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3S:te ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Febr. 1940 

Utdela s gratis till 
föreningens medlemmar 

Amvorig utgivare: SVEN SVENSSON 

Rtodoktlone ... "dre,O! 
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Kallelse till ordinarie 
o •• 
arsmote 

Stockholms Amatör Förenings medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte fredagen den 8 mars 
1940 kl. 20 å Piperska Muren (klubblokalerna, ing. från parken) för behandling av följande ärenden: 

1. Val av tvenne personer atl jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
2. Styn:l~ens och de tslämJiga kommitteernas bt:rällel~r för det llä::!Ui,irCiulua ~I"t:l. 

3. Revisorernas berättelse samt frågan om beviljande av ansvarsfrihet At styrelsen för det näst· 
förflutna Aret. 

4. Val av fÖljande medlemmar i styrelsen: ordförande för 1 Ar; intendent för 2 Ar; skjutchef för 
2 år; styrelseledamot utan funktion för 2 år; två styrelsesuppleanter för 1 år; vice skjutchef 
för 1 år; vice idrottschef för l år. 

5. Val av tvenne revisorer samt suppleanter för dem. 
6. Val av tre representanter i Stockholms Skytteförbund samt suppleanter för dem. 
7. Val av representant i Stockholms Idrottsförbund samt suppleant för denne. 
8. Styrelsens förslag ang. nedsättning av årsavgiften för vissa kategorier av föreningens medlemmar. 
9. Styrelsens förslag att föreningens guldmedaljer hädanefter skola utdelas i förgy ll t silver. 

Styrelsen 
sammanträder samma dag och plats kl. 19,30. 

Klubbafton 
Efter årsmötet prisutdelning samt supe o. samkväm 
Pris för supen kr. 3 :50 (stort smörgåsbord med 
småvarmt) . Klädsel: smoking eller mörk kostym 

I flygande fläng 
går det med skidor från Sandstroms. 
Vi rekommendera alla atl prova våra 
utmärkta skidutrustningar. 

ALLT FOR ALL SPORT. 

Brödern a Sandströms Skidfabr. A.B. 
Sportatrlr: NOlTlandll,alan 3J.-...33. 

F abrlhbod! Götgal.an 134. 
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MEDDELANDEN 
FRÅN 

ST YRE LSEN 

StyrelseberäUelse. 

Stockholms Amatör Fören ings styrelse får här
med avgiva följande berättelse över föreningens 
verksamhet under år 1939. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1939 Ars 
slut till 356 st., därav 1 hedersledamot, l uLländsk 
korresponderande ledamot, 84 ständiga, 256 aktiva 
och 14 passiva medlemmar. Gentemot föregående 
år utvisar delta en ökning med 27 st. 

Styrelsen har under året utgjorts av: översten, 
frih. S. Rålamb, ordförande; major T. Söderquisl, 
vice ordförande; jägmästare B. E. Gardell . sekre
terare; uppbördsman S. Diedrichs, kassaförvaltare; 
tjänsteman R. Söderlind, intendent; kamrer F. 
Weidland, skjutchef; civilingenjör E. Reinius, 
idroltschef; disponent N. S. Nilsson, klubbmästare; 

sladsmäk lare E. Jen nel, styrelseledamot utan fu nk· 
tion; samt köpman K. A. Peterson och bankkamrer 
A. Elmqvisl, styrelsesuppleanter. Curlingsekl ionens 
representant hal' varit direktör J. H. Jaeger. 

Rel' isorer ha varit sekreterare E. Hellsten och 
revisor A. von Krusenstierna med civilingenjör A. 
Aminoff och revisor P. Q. Lundberg som supplean
ter. 

De ständiga kommitteerna ha haft följande sam
mansättni ng : 

Skjutkommittbl: ordförande. skjutchefen ; vice 
ordförande, jägmästare l. Hjelmström; advokat F. 
Georgi-Hemming, löjtnant G. Runngren och köpman 
G. Fagerstl"Öm. 

Idrottskommitten : ordförande, idrottschefen : vice 
ordförande, tjänsteman T. F redborg; ledamöter fil. 
kand. O. Wijkström, kapten N. Nyh~n och herr C. 
W. Falk. 

Klubbkommitten: ordförande, klubbmästaren; vi
ce ordförande, köpman A. Flygare. 

Rik8Sköldetls tävlingskonunitte: arkitek t T. Bel'
gentz, major T. Söderquist och civilingenjör T. 
Björkman. 

Redaktör för medlemsbladet: jägmästare B. E. 
Gardell. 

BANKIRFIRMAN 

C. G. C E R V I N 
Grundad 1857 

MALMTORGSGATAN 6 STOCKHOLM 

Telegramadress, CERVINS 

\. J 
" 
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Förening/ms representallter i Stockholms skytte
!örbutld hava varit överste S. Rålamb, kamre r F. 
Weidland och jägmästare L Hjelmström med stads
mäklare E. J ennel, bankkamrer A. Elmqvist och 

·jägmästare B. E. Gardell som suppleanter. 

FörenitlgClls representant i Stockholms Idrotts
förbund har vari t civilingenjör E. Reinius med 
tjänsteman T. Fredborg som suppleant. 

PistolskyttesektiotlClL' ordförande löjtnanl G. 
Runngren; ledamöter fil. kand. G. Wijkst.röm och 
herr Th. Keyser. 

Styrelsen har uDder året sammanträtt 8 gånger. 

FörCllingssammankomsler. Arsmötet. jämte klubb
afton ägde rum på Piperska Muren. Till samma 
lokal var även prisutdelningen för årsprisskjut
ningen med sedvanligt samkväm anlagd. 

Vårutjärden ställdes till Stenslätten med särskiIl 
förhyrd ångare. 

övningar och. Uivlingar. Dessa hava försiggått i 
den utsträckning, som det till medlemmarna utsända 
programhäftet utvisar. Föreningen har i år lyckats 
för alltid hemföra förbundets mest eftertraktade 
trofe, vandringspriset i fältskjutning i t rupp , Oyt
torpskannan , . i och med att den femte och avgö· 
rande inteckningen erhållits. I övrigt. hänvisar styrel. 
sen till de ständiga kommitteemas årsredogörelser. 

Soorel1. Genom stort. tillmötesgående från rektor 
Justus Lundberg avhöll före ningen med benäget bi
stånd av mus ikdirektör Alva Sandberg-Norrlander 
och elever vid Stock holms Högre Allmänna lärovt!l"k 
för flickor en mycket lyckad soare i läroverkets 
lokaler. Den för ändamålet tillsatta kommitten , 
vilken förutom herr Lundberg bestod av herrar 
Söderquist, J ennel och N. S. Nilsson, kunde genom 
s in energiska biljettförsäljning under välvilligt bi
stånd aven stor del av föreningens med lemmar samt 
läroverkets elever inleverera en större summa till 
fören ingen. 

Gdvor och ekonomi. Inför föreningens 5O·års 
jubileum har herr Harry Friman bland föreningens 
medlemmar och gynnare insamlat en större penning
summa. Även i år har grosshandlare Stendah l 
ställt två gevär t ill förfogande för tävlingar inom 
föreningen. Vidare har penningsummor och gåvor 
överlämnats av herrar Tönnes Björkman och Th . 
Bergentz m. fl. 

Till alla dem, som på detla eller annat sätt bi
.dragit t ill att. föra föreningen framåt , får styrelsen 
härmed rikta ett varmt tack. 

Beträffande det ekonomiska resultatet av årets 
verksam hel hänvisas till bifogade vinst- och förl us t
räkning samt balansl'äkning. 

Stockholm i februari 1940. 

För Stockholms Amatör Förening. 
Stig Rdlamb. 

Ordf. 
I B. EtlaT Gardell. 

Sekr. 

Frans Weidland in memoriam. 
Alla vom vi nog lika bestörta vid meddelandet 

om Frans Weidlands bortgång. Det kom så g rymt 
och så oväntat, just då vi börjat hoppas på, alt 
hans hälsa höll på att återkomma. Och just för 
att han stod oss, sina föreningskamrater, så nära 

genom gemensamt arbete och 

I 

j. 

gemensamma int ressen, så ver
kar detta plötsliga dödsbud 
meningslöst och ofattbart. Han 
som outtröttligt verkat mitt 
ibland oss och som så fram
gångsrikt deltagit i våra täv
lingar under alla dessa år, han 
var nu oåterkalleligen borta. 
Bortryckt på det. sätt utan för
varning. som väl människan 
aldrig riktigt lär sig alt förstå. 

Men Frans Weidlands minne skall leva kvar ibland 
oss. Som på en hjälpande vän och en troget arbe
tande kamrat skola vi städse tänka på honom. Vi 
skola minnas honom som den praktiskt. duglige 
mannen och organisatören och som en av vår verk· 
samhets stöttepelare, alltid plikttrogen. Och för
gäves skall han ej ha tillhört vår krets: hans 
exempel skall få oss att arbeta för vårt gemen
samma bästa trots den gapande lucka ban lämnar 
efter s ig i vårt led. 

Må vi ej med veklagan sörja vår bortgångne 
Broder. Utom oss i stället inom oss själva tacka 
honom för vad han givit oss av gott kamratskap 
och för vad han betytt för 08S inom Stockholms 
Amatör Förening under sin alltför korta jordevand
ring. Frid över hans minne! 

Stockholms Amatörförenings ställning 
den 31 dec 1939. 

Utlåande Bal ans Konlo 

Tillgdngar: 

Kassa Konto 
Inventariers Konto 
Värdepappers Konto 
Depositionsräknings Konto 
Sparkasseräknings Konto 
Kapitalräkning Rikssköld.Konto 
Checkräknings Konto 
Postgiro Konto 
Medlemsmärkens Konto 
Ammunitions Konto 
Skyttenålens Konto 

Summa kronor 

Skulder: 

Damernas Prisfond 
Kamraternas Prisfond 

721 :46 
721 :46 

517 :21 
100:-

3.500:-
5.975 :97 
1.235 :41 
1.611:-

3,30 
5:-

49:30 
74 :34 
17:40 

13.148:93 

- --~ _. "'-----I 
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Bankir Nils Perssons fond 500:
Bergaingenjör F. D. Carlius fond 533 :05 
Folke FagreJls minncsfond 1.000:
S. A. F:s prisfond f. 10 komp. 1.235:41 
Ständiga medlemmars fond 

4.711:38 
3.750:-
3.111:-

Utdelad ammunition m. m. 
Avskrivning å inventarier 
Bidrag till Curlingsektionen 
Gratifikationer 

Summa kronor 

93:66 
75:-

100:-
60,-

4.982:74 Rikssköldens Konto 
Jubileums Konto 
Kapital Konto 

382:86 
1.193:69 

Summa kronor 13.148 :93 

Inkom.ster: 
Mediernas vgifter 
Räntor 

Skytte: 

2.185:-
181:64 

Vinst och Forl uslräkning 
Räntor å prisfonder 
Gåvor 

143:94 
695:10 
573:20 

29:40 
Utgifter,' 

Trycksaker 
Diverse utgifter 
Årsavgifter 
Försäkringar 
Skytlemateriel 
Idrottsmateriel 
Anmälningsavgifter 
Instruktör och markörer 
Porton 
Hyra av skjutbana 
Skatter 
SkyUepriser 
Idrottspriser 

267 :67 
667:90 
126:10 

15:50 
60:30 

1 :80 
43:-

976:50 
117 :65 
300;-
58:01 

1.875:13 
144 :52 

Insatser vid årets tävl. 
Lösen av skyttemärken 
Statens bidrag 1939 270:- 1.711 :64 

Allmiinna Inkomster: 

Vinst å ammunitionskonto 197 :09 
Vinst å medlemsmärken. skyttenA I 

musketörmärken 30:60 
Diverse inkomster 264 :70 
Arets förlust 

Summa kronor 

492 :39 
412;07 

4.982:74 

Stockholm den 1/ 2 1940. 
Svetl Diedricks. 

Fortfarande. • • 
1939 tirs tävli ngsresultat visa åter Norma-ammunitionens överlägsenhet. 

Alla fyra. kretsarna i Stockholms-Tidningens Riksskyttetä,'ling. 

Högsta gruppresultat i GöteborgspokaltävHllgcn, som uPJln:\ddes 
av Solna Skytteförening. 

RiksskÖJdcn. 

LUästerska.)tet vid Norrländska mäs terska).stä, 'lingen. 

Nytt svenskt rekord vid nordiska, lUästerska))Stävlingen. 

] mästerskapstävlingen vid östersunds j ubileumstävLingar, där 
A-klassare från hela landet deltogo, segrade västeråsskytten 
E(h'ard Eriksson med 231 poäng, 

Föreningsmästerskal.et i Västerås hemfördes även av h.r Edvard 
Eriksson med det enast. ende resultatet av 232 poäng efter att 
i huvudskjutningen uPI'Il. tt vackra lOO ))()äng, 

Vi vädja Ater till Skyttarna att begrunda om detta verkligen kan vara en tillfällighet. 
SAdana patroner expedieras alltid omgAende frAn vår fabrik i Åmotfors, Värmland, samt frAn lager 

hos alla vAra nederlag. 

Aktiebolaget Norllla PI'ojeJitilfabril{ 

+ 
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Föreningens utmärkelsetecken. 
Enligt styrelsens beslut kommer fören ingens för. 

tjänstdiplom alt vid årsmötet tilldelas herrar Sven 
DicdriChS, Gottfrid Runngren, Th. Keyser, P. O. 
Lundberg och C. W. Falk. 

25-drs märket 
kommer att vid årsmötet utdelas till följande med
lemmar: 

direktör Elof Brolin, 
ingenjör Gustaf Ericsson, 
tjänsteman Th. Fredborg, 
överlärare John Färngren, 
stadsmäklare Elic Jennel och 
kontorschef G. F . Richter. 

AOnESSFöl{ÄNDRUWAR. 

Anmäl alla adressförändringar omedelbart. Med· 
lemsbladet och övriga meddelanden frAn kommitte
erna m. m. kunna annars icke nå Eder i tid. 

OBETALD iUEDL EIUSA \ 'GlFT 

medför ovillkorligen förlust av vederbörandes rätt 
alt utbekomma priser, medaljer och märken. 

Om någon av våra medlemmar ännu icke baft 
tilUäIIe atl erlägga sin årsavgift för Ar 1939 kan 
detta göras genom användande av föreningens 
postgirokonto n:r 51641. 

3It:OLE:\ISA "GIFTEN FOR An 19·10. 

Kassaförvaltaren vill härmed uppmana medlem
marna att inbetala medlemsavgiften per postgiro 
med a nvändande av det postgirokort som medföljer 
detta nummer. För aktiva medlemmar är avgiften 
10 kl'. <K:I! föl" pa~iva :; kr. De ständiga med
lemmarna ombedjas hava överseende med om dylik 
blankett även finnes inlagd i deras nummer. 

Nya medlemmar. 
A ktiv(I. 

Den 3 januari 1940. 
Kontorist Nils östberg, advokat Lars östberg, 

notarie Hugo Wallenberg, ingenjör Gunnar Törseth, 
grosshandlare G. Ingewall och E. O. Chytrceus. 
Den 6 februar i 1940. 

Kassör Fritiof Ahlberg, tjänsteman O. T. Byrde· 
man, ingenjör Henning Andersson, jägmästare Hen· 
rik Bergman, direktör Erik Bergström, ingenjör 
Bernhard Brännstrom, Civilingenjör Bertil Eklöf, 
byggn.ingenjör Erland Erlandsson, lantmätare Ber
til Hallert, kontorist Bengt Hamling. civilingenjör 
Valter Hasselblad, civilingenjör Nils Hernnann, civil. 
ingenjör Ivar Häggbom, överstelöjtnant Gustaf Käll· 
ner, maskinmontör Bror Larsson, grosshandlare 
Verner Leijon, chaufför Georg Ljungström, civil· 
ingenjör Gottfrid Naumburg, civilingenjör Bo Net
telbladt, civilingenjör Torn Nordensson, ingenjör 
Einar Nordstrand, ingenjör Yngve Nordström, 
tjänsteman Sixten Olsson, civilingenjör Ma uritz 
Rahh~n, ingenjör Lennart Robertsson, ingenjör Sig. 
vard Samuelsson, agronom Gideon Scem und, direktör 
Sven Sch ram , civilingenjör Wilner Warnhammar, 
ingenjör Adrian Winblad, tjänsteman Lars Wik· 
ström, köpman H ans Zimmermann, köpman Robert 
ö igaard, ingenjör Bertil österlund. 

MEDDELANDE 

FRÄN 

SK J UTKOMM I.TTEN 

Stockholms Amatör Förenings skjutkommitte 
fAr härmed avgiva följande 

BERÄTTELSE FöR AR 1939. 
KommiUen har under år 1939 haft följande sam

mansättning: Skjutchef Kamrer F, Weidland, vice 
skjutchef Jägmästare I. Hjelmström, Sekreterare 
Köpman Göte Fagerström, ledamöter Advokat F. 
Georgii .Hemming och Löjtnant G. Runllgren. den 
sistnämnde med särskilt uppdrag att fö restå pistol
skyttet. Adjungerande ledamöter i pistolskytte· 
sektionen G. Wijkström och Th. Keyser. Ovnings
skjuht"ing med gevär å den av S. A. F. disponerade 
delen av Stora Skuggans skjutbana har förs iggAtt 

Din ställning MAaorn medlem a" "Ar ,tronga skyUl'lIekllon fordrar Il' Dig , "Il Du 
lltändl«l följe" med ,·,.d 110m llllnder och ~ker pl IIkyllerronterna. Redaktionen ,"IL hIInidlag ~kom· 
mende ... aLLa aH prenumerera p& lidllltta~1I RW'lIl1kt Rk~lIe, som hålL!!r IIlna läMre a10ur med offlcleUa 
meddelanden fran Skyttefljrbunden.e ö'·er ll)'rel.ee. h,uder Intrusanlll ,nl!igg I dag$llktuena IIkytle frllgor 
Mmt kungör mcddeland<'n ri!rande aUa rlkllOmratlande IltlrTe t.l\"lIngMr .... nSemang; l!AlIOm Rlkll8kiilden, 
StockhohTUI.TJdnlngen •. Oöteborgllpak. lelU< m. rl. meeting". 

Gå dArrör med I ledet hland S"en"kt Skytte. I'renumeranter. lUrigenom underlättar Ou ock" I hö&" 
gra" .-ekreler.ren" IlrheUlhllrda. /renom aU leke" ort. 
hehö,'a b ... II .. .I .... flOnom med tört .... gnlngar. All. rIksom. 
[attande eller iinlga "tör' e U'·llngee'· ... nem.ng blha nAm· 
liren alltid omnAmnda I tidningen SVBNSKT SKYTTE. 
I"&r .. ld meddel.nden IAmnu Om Ifd och pl.tll rör tA,· lIng ... n. 
anmAtnings· och In .. t ... ·glfterna. atorlek . tran"portmöjllg
heterna. de tu]]alAndlga prt,lIatorna etc. 

SVENSKT SKYTTE utkommer med leke mlndN! än 36 
nummer per Ar {under akolakyn ... lIMlIOngen !JllAQm "e<;:kotld
nlng. men det ooktat .Ir prenume",lIon8ll,·glft ... n rör helAr 
endUI 4:_ kronor. 

["otm "kl/U 80m .. III tölja mtd ... d 110m hinde .. och ~ker 
pit skyne.tronten klin und'·aT. d~nn" lIdnlng. lIkyttarnas 
... get med lemsbl.d. 80m dlirtlll OCk~ lir MfldelLt Organ tör 
Skytte((;rbundenll ö .. e .. tyre llJe. Pr·o,·exempl.r· slindes pl 
begArlln. Adr. Box 522. StO(:kholm I. Red/lktlonclU< adreM är 
Slöjdgatlln 9 (vid HIItorget). 

Ring och I)rcnumcrc ra. Telefo n 200830, 

.. 
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programenligt under tiden 16/ 4- 12/ 11 med ser
geant E. P:son Henemo som instruktör. - Pistol
skjulningen har ägt rum å Svea Livgardes kammar
skjulningsbana. 

Statistiska uppgifter. Antalet medlemmar, som 
under år 1939 deltagit i skjutning med gevär har 
utgjort 145 (132) enligt följande fördelning~ 

(Siffrorna inom parentes hänföra s ig till 1938 års 
statistik.) 

Klass l 9 (8) 
> n 31 (9) 
> m 16 (23) 
> IVB 6< (71) 
> IVA 25 (21) 

35 medlemmar ha skjutit med pistol. 

Antal medlemmar, som under året lossat minst 
50 prot.okollförda skarpa gevärsskott 140 (127). 

Anslagsberättigade 116 (108). 

Antal protokollförda skarpa gevärsskott 29.338 
(30.802), varav vid fältskjutning 8.753 (7.755). 

Antal pistolskott på träning och tävling: c:a 
3O.~OO. 

Antal nya medlemmar, som under året deltagit i 
gevärsskytte 45 (32). 

Antal under året erövrade utmärkelsetecken: 
A. Statens: Skyttemärke brons 7 (2) 

B. 

C. 

silver 3 (1) 
guld (4) 

Årlalsdiplom (intyg) 47 (53) 
Årtalsmärke : lägre brons 3 (3) 

silver 3 (6) 
guld 2 (3) 

högre brons (3) 
s ilver 1 (-) 
guld 1 (-) 

Mästarmärke: brons 3 (-) 
silver 

Riksmedalj i silver 
Diplom för d:o 
Intyg :. :. 
Riksmedlaj i guld 

1 (1) 
2 (-) 

(2) 
7 (8) 
1 (1) 

Svenska PistolskyUeförbundets: 
PistolskyUemärke i brons 2 

silver 2 
guld 5 

Årtal å guldmärke 1 
Bronsplakett 5 

S. A. F:s egna: 
Seriebägare A- D (-) 
Seriemedalj i brons (2) 

silver 2 (-) 
guld (-) 

Fäl tskytternedalj i brons 5 (7) 
silver 2 ( - ) 
guld (-) 

Tävlingar inom S. A. F. 
Valldrlnpllrls I skolskjntnlng. Poäng 
H. K. H. Kronprinsens: L. Peyron ......... 96 
Jubileumsskölden : B. Rönnmark ............ 383 
överste Rålambs poängpris av 1939: P. Naum-

burg ................................... 5 
Skjutchefens poängpris : B. Rönnmark . . . . . . .. 13 
Fämgrenska priset av 1935: H. Friman ...... 132 
Långdistanspokalen av 1938: E. Reinius (för 

alltid) ..... . ............................ 100 
Vandringspris i stående skjutning: I. Sletten-

mark ................................... 97 
Sjökapten T. Löfgrens vandringspris: S. Barrner 88 
Skytteväns vandringspris av 1932: B. Rönnmark 170 
Kaknäspokalen I: A. Elmqvist, platssiffra 9 

» fl : S. Svedin » 10 
Sjöbergs pris: A. Elmqvist . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55 
Läkerolfatet av 1935: P. Naumburg ..... ..... 116 
(B. Rönnmark hade 119 poäng, men måste så-

som vinnare av »Skytteväns vandringspriS » 
avstå troUm till Naumburg.) 

Th. Bergentz vandringspris av 1934: 1. Hjelm-
ström ................................ 123 

Arllgen nIgående prhl I skolskjutning. Poäng 

Damernas pris: Ingen tävlande! 
Kamratpriset: S. Diedrichs ....... . ......... 955 
Folke FagrelIs minne: B. E. Gardell .......... 236 
Juniorgevären : Kl. I P. G. Linden .... 271 

fl G. J ohannesson ........ 283 
Lagpria: Segra.nde lag: I. Hjelmsträm, S. Died-

richs, Justus Lundberg .................. 353 
Handicappris : G. Hultkrantz ................ 124 

» F. Weidland ..... . ........... 123 
Th. Bergentz handicappris för stående Skjut· 

ning: A. Balle och A. Elmqvisl. 
Th. BCl'gentz »kartongpl'is» vid Rikssköldtäv

]ingen: l Hjelmström, 8 kart. 

Vandringspris I riUlskjulnlng. 

Vandringsskölden : I Hjelmslröm, 77 poäng. 
25-årsmännens av 1932 vandringspris: l. Hjelm-

ström, platssiffra 15. 
Henrik Kjellers vandringspris av år 1939: Täv

lingen avgöres först vid vårutfärden 1940. 
Emil Hesslers vandringspris i fältskjutning: Efter 

årets tävlingar ligga A. Elmqvist och E. Reinius 
bäst med vardera 8 poäng. 

Mästarklassens vandringspris i fältskjutning: P. 
Naumburg, platssiffra 4. 

Fjärde klassens vandringspris i fältskjutning: T. 
Björkman, platssiffra 8. 

Andra och tredjeklassernas vandringspriS i fält
skjutning: S. Barrner, platssiffra 4. 

Arllgen ul gående llrl~cr I fältskjutning. 

FältskyttetalIrikar: H. Friman, O. Löfmark, P. 
Naumburg, L. Rönnmark, I. Hjelmström, B. E. 
Gardell, B. Rönnmark. 
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VPlldrhlg8llris i pisloJskjutning. 

Uppsalafatet: S. Ljungfelt. 
överste Stig Rålamhs vandringspris i pistolskjut

ning: R. öhnell (för alltid). 
Höslpokalen: Georgii-Hemmings vandringspriS: H. 

Friman. 
Direktör Otto Frimans vandringspris: H. Friman 

(för alltid). 
S. A. F:s vandringspris (nytt): H. Friman_ 
Chefredaktör Tryggers vandringspriS: G. Runngren. 
General Motors Nordiska aktiebolags vandringspris: 

S. Ljungfelt. 

Vllndrlng8llrls för skytte och Idrott gemensllmt. 

Major T. Söderquists vandringspris: G. Wijkslröm. 
Reichenbergs vandringspris för Skyltar och fri-

luftsmän : G. Wijkström. 
Representantpriset (Henric Sjöbergs minne): P. 

Naumburg. 
Mästerskytt i skolskjutning: P. Naumburg. 
Mästerskytt å gevär i fältskjutning: F. Weidland. 

Föreningens första hösUältskjulning å pistol av
hölls vid Kaknäs den 26 nov. Segrare blevo: Kl. 9 A: 
H. Friman, Kl. 9 B: A. Widen, Kl. 7 A: S. LjungCelt 
och Kl. 7 B: B. Bengtsson. 

