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KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE. 

Stockholms Amatö r förenings medlemmar kallas 
härmed till ordinarie årsmöte fredagen den 2·~ febru
ari 1933 kl. 20, å Restaurant Tre Rem mares fesl· 
våning, Smålandsgalan 3 1, för behandling av nedan
stående ärenden. 

1. Val 11\' 2 personer aU jiimtc ordföranden justera 
mötets protokoll. 

2. Styrelsens och de ständiga kommitteernas berät
telser fö r del niiSlförfluln8 året. 

3. Revisorernas berättelse samt frågan om beviljande 
av ansva rsfrihet åt sl)' relsen fö r det gängna för· 
vallningsåret. 

4. Bestämmande om allmänna åtgä rder samt öI'ningar 
och tävlingar för det ingångna året. 

5. St)'reJsclls förslag att (öreningeIls fö rljänst mc(lalj 
i silver måUe tilldelas direktör A. Krogh och herr 
E. A. Oh lsson. 

6. Val av följande medlemmar i föreningens styrel se: 

Ordförande för ett ar, vice ordförande, sekrete· 
rare, idrouschef och klubbmÄsta re för t\'å år. 
skjutchef, st) relseledamot utan f Llllktion, lI'enne sty· 
relsesuppleanter, ,'jee sk jutchcr, vice idrottscher 
samt vice klubbmästare {ör el! å r. 

7. Val av två revisorer slI mt SlI pplf'R.nler för dem, 

8. Val liV tre representanter i Stockholms skyuefö r. 
bund samt tre su ppleanter för dem. 

9. Val aven representant i Stockholms idrottsfÖr· 
bund samt su ppleant för [Jonom. 

STYHELSEN. 

St}'rel5en sammanträder Il samma dag och p lats kl. 
19.30 
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Ordföranden tackar S. A. F . 

Jag anhåller härmed all till alla de kamraler inoll! 
S.A.F .. l'i/lra V;$(Jt mig sin eänskap genom den l'umUl 
hyllning. SOIll kommit mig till del på. min 6O.ärsJllg. 
och vilken hylllling lagit form i Ot'anståc/lde t'ockra 
millnesplukeu. Id framföra mitt hjärtligaste lack. 

Md det förunnas S.A.F. alt ännu under många (le· 
cerl/lier få L'erka i skylteröre/5(!rJS och. iJroller/l tjänst. 

r --------~~~~~~~~~~ 
STYRELSEN 

;: ..................................................................................................... :' 
STYRELSEBERÄTTELSE. 

Stockholms Amatör Förenings styrelse rar härmed 
ft\'gh:1 följnnrle beriittel~ Ö\'cr föreningens verksam
het under år 1932. 

Förclliflgefu medlcnl5unlal uppgick \' id 1932 å rs ut· 
gå ng till 410, vara\' I hedersledamot. 89 ständ iga. 29~ 
akt i \'~ och 26 passi\'a medlemmar. Antalet under året 
nyinskrivna med lemmar utgjorde 56 akti\'a och 5 pas· 
siva. Jämfö rt med fö reg ende år ut\,isar det to ta la 
medlemsan talet en ökning med I l. 

Styrel jelI har under året utgj orts av: översten. fri· 
he rre S. Rå lamb. ord fö rande; maj or T. Söderquist, v. 
ordföra ndc; löj tnant B. Gyl lensvärd, sekretera re ; tjäll' 
stemU Il E. A. Ohlsson, kassaförva ltare; tjänsteman IL 
Södcrl ind. intendent; stads mäklare E. J ennel, skju t. 
chef; revisor I. Btix, idrouschef ; köpman A. Flygare, 

styrelseledamot utan funktion; samt lagerchef K. A. 
Pcterson och bankkam rer A. Elmqvisl. styrelsesupp· 
leanter. Curlingsektionens representant har vari t cH· 
I'ektör C. lI uhberg. 

Såsom re\' isorer utsägos \' id å rsmötet sekreterarc E. 
Hellsten och revisor A. \'on Krusenstjerna med civil· 
ingenjör A. AminoH och ingenjör H. Frima n som 
suppleanter. 

De ständiga kommiucernas sammansättning har \'a· 
ri t : 

Skjutkommitten: ordförande skjutchefen: v. ordfö· 
rande herr B. Iverus; sekreterare fil. kand. G. Wijk. 
~tröm; Icdamöter herrar K. A. Peter80n och A. El m· 
(1\ ist. 

Id rolt$kornmi ttcn: ordförande id rouschefen; \'. ord· 
fö rande banktjänsteman S. Svensson; sekrete rare amu· 
ullcns I::. Löwcnhiel m; ledamöter köpman C. W, Fu lk 
och köpman T. Fredbo rg. 

Klubbkommiltcu : ordföran de klubhmäst arcn; \'. ord· 
fÖ rlll\dc ci\'i li ngcnjör Y. Zacllfisson. 

Föreni ngcn har i Stockhol ms sk),t1eförlJll ud \'nrit 
representl' rad a\' ordföranden och skj utchefeu med v. 
skjll tchcfen och herr A. Elm{I\'ist som suppleanter 
samt i Stockholms idrottsförbu nd U\' idrott.scllefcn Illcll 
v. idrottschefcn som suppleant. 

Styre lsen har under året sammant rätt Il gångcr. 
Förcnillg.uullllllun!;olllster. Årsmötet jämte klubbaf· 

ton ägde rum den 26 februa r i å restaurant Tre Rem· 
mare. llör ä\en p risutdelningen för statsprisskjutllin· 
sell ~kcdde i samband med kluhba fton den 25 sept. 

GenoJJl förmed ling av hovrättsnotarie G. A. lUsing 
Ilade föreningen berclls tillfälle alt ställa våru tfärdell 
till föru t ej besökt terräng å Velamsunds ägor. Dli 
denna sa lls)'nt vackra plats ej kunde ko nIIIIa till sin 
fu ll a rätt pli grund av ett intensivt dagsregn, utta lade 
ell flertll! medlemmar den för hopp ningen. all h{,flöket 
skulle kunna upprepas ett kommande år. 

I samhand med den a\' fören ingen ullystu tiivlillgen 
om Sk ugganpokal cn den 8 j uni nnordlladc3 Cll suh· 
skriberad scxa för {le vid Stora Skuggan skjutande 
föreni ngarna. 

Den nU1I1era tradi tionell a skyttetävlingcn i 5amb:llld 
med kräftsexa hade i å r sa mla t rekordanslutnillg. 

Öt'flifl/5flr och tädiflgar. Dessa hnva fö rsiggått i (len 
ll tstriickning, S01l1 a ngives av det till med lemmarna 
ul,jända p rogromhiiflet. Belrärfallde onslutnillg och 
resu lIat hänvisas till de ständiga kommittCi'rnl\s :in;· 
redogö relser sumt referat i me{lI cmsbladet. 

:\1ed utomorden tl ig glädje kunde fö reningens med· 
lemmar emottaga underrättelsen aU förutvarallde ak· 
liva. numera passiva medlemmen Bertil Bönnmark 
IJmle utgått såsom segrare i Oly mpiska spelens sk)ue
tä\ ling. Såsom ett tecken på föreningelIS uppskallnillg 
av denna bragd beslöt styrel~ell till dela Hönnlllark 
fö reningens p lakett i silver. 

eällor Oell ekolIomi. Ett välv ill igt in tresse för för· 
f'lIingens verksamhet har även under det fö rflutna nret 
tagit sig uttryck i g \'or och penningbidrag. 

Gross.ha nd lare S. Sten dah l har med a ldrig svikande 
frikostighet fö r 27 :de gången överläm nat elt mauser· 
gevär, (Iet s. k. jun iorgevä ret. En blick på fÖrteek· 
ningen öl'er dem, som under å rens lop p fö rvii rvat cl e~· 
sa gcvä r. utvisa r vil ken ovärderlig nytta och glädje 
Stockl lOlms Amatör f örening åtnju tit, dä rigeno m all 
unga skyttar herelIs fö rdelen alt mcd egna vupen kun· 
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na fullfö lja sin skjututhildning. Deras härav ytterli. 
gare befästa intresse för skyueidrotten har i hög grad 
kommit föreningen till del. 

Nya vandringspris hava erhä llits genom civilingen· 
jör T. Björkman. sjöka ptcn T. Löfgren samt ingenjör 
G. :\1ossberg och herr K. A. Peterson. \a rjämte kapten 
A. Henning understött pistolskjutningen mell heders· 
pris. Till vArutfärden och statsJlrisskjutningen ha\'a 
IJriser skänkls av grosshandlare J. Steenic. hovrätts· 
notarie I~ j. Werner samt Svenska jägarförbundel. 

Penninggåvo r av växlande belopp hava stä llts till 
förfogande genom förmedling av st}reI5cJc·damöter. 

Belriiffande det ekono miska resultatet al årets 'vcrk· 
~amhet hiim isas till bifogade vinst· och fö rl u,;träkning 
samt balansräkning. 

Till alla dem. som genom gåro l' eller på annat säll 
visal intre~sc bidragit till all föra föreningen framlIt. 
får st)'rclsen hä rmed ä föreningens vägll l1 r rikta ctt 
larmt tack . 

Stockhol m i februa ri 1933. 

STYBELSEN fö l~ STOCKII OL!,1S AMAl'ÖH 
FöHENING 

Stig Rålumu, 
ordfö rande. 

/ Bu e,.lIc/lsl'ärd. 

MED DELA N DEN 

FRÄN 

IDRO TTS· 

KOMMIT TEN 

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

Idrottskommitten 
får härmed a\'giva sin herällelse för w'rksamhet"ltrct 
19;{2. 

KommittcJl har haft föl jande samllJansätt ning: I. 
Blix idrottschef; S \'elJ Svensson vice idroll.schef: Ernst 
L.öl\cnhiclm sekreterare; C. \1' . Falk och Th. Fredllor!):. 

l 'nder året ha r endast ett prolokollfört samman· 
träde hå ll its. 

Årels första tä\' ling \ar .c;om vanligt p:i skidor 2 
mil. På grund av snöbrist ägde den rum så sent som 
dcn 20 mars. Elva tä \·landc startade. vilka samtliga in· 
kommo 1'5 tidcr understigande m:J.ximitidell för jdrotl-;· 
miirkesp ro\'cl. av dem fem ::1. på tider under 2 ti rr. · 
mar. Segrare i resp. senior·. oldbo}'s·A och oldbo}'s·O· 
Unsserna blevo O. Oden. H. Frullek och I-I. Jl örlin. 

Föreningcns värorienh:ril1g den 21 i!pril hade loc· 
I.at icke mindre än 18 tävlande. StariplatselI var be· 
lägen i niirheten av Almarestäket, mä ld lid St. I-Iarvll. 
/lästa män i dc olika klasserna voro E. I::\'ers. C. \V. 
Falk och Erik Lind blom. Ilcn sistnäUJlld,' årets inteck· 
ningstaga re i Id roltsbladets vandringspris. 

Serietii\' lingarna höll os under ti(len 311llnj- 2l juni. 
Av 25 startande pluee rade sig G. O<ICn, Falk och Lö· 
wenhielm på förs ta plats, va r inom sin klnss. 

Under osedvan ligt stor anslu tning, 9 deltagare, gick 

femkampen om vand ringspriset " Helmer La nghorgs 
minne" av stapeln den 2 august i. Hegn och dnliga 
bano r gjorde, att bäste man, Falk, endast uppnådde 
2.236 poäng. Vandringspriset kan sAledes för Aret icke 
utdelas. 

Simtä\' lingell den 9 augusti \'anns av Hein ius, Bl ix 
och Söderlind. 

Tiokampen den 16-18 augusti räknade 17 delta· 
;,(are. G. Oden nådde hög»ta poängta let och blir så· 
ledes förste innchu\'are uv Ö\erste S. Hå lambs nyupp' 
~atla vandringspris samt årets t iokalllp~mästare. Inom 
klass oldho)s.A. Illcv Falk biistc man. 

S.A.F:s pris i tiokamp för under ett fle rta l nr upp
l1ådda 25.000 poäng, u\"setl att ku nna crövras av varje 
uthållig idrottsman inom föreni ngen, har för första 
gången crövrats av F'alk för li nder 7 år uppnådda 
26.986 poä ng. 

Den rond. vars avkast ll illg anvä nd/!s till inköp av 
priset, uppgick (!en ;-H dcccmher l932 till Kronor 
9·17:90. 

I mitlöpni ngen den 26 augusti segrade HUJlngrcn, 
!,Iand ol d boys Brunnber~. 

Fö rellingens höstoricn tering fö rsigg ick den 2 okto· 
her. Bäst inom resp. klasser placera(lc sig Hunngren, 
Frunek och \Vaern. 

Direktö r Claes Huhhergs vandringspris i trekamp 
(flkidåkning, simning och orienteringslöpning) erÖv· 
raf!c.Il för a\H!ra gången av Gösta Wijkström. 

Fi;r Hiksförhundets id rottsmärke Il:1va 22 medlem· 
Illar avlagt föreskrivna prov. 10 gu ldlllärkesmiin, '1-
~ il\er· ocll 8 bronsmärkesmän. F'äreningens idrotts· 
n:cdalj i guld har tilldelats Sven S\"enss01l. 

Slutligen ha\'a 3 godklimia prov för föreningens 
\illkorllmcdalj i ~ih'cr av lugt:! (dä rav l Ilyfön'iirv) 
!lamt för samma medalj i brons inom olika grena r 5 1 
go{lkä nda pro\' h lä rav 21 Il}fi.irviirvl. 

Stockhol m den I februari 1933. 

F'i ir Stock holms Amatörföreni ngs idromkom mittc: 

/. 11li:.:. 
ordförande. 

Ernst Uiwcl1 hic/m, 
sekreterare. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT

KO MMITTE N 

Skjutkommitten 
få r härmed för lerksamhetsAret 19a2 avgiva följa nde 
berättelse. 

Skjutkomm ittcn har under året haft fiiljl1udl! sam· 
mansättning: skjutchef E. Jenllel. vice skju tchef B. 
h 'erus. sekreterare G. Wijb,tröm. övriga ledamöter A. 
Elmqvi8t och K. A. Peterson. 

Nio protokollförda sammanträden ha hå llits. 
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Skjutövningarna. 

Ordinarie skjutövningar å Sto ra Skuggans skjutbana 
ha programenligt ägt rum under tiden 10 april--6 
novcmber, ä\'en delta år med furiren l'id Kungl. Svea 
Livga rde E. P:SOII Hencmo som instruktör. Dessa sk jut. 
ningar ha försiggå tt.. på söndagarna, utom under må· 
naderlln juni och juli, dA de rörlagts till onsdags· 
hällarT1n. 

r öreningcns medlemmar ha även ägnat sig åt pistol
skjutning \'arje fredagsaftoll under maj månad. å Svea 
Livga rdes kammtlrskjutningsLana . Tä\' lingen om Sten 
Drakenbergs vandringspris ~ell 27 maj avslutade de!sa 
skjutningar. 

Omfattningen av 1932 års skytte inom föreningen 
belyses av ncd3nståcnde statistiska uppgifter. Mot sva· 
rande siffro r för 1931 återfinnns inom parentes. 

Antul aktiva medlemmar: 170 ( 156) . 
Dessa fördela sig som följe r: 

KL I , .. """" .. ,."., .. "" 
KL ]) . , .. " " , .. " .. " . , . , . ' " 
KL III ,., ...... "" .... , ... , 
KL IV.,. , .. , .. , .. , ." .. , ... " 
Antal medlcmmar. som lossat minst 50 

8 
28 
49 
SS 

(7) 
(28) 
(42) 
(79) 

sknrpa skott under Aret ......... .... 157 ( 1<13) 
Antal un!l lagsberälligade skyttar: .... 135 ( 124) 
Antal protokollförda skarpa skoll: . 36.600 (38.300) 

därav vid fältskjutni ng....... . 8 .300 (9.500 ) 
Antal nya medlemmar. som deltagit i skrIte 

under 1932: ... .................. . 60 (55) 
,'ntal under 5ret erövrade utmä rkelseteåen: 

Sk, ttemiirkc i brons ........... . I (6) 
Skvttemärke i !!.ih 'er ..... ...... ... . 18 (15) 

6 ( 13) 
46 (4 n 

3 (I) 
5 (I ) 

Skyttemärke i guld . ....... . 
Artalsdiplom ......... . .......... . 
Ui/;re å rtalsmä rke i brons ....•.... 
Liirrre Artal smä rke i silvcr ... . 

2 (3) 
I (l) 
I (l) 

Liigre !l rtal smärke i guld .... .. ... . . 
Högre Artal smärke i brons 
IIJ,Il:re Artal smä rke i sil ver .... . .... . 

6 (6) 
3 (l) 

1Iögre år talsmärke i gu ld ...... . 
l{jksmeda l j ............. . 

JO (2) 
( I ) 

Dip lom för riksmedalj . ...... . 
Hiksmedalj i g uld . . ........... . 

Anta l under Aret erövrade föreningens egna utmärkel· 
~elecken : 

Scriebiigare A ................... . 
Sericbiigare B ........... . ... . • ..• 
Seriehägllre C ................... . 
Seriebiigll re D ........... • ...• . ... 
Ilronsjelong för gc\'är .... ...... ... . 
Silverjetong för gevä r ... . 
Bronsjetong för pistol ..... . •• • •. .. 
Seriemeda lj i brons ......... . 
Seriemeda lj i silver ... . ..•.•.••... 
Sc.ricmedaJj i guld ............... . 
Fiiltsk.·medalj brons ..... . .. .•.. . 
Fiihsk .. mcdalj silver .......... .. . 
Fiil lsk .. medlllj guld ............. . 

T ävlingar inom föreningen. 

(-) 
(- ) 
(-) 

I (-) 
I (3) 
6 (2) 
I (21 
I (3) 
I ( I ) 
I (- ) 
5 (31 

( I ) 
(3) 

ÅTets tiil·lingaT om föreningens vandringspris och 
övriga p ris hu genomförts enligt det för året UPP' 
gjorda programmet och givit följande resultat: 

Vandringspris. 

H. K. H. Kronprinsens vandringspris: H. fr i man 
100 p. (efter omskju tning med J . Österdahl ). 

l ubileumssköldcn: J. Österdahl 374 p. 
F'ärngrenska priilCt av 1923: H. fri man 172 p. 
Jubil eulI13Statyetten: L. HÖllnmark 138 p. 
Drewespokalen: B. Gyllens\'ärd % p. 
Långdistanspokalen av 1932: G. l\"lossberg 105 p. 
Sjökapten Ture Lövgrens vandringspris av 1932 för 

2:a och 3:dje klassernas skyttar : P. O. Lundberg 
100 p. 

Direkti.ir C lne~ Hu ltbergs vandringspris av 193 1: T. 
Björkman 298 p. 

Norrlands Akvavits vandringsp ris av 1931: N. S. 
Nilsson 282 p. 

" ,\lonarkcykeln": 1. Österdahl 196 p. 
"Skytteviins va nd ringspris inom Stockhol ms Amatör 

Förening av 1932 : 1. Österdahl 1/18 p. 
Vn lld ringssköl den: A. Elmqvist 86 tr. 
Ben rik Kjellers vand ringspris i fältskjutning: L. 

Hönnmnrk 44 p. 
Fsbr ikör Drewes' vandringsp ris: L. Hönnmark 29 tro 
FI~garc·herus' \andringsp ris i fältskjutning: L. 

n Önnmark. med plat.ssiffra 15, efter omskjutning 
i jan. 1933 med O. Löfmark. 

Skarpskyttefatet av 1930: A. Elmqvist, platssiHra 
5 (eftcr särskiljning med O. Löfmark). 

Stockholms. Tidningens pokal av 1931: N. Gyllen· 
svä rd. pla t~irrra 9. 

Stockhohns·Tidningens hederspris av 1929: T. Wall' 
selius. plaU!siffra 5. 

Drakenbergs vandringspris: L. Rönnmark 176 p. 
Silvcrbröllop~.!k~lel1: E. Ever.:! (i &r orientering och 

vå rfii!tskjutning) . 

Årligen utgående prIs. 

Hep resen tantp risct: O. Löfmark ( framfiir alll på 
grund av hedrnnde insatser vid lirets förbunds· 
mlt ... k j utnil1ga r). 

Damernas pris: N. GyJlensvärd 1.000 p. 
Banki r Nil s Perssons pris : utgår ej. då forulen r. Il. 

ej liinlllar någon avkastnin g. 
Kamratpriset : A. Elm(lvist ] .000 p. 
Folke Fagre1t! l\linne: B. E. Gardell 246 p. 
J uniorseväret: S. S,'edin 250 p. 
Fält.sk)'uepris för 2:a klassens skyUar: P. O. Lunn· 

berg 59 tro (utgAende endast för å r 1932). 
l..a~prise t: laget bestående av E. A. Ohlsson. J. 

Österdahl. G. Mossberg 28·1 p . 
Handikap pri.ser: O. Löfmark 98 p., B. Blix 98 p. 

Förutom täv lingarna om ovanstående priser. som 
tagit Arcts söndagar strängt i anspråk, har föreningen 
även avhållit sina sedvanl iga mästerskapstävlingar i 
fält· och skolskjutning. 

Fältskytlemästa ren korades den 22 maj ute pli 
Viirmdön i ett trvärr miserabelt skjutväder ocll hle\ 
Lennart Bönnma rk med 42 tf. sammanlagt. Segrare i 
de olika klasserna blevo: klass M. L. Rönnmark 29 
tr.. klass IV E. Evers 25 tr., klass Ili E. Dahlrlvisl 
16 tr .. klasserna Il och I P. O. Lundbcrg 17 tr. Skjut. 
nin gen mot lrian gelta,'la gav högn ,·csultat. och i du· 
lllernllS täv ling segrade fröken G. Gytlensvärd med 
49 p. 
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Årets skolskyllemästare hlev B. Frimall, dock först 
efter omskju tning med E. Hellsten, som ledde i del 
längsta. Friman och Hellsten uppnA{lde j de onlina ric 
rnästerskapsserierna båda samman lagt 1% p. a\ dc 
200 möjliga. :\lästerskapslävlingen ägde rum den 25 
~eplcmber i samband med statsp risskjutning:en. i vil
ken deltogo 65 medlemmar. Tävlingarna gåvo m~cket 
goda resultat trots regu,'ädrel. Sålunda sköts trf' hun· 
drapoängare i huvudskjutningen, och i extratävlingcll 
mol JO.ringad tavla uppnådde tretton man resultat 
mellan 85-95 p. De olika klsssernas segrare b levo: 
klass II P. O. Lundberg 100 p .. k lass Ili E. Kostmal l 
87 p .. klass tv G. Wrange 97 p .. klass M J . Östcrdahl 
100 p. - I tävlingelI om Överste Stig Båla mhs vand· 
ringspri.!! av 1931 erhöll å rets mästerskyn 6 p. och le· 
dcr nu denna tävling med 10 p. 

Den under å rens lopp allt mer frekven terade S. k. 
"krii ftskjut ningen" firade i Ar femårsjubileulll med 
rekorddeltagande av 46 med lcmmar. 

Förbundstävlingar. 

I en allt hårdare konkurrens inom Stockholms SkIt· 
teförbund göra sig amatörcTIla fo rtfarande mest gäl
lande som fältskyna r. både vad beträffor lagtä\ lill~ 
och indi\'iduella prestationer. I år ha \i dock ej n tl0ll 

gång 11emfört lagsegern ~ däremot ha vi trt' gångrl 
kommit på sudrn p lal5. endast en träff efter det se~· 
rande laget. För fältskynegrul'pens ultagnill~ har ä\'en 
i Ar tillämpats princil)en om en "rörlig sammansätt
ning" med ~ goll resultat som rimligt är. dA dct gäl. 
ler en sådan sak som skytte. Föreningens slutliga pla· 
eering i årets grupptädal1 om "Fasta Förs\srspoks· 
len" blev fjärde plats. 

I jlllluarifiilt>!kjulningells IruppskjulnillS om G)'t. 
torp;;kannan segrade S.A. F. och erövrade andra inteck
ningen i della förnämliga ~k)ttepr is. Lagct bestod a\ 
H. Friman (ledare). A. Elmqvist. L. Hönnmark. B. 
E. Garde!! och E. Wassberger. Deililutom har under 
aret en inteckning tagits i -'Stormellpokalcn·'. Goda 
innidduella prestationer ha framför allt gjorts a" A. 
Elmqvht och O. Lö fmurk. som för samman lagt resul· 
lat a\ Arets sju fältskjutningar placemt ... ig p"- tredje 
resp. fjärde plats inom förhundet. De ha dessutom 
t' rövrat var sin Da""ens Ndleters I>okal. som utdelas o , 
t ill dr tio förbundets skyttar. som uppnatt högsta ~am· 
m<l nlagda re~ultal på fym fältskjutningar. LöfnUlrk 
har ä"cn rör alltid hemfört den inom förbundet upp' 
Mila Drakenberg~pokalen och sk jut it sig beriiuigad till 
föreningens guldmedalj i fält..sljutning. Vid förbundCI$ 
mä,.terAapstii.,ling i februari kom Elmqvist]l 8:e 
plats med sammanlagt 44 tr. - Ö\ rigs indh'iduelh 
goda fäh.:;kjutningar ha under året gjorts av B. E. 
Gardell. T. H. Åström, E. I"lessler och B. Skogh. de 
hå för"tnämllda segrare i fjärde kla55en. och förfogar 
föreningen för närmrande ö\er en stor i!8mting p'" 
litliga fältskr Ilar. 

Tretton amatörer tillhöra förbundet s mästerskaps· 
klass i fältskjutn ing unde.r 1933 mot 15 sI. år 1932. 

Föreningens fältskyttetalirikar ha uuder året erÖ\· 
ra ts av A. Elm<lvist. Y. Zachrisson_ L Hönnmark, B. 
Skogh. 13. E. Gardell, T . H. Åström och G. Wijkströl11. 

Vid Stockholms Sk)'tlefö rbunds stulspri .. t:ivlingar i 
sko lskjutning den 18 septemher placerade sig E. Hell· 
.o.tell på 6:e plats i mästerska pstävlingen efter en ul
märkt skjutning, närmast följd ilV ama törerna L. Hönl1· 

mark och J. Österdahl. Förellingens fjärdek lassk)tlar 
placerade sig högt på prislistan med ,~ sI. 99-poängare, 
t 98-poängare och 3 st. 97.poängare. och i andra klas· 
sen placerade sig C. Springer Vå andra pl ats med lOD 
p. Xven pA extratävlingarnas prislistor terfinnas mån· 
ga amatörer med goda poänger. - I lagtä\' lingen för 
JO·mannalag om "Norska fatet" kom S.AY. på femte 
plats med 928 p. 

I förbundets A·klass i skolskjutning för 1933 finnas 
21 .'II. amatörer mot 17 st. år 1932. 

övriga tävlingar. 

Vid fältsk}'ttekårens täv li ng i mars kOlli föreningens 
tremannalag pli sjunde plals, medan A. Ellllq\'ist bc· 
lade andra plats i den individ uella tä\'lingel1 med 28 tr. 

Sedan det för tävling mellan förellingarna "id Slora 
Skuggan uppsatta apotekare Sjöbergs pris 1931 defi· 
nitivt erövrats av de "allierade", har av vAr förening 
uppställts e U nrll pris, den 8. k. "Sk uggans Poka l" . 
för tävlan mellan samma föreningar. va rvid Skarp
~kytteföreningens kOlllpanier tävla Vllr för sig. Om 
della IHis tä,·lades den 8 juni i år. varvid SktlTp 9 
segrade med S.A.F. på andra plats. Amatörcrna E. 
Hellstcn. L. Rönl1ll1ark och A. Elmq,ist belade resp. 
l :a. 3:dje och ..j.:e platserna i den individuell a täv· 
!ingel\. På grund av det dåliga \'ädret ställ de endast 
sju lag upp. men tävlingens ide tycks likväl ha vun· 
nit anklang bland de ifrågavarande föreningarna. var· 
för förhoppning finues om Il) tävlan under komman· 
de- år. 

Skarp 6:s jl1bileumiSkju tningar den 12 juni sAgo 
en handfull amatörer !01lI deltagare. \arvid S.A. F:s 
Ie.~ kom pA 12:e plal5 i lag:ävlingen och crövra<lc d .... t 
juhilerande kompaniets hederspris. 

Årets första tävling om apotekare Sjöbergs pris mot 
Li, rcgementet till häst och Kon toristerna ägde rJlm 
<len 22 juni och resulterade i seger för S.A.F. me<l en 
mcdcl poäng av 92.91 för 12·mannalagel. 

L. HÖllllmark och N. Gyllensvär(1 svarade fö r, 1111 

iivclI dc två bästa individuella platserna gingo til I för· 
eningen. 

Även Arets andra tiivling om della pris den 20 no\'. 
slutade i lagseger för S.A.f. med en medel poäng u, 
93..11. och erövrades häflllecl priset för allti<1 av fö r· 
eningen. Den individuella segern gick denna gång till 
Djurberg, Livregmentet. närmast följd på prislistan a\' 
sju amatörer. 

Föreningens första la~ i Stockhol ms.Tidningens rik;,· 
sk~lIetäv ling den 3 juli nådde samman lagt 11 59 p. 
Bäste amatör ble\' Y. Zachrisson med 212 p. 

Tävlingen om Göteborgspokalen ägde rum den 7 
nu~usti. van'id S.A.F:s första 5·manllalag uppnådde 
472 1'. a\' 500 möjliga. Bröderna Gyltensvärd voro 
bä~ta amatö rer med \'ardera 98 p. 

Föreningell deltog även i år i skjutningen om ·'Kak· 
näspokalen" den 2 augusti och kom p fjärde plats i 
lagtävlingen med 436 p. och p5 tredje plat.s i den indi· 
lidueliu tä\' l ingen genom Lel1nart Rön l1mark mcd 95 
p .. en god poäng i det svåra skjutviidrel. 

S.A.F:s bästa tremannagruppsresultnt i tiivl ingen om 
Riksskölden var i å r ·~36 p., och bästa indi\'i<luella 
prestntion gjordes av A. Elmql'ist och J. Österdah l. 
båda med 148 p .. samt av 13. E:. Gardell med 147 p. 
Vi del togo med fem lag. 
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ra prislistorna för de akademiska skjutn in garna 
5terfinnas nven i Ar många amatörnamn. S.A.F :! bäste 
akademiker 1932 var N. Gyllensvärd för andra plat!; 
i huvudskjutningen med 98 p. på de tv! lavel;:crierna. 
Goda prestationer gjordes även av F. Ståhlfelt. L 
Hönnmark och E. E,ers. 

Som Mhkih inbjuden deltog Lennart Rönllmark i 
Chrisliamtacls Skyttesälbkaps jubileum55kjutningar 
och placerade sig därvid på femte plats i huvudskjut
!lingen med JOO p. Han uppnådde des~utom goda rc· 
~u lta t på e"tratävlillga rna. 

Slutord. 

Det mc~1 glädjande med resultatet av 1932 å rs sk)!IC 
inom S.A.F. iir den for tsatta llyrekT}teringen inom de 
läA!'C klasserna och diirmed skjutövningarnas förlä g
R"ondc pA en allt bredare ba!is. Sålunda ha bl. n. 18 
ml'dlL'rnrnn r skjutit upp sig i tredje klassen, antnlet 
(lktivn skylta r ökats till 170. varav 157 skjutit 50 skott, 
och si ,t men icke mimt de a1l5lagsberäuigade~ antal 
öknt!\ med II st. till J35. De uppnådda skjut resultuten 
ha 13ril goda. nven om vor representation utåt ej ut· 
fall it så lyckli~t som närmast föregående år. 

Skjutkommiuen ber slutligen aU få tacka kamrater· 
na inom föreningen för del goda kamratskap och den 
flirsl b.L'I~ fiir kommilli'n" arbete, som de alltid visat 
och "'om i hiig grad underl ättal skyllearhetet inom 
Stockholms Amatör Förening under å r 1932. 

Stockholm dcn 3 1 januari 1933. 

För Stockholnb Amatör Förenings skjutkommille: 

Eric l ennel. 
Gösta ff'ijkslröm. 

2S-årsmärket 

utdelas vid årsmötet til! följande medlemmar, vilka 
linda sedan 1908 tillhört Stockholms Amatör För· 
ening: 

Gymna!:ti1.dircktör Viking Cronholm. 
Bankka mrer J. H. HemtrÖm. 
Dircktiir Georg Stein\\all. 

Förtjänstdiplom 

kommer att cll li j:!t styrelsens beslut tilldelas: 
Advokat F. Georgii·Hcmming. 
Civilingenjör L. Hönnmark. 
Ch'ilingenjör Y. Zachrisson. 

Jntreaaebägare 

rör ullller Ar 1932 anmiilda 10 nya medlemmuf till· 
faller: 

H~d8or C. Springer. 

Curlingaektionen 
har vid ~ammallt riide den 7 november 1932 utsett di· 
rektör GunlIar !\lnlm<luisl t~11 representan t i S.A.F:~ 
~ Iyre l se. 

Vid prisutdelningar 
ej niirvarande medl emmar kunna avhämta eventuellt 
erövrade I)riser hos intendenten efter överenskom me I· 
~e per tel. 

DIVERSE FRÅN IDROTISKOMMITIE:N. 

1932 års prislista. 

Skidtävli.ngen den 20 mars. 

Seniorer. Old OO)'s 4. 
Q. Oden H. Frullck 
G. Odi'n Old boJS B. 

H. Hörlin 

Vlrorienteringen den 24 april. 

SPI/iorer. Old bors B. 
E. Evers E. Lindblom 
S. Hihbing Il. Siiderlind 
O. OMII G. Fredriksson 

Old bo)'s A. 
C. F31k 

Serietävlingarna : 

Sf·niorer. Old bo)'s II. 
G. Odt-n 
E. A. Ny"tröm 
E. Evers 
E. G. Hunngrcn 
Y. Zachri.ssOIl 
C. Springer 
I.. f(önnmark 

L Löwonh;dm 
I-I. Friman 
E. Lindblom 

C. Falk 
S. Svensson 
IL frunck 
C. A. \'. FriedricIls 
N. Ny len 
5. Brunnberg 
I. Blix 

Dit! bOJS B. 
H. Hörlin 
C. A. Nil.sson 
r. Fredborg 

F emkampen den 2 augusti. 

C. \V. FIlII. 
G. Oden 
E:. G. HUllngren 

Simning 

Seniorer. 
E. Heillius 
G. \Vijk."tröm 

500 m. den 9 augusti. 

Old boys A. 
I. Blix 

Old bo)'s n. 
H. Söderlind 

Tiokampen den 16--18 aug. 

Seniorer. 
G. Oden 
E. Behlius 

MiIlöpningen 

Seniorer. 
E. \.r. UUllngren 
Y. Znchrisson 

Old bors A. 
S. Brunnberg 

Old boy.~ A. 
C. Falk 
S. Svensson 

den 26 augusti. 

Old bO)$ Il. 

H. Frimall 
E. Lilldblom 

Orientet"ingslöpning den 2 oktober. 

SelliorN. 
E. C. Hunn gren 

Old boy.s <I. 
B. Frunck 

Old bors Il . 
H. Ehrnfelt 
E. Lindblom 
B. Söderlind 

Dir. Claes Hultbergs vandringspris: 
G. Wijkström 

S. A. F:s pris för tiokamp: 
C. W. Falk 

-
." 
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S. A. F" VILLKORSMEDÅLJER 1932. 

SILVEH, 

Skidlöpning 2 mil, max. l !. SO min.: Gunnar Oden 
1.46.20 (Olof Oden 1.42. Wijkström 1.17.\0). 

Simning 1000 m. max. i3 s. (Lundahl). 

BHONS, 

Löpning 100 m., max. ]3 5 .. Spring-er, E. E\ers. 
(C. Oden. Falk. Svensson. Nyström. Zachrisson, Kum· 
lien. Dlix, Thorburn). 

