med~lst Ira~tiga w cci· 
5Ioll!Seri~r . 

~'Iii~ler!k)U erhåller si or sih'c=rmedalj med löpare. 
De 2 öniga. som deltagit i s iSla omgången. ~Ior sil· 
\ermednlj. Slutligen erhll.lIa de 3 I!k)t1ar. 80111. för· 
utom de 3 fÖrenämnda. deh Rg it i andra omgll ngen. 
stor hronrsmedalj. 

I lllägtcrskapsskju tnin gclI läv las om det III överst l' 
S, IHllamlJ up psall/l poiingpri:<CI, 

Allmän/w brMämmelJl'r. 

I ) Anmälan till lii,lingarna äger rum A bllllall \ id St 
Skugga II tövlingsdagen kl. 9-9.30 r. 111. E/ter uno 
möl//in lf,sliJ enJ Il/g/inI{ 1IIOIIaf!~J iek/" ntigo" flllI/lÖ' 

Jon. dd IOl/n i,l /! amcc/efbl/r/ /örcragl'-s lör intl,.lrd"l{ 

i skjut/liS' 
21 Berättif!ade a ll deltaga i ~t a t ,. pris~kju lllillgen äro 

enda5! dc skytta r. som under Are! lo~at minst 5? 
protokolllörJa skarpo d'oll och icle under å r t 
inom allnBn ~k} lIeförell in!= ~kjulit !iip: an!la1t~b:. 
räll-jga(le. 

31 Varj e deltagare skall crl ägj!a en Bnllld l llillg~a\(l:ift 
av I kr. 

U sk)lt. ~onl icke infinner sig \' id uJlprop 0\ det 
skjuliag. han bl ivit lilldelad. ä r icle herättigad aa 
deltRp;a i tävlingen: erlagd in511l! Aterbeto[a8 dä r· 
vid icke. 

5) Skjutningarna utföras i enlighel med be.'ltiimmel· 
serna i 1932 års skjutproAranl. varvi d följande ~ iir· 
skilt torde märkas : 

Elldast gevär nv ftlSt ~ tälld u rlllcnlodc! [ m/ 9fi, 
m('d ofiiränd rade siktmedel rA 11I1\ än das. 
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Gc,iif1lrclI1mcn far Oll\lindas som stöd för /Zelii. 
rel under Wrbehåll. :JU den är modellenlig och all 
(len icke lo~ från /I gon al sina fä.;tpunk tN a 
{!:C\i:i rd . 

KOII~ l gjordll ~ I ÖtI eller medförda eHekter få icke 
al1\iill(la~ .'!'om hjiil" ,id något s lag al .;kjutnin~. 

Sär4.ildu anordningar fl lläd.seln. a\~d(11l all 
tjäna 0111 stöd eller hjälp ,id ;;kjulnin~en. ra id.e 
fjircL.omma. Ge\iir~kohell r r icke \-i(1 ~kjulnill~ 

plucera., under rocken. Gc\ ä r med räfflad eller 
a\~malllad l..ohh81" far ej an\älld8~. 

Efter ~ llIlIul ~eric ~kall oli llkorligen iakllai!n ~. 
nit patron id,I! klu rliimn8;!: i magasin el ler patroll ' 
läge. 

6) I ~nrntlign ex trutii\,ljngur erhå ller Ih al del tugarllu 
pri.1. Om j IIll~on klaSiI del tagarea ntalct i eS lra· 
~"jlltnin~ ej ItfJP~är till rni n~ l tVÅ. ta vlnl' !'k) tlt'!l i 
lliirumlo l Iliig rc klu~s. där luvlallde finn es. 

7) U/(III liidlllg3/r(/(trf:3 sii rshMa /I1rrlgh'(IIIt!e Ö/P'f 
h'I(I'" ,. liir/ingell ddlJJgullde rän ulf {)rsök(1 Mi,,· 
th'ril/If, d/pr li;L'i;"I!.~expedi,iQfI. 

Il) UrI) ~orn icke :< tiiller sig ledarens föreskrifter ell!'r 
llt'.."a hcstä/lllllel.ser till efterrättelse. uteslute:< frAn 
tiidin~wrnu. \anid crla@da insatser och av~:ifler 
it'll' li tNbetalall. 

9) I.t'dare rör ,ii d ingarnA är gkjutchefen. 

VAR UTFÄRDEN. 

I Al hade \ i ej den .sethanliga luren med \ädret. 
men del hela ~id.. lIaturligh i5 proEramenl i~t änd -
I. o. m. så pro,ll:ramcnligt ull en Rönllmarl hle~ mful· 
leri'l~1I 11\1'11 lll'IUIU ~ Il ~. " ICH låtom o,." ej t!u hän· 
.Jeberuu i fön äg. 

D enIIU ~an~ hade al lts .. kjutplal5 \·äl\·illii!t "tRIII,. 
till fijrfogalldr uv fru Egnell "id SnickartoqJ pA Ve· 
Inm,.ullds ii~or A Värmdön. dit färden gicl buss ledc.'l 
sc;ndugclI dell 22 maj. fla nessa för arnatii rcrrl/l jUlig. 
frul igu marker hnde rnll~k}'lIearra ngören G) lICIlsvä rd 
Ol'dlllll CI( skjutn illg. som i vIIII liga fall hade \arit av 
det al1ra l ii tt ll ~ t e s ill gel. men "o m nu under fii rhBndell' 
"'Hamie rt'~lIfilrh liaIIdeu ble\ 2anska ~vår ihell för (1(' 
durl.d rhnll. ~ I len "oro 74 ng. 220 m .. kg.·~k}1I 220 
m .• 1/6 fi~ . 190 m .. kg., laddare J60 m. och If l fi~. i 
:tidlCtl 3ön m. De tH' ,.isla mllen ,oro ordnade ~m 
clI clubbe imAI. S\-.Ara~te målet \8r det tredje, där träff· 
procenten sjönk latsQtrofalt. Eu femtiotal amatiirer 
hade hiUat ul för aU "kriga ·' om segern. In,!!en kunde 
dock hota 1~IHl8rt I(Önnma rk. som med 29 Ir. tog led· 
ninp:en till mä';lerckaJl~liivlingen. närmasi följd /lV 1,'11 

25,triiHare och 5 21- lr3Hllre. Den ensamme 25·träffa· 
ren avslöjade ig om E. E\er.;o.. \'ilkcn därmed beladl' 
fii~ l a I'lalsl'1I i fjärde I.la!-"-CII. Segrare i tredje 1.18~· 
~en blev S. Dahl(lvi~1 och i de !ammansla~lIa klasserna 
I och II P. O. Lundberg. 

l\l ä!tenkap~m len \oro svårare: Ifl fi~. i ~i,lled 
450 m .. kg .. laddare 210 Ill .. liten }J.fig. 370 m. Fa\o· 
ri ten Len nll rt I)-cladcs beh611/1 ,,;iu rör~prång IlA f) ra 
trärr framför rit !äl l ~kup på fyra mall. so m slutll<le 
p ~H~ Ir. Den (1)1,' fiiltsk)' lIemästa ren upprätthöll s 
Itmdu i hrodel' Be rtil s friinvaro familjens lraditioner 
nch h)'lIl1dcll diirrör ]16 övligt säll med meda lj, heders· 
pri;, och IlurrnrO jl. I-hi ll stod ju också i tur nit "il1l1 t1 
mii~lera"" pl'l 19:{o var han tvåa efter om~kj lltn i ng, 

()('II fijrra slrf't tillhörde lian 
sk~lIeelit. Vi tillåla o~ alt i 

förhl.llUlet", abSQll.lla ftilt· 
tryck ännu en f! np; g ra· 

lUltra lllii~larcn lir 1932. 
Skjulnil1tl:cn mot trian!eltada lämnade denna gång 

m}elf't ~oda re--ultul. i df't all ej mindre än f}ra IIUW' 

Ilar ~l;ito 57 p. al tll.' 60 möjli~a. \i1kel aldrig torde 
hu rört·lonlmit tidi~are. 

Damerna .. tä,lillp: mol l'i510ltada 1,le\ :lÖn ,anligt 
('n ot'rhiirt ~pännande IIppgörel5e. Denna gå llS hade 
16 dtllagurillllor ~tii lh upp. \'arför r~ultaten pre.v.a· 
(I e~ i IIöjflen. I)c ~. 1... " ill~l ruktörerna" voro nl)cktl 
lelfulla och 1>Ijorrle \ad de kunde för all rörs \ ra 
:;kjulnin ~El'1I för \erlerbörande, Men fröken G. Gyllen. 
,, \iird~ 19· poiin~are halle nog även inSlru ktörerna hafl 
svA rt atl "~traffa· · . 

Lellllll rt Uiillnmnrk erövrafle genom dngell:'! skjut. 
((i ll ,fl, f1 f(' l ~ ill lf'cknillg i del s!.3t liga Henrik Kjeller" 
v"" drills~pri. Odl dessu tom in tecklt ing i faltrikiir P. 
J) re\H'''' p ,· i ~. Uen kom binerade lÄ \' lin gl'll i idrott orh 
.. l)!LI' (1I1l "Si l\'crhrö ll n]lsskålen" a\'gj orde~ i r pli 
Slrtlnd Il\' ~lIöb ri !:l t {'1l ej plll'kidor ulan dels på fören in· 
KelU \årorit'n tering. del:'! på vå rulrärd~ns fäh:'!l..jlllllin~ 
och r{'~ "lleratle i ~~t r fö r E. E\ers. :'Inrll sA lunrla \·äl· 
fij rtjiilll f r hll cI)r~ripcn hemma hos .-.;ip; åtmim;lone 
r it aT fram I. 

Eflcr d8~ell ~Iral'al:-er intog:;; midda~ j högkvar· 
tr~1 11f'~IAelltl ... 11\ en Iii ikommen hölada. där ,.Iäm· 
ninlH'n \Ilr ~od trot~ re!tnru~ket utanför. Här förriit. 
tade ~ljuteJ,eftl' pri~ntdelrlin~ enligt lIedan~1 ende för· 
tetlll inI!: 

HUVUDSKJUTNINGEN , 

Altl ,U II . ". ". \. Zachri~l'oll .. .. " 23 
L. HÖllllmarl 29 H. F'riman " ...... 23. 
G. \\" ijkalröm 2. Q. Löfmar:" ., .. "" 2J 
G. A. Hising · . . . . . . 2:j K. A . Pelerllon 21 

Alf/ j.( {/" , I , 
Il'. E. A. Ohl sson ... ". 21 

E. EH' rs .......... 25 R. SöderJilld . . . . . . , 21 
E. \\ Ilhh ... r~cr ...... 21 H. J\ lalmfors . ..... 20 
T. Il . A<.triim · . .... 21 E. Hellsten . ....... 2(1 

H ihbin~ ........ 21 K. G. Thunherg ,.' , 19 
~. G~lIen.'\\ärd .. , .. 2 1 B. h 'eru;; .......... 19 
G. MO'>l'hcrg · . ... . 22 G. Oden . . . . . . . . . . . 18 
T. IJjörlman ..... " 21 A. \'on Krusen ;;:tjerna 18 

Alas_{ III, " ". A. Kahn . . , . , . , . . . II 
S. Dah 1(1' i~1 . . . . . . . , 16 G. 'I,'t; 'enner~ röm ... . II 
I. Tenlflsll " ...... IG E. Lundahl . .. " ... 13 
T. \'Vln"f'liul' 15 B. \-on E5... ..... 11 ....... 12 

Alu $~rn(J II och h 

". ". P. O. Lundberg ... , 17 :'\. W. Lundherg II 

MÄSTERSKAPSTÄVLINCEN: 

Miiste r~k} II Lenna rt Hönnmark .. , . , . .. . 12 ". 
2) II. Frimall .......... , . .. ............. . 38 ". 
;3) O. Löflllurk ., . ... . , .... . .... . ..•..... 38 ". 
I) G. Wijbtröm ............ ... ........ . . ~B ". 
51 N. G} llens,iird ........... .. ... . . .. , .. . J8 ". 

______ s~7~"OCK{{OI. IlS A IIATIJR FOREMNGS ME/JLEMSBI.AD :, 

SKJUTNING MOT TRIANGELTAVLA, 

K/twf'rno ,11 och IV: G. Mo~:;berg . . .... 52 
p. 

'\. Gyllen!wörd .. , .. 57 
S. Hihbing ..... , .. 52 

H. Friman , ....... 57 
T. Björkmall .•... , 51 
KlfMsern(l III . /I och I , 

G. A, Ri~illg ...... 57 p. 
t Wiman ........ 57 P. Jacobs'oll ....... '9 
A. ElmtlVi!!1 .. , ..... 5 1 
E. Jenncl .......... 53 

T. Wan~cliu 18 
I. Tengvall " ...... 18 

DAMERNAS TÄVLING, 

p. 
Frkn Gr. G)l lellsv3 rd 49 
Fru Söderlund ..... 4·7 
Frkn S. von Otter 46 
Frkll G. JOIl!SOIl .... 42 

Frkn B. J on~50n 
Fru ElnHlvist 
Fru FI Y,lZ.u re 

p. 
:n 
3G 
.15 
31 F'ru lI ell slcn 

Sten Drakenbergs vandringspris i pi.tolsk;ulninl· 

Efter lre ö\ ningskvällar å S\'e8 Lh'gartlcs kummar· 
'..jutningshana ägde Aret.... tB. \,lan om ('I\allniimndo pri~ 

rum del! 27 maj med anslutning av 18 amalörer, l)en· 
ns gilng: kom tre ··Iägre.klassare'· rör~1 IlA pri!llilOt.cn 
DCh de ~köto så bra. alt de enligt statuterna fI)ua, upp 
j h(l~Ha klassen liII näsla r. Se~rare ble\ I!evär~-k)t· 
ten Lennart Rönnmark, \ au skjutna Jloäng. IlS p .. 
plu~ tjJlii~F!: a\ 31 p. skaHad!" honom ett föuprång a\' 
3 p. rramför O. Löfmark. som i ~ill tur lllappt \"31111 

frammr ~IJecialisten T. E. Ull man. 
Prislistan rick röljande utseende. nrvid dcn Alnjl t 

n. handikapen sal!:;; inom par"'II .. ;!: 
L. Hönnmark .......... , ...... ,.,. 
O. Löfmark .. , .......... ", .. "., 
T. E. Ull man ............... . 
S. J)altl(lvis.t ............. ,.', ... ,. 
II. F'riman ....... .. .•. . .. • • . ..... , 
F. IIdjkcnsk jöld ............ . ..... . 
~:. Jcn nel .. ... ..... , ...• . ..•.. ,. 
E. lJemming .... ...... .. . ....... . 
F. Gcorgii.Bemmin g ...... , .... ,." 
A. Elmqvisl ..... . ............... . 

UetlersJl ris I,ade vä h'ilJigl stiiJll!l till 
kapte" A. I~ ennig. 

Folke Fagre))s Minne. 

176 Il. /311 
173 p. (271 
172 !l. /171 
155 p. (-l 
I ~7 p. (-) 
Il6 p, (-) 
151..5 (110 ) 
I II, p. (-I 
137 Jl. (- ) 
133.5 (301 

förfoltsnde 11\' 

Den 29 maj ägde årets tävling om Folke Fagrell5 
linne rum med anslutning &\' 16 slqllar. alltaA en 

f!an ... k. bl}g!!:!m deltagareiffr!l. Ht'!ultaten ble\'o de!to 
bIilIre. Lennart Rönnmark oorjade i hög"ta ~t il 11 300 
m. m'!(l sammanlagl 197 p. pi de h'inne IUl\udskjut· 
nill~arna. därav den sista på 100 p. med icke mindre 
iin 9 feml\'åor ocl, en feme Ua i ta\'e!§crien, Han hle\ 
dock ej länge ensam med sina 197 p .• ly två "kjuIlag 
~enll re uppnådde både Nils G)lIen!!\'ii rd acll Gardt'1I 
Mmma poäng. Spänningen va r därför stor 400 m., 
där avgörandet kom all slå. Hönnma rk började med 
116 p .. medan Gyllensvärti uppnådde godu 48 p., dii r, 
1111'11 ledande lävlingen med sammanlagt 2,15 Jl. lul· 
li,e-en var (11.'1 Gardelis lu r 111\ skj ula ~in 400 m.·lIcrie. 
pA vilken han alltså behövde 49 p. mr all gA förb i 
Gyllensvärd. Han gjorde också precis VlLd som be· 
hö\-des, Irots påfrestn ingen, och sköt endast ho rt en 

poäng pA Sill3 10 skotL .Ians ~l utsllmnl8 hlf'\' t>ålundn 
216 p. av de 250 möjliga. en si ffra som mC(1 endast 
cn poäng undersLiger df't av )J(>rtil Ilönnmnrk MUU 

rjol!rHckordel. 
Protokollet ulvi!Sar föl jllnde: 

8. E. Gardell ...... ,..... 216 p. (99+ 98+ 1.9. 
N. G)lIellsvärd .... 215 p. t97+ 100+J B I 
L HÖl1l1mark ............ 213 p. t97+IOO+"6) 
E. 1I e11."len . . .... , •..• , 235 p. f9:{+ 91+181 
Y, u.chri.!son , ..... ,..... 233 Jl. 198+ 87+ 18, 
U. Frirrall .......... ... 231 p. 
T . Björkman ".......... 231 p. 
A. EIII)(lvist .... . ......... 229 p, 
N. I-Iell:;ten .... " .. " . .,. 228 p. 