Tag Edra försäkringar gena m 

Overstel. Gösta Dra kes 

FÖRSÄKRINCSBYRÄ 
Kommendörsgatan 44 

RI. 620103 

Liv-, Olyck.fall.- och 
RnSJJar.jor.likringar 

passa Eder särskilt. 

Tävlingar utom föreningen. 
Förbundstii ,' tingar. 

Fältskjutning. I de 7 förbundsfältskjutningarna 
hava sammanlagt 62 amatörer deltagit mot 58 före
gående år. En sammanfattning av årets resultat i 
fältskytte har lämnats i häfte 5-6 av medlemsbladet 
för år 1939. till vilken kommitten tillåter sig hän
visa. S. A. F:s erövrande av femte och sista in
teckningen i den ståtliga »Gytlorpskannan », om 
vilken kämpats i 14 år, är det största evenemanget 
på fältskyttefronten för vårt vidkommande. 

I tävlingen om förbundsmästerskapet i fältskjut
ning erövrades silvermedaljer av O. Löfmark och 
H . Friman samt bronsmedalj av B. Rönnmark. 

Skolskjutning. Mästerskapet i förbundstävlingen 
vanns i skarp konkurrens av vår egen mästare P. 
Naumburg med goda 231 poäng. Som tredje man 
placerade s ig B. Rönnmark med 227 poäng. Täv
lingsresultat i övrigt i h. 5- 6/1939. 

Öl·riga. mvlingar. 

I Göta Livgardes skytteförenings minnesfältskjut· 
ning den 12/ 3 deltogo ej mindre än 39 amatörer. 
3 st. lagpris och 11 individuella pris till S. A. F.! 

I Fältskyttekårens tävling den 25/ 3 var deltagan
det från S. A. F_ ringa_ 

Lagtävlingen med Jönköpings Skyttegille i skol-

CYnedalie,. 
§J/ak,lI" 
dfto,.lp'·;Je,· 
Y;;,.en;nI1Jmä,.ken 

HOVJUV ELERARE 

H A L L B E R G 

PIPERSKA MUREN 
(milf emot Rbdhuset) 

Telefoner .50 55 61 533860 .504228 

tUNCH - MIDDAG - SU P~ 

D A N S Måndag och Torsdag 

Feslvoningar för större eller mindre 

beställningar 

Kongresser och sammantröden upp till 

300 personer 

---- -
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skjutning den 21 / 5 resulterade i seger för gillet med 
855 poäng mot 852 poäng för S. A. F. I ndividuell 
segrare blev B. Rönnmark med 116 poäng. 

• Skuggans pokab och . Brandslodsbolagets pris. 
den 7/ 6. Skarp. 9 vann med 536 poäng. Bäst bland 
amatörerna voro B. Rönnmark. 112 poäng, och B. 
Zachrisson, 110 poäng. 

. Stockholmstidningen . den 11/ 6. S. A. F:5 första 
lag fi ck 17 :de lagpris för 1190 poäng, 6 poäng min
dre än 1938. 

I tävlingen om Göleborgspokalen deltog ej S. A. F . 
delta Ar. 

I jubileumslävlingen i östersund 12- 13 aug. 
blevo endast 2 amatörer i tillfälle deltaga. Weidland 
placerade s ig bra i samtliga skjutningar. 

. Kaknäspokalem blev denna gäng - 20/8 - en 
besvikelse - jumboplatsen! 

I Rikssköldlävli ngen hemförde vårt förstalag 
17 :de lagpris för 493 poäng. 

Pi.stoltiiv llllg;U". 

Pistolskyttet har inom S. A. F. tillvunnit sig elt 
allt mer stegrat intresse och våra pistolskyttar hava 
placerat sig bra såväl i lag som individuellt i de 
många tävlingar, som hAllits under året. 

I _Central_ och trafikpolisens pistolklubbs:t jubi
leumslävling den 12/ 2 hemfördes sålunda till S. A. 
F. 2 st. lagpris och 13 individuella pris (därav ett 
!örsta pris, S. Ljungfelt). 

I Statspolisens i Stockholm pistolklubbs riksfält
skjutning och tävlan om :tStockholmsmästerskapet_ 
den 19/ 3 blev prisskörden ungefär lika stor: in
teckningar i :tOstermanska Kannan:t samt 11 indi
viduella placeringar. 

I Svea artilleriregementes pistoltävling 2/ 4: 2 st. 
lagpris (därav ett första i kl. 7 och ett andra i kl. 
9 ) samt 12 Ind ividuella pris, varav 2 st. först apris 
(H. Friman och Th. Keyser) . 

Även a N. K:s pistoltävli ng den 16/ 4 placerade 
sig Keyser som Nr 1 i si n k lass. Sammanlagt togos 
6 individuella pris av amatörer. 

Pistolskylteklubben Sveas jubileumstävling den 
14/ 5 tillförde S. A. F. 2 st. andra lagpris och ej 
mindre än 16 individuella placeringar. 

R iksfältskjutningen på hemmabanor den 21 / 5 
blev ej lika lyckad. 6 individuella pris togos dock. 

Danderyds Pistolskytteklubbs tävling 13/ 11 : 1 
t redje lagpris, 5 individuella pris. 

Slutord: Betydelsen ur försvarssynpunkt aven 
god personlig skjutskicklighet framstår i dessa 
dagar på e lt alldeles särskilt övertygande sätt. Vår 
förening tillhör visserligen kvantitativt selt ej de 
slörre, men kvalita ti vt måste den anses stå ganSka 
högt. Vi äro glada att så är fallet , ocb vi äro tack· 
samma för de goda prestationer som åstadkommits. 
Den stora tillströmningen av nya medlemmar i 
skytteföreningarna, som under t rycket av vä rlds
händelserna på sistone förekommit, hade vid å rs
skiftet ännu ej i nämnvärd grad berört S. A. F. , 
beroende på kända förhållanden. I skrivande stund 
är e mellertid s ituationen en helt annan, och även 
i S. A. F. ha r efter årsskiftet inskrivits hundratals 
nya medlemmar. Det är vår förhoppn ing att kunna 
klara denna flodvåg, och atl densamma, även sedan 
den första rusningen lags sig, likväl skall hava till
fört föreningen en mera bes tående kvantitativ för
stärkning. 

Stockholm den 15 februari 1940. 

För S. A. F :s s kjutkommitte 
O. H jelmstTöm. 

Under år 1939 förvärvade 
utmärkelsetecken, 

(Vtde las vid årsm ötet.) 

Stulens, 
Sk.rtlc mlirke I b ro IIS: 

Dan ielsson , B. Friman , A. 
Jennel, R. Linden, P. G. 
Ljungberg. S. Samuelsson, S. 
Theiander, S. 

S lty lle miir k c I s ll\'er: 

Bergenstrå hle, N. J ohannesson, G. 
Waller t , A. 

DIlIlom för g uldmllrke: 

Balle. A. Bergentz, Th. 
Blix, r. Bromee, F. 
Dahlin. Th. Diedrichs, S. 

STOCKHOLMS NORRA TAND KLINI K 
Od e n gat a n 6 9 Telefo n 3 09980 

F O RESTÅNDA RE: 

Tandl äkare ELMER OLEGARD 
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Elmqvist, A. 
Friman, H. 
FuruSkog, V. 
Gardell, B. E . 
Gronwall. E. 
Hellsten, E. 
Hjelmström, I. 
Hult krantz, G. 
Jennel. E, 
Ljungfelt, S. 
Lundberg. P. O. 
Löfmark, Ove 
Myhrman, B. 
Naumburg, P. 
Norinder. C.-R. 
Runngren , G. 
Slettenmark, I. 
Svärd, G. 
Wanselius, T. 
Wijkström, G. 
Aström, T. R. 

Flygare, A. 
Frunck. C. O. 
Färngren, J. 
Georgii .. Hemming, F. 
Hellberg, S. 
Hessler, E. 
Holmberg, O. 
Ingevall , G. 
af Klercker , B. 
Lundberg, J. 
Löfmark, Orvar 
Mossberg, G. 
Naumburg, N. 
Nilsson, N. S. 
Reinius. E. 
Rönnmar k, B. 
Svedin, S. 
Tham, P. 
Weidland, F. 
Zachrisson, B. 

Lägre Art:lls mii rke I brons : 

Da hlin. T. Diedrichs, S. 
Slettenmark, I. 

Lägre Artalsmli rke I sl h'cr: 
Lundberg, P . O. Svedin, S. 
Åström, T . R. 

Uögre å r talsmärke I si h 'cr: 

Wijkström, G. 

Högre å r talSlIllirke I g u ld: 

Mossberg, G. 

Miislarm:i r ke l bro IIs' 
Balle. A. 
Naumburg, P. 

Hultkrantz, G. 

Mästarmä rke i !lilw:r : 

Löfmark, Orvar 

ltiksmeda lj I Silver : 

Dahlin, T. Reinius, E. 

Medaljer 
Plake tter 
Klubbmäster, 

skapstecken 
Föreningsmärken 

Katalog och skissföl'slag fritt på begäran. 

• 

s p O R R O N G & Co 
Kungsgatan 17. Stockholm 

Telefon: Namnanrop: "Sporrong & Co" 

RIksmedalj i glI Id: 

Gyl!emwärd. Bo 
(RIksmedaljerna redan utdelade.) 

S. A . F:s seriemedaljer , silver: 
Diedrichs, S. Ljungfelt, S. 

S. A. F:s fältskyttemedaljer, brons: 

Dahlin, T. Jarl, l. 
Barrner, S. Kuylenstjerna, E. 
Olsson, N. 

sil\'et: 
Naumburg, P. Ribbing, S. 

S \'e nsk:l Pls to ls ky t ldii rbUlldct s: 
Bronsmärke: 

Ljungberg, S. Bengtsson, B. 

Sih'crmiirke: 

Elmqvist, A. Wijkst röm, G. 

Guldmä rke: 
Jarre, F. 
Nilsson, Chr. 
Ribbing, S. 

Runngren , G. 
Slettenmark, r. 

K Oll1ll. för II/ib~'ggnadsmji rke : 

Öhnell, R. 

Bronsplru.etl : 
FrIman, H. 
Georgii-Hemming, 
Keyser, Th. 

Ljungfelt, S. 
F. Weimark, A. 

S t a lldardmeda lj i si h'cr: 
Friman , H. Ljungfelt, S. 

S t a lJd ardmeda lj I brOIIS: 

Alfort, A. Sletlenmark, I. 
Keyser, Th. Widen, A. 
Reichenberg, O. ö hnell, R. 
Runngren, G. 

A.DVOKATEl\' 

G. A. BISING 

Kungsgatan 48 Tel.: Växel 2338 15 

STOCKHOLM 
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Danderyds Pistolskytteklubbs 
tävling. 

Den 12 november avsköts Danderyds sedvanliga 
höstfältskjulning å pistol ule vid Raslags Näsby, 
i vilken en hel del amatörer deltogo. 

De fem mAlen bjödo pi tämligen korta avstånd, 
men i gengäld hade även skjuttiderna avkortats 
högst avsevärt. Kortast var skjuttiden på tredje 
stationen, där en Y.s .figur skulle beskjutas under 
10 sek. MAlen voro fem och skottantalet 35. Några 
större triumfer firade S. A. F . ej denna gång, men 
både lag och individer förekommo dock ganska högt 
upp å dagens listor. Vi saxa: 

Klass 9 A: 13) G. Runngren, 21 tro 
:J 9 B: 7) P. Naumhurg, 21 tro 

10) B. af Klercker, 20 tro 
.. 7 A: 7) C.-O. Frunck. 25 tro 

9) Th. Keyser, 23 tr. 
Ej förulanmälda femmannalag: 

3) Amatör, 112 tro 

S. A. F:s höstfältskjutning å pistol. 
Det var premiär den 26 november vid Kaknäs. 

Då ägde nämligen föreningens första höstfältskjut
ning fl pistol rum. Pistolkommitten hade haft många 
förberedelser vid skrivbord, le1efon och under halv
mörka morgontinunar lIt.e vid banan, men så var 
slulligen det hela klart. Det visade sig också, att 
skjutningen g ick väl i lås trots de små resurserna. 
Den största tillgå ngen, som också blev avgöra nde, 
voro alla välvilliga amatörer, som tjänstgjorde som 
trogna funktionärer eller skän kte pris. Härmed av
tackas a lla dessa goda kamrater å. det hjärtligaste. 

28 amatörer och 16 medlemmar i andra pistol
klubbar (utom tävlan) s läpptes ut en och en på en 
schnitzlad bana i skogen bakom skjutvaJlarna och 
besköto följande mer eller mindre överraskande 
saker, allt för att få användning för sin fältmässig
het och snabba uppfattningsförmåga: 

TANDLÄKARE 

GEORG ÅKERMAN 

ODENGATAN 28 

M o T T A G N l N G efter överellskommelsc 

pr telefon S2 15 SS 

1) särskiljningsmäl med 2 ringade figurer, fram
ryckning och skjutning 30 sek. 

2) förflyttning c:a 125 m. med tre skjutstationer, 
sammanlagt 5 fig. , tid 90 sek. 

3) mAlspaning 15 sek .. framryckning och skjut. 
ning 20 sek. (4 fig.). 

4) framryckning och s kjutning 25 sek., 2 fasta 
figurer, rörlig 1/ 1 fig. 

5) sedan ballong träffats från första skjutstatio
nen, framrYCkning till andra stationen och skjutning 
mot 5 fig., allt på 35 sek. c 

6) 2 st. l / l fi g., rörliga i sidled, synliga tre ggr, 
varje gång 10 sek. 

7) tre figurpar visades vardera 6 sek., förflytt
ning mot skjutvallen, när målen osynliga. 

8) liggande beredskapsställning med löst maga
s in, seda n på s ignal, laddning, skjutning 2 skott i 
liggande med stödhand, förflyttning parallellt med 
skjutvallen och skjutning mot två. uppdykande [j

gurgrupper , allt pA 30 sek. 

De fem första målen utgjorde huvudskjutningen, 
de tre sista ~prisskjutningen~ . Poängtillägg gavs 
för träffad figur utöver en för att premiera eld
fördelningen. Samtliga må1 tycktes vinna gillande, 
särskilt balJongmAlet, och man lyckte det bela var 
fullt av nyheter och roligt och spännande. Det kan 
nämnas att de bortskämda Danderydsskyttarna an· 
sågo det häl' vara en av de allra trevligaste pistol
fältSkjutningar, som de varit med om. 

Dagens Amatörer blevo Friman och Ljungfelt, 
som vunna sina resp. klasser, d. v. s. armepistol
klassen och Walther 7.65-klassen, med goda resultat. 
I huvudskjutningen fick Priman visserligen stryk 
av inbjudne Scholander, men han tog skadan igen 
i prisskjutningen. Ljungfelt »straffade» sin in
bjudne gäst, S. Ahrberg, precis som det skulle vara. 
Men gästerna klagade ej. - Pristudelningen för
rättades ute vid skjutbanan av ordf. överste RA
lamb, som även avtackade dagens påhittige arrangör 
G. Runngren, Prislistorna sAgo ut så här: 

Minska Edra ulQilter · kÖp bos oss! 
AJtiirskllvert, pr tOO st. 0 :50. pr 1,000 st . 4 :20. 
8rC\II>orlfölj "Greta Garbo". 40/ 50. hamJrivet, 1 :40. 
He lark pr tOO st. 1:00. Kontorsböeker: full sor
tering - A äldre böcker lämnas upp till 6:; %- ra· 
batt. LiiderportfölJ (olio 3 :65. Resundeportfölj, 
prima oxhud, 16:-, Reservolrpennor. 400 st. , hög
klassigt. välkänt fabrikat. säljas för 6:- , 8:75.10:60, 
gängse priser respektive 10:-. 12:50, 15:-. Trev
liga modeller. Garanteras fullt relfria. Skrlvul1-
dl:!rlägg I skl.nn. från det enklaste till det mest 
IwmÖlla. Albulll, BreV\mlll lC r . Ringhöcker, Allt i 
branschen. Kvallt~ till lägsta pris. 
K ONTORSLAGRET, Gamla Brogatan 36. 

t3:dje huset från Vasagatan.) 

y 
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Klass 9 A: 
H 1I\' lItlskjlll Il i IIg: 

H. Friman 
O. Reichenberg 
G. Runngren 
A. Alfort 
F. Dahlborn 
Chr. Nilsson . ................ . 
S. Kramer .. 
G. Marmen . . 

A. Widen . . .. . . 
E. Nordin .. . . 
O. Nilsson 
B. af Klercker 
A. Lindgren .. 
G. Forsberg 
S. Ljungberg .. . 
S. Rålamb .. .. . ... . 

S. Ljungfelt . ......... . ...... . 
l. Slettenmark .. . . .... . . 
Th. Keyser ... ... . ...•.. . 
R. öhnell . . .. . . . ............ . 
O. Holmberg . .. . . . .. . ........ . 
E. Söderberg .... .... •... . . . .. . 
C.-O. Frunck .. ... . .•... . ..... . 
F. Jarre .......... . . . ........ . 

B. Bengsson 
G. Wijkström 
F. Weidland 
S. Kjessler 

Vu ndrlnJ,,'lIllriser: 

Dir. Otto Ft'imans 
S. A. lo"':s 
Upsalafalet 
Chefredaktör Tl'yggers 

H. Friman 
H. Friman 
S. Ljungfelt 
G. Runngl'en 

1-'istolförbundets slalldardmednljer : 
s ih'er: 

H. Friman 
S. Ljungfelt 

O. Reichenberg 
G. Runngren 
A. Alfort 
A. Widen 

brons: 

I. Slettenmark 
Th. Keyser 
R. öhneJl 

Beredskapsskyttet. 

52 p. 
45p. 
38 p. 
37 p. 
36p. 
36 p. 
33 p. 
32 p. 

Klass 
37 p. 
35p. 
32 p. 
22 p. 
17 p. 
17 p. 
13 p. 
12 p. 

Klass 
54 p. 
49 p. 
49 p. 
44 Il. 
34 Il. 
34 p. 
26p. 
24 Il. 

Klass 
35 p. 
34 p. 
17 p. 
16 p. 

Sedan den 14 januari har fören ingen varje söndag 
i likhet med Stockholms övriga skytteföreningar 
anordnat beredskapsskjutningar å. Stora Skuggan. 
Tillströmningen av skyttar har varit synnerligen 
stor, och föreni ngen har till dato mottagit 350 ny
komlingar, som med rörande intresse avvaktat varje 
tillfälle att få lossa några skolt. Föreningen har 
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Hu\'ulbkjutlllllg och I'risskjutlllng: 
H. Friman .. . . . . . . . . . . . .. 66 p. 
O. Reicbenberg ............ .. .. 57 Il. 
G. Runngren . .... .. ... 51 p. 
Chr. Nilsson ...... . . _... 47 p. 
G. Marmen . . . . . . . . . . . . . . . 46 Jl. 
A. Alfort .. ... .. ....... . .. . ... 45 p. 
F. Dahlborn .... . ... . _ ........ 42 Il. 
S. Kramer ............... . ... 40 p. 

B, 
O. Nilsson ... ... . ....... .. . .. 45 p . 
A. Widen . . .. .... .. ... .. 43 p . 
E. Nordin ... .. .. .. ... .. .. ... . 40 p. 
B. af Klercker ..... . .. . 33 p. 
s. Ljungberg . . ... .. 25 p . 
A. Lindgren ... . . .. . ... . 23p . 
G. Forsberg . . . ... ........ .. 22 p . 
s. Rålamb .... ..... .. .. .. . . 13 p. 

A, 
S. Ljungfelt . . . . . . . . . . . .. . 68 p. 
l. Slettenmark .. .... 62 p . 
Th. Keyser . ....... .......... 58 Il . 
R. öhnell .. . . . . ... .... ... . ... 57 p . 
O. Holmberg .. ... ... .... . .... . 43 Jl. 
E. Söderberg . . . . . ... .. .... 38p . 
C.-O. Frunck . .. .. .. .. ........ 31 p. 
F. Jarre ... ............ ... .... 27 p. 

B, 
G. Wijkström .. ........ .. . .... 44 p. 
B. Bengtsson . . . . . . . . . . . . 44 p. 
F. Weidland .... . . . .. ... .. ... . 23p . 
S. Kjessler ...... ......... . ... . 22 p . 

i regel disponerat 15 tavlor på 200 m. och före
ningens erfarna skyttar ha till stOl' del visat sitt 
stora intresse genom att i b låst och kyla instruera 
vid dessa övningar. För att göra verklig nyt.ta hal' 
fö reningen varje gång fö rsökt mobilisera så stort 
antal instruktörer som möjligt, men därigenom har 
skjutledal'en varit tvungen alt söndag efter söndag 
vädja om hjälp till i regel samma Skyttar , va rför 
bland dessa hyggliga medhjälpare de finnas, som hit
tills tjänstgjort varje söndag. En del av våra erfarna 
skyttar hava trots försiktiga pA.stötningar ännu ej 
anmält sin arbetsvillighet och därför vädjas här
med till dem att anmäla s ig till Jägmästare I. 
Hjelmström, tel. Domänstyrelsen eller bost. 2034. 07 
rör att därigenom möjliggöra för kamraterna att 
få avlösning nA.gon söndag. Visa ingen missriktad 
blyghet och tro ej alt Ni ej duger; alla behöva ej 
vara elitskyt1.ar. vi behöva också protokollförare 
och telefon poster. Är det någon, som ej anser sig 
duga annat än t ill markör, är han lika välkommen. 
I markörgraven gör en intresserad medlem verkligt 
god nytta och det är till stor hjälp rör skjutledaren 
att ha en eller annan fören ingsmedlem där för att 
allt skall gå flot t och snabbt. Sätt a lltså i gång 
med påringningarna, annars kanske nästa gång en 
liten påstötning kommer frå n Elaka herr?!. 

"-' ~ 
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Rensa garderoben på tomhylsor. 
Föreningen har fortfarande stort underskott på 

hylsor och vädjar därför till varje medlem att 
samla ihop eventuella restlager hemma och leverera 
dem till skjutkommitten efter överenskommelse med 
någon av dess funktionärer. Särskilt i dessa dagar, 
då fabrikerna ha bekymmer med hylsbehovet vid 
omladdning, är varje bidrag av hylsor välkommet. 

Idrottskommittens årsberättelse 
för 1939. 

För verksamhetsåret 1939 får idrottskommitten 
härmed överlämna s in berätlelse. 

Kommitten har haft följande sammansättning: 
E. Reinius, idrotlschef. 
T h. Fredborg, vice idrotlschef. 
E. W. Falk, sekreterare. 
N. Nylen. 
G. Wijkslröm. 

2. st. protokollförda sam manträden hava hållits 
under det sistförnutna året. 

Arets första tävling ägde rum i Mehedeby och 
gällde skidlöpning 30 km. 

Resultat: 1. E. G. Runngren, 2.29.49. 
2. G. Wijkström, 2.53 

S. A. F. Vandringspris tillföll Runngren för andra 
gången. 

Föreningens våroricntering gick av stapeln den 
23 april i Nackaten·ängen. Start och mål voro för
lagda vid dcn kända gården »Snörom». Dagens 
bästa tid gjordes av Runngren, som därmed fick 
första inteckning i »Ludvikakannan». Veteranen, 
60-åringen. A. Lindgren fick den första inteckningen 
i »Sjöbergs pris». 
KlMssegrare blevo: 

H. Friman, Äldre Oldboys. 
S. Ljungfelt. Yngre Oldboys. 
G. Runngren. Sen iorer. 

Serietävllngal'na ägde rum den 23 maj- l3 juni. 
Av 10 startande placerade sig som bästa inom 
respektive senior-, oldboys A- och oldboys B-klas
serna följande: 

Reinius 2.682 poäng. 
Fagerström 3.984 poäng. 
Falk 2.800 poäng. 

r femkampstävlingen, som gick av stapeln den 
20 juni, startade ovanligt många deltagare (8 styc
ken). G. Fagerström segrade överlägset med 2.119 
poäng och fick därmed första inteckningen i vand
ringspriset av 1937. 

Simtävlingen ägde rum i Centralbadet den 1 aug. 
Som segrare i respektive klasser utgingo Reinius, 
Sjö wall och Blix. 

Dir. Reichenbergs vandringspris för skyttar och 
friluftsmän erövrades för året av G. Wijkström. 

Tiokampen ägde rum den 8- 10 augusti och hade 
samlat 11 deltagare. Fagerström vann tävlingen 
överlägset med goda resultat och tog en l:sta in
teckning i överste Rålambs vandringspris jämte 
seger i yngre oldboysklassen. Reinius vann senior
klassen och Falk oldboys B-klassen. 

S. A. F:s pris i tiokamp för under ett flertal år 
uppnådda 25.000 poäng vanns i år av Falk. 

Millöpningen den 1 september hade endast samlat 
2 deltagare. G. Runngren vann på 42 min 39 sek. 

Höstorienteringen ägde rum vid Kårsta i Rosla
gen den 29 oktober. 

Runngren fick bästa verkliga t iden. medan Dahl
born segrade i handikaplävlingen och därmed tog 
s in andra inteckning i . Ludvikafateb. 
Klassegrare blevo: 

G. Runngren. Seniorer. 
G. Wijkstrom, Yngre Oldboys. 
r. Dahlborn, Äldre Oldboys. 

För Riksförbundets idrottsmärke hava i år 5 med
lemmar avlagt föreskrivna prov. 

J årels tävlingar hava sammanlagt startat 8 se
niorer, 7 yngre oldboys och 11 äldre oldboys = 26 
aktiva idrottsmän, 

Idrottskommitlen ber att få framföra sitt varma 
tack till alla dem. som genom att skänka priser eller 
på annat sätt visat intresse för idrotten under det 
gå ngna året. 
För Stockholms Amatör Förenings idrottskommitte : 

Erling Reinius. 
Ordförande. 

Carl W. Falk. 
Sekreterare. 

2S.000-poäng-priset. 
Ställningen vid 1940 års ingång är följande: 

Runngren 16.316 
Nylen ......... .... 12.904 
Prlman ............ 11.334 
Sjöwall ............. 10.953 
Reinius ............ 10.530 
Löwenhielm ....... 8.105 
ragerström ........ 3.771 
Fredborg 3.556 
Ljungfelt ...... 2.756 
Falk ........... 2.514 

Falk har e rövrat priset 1932 och 1939, Svensson 
1933 och Löwenhielm 1935. 