Löpning 200 m .. max. 26,4 seL G. Oden, (falk). 
Löpning 400 ffi .. max. 59 sek.: (C. Oden, Fal k). 
Löpning 1500 ffi .. max. 5 min., Bjuggren t Rull n· 

gren) . 
Löpning 5000 m., max. 20 min., HUllngren . 
Löpning 10000 m .. max. 42 min., Runllgrcn. 
Höjdhopp min. 145 cm., Sp ringer, N. Evers, Lun· 

dahl. Heinius (Nyström, Svensson). 
Släende höjdhopp min. 135 cm., Svensson. 
Längdhopp min. 525 cm .. G. Oden, Nyström, (Svens· 

son, Falk ) . 
SllI.ende längdhopp min. 270 CIIl •• Svensson, Sprin· 

ger. 
Trestegshopp min. II m .. (Svens;;on, Nyström). 
Diskuskastning min. 45 m., Sp ringer. (Falk, vens· 

son, Löwenhielm. Nylen, Lundahl ). 
Spjutkastning min. 55 m .. Reinius, (Frullck, Falk). 
Kulslötnillg min. 16 ffi .. ( Falk, Lundahl. G. Oden, 

Nyström. E. Evers. Heilborn, Löwellhielm ). 
Simning 1000 m .. max. 25,30 .. Georgii·Hemming, 

L. RÖllnmark ( Bl ix). 
Cykeläkll ing 2 mil. max. 47 minutcr, Springer. 
Skidlöpning 2 mil, max. 2 tim., Frullck. UÖrlin. 
Silvermedaljerna lösas med kr. 3:- och bronsme· 

dnljeTlla med kr. 1 :50 pr st)ck hos Söderlind. G. 
Oden äger alltså rutt alt lösa en si lvermedalj, Sprin. 
ger 5 bronsmedal jer, G. Oden, Heinius, Hunngren 
och Svensson vardera 2, samt Bjuggren. E. Evers, N. 
Evcrs. Frunck. Georgii· Hemming, Hörlin, Lun(h!hl, N)'· 
st röm och L. Rönnmark vardera J bronsmedalj. 

.Medalj får endast lösas en gång i varje gren. Med· 
lemmar. som här ovan upptagits inom parcntes, hllVII 

redan tidigare Är erhällit medalj i ifr~ga\'ara nde gren. 

Skidtävling 

den 12 febr. om vädret till~ter. !ling Blix eller Lö· 
wenhielm . 

S. A. F:s priafond för tiokamp. 

Transport från föregående nummer 
Upplupen ränta för år 1932 

Föreningsstandaret 

9 10:69 
37:21 

9-17090 

hör icke sak Ilas i någon amatörs hem. GCllOlIl fÖrmed· 
ling aven S.A.f: s förutvarande intendcnt Harald 
Forssberg erbj udas nämligen fö ren ingens medlemmar 
all förvärva hordsstandar med S.A. F': 5 emblem i hand· 
målat siden för den billiga kostna(lcll av krono r 8:
per sI. Hekvisition bör göras hos intendenten, herr 
n. Söderlind, tel. namnanrop "El verkw" eller 385631\· 
(bostad) . 

DIVERSE FRÅN SKJUTKOMMITIEN. 

F'öljande S.A.F':s egna utmärkelsetecken Ila erövrats 
under året : 
Skolskyucmedalj l brons: T. Wanselius 567 p. 
Skolsk)'tlcm.ellalj l silver: S. Hellberg 668 p. 
Skol5kyttemeJalj I guld: B. E. Gardell 736 Jl. 
Fäll5kyuemedalj j brons: W. Berlin, B. E. Gardell, 

B. Skogh, K. G. Thunberg, B. Zachrisson. 
Fällskyttemedalj i guld: O. LÖfmark. 
Seriebägare D: F. Georgii·Hemming 488 p. 
/Jron5jerollg lör gevär: C. Rugheimer. 
Si!verjclolIg för gevär: E. Evers, r. Georgii. Hemming, 

A. Hjorth. P. Jacobsson, C. Hullström, A. Uggla. 
Ilrollsjelong lör pistol: Heijkenskjöld. 
Fä lt skyttetaJJrikar för 1932 komma alt vid årsmötet 

utdc.las till: A. Elm(l\'ist. Y. Zach risson, L. HÖnn· 
mark. B. Skogh. B. E. Gardell, T. H. Åström, G. 
Wijkström. 
Följande nycrö\'rade mä rken komma all utdel as vid 

å rsmötet: 
IJrollsmärke: G. Fällman, I. Fällman, A. HlIltberg. G. 

Thunblad. s:a l st. 
Si/l'crmärke: U. Bjuggren, GemzelJ. G. Hellman, K. 

F. Jernst röm, Q. E. Larsson, r. Leksen, A. Lid· 
siröm. S. Linder. N. Lindström, N. \V. Lundberg. 
P. O. Lundberg, G. Malmberg. G. Odensten, E. Hei· 
nills, C. Springer. S. Svedin. P. Tiberg, N. Werner. 
s:a 18 st. 

Guldmiirke: C. A. von F'riedrichs, P. Jacobsson. D. 
Johansson. T. ROOS(IVisl. I. Tengvall, T. Wanselius, 
s:a 6 st. 

Lägre årtulsmärke brons: R. Blix, O. Löfmark, P. 
Tham, s:a 3 s I. 

LägN' årt-alsmärke i silver: F. Georgii. Hemming. N. 
S. Nilson, L. Hönnmark. H. Söderlind. E. Wassber· 
ger, s:a 5 sI. 

Lägre år/alsmärke i guld: B. I VNUS. S. Wijkström. 
s:a 2 st. 

lIögre årlul5miirke I broIIs: S. Hell berg. 
Högre årtalsmiirke t silver: E. Jcnnel. 
lIögrc urlalsmärke I guld: B. Gy llellsvärd. E. Hess· 

ler, Th. Mothander, K. A. Peterson, Hj . Werne r, J . 
Österdahl , s :a 6 st. 
Följande 21 skyttar tillhöra della år Stockholms 

Sk} lIeförbunds klas;; "A" i skolskju tning : 
A. Elmqvisl, H. Friman, B. E. Gardell, F. Georgii· 

Hemming. B. Gyllensvärd, N. Gyllens"iird, S. Hell· 
herg. E. Hellsten, N. Hellsten, G. Hultkrantz, O. Uf· 
mark. G. l\'1ossherg, B. Perman, K. A. Peterson, G. 
A. Rising. L. Rönnmark, G. Säfwenberg. E. Wassber· 
ger, Hj. Werner. Y. Zacllris;;oll och J . österdahl. 

Vår egen mästerskapskla.ss i sko lskjutning för 1933 
omfattar nedanstående 26 medlemma r: 

W. Berlin. T. Björkman, A. El mqvist. H. F'riman. 
B. E. Gardell. r. Georgii.Hemminj:!;, B. GylJensvärd. 
N. Gyllensvärd. S. Hellberg. E. Hellsten. N. Hellsten. 
E. Hessler. G. Huhkrantz. E. Jen nel, H. Kostman, O. 
Löfma rk. G. l\lossberg, B. Perman. K. A. Peterson, C. 
A. Rising. L Rönnmark. G. Säfwenberg, E. Wassber. 
ger. Hj. Werner, Y. ZacllTisson och J. ÖSlerdahl. 

Till Stockholms Sk}·tteförbunds mäslerskapsklllss i 
fältskjutning för 1933 och därmed ocksu till vår egcll 
lllät:teHkapskl ass i fältskjutning höra följ ande 12 
skytta r: 
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N. Bergsjö, A. Elmqvisl. Ii . Frimun. N. Gyllens\·ijrd. 
E. H es.sler, B. h 'crus, E. Jelll1el, O. Löfmark, L. IWnn· 
mark, K. G. Thun berg, G. Wijkström och Y. Zach· 
risson. 

Förata tävlingen om Vandringsskölden. 

Tets första tävling inom S.A .F. blev som vanligt 
dcn första omgången i tävlingen om " Vandringssköl
den" med ;lilla if.J.rig. d 300 m., %·fig. å 200 m. och 
l/ I.rig. d 400 m. Skjutvädret \'ar bra, men vinterk}. 
Inn kanske gjorde. att skotten gi ngo något lägre än 
väntat - åtminstone vur det många. som skyll de där· 
på. DesSil skyttar hade följaktligen ej uppnått så sär· 
deles !l0lt resultnl, en företeelse. som är ganska vanlig 
vid denna siisongstart. T ill de få skynar, som ej hade 
anledni ng klaga på kylan, hörde Len nart Hönnma rk 
och tämligen nye medlemmen Slig Wijkst röm, vilka 
häda endast " tappade" en träff på de treUio skotten. 
Detta hände för båda pIl -100 m., varför ställ ningen 
dem emel lan är oavgjord. Så att ungdomen hade ell 
god dag. \rols att vetel'anen Friman gjorde vad han 
kunde med sina 27 tr. 27 medlemmar dehogo i skjul
ningen. 

Dc bättre resultaten av denna omgång ble\'o: 
t,. 

L. Hönnmark ....... 29 E. Jennel ........ 
Stig Wijkslröm ..... 29 T. R. Åström 
H. Frimon ........ 27 s. Ribbing .. ..... 
J. ÖSlerdah I ........ 26 !. Tengvall .... ... 
c. G. Carlsson ..... 26 C. Springer .. .. .... 
G. Wijkström .. .... 25 T. Wn!l5elius .. . 
Y. Znchrisson ...... 25 B. E. Gardell ...... 
J. Lundberg ...... .. 23 A. Elm{I\,j"l . ....... 

Stoc;:kholma Skytteförbunda fältakjutning den 
22 januari. 

t.. 
23 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
20 

_ rets första fältskju tning ägde rum den 22 januari 
uppe i de vackra markerna kring Vallentuna i ett hiir· 
!igt vintcrviidcr. Trot! alt skjutningen var ganska läl1 
- eller kanske just därför - var det ej så många 
S.A.F:are, som lyckades riktigt. Blott två man kommo 
sålunda över mästerskapsfordringarna, som ble\'o 24 
tr. Bäste ammatö r för dagen blev Stig Wijkströlll. 
som redan söndagen innan vid skjutningen om Vand· 
ringsskölden \' isat sig vnra skottställd och som nu med 
goda 27 tr. belade femte platsen i klass fyra. Han 
" tappade" tyd träff på första målets "kattr)'ggar" och 
I'n på "kni\'arna" men !köt sedall " fullt" - belön iu· 
gcn blir vår eftersträvadc fältskYllctallrik. E. Wass· 
berger visade sig frl n sin bästa sida och b lev näSI 
häste amatör med 25 tr. Nämnda två fjärdek lassarl' 
sköta sA Lra. nit de till sa mmans med G. A. Rising och 
S. Hibbing eröI'rode en inteckning i Drakenbergs fält· 
skytlepris. Dcra~ sa mmanlagda resultat \'ar 95 tro V r 
grupp i hu\'udtii\'l ingcn höll sig med resul tat mellan 
2 '~ och 20 tro oclt hanmade därför först på ~:e pi at:;, 

med sammanlagt 107 tro _ 
Dc, som sva rade för vår största framgång denna 

dag. \'oro vÄra fem mannar i truppskjutningen: H. 
Frirmlll, ledare, !Ulmt A. Elmqvist. B. E. Gardell. L. 
Bönnrnark och E. Wassberger. alltså samma lag som 
segrade förra liret. Den bravaden upprepades g läd· 
jande nog i ar, ell förhållande som kanske främst iir 

alt till skriva H. Frimans lugna och säkra ledning. men 
som naturligtvis också beror på de fyra skyttarna! 
träffsäkerhet. goda omdöme och samverkan, Svaraste 
konkurrent lar denna gå ng Skarp I L som skjuti t strax 
förut och uppnatt 42 tr. i 14 8\' de femton fi gurerna . 
\ 'å r glädj e \ar stor. när "lirt resu ltat visades och det 
bl ev klart, att \ i med en enda träH ö,'erl räHat Ska rp 
11 och alllså skjutit 43 tro i 14 fig. = 85 p. Men 
underligt nog hade en av helfigurerna. mot "ilka sköt! 
salva, kommil hel skinnad undan ... Emellertid bedja 
vi hiirmed all få tacka S.A.F:s lag för dess goda in· 
sats, som inbragte oss en tredje inteckning i Gyttorps. 
kannan - fem dylika er fordras för slutseger. Våra 
fyra Iruppskyttar sköto desllutom så bra i huvudtä\'
lingen, att deras resultal därifrån ti llsammans me,l 
resultlItet frlln Iruppskjutningcn, summa 176 p., räck· 
te till seger i dagens tiil' ling om den s. k. " Fältskytte. 
slat)'etten· '. - Så atl man kall nog säga. alt vi hade 
en lyckad säsongstart, vilket även kon5taterades av 
dagspressen. Prislis torna visa följande för vårt vid
kommande: 

Klass !\ l : 31) A. E:lrnqvist 21 tr. 
Klass IV: 5J S. Wijkström 27 tr.. 9) E. Wassberger 

25 tr .. 281 G. A. Hisi ng 22 tr .. 36) S. Hi bbing 21 tr.. 
-17 ) U. E. Gardell 20 tro 

Den sedan förra liret oavgjorda tävlingen om Fl )'
ga re-h 'erus' \'andringsp ris avgjordes nu till förmån 
för L. HÖnnma rk. so m sköt 22 Ir. mot Lörmark!! 21 
tro Den förstnämnde erö\'rade därmed - tyvärr för 
alltid - det \-ackra priset. 

Näsla förbundsfältskjulning äger rum den 19 febr. 
i samband med årets mäslerskapslä\'ling i fältskjut· 
nill~. i \' ilken a lla sk) uar tillhörande förbundets mäs
lersL:llp~klll ~S hll dirl IIIt nf'hll gll. SkjlltL:omm;lIi-n hop. 
pas pd ett bättre deltagaude frlin amatörernas sida än 
sista glI ngel!. då a lltför få med lemma r hade orkat upp 
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på morgonen. Kommiuen har ju dock. som synes på 
an nat håll i i\ledlemshladet. skrivit i sin årsrapport 
för 1932, aU föreningen f. n. förfogar över "en stor 
samling pål itliga fältskyttar" . och vill ju gärna \·isa 
aU den har fog för detta sitt stolta p ståen de. Och 
om flera medlemmar deltaga i fältsk jutningarna, kUll' 
na vi dessutom plocka ännu flera hylsor. av vi lken 
\'ars "i behöva allt \'sd \ i kunna fil. Vid sista fält 
~kjutn in gen fanns det tyvärr mllnga h)lsor kvar "id 
8kju tslationerna, som undgatt amatörernas an na rs goda 
rigon. Skjutkommitten hoppas därför pIl Slarkt ökad 
hy lspl ockning i framliuen och därmed på bättre eko· 
nomi för föreningen . . Medtag gä rna en liten tygpåse 
som speciellt tillbellör för denna delalj i fiilt !kjut· 
ningen. 

Obetald medlemsavgift 
medför ovillkorligen fö rlust nv vederbörandes rätt att 
utbekomma prise r, medaljer och märken. 

Medlemsanakaffningen 

förra å ret "ar ganska god och framglIr del av nedan. 
stående medlems3nskaffningslista. \' ilka föreningen har 
all tacks härför. 

c. Springer . ...... . 10 V. Berlin .. ... " ... 1 
T. Roosq\'ist .. . 8 A. Flygare . ....... 1 
r, Georgii·Hemming 1 B. E. Gardell ...... l 
L. Hunngren .. ..... 4 N. Gyllensvärd .. ... 1 
L. Rönnmark ...... l E. Hellsten . ....... 1 
H. F'riman ........ 3 I. G. Larsson .. ..... I 
B. Gyllensvärd ..... 3 G. Oden , . . . . . . . , . , 1 
Y. Zachrisson ...... 3 s. Håll1mb . . . , . . . , I 
T. Fredborg ..... ... 2 ~l. Tjäder . . . . . . , . . I 
E. Malmberg .. ... .. 2 s. Wallberg . . . , . . . . I 
H. I'. Hoth steill ...... 2 E. Wassberger . ..... l 
N. Bergsjö ........ .1 G. Wijkström . ..... I 
T. Björkmall c. \Vimall "." .... 1 
N. Björklund 

Stockholms Amatörförenings ställning den 31 dec. 1932. 

Kontanr i ka.5-"lI1l 

Inn:ruarier 
\'irdepapper 
~pOl!;t;DnHiikninl! 

POl!tgiro ..... 

Sparka~riikning 

Till lI'~nll' .r: 

329: Il 
100: -

3.500: -
7.975: 97 

Ch~ckrikninK ... ................ . 

5:-
917:90 
38:50 

170: -100 51. mcdlcmsmirkcn ii l: 70 
H39 &t. &kor l lill ma~rge>-iir il 6,3 ö~ 

920 " a 5 
455" .. •. pi~IDl 

Kapitalräkning Riksskölden 
Ej urdelade priscT!! k OI1\Q 

UII'SII~nde fo rdran ... 

a 8,5 " 

.... 98:91 

.... ~6:

..,. 38: 68 175: 33 

1.<100: -
100:-
229: 76 

Kronor 14.97 t : 57 

Skulder: 
Pri.5jollJcr: 

Damernas prisfond ......... . . 
Kamra le rnas ptisfond .......... . 

Bankir Nils Perssons rond ..... . ... . 

lkrving. F. O. Carlins fond ... .... . 
Folke f agrdls ;'I l innC::!fond 

S. A. F:s prisfond för 10·kamp ....... . 

72 1: 46 
721: 46 
500: -
533: 05 

1.000: -

947:90 
Rik.ukölden . .. ..... .... .......... ... ..... ... . 
Sländiga medlemrnar.s fond ............... . 

Ka pi lalkonro ........ . ........ , .. . .. .. . 

4.423: 87 

2.900: -
3.100:-
4.547: 70 

Krtll10r 14.971: 57 

Vinst· och förlusträ kni ng 1932. 

.\I('dl~m~a I'g i fler 

Ränror 

SIr,IIC; 
Riiruor a prisfonder 

Inkomater : 

Gål'or till pri!!!!. .. .. .......... " 

1"-'<IIt!!' t ,id årel' tiil'lingar .. . .. " . ... . 
1.ii:5la märken . .. ........... . 
Idrolllillremicr 

!JrOIl: 

Slatena aMlag .. 

Annonser i medlem~bladel 
AnnOn!!'r i Programmet ..... 

Div. inkomSler ind. slatens bidng 
F'örtjinst å ammuni lion ~konro 

IIb: b5 
169: 80 

i22: -
21: -
19: 50 

6O·1.sgål·an ... .. ... ........... . " .... . 
Årets för lusl .. ... ..... . 

2.435: -
397: 21 

1.038:45 

121:-
622: 9.J 
310: -
488: 52 
360: 01 
179:-
8(1·1: 68 

Omkos/nIJJcr: 
Tr}'chaker 
Dil·. utgifter .. .. 

\I edlemsblader 

Utsiher , 

Programmet .................. , •... .. 
Annorospro\'ision 

A~a\l!ifter 

försäkringsIlremier .. . 
Sk)·rtcmalerial . ... ... . 
Id roltsrnarcrial 

Anmälning;;alj];ih er .... 
SkjutinSlruklör och markö~r 

Porlo .. 

lI )'rll för rum i Sladion ............. . 

H)'r.l fii r skjutbanan .. . ........ . . , .. . . 

112: 52 
693: M 
591: -
200:-
373: 18 
130: 50 
15: 50 
83:35 
81: IS 
85:-

1.225: -
121: 93 
112: 5(1 

300: -
Inka5a01:rtll'ision ....... . ..• •.... 10+: 25 
Anslag liIl cnrlingsektioncn .. 70: - 4.299: 22 

Sk~'uepri:;eT ....... ,............ .. ....... .. .... 1.954: 65 
Idrorts/lriser .. 

Uldelade fria SkOl1 .. 
348: 55 

195: 24 
Förlust å medlemgmiirken genom prisneds. 2: 65 

I(ronor 6.000; 31 KroMr 6.800: 31 
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C. 
BANKIRFIRMAN 

G. C E RV I N 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Telegramadress: Cervin. 

~~--------------------/ 

Ni köpn Edra prisjört!Cmdl j guld, $il"er, 
nysilver och ttn ll - a .... en J e pop"liira 

SKYTTESKEDARNA 
fördelaktigast hO!i 

,sU"VBLERAKE 

JaT. ([) I:I[ .N S -O N 
kONSERTHUSET 

le/. 2033J(j - STOCKHOLM· Kungsgat.43 

C. C. SPORRONG & CO. , 
Telefon , N • ..,n .. ,,<op "Spor,o"8 &- Co." : 

',"mmmmmIT~;';;';;';;;~~~~";;';;';mmmmmITd' .T .... '.'." .,,, .. ,,,,,.,,,,,, •.• ,,,,,,,, ...... '0" """ "'''''''''' ''''' ' ''' ''' ' ''''' ''' ''' '''''' ''' ''' : 

K. A N D E R S O N 

KUNGL,HOVJUVELERARE 
BEGAR PRISKURANT! 

JUVELER, GULD, 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 

Stockholms mest 
mod erna tysta och 
komforta bla hotell 

Förstklassig Restau rant 
Utmärkt feshåninr; 

Vid behov av trycksaker 
infordra offert från 

Moderata pri ser 

Fl.IlIsllndigt loiletlrum med 
bad till varje rum o. dubblett 

T" . .u. .... ~p 

DANS 
måndag 
fredag 

PALLAS TRYCKERI 

Billiga p riser. 

89 Odengatan 89 
Telefon 323043 

Snabb leverans. 

AMATÖRER! 

Ett II ~ v4m "ya ,puIQ/"'~/lSler, K"p/a <IV 
p",maJ iil"" Ki,,,,,,_fl". IflMIrd/ler 

72 "'/luJ jiIrp/"flSU. 

Efter dageus skytteresultai vi la 
Ni Eder bäst på en god och stil
full Ottoman, och njutningen 
blir än större om golvet är be-

klitt med eu vacker matta. 

OIOm ej at! köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET U . 
31 DROTTNI NGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1933. 

Si""di"".i,,,s IUnla '"eda/affär 
I maUo,. prdiMr ""Ir ott"lIWfI,r. 

Stockholms N:r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

28:de ärg. Föreningen stillad den 21 september 1890 = 1933. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar AI"I8varig utgivare: SVEN $VENSON 
Rldaklionln. ad .... , 

BIRGER tVERUS 
SYI.YI,ln l:l~ 

......................................................................................................... 
'. 

f 
! MEDDELANDEN 

FRÅN 

STYRELSEN 

L...................................... '. ............................................................ ".: 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS 
STYRELSE. 

Ordföra.nde; Översten. Friherre Stig Rå lamb. Grcv. 
magl\igatan 6. tel. 609.:1 49. 

V. ordförande; Rektor J. Lundberg. VaJJingatan 40. 
tel. 10078 1. 

S«'kreterare: Herr Birger " ·erus. Sveavägen 125. tel. 
.181808 efter kl. ]9. 

Kn~safö rvaltare: Herr Erik A. Ohlsson. No rrbaekaga
tan 26. tel. 303212 efter kl. 19. 

Intendent: Herr Richa rd Söde rlind. Dalagatan 20. tel. 
3856 3 ~ efter kl. ]9. 

Skjutchef: Civilingenjör L. Hönnmark, Vulcallus<>atan 
15. tel. 387339 eller Äppelviken 1995. o 

Irlrollsellef: Bankrevisor I. Blix, Sveavägen 61. tel. 
3 10879. 

Klubbmästa re: Civilingenjör T. H. ström. SigtuilR' 
s atan 5, tel. 3237 62. 

Sty relseledamot : Stadsmäkla re E. JCI11lel. Kungsholms. 
to rg 2, tel. 53 II 00. 

Supplean ter: köpman K. A. Ptterson. Eriks.bcrgsga tan 
] 1. tel. 21 31 83 och Bankkamrer A. Elmq vi ... !. Va. 
nadisvägcn 6. te!. 31 3937. 

V. Skjutcllef: Civilingenjör Y. Zachrisson, Värtavägen 
16, tel. 67 41 08 eller '"Gatunämnden". 

Sloekholm T,I. 381808 

V. IdrotlsdJt·f: Banktjänsteman S. S\enssoll. Land~. 
d igen 38, Sund byberg, tel. Sundbyberg 679 eller 
"Enskilda Banken". 

V. Klubbmästare: Köpman Arthur Flygare. Skepps. 
IJ ron 22, tel. 1.18102 eller ]..ontoret; 10]518. 

Curlingsektionens repr.; Di rektör Gunnar fI -Jalm(IUist. 
I Jlribglllttn 11 , tl'1.Il22911. 

SkjutkoJllmittcJls sekr. : Banktjänstemannen G. Wijk . 
ström, Östermalmsgatan 31. tel. 204845 efler kl. 18. 

Idrottskommittclls sckr.: Ama nuell!l Ernst Lö\\cnhielm . 
Valhallaviigen 126. tel. 60 35 16. 

Redaktör för mcdlemsbladet: sekreteraren. Se O\'all. 
Re\'isorer: Sek retera re Erik Hellsten och rc\'isor Adolf 

VOIl Krusenstjerna. 
Redsorssupplealller; Civilingenjör Adolf Aminoff och 

ingenjör Harry Friman. 
RikssköldclIs tiivliJlgsko mmiltc ; Syss loman Sven Svens. 

SOll. 

Ledamöter i skjutkolllmittcn: Bankkamrer A. Elmqvist 
och köpman K. A. Peterson. 

Ledamöler av idrollskommiltcn: Köpman C. W. Falk 
och köpman Thor Fredborg. 

Kont rolla nter fö r idroltsmärket: Bl ix. Falk. Fredbo rg. 
Löllcnhielm. Svensson. 

NYA MEDLEMMAR. 

Den S april. 

Aktiva. 

Civilingenjören L !lJ"';; Gustaf Hel ge F'orssmun. Skillin'" 
.. I - II o gram :J, . 

Byggmästaren LHd l'ig Svensson. Br!llunden 13. Nocke. 
b)'. 

J uris stuJenuulell Sten G:son Lundii. 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertccknade, utsedda att granska StockhollJ\~ 
Amatör förenings räkenskaper och föryaltnin g för ar 
1932 ra till ordinarie årsmötet avgiva följande berät~ 
telse: 

Riiken.;,kaperna hna blivit genomgångna och där
vid befunnits i god ordning. Alla utgifter äro ,'eder
börIigen verificerade. 

Beträffande resu ltatet av röreningens \"erksamhet 
under del gA ngna 1Irel samt dess ställning \' id samma 
års slut hänvisa vi till \' id Slyrclseberättelsen fogade 
Viml- och förlust- samt balansräkningar. vilka över· 
ensstämma med riikellsksjJerna. 

Styrelsens protokoll hava vi därjämte genomgIitt: 
Oell då vi under revisionen funnit, att sty relsen med 
nit och omsorg handhaft föreningens angel ägenheter, 
fli vi till styrka, alt styrelsen bcvi ljas fu ll och tacksam 
ansvarsfrihet för 1932 års förvaltn ing. 

Stockl101m i februnri 1933. 

erik lIeIl5/ell. A. v. KrU5clI5tjc rnu. 

ARSMöTET. 

Under vår onlinurie ordförandes ledning höll s den 
24 sistl. februari föreningen ·12 :dra å rsmöte, denna 
gång A Tre Remmare. .. 

Årsmötet var talrikt besökt, men som val de flesta 
vid det här laget med säkerhel känna till vad som 
förekom, kunnm vi fIlIta o!'s kort . 

Ett rlertal avsägelser från de olika styrelsemed lem· 
marnas sida fii relåoo, och årsmötet gick omedelbart 
liII ny,'aJ. Sålunda ~aldes till \'. ordf. eft er major SÖ· 
derquisl, rektor J. Lundberg.; till sekretcr~re e~ter 
löjtnant Gyllen svii rd, herr Birge r Ivcms ; tdl skjul· . 
chef efter stadsmäklare Jellnel , civi lingenjör L. Hönn· 
murk och til l kluhlllllHstare efter kam rer Hallman, ci+ 
vili ngcnjör T. Åström . Herr lverus pl ats som v. skjut. 
chef intogs av civilingenjör Y. Zachrisson, ~.i l keJ\ sa,?' 
tidigt avgick fråll sin post som v. klubbmasta rc. T.ll 
(Ienna befat tning vuldcs köpman Arthu r F lygare. som 
i si n tu r ersattes med herr Jenne!. Såväl omval som 
nyva l vo ro som alltid enhäll iga. Friherre Rålamb fram· 
fö rde styrelsens och övriga med lemmars varma tack 
till de av""llcndc för allt det arbete, de ti ll före ningen." 
bästa nedlagt. och hälsade därefter på samma hjärt · 
liga säll deras efterträda re välkomna i styrelsen. 

I\ led acklamation biföll årsmötet sty relsens förslag 
all föreningens fö rtjänstmcdalj i silver skulle tilldelas 
direktör A. Krogh och herr Erik A. Ohlsson . 

Vidare är att erinra om det \ aekra vandringsp ris so m 
2S.årsmnnnen från föregående årsmöte ställt till sty
relsens fö rfogande_ all utgå i tävlin g inom föreningen. 

Sedan till sint en uv vara nya föreningsmedlemmar. 
efter hänvändelse till ordföranden i frågan om hin · 
no rnllS deltagallde i fä ltskjl,ltnj,lgar, av denne uppl)'",ts 
om anled ningen ti ll styrelsens skrivelse till ~?rbull~s. 
styrelsen idennll nngelägenhet var man klar for supen, 
vilken avllts i gemytligaste stämning. Någon husarvi5u 
b lcv det \' i s~er li ge l1 cj denna gång, men vår hjä lte tenor 
gladde i ull a rall sina kamrate r med några vä l va lda 
stycken ur sina rika reportoir. 

MEDDELA N D EN 

FRAN 

SK}UT

KOM MITT EN 

BANSKJUTNINGEN BöRJAR DEN 23 APRIL. 

Den 23 IIIHiI hÖlja skotten knalla igen ule på ama· 
törernas skjutvall vi(1 Slora Skuggan. Skjutkommil.ten 
hop pas även i li r på ctt livligt delta~ande i s.kolsk ju.l' 
nin gurJl u, trots alt mli ngen kanske e!. unser sIg ha ~ .. d 
och nl d därt ill i sanIIlla " rad som forr om årcn. Sa r· 
"kil l uppmanas (le )ngr: skyltarna all redan första 
skju lclagcn börja triiningen. ." 

relS rörsta tävling figer rum den 7 maj, då fursta 
omgångeu i tiivlingen om Drewespokalen skjutes lIIed 
10 skolt i stående. 

SILVERBRöLLOPSSKALEN. 

Det har be:'!tämts aU å rets lävling om Sil\"crbröl·, 
lopsskålen liksom föregående å r skall äga rum dels 
\id föreningens vå rorienterin g. del" vid S. A .. F: 5 vnr· 
fiiltskjutning. Delta hör ju vara ägnat aU pigga .. upp 
en hel del av \'åra stororicnterare. som sålunda a\'en 
äro \' iilkomna till vAru tfärden. 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS FÄLT
SKJUTNING DEN 19 FEBRUARI. 

Vintersäsongens andra fä lt~kjutning iigde rum uppe 
i lloslagen. 'Målen voro den na gång ~~rck~t svårare 
att triHfa iin de så"o ul att vara, vador mllnga ama· 
tö rer fin"o nijja si~ med en m}'cket blygsam poän g. 
Endast f~' rll S.A .F:ure lyckades komma. över 20t~:. 
strecket. Föreningens grupp kom på tredje pl ats for 
uppnådda 96 Ir. Bäste amatör blev A. Elmqv ist .med 
2,~ tr. , medan goda prestationer gjordes av H. Fnman 
och E. J ennel , som bäda fin go 23 Ir. Mästerskaps· 
ford ringarna ble\'o 2 L tro På tid ni ngarnas prislistor 
finna \' i följande: . 
Kl. M. lO) A. ElnlC\\·ist 2 ~ tr., 13) H. Fnman 23 Ir .. 

14 ) E. Jennel 23 tro 
Kl. IV lO ) C. I\lossberg 21 tr.. 17) S. Lundh 20 tr .. 

18) B. Gardell 20 tr. 
J\ lästersk)1I för äret ble\' Leo Löö\', Ceot~~lsk)lIe· 

föreningen för H plus 16 eller summa 40 traffar. 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS FÄLT
SKJUTNING DEN 12 MARS. 

TredJ'e vinterfiihskjutningen började i dimmigt vä· 
I 'I för iler uppe vid IU cksta men sluta.de i \"li rso . j ' en . 

os.~ amatörer slutade det hel Q ej fullt sli glatt. ly VI 

togo denna gång ell stort ste.g"mol in l eckllill.~ i ' T ör
bundssekreternrnas hedcrspn~ (se Skytteforbundct ~ 
årsbok ), i det 11 11 vi placerade oss på sista p lat s i 
gtupptä\'lingcn med det svaga resultatet. av 9? tro Delta 
bö r dock icke avsk räcka fr åll tätpl acenng nasta g!lI1g. 

,-, 
, 

-
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Den ende amatör som sköt bra denna dag var Lenna rt 
Rönnmark, som " fi ck ihop" 26 tro Tillsammans med 
Löfmark var han den ende a malör, som klarade mas· 
terskapsfordringarna. 23 tr, Dc amatörer. "'0111 blevo 
synliga Ilå p rislistan. skölo som följer: 
Kl. M 8) L. Rönnmark 26 tr .. 20) O. LÖfma rJ... 2·~ tr. 
Kl IV 221 T. Åström 21 tr., 23) 1. Ö"-terdahl 21 tr .. 

35) B. E. Gardell 20 tr .. 46 ) E. Hellsten 19 tro 
10.:1. III 22) A. Kahn 19 Ir. 

FÄLTSKYTTEKARENS JUBILEUMFÄ LT
SKJUTNING DEN 25 MARS 1933. 

Marie Bebådelsedagen avhöll Fält.~kyl ! ekArcn Irarli· 
tionsenligl sin årliga fäl ll!kju tnil1g. Tuv lingarna fingo 
<Ienna gllng en särskild gla ns, därigenom att den heder
värda sa mmanslutningen i år fir1lr si tt 30·lIrsj ubil eulll. 
Dagen till ära hade ett stort antal fältskylleexpe rler 
mött upp från landets alla hörn. varigenom den ä\'en 
eljest hårda konkurrensen i å r säkerligclI var skarplI" e 
iil1 van ligt. Som sig bör \' id ett ~ådall l tiltriiIle var 
skjutningen av det knepigare slaget. För fUrsta gäng 
på myckel länge återsåg mall dct gamla hederliga men 
numera tyvä rr så sä lls) nta m le! a\ rruatfigurer på 
dryga 600 meter. Aven de öI'riga målen \'oro placerade 
på dryga 9.\Stlilld, \'il ket tillsammans med den rådande 
vinden gjorde lävlingell precis så gdr. som man Ön
skar vid ett mästarprov som della. 

Faslän den lilla trupp av fältsk}uebitna amatörer. 
~om deltog i tävlingen_ icke kunde notera nAgra indi· 
viduella topplaceringar, måste man likväl betrakta da · 
gen "om framgångsrik. då \årt synnerligen jämna lag 
placerade sig på fjärde plats i grupplävlingcn cndast 
tva träffar efte r det seg rande lippsalalnget. Ingl"n av 
Stockho lms föreningarna n dde i övrigt högre än ~j äHe 
plats. vilket ge r belägg för aU orsaken lilI Amatörer· 
nai! nederlag dc senaste förbllnd~tävlingarna ii r att vi 
sakna två man all komplettera vårt felllmanllalag. i 
varje fatl ntminstone en mUll . fcm säkra huva vi ieke 
flir nä rvarande. 

I miislerskapstävlingen, som lanns a\ Bertil Svens· 
son, So lna. för 23 träffar och 26 trärfar i hllvud",kjllt+ 
ningen voro Amatö rerna helt och Ilå Ilet orep resente. 
rade, men i övriga skjutningar uppnåddes fiiljalldc 
placeringa r: 
Huvurlfä ltskjutningen: 26) O. Löfmark, 23 Ir.. 32} A. 

Elm(IVist, 23 tr. , 36) L. Hönnmark. 23 tr., 65, 
Y. Zac!.risson . 21 Ir. 

Lagtävli ngen : I) S.A. F. (Löfmatk. Elm(I\' ist, Hönn
mark). 

E\tratävlan mot ring. lkfigur: 45} O. Löfmark. 6/49. 
10.ring. pistoltavla. 6 ~koll: 35, L. RÖl1llmurk_ 39 p .. 

36) Y. Zachrisson, 39 p .. 17 ) O. LÖfmark. 38 p. 

NYA VANDRINGSPRIS ÅR 1933. 

. I del inOIl1 kort utkommandc årsp ro~rall1me l finnas 
I1lt.agna bestämmclserna för fem nyu ppsa tta 1 undrings
pm för tävling inom S.A.F .. vilka hestämmelser anbe. 
fa llas till sä rskilt sludium. De n}a jJri ~erna äro föl
jande: 

.1) F. Gco rgii.Hemmings vHlldrillg5pris i pistol skjll t. 
'Hl1g. 
.2) '25års·männel1s av 1932 vandrinsspris i fiillskjllt -

111l1g" , som ersätter del nu ulgllngna Fl ygare+h 'crus' 

vandringspris. 
rln pris, dock 
klasserna. 

Bestä mmelsernn äro lika som för nämn· 
gynnar handikapen nu mera de liigre 

3) "Sjöbergs pris", vandringsp ris för klassernu 1\1 
oeh IV. 

4 ) " Kaknäspokalen 1"', \lll1d tingspris rör klass 1\1. 
5) "Kaknäspokalell II ", l'and ril1gspr is för klass IV. 
SkjutkolJlmillen hoppas på ctt livligt deltagande i 

arets tä\,li ng om ova n;;tående priser. 