Andra tävlingen om Vandringsskölden. 

On:;dagen den l juni försiggick lindra ot1l~AIlp;em 
~kjutJli"g om Vandringssköld!"n med deJl lIeuvnnli ,ll1l 
fiilt~kiu tninQ-en å banK. Skjutehcfen själv od, han~ 
hiträde. A. Elmqvist. \'isade sig lillsammlln'l med I. G. 
l..ars."01I \'3ra i Ulmärkt form för dagen och Q\\erl..adc 
"ldulnin~t'n med endast en träH förlust. Närmast 
rölj(le Ire 28-1rii.ffare, Anslutninf!:en va r dock alldde5 
för liten - endast 1-1 amalörer an;q\'lo del nlödlln 
ve.rt alt deha~a. sor~li!!t no~. De bäsla rc:~ultsleJl 8\ 

,I(nna wdra omgånE blevo: 

". ". 
E. 1el1nel ........ . ?? O. Uirmarl.. , ....... 28 
A. Elmq\'ist ., ...... 29 I . nörmmark ,... . 27 
I. G. La",.n .... . 29 Y. Zachri!SOn .... ,. 26 
G. W;jk,"'m ...... 28 B. G)lIens\ii rd ..... 26 
I-I. rrimllll ......... 28 C, Wiman . , ........ 2l 

Efter andTIl omglingen ä r str il ningen röljalldt': 
tf. H. Frimun .. '.. .. 5" 

E. kUld .......... SR G, \Vijk lltröm ...... 55 
A. Ehntlvist 58 Y. Znchri llilon .... . . 51· 
L. Bönnma rk 57 Il. Gl llelllwiird .. . . 53 
I. G. La rsson ...... 56 C. Wimall " ..... " 52 

SOIU s\'nCJ kemrrer slutomgången at: hli,," spön. 
nnndc och avgöra nde. 

Den äger propramenligt rum tlen 9 oklober. 

SkyUeförbundets sommar fäJtakjulninr. 

Söndagen den 5 juni. dagen för förbund ets '·fäh· 
c;kjutn;ilg med lu;;tres.a'·. biöd på cu varmt och soligl 
\·ö.der. som lockade ut en hel del amatörer med mat· 
qÄcl och gel'ar och \·änner för all l)fön k)uel)cklln 
i nä rheten II\' Bockhohn .. «sälra \ id 'IiiIaren ödra 
"Irand. Ilesuhatet al' dagens övn inga r blev ilo nl \anlill;t 
vixlande men bjöd på nå~'Ta goda placerin~llr rör 
S,A.F":s mannar. Så lunda belade ElmCld st amlra pIst. 
!en i mästerskapsklassen med 29 tr~ medan L, Rönn· 
mark kom på tionde pI al <;en för 28 Ir. I fj ärde kl(lll8e" 
skölle sir. vAr B. Skogh ulmärkt - 28 Ir. och and ra. 
plnts. Och i tredje klassen sköt T. \Vunselills 24 Ir. och 
kom därmed på lopp en av prisIisIan. HesulWt<:n \'oro 
Ö\'cr lag: ovanligt höga, beroende Il de korhl hlI lI en. 
Mästerska psfordri nga rna blevo ochA 27 tr. Tiderna 
voro dock något kortare un van ligt, i gengiild . VAr 
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grupp konl At~r pA andra plats för 130 tr .. end.", en 
Iriirr eftef ;segrande KUII~holmen. vilket berodde på 
(ör ra träff pA si!la mAI!';1 för en gruPIJmedl em. ~ 1 l'n 
nä~la gA ng kommer \ 8.1 lulllriirren rör laget 

I tävlil1!clI 0111 "Slormenlwkalw" kommo vi p 
andra pla!.s rör 8 1 tr .• och i skjutningen om "Orolt· 
lI ill(l; Victor: ... "hmc" bel'akade Lelln8rl Rön nmark 
me,1 fra mgå ng v!ra i l1lr~e:l. medan E1fIl1lvist erhöll 
intec:kninp; i ":"larga rcI3biigaren". 

Vid gellom~A np; u'- tidningarnas prislistor ternnna!! 
m tjandl' nn1nl i)rer: 
Kl. 1\1. 2) A, Elm(I"i sl 28 tr. 101 L. Rön nmark 28 

tro 2 11 Y. Zuchrisson 27 It. 32) Q. Löfmork 26 Ir. 
Kl. IV. 2) n. Skogh 28 tro 35) N. C)'llensviird 21 tr . 
Kl. III. III) T. WOIIscli u 24 tro 
Kl. II. 25) C. prin ge r 16 tr. 
Ollmcrnll~ tävlin g: 15} C. Cyllcnsvä rd 78 p. 

Skuggans Pokal. 

På on~dllg8kviillell den 8 juni gick premiären om rI~n 
1l~III'P ~tlUll "Skug~a !l s Poka l" al' stapeln med S.A.F. 
SO Il1 \ilrd och anordnare. tpärr under alh(ör d li~1 
\ ii,ltr. !oom ~ j orde aU elldasl ~ju lag !ilä llde upp. Tå,-· 
l ingen ii~t' r rum mell an fijrerunga rna å Slora Skug~an , 
'II.nid Skarp o lika kom panier läd B "a r för sig. och 
omfattar en \-ollli~ Oell en hastig Jlre(:i~ionS5erie å 300 
m. En nIan frän \orje förcnin~ "kjuler i \Brje skjut· 
IBp', urför tii\lingell hlir !'I'äll llandc med sin möjlighet 
aU lu~lo tidt'1I fö lja ;;tällninl!en. 

Liut'~err.elll ~ t liII hii!;t ledde under tre "kjutlag (öre 
Ska rp 9 och Amatör. men de si"tuemmla forellill~ar. 
na.~ Ater. IAemlc malH'lIr ~lÖIo d. hr.! all Lhre:,,.ml'n. 
tet rick nöja ~ig med tredje plats. Segrare !,Iev nu 
Ska rp 9 1U1'(1 175 p .. medan S.A.f. I>ebde andra pi at· 
~en m('d 169 p. före Li\'fegementets 466 p. Nii:.ta ar 
ordna,. ~ llunda enlist he:slämme lserna Iiidingell uv 
"kor l' 9. 

I dl'n iu,lh'illut'l!lI tävlingen hedrad e sig nmal,irerml 
i del ull E. Ilcll 1"" segru dc m~d 93 p .. Len nart n i.nn· 
ma l'k 1, 11'\ 1!'I'dje mon med 97 p. och Elmqvisl rjurde 
OJUII mrd Mm mll poäui!' Övriga amalörer i la get \oro 
Ga nl,' 1I och Nils Gyll('n~ \'iird. 

Skarp. 6:. jubileumnkjutningar. 

En Htell ~m l ill~ amatörer deltogo i sjätte ~kllrp. 
·k>l!ek(JmJll1niet.. jtlbilf'ums~kjutninf!ar den 12 juni orh 
kOnllllf) "I. a. pil 12:e plab i lagliidin~en för 20 1 II" 
\'arir:enom 6 kompaniet~ hedersp ri.c; eröuades. rör ö\" 
rif:t JI.jo rtJ('~ röljande individuella placerinlar a, de 
\'Arll : 
IIl1lfldtii tli"!(fOn: 271 E. Hell,ten 71 r. 28} B. f.. 

Ga rdell 71 p. 
f.\tmtul/if/f( A: II I L. Riinnmark 27 p. 161 N. G>'l len . 
~'ärd 27 r. 181 K. A. Peterson 27 p. 

Tävlingen om apotekare Sjöbergs vandringspris. 

Den rlip;a tiidi ngelr niot Livregementet lill Ilu'!t 
och Kontori.~te rnll om ajloteka re Sjöbergs vundring;;. 
pri~ ärvll' j ~ r I'um den 22 juni och gav till re ~uhAt, 
a!! ~.A .F . liven 1111 utgick som ~cg rare med CII medel· 
poiill l-l IJå tlinu 12 hu~ta mannar av 92.91 p. Även i 
cl t'1I ill clividud lu ~kjnlllingen hemfö rdes sCAern II I o!~ 
W~'n om Lenrmrl Rönnmark med 98 1'. och 15 "dia". 

l)ri ~ lItd~ln ingen rörrättades Q\' K 1:3 skytteförening" 
o rdfö rande. 1) IImä tare Löwenhielm. enligt nedanstå· 
ende prolokoll: 

o\matörerna 
Lh regeme:nte:t 
KontorLterna 

medelpoäog 

• 
92.91 
89.87 
86.25 

/,.Jidtluella tädillgell : 
L. Itönn mark ..... ... . ............ . 
B. C) lI ell~\ärd .......... .......... . 
K. E. Iloback. K. I .............. .. 
O. J.örlllark ..........•..• _ . . •...... 
I I. Friman .............•.. .... .. . .. 
Y. Zaehri.~on . ..... . . . ••..••• . ..... 
N. G) llcn~ \'iirrl ........ .• • . . .•.... .. 
C. A. l li~ing ........... ......... . . 
C. Skiöld, K. I ............ . ..... .. 
S. Holm, Kontorist ................. . 

• 
98 p. 115) 
98 p. 1101 
97 p. 
96 p. 
95 p. 
9 1 p. 
9 ~ I). 
93 p. 
93 p. 
92 p. 

Stockholms_ Tidningens riksskyttetävling. 

Som \'ollligt ägde de:nna lä,' ling rum för"ta !lÖn' 
da1;en i ju li. a llt ~.& i tir den 3 juli. I Stockholm rndde 
)lA förmiddagen del ..edunliga sol",kf'.ns\ ädret, rom 
pa _ iu läu gör skjutningen am:tränganrle. Vi ,;;tällde 
UJlP mfil enda~t Id. hela lag. av \'i lka det rörsin nådde 
~mmanlagl 1159 p. Bii!'le amatör ble\ Y. Zachric~n 
mw ulmärL.ta 2-1-2 p~ vilket l i antaga är p('r~onli1;t 
rekord fiir honom och \arrör ,; gratulera. L. RUnn· 
mark fi.iljde niirma:!t med 233 p. För öl'rigl ble\o 
amah.trre~u h-Aten mi.got ::i\'agare än \an li~ t. underli,t 
00,11:. T . \lal\~li u" 230 p. och I. Ten~,a ll ~ 229 I). i 
Iredje 1.11I.85e11 rörtj äna dock alt omnämna~. 

CöteborgsJ:Okalen. 

II,-lin i ~onunaniirmen sköts det si)ndll.gen del! 7 
ll ug ll ~ l i Ile 1\':'1 11I\l'lst' rierna om GÖl ehorgilpoka len. \'nr · 
li ll l \'" fc mmnnnulag amatörer anmält si~ \iIJigu. Fö r· 
stn Ingct ue~ t l'i l!l1de liV bröderna Gyllt'lIsviird , ElmlJ\'i ~ t 
IWnmrark och ni8i ng. uppnådde 472 ]l. oeh andrn 
la gel 1:-\2 p. Bäst ble\ N. Gyllen;;värd mrd 98 p. oeh 
111 ·'vi la". nu rm8S,t rölj d av f'in brode r. ~om ~kö l IvA 
r)ror i lirr-onde och ,Iiirmed und,ek hundrapoiin~r-n. 
I andrll la!lr-t uJlJJnådde T. Björkman 97 p. oel, K • .t . 
Pct('hon 96 JI .. \ilk(."I1 ~iJ;tnämnda poäng äHn ~köt .. 
11\ L. Hönmnark. \11 konkurrC'n~n är "tor i (Ienno 
tii\.'lilllf (rll.lI1lo1år av till N. G\.'lIen,>\·ärd enli,!!t de oHio 
ri,.lIn pri .. li~l o rnlJ, kom rA 88:e plats n:ed JO '\'ila" 
Mh B. G}III"II~\iird förs t pA 132:3 plats med 8 "vita". 

Kaknupokalen. 

J)en 21 au!,u~li göllde det liter ~Iriden om Kahii;,
IH>ko lrn. \ari ju S.A.r. brukar deltaga i ;<in etten .. kllp 
a\ gamma l t\aknii,;-;!örening. Denna gång var dd v r 
lur all stA fiir \t\rd"kapet i egenskap a\ förrA Arel;t 
~esr/tre od, K UlIg~holmen.! lur all triumrera med 166 
p. \ i ej ii lva slannade litet läng re ned på I :e pill Is. 
Vii ra mannllr \'oro L. Rönnma rk. T. Björkman. N. G)I· 
Icnsvärd. 13. C}'lIensviird och O. Löfmark. vil\..1l lill· 
~aIlHlHIII ~ uppnAcldc 1-3G p. liV de 500 mij jli gu. Bäsl 
hle\ lli;nlllllllrk rnetl 95 p. 80m fö r5kaHude hon om 3 :e 
Ill aIAt' Il . merlan Bjiirkman fi ck 92 p. Dcl dAliga l'kjul. 
\öd ret gjorde all rt'"nltaten sänktes ön:r lag. 
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Kräftskyttejubileet. 

FI)!'ore!; krärt.skjutnil1! den 2-1 augu"ti ble' som 
Hlnlif[1 en utomordentli!;t tred ig tillstä llning med god 
slämni ng och goda poänger ö\ C'r lag. Det ,'ar ~j enda~t 
lÖkjuln illl! enligl krörlgångsprinei pell med början i slå· 
ende Ajut!lällning - det \'Ilr prima krörtor med a llt 
tillhdliir. det vat sån~. del \lIr "knivka"tning". 

\ ör ,.a till ~Iut \'år \'ärderade ordrörande kom till 
den knepiga I'risuldelni,,!!en. började man Il allvar 
undra. om Il gol sipprat ut. Rent III Oliirhiirdi~t. ~ 
mlinp:a Jorn skjUlil på jumboJlri..et. - \len ~kjutelH· ren 
iir en kni"ig karl. J umboprisel tillföll den misl .~Um-l llf 
"kl Ite". Det ranns ävcn t räsh~\' med \(' r~ ... 

Skjn tcllefcn. ja - med frcjdigl mod de ludes skjUl . 
L.orlen ulli II höger och "önster - glädjen \'ur nllmiin 
- uch med bösla vidja i "ärldcll kUllIla vi ej publiceru 
pri$tislan. Emellerlid Ila vi Ilekats ]"ommu i!.:'I~. ull 
rit' tfl' försia p ristagarna \'oro: 

I I A. L}'berg --1 9 p. 
21 L. Rönnmark '19 p. 
::11 E. Hellsten 18 ". 

Väl blandlltle röljde sedan un~eriir följlllllll' ",k)lIlIr: 
T. WSII1'eIiIl5. Il. Lundberg. I. Tengull. \crin . B. 
C) lI ell!, ä rd. H. Friman. K. A. Peterson och E. A. 
Ohlbol1. IIp:domen firsde sii.lunda triumr~r . 

röre.dende å rs "pokalförs\ara re" .J,.öl i '"8p lf'. ndid 
i!lOIat ion'". men ä\en han torde ha hört nåfl:ol ,i~kh ... 

tntler de r~m r. som kriiJlskjutningf'1I ii!!1 rum. 
har deltagareantalet ökats med JOO t;{ - i ar delto1::o 
16 ~k)tl8r - och frå1a ör \äl. om Skarp5 I)a\iljoll!! 
kommer au räcka till i rortMltnin~en. \I~n \ i ha ju 
a lltid Blå Ihllen aU tillgå. 

Andra omgången om Drewelpokalen. 