Orienteringens historia från 1902 med namn och 
data har utkommit. Därav framgår bl. a., att S. A. F. 
å r 1908 anordnade en orientering till fots mellan 
Fagersjö och Huddinge. Segrare blev löjtnant E. 
Killander. 

VAI'EN, A~L\fVN ITION. 

JAKT- och F ISKRE DSKAP, 

S PORTARTIKLAR 

Egen verkstad för vapenreparationer. 

AB. GEORG A. BASTMAN 
H. M. Konungens Hovleverantör. 

NV UltOGA T AN I 

Tel. 62 ~2 36 - 60 30 59 

STOC li H OL i'II 

E. QIQhllOll& Boktr. A.-S.. Sthlm 19~O 

i 

Stockholms 
171betalnht gskor t 
medföljer som bilaga 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

35:te ärg. Föreningen stifta d den 21 septe mber 1890 Maj 1940 

o 

Utde la s gra tis li ll 
fö re ningens medle mma r 

Ansvarig utgivare: SVEN SVENSSON 

R. doktion.nl odr ... , 
GOSTA WIJKSTROM 

Korlovii;_n 29 - Steckhelm 
Tel. "Enskilde 8conk.n", 

bostad 20'8'S 
Fiir. nin;_ns pcost;,re S16.1 

ARSMOTET. 
Föreningens femtiond", årsmöte avhölls å restau

rant Piperska Muren under ordförandeskap av vice 
ordföranden, major Söderquist. Föreningens ord
förande var denna gång på grund av militärtjänst-

- ger kla rt öga, stadig nå·ve 

Varm och lugn måste man vara för att skjuta väJ. En mugg TE sätter blodet i omlopp och 
sprider en känsla av välbefinnande ända ut i fingertopparna. Tag alltid TE med i termosen 
e ller laga det i en handvändning på platsen. Ett kilo TE räcker till 5-600 koppar. Även ur 
transportsynpunkt är TE sålunda en idealisk fältdryck. 
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göring förhindrad närvara. 
Till styrelsevalet förelåg denna gång avsägelse 

fmn Ri chard Söderlind. Söderlind har under å ren 
1926-1928 vari t föreningens kassaförvaltare och 
därefter innehaft befattningen som intendent . Det 
var alltså en av föreningens trotjänare. som nu läm
nade plats för en yngre kraft. Vi lacka Richard 
Söderlind för allt arbete han nedlagt i föreningens 
tjänst. 

Till intendent valdes tandläkare Olle Holmberg, 
till skjutchef nyvaldes jägmäs tare Ivar Hjelmstrom 
och till vice skjutchef byråchef Percy Tbam. övriga 
avgående styrelseledamöter omvaldes. 

l enlighet med av styrelsen förut fattat beslut 
utdelades härefter föreningens förtjänsldiplom till 
herrar Diedrichs, Runngren, P. O. Lundberg, Key
ser och C. W. Falk. Härefter utdelades föreningens 
25-å rs märke till de av medlemmarna, som härtill 
voro berättigade. 

Föreningens medlemma r å hörde härefter stående, 
när vice ordförande bringade i å tanke den gärning, 
som Frans Weidland nedlagt i föreningens tjäns t . 
Med tacksamhet och saknad tänkte därvid envar på 
den gode kamra ten, som vi nu ej mer få råka. 

Efter prisutdelningen vidtog supe och nachspiel 
med ovanligt livligt deltagande a v föreningens med
lemmar. 

Vid sammant räde med st yrelsen ha följande val 
företagits: Till kassaförva ltare och vice klubbmäs-

tare ha omvalts resp. herrar Diedrichs och Flygare. 
Skjutkommitten har få tt följande sammansätt

ning : herrar Runngren, Fagerström och Henrik 
Bergman, den senare nyvald. Fagerström t jänstgör 
tillika som sekreterare. 

I idrottskommitten ha omvalts herrar Falk och 
Wijks tröm samt nyvalts herr Fagerström. Falk är 
kommittens sekreterare. 

Pistolskyttesektionen har utökats med en repre
sentant för tandläka rna, tandläkare Zandren. 

Nya medlemmar. 

Aktiva och stlindiga. 
Den 8 mars 1940. 

Grosshandlare R. Berggren, ingenjör C. J. Bylund. di
rektör K. S. Cederqulst, ingenjör J. DanieLson, försäljn.
chef G . Diedrleh8, disponent E. Ehn, direktör H. Graaa, 
herr D. Gustafaon, arkitekt lwI. Han.sen, direktör Å . 
Hellstedt, stud. N . Hellstedt, stud. T. Hiort. civ.ing. T. 
Kockgård. tjänsteman B. Lcwander, ing. E. Lindholm , 
sjökapten O. Lönnbcrg, di rektör E. Lunden, civ.ing. U . 
Molin, kontorschef E. Plhlstedt, Ing. S. Ruhn, lärling 
O. Spanler. Ing. B. Sundkvist, kammarskrivare K. Sö
derberg. stud. C. Söderlind, direktör E. Thorsell, kon
toris t N. E . ThorseIl, di.sp. H. Peterson, köpman S. 
Ahrberg och Ing. G, Åkerström aamt tandläkarna C. G. 
Ageman, A. Almgård. H. Amell, A. Amneus, A. Axels
son, S. AxelMOn, C. Bertoft. S. Blumenthal, S. Brandrup
WOgTl1lCn, F. Bratt, B . Burman, S. Carleu8. S. Ek
manner . Bo Erlcaon. Torsten Ericason, A. Erington, S. 
E-son Ernhall, T. Eskllson, B. E . Förberg, N . Cejrot , 
A. Hagland, E . Hinders. S. M. Hult, B. lwansson. J . 
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Johannesson. H. Källquist, R. Levin G. Undblom A 
Lundström, A. Lundquist, A. Magn~t. S. Myrbeck', G: 
Mårtensson. O. Nordman. O. Noren. H. Oldmark C 
PrUtz, G. Ro"ed. O. Riehnau, l. Rolf, A. Ryman: H ' 
Rönn, Hj. Sandin, F. Scherman, S. Sten beck , A. Sund: 
löt. C. Sätström. M. Södergren. S. Waldenström, W. 
Waldvlk. P. Westlund, S. Winblad v. Walter. H . R . 
Wrigge, G. Zandren, C. Zelterström. E. Agren, E . Öhr. 
ström, E . östengren och Pelle Karlsson. 

Den 17 a pril 1940. 
Advokat S. Llson Almkvist. leg. läKare S.-G. Andr~n , 

tandläkare S. Arnell. inkasserare B. Berg. tandläKare 
J. B~obeck. verkmästare E . Dahlgren. rörl.-entreprenÖr 
~. N. Dahlgren. stud. B. Dahlgren. Ing. C. W . Esseen 
ntare A. Gyllander, tandläkare G. Y. HIldebrand tand~ 
läkat'e R .. Kihlste<lt, .förman N. Larsson, arkit~kt E. 
Leffler. dlsp. \..I. LeVin. ing. C. Llljeberg, notarie W 
LIngren. Ing. T: Ljungberg, envoy~ J. Paues, herr C.· 
R:agnhammar . jägm. E. Ronge, civ.-ing. S. Tham, bank
di r. A. Wikst röm, teknolog J . Wllllam-Jörgensen jur 
stud. N. ö l'tegren ' . 

MEDD ELA NDEN 
FRÄN 

SKJ UTKOMMITTEN 

Gevärsskytte. 
Fältskj"tningarna . 

Med hä nsyn till behovet av instruktörer för be
redskap5skyltet blev januarifältskjutningen inställd. 

ATets fÖTs ta fältskjutning hölls den 17 febr. vid 
fi:gesta. ~kjut~ingen var lätt, vilket visade sig i 
Siffran [or masterskapsfordringarna som blev 22 
träff. ' 

Utdrag ur prislistan: 
Kl. M. 8) P. Naumburg, 26 tro 

12) O. Löfmark. 26 tro 
19) r. Slett enmark, 25 tro 

Kl. IV : 7) S . Ljungfelt, 25 tro 
Kl. ID : 18) Gösta E r iksson, 21 lr. 
Kl. fl : 11) Nils Olsson, 19 t ro 

I stora lagtävlingen kom S, A. F. på tredje plats 
med 22,80 medel träff, 

. I täv1i~gen om förbu ndets mästerskap i fältskjut
nmg erovrad~~ silvermedaljer a v p, Naumbnrg 
(plats 7 ) , O. Löfmark (10) och H , Priman ( 11) samt 
bronsmedaljer av l. Slettenmark (14) och Bertil 
Rönnmark (20) . 
. Må l och avstAnd : 1/ 6 fig., 115 m" 35 sek,; 1/ 3 

(Ig., 230 m" 30 sek,; 1/ 4 fig., 160 m" 40 sek.; KG
s k.ytt ~ m" 50 sek.; l / l fig. (front), 475 m., 1 
~m, Masterskapet: Kg-ersätt. 245 m., 40 sek., 1/ 3 
flg . (stor ), 390 m., 50 sek.; 1/ 8 fig., 130 m" 35 sek. 

Fält~k~"tningen den 10 mars vid Råcksta- Bög 
blev ej hka lyckosam för S. A. F . I lagtävlingen 
s ta nnade gruppen på 11 :te pla t s. I ndividuell t bäst 
bla nd amatörerna vara B. E. Gardell i kl. M och 
Nils Naumburg i k l. IV, båda med 21 tro 

Mästerskapsfordringa r na 20 tr ä ff. 

I truppfältskjutn ingen för fl och ID kl. ställde 
S .... A. F . ej upp. Må l och a vstAnd : 1/ 3 fig., 400 m., 
hJalm 145 m., :tknivar:t 425 m., kg·ersätt. 215 m, 
samt kg·skytt 285 m. 

. Den tTedje och sista av för bundets vinterf ältskjut
nmgar, 80m hölls i t ra k ten av Rydbo den 7 april 
gav .. os~ emeller t id revansch. S. A. F. vann stor~ 
la~avhngen med bred margina l, t rots att medel
peangen ej var högre ä n 17,SO ( nä rmaste hade 
16,SO!). Men så var s kjut ningen också ex t ra svår 
- mästerska psfordringarna 15 träff, I tävlingen om 
:tLandstormskvinnornas pris . blev S. A . F , tvåa, 
s lagen med l träff av Söderma lm. S. A , F. hade 46 
t räff. 

Indi viduella r es ul t a t : 
Kl. M. 3) A. Elmqvist, 21 tro 

4 ) p, Naumburg, 20 tr, 
5) I Slettenmark, 20 t ro 
7) B, E. Gardell, 19 t r, 

20 ) H. Fr iman, 17 tro 
23) O. Löfmark , 17 tro 

Kl. IV: 26) E. Reinius, 16 tr , 
40) S. L jungfelt , 15 tr, 

Kl. ID : 13) Gösta Eriksson, 14 tr, 
23) J, W.-JÖrgensen, 12 tro 

Kl. II : 21) Nils Olsson, 12 tr o 
Mål och avstånd : kg-skytt 340 m" 1 min., . kni

var. 140 m., 25 sek., slående ; kg-ers. 230 m., 15 + 
25 sek,; 1/ 2 fig. 530 m., 1 'h min.; liten 1/ 3 fig., 
3SO m., 50 sek. 

"Upsala-skl"n ven" 

inbesparar ammunition och tid genom 

snabb och tillförlitlig skottställning 

Pris 5: 50 (franco) m ed rabatt 

vid köp av 5, 10 oc h 20 s t, 

W. SVAHN, FYSIKUM, U p S a I a 
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l F'iiltskyttekdretls tävling på Järva-fället Marie
bebådelsedag vann S. A. F. även lagsegern. tack vare 
våra pricksäkra djursholmare bröderna Naumburg 
och Ivar Sletlenmark, 80m tillsammans åstadkommo 
ej mindre än 67 träffar i figurerna, mot 65 för när
maste lag, Söderby-Karls skytteförening. individu
ella amalörresultat: 

HuvudtävlIngen: 6) P. Naumburg 24 tro 
7) I. Slettenmark 24 :t 

76) H. Friman 20 » 
88) N. Naumburg 19 Jo 

Mästerskapstävlingen : 8) P. Naumburg 34 ,. 
9) l. Slettenmark 34 ,. 

Extratävl., r ing. 1/ 3 fig.: 39) P. Naumburg 6/ 33 
59) Nils Olsson 5/ 32 
89) H. Friman 5/ 18 

,. pisloltavla: 5) L Slettenmark 55 p. 

Mål och avstånd: kg-ers. 170 m. 35 sek., 1/ 1 fig. 
sidled 350 m, l min., liten 1/ 3 350 m. 45 sek., 1/4 
fig. 245 m. 40 sek., hjälmar 190 m. 35 sek. För 
mästerskapel tillkommo 1 / 6 fig. 190 m. 30 sek. och 
kg-skytt 360 m. 50 sek. Andra och fjärde målen 
voro vita. 

Vårutfärden. 
Om ej de hotande krigsmolnen genom något un

derverk skingras inom den allra nännaste tiden, 
mbte ovillkorligen föreningens vårutfärd detta år 
inställas, vilkct vore trAkigt, då vi i år annars kun
nat komma med en f"JCtra överraskning till med
lemmarna. Byrån [ör TE-information A.-B. har 
nämligen lovat att gratis servera le till samtliga 
deltagare. Många av medlemmarna ha kanske tidi
gare på andra tävlingar blivit serverade te av byråns 
alltid glada och söla damer. 

Det torde f. Ö. kunna ifrågasättas, huruvida 
några utsikter finnas för alt förbundets sommar
fältskjutning kan gå programenligt den 2 juni. • 

SkyHeföreningar! 

Styrelsen i S. A. F. har emellertid vägat hoppas på 
detta och har med denna förutsättning beslutat låta 
förhundsfältskjutningen den 2 juni samtidigt utgöra 
S. A. F:s vAruUärd och mästerskapstävling i fält
skjutning. Deltagare i tävlingen inom S. A. F. ha 
att erlägga insats, skyttar i kl. M och IV med 3 kr. 
och skyttar i de lägre klasserna med 2 kr. Beträf
fande mästerskapstävlingen. som är öppen för skyt. 
tar i klasserna IV och M, gäller den bestämmelsen, 
att eventuellt erforderlig särskjutning skall ske vid 
förbundets nästa fältskjutning. Målens svårighets· 
grad inbördes får sålunda icke läggas till grund för 
avgörandet av mästerskapet, utan endast antalet 
träff. 

Moratorium för skyttet. 
Såsom meddelats i pl'essen, har Stockholms Sky t

tcförbund på grund av ammunitionsbrist tillsvidare 
inställt all skjutning med armegevär och anbefallt 
föreningarna göra detsamma. S. A. F. kommer där
för antagligen ej alt kunna fullfölja det tränings· 
och tävJingsprogram, som medlemmarna nyligen 
fått sig tillsänt, utan man få r bereda sig på en hel 
del förändringar eller inställda evenemang. Så snart 
Skytteförbundet ger signal till återupptagande av 
skjutövningarna, kommer föreningen emellertid att 
följa det uppgjorda schemat. Vi få finna 088 i de 
extraordinära förhållandena och giva oss till tåls. 
Samma sak gäller pistolskyttet inom S. A. F., varom 
mera i särskild artikel. - Medlemmarna få försöka 
att genom förfrågningar hos kommitteerna (dock 
ej för ofta) och genom att studera tidningarnas 
skyttespalter hålla sig a jour med händelserna. 

Pistolskytte. 
NDA:s och Krhllinala.vdel nlngens Pislolklubbs lält

skJutulng med Ill stol. 
Det var spän nande den 3 mars. Då gällde det för 

S. A. F. att med armepistol försvara förra årets 

Ni köpa Edra prisföremål i guld, silver 

nysilver och tenn - även de populära 

Skytteskedarna i silver och nysilver 

fördelaktigast hos 

J uve I e ra re H. JOH N SON - Konse rth uset 
Tel. 203316 - Kungsgatan 43 - Stockholm 

BeI'gslnul siitteJ' stOl']' fÖl" skoslitning_ 
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inteckning i det ståtliga vandringspriset ItOstennans 
Kanna». I Allehandas spalter hade S. A. F. nämnts 
bland .favoriterna, och dess anmälda femmannalag 
hade Ingående skärskådats, allt ägnat att pigga 
upp nerverna. Dessa höllo emellertid. och våra re· 
presen~nter H. Friman, S. Ribbing, Chr. Nilsson, 
A. Welmark och P. Naumburg sköto hra rulihopa, 
låt vara att reserven O. Holmberg sköt bättre och 
Svea Artilleri rulra bäst. 81 tro på de fem mannarna 
och andra lagpris efter A l:s 88 tro med brons· 
medalj till varje man i laget blev resultatet. Nästa 
gång blir det inteckning igen. 

S. A. F. deltog även i tävlingarna om Widforsska 
vandringspriset och Carl Walthers vandringspris 
med fem resp. tre Walthermän i lagen och belade 
därvid 17:e och 18:e resp. 4:0 plats. I huvudtäv· 
lingen gjordes goda individuella placeringar av 
~olmberg, Friman, Ribbing och N. Naumburg, var
Jamte de tre förstnämnda särskilt hedrade sig vid 
den efterföljande mästerskapstävlingen. 

Dagens digra generalprotokolJ förtäljer sA.lunda: 
Huvudskjutlli'rg: 

Kl. 7 A: 17) I. Slettenmark ......... . 
27) S. Ljungfelt ............ .. 
29) Th. Keyser ............... . 
33) R. öhnell ................ . 
54) F. Jarre ...... . .... _ ..... . 

20 tro 
]7 • 
16 • 
16 • 
10 • 

Kl. 7 B: 19) B. Bengtsson ........•..... 10 It 

Kl. 9 A: 4) O. Holmberg .... ..... . 
5) H. Friman .. ............. . 
7) S. Ribbing. . . ........ . 

17) A. Weimark ..... . 
20) Chr. Nilsson ......... . 
24) P. Naumburg .. . ..... . 
33) E. Chytreus .... ......... . 

Kl. 9 B: 2) N. Naumburg 

20 • 
19 > 
17 
lö .. 
15 • 
14 • 
12 • 

]5 • 

l\11is tcrskUllet: 

Kl. 7: 

Kl. 9: 

12) l. Slettenmark .. . 

2) S. Ribbing ...... . 
3) H. Friman ...... . 
8) O. Holmberg 

14) A. Weimark ..... 

36 tro (20 + 16) 

33 It (17 + 16) 
32 lo (19 + 13) 
30 It (20+10) 
28 lo (16+ 12) 

Lagtii.vUlIgar: 

Ostermans Kanna: 2) S. A. F. .... 81 tro 
Walther-Kannan: 4) S. A. F. ....... 53 It 
Widforss vpr.: 17) S. A. F. II ........ 81 It 

18) S. A. F. I ........ 79 It 

Pistolskyttet inom S. A. F. 

På Svea Livgardes kammarskjulllingsbana ha 
amatörernas pistolskott knallat alltsedan första lör
dagen i mars. Anslutningen till pistolskyttet har 
ökat avsevärt i år, i det föreningen haft glädjen 
kunna inregistrera c:a 70 (sjuttio) av Stockholms 
tandläkare såsom nya medlemmar. Äran av denna 
glädjande tilldragelse tillkommer i första hand vår 
medlem Dir. Georg Wrange, som lYCkats fö rmå de 
pistolskytteintresserade tandläkarna att skriva in 
sig i S. A. F. för att kunna öva denna art av skytte. 
Föreningen ber alt till Dir. Wrange få framföra 
sitt hjärtliga tack för detta efterfÖljansvärda sätt 
att komma ihåg och stödja S. A. F. Ett annat sätt 
har han visat förut genom att flitigt uppträda som 
donator av pris till våra tävlingar. 

Föreninge.n hälsar med glädje dessa nya med· 
lemmar och hoppas ofta få se dem på skjutbanan. 

Samarbetet var gott redan från början och blir 
säkert så i fortsättningen också. Särskilt som tand
läkare G. Zand.rCn gått in i pistolskyttekommitten 
som interesserad och säker ItfÖrbindelsekarh. 

Att intresset och även skjutskickligheten finnes, 
har redan kunnat konstateras. Nu gäller det bara 
fortsatt övning och en tävling då och då för ntt 
pröva formen. Emellertid är det just nu tyvärr stopp 
för vidare övning och tävling en tia framåt, hur 
länge vet man ej. Ammunitionen har nämligen tagit 
alldeles slut, och det ser ut, som om det skulle 
dröja rätt länge, innan tillförseln blir normal igen. 
Till dess få vi med sorg i hjärtat inställa våra pla
nerade övningsskjutningar och tävlingar, li ksom 
arrangörerna av Stockholmstidningens och N. K:s 
tävli ngar redan fått göra med sina evenemang. I 
dagspressen kommer att tillkännagivas, när S. A. 
F:s pistolskjutningar kunna börja igen. Därefter 
komma ev. ändringar i det nyligen utsända före
ningens årsprogram att meddelas i Aftonbladets och 

För rationell vapenvård • • • 
Den. som vill bibehålla goda skjutegenskaper hos siu vapen 
så. länge som möjligt, bör \'ara mAn om loppets rengöring:. 

Armol \'apenfett och vapenolja är det svenska cnhetsmedlt'1 
fOr vapnets rengöring och roscskydd. 

ARMOL VAPENFETT 

VAPENOLJA 

5äljes au ~por/cJ((iirer sam t Ilos järn· oc" (Iirg/rand/ore. 

Tillverkare: A.-B. ALFORT & CRONHOLM - STOCKHOLM 3 

lIergshnd iål' ett succeUider, 



6 STOCKHOLMS AMATOR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Allehandas fredagsnummer. - För de medlemmar, 
som ännu ha ammunition , ordnas tillsvidare öv
ningsskjutn ingar på onsdagarna kl. 17- 19. 

Ammunitionsbristen har också haft till följd , alt 
vi varit tvungna inhibera den planerade mäster
skapstävlingen å pistol inom S. A. F., som skulle 
ha debuterat nu i maj. Även om ammunitionen skulle 
uppenbara sig i tid, så är det alltför många tävlande 
och funktionärer inkallade f. n. , för att en riktig 
och rättvis tävling skulle kunna hå llas. 

Medlemmarna uppmanas att skaffa sin ammuni
tion själva när den kommer. Men det gäller att 
passa på. innan lagret hos affärerna tager s lut igen! 
Hos Widforss har S. A. T. licens, mot vilken med
lemmar na kunna köpa individuellt. 

Några medlemmar, framför allt då tandläkarna, 
ha trots allt varit så duktiga under den gångna 
pistolskytteliden, att de hunnit skjuta sig till sina 
märken fö r i Ar. Här nedan följer därför en liten 

S I'EGE L 

f/jr I l i ~t ()lskyttct l)er 15 Ilprll 19-10. 

Tavla (poäng) Fig. (anlallr.) 
B rOIIsmärke: 

S. G. Andren ....... 
S. Arnell . ..... . ... 
B. Bunnan . ....... . 
B. Eriksson ....... . 
O. Essler ..... ... .. 
B. Hallert ....... ... 
B. Iwansson 
P. Karlsson .... . . .. 
A. Lundquist .. 
A. Lundström 
P. Naumburg .. . ... . 
N. Naumburg ....... 
D. Nordeman ....... 
C, Säfström ... . 
H . Wrigge .. 
G. Zandrcn ....... 

Sllvermllrke: 

B. Bengts.son 

" 31 
45 
53 
42 
55 
31 
43 
36 
51 
54 
45 

" 52 
51 
48 

42 36 
44 43 
38 37 
43 41 

49 48 
44 43 
43 37 
49 42 
48 48 
44 43 

52 47 46 

6 6 5 
5 5 
5 5 5 

6 6 6 
6 5 5 
6 5 5 

6 5 5 
6 6 6 

6 

Moderna 1-, 2- och 3-rumslägenheter i nybyggda 

hus med hissar vid park och spårvägshållplats. 

Midsommarkransen. 

Wranges Byggnadsfirma 
!Midsommarparken 4 

Tel. 4517 30 

Di plom: 

O. Holmberg (arme ) 56 54 50 
Th. Keyser (Wall her) 51 55 54 
S. Ljungfelt (Wallh.) 55 54 54 6 6 
I. Slettenmark (Para-

belium) .. ........ 59 55 52 6 6 
R. öhnell (Wa1the r) 55 6 6 

Armbågsskyddet Säker 

Tillverk. au Crepe-Rdgltmmi; färg: Bill. 
Levereras omgående så länge material kan 

anskaffas till Kr. 3:50 per par. 
3 par franko . 

T;!lvc,·k."" RI CKARD S,VA NSTR O M 
,UUL. Tel. 514 

F'ÖT8iiljare .· 

Skytteföreningarnas BJankettför!ag 
KARLSBORG 

Skyttar I 
Köp CEJ 6.5 mm. gevärstolk - kontrollera 

själv geväcspipans fö rslitning. 

A .-B. C. E. JOHANSSON 
ESKILSTUNA 

Halvsula Jn e d Jler gshutl. 

4 

6 

6 
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ME DD EL A N D EN 

FRÄ 

lD R OTTS KOM M I TTEN 

Skidtävlingen. 

Idrottskommitten skrev t ill c:a 50 medlemmar för 
att locka dem att tävla 2 mil på skidor söndagen 
den 11 februari. Samlingsplats var Centralen. Där 
upptäckte emellertid kommiltens utsände inte en 
enda medlem, och samma blev resultatet av hans 
spaningar ute vid Tullinge s tation och vid märkes
banan därsammastädes, där tävlingen skulle ske. 
Försvarsberedskapen och de 30 (trettio) minusgra
derna hade tagit ut sin rätt. - Vid telefonförfråg
ning på söndagskvällen hos märkesbanans bestyrelse 
visade det sig emellertid, att lvå förenings medlem
mar trots allt avverkat de två milen, sedan de tagit 
sig ut till starten per bil. Arets inteckning i vand~ 
ringspriset togs sålunda av spänstige Oldboyen F. 
Dahlborn på tiden 2.11.22, medan E. Nordin åkte 
distansen på 2.32. - Nästa Ar hoppas vi på större 
deltagande och något färre köldgrader . 