"KaknäspolmlcfI J", 
vandringspris för kl ass 1\1. 

Om dctta pris, en större ~il\"e rpoka l. tävlas lir ligeu 
inom förcnillgens mästerska psk la5s i skolskju tnin g i 
!'amband med föreningcns slatsp risskjll tning: Erövrare 
av priset är den skytl. som erhll llit liig1:ila sa mman
lagda platssiffra inom klass .M vid sumtliga skj ut
l1ingar. SkytL som erhå llit lre in teck11inga r i priset, 
hlir stiindig ältare al' detsamTl\a. 

"Kulmäspokalen ,r, 
vandringsp ris för klass IV. 

Om dctta pris, en si lverpokal. tiil' lai! .\rligen inom 
föreningen." klass IV i skolskju tn ing i samband med 
föreningens statspris:kjulning enligl sa mIlla bestäm
mel~r som för klass M. Skrit tillhörande klass ~ 1. 
,i llen förut som fjärdeklassare erhåll it inleckning i 
pri~ct, äger atl fortfarande tävla om detsamma. Här· 
\id räkna~ hans platssiffror inom kl. IV. 

"Sjöbergs Pris", 
vandringspris fOr klasserna l\1 och IV. 

Om priset tä .. las inom klll~serlla :"\ 1 och IV .,id för· 
eningens årliga slalsp ris~kjuIJli ng. Segra re för å ret 
blir den sk) tI. SOIll vid tävlingen :i 100 m. uppnått 
bä~ta resultatet. Sk)1I som ed.ållit trc inteckningar i 
priset. blir ständig äga re a\' detsamma. 

2S·årsmännens av 1932 vandringspris 
fältskjutning. 

Hätt alt !"vla om dctta pris tillkommer vurje med
lem av Stockhol ms Amatör Förening. tillhö rande ua· 
gon a\' skjut klasserna II- IV :'II. 

Om priset tävlas årligen. Tävlingen äger rum i sam· 
band nle(1 S.A .F:s vårutfätd och de ordina rie fältskjut· 
ni nga r, som a\hållas i Stock holms Sk)tteförbund. För 
de täv lande fast5tällas Jllat5~iffra i en I'a r 11\ dessa 
lä\lingar med leduing 8\ det uppnadda anta let trfiffar 
:'amt !l.1rskild handikap, utgående för sk~ttnr ti llhö~ 
TIllIde kl. " med p lus 9 träffar. kl. I II lDed pillS 6 
träffar. kl. IV med plus 3 träffar. kl. IV j\\ med 
pl us O lräffar. 

Oen ell er de skyttar. som I'id samman läggning a\' 

del uppnådda träffuntalet och o\an !lugillla hnndikuJl 
erhå llit högsta summan. erl.idla p lat s~ irfra I. nen 
(' Ilet de. som uppnått den rlii r/liist högsta summan, cr· 
hJlIla platssiffra 2 dc. I respektive tävlingar lages 
dock cj hän5)n till hö8 rc Jllul5~iffru iin 10. 

Inteckning i prisct erll:l11el" för uret den sk) II, som 
linder året uJlpf)l1l fordringarna för upp fl ) !tning till 
närmast högre klass eller för erhållande av är taIs· 
dipl om ocll som vid sUJlll11anliiggl1iJlg av hans enl igt 
OV8 n beriiknade platssi ffra i fältskjutning vid S.A.F: s 
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vårutfiird SlI mt dc f)J'It ( I) liigsla plats",iHrorna enligt 
"limma beriikni ug vill StQckhol ms Sk) IIcfurbund E- fält 
"kjulninga r uppnåu l iiö~ta "limma. 

Vid lika resultat l'kcr siir~kjutning \id nästkomman
de ä ril för sta fältskjutning i Stockholms Sk) tl erör. 
bli/III . Skulle d ej ~ \..ilhHld ernås. erhalla de som ännu 
haut lika poänger ( 1I1al s~ifrra) inteckning i priset. 

Priset tillfa ller S'lSOIIl ständig egendom den med· 
lem. som för~t erhalti, Ire inteckningar i detsamma. 
Med inteckning i Jlri~ct följer 1'11 hedersp ris i si l\"er 
med insk ription. Intecknin g i della vandring~Jlri" ska ll 
ej Wranleda uppflyttni ng i föreningens mästerskaps
klass. Sku lle ändringa r av de,.sn ~Iadgar befinnas ound· 
gängliga, fAr S.A .F :s st)relsc utse en kommiue av tre 
erfarna fij lt sk) llar inom föreningen atl utarbeta för
sing till sådan iindring. vilkct st)relsen sedan iiger alt 
faststii l ln. 

F. Georgii-Hemmings vandringspris i pistol
skjutning. 

Täl lin g om deHa pri" ~kall ske en gang å rl igen me{1 
It l·mcpi ... tol av ref!, lcmcnl"enlig modell ('nligt ne(lanst . 
!'nue prog ram: 
1) AI stånd 30 m. u :;kott. Slåemle. endast en haml får 

al1\äl1da~. 3 ])rolskoll. Skjullid I min . ~11i1 IO-rin· 
gad pret:i ~ ionstav la (p islol5tal la l. Triiff i IUI lan 
utanför ringarna 0.5 p. 

21 AI,~ tånd 30 m. 6 ~kolt. Stående. fullt nedsänkt arm. 
m) nningen 1110t ma rken. vapnet laddat. Seda n eld 
konllnenderal~. algivns 2 skoll. ett mol lardern 
fi~uren. Eft(' r 5 sek. kommendera" "eld upphör" 
och ulf!,nn~~stiillning inlages. ~Ied 5 sek. mdlanlill 
upprepa" t'1{lghn ingen 2 ggr. :\lål 2 "t. II8Jvfigurer 
hreckicl larandra. 5 m. mellan figu rernas mellan
linj er. 

.J) A,'"r. ,," :\5- 20 m. 6 ,kOli. 5,',,,d,. pi,,,J i". 
I"IIPII('t laddat. L uder marsch mot ma let ~1I'ghas 2 
SkOII, resp. på omkring 30. 25. 20 fl} : :I avslånd. 
Sk}tI filr ~ 1 :lill13 ri{1 skolts algil ande. t'istolen ska ll 
ha lla .~ ~ä kmd vi d förflyltlling . Tid för u\n inaen 
25 sek. i\ llll ringad l / I fi g. 

I ) Avst. nd :{O m. 6 skott. Stående. pistol iII. I'apnet 
laddat. .\lursch utefter en linje par:tllell med skjut. 
\allen. 2 skolt (ett mot vardera fi guren) al'gila5 
innan fö rfl }lIningen börja r. 2. då skytten befinllcr 
sig mittför målet. samt 2. då han tillr}gga lagt om· 
kring 10 m. Tid för övningen 25 l;ek. Sk}1I får 
slann/l lid skotts al·ghancle. Pislol eu siikrad ,id 
förfl )ttni ng. )1 ål en l / I rigur och en 1/3 figur 
bred\,jd varand ra. 5 m. mellan figurernas medel· 
linjer. 

Sk)ttarna indelas i tva kla5ser. en hög re ocll en 
läg re. Till den högre höra resen'· och landstormsoffi· 
ce rare sa mt de sk} ttar. som \'id a rets tävling om Dra· 
kenbe rgs ,andringspri~ tillhört denna eller därvid pl a· 
cerat sig inom dcn me<! avseende å protokollfört resul
tat bättre hälften U\' de tä ,,: la lHle. lill den lägre hi.ira 
övriga skyttar. Lägre klassens sk}uar erhålla lillägg 
mcd 5 p. vid sk jutning I och 3 sa mt 3 p. \'id skjutning 
2 och 4. men få r hög"tu möjliga poäng icke överskri
das. Vid lik a poäl1g går skjuten poäng före - sär· 
skiljl1in g i uHigl sker efter skj utresuhalet inom i ord 
ning 4, 3 oeh 2 skjutnin gen. Vid 2 och ~ räknas 3 p. 
för va rje träff !!8ml 5 p. för varj e träffad figu r. 

AktiIII officera re eller officerare på överg ngsstat 
äga icke rän dehaga i lällingen. Skylt. som tre gån. 
ger erhå llit in leckning i prisel. blir ständig äga re al 
det~amma. Sk}tt i dlm lägre klassen . som med avseende 
a p rotokollförda resultat uppnår minst 75 % al lid 
"amma tillfälle skjutna bästa resultat. lillhör seder· 
mera den högre k la~en. 

STADGEÄNDRING Ä VPR. 

För skytte oeh idrott gemensamt: 

Grosshandlare S. Reidners vandringspris. 

I . Berättigad alt deltaga i tävlan om della p ris 
ä ro al la förenin gens medlemma r. som tillhöra skjut
klnsse rnll I odl II. 

2. Om priset lävlas årl igen. 
3. Den årliga tävlan om prisel äger rum sam-

hand med följ::lIldc f}fa tiivling.:tf: 
a) för('ningel1s se rietävli ng i allmän id rOll. 
h} den I' id föreningens statsprisskjutning för k~~. 

serna I och Il anordnade eXlra·tävlingen mot 
IO·ringad lad a å 200 meter, 

d en inom föreningen anordnad orienterings löp
ning. 

tl) den lid förcni ngem vll rutfärcl anonlnudc fä lt· 
sljut ningen eller om \'år ut fän! någol li r iek,' 
a\hall es nI föreningen. vid annan fähskjulni ng. 
$';0111 st) rel~cn äger he:;tämma . 

tI. För dc om pri~el tädande fa5btiiJle" p lat",siff. 
ror i CIIIM a\ dc o\an i l1Iom. 3 onmämnda f)fI1 tä\ · 
lini-!,arna. \illllarc al prisel blir för aret den. som -
Jd rur I'cderhörande tä,lantle de tre häda plat,~irr. 

rorna sam manräknas - erhåller läg.,lu :, lu t~lImma. 
J)äre.~t fl era tiidunde uP P"ått samma I.igsla s l ut ~lI mma. 
tillfa l le r pri""et den b land dem. som ha r !S törsta antal et 
hii ~ l a placeringar i de olika tävlingarna. Kan id,e Ilel
ler hiirig(,llo ll1 5ii rskillnad ske. avgö res gCllom 10llning. 

5. :\1etlJcm. so m erhållit intecknin g i prise\. mell 
sellurc Uppfl )ltas till H1igOH av skjutklassernu III oeh 
I V, är fortfar alHlc herälligad alt deltaga i läl bu om 
pr iset ; (Iork skall dylik medlem under tävlin ~~ån· t 
hava :1\ lagt stadgade pro\ för stalens skyttcmiirkc i 
gu ld . resp. årtll],;,diplolll . 

6. För att e röl ra Jlri .-;e t ford ras att under läv
lings.~ret ha,a adagt stadgade IHOI dels för Biks· 
idrottsförlnl)ulNs idrottsmä rke Oell (Ids för stalens sk) I· 
lemä rke i brons resp. sil ver. 

7. Pri~et tillfaller för allti ll den. som Ire gånger
, a re sig i följd ell('r icke - erövrat detsamma. 

1934-ÄRS NORDISKA HUVUDSTADS
TÄVLINGAR. 

St~ relsell för Stockholms skyUerörbund har å sam
manträde d('n 22 feb r. 1933 fastställt nedanstIlende 
triiningsprugrum för ] 93 1·års nordiska huvudstaclstiil' · 
linga r. )Träningsp rog rammet är enligt styrel seTlS upp
druA uppgjort al' herrar L. Lagerlöf, Th. I-Iolmberg. 
K. A. Larsson. I-I. Eriksson oeh E. G. Nilsson. 
K vali f iccrill gssk jldn i /I ga r. 

Under 1933 utröra skytta rna t\'å h/l.lifice ringsskj ut ~ 
nin gar il egna förenin ga rs banor. nämligen en 25-
~ko tt s~eric Illot intefll al ionell ta \'la. 300 m. med min~ l 
2.30 poiillg samt eH YL-match med mirl~ 1 2 15 poäng. 

STOCKIIOL IlS AMATtJR FåNEN/NGS MEDLEMSBl~AD .\ 

Ve<lcrbörligen ~t)rkta protokoll häröler sko la genom 
fö renin g;l rnas förso rg in"ändas till fö rbum],.ck retaria 
Id "ellasl före tleu sista av förh llndrls triil1i ngs.;J..jut. 
ningar. 

/'rr/illli/liira ul/ll/5l1i"/5or. 

. D(' 15 skrtta r, \' ilka å förbun<lels tre t riinil1~,,-~kjul. 
I1Illff.l r 1933 uppnå högsIa sammalllagdn poän~"u lllnm 
~a mt fullgjort fö reskrivna k,'alificering ... skjutningar. 
ä ro berätt igade att deltaga i förbundet5 ~ I u tl iga uttag· 
ni ll p:~t äv l ingar år 193 1. 

. r 1931 uttagas en ligt samma g runder 20 1113n från 
{letta !l rs Iriiningsskju lningar va rjämt e 5 man liilj a~ 
alt jämte de reda n 1933 uttagna 15 skytta rna deltaga 

för bundets s lutl iga unagningstävlingar. Till va lkom. 
mille uttagas dc 5 bästa skvtlarna frå n vard eru liren 
1933 och 1931. . 

De reoan 193:~ uttagna sk) ttarna äga r:itt all för 
Iränings sku ll deltaga i 193 1 :irs triining~sk j u t ningar. 

El!3kihllröning. 

De 40 skyttar. som enligt ovan kvalificera t sig fö r 
de $';l utliga uttagningstä\,Jjngarnll, ulföra en~kil d t .. ii
ningsskjutning Ii egna förenin ga rs banor. dels med en 
lit ' lIlatch mot internationell ta,'la. 300 111 .. del s l11ed 
två skjulningar enligt det danska prograll1fii rs!:lAet 
(}i.matcb mot dansk lav la. 250 m. och en serie lig. 
~a nde mot dansk tavla 250 m). Protoko ll från dessa 
:;k jutningar. å vilka ej fordras någ:on ,iss tnillim i lloän~. 
~kola genom föreningarna insändas till förbun d",ekre
ta ria tet. De danska ta\' lorna a nskaffas efler förenin
garnas rekvisi tioner a\' förbundet.) 

Slutliga uttagningar. 

Förhundet anordnar 2 s t. ullagnin,;!läl'l in .. ar mt'd 
25 skott i liggande mot in lernalionell lal la.

o 
300 m. 

I dessa tih 'lingar äro de 40 Sk} lIar. vilka preliminärt 
uttagi ts en li gt ovan, beräu igade del laga. De 25 5k}uar. 
lilka uppnå högsta sammanlagda resultat Ilå des~a Iv" 
tävlingar tillsammall s med SUlIlInan II I' de 1\''' bii~tn 
!t'rierna från förbun dets lrällin gsskju tningar. on"~eU 
li r (2 bästa serieTIla ]933 ell er 2 bästa 19:H ) Illtn .... as 
till förbundets grupp. De 10 biista. enligt J eltn ~}f; I~ 1Il 
uttagna. välja ytterligare 5 sk ytta r. 

Priser och geL'är. 

Till de 10 bästa skyltarna i 1933 års trii ll ing~skjut· 
ningar utdelas minnessaker. 

193~ kommer förbundet (lels all u tlåna gc,iir UI 
försö ksmodell till fö reningarna. dels me(1 mi ntlrr hi· 
drag Iljä lpa en del skyttar insätta ny pipa i !';!IUI 
ge,·är. För den enski lda träningen tilll llllulahöller fö r· 
hundet tavlor och markörer under tre dagar. Dessu tom 
kommer all till de 10 sk\'Harna utlämnas ammunition'!· 
bidrag. . 

ÄIIllrad dag lör lräningsskjulningafllO under 1933. 
.1 ~kjutpro,!;rammet för å r 1933 upptagna trä nings. 

SkjUlningar fö r näSlkommande nord iska skyllctäl'lin
flu r ändras så lunda: 

a) Iräningsskjutningen den 7 juni utgår och i släl· 
lel ano rdnas tränin o"'~s kJ'utn i nO" den 19 alc<>usl i c1 Kak· 

.. '" o 11llS. 
b) tävlingen mellan Stockholms skytteförbuHd och 

H~1s i ngfors skyttekrets om " Landshövdinl! HoserlqlJj ~ l:l 
rnume" äger rum den 19 augusti i stii llet för drll 17 
ju ni. 

:' '' ·'''';;~~~'~:~~~:'';;~~·'';~;~~~~;:;~:~~·~;~~~~'··'''''I 
... "" .. ,,,,, .... , ...... ,, ... ,,,,,,,,,,,, ...... ,,"'",,,,.,,,,,,,,.,, ........ ,,,,,,,, ... ,, ... ,,,, .. "' ..... ; 

V ÄRORIENTERINGEN. 

Demla orientering äger rllm i sa mband med fö r
~äk ringstjäns temä n nens tåding. förmodligen sÖlHIagell 
den 7 maj. Närmare meddelanden infJ)ta i dagsJlre,.. 
~en .5 sportnotiscr. 

TENNISINTRESSERADE 

h:1\a möjlighet komma till sammans för sportens u t· 
Öl ande efter hänvändel se till idrOlldkommittens sek
reterare. 

SKIDTÄVLING, 

Skid lävl in g å 2 mil ägde rum å D. N-s Enskedc· 
bana söndagen den 26 februari. van 'id följande ti<lcr 
uppnåddcs a\' våra medlemmar: 

Seniorer : 1) E. Hunngren 1 t. 53 m. 15 seL 21 
G. Wijkström 2.01.20. 3 ) G. Oden 2.03,20. I) E. El'ers 
2.22.40. S) L. Hönnmark 2.33,tlO. Old boys yngre : I) 
C. W. Falk 2.10.10. 2) R. Frunck 2.1 1, 15. Old bo)!! 
ii l<lre: l ) H. Söderlind 2. 10. 55, 2 ) M. Waern 2.11 , 15. 
31 H. Hörl in 2.14.08, 4) C. A. Nil sson 2.20.05 

l ski{hä\' lingen ingick första avdelnillgen i tiil' l ingen 
om direktör Claes Hulthe rgs vandringsp ris. Ordnings. 
följden blel' här: 1) Hunngren, 2) Wijkström. 3) 
Oden . .J ) Falk, 5) Söderlincl. 6} Waern, 7} Hörlin. 
Bl Fru nek. 9l Ni lsson. 10) Evers, II ) HÖnll mark. 

Diverse. 

De som önska hyra skåp fö r sina kläder pil Öster. 
malms I drottsplat~ torde sna rast sälla sig i förbinde lse 
med I'aktmäsla re Ho lm dä rslädes. 

:\ Iedlemsbladet utkommer nästa gå ng dcn 15 maj. 
.Ma nuskript torde vara sek reteraren ti llhanda den l 
maj . 
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K. A N D E R S O N 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGÄR PRISKURANT ! 

, 

JUVEL E R, GULD. 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 

Stockholm s mest 
moderna tysta och 
komfortabla hote ll 

Förstklassig Restaurant 

Vid behov av Irycksaker 
il/jordra ojjerl (råll 

Utmärkt festvåning 
Moderata priser 

FullatAndigt toilellrum med 
~d till ~arje rum o. dubblett 

T,l. Nam"'Mcp 
H o.mlahr". ,n k "Jln l . I 

DA1N S 
månd ag 
f redag 

• • 
PALLAS TRYCKERI 

Billiga priser, 

89 Odengatan 89 
Telefon 323043 

Snabb leverans. 

AMATÖRER! 

Eli ",. ",'m nYlI s/ltrialmlJnJler. kopill liV 
tamil/al ,illla Klrmamal/a. Inne/ull/er 

72 alika jli'7ln)'anser. 

Efter dagens skytieresultat vila 
Ni Eder bäst pä en god och stil· 
full Onoman, och njutningen 
blir än större om golvet är be-

klätt med en vacker malla. 

Gtöm ej all köpa dessa hos 

ENGHSKA MAGASINET H, 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1933. 

". 

Sk,,"dina"iens &lörsta S/ledal"fftir 
I mM/DI, E'mtlner Q('h o/loll/lIner. 

-

Stockholms N:r 3 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte, 

28:de ärg. föreningen ,tiffad den 21 september 1890 1933. 

Rad,kllon"nt .d, ... : U tdelas gratis till 

föreningens med lemmar 
Ansvarig utiivare: SVEN SVENSQN BIRGER IVERUS 

S • • a.lr". 125 

Stockholm T_t, 381808 

~nllll'I "'lllllllllllIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIU111111111111111111111111111 1 .,111111111111111111111111111111111111'111111'11111111111111111111111111111111111.111111llllllllllllllllllltlllllllllllllll lll llllllllllll.: 

Iv Å R U T F Ä R D E N 
Särskilt förhyrda bussar avgå frå n Nybroplan kl . 9 f. m. precis. Uppehåll vid Räntmästarlrappan , 

vid Slussen, för påstigande. Avgift för resa tur och retur är Kr. 2: - för herrar samt Kr. 1:
för damer och skolungdom, Matsäck bör medtagas, Hemfärden från Snickartorp kl. 6 e. m , 

MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA, 

T Ä V LlNGSPRO G RAM. 

Fä lt skjutning: 30 skott. 
K lassi lldelf1illg-: 

A. Mästenkapsklassell. 
B. IV klasseIl. 
C. III klassefl . 
D. I och II klasserfIa. 

Iflsalser för A, B och C Kr. 3: - . för 

! Mästerskaps:ä~I:'n;: -;8 skott. 
= De 12 bästa skyttama från f'i.1tskjutllingen 
~ illom klasserna A ooh B uttagas till för-
~ nyad tävling. Dell som uppnår hÖII',ta 
~ sammlllllagda haffantal fråR de båda täv-
~ lifl'lerna förklBras för årets f.il tskytte-
~ mästare inom före niflgen. Misterslcaps-

EXlratävling mot triangeltavla: 2 
3 ,;rällande slco tl. Valfri 
ställfliflg. Tid 2 mifluter. 

provskotl och 
retlemellterad 

Klassifldelniflg: 
A. Mislerskapsklass<"fI sam t 
B. Alla övriga skyltar. 
En omskjutning mot förn ysd 
Insats Kr. 2: - för all •. 

IV klassen. 

insats. 

Damernas tävling: 2 provskotl och 5 rillande 
skott mot IO.ringad pistoltavla. Valfri 
slill fl ing. Iflgcn insats. Gevär och a mmu
nitiofl tillhandahålles gratis. Efldast av 
förefliflg<" fI tillha ndahålle fl ammullition fir 
all vändas idellIla tävliflg. I ~:~I~~~a:~dast ÖpP~fI för S. A. F:, <"gfIa 

1= '" " ''' ... ,". _.,,'~ ~"-,- , .. ,," ~ · . . - - ~. ,. ,. -- I 
önska, deltaga i tävlingarna, dock nlt clldas l S. A, F:s medlemmar ägn tävla om för vårutf irdell = 

~ uppsatta vandriflgspri, ",mi i misterskapsliivlillgcIl. ~ 

iiu muumulUuumuluuumuullllluumUllllIunuHlUumuuuulUuUIUIIUlIlIlIIUlIllIUuumUIUUUUlunumuumUIUIlUIIIUI:lUIIUIUIIUlumUUIUUUUUIUUUIlIIIUIUIIIIIIIl;'; 
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i.;···· " ................................................................................................... :; 

MEDDELANDEN 
f RAN 

STYRELSEN 

L ...................................................................................................... ~ 

Nya medlemmar, 

Del/ 25/ 4. 

Dirckli)rcJ\ Gunnar Pa lme. Ö5termalm~gatan 3u. 
Tjäll.'IC!11IlIlI1CrI Georg Saller. Svarra regatan 3 " 
Tj iillslcmnnncn Ivar Au gust Thörnborg. B o~lllgs. 

Näsii) . 
Korre~pondl'ntcn Arne \\ 'aldcmar Lundgren. Bihlio· 

tek';J!lltan 12. 
Lage rchefen Erik K ri~ lian HagaT I-I jcrl;;son. Pon toniiir· 

)lnlan I. 

Riku köldens tävlingskommitte. 

Löjt nant Gyllens\'ärd som i vin tras avsade sig ~i ll 
krävande up pdrag i denna kommitte har förrn IlS all 
k\'a r"l& } nerligare ell år. yilkcl föreningen ej kan 
vara Ilog l(lrk!l;,1nl fiir. 

[fler major Tonlen SödcT(jllisl invaldes civili ngen
jören T orslen Å~lrölll. röreningens klubbmästa re. 

VÅRUTFÄRDEN. 

Aret s vRru tfiird gå r till Snickartorp 1'1 Viirmdön i 
likhet med fiir cgihmde år. Även nu är det Fru Egne]] 
p:' Vc1amsuncls Gå rd so m viiivill igt uppllltit s ina 
fn gra marker för oss. och vår föreningskam ral. hov!". 
notarie Bis in g .sOlIl vari t den förmed lan de länken. Mun 
kan möjligen invällcla all helt lI~'a om råden kunde 
locka mern. mell som i fj ol regnet sto(1 ~om spön i 
hacken blir det på säll och vis nyll i alla fall. So len 
kommer all stråla i all .. in glans. det är inte enda,.t 
J!" ubhen i Enskede som säger det. Den ,;om stanna r 
hemma, kommer all billert få å ngrn si~. 

St) re l ~en ha r ock med slörs ta tacksamhct tackat 
ju lill (leIta erbjll(landc och uppmanar me(lI emma rna 
lltt inte försitta tillfäll et att få tillbringa en l,c I da1! 
tilbammnnti med goda \änner och skrttekamruter i 
en av de \'ack raste nej{ler som fi nnas inpå hu vmlShl
d/·n. Glöm dock ej matsäckskorgarna. 

Fältskjutnin ge.n ordnas av föreningelIs fiih"lqlleex· 
pert Bo Gyllensvlird sa mt G. A. Rising. Oell kunna \ i 
'lIra lug.nu för att de gi)Tl\ 'det hii5ta miij liga för alt 
nllu skol l! b li va he lAtnu. 

Lägerplat~eu li,!!;gcr ulld eles ill\'itl eJl förtju sa nde 
li ten insjö. ditr' också en Indll med torrl hö finnes all 
krypa in i oln 

Fiirden gll r med bU!lsar f rå n Nybroplan kl. 9 preci~ 
som ,Ilerviiwla kl. 6. 

NYTT VANDRINGSPRIS I LAGSKJUTNING. 

St)rclscn har i claga rna emollagil inbjudan ti ll lag· 
liivling mot Jönkö ping:; Skyttegille genom förmedlan· 
dc Il\' \'å r \. 5kjutchef för uögra år sedan. Fr. Weld· 
land . Alltsc(lun Weidland rI ) lIade t ill Jönkö ping hur 
han hufl t!luke I'a att kUllIru f en skyuetä\' ling till 
., tand mellaH de!'~u hä~ge fö reningar. och nu har tan· 
ken tagil fa st fo rm. Men Weidland är inte ensam. vi 
Im fl ere "'u mat örer" i den studen. , ' ilka ti{ligare varit 
hla nd dc rn('~t akt iHI illom S.A.F. och vi lka vid n erc 
t i lHiillcn \ il'at s ig minnesgoda. De minnesgodu \'tiu· 
lIer. vi ikIl pa dl'Ua ~iill nu ~iika vidmakthå lla kontak · 
t{'1I n1('d ~ i n ~llm l a förr'nin g och där till hoppas att en 
tiivlill g 11\' della ;;: la g skall i någon mån kunnu bidragu 
till :,vcIIsku ~kytlcrörel sells fo rt~alla utvecklillg ä ro: 
tHJvokutfi;;ka lcn L. B. Sehånherg, disponenten E. D. 
Hagström. in ).!;l'lljiirc ll N. Wuldill ge r samt uvdel ning)!. 
chefen Fr. Wciclluud. St) relscn fii r Stockho lms Amatör 
Förell ill;.\ hur tacksaurI accepterat deras försla g och 
II OPIIOS ;I ~i n .~i d (l 1111 läl'lingelr kommer nll utfalln 
\"iil (}Ch alltmer !l;tii rkn handcII skyltarna emellull. 

Stad~!l r fi ir dclla valldring.~pris kalltu "'Amatii rerna,. 
i J i:l/l]"ijpill~ l :rrH lr in~sJl ri s"' inrl)ta här nedan. 

" AMATÖRERNAS I JöNKöPING VAND· 

RINGSPRIS." 

"Amatör(' rnu~ i J i:inköping Vandringspris" mellau 
Sloelho lm>1 Anrtltör Förening och J önköpings Sk~lIe
.cilie. 

§ l. 

Tiivling: om pri~ct ~kall äga rum en gll ng årligen 
linder maj- jurl i må nader å dag, "a rom överenskom· 
mel se triiff:IS mell :11I (le h:llla fören ingu ma. 

~ 2. 

T iivlillgcn iir Cll lagtäding. i vilken vardcra IÖrcllin· 
f!cn iige r upp~tiilla ett lag: om 10 skyltar. - Sk riftlig 
Hu mid:llr om dc i resp. lag ingående skyttarnas namn 
~knll 1I11'IIan för ellinganra utväx las senast 2 dagar f,ir e 
liil lill gi-Jll~{·n. T vennc slIppieant er få anmälas. 

§ 3. 

S\..jutningen skall äga rum å föreninga rnas hemma · 
hnnor. - Varj e i tä\' lingell deltagande skrtt har all 
mot \':wlig S.ringad tavln avgiva " 'enue precisionsse· 
r ier i reglementsen liga skjutställningar. Tid för \'nr· 
(lera ierien S millut c.r. ;~ provskotl medgivas före den 
förs tn seriens början. 

Vi/I utrukni ng av skjutrcsultalen angi\'as för trärr 
inom femella n;; ring 6 poäng. 

§ 4. 

Ind ividuellt täv liugsrcsultnt är SUlllnrall av de tl'~ 
se rier en ~k}lt losslIt (mux. 120 p. ) . 

Sllso tll Jagresultal räknas summan av dc 8 bästa i II 
d;l'iduella resultnten. 

§ 5. 

Segra re för :ir"ct i tu\' lingen bl ir det lag. som cnl. § 
). mi lt l,iig~ I;' lagresu ltlltcl. Skulle därvid bli da lagen 

r -
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ha,'a uppn:i ll sanurlU poiingsumma. skall sä rskillllaJ till 
HI rdera lagets poäng liiggas Ilionde lug<lehaga rens re· 
I"ultnt. Skulle även därefter poiingslllllman vara lika 
jiinnä l t ionde munnens resnltut medräknas. - Kan 
~]"iIlnnd i poäng ändock icke uppnås. skiljes en ligt Le· 
~1 (immd!'Crna i ~iil hUlde progra m för den f rh iii iga 
~]..) I teröreI sen. 

§ 6. 

Ud lag. ~om 3 gåuge r. 111<"11 eller 1It311 ord lri ng ... följd. 
~I'grat i tiivli rrgen. til lerkiinnes Ilriset för allti d oe!. 
~ka ll detsamma därefter uppsIäIl as till indi\,j{luell lA V
l ill~ inom föreningen enligt g mnder dennas styrelse 
iige r bestämma. 

Priset skall 11\' segramie förenings :.' t) relsc förvara~ 
inIiii niista t ii l · li ng~tillfä l l e och är densa mmu under 
tiden unsva ri g för {Jet. 

På p risct ska ll gen011l segrunde fö reni ngs för sorg 
oeh ]lA dess beko~tnnd ingraveras förenill gens namn, 
:ht al ~alll t p0511g. 

§ 7. 

Tiivlil1gen skall iiga rum under kontroll av tvenne 
\iilkiimla per;;oner. av vilka den elle skall leda sk}!· 
tarna på \al len under det att den andre ska ll kontrol 
lera protokollföringen vid tavlorua . 

A\ kont ro llantem a underskrivna tä\' Iingsprotokoll 
~]..ola utväxlas mellan förenirrgn rna inom en vecka cfler 
t:iv lingsdagen. 

§ 8. 

Dc 1>ada i tiidi ngen deltagande förenin ga rna 1'Ilp' 
~iilla . som indi\"inuellt pris \' id varj e tävl ing Cll si lver
jetong i etui. alt ti l ldela ... biiste man i motst nda rlaget. 

Dock må dylik j etong icke mer än cn gA ng tilldela ~ 
~:lIn l l1e skytL Skulle "kylt. ~om tidiga re erövrat jetong. 
uuyo hlivu bäst inom sitt förenin gslag. skall je tongen 
uldelas lill und re man o. s. v. 

§ 9. 

.l\ led tii\'lillgen kombiIleras en individ uell tävling 
~Al 1J1rdu : 

Varj e deltagande skylt erläggcr eH obli,!!;a tor isk in· 
MIs uv kr. 2:- . vilka medel skola insändas till ;;t )'· 
felse n för Jönköpings Skvllegi ll c sa mt idigt med lag
anmä larr. Av insatserna influtna medel komma all oa\,
kortade am'ändas t ill inköp a\ rni nnespris från tä\'
lillgerr. Dessa p ris skola till liimpligt antal t illdelas de 
~k) lIar. som äro indi\' iduelh häst pincerade, oavsett 
\ilket lag de til lhö ra. 

§ 10. 

Skulle ändringar i eller tillägg till de;;sa s ttHlgar 
\"i~a ~ i;::- erforde rliga. må s dana vidtagas 5C(lan ele 
hada fö reningarnas st) reher tiro fullt överens om 
liimpli~l. e ten därav. 

Jönköping och Stockholm i maj 1933. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

SKjUT

KOMMITTEN 

PRISER, SOM UTGÅ VID Fö RENINGENS 

VARUTFÄRD. 

Fabrikör P . Drewes' vandringspris. 

Pris(' t tilldel as för li ret dcn JIIedl em. ~om vi d Vllr' 
IItfiirdcH uppnår högsta träffantal. Erövrare för rn örcl 
\/lf Lennart Rönn mark. 

Henrik K jellers vandringspris i fältskjutning. 

\ ' ~ru t fä rdellS fältskjutning utgör den spiinnande fi· 
nalen i årets tävla 11 om detta prj ~. en tä \,lan som för 
ölrigt började f rån och med första fä ltskju tnin,!!en 
r'fter förra årels vlirutfärd. Resultatet vid \ti rutfärden 
kan \'ara avgöralule fö r prisets öde fö r Aret. Pokalför· 
!l;varare är Lennart Rönnmark. som nog få r det be· 
8värli gt all för,,\'a ra sin plats. Alla klas;;er ttida om 
delta pr is_ la1\'id hand ikap tillämpa~. 

Silverbröllopsskålen. 

Oriellterare och andra idrollsintressef/lde inom fö r· 
{'ningen skola passa på all i nr deltaga på vIi rfiilt skjut. 
!lingen på Viirmdön. Fiil t.skyttet måste intressera ullA. 
och diirrör gä ll er samma bestiimmelse iivcn i ~ r rör 
di'!ta wUlflr ingspris. 

Jubileumsatatyetten_ 

Om della pris til\,los inom k lass fyrti ocll mii8ter
skapsklassen. och vårfii ltskj utningen ingår hiiT\'id :,om 
en av de tre avgörunde sk jutninga rna. 

Färngrenska priset av år 1923. 

Alla kla5ser deltaga i tävlingen om detta \'and r ing~· 
I'ri~. so m älen lc{les försiggå r \·id tre a\' årels skjut . 
ningar med \',hutfärdens fä ltskjutnin g ~om ett \' ikti ,gt 
led. 

25 års-mÄnnens av 1932 vandringspris fält

skjutning. 

Detta ]lris skänkt nv d irektör S. 1\"1. Berl in. hovr.~ 
nutarie G. C. Boh·ie. köpman H. F. Forssberg. general . 
k on~1J1 C. G. F. Hagström. kuplen E. Kilbnder och 
bankkassör E. Beutersk iö l<1 är en d irekt fOI· t~iittll i ll~ 
uv Fly,!!"ore- Ivcrus vpr .. vi lket röregilende å r fiir ulltid 
erövrudes !I V Lennart IHirmlll/lfk. 
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Som framgår av 1!Iadgarna i föregående nummer a\ 
Illed lemsbladet. ävensom nv programmet för årel, täv· 
las om della Ilris i SlImband mcd S.A.F:s vårutfärd 
och Stock hol ms Sk) tteförhunds ordinarie fältskjutnin. 
ga r. va rvid tillämpas handikaptillägg enligt särskilda 
be:tämmclser. Vårfähskjutningen ingår alltså som ett 
\ ikti,et moment i å rets tävling. och torde sk}'lIarna i dc 
Ingre klils~rnn ob!crvera huru förmånligt handiklIpen 
är uträknad för dessa. Alla klasser deltaga sAlunda. 
Varje skylt som erö' rar inle<:kning i detta pris tiller· 
kännes rör året en minnesbägare i siher. 

Grosshandlare S. Reidners vpr. 

Skytte och Idrott. 