Be~ n rusket :söndagen den 28 lIugu~li av~kriic kl r 
mAnf!u rr II all gA ul till sk jut bana n. v!lrför dl'l! d6 
nv ~ I II Jleln ~Ilende andra omgll ngen i ~relll tii, hw on. 
Dre\\espo\..:l11'1I ej riin te sA stor all ;o lulnin ~ ~om vii n· 
till. De som bäst a""erkade ~i na 10 skott i sI ende. 
skiito emellertid som röljer: 

1-:. ~h' lI st en .. .... . .. ........... . ..... 16 poiin,l\ 
L. Hi.illl.mark ..... ... ................ 16 » 
N. l ' I t'lI ~len ......•..•..•....•... _. ... In » 
J . ö.,lndah l ....... .. ......•......... 15 » 
T. Björkman ........... .. ........... 'l » 
C. \r ima n .................. ........ 12 » 
FJ. G~ lIen! ,ärd .... ... ..... . .......... 11 » 

. \ i l·"On .......................... 11 • 
Erter andra omgån~en leda nu E. lIell. .. tt'1I ocll n. 

G)' II(':n ~, ärd med "ardera 88 p. 

SPEGELN T. O. M. 28 AUGUSTI 1932. 

ÅrtaJsdiplom. 

Hergenlz. Th ..... .. ..... . 
I3jiirkmulI. T . . .. . . . ..... . 
Ekelin. F. E ...... .• , ... . 
Elmq\'isl. A. 
FI)gal'e. A. 
Frimufl. 1·1. .........•... . 

18 17 17 
50 50 ~9 
50 ·18 18 
50 50 5(J 
50 19 18 
50 50 50 

50 50 l5 
50 50 15 
5<l 50 50 
50 50 50 
50 --

Fiirng ren, J. . .......... . 
Gardel l. 13. E. 
Geor/o!ii. Hemmillg. F. . .... 
G} lI en5,ärd. R. ....•.... 
Glllens\-änl. N. . ... . . . . . 
Jldlberg. S. . ...... __ ... 
" elI lIten. E. . ...... • .... 
Hell3ten. 1\. . .......... . 
Hemming, E ...... . ..... . 
h eruSo H. . .......•..... 
J t'nne1. E. . ............ . 
J iider. E. . ..... . ...•.... 
KostlIIan. H. . ......•.... 
l..u rSl!OIl. I. G. . ......... . 
La r~o ll , N. P. 
Lindr"l dl. C. C . .... .. ... . 
Lör mu rk, O. . .... .... .. . 
Mulmfors. I·!. ....... . ... . 
MoS!'herg. C. . .... . ... , .. 
Nil ~o ll. N . .... ..... ... . . 
Oden. G. . ... .... .•. . ... 
()h l~qoll. E. A. . ........ . 
Perman. B. . .......•.... 
Peterson, K. A. . ........ . 
H ibhin~, S. . .. .... ..... . 
H i!.in~ G. "- . . ..... . .... . 
Rönnmark. L. . ......... . 
Schreiber. S. . ....•.•... . 
Sko,)!.h. B ........•...... 
Stl'f:lli~. J. . .......•.... 
Söf"enber,IE. G. . ...•••... 
Söd"rlind. H. . .. ...•.... 
Tham. flere\ ..... . ..... . 
Thunbe rg. G ............ . 
Wa~"herger. E. . ........ . 
\rerner. Hj. . .......... . 
Wijk:.lriim. C. . ........ . 
Wiman. C. ......... •. ... 
\\ ' rnnp:e. C. . .... . ...... . 
Zaeh risson, B. . . ....... . 
Zac!.ri"soll. Y. . ........ . 
,\Qtriim. T. H. 
Ö~lerdaJII. J ............ . 

18 Hi 18 
5Q 50 50 
50 50 19 
Sil 5/) 50 
50 ~ 50 
17 
Sil ~9 19 

18 18 18 
19 11:1 Ii 
19 Hl 17 
50 
19 19 lR 
17 
19 11'1 
IM 
~9 17 
50 50 50 
11:1 Iii 17 
17 17 
lP, 18 17 
19 17 
50 50 19 

50 50 19 
50 50 SH 
50 IR 
SO 19 18 

17 
19 17 
18 Hi 
19 17 17 
19 18 17 
50 19 18 

19 19 17 
SO 1M 17 
50 50 lY 
50 lH lR 

50 SO 50 

Guldmärke. 

Friedrit'hs. ,·on. C . .\ . 19 18 17 
Frullck. R. . ............ . 
lloo~(I\ i,,1. T. . ......... . 
T'1'fIg\o ll. I. ... . ........ 19 19 17 
Wall~lius. T. . ......... . 

Silvermärke. 

Bjug,IEren. U. . ......... . 
J ern:.lrijm, K. F. . ...... . 
Lar~son . O. E. . ........ . 
Lind!.tröm. r-. ........... . 
Lundberg. N. \V. . ...... . 
LUllrl herg. P. O. . .. .... . 
J\'lalmber)l; . G. . ... . , .... . 
Odt'II~len. G. . .... .. ... . 

50 Ut 18 
50 50 18 
~9 18 IM 
50 18 17 
19 1.8 18 
19 18 17 
19 lR 17 
II) 19 lA 

7 

15 15 
541 50 50 
51) 15 
50 
50 SU Sil 

50 15 15 
511 15 
SO 5H 
5H 50 Sil 
50 5H 15 

50 511 50 

15 

50 15 

50 15 
15 

0541 50 15 
50 50 50 
5() 
å() 51t 50 

51) 50 511 
5<) 

15 
15 
50 15 15 
SO 50 51l 
50 50 ~5 

50 50 50 
511 
50 511 :5 
511 
50 50 

SO 50 15 
5<) 
50 15 15 
50 5'1 i5 
51' SO 15 

511 
l5 15 15 

50 ~5 15 
50 15 ~5 

50 
50 50 50 
50 15 i5 
15 15 1,5 
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n.;";,,,. E. 
Springer. C. 

\cdin. S. 

. . . . . . . . . . . . . 
\\ ,.fner, ... ... ... . .... . 

50 50 47 
505050 
19 ·19 -'9 

<17 Ii -

Bronsmärke. 

Fällmnn. C. 
Huhhcrg, A. 
l..nnd~rel1. G. 
Thunblarl. C. 
II gAr. 
Bjuggren 
Bl ix 
BrunllUerl! . 
Ever!!. E ... . 
Evt:r~ . N ... . 
Fulk ..... . 
" , Friedrichs 
Frimnn 
Frunck .... 
Heilhoru 
Hörlin 
Lindblom .. 
Löndahl ... 
Lö"t'nhit'lm . 
NilSlion .. .• 

) len . ... . 
N)!lröm .. . 
Oden, C .. . . 
Rdl1iu~ ... . 
RImugren 
nönllmorl .. 
SpriTIger 
Svedfeh ... 
Ve ll~SO I1 

.... .. .. .. . . 

.. .......... 

.. . .. , ...... 
........ -,. 

l 

2 
l 
2 
1 
2 
1 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

2 

·19 18 17 
19 ·19 '18 
19 .).7 -

50 50 50 

l 

2 

" 
3 

2 

l 

2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
l 
3 
l 
3 
l 
2 
1 

3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

50 50 45 
50 50 50 

l 

1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Söderlirul ,. 1 
Worn I 
Wij kslrullI 2 I 1 
Zuch risIlon . 2:1 2 

s.lröm ... , ] l I 
OM". 01 01 E. 1 

Följande 7 medl emmar hava allL'<A miirke~pro\ ell 
kiofIl: Falk. Frimon. Frunck. LÖ\fCnh:elm. G. OMn. 
Bdniu" och Wijk:.tröm. Sa mmanl3gt ha,'s de tari t 
märket 87 Ar. 

.... : 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS· 

I<.OMM I TTEN 

Simtävlingen 

fl 500 mct cr indiv iduellt 1!tl.lllt om Clacs H ultbergs 
vfuldri ngspris iigde rlIm den!) august i vid '!'mne' 
lJer,l{Bbro tlIl 1ll t gnv följande rel;tll tll t; 

Senior; 1. RciniuB 10,1,2, 2. Wi jk~tröll\ 11,3!),O, 
3. Bön unll\rk 12,7 ,5,4. Zncbrisson 12,471 5 . .1 Ilröm 
13,.1)2, (j. Odt'\n l ·L5H. 

Oldboll' A: 1. Blix 11 ,S-', 2. Nylen 12 ,35,~. l>~runck 
13,22. 

O:tlboll' B : I. $ö!lcrlind 12,16,2. Lindblom 12,1G.J, 
SirnkunniJlhelSprO\'ct rör idroltsmiirkel l1.v1ILdc~ 

IIl\mlidigt n.v J\ hnsjö, F'alk och Fredborg E'llllll ul· 
hlalligheUlpro\'et for &amOla märke i ~imning 1000 
meter Al' BUx (201,48), Hönnmark (2;1,16.0), ~)'I~n 
(26,!), ZacllriSi!on (26,17,0), Lindblom (:26.26) ocb 
Aelröm (27,5:-i,0). 

För Glnefl lI ultbergs pris ä r !Hällningen dler :2 
grenar : 1. \\"ijkström, 3 p., 2. Oden 5, 3. och -'. 
,,", ru nek och Sö<lerlind med vardera 6 p. 

Tävlingen i femkamp 

ilgde f U1I1 den 2 IIUgUllti och hade samlM 11 tlel· 
lngMe, l~ " vi ikil 10 fullföljde. Hesultuten 0101'0 
Wljnndc: 

I. 1~lLlk 22;~!i,41 p., 2. Oden 2105,62 p., S. 
Hunng rcll 1924,34 p., 4. Heinim , 5. Bjuggrl' ll, {l. 

Wijk~tröll1, i. Löwellhiel m , 8. ens!;el, il. Nylrln. 
10, n önl1ll1ark. 

Tiokampen, 
som ii\en i r bjöd pA regn rörsta dagen. samlade I:", 
tävlande ~mt de, cutom I deltagare i ,·i.;;sa grenar för 
idrottsmärkel.!! ~kull. Della är det största antal tädan· 
de. tlom WrekummiL sedan nU \'arande Jlrotoko\l~bok 
påbörjad~ ( 19191. 

HeJliuJtaten b l(:\o: 
Se"ioru; den l069.57 JI .. Reinius 3556,39 p . . 

E,·er!>, E .. 3282, 14- p .. I{ullngren 32]9.78 p .. \-';' ijkmöm 
2815,~1 p .. ZachriMon 2731.11 p .. Springer 2398.01 p. 

OldboYiJ A: ralk 3.903.51 p., Svensson 3.322,9 1 p .. 
Frunck 2.8 19. 18 p .. Nylen 1.&.-1-9.48 p .• Brunnbert!; 
1.527, 17 II. 

Oldboys H: Löwenhielm 2.07 1.8-1 1). 
Bl Il II{1 1.1(' ind i\ iduella resultaten märkas: 
100 m,; Oden 12.1 sek .. F'alk 12.2 sek.. SVellllSOI1 

12,:\ sck .. Spr inger 12,6 ~ek.. Zachrisson 12.H !lek., 
Everl! 12,9 ~ek. 

I S{H) m.: HllllugrclI 4 111. 5 1,2 l'ck .. li eininJ 5.2. 1. 
Fall.. 5.5.6. Znch ri!8on 5.G.5. Oden 5.7. 7. 

-- -- -

SroCKII01.I/S A II ATIlR FOREN/NGS MEDLEMSBLAD !I 

Länglfhopp: Oden 57-1 cm .. Heiniu$ 521. falk 507. 
ZachriSSOIl 506. S,'ensson 502, Springer 189. RUllngrell 
1St [,er!' 483. Wijkström .. 77. 

400 m.: Oden 57.0. Falk 58.6. HUllngren 59.2. E"I!I"'" 
6tl.l. Zachrisson 60.3. Reinius 61.3. SH:II$5()n 61.8. 
hunek 6-U. ström 6--1.1. W'ijkström 6-1.8. 

fläck: Oden 20. 7. S\'enSl!on 21.2. ["ers 21.3. nei· 
niu~ 21.4. Frunck. 21.8. 

fföjdhopp: S"ensson ISO cm .. Rl!iniu~ 115. Sprinlfer 
J 15. Oden 1,10. [\'ers 1010. Runngren 110. Wijkt'tröm 
I W. Znch riS-"01I 140. slröm 110. Falk 110. Frunck 
J](l. Nylen 140 . 

Stuv: Frunck 2 10 cm .. S\'enSSOrl 230. 
KIllII: Fal k 10,02 m" Od~n 9.68. J~einius 8.9H. ["er 

8.75. Sp ringer 8.75. Svensson R65, Löwcnhiclm 8,65. 
Oi,~/ws: Fulk 30.7\ m .. Oden 27./j 1, Hu nngren 26,47. 

SI'ensson 26,00. Springer 25.92. Ht!i nius 21~.55. Wijk. 
tllröm 21.30. LÖlI'enhielm 23.67, E\'ers 2:1.:-i2. 

Spjut: Wijkslriim 36.67 ffi.. Heinius :~6.{)9. Fu ,k 
31.60. l'. Friedrichs :33060. Frunck 32.59, [lers 32.30. 
N}h~n 32,25. Runug rcn 30.56, Oden :lO,IO. 

De. !!Olll ännu icke i"betalat Ar~\~alell, torde lura 
vänli~a aU insända den per po~t~irokonlo lIr 5 1611. 

De rörenill~smedJemmar. MIm efter ordinnrie tn,· 
11IIgar :!Iut restera med Idrolt:;markesprO\ och dc, 
llom ännu ej urit i Lillfälle al' l .ii~~a Il gOl pro,. lorde 
~norll~t I1l1mä la .;;ig för n gOIl 3\ idrotl~knmmi lll;lI! 

medlemmar. Alla pro\' böro lilro klura i och nl!'d sep· 
temher månud.;; utgång. 

PALLAS TRYC K ERI 
ODENGATAN 89 - TEL. V. (3)23043 

UTFÖR TRYCKSAKER TILL 

BILLIGAS TE PRISER. 

SNABBA LEVERANSER, VÄLGJORT ARBETE. 

Stockhol ms mest 
mod erna tY5ta och 
komfortabla hotell 

Förstklassig Restaurant 
Utmärkt festvån ine 

Full.llndlst loilellrum med 
bad till varje rum o. dubblett 
T.I . No ... nu.cp 
fi .''''l.'.rna dlflklllnJ. C~87 

DANS 
m å nd ag 
fr e d ag 

S. A. F:s pris för t ioka mp. 

Täl'lan om detta pris gick samtidigl och erÖ\'fad~ 
för rörsia gången al' C. IF. Falk. som under 7 tä,' lill~~ 
Ar upJlnlltt ell poän~summa a\' 26.985.7 p. 

Ställningen mellan o,'ri!a ,.Iartande. 0111 deha~it 
under IIIIgOl a' de Ire .sista ren och dänid erh llit 
mimi 1.300 beräknade poäng. är !10m följer herk li~ 
poängsumma inom parenles) : 

S"eIlMon 23.826.6. t.öwenhielm 19.587.7. iliLCOII . 

C. A .. 9.072.1. Lim\h 6,697. 1, Aminofr 6.119.5. \Vijk. 
~Iröm 6.382.3 t 12.76-1.61, Brullnherg 6.159,2. mi:\: 
5.505.8 (6.8 10.3). Lindb lom 4,235,5, Berg~ re" :l.9 15. 1. 
hu nck ;t~55.7, v. Friedrich.! 3.032.8. Sprinll:cr 2.151,5 
1 1.309,0). Oden, G .. 2.0:H.8 t 1.069.6f . Falk 1.985,7. 
lI örlin 1.917.8. NyJen 1.8t9.5, Heiniu... 1. 778,2 
13.SS6.4\. [l'ers. E.. 1.641.1 (:l2R2,2L IllJnn~n'lI 
1.609,9 (3.2 19,8). ZachrissOl1 1.367. 1 (2.731.2). 

F ö re ninge!ls oriente ring, i pr0l-\rnnllm:1 IItl.\'61 
till den 9 okt.. äger i stället rum den 2 okt., da r;ir~l· 
nämndu dagen älgjakt pAgår. 

Medlemabladet.s näata numme!" I'Cliiklla", Ul ' 

komma den 10 oktober, l\lanuskript torde illläl1lnll~ 
sena~ 1 den 1 oktoher. 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 

annonsorer. 



lO 

c. 