Fältsport. 
Arets stora schlager fältsporten är ju, som skal

den sjunger på annat ställe i delta blad. en gammal 
företeelse med nytt namn, som vi amatörer känt 
t ill de sista femtio Aren åtminstone. Vad är då 
naturligare, än att våra medlemmar med framgång 
deltagit även i de fältsporttävlingar , som anordnats. 
Sålunda representerade G. Mannen och O. Holm
berg med gott resultat S. A. F. vid Polisens tävling 
vid Rydbo i februari , som omfattade sk idlöpn ing 
eller gång med packning. avståndsbedömning, kart
läsning och fältskjutning med gevär och pistol. 
Holmberg var t ill och med så duktig, att han gick 
och vann sin klass åt sig själv och Amatör. Heder 
åt en sAdan man! 

Något lag fick föreningen ej ihop den gången, 
men det var fallet den 21 april, då det gällde Stu~ 

denternas fältsporttävling, vari ingick marsch 8 km. 
med 10 kg. packning, avståndsbedömning, målspa. 
ning och kartläsning. Start och mål voro vid öster
malms Idrottsplats, och banan trasslade runt Stora 
Skuggan och längs stranden av Lilla Värtan. Maxi
mumtiden var 2 timmar, och därunder gällde det 
alt angiva fem svåra kartläsningspunkter (bl. a. en 
ö fem km. bort och en husgavel och en skogskam 
nästan lika långt bort, allt selt genom en glänta i 
skogen), bedöma fem avstånd, gå kompassgång en 
del av sträckan och hitta 38 st. figurer av skiftande 
utseende, utplanterade i terrängen längs banan. 
Vårt femman nalag, bestående av H. Friman med 
sonen Axel, O. Löfmark, E. Reinius och G. Fager~ 
ström gjorde så bra ifrån sig, att det hedersamt 
kom på andra plats bland de c:a 45 s ta r tande kor
porationerna, efter Stockholms Högskola. Samarbe
tet var gott: H. Fr iman var lagledare, E:. Reinius 
protokollchef, O. Löfmark bas för avståndsbedöm
ningen, tiokamparen G. Fagerström farthållare och 
vikarierande ryggsäcksbärare och Axel Friman 
suppleant, där det behövdes. - Förhållandevis bäst 
voro amatörerna i målspaningen: av de 38 gubbarna 
upptäcktes 34. A vståndsbedömningen gick också bra 
av gammal vana, bl. a. bedömdes två avstånd på 
370 resp. 190 m. rätt på metern. Kartläsningen var 
besvärlig efter 1 :100.000-delen men klarade sig med 
ett nödrop. Och H. Priman var ej alldeles ovan att 
handskas med kompassen. Emellertid blev det bråt
tom på slutet för att klara maximumtiden ; men det 
gick genom att forcera de sista dryga svettdrivande 
backarna från Fiskartorpet och hem över Husar
bron. Vi andra enkla män buga oss för våra duktiga 
~fältsportare, . 

Ljungfelt tog allt på vårorien
teringen. 

I höstas sprungo vi orientering uppe i Kårsta
skogarna i Roslagen, och där hamnade vi nu i vår 
också, nännare bestämt den 28 april. Höstfärgerna 
hade ersatts av violetta björkar och vita snöfläckar 
på nordsluttningarna, och solen sken starkare. Det 
blåste kanske litet kallt ibland, men i lä. kunde man 
steka sig. På grund av alla inkallelser kunde endast 

VaHen- och Avloppsledningar 

P. 

Bad- och ToaleHrumsinredningar 
Värmeledningar och Oljeeldningsinstallationer 
Reparationer och Moderniseringar 

Aktiebolaget 

Naumburg & Co. 
Norrlondsg. 24, Stockholm. Tel. växel 232030 

Ede .. Skom .. k .... e vet .. tt d e t i •• • idealis kt. 

-""--- , - ~ 



8 STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

åLta amatörer ställa upp för att bl. a. avgöra den 
spännande kampen om Sjöbergs pris, som började 
vid höslorienteringen. Av dessa visade sig Ljungfelt 
vara i yppersta slag. Han fick nu belöning [ör ain 
flitiga konditionsträning i LilIjansskogens baekar 
och för sitt orienteringskunnande genom alt erövra 
inteckning både i Ludvikakanan för bästa tiden i 
alla klasser och i Sjöbergs pris för sammanlagda 
resultatet av höst- och vårorienteringarna (höstens 
handikaptid plus vårens verkliga tid). Banan val' 
c:a 8.5 km. oeh hade lagts av Goternas erfarna 
mannar. som för dagen ordnat stor nationell orien· 
tering med 600 deltagare. - Att det gick forl undan 
för Ljungfelt framgår av, att han vann över snabb· 
sprungne Runngren med 7 min. Runngren, som f. n. 
är inkallad och nu blott gästspelade i Stockholm, 
har dock ej i Ar kunnat träna som vanligt. Emeller
tid var det riktig roligt, att Ljungfelt gick. förlå t 
sprang oeh vann den här gången. Han skall nämli· 
gen snart lämna föreningen. och det är honom då 
så väl unnat att få inteckningar i våra vandrings
priser i orientering. en sportgren för vilken han 
alltid, liksom för pistolskyttet, visat ett särskilt 
stort intresse. Vi passa på tilUället att tacka vännen 
Ljungfelt för hans goda kamratskap och för hans 
alltid glada tävlingshumör, som aldrig tillåtit nAgra 
sura miner och som bl. a. f å tt hans lagkamrater 
i pistol att skjuta några träff mera än de tänkt sig. 
Hans gästspel bland oss amatörer blev tyvärr all
deles för kort, så han är mer än välkommen igen 
och det med det snaraste. HaJ! behövs som stötte
pelare i vårt Walther·lag, varom skalden Keyser 
vittnnr pli. annat hAll. 

För alt emellertid återgå till vå rorienteringen, så 
blevo resultaten sålunda: 

Seniorer: 
E. Reinius .... .. .... .. ... . .... . .. . . 
A- Wlden . . . . ..... • .. . .. . •....•.. . .. 
Yngre oldboys: 
S. Ljungfelt . .. . .. . .. •. . . • ... . .. . . . .. 
G. Runngren .. . . . .. . . ....... . .... • . 
G. Wijkström . . .. .. .. ... . .... . .. . . . ... . 

j(ldr8 oldboys: 
E. Lindblom ..... .. . . • •.... . . . . .. 
M. Waern ............. . .... .. . • • • . .... 

1.36.30 
1.44.54-

1.14.43 
1.21.13 
2,05.49 

1.42.48 
2.43.03 

Tandläkare Erik Heiner 

Tel. 204535 Kungsgatan 50, 5 tr., hiss 

Medlem (II) SlOcklwlmj Tandliikare(öreniflg 

LudvikakamlQn: 
S. Ljungfelt .. . . . .... . .... • . . . ....... . 
G. Runngren .. .. ...• . .. •• . •. . •. . . ..... 
E. Reinius ... . . ... ..... . . ..... . • . .... . 
A. Widen . . ..... .. ... ...... . .. .. .... . . 
G. Wijkström . . . ... . .... ............. . 

1.14.43 
1.21.13 
1.36.30 
1.44.54 
2.05.49 

Sjöberg8 pm: 
s. Ljungfelt 
G. Runngren . . ... . . . 
A. Widen . .. ... .... . 
E. Reinius . . . .. .. .. . 
G. Wijkström . .. .. . . . 

2.28.06 (1.13.23 + 1.14.43) 
2.34.30 (1.13.17 + 1.21.13) 
3.05.26 (1.20.32+1.44.54) 
3.17.19 (1.40.49 +1.36.30) 
3.22.45 (1.16.56 +2.05.49) 

Tävla om S. A. F.:s trekampspris 
för skyttar och idrottsmän. 

I år tävlas för första gången om ett nyuppsatt 
vandringspris i trekamp enligt bestämmelser, som 
äro intagna i årsprogrammet. Av dessa framgår, 
att priset är avsett att uppmuntra föreningens 
idrottsmän att skjuta och dess skyttar att idrotta. 
Ett behjärtansvärt ändamål alltså, då städse en 
alldeles för kraftig kategoriklyvning förefunn its 
inom S. A. F. mellan nämnda arter av amatörer. En 
skytt skjuter dock bättre. om han är fysiskt trim
mad, och en idrottsman måste kunna hantera ett 
gevär, den saken torde nu för tiden vara tillräck· 
Iigt klarlagd. Och amatörerna äro helt säkert all
round, blott de vilja. Gack alltså, idrottsmän, ut 
på Skjutbanan. så fort ammunitionen kommer igen, 
för all skjuta högsta möjliga poänger på tvA av 
Edra märkesscrier (två nugor i en smäll ) och för 
att sedan kämpa med Edra kamrater skyttarna i 
Sportpnlatsets bassäng och i höstliga skogar med 
karta och kompass. Och Ni, skyttar, simma i som· 
mar mellan aborrfiske och verandagroggar och 
bättra pA Edra orienteri ngskunskaper och Eder 
skiftande löpkondition i höst, om inte förr. På 
sådant sätt skapas a llsidiga amatörer, och det är 
sådana som bebövs just nu! 

Andra kombinerade priser att tävla om äro »SÖ
derquists pris» och »Reichenbergs pris». Se pro· 
grammet! 

ADVOKA.TEN 

G. A. RISING 

Kungsgatan 48 Tel.: Växel 233815 

STOCKHOLM 

Rer:,:sbud åir ett slitstlll'kt, meD 81Uhligt Iiider. 
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Till 
Beredskapsskyttarna. 

Stockholms Amatör Förening har ej blott Skytte 
på sitt program. Som framgår av det till Eder 
nyligen utsända årsprogrammet, idka dess med
lemmar också idrott av skiftande slag : allmän 
idrott, s imning, skidlöpning och orientering. För 
den nedsatta årsavgift, som Ni betalat vid Edert 
i n~räde i föreningen såsom beredskapsskyttar, ha 
Nl emellertid blott rätt att deltaga i Stockholms 
A~atö.r Förenings övningar och tävlingar i geväT8' 
8kJutnmg. För att även få vara med om idrotten 
inom föreningen fordras a tt Ni erlägga skillnaden 
mellan den redan betalaa avgiften och den normala 
årsavgiften, vilken är Kr. 10:- . Då kunna Ni !iven 
deltaga i S. A. F:s pistolskjutningar. Föreningen 
skulle med glädje se, att dess beredskapsskyttar 
även deltoge i dess idrott, och den hoppas kunna 
bjuda pA ett omväxlande program trots begränsade 
resurser. Om det visar sig, att intresse finnes, skulle 
ju även tävlingar i fältsportens anda kunna an· 
ordnas inom föreningen. Stockholms Amatör Före
ning bar nämligen alltid ivrat för en kombination 
av idrott och skytte och ansett, att det ena ej be
höver utesluta det andra. 

Beredskapsskyttarna hälsas sålunda alla välkom
na till F6reningens övningar och tävlingar hAde i 
skylle och idrott! 

ERIC JENNEL 60 år. 

Arsbarn med Amatörföreningen är Eric Jennel, 
som den 15 juni fyller 50 år och pl'ecis halva denna 
t id även varit medlem av föreningen. 

Det berättas, att redan i begynnelsen av detta 
medlemskap en del amatörer voro samlade för att 
som vanligt »dryfta skyttetekniska frågon , och 
hände sig då, att vännen Jonas i ett telefonsamtal 
med en annan amatör fällde följande, sedermera 
så bevingade ord: lIJo, här äro vi samlade en del 
prickskyttar - Asså Jenne! !» Detta grep unge Eric 
ända ned i hjärterötterna, och han beslöt att inte 
vara någon - »åsså Jenneh i fortsättningen, 

Snart sAgo vi också den blyge unge mannen In· 
lemmad i S. A. F:s styrelse som suppleant, senare 
som kassaförvaltare, därefter som skjutchef och 
nu sist som »med1em utan funktion», vilka alla 
befattningar han skött pA ett mycket föredömligt 
sätt. Ja, varför inte rent ut säga, att han gjort sig 
synnerligen populär inom kamratkretsen, där hans 
ord, ofta framförda med en bister humor, väga 
särdeles tungt. Bland andra befattningar, som kom
mit Jennel till del, är även det ansvarsfulla värvet 
som kassör i »Bridgegubbarnas klubb :lo , där han med 
nästan misstänkt beredvillighet vid varje samman
koms t erbjuder kassan t ill revision. 

Modernisera skjutbanan med 

HALVARS TAVELSTÄLL 

Ovanstående utgör en bild aven av de skjut

banor å rödjningen i Gefle där Halva rs 

tavelställ äro inmonterade. 

Infordra offert . 

AKTIEBOLAGET GAVLEVER,KEN 
Tel. 43 GEFLE Tel. 3643 

Redat! för cirka tio år sedan, yttrade Nisse G-rd 
vid en av hans broders lIenkla middagar» att före-. ' mngen ej behövde misströsta om god och lödig 
traditions upprätthållande inom skyttet: »Ty vi ha 
ju flere lovande yngre förm.ågor, såsom Jennel 
m. f1. 1I . Ja, han har g jort sig gällande på flere sätt, 
den gode Eric, har till och med tillhört mästare
klassen i fältskytte, vilket är ett av hans li vs stol
taste minnen, och tillhör visst ännu fören ingens 
mästareklass i skolskjutning. (Sättarens anm. : Är 
detta en honnörsplats ?) 

Vi skola ej heller glömma hans värdefuUa insats 
i vinterns beredskapsskytte, där hans ordnande 
hand och säkra ledarinstikter kommo till rikt och 
gagnande utbrott. 

Eric Jennel har, kort sagt, varit och är en värdig 
amatör med alla de goda egenskaper Amatör[öre
ningen har till mål att skapa hos sina medlemmar. 

Vi samla oss därför nu till ett kraftigt leve för 
5O-i ringen, inneslutande en önskan om god fortsatt 
utveckling med oförminskat intresse för vå r kära 
[örening. 

Sigylf· 

P. S. 
Satt i tillfälle att göra något uttalande med an· 

ledning av ovanstående, vill jag dA endast pApeka 
det faktum, nogsamt och säkerligen ledsamt kon· 
staterat av min synnerligen gode vän oeh stundan-

HuJ vli.ulla IIlcd Jl ergsJllul . 
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de 50-åring, att avståndet mellan beslut och resultat 
är både långt och provsaml - särskilt i skytte. 
Det gläder mig därför, att han har tiden för sig. 

För aUa de bittra stunder jag på tävlingsbanan 
åsamkat honom, ber jag också, aH han på sin jubi
leumsdag måtte skänka mig sin absolution. 

E. H. 
(ej att förväxla med pseudo »elaka herrn :..) 

REDAKTIONENS SPALT 

Styrelsen och kommitteerna ha sina spalter, så 
varför skulle ej redakt.ionen kunna ha en sådan 
också? 

Först skulle vi då vilja berätta om en liten lärka, 
som vi hörde häromdagen, när april överraskade 
oss med snöfall. Dess drill hördes däruppe i skyn 
bland flingorna, lika glad och pigg och uppmunt. 
rande 80m förr om åren. Fastän den ej fick sjunga 
uppe i solglittret över en vårgrön slätt, så visste 
den nog I alla fall, att det var vår igen. Men män
niskorna där nere de sågo ej alls ut, som om de 
blivit varse våren. De hade så mycket annat att 

VI ÄRO 

VASA 
MARKTA 
OCIt FINNAS 

1I0S ALLA 

GUlDSMEDER 

Följ tidens krav: välj kvalitet. 
Köp Vasa-stämplat matsilver 

hos Eder guldsmed. 
Obs! Svenskt helfabrikat. 

QULDSMEDS AKTIEBOLAGET 
l STOCKHOLM 

III ga egna butiker 

tänka på, så mycket av tråkigheter och ovisshet 
och elände. De hade ingen tid över för våren. Själv 
visste lä rkan, att den riktiga vAren skulle komma 
efter den här egendomliga snön, som inte alls stäm
de med den vanliga ordningen. Så den fortfor att 
sjunga sin drill för att pigga upp de betryckta män
niskorna, som tycktes ha glömt att skratta. Den 
ville så gärna få dem att tro på solen och ljuset 
efter vinterns mörker. och den hoppades med s in 
lAt giva dem förmåga att förtröstansfullt se fram 
mot bättre t ider. Den visste nog, att den skulle få 
svårt att göra sin späda stämma hörd i allt bullret, 
men det var en optimistisk fåge l, som sett under
verk ske förr just sA. här ärs. när kyla och mörker 
släppt sin gastkramning. Den lilla lärkan var så gott 
som säker på, att människorna trots allt skulle ha 
plats för våren i sina s innen. 

• 
Det var lärkan, ja. Så var det vår curlingsektion. 

Egentligen skrivs det mycket sällan, alldeles för 
sällan, i vårt Medlemsblads spalter om denna stolta 
gren av S. A. F:s verksamhet. Vi :tvanligu ama
törer tänka nog mest på skytte, allmän idrott, ori 
entering, simning och skidlöpning, när det gäller 
vår förening, och komma inte ihåg, att vi ha en 
broder, som spelar curling. Den brodern är ej fullt 
så gammal som vi, men han fyller dock i år sina 
modiga fyrtio år, en aktningsvärd ålder. S. A. F:s 
curlingsektion gratuleras hänned å det hjärtligaste 

BANKIRFIRMAN 

c. G. C E R V I N 
GRUNDAD 1857 

MALMTORGSGATAN 6 • STOCKHOLM 

Telegramadress: CERVINS 

Bergsluul iir ett succclii.tlel". 
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på födelsedagen av s ina icke curlingspelande före
ningsbröder och tillönskas en god fortsättning i sitt 
arbete för den svenska curlingsporten, som den så 
varmt omhuldat och drivit framåt under de gångna 
iren. Det är nog till stor del dess förtjänst, att 
sagda spel spritts ut över landet och blivit sA. popu' 
lärt. Sålunda lära de flesta av Sveriges curling
klubbar ha sin upprinnelse ur vå r jubilerande sek
tion. På tävlingsbanan ha S. A. F:s curlingspelare 
alltid förstått att hävda sig, och flera S. M.-tecken 
och Kronprins-. Hindås-, Fjällgårds- och andra seg
rarpokaler ha hamnat på dess hyJlor. I år anordna
des S. M. av vår curlingsektion. 

Detta är endast i korta drag, vad S. A, F:s cur
lingavdelning hunnit med hittills, men det är till
räckligt att visa dess inneboende livskraft och stora 
förmåga. Ordföranden, grosshandlare V. Wetter
sh"Öm och hans sektion lyckönskas . 

P. S. Redaktionen öppnar mer än gärna s ina 
spalter för curlingsärenden ! 

• 
Så ha vi en sektion, som heter pistolskyttesektio

nen och som torde vara någorlunda känd vid det 
här laget. Emellertid trodde inte en av dess med
lemmar, storskytten Th. Keyser, detsamma, utan 
han roade Sig och andra med att vid årsmötets 
supC på Piperska Muren föredraga följande strofer 
angående en del pistolskyttar i föreningen. Dess
utom berörde han i sitt kväde en del frågor, som 
årsmötet ivrigt och diskussionsmättat behandlat 
strax förut. Kommitteranden Tb. Keyser hade föl
jande på hjärtat: 
I kväll, då vintern alltjämt Ilgger vit, 
en hel del svenska män ha sökt sej hit 
att liksom välja mellan de pokalers elegnns, 
&om delas ut I Stockholms stad nånstans. 
Om nAgon oinvigd sitt huvud brytt, 
vilka de är - en idrottsman och skytt 
känns strax Igen, om blott han tör 
de färger. som gett glans åt Amatör. 
r 50 Ar ha ej de färger blekts, 
i 50 Ar av fredlig lek, som lekts 
pä skyttevall. j skog. på is 
och annat tör oss amatörer brukligt viII. 
Nu hårdna greppen om gevären I'unlomkrlng, 
men det gör Amatörer ingenting, 
ty det vArt folk och press nu kalla skyttevlir, 
har Amatör känt Ull i 50 år. 

Den Vattentäta 

LätleI's ulall 
A.·H. WllH. GRÖNVAllS lÄOERFABRIK 

Ängelholm 

TANDLÄKARE 
o 

GEORG AKERMAN 

ODENGATAN 28 

M O T T A G N I N G efter överenskommelec 

pr telefon S2 15 SS 

PIPERSKA MUREN 
(mitt emot Rådhuset) 

Telefoner 505561 53 38 60 50 42 28 

Cm,dolj,,· 
!J!/o{,U,,· 
cfPorlftr;~ar 

LUNCH - MIDDAG· SUP!: 

D A N S Måndog och Torsda g 

Festvåningar för större eller mindre 

bestöllningar 

Kongresser och sammonträden upp till 
300 personer 

8;;, all ;nl1S1'1 ~ "{ell 

HOVJUVELERARE 

H A L L B E R G 

TANDLÄKARE 

S,T ERIKSPLAN 15 -
mottagning efter överenskommelse 

pr telefon 333388 

Ber::shud siitter stOl.}. rö .. skoslitniu:. 
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Det faller nästan av sej självt 
man ville ge en glimt från gången sekelhälft, 
men det fAr anstA väl, tills längre fram 
man själv blir välboren 2~Arsman. 
Men några episoder _ kanske mer interna -
en årsrevy under vAr blåa stjärna 
och främst om de som kämpat med pistol 
alt f A en plats I Amalörers sol. 

Ordföranden, Ovente RAlamb, Iremember, 
sAgs sAlunda beväpnad I november 
i Kaknä.s8kogen ströva kring med vana 
och med arm~plstolen pröva schnitzlad bana. 
I Kaknä.s8kogen, DjurgAr'ns ekotempel, 
ordföranden föregick med gott exempel: 
om några. skott väl tölJo utanför, 
så var intresse, energi och spänst av hög valör. 

En av pistolens :.grand old:. män, 
en känd figur och allas gode vän, 
det är väl Harry FrIman, vAr kapten, 
Var ser man ej hans rock och lAnga ben? 
Strax för' tidens utgAng ses han kliva 
un funkUonärelUl bord att sej Inskriva, 
och pA den trAgan, un vad klass han hör, 
han svarar blott t önynt: :.Hm, Friman, Amatör:.. 

Och den, som läser tidningar, han Cann, 
att Ljungfelt, Amatör, blev dagens man 
I februar på Kaknä8, där poliser 
blint jagade hans skalp sAväl som priser, 
En nlatta, färgrik, med en kantad frans, 
ny pryder hallen uti hemmet hans, 
och än en gAng I gamla Kaknä.strakter 
han I november visa' gamla takter, 

HelT Runngren lagt en bana, som blott han 
som känner knep och finter, vill och kan. 
Där tick man ströva ensam och allena 
och leta rätt på mAlen mellan trä'na; 
att spana rätt pA dessa krävts en kennel, 
Isynnerhet på den staUon, där Jennel 
placerade var skytt på mossig tuva 
a t t göra helt om som en gAng Sven ..o)uva. 

På cn station där segla' cn ballong, 
den var bå.d' gul och faltJk på samma gäng; 
den skytt som kletat samma Cärg på kornet 
blev etter fyra bommar nli..stan hängd i tornet, 
Sen blev det dubbelskott mot banans vall, 
men först sen målman skAdat skyttens fall 
_ kontentan blev att mAngen än en gång 
vill ha en dust med Runngrens målballong. 

När Ljunggren uppå träffarna fAr pruta, 
dA blir han lessen och skall :.sluta skjuta:.. 
Han säjer: :.Nej, det här blil' varr och val'r, 
jag är nel"Vöa och fAr sånt djädra darr», 
VI mana dej, hAll ut på nAgol vis, 
tAr Du som Friman kanske släktens pris. 
Vi kan ej heller på. det hela taget 
undval'a dej I gamla Wallherlaget. 

Det hände Jarrc tog sej själv i håret 
och sköt en remlInia törra Aret. 
DA tior trängdes I sergeantens protokoll. 
sAg tavlans tia ut precis som sAII. 
DA ligger Wljkstrom lite sämre till, 
fast han kan skjuta om han bara vill , 
som förr han gjorde med arm~geväret, 
Innan pistolen kom med kommittebesväret. 

PA Kaknäs fanns det ocksA en station, 
som vimlade av allehanda don: 
efter ett skolt kom fram en hel!ull halvfigur, 
men's Fagerström tog Ud med väckarur. 
Man riktigt kunde skönja skadegrinet 
hoa målflgurn _ ty kvar I magaainet 
lAg tvenne prima belgiska patroner, 
som voro avsedda för papp-personer. 

En blick I medlemsbladet ger besked. 
att Idrotten har plats I vAra led. 
Den gamle Fredborg gnuggar ännu banan 
som han trAn födseln gjol't av bara vanan. 
Ej är välldrottsgubbarna just några vårprimörcr, 
men ana liro prima Amatörer; 
ty endast det har någonting betytt 
för idrottsman och curlare och skytt. 

för fältspart 

BETALD ANNONSPLATS 

BergshutI är e tt s ueceliitl eI' .. 
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UU vArt sista medlemsblad 
man kunde inte undgA se en rad, 
och vad som gjorde upptäckten än värre 
det var att signaturen var en :.clak herre:.. 
Det var en röst IfrAn beredllkap.svsllen, 
ett rop om hjälp att sköta. skyttetrallen 
- det var väl Jennel, instruktören, skylteslaven, 
som ropade från andra gidan graven! 

I dagens guIdmedaljdebatt 
man fick ett nytt belägg för guld som skatt, 
Hr Hultkrantz vilJe se medaljen äkta, 
när Björkman helsl sAg kostnaderna av medaljören 

täckta, 
- Men guld är guld - och ingen halvmesyr 
bör tA belöna medlems klubbestyr, 
ty denna ulgift bör tas upp i staten 
till fulla värdet utav gulddukaten. 

Om kvinnans vara eller icke vara 
har förr debatten Cörts I denna skara. 
Nu förde Hultkrantz - kvinnans riddersman 
ånyo denna goda ls.nke fram: 
skune vi ej ha bruk för en markörska 
eller cn snäll och trevlig marketörska, 
sA. kunde maken hela dagen offra 
At banan, sin förening och sin :.potfra:.. 