Slivii l i nrsp Tog rammcl som föregående nummer 11\ 
I1Icdl eJll.~b l arlcl finnas fullständ iga stadgar för dettn 
vandring'spris, ~om särskilt är tillkommet för de liigre 
k laSl'crnas skyttar och id rottsmän. Om något pris kan 
locka dcn ,·crkli ga ~po rtmanllen till (leltaga!Hle vore 
viii della. Det är inga kon5tiga och omöjl iga saker 
som fordra .... vcm som l!c lst kan ställa upp med dc 
~töHta utsiklcr aU vinna tävlingen. 

HEDERSPRISER VID VARUTFÄRDEN. 

Till dcl bcriik!lade ~tora dehagareantalct "id ,urul· 
färden komma många hederspriser all erfordras. och 
~kj!ltkomrnitti-n kommer därför aU ,'ara alla ädla dona· 
lorer yllerst tacksam för bidrag, stora eller små. 

Hill i ll;; har ~om hcderspriser upp~tälhs tvenne. a, 
förcninp:cns la gskyttar eröv rade priser. dels dd Stoe!..
holms TitlninbO:"~ ,n,,,,,I..)ttctii,-l ing- i fjol och dcl!> vhl 
Fiih~k)ttck rCIlS jubilcumstävling i mars månad dclla 

r. Dessutom komma ··bri(lgegublHlwa'· med all sii
!..Crl,!'t med ctt pa r priser SOUl vanligt; kommittcll Iror 
~ig kllnna l'1\. förlHlll{1 framfiira ~ i tt var ma tack. 

För skyttar tillhörande klanerna l-III. 

Dct är vissc rli gcn ~anL alt det mest finnes äldrl' 0(;11 

lllera erfarna skylIar illom vur fö rening, med vi lku del 
för dc yngre sk) tillfila iir sÄ rdeles svårt all konkur· 
rem i f råga om vlira vlllldringsp riser m. m. Styrelsen 
har ock noggrant beaktat della och genom handikal'· 
I,e"tämmehl'r gjort alt skyIIllTIla i de lägre klassernu 
numera gladeligen kunna göra sig gällande. Om Ni 
skylIar genomläsa årsprogram met finna Ni läll all 
nem uv v ra \ärdefulla priser äro inom räckhåll för 
(len som glir in för saken med alh'a r. Det i år n) till · 
kOllll1U 2S·:'Irsmällllclls fran 1932 vp r. L e:o:. är ju till 
S) lIe~ ~nmka väl tillrättalagt rör Eder. men det gäller 

i alla fall all \ara med ~ ofta som möjligt och ,·crk· 
li::en ~öka ~öra sitt bästa. Varje skyn bör söka deltaga 
i de olika tilvlingarna. framförallt fältsk)'lIel. och dilri
/l'('nom ~!..lIffa ~ig del! skjutskiekli~hcl. som fordras för 
IIl'pfl} uning till högre klass. 

Andraklassk}lIarna skol a siirskilt lägga märk c till 
" JII11 iorgeviiret ". 

Pistohikjutning. 

Om pi.~tol~!..jlllllinlwrna lien 5. 12 och 19 maj ~amt 
liivl ing:Hll(1 Olll Stel1 Orakl'nhergs Qcll F. Georgii.lIem. 

ming ... val1llrinWll ri~cr erinra" och uppmanas "amatij, 
rerna·· at! flitigtlleltagll. Vi hämisa till 5tad~aTlla /Ilc.1 
~ina llalldi!..aphe~ t älllme1i;Cr 111. m. 

" Kräftskjutningen." 

l\ ledll'lIlmarna göra.;; nl'pmärksmnma pa att elenn'l 
~!..jutllill:; numera int[lgit~ i programmct och i ilr !..om· 
mer den 2;{ allcllsti. Då någon )lIcrligare titl!lillg ej 
utkommer f.irc dcnna ting. uppmanas allu att liigga 
~Iagen pil minnet. 

Dc .~k) tlnl' som unska delta<;a. allt ingen i lap; clll..'r 
intlil'i!1udlt i tä\'ling om Götcborgs Pokall!ll, H iks~k;·II· 
den. i Stod.holms T idn in gens riksskytlctävling m. rI. 
he<ljlls \ara \·jinligll all i god tid göm unmä lan härOIll 
till !lkju lchefcn eller kommitt<!I1s sekreterare. Om ,." 
görl' .... underlätt!l~ i högsta grad kommitti-rades arbett> 
och ri~\...crnr man ej att gliimma bo rt någon. I)t·"~:1 
tiivlingn r iiro i högsta grad n}lIiga och nöjsamma. En 
Jidig iln~ l lItnillt:' iir god reklum fiiT föreningen. 

EN SANN JAKTHISTORIA. 

Uti lilr finna~ cll ar"möteshc::,lut 1'11 all föreniIlA{'n~ 
lllClllcm~blad ellda~t mu illnehalla s . k. sakliga urtikl!ll 
"ll-(,m me,lddanden fflln !..ommitti-crna. reJeral a, tiil 
lillgllr. I'ri;;;li~lor III. lll. lJettn emedan dct under l'n IHI 
liing-c "eI lnII -.VUllllell period.n bladets till\llTO hrukade 
int räffa. Ull retlnktörl..'lI ,i{l irnkad ikrullisk?) ma m i· 
~ kri]J!n;id id,c knnd e motstil fre51e1~ell all tillgripa 
sl'allf)lllIarl i form liV kå,.ericr. ~om hrfullllos liil rc· 
!..r)tkln~~i~1l fiir amatörernas smak. ~ lin hiivun rör (Iell 
.o<trii llgc redllktiircll iir därför ~anska läuförkla rJig. (\;1 

jng il·ke drar mig för alt in~ärl(1a följamie icke 1,lott 
!.. .. ~eri ul(lll dcs5värre till och med jaktkiiseri. T } ~:"i. 
dann brnkll ju allra minst VII ra av dcn ar!. all de kUllIw 
kl(l~ ~as IIlltler lH gOIl a\' ovanstående såsom 10\ liga (111 -

sedeln rubriker. l\ len "om ursiikt få r jag väl framhIllIn, 
dcl ~ :lIt jaktelI visserl igen som sig bör intar en fnllll · 
"kjUICIl mcn ej ullenahiirskande plat;; i manu5kriplt't. 
. lcI ~ nit det hein har ell \' is::,1 samband med S.A.F::\ 
,. rutfiird ... amt del s att jakt momentet mot allll rep;lcl" 
't;rkligcn iir med sanllingcll överensslämmande. 

Fiir all inte bqta av alltför mycket mot tlen uvriga 
.. "tCII ~\..a ll jllg des~lllom fiir5öka göra adlancllinp:cn 
~(l lorr "om möjligt. trot~ det att ekan efter vinlCrupl'· 
läg);1;nillp:l'" läckte bet)dligt. 'J\.:i amatörer. ,·i kunna 
excmpel\i,.. kalla dem Hisin~ och Gyllens,'änl. ~utlo 
niimiigen i etl d) likt ~o ll i ftirel med aU viuja CII al 
dcn fiir~tl!ämllJes r)~$jor pa en Wrstkla,:;;;;ig peppar
rOI~p:iiddll. UCl3pningell utgjordes liven 6 mm. ~tlltl
:-art'. En viilgiidd !..raka kormller flax3 lHle utefter ~ k()}!~· 
knnteJ!. Gripen ,II· jakti\cr gript'r Hising ge\äret. re-cr 
_i;:: upp (Ich rii rklarar under G) lIen8\'ärds och sko:.;· 
la!..llI rCfl-roddan:ns ironiska gliid j e)ttrin~ .. r. nll hall 
iilllllur IIcdlijg~a del vi lda djuret. A\'sland c:a 30 mc
tt·r. g"l1~ka ~ I ark bläst. en kriin gandc eka. kulgeviir odl 
fii j:!cln i flykt. Vi tilla ditii' mera artigt iin förllol']! -
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ningsfullt då skoIlet går. Piff - det löter nästan löje
\,tickande med miniatyrgevär i skog och mark och pli 
sjö - sannerligen störtar inte kråkan tviirt Illot mar· 
ken. Den oanständigt skickl ige sk)uen förklarar "is· 
serligcn med klädsam anspråkslösilet, aH kråkan är 
tam och inlärd att uppträda på delta sympatiska sätt, 
då jaktherren har någon gröngöling (Gyllensvärd) i 
"äJlskap. l\Ien när vi komma i land med "1\1" gädda 
finna vi kråkan stendöd, och aU låla skjula sig kan väl 
knappast bli någon vana. Sådana skoll sku ll e vi göra 
i stIlende i sista serien på Göteborgspokalen. 

Nu, vår egentliga uppgift va r ju all på Velamsunds 
ägor rekognoscera lämplig terräng för S.A.F:s vår
utfärd. Vi åkte och traskade omkring både länge och 
väl, men det mä rkliga var, att där Vår J-I erre hade ord, 
ntlt till med finfina kulfång och smakfulla avstAnd. 
dÄr hade människor helt lättsinnigt placerat hus och 
vägar, som faktis kl vo ro i vägen. Nu Iro IHlturligtvis 
herrar mästcrskyttar. ing:l nallln för all del. atl hiir 
ska ll slipp ra ut några tips beträ ffande mål och av
stånd, men dcl torka r al lt in. Ty därom vel jag inlet 
själv iin uu, IllCII fä ltskjutning blir det. 

Efter denna underhållande inlednin g kommer jag 
nu ä ntligen fram till den egentliga a,'siklen med dcsSil 
rader. ty en avs ikt finnes verkligen och den innebär eH 
all,'a rso rd. När man har Iyckao att så nära en huvud
stad få ,'amI Ta i dessa Ilärliga marker, när man får 
höra gäddorna sli i vassarna, få r skymta rådjur och 
skogsfågel, får se morkullor fl yga upp framför föt· 
teroa och kan finna älgklövarnas avtryck i sänkorna, 
då känner mun ett visst ansvar inför att leda ett band 
av stadsbor hitul. Del är ansvaret för all naturen p 
aftoncn målte kunna gå till vila lika obefläckad (från 
patronhylso r, papper ev. tombuteljer oeh annat. som 
stadsbon ä lskar all strö omkrillg sig), som den om 
morgonen vaknade. Diktatur med enskilt eller demo· 
krati lllcd delat ansvar är ju den ingalunda lättl östa 
frågan för (lagen. Men i della fa ll hoppas jag aU samt· 
ligll amatö rer och deras vän ner skola "lira överens 
om, att vi alla del II ansva ret för ett hälls)'ltoifullt upp
iriidande mot den mark VI~ gästa. 

Bosse. 

S. A. F.-J. S. G. 

Den första tävlingen mellan dessa bAda föreningar 
hölls A hemmabanor söndagen de.n 7 maj och resul· 
lerade i förlust för oss. Nigon träning all tala om 
hade ingen fått så här tidigt på säsongen, ,'arken yi 
eller vira motståndare, men då ingen annan söndag 
stod till buds, p:'l grund av ett redan fulltecknat pro· 
gram. var det bara all söka göra del bästa möjliga. 
:'Ilen värre var att poängerna regnade bort för 053. 

Lantbruket hade en stor dag. ~lan kan visserligen tyc
ka alt vi "id det här laget borde vara yaoa med useh 
väder sA snart en lagtävling lik dcnna s.kall äga rum, 
och i del längsta hoppas man all, om ej precis bliva 
gynnad av Irekan, åtminstone ej bliva missgynnad. 
Stockholm hade som de flesta kanske vcta den största 
nederbörden i hela landet jusl den dagen, 17 mm. mot 
exempelvis 2 mm. i motståndarlägret - och därtill 
en hård och kall bIlst. 

Dock inga bortförklaringar, IAngt ifrån; vi hade 
tro ligen fåu stryka på foten i alla fall, Oell vi I)'ck. 
önska J. S. G. hjärtligt och uppriktigt och lova all 
komma igen. Deras resultat är utomordentligt vackert 
mcn förringar ingalunda värdet av våra egna skyttars. 

RESULTAT. 

jonklJpings Skyttegille. 

[" fii!:" 
Skjuten \iii" 

BI- .kott To,.lp. poin,. inom S·etl 
(S·ett år 6) 

~'. Wcidland ...... 99 H 113 
S. Sundholm ...... 98 11 109 
H. Ln rsson 97 12 109 
G. Janze ......... 97 12 109 
B. Andren ......... 94 14 108 
C. O. Huda ...... 97 10 t07 
fl. Stahre ......... 91 12 103 
A. Prceman . ..... 92 10 102 --

765 95 860 
eller i medelta.l 
per skytt ......... 95,63 11,87 107,50 
N. Waldinger 93 7 100 
Arv. Jdebn 89 4 93 

Stockholms AmatlJr FOrening. 
En point 

Skjuten tillin 
11Ir okott 

poi",. , ....... S ... U 
(5 ... " år 6) 

B. 1<::. Gardell ... 99 13 
E. Helisten ...... 97 11 
Y. Z!I.('hrisson ... 97 10 
fl. Friman 95 9 
T Björkman ...... 92 9 
A. E1mqvist ...... 92 8 
O. LöfmRrk . ..... 9:{ 6 
B. G.rJlensvärd ... 89 9 

754 75 
eller i medelta.l 
per skytt ......... 94,25 9,38 
differens ............ 1,38 2,49 
L. Rönnmark 91 7 
J. Österdabl ...... 89 8 

SPEGELN T. O. M. 7 MAJ 

Artal.diplom. 

Björklund. O. . .......... . 
Björkman. T. . .......... . 
BI ix, R. . ........•...... 
Elmqvisl. A. . ......•..... 
Flygare. A. . ............ . 
Frimau, H. . ............ . 
Gardell, B. E, ........... . 
Georgii-Hemming, F. . .... . 
Gyl1ellsvärd, B. . ........ . 
Helllming, E. . .......... . 
Hessler, E. ........ • ..... 
Hellsten, E. . ..... . , •..... 

49 49 48 
49 48 47 
50 49 49 
4947 -
48 47-
50 50 49 
4948 -
49 49 47 
50 48 47 

49 49 48 

Totalp. 

112 
108 
107 
104 
l OJ. 
100 
99 
98 

829 

103,83 
3,87 

98 
97 

1933. 

5045 -

505050 

50 --
50 50 50 

50 50 50 
45 
50 --
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Hj orth, A. . . . . . . . . . . . . . . . 47 - -
lverus. B. . . . . . . . . . . . . . . . . 48 48 47 
Jellne!, E. . . . . . . . . . . . . . . . - - -
Larsson. I. G. . . . . . . . . . . . . 47 47 -
Lundberg. H. ............ 49 48 -
Löfmnrk. O. ............. 48 47 -
Odfn, G. ................ - - -
Peterson, K. A. ... ....... 49 48 .8 
n Önnmnrk. L- ............ 49 49 48 
Tengstrand. A. W. .. ...... - - -
TengHdl. I. ... ........... 47 47 -
'flmm, Percy ............ 48 - -
Was.!!hergcr. E. · . . . . . . . . . . 48 -
Wijk!l riim, G. · . . . . . . . . . . 47 47 
Wrnnge. G. ......... 
Znchrissoll, Y. · . . . . . . . . . . 50 49 48 
Åström. T. H. ......... ... 47 
Östcrdnhl, J. ............. 49 49 48 

Guldmärke. 

Brundin. C. 
IvefUS. O ................ . 

49 48 47 
/17--

Silvermärke. 

Fredborg. Th. . ........... 49 

45 - -
- - -
50 - -
50 .5 -
45 - -

50 - -
- - -
- - -
45 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
50 - -
- - -
45 - -
50 - -

Stockholms skytteförbullds förstu. träningsskjulning 
rör nä::tkommllnde nordiska huvudsladstä\' lingar ägcr 
rum oll!.dag('n dcn 17, muj l..t. 4.00 cm, vid Stora 
Skuggan. In51ä l lclsetidcn för skjutning utgår kl. 6.00 
cm. 

Skjutningcn är llppcn cnuaH för 4.·klas.sens skrtttlr. 
T äv lan om '· Harald Sold mans minnc" sc lirsbokeu 
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MEDDELAN~E~" 
FRÅN 

IDROTTS

KOMM I TTEN 

S. A. F" PRISFOND FöR TIOKAMP. 

Stadgar. 

§ 1. 

i\ rHlumblct med denna fond ät detsamma .som fö r 
idrottsmärket. nämli gen att uppmuntra idrottsmän. i 
synnerhet inom oldb)'sk lasscn, till fortsatta id rotts· 
övni ngar. På grund h ärav tävlas årligcn om pris en· 
ligt nedan närmare angivna bestänlmelser . 

§ 2. 

Vinnare a\' priset blir varje medlem. som genom 
deltagande i S. A. F:s mäste.rskapstävlingar i tiokamp 
undcr ett flcrtal år uppnått en sammanlagd poäng. 
summa In' 25 .000 poäng. 

Till g rund rör Jloängberäkningen lägges den ofri· 
eiellt utriiknade verk liga pängsumman. 

Den ~räkllade poängsumman är för medlemmar 
fran och med det år, under vilket de uppnA 32 Ars 
Alder. till och med del ar. under vilket de uppnå 80 
Ars Alder. lika med den \·erkliga. rör med lemmor uno 
der tlellna ål der divideras den verkliga poängsumman 
me,1 tvA, och rör mcd lemmar över derma ålder multi· 
pliceras dcn \erkliga poängsumman mcd lvå. 

§ 3. 

Om tvt. ellcr fl cm medlemmar samma Ar uppnå 
den stipu lerade poängsumman, är den vinnare av pri· 
set, 110m uppnått den högsta verkliga poängsumman. 
men de ö\Tiga ha röreträde till priset närmasl föl· 
jonde Ar före dem. som dclta år eller senare uppnå 
dc stipulerade 25.000 poängen. 

§ •. 
Tävlande behö\'er ej deltaga i samtliga grenar av 

tiokampt~.l1 för att f A tillgodoräkna sig poäng rör delta 
pri<;. 

Prisel kan erö\Tas flera gånger, varvid de beräk· 
nade poäng, som ö,·erskjuta 25.000. fil t illgodoräknas 
för e rhållande 8\' följande pris. 

§ 5. 

Prbct "kall Le~tå 11\' cH förem!1 efler vinmHPm 
eget val, vilket skall förses med inskriptionen: "5. A. 
F:s pris i tiokamp för under (7) år uppnåddo 
~26.326) poäng:' Härvid skall den \'erkliga poäng. 
.~umJllan utsättas. 

Värdet av de pris. som utdelas, är avsett all utgöra 
mimt femt io (50:- \ kronor med nuvarande pellning~ 
värde och skall höjas efter hand som permingviirdet 
sjunker. 

Till dess 9/10·d!"lar al' fondens årsavkastning UPP' 
I;Ar till femtio krOlror. må idrottskommitten kunna be· 
titiimma. att pri~ u tdela~ . ,ilkas vä.rde understiger 
nämnda belopp. 

§ 6. 
Fondens kapitalbelopp !lkall årligen ökas därigenom. 

atl förutom e\entueJla kontanta tillskott l/lO.del av 
förefAende års ränteavkastuing lägges lill kapitalet. 

ö\ersliger fondens årsavkastning femliofem (55) 
kronor, och finnes ingen pristagare enligt § 2. m de.n 
disponibla är~\'kastningell användas lill idrottsprh 
enligt idrollskommittcns beslul. 

§ 7. 

Om fondens å rsavkast.ning medgiver och anledning 
<lärtiII finnes. mA be~ämmel seJl angåcnde beräknade 
25.000 poäng av styrelsen höjas ellcr sänkas efter a\' 
idrollskommit tcn avgivet enhäl ligt förslag. 

Sku lle i övrigt iindr ingnr av dessa stadga r hefinnas 
önskvärda, mä styrel s.en på fromstä1Jning av id rott~· 
kommiltcn vidtaga sådana. dock med iakttagande all 
stadga rnas karaktär därigenom icke förändrns 
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Dels a\ dell arr lcdniu/!clI. all rOlldcn~ kn lJitol i nr 
ön'r::1..ridit I.OOO·krouors,tr!"cket. dd~ därriir att 1·11 
pris i enligllcl med stadgarna för rlClHm foml likIlJr{\C., 
i år för första gången utdelats. dll ILlI(lcrlcckn :lIl . ron· 
den~ inil ial i\lagare. härmed orda litet om rio:- In r: kJr 
och moth. ~om legal hakorn. fonden " tillhli,,'1 ". 

Sedan jag ar 1921 pä rckcmmendntioll U\ notarien 
J. Poss samt genom förmed ling av dCII ~t ~lrc medlem.:;· 
\änaren Harald FOf:>5berg bli,' it uppta~en "om rIlrod · 
lem a\ den gamla ärorika Stoelholrm Amatiir Fjir· 
ening, beträdde jag ar 1922 för för~tn gängen Ö::ler· 
mulms Idrottsplats SO:1r tädantle. Jag hade redan da 
uppnått den. lider. lid \ilkcn cn idrottsman kalla~ 
ol<lbo). och kunde diira\ från biirjan placefIl mi~ tiim· 
l i~en bra lid tä,·linganlll. d. \. S. irrom oldho)skla~~eH. 

Ifråga om \andringspriscn däremot kllnde jag ej, 
hade aldrig kUlInat och ~kulle j ug: aldrig kUlma göm 
rnis giillande. det iusiig jag olllc<lelharl. Och jug t)ck· 
te, all det på "äH och vis laf oriittli"t. all den 0\ IIU' 

turen hä~t utrustade sku lle ha monopol pä de största 
och vackraste idroll~pri5-Crr. :\)('n lIngoL annal sött för 
hcdöllland" a\ de iflrott;;liga prestatiollerna 3n den 
dirckta jiimförelsen kunde ju icke tänlag. Så den min· 
dre idrollsmannen måste alltsl'l nöja :>-ig med ell min· 
(Ire pri~. det Hlr ju "jähklnrt. De""utom kunde han ju 
\(1 märket och om han ,ur ihärdig. guldmiirket. Det 
\u r ju ell fin ulmärkc15e. m!"n cH ~tort "Ii ligt \atJ(lring~. 
pris - del gick nog utanpå i alla fall. 

I \i~s man fick jag min lällgtan uppf}lId å r 192:t 
tid jag erö\ rade banki r i\il" rer,,>,on~ pri~ för idroll 
enligt IIc)I:< då\arande stadgar: a\läggande a\ IHO\ fj)r 
idrotlcmärket i min"-I 10 grenar. grupp I oräknad. Tä\. 
tinp-~moP'entl'l \ar här mindre lll'tollnl Id eller flera 
tiilla"dc kUllcllo' '\ir1l13 "amma pren i "onllll:l lihlin~: 
Cllda~t fiir den h;ilr(lc1~(' atl 1111 liidulHle tldagt mär 
lt;~prO\ i lika antal ~renor. ':l\p-jorde fe~lIltaten. Fl itclI. 
kuude 1111\11 ~ii~a. sj!cl:uk' hä r ~I;)rre roll iin "kirkli!!hc. 
Irrr. Drl tilltl11ade mi;;. likn"u all pri~ et ~llllll' utgiira ~ 
al ell lämplig föremal efter vinnarCII" frin ,ul. Viir· 
11cl. rio kronor. lar ock~å lII)ckt'l impollcralHlt. Ar 192(1 
iindradl's ~ t(ldgamn för delta pris pa idroll"kommill{>n~ 
förslag oeh med (Ionators rlwdgil !ln(le .. ~11 Hit prisct 
r1umcra delos mellan förste pri<:tagarrrn i ~rrict ii\li1 1 ' 
~arnas;) olika klasser. 

Sam ma :11· tii\ la<les för för~ta gan~err om S. \.]0':" 
pris i tiokarnll och efter 7 ar! tädin~ar har <,om n)~~ 
närnnl~ priset för första g,'lJlgen Iltdt"lat~ till ,ilT ener· 
{; i~ke Illedlem C. W. Falk. 

Yifl en ~ransknin~ a\ ~tad~aTlla faller jkt liill i 
;; ~onen. ull ju'! \arit ~tnrkl pli1erkad 11\ b'lrrki .. '\il~ 
Pers~orr,. pris. \llroundmunnl'rr är .;~llIIrdn llIe~1 ~ ~n· 
nad och ihiirdi~h('t fordra~ i änllu högre ~rad. Till 
{!"cn~äld härf(ir är lä,lin!!"1ll0mcnll't H\ än mindre Il!." 
t)delse. tie poän~ man ~\' UlHlit. kunna icke fiirlonh. 
kormn('r man bara nagon e.:1l1g fram. "n får man l'lI 
gansLa \ärdcfullt pri" efter eget HII. Och i Iill1et med 
hankir '\i l ~ I'cr;;.;on~ pri" finne~ in~en ~är~kil(1 tii\ linl!
!lllordn:HI fijr de:<-;; eriil raurl!". man fllr det liL~oT:l l',i 
kijpet genom deltagande i förl'nin1!-('n~ tioLamp. 

Jag har \clal miijlip:göm fji r mr oelr en u\ för· 
ellin;!errs idrot t ~"tjiirnor 111 all/lra kla~~ och ihl'll rör 
planelc rrra alt fa ållllirHolle ell "tort idrolt"l)fi ~. Sum· 
ti.di~t .. kli· jllg \clat ijka intre<:;;{'t för tiokarnpl'lI. ~om 
\HI JaJllförcl"e med ~eriClävlingarlla tidignrt' röllt llI}e· 
kel liten an~lulning. 

[Ju jag för."t framkom med mill förslug till sta dga l· 
flir pris Ilch prisfond. höll det hela på 011 gli i stöpet. 
IleI,. llärfi.ir alt jag cj fick någol stöd 0\ idrottskom· 
n ittrrr. del" därför all jn:; ej \ ilie garantera mer än 
c :} (:Tunftplal för ronden på 200 kronor. Grumlplaterr 
\ ;>r fiir litcn. mitt IMte Olll fort5aU irrsamlttnde inAell' 
lin;! all b)g~a pa. 25.000 poäng alldeles för m)cket 
{I. " . \. Jag hemöltc ill\'ärlllnin~arna så gOIl jaA kun(le 
och scd,:ur Öl er~ te Stig Rålamb förklarat , all 11311 

(ulo<åge. alt Löwcnhiclm borde få försöka - någon 
l'Latla kunJe ju ickc astadkomma~ - blevo 0\':1IIst1· 
cudc sl3rlgar antagna. 

200 kronor haue jag garan terut. 150 kronor ilad(' 
jag fåll löfte Onl. Fort-"ällningen ble\ icke alltför lätt. 
' l ina väd janden i medlemsbladet om bi{l ru!:; hava in· 
Iorillg.:lt FoIIlllrJ10 summarum 35 kronor. !Io'len jag fi ck 
p:' hegäran cn femma ellcr tio di\. oclr dö av rören i ng~· 
melllcmm.:lr. viinrrcr oell bekanta och fonden kröp sak· 
tcli/-lcn 1I 1)I)l\t så alt dCJJ utgjorde dd slutet av Hr 

1926 .. ..... 285 kronor 
1927 ?'77 
1928 . . . . . . . . . . . . . 11:-\ 
1929 .... . .. . , .... 190 
1930 .. ......... 67 1 
1931 . ........ BUI 
1932 . ........... 918 
",h r. n. .......... 1033 

Ar 1930. da F.:Ilk n II en poängsumma av II.B63. 
försilkte jag mig ]la all fit in penningar henom onord· 
lIalHle a\ en basar . I{ e~ultatet mols\Uflltle icke föniint· 
ningarna. önnu mindre arbetet. :'olen de 101lericr i .. erier 
cnli~t amt'rikan~kt ~) stem. ~om jap: ip:årrg~UI\ pä b::.;;.'t· 
rell. och med lilllljä lp av ~är~kilt l\~ len. Fredhorg 
~amt hcrr och fru Falk a\slutade på ett dnstbringarrue 
-"ätt eftcr dcn.,am rna. ho<le gi\ it milt ctt n) tt uPllslug 
till rOIl(lcll~ fö rk Ol'ran. Som olll\ihling på böner om 
kontanta hidrag anordnade jag nu snrH lottericr och 
hc)!ärde av rnt:dlcrnmama. att dc skulle IlIl!lh'erka till 
ett ;':011 rC~\l 1t at gellOm förs.iiljning av loller. Oc1r della 
I}ckatlcs öl'cr förväntan. 

Nc<lanetaerHlc 38 namn finnas upplagna under ruhri· 
kCI! "Donatorer" l rondcn~ kassabok: 

f orrr~tt"(1t 3 Pos~. Paul ........ 10 
Umlblom ., N)st röm ........ Il 
Hurrllgrcll o Brondl 15 .' .......... 
Hönnmark 3 Sandel l . ......... 15 
Arnirroff ....... 5 Ilålamb . ......... 25 
Frunek 5 Nilsson. C. •• 27 
Han~on. H. 5 Springer ....... 27 
1I 0llherg ...... . . 5 E\-er". E. 3 1 
'\or~eliu~ 5 Poss. Jo"ef .. . .... 50 
Ro"ellblad 5 Segerlirul ........ 50 
C. R. 5 Zerling .... .. .. 50 
Stefemon 5 Fredbor!! ........ 6-1 
\\ijkmall ... 5 Lo)"a . ........... 70 
S\cu,.,:;on. 5. 6 Falk ............ 7.3 
riir~tellLerg 8 1\;\ len . ........ 8:i 
Zuehri5-~on ....... 10 Lill\enhielm 200 
B- ,2- .... . .. III Räntor H2 
HeiLe 10 Influtet .. I.OH3 
, . \ lenl7.er. B. 10 A\g:år: , .. \lclll7.er. C. B. 10 F:.lks pris .. . 55 
\ lotll1ln der 10 FondCll~ storlek 
N) lulltl . , . . . . . . . . In KrOllo r 1.0,33 
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T ill dera s börare ,-iiI jag ännu en gång rikta ett 
\lHlIll lack (ör hjälpen. vare sig de tagit penningarna 
ur egen ficka eller "förtjänat"" dem genom försäljning 
Il" lotter. AlAngen har gynnat fonden genom inköp al' 
lotter för 5 krOllor eller Iller och till dem känner jag 
mig också stå j tacksamhet.ssku ld och ber dem icke taga 
ilIll upp. om jag återko mmer. Ty med nu\'orallde låga 
rän tor få r jag inte anse insam lingen al'slutad . 

'13 idrotlsmön hll\'8 sla rtat i tiokamp sedan fonden 
kom ti ll. Al' dessa hava endast 10 nått en beräknad 
poängsumma av över 5.000. ~Ili let. 25.000 poäng. synes 
mll hiirula för a vlägset särskil t för seniorerna. som jll 
endasl f1l till godogö ra sig hal v poäng. Kanske tycka 
(le också. att det ä r oräu\'ist. att de äro missg)'nnade i 
förhAllande till o ldboys. Bestämmelsen härom har 
emell ertid tillkommit av ekonomiska och p raktiska 
skäl. Hade \. ex. fordringarna varit 35.000 poäng för 
ulla, hade o ldboys a ldri g kommit fram, hade fordrin· 
gu rna varit 25.000 poäng jämväl för seniorer hade 
risk förefun nits för stärHlig köbildning enligt ~ 3. 

Som det IIU är. torde stadgarna förhindra köbild· 
ni ng. och det är idrOllskommillcn ohetaget att jiiml ikt 
§ 7 hos st) rclsen göra framställning om pr is an tingen 
At sen ior, som IIPl'llAtt 25.000 poäng eller åt oldhoy. 
som visserligen icke nAII upp till de stipulcrade poän. 
gen, men som fö rutsii lIes icke orka fram. I det sist· 
nämnda fallet torde dock (Icnne höra ligga i täten 
irråga om beräknadc poäng. för alt framställning ska ll 
kunna ifrågako mma. Ford ringarna enligt ~ 6 mom. 2 
måste gi\'ctvis ock ,"ara fy llda. 

Tiokampen h lies som bekant alltid under semester· 
månaden augusti. en omständighet. som säkerligen bi· 
dragit l i ll all an;;:lutningen hli \' it mindre än vad å t· 
Jl!ill ~tollt;: jUf un~er. ull {lclI bord.: kunna va ra. Sc(lan 
emelle rl id ronden8 ka pital numera ga ran terar ell nå· 
~orlllnda h)f;gligt pris men i synnerhet på grund 11\ 

det stora 1111ta let n)a sLa rtande under "ist lidet å r, vitl 
jag hoppa,;. a\l fomlCJl för framtiden mer iin hillill~ 
kommer all mol s\'a ra sitt iindam1i1. 

Stockh olm i maj 1933 . 

IDROTTSKOMMITTEN. 

Förenings \' ro rientering ägde TUm söndagen den 
7 maj till samman~ med fö rsäkrillgstjäll stemä nnen~ 
idrottskrets och hade saml at 13 deltagare. Banan \'ar 
e:a 8,5 km. Starten ägde rum vid Storängen . Harry 
Grundström från försäkringsmännen hade det tvivel· 
aktiga nöjet all draga startnumret I. och \a r även 
nr l I' id första kont rollen. som \'ar förlagd till torp· 
tecknet 200 m norr om "'S"' i Sa nda. Härifrån har 
tlet i väg till "'sjÖJl" 500 fil norr "'Ö" i Trehörn ingsjö. 
\'an'id upply stes. atl någon sjö ej fanns på den \'arl· 
liga kartan men väl i \crkligheten. Det beredde en 
hel del me<llemmar vissa svå righeter all finna denna 
kont roll vid "'hanancn·'. som bergsfor matiollen vid 
denna kontroll liknar pu kartar\, l'lärifrån gick hanan 
till millet. so m var beläget i närheten av försäkril1 gs
ansta lteflHl~ Su lt sjögll rd vid Solsidan . Nr l Grund . 
strörn I)ckalles iiven komma i mill som första försäk· 
ringsmun merr !'tl ev o rtl ~ pruJl gerr av nr 6 Hu nngren. 
vi lken för övrigt hade näst bästa tid hland amlLtÖreru a. 
Eli )'nmigt regll föll under största delen av tävliugerr. 

Hcsllhatet bl e\' fö ljandc: 

Sefliorer: Hibb ing, 1.21.19. Hunllgn:n. 1.25. 19. 
Wijkström. 1. ... 9. 11. 

Yn gre oldboys: Falk 1.16.59. 

;ildrc oldbo)'$ : Gibson. 1.32.16, \Vaern, 1.36.3 r. 
Ca rlstcdt. 1.51.1 0. Dah lborn. 1.53.03. Lind blom. 
1.57. 15, Lindgren. 2.05.16. 

Tävlingen gä llde även Idrottsbl adets \'~nd rin g~pri s. 
Illt<.'Cl.. ning för liret erhöll S. Hibbin g. 

Kring tävlingen, 

!1uuug r'cn aUl ämlc 21 minuter på första sträckan, 
segraren Hi hb ing använde 27 minut er. Segraren bland 
o ld hoy~ äl drc använde 30 minuter på samma sträcka. 

Föreni ngens )' Ilgsta deltagare \'ar 27 oeh den äldstu 
5;{ år. 

BanalL~ ~\' år ighctsgrad hcl) ses genom den omstän· 
d ighet en. alt tfe kända orientera re "'kom mo bort " . 

Fö RENINGSREKORD. 

Löpning 100 m. 11.1 , .. K. Lindholm, Stadion 16(9 
1917. 

Löpnill g'200 m. 21.1 s .. B. A. Lj ungholm. Ö. I. I'. 
18/1 19 13. 

Löpn ing 100 m. 53.6 ;; .. Da niel Eriksson. Brottni ng· 
1'01111 20/ 8 19 11. 

Löpn ing I:lOO Dl . 2. 11.6 min .. Aug. Bylund. Ö. I. P. 
27/9 19 14. 

Löpni ng 1.500 111. l.2:i min .. H. Hammarstrand. Ö. I. 
PI. 17/9 1908. 

Löp nin g 5.000 m. 16,53 min .. C. ]{ögheimer, Ö. I. PI. 
17/ 9 19 12. 

Löpning 10.00ll m. 35.40 min .. H. Hammarst rand. Ö. 
I. P I. 3/9 1908. 

l'löjdhopp: 170 cm., A. Lagerberg. Drottningholm 5/9 
1909. 

Liiugdhopp: 6:~5 cUl .. Ni ls Bjö rk, Stadion 11 / 8 1912. 

Trestegshopp: J 2,95 m .. Axel Andersson, Ö. 1. P I. 
1( 8 1912. 

Sta\,I,op p : 300 cm .. K. Lindholm. Ö. I. PI. 1/ 8 1917. 

I-l öjdhopp utan ansats: 135 cm .. E. Waldener. 5/ 3 
19 16. 

293 E. I" ,ld""-,, 5( 3 Längdhopp utan ansats:' cm.. ... '-
19 16. 

Spj utka",tning: 77.57 m., Nils Dju rberg. Idrollsparken 
28/1 19 10. 

Di;;:kusk:istniu g: 62.10 1Il .. A. F. Forsberg. Stadion 
7( 9 1913. 