STOCKJJOLMS A.lIAT{jf( ,.'IJUENINCS MEDtEIISIJLtlD 

BANKIRFIRMAN 

G. CERV IN 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTQRGSGATAN 6 

Telegramadre .. : Cervins 

!""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,", .... ,,',, .. ,, .. ,,,, .. ,"'",, .. ,,''',, .... ,,'''",,,,,,, , , , 
~ 
i , , , , , , 
! , , , 
~ 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpll Edra ,,,;s/ii,,,,n&1 i guld, ril"er, 
"!lsl/vu uch hllllt - liven de populiirrl 

SKYTTESKEDARNA 
lö,.,1e!okligost hos 
JL'\lRL~KA"g 

H. SON 
KO~S.HTUl!SB:T 

7~/. Norr JJ/6 - STOCKHOLM * Ku.ngsz·43 , , ..... ,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,"' .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,, ,,,"",,,,, 

, , , , , 

BI!!", • . PoJ.../~ . SA"' .. , . PI" 
.... iI,·cr ocb ny.a .. .,r 

,II .J .. /j., . PI .. htl~r . KrduJ / .. , 

M"".cI .. uA""ppur 
." .1."d.n1, .. od .. 1I 41anJigl 1,11.8er 

G. G. SPORRONG & GO. 
Tdrr,,,, : N."", .. " ",p "Sp<>rro"g ... Co." l 

K. ANDERSON 

KUNG L. H OVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURAN T ] 

JUVELER, GULD. 
StLVE R, NYSILVeR 

OPERAHUSET 

i"",,,. "'''' "" .. """ "", ,,,, . ,,, ,,,,,,,, ,.,,,,, ,,,,," .. ""' .. ,,,,,,, .. "." ."",.: 

T R Ä v A R o 
köpas bäst hos 

EKMANS 
Telefoner : Ko ntoret (10) 7801, (10) iS02 

Brldglrdarna: 

R 

\':lIrLan Jluidvel.MrLSgal. 19 HlImleghdsgat. 20 

(2120785, (6)74890 (100)549 O. (tOO)300 

Lcdig annonsplals , 

AM A T Ö R E R! 

/! I/ II • • "ro "J't. Spltl~lm6nflu. Kopiil av 
*"ml/llll ".'11 KirtnllmQf!a . J"~lh"lIl" 

12 t>lllta fi, ,.,,,)'allStr. 

Efter dai:l!u:, Ikytler~sultal vil:l 
:Xi Eder bis! p3. en Kod och stil
full Onom3n, och njulnlngton 
blir au stOrr~ 0111 golvet !ir bl!' 

kUlt me.l ('11 vacker malla. 

Glöm \!j att köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET U . 
3\ DROTTNI NGG ATAN 31 

I';lJI~S LrycI\cri. Slockholm 1932 

.\·km"li",,,,lt,,. stonia s/lI!ril./(rlfilf 
l /IOul/ur , (lom/,"",. o-h oIlOmm/u. 

, 

Stockholms N:r 5 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockhohns Amatör förenings organ för Idrott och Skylte. 

27:de ärg. Föreningen stiftad den 21 septamber 1890 1932. 

Red.~tlon.n. .<1'0'1 ' Utdelas gratis till 

före ningens medlemmar 
Ansvarig utgivlrel SVEN SVENSON MIJa r TORSTEN 80D~ItQUrflT 

I(l rr •• lllln lIO 

............................................................................................................. 
i -: 
; , 
~ , 
! , , 
l , 
i 
l 

MEDDELANDEN 
fRAN 

STYRELSEN 

(~ ...................................................................................................... ) 

NYA MEDLEMMAR. 

Dell 25 septf·mber. 

Aktiva: 

ln,t:enjör C. N. Arrvidsson, 1ge1koH<;\'äAen 20, Ä11 11t'1· 
\'iken. 

Tandliikare S. V. Berlin, J'. lode\·ägen 6. l)j ur~ho l m. 
IJ}ggnodsingenjör J. Flemström, Balt7.ar \. Plalcllll 

gata 3. 
Löjtnan t G. O. F'orEberg, IU lamb,.torg 6. 
Di. Jlonent L. C. Hell man . .\rtillerigotan 2ft 
Kammarskri\U re G. Hultkrantz, CrC\ gstan 38. 
Herr D. I. Johansson. S:t Eriks~atan 103. 
lndrrlöjtnant K. H. Larka, LilUh'a lb plan I. 
Tandläka re S. E. H. Linder, Hago\iigen 19, Il aga lund . 
Försiiljning.iChef N. S. Nilsson, l1 ande l ~l'ägcn 2 1, En· 

!'kede. 

Bert il Rönnmark tackar. 

För ungefär ett och ett halvt Ar scd(1fI iuköplc jng 
el! dunskt mUlcll ge\'ä r med li lla moderna hckvii mlig. 
Ileter Ocll infann mig "ic! Skuggan rö r a lt priivn lU1· 
derverket. Jag hade inbillat mig, nU dct 6l ulle viicka 

Slacl;holm Tir , N. &2" 

I't:n~ lion dnr ule blancl Amalörf'rno, och del gjonle 
det också. fastän på ell annat :.ätt ,iII \'Bd jal! tänkt 
mi~. Den fÖr,.le. jag mötte. \ ar Hjal le Werner, .som 
ef!cr att ha bekikat mitl slolla fönän linder t:1l par 
minuter. lugnt frågade: "Ska' dc <lä r \ a ra en bössa," 
Sedan jag be;;:\arat hallS frå ga jo~ande. fortsatt e hall: 
"1 _~ fall ii! det den rula"t!' hö~sa. jag någon~in MU! 
F} ~Jullon ! Delta omdöme om mitt kära ~kjutjiirn . om 
iirr föga s mickrande [ör de.;s utseende. \'iaor dock. atl 
det väck l!! ell visst upp~endc (liksom r. ii. mitt egct 
(l t"cClI<lc gjorde i Vecko·Journa len). Detta vnr delJUlcn. 
:!CII gick dct lättare. 

Vi /,;ii ra 1111 plötsligt ett hO]lp frum i tielen till den 
I.~ a ng. 19,,2. Sccllcn ii r Ol)lllpi.'>ka $kjll lhollon , diir 
del rllder en dämpD t nervii;; !lliillllli ng. Jag ~& r och 
rikti ll t längtar efter J enncl. som med sina komb illCrlldl' 
kvick- och elnklr eter kumlc sntt lil e spriitt pli. Irllll\Örrl. 
Nu rå r jag l ila till andra beprövade knep. .!lom bo rt · 
.!!kiinkande av a mmun itiOIl. omskj utning med ltinadc 
s l..ott o. il. \. Och det visade sig all det hjii lJllc. 

PA reMlI till Los AJrgcles hade \ iiicIa tielen legat i 
intensiv träning. bestående i upprcpad krökning a \' 
högra pekfingret, men hemre:;an förelog~ mera ama· 
törmii."clgl. ja stllndom rent al' luri~ tartat. kOlTl \ i 
äntligen tillbal..a lil1 drt land igen. Sedan jag ägnat 
nAgra timmar at den trängre ramiljekretst:n. begO\ jag 
mig ut till St. Skuggall~ 15kjutbana rör all hiiIsa på elen 
större familjen. d. l '. s. Amntörf'rna. Den h) Ilning. jag 
där \l-derfors. och det hjärtliga mouaga nde jag rönte. 
s~a Jl jag aldrig glömnla. 

Dä rför ber jag till sist all till Stocl..ho lm:! Amatör 
Fören ing rå fram bära min stora tacksa mhet för den 
iirebetrge l ~e, som kommit mig till del sIIväl be5tlleudc 
i Föreningens pl akett som i c1c v8CkrU ord. 80111 ~k r i· 
\' ils i ~ Iedlcmsbladel, vilket IIl1 t binder mig iin flIsIa re 
l iII den viii sammansvctSllde kllmrutkre t ~ , 80m kalltu 
Stockholms l\ mulör r örenin g. 

KarJ skronll i september 1932. 
Bertil RÖn"fll/lrk. 
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MEDDELANDEN 

FRAN 

SKjUT

KOMM ITTE N 

SKJUT 50 SKOTT! 

Ännu faltaa mAnga både nya och' gamla med~ 
lemmar i &rett akjutrulla. Tiderna äro ju svåra 
och dagens lösen har blivit "spara". På en aak få 
vi dock ej apara och det är på vår plikt mot före· 
ninren att tillse, alt anta1et anslagsberättigade 
medlemmar ej sjunker. Förra het redovisade 
föreninren 124 at. anslagaberättigade medlemmar 
och om ockaå denna .iffra i dessa vargatider ej 
kan avsevärt böjas, måste alla Amatörer le till, 
att antalet i varje fall ej minsku. Skjutkommitten 
riktar därför en enträgen vädjan till alla Ama· 
törer, både gamla och nya medlemmar, att sna
r ast möjligt lo ••• minst SO .kott. De, som rekom
menckrat in nya medlemmar, uppmana. aU taga 
aig an dem och tillse, alt de komma ut till skjul
banan. 

Att en vacker höst morgon vandra ut till Stora 
Skuggan är bara det en upplevelse värt besväret 
och 'kommer därtill tillfredsställelsen att tillsam
mans med glada skyttekamrater hava fullgjort en 
kär plikt mot föreningen, bör verkligen ingen be
höva lngra besöket, Tänk blott ej för länge där
pl, ty höstens söndagar svinna fort iväg och snart 
är det för sent, 

Skjutningarna pågå varje söndag t. o. m. den 
6 November m ellan kl. 10-15. Söndagarna den 16 
och 30 oktober deltager en stor del av föreningens 
äldre skyttar i Stockholms Skytteförbunds fäl t
r.kjutningar och äro därför dessa dagar särskilt 
lämpliga för den, som vill skjuta sina 50 skott eller 
full ,öra ev. felande m ärkesprov. 

Svik alltså e j skjutkomm.itten i dess arbete utan 
kom mangrant. 

Observera, att alla medlem
m a r, t i 11 h ö r a n d e k l a s s e r D a I - I I I 
erhl ll a 50 fria skott p å s kjut
b a nan. 

Glöm ej handikaptävlingen 
ll4 ' II 2:~ oktoher och de IHestalioller, Ni ovillkorligt'lI 
m!!~tc full göm rii re denna dag rö r all b liva bcrällj. 
gatl aU deltaga. fordringarna äro ej svårare, än all 

urje medlem kan fullgöra dem och därigenom komma 
i tillfä lle aU läv la om eU a\ de \-ackro priser. MIm 
ntgl i denIlo lädall. Varje tä\' lande måsle 11I1\'a skj utit 
fl'm protokollWrda ( \ anligal preci.sion;;..serier l,å 300 
m, med ,i. !I låg minimipoäng. beroende på den kla 
hall tillhör. Se (lrf'/J program. 

Glöm ej hylsorna. 

När nu räll~L.jutnillg3 rna åter bö rja, uppmanas a llo 
Amatörer alt noga uppsa mla aina h)'lsor vid varje. 
!'kjllt"tat ion. T ack \'are medlemmarnas noggrannhet \' id 
\aren.! skjutninl:!ar ha r den sedvanliga s tora bristen 
kUllIlut unch'ika;o. och hop pas skjutchefen Il samma 
godn rc~ u1tnl även vid kommande fä ltskjutninga r. 

Fältskjutningarna börja. 

Uel1 16 oktobe.r börja hö~tens fältskjut nil1g!H, som 
\'an ligt Ire til l au ta let. Del gäller för oss amatörer 
011 III)p rällhAlla \. ra goda Il'8di tioner inom denna ar t 
11\ .k)lte. Fö rra Aret I}ckades , i bel ägga första plal$t11 
hland fiirenillssgrUI)~rna, och ii.\'en om \i i dr ej ha 
det fullt lika bra förspänt !Om då. ha "i dock ul· 
ikter ti ll god lullig placering. S.A.F:s deltagande i 

förlJlllUlsfiilt",kjutningama har alltid legat på bred ba · 
"il!. ,ilket , isat !'ig på prislistorna för samtliga klas
ser. I nr ha \,a ra sk) liar t i llhörande de lägre klasser· 
na ej le~at fullt så väl fram me som förut, varför \'i 
110p pas l.! 1:':11 god slutspurt under hösten. Det gamla 
gardet kommer ju al h id fii ltskjutning efter fäh ... kjut. 
ning - det gä ller att få med de yngre sk} ua rna, som 
sJ. !'mAningolU skola ersiiHa de äldre. Vi träffas a lhllå 
J11ang ral1 t \id 11östens fönto räll"kyuemönstring. 

RiklIköiden, 

Tiil' l il1gcn om lEk kölden ägde i dr rum den 1\ sep' 
te1l1 Lcr. S. A. F. dchog med 5 tremannngrupper. 0'1 vi i· 
ka 1 .(1 ~ruPPC tl uppu &dde sammanlagt 436 p. III' de 
450 mijjlign och 3:dje gruppen 429 p. Biista indivi· 
duell a rC!luItC1\ ~j o nlcs av Eln:qvist och J. Östcrdald 
med vanlera 111:11" Därnäst följde Gardell med 117 I)· 
SIll1l t E. Il ell slcll och N. Hell sten med \'arderu 11'11 p. 

Llngdistanspokalen. 

Enligt are program omfattar tä\,lingen om den s. k. 
L.il1gdi~tanspoLalclI numera endast en enda omgAng. 
J)~n na sköts den II ~plember och gav till rt'3ulta t, all 
G. Mo 'Iberg ~grade rör a ret med det goda rf'$u llotet 
ay 57 p. II 100 m. oc.h 18 p. å 600 m .• alll!å sam· 
l11anlagt 105 p. nv de maximala 110. Ihll följdes 
dock tutt i häla rna av Löfmark. som stannade endllSt 
en poäng efter. A\'görandet skedde på 600 m. De 
LiiUre resultaten ble\ o: 
C. lI l o~ loerg ............... . . 
O. Lörmllrk ........ .. ... , ... . 
J. Ostcrduhl , ... .. , ..•..•... . 
B. E. Cllrdell ............... . 
Y. Zllchrisson . ....• .... . .... , 
A. Elmf] vist , .. , .. •. • , •. . .... 
L. ll öl11llllurk , .. . . •... , ..... . 
B. Ivcnlil " .......... . . , . . 
G, A, Hi&ing ..... . ...... " .. 

105 p, 
I {)'~ p. 
102 p. 
10 1 p. 
101 p. 
100 p. 
98 p. 
98 p. 
91 p. 

(57+ 481 
(57+'<7) 
156+'6) 
(55+ '6) 
(56+" 5) 
(58+" 2) 
(5"1+"") 
(57 + 41 ) 
(55+36) 

STOCKlIOLMS AMATöR rOREN/NCS MEDLEMSBLAD 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS STATS. 

PRISTÄVLINGAR. 

En hel del amatörer a\' bide del ä ldre och )ngre 
[fortlel hade mött upp till å rf'LS största skolsk) IItt\ e· 
Iltmong för ,'anliga dödliga. nämligen Wrbundel:t slals
pri§kjutning. - I lagtä\,ljngen om "i\orska rateC' 
med IO·nlannalag komma l'i rörst på femte plat:. för 
928 I) .. men i gengäld g jordes ma nga gOll/l indhi· 
lluella placeringa r a" de våra. S41u nda up pn&d4le rvra 
nmatii rer i fjärde klassen 99 p., en fick 98 p, ocl1 " re 
97 p. och i and ra kl lU.Sen placeracle sig C. pringer 
pA andra p lat med utmärkta 100 p. Dessutom liter· 
rimini i pri,:; l istorna från de tvil el<traskjutuinp;arl1a 
milnga ;\matorer med goda poänger. kjutningen å (jOO 
m. hnde denna gå ng slopais. En av de bösta prcstntio· 
nrrna ~j o T(lt~s nv 1::. 1·lell sten. som i mästerskll l'stuv· 
lingen placerode sig på 6:e plnts d l.er all ha bland 
unnat skjutit fyra SO. poiingare i fö ljd. Ilal1 följ tlciI 
niirmust av amatörerna L. Rönnmark och J, Österdahl. 

Det sedvanliga utdraget ur dag!p res~en " isar föl · 
jande: 

Huvudskjutning : 

KlaM IV A: 13' L. Rönnmark 99 p, 37) II . Fri· 
man 98 II. SO) G. HuhJ.:.Tantz 97 p. 

Klas!! IV B: 51 Nil s S. Nils.son 99 )I . 7 1 T. Björk. 
man 99 p. 81 G. ~ I ossbe:rg 99 p. 20) O. Löfmark 97 
11. 27) G. A. Rising 97 p. 

Kllss III : 33) E. Gillberg 89 fl. 
Klass II : 2 ) C. Springer 100 p. 