SA får vi hoppas flere än I fjol 
hos oss skall pröva lyckan med pistOl. 
VI Amatörer må beredda varde, 
och denna grund den läggs på Svea garde, 
AlltsA, välkommen för att ta. en dust 
Ull gagn tör vårt försvar av land och kust, 
ty det är målet som den strävar tör. 
som är en sann och verklig Amatör. 

• 

Medalje r 
Plake tter 
Klubbmäste r-

skapstecken 
Föreningsmärken 

Katalog och skissförslag fritt på begäran, 

s p O R R O N G & C,O 
Kungsgatan 17, Stockholm 7. 

Telefon: Namnanrop: "Sporrong & Co" 

A.-B. Svenska Lädervarufabriken 
Hanluerkargalan 11 
Tel e fon 500504 

Tillverkning av a ll a s lags 

Väskor, 
Portföljer 

och övriga l äder varor 

Så var det bara en sak till: postgiroblanketten 
för årsavgiften, Vi ha inte vågat sammanträffa med 
kassören på rätt länge, närmare bestämt a1ltscdan 
förra numret av Medlemsbladet kom ut. Då kom 
blanketten av misstag ej med i tidningen, trots att 
det stod i spalterna. Vi bedja om ursäkt för miss
ödet och den besvikelse, det vAllat de Lroget betalan
de medlemmarna, och hoppas nu atl ifrågavarande 
dokument den här gången skall komma dem till
handa. Vi hoppas också, eller, rättare sagt, äro säkra 
på, att kassör Diedrichs under den närmaste tiden ej 
får göra mycket annat än kvittera ut medlems
avgifter. De äro som bekant Kr. 10:- för aktiva 
medlemmar och Kr. 5: - för passiva, 

• 

Till slut böra vi ägna en vänlig tanke åt alla dem 
av våra medlemmar, som inte ha det så bra som vi 
hemmasittare utan nu äro ute i förskringringen runt 
landet och arbeta som beredskapsmän för gamla 
Sverige. Vi önska dem framgång i deras arbete, 
samtidigt som vi hoppas, att de snart kunna komma 
hem igen och återgå till amalörernas normala sys
selsättningar. De äro många och skiftande sA här 
års. Vi sakna för närvarande alldeles för många av 
våra goda kamrater, 

VID VAL AV 

STAVLAMPOR 
och 

TORRBATTERIER 

v ä l j 

Ackumulator-
F ab ri k s a k t i e b olag et 

ludor 
Göteborg STOCKHOLM Malmö 

Ber~shll.1 sätte r s t ol'P för skos litning. 



Den som sätter värde 
på verkligt god och vällagad mal, 

extra gott kaffe och goda smör

gåsar bör besöka 

CAFEET, Timmermansg. 20 
Vältempererade Malt- och Läskedrycker 

Allt inom järnvarubranschen 

l -B. JOHN WALL 

DROTTNINGGATAN 68 

Se Stockholms 
VACKRA SKÄRGÅRD! 

Waxho lms Nya Ångfartygs Aktie bolags 

bekväma ångare med förstklassig 

restauration och matsal å dock 

ombesörja trafiken till de flesto 

platser i skärgården. 

Upplysningar om lömpliga turer, 

biljettpriser, avgångs- och an

komsttider erhållas å båtbolagets 

kontor. 

Hofslagaregatan , 5 A, Stockholm 

Tel. 102700, 102750, 102755 

Amatörer! 
Vid behov av radio, dammsugare, 

cyklar eller el. rakapp. vänd Eder 

till 

B. S ö del']jJUl A.-B . 
Birger Jarlsg. 20 (mellan Sture· o. Engelbrektspl) 

Tel. 104184, tO 4196 

FABRIKEN "SDNSHINE" 
Emil Sch ram & Ca. AB. 

Stockholm 

II 
PUTS- och SLIPMEDEL 

MANH ATTANS 
GUMMIR EMMAR, BROMSBAND 

GUMMISLANGAR 

rekommenderas för största hållbarhet 

och sli tstyrka. 

Handels A.B. Oscar Jansson 
Skeppsbron 16 - Stockholm St. 

Tel. 10 14 98 - 10 14 99 

E. Qloff!lj()nt Bol..tr. A, · B .• Sthlm 1940 

, 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amdtör Förenings organ för Idrott och Skytte , 

35:te årg. - Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 3, Sept. 1940 
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Utdela s gra tis till 
fö re ningens med lemmar Ansvarig utgivare : SVEN SVENSSON 

Redaktio"en. od,e •• , 
GOST" WIJKSlROM 

Karlaviige .. 29 - Stockholm 
r el. " En$kildo lanke,,", 

bastad 20048045 
Fote" inge". postgiro 51604l 

Jubileumstavlingarna äga rum den 
22 september. 

Anmälan i Skolungdomens paviljong kl. 8,30-
9 f. rn. 

Anmälningsavgift, obligatorisk, för alla klasser 
Kr. 1:-. 

Imåtser enligt nedanstående. 
Kl.I&U.-
A) Huvudskjutning enligt statens program. Denna 
I skjutning utgör även överstyrelsens propagan. 

datävling mot en anmälningsavgift av 50 öre. 
B) 5 skott mot 10· ringad tavla å 200 m., valfri 

ställning, tid 3 min., 3 provskott. I nsats Kr. 2 :_. 
C) 6 skott mot ringad 1/ 3 fig. å 200 m., liggande 

ställning, tid 1 min., inga provskott. Insats Kr. 
2:- . 

Kl. I/T: 
A) Huvudskjutning enligt statens program. 
B ) 10 skott mot 10·ringad tavla å 300 m., liggande 

ställning, tid 4 min., 3 provskott. Insats Kr. 3:-. 
e) (gemensamt med Kl. IV). 

5 skott i liggande och 5 skott i knästående mot 
6·ringad tavla å 400 m., tid 5 min., 3 provskott. 
Insats Kr. 3 :-, 

Kl. I V & M: 
A) Huvudskjutning enligt statens program. 
B) 5 skott i liggande, 3 skott i knästående och 2 

skott i stående mot 10·ringad tavla å 300 m., 
tid 5 m in., 3 provskott. Insats Kr. 3 :_. 

C) 5 skott i liggande och 5 skott i knästående mot 
6·ringad t avla å 400 m., tid 5 min., 3 provskott. 

I nsats Kr. 3:- . 
(Prisfördelning: Kl. m - IV & Kl. M.) 

För äldre medlemmar av S. A. F., som de sista 
fem åren ej a ktivt deltagit i föreningens skjutöv. 
ningar, anordnas dessutom en täVling å. 200 m. 
med 5 skott i liggande, 3 skott i knästående och 2 
skott i stående. Ingen anmälningsavgift eller insats. 

Vandringspriser att tävla om i samband med 
jubileumsskjutningen. 

Kl. /I & /11 .- Sjöka pten Ture Löfgrens vandrings. 
pris. 

Kl. I V & M: H. K. H . Kronprinsens vandringspris. 
Apotekare Sjöbergs vandringsprts. 
S. A. F:s jubileumspris av 1940, 
skänkt av John Färngren. 

Kl. IV tävlar dessutom om Kaknäspokalen n och 
Kl. M om d:o I . 

I mästerskapstävlingen ( Kl. TV och, M) ingå r 
slutligen tävlingen om överste S. Rå lambs poäng. 
pris. 

Prisutdelning för Jubileumstäv· 
lingarna och vårutfärden 

äger rum i Anglais' festvå ning tisdagen den 24 sep. 
tember k l. 18,30. 

Efter prisutdelningen serveras middag till ett 
pris av kr. 9:50 (öl, sandwiches, kötträtt, dessert, 
viner, kaffe och betjäning). 

..... ------ . . 
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Klädsel för middagen: smoking ( obligatorisk). 
Anmälan till middagen skall göras senast sön

dagen den 22 september till klubbmästaren N. S. 
Nilsson, tel. konl. 231765, efter kl. 18 bostaden 
338068. 

enkla redskap. Och nog blevo vi berömda vida om· 
kring såsom föregångsmän och hejare på skilda 
områden. Det var en härlig tid, om än kassan var 
då lig ibland eller man ej så allmänt trodde på vår 
framtid ; de t var en tid, då vi gjorde idrottshistoria. 
Visserligen ha vi även på senare år gjort riktigt 
goda saker , men det var något alldeles särskilt med 
de där tidigare äventyren, medgiv det! De ha nästan 
få tt ett slags sagoskimmer över sig vid det här laget. 

Skyltarna uppmanas att mangrant deltaga i 
Jubileumsmiddagen. 

En femtioåring bläddrar sin 
dagbok. 

Ja, här s itta vi nu och fylla femtio år om några 
dagar, rättare sagt den 21 september 1940. Vi ha 
nu blivit respektabla karlar, lugna och säkra och 
mätta av ålder och berömmelse och visdom. Litet 
bekväma ha vi också blivit, och vi ha slagit oss till 
ro efter ungdomsårens många ansträngande brava
der. Att hasta fram på skridsko och cykel eller 
kasta spjut eller gå fort eller simma eller löpa häck 
_ det är ingenting för oss numera. Nej, vi ha 

... övergått till mera lugna sysselsättningar och vistas 
helst på någon skjutbana, när vi ha ledigt från vår 
dagliga gärning. - Men nog var det roligt, alltid, 
den allra första tiden, vars brinnande intresse kom 
oss att uppnå häpnadsväckande resultat med våra 

Vi äro som sagt femtio år, och vi roa O$S på 
jubileumsdagen med att bläddra i våra gamla nötta 
dagböcker. Undan nutidens oro och buller söka vi 
oss med deras hjälp tillbaka till våra mera idylliska 
ungdomsår för att påminna oss vad vi åstadkommo 
då och för att glatt igenkännande och en smula 
häpna återuppliva minnet av flydda tiders insatser 
på dcn organisatoriska och idrottsliga väd jobanan. 
Vid vårt bemödande att sålunda lära känna vår 
egen historia och att ur det förflutna framdraga 
dess bättre poänger vända vi oss med förtroende 
till den historik, som av vännen Birger Iverus för 
några å r sedan sammanfördes ur våra gamla med· 
lemsblad. Vi tillå ta oss citera honom då och då. 

Här nedan följer nu ett axplock ur våra hävder, 
utvisande att vi ha en stolt och ärorik tid att blicka 
tillbaka på, en grund på vilken vi förtröstansfullt 
kunna bygga vidare i vå r egen anda. Den andan är 
nog i alla fall densamma nu som då, lå t vara att 

FORTFARANDE - - - -

1939 örs tävlingsresul tat visa öter N O R M A· 
ammunitionens överlägsenhet. 

Allo fyra kretsarna i Stockholms·Tidningens 
Riksskyttelövl ing . 

Högsta gruppresultat i Göteborgspokaltäv' 
lingen, som uppnöddes av Solna skytteförening. 

R i ks~kölden. 
Mösterskapet vid Norrländska riksskyttelävlin

gen. 
Nytt svenskt rekord vid Nordiska masterskops

lovlingen. 
I mästerskapstävlingen vid Oslersunds jubi· 

leumstävlingar, där A-klossare frön hela lon· 
det deltago, segrade västerösskytten Edvord 
Eriksson med 231 poäng. 

Färeningsmästerskapel i Västerös hemfördes 
även ov herr Edvard Eriksson med det eno
slöende resultatet av 232 poang, efter att hon 
i huvudskjutningen uppnått vodro 100 poäng. 

Vi vödja öter lill skyttarna ott begrundo, om 
detto verkligen kon vara en lillfällighet. 

Sådana patroner expedieras olllid från vå r 
fabrik i Amotfors. Vörmlond somt från lager 
ho. 0110 våra r.ederiog. 

A.-B. NORMA PROJEKTILFABRIK 

Jlcl'gsllud iii' ett slitstn.'kt, IlIen f!Uuidigt lii.del·~ 

-, .. , 
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vi ursprungligen sysslade mest med idrott och hade 
sk~ttet som , binäring" medan vi nu huvudsakligen 
~kJuta och endast sparsamt anstränga oss med 
Idrott. Och den rätta andan visar sig ej blott, när 
det gäller fysiska prestationer; nej, framför allt 
kommer den till synes i god organisation och upp
offrande föreningsarbete. 

Så här se alltså huvuddragen av våra femtio å r 
ut i tryck; nakna fakta, som vi själva få försöka 
alt giva liv åt i vår fantasi. Ty en krönika spän
nande över femtio å r , som skall ha plats i ett litet 
medlemsblad, kan blott innehålla korta data. Emel
le;tid hylla vi nu minnet av våra föregångare, som 
g jort föreningen till vad den är i dag, samtidigt 
som vi lyckönska varandra och tacka varandra för 
den gångna tidens goda gemensamma arbete för 
vår kära förening. Lång är raden före oss av goda 
amatörer, och ännu längre hoppas vi, att den blir 
efter oss. Ty Stockholms Amatör Förening med a llt 
vad den rymmer av gott kamratSkap, hälsa och 
g~.ädje och kunnighet, den bjuder ett arv alt taga 
val vara på. Det arvet förpliktar också. Det för
pliktar till att hålla den sanna amatörandan levande 
och föreningens namn aktat. Trots de nuvarande 
hårda tiderna hoppas vi på en ljus framtid för vår 
förening, och i den fasta förhoppningen fira vi vårt 
femtioårsjubi leum. Utan pomp och ståt men i kret
sen av goda kamrater. 

Och nu kommer äntligen vår krönika i kortaste 
drag. En hel del amatörer äro nämnda vid namn 
men de andra äro ej bortglömda för det. En skara: 
som vid fyllda femtio år blivit tusenhövdad, tager 
nämligen s in platJI. Allt.så, jubilerande herrar ama
törer, läs och begrunda : 

På kallelse av herrar Helmer Langborg, Sixtus 
Sjöberg och Charles J ohnson samlades man den 
21 september 1890 å Källaren Vega, St. Paulsgatan 
2, , för att bilda förening) . Vid sammanträdet fun
gerade Helmer Langborg som ordförande och be
slöts, att åt idrottsförening skulle bildas. Följande 
inbjudan utsändes: 

• INBJUDAN 
De Herrar Sportsmän eller Amatörer, hvil

ka såsom medlemmar vilja ingå. uti 
StockholnM Amatör Sällskap, 

behagade här nedan benäget underteckna 
sina namn. Kallelse sker till första samman· 
trädet, då H. H. mangrant torde infinna s ig 
i och för sällSkapets stadsfäatelse. 

Ch. J ohnson Helmer A. Langborg 
Sixtus Sjöb:,erg Henrik Sjöberg 
Walter Holm Axel Lindroth 
Per V. Langborg Hugo Langborg 
Fredrik Fervon Edv. Hjelm 
David Stenberg Axel Lindblad 
Hjalmar v. Walter 

Stockholm den 21/ 9 1890. ) 
Styrelse valdes redan samma dag, , hvilket skedde 

med slutna lappar) , ordf. David Stenberg, v. ordf. 
Helmer Langborg, sekr. Charles Joh nson, skaltm. 
Per Langborg. - Vid allmänt sammanträde två 
veckor senare meddelade David Stenberg, att han 

• av privata skäl önskade avgå från ordförandeska
~t. S .A. F:s (som föreningen slutgiltigt kallades ) 
forsla arbetande styrelse fick då följande samman
s~~tnjng: ordf. Helmer Langborg, v. ordf. Sixtus 
SJoberg, sekr. Ch. Johnson, skattm. Per Langborg. 

Detta skedde alltså i sept. 1890. Redan den 12 
oktober samma år gick föreningens första tävling, 
gång Hornstull- Långpannan, c:a 5000 m. Segrare 
blev huvudmannen för idroltsätten Langborg, Pcr 
Langborg, på tiden 23 min. 30 sek. 

S. A. F:s andra tävling gällde egendomligt nog 
skytte. Som inbjuden motståndare stod Heleneborgs 
Sportklubb och man tävlade med femmannalag om 
S. A. F:s medalj, som nu särskilt skulle beställas 
och utdelas för'cörsta gången. Kassan var rätt liten 
den gången, så man hoppades på seger för dc ) krist
na»? som i så fall ej skulle bry sig om några me
dalJer. S. A. F. vann, och medaljerna sparades tm 
en annan gång ... 

Sedan föreningen vid allmänt sammanträde dcn 
2 november 1890 fått s ina stadgar stadfästa var 
isen bruten, och S. A. F. emoltog nu anSÖkningar 
om medlemsskap från de bästa och mest intresse· 
rade från olika specialklubbar, sådana som Stock· 
holms Roddförening, Mälare Roddklubben, Stock
holms Gymnastikförening, Stockholms Allmänna 
Skridskoklubb, Stockholms Velociped Förening 
Stockholms Bicycleklubb, Stockholms Sparkstöt~ 
tingsklubb m. fl. Detta hade till följd, att Stock· 
holms Amatör Förening blev den dominerande i 

Vetta må'rke 
sitter på högklassiga, svenska torrbatte· 
rier. När ni köper ett batte ri till fick· 
lampan, cykellyktan, radion eller ring
ledningen, se då till, att Ni får ett kva-

litets batteri. Begär Saio 

Svenska Ackumulator A.,B. Jungner 
Stockholm -Göteborg-Molmö-SundsvoU • Korlstod 

Ilnlvsulu Ilie,) Bergs luul. 

• 
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Sverige inom de flesta idrotter den satt på s itt 
program, d. v. s. så gott som samtliga på den tid.en 
förekommande. 

Nu följde genombrottsåren för den svenska idrot
ten. S. A. F . gick därvid i spetsen och i bräschen 
för den sanna amatöridrotten, och den insats som 
dess medlemmar då gjorde, både som initiativtagare 
och som aktiva utövare, var storartad och blev 
också uppmärksammad vida omkring. Vår förening 
anordnade sålunda ett flertal tävlingar, dels för 
egna medlemmar, dels för idrottsmän från hela 
landet. Ofta e rhöll S. A. F. uppdrag av idrotts
myndigheterna atl anordna såväl nationella som 
internationella oldboystävlingar. För att giva se
nare tiders medlemmar ett begrepp om S. A. F :s 
verksamhet under dessa år följer här en förteck
ning över de viktigaste evenemangen, anordnade av 
föreningen eller seende våra medlemmar som fram
gångsrika deltagare: 
1891 Skridskotävling för juniorer. 

Cykeltävling Salem- Fittja med amatörer 
som segrare i samtliga klasser. 
Internationella idrottsfesten samt tävlingar 
i gång Hornstull- Fitlja. 

1892 Fem större idrottstävlingar för Stockholm. 
Europeiska mästerskapstävlingar på skrid
skor i Wien , varvid vår medlem Th. Thomas 
tog ett första och ett andra pris. 

1893 Sex tävlingar (skridskor, skidor, cykel m. m.) 
samt i Stockholm för första gången anordnad 
femkamp, som vanns tredubbelt av S. A. F. 
Skandinaviska Idrottsfesten i Stockholm, med 
segrar för de vira. 

1894 Skridskor, cykel, allmän idrott. Vid Skandi
naviska Skridskotävlingen belade S. A. F. 
tre förstaplatser, en andraplats och en t redje
plats. Stora idrot tsävlingar i Göteborg, Gävle 
och Stockholm. Må nga segrar, bl. a. i fem
kamp, trots deltagande från samtliga skan
dinaviska länder. - Vid cykel tävling Gävle 
- Uppsala-Gävle togs 4 :e ochr 5 :e priserna. 

1895 Ett flertal mindre tävlingar samt nationella 
skridskotävlingar, varvid de våra erövrade 
samtliga l:a priS och inalles 10 st. av 14 
pris. S. A. F. anordnade storartade uppvis
ningar i en mångfald idrottsgrenar, med 
ståtlig prolog. Stora tävlingar i löpning med 

två svenska rekord av S. A. F:s medlemmar, 
cykeltävlingar m. m. samt nationell idrotts
fest, då föreningen som vanligt segrade i de 
flesta grenar. - Skidtävlingar i Bollnäs (2:a 
pris) och vid Fiskartorpet, skridskotävlingar 
i Göteborg med segrar både i hastighetsåk
ning och figuråkning samt i Gävle och Norr
köping med ett.flertal segrar. Velociped Upp
sala-Gävle samt i örebro. Vid Skandina
viska Idrottsfesten i Stockholm belades 2:a 
plats i tävlan om Dicksonska pokalen. 
På S. A. F:s förslag bildades detta år ett 
svenskt Gymnastik- och Idrot tsförbund. 

1896 Tävlingar i allmän idrott och på skridskor, 
Vid de scnare sattes flera rekord av våra 
medlemmar. 
I Olympiska Spelen i Athen representerades 
S. A. F. av Henrik Sjöberg. 
Skandinaviska IdroUsfesten i Malmö gav åt 
S. A. F. segern i femkamp bland andra seg
rar. 
S. M. i Stockholm på skridskor. 
Cykel Jönköping- Stockholm. Segrare vår 
medlem P. östlund med Helmer Langborg 
på andra plats. 
Cykel Stockholm-Göteborg. Seger för S. A. 
F. genom Hj. Ljungberg med föreningskam
raterna P. östJund och W. Lindström på 3:e 
och 4:e plats. 
Vid cykeltävlingar i Malmö segrade likaledes 
Hj. Ljungberg. . 

1897 Detta års största tävling var den nationella 
idrottsfest, som Svenska Gymnastik- och 
Idrottsförbundet givit S. A. F. i uppdrag att 
anordna, den första festen av detta slag 
efter förbundets tillblivelse. H. K. H. Kron
prins Gustaf var tävlingarnas beskyddare. 
Inbjudan till denna fest utgick även till våra 
tre grannländer. Pengar i S. A. F:s kassa 
blev det ej , men desto mera ära och segrar. 
Även i utl andet vunno amatörerna stora 
segrar. 

1897 Nu kommo ett par lugna Ar, då de gällde att 
- 99 spara och hämta s ig efter allt tävlandet. 

Detta hade tyvärr till följd, att medlems
antalet sjönk oroväckande. Emellertid fick 

Vatten- och Avloppsledningar 

P. 

Bad- och Toalettrumsinredningar 
Värmeledningar och Oljeeldningsinstallationer 
Reparationer och Moderniseringar 

Aktiebolaget 

Naumburg & Co. 
Norrlandsg. 24, Stockholm. Tel. växel 232030 

B e"gshlld s litte .. s toP)' fö.· skosJitning. 
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den frivilliga skytterörelsen vind i seglen vid 
sekelskiftet, och det fåtal amatörer, som 
ännu trodde' på föreningens framtid, slogo 
sig med iver på detta slag av idrott, varvid 
de tyvärr försummåde de förut omhuldade 
grenarna. Redan 1902 stod S. A. F. som num
mer fem bland Stockholms Skytteförbunds 
32 fören ingar. 

1900 S. A. F. upptog detta år fältmässiga skjut
ningar på sitt program, en art av skytte, 
som först 1907 på allvar togs upp av Stock
holms Skytteförbund. 

1902 Skolungdomens Idrottstävlingar avhöllos för 
fö rsta gången, helt på amatörerna och brö
derna Algot, Gunnar och Otto Frimans ini
tiativ och i deras regi. Aren 1902, 1903 och 
1904 omfattade dessa tävlingar egentligen 
endast Stockholm, fr. o. m. 1905 däremot 
hela landet. Sistnämnda år var Otto Friman 
ensam ledare. 

190:1 Detta år anhöll S. A. F. hos K. M. alt få 
bilda en särskild landstormskår samt sär
skilda landstormsbefälskurser. Kåren kom ej 
till stånd men däremot kurserna, med de 
Skickligaste lärare armlm förfogade över. 
Till bestridande av kostnaderna erhöll före
ningen genom ett Kungl. Brev Kr. 1.000:-. 
Även 1905 och 1906 funnos dylika kurser; 
fr. o. m. 1907 överlog K. M. själv ansvaret. 

1906 Föreningen, som nu åter fått fart på den av
tynande idrotten, anordnade detta år den 
storartade festen , Civil och Militär» på Cir
kus i Stockholm, en I'yttarfe::ll, SUIII lär ha 
varit något alldeles enastående. 

1908 Den första nationella" idrotlsfesten för old
boys anordnas av S. A. F. Deltagare från hela 
landet. F'6reningen erövrade ett första, · t vå 
andra, två t redje och ett fjärde pris . 

1909 Liknande tävlingar i Göteborg. S. A. F . tog 
nu fyra första pris och många andra priser. 

1910 Två första pris och sex andra i de av S. A. F. 
anordnade nationella idrottstävlingar för 
oldboys, som denna gång gingo i Idrotts
parken i Stockholm i samband med årels 
riksskyttetävling. 
Vid liknande tävlingar i Ystad erövrades av 
S. A. F. 17 priser av ~2 . 

Skytteföreningar! 

Stora framgångar i Göteborg i idrott. 
1911 Oldboystävlingar i Göteborg, där S. A. F. 

tog lejonparten av priserna. 
1912 D:o i Kristiania. 
1913 Vid de internationella oldboystäVlingarna i 

Stadion, anordnade av S. A. F., höllo sig de 
våra väl framme på prislistorna. Vår ordf., 
friherre Stig Rålamb, segrade sålunda i mo
dern trekamp, A. W. Forsberg i diskus och 
kula och Clemens i slägga, förutom massor 
av 2:a- och 3:e-priser. - Sorgligt nog för
lorade S. A. F . Kr. 1.700:- på dessa arran
gemang. 