Kulstötning: 2U,0~ m .. A. F. For~be rg. Stadion 7/9 
19! 3. 

Släggkastning: 35,45 m., A. F. Forsberg, Ö. I. PI. 17/9. 
191:t 

Sk l'idsko&kuin g : 500 m. 1\9.6 s .. Em . LarSSOII. Ö. 1. PI.. 
J6(2 1915. 
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Skr idskoåkning: 1.500 m. 2,33.8 min ., Em . Larsson. 
Ö. I. P .. 9/ 3 1915. 

Sk ridskoåkning : 5.000 m. 9.36 min .. Em. Larsson. Ö. 
L P .. 6( 2 19 15. 

S\..rid~koakning : 10.000 m. 20,8.5 min .. Em. La rSS<ll1. 
Nynas. 16/3 1913 . 

Simni ng 1(10 m.: 1.1 8.8 min .. T . Kumfelt. Cen tralha. 
del. 21 / 4 1909. 

Simninll SOO m.: 10.48.9 min .. S . Stol pe. Strömbadet. 
20( 7 19 17. 

Si mning 1.000 m.: 15.36 min .. Lundahl. Centralhadct. 
Jn l. 

Curling : 4 1 poäng. C. Hul therg. Saltsjöhaden 17/2 
)9 18. 

Förbundsorienteringen ägde rum den 14 maj i 
trakten av Eknäs pa Ingarön. Banan var H \1:, km. Den 
va r mycket " vå!"', och tredje kontrollen sv~ r att rirr. 
Ila. Från vår föreni ngen deltogo endas! ä ldre old. 
ho)'s. för vi lka resultaten ble\'o fö ljande: 

Kloss III B. 1) J. Gibsoll 1.45.49, 2\ M. \Va' fn 
2.20.3·1. 3) ström. 1) Fredriksson. 51 Dahlborn. 

Klass IV C. I ) A. Lindgren. 

Enligt dags pressen kommer S,'erige nit fä tulhaJig 
represelltation \' j<1 å rets V . . M.·skytte i Granada. Stora 
svårigheter hava förefunnits på g rum! a" de kostna· 

Ni 

bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 

.. 
annonsorer. 

der en dylik resa naturligtvis dra ger. men a llt nr Il U 

emell ertid ordnat och vi fa hop pas att \' ro skylIar 
komma att med heder föra la nrlell! fiirger. Ett pa r av 
sk) Ila rna resa på egen bekostnad. rör övrigt nr det 
ehefen för orma projekli lfahrik samt rö reninoen 
" Hjortskyttarna" som .säkerställt resa n. En ligt u~p. 
gift komma rö!jaude skrtta r all företaga färden: 

Tage Ericsson. Stockholm. Gustaf AnderSSOIl. Tidil
holm. Ni ls PerssoII. Kris tianstad. Oll e Ericsson, Öre. 
bro, Hertil Hön nmark. Karlsk rona, T. Ullrna n. Stock. 
holm salllt K. A. La rsson, Stockholm. 

Vi konstatera med glädje all Bertil HÖllllllla rk Ater. 
finnes i laget. Även pistolsk )'tten Ullman är "a mat ör" 
som vi litct var antagligen hava redu p&. 

Vid dragningen Ii de till seJlaste Ar~möte t unordnade 
lotterierna utföl!: 
Kaffebrygga ren å Ilr 66. vinnare 1\1:lIm, 
N)'~i h'{'r fat et å lit 73. vinna re ASSll rsson. 
Kort skrinet ii nr 32. \' inna re Hiigheimer. 

l drott~kom miltcn her aU till d ire!,;töreh 0110 Fri . 
man och ingen jören A. O. L~berg få framföra sitt 
hjärtliga tack för lämnad hjälp med tidtagning ä\'en. 
som för Un al' tidtagareur \' id Föreningens tävlinga r 
under el1 längre följd a\' å r. 
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BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKHO LM 
MALMTORGSGAT AN 6 

Tel egramadress: Cen ins 

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

SKYTTEFÖRENINGA R 
N i köpa Edra prisföremdl i g uld. , ilver, 
nysilver och lenn - iivel! de populii ra 

SKYTTESKEDARNA 
fördelakt igast hos 

JUVELBRARE 

JflI. c:lf ([)I If:lI N § ([)I N 
kOMSBRTRUSET 

: 7 el. 20 33 16 - STOCKHOLM - Kllng.gaf. 43 
~. , . ,.".,., ' ,., . , . ,',., .. ,.,.,.,",.,.,., .. ,.,.,"",.,., ........... "",.,., ...... ", .... " ,.,.,,,,., .. . 

""""" ' ''' '''''' ' '' ' ''''' '''''' '' ~~~~'~'~'' :'';~~~';:~'' '.'' '~'~:;;:'' "";:;""""1. 
." .i1,·u ""I. "r.iI,·~r 

'\ Ied"lju' . PI .. kdlu . K r,bnMur 

Af 1l",~Ir<ld, ""PI"" 

K. A N D E R S O N 

p,o . 'nll,l,uJ", ... Ic11 . t;.:",I;!. Jl11~s~r 

KUNG L . HOVJUVELERARE 

BEGÄR PRtSKURANT! 

C. C. SPORRONG & CO. 
T d~f" ,, : N~""". "r,-,l' "Sporr",,! & Co." i 

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

JUVEL E R. GU L D. 
SILVER. NYSI L VER 

OP E RAHUSE T 

Stockholms mest 
m ode rna tyst a oc h 
kom for tabl a ho tell 

Vid behov av trycksaker 
infordra offert från 

F örstk lassig Restau rant 
U tm ärkt feshå n i ng 
Mod erata priser 

Full.llndig! toiletlrum med 
bad till varje rum o. dubbIetI 

T_I. Nomn.ntcp 
HO"",&.torna onkn,t n lnl 

DANS 
m å nd a g 
f r e d a g 

PALLAS TRYCKERI 

Billiga priser. 

89 Odengalan 89 
Telefon 323043 

Snabb leverans. 

AMA T Ö RER! 

Ett av . dro. IIJ'" spu ifllittJIIs(u . Kopia"~ 
Ellmm.,/ Ii.,., K lnttamlllt". I nMhdllu 

72 olika jli'E">".,,,se,.. 

Efter dagens skytteresultat vi la 
Ni Eder bast p~ en god och stil· 
rull Ottoman, och njutningen 
blir än större om golvet !ir be· 

klätt med en va.cker malta. 
GIÖlll ej alt köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET U . 
31 DROTTNINGGATAN 31 

t'811as tryckeri. Stockholm 1933. 

Slumdil", . it"s stJNta sptci.,lajfli,. 
/ malfo!, prrfi"u och DItom",,,,.. 

p 

Stockholms N:r 4 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

28:de årg. Föreningen sliftad den 21 september 1890 1933. 

Utdelas gratis ti l l 

föreni ngens medlem mar 
Ansvarig utgiyare: SVEN SVENSON 

Rodlktlo .. nl Id'OIl' 
e lR G ER I V E RUS 

Sv ••• I!I'_n 12& 
St"d~olm Tlt. 381808 

~ll lllllllllll l lll"llltlllllltll l l t llll l llllllll l ltlll1 l llll l l l l l ltll l ltltll l llll l l l lUlIl I llllll I lll I lIIll I lUI 1 I I I I IIItlt l l l llllll l l l llll l l l llll l llllll l l l lll ll llltll l l l ltllll l llllllllllllllllll l llll l l l ltllll l l l l l llll l l l l l l~ 

: PR::~:~!~::NG I 
: äger rum efter statsprisskju tningen söndagen den 24 september å = 

~ :::;:t~::;:I;'~~S~~o~US:~%å~~:r:· :~d småvarmt, pilsner, I 
~ = 
5Ullllllllllll 1ll1lltlll ll ll lll lllllll ll UUmUltlllUUmUU llI U IllllUIU U UllIlIUIlIIIIlUllIUlUl 1l 1Il1l1l11l111UllIIIUlUIIUI1I1I1l1ll1l1l11l1lltUlUllUllIlIlIlIlIUlllltllllllUl U tullll lll1l 1l1l 1 1l1l1lII~ 

,..." ................................................................................................. " .. 
i 

I 
MEDDELANDEN 

fRAN 

STYRELSEN 

;: ............. . ....................................... .. .. .. ............................................. 

NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva: 

Den 23 maj 1933. 

Notarie K. G. Hägcrström, Läslmak llrC<>lltan 1 11~ 1 6. 
Maj.o r Algot Lindgren, Sveavägen 33 . .., 
Polisman Gustaf J. E. LilHlcr, ÖSlermalmsgnllln 81 .. 

Kapten. Notarie Alvar K. Chris tenson. S: t Eriksgat. 5. 
Direktör Ni ls T. Ekho lm, Helsingehöjden 3. 
Tjänsteman Stig O. Gustafsson, Baclstrands\'ägen 20. 

Essingen. 
Ingenjör Otto J. Ivems, Frejgatan 22. 

Den 28 maj 1933 : 

Ingen jör 0 110 Carlsson. Palent A.·B. Gröndal & Ra· 
men, Stockholm. 

Leg. läk. Finn E. G. Al bert, Malmtorgsgatan 3. 
Ingen jör Nils G. Holmqu ist. Karlaviigen 30. Duvbo. 
Tandliika re Birger S. T. Kj eJl gren. Sll ltsjö· l)u vniis. 
Köpman nen Oja Persson Bilje, S: t Er iksgatan JOO. 

Den 8 augusIi 1933. 

Mc(l. kand. Karl·Fredrik Blom, Skill inggriind 9. 
Med. kand. Sten Jacob Forsell, Stu regalan 29. 
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Odon!. kand. Olof J-len rik Holmberg, Strindbergsg. 51. 
Ingenjör Hol r Bertil A1Igust Dahlberg, Dalagatan 53. 

Dcn 21 augusti 1933. 

Direktör Bo Hudolf Frick, Ka rlavägen 59. 
Sk despelare Helge Schutzberg. Högbergsgatan 30. 

Sty relsen hälsar Eder ulla varmt välkomna i den rör· 
hoppningen all Ni målle finna Eder väl till rätta i kret
sen av idrotts· och skyttekamrater och aU Ni var och 
en matte vara ledningen behj ä lplig i dess strävan aU 
på bästa sält upprätthå ll a föreningens verksam het. 

Förcningens orien teringslöpning äge r rum den 
oktober. Vid;LTC hä rom meddelas i dagspressen. 

Medlemsbladet. 
Dc !'om önska komplettera sina årgångar av med

Icmshllldct kunna meddela sig med sekretera ren. tel. 
381809 efter kl. 7 cm. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMM/T T EN 

Nytt vandringspris i fältskjutning. 

Professor Emil Bessler har ihAgkommit fiire ningen 
med eU n) U vandringsp ris i fähskjutning. Priset kom· 
mer aU vam en Illots,-arighct ti ll vå r ordförandes pris. 
som utgår i mästerskapstävlingen i skolskjutning, och 
kommer första tä,' lingen aU äga rum vid föreningens 
mästerskapstävling till vAren. l\ led a ll sannolikhet kom· 
mer striden om delta vand ringspris att bliva minst 
lika hån! som vid korandet av skolskyuemästa ren. SI)" 
relsl'" och skyttekamrater framfö ra sitt varma tack rör 
gAvan. 

I GRANADA, MOT POLEN OCH ENGLAND. 

Dli motsvarande nu mmcr av vårt medlemsb lad ut· 
kom li r 1932 hutle dc olympiska tävlingarna i Los 
Ange les just avslutats. En av de seg ra r vå rt hmd då 
hemförde gjordes genom vå r rörcn ingska mrat Bertil 
HÖllllmurk, och huru vi gladdes med honom den gli n. 

gen tolkade Bo Gyll ensvärd så vacker t under rubr iken 
ol} mpiascgra ren. I sommar ha"a världsmästerskaps· 
tävl inga r i skytte hållits i Granada. och Ater har Be rtil 
Rönnmark hedrat sitt land geuom ett flertal utomor· 
dentliga skjutningar. Ehuru S.A.F. ej bed r iver skjut. 
ningar på rritt gevär. ej heller pistolskjutningar i 
någon större om fallning, och minst av allL bli.gskyue, 
är det dock ,·.ha kamrater som av respekti"e organisa. 
tioner uttagi t.! att representera ,'årt land. Det kan så· 
lunda ej ,'ara annat än på sin plat5 alt med nAgra få 
ord i sammand rag Atergiva några av deras resu ltat fji r 
all samtidigt lota dem gå till hävderna. 

f örst vi lja vi då framhålla Berti l Rönnmarks nästan 
sagolika 381 poäng i knästående stä llning. frilt gevär, 
ett resul tat som med tvA poäng översteg det gä llande 
världsrekordet. (Tota lresultat 1083 p.) Vidare den 
ytterst eftersträvade och up pskattade segern i armcge· 
vä rsmatchcn - 453 p. - j andrap laceringen i minia· 
tyrgevä rstiivlingcn i liggamie för 395 poäng samt hans 
381. poäng i knästAende vid den in dividuella tävli ngen 
om miister~kap~tecken, varigenom han beJade första 
plats. Genom dcssa höga poänger, .samt svcnska rnes 
goda resultat i övrigt. kom S"erige på 3:dje plats i 
tävlingen I)å fritt gevär och på första plats i tävl ingen 
på miniatyrge"är liggande. 

Mot Polen _ miniatyrgevär. halvmatch - blev 
n önnmark andre man, med individuell seger i knä· 
stAende på det fenomenala resu ltatet av 195 poäng. 
(Tota lresultat 570 p.) 

Mot England - minialyrgeviir, 40 skott i liggande 
_ överträffade Rönnmark det gällande världsrekordet 
i det han sköt 397 poäng. 

Båda dessa tävlingar voro lagtävlingar på hemma· 
banor och \'unnos av sven"karne. 

Som en jämrörelse ti ll dessa resultat kun na vi erinra 
om alt Bertil I~önl\mark i Polen 1931 blev duhbel 
vä rldsmästare pli miniatyrgevär - 395 poäng i lig· 
gande och 387 poäng i knästnende - båd.:t resultatcll 
nya världsrekord, samt hans olympiska resultat i Los 
Angeles i miniatyrgeviirstiivli ngcn i liggande 29~ 
poiing I1V 300 möjliga. 

Berti l Rönnmark har nu en gång fö r all a det gHin. 
sande skju thumöret som behövs och segerviljall som 
icke vet av nllgra gröllser. 

Vid sidan av Bertil Rönnmark stod i nr en annIIn 
av vå ra medlemmar. Thorsten Ullman. Genom över· 
lägsna segrar i duel ltävlillgen och pistolmatchen -
511 poäng, eller 12 poäng före närmaste man, samt i 
tävlingen om miisterskapsh.'cken pA pistol 550 poäng. 
ett resuhat SOlD endas! en g ng tidigare uppnåtts, hava 
vi hiir ännu en kamrat som mer iin ,öl infriat de för· 
hoppn ingar som stäl lts på honom. 

Efter hemkomsten till Sverige efter tävli ngarna i 
Granada har, som vi väl veta. Bertil Rönnmark hem· 
fört svenska mästerskapet på fritt gevä r för 1087 
poäng. varvid tit larna i både Knä· och liggande ställ· 
ningar sa mt id igt erövrades, samt scger i huvudskjutnin. 
gen för 100 poäng och mästerskapet vid Blekinge Skf. 
statsp risskjutninga r för 194 poäng. 

Thorsten Ull man Ii sin sida ha r b livi t dubbcl mästare 
vid Hjortskytta rnas tävlinga r om miisterska psleckell 
på ren t otroliga resu ltat: 50 mtr. (internationell hel· 
match, GO skott) 553 poäng, samt duell 30 mtr. (30 
skott) 30/292 poäng. 
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Till slut har mångdubble s, enske mästaren i båg. 
sk) Ile, Emil 11eilborn, "ilken i rjol med fl'3mgAng 
deltog i "ärhlsmästerska pstävlillgarna i Po len och dä r 
"isade sig vara en av tii"!ingarnas allra bästa sk)ltnr, 
i sommar representerat vårt land Yid v.m.·tävlingarna 
i Englall<l. Någon titel erövrade han icke men blev 
p:od andre man bland representan ter från alla världens 
hörn. 

Kamraterna lyckönska E<ler til l Edra framgAngar. 

B. I. 

Mot höjderna och poän gerna . 

Vllr skj utchef har vari t på krigsstigen i somlna r och 
llresterat en n l(l förnämliga sli k er. Vid Luleå Sk)lIe. 
förcllings jubiteumstävlingar blev Len nart HÖJlnmUl'k 
sa lullda mästerskytt för 197 poä ng, efter hArd och 
$pännande strid. och segrade samtidigt i lnu·u(hkjut· 
ningc/l på 99 poiillg. Vid tävlingen om Margaretha· 
kedjan som hö lls i Karlskrona. och nu senast vid mä;;· 
terskupstäv linga rna pa fritt gevär i StoekJlOlm, upp· 
nädde Bönnma rk så aktningsvänla resullat all han 
snart torde vara uppe i elitklassen. Det ä r "äl ej bror 
Rertils skalp som . .. 

Kamraterna lyckönska till framgångarna och av· 
,-akta med spänning utvecklingen . 

SKJUT 50 SKOlT! 

Statsanslagel är \-isserl igen borta i lir men dct är 
lika ,'äl "ar och ens sk}ldighet mot sig själv. siu land 
och sin fö rening atl lossa så månp:a skott all han kan 
anses vara skytt. FEMTIO SKOTT ÄH El "r ~ II N I ~HJ)1 , 
- femtio p rotokollförda skarpa skolL fo rd ras för all 
få deltaga i föreningens och i förbundcts statsp ris· 
~kjutnillgar. femt io protokol! fö rda skott (fem va,n li"a 
serier) ford ras fö r alt få deltaga i tävli ngrn om ra~. 
pri~et i fö renillg med handikaptäv ling. -

PROGRAM VID S.A.F" STATSPRISTÄVLI NG 

DEN 24 SEPTEMBER 1933. 

IIUl'udskjull1il1g. 

Kfll.u I. 

En prccisiolJMerie på 200 meters avstånd. 2 I' 1'0v· 
~kott äro tillåtna. 

Samtliga skolt avgi"as i liggande stäi inin ..... 
T id för vardera serien 5 minuter. o 

Klan If. 

En precisionsserie och cn tillämpnill .... sseric mol 
tredjedelsfigu r. båda serierna på 200 llIe~e rs avstllnd. 
2 p rov~kolt ä ro tillåt rll\ fö re precisiollsserien. 

Pre~ i s i ollsserjen omfattar 5 ~koll i liggll nde, i-\ 
.<kott I knä~tående och 2 s.kott i ~t~ende skjutstiill· 
ning. Skjutningen s.kall fu ll göras på en tid ay för 

resp. ställningar, 3, 3 och 2 minuter. lil lämjJ' 
ningsserien avgivas 10 skott i liggande stiillnin'" un· 
der en tid av 3 minuter. o 

Klas/! III. 

En ha"tig prcclslonsseric och en tilliilupllin.e;.-;suie 
mol tredjedelsfigur. båda serierna på 300 meters 
avstand. 2 provskott äro tillåtna före prccisionsse. 
rien. 
Huvudskjutningen fö r Klass II och III utgör ti ll ika 

tävlan om sjökupten TlIre Lövgrens va nd ringspris en l. 
bestiimmelserna i 1933 å rs skju tprogram. 

Kla/JS IV. 

En hastig llTCC1S10II sserie oel l CH ti l l ii lll p lli ll ~sseric 
mot trel lje<lclsfigur, bådu serie rna ]In :-\00 mclers 
avständ. 2 provskott iiro till åtna fö re prccisiollssc, 
rien. 
H a~tig prceisionsserie omfattande 5 skott i liggau· 

de, 3 skott i klliislåe.nde och 2 skott i stli.ende sliill· 
ning umler en tid av 3 minuter. 

Ti lJämpningsserierna för klaS5ema 111 och IV om· 
falla JO skott i liggande ställning och anshs till 
skjutning av dylik scrie 3 minuter för klass 111 
resp. 2\1:.> minuter för klass IV. 
P risfördelningen sker kla5~vis. varvid iakttages, all 

uppdelning sker me lla.n skytta r tillhörande föreningens 
miisterskapsklass och övriga skyttar tillhörande IV 
klassen. 

I huvudskjutningen för klasserna i\1 och IV tä,·· 
IlIs om B. K. H. Kronprinsens vand rill~spris. 

I huvudskjulllingen för klaM IV (och föreni n~en8 
kl. M.) ing-å även tävlingarna om d irektö r Claes Hult· 
hergs och Nor rlands Akva,'its vandringspriser S.1mt (le 
håda KnknäsJloknlerna I och II - Ujlpsalla till da .... cns 
bäste skyttar i resp. kl. i\1 och IV. För samtliga k las. 
.~I! r ingllr huvudskjutningen j täv lingen om Färnn rcn· 
sk a priset av 1923. '" 

[ x/ra skjulnillgliT. 

Tä l'[il/g A. ( För skyttar tillhörande klass 1). 

En serie om 5 skoll på 200 meters av5ti\1I11. skjutclI 
inom en tid av 3 minuter. tiden för la(!<!lIing o('h 
skju tställningens intn~ande inberäknad. 
1\1;i l : JO.ringad precisionstavla. 2 pro,skott. 
Denna tävling ingnr i tävlingen om direk tör S. !fci{l. 

Ilers vandringspris. (gemensamt med kl. II ) 

Insats: 2 kr. 

Tiiuling B. (För skyttar tillhö rande klass II). 

Skjutningen utföres lika med tävlin~ A. 
Dellna tävling ingår i tävli ngen om (lircktör S. !leid· 

IIcrs vandringspris. (gemensamt med kl. I) 

Illsats: 2 k r. 

Tällli/!g C. (För skyttar till hörande klass III ). 

En serie 0111 tio skott i va lfri reglcmcn ternd skj ut· 
stiill ni llg på 300 meters al-stålld, skj uten inom en 
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tid av 3 minuter, tiden fö r laddning och skjutstiill. 
nillEens intagande inberäknad. 
M&l: lO·ringad precisionstll\' ]a. 2 prOvSkOll. 

Insats: 3 kr. 

Tävlillg D. (för sk)uar tillhörande klass IV ). 

En serie om 10 skott i reglementerade .;;k julstiill. 
ningar på 300 meten! avstånd, skjuten inom en tid 
av 4 minuter, liden rör laddning och skjutstä llnin. 
gens intagande inberäknad. 
Mil l : lO.ringud p recisionstavla. 2 provskolt. 

Insats: 3 kr. 

P r i;; r ö r d e I n i fl g: A) Klass IV B) Mäster. 
sknpsk lassclI. 

Tävling E. (För skylta r tillhönHlde klasserna I och 11 ). 

Högst G :okott mot lO-ringad tredjedelsfigur på 200 
meters avständ under en lid av l minut. Liggande 
stä llning. Insats 2 kr. 

Pri s fördelnin g: gemensam för båda klas· 
serna. 

Tävling F. (För skyttar tillhörande klasserna III och 

IV). 

En serie om 10 skott, varav 5 i liggande och 5 i 
knäst.1lende ställning på 1100 meters avstånd. skju. 
ten inom en tid a\' 5 min .. tiden för laddning oeh 
~kj Llt stnl lningcns intagande inberäknad. 
i\lål: 5'rl ngad prcci!',ionstavla. 3 provskott. 

Insats: 3 kr. 

P risfördelning: A) Klasserna III och IV. 

13) Miister.'lbpsklasscll. 

l d~nna tävling tävla kl1l5serna IV och 1\'1. om Apo· 
Id:nrc Sjöbcrgs vUlulringspris. ~ n~uppsatt i lir. 

Jlästl.'rska pHkjutflillg. 

De 15 skylta r. som i huvurlskjutningell rör klass IV 
uppnilll det 11iigsta poängalItaiet, äro berättigade alt 
deltagn i denna täv ling. som tillgår s.."I lunda: 
a) Dc 15 ... k)ttarna sk ju ta en vanlig och en hastig 

prccisiolls:;:erie, buda serierna på 300 meters av· 
"t!lnd mot S·riugad tavla. 2 provskotl. Tid r~p. 
3. 3 och 2 min. 

h) Dc 10 $k)lIar. som i a) nått bästa sa mmanlagda rc· 
sultat. tä\' la åll)'o med en hastig prccisionsserie mot 
5·ringad ta\' la på :iOO meters avstånd. 

e) De 5 5k) ttar. som i a) och b) nån bästa sa mman· 
lagda resultat, t11\,la IIn}o med en vanlig precisions· 
serie mot S.ringad ta\ la på 300 meters avst nd. 
Därvid anslAs en tid av:. rör liggande och knii· 
stående ~ tällning vardera .1 minuter Oell rör stå· 
ende 2 minuter. 

Den ~orn i 1\). 11) och c) nått sa mman lagt bästa rc· 
~lllta t , blir mi.i~t ersky t t. Vid lika poänp;su1l1ma sh>r sih· 
skiljning 1;('lIom OImkjutning mc(lelst hastiga preci. 
sionsserier. 

Mä.!'terskytt erhåller stor silvermedalj med löparc. 
2:dra och 3:dj e man rrlln sista omgangen. stor sil· 
\ ermcdal j. 4 :de och 5 :Ie man, slo r bronsIlledal j. 

I mustersko/JSS!.·julfIiflgen lÖdas om det au över5te 
S. Rålamb uppsattu poängpriset . 

Al/miill/Ia bestämmelser. 

I) Anmälan till tävlinga rna äger rum A bamlll vill St. 
Skuggan tä \' lingsdngen kl. 9-9.30 f. m. Efter tU/· 

mälllill{!.Slidcfl$ utgållg mouages icke IIdgo/t anmij· 
(Ull, dd IOllllin g omedelbart företages för jl,deluillg 
i skjullug. ' 

2) Berii ttigade att ,IcJtuga i stutspr isskjlltllingen nro 
clH'a~ t tic skyltar, som under årct lossat minsISO 
prOlokollförda skarpa skoll och icke under uret 
inom IlJlnlln sk) tterörening skjutit sig anslagshe· 
riittigadc, 

3) Varje deltagare ska ll erlägga en anmälningsavgift 
av l k r. 

4 ) Skytt. som icke infinner sig \'i(1 upprop liV del 
S'kjutlag, han blivil tilldelad. är icke berättigad att 
deltaga i tävlingen; erlagd insats dterbetalas där· 
vid icke. 

S} Skjulningarna utföras i enlighet med bestämmel· 
!:lClna i 1933 års c;kj utprogram, \'a n 'id följande sär· 
skilt tordc märkas: 

Endast ~eviir av fastställd armcmodell m/ 96, 
med oförändrade siktmedel rå användas. 

Gevä r!'remmen får (l11vänd ..... som stöd för A'evn. 
ret Ilmler rÖrhellål1. att den är modellelllig och till 
{ICII ickc lossas från någon av sinn fästpunkter å 
geväret. 

KOIIstgjorda stöd eller medförda effekter få icke 
allväudn'! ... om hjälp vid något slag 11\' sk jutning. 

Siir.c;kil{ln anordningar å klädseln. a\'sedda atl 
Iiiilla ~om stöd eller hjälp vie! skjutningen. få ieke 
förrkomma. Geviirskol\'en får icke "id sk jlltninl!; 
placeras under rocken. Gevär med räfflad eller 
avsmalna{! kolvhals fAr ej IIllvändlls. 

Erter !:lluta{1 reric ska ll o\,jllkorligen iakttaga ... 
aU patron irkc kvarlämnas i magasin eller patron· 
läge. 

6) I sa mtliga c\"tratävlingar erhåller}) av deltagarna 
pris. Om i någon klass deltagareantalet i ext ra· 
skj utllin l!: ej uppgår till min:t två . tävlar sk}ltcn i 
niirnmst högrc klas-<;. dår tävlande finnes. 

7) UtO/l tädings!edarcs särskilda ml'dgit'Umle äger 
ingr/] ; lädingen delwgumle räl! all besökt, bli",· 
deril/f, ef/er lärlil/IF,sexpeditiol/. 

8) Den so m icke ställer sig leda rens föres.kriflcr eller 
dl'~Ba he.o.tämmclscr till efterrättelse, uteslutes från 
t iivlin~n l'1l a. varvid erlagda insatser och nvgifter 
ickc återhetaias. 

9 ) Ledare för tävlinga rna iir sk jutchcfen. 
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Vandringspriser aU tävlas om i samband m~ 

statsprisskjutningen. 

Klass M. H.K.H. Kron prinsens vand ringspris. (ä\'en 

kl. IV tä \,lar härom) 
Direk tö r Claes Hultbergs \'andringsp ris. 
Apotekare Sjöbergs vand ringspris. (även kl. 
IV tävlar hä rom) 
Kaknäspokalen I. 

Klass IV. H.K. H. Kronp ri nsens \'and ringsprill. (till. 
sammans med kL M.) 
No rrlands Akvavi ts vandringspris. 
Apotekare Sjöbergs val1d ri ngspri~. (ti llsam
mans med kl. 1\1. ) 
Kaknäsr oka lell II. 

Klass III. Sjökapten T ure Lö\'grens vandringsp ris, 
(gemensamt med klllss II ) 

Klass IL Sjökapten T ure Lövgrens vand ri ngspris. (ge. 
mensamt med kl. III } 

Kl. I o. II Direk tör S. Reid ners vandringspris. 
För samtliga k lasser ingår huvudskjutningen där· 

jämte i tävlingen om F'ärng renska priset av 1923. 
I mästerskapstävlingen ~ för kl. IV och 1\1 ing r 

shlt ligen tä\'li ngen om Överste Stig lUlambs poäng· 
pri!'. 

Poängställningen om Överste Stig Rllambs 
poängpris al' 193f är efter sista statsprisskjut
ningen : 

Uarry Frimun ... . 
N. Hellsten ...... . 
E. Hellsten .. . 
L. Rönnmark ..... . 
E. Wassberger ... . , 

p. 
10 T. I3jörkman ..... . 
5 A. Elm{I\' ist .. "" 
5 B. G) Ilensvärd .. ,. 
.] W. Berlin ....... . 
3 

Första tävHngen om Drewespokalen. 

p. 
3 
3 
2 
I 

Den 7 lIIaj tävlades för första gången i år om I)le· 
\,e~pokalell med de sedvanliga 10 skotten i stående. 
'1l1rvit! L. Hömllnark skarrade sig en ledning på 2 dyr. 
bara poäng framför A. Elm{lvist enligt nedanstående 
rörteckning övcr de ] 9 bästa resultaten: 

L. Hönnmark ..... . 
A. Elm{I\' ist 
J. ÖsteniahI ...... . 
O. Löflllark ..... . 
H. Friman ....... . 
G. i\lossbe rg ..... . 

p. 
. 7 
45 
43 
43 
43 
41 

A. Hellberg 
K . . ,. Pot",,,,, ... . 
W. Berlin ." ... .. 
Bo GyJlensvärd 
Y. Zacllrisson 

Andra tävlingen om Vandringsskölden. 

p. 
40 
38 
38 
37 
36 

And ra omgången i årets tävlan om Vand ringssköl. 
den den 21 maj såg 13 amatörer som deltagare, av 
vilka L. Bönnmark och A. Elmq \' ist narade för topp· 

noteringarna med högsla Iräffantal , närmast röljda 
av Rising och Zachrisson. De bästa skölo som röljer: 

I r. tr. 
L. Rönnmark 
A. Elmqv ist 
G. A. Rising 
Y. Zachrisson 
J. Österdahl 

30 I. G. La rsson ...... 27 
30 B. E. Gardell ..... 25 
29 S. S\'edin ......... 24 
29 A. Kahn .......... 22 
28 B. I\'erus . ........ 2l 

H. Friman ........ 28 

Jubileumsskölden. 

Även tuvlingen om den s. k. J ubileu msskölden sköt! 
den 21 maj med två hastiga serier mot 20·ringad tav la, 
en kruvande tävling a lltså. Dennu gång blevo resul· 
taten ej så höga som van ligt, beroende på dell besvä· 
rande bliIsten. men poängerna skämmas dock ej för 
sig. BÖllIlma rk lyckades bust. trots att hUll endast ,.köt 
19 skott. Han var svårt hotad av Zachrisson och Ri· 
sing. ResultatelI blevo: 

L. Hönnmark 
Y. Zachrissoll , .......• . .... 
G. A. Rising ........... . 
J. Österdahl ............. .. 
H. Friman ....... _ .•.•. ... 
A.Elmq\'i5t .... , .• , ...... . 
B. E. Gardell ............ .. 
O. Löfmark ... . ...... ".,. 
O. I\erus ............ . 
T. Björkman . __ . . ... . 
G. i\ lossberg ........ • ..... 
I. G. Lar~SO Il ., ...... , ..... 

356 p. 
35 1 p. 
35.1 p. 
353 p. 
350 p. 
319 [l. 

315 p. 
339 p. 
:-\3:~ p. 
:Hl p. 
33 1 p. 
:i28 p. 

VÄRUTFÄRDEN. 

\ 170+ 186) 
(188 + 166) 
( 166+188) 
(179 + 171) 
(161+189) 
(175 + 171) 
1l'>6+ 179) 

Dcn 25 maj , Kristi Himmelrärdsdag, försiggick 
å rets \'å rutHird i samma fagra nejder som förra nrel. 
d. \'. s. på Velam~und s ägor ule vid Snickartorp på 
Värmdön, där rältsk),ltcma rk nu liksom då viihilligt 
stä llts till förfogande av Fru EgndL ~5 amatörer med 
damer haJe mött upp för att beskjuta följande av Bo 
Gyllen;wärd utsatta figurer: hjälmar 1'10 m., kg. ers. 
2·10 m .. 1J6 fig. 200 lll .. 1/8 fi g. ]50 m. och krypande 
helfigu r på 350 m. Fjärde och första mAlen \'oro nog 
de s\'åra~te, eller \'ad säger den ärade läsareu ? Den 
här gången var det rjördeklassarna som \'oro bäst. i det 
all både S. Ribbing och A. W, Tengstrand uppnådde 
goda 27 Il. Ribbing gick rörst 'lid särsk iljningen och 
erö\' rMle därmed det s. k. Drewesfatel. Elmqvist och L. 
Bönnmark belade tätplatserna i Klass 1\1 med 26 resp. 
25 tr. 

Till mösterskapstitcln rUllllOS a llt- en hel del aspi. 
ran ter bland de tolv bästa rrån huvudskjutningenI' 
klasser M och IV. som besköto ytterligare tre må l för 
aU komma till ett avgö rande. Dessa mål \'o ro 1/ 6 fig. 
220 m,. hjä lmar 150 m. och kg. ers. 280 m, med en 
minuts skjutt id på de tvu fö rsta målen och 45 sek. på 
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del sista. Ga rdell. som kom med 2-1- tro ffln hll\ud· 
skju tnin gen. gjorde redan fran början sl"ag ' i saken 
genom all skjuta '"ful h"' på get räfsts svåra mäster· 
!'kapsmålel. vi lken prestation i eH slag förde honom 
upp i tåten tillsammans med Tengslrand. vilka b da 
fortsalle med sammanlagt 30 tro På nästa mål hade 
dock Gardell ·) tr., medan Tengstrand fick "blankt" av 
oförklarlig anledning. \'arför Gardell kunde gå till 
sista mille! med två träffars försprång framför när· 
maste man, som nu var Ribbing. Gardell avslutade 
med 5 tr. på sista målet. medan Ribbing spurtade med 
6 tr. Slutresultatet ble\' alltså, alt Gardell slutade på 
samman lagt 39 Ir., medan Ribhing stan nad e pli amlm 
plats en träff efter. GardeIls mäster~kap var välför
tjänt och synne rligen populä rt. 

Under tidcn hade damerna '-kri gat"· på sitt håll mot 
den lO-ringade pistoltavlan och uppnått en hel dcl 
förnämliga poänger, vurför det dcnna gång blev gall
ska trångt på prislistan. Dcn stora sensationcn var. att 
den ~edvanliga segrarinnan denna gång fick se sig 
fÖT\'isad till andra plats. visserligen på samma poäng 
som första dam. men i alla fall. 

Herrarnas triangclskjulning lämnade ej fullt 5å hölla 
resultat som \'an ligt. men Elmqvist bäst på 56 p. 

Prisu tde lningen förrättades al' överste Rålamb. De 
bii~la resultaten voro: 

Huvudskjutningen. 

L. RönJllllark ..... . 
A. Elm<l\ ist ...... . 
O. Löfma rk .. 
E. Jcnnel ........ . 

S. Hillbing ....... . 
A. Tengstrand .... . 
B. E. Gardell ..... . 
R. Söderlind . . .. . 
T. H. ·tröm .... . 
E. l1 ellsten ... .. . . 

O. PorelI ........ . 
G. \'Vennerström ." 
S. Svedin ....... . 
E. Lundahl ....... . 

KlaJs .II. 

(9 delt.) 