Extratävlingar : 

T ävli ng A (5 .sk. IO· ringad 111\'la 300 m.) 
Klu$! IV A: ] 3) K. 1\. Peterson /19 p, 11\) J. Öster. 

dahl 49 p. 27) A. Elmqvist 48 p. 28) G. I-I uh ),.runtz 
48 p . .;12 ) L. Bönnmark 48 1" 

KlaS!! IV B: 9 ) G. Mossberg 119 p. 16) G. Wijk. 
"t rörn ,18 p. 33) U. h 'erus 17 p, 

Klass III : 7 ) E:. Reinius 48 p. 
T äv ling B (lO sk. lO·ringa d ta vla 100 m.) 

Klass IV A: 8) L. Bönnmark 95 Il. II I Uj. Wer
ner 93 p, 331 H. Friman 89 I). 

KlaM IV B: 19) B. Sk ogh 88p. 39) G. Wijkslröm 
8"1 p. 
Kla~ III : 8) T . Wanseliu 76 p, 

FöRENINGENS STATSPRISTÄVLINGAR. 

Söndagen efter fOrbundeu kraftmä tn ing hilde "i 
\'Aro egna :stora skjutninga r 0111 stat3p ri" och mästcr· 
,kal'. Vi gynnades denna gång ej i så hÖA g rad som 
"anl.igl av vädret! makter. Della gä ller clock huvud· 
.ak hgcn mästerskal'stä\' lingen, lom för .. iggick i re~n. 
Emellertid hade cirka 65 amatörer orkat u"p pA lön· 
d.ags~orgone l1 för alt visa sin skjul!kickli~hct . och det 
~ 1 "!l1nml\da gjorde de med beske!I, ity all rcsultalell 
denna gilng blevo mer än van ligt goda. Ell er I'tld 

sägs om tre lOO·poänga rc i hu\'udskjutningcl1 , odl 
Iretton man mellan 95-85 1'. på den hasliga ser ien a 

300 m. mot lO·ringade ta"lan ? - Dagens ~kyttar 
" Ievo U. fri man. 1. ÖSlerdah l, E, Hell!'ten och I). O. 
Lund~rg. Den förstnämnde erö\ rade mä~Ier kap~mC!'· 
dalje~ ef.Ier orru:.kjulning med E. Hpllsten. seg ratIe i 
omskJutl1l1ll! med Österdahl om H. K. H. Kronprin!Cn:l 
\8nd ring~pris saml vann tiivlingen ! 100 m. österdahl 
\ ann htl\'udskjutningen med 100 p. och nio .\ ita" samt 
tä\ 1i11!!f'n mot 100 ringade la\lan med 95 l ... en poäng 
!~m brukar räcka gott lill seger i korporaliol1.!!i.kjul' 
I1lngen. E. Hellsten Ilg yller.;;t nära mäliteriSkapet. $Om 
han för lo rade med en enda poäng i den s pännande 
omskjut ningen. sköt 98 p. i bu\'udsL.jutninAen och 90 
II. pA IO· ringade .P. O. Lunclberg slutligen .segrade i 
klass Idi med goda 100 p .• som \' i ej bruka vara bort· 
.s~ämda med i eI: n klassen. Tredje klassens hl1v lld~kjut . 
111118 vanns a v E. Koslmllll med 87 p. och fjii rde k las· 
l!CnS nv G. Wral1ge med 97 II. 

Eft er mii"tersknpets Iva förstu serier ledde E. lI cII· 
sten med 100 p. Därefter följde L. HöullmiITk med 98 
p .. II. Friman med 97 p .. T. Björkmo n med 97 p., 
A. Elm{IVist med 95 p. sumt slut ligen nle medlcn1ll1en 
Berlin nled likalede.! 95 p. 

I nästa omgAng sköt fr iman i den ha51iga seriell 50 
II, mCtI 7 ·'lita". Hellsten. Rönnmark och Björk man 
vardera 49 p .. Berlin 48 p. och ElmCJvi.t II p. Fri· 
lilan kom häri!!enom upp pA smlra I'lal efter Il td l· 
slen med 147 p. mot lt9 p. Rönnmark lag M>m tredje 
m!! n. lika ledes med 1..J.7 p. Sista och 1l\'Rö randl:': lånA' 
samma serien artade sig så lunda 011 bli Sl)älllu,nde. 

kulle Hell§\e.ns rÖr:5p råll! 1'5 tvA poäng räcka? I 
1i!1{ande skÖl Hellsten en fym. medan de tv! iini@a 
hade " fullt ·, - en poäng var all inl1ämtad. I knä· 
ståel1llc ai.:ö t RÖl1llmark en fyra och de amlra "(ullt .. , 
Hell lllclI Ic(lde lllhsA forlrllrllndp med en poäng rrllnJ. 
rör F'rirnan. som i sin lu r IlIg lika mycket före !lönn· 
mark. I stilende. som an:erkllcles under ~ tark !lpiinning 
frå l1 åskådarnas sida, r1l.kad(' II c1J~ ten f A ('n tr('1l och 
Fr iman en f} rn. varför dc håda nu hade !'a ll1mon l tl~ 1 
196 p, n ijnl1mark kom p:i efte rkiilkel1 genom nl\ l'kjultl 
t' l1 ella. FrimIllI Ing nu visserligen friimst med fle ra 
' \ila". men en lis t reglerna verkstiill dt·s om .. kjI11ninj; 
uwd t' n IllIsti g: serie. I denna uppnådlie Frimnn "7 p. 
ocl1 lIellstclI 16 p .. varftir den förstnäm nde i sin egen· 
~kn p a\' lIyll liven föreni ngsmiista re vr.derJ.örligen av· 
l111r rades och h issndt'3 enligt konstens lilla regler, 1\ lcn 
Jet "ar synd om J-Iell;;tell , . . Emellertid torde Fri· 
man änn u ej vara mogen all lä/l!'!,!a ~e\ii rel pd hllllln. 
som han då och då holol med. IlIte ön pA n g ra Ar. 
Om \ i känna honom rätt, kommer han aU uPI>enhora 
sig iiyen pa nästa mä..:terskapstä\ ling. 

Prisutdeln ingen ägde på hällen rum A re"taUTant 
Tre Hemmares festvåning under den \llnli,t'a goda 
stämningen. tpärr dock ej med 1i\1i~ anslu lninJ; 
:Will förut om åren. P ri" listorna \' isa riiljan!! .. r<::lulta t : 

Huvudlkjutning: 

Klau 1/. 
(10 delt.) 

p" )l . 

l ) 1'. O. Lu ndberg. llJO 5) S. Lindcr , ... , , IIH 
21 S. Sl'cd in .. , ... 90 G\ T . Frcdhor~ , .. , 86 
3) N. Werner .. " . 90 7) C. S pringe r ... . 79 
4) S. Svensson ., .. 8B 8) K. F. J crnglröm . 7 1 



-
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Kll/U I II. 
(10 ddt., 

p. p. 
I ) E. KObllnUII ••.• 87 I I E. Ilc.inius ..... 65 
21 N. IIII~I ....... 80 5) T. Kornernp ... 65 
3) I. Tt'ng\3 11 .... 69 6) . Kind"lröm .. 6,'\ 

Kltl$5 Jr. 
120 delt. ' 

p. 
I) G. \1; range . . . . 97 
2) S. lI ellherg ... % 
3) J. Lundberg.,. 95 
4 ) T. ström .. .. 91, 
5) K A. O h155011. 93 
6) Ni!!! S. Nil sen . 92 
7) I. G. Lllrs~on .. 91 

p. 
81 G. Sewerin 90 
9 ) Il. I veru~ ..... 90 

l O) E. Ekel in .... 89 
111 S. "I ollherg ... 87 
] 2) A. Lybcrg .... HCi 
1.3) B. Skogh 85 
1.\ ) A. Uggla . .... g., 

KIUl! M. 
(2 1 deh.) 

p. p. 
I ) I . ÖSlcrdnh l · . 100 101 \,\'. Berlin ... . 95 
2) II. Frim8n .... 100 III K. A. I)elcrson . 9·1 
31 A. E1mtl\i:<1 99 121 E. \Vas."bergcr . 91 
,I) T . Bjiirl.mun · . 99 13) K. Kostlllun ... 91 
51 G. Mo~berg · . 98 111 F. Georg ii-Hern-
6) E. lI ell slcn .. . 93 ming .......... 93 
71 L. Uijllllmnrl.. .. 97 15 1 Y. Zachris..."01l 93 
81 O. LMmurk ... 95 161 1\. G~lIensvärd . 92 
9) E. 11~lcr 95 17) G. A. Rising 92 

Extratävlmgar : 

Trid. n (kln~~ 2. 5 sk. IO· ringad t3\·13 200 m. ). 

(7 del t. ) 

l ) N. Wcrn~r . .... 
2 ) P. O. Lu ndberg 

p. 
I I a) S. Lini)cr 

1\[1 4) S. Sve<lin 

Tiiv !. ( kln~8 3, 10 !k. JO. ringad ta \'13 300 m.). 

(7 delt.l 

p. 
:18 
37 

p. 
I I E. ,",O .. tll1an .... 92 
21 E. lI einiu~ 92 

p. 
3) T. KornerlIp ... 78 
l) T. furstenberg . 77 

Tiid . I) ( !.laS!' t, 10 sk. IO-ringad t..ad3 
300 m. regi. ställn.1 

(15 de lt., 

p. p. 
I I t: f.kdin . ..... 87 5) A. Lrherg ... .. 80 
21 n. SkORI, ...... 87 61 r. Tham ...... 79 
3) C. cwcrin .... 86 
41 C. Wrange ..... 86 

7) S. Hollherg 79 

Tii\'!. D klass 1\1. 
(22 dclL ) 

p. 
l) J. Östcnlnl,1 .. 95 
2) G. Jl u ltkrnntz. 92 

p. 
31 E. Hellsten ... 90 
4 ) G. Mossberg .. 89 

5) A. Elmqvil' t .. 89 101 K. A. Peterson 8 1 
61 L. Rönn mark .. 89 III Y. uchrisson 83 
71 O. Löfmar!. .. . 118 121 Hj. \I; 'erner ... 83 
81 Hellsten .. . 36 131 w. Berlin .... HI 
91 . C) lIen~\ ärd . 85 H ) T. Bj örkman .. 00 

T ii \!. E (klas~ 2. 6 d., JO-ringad Ih ng. 200 m.). 

15 delt.) 

I)· p. 
I l r . O. LlIlldber~ 5/ 10 31 S. Linder .... 5/ 3 1 
2) S. S\cdill ..... 5/ 36 

T iid , F Klass III o. IV ( 10 skott 
5 ligg. + 5 knäst. ·tOO m.) 

(Il delt. ) 

p. 
I) E. A. Ohlsson .. 

2) A, Lyherg 
40 3) I. Tengva ll 
" ~ l,j S. Hollberg 

p. 
10 
39 

Täv l. F Klass M. 
(2 1 delt. ) 

p . p. 
11 II . f'riman . ... 19 91 T. Björkman 15 
21 G. 'Io"sherg . . 18 101 O. Löfmark ... 15 
31 r-.. lIe lL ten . .. \8 III E. Hell~ten .... iJ 
II A. E1mll\'il't ... 17 121 J. Österdahl iJ 
51 E. Ileuler ... . 16 J31 E. Jennel . ... 12 
6, G. A. lti~ing . . 16 141 Y. Zachrisson . 12 
71 U. E. CardelI . 16 ISI l,. Berlin . ... 11 
8, C. " ' ijk::.tröm .. ~6 

M ästerskapstävlingen. 

j\l ä~ter~k}tt II. Friman ., ... . 196 p. \25 '\ita") 
196 p. t l9 '\' ita") 
192 p. 

21 E. 1-lelJsten ..... . 
:il L. Il ö",,,,,,,,k ... . 
I) T. Björkman . ... . I ~6 p. 
51 W. Berlin .. 143 p. 
(il A. El mq vi;:.t ... 139 p. 

Jubileumsskölden. 

Den 2 oktober :;kölos de Ivå ha:;tiga serierna 1II0t 
20. rin~nd t8\'ln " 300 m. om den förnämliga Jnbileums. 
~kölclen. Segrare hlev J. Östcrdahl, 30m pA sin för~la 
...eric skÖl utomordentliga 191 p. och i sin andra serie 
nådd(' 180 I)" olltsa ell !8mmanlagl resultat av 371 p. 
1111 11 följdes nä rma:;1 o.v oförbrännelige E. Hessler med 
367 y. 

köld(ör:;\"araren E. Hellsten. som nu la~il priset tva 
å r i röljd och med cnlredje " rak" :;eger skulle ha 18f= it 
hem d)rgripen för alltid, ,'ar h ygglig flOg all slanna 
pil :~ 16 I). De biillre rcsultalen hle\o: 
J . ö stcrd:ahl ................ 374 p. (191+100) 
~:. J-Iegsler ................ 367 p. (l8fJ+ 179) 
n. G)' lI em!Viird ........ ,.... 366 p. ( 176+ 190) 
A. ["milist ,.............. JS9 p. ( 171+ 188) 
L. Hönu ma r!. ......•....... 318 p. t179+ 169) 
E. II cllstcll ... . .... •.. ,... . 346 p. (173+ In 1 
E. Ekcl ill ....... . . .... .... 343 p. (1 73+ 170) 
H. E. Curdcll ........• , .... 3-l3 p. (176+ 1(7 ) 
K. t\. Pcl c r~on ............. 337 p. (175+ 162) 

S1'OCKIIOI. IIS AMATOR PORENINGS MEDLEMSBLAD 

Tredje tävlingen om Drewelpoka len. 

Drn 2 ol..tobe.r a\'gjordes ii\cn årel!! lih ting om Ore
\\{'cpoka len. Efter andra omg!ngenl !l:0 o. G}lIl!ll .'\ \iird 
och E. Hellsten främst med Hlrdera 88 p .. \"Ilrfiir m:m 
emol!' K en slU15trid emellan d a hjula. 1) .. ,,;\ för"l· 
lIiunnde I}ckadeg nu ulmärkt ac t, tappade enda'l en 
enda poäng på sina tio skott i slående. Hnns två bä"-lll 
r~lIltal (ij r å ret bli sammanlagt 96 J1~ vi/hm ren· 
tierar honom segern framför J. Ö~terdahl. som förut 
blott "kj ulit en enda omgång på 15 ", men som I1U 

äH'n lcdes fick 49 p. och så lunda 91 p .!I01Il ~Iulresll lt a l . 
r. Hellsten lyekades ej höja iII rCilultat pA AA p., 
medan i stället N. Hellsten belade tredje pllllJ!en med 
9:-t p. Dl' bästa samman lagda poängerna rör li ret hl c\'o : 

n. G) Ilensvä rd ................ 96 p. n7+ ~9) 
J . ÖlIttrdahJ .................. 91 p. (15 + 19) 
N. II cl1~ten ......... . .... . .... 93 p. (16+ 17/ 
1.. Hönllmark ................. 90 p. (116+ 11) 
r, Ih·IIi<ICII .... .... ...... .. ... 8/j p. ( 12+-16) 
K. A. Pelerson .. .. ............ 85 p. (11 + 111 
A. Elmqvist .................. 85 p. ( 16+391 
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Årtaladiplo m. 

Bcrscn l7_ Th ............ . 
HerIin. \l ...... ... ..... . 
Björkman. T .... . .. . .... . 
Elelin. r. E .. . .. . .. • . . . . 
Elmq\ ist. A. . .......... . 
F'lyp:art'. A .... ...... .... . 
Frirntltl. II. .... .. . .... .. . 
FÖrlIgren. J ............ . 
Ga rdell. 13. E. . ........ . 
Geo rSii. I-lcmming, F .. . 
G) 11emwiird, B .. . ....... . 
Cy Jl cns\'iird. N .... . ..... . 
1Jt'lJhul!, S ............. . 
lIell:;lell , E. . .. .... ..... . 
Jlcll.'!'len. N ......••...... 
I It·mmin~. E ...... • ..... . 
H{'~~ler. E ........ • ...... 
II jol1h, A ........• , .... . 
1I0Ilher~. S ......... .. .. . 
Ifultkrantz. G .....•. .. ... 
Hiijer. E .........•.•.... 
h erlls. n ....... . ....... . 
Jt'lIllCI. E ...... . . . , ••.... 
Jäder. E. . ............. . 
l\o~lm311. Il ............. . 
J..::Ir~"On. I. C ... ....•.... 
Lar!loll. N. P ........... . 
LinMel,tt. C. G .. ... , •.. . . 
Lundhc rg. 1. .. ..... .... . 
l}herg. A ............. .. 
I.öfmark. O ......... . ... . 
~Ialm fors. 11 ........ . ... . 
f\lollshc rg, G. . •. . , .. . 
Ni l ~o l1, Nits ..... • . ... ... 
NiI~o ll , N. S. .. ........ .. 