När S. A. F. fyllde 25 år, så var dess insats på 
det rent idrottsliga området i stort sett avslutad. 
Sedan dess har det ju f unnits många goda idrotts
män inom vår förening; som vetat alt placera sig 
högt upp på prislistorna, men S. A. F. har mer och 
mer övergått till att idka skytte som huvudsport 
och överlåtit tävlingsidrotten till de specia lklub
bar, som vuxit upp som svampar de senaste åren. 
Amatörerna idrotta numera huvudsakligen till hus
behov för det egna välbefinnandets skull och hem
föra i stället lagrar åt föreningen med s ina trogna 
muskedunder, som dock i dessa yttersta dagar ha 
börjat att berövas dem för att tjäna fosterlandet 
på annat håll. I bättre händer än amatörernas torde 
de emellertid knappast kunna komma. Men det är 
en annan historia . .. Skyttet, som tillfört S. A. F. 
många stora och vackra segrar och som fortfarande 
skänker berömmelse åt föreningen, har ju också. 
gamla anor Inom S. A. F., såsom framgår av ovan
stående. Det var föreningens dåvarande ordf., löjt
nanten Gösta Drake, som introducerade denna sport
gren inom S. A. F. år 1899. - Det skulle föra för 
långt att uppräkna alla skytteframgångar för S. A. 
F. under de gångna å ren. En hel del därav äro dess
utom ännu i allt för färskt minne för att här bc
höva angivas. Vi misstänka, att del just är de äldre 
idrottSliga bravaderna, som intressera de nu jubi
lerande amatörerna. Emellertid komma här nedan 
att i samband med presenterandet aven del mera 
berömda amatörer även en del skytteresultat att 
smyga sig in. Det f inns ju och har funnits så många 
duktiga skyttar inom S. A. F., att blott ett fåtal 
kunna nämnas i detla sammanhang. Vi äro med-

Ni köpa Edra prisföremål i guld, silver 

nYSilver och tenn - även de populära 

Skytteskedorna i si lver och nysilver 
förd~laktigast hos 

Juvelerare H. JOHNSON - Konserthuset 
Tel. 203316 - Kungsgatan 41 - Stockholm 

B ergshlld i'r ett s llcceIäde ... 

... ------ , , '---
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vetna om, att många många flera hade bort vara 
med i vår lilla översikt, men dessa anonyma stor
skyttar få ha överseende. 

Här nedan följer nu namnen på ledare och aktiva 
idrotts- och skytteutövare inom vår förening, som 
särskilt bidragit till framgångarna för S. A. F. både 
i inre och yttre avseende och som nu förtjäna att 
speciellt ihågkommas på jubileumsdagen. 

Ordföranden: 
Helmer Langborg 1890- 1897 
Gösta Drake 1897- 1906 
E. K. H. Nerman 1906--1909 
Stig Rålamb 1909-1915 
G. Enblom 1915---1918 
Sven Svensson 1918-1923 
Stig Rålamb fr. 1923 

Idrottsmän och skyttar: 
Helmer Langborg Cykel Haparanda - Ystad å r 

1894 (210 mil) på tiden 9 dgr 
15 tim. 18 min. 8 sek. 

Sixlus Sjöberg Inte rnationella segrar i allmän 
idrott 1890 i Göteborg samt vid 
skandinaviska idrottsfester i 

Per Langborg 

Henrik Sjöberg 

G. Fjästad 

Stockholm 1890-1895. 
Utomordentligt vackra segrat: i 
allmän idrott, särskilt korta 
lopp och häck 110 m. Guldme
dalj i gångtävlan 1891, Horns
tull-Fittja. Femkampsmästare 
1896 vid skandinaviska idrotts-
festen 1 Malmö. 
Seger i brottning 1893 vid skan
dinaviska idroltsfesten i Stock· 
holm; segrar i längdhopp (609 
cm.) och staVhOPP i Köpenhamn 
1898. Svensk mästare j spjut 
1898 (60,94 m.) Femkampsmäs
tare 1893. Svensk representant 
i Athen 1896. 
Förste segraren i cykeltävling 
Mälaren runt 1892 (15 tim. 56 
sek.). Världsrekord på skrid
skor i Hamar vid E. M. 1 eng. 
mil 2.511/ 5 samt 2:a på 3 eng. 

PIPERSKA MUREN 
Telefoner 

(mitt emot 

50 55 61 

Rådhuset) 

533860 50 42 2B 

L UNC H - MI DD AG SU P ~ 

D A N S Måndog och To rsdo9 

Festvåningar för . större och mindre 
bestöllningor 

Kongresser och sommontröden upp till 
300 personer 

mil för 9.07 1/5. 
Th. Thomas Segrar å skridsko i ett flertal 

internationella tävlingar, bl. a. 
i Wien 1892. 

Oscar Grunden Världsrekord å skridsko 1890, 
1 eng. mil. 2.55 2/ 5, 5.000 m. 
på 9.44 4/ 5. Världsrekord i Ha
mar 1891 å skridskor 3 eng. mil 
på 9.03 2/ 5 och i Hamburg 500 
m. på 55 1/ 5 sek. 

Rudolf Eriksson Europamästare å skridskor i 
Berlin 1893, 500 m. på 54 sek., 
1.500 m. på 2.46 samt rekord 
år 1900 på 1.500 m. skridskor 
(2.41 3/ 5), 5.000 m. på 9.15. 

Frithiof Eriksson Svensk mästare å skridskor 
1894 (10.000 m. på 19.22 4/5), 
1895 (1.500 m. på 2.48 1/ 5, 
5.000 m. på 9.48 1/ 5) och 1896 
(1.500 m. på 2.45 1/ 5, 5.000 m. 
på 9.39 4/ 5). 

Gideon Eriksson 3 :dje man på cykel Mälaren 
runt 1892 (16 tim. 30 min.). 
Segrare på samma distans 1893 
på tiden 15 tim. överlägsen 
segrare 1891 på såväl höga som 
låga cyklar. Olympisk medaljör 
1912 på pistol och miniatyr
gevär. 

Axel Lindblad En av vårt lands främsta 
idrottsmän åren 1893-1895, 
särskilt i femkamp och spjut
ka.:5tning (64.70 m. = Stock
holmsrekord). Två skandinavi
skit femkampssegrar. 

Jonas Jonsson Svensk cykelmästare i Malmö 
1896 (10.000 m: på 18.22 2/ 5). 
I Köpenhamn cykel 1.000 m. 
1.27 1/5, 10.000 m. på 18.00 4/5. 

P. O. östJund Cykelsegrare 1896 J önköping 
-Stockholm, 447 km. på 23 tim. 
22 min. 3 :dje man cykel Göte
borg-Sthlm 1896 (25.52.58). 

Hjalmar Ljungberg Segrare cykel Göteborg- Stock
holm 1896 (55 mil på 25.33.43). 
Dessutom ett flertal skidsegrar 

cm,dalj" 
rfFtakellflY 
alPo,·lpl"'lsat· 

8oI"'an;n~JmäJ;an 

I 
HOVJUVELERARE 

H A L L B E R G 

Ilal vsula rue .1 B e r gshud. 
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B. Bruzelius 

Gunnar Langborg 

Axel Hultman 

Eli Pettersson 

G. Gustafsson 

C. V. Andersson 

O. Kraepelin 

O. Schörling 

L. Schönberg 

A. Lagerberg 

Algot Friman 

Charles Johnsson 

A. Andersson 

Hj. Blomqvist 

A. Johansson 

i Stockholm, Uppsia, Gävle, Fa
lun och Bollnäs. 
2:e man cykel Göteborg-8tock
holm 1896 samt Stockholm
Göteborg 1898. 
Svenskt rekord på cykel 1895 
(1.500 m. på 2.05 1/ 5). 
Svenskt rekord i simning 1890 
och 1892 (150 m. på 2.30 och 
500 m. på 9.12 1/ 5 samt 1.000 
m. på 20.57 4/ 5). Seger simning 
Stora Essingen-8tockholm på 
1.18.30. 
Cykelsegrar 1894 (1.500 m. på 
2.14 och 10.000 m på 18.34 2/ 5), 
Svenskt rekord i kulstötning 
höger hand 10.86 m. samt sam· 
manlagt hög. o. vånst. 18.92 m. 
Svenskt rekord i kulstötning 
vänster hand 10.01 m. 
Segrare 1893 cykel 1.609 m. på 
2.43 4/ 5, 5.000 m. på 8.40 och 
10.000 m. på 19.35 3/ 5. 
Svenskt rekord 1895 i löpning 
150 m. (1.7 4/ 5 sek. ) . 
Svenskt rekord 1898 i 110 m. 
häck (16.4 sek.). 
Svenskt rekord 1893 i höjdhopp 

(183 cm.; detta rekord gällde 
ännu 1900). 
Nordisk mästare i löpning 100 
m. år 1901 (11.1 sek.). Svensk 
mäRtArp. i löpning 150 m. Ar 
1900 (17 sek.). 
Svensk mästare i gång 10.000 
m. år 1892 på tiden 43 min. 15 
4/ 5 sek. 
Svensk mästare i kulstötning 
höger hand 1893 för 11.15 m. 
Svensk mästare i löpning 100 
m. år 1895 (12 4/ 5 sek.). 
Segrare i gång 2.500 m. vid in
ternationella tävl. 1891 (12 min. 
20 3/ 5 sek.). 
Framstående idrottsmän voro 
vidare Th. Borg, F. Ehlert, L. 
From, Em. Salmsson, G. Th. 
Svensson, E. Wiklund. 

I olympiska spelen i Stockholm 1912 represente
rades S. A. F. i skytte av E. Carl berg, V. Carl berg, 
E. Boström, G. Eriksson, H. v. Holst, R. örtegren, 
A. Nordensvan, P. Pallin, G. Boivie. Skörden blev 
9 guldmedaljer, 8 d:o av silver och 2 av brons. Dessa 
togos i pistolskjutning och skjutning med miniatyr
gevär. 

Vi hade så när glömt bort Gösta Drakes marsch 
Stockholm-Göteborg i full fältutrustning, en pres
tation så god som någon. 

Vidare nämna vi Tore Mothander, svensk mästare 
i figuråkning på skridskor 1929-1930. Eskil Lun
dahl, europamästare i ryggsim 100 m. 1931, E . Heil
born, världsmästare i bågskjutning 1931. 

Vid de olympiska spelen i Paris 1924 blevama. 
tören N. Hellsten medaljör i fäktning, vid spelen i 
Los Angeles 1932 tog Bertil Rönnmark guldmedal
jen i minintyrgevär liggande med nytt världsrekord 
395 p., medan Th. Ullman tagit guld flera gånger i 
olympiaderna med sin precisionspistol. 

S. A. F. har med framgång representerats vid ett 
otal tävlingar i skytte inom och utom landet. Det 
kan ju emellertid kanske ha sitt intresse att se 
vilka amatörer, som varit mästare inom föreningen 
i skol- och fältskjutning under de gångna åren: 

Mästare i :lkoZ8kjutning: Mästare i fält:lkjutning: 

1907 Emil Hessler 1927 G. Säfwenberg 
1908 Fritz Eriksson 1928 H. Friman 
190. B. Lilliesköld 1929 E. Hessler 
1910 E. Reuterskiöld 1930 A. Elmqvist 
1911 Harry Friman 1931 B. Rönnmark 
1912 A. Bergskiöld 1932 L. Rönnmark 
1913 A. Wahlstedt 1933 B. E. Gardell 
1914 E. Borgström 1934 L. Rönnmark 
1915 Folke Fagrell 1935 H. Friman 
1916 E. Hellsten 1936 L . Rönnmark 
1917 A. GyJlenkrok 1937 B. Rönnmark 
1918 A. Gyllenkrok 1938 B. Rönnmark 
1919 E. Hessler 1939 F. Weidland 
1920 T. Björkman 1940 N. Naumburg 
1921 T. Björkman 
1922 T. Björkman 
1923 H. Friman 
1921 H. Friman 
1925 K. A. Peterson 
1926 H. Friman 
1927 A. Elmqvist 
1928 I. Hjelmström 
1929 L. Rönnmark 
1930 G. Säfwenberg 
1931 B. Rönnmark 
1932 H. Friman 
1933 B. E. Gardell 
1934 Bo Gyllensvärd 
1935 S. Sundholm 
1936 B. Rönnmark 
1937 B. Rönnmark 
1938 B. Rönnmark 
1939 P. Naumburg 

I dessa yttersta dagar ha S. A. F;s Skyttar ej 
fått tänka så mycket på s ig själva, ty föreningen 
har, patriotisk som alltid, sällat sig till raden av 
skytteföreningar, som arbeta med det s. k. :.bered
skapsskytteb . Många nya medlemmar ha sålunda 
tillförts föreningen, många skott lossats på 200 m. 
och många :.musketör-:. och :.fälljägan-märken er· 
övrats på dess skjutbana. - Det kan tilläggas, alt 
den nu så moderna :.fältsporten:. är en gammal 
företeelse inom S. A. F., varför vi ej ha så mycket 
att förebrå oss i den vägen. 

Här slutar krönikan på papperet, men i verklig
heten fortsätter den alltjämt oförtövat - mot nästa 
jubileum. 

E d er Skolllnkal'e vet titt det iii' i.lenliskt, 
, 
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Aktiva. 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

STYRELSEN 

Nya medlemmar, 

Den 30 augusti 1940. 
Chauftör Åke Arrenteldt, studerande Ulf Blumen

berg, civilIng. Gunnar ChaUllon-Winbergh, direktör H el· 
ge BolUnger, civIlIng. HIImer Danielsson, förste kam
marskrivare Folke Ellnert, tjänsteman Kurt F orssman, 
herr Åke Gartz, civIllng. Edward Graham, revisions
sekreterare Eric Grunden, civIlIng. S. H . Wm-Jörgen
sen, Ingenjör Gösta Magnusson, med. kand. Bengt Toss, 
urmakare Eric WestIn, bankdirektör Ando Wikström 
och tjänsteman Lars Wikström. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUTKOMMITTEN 

Nils Naumburg blev Arets rältskyttemä.stare. 

E lmqvlst tog Hess lers vandrlngllpris tör alltid. 

I Ar hade vi ingen egen vårfältskjutning utan vi 
korade vår fältskyttemästar e i samband med för
bundets s. k. sommarfällskjulning den 2 juni. Solen 
.sken hela den dagen ute på valplatsen vid Norrnäs 
och det enda tecknet på kristid var tillvaratagandet 
av pilsnerkapsylerna, som voro legio i värmen. 
Skjutningen var ganska lätt med följande mål: 1/6 
fig. 175 m., 1/1 fig. 410 m. , liten 1/ 3 fig. 320 m. , 
1/ 4 fig . 200 m. samt hjälmar på 150 m. Svårighets
graden blev: 5:e, L a, 2:dra, 3:dje och 4:de, som 
var lättast. När amatörerna, svettiga och mer eller 
mindre belåtna, avverkat de fem målen och kommit 
tillbaka till samlingsplatsen och maten och pilsner-

MatvaruhanJIarnes 

C harkuterifahrik 
ANTON REITBERGER 

Västmannagatan 61 . Stockholm. 

TeL Exp.: 32 31 32, 33 52 86. Kont.: 33 51 35. 

Rekommenderar sina kvalitets tillverkningar , 
av aUa slags charkuterivaror. 

Leverantör till S. L. K. 

na, visade det sig att Nils Naumburg varit nog 
oartig mot de äldre medlemmarna att skjuta dagens 
högsta amalörresultat eller 26 tro och därmed taga 
hem titeln av årets fältskyttemästare inom S. A. F. 
och medaljen också förstås. Vi ha nu bara att un
derstryka de gratulationer som han redan fått för 
den prestationen och konstatera, att ifrågavarande 
mästerskytt tydligen kan skjuta både på bana och 
ute i terrängen. 

Dagens prislista inom S. A. F. såg ut så här: 
25 tro K l. M. A. Elmqvist 

I. Slettenmark 
B. Rönnmark 
T. Björkman 
T. Dahlin 
P. Naumburg 

25 tro 
25 tro 
24 tro 
24 tro 
24 tro 

Kl. IV. N. Naumburg 26 tro 
E. Reinius 22 tro 
G. Wijkström 21 t ro 
S. Ljungfelt 21 tro 
R. Söderlind 20 tro 

Kl. 11. Nirs Olsson 19 tro 

Mästerskapet: N. Naumburg 26 tro 
A. Elmqvist 25 tro 
I. Slettenmark 25 tro 
E. Rönnmark 25 tro 
T. Björkman 24 tr: 
T. Dahlin 24 tro 
P. Naumburg 2' t.. 
E. Reinius 22 t,. 
G. Wijkström 21 t,. 
S. Ljungfelt 21 t,. 
R. Söderlind 20 t,. 

Genom att Elmqvist kom tvåa och därmed fick 
4 p. i tävlingen om Hesslers vandringspris, som nu 
segslitet gått i flera å r , f ick han sammanlagt 12 p. 
och erövrade sålunda priset för alltid framför E. 
Reinius. Vi be atl få gratulera den alltid pålitlige 
o<:h jämne fälts kytten Elmqvist och samtidigt tala 

Urmakare ELOV BARK 
Roslagsgatan 20 (vid Odengatan). 

Stockholm. Tel. 325101. 

Lager av alla slags Ur , SkytteglRSÖgon. 

Reparationer utfö ras väl och till lägsta priser. 

lJergsJlU,l iir ett ~slitstnrkt, lIIen smhligt lii,leJ'. 
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om hur listan på dem, som tagit poäng på detta 
pris under årens lopp, ser ut: 

A. Elmqvist 12 p. 
E. Reinius 8 p. 
B. Rönnmark • 6.5 p. 
L. Rönnmark 5 p. 
N. Naumburg 5 p. 
H. Friman 4.5 p. 
G. Hultkranlz 4 p. 
J. Slettenmark 3 p. 
H. Wester 1.5 p. 
T. R. Åström 1.5 p. 
P. Naumburg l p. 
T. Björkman 1 p. 
G. Wijkström 1 p. 

* 
Sedan ingick ju denna fältskjutning i en del 

andra vandringspriser, men det är en annan historia. 
* 

Ovanstående är allt, som vi i pressläggningsögon
blicket lyckats uppdriva från vårfältskjutningen. 
ytterligare deltagare kunna nog framletas, sedan 
vi väl fått samtliga amatörresultat från förbundet . 
Var äro t. ex. våra tredjeklassare? Vi återkomma 
härtill samt till lagtävlingen mellan föreningarna. 

Stockholms Skytteförbunds sommartiiltskJutnlng. 
När vi sköto om vårt fältskyttemäslerskap den 

2 juni, så deltogo vi ju också, som sagt, i fö rbun
dets sommarfältskjutning o<:h därvid fingo våra 
mannar följande placeringar i de olika klasserna. 
Man lägge särskilt märke till vår mä8terskytts 
seger i klass IV. 

Kl. M: 8) A. Elmqvist 25 tro 
15) L SIeUenmark 25 tro 
17) B. Rönnmark 25 tro 
19) T. Björkman 24 tro 
22) T. Dahlin 24 tro 
26) P. Naumburg 24 tro 

Kl. IV: l) N. Naumburg 26 tro 
17) E. Reinius 22 tro 
25) G. Wijkström 21 tro 
26) S. Ljungfelt 21 tro 
36) R. Söderlind 20 tro 

Kl. 1[: 13) Nils Olsson 19 tro 

Amatörer! 
Vid behov av rad io, dammsugare, 

cyklar eller el. rakapp, vänd Eder 

till 

B. Sö«le .. lintl A..-B. 
Birger JarJsg. 20 (mellan Sture· O. Engelbrektspl) 

Tel. 104164, 104196 

Stockholms-Tidningens rik,sskytte O. Göteborppokalell. 

Den 7 juli resp. 4 augusti ginga dessa evenemang 
av stapeln i år. I tillgängliga listor ha vi ej kunnat 
upptäcka andra amatörer i ~prisläge~ än bröderna 
Naumburg, som sin vana trogna nådde goda po
änger. Nils sköt sålunda 241 p. på Stockholms-Tid
ningelis tävling o<:h placerade sig därmed på l1 :e 
plats inom klass IV och första kretsen, medan 
Per med ståtliga 111 p. belade fjärde plats i Sve
rige vid skjutningen om Göteborgspokalen. Heder åt 
sådana skyttar! - övriga deltagande amatörer 
sköto ej fullt så bra denna gång, varför lagen 
nådde mera blygsamma placeringar. 

U1k,ssköldcll. 

S. A. F:s )egen) riksskyltetävling firade i år 
tjugoårsjubileum, vilket bl. a. celebrerades med 
ökad utdelning av priser och medaljer. Föreningen 
hade själv sexon man i elden, som avverkade sina 
30 skott mot den 6-ringade tavlan med skiftande 
lycka. Bäst av dessa blev P. Naumburg med 162 p. 
av de 180 möjliga. Han erövrade därmed årets in
teCkning i ~Skytteväns) vandringspris framför 
Bertil Rönnmark. Resultatet av huvudskjutningen, 
vilket således även angiver ställningen tävlingen 
om sagda pris, blev: 

P. Naumburg 162 
B. Rönnmark 160 
l. Slettenmark 159 
B. E. Gardell 155 
N. S. Nilsson 155 
N. Naumburg 153 
A. Elmqvist 147 
I. Hjelmslröm 144 
T. Dahlin 143 
S. Svedin 138 
K. A. Peterson 135 
S. Diedrichs 133 
J. Lundberg 131 
P. Tham 127 

G. Wrange sköt 94 p. på sina 20 skott i klass m. 
- Vi ha ännu ej lyckats fastställa Skyttarnas pla
ceringar i den )stora) tävlingen. 

Medaljer 
Plaketter 
Yilubbmäsler· 

skapslecken 
Föreningsmärken 

Katalog och skissförslag fritt på. begäran. 

s p O R R O N G & C.O 
Kungsgatan 17, StOCkholm 7. 

Teleton: Namnanrop: "Sporrong & Co" 

lInlvsuln JIle ,1 B ergs ll1 .. l. 

~ . .' 
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LUkeroIratet av Ar 19Sti. 

Vid tävlingen om Riksskölden tävlas samtidigt, 
i liggande och knästående, om vandringspriset 
• Läkerolfalet av år 1935 • . Den yngste Naumburg 
blev i Ar den lycklige, som fick inteckningen. Han 
fick med sitt tillägg som fjärdeklassare ett för 
övriga dunderskyttar inom klass M oslagbart' resul
tat, nämligen 0.5 p. över de maximala 120. Listan 
ser ut sA här: 

N. Naumburg 120.5 (113 + 7.5) 
S. Svedin 115.5 (110 + 5.5) 
B. Rönnmark 115 
l. Slettenmark 115 
P. Naumburg 114 
N. S. Nilsson 114 (109 + 5) 
A. Elmqvist 110 
B. E. Gardell 109 
T. Dahlin 109 
I. Hjelmström 107 
J. Lundberg 106.5 (103 + 3.5) 
T. Björkman 105 
K. A. Peterson 104.5 (101 + 3.5) 
P. Tham 98 (93 + 5) 
S. Diedrichs 95 

Thure Bergenh;' hede rsllrll med handlcapberäklllng vid 
!ävllngen om RIksskölden. 

Vid Rikssköldslävlingen gällde det att skjuta bra 
• i stående också, bl. a. för att eventuellt erövra 

ovannämnda hederspris, årligen utgående. N. S. 
Nilsson, som på sista t iden visat verklig kanonform 
men trol!! I\l1t fortfl\rnnoe tillhör kla. ...... TV inom 
föreningen och sAledes även får räkna 4 :an som 
• kartong, i denna tävling i stående, fick priset. 
Della är honom väl unnat, t y han kan, som sagt, 
skjuta. 1 alla ställningar. Varom övriga protokoll 
också bära vittne. Nilsson och hans konkurrenter 
sköto som följer: 

N. S. Nilsson 8 . kartongen 
N. Naumburg 7 
P. Naumburg 7 
P. Tham 7 
B. E. Gardell 6 
K. A. Peterson 6 
S. Svedin 5 
B. Rönnmark 5 
J. Lundberg 5 
1. Slettenmark 4 
S. Diedrlchs 4 
A. Elmqvist 3 
T. Dahlin 3 
I. Hjelmström 3 

Meddelande om tävl ingsdagar. 

Tävlingen om Folke Fagrells Minne går program
enligt den 15 september. FQrsta omgången för 
vandri7IY8priset i stdende 8kju'tning går också denna 
dag. Den andra omgången av sistnämnda pris äger 
rum den 29 september, då. även den i våras inställda 
tävlingen om Jubileum88kölden kommer att hållas, 

vilket härmed meddelas till våra finskyttars för
nijjelse. Anmälan till Jubileumsskölden sker före 
kl. 10,30 tävlingsdagen. 

SPEGEL 

för gevii.rsskyttet t. o. m. 1/9 19-10. 

iUiis!armiirke OOh Artals diplom 

Tavla. (poäng) 

A. Balle ........... 55 55 55 
T. Björkman ....... 57 53 
1. Blix ........... . 
T. Dahlin .......... 60 57 56 
S. Diedrichs ........ 59 59 57 
Axel Elmqvist ..... . 
A. Flygare ....... . 
J. Färngren ....... . 
B. E. Gardell ..... . 
E. Hellsten ....... . 
l. Hjelmström 
G. lngevall ........ . 
E. J ennel ......... . 
Sven Ljungfelt .... . 
J . Lundberg ....... . 

59 57 56 
54 
54 
57 56 54 
58 53 
54 54 53 
56 54 
55 53 53 
55 54 53 

O. Löfmark ........ 54 
Nils Naumburg ... . 
Per Naumburg .... . 
N. S. Nilsson ..... . 
E. Reinius ........ . 
I. Slettenmark ..... . 
S. Svedin ........ . 
Percy Tham ...... . 
T. Wanselius ...... . 

59 58 57 
59 59 57 
51 57 56 
56 
60 
56 
59 
56 

60 59 
55 55 
56 

A. W. Tengstrand .. 54 
E. Wassberger ...... 56 55 55 
G. Wennerström .... 55 
G. Wijkström 56 56 55 

Guld märke 

Gösta Johannesson .. 54 53 -
Göte F agerstcöm ... 53 - -

Fig. (antal tr.) 
10 9 9 

10 10 

9 
10 

10 10 9 
10 

10 

9 

10 
10 

10 

10 10 10 
9 10 

10 10 10 

10 
9 

(Forts. föLjer i nästa Medlemsblad.) 

Moderna 1-, 2- och 3-rumslägenheter samt bu

tiker i nybyggda hus med hissar vid park och 

spårvägshållplats. 

Midsommarkransen 

Wranges Byggnadsfirma 
• 

Midsommarparken 4 

Tel. 451730 

D er;;shu(l ii r ett slleeelii.c1el"~ 

I 
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Rikstävlingen t\ pistol. 