". 
26 B. 1 \'crus ....... . 
25 G. Wijkström .. 
20 H. Friman ....... . 
19 E. Hessler ....... . 

Klass IV. 

(22 delt.) 

te. 
27 G. A. Rising ...... 
27 C. Rögheimer ...... 
2·1 J. Österdah l ...... 
2~1 T. Wanselius ...... 
21 S. Rålamb ... 
23 G. 

K/au III. 

\ 12 delt.) 

te. 

)Io::sberg 

19 P. Q. Lundberg 
18 O. lverus ........ . 
18 K. F. Jernström 
Il 

Klasser/IIJ 1/ &, I. 

\2 dcl !. ) 

F. Fredborg .... ... lO T. :"Ji t1.elius 

". 
19 
18 
16 
13 

te. 
22 
21 
21 
20 
20 
20 

". 
10 
10 
9 

~m [;0 .. ,(0 "M"åsterskaPstivliiigm,: - .! I" J 

, .".j I.~ <;~I..:~.: 
:\ lä.5terskytt B. E. GardelY .. . ..... 39 tr. 121+ 15) 

2) S. Ribbing..... 38 tro /27 + 11 ) 
3) A. Elm«vist .. ... . ... 35 tf. i25 + 10) 
l) E. Hellsten ......... 35 tro \23 + 12) 
5) H. Söderlind ........ 35 tr. (2 1+11) 
6) T. H, ström..... . . 35 Ir. \z..t + II ) 
7, Y. Zaehrisson ....... 33 tro (2 1+ 12) 
8) A. Tengstrand ...... 32 tro (27 + 5) 
9) L Rönnmark ........ 32 tL (26 + 6) 

10) G. A. Hising........ 31 tr. (22 + 9) 

Skjutning mot trinngeltavla. 

A. Elmtlvi~t 
L. Ilönnmark 
G. i\lossberg 

KI.M&IV. 

p. 
56 B. Söderlind 
55 T. Wansclius 
52 A. Flyg'" ....... . 

l-Ij. Werner ...... . 52 C. Rii gheimer 
Y. Zaehris~on 52 

Khm III. II &- I. 

A. Kahn 
S. Svedin 

51 
51 

O. PorelI 

Damernas tävling. 

(U dell.) 

p. 
Fru C. FI)gare .... .\7 
Frkn G. G} Il ensvä rd t7 
Fru P. Söder lind .. 46 
Fru H. Söderliml.. 46 
Frkn 1\ 1. !l ulldquist . 14 
Frkn B. Sticrnstedt. 44. 

Frkn 
Frkn 

l. Velander .. 
B. Jonson 

Fru B. Rising 
Fru B. Hellsten 
Fru G. Elmqvisl 

p. 
51 
19 
13 
12 

15 

p. 
113 

," 
40 
38 
35 

H. Kj ell crll pris i fältskju tning erövrades i och med 
denna skjutn in g av B. E. Gard ell. medan S. Ribbing 
Jade he;;lag på årets inteckning i Silverbröllopsskiilen 
ioriell tering och \'Arfiilt~kjutnillg ). 

En särskild eloge måste här slutligen givas åt ord· 
föranden." 20 Ir. i IHlvudtävlingen! 

STEN DRAKENBERGS VANDRINGSPRIS. 

Den 26 maj tä\' lade.i om årets inteckning i Sten 
Draken bergs \'a ndring5pris i pislolskjutning. som i r 
var särskil t spännande. då två mall slutgiltigt kunde 
eröv ra priset. nämligen L. Rönnmark och H. Friman, 
som båda förut hade en teckning. Tävlingen kom 
ocks all ~ t å mellan dessa två jämte O. Löfmark. som 
ledde i det si!;la. nä rmare bestämt med hela 4 p. fö re 
sista figurserien. I·lär fi ck han dock mankemang med 
hylsutkastaren. va rför han fick nöja sig /lIed 4 1 p. på 
figuren och fjärde plats i tävlingen. Det blev i stället 
L. HÖllnmork förun nat all med samman lagt 152 Jl. liV 

de 180 möjliga belägga förs ta platsen framför H. Fri
man, !Olll kom på samma poäng men giok efter vid 
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Mrskiljningen. där resultatet p ,Iavelse.rien är avgö. 
rande. RÖllnmark erövrade därmed för alltid priset 
l)\'ärr. De bästa av de to lv deltagarna sköto !om fö ljer: 

L. RÖlln mark 152 p. (la\' la 17. ~ fig. 25 fl .. I I I fig. 
25 p .. ringad I / I fig 55) 

H. Frimall 152 p. (40+ 30+ 30+ 52, 
O. Iverus ISOI/2 p. l·H% + 15+ 20+·11 +handikap lO! 
O. Lötmark 1.J5 p. (49 + 30+ 25 + II) 
E. Hemming U2 p. 137 + 20 + 30+ 55) 
Y. Zachrissoll 137 p. 
G. \larmen 121 p. 
F. Heijkensköl d II71f2 p. 
B. Oahlborn 98 p. 

STOCKHOLMSSKYTTEFÖRBUNDS 

V ÅRFÄLTSKJUTNING. 

Söndagen den 28 maj ägde Stockholms Sk} ueför. 
bunds sedvanliga vårfältskjutning rum med båtfärd till 
J\l)tinge på Värmdö. där amatö rerna böra vara ganska 
"hemtama" \id det här laget. Blott en handfull av de 
d_ra hade denna gång mött upp. vad det I\U kunde 
hero pA: vår nyligen avhållna egna \ArutfJ}kt eller drt 
soliga vädret, som lockade till andra sörulagsnöjcn. 
Nämnda lJandfull amatörer lyckade! ej i nAgon sär· 
skild ~rad göra sig gällande; resultatet blev fjärde 
plats i lagtävlingen med 117 tr. och de tv bästa 
amatörerna på \'ardera 25 tro fältskjutningen \'ar emel
lertid \ål ordnad med goda mAI: framför allt \ar det 
",ista m lets y.t-figurer å 260 m., beskjutna från den 
högn rä~lnillgs\'allen, intr"s~:ultn med sin förrn aa atl 
L1ndgå träffar. Utdraget för amatörerna_" vidkommande 
ur dagstidningarna blir i all sin torfti2'het fö ljande: 

Klass M: 2t) L. Rönnmark 25 tro 

Klass IV: 10) B. E. Gardell 25 tl. 

Stockholms-Tidningens Riklllkyttetävling. 

I å r hade Stockholms· Tidningens rik~l!kyttetävling 
förlagts till första söndagen i juni i stället för i juli, 
närmare bestämt till den 6 juni. 

" Art lagre;;ultat blev något bättre än förra åretoS 1159 
p .. näm ligen 1171 p. med Y. Zaehrisson och L. HÖnn· 
mark bäsl på \'ardera 239 p. Övriga lagmedlemmar 
\'oro T. Björkman (233 p.). Hj. Werner (230 p,j och 
E. Hellsten (230 p.) - Kungsholms Skyttegille vann 
nll~d 1208 p. 

Skuggans Pokal. 

Den förra året nyinsliftade årliga tävl ingen om den 
l!. k. "Skuggans r oka!" anordnades i år enligt stalu · 
terna av fjolå rets segrande förening, Skarp 9. Värdfol. 
ket voro cnvisa nog aU upp repa sin seger med 173 p. 
fö r femmanna laget. närma"t följda av Skarp 6, som 
uppnåddc ·166 p. S.A.F. l!tUllnade pli tredje plats. en· 
dast cn fattig poäng efter Skarp 6. Segrare i den indi
viduella täv lingen blev Tage Eriksson, Ska rp 9. med 

100 p., medan nir bästc man. HÖnnmark. kom p 
tredje p lats för 97 p. på de 1\ " la\·elserierna. Vårt lag. 
beHod av L Hönnmark. B. E. Gardell. 11 . Friman, 
A. Elmqvist och Y. ZachriS!!oll. ,.0111 sköto resp. 97, 
95. 93. 92 och 88 p. 

F. Georgii-HeDlmings vandringspris. 

En vä lbehövlig förstärkning av våra Ilistolskyttepris 
har som bekant i å r skänkts av medlemmen r. Georgii. 
I-Iemming, och om detta vandri ngspris tävlades för för· 
sta gå ngen den 4 augusti en ligt i Arel$ skj utprogram 
infört recept. Endast sju mall hade hörsamlllat kallel· 
sen. av vilka O. Löfmark utgick som segrare och där
med fick kompensation för oturen \id skjutn ingen om 
Drakcnbergs pris. Hans resultat blev: tav la 38 p .. 1,'2' 
fi g. 30 p .. ringad 1/1.fig. 5.1 tl., l/l .fig. + }J.fig. 25 
]l .. d. \'. S. sammanlagt 116 p. Han följdes närmast av 
Heichenberg med 112 p. Resul tat en blcvo för <le !'ju 
tlcltagarna följande: 

O. Löfmark 116 p. \38+30 + 53 , 251 
O. Heichenberg 1·12 p. (31+30+ 56+ 251 
E. Hcmming 139 p. (-1.2 + 30+ 12+ 25) 
r. Heijkensköld 138 p. (..1-3 + 25 + 55+ 15J 
L. Rönnmark 130 p. ( 10 + 25 + -15 + 20) 
G. i\ larmen 121 p. (2-1- + 30+ 52+ 15) 
G. Erik~son 8.3% p. OOY2+ 10+·13 + 201 

GöteborgspokaJen. 

rets tävlan om Göteborgspokalen gick den 6 
augusti. Hlrvid ett lag frlin S.A.F'. deltog. Bä"t blev 
L. Rönnma rk me<1 goda 99 p., närmast följd av O, 
Löfmark med 97 p. övriga lagmedlemmar voro T. 
Björkman (95 p.) G. Hultkrantz (93 p.) och B. E. 
Gardell (90 p.) Lagets slutresultat blev .J.7<t p. 1lI0t 172 
förra årcL alltså ett litet framsteg. Som jämförelse kan 
nämlla.~. alt Kvibergs SkrllcgiJle segrade mcd 195 p. 

Kräftskjutningen. 

4,1 amatörer Ilade i år samlats för atl prÖ\8 sin 
förmåga som sk) Ilar och kräftätare. framför allt kan· 
s!..e som del sistnämnda. \'Srtill goda tillfällen faIllI! 
tack ,'are klubbmästaren T. R. Åström. som ordllnt allt 
timligt till <Iet bästa . DeS!!förinnan må"te man dock 
visa vad man kunde i den omviinda ha~tig3. scrien på 
300 m. - med omvänd avse.i här det fÖrhAlJandet. all 
serien liksom föregående år sköts med början i stående 
~tällning. Det gällde att skjuta någotsånär hyggligt. t) 
alla resultat :J\'slöjades obönhörligt under kvällens 
10JlJl med ty åtföljande obligatorisk uppstigning av den 
skyldige .. Den sedvanliga träsleven avslutade prislistan: 
i år gick (Icn ut på II p. HÖllIlInark vann denna gång' 
med 50 Jl. och sju "vita" framför överraskande Rib· 
bing. 

Protokollförarna hade sinnesnä rvaro nog all före ut· 
dclar!det av skjutresuhatcll till vederbörande gö ra föl· 
jande för teckning över de ] 9 främsta, av vilka 16 hade 
förmånen och glädjen att själva vä lj a ut siu pris vid 
del välförsedda p risbordet. 
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L. Bönnmark ................. . 50 p. (7 "vi la") 
50 p. (5 "vita" ) S. Ribbing ................... . 

N. GylJ ensvärd ... . 
B. Gyllensvä rd ... . 
T. BjörkmHIl 
J. ÖSlerdahi ..... . 
T. R. Åström ..... . 
H. Friman ....... . 
Hj. Werner ...... . 
A. Elmqvisl ...... . 
C. Wijkslröm ..... . 

p. p. 
49 B. E. Gardell...... 45 
48 G. Mossberg ...... 44 
48 W. Berli n ......... 4.-1 
48 N. S. Nilsson...... 4-1 
48 E. A. Ohlsson. . . . .. 43 
47 K. A. Peterson .... 113 
47 I. G. Larsson...... ~ 
47 O. Holmberg... .. . 43 
46 

Kaknäspokalen. 

Sista sö ndagen i augusti sköts det på Kaknäs om 
Kaknäspokalen, varvi d S.A.F. fo rtfarande få r deltaga. 
Denna gA ng vann Kungsholmens Skyttegille med 480 
p., medan S.A. F. kOlli på fjärde plats blund de sex 
deltagande lagen med sammanlagt 464 p. Vårt lag sköt 
följande poänger; L. Rönnmark 99 p., T. Björkman 97 
p., J. Österdahl 95 p .. N. Gyll ensvärd 93 p. och B. E. 
Ga rdell 80 p. 

Rikaskölden. 

Tack vare god propaganda ställde hela 5% lag från 
S.A. F. upp till tävlingen om Riksskölden den 3 sel" 
tember. som \'anrl:> av Kungsholmen! Skyttegille med 
4.-19 p. al' de 450 möjliga. Vårt första och fjärde lag 
uppnlhlde hålla 432 p .. mCl!OI1 femte laget !;tarmade på 
427 p .. andra laget pli 425 p. och tredje laget på U7 p. 
LaguPPslii llning' och poänge r voro följ:uule: 

Lag I ; L. Hönnmark 118 p .. T. Björkman 147 p .. J. 
Österdahl 137 p. ,,;a 432 p. 

Lag II : f\. Elmqvist 111 p .. O. Löfmark HI p., N. 
Gy lletl!<värd j.1O p. s:a 425 p. 

Lag JJ1 ; E. l-1 ells ten 140 p .. B. G}llensvärd 139 p., 1-1. 
rriman 138 p .. 5:a 4'J7 p. 

Lag IV; B. E. Gardell 116 p., Hj. Werner 14 .. 1 p., W. 
Berlin 142 p .. 6:a 432 p. 

Lag V: J. G. uml'on \17 p .. K. A. Peterson ].l! p .. N. 
S. Ni1!soll 139 p .. ~:a 127)l. 

Andra tävlingen om Drewespokalen. 

Sanuna dag som Hiksskölden "gick"" sköts hos S.A.F. 
även andra omgången i lirets tävlan om Drewespokalen 
med ytterligare 10 skott i s tående. van'id de bästa 
resu ltaten ble\'o; 

p. Il. 
H. Friman ........ 44 B. E. Gardell. . . . .. 110 
N. S. Nilsson . . . . . . l3 E. Hellsten ....... 38 
I-I j . Wcrne r ....... 43 E. A. Ohlsson..... . 38 
L. Rönnmark 42 R:Gyllensvärd..... 38 
T. Björkma n ...... 40 A. Elmq vist .. . .... 36 

[ (ter denna 2 :a omgAng le<ler Rönnmark Arets täv lan 
med sammanlagl 89 p. på de två omgångarna (47 + 
42). Närmast röljer H. Friman med 87 p. (43 + '\4) 
och Elmqvist med Rl p. (45+36'. Ännu finn a!! dock 

möjligheter til l omkastning i protokollet, då en del 
skylla r hillill !! endast deltagit i en enda omgång. Resu l· 
tatet al' de tvA bästa resultaten vid årets tre omgångar 
är nämligen avgörande fö r p risets öde. 

SPEGELN T. O. M. 3 SEPTEMBER 1933. 

Artal. diplom. 

l3ergentz. Tir. ....... 48 48 47 45 45 45 
l3erl in, W. · . . . . . . . , . . . . . 47 - - 50--
Björklund, O. · . . . . , . . . . . . --- 50 45 -
Björkman, T. · . . . . . . . . . . . 50 50 49 50 --
Blix, I. . . . . . . . . . ........ 50 48 47 - --
Blix, H. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 48 48 50 15 ·15 
Dahlborn, 1'. · . . . . . . . . . . . 48 48 - 45 - -
Ekelin. F. E. · . . . . . . . . . . . --- " S - -
Elm(I\·isl. A. · . . . . . . . . . . . 50 50 50 50 50 50 
Flygare. A. ........... 49 47 - 45 - -
Friman. H. ..... ......... 50 50 50 50 50 50 

Fiirngren. J . ............. 48 48 47 50 "5 45 
Gardell. B. E. . ........... 50 50 50 50 50 50 
Georgii.Hemming. F. ..... 50 50 49 50 50 50 
Gyllcnsvärd, B. ....... "9 -19 .. 8 50 - -
Gyllens\'ärd. ....... 50 49 49 50 SO 50 
I-Iel lberg. A. · . . . . . . . . . . . 47 -- - - -
Hcllsten, E. . . . . . . . . . . . . . 50 ·19 "9 50 -l5 -
Ilemminf:". E. ............ 50 50 50 50 50 50 

I-I essler. E. · . . . . . . . . . . . . . - - - 45 --
Hj o rth. A. · . . . . . . . . . . . . . 47 - - 50 '15 45 
Hultkrantz. G. . . . . . . . . . . . ,19 48 48 - --
Jve rus, B. · . . . . . . . . . . . . . 48 48 "8 50 50 ·15 
J CIIIICl. E. ............... ·19 ·18 47 50 - -
Larsson. i. G. .. ......... '19 49 48 50 Sil 15 
Lund lwrg. H. ...... . .. 19 48 - 45 --
Lundberg. J. ............ 48 48 47 50 50 50 
Lyberg. A. · . . . . . . . . . . . . . 50 50 48 -- -
LÖfmark. O. ............ 50 50 ·19 50 50 -
;\lossbcrg. G. ............ 50-- - --
Nilsson, N. S. .. .. ....... 50 50 49 50 50 15 
Oden. G. ............... - -- 50 - -

Od<I\' ist. F. · . . . . . . . . . . . . . 17 - - - - -
I'erman. B. · . . . . . . . . . . 50 48 47 - --
Peterson. K. A. .......... 50 49 "9 50 - -
Rihbing. S. .. ........... 50 -- -- -
Ri~ing, G. A. . . . . . . . . . . . 50 - - -- -
Hunngn·n. G. ............ ·19 4848 50 50 15 
Rönnmark, L. ...... ...... 50 50 50 - --
Schreiber. S. ............ 50 48 - 15 45 -
Söderlind. H. .. .......... 19 4847 - --
Teng\·all. i. ............ 47 ·17 47 - --
Tengstrand, A. W. ........ --- 45 - -
Tham. Percy ............ 19 48 - -- -

Ugglll. A. .............. - - - 50 50 50 
Wan.o.e liu5. T. ............ - - - 15 - -
Wassherger, E. .... .. .... 48 -- - --
Werner. 1-1 j. .......... 49 49 49 50 --
Wijkström, G. . . . . . . . . . . 47 47 47 50 50 50 
Wiman. C. . . . . . . . . . . . . . . ,. -- 45 --

.- --- ---
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Wmnge. G .............. . 
Zachri.iSorr. Y. . ........ . 
Å,;tröm. T. n. . ........ . 
ö sterdahl. J ............ . 

50 <19 19 
18 17 -
·19 19 19 

Guldmärke. 

Ander<:{J n, V. M. ........ 50 50 50 
Urundin. G. M. .......... 19 48 17 
Grönwall, E. ... ......... 50 - -
!verus. O. .............. 47 --
Malmhorg,,von. H. ........ 19 ·19 48 
Marmen. G. .............. 49 49 '19 
Springer. C. ............ 48 ·t8 17 
Svedin, S. .. . . . . . . . . . . . . 50 19 1]7 

Silvermärke. 

Fredhorg. Th ....... . 
lI ultberg, A. ........... . 
i\lalmherg, E. . ......... . 

1,9 --
50 50 SO 
50 SO 49 

Bronsmärke . 

Bilje. O ....... . 
Gustafson. S ............ . 
lI olmht!rg. O ............ . 
lIo1mq\ist, N. G ...• • .... 

50 50 50 
505050 
1747 17 
-19 IH 17 

50 --
15 --
15 -
5050 -

-- -
-- -
IS 15 15 
---
50 4545 
50 45 45 
50 15 15 
50 1·5 45 

50 50 15 

50 50 50 
18 1847 
45 45 45 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS· 

KOMMITTEN 

Till Femkamp den 2 augusti 

sa mlades ej mindre än 9 amatörer, av \' illa flertalet 
".ock ei, torde ha a~pirerat på I-I elmer Laugborg5 v3nd· 
rln~;;lms . Som bekant erfordras minet 2.300 poäng för 
en ~ntcckning i (Ieisamma oeh Falk I}ckadcs i år för 
3 :dJc glIngen. '-IO·åringen mAste lik\·äl hålla sig i fin 
form.i )lIerligare två å r, ty fordringarna äro fem in· 
tecknll1gar. 

Blaru! resulta ten märkas: 

längdhopp cm. spjut m. 
Heinius ... 577 \,\:'ijkström. 37. 10 
Falk " . 576 N. Evers .. 36.25 
'J. E\'cr5·.: 502 F lk " 6 OS 
Wi,'kström E' E' ..... i) , 501 . vers .. 33,82 

200 
Falk .. . 
E. Evers .. 
Heinius .. 
Hrrn ngrcn 
N. Evers . 

111. 

21,8 
26, 1 
26,9 
27.3 
27,4 

diskus 
Falk 30,05 
Heinius .... 27,98 
Hunngren .. 26,82 
Löwenlrielm 26,03 
N. Evers .. 25,24 

1500 m. 
Hu nllgren . 4,50,3 
Heinius ... 4.53,8 
E. Evelil .. 5.5 
Falk ..... 5.16,2 
N. Evers 5.19 

Hesultat al' hela tävlingen b lev: 

Falk 
Heinius ...... . 
E. Evers ..... . 
N. Evers ..... . 
I{unngren .... . 

p . 
2.459,4 
2.152, l 
1.797,3 
1.797,2 
1.747,2 

Wijkström 
Löwenhielm 
Nylen ..... .. 
Burl on ...... . 

p. 
1.399,6 
1.279,4 
1.2l--~, I 
1.038,7 

Simtävlingen den 9 august i 1933 å 500 m . 

Sen iorer 
Il rillius .. 9.29 
iVijkström 11,10 
E. Evers .. 13,54 

Oldboys A 
Blix ...... 11 ,26 
Nylen .... 13.29 
Falk ..... H,15 

Oldboys fl 
Lindhlom [1,56 
C. A. Nils· 

son 13,29 

Claes Hultbergs v. pris. 

Efter skidor och l:imning är stä llninnen mellan dc 
tih'lande följande: I> 

Wijkström ...... . . . . . . . . I + I = 2 poäng 
C. A. Nilsl!On .................. 3 + 2 = 5 

" Falk ................... 2+ 1= 6 
E. Evers .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 + 3 = 7 " 

Nils Nylell, som under året "adt en av \'lIra mest 
cnergiska medlemmar. har förutom idrotten inom för· 
eningen oclr triiningen till densamma mc(lhunnit alt 
ti llägna sig sim magistervärdigheten. \ ilken 1) 11 grwrd 
av han s !dder meddelats i silver. 

J\lillöpnin::\,cn dcn 25 augusti iig(le ruUl under ideal· 
\ ihler. Samt liga startande kormno in på märke~ti(l. Sex 
tävlande, fem kontrollarrtrr. 

HUllngrcn 
Everil, E. 

Seniorer: 

I-I ell man ................... . 
Bönnmark-

Olt/bop B: 

38 min. 30.6 sck. 
42 ., 13,5 " 
4 I " 37.5 
t7 26,S., 

II. Friman .................... 16 min. 12 sek. 
lIeiehenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .. '5 " 

Burmgrcns tid på 5000 m. \ar 18 min. 29 sek. 

Tiokampen den 15-17 aug , 1933. 

Vackert vä(ler, storartad a nslut ning och utmiirkt 
goda resu ltat. vad kan man mer begära. Av 19 star· 
tande fullföljde \I läv lingen. 

Som en jiimföre lse kan nämnas, nit iivcrslc HlIhun bs 
vandringsp ris år 1932 erövrades med 4070 poäng och 
li r 1931 med 4.087 poäng. Resu lt aten blevo följande: 
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SERIETÄVLINGARNA 1933. 

Stniorer: 

Even! 

Runnj1.rt'n 

Z8chri~wn 

Springer . . . 

BlIrton ......... . 

ReiniuH 

FOfl!el1 ........ ,. 

15llCU<!n 

Blom .. 

Fiir!tel'l~rl 

Oldboys A: 

Falk ...... . 

Nylen 

Olil[ 

Oldboys B: 

Frunek ...... . 

S,eJlsson ...... . 

U; ... enhiell11 .... . 

Frirnun 

Undblom 

Hörlin 

Nilsson .. 

Å$trÖI11 . 

.'redborg ....... . 

Lybt-rg .... , .... . 

100 m. 

sek. poäng 
12,6 824,0 

13,4 633,6 

12,8 776,4 

13,3 657,4 

14,0 400,8 

13.6 586,0 

13,6 586,0 

12,8 716,4 

14,9 276.6 

12,5 &17.!1 

13,6 586.0 
13,3 657,4 

13.6 586,0 

12,6 82-1.0 

13,2 681,2 

14,5 371,8 

13,1 705,0 

13,8 538,4 

14.2 443,2 

13,0 728,8 

16,5 
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100 m. 

sek. pollng 

58,2 924,00 

60,8 826.24 

58,9 897,68 

65,4 653,28 

62,7 754,8 

69(1 51004 

58,1 92i,76 

65,1 653,28 

68.3 54~ .N 

66,3 619,44 

67,9 559,28 

62,8 751,0-1 

67,4 578,08 

67,6 570,56 

69,4 502,88 

101.6 

1.500 III. 

min. 
sek. poäng 

4.58,0 932.8 

4.5 1,6 97 1,2 

5.03,5 899,8 

6.59,0 206,8 

4.57,6 935,2 

4.57,6 935,2 

5.12,4 M6,4 

5.22,9 ':'82,2 

5.53,7 598,6 

5,4.1.0 656.8 

5.46,0 64-1,8 

5.20,1 800,2 

5.!H,O 596,8 

5.26,7 760,6 

6.33,0 .302.8 

8.16.5 
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cm. pollng 
14{) S58 

140 558 

135 4&l 

140 558 

132 446 

)40 558 

115 628 

135 188 

127 376 

'4<) 558 

140 558 

.SO 698 

125 348 

140 SS!! 

135 '188 
140 S58 

112 166 

14{I 558 

120 278 

l77 236 

'00 

längd 

cm. pollng 

5,\2 692,4 

4,72 59404 

5,53 792,85 

4,61 567,45 

4.14 452,3 

4.15 45~.3 

5,02 667.9 

1.59 562,55 

4.37 508.65 

,1.56 555,2 

1,53 517,85 

3.95 405.75 

4.31 493.95 

4,15 45~,i5 

3.48 290,6 

3,08 192,6 

3·steg 

m. pollng 

10.60 73l1,75 

10,'10 713,75 

10,78 761,25 

10.08 673.75 

9,66 621,25 

11,76 883,75 

9.60 613,75 

10.28 698,75 

9.98 661..25 

9.53 605 

9,67 622.5 

9.69 625 

9.26 57125 

8.88 523.75 

9.18 56 1.25 

8.85 520 

6,.')8 236,25 

6.43 217.5 
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kula 

m. po~ng 

8,73 639 

8,34 600 

6,80 446 

8.26 592 

6,44 4 10 

8,87 653 

8,64 612 

8,93 659 

7.Hi 482 

10,17 783 

8,39 605 

8,TJI M<I 

7,36 502 

8,68 634 

8.96 662 

7,85 551 

7,31 497 

7,44 510 

6,43 409 

7.12 478 

6.38 40~ 

6,98 46-1 

diskus 

m. po:1ng 

22,3 1 429,8 

24.56 515,3 

18,48 26.t,26 

25,52 551,78 

16.11 19·1,2 

13.68 101,86 

29,14 689,34 

2 1,48 512,26 

22.18 424,86 

25.87 565.08 

22,48 436,26 

21,38 508,46 

22.52 'm,711 
20,38 356,46 

21,13 384.96 

15,12 156.58 

20,03 343,16 

spjut 

m. poang 

33,69 548,98 

30,05 448,88 

26.64 355,1 

211,53 407,08 

22.13 231,08 

29,1J 423,03 

35,03 585.83 

18,91 142.$3 

32,20 508 

31.88 199,1 

31,.5.1 489.85 

29.86 443.65 

26.68 356..2 

33,65 547,88 

27.70 384,25 

28,12 395,8 

24,80 30·1,5 

18,38 127,95 

13,95 6.14 

31,20 480,5 
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Summa 

poäng 

6.21:17,73 

5.861.37 

5.701,34 

4.867.54 

4.535,63 

4.038,98 

3.025.58 

1.923,4 

1.217,13 

1.064,56 

6,526.95 

5.419,74 

5.IiO.6 

2.502,15 

2.016 

5,208.92 

4.788.12 

4.741,45 

4.670,06 

4.097,07 

3.348,N 
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r~-----------------' 
BANKIRFIRMAN 

c. G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Telegramadress: Cervins 

~----------------~ 
",,,,.,,,,,.,.,.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, .. ,,.,, .. "".,." """"."""".",.",."", .. ",. 

S KYTT E FÖ R E N I N GA R 
Ni köpa Edra prisjÖremJ.l j gfl{d, silver, 
nysilver och tellll - äuUI de populiira 

SKYTTESKEDARNA 
fönlaaktigast hos 

JOVELEnARE 

lll!. .,]J O Ifll N S ([) N 
~, KONSBltTIIUSET 

let. 203316 - STOCKHOLM - Kungsga/. 43 
~ .. ,.,.,"'".",.,,,.,,.,.,.,"",.,.,.,,.,.,"",.,.,",.,.,.,,, .. ,,,.,,, .... ,.,.,.,.,,,,,, .... ,,,.,., .. ,. 

BJga, • . Pol.alu . S1.dl,,,· . F", 
... • iI..." od. oy.il .. er 

M.J"lju . P/,,/ulI., . Krd~ndI"r 
1; . .u" .. ~d •• I/IJl"pr.r 

:,,1 C. C. Sp~·~:'i~~~·~~~"~:. 
Telefun' N.",,,mnrop "Sporrong & CD. ,. 

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

Stockholms mest 
moderna tysta och 
komfortabla hotell 

Ko ANDERSON 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGÄR PRISKURANT! 

JUVELER, GULD, 
SILVER. NYSILVER 

OPERAHUSET 

Förstklassig Restaurant 
Utmärkt festvåning 
Moderata priser 

Full,tlndigt toilettrum med 
bad till .... rje rum 0, dubblett 

Tol. Namnonra!> 

Ledig annonsplats. 

H .om10'0'". a II \ II ,I n 1 n, 

DANS 
måndag 
fredag 

--------------------~-----------------, 

AMATÖRER! 

Eli lIV vdlll' flya s,udrflm6f1$fU. K.oplo. av 
Kl'mmo.l dkla Ki,.mamo.lla. Ifln,irdller 

72 oIiko./drpytJl!1u. 

Eft~r dag~ns skytt~resultat vila 
Ni Eder bäst pi en god och stil
full Ottoman, och njutningen 
blir än störr~ 001 golvet är be-

klätt nled en vacker malla. 
Glöm ej att köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET A.-8. 
31 DROTTNINGGATAN 31 

PIlllas tryckeri. Stockholm 1933. 

Sko.fldinrU'i'l!1 516rsfo. s/UciGfG!fii,. 
i mGIIG/, ilan1inu od! ollornan".. 

Stockholms N:r 5 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte. 

28:de ärg. Föreningen .tiNad den 21 september 1890 1933. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: SVEN SVENSQN 

R*<I ok'lo .. n" ad ..... , 

BIROER IVERUS 
S • ••• lr.n 12& 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

SKJUT· 

KOMMITTEN 

SKJUT 50 SKOTT! 

. ! 

Dct finns vissa uppmaninga r, som liV skju tkommit. 
ten å r från å r riktas till fören ingens medlemmar och 
som kanske kunna synas något enformiga. En av dessa 
är parollen: skjut 50 skott! Denna IIpplllllning kanske 
ej förefaller Ilöd vändig just i å r, när vårt statsanslag 
hortrallit. Trots frånvaron av statsbidrag få vi dock 
icke släplJa efter i fullgörandet av vår plikt mot för
eningen, som är aU genom deltagande i skjutövni ngar
na trots allt upprätthålla livaktigheten inom densam
ma OCll därigenom visa vår goda vilja alt även i " tider 
som dessa" verka för skyttets sak. Föreningens stati· 
stik för året visar hitti lls en minskad freb>ens i del
tagandet i övningarna, och det återstå r oss därför att 
under den tid av skjutåret, som återstå r, genom full· 
görandet a\' den enkla fordringen att skjuta 50 s.kott 
visa, att S.A.F. fortfarande äger medlemmar. som vetlt 
alt göra sin plikt. 

Skjut a lltså 50 skott och passa samtidigt på aU upp
fy lla märkes- och diplomfordringar. Föreningens skjut. 
Ilingar avslutas för året söndagen den 5 november, och 
det gäller därfö r alt väl taga va ra på återstående skjut· 
dagar. Särskilt lämpliga dagar all gå ut till skjut. 
banan äro söndagarna den 15:e och 29:e oktober, dii 
Stockholms Skyu eförbunds fä ltskju tningar iiga rum 
och då det därför är gott om plats på vår balla. 

S'ockholm Tol.381808 

Tilläggas bör, all alla medlemmar tillhörande klas· 
serna l- lII erhålla 50 fria sIllIens skou eller motsva· 
ramle an tal spetsku lor på skjutbanan. 

Handikaptävlingen äger rum den 22 oktober . 

I skrivande stund återstår av våra årliga tävlingar 
elldast tredje tävlingen om Vandrings;:kölden sa mt sist 
Illen icke minst den omtyckta tävlingen om Lngp risct 
i samband med handikapskjutning, som alltid brukar 
locka ut en stor skara medlemmar till skjutbanan . 
Emellertid påminnes i detta sammanhllng om de felll 
protokollförda vanliga preeisionsserierna på 300 III. , 

som vederbörande fjärde· och tredj eklassare SCIIllst 
söndagen före tävlingsdagen måste ha skj utit för att 
fli deltaga i handikllptävlingen. Angåemie erforderl ig 
1;1g minim ipoäng hänvisas till årets program. Alla skyt. 
tar tillllöTIIllde klasserna IV oeh III , so m uppfyllt 
niimnda fordringar, bö ra söndagen den 22 oktober se· 
nast kl. 10.30 fm. infinna sig p~ skjutbanIIII i och för 
anmälan till jfrågavarande tiivling. Både lagpris och 
individuella pris äro ägnade att locka till deltagande. 

Plocka hylsor! 

Och glöm ej att på fältskjutningarna i största möj
liga utsträckning sörja för att föreningen få r tillbaka 
sina hylsor och gärna litet mera för alt täckll den 
brist på varan, som fortfarande rAder. Det har visat 
sig. att medlemmarna genom gemensamt a rbete på det
ta slitt avsevärt kunnat hjälpa föreningen. Skjutkom· 
mitten hoppas därför på en god fort..sättning. 

Folke Fagrells Minne. 

I år har vår sedvanliga tävling om Folke fagrells 
Minne, som ju är mycket krävande, förlagts till hösten, 
niir skyttarna äro mera tränIIde än i maj , då denna 
skjutning ägt rum förr om åren. Tävlingen gick sa· 
lunda nu den 10 sept. och lämnade också resultat, som 
j fråga om höjd och bredd icke lämna mycket övrigt 
ntt önska. Rönnmark sköt två hundrnpoängafc Ii rad 
och avslutade lIIed 48 p. på 400 III., därmed segrande 
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i årets lä\' ling. Han fö ljdes närmast av Ni ls Gyllen. 
s\'ård, som alltid bruka T hålla sig väl framme på den· 
na skjutning. Av de 2-1 skyttarna sköto de bästa som 
följer: 

L. Hön nmark ...... . 
N. G}llcns\,jird ..... . 
T. Björkman .......... . 
Il. E. Gardell ......... . 
O. Lö fmarl.. .......•.... 
H. F'riman ......... . 
E. lIe ll ~ten .......... . . 
A. Ellllqvist ...... . 
B. G~llensviird ..... ... . 
Y. Zachrisson .... . 
E. Jenncl ........... . . . 
N. S. Ni lsS0Il ..... . .. .. . 
K. A. Peterson .. . ..... . 
Hj. Werner ........... . 
G. ~ Iossberg ..... . 
J. G. Lllr:;son .... .•.... 
S. lI ollbcrg ........... . 

2m p. 
2·\·) p. 
243 p. 
242 p. 
241 p. 
238 p. 
236 p. 
23-1- p. 
234 p. 
233 p. 
233 p. 
228 Jl . 
226 p. 
226 p. 
22·l p. 
22·1 p. 
222 p. 

([()(' + l('O+ '8) 
(98+98+48) 
(99+95+49) 
(99+97+46) 
(96+97+ 18) 
(99+91 +48) 
(96+99+ 11) 

(100+86+ 48 ) 
(97+89+ '13) 
(98+ 92+ 43) 
(92+98+'13) 

STOCKHOLMS SKYTIEFöRBUNDS 
TÄVLING. 