18 \1 \1 
18 18 18 
SO 50 19 
50 SO 18 
50 sn 50 
50 19 18 
50 50 50 
18 ·18 ·~H 
50 SO 50 
50 50 50 
50 50 51l 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
18 18 18 
- --
17 -

19 17 -
SO 17 -
17 --
18 18 18 
19 18 17 

--19 18 18 
50 19-
19 19 18 
17 --
1918 -
---
19 19 19 
50 Ul IH 
19 17 -
50 50 50 

'" ·~9 18 18 

50 50 50 
50 15 
50 SO SO 
50 SO 511 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
15 15 15 
50 50 SO 
50 50 50 
50 - -
50 50 50 
50 50 50 
SO SO IS 
50 50 -IS 
Sil Sil 15 
511 
SO 
SO- -
SO-
50 -
SO 50 SO 
50 50 15 

50 t5 
50 50 50 

Sil 
50 15 
50 50 15 
15 

SO 50 50 
15 -
50 50 f;O 

Oden. G . . .............. . 
01,1,,-:'011. E. A . .... . •..... 
Perman. B . . .. .. ........ . 
l)dcrwlI. K. A ..... •. .... 
Hibbing. S .............. . 
f( ijjill~. C. -\ . .... ...... .. 
Hönnmark. L. .......... . 

chreiher. S ........... . . 
Se\~erin . G ........• , . ... . 
51.oSh. U ............... . 

tt"enie. J. . .. .. ........ . 
Siir",ellberg. C .....•..... 
Si;tlcrliud. Il . .. . . . ...... . 
Thlll1l. Percy ..... •...... 
Thunherg. C ...... •. .... . 
Uggla. A .... .. ... , ....•. 
Wns.~ bt'rger, E .......... ,. 
Werncr, II j ............. . 
Wijkströlll. G ..... . 
Willlall, C ..........•.... 
\\ runge. G. . .. ........ . . 
ZBchrissOIl. B ... ....•..•. 
Zachri!!SOn. Y. . ..... • .... 
A~~m. ~ R ........... . 
ö<lerdahl. J ............ . 

17 17 -
-l8 18 18 
1917 -
50 50 SO 
~9- -
SO SO 19 
SO SO 50 
SO 18 -
---
50 19 18 
- --
17 --
'9 18 17 
18 18 17 
19 17 17 
'9 l7 -
'19 19 18 
50 19 ·18 
- - -
19 19 17 
50 18 17 
50 50 ,19 
SO 19 18 
19 --
SO SO SO 

Gul<!märke, 

Friedrichs. \ ' 011. C. A ..... . 
f'rund •. Il ..... . .. .. .... . 
Jtlcob~on. P . .. .... , . ... . 
"o~tlllal1. E. . ........... . 
f( oo!\(!vist. T ............ . 
Tcnl;\'all , I. ............ . 
\~ unsclius. T ............ . 

19 18 17 

SO --
17 --
50 19 19 
19 19 17 
17 --

Silvermärke. 

Bjuggren. U ............ . 
Jcrn»lrölII. K. F ......... . 
Larsson, O. E ... ...... .. . 
l,,('k~ lI , F .............. . 
Lilld~lröm. N ........... . 
Lundhe rg. N. \'r, . ....... . 
J.ulldberJ!:. r . O ..... • .... 
:\lnlml)('rg. C ............ . 
Oden5ten. C. . ......•.... 
Hcinju5-, E ..........•.... 

prillf!:er, C ............. . 
S\·will. S. , .. ..... " . ... . 
SI em .... "()JJ. S. . ....... • ... . 
\llerner. . .........•.... 

50 I\H II! 
50 SO 18 
19 18 la 
17 - -
50 Iii 17 
19 18 ·18 
50 Iq 19 
19 l8 17 
19 19 18 
SO 50 17 
SO SO SO 
50 50 19 
18 --
17 17 -

Bronsmärke, 

Fiillmall. C ............. . 
lI ultberg, A. 
LlJlldgl'clI. C. . ....... . 
Th ulIblud. G ............ . 

194H 17 
49 49 18 
11l) 117 -
50 50 50 

o 

---
SO 15 15 
15 --
50 SO 50 
SO SO SO 
SO 50 50 
SO 50 50 
---
15 
SO SO 50 
SO -
---
- - -
15 --
15--
50 --
50 50 50 
,0 50 50 
50 50 50 
f;O 15 45 
50 50 50 
SO --
SO SO SO 
SO 15 15 
SO 50 SO 

50 SO 15 
SO- 
SO 50 -

SO 15 15 
50 50 15 
50 SO 15 

50 15 15 
15 15 l5 
50 15 IS 
15 --
50 IS 15 
SO SO SO 
SO SO SO 
50 15 IS 
15 15 15 
50 50 15 
50 50 51' 
15 

17 17 17 

50 50 ,17 



SERIETÄVLINGARNA 

Srnioltro' 

Ol!!:n . K. C. 
N)'lilrÖm .................. . 
Eli:",. Erik ............... . 
llunlljlT"U 
ZlIchri....ou 
S,'rinJ,:t'r 
){önurtlurk ........ ..... ..... 

Oldboys A: 
~·.II, 

S'-eru-,;o" 
~'",n{"k 

v. fril'drich. 
N)'lfcn ... 
Brunnl""rJ ....... .. 
Blix ., . .. .... .. . 
Mlmltn 

Oldboys 8: 

Löwf'nhielm 
FrilTUUI 

Lin<!blum 
Jlörl in 
NillI.'<On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,"'rc,lhurll .....• .. • , ... , ..... . 

100 m. 

M!k. poäng 

12.4 871.6 
12,6 824,0 
13.2 681.2 
13,5 609,8 
12.6 1C?4.0 
13.2 681.2 
13.~ 633.6 

12,5 aRa 
12.6 82~,o 

13.5 609,8 
11.1 ~67,o 

11.2 «3.2 
IM 395,6 
1-1,0 490,8 

11.2 4-13.,2 

13.1 705.0 
14.2 413.2 
13.4 633,6 
14.2 4·13.2 
11,2 443.2 
IM 

400 m. 

!!ek. I)oiin~ 

56.7 980.'1 
62.4 766.08 
00,7 830.00 
59.7 867,6 
60,1 8H.28 
65.3 657»4 
66,0 630.72 

59.7 MM 
60,7 830.0 
65.2 660.8 
67,0 593.12 
70,5 461.52 
6.J.7 679,6 
iO,8 450,21 
flU, 495,36 

65.0 668,32 
69,5 499.12 
6-1,8 675,81 
67.9 559,28 
75,4 277,28 
i6;l 217,2 

_ ....... -. ... >:-, .... _-_. --~ .... 

1:-1 C'1 ... 

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

-
g I I 

" • E 
E 

" " 

• 2 
E 
o 

W 

1.500 m. 
min. 

""k. ,'oiinK 

5.8.7 1\65.fl 
5.2,5 77().6 
5. 1,6 9[ 1,2 
4.45,61.007.2 
S.'},7 U2.1i 
6.01 SS-1,8 
5.4\ 67-1,11 

5.21 776)1 
5.13 662.11 
5.26 76-1.8 
6.8 512,8 
6.1,5 551,R 
5.1-1 836.8 
6.-19 266,8 

5.46 MI,8 
5.51 61-1,8 

5.13 8-12,8 
5.33 722,8 
5.29 7<16,8 
8.1 '1 

höjd 

cm. IJOiinll 

[-10 5511 
IS:! (,!)II 
110 SSfl 
110 5511 
141) 5S!I 
110 SS!! 
13;} 118 

11'1 558 
115 628 
138 S30 

I \O "" 
135 488 
120 m 
140 558 

IJO 118 
1<11 S5\i 
116 222 

130 118 
125 318 
1O[ [2 

längd 

cm. !,,,,iin!! 

5'13 768.15 
540 761.0 
486 628,7 
469 587.05 
521 714.-15 
462 569,9 
403 425,35 

51 1 697,3 
563 817.35 

'*SS 552.75 
458 560.1 
110 516,0 
413 523,35 
<126 481.7 
123 1H.35 

150 565.0 
181 616,45 
127 481,15 
~20 467.0 
·126 '181.7 
308 [92.6 

J...!. • • 
~ & 
e • 
• c :! ~ 
'" c .c 'c 

• " . 
tI =0 

"'t: ';' :g 
> • 
: e 
e« • ~ _Id · .. . s VI:;;: .'" · - ~ ." . ~ 
c:: U o :! .o .. 
• c c _ ... o · ... · ~ . o:: :;.~ 

.o bo 

m. poiing 

JO.67 747,5 
[1 ,08 798,75 
9.811 648.75 

10.85 770,0 
10,85 170.0 
10,81 765,0 
9,26 571,25 

10,40 713.75 
lI.m 876,25 
9.5.2 603,75 

10,12 678.75 
9.19 562.5 
8,62 491,25 
8..62 491,25 
9.<10 588.75 

9.43 592.5 
9.41 593.75 
8.75 507.5 
M I 465,0 
6.5-1 481.25 
6,'15 220,0 

/;'1 .... C'I .... e-1.... .... 

1932. 
kula 

m. I'oiing 

17,18 691.6 
16,24 6.'\5,2 
16, 15 62'),8 
14.90 S51,fI 
12,'17 oW9,O 
15,26 576,4 
12.96 438,1 

17.89 730',2 
15.57 595.0 
14, 12 526.0 
11,27 517.0 
1~,27 517.0 
12,39 40-1,2 
14.41 525,1 
13.08 415,6 

16.00 620,8 
11,46 528.4 
13.69 482.2 
14,22 51<1,0 
11.69 362.2 
11 ,47 319,0 

111. IIOäns 

41.51 715,75 
<10,32 652,9 
42.63 687,55 
42.28 682.3 
30,37 593,65 
42,10 679,6 
32.02 528,1 

$1,26 1162$) 

18.19 710.\15 
33,02 513,-1 
~3.37 698.65 
15.10 72-1.6 
10.11 M9.75 
11,01 663.25 
21.28 112,3 

1559 73 1.95 
43,05 693.85 
'10,<15 65-1.8.; 
39.03 633.55 
40,<12 65-1.4 
27,95 '167.35 

1""1.... C<:! .... 1:'1 <:"1 

o . 

.... - C>l 

!pjlll 

m. poäng 

42.35 523,16 
45,57 557,93 
53,'15 643.0·1 
45,13 553.18 
47,62 580,07 

45.60 558,26 
31.96 410.94 

57,15 683.0 
19.35 593.76 
58.00 692.18 
~9.58 601.24 
53,lMJ 639,0-1 
36.78 462.78 
42,81 528,12 
34.85 442.16 

48,68 591.52 
53.69 645.63 
'15,91 561.6 
40.53 503.50 
46.16 564.30 
21.27 295,49 

Summa 

poiing 

6.721,36 
6.46:1.66 
6.218,24 
6.189,93 
6. 153,05 
5.600.2 

4.731,16 

6.740,-15 
6.603,11 
5.483,48 
5.186,66 
4.903.66 
4.121,33 
4.455,56 
3.301.72 

5.537.89 
5.193.20 
5,064,54 
4.726,33 
4.359,13 
1.783,61 

(/) ,. .. 
" " Z "" c:t~co 

O E':: 

-c • " . ~ .: 
011 c; ~ 

a:: 'f .~ - " .!!!' :: a. 
::: - ftI . - -:i:~~ ••• 
'E~ ,o _ o 
... ,,:< 

· " • • 
E ~ 
E ~ , . 

• o .! E 
'2 ~ 

• .!t '5' 
• > <. -= ;;-=. , . ... . 
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r---------------, 

C. 
BANKIRFIRMAN 

G. C E RV IN 
Grundad 1857 

STOC KHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Tfllegramadn~.s: Cervin$ 

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

, , , 

SKYTTEFÖRENINGAR 
N i kup., El/ra pris/ute"" il i f Illd, silvu, 
ft!1, lIl1u oell le"" - iivell d~ PQl'uWra 

SKYTTESKEDARNA 

) 

pirJaakligas/ hos 
~CVEr.KU"'RS 

;: ItONSHKTBVSBT 

~ 7 " l. Norr 3316· STOCKHOLM - Kun~.z. 43 _ 
____ .. N ... __ . . ...... .. " .......... ...... .. .. • .... .. .. , · , · .... • .. .... ,··, · , · , .. , · . 

B" ... r~ . Pol .. /u . Sll l .. r . P. I 
.... 1I .. .,r _I. npilur 

M .J .. lj~r . Pl .. Ir~II'1' . K .. ,h ... l"r 
Ar ""M:I'dllrnopp" r 

.... lu,I •• d ... oJ.,1I .tindig. p.i I.ser 

C. C, SPORRONG & CO, 
T.,I~r" .. , Nam"."rul' "Spor .. o,,! & Co." 

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

K, A N D E R S ° N 
KUNGL. HOVJUVE LERARE 

BEGÅR PRISKUR~NT! 

JUV E L E R. GULD, 
SILVE R, NYSI L VER 

OP E RAHUSE T 

T R Ä v A R o R RAGNAR FRUNCK, JÄRNAFFÄR 
köpas bäst hos 86 ST, ERIKSGATAN 86 

EKMANS 
( HORNET AV T ORSGATAN) 

Teldoner: Kontoret (lO) 7801, (10)7802 

8ridgArdarnat 
REKOMMENDERAS 

TEL N, 33330 (lINJEVlUIRE) TEL N, 33130 Virl:!:" Ik:ridarebansgal. 19 Humleglrdsgat.20 

(2~785. (6)74890 (100)549 O. (600)300 

AMATÖRER! 

erl " p ~d", "l a S/Hc{alm6"sltr, Kopia av 
f'l /ll IrlllJ "_'o Klrm"ma/Jo. f ll ll l/"U/er 

72 III"" /4rp)'""" r. 

Efttr d:!:gens skytteresull;\t \'il:!: 
Ni Eder bist pi en iod och stil· 
full Ottoman. och IljutninK:en 
blir ån större om golvet lI.r be· 

klAtt med en vacker matta. 
Olöl1l ej nit kOpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET U, 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1932. 

Slumdl"avf,1lS sflJrsM spU/o/ajflJr 
I mollor . Karrliatr och /IIIDIt.""". 

Stockholms N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte, 

27:de årg, Föreningen ' lillad den 21 seplember 1890 1932, 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
Arl.varlg uli1vl r. : SVEN SVEN SON 

Rad. ~ lI onu. Id,u., 
M ojor T ORSTE N aO OI!RQU IST 

K.,I ••• ,en 20 

STIG RÅLAMB 60 ÅR. 

DA Stockho lms Amatörrörcnings ordrörnndc den 
16 d:s f} lI er 60 år. " iii Föreningen till honom frum· 
föra sina \'ördsamma och hjärtligll \ä lgdngllÖn.'\knin. 
fta r. Föreningcn önskar. att del mA beskä ras honom 
ännu mAnga goda och lyckosamma Jr tillsamman med 
dM!. ~m slå hans hjärta nä rmast. Den önska r och hop· 
pas och!, aU han ännu länge skall mtd oförmin:.kat 
mireMe omfatta Föreningen och låla den f A n} Ull och 
glädjr av han!' person och a\ hans 5tora erfartnhel 
på de om rAden. där Föreningens \·erL.samhel bedr i H~A. 

Ej minsl känner !lig Föreningen manad alt till ain 
ordförande framföra eU varml tack för de mAnga g4l1g
na 1rens sama rbete. för del fasta och ii lA\iirda säll. 
varpå han lett Fören ingens angelägenheter. Förenin· 
gen !er med aktn ing, tacksamhet och tillghenhel upp 
lil~ sin ordförll nde. Den goda anda, som b~j iila r f ör· 
eningen. och del kamralliga samförstA nd, som rörenar 
dess medlemmor. härl eder sig till väsen tl ig del från 
ordförandens persorl. J\'led tra"esterin g av ett vnekerl 
ord vil le vi säga: en nohel sport och en nobel man, 
de pllssa ej illa för V8mnn. 

Hell Stig IWamb! 

Stock~olm Tel. N.0217 

r" , ...................... ~ ................................... , ... , .............................. , ·· .. i 
, 
! MEDDELANDEN , 
; fRÅN 

1 
: STYRELSEN , , , 
I ............................. _ ...................... _ ................................................ '. 