Den 26 maj brakade del löst igen på alla landets 
pistolbanor och således också på Svea Livgardes 
kammarskjulningsbana, där S. A. F. håller till . 
Det gällde tävlingen å hemoctens banor i lag och 
individuellt. Ett drygt tjog amatörer mötte upp 
denna något mulna vårsändag för all skjuta om 
medaljer och plaketter. Den här gången klarade vi 
oss bäst med armepistolen i lag, medan P. Naum
burg svarade för individuella segern i klassen 
)skytlar utan pistolskyttemärke å övriga godkända 
vapen, med 161 p. av de 180 möjliga, eller 7 p. före 
närmaste man. Ett glädjeämne i denna klass var 
också vår nye medlem U. Molin, som med 152 p. 
belade fjärde piss. I armeklassen var G. Runngren 

. den lyckligaste med en 22 :a-placering för goda 150 
p., samma poäng som han sköt förra året. Han och 
Robähr och Ahlfors sköta som beredskapsmän i 
Visby, medan H. Friman fullgjorde sin tävling uppe 
i örnsköldsvik. Prislistorna se ut så här för vårt 
eget vidkommande: 

Lag!ii\'lillg : 

A I (icke förutanmälda femmannalag m.armepistol). 
11) S. A. F. 692 P (förra året 674 p.). 

B l (förutanmälda tremannalag med armepistol) . 
15) S. A. F. 404 p. (förra året 382 p.). 
Motsvarande siffror med . övriga godkända va

pen. blevo: 717 (718) och 384 (419). Med arme
pistolen ökades sålunda lagresultaten sedan 1939, 
medan Walther-männen ej skölo så bra som förra 
gången. 

Individuell tävling: 

K l. 4 A (guldmärkesskyttar med armepistol). 
22) G. Runngren 150 p. 
35) O. Holmberg 142 p. 
45) A. Weimark 140 p. 

K l. 1 A (skyttar utan märke, med annepistol) . 
34) N. Robähr 124 p. 

Kl. 1 B (skyttar utan märke å övriga vapen) . 
1) P. Naumburg 161 p. 
4) U. Molin 152 p. 

22) S. Arnell 136 p. 
34) N. Naumburg 132 p . 

Sätter 

STOPP 
• (ör skosUlning 

Halvsula med 
BERGSHUDI 

Tillverkas uv: 

A.-B. WIlH. GRbiNVAllS lÄOERfABRIK, ÄNGElHOLM 

P. Naumburg får guldplakett och Kr. 25:- , Mo
lin silverplakett och Kr. 8 :- , medan de övriga fu. 
bronsplakett. 

Nils Naumburg tog inteckningen i O"erste S. UAln mbS 
pistolpris. 

Den 29 maj 1940, då det ännu fanns ammunition, 
tävlades inom S. A. F. om överste S. Rålambs 
vandringspris i pistolskjutning för skyttar med 
armepistol enligt programmets bestämmelser. In-

01' tresset var stort; ej mindre än 22 man hade hör
sammat kallelsen att skjuta mot tavlan, tredjedels 
och helfigurerna. Nils Naumburg blev dagens se
gerherre framför uppåtgående B. Bengtsson, som 
hotade honom ända till sista figurserien. BAda hade 
handicap och sköto lika verklig poäng, 145, medan 
S. Ljungfelt sköt dagens bästa verkliga poäng med 
152 p. De bästa resultaten blevo: 

Nils Naumburg 175 p. ' (145 + 30) 
B. Bengtsson 165 p. (145 + 20) 
S. Ljungfelt 152 p. 
G. Zandren 150 p. (110 + 40) 
R. öhnell 149 p. 
Th. Keyser 148 p. 
A. Lundström 148 p. 
A. Elmqvist 147 p. 
Per Naumburg 145 p. 
A. Ericsson 145 p. 
A. Weimark 138 p_ 
G. Wrange 136 p. 
S. Arnell 136 p. 
O. Holmberg 133 p. 
Chr. Nilsson 131 p. 

(108 + 40) 
(112 + 35) 

(96 + 40) 
(101 + 35) 

O. Essler 131 p. (91 + 40) 
U. Molin 130 p . 
G. Naumburg 126 p. (101 + 25) 

.Höstlmklllen ». 

l sista stund kunde ett litet lager ammunition 
anskaffas, varför trots allt tävlingen om ovanstå
ende vandringspris för skyttar med armepistol kun
de hållas programenligt den 30 augusti. En liten 
skara amatörer hade infunnit sig på Svea Livgardes 
kammarskjutningsbana för att avverka tävlingens 
skjutningar mot precisionstavla, 1/ 1 tig., 1/ 2 fig. 

Skyttar I 
Köp CEJ 6.5 mm. gevärstolk - kontrollera 

själv gevärspipans förslitning. 

A.-B. C. E. JOHANSSON 
ESKILSTUNA 

Bel'gshlld siitter s topp för skoslituing. 

""'_ . ' 
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och 1/3 fig. Gästspelande Runngren, annaTS inkal
lad, var lyckligast med poängerna och tog med 153 
p. årets inteckning. Man sköt så här: 

G. Runngren 153 
R. Obnen 143 
Th. Keyser 139 
N. Naumburg 135 
P. Naumburg 134 
B. Bengtsson 112 
G. Naumburg 98 (82 + 16) 
G. Zandrim 109 (93 + 16) 

SPEGEL 
fOr Illstolskyttet Inom S. A. F. per 1/9 19"0. 

BrOllsnJii rkc Tavla (poäng) 

S. G. Andren ....... 44 44 37 
H. Arnell . ... ...... 39 
S. Arnell ....... ",. 4B 39 3B 
B. Berg ........... 42 
B. Burman ........ 45 42 36 
S. Ekmanner ..... . 43 43 3B 
B. Eriksson ........ 53 44 43 
T. Eskilsson ....... 36 
O. Essler .......... 42 38 37 
B. Hallert .......... 55 43 41 
B. Iwansson ........ 37 
P. Karlsson ........ 45 43 40 
W. Lingren .. 44 40 
A. Lundquist ...... 36 
A. Lundström ...... 51 44 43 
U. Molin .......... 53 52 52 
C. Nnumburg 43 
N. Naumburg 57 56 54 
P. Naumburg 59 58 54 
D. Nordeman 44 43 38 
Robähr 46 45 
C. Säfström ........ 52 49 4B 
H. Wrigge ......... 51 48 4B 
G. Zandren ........ 4B 44 43 

SlIvermUrke : 
B. Bengtsson 52 47 46 
S. Ljungberg 46 45 43 
G. Wrange ....... 50 42 

DljJlom: 

Å. 'Ericsson (Walth.) 58 55 54 
H. Friman (Arme) .. 54 
O. Holmberg (Anne) 56 54 50 
G. Hellman (Walth.) 55 54 
F. Jarre (Walther) .. 56 
Th. Keyser (Walther-) 57 55 54 
S. Ljungfeit (Anne) 55 54 54 
G. Runngren (Anne) 54 50 50 
l. Slettenmark (Para-

bellum) ......... 59 55 52 
R. öhnell (Walther) 55 

Fig. (antal tr) 
5 

6 6 6 

5 5 5 

6 6 5 

6 5 5 
6 5 5 

5 5 5 

6 5 5 
6 6 5 

6 5 5 
6 6 6 
6 5 5 

6 5 5 
6 5 5 
6 6 6 

6 6 6 
6 6 6 

6 6 6 

6 6 6 
6 6 6 

6 6 6 
6 6 

Trots ammunitionsbristen . ha sålunda erövrats 
hittills i år 14 bronsmärken, 2 silvermärken och 4 
diplom. Nu hoppas vi på mera ammunition för att 
kunna komplettera våra serier. 

Det märket 

prick . för 

skytt. 

Det representerar 

ett högklassigt fa

brikat i 

herrunderkläder, tillverkade a v 

A-B Abel Lindströms 
Tricotfabrik 

Tel. 22741 NORRKÖpING Tel. 22741 

Modernisera skjutbanan med 

HALVARS TAVELSTÄLL 

Ovanstående tavelställ - tyP Halvar - leve

reras av 08S t ill bl. a. Södennalms-Liljehol

mens samt Mälarhöjdens Skytteföreningar. 

Infordra offert. 

AKTIEBOLAGET GAVLEVER,KEN 
Tel. 43 GEFLE Tel. 3643 

Bergsllntl ih' ett s tlcccliitle·l'. 

1 

Seniorer: 

STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

IDROTTSKOMMITTEN 

Serietävlingarna maj - juni 1940. 
100m. I 400 m. I 1.soo m. l"IlSjd· I LlIngd· Trut"a I Kula Oiskus 

hOf!! hop!! .... 1'. 1 &ek . p· l aek. - I m. p. m. p. m. p. m. p. m. p. 

S"jul 

I m. p. 

13 

Summa I Placering l 
pOlnl( TeS\ •. kl ass 

Bo Mothander ... . 12,6 841 til,5 400 5,41,721 71,.0 80010,os 353 1O,S7 362 S.29 313 25,:H 327;22,92 14S
I
= 2,9G~ I 

, 
B. Danielsson ..... 00., 429 = '" 2 

- - - --
Yngre Oldboys: 

B. Sjöwall ....... · 13,6 326 63 358 1 ~'18,73 1 6 1,45 414 4,83 310 11 ,20 431 S,31 314 24,61311 28,872441= 3,02-1 I 

E. Reinius ....... 14,5 217 65,3 300 5,21,6302 1.3S 323 '." 31B 10,68 374 S,n 34S 25,H 332 35,74 346 = 2,860 2 
-

G. Fagerström ... 13, 383 -- - 5,51.8180 I,H 414 - - 11 ,22 433 9,n 425 31.674SI 40,02415 = 2,731 3 

Aldre Oldboys: 

C. W. Falk .. ..... 13, 326

1

67.2 25616,21,5 88 I ,lO 28014,49 241 1S,H 1259,24 38' 27,so 280 27.08 218 = ~,206 I 

I lt. Frunek 14,7 19568,1 2381 - - 1.1<> " 74,Of 166 -- - 7,iS 273 19,os 190 33,21 308 I~ 1.567 2 -
- 11,s5'2 - !S,f5 -1 •. 00 Th. Fredborg .... 18,6 - 1.00 48,2.47 - 5,92 147 13.82 S7 12,t4 29- 311 3 

Femkamp 18 juni 1940. 
Grenar: Fagerström: Reinius: Mo!hander: 

Längdhopp .......... .......... 5.66 m . 4BO poäng 4.84 m. 312 poäng (3 ogiltiga hOpp) 

Spjut ....... .... .. ...... ...... 42.93 m. 463 • 
200 m . .................. . ..... 25.7 sek. 496 • 
Diskus ......... ............... 30.94 m. 463 • 
1.500 m. ............... ........ 5.11.9 sek. 349 • 

• 
2.251 poäng 

34.70 m. 330 • 
28.6 sek. 302 • 
24.78 m. 314 • 
5.17.5 sek. 322 • 

1.580 poäng 

28.33 m. 

24.7 sek. 

24.89 m. 

utgick 

Som segrare utgick G. Fagerström och erövrade därmed vandringspriset för året. 

Allt inom järnvarubranschen A.DVOKATEN 

236 poäng 

581 » 

317 » 

1.134 poäng 

G. A... BISING 

1.-8. WALL Kungsgatan 48 Tel.: Växel 233815 

DROTTNINGGATAN 68 
STOCKHOLM 

Edel." SkOlllRkal'C vet att det iii' idealis kt. 

...----. ., . '. 
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Tiokamp 13, 14 & 15 aug. 1940. 
Grenar: Fager8tröm: Fru7Ick: Löwenhielm: Falk: Fredborg: 

100 meter ..... . 12.5 sek. 499 p. 13.6 sek. 326 p. 13.6 sek. 326 p. 12.8 sek. 447 p. 

Kula ......... . 9.66 m. 419 :. 7.87 m. 282 • 8.59 m. 335 • 9.19 m. 382 • 6.04 m . 155 p. 
Höjdhopp ..... . 1.44 m. 405 :t 1.31 m. 288 • 1.22 m. 213 • 1.31 m. 288 • 
Längdhopp .... . 5.72 m. 405 :t 4.45 m. 238 » 3.81 m. 127 • 
Diskus ....... . 32.10 m. 492 :t 24.40 m. 306 • 25.88 m. 340 » 12.28 m. 58 . 
400 meter ..... . 69.1 ack. 219 • 76.00 aek. 99 • 70.00 aek. 200 » 
Spjut .. , ..... . 38.50 m. 390 » 24.95 m. 189 » 25,40 m. 195 :o 13.75 m. 44 • 
Stavhopp ..... . 2.00 m. 182 » 2.30 m. 270 • 
Häck!. 110 m .. . (Samtliga startade men fullföljde ej.) 

1.500 meter ... . 6.42 sek. - - 6.42 sek. 
35 '1 

3.135 p. 896 p, l 1.976 p. 1 35 > I 
2.014 p. ~57 p. 

G. Fagerström segrade överlägset och tog ytterligare en inteckning i vandringspriset. 
C. W. Falk vann Äldre Oldboysklassen. 
På grund av alla militärinkallelser och det oroliga tidsläget var deltagarantalet i årets idrottstävlingar 

mycket ringa. 

Simtävlingen. 

Föreningens simtävling å 500 m. ägde rum den 
6 augusti i Centralbadet och gav följande resultat: 

Yngre old boys: 1. Fagerström 10.5.4, 2. Sjöwall 
11.26.6, 3. Wijkslröm 11.48. 

Äldre old boys: 1. Blix 11.26.6, 2. Lindblom 12.32. 
Fagerström och Sjö wall fortsatte och summo 

1000 m. för idrottsmärket med 23 resp. 23.34.1 som 
resultat. Löwenhielm fullgjorde samtidigt simkun
nighetsprovet för idrottsmärket. 

Berättelsen om den ensamme 
millöparen. 

Visserligen äro många inkallade och visserligen 
har det sina sidor att springa 10.000 m. på kolstybb, 
men nog hade man kunnat bespetsa sig på en något 
mera hektisk uppgörelse på östermalms idrotts
plats, när det i å r gällde den vanliga tävlingen på 
denna distans. Endast pålitlige Runngren infann sig 
på valplatsen den 3 september, åtföljd av tre funk
tionärer med papper och penna. Bemälde R. fick 
således i all ensamhet hasta runt de 22 långa, torra 
och törstiga varven utan p~~e . av medtävlare. Detta 
gjorde han på tiden 44 min. och 12 sek. - ,Nästa 
gång kommer det kanske flera långdistansare och 
springa med Runngren? 

Se Stockholms 
VACKRA SKÄRGÅRD! 

Waxholms Nya Ångfartygs Aktiebolags 

bekväma ångare med förstklassig 

restauration och matsal å däck 

ombesörja trafiken till de flesto 

platser i skärgården. 

Upplysningar om lämpliga furer, 

biljettpriser, avgångs- och an

komsttider erhållas å båtbolagets 

kontor. 

Hofslagaregatan 5 A, Stockholm 

Tel. 102700, 102750, 102755 

Berl1:slllHI sätte>' s tOI'P föl' slwslitniul1:. 

• 

• 
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REDAKTIO ENS SPALT 

Rättelse. 
I Arets program ha r intendenten, tandläkare Olle 

HOlmbergs adress angivits t ill RAnövägen 5, Åkes
hov. Då han så sällan vistas där, har han bett oss 
meddela, att hans :.riktiga:t adress är Drottning
gatan 73 A med telefonnummer 203100, vilket 
medlemmarna torde notera bAde med tanke pA pri
ser och tänder. 

E n rättelse t ill. 

Den kände storskytten W. Svahn från Uppsala 
hade i förra numret av vårt medlemsblad låtit in
föra en annons om sin :tUpsala-skruv:t , men härvid 
hade tyvärr två felaktigheter uppstått. F ör det 
första kostar skruven Kr. 6:50 (franco) med rabatt 
vid köp av 5, 10 och 20 st., och ej Kr. 5:50. som 
det felakt igt stod i annonsen. Svahn r ingde oss f rån 
Uppsala och klagade på den där kronan, som vållat 
honom mycket bekymmer och exlra besvär. Vi 
hoppas nu bara, att skruven går At lika friskt till 
det riktiga priset, så att Svahn blir nöjd med s in 
reklam hos S. A. F. Och så var skruven vänd upp 
och ner. Men det går ju att vända pA tidningen 
också ... 

Svahns adress är: Fysikum, Uppsala. 

Redaktionens spalt är mager den här gången, 
mycket mager, och mycket torr, det medgives gär
na. Men vi lova att söka återkomma med mera 
spirituella saker, så snart det ansträngande jubileet 
är över. F. Ö. är det inte så lätt att vara redaktion, 
när tryckpressar och medlemmar girigt vänta. 

Meddelanden från tryckfronten. 
Då vi icke endast trycka S. A. F: s medlemsblad 

och övriga fö reningstryck, utan även bruka vara 
red. behjälpliga med ombrytningen, få vi härmed 
meddela, att vi denna gång inte alls haft bråttom. 
Tvärtom hade vi så god tid med detta nummer, att 
vi icke kunde lAta bli att på detta lediga ut rymme 
(som skulle täckts av red.) försvara oss mot vad 
red. i ovanstående styckes sista rad säger. Vi hava 
icke påskyndat red. Red. har ej heller denna gAng 
behövt skynda på oss, varför vi hava anledning tro, 
att red. är belåten med oss, vilket i s in tur gör, 
att vi våga begagna tillfället uttrycka en förhopp
ning, att a lla S. A. F:s medlemmar ville anlita oss 
nästa gång det gäller tryCkning. Det må gälla 
visitkort, brevpapper, kuvert, tidninga r eller böcker 
_ alla s kola bliva lika kungligt bemötta som med
lemsbladets redaktör. 

E. OLOFSSONS BOKTRYCKERI AB. 
Folkungagatan 126. 

Tel.: 41 4"1 22 - 43 39 03, 

För Fältsl.oI'tarens 
sommar- som vinterutrustning ha vI mAnga 

passande artiklar att erbjuda sAsom TA.LT, 

SOVSÄCKAR, RYGGSÄCKAR, SKINNJAC

KOR 1 praktiska modeller, SKIDOR och 

BINDNINGAR, STAVAR m. m. 

II 
Allt för tältsporten I parti frAn 

JOFA,JONSSONSFABRIKERA.-B. 
MALUNG 

Nederlag i Stockholm: Drottninggatan 83 . 

VID VAL AV 

STAVLAMPOR 
och 

TORRBATTERIER 

välj 

Ackumulator-
F abri k S ak t i e b o la g e t 

. ludor 
Göleborg . STOCKHOLM Malmö 

Bel'gs hu(l iii' e tt 8Ilccclii,der. 
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:;:c '~ .. 
~.':"",,~""t>. 

Ni kan lita på 

Normal-patroner 

Rökfria .. Rost.frla 

Va'ttenl:äta 

A ... B. SvenS.k:a~Krut.faktorierna 

Landskrona 

MANHATTANS 
GUMMIREMMAR, BROMSBAND 

GUMMISLANGAR 

rekommenderas för största hållbarhet 

och slitstyrka. 

Handels A,B. Oscar Jansson 
Skeppsbron 16 - Stockholm St. 

Tel. 10 14 98 - 10 14 99 

/~==============~==============~, 

\D'AlPlAGGE~. 
fUR MÄN \ fAll 

Den :Jantc't ;:Jet ale overallen 

Med tanke på den oömma behandling en fålt· 

overall är utsatt för är det sanforiserade 

tyget det mest praktiska. Det krymper ej, det 

ger alltid samma lediga passform åt plagget och 

varar längre tack vare sin större motståridskraft. 

E"dast sanj()riJtf'ingJ1?/{irht garan
IIrar krympfri Vllra till skillnad 
från s. k. "II/äl/ad (J(h krympt". 

WÄFVERIBOLAGET [SANFORISERAD] 
Krymper icke.' 

BORÅS '-----------__ ----_________________________ J 
E. OLOFSSONS BOKTR. A.-B. 

STOCKHOLM 19.0. 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och SkyHG 

35:te årg. - föreningen stiftad den 21 september 1890 

Utdelas gratis till 
före ningens medlemmar 

Ansvarig utgivare: SVEN SVENSSON 

Nr 4, Nov. 1940 

R,daklio",". adr, .. , 
GOSTA WIJKSTROM 

lCarla~iig'n 29 - Slockhalm 
r,l. " En ,kilda Bank'n", 

b ... tad 20 "8 "5 
fönni"lI'n. pollgira S16"~_ 

Kom ihåg log- och handicapskjutningen den 10 november! (Se inuti tidningen) 

Inbjudan till pistolfältskjutning den 24 november vid Kaknäs. 
Föreningens medlemmar inbjudas härmed till höstfältskjutning å pistol söndagen den 24 

november 1940 (ej 17 nov. smo angivits i årsprogr.) vid Kaknäs enligt nedanstående program: 
HU1>Ud.<Jkjulningen omfattar fyra skjutstationer och 24 skott. 

Första stationen har r ingad figur och tjänstgör som särskiljningsmål. 
I huvudskjutningen tävlas om hederspriser samt om Chefredaktör Carl Tryggers vandrings

pris. 
Pri8skjlttningen omfattar två stationer och 16 skott. 

Resultatet av huvudskjutningen och prisskjutningen sammanlagt är avgörande för årets 
tävling om , Upsalafateh och S. A. F:s vandringspris. 

Klassindelning: 
Klasserna 9A och 9B tillhöra skyttar med 9 mm. armepistol m/ 07, 
klasserna 7A och 7B tillhöra skyttar med övriga av Svenska Pistolskytteförbundet godkända 

vapen. 
Till klasserna 9A och 7A höra skyttar, som under nästföregående år erövrat pistolskytte

märke i guld eller silver eller som tillhöra föreningens klass A. Till klasserna 9B och 
7B höra övriga skyttar. 

För att en uppdelning i klass A och B för respektive vapen skall ske, erfordras minst 3 
skyttar i varje klass. 

Anmälan vid skjutbaneunderofficerens bostad kl. 9-12. 
Avgift: obligatorisk insats Kr. 2:-, som oavkortad utgår till priser. 
Ammunition torde i görligaste mån medföras av skyttarna själva, då sådan endast i begränsad 

omfattning kan tillhandahållas å skjutplatsen. De som ej ha ammunition, men önska skjuta, 
uppmanas dock att i alla händelser infinna sig, då hopp finnes att alla skola kunna få skott. 

Kommunikationer: buss 69 från Nybroplan (Strandvägen 1) varje halvtimme fr. kl. 8. Apostla
hästar eller cykel rekommenderas. 

PISTOLSKYTTEKOMMI~N. 

.....-----. . , . '. ------
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s. A. F:s SO-årsjubileum. 
Goda tävllnga.r och lyckad fest. 

Föreningens halvsekelfest sönderföll i två delar: 
de hArda tävlingarna på Slora Skuggan samt dc 
mera vekliga sysselsättningarna på jubileumsmid
dagen. Dessa två evenemang hade av ledningen 
förståndigt nog förlagts till två skilda dagar. då de 
var och ett för sig mer än väl krävde sina män. 
Vi behandla dem därför separat i kronologisk ord
ning och börja med 

JUBILEmiSTÄ VLlNGARN A. 

Söndagen den 21 september 1940 ingick en smula 
mulen men bjöd sedan på en mild brittsommarsol, 
liksom om vädrets makter kommit på bättre tankar, 
när de erinrade Sig, alt den dagen var det som 
S. A. F. fyllde SO år. Raden av tävlingstörstande 
amatörer, gamla och unga och även s. k. lIbered
skapsskyttan, vällde kompakt förbi anmälnings
luckorna i Skolungdomens paviljong och siade om en 
hård uppgörelse. Ett sextiotal medlemmar betalade 
sAlunda utan att blinka sina insatser och trodde 
blint på sig själva, sina gevär och sina möjligheter 
i de kommande dusterna, precis som det ägnar och 
anstår en riktig amatör. 

Efter en liten högtidlighet med flagghissning och 
tal av föreningens vice ordf., major Torsten Söder
quist, satte så tävlingarna i gång i Eric Jennels 
säkra regi, då ordinarie skjutcbefen Hjelmström av 
sjukdom tyvärr förhindrades närvara. (I skrivande 
stund är han dock kurant igen.) 

Resultaten sköto omedelbart i höjden. Konkur
rensen var ~å hård, att Bertil nönnmark mcd nöd 
och näppe och 89 p. räddade sig med på 13:e plats 
i mästerskapstävlingen. Sedan gick det bättre. 

Dagens klart skinande ljus i samtliga tävlingar 
var N. S. Nilsson, som på sista tiden gjort en re
kordartad frammarsch. Nu kom han tvåa i huvud
skjutningen för klass IV (!), och vann båda extra
tävlingarna, en bravad som renderar honom årets 
inteckning i , Kaknäspokalen il, . Huvudskjutningen 
för kl. M och IV sammanlagt vanns av I. Sletten
mark, som därmed får inteckningen i H. K. H. Kron
prinsens vandringspris. K. A. Peterson gladde oss 
alla genom att vinna huvudskjulningen för kl. IV 
på goda 95 p. Han var tydligen i särskild form på. 
jubileumsdagen, om han än själv skyllde på tur, 
blygsam som vanligt. Han sköt som i fomstora dar. 

Tävlingarna om vandringsprisen för klasserna 
M och IV gåvo det sensationella resultatet, alt två 
man togo hem de fem trofeerna : Slettenmark tog, 
som redan nämnt, H. K. H. Kronprinsens pris, var
jämte han fick årets inteckningar i , Kaknäspokalen 
b för lägsta platssiffersumma inom kl. M samt i 
John Färngrens nyuppsatta jubileumspris, vari in
räknas vårfältskjulningen, jubileumstävlingarnas 
huvudskjutning och deras 400 m.-skjutning. Tre 
vandringspris i en enda , ipsjungning> alltså. -
N. S. Nilsson var då mera' blygsam: han nöjde sig 
med tvänne vandringspris, nämligen , ,t{aknäspoka
len Ib och Sjöbergs pris, det sistnämnda för sina 
57 p. på 400 m, med sex sexeltor, tre sexor, en 

femma och en fyra. Hans svåraste medtävlare i 
denna sista skjutning var E. Hellsten, som var ret
samt nära med 57 p. också tian, men med tre sex
ettor, fem sexor. en femma ocb en fyra. Konkur
rensen är hård inom S. A, F. nu för tiden. 

Med anledning av dagen hade även äldre med
lemmar inbjudits att deltaga i tävlingarna genom 
att skjuta en serie på 200 m. Som segrare i denna 
uppgörelse utgick den kände donatorn Henrik 
Kjeller med 52 p. , dymedel'st själv vinnande ett pris 
till välförtjänt omväxling mot aUa de priser, han 
skänkt föreningen under årens lopp. 