Stockholms Skrtteförbunds s. k. sta15priSlävlingar 
(denna glng ulan sIll ispris) ägde i år rum den 17 sep
temher. De deltagande amalörcmil skölle sig bra. rram· 
för allt Il E. Gardell. som med 100 p. belade segrar
platsen i Kis:!! IV A. L. Rönn mark kom på tredje plats 
och E. Wassberger på 12:c 'l!nts i nämnda kis:>!. båda 
med 99 p. I lagtävlingen om den s. k. Finska Skålen. 
varvid hu\'udskjulningens resultat för ett tiomannalag 
räkllRS. kom S.A.F. på fjärde plats för 920 p. I mäs
terskapstävlingen fölJo dc våra så smånin gom bort i 
blåsviicl rct. De bättre amatörplaceringarna blevo enligt 
dllgsJlreSSCl1 följande: 

Huvudakjutning. 

Kl. IV A: 1) B. E. Gardell JOO p. 3) L. Hönnmark 
99 p. 12) E. Wassberger 99 p. 50) B. Gyllensvärd 91 
p. 51) W. Berlin 94. p, 

Kl. IV B; 10) T. Bj örkman 96 p. 49) E. Hemming 
9] p. 

Kl. III ; 22) S. Svedin 85 Jl. 
Tävling A, 

(5 sk. lO·ring. tavla 300 m. ) 
Kl. IV A; 10) O. Löfmark 49 p. ]2) Y. Zachri '''ion 

49 p. 23) B. E. Gardell 48 p. 

Fö RENINGENS MÄSTERSKAPSTÄVLING. 

Den 24 seplember hade vi våra egna stora högtids. 
skjut ningar. denna gllng tyvärr i regnrusk. som gjorde. 
aU blott 51 skyttar h ittat vägen ut. Emellert id nllddes 
en del goda resu ltal trots det dåliga skjutvädret. Sil· 
IU llda segrade Il . Kostman 'i huvudskjutn ingen med 
goda 100 p., K. A. Peterson uppnådde 90 p. j preci· 
sionsse rien mot lO·ringad tavla på 300 m., och T. 
Björkman och H. Friman sköto båda 50 p. på 400 m. 
Dessutom sköto S. Svedin och G. l\Iarmcn 95 resp. 93 
p. i skott liggande mot lO· rin gade tav lan å 300 m. 

Till mästerskapstävlingen ställde denna gling, enligt 
de nya statuterna, 15 man upp. Siste man, Gardell, 
kom med på 91 p. Efler den första omgångens ,'anliga 
och hastiga serier var stä llningen fö r de 10 li.lerståen· 
de följande; 

L. RÖI\nma rk 98 p. (49+ 19). R. Kostman 97 p. 
(.19+ 18), T. Bjö rkman 97 p. (48+49), E. Hessler 
95 p. (,18 + 17 ). B. E. Gardell 9-1 p. (46+48). H. Fr i· 
man 9 1 Jl' (48+46), G. Mossberg 93 p. (46+47), 
T. R. Åström 90 p. ( 14+46), J. Österdahl 90 Jl. (44 
+16) och F. Georgii. Hemming 89 p. (45+.1 .. l). Den 
följande hastiga serien åsLadkom en hel del omkast· 
!linga r: ledande Hön nmark sköt 43 p. och sjönk ned 
ti ll 4 ;e plats. F"riman "åkte ut"' på 44 p. och fö rl orade 
dä rmed ch ansen all fö r alltid erövra överste lUlambs 
poä ngpris, Gardell sköt en god 49·poängare och kom 
dä rmed upp till 3:e pl ats. Största hop pet gjorde dock 
SO·poiin gsmanncn Österdahl , som därmed gick frlln 
9:e till 5;e plats. Stä lln ingen före den spännande sista 
omgå n:;ell var nu: Koslman ]44 p., Björkman 144 p., 
Gardell ] 43 p .. Rön nrna rk 141 p. och Österdahl 140 
p., a lltsIi ett väl sa mlat "fäh'" där varje man kunde 
vinna. I liggande sköto alla "fullt" utom Bj örkman. 
l;om kostade på sig en f~'ra. J knäståemie sköt ingeu 
"fullt"; Kostman förlorade l p., Björkman 1 p., Gar· 
dell 2 p .. Rönnmark 4 p. och Österdahl l p. Kostman 
" ledde" alltsA nu med en poäng framför Björkman, 
som i si n lur låg en poäng framför Gardell. Sedan 
kom Ö~terdahl 2 poäng efter Gardell och Hönnmark
si!;!, )tterlignre 2 Jloäng efter. Ståskotlen skulle alltsa, 
som d mdnga gånger förr, bliva avgörande. Kost. 
man fi ck i\'äg sina skolt först, medan dc övriga togo 
det långr<ammare. Markeringen blev spännande: Ko~ t · 
1111111 4.2, Bji-.irkmnll 4.2. hittill s ingen omkaslning alll· 
S , men 1=å kom Gardell me<1 S . .J. medan ÖSlerdahl och 
Hönnmark hade ' ·fullt ·', Sl utresultatet b lev all tså, alt 
Gardell hlev mästerskytt med sammsnlagt 190 p., när· 
ma~ t föl jd av spurtande ÖSlerdahl och av Kostman, 
bAda med 189 p. 

Den populiire nye mästerskytten avhurrades och his
sades som det vederbör. Han har haft en god "susong" 
i :ir Oell hur gjort det ganska sä ll synta konststycket 
alt biivII både fältskytte. och skolskyuemästare inom 
före ll in gen sa nlIna år. Gardell har ju alltid tillh örl tlet 
" trogna !lurdet". och framgången är dä rför Ungt ifrån 
en tillfällighet. Vi be aU f A gratulera! 

ja, för att ,hergA till dagens resultat i sln helhet så 
voro de bästa följond~, av vilka de fle sta prisbelöna· 
des ,' id hällens kamrntfest å Piperska Muren, där f. ö. 
Bertil Hönnmark vä lkommet uppenbarade sig och kåse
rade om sina spanska in tr}ck. som tyd ligen voro bion· 
dade: 

Huvudskjutningen : 

KluJJ IV A. 
(20 delt.) 
p. 

H. Kostmall ....... IM E. Hessler 
J. Österdah l 9ft H. Friman ....... . 
T. Björkman ...... 97 
F. Georgii· ll ernrning 9.1-
L. BÖnlunark . ... 91 

B. E. Gardell .. ... . 
O. LMmark ... . 
N. Gyllensvärd .. . . 

G. Mossberg ... . .. 9·1-
Y. Zaehrisson 91-

E. Hellsten .. . 
E. Jennel .. . 

W, Berl in .. . ..... 93 E. Wa ssberger 

p. 
93 
91 
9 1 
91 
88 
88 
86 
86 

• . 
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Klajj IV B. 
(20 delt.) 
p. p. 

T. R. Åström...... 96 B. h 'erus ... ...... 87 
I. G. Larsson. . . . 93 
J . Lundberg .... . .. 92 
H. Sö<lerlind .. . 91 
C, Riiglleimer ..... 90 
E. r. Ekeiiu .. . . . .. 90 
I. Tcng\'al1 .. ...... 89 

s. Hollberg . ...... 87 
A. Fl ygare ........ 87 
E. Hemming 85 
N. S. Nilsson. . . . .. 8 ~ 
G. Wrange . . 79 
A. Uggla......... 7H 

Klass III . 
(7 dolt.) 
p. p. 

S. svedin .. .. . .... 87 P. O. Lundherg . . .. 72 
F. Heijkenskjöld ... 81 G. \Vennerström .. 70 
E, Gi ll berg 78 G. Marmen . . . . 70 
S. Lindner ........ 76 

S. Svensson ... 

Klcm II . 
(3 del!. ) 
p. 
93 O. Holmberg 

Extratävlingar; 

Tät,l. B. (Kl. II 5 sk. 10.ring.) 
(2 delt. ) 

p. 
90 

p. p. 
S. S\"ens.son . . ..... 37 O. Holmberg :ifi 

Tävl. C. (Kl. III 10 sk. ligg. JO.ring. ) 
(5 delt. ) 

s. S\edin .. ...... . 
G. l\lanncn ..... . 

p. 
95 
93 

s. UnJer 
p. 
81 

Tiivl, D. (Kl. IV A hastig pree.serie 10.ring.) 
( 19 d,It. ) 
p. 

K. A. Peterson..... 90 
B. Gyllensvärd .... 87 
H. Kostman ... . ... 86 
1-1 . Friman ........ 84 
J. Österdahl ....... 83 
E. Hessler ... .... 82 
O. Löfmark ... . 81 

p. 
G. Mossberg 80 
Hj. \Verner ....... 80 
F. Georgii·H emming 78 
N. Gyllensvärd 78 
W. Berlin ........ 77 
L. Rönnmark ...... 76 

Tävl. D. Kl. IV B. 
(loJ. del!. ) 

G. Wrange ...... . . 
C, Hiigheimer ... . . 
E. Hemming ..... . 
J. Lundberg ...... . 
B. Tverus ........ . 
s. I-Iollberg .. . . . . . 

p. 
87 
84 
79 
76 
75 
75 

E. A. Ohlsson 
R. SöJerlind ... . . . 
N. S. Nilsson ..... . 
E. F. Ekelin ...... . 
T. Il . Åström .. ... . 

TälJ/. E. (Kl. II 6 sk. 10. ring. !h.fi g. 
(2 deh. ) 

o. 1·lolmberg . . .. 
p. 

6/27 S. Svensson 

p. 
73 
71 
71 
71 
69 

p. 
3/11 

TäL'l. F. Kl. IV A. (400 m.) 
( ' 6 d,I!. ) 
JI. p. 

T. Björkman ...... 50 B. E. Ga rdell 45 
(8 ' \rit.:!") W. Berlin......... 4-1 

H. Frim.:!n .. ... SO O. Löfmark ....... 44 
( 7 "vita'· ) A. Elmqvist ....... 4 ~ 

K. A. r""wn ... 49 IIj. W,,,,,, ....... 13 
F. Georgii· Hemming 48 G. Mossberg ...... 4:i 
L. Rönnmark ...... 48 B. G} l1ensviird 'l3 

Täv/. F. Kl. IV B och 111. 

N. S. Nilsson ... . 
E. A. Ohl sson ... . 
G. Wijkström ..... . 
Il. Söderlind ..... . 
S . Linder ... . 

(12 del t,) 

p. 
49 
46 
44 
·H 
4 1 

S. Hollberg 
E. Evers .. 
J. Lundberg 
A. Flygure 

Mästerskapstävlingen. 

1'. 
41 
39 
39 
.'{4) 

.Mi.istersk)'1l B. E. Gar<lell 190 p. (46-+48+49+ 1.1 ) 
2 ) J. Österdalll . 189 p. (44 + 46+50+'19 ) 
3) R. Kostman . 189 p. (49+ 18+4 7+.15) 
4) T. Björkman ]88 p. (48+49+47+ .j..Il) 
5) L. Rön nmark 187 p. (49+49+ 13 + 46) 
6) E. Hessler .. 139 Jl. (48+47+ 1..1-) 

Tävlinga rna ingingo som elt moment i den årlig.:! 
skjutn ingen om diverse vandringsp ris. Följande fem 
pris utgingo emellertid speciellt \' id della tilHälle: H. 
K. H. Kronprinsens vandringspris, erövrat av R. Kosl· 
man men HJO p .• Sjöbergs pris. erö\'Tal av T . Björk· 
man me<l 50 p .. Kaknäspoka len I. erö\'rad nv I-I. F"r i· 
Illon med 16 p. och Kaknä~poklllcn IL crövrad av J. 
Lundberg me(l 14 p. samt sjökapten Ture Lövgrens 
vpr av S. Svemson för 93 p. Ingel av dessa v.:lndrings· 
pris erövrades för alltid. Angliende besti.immelserna för 
dessa priser hänvisas till årets program. 

Tredje tävlingen om Drewespokalen. 
Avgöran<lct i årets tävling om Drewespoka lclI ske(llll; 

<len l:a oktober med ytterligare JO skott i st1icnde. Da· 
gens man blev Harry Friman. som med en god 18· 
poängare lyckades pressa Sill sammanla gda resul tat 
av Arels två bästa skjutnin gar till 92 r. och 8 '·vi ta". 
A. Elmq \'ist var dock ej IAngt efter; han skÖl 1111 47 p. 
och fick sammanlagt ävenledes 92 p. men med hlott 1 
·'vita··. Friman var alhså sta rkt hotad. De bästa resul · 
taten av denna sista omgång hle\'o; H. Frimanl8 I)., 
B. E. Gardell 48 p., A. Elmqvist 47 p., Y. Zachrisson 
45 p .. G. A. Rising och L. I{önnmark va rdera 'l Ip., 
G. Mossberg 42 p. och T. Bj örk man 40 p. 

S lutresu ltatet av årets tävling. alltsA den S3 nHnan· 
lagda poängsummall av de två bästa omgA nga rn.:!. 
blev för de främsta; 
H. Friman ...... . .............. 92 8 (4448) 
A. Elmqvist .............•...... 92 ~ ( 15+47 ) 
L. Rön nmurk ...... • . . . ... • . .... 91 ( 17+ " 1 
B. E. Gardell... ... . .. ....•..... 88 (110+ 18) 
G. Mossberg . .. .. .............. 83 (4 1+ 12) 
Y. Zachri.sson . .. . .•.... ..• . 81 (36+ 15) 
N. S. Nilsson .. .... . ...... ... 8 1 (43+381 
T. Björkman .... . ... • .......... SO (1\ 0+'10) 
J. Österd!lhl ...... ..... . ...... 78 (43+35) 
K A. Peterso n ........ • ........ 77 (3H+39) 
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U ngdistaDspokalen. 

L.1ngd i!lansskyllet har ju i år ej fI~rerat fulh "så 
kraftigt som förr om å ren, beroende. pa den omsl:m· 
dighetell , all li rets tä\' ling om LångdIstanspokalen a\' 
1932 endast omfattat en enda omgång mot tre fÖrul. 
Den 5 ju li var särskilt anslagen till träning för del~nll 
tävlin g, som gick av stapeln den l:a oktober. SkJ llt· 
ningarna började som vanligt på 400 m .. där H. f~i. 
man och T. Bj örkman med vardera 56 p. skaffade sIg 
n&gra d yrbara poängs försprllng framför konkurren· 
tema. av \' ilka de svå rare voro B. E. Gardell och L. 
Rönnmark, som båda sköto 54 p. av de 60 möjliga. 
På 600 m. skedde dock avgörandet. i det alt A. Elm· 
'1visl. som nöjt sig med 53 p. på ·100 m .. nu uppn~~de 
ntmiirktil 18 p. och därmed sammanl agt 101 p. BJ,nk. 
man sköt 43 p. på det län gsIa avståndet och kom Elm· 
qvi61 uärmast med slutsu mman 99 p. av de 11 0 möj· 
lign. Slutresultaten blevo: 
A. Elmqvisl ........... ...... . 
T. Bj örkman ...... . .. ....... . 
G. l\ lossberg , .......... ... .. . 
B. E. Gardell ..... . . ........ . 
L. Rönnma rk . . ......... • .... 
H. Frimnn ....... .. • • ••.. ... 
E. lIessler ............ • .. .... 

lOJ p. 
99 p. 
97 p. 
97 p. 
96 p. 
96 p. 
94 p. 

(53+48) 
(56+ '31 
(53+41) 
(5,+-13) 
(5-~+42) 

(56+ '0 ) 
(50+<,) 

SPEGELN T. O. M. 1 OKTOBER 1933. 

Artaladiplom. 

Bergenlz, TIl. ............ 48 48 48 
Berlin. W. ... . .......... 48 48 -17 
Björklu nd. O. .......... . - - -
Björkman. T. ....... • ... . 50 49 49 
Bl ix, I. .......... . .•.... 50 48 47 
Bl ix, H. ....... ...... .. .. 49 48 48 
Onh lborn. F ..... . ...... <l8 48 -
Ekeli n, F. E. ............ 49 47 -
Elmq visl, A. ..... • .. SO 50 50 
Flygare, A. ....... • ... . .. <19 47 -
Friman. H. ..... ...... 50 50 50 
Färngrcll. J. ..... ....... . 48 48 47 
Gardell. B. E. ............ 50 SO 50 
G~ol'g i i- lI emmillg, F. ...... 50 50 49 
GrÖll wal l. E. ............ 50 49 47 
Cyllcnsviird. B. .......... 49 49 49 
G>lIcnsviird. N. . ......... 50 50 50 
Ilellberg. S. ..... ... ..... 47 - -
Hellsten. E. ............. 50 49 49 
Ilemming. E. ... .. .. ..... 50 50 50 
I-Iessler. E. .............. 49 49 48 
Hj orth. A ..... ,...... . .. 47 - -
Hollberg, S. ............ 49 48 48 
Hultkrantz. G ..... .. ,.... 49 48 48 
l verus. B. ............... 48 48 48 
Jellne!, E. ........ . .. .... ,~9 48 47 
Ko~tma n. H. .......• . 50 50 49 
Larsson. 1. G ...... , . • .... . 49 49 48 
Lundherg. ~1. ....... ..... 49 48 -
Lu nd berg. J. ........ .... 48 48 47 
Lnndh. S. ......... ...... 50 - -
Lyberg. A. ..... .. . ...... 50 50 48 
Lörmark, O. ........•.... 50 50 49 

·15 45 45 
505050 
50 45 -
50 50 50 

50 ,15 45 
45 --
50 45 ·1-5 
50 50 50 
45 45 -IS 
50 50 50 
50 15 45 
50 50 50 
50 50 50 
45 45 15 
50 50 115 
50 50 50 
45- -
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 45 ·15 
50 45 ·15 

50 50 15 
50 50 45 
50 --
50 50 50 
45 --
50 50 50 
45 --

50 50 50 

~ I ossherg, G. .. ...... .... 50 49 48 
Nilsson. N. S. . . ......... 50 50 50 
Norinder, C. Il . .......... 49 48 47 
Oden. G. . . . . . . . . . . . . . . , . ---
Odi-n. O. .. .............. 49 48 48 
Od(l\ ist. F. 47 47 -· . . . . . . . . . . . . . 
Ohlsson. E. A. · . . . . . . . . . . 49 --
Perma n, B. · . . . . . . . . . . . . . 50 48 4-7 
Pcter~oll , K. A. . . . . . . . . . . 50 50 50 
Ri hhing, S. . . . . . . . . . . . . . 50 49 '9 
Bi~ing. G. A. . . . . . . . . . . . . 50 48 47 
HÖnnma rk. L. · . . . . . . . . . . 50 50 50 
Il iigheimer, C. · . . . . . . . . . . 50 49 47 
Sehreiber. S. ............ 50 48 -
Söderl iml. R. . ........... 49 48 47 
Ten 1!valL 1. ............. 49 47 47 
Tell g-s tr:wrl, A. W. ........ ---
Tham. Percy ......... 49 48 -
Ugg- Ia. A ........ ..... .. . ---
Wanselius, T ...... . . . ... 47 - -
W ll s~berger. E. .......... 49 48 '18 
Werner. 1,1 j. .. ........... 49 49 19 
Wijk ~t röm, G. ........... 47 47 47 
Wimlln. C. · . . . . . , . . . . . , 48 - -
Wrange. G. ....... ....... 
Zachrisson. Y. .. ...... .. . 50 50 ·l9 
. .\ström. T. Il . ........... 48 47 -
ö sterdahl, J . .. . ......... 50 49 49 

Guldmärke. 
Anden;son. V. M. 50 50 50 
Brun din. G. ~1. .... . ... ,. 49 48 47 
Il eij kenskjöld, Fr. ...... .. 50 47 -
h ·erus. O. ............... 47 47 -
Linder. S. .. ............ 50 - -
\fttlmborg. von, H. .. . 49 49 48 
~larm;'n. G ............ , . 49 49 49 
Runngren. G. . ........ ... 49 48 48 
S pringer. C. ........ ,... . 48 -18 47 
Svedin, S. .... ...... .. 50 49 47 
Wennerström, G. ...... ... ~ - -

Silvermärke. 
Frcllhorg. Th. . .. .. . 
Ilolmberg. O ............ . 
Hllltherg. A. ..... . 
Ma lmberg. E. , ..... . 
Svcll l\5on. S. . .......... . . 

49 --
48 48 ·18 
50 50 50 
50 50 49 
48 --

Bronsmärke. 

Bilje. O ............... . . 
Gustafson. S .. , ......... . 
lIo lmq\ist, N. G .. " .... . 
Lnndgrclt. J. G .... . 

50 50 50 
50 50 50 
'19 -l8 .\7 
50 48 48 

MEDLEMSAVGIFTERNA. 

50 ,S 45 
50 50 50 
50 50 15 
50 --
45 --
---
---
50 50 "5 
50 45 15 
50 50 ' 15 
50 50 ,15 
50 50 50 
15 - -
45 15 -
45 --
50 50 511 
45 --
50 50 50 
50 ·'5 '15 
50 ' 5 -
50 Sil Sil 
50 50 50 
· ~5 
50 - -
50 50 50 
50 15 -
50 50 5<, 

·15 --

'5 
50 '5 15 
50 15 45 
50 50 15 
50 15 15 
50 45 IS 
50 - -

45 45 15 
50 50 45 

-15 --

50 50 50 
48 48 17 
47 17 ~7 
48 47 47 

St)relsen ber all få upp mana de med lemmar, vilka 
änn u icke erlagt stildgad årsavgift , a ll .snarast göra 
della genom all insulla beloppet på postglfO nr 51611. 

P& grund li V IIIt statens an slag till de frivilli ga sk}t· 
teförelli llp;a rna nU lllera är borttaget, är föreningen helt 
och hå ll et heroende av medlemmarnas avgifter. Sty. 
I'cl sen hoppas (Iiirför att denna uppmaning icke liim· 
nas obcakt:ul. 

--- ---

-
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Överste Stig Rålambs poängpris. 

Ställningen onl ö\'erste Rölambs poängpris är efter 
lirets slatsprisskjulning följande: 

,. ,>. 
l ) H. fri man .. .... JO 8) Il. Kostma n .. 4 
2) L. I~önnma rk .... 6 9) A. Elmqvist .... 3 
3) T . Bj örkman , ... 6 10) E. Wassberger .. 3 
4 ) B. E. Gardel l . .. 6 11 ) . Gyl1 ens\'ä rd 2 
5) N. Hellsten 5 12) W. Berlin ...... I 
6) E. Hellsten 5 13) E. Hessler ..... I 
7) J . Österdahl 5 

Clarence Springer. ell av \"lir förenings yngsta och 
mest entusiastiska med lemmar, avled heh hastigt den 
22 sistlidne september II Röda Korsets sjukhem. l)öds· 
o rsa l-.en \'ar en svA rartad magåkomma. 

Med Cla rence Springer bortgick en god och präk. 
tig kamrat. omtyckt för sill ränframma slin, rö r sin 
lj usa syn på li\'ct och för siu slora intresse för sin 
förening. 

Tack - och tack för Dina glada sånger! 
B. I . 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDROTTS· 

KOM MITTEN 

S. A. F. hade 5ill höstorientering söndagen den 
] oktober. Bana n var förlagd \' id trakten av H) dbo A 
Hoslagsbanan med start \' id Sandalen. 

f örsta kontrollen var \' id gipen 100 meter söder om 
andra "r" i Granmyra. 

andra kontrollen vid norra spetsen av Långsjön, 
treu je kontroll en vid södra ändan av Issjön och 
fjärde kontrollen vid sista " n" i Sandalen. 
MAlet var vid samma ställe som starten. 
I tävlingen deltogo 12 amatörer. av vilka 9 kOlIuno 

i mIll. Besu ltatet blev fö ljande: 
Seniorer : 1) HUJlligren, 1.52.45, 2) Frunck, 2.1 6.03, 

3) Åström. 2.16.30, 4 ) Wijkslröm, 2.24. 

Oldboys., äldre: I ) Waem 1.55, 2) LindbI OlIl 2.22. 
3) v. Friedrichs 2.34.27, 4) Lindgren 2.14.12, 5) Ehrn· 
feldt 3.01.45. 6 ) Nyberg 3.08 (_ Veteran klass). 

Anmälningar till förbundsorienteringcll den 22 den· 
nes göras till Fredborg. Sista anmiilningsdag ]6 ok to· 
be r före kl. 4 em. Startavgift belalas å postgirokonto 
50952. 

Gångsporten 

har på sista tiden blivit fö remå l rör ett !i\·ligt upp· 
vak nande intresse. Efter Stockholmsol)'mpiaden 1912 
har del! alldeles legat i lägervall i vAra trakter och 
det är emlast " typerna", som genOIll sin årligen IIJlp' 
repade gångtävling Djurgården runt luilli t dennll sport· 
gren vid makt. I Västsverige har saken legat något 
anno rlunda ti ll och dur har gången vo rit betydligt mera 
o mhuldad. Under inncvarande ~r synes emell ertid 
g& ngsporten landet rllnt hava upple\'1 en rellässans och 
ell flertal tävlingar ha hå ll its, knlminerande i den in· 
ternationella Dalamarschen den 21 sept. Det talas ock· 
så om llU ånyo instifta ett s\'enskt mästerska p i g~ng 
- det sista höll s 1915. 

S. A. F. har oekså haft en rep rcsent.'lIl t för sina 
furger pli "glIngbanan" genom \'år .J7·lIrige oldbo)'. 
kapten O. Rciehenbe.rg. Vid (Iell i ju li hAllna Brom· 
stensmar;;chen, c:a 12 km. landsväg. segrade han i 
oldboysklassen på tiden 1.16.09. I Dalamar;;chell. 15 
km .. blev han av 41 slartande l1:r 9 i si n klass pli 
1.35.55. l denna tä vling viSilde de talrikt deltagande 
norrmännen en genomgående högre kla~~ iin svenskar· 
na. men 5.1 äro ju också "marsjekonku rranser" sedan 
gammalt populära i Norge. 

Gå bara naturligt. 
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BANKIRFIRMAN 

C. G. C E RV I N 
Grundad 1857 

ST O CKHOLM 
M A l.MTORGSGATAN 6 

Telegr a madreu: Ce rvin!! 

~----------------~ 
~. ,., .. ,.,.""" .,.,.,.".,.""".,.,.""" .""".,""""""" " """" "" " "" """" " "" "" : l SKYTTEFÖRENINGAR 
: Ni köpa Edra prisjiirl!måi i guld. silver, 
: nYlilvu och lell/! - iivell de populiira 

j S ~~ : !~'~J~::! :R; A 
; KONSEUTUUSET 

1 7el. 203316 • STOCKHOLM - Kungsgot. 43 _ 
:; ... ,.,.",,,., .. ,.,., ........ ,., .... ,.,.,.,,,,.,.,.,,,, ... """" " ... ,.,."" """, .. """" ,." " ",,: 

Bllgar~ . PoJ. .. l~r . Sidlar . Fal 
av ~ilv .. r oe1. "f~ih'"r 

K. A N D E R S O N 

/lhJ .. fj~r . P[al .. lt~r . K rd."dlar 
Itr ..... d •• "Ir .. "ppar 

av .ta.,J.n!",,,J,,1I ";;,, .1 ;8' pl i_ger 

KUNGL. H OVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURANT! 

C. C. SPORRONG & CO. 
T <:l"f",,: NIl1l1"."rop "Spor'''''8 & Co." .. " ...... ".,.,., " .. ,.,.,., .. ,.,.,.,." .,.,.,,,,.,.,.,,.,.,.,,,,.,., .. ,.,'", .. ,.,,,,,,., ... , .. ,,,,,,. 

Stoc kh olm s m est 
m od erna tys ta oc h 
ko mfortab la hotell 

För stklassig Restaurant 
Utmärkt f estvåning 
Mod erata priser DANS 

månd ag 
fred ag 

Fulllllndigt toilettrum med 
bad till varje rum o. dubblett 

Tol. Namnan«:p 
H •• ",l.una • n~ nJtn In I 

JUV ELER. GULD. 
SILVER.NYSILVER 

OPERAHUSET 

Ledig annonsplats. 

AMATÖRER! 

I!tt "V .d,.. "Y" speclaj,,,/Jnsler. Kopia av 
pmmal IJ~la Kirmamatla. 1""thdJl~r 

72 I)//I,a IIJlTay"nser. 

Efter dagens skytteresultat vi la 
Ni Eder bäst pi en god och stil
full Ottoman, och njutningen 
blir än större om gOlvet är be· 

klätt med en vacker malla. 
Olöm ej alt köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET A.-8. 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1933. 

S~"ndiaa"iens s/Iln;t" sped"lolfiir 
I mat/o', gardiner och ot/oman.r. 

Stockholms 
N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skyl te. 

28:de ärg. = Föreningen sliIlad den 21 seplember 1890 1933. 

Red •• IIM.n •• d ..... : 
Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An svarig utgivare : SVEN SVENSON 

BIRGER I VERUS 

S •• •• lr.n 12~ 

r·· .... · .... · ...... · .. ·· .. · .... ··· ............ · .... · .. ··· ........ · .... · .... · .... ·· ...................... ~ 
MEDDELANDEN 

fRÅN 

STYRELSEN 

, 
.' .................. .. ............................................................................. : 

NY A MEDLEMMAR. 

Aktiva: 

Den 31 oktober 1933. 

Försiilja ren Sten Erik Ehhinghaus Holgersson. Arse· 
na lsgatan 4. 

Löjtnanten Carl Ol ov Frunck. Riddaregatan 12. 
Disponenten Erik !\1artin. Ka rlavägen 2 1. 

MEDLEMSANSKAFFNINGEN 

fö r året har visat en tydlig nedgäng. och an led ningar· 
na härtill äro bAde många och räll naturliga. 

Litet ,'ar känna vi till skytterörel sens svärigheter. och 
en ökning a,' medlemsantalet kommande å r vore uno 
der sådana förhållanden sA mycket mera glädjande. 
Sek reteraren som närmast har att taga hand om de 
nya medl emmarna ber alt å föreningelIS vägna r få 
lacka kam raterna för all hjälp med rekryteringen uno 
der det nu snart gångna äret och föresl å r alt vi lova 
varandra all göra vårt allra bästa i försöket att öka 
vårl medlemsantal under det r som nu förest llr. Många 
av "åra vänner, vilka icke sj älva akti,'1 utöva nAgon 
8port, kanske gärna vilja stödja oss genom passivt le· 
damotskap. Plocka in dem bara . Jag skall giirna sitta 
en stund varje kväll och föra in medlemmarna i rul. 
lorna. 

Slockholm T.I. 38180a 

Årets nyfön'ary hava gjor1s av: 

T. Fredborg .... . 5 C. Wiman ....... 
R. Söderlind O. Björklund .. " ........ 
E. Malmberg F. 

B. 
H. 
H. 
E. 
A. 

Georgii·Hemming 'l ........ 
l verus ........... 3 S"en Hollberg . . . . . . . 
Lundberg . .. 3 L. Rönnmark . . . . . . . . 
Friman .......... l G. }.Iarmcn . ........ 
Gustaf~on l R. Ehrnfeh ......... 
Kahn . ....... J 

Aret nalkaa sitt slut och ett nytt år ,tår 

för dörren. 

l 
1 
1 
1 
l 
1 
l 

Medlemsbladet står i stor tacksamhetssku ld til l a lla 
medarbetare för de bidrag som influtit i dellS spa lter 
och dess redaktör " iII nu till alla, och då i fö rsta hand 
till kamraterna i kommilleerna. framfiira ett va rmt 
lack för all värdefull hjälp. Även de pålitliga och upp· 
offrande funktionärerna som alltid heredvilligt erbju· 
di t sina tjänster "id ,-åra tä\ lingar innesluta~ i de\l3 
tack. 

Och så önska ,-i ,'arand ra en god jul och ett gott 
nytl lir. i fö rhoppning om alt få råkas igen på fäh· 
skyttestigen eller i skidspåret så SIlart det nya året 
ingAlI. 

B. I . 

Thor Fredbor g - en av våra trognaste med· 
arbetare i st} relsen och kommitleerna - fyllde 50 
å r den 17 sist!. november. Föreningens ordförande, 
Friherre Hålamb, överlämnade ä styrelsens vägnar 
föreni ngens plakett i si lver till minne av dagen. Även 
kamraternas lyckönskningar sa mt en gåva från dem 
fick vännen Fredborg mottaga. 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

SK}UT

KOMM ITT EN 

ÄR SKYTTERöRELSEN VÄRD ETT 

STöD AV EDER? 

Del ur en strålande vA rsöndag. Solen har just låtit 
oss lillll den kommande sommarens ljusa och härliga 
lid. Ni står på sk julvallen vid Kaknä5 eller Stora 
Skuggan och Ni spänner Edra k rafter för all nå ett 
gOIl resultat. Hun! omkring Eder slå kamraterna. med 
,.iika Ni kämpar om segern. Segrare och hesegrade äro 
vänner i denna kamp om femlvåa ll. 

Säkert känner Ii igen bilden och med glädje Aler
kallar Ni i minnet (Iet glada och gemytliga liv. som 
rlid!!r runt om i S\'erige~ land. där en skjutbana finnes. 

Men när Ni tänker närmare efter. är del då hara 
nöjet i minnes? Är del inte fastmer en känsla av 
.stolthet Ö\'cr att Ni genom träning och arbete kunnat 
åstadkomma ett gOIl resultat och aU ' i samtidigt gjort 
Edert land en stor tjänst. 

Skytterö relsens bet)'del~e ur rörsvarssynpunkt är 
oomtvistad, och dess förmåga aU sa mla män ur dc 
mest sk ilda sa mhäll sklasser och sammansvelsa dem till 
en cnllel ha r minst lika slor betydelse. 

Statsmakterna synas dock icke fullt uppskatta skyt. 
tets ellllllde och uppfostrande betydelse samt dess för· 
mdga alt stärka foste rl andeb försvar, utan visar sna· 
mre, genom indragning 8\' understödet. föga intresse 
för rörelsen. 

Skola vi finna oss i detta? Är Ni inte själv såsom 
gammol skylt övert ygad om, atl ,i måste göra allt för 
att under dessa b rydsamma förhållanden \' idmakthålla 
denna för \'årt land så viktiga folkrörelse? 

Fundera på saken, och vi tro. alt Ni hl ir ö"erlyg~)(1 
Olll nödvändigheten a\ alt nAgot måste göras för aU 
hjälpa skyuesaken igenom denna s\,åra tid. 

Stockholms SJ..}uerörbund har startat en insamling 
för della ändamål och en \' i8S del av dc insa mlade 
medlen gå r direkt till den sk) uefärening. som Astad· 
kommit desamma. 

Vi taga därför med största tacksamhet emot Edert 
bidrag. som Ii kommer all vidarebefordra till skytte· 
förbundet. 

Bidraget kall göras antingen i form av inbetalning 
av ett belopp under vart och el! av de följande fem 
åren eller ockd genom eH engångsbelop p. Väljer Ni 
det för sta. sättet stAr kassaförvaltaren gärna till tjänst 
med ga rantförbindelse. Vill Ni hellre på en gllng be· 
talll ell belopp, slort eller litet. kan della insättas 
ii föreningens postgirokonto 51611. 

GÅVA. 

Vilr "Etamie" skjutchef och ordförande, SIren S\'en. 
~OI1. har ihAgkommit föreningen med en I'aeker och 
lärdefull gAvs - tvenne mausergevär - "i lka komma 
IIIt få disponeras ute på skjutbanan av de al' "åra med· 
1(> lJlmnr. \ilkn äl111U icke skaffal sig egna gevär. • 

St) relscll framför si ll varma tack. 

FörIia tävlingen 1934. 

Stockholms Sk}tteförbunds första fäl tskjutning blir 
förmod ligen den 21 janmui. Glöm ej skottställni ngen 
5öndagen före - så lunda den 14 - i samband med 
tävlingen om Vand ri ngsskölden. 

Piatolakjutning 

har sä r5kih under de sista aren börjat intressera ama· 
tÖrerna. Under dret ha som bekant tvenne tä\,lingar av· 
I,dllits. men söndugen den 26 november fin go våra pi· 
stol skytlar ytterligare ett tillfälle all utöva sin spor t. 
Da11(ler)ds PistoJskytteklubb hade nämligen denna dag 
anordnat en S) nnerligen trevlig fält skjutning med pi
st ol, till vilken klubbens ordförande. vAr kände med
lem kapten O. HeichenbNg inbjudit intresserade ama· 
törer sam! medlemmar av Stockholms Allmänna Pi· 
:;tolskyueklubb. VAr förening \·ar visserligen föga tal· 
rikt representerad, men framgången blev dock god. i 
det segern i båda klasserna gick till S.A.f., nämligen 
i k lass A genom I-Iurry Friman med ståtliga 120 poäng 
av I ~O miiili.u , eller 22 träffar a\' 2-1, samt i klass 
Il genom Lennart I{önllmark med 100 poäng. Samma 
poäng oeh niondc p l llt~ i A·ldasscn uppnåddes av O. 
Beichenberg. 