NY A MEDLEMMAR. 

Den 10 november. 

Aktiv. 

Knlldidat Ferdinand Grumme. Engelbrcktsgntlln 3, 

Passiv. 

Ingenjör S"ante Grönl und. Strihcrg. 

Den S december. 

Aktiva. 

Tjiinslemlln Harald Lundberg, Linllf~l,;atall 7. 
Tjän:.lcman \ ' ilhelm Malmst röm, Gre\tu re~atan 41. 
Jur. "lod. Carl·Robert Norinder. Skeppllregattlll 18. 
Br)!gmäslare Bengt Sjö",all. Flemminggalan 31. 

Ett allvarligt ord. 

Tp 'iirr Alerslå ännu el! slort anta l med lemmar. \"il· 
ka tills dllto icke erlagt medlemsa"giften för Aret (kr. 
10: - samt för medlemmar inskri \'lla efl cr dcn I jul i 
J932 kr. 5:-) trots upprepade pAminnelser frAn kall' 
saförvalta ren. 

Till dessa ...-iII styrelsen rikta en a llvll rlig viidjan 
och maning aU fullgöra sin skyldighet mot förenin· 
gcn. Betänk a lt fören ingens omkostnader fö r \ ur och 
en, som deltagit i skytte eller idrott lir betyclligt större 
iin medl emsll vgiftens belopp. 
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Stockholm ... Amatörförening är i m)CkCI stor ut
Slräcklli,,~ hiim'i~ad till alt fin8nl;.iera sin ,crksamhet 
!lled de mctlel, 50m infl}18 genom årS8\ gifterna. Vi 
rör~t all del linder eU Ar. som det inne\'arande. rör 
många ör kännbart aU erlägga beloppet iFråga, men 
l.j Iro all mC'd !ilet god vilja utgiften rör de flwa 
dock icke .skall \'ora oo\lerstiglig. 

Om ekonomien rör den enski lde i dessa dagar ör 
!"\' r alt kl,.fB är det emellertid för en skyneförl!ning 
dubhelt nart all ra inkomster och utgattr alt ha· 
lansera. OeUu ör icke enbart beroende på de $\'åra 
tiderna ulun måste ses mol bakgrunden av den ovi lja, 
"om (rAn -'/I<,:n1 ~om makten hava" visas mot allt \,ltd 

~k}\Ierörel5C heler. 
J)iirför äro vi gåTskih tachamma mol alla dem av 

vllra medlemmar, 110m r efler år troget lIlIderstötI 
fiircningell .,;r.nom alt inbetala sina medlemsavgifter 
IItan uti kanske vara i tillfälle att sjä lva ddtuga i 
övningarna. 

Kom ihåg. aU numret å fö rellillgens po~tgirokonto 
är n:r 5 11311. 

E, A, O, 

'1c~ll anledning a\' in IOO·åriga tillvaro har O.ri· 
I'lian.!lad~ Skyue5iillskap ut@i\'il ell minnesskrirL utgö· 
rande en Imltutlli.!!tori"k skildring av denna S\eriget 
äl,I~11I ak}ueförening! öden under de g nglla 100 åren. 

\linllcsskriflt'n. som lT)ck i en begränsad upp· 
la~a. iI1l1t'lu\llt'T även ell kapitel om lOO-åT$jubili-e1 
och hor mdl1iinda därigenom eU ökat intresse. 

Den ko~tar kr. 2:- + porlo och expedieras mol 
po_ tf;jukolt ('f ter rekvii'-ilioll hOJ Kapten Fri k \,:ron 
Ulff, Södra Ka~rrtgatall II A. Kristianstad. 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

SKjUT

KOMMITTEN 

Fönta tävlingen 1933. 

"Ar för!!" lih'ling nästa år är !Om \anligt fÖr.,ta 
omgilngen om ValUlringS!5kölden med figurskjutnillgar 
A banan. \ilhn !!kjutning utgör ell utmärkt lillfälle 
för skotblällning till vinterns tre fältskjutningar. Den· 
na läding äger alltid rum ~ndagen före Stockholm" 
Sk)lteförbund! fön!ta fältskjutning fö r året. diken jll 
kommer att anllonllerall i dagspres..c:en. 

Flygare-Iverus' vandringspris i fältskjutning. 

relil tih,lingar om alla v~ ra vandringspris uro nu 
avgjorda. och kommn resultaten att som vanligt in· 
fly tn i 1932 ~n årsberättelse i Medlemshladets första 
IIIJln mcr niistu år till Sl\ nlrnnns med uppgi fter om mär· 
ken och medaljer m. m. Emell ertid är skjutningen om 

ett prill hiuiII! oavgjord. Della gäller Fl ygare.hem!' 
rPltsk)ucpris. om \·ilket omskjutning enligt ",IaUllerna 
kommer all äga rum \'id förbundet.s januarifähskjul' 
ning mellall O. Löfmark och L. RönnmarI.:. lOorn bAda 
uppnAu "Iat",~j(fra 15. För nämnda he.rrar blir ,let 
alltså lilet I!}.tra kr}dda pA näl!ta fält kjutning. 

Tredje tävlingen om Vandringsskölden. 

om ra\oriler lill ista och a\'görande omgAngen 
den 9 oklober ställde E. Jennel och A. Elmq\' i;;1 upp. 
il da med sammanlag.t 58 tro på sina bAda föregående 
omgångar. Elmq\'ist hörjade med att skjuta 28 tr., 
och mall 1H'\'aktllde med spän ning. vad lIkjutclll~fen 
tiinkle görn. p" 200 m.·hå llet "tappade" han en träff 
Oell behijvde sll. lundu "ha fu]lt" på 1100 m. [lnul\i,.1 
sneglade orol igl frä n 300·metersva llclI. Emdlerth l fick 
"chefcn" Ivå skott rör I ~gt, \'ilka skolt s.meto på !!idun 
0111 fi guren oeh beri.ivade Jennel segern. I ställ et hlc\ 
dl.t ElmqviJ;t. 1.10111 gratu lerlldcs som slutlig segrare för 
äret. Dc hii~ta rsresultaten ble\'o: 
A. Eh1Ul vi~t .... 86 Ir. G. Wijkström .. 
E. Jennel ... • .. 85 tr. C. Wiman ..... 
L. Hiinnmark .. . 83 Ir. Y. Zachri5l!01I .. 

BI tro 
7B Ir. 
77 tr. 

Stockholms Skytteförbunds fält skjutning den 
16 oktober. 

Den 16 oktober hade förbundet lika slor tur med 
\ädre! på in tönta höstfiil1.5kjutning uppe lid Ho· 
~r",her8 Will i \ intra!. Om del sedan var litet oberäl..· 
nelil( II.\·drift pa ett par mål. så piggar det ju bllra 
IIPI' drt hela. Denna ~AnK höll sig var grupp för 
tredje g ngen å rad en enda triiH under segrande ~rup· 
pcn. !ka rpsk) liarna. och uppnldde sammanlagt 110 
Ir. pu den riin s\l1ra skjutningen. l tädingell om Dra· 
ke.nhe.rg~ fiilt~k}'ttep r i;; kommo \Oi på andra plats. även· 
ledes en lriiff pA eflerkä lken. och skjutningen om 
"Sto rmcnpokaJclI" sdg oss ocksä som andra lag. 2 tro 
efler fijrstll. Dagens man "a r B. E. Ga rdell. J;orn uc· 
In de f(irs la pJntitc l1 i kluss fyra med 28 tr" en presta· 
tion. som belönades med förbundets jetong och vlir 
tallrik. Ar1l1ar& var O. Löfmark med sina 26 tro länge 
ospiran t pd lallrikell ... "Gubben" Hessler kunde icke. 
neka sig nöjd all med 22 tr. segra i \'eteranklassen, 
t'1I prestalion om ä\en rörde honom högt upp pA 
fjärde kla~o.en$ pri~lista. Tidningarna förtälja nedan
sll'endt' amatörre.>;ullat: 

Kla.!.'5 ;\1. SI Q. Löfmark 26 tr. 9) G. Wijk.~!röm 2-1 
tro 191 L. Riinnmark 23 Ir. 201 H. Friman 23 Ir. 

Klass IV I I B. E. Gardell 28 tro 8) E. Wagberger 
23 tro 131 E. HI'. Icr 22 tr. 571 G. Se"'·enn 18 tr. 

Kis III 3-l1 r. Dandelle.ll 15 Ir. 
Kl aM 11 12) P. O. Lundberg 18 lr. 

H a ndikaptävlingen. 

Som \anl ifl l sa mlude denna tä"ling ml1nga delto· 
gare, denna gå ng nio hela lag och Ivd u<ldask)ltar. 
LOBens sa mmanlagda hand ikap vo ro på sina hAl l rött 
drn~t lilltagl1ll , men som så ofta förut va r ej handika· 
Ilen a llena sa liggörande. Så lunda hade det segrun de 
In get 13 p. i ll11nd iklll.l . medan andra laget hade hein 
23 p. till godo. Det bl äsiga vädret gjo rde att o"n nll 
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!kyttar med stort handikap skölo galll!ka svagt. Spän. 
ningen var stor, innan s.lutr~u llalet \'a r klart. Det 
"isade sig till slut. all laget E. A. Ohlsson. J. Öster. 
dahl och G. ~ Iossberg hade hemfört .!!f'gern med en 
knapp poäng framför laget C. Wiman. K. A. ('eter· 
"gn och S. Hellberg. Bä~ta indjviduella r~uhat trjor. 
de! a\ specialisten på jusl denna tävling. E. A. Ohl8-
5On. med 103 p_ men eftersom han tillhörde del ~g' 
raude lagel. erÖHades i stället de Ivå indi\·iduella he· 
,lef"pri!Crna al' O. Löfmark OCll R. Blix mr vardera 
98 p. De bästa ruuhalen ble\'o: 

Lagtävlingen: 

I) E. A. Oh lsson, J . Österdahl, G. r-. lossberg 
2) C. Wiman, K. A. Peterson. S. Uellberg .. 
3) 13. E. Gardell, Y. Zachrisson, E. H C8~ler 
. ~) n. Bli x. A. Elmqvis t. G. Wijkström .... 
S) S. Schreiber. B. l verus., L. 'l önnmark .. 
6) IL Södcrlind, N. S. Nilsson. II j. Werner 
7) T. Björkma n. G. A. Rising, N. Fiihlenberg 
81 I. G. Larsson. E. Jennel, I. Tell~\'all .... 
9) E. WlW.herger. F. G .. Hemming. H. Frullck 

Individuella tävlingen : 

p, 

284 r, 
283 p. 
279 p. 
277 p. 
276 p. 
272 p. 
271 p. 
261::1 p. 
263 r, 

,>, 
JI O. Lörmark 98 10) Y. Zachris-on 9' 
2 ) R, BIll: ...... 98 11, S. Schreiber " 91 
~) B, E. Gardell . 97 12) G. A. Rising .. 93 
II I. G. Larsson .. 96 )3, S. Hellberg , " 9:1 
5) \Viman .... 96 III U. I\ enl 93 
6, A, Elmq\'isl .. 9·' )5) J, öSlerdahl 92 
7) 1:... \\ aASberger . y, '6, IL !:'Jöderlind " Yl 
B) K. A. Peterson. 9·' 17) 1\, . Nil~on •. 92 
91 T, Björkman " 9' IB) E. Jel1l1el 9' 

De akademiska t ävlingarna. 

Som vanligt. när man går igenom prislistorna frAll 
de akademiska sk ju tningarna. upptäcker 1111\\1 ii\'en i 
Ar åtsk illiga S.A.F:are tävlande fö r di\"crse Iii rOll Il' 
stnlter i ~in egen"kap av akademi!iko ll1e(lborgare. Den 
!Onl skötte sig b~t i år ,'ar N. G} lIenj\'iird, 50111 mC11 
98 ". på huvudskjutningens hå ta\'elserier belade 811' 
dra platsen och även Aterfinne.s 1)4 andra pri .. li~tor. 
hl. a. i hjortskjutningen. F. SIAlfeh sköt 95 p. i hu· 
nidskjutningen och började mäsler~kallcl med en SO· 
poän!are trots oträningen. L. Rönnmark "köL 91 Il. i 
hU\'ud"kjutningen och \'anll tä\' lingen mot !jiih mar· 
kerande IIn'la. den s. k. ·"kling·klangen". med hög la 
poiill@". och i fältskjutningens högre kla. belade E. 
E\'et! tredje platsen med 25 tro 

Stockholms Skytteförbunds fäl takjutnml[ 
den 30 oktober. 

~l öSlcn5 andra fältskjulning ägde rum uppe i de 
kända lrakterna vid Tureberg. VAra mä",lcrskapsskyl. 
tnr skötl e sig ej fullt så bra !om vanligt. med resu ltat 
all gruppen hamnade på femte plat ~. medan i 8liil lt·t 
\'drn rjärdeklassare sköto desto bä ttre. T. Il . ~triim 
gjorde ater eU av sina " ryck", som rörde honom upp 
\lå segerplat sen för 27 tro I mii5terska)lskla~sell fauns 

dock ell par undantag: alltid pålitlige O. Lötmark 
och H. Friman. båda 26 tr. För övrigt hiimisa vi till 
följande klipp ur prislistorna: 

Klass ),1. I J J O. Löfmllrk 26 Ir. 18) H. Fri man 
26 tro 

KlaS! IV l) T. R. ;;tröm 27 Ir. 9) E. E\eno 25 tr. 
21) . Wiman 23 tro 25) 8. herus 2.1 tro 27) E. \'raS$
berger 23 tro 30, E. Hessler 22 tro 52) S. Jlibbing 21 
Ir. 60, I. G. Lanson 21 tr. 

Stockholms Skytteförbund, fält skjutning 

den 13 november. 

När mäslerskapsfordringa rna sjunka nen till 19 Ir .. 
s mAste skju tningen va ra betydligt sv rure iin "1111-

ligt. Della var uven fall et med höstcn!! sistu fiiltskjut. 
nillg del1 13 nQvember nere i R iek~ tcnsm8l'kcfl1n, !lom 
rörsiggick i mol50I och k rutrök och bjöd 1'1\ dh'erse 
överraskningar i fråga om triiffr('sultal. CruI'Pi!.kyI. 
tarna hade det besvärligast under t in tidiga skju tuing. 
"ilket framg3r av. all dir g rupp korn pI' tredje plnt! 
för sammanlagt ... 89 Ir. ~ I en !ällan ha ,·i \iil tras.
kat palrulJväg i ett härligare rimfrostväder. \ilket 
hidrog all lägga balsam pA sAren. Hur \'Ara mannar 
skotte ig. framgår av nedanst.&ende: 

KI.oSS )1. 4) G. Wijkslröm 25 tro 7) E. Jennel 2-1 tr. 
121 A. Elmqvi51 22 tro 13) O. Löfmark 22 Ir. 

KlaM IV : 11) 8. Iveru 22 tr. 21} W. Be.rlin 20 tr . 
3·H G. )Io.ssberg 19 tro 

Klu;or 111 : 2 .. 1) T. \1l.nseliU!~ 16 Ir. 26) I. Teng\8.1l 
16 tro 

KIa..,;1i II: 8\ S. Linde.r 17 Ir. 

APOTEKARE SJöBERGS VANDRINGSPRIS. 

Den 20 november tä\' lade! för andra gAngen i Ar 
Om det s. k. Sjöbergska priset mot Livregementet till 
häst och Kontoristerna med rc!ultut ull S.A.F. ävcn 
dennll gång hemförde en inteckning i priset med eH 
skju ten me.delpoäng av 93.1\,1 pA dc Ivd lu ve l ~erier. 
!!om våra 12 busta manIla r skölo. Livregementet ti ll 
l1ä;;1 kom på and ra plats strax framför K Oll t o ri.~terna. 
IlIdi\' iduell segrare blev Djurberg, Livreg .. med 98 p. 
framför E. Hellsten och L. Rönnmark. ~Olll bdda ä\cn· 
lede! uppnådde 98 p. Resultaten blevo: 

Lagtävlingen: 

l) Amatörförenin.gen. medelp. 93.ll. 
2) Unegcmentet till häs!. medelp. 90.63. 
3) Konton~tföreningen. nledelp_ 90.- . 

IndivicfueUa tävlinge.n : 

I I Djurberg. Livregementet ............ . 
2) E. Hellsten ....................... . , 
3) L. Bönnmark , .............• ,., .... . 
4) 1-1. Friman ......... _ ....•.......... 
5) J. Österdahl ........•...•••.... , ... . 
6) \V. Berlin ......................... . 
7) G. Mo;;sberg ..........•............. 
8) Il. E. Gu rdell ..................... .. 

98 p. 
98 p. 
9R p, 
% p. 
96 p. 
96 fl . 
95 p. 
91 p. 
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9) Be:rndt. Konloristföre.ningell _ ........ . 9-1 p. 
9 l l" 
93 p. 
92 p. 
92 p. 
91 p. 
91 p. 

10) "cnnbertt. Livregementet ............ . 
II I Robaek, Lh regemen tet .............. . 
12 1 O. Löfmark ... . ..............•..... 
13 ) Il o1 m, KontorisIröreningen .. ....... . 
II ) Niirlunclh. Liuegementet ....... . .... . 
151 r. Ceorgii. Hemming .......... .• ..... 

SPEGELN T. O. M. 27 NOVEMBER \932. 

Årtabdiplom. 

Bergenlz, Th. .. ... ....... 48 47 . 7 SO SO SO 
Berlin, W. ... .. ...... , .. '18 48 48 50 45 -
Uj örkmnu, T. o " ••••••••• 50 50 49 50 50 50 
Bli", I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 48 - ---
Blix, H. . . , . . . . . . . . . . . . . . 48 '18 47 50 45 45 
Ekelin. F. E. ......... ... 50 50 48 50 50 50 
Elmqvisl. A. ........... . SO SO 50 50 50 SO 
[,'er!!. E. . . . . . . . . . . . . . . . 49 48 ·18 SO SO 45 
E,-ers, N. . ....... -.. . ... --- 'IS --
Fl yga re. A. ............. SO 49 48 SO SO SO 
Friman, H. · . . . . . . . . . . . . SO SO SO SO SO SO 
FörlIgren. J. · . . . . . . . . . . . 18 ·18 48 45 15 ,' 5 
Gardell, D. E. .......... . SO SO SO SO SO SO 
Georgii.Hemmil1g. F. ..... SO SO SO SO SO SO 
G) Ilwi'värd, B. .......... SO SO SO SO SO SO 
G}llen~\ärd, N. .......... SO SO SO SO SO SO 
Hellberg, S. ........ ..... SO SO SO SO SO SO 
Hell sten. E. ............. SO SO SO SO SO 15 
lI ell .ten. N. ........... .. 49 48 48 SO SO SO 
~I t.mmin ~. E. . ... ........ SO SO SO SO SO 15 
t-I es.!I ler, E. · . . . . . . . . . . . . . 49 47 47 SO '5 15 
Il jortll, A. · . . . . . . . , . . . . . 48 48 47 SO SO IS 
lI oll be rg. S. · . . . . . . . . . . . '19 48 47 SO 50 SO 
Hultkrolll"l. , G. ........... SO 47 - 50 --
I-I ull ström, C. · . . . . . . . . . . 49 48 47 50 50 15 
n öjer, E. , .. ....... . .. .. 47 -- 50 --
Iverus, Il. .............. 50 49 48 50 50 50 
Jenuel, E. ......... ..... 49 48 48 50 5V 45 
Johansson, Il . · . . . , . . . . . . 49 48 47 SO 15 15 
JÖder. E. ............... 49 ·18 48 ---
Ko tman. \{. ............ SO 50 -1-9 SO 45 15 
LarASOn. I. G. · . . . . . . . . . . .9 49 49 SO SO SO 
La r!OlI. N. .............. 4848 17 SO SO SO 
Lil1dreldt. C. G. .......... '19 48 - - - -
Lundberg. J. ............ 50 49 48 SO SO SO 
Lybcrg, A. . . . . . . . . . . . . . . 19 49 .9 SO 15 -
Löfmllrk. O. .. .... ...... SO SO SO SO SO 15 
Malmfors. II . · . . . . . . . . . . 49 47 - 15 - -
MOMberf!:, G. . . . . . . . . . . . . SO SO SO SO SO 50 
\ Iotllander. '\'h. . . . . . . . . . . SO 49 18 SO SO IS 
~il!lo n. Nils · , . . . . . . . . . . . 48 -- 15 15 -
Nilson. N. S. ..... ..... .. 49 48 ·18 SO SO SO 
Oden, G. · . . . ,. . . . . . . . . . 17 47 - - --
Ohl s!on. E. A. .......... 4848 48 50 45 .5 
Perman. Il. - 49 49 ." 50 50 15 ............. 
Peterson. K. A. . . . . . . . . . . SO SO 50 50 50 50 
It ihhillg. S. ............. 49 49 ·18 50 50 50 
Hisiug, G. A. ............ 50 50 '19 SO SO SO 
Hllc\berg. I. ...... " ..... 47 -- 45 --
ll ii Slu:i mer. C. . . . . . . . . . . . 49 -- ---
ItÖnnmark. L. · . . . . . . . . . . 50 50 50 50 50 50 

chre.iber, ........... . 
e\\crill. G. . ........... . 

Skogh. B .•..•.•..•.•••.. 
Sleenie. J. . ..... .. .•.... 
St hlfeh. F ............ . . 

äf'Acnbug. G ......•.... 
Söderlind. H ............ . 
Tengstrand, A. W ....... . 
Tham. II ............. .. . 
Thftm. I' ............... . 
Thunberg. G ............ . 
Uggla, A ...•.... . .••.... 
W/lssberger, E .......... . 
Werner, Uj ............. . 
Wijkström, G .......•..•. 
Wimun. C ........... ... . 
Wrnngc, G . .. ..... .... .. . 
Znchr isson. Y . ..... ..... . 

stri)m. T. H ........... . 
ö sterdnhl . J . , ..... , ... ' . 

50 50 48 

SO 49 48 
4948-
50 49 49 
47 --
4-9 48 47 
48 -1-7 -
49 49 47 
48 48 47 
49 47 47 
49 49 48 
SO 49 49 
SO 49 49 
49 48 47 
49 49 47 
50 48 47 
50 50 49 
49 48 47 
50 SO 50 

Guldmärke. 

Ahll~jö. S .............•. 
Berggren. F. • .......... . 
Chri tiern.&Qn. C .....•.... 
DandeneII. F. . . ........ . 
Friedrich \on, C. A .... . 
FruJlck. R, .........•.... 
Fi.ir:itenbe:rg. N. V ....... . 
Cillberg. E ............ .. 
Jacob!50n. P . ........... . 
Kahn, A ....... . ...•.... 
KostmIlIl. ~: ........•..... 
Liden .... ........ .... . 
Roollqvist, T . ... .. .... ' .. 
Sdlreiber. D .. •...• ...... 
Tengvll ll , I. ............ . 
Wn11 l1clius. T .... , ...... . 

hlen. P ............. .. . 

47 --

-19 -18 17 

47 --

47 --

50 49 19 

49 49 47 
.I.B 48 48 
48 --

Silvermärke. 

Hjuggren. U. ......... .. . SO 4848 
Foriiberg, G. .. .......... ---
Ge.m~~1 1 .. .............. SO 19 19 
J em~lröm. K. F. .. ....... 50 SO \8 
LaJ"SM)I1. O. E. .......... 49 48 48 

Lek.sen. F. .. ............ 48 48 47 

Lid",lröm. A. ............ SO SO 49 
Linder. S. .............. SO SO 19 
Undström. N. ........... SO 48 17 
Lundberg. N. IV. .. ...... 19 48 18 
Lundberg. P. O. .. ...... SO 49 49 
~ l a lmberg. G. . . . . . . . . . . . 49 48 47 

NormeIIi. S. ............ 49 47 -
OdclIsten. G. . ..... .. .... 49 49 ,\8 

Ileiniu.!l, E. . . . . , . . . . . , . . . SO 50 47 
Spr inger, C. . . . . . . . . . . . . 50 50 50 
Svcdin, S. .. ............ SO 50 50 
Svensson, S. . . . . . . . . . . . . 48 4847 

Tiberg. P. . ....... , ..... 50 49 49 
W~rner. N. . . . . . . . . ' . . . . 47 47 47 

SO 50 IS 
45 45 45 
SO SO SO 
50 45 -

SO 15 45 
45-
SO 45-
50 50 45 
45 -
SO SO 45 
SO 50 SO 
SO 50 50 
50 50 SO 
50 IlS 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 45 405 
50 50 50 

45 --
45-
SO-
SO SO ' 5 
so--

15 -
SO SO SO 
45 

SO --
50 15 15 
45 --
50 50 45 
50 50 50 

50 '15 '5 
so--
15 15 15 
45 45 45 
SO 15 15 
SO SO 15 
SO SO SO 
SO SO 15 
SO 45 15 
SO SO SO 
SO 50 50 
SO 15 15 
---
45 15 115 
SO SO 45 
50 50 50 
50 SO 45 
---
50 50 50 
50 --
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Bronsmärke. 

Fiillmon. C ............. . 
Fiillman. 1. .. , ......... . 
Hullherg. A. . .... .. .... . 

19 19 18 
SO 50 19 
19 19 18 
19 17 -
19 --
50 50 50 

18 IM 17 
18 17 17 
17 17 17 

Landgren. E. . ... , ...... . 
\lalm",trÖm. \r ......... . . 
·nlUnl,lad. C ............ . 50 50 17 

. .......................................................... , , , , , 
MEDDELANDEN ! 

FRÅN 

IDROTTS

KOMM I TTEN 

, 
! , , 

, 
.. .............................................. ........... : 

IDROTT. 
Fiiren ir.lgen~ o rienteringslöpning iigde rum den 2 

ol..tober Iillsamman5 med en annan Wrf'ning i trakten 
n\' \löll1bo. 
H~uhatet ble\' följande: 

Snu'orer: }'''8rt" old bop: 
Il Runngrl'.n 
21 Zachri~..oll 
;i l Wijkstrom 

1.26.00 
2.52.00 
3.22.52 

11 Fruncl.. ..... 2,:i5.08 
21 'larmen . .. :un.16 

iiJdre old bo}'" 
11 Waern ..... 1.59.57 51 Ca~lsledt ... 2.52.23 
21 C~ull ft!"hlt 2.OJ.56 "I Reichenberg .3.1 t20 
'il L~.ndblom .. 2.37.01 7) ~' rimall .... ,3.2 1.58 
I) So,lerlind .. 2.47.09 

..Fiirbundso~.ienteringen ägde rum elen 16 ok tohcr i 
J:-n,ll: ge~ta.terrllngel1. I proloko ltf:l för dcnsn llllllll åter· 
f111l1as fiiljande namn å amatörer' 

YNgre old boys: 23) Frcdriksso'n 2.25.u6. 25) Lind· 
hl om 2. 18.50. 

lY/dr/! olrl boys: 7) Wacrn 1.13.2.1. I ~I ljtrÖm 
1.57.01. 2 11 Ehrnfeldt 2.0·L30. 

Dir. elaes Hultberr' pri •• 

.För ~e.tla pris tävlas. i sk idl öpn ing, simning och 
o~Jt·nt~nng . Sedan dCI1 suta g'renen a\vcrkats. är ~läll · 
nmgen följande: 
Il Wijkström , ........... . 
21 Frul1ck .......... ... . . . 
:t, Söderlind .. ........... . 

Stockholm. mest 
mod , rna tysta och 
komfortabla hot,n 

Förstklassig Restaurant 
Utmä rkt festvånin, 
Moderata priser 

Full.tandigt toilellrum med 
bad titt varje rum o. dubblett 

T'l. Nlmnu,op 
H o.mi. , . rn. dl .. ., linj. 4~67 

DANS 
måndag 
fredag 

S~en!!ka IdroltsförbundelS för tjii n.!' td ip lom hltr till· 
delal.!! S.A,F:s alltid som kontrollant tjänstvilliga med· 
lem Tllor Fredborg. 

Idrottsmärket. 

~~ull~tälldign pro\' (ör id rottsmärket IU1\a under år 
1?32 ~\' lagl.5 av Blix. Falk, Friman. Frul1ck. lI eilborn. 
Ku.m.hen. Lundahl , Löv.enhielm. l\)I!.Iröm. C. Oden, 
U ClIlIUS. Runngren. Rönllmark. Sprin~cr. S\edrl'.lt. 
SH1~~"On. Thorbum. Wijk~trölII. Zachri."'I011 och T. 

"t rum. sammaniauI 20 medlemmor 
S.A.F:5 flitigast; märke>:luga re h~\a varit· 

II. Frimnu ...... 24 ggr Mot bnndcl" och . 
I)iwenhielm ...... 23 J Svcn"sOIl ...... 16 f[j.:"r 

J-'runck ............ Hoi J Paul p()~ !I ...... l ·' • 
Il iirl in och l3Iix ............... 1:3 • 

Zerling ......... 17 J "'ot8~bcrg ......... 11 • 
Kvedfclt ......... IG » Bylund 10 :t 

.. ?odkända prov för idrottsmärket hll v/l IIvluglll liV 

fulJande olltal med lemmlI r: 
! I!i.mkunnighet ... 24 !II. i löpn. l. ;"jOO m . 10 l't. 
~ d l g.kus kn~lnillg 23. i I'pju lkll!lllling... lJ 
~ hiiJd!wpp ...... 22. i l'iUlIlil1{t 1000111. !I • 
~ l ~pll1ng 400 m. Hl J millvpning...... ~ 
~ 111I~Kdh?pp ....... 14 » kulstötning... j 
I FkId or .2 lIul ... l:l , cvkel:? mil 2 • 
i löpning 100 m. 10. g)'lIIn1lJltik ... ::: l • 

Summa 169 pr. 

TRETORN 
.;Y"''' lallitll .. "ltnr 

T R Ä V A R o 
köpas bäst hos 

EKMANS 
Telefoner: Kontoret (10) 7801, (10)7802 

BrAdgArdarna , 

R 

Virlan Beridarebansgat, 19 HUlIllegärdsgat. 20 

(2)207 85, (6)74890 (100)549 O. (600)300 
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BANKIRFIRMAN 

C. G. C E RV I N 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

T e1egramadre.s: Cervin!l 

i·' .... ''''',·,·,,·,·,', .... ,·,'''', ·,'',·,·,·, .... ,,''''',·, .... , .... ,·,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, •. ,,,,,,,,,, , 
~ , , , , , 
! , , , , , , , , , , , , 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni kfipfI Edra pri.lö,~mril ,. JJuld, ,il"u, 
"!llilvar och fellII - iivell de populära 

SKYTTESKEDARNA 
fördelaktiga,1 ho. 

H. JOHNSON 
kONSKRTUUSET 

7,/. No,.,. 3316· STOCKHOLM - Kung'I/. 43 
... ,.''' .. '.H'.' .... ,.,.·",.,.,,,,,,.,,, .. , •.• ,,, .. , ........... ,.,,,,,,",.,.,,, .• ,.," .. ,,,,,., ...... ,., 
... , .... ,."" .... , .......... , ...... ,,, .. .... ...... ,.,,,.,,, ....... , ...... ,.', .,""'''''''' '''''' ' '''''l 

B"!J .. r~ . Pol .. ln . Sldl .... • F., 
A" .il~~r <Kl. "rsil"~r K. A N D E R S O N 

KUNG L. HOVJUVELERARE 

BEGAR P'RISKURANT! 

C. C. SPORRONG & CO. 
JUVEL E R, GULD, 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 

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

RAGNAR FRUNCK 
Norr 33330 

(växel linjeväljare) JÄRNAFFÄR S:t Eriksgatan 86 
(Hörnet av Torsgatan) 

Badrumlkåp och Speg'lar, HUIgerldsartlklar, Glög'g'k(jkar~, Bandyrör 
och klubbor. 

Kilkar ocl> Skridskor, Sparbtöttln'llr och Skidor. M~c" ..... IAdor. 
RoaHrla Knivar och Kokkirl. 

Tjirvallning av skidor utf6rel fackmänigt, skridskor slipas. 

AMATÖRER! 

Pott /1\' ,'Aro 11)'11 '/IU'~/," {Jllller. "(lp/II liv 
iII",m"1 ,U/tI Klrmll",a/llJ . '""ehtfJltr 

n tIIl/ra jtI'R"J'Q"u,.. 

Efter dagrns skyttrrrsultat vila 
Ni Eder bäst p3 rn god och stil· 
full Ottoman, och njutningen 
blir än störrr om golvet Ir ~. 

klätt med en vacker malla. 

Glöm ej :ul kÖpa drssa hos 

ENGElSKA MAGASIHH U . 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1932. 

S/ra"di"a"l,.", s/ontll speda/alft'lr 
/ "'ni/or. ptnfinu Q,,, QttDman.,.. 

-