Kapten Heich cnberg förklarade. att det vore Dan· 
deryds Pisto lskytteklubbs avsikt at! upprepa sin in· 
bjudan till komman de tävlingar. då man även sku lle 
kunna anord na lagtävlingar mellan den inbjudande 
klubben , Amalörföreningen sam t Stockholms Allmänna 
Pistol skylleklubb. ett förslag som giveh' js måste hälsas 
med den l1 11 ra stö r;;.la tillfredsställelse och tacksamhet. 

T redje tävlingen om Vandringaakölden. 

Åre15 sista omgång i tävlingen om Vandringsskölden 
ägde rum den 3 oktoher mc<l endast iitta amatörer som 
dcltagare. Bäst den Ila gång ble\' G. A. Hisi ng med 29 
tr .. närmast följd a\' 28·träffarna Österdalll, Gardell 
och Rönnma rk. Den sistnämnde "ann åreli sam man · 
lagda tävling, för tredje gången. De bä~ta re;>.u haten 
för ret blevo: 
L. I{öllnmark .... R7 tr. A. Elm<I"isl ..... 76 tr. 
J. Ö$terdahl ..... 82 tr. B. E. Gardell ... 71 tr. 

Hölltena förlita fältakjutning. 

Stockholms Sk~Ueförbur1(1 gjonle fältsk~ttepremiär 
för h,i~tcn den 15 oktobcr merl ö\'er 500 skrttar i elden 
uppe vid T äby trakten . A~ våra medlemmar skötte sig 
tierInII gltng O. Löfmark bäst med 26 tr. och sjätl c 
vlats i klius ;\ 1. Vår grupp hamnade denna gäng på 
fjärde plats för 103 tr. !\Iäslerskapsfqrclr ingurna blevo 
21 tr. Eli utdrag ur tidningarnas listor visar följande : 
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Kl. M: 6 ) O. Löfmark 26 tr .. 26) E. Jenl1el 23 Ir., 
32) A. Elmqvist 23 tr. 

Kl. IV : 16) S. Ribbing 23 tr .. 28 ) T. It Åström 22 
tr .. • 19) T. Wanselius 20 tro 

Kl. III: 20) S. Svedin 17 tr .. 331 E. Gillberg 16 tr. 

Handikaptävlingen. 

Tävli ngel1 om Lagpriset med den 5. k. handikap· 
"kjutningen ägde i år rum den 22 oktober med 10 st. 
3. mallnalag i elden. Laget Hjorth. Frirnon och Uggla 
utgick som seg rare efter eJl jämn skj utning. Den förSi· 
nämnde sköt med tillägg av handikap IOS p., dagens 
högsta. Men då enligt statuterna medlem av segrande 
Jag ej får bli iu<Ii\,jduel I champiOJ1. utdelades denna 
titel till A. Elm<]visl. som <lock med 100 p. Icrk li l-! 
poäng blev dagens häste. Lagresultat och indi viduella 
poänger blevo fö ljande: 

Lagreaultat: 

Il A. Hjorth. A. Uggla. H. Friman 301 p. 
{ 105 + H.I0+ 99 I 

21 A. Elmqvist, E. Je/llleJ. E. I-Iessler ...... 29R p. 
(1O·.H 100+9-11 

.':\) K. A. Peterson. L. Rännmark, S. Schrei· 
ber 292 p. 

(99 + 99 +9.1) 
') T. Björkman. G. Oden. H. Söderlind .. 29 1 1" 

199+99 + 9:11 
51 O. Ujrmark. G. :\1ossberg. N. S. Nilsson 288 1" 

j IOI +<}R + ~9) 

61 E. Grönvall. Il. Ilerus. J. G. Larsson . . 287 1'. 
t99 + 91 + 9]) 

71 B. E. Gardell. Hj. Werner. F. E. Ekelin 281 1" 
(99 + 92 + 901 

Bl I. TC11g\'all. C. \VilllUll. G . . \-!larmen 280 \'. 
(95 + 93 + 9:2, 

91 S. l-I oJl),erg. A. Fl ) flore. F. Georgii. 
Hemming .. ..... ....... 279 1" 

10) 
(98+9'+ 88) 

Y. ZachriSSOJl. S. Hellherg, T. IL ström 
(99+96+ 811 

27(i )J. 

Individuella reaultat: 

Il A. ElmCI,' ist ............ . 
2) O. Löfmark ............. . 
3) E. Jennel ........... . ... . 
I) L. Rönnmark ....•..... 

5) H. Frimlln ............. . 
6) T, Björkman .. . 
7) B. E, Gardell ....• ..•. 
H) Y. Zachrisson 
9) K. A. Peterson ..... • •.... 

10) E. Grönvall ......... . 
II) G. Oden ... . .. . ... . 
12) S. Hollberg .......... . 
13) G. ulossberg ..... . . , . ... . 
14) S. Hellberg ........ . .... . 
15) I. Tengval1 ......... , . 
J6) E. Hessler ... . 
17) I. G. Larsson ....... .. 
18) B. Iver us ............... . 

10 1 Jl. 
lOt 1'. 
100 Jl. 
99 p. 
99 p. 
99 p. 
99 p. 
99 p. 
99 p. 
99 1'. 
99 p. 
98 p. 
98 p. 
96 ]l. 

95 ]J. 

91 ]J. 

9·' p. 
94 p. 

1100+ 11 
(97 + 41 
(9·1+ 61 
197+2) 
(%+31 
(95 +·1) 
(95+ 11 
191 + 5) 
(91 + 51 
\92 + 71 
(91 + 8) 
193+ 5) 
190+ 81 
(9U+ 6 1 
(89+6) 
(90+4) 
(90+-1) 
(88+6) 

19) A. Flygare .. ........... . 
20) n. Söderlind .. .......... . 
21 ) I-Ij . Werner . ....... . 
22) G. j\ larmcn ............. . 

93 p. 
93 p. 

92 ". 
92 p. 

(85 + 8) 
(81 +9) 
(88+4) 
(88+4) 

Stockholma Skytteförbunda fältakjutning 

den 29 oktober. 

Vid höstens andra förbundsfältskjutnino \ar I)c· 
kan amatörerua mera huld genom alt låta ~Iem ,il111U 
grupptävlingen med 121 tro framför Kungsholmen! 
11 8 tro Gruppen be:tod av Frimall. Lörmark, Rön n· 
murk. Elmqvist och J eunel. Genom (Ien na seger und· 
I'eko vi definiti\,t deJ! hotande inteckningen i "jumbo. 
p r~set"'. H. Friman återfann sin gamla goda form och 
pTlckatle in 28 tL I,j)ket i särski ljllingc l1 gall hOllom 
tilldra plats i mästerskapsklasserr. Amutörerna skötte 
.sig enligt nedanstående: 

Kl. 1\1: 2) H. Friman 28 tr .. 121 O. Löfmal'k 25 tr.. 
17) L. Rönnmark 25tr., 20) Y. Zacllfisson 21 tr .. 31) 
A. Elmq\'ist 22 tf. 

Kl. IV: 10) G. Mossberg 25 tr" 251 I. Teng\uJl 
23 tr .. 3,~' B. E. Gardell 22 tr.. 12 ) T. Wanselius 21 
tr.. 19 ) T. R. Åström 21 tr. 

.\lästerskapsfordringama blevo 22 tro 

Stockholms Skytteförbunda fältlkjutning 

den 12 november. 

FinIIlen till höstens fält5k~ Ue ägde rum upf.1e vid 
l!o~er.;;bf'r8 den J2 november i härli gl vädf'r. Mille .. 
\oro dennII gAng bet)dligL s"Arare än annar.!' och stäl!· 
,Ic a\stiindsbcdömningen på sv ra pro\'. Därtill kOI1l , 
Hit bely~nillgen växlade på ell fö rrädiskt säll. S 111)C

k('t vackrare framstår därför Y. Zachrissons storartade 
I' I'estation all endast ··tappa·' 2 skott liV dc trettio och 
~l1C~. två träffars försp rång framför närmasie mall seg ra 
I mastarklassell, ett av årets allra bästa fält skytteresul. 
1:1\. För ö\'rigt syntes ej så mAnga amatörer som "an· 
l igt y å prislistoT11a denna gång. Vår grupp kom p 
tred je plats, endast en träff efter andra gruppen. Ska rp. 
~l iiste r;;k~.psfordrillgarl1a sjönko denna gå ng iinda ned 
tIll 17 Iraffar. Tidnin garna säga följande: 

Kl. r. l : I f Y. Zachrisson 28 tf .. 6) L. Hönnmark 
23 Ir. 

Kl. IV: 2) B. E. Gardell 23 tr .. 35f G. Mossberg 
17 tr .. 38) S. Hellberg 16 tro 

Akademiska tävlingarna. 

Våra aka<lemiska amatörstor"kyttar ha 11U bli, it sil 
~a mla att de deltaga som seniorer \ id de akademiska 
rikHk)'Uctävlingarna. Årets prislistor från <lessa c'ene· 
111ang \'isa sålunda följande goda placeril1~ar av ,-å ra 
mcdlemmar: 

Uuvudskjutningen (seniorer!: I) L. Hönnmurk 95 
p .. 2) B. E. Gardell 9-1 p .. 3) ' . Zachrisson 91 p. 

E;..trlltävl. å ·100 m. (senio rer l : 2) O. E. Gardcll 
S(J p., ,I) Y. Zuchrisson 53 p. 

Fältskjutning (seniorer): I) B. Hönnl1lark 25 tr .. 2' 
I.. BÖll11mark 25 tro 
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SPEGE LN T . O. M. S NOVEMBER 1933. 

ÅrtaJsdiplom. 

Bergentz, '1'11. ............ 18 48 48 
GerIin, \V. .........•.. 48 48 47 
Björklund, O. ............ - - -
Björkman, T. .... ..• •.... 50 49 49 
Blix, I. ............•.... 50 48 47 
Blix. R ... ,........... ·19 48 48 
Ekelin , r. E. ............ 49 49 49 
Elc11C[vist. A. .. . . . . • . . . . . . 50 50 50 
Flygare, A ....... " . ..... 49 48 47 
Frimall. B. .............. 50 50 SO 
Fiirngl'cn. J. ............. 48 48 47 
Gardel l. B. E. ........... 50 50 50 
Geo rgii- Hcmming, F. ... . .. 50 50 50 
Grönwall. E. ... ........ 50 49 47 
Gyllensvärd. B. ........ .. 49 49 49 
Gyllcnsviird, N. .......... 50 50 50 
Hellberg. S. ............. 50 50 49 
Hellsten. E. .............. 50 49 49 
lI ellsten. N. ............. 48 47 47 
'-lemming. E. ............ 50 50 50 
IIes.sler. E. .............. 49 49 49 
II jorlh, A. ....... .. • .... 50 50 49 
Hollberg. S. ............. 49 48 48 
Hullström. C. ..... ..... .. 18 - -
Hultkrantz. G. ......•.... 49 48 48 
l verus, B. .... ........... 19 48 48 
Jenne1. E. ......... 49 49 48 
Kostman, R. .......•.. . 50 50 49 
Larsson, I. G. ......... 49 49 48 
I.arsson, N. G. ......... - - -
Lundberg. H. ............ 49 48 48 
Lundberg. J. ............ 48 48 47 
Lindfeldt, C. C. .......... 49 - -
Lundh, S. 50 49 48 
Lybcrg. A. .............. 50 50 48 
l öfmnrk. O. ............. 50 50 50 
~ l ossberg. G ....... ,..... 50 49 49 
Nilsson, N. S. ........... 50 50 50 
Norinder, C. H. ...... .. .. 49 48 47 
Oden. C. ................ 49 47 47 
Odqvist, F. ......... . .... 50 47 47 
Ohlsson, E. A. ........ ... 49 - -
Pcnnan. B. ............. 50 48 47 
Peterson, K. A. . .... • .... 50 50 50 
Hibbing. S. .............. 50 49 49 
lUsing. C. A. ............ 50 49 48 
Hoosqvisl. T. E. ......... . 50 48 48 
Rå lamb. S. .............. 49 49 47 
nÖnnmark. L ............ 50 50 50 
Rugheimer. C. .... • ...... 50 50 49 
Schreiber, S. . . . . . . . . . . . 50 18 47 
Stcenie. J. ............. ..\9 49 19 
Söderlilld. n ............. . 49 48 17 
Teng\'a ll. I. ............. ·19 ~7 47 
'l'cngstrand. A. W. .... .... - - -
'l'113m. Percy ............ 49 48 118 
Up:gla. A. .............. 50 49 '18 
Wanseli us. T. ......•. 47 47 47 
\Va~sberger, E. .. . . . . . . . .. 49 4}: 18 

~~5 45 ·l5 
SO SO SO 
SO 45-
50 50 50 
50 50 50 
50 45 45 
50 SO SO 
SO 50 50 
45 45 45 
50 50 50 
50 45 45 
50 50 50 
50 50 50 
45 45 45 
50 50 45 
50 SO SO 
50 SO 50 
SO SO 50 
SO SO 45 
50 50 50 
SO 50 SO 
SO SO 45 
50 45 15 

50 50 -l5 
;:;0 ;:;0 -l5 
SO SO 50 
50 50 50 
50 45 45 
50 45 45 
50 50 50 
SO --
50 45 45 

50 50 50 
50 45 45 
50 50 50 
50 50 45 
50 50 45 
50 45 45 

50 50 45 
SO 45 45 
SO SO 45 
50 50 45 
50 45 .15 
SO 45 45 
50 50 50 
'~5 45 ·15 
15 45 45 
50 45 45 
15 45 45 
50 50 50 
45 --
50 50 45 
50 50 50 
50 45 45 
50 50 15 

Werner, Hj ............. . 
Wijkström. C ........... . 
Wiman, C .............. . 
Wrange, G .........•..... 
Zachrisson. Y ...... . 
Åström. T. H ....... . 
Österdah I. J. ...... . 

49 19 49 
'~7 47 47 
48 --

SO SO SO 
19 48 ~~7 

SO 50 49 

Guldmärke. 

An'idsson, E:. R ......... . 
Brundin, G. j\1. .. ........ . 
Christierllson, C. 
Heijkcnskjöld, Fr ........ . 
h 'crus, O. . ..... . 
Kindström. . ..... . 
Lidström, A. . ....... . 
Li nder, S. ...... . ...... . 
Lundberg, P. O. . ....... . 
Malmborg. \on. H. 
Marmen, G ............. . 
Hunngren. G ..... . 
Svedin, S ........... . 
\Vl"nner~tröm , G . . .. ... . . . 

50 --
1949 18 
48 --
50 49 17 
4747 -
48 --
50 - -
50 --
19 18 ,lA 
19 49 48 
·t9 tl9 49 
·W 18 18 
50 19 17 

Silvermärke. 

OahluoTll. F. 
Fredborg, Th. 
Holmberg. O. 
l1 ultberg, A. 
O<len. O .... 
Svemsoll. S. 

-l8 48 -
19- -
48 48 48 
50 50 50 
49 48 48 
-18 --

Bronamärke. 

Biljc, O. ..... . ..... . 
Gustaf~on. S ........•.... 
Holmqvist, N. G .....•.... 
Lundgrcn, 1. G .......... . 

50 50 50 
50 50 50 
49 48 47 
50 48 48 

50 50 50 
50 50 50 
50 ~IS'

SO- 
SO SO SO 
50 ·15 15 
SO SO 50 

50 45 45 

50 45 115 

50 50 15 

15 --
50 45 45 
50 45 45 
50 45 15 
50 50 45 
50 15 45 
SO --

50 45 45 

15 45 45 
50 50 ·~5 
50 45 45 
-1-5 --

50 50 50 
18 48 47 
~7 47 47 
48 47 47 

DIVERSE FRÄN SKJUTKOMMITTEN. 

Innan årsrapporten i nästa nummer av ;\Iedlemsbla· 
det kommer lIled samtliga årsresultat, anse vi det vara 
av intressc för medlemmarna att få \'eta <Iet öde som 
nedanstäende priser rönt under 1933: 

Vandringspris i skolskjutning : 

färngren~ka pri~et a\ 1923: L. Rönnmark 168 p .. 
Jlärmast följd a\' B. E. Gardell 160 p .. R. Söder· 
lind 159 p. 

J lIbileum~tllt) etlen: L. Rönnmark 133 p., närma~t 
följd 3\ B. E. Ga rdell 128 p .. Y. Zachrisson 119 p .. 
H. Friman 118 p. 

Sjökapten Ture Lövgrem vandringspris av 1932: S. 
Svensson 93 p. 

Direktör elaes Hu1thergs vundrlllgspr is av 1931 : L. 
Hönnnln rk 299 p., närmast följd av B. E. Gar(lell 
296 p .. T. Björkman 293 p. 

• 
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~orr1ands Akvavits vandringspris av 1931: I. G. Lnrs· 
son 28·1 p. (för allrid) närmast följd av N. S. Nils· 
son 283 p. 

Monarkc)'keln: 5tällllin gen efter två å r: A. Elm(\ \'i~t 
38-1 p .. L. Rönnmark 378 p., J. Österdahl 377 p. 

"Skytte\'äns" vandringspris inom Stockholms Amatör· 
förening av 1932: L. Rön nmark 1-l8 p., närmast 
följd av l. G. Lars ... on 1-l7 p .. T. Bjö rkman 117 p. 

""Kaknäspokalen )" ; H. Friman, platssi ffra 16. följ a\ 
F. Georgii.Hemmillg platssiffra 18, T. Björkman 
platsiffra 20, J . Österdahl platsi ffra 20. 

"KlIknäspokalen II " ; J. Lundberg, platsi ffra I I, följd 
av R. Södcrlind plattsiffra 16. B. hems platsiHra 
23. 

Sjöhergs Pris: T. Björkman 50 p. 

Vandringspris i fältskjutning : 

Henrik Kj el1crs v(l!J(! ringspris: B. E. Gardell 37 p. 
Fabrikör Drel\('.;l· vandringspris: S. Hibbing 27 tr. 
2S·årsmän ncn s av 1932 vandringspri ... : B. E. Gardell, 

plats..~irfra Il , följd a\' L. Hönnm,nk plat~siffra 13. 
T. R .. ~ 5tröm platssiffra IS. A. EJmqvist platssiffra 
16. G. j\ Jossherg platssiffra 17, S. Ribbing plats· 
siffra 18. O. Löfmark platssiffra 21. Y. Zachrisson 
platss.iffra 23, T. Wanselius platssiffra 27, E. Jen· 
nel platssiffra 32, B. herus platssi ffra 39. (Av alla 
sk) tiar ha endast d~sa 11 halifieerat sig för slut· 
lig poäng.) 

SkarpskYlldatet a\ 1930: L. Rönnmark. plal.ssiffra 6 
(vid särskilj n. 8 j, A. Elmqvist. platss.i ffra 6 (vid 
~ii r;;ki ljn. 9), O. Löfmark. platssiffra 8, H. Frimall. 
plntssiffra 10. Y. Zaehrissoll, plabsiffra JO. 

Stockholms· Tidningens pokal a\' 1931: B. E. Gardell, 
platssiffra 7. följd av C. !\lossIJerg. platss iffra 8, 
T. H. Åström. platssiffra l L T. Wan~elill~. plats· 
~ iffra II. S. Ribbing, platssiffra 19. 

Stockhol ms·Tidningens hedersp ri s: T. H. ström,I>ll1t;;. 
~i frra ,I (för alltid). följd av T. Wnnse1iu5, plats· 
siffra 5, G. Wennerström. platssiffra 15, r. Dan· 
<lenel!. platssiffra 22. 

Årl i.gen utgående priser: 

Damernas pris: O. Löfma rk 978 p. 
Kamratpriset: H. Friman 1.000 p. 
Juniorgeväret: O. HolmLerg 237 p. 

Fi.iljande medlemmar ha erövrat s. k. fähskyuetal1· 
rika r under året: Stig \Vijkström, A. Elmqvist, L. 
Rönnmark, B. E. Gardell, O. Löfmark. U. Friman och 
Y. Zach ri~$on. 

Fältsk)'ltcmedalj i silver har lagiis a\ B. E. Gardell. 
IlIeJan samma medalj i brons erövrat~ a\' S. Ribbing. 
/. Teng\itl1, T. Wansclius och Stig Wijk"tröm. 

Var fiiltskyuegrupp i januari 193·\ får följande ~a lll· 
mansällning: Y. Zacllris:!on + 13 p .. L. Hönnlllark + 
9 p., O. Löfmark + 8 p .. H. F'rilllall + 7 p. och B. 
E. Gardell + 6 p. Suppleauter: C . • \ Iosshc rg + I p .. 
A. Elm<jvist + 2 p. och E. Jennel + I Jl. GruppeM 
JloUnger äro so m synes ovanligt höga (delvis beroendc 
pli de nya mästerskap ... fo rdringarna ), \arför Illall ju 
lan hoppas på det bästa till nästa år. 

Vår fältskyttegrupp stannade på fjänle plu ts sam· 
malllagt inolll förbundet i år. 

VAr första tävling nästa år blir som vanligt första 
omgången om ValIdringsskölden . .;lom äger rum ön· 
dagen före första förbundsfält~kjutningen. Därvid skju. 
tes 10 skott % fig. 300 m .. lO skott 1,4 fig. 200 m. 
oeh 10 skolt 1/1 fig. -l00 m. Alla fältskyttar böra be· 
gagua sig av della goda tillfälle till skottställning fö r 
dct lI)a året. 

Rikuk,ucmeJaljel/ i guld, \å rt skyueväsens högsIa 
utmärkelsetecken. har i år eröv rats av Lenna rt Hönn· 
mark. 

FöljafIde amalörer komma all för 1934 till höra För. 
bundets miisterskapsklass i fältskj utning: N. Bergsjö. 
A. EIIll{IVisl. H. Friman, B. E. Gardell , N. Gy llensviird. 
O. Lö rma rk. L. Hönnma rk. K. Thunbt:rg. Y. Zachrisson. 

MED DELANDEN 

FRÅN 

IDRO TTS· 

K OMM ITT EN 

Gång. 

S.A.F::I gångenlusiast. kapten O. Ileiehenberg har 
:'1Il)'0 på ett par tävlingar visat. atl förmågan aU g 
fort inte uehöver försvinna med Aren. Vid Lidingö. 
lIIarschen den 29 okt.. c:a 8,7 km. blev han sAlun da i 
110-SO.å ringarnas klass andre man på tiden 55 min . 2 
st'k. Vid den stora Stockholmsmarchcn 14 dagar se· 
nare, där banan gick Brunlls\'ikcn runt, c:a I l km .. 
hl ev han n:r 3 i ä ldre oldboysk inssen p tiden I tim. 
2 min. 59 sek. 

Då gångsporten har gamla anor i S.A.F. - den 
första tävJigen i vår förening var en giingtävlan Horns
Lull-lÅngpannan den 12 okt. 1890 - kanske man 
kan vänta sig en renässans för densamma i sa mba nd 
med det ute i landet nyvaknade in tresset, och våt en· 
~amme oldboy sålunda erhå lla fl era efterföljare och 
- föregångare. 

Modern femkamp. 

Till årets S\'cnska mästare i modern femkamp. S. 
Hibbing. framföra \' j våra gratulat ioner! 

IdroUsmärkesprov. 

Fullständiga prov för idrottsmä rket lIava hittills a\· 
Ingt~ a\' BI ix, Erik Evers, Nils Evets, Fa lk, Friman. 
Frunck, Hellman, Kumlien, Lindblom, Lundahl , Lö· 
\Icllhielm, Nylen, Nyström, Reinius, HÖllllmark, Sprin. 
ger, Svensson, Wijksl röm, ZaclHisson och Åström, 
"umma 20 st. Vi vänta på simk ullnighetsintyg från 
hr Gunnar Oden samt grmnastikin tyg frAn hr Hu nn· 
gren, 
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Nya bestämmelser för idrottsmärken. 

diplom och plaketter . 

Enligt under år 1933 fastställda bestämmelser föl' 
idrousmiirkct erhAlter idrottsman för fö rsta å rels prO\ 

idrottsmärket i brons. för fjärde årets i siker och för 
ullolllle årets i guld: för elfte årels prov erhålles bron!· 
diplom. rör fjortonde siherdiplom och för sjullonde 
gulddip\om. Någon genväg till märke av högre "slör 
kommer således i (ramtiden ej att finnas. Under kom
mande tre år gäll a emellertid våra nuvarande bestäm
mel ser med genväga r såsom övergångsbestämmelser. 

Likaledes gä lla under kommande tre år översång~. 
I,cstiimrnelser (ör "diplomcll ", som i verk ligheten f /l lt 
1:;1:.s1811 aven stor. vacker plakett föreställande ett Hg
g:mde lejon, som hå ner ett idrottsmärke mellan tas· 
sarnll. Enligt tolkningen av dessa övergångsbestämmel· 
se r havn Bli x. Falk. Fri man, Frunck, Löwenhielm och 
S\'enssoll erhå llit plaketten i silver och erhlilla för 
nii.~t a Ars prov plakeuen i gu ld. 

All a innehavare al' idrollsmärket i gu ld erhålla Ull' 
der rö ljande tre lir plaketten i brons för första året s 
prov. eventuellt, beroende pli li ldern, plaketten i si lver 
rör andra och i guld för tredje årets prov. 

SVERIGES TROGNASTE IDROTIS

MÄRKESMAN. 

Under denna ruhrik literfinna vi i sista numret a\' 
Svensk Idrott en av låra mest aktiva medlemmar sedan 
25 år tillbaka, J-Ia rq Friman. Tidningen skri ver: 

"Ett unikt rekord innehar ingenj ör C. H. Frima n i 
Stockholms Amatör Förening. som fullgjort proven 
rör idrottsmärket under en tid av 25 år. fri man är 
ocks en framstående skytt. skidlöpare och l!lilit är 
idrottsman. som kan ståta med högsta utmärkel seteck· 
]len i de nämnda grenarna." Vidare säger tidn ingen 
"o m prestationen att gö ra godkända p rov i de olika 
idroltsg ren aTIIIl i och för sig är anmärkningsvä rd, sil 
iir i all a rall det märkliga alt hr Frinrall fu llgjort pro· 
vcn a ll o å r i följd och icke tröttnat efter en tid som 
de flesta andra. Och det torde få anses som gamka 
säkert, att Friman är den trognaste idrollsmärkesman· 
Ilen i Sverige. Det bero r väl också e.n del på den för· 
ening, han tillhö r, Stockho lms Amatör Förening. som 
~mAIt specia liserat sig på idrottsmärket:' 

Ytterligare meddela r tidningen några fakta av stort 
intresse. "När Stockholms Skyttefö rbund fö r första 
g ngen anordnade terränglöpning med fähskjutning 
fö r ungefär 22 å r se(lan. vann Friman första pris; på 
distriktsmästers.kapet på skido r 1910 blev han andre 
man efter en Ol' bröderna Sand:tröm, och vid östgöta· 
spel en sa mma å r även andre man i fältskju tning på 
.'!kidor, d efter gamle kände Hcdjersson. Inom Stock· 
holms Amatör Förenin g ha r Friman vidare erövrat 
fle ra mästersk ap: tiokamp å ren 1909 och 1918 Oell 
skyuemästare i skol skj utllillg . 19 1 J. 1923. 1924. 1926 
och 1932. l officerarnas mt.lskjutnillgsförbund mäs· 
terskytt fem gå nger, senast 1933. Hiksmedaljen i guld 
1928." 

Fö r att komplettera denna veckra mcritlista viljll li 
cncbl~t tilliigga utt vä l111en Frimull segrade i den för· 
sta nationella fii ltskjutrringen på skidor som skohrn g· 

VAD ANSER MAN OM AMATÖR
fÖRENINGEN? 

Till Sek retera ren för StQckholm Amatör Förening, 

Löjtn:mt Gyllensvärd. 

Artillerigatan 65. Stockhoi nI. 

Hörmed tillåter sig undertecknad all offerera till 
Eder Förening ett underhållnings p rogram. utmärkt 
passa nde för Edra kommande f ester. Klubhal er och 
Aftna r under instundande " intern. 

De flesta numren äro Idrottsligt betonade varför Ni 
med all säkerlu!t kan påfäkna en sto r Jlubliktillslutning 
till Edra Fester. 

Såsom Huvudatraktion vi ll jag framhålla min Kana· 
<ltmsiska Sing - Bj örn som giver en uppvisning i fr i 
Brottnin g. Del stll.r även fritt fö r vem som hel st av 
publiken all miita ~ina krafter emot Björnen. Alla sä· 
kerhetsåtgä rder äro vidtagna under Brottningen. Björ· 
nen är nämligen iklädd Munkorg. Hans.kar JlA ramarna 
och Säkerhetskedja. Publiken har sto rt intresse under 
Brottningen och fram rör allt Hejdlöst roligt. 

Dessutom uJlpträder vArI lands !örniinl31u Oell em/II 
Kvinl iga Konstsk}' tt elI Trollkonstnär ett pr: Humor is· 
ter en Seroint inJa nsös i färgrika dräkter samt en Ec· 
~enlrisk Jongleur. 

Sl"Imtliga nummer garanteras Förstk lassiga och har 
varit pA de störsIa Etablisement och överah lIIed stor 
ucces. 

N y T T för Stock holm. 
Föreningen klin påräkna med en Billig Cage. 
I hOPJI om Edert ärade svar tecknar 

Högaklrlingsfu lIt 

<lomerr anordlUlde i vå rt land. ä r 1909. sa mt blev vår 
fiiltskyuemästare 1928. Au Friman alltjämt härja r i 
vAra p rislis tor lir det mest gliidjande. 
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NArra av våra skyttars platssiffror i mästerskapstävlingen I skolskjutning åren 1912-1933. 

Mästare. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. sma. 
Emi l HC3s ler ............ . ... . .. . ... .. . 
H. fr i man ..........•... • ••. • . .•. 
A. Elmqvist ............ ~ ........ . ... . 
E. Hellsten ........ • .. . .... . .•. • .. . , •.. 
K. A. Peterson .. ....•.• .... . .... • .•... . 
Hj. Werner. . . . .. . • . ... •. .. . 
B. Gylle.nsvärd . ....... . .• . . . . . .. . .. . . .. 
T. Bj örkman .......... , ...... • ... . . .•.. 
T. Mothander ....... . . . •. . . . . . . . . . • . • . . 
G. Siifwenberg ...............•......... 
E. Reuterskiöld .. . .. .. .. . . .. • . . . .. . . . .. 
L. Rönnmark .. . .. .. . ....•....•.•..... 
G. Mossherg ..... . . .. • .. .. . . ..... • .... . 
O. Löfmark . . . .. ... . . . •.. .. . .. . . .. •. . . 
Sven Hollberg .............. . ........ . 
A. Tengslrand ...... . • .. . . .... ..... . . . . 
C. Wijk strönl ......... •....• ...... 
C. Hiigheimer . .. ... . .. .• • . . • • •• . . . •. 
E. J ennel .. . . ........ . . ....... . . . . . 
A. Gy llenk rok ....... • . . •. , . .. • . . . ..... 
B. Hönnrnark ....... • ... . . . •.... .. 
1. Hjelmström ....... . • ..... .. ........ . 
E. \Vassberger . .... . ..... . ... . . .•...... 
B. E. Gardell .. ........... . .......... . . 
N. Gyllensvärd ....... . ...... . . ... . . . .. . 
J. Österdahl . .. . ... . ... . ..... .. ..... .. . 
R. Kostmnn . ..... .. .. • . • • .• • . . ...•.. . . 
A. Lyberg ............. . ..... .. .. .. . . . . 
W. Berl in .. . .. ...... . ....... . ........ . 
Y. Zachrisson .. 

I I 
I I 
I 
I 

2 
I 
l 

2 

2 
l 

1907 
1908 
1909 

Emil Il.:""ler. 
Fr. Er iksson . 
B. LillieskÖld. 

J910 
1911 

E. lI eultr~liul(1. 

H. Frimun. 

I 
2 
3 

I 
2 
I 

1912 
1913 

I 
I 
2 

2 
I 
2 
l 
I 
I 

2 

2 
2 
I 
1 
j 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

3 

2 

j 

A. Btrg$kiöld. 
A. WahlstedI. 

l 

2 
1 

2 

1 
2 
1 

1 

1 
1 

l 
1 
j 

J914 
1915 

I 

I 
1 

"I 

2 

2 

I 
3 

I 
l 

E:. Borg$lröm. 
F. Fagrell. 

12 
11 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Våra skyttars placeringar i fältakyttemäderskapet åren 1927-1933. 

Mästare. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 5ma. 

H. Frimal1 .. . ... . . .... .. .. . . . ... . I I I 6 
L. Hön nmark I I I 2 (, 

A. Elmqvist . . . . . . . . . . . ... .. .. I I 2 1 
G. Wijkström ...... . . .. .. .. ... . . I I 4 
B. Ilönrlma rk ... ...... .. .. .. . .. ... .... 2 I 
r Weidland .............. .. I 3 
E. Wassberger ........ .. .. ..... , ... I ·3 
K. A. Peterson ................ ..... 3 
I. Uje lmström .. . . . .. .. ... . .. ... ........ 3 
G. Säfwenberg ... """" ' .. .. ..... . 2 
T. Ulrr .......... ... . ... . ......... . ... 2 2 
s. Ribbing . ...... .. ... . . l 2 
H. Söderlind ................ .... .. 2 
Y. Zachrisson . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
T. R. st röm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 2 
E. Hessl er ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
B. E. Gardell ..... .. ... .... ....... I 
B. Gyllensvärd .... .. .. . .. .. ........... I I 
I. G. LarS501l ... ......... .. . I 
E. Jennel ... ...... ..... ...... ... ....... I 
o. Löfmark .. ... . ......... ........... I 
N. Gyl lensvärd ........ ................. I 
E. I-I ellsten ............................ I 

Pla tssi ffrorna 1-3 äro exakta, däremot är do! tro ligt ", ", eller annal r.I finnes bland siffrorna 4.- 12. 

j 
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Telegramadrelll: Cervins 

".,." .. ""." .".,." .. """"." .".,.,.,.""".",',···· .. ····,",·,·,",·····,,,···,,···,"""'·'i 
SKYTTEFÖRENINGAR ; 

N i köpa Edra p,;s/öremål i guld. silvu, 
IIYSU'fIt:r och ten" - även ,le populärQ 

SKYTTESKEDARNA 
jÖrJeluktigasl hos 

Jt.'VELErt&"te 

; 

lm, 
l § ([) N ',,_l ,':'ON,!; IUtT1tC 9BT 

Tt:!. 20 3316 - STOCKHOLM . KlIlIgsgat. 43 
.. "", .. "", .. "", .. """" ... """" ,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,, ,,, ,,,,, ,,,,,, ... .. ,,, ... , .. ,, .... 'O" , .. , .. ,:; 

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

: Bl,!!"'-• . /)okul,r . SIml"" . Fil! 
~ " •• ih·er od. "r$'h· .. r K. A N D E R S O N 
~ Mod.,/je .. . PI"}"",, . K,.OA",il'/I- KUNGL.HQVJ UVELERARE 

SEGAR PRISKURANT! :; J.r"".d"lli""l'l'''''· I dv '1:.I"~J"'OfdI>U nii":I;$II'~ ! ~$cr _;_1 

: a ta 0$ .ill I'" .t$"'·"" JUVELER, GULD, 
SILVER, NYSILVER 

OPERAHUSET 

: : 

L,,,~:,, ,, ,?::~:,~:~:~~:~~~'~~,:~~,,~,::,=,~: , ,, ..1 

I 

RAGNAR FRUNCK 
Tel 233330 

växel JA" RNAFFA"" R S:t Eriksgatan 86 
(Hörn et ay To rsgata n) 

BADRUMSSKAp, SPEGLAR 

OlÖOOKOKARE 

KÄLKAR. SKRIDSKOR 

SPARKSTÖTTINGAR, SKIDOR 

BA NDYRÖR, KLUBBOR ROSTfRIA KNIVAR 

TJARVALLNING AV SKIDOR UTfÖRES fACKMÄSSIGT, 

AMATÖRER! 

Ett <2 • • t1r<2 "J'i!. l/ltd(J",,5I1st~". I(Qpia p" 
pli/mill RlUtl I(lrm,."'''' /G. J,,~ullillu 

72 ",.b fär"lttlatt'u. 

Lf!~r dagens skytteresultat Vi la 
Ni Edet bast på en god och stil· 
full Ott oman, och njmningell 
blir an större. om go!n'! ir be-

kUlt! med en vacker n1a1l3, 

Glöm ej att köpa dessa hos 

ENGHSKA MA~ASINET H , 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1933. 

SIr0"d",,)vitH5 , tJIS/i!. spui~[tJffii' 
i mlllllt/, J!'lrffUltr.".h 01l0mtmu. 