Ja, så kasta vi oss in på de digra prislistorna, 
vars toppar se ut så här: (Vi angiva även vilka 
skänkta hederspriser och förut erövrade lagpriser 
som utgingo.) 

HUVlldilkJutlllllg 
Kl. l\l (20 delt.) 

1) I Slettenmark 97 p. Göta Clvg:s tennbägare 

2) P. Naumburg 96 Sthlms-Tidn. silvertallrik 

3) A. Elmqvist 96 Slhlms-Tidn. silvertallrik 

4) E. Hellsten 94 
5) E. Rcinius 94 
6) H. Friman 91 
7) o. Löfmark 91 
8) B. Rönnmark 89 
9) B. GyUensvärd 89 

10) B. E, Gardell 88 
11) T. Dahlin 87 
12) Hj. Werner 87 

Kl. tv (26 delt.) 

1) K. A. Peterson 95 p. Sthlms Skfb:s tennbägare 

2) N. S. Nilsson 95 VästerAstallriken 

3) G. IngewaU 93 Wranges gevär 

4) N. Naumburg 93 
5) C. Riigheimer 93 
6) F. Jarre 85 
7) G. Wijkström 84 
S) N. östberg 83 
9) S. Hollberg 83 

10) S. Svedin 82 
11) G. Wennerström 82 

Kl. m (7 delt.) 

1) B, Wrange .. p. Major Söderqwsls hpr. 
2) H. Ehn 86 
3) G. Fagerström 79 

Kl. n (12 delt.) 

l) C. E, Johansson 74 p. FällskyttekAren 1906 
2) B. Bengtsson 73 
3) R. öIander 70 
4) G. Melin 70 
5) M. Rahlen 62 
6) G. Iggbon 62 

Kl, J (8 del t.) 

1) A. Eriksson 73 p. s. A. r. S. 1938 (sejdel) 

2) G. Ekström 69 
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3) l. Baumbach 67 
4) H. Pettersson 66 
5) E. Pihlstedt 66 

Aldre medlemmar 
(9 deIt.) 

1) H. Kjeller 52 p. 
2) E. D. Hagström 51 
3) H. Lundberg 50 
4) Q. Friman 46 
5) G. Drake 42 
6) A. Hessler 41 

lO-rlllgn.d tavla 
Kl. ~[ (20 deIt.) 

1) N, Hellsten 93 p. 
2) B. Rönnmark 92 
3) N. Gyllensvärd 91 
4) G. Hultkrantz 88 
5) I. Slettenmark 88 
6) E. Jennel 86 
7. A. Elmqvist 86 
S) H. Friman 86 
9) F. Georgii-

Hemming 85 
10) L. Peyron 84 

Kl. IV (19 delt.) 
1) N. S. Nilsson 95 p. 
2) S. Svedin 89 
3) N. östberg 88 
4) G. Wijkström 83 
5) G. Ingewall 81 
6) G. Wennerström 79 
7) B. Iverus 77 
8) R. Söderlind 76 
9) K. A. Peterson 75 

10) J, Lundberg 74 
11) C. Rtigheimer 74 

Kl. m (4 delt,) 
1) G. Fagerström 87 p. 
2) H. Ehn 81 

Kl. D (11 delt.) 
1 ) G. Melin 49 p. 
2) G. 199bon 46 
3) C. E. Johansson 4.6 
4) A. Friman 43 
5) G. Klingberg 41 
6) W. Lingren 41 
7) B. Bengtsson 41 

Kl. 1 (7 delt.) 
1) I. Baumbach 49 p. 
2) B. Arvidsson 46 
3) E. Abrahamsson 43 

400 m. 
Kl . . lU (19 delt.) 

1) E. Hellsten 57 p. 

S. Svenssons hpr D 
S. Svenssons hpr. In 

S. SvenssoIls hpr. I 
Kolafabr. Arornas hpr. 

Sthlms SkCb. 1939 
Göta Uvgarde 1939 

S, A, F:s hpr. 

S, A, F:s hpr. 

S. A. F:s hpr. 

Bankirfirman C, G, Cer-
vins hpr, 

2) G. Hultkrantz 54 
3) B. E. Gardell 54 

RIksskyttetävi. 1906 
Bröd. Gyllensvärda bpr. 

4) O. Löfmark 54 
5) I. Slettenmark 54 
6) B. Gyllensvärd 51 
7) H. Friman 50 
8) E. Reinius 49 
9) T. Dahlin 49 

10) A. Elmqvist 48 

Kl. IV och m (21 delt.) 
1) N ,S. Nilsson 57 p. S. RAlambs hpr. 
2) S. Svedin 56 KonlorlstfÖren. hpr. 
3) N. Naumburg 55 
4) E, Ekelin 50 
5) K. A. Peterson 49 
6) G. Wijkström 48 
7) F. Jarre 47 
8) B. Swartling 46 
9) P. Tham 46 

10) G. Mossberg 45 
11) G. Ingewall 45 

Ringad 1/S flg. 
Kl. D (7 delt.) 

1) Evert Svensson 
2) B. Bengtsson 
3) G, Klingberg 

5/ 32 
5/ 24 
4/ 26 

S. A. F:s hpr. 

Kl. I (3 delt.) 
1) I. Baumbach 4/ 18 ~. A. F:s hpr. 

Vu.ndrlllgsprl_r; 
H. K. H. Kronprinsens vpr. : l. S lettenmark 
Kaknäspokalen l: l. Slettenmark 
Kaknäspokalen II : N. S. Nilsson 
Sjöbergs Pris: N. S. Nilsson 
S. A. F:s Jubileumspris av 
1940, skänkt av John Färn-
gren: r. Slettenmark 

97 p. 
11 p. 

4 p. 
57 p. 

161 p. 

Mästerskapstävlingen motsågs med spänning, och 
när de femton delinkventerna radade upp s ig på 
skjutvallen, stodo de upphetsade protokollförarna 
därbakom och viskade tips i varandras öron. Det 
låg onekligen jubileumsluft i den höstliga atmosfä
ren, och åskådarmassan tätnade och beskådade and
äktigt de femton stora, av vilka nu den störste 
skulle koras. Favoriterna voro legio och hade var 
och en sina supporters. N. S. Nilsson hade visat 
kanonform hela dagen, Slettenmark ledde fältet. 
bröderna Naumburg brukade vara pålitliga på så
dana här tillställningar, och Bertil Rönnmark var 
ej alldeles ofarlig han heller, fastän han såg så 
snäll ut. Det visste man sedan gammalt. Dessutom 
låg nästan bela det vanliga hårdtrimmade gardet 
och vilade på hanen där uppe i gruset. Det var 
svårt att hålla sina slantar på rätt man. Svårt att 
nominera någon särskild, innan leken börjat. De 
femtio åskådarna försökte se kolugna ut men anda
des tungt i det tysta. Pappersla~par framtogos, 
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pennor vässades, ögon skärptes, kikare putsades. 
Spelet kunde börja, ju förr desto hellre, blott man 
finge visshet i stället för denna olidliga spänning, 
som trasade sönder nerverna. 

Då sågo de femton kämparna mera sansade ut: 
några pysslade med sina undel'lägg och sågo mys
tiska ut, de flesta bara sutto framme på vallkanten 
och vilade s ig och sågo sitt föregående skytteliv 
med dess få glädjeämnen men desto fler bittra be
svikelser passera blixtrevy för sin inre syn, varvid 
deras grepp om geväret hårdnade och de lovade 
sig själva att nu om någonsin sälja sig dyrt, allt 
medan en lång magcr man i kaptensuniform m/39 
lade in den ena smörgåsen efter den andra och 
gärna velat ha en pärla därtill. Han såg så mager 
ut, så att man unnade honom gärna allt han kunde 
få ... 

De femton voro från höger till vänster: 
J. Slettenmark, P. Naumburg, A. Elmqvist, K. A. 
Peterson, N. S. Nilsson, E. Hellsten, E. Reinius, 
G. Jngewall, N. Naumburg, C. Rilgheimer, H. Fri
man, O. Löfmark, B. Rönnmark, B. Gyllensvärd och 
B. E. Gardell, ett kompakt sällskap alltså. 

N. S. Nilsson visade lejonklon redan från början: 
i första långsamma serien sköt han 60 p. och i den 
följande hll8tiga 56 p. Idrottschefen Reinius hängde 
dock förtjänstfullt med på 56 + 56, medan Bertil 
Rönnmark hade 54 + 56. lngewall och P. Naumburg 
hade båda s:a 106 p. Sedan kommo de s. k. :.ömma 
tonerna:.. Fem man behövde ej skjuta mera. utan 
kunde packa in för dagen. De kvarvarande tio skyt
tarna sköto nu en haStig serie på den fortsatta vägen 
mot tinnarna och ett hiigrande mästerskap. Där 
visade Bertil Rönnmark, vad ko~a skulle. Han 
sköt 59 p., medan Nilsson fick 54, en bra poäng 
även det i den ökande nervpåfrestningen. Reinius 
sköt 50. Ingewall och Naumburg följdes fortfarande 
troget åt och gingo förbi Reinius, båda med 56 p. 
Rönnmark hade alltså tagit in hela 5 p. i denna 
serie och låg nu blott en fattig poäng efter ledande 
Nilsson. Det låg spänning i luften. De femtio män
nen och kvinnorna bakom fronten ritade i sina pro
tokoIl ... Rönnmark gnuggade till synes belåten 
sina händer före den sista och avgörande serien, 
medan Nilsson låg på skjutvallen och djupandades. 
Fotografer och en del tidningsmän hade strömmat 
till. Några lätta moln seglade i sakta mak över den 
klara hösthimlen. Där uppe föreföll allt vara lugnt. 
medan här nere . .• 

Så började finalen med de fem skotten i liggande. 
Intresset koncentrerade sig på Nilsson och Rönn
mark, klubbmästaren och världsmästaren, som ej 
hade något otalt med varandra annat än de här 
skotten. Båda sköto :.full b , och publikum andades 
ett tag igen. I knästående :.klämde:. Rönnmark myc
ket länge på sista skottet, den ende som ej var klar. 
Något i1lasinnat flygfä hade visst landat på korn
spetsen på pin kiv. Visste hon (vi ta för givet att 
det var en hon) ej vad sakeri gällde? Så gick änt
ligen skottet, ett av de mera avgörande, och flygfät 
ramlade av. - Nilsson hade 6,5,4 och Rönnmark 
tre sexettor. Den sistnämnde ledde sålunda vid det 

laget med tvänne dyrbara poäng och skulle vinna 
under a lla omständigheter med 11 p. i stående. Han 
sköt 6' och 5 -= 11 och Nilsson 6' och 2, och Bertil 
Rönnmark befann sig plötsligt stående på vallen som 
1940 års jubileumsmästare inom Stockholms Ama
tör Förening med sina 228 p. mot tappre Nilssons 
223 p. Per Naumburg hade närmat sig kraftig mot 
slutet, sin vana trogen, och stannade blott 2 p. 
efter Nilsson. Hans slutserie var jämte Rönnmarks 
dagens starkaste eller 59 p. Ingewall .och Reinius 
spurtade båda med 54 p. 

Det hade varit en hård kamp med glänsande 
poänger, och de båda huvudkontrahenterna hyllades 
också efter förtjänst. De voro inte alls ledsna på 
varandra. Jubileumsmästerskapet var svårerövrat 
och togs aven värdig. 

Slutresultatet av mästerskapet såg ut så här: 

Mästare B. Rönnmark 
2) N. S. Nilsson 
3) P. Naumburg 
4) G. Ingewall 
5) E. Reinius 
6) O. Löfmark 
7) A. Elmqvist 
8) B. Gyllensvärd 
9) I. Slettenmark 

10) N. Naumburg 

228 p. (54 + 56 + 59 + 59) 
223 (60 + 56 + 54 + 53) 
221 (106 + 56 + 59) 
216 (106 + 56 + 54) 
216 (56 + 56 + 50 + 54) 
161 
161 
160 
155 
150 

I tävlingen om överste Stig Rålambs poängpris 
av år 1939 är ställningen efter årets mästerskaps
tävling följande: 

B. Rönnmark 9 p. 
P. Naumburg 8 
N. S. Nilsson 4 
N. Naumburg 3 
I. Slettenmark 2 
G. Ingewall 2 
L. Peyron 1 
E. Reinius 1 

BETALD ANNONSPLATS 
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Jubileumsmiddagen. 
Så hade man kommit fram till tisdagen den 24 

september 1940, och ett sextiotal amatörer av olika 
å rgångar försakade den dagen sin hemmamiddag 
tog i stället på sig sin smoking och alla sina utmär
kelsetecken och gingo ned till Hotel Anglais vid Y27-
tiden för att där begå jubileumsmiddagen. Före 
malen fingo de dock hämta sina priser från jubi
leumstävlingarna, vilka voro synnerligen rikhaltiga 
och förnämliga. SkjutkommiUkn hade tydligen gjort 
sitt allra bästa för att skrapa ihop pengar för det 
ändamålet. - Särskilt hjärtligt hyllades jubileums
mästerskytten Bertil Rönnmark och hans argaste 
konkurrent, klubbmästaren N. S. Nilsson. 

Sedan applåderna för pristagarna tystnat, över
lämnade tandläkare G. Zandren t ill ordf. Stig R å
lamb en vackert textad adress från alla de under 
året tillkomna amatörerna och pistolskyttarna ur 
tandläkarnas djupa led. 

Generalmajor G. Lindström tog därefter till orda 
och överlämnade Stockholms Skytteförbunds för
tjänstmedalj i guld till Eric Jennel och dess medalj 
i silver till B. E. Gardell för uppoffrande arbete för 
skyttesaken. Vi instämma. 

Ordf. överste Rålamb hyllade så herrar Th. Fred
borg, Löwenhielm och I. Blix för deras trogna arbetc 
genom åren i idrottens tjänst och överräckte till 
dem Idottsförbundets förtjänstdiplom. 

Så kallades man till bords av den obeveklige 
klubbmästaren, som ordnat på bästa sätt med den 
timliga jubileumsspisen, ett onekligen behagligt in
slag. 

Sedan sandwiches och snaps försvunnit, höll S. 
A. F:s ordf. välkomsttalet och vände sig däri sär
skilt till föreningens specielle gynnare, grosshand
lare Sten Stendahl, till »uramatören :. och banbryta
ren överstelöjtnant Gösta Drake, till representan
terna för Stockholms Skytteförbund, generalmajor 
G. Lindström, kapten Bo Gyllensvärd och tjänste
man E. G. Nilsson, till ordf. i Skolungdomens i 
Stockholm skytteförening, rektor G. Iverus, till de 
inbjudna pressmännen Ej. Groth (Svenska Dagbla
det), K. A. Larsson (Stockholms-Tidningen), S. 
Bergman (Dagens Nyheter) och H. Lönnberg (Nya 
Dagligt Allehanda) samt till föreningens trogne 
medhjälpare ute på Skuggans skjutbana, sergeant 
Henemo. 

Föreningens vice ordf., major Torsten SöderquiBt, 
hyllade ordf. RA.lamb i ett högstämt anförande och 
överlämnade till honom som ett synligt tecken på 
alla amatörers tillgivenhet och aktning den av S. 
A. F. slutgiltigt erövrade, sägenomspunna fältskyt
tetrofen »Gyttorpskannan:.. Vi ha haft förmånen 
att av talaren erhålla en rekonstruktion av hans 
anförande, vilken vi taga oss friheten att här nedan 
å tergiva. Han var visserligen ytterst skeptisk där
emot och tycktes ej tro, att det skulle intressera 
föreningen eller glädja ordf. Själva äro vi däremot 
av diametralt motsatt uppfattning och skynda att 
förgylla vårt enkla referat med den vackra pärlan 
av vältalighet. Så här talade alltså vår vice ordf.: 

:. Mina Herrar! 

Det är naturligt, att en dag som denna i första 
hand är ägnad åt minnena och det förgångna. Vi 
äro dock dess bättre icke samlade kring en hädan
gången för att begråta eller lovprisa. Än leva vi 
och stå mitt uppe i det pulserande idrotts- och 
Skyttelivet. 

På det förra området kan vi knappast säga, att 
vi med särskild heder gå i våra fäders spår. Där 
äro vi för tillfället verkliga amatörer, och jag fruk
tar, att även den yngste av herr Westmans i Kä
lame drängar med lätthet skulle förvisa våra män 
till jumboplatserna på Stadions löparebanor. Intet 
ont i detta. Stjärnidrotten har sina klubbar och 
vå rdare, och motionsidrotten är sannerligen inte 
den betydelselösaste av idrotter. Ifråga om skyttet 
är bilden en annan. Där ha de våra på senare år 
med framgång uppträtt på både nationella, inter
nationella och olympiska skjutbanor. - Sålunda 
har Amatörföreningen under sin nu halvsekellånga 
tillvaro även haft känning av de växlingar i tids
förhållandena, som allt mänskligt är underkastat, 
och det är ju intet att sörja över. Vi försvara i 
stort sett med heder våra positioner. 

Huru förhållandena under de framfarna åren än 
växJat, finns det en sak, som icke växlat eller för
ändrats, och det är den goda anda, som alltid rått 
inom föreningen. Främsta orsaken härtill är natur
ligtvis den goda grund, som i detta avseende lades 
av sWtarna. J klart medvetande om den goda an
dans betydelse för arbetet och sammanhållningen 
inom föreningen har den sedan väl vårdats a v de 
efterkommande. så att den nu med traditionens 
starka makt vuxit sig fast i våra led och blivit en 
strålande ledstjärna i vår gärning. Även en annan 
orsak till detta glädjande förhållande är emellertid 
ej svår att finna. Om man använder salig Ernst 
Rolfs trevliga refräng: »Säg mig vem du umgås 
mä, så skall jag säga dig vem du ä':., som slagruta, 
så finner man lätt den livgivande källåder, som i 
särskilt hög grad stimulerat till bibehållen, god 
anda inom Stockholms Amatörförening. 

Och denna källåder, Herr Ordförande, är Eder 
person. 

En för alla och alla för en vilja vi gärna betyga 
dcn tacksamhetsskuld, vi stå i till vår högt upp
burne ordförande och icke minst för det föredöme, 
han alltid varit för oss. Vi se med glädje och tack
samhet upp till hans manliga och vackra karaktär 
och ridderliga sinnelag, i allt en prydnad för vår 
förening. När vi så haft förmånen att äga honom 
som ordförande under så många år, som nu varit 
fallet, måste vi ju ha varit hopplöst obildbara, om 
vi ej tagit intryck av hans gedigna person. överste 
Rålamb har beklätt ordförandeplatsen under åren 
1909-1915 och från 1923 tills idag, d. v. s. under 
en tidrymd av icke mindre än 23 år, varunder han 
med fast band och bestämd vilja, med intresse, sak
kunskap och välvilja lett föreningen. 

Det är naturligt, att vi på denna föreningens 
högtidsdag gärna velat giva vår så · mångårige ord
förande ett synligt bevis på vår tacksamhet för de 
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gångna åren och på vår höga uppskattning. Vi ha 
därvid sökt finna någonting, som skulle kunna 
erinra om föreningens liv och arbete och påminna 
om de kamrater, som mest framgångsrikt arbetat 
för dess sak. Och vi tro oss på ett lyckligt sätt ha 
realiserat denna tanke. Vi komma icke att åt Eder 
överantvarda en av de högbenta, gamla velocipeder, 
på vilka Bröderna Langborg i vår förenings be
gynnelse skuro sina lagrar; icke heller något på 
skjutbana och skyltestig uttjänat gevär, trots att 
även en sådan gammal veteran skulle haft mycket 
alt förtälja om vårt arbete. Beklagligtvis ha vi 
heller icke varit i stånd att överlämna en tillräck
ligt värdig guldplakett med namn och data. Hyllan
de maximen :Dgull är ej annat än mull, tacka vet 
jag silven, be vi Eder mottaga denna praktfulla 
pokal. Herr Ordföranden igenkänner i densamma 
den s. k. Gyttorps-kannan. Omkring den har i halv
annat årtionde stått heta strider inom Stockholms 
Skytteförbund, och den har med åren nästan om
svepts av legendens och sagans skimmer i våra led, 
tills den i fjol Slutgiltigt erövrades av föreningen. 
Inskriptionerna på kannan äro i så måtto unika, 
att det första och sista namnet är Stockholms Ama
tör Förening. Namnen tala sitt tydliga spmk om 
våra segrar och nederlag, som växlat under åren, 
varvid dock segrarna till slut stannat i majoritet. 
Vi äro också övertygade om, att vår ordförande, 
då han ser pokalen, skall för sin syn ha bilden av 
de kamrater, som i tävlan om densamma med sådan 
framgång fört föreningens färger. 

Herr Ordförande, i det jag ber alt å StockholmB 
Amatör Förenings vägnar få till Eder överlämna 
denna minnesgåva, framför jag till Eder vårt varma 
tack (ör de Ar som gått och en hjärtlig välgångs .. 
önskan för år som stunda. 

Vi hoppas att många år ännu få se Eder som 
vår ordförande och att Ni länge än må få leva med 
bibehållna själs- och kroppskrafter till glädje för 
oss och till glädje för Edra nännaste i Edert kära 
hem, som så ofta gästfritt och älskvärt mottagit 
många av oss. 

Kamrater, låt oss förena oss i ett kungligt, 4-
faldigt hurra för vår avhållne, kungligt noble ord
förande! :t 

Sedan applådåskorna tystnat, tackade överste 
Rålamb rörd för gåvan, som han lovade behålla så 
länge han lever. Därefter skulle kannan återgå till 
föreningen. 1 detta sammanhang bedja vi att få 
citera det skriftliga tack, som S. A. F:s ordf. till
ställt föreningen genom dess sekreterare: 

:t l samband med vår förenings 5O-årsjubileum 
hava kamraterna till minne av denna vår förenings 
märkesår visat mig den stora vänligheten att över
lämna den inom skyttekretsar så beryktade :tGyt
torpskannan:t . 

J ag frambär härmed till envar mitt varma tack 
och skall som kärt minne av a1las vår omhuldade 
förening förvara kannan för, att efter min död låta 
densamma återgå till S. A. ' F. 

Med kamratlig hälsning 
Stig Rålamb:fo . 

Vi kunna blott instämma i hyllningarna för vår 
ordf, och fastställa, aU på en förenings högste sty
resman beror oerhört dess moral och hållning. Kun
na föreningsmedlemmarna se upp till sin ordf. med 
vördnad, tillgivenhet och aktning, så betyder det 
allt och sätter sin prägel på föreningsandan. S. A. 
F:s ordf. är sådan. 

Generalmajor Lindström överlämnade vidare till 
överste Rålamb en si1ver-punschkåsa från Stock
holms Skytteförbund som ett bevis på dess aktning. 
Han talade dessutom om den särställning S. A. F, 
intager såsom både idrotts- och skytteförening, var
igenom dess medlemmar få en vidare utblick över 
idrottens och skyttets skilda områden. 

Ordf. Rålamb höll ett längre anförande om före
ningens liv och leverne under de gångna 50 åren 
och berättade många lustiga epiSoder, alltifmn 
S. A. F:s första tävling, gAngen HornstuU- Lång
pannan år 1890, och dess beryktade tävling mot 
Heleneborg Sportklubb med de sparade medaljerna 
fram till senare liders bravader. Talaren slutade 
med att utbringa ett fyrfaldigt leve för föreningen. 

Rektor G. Iverus såsom talesman för S. A. F:s 
:tlillebror:t Skolungdomens i Stockholm skytteföre
ning hyllade :tstorebron och tackade för det goda 
samarbete, som alltid existerat mellan dessa två 
lrogna grannar på Skuggans skjutbana. 

Redaktör K. A. Larsson talade vackert om sam
bandet Skolungdomens-Akademiska skyttet-S. A. 
F. och påpekade den mission som amatörerna ha 
att fylla som skytteledare, när de komma ut i landet. 

Advokat F. Georgii-Hemming talade på uppdrag 
av Sveriies Landstormsförbund och överlämnade 
till S. A. F:s ordf. en silverbägare med anledning 
a v jubileet. 

Ett utomordentligt intressant och roande kåseri 
angående de tidigare äventyren och allehanda mo
tigheterna för S. A. F. under genombrottsåren hölls 
av överstelöjtnant G. Drake, mannen som introdu
cerade skyttet inom S. A. F. och som gick med full 
fältutrustning sträckan Stockholm- Göteborg. Vi 
till åta oss här nedan återgiva en del av hans be
rättelse. Tyvärr framgår ej därav hans målande 
framställningssätt: 

Talaren berörde bl. a .det motstånd han mölte 
vid introducerandet av fältskytte med gevär för ci
vila, våra dagars så livligt omfattade skyttegren. 
Det ansågs på den tiden vara livsfarligt släppa ut 
icke-militärer på sådana tillställningar. Det är dock 
kanske ej så mycket alt förundra sig över, då den 
allmänna skjutskickligheten ej nämnvärt höjdes av 
de 4 (fyra) skott, som den värnpliktige hade att. 
skjuta eller rättare sagt avlossa på den tiden. Ladd
ningen verkställdes härvid av det stamanställda 
befälet, som med diverse mustigt tal fingo delin
kventerna alt fortast möjligt få iväg de makabra 
skotten. Ju förr desto hellre, bara de fyra skotten 
kunde redovisas för höga vederbörande. 

Drake hade det också besvärligt med sin s. k. 
:tsafety:t-cykel, när det gällde provtur på Stock
holms gator. Han hade en förståndigare kamrat, 
80m höll sig till Djugården med ett dylikt ekipage. 
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Drake höll på att få arrest för cykelturen, anmäld 
aven för regementets ära och anseende nitälskande 
officer, men räddades av sin förstnämnde kamrat, 
en duktig officer, som just skulle bliva major. Den
ne påyrkade att man även skulle ge honom arrest, 
om Drake bleve dömd därtill. Dänned fick det hela 
bero. Båda de skyldiga klarade s ig till slut. 

En annan episod från denna Ud utspann s ig i 
J önköping. Dit hade Drake kommit som medlem i 
en kommission från Stockholm och V. G. Balck för 
att medla med en kommitte från Göteborg och Sig
frid Edström angående sammanslagning av de två 
idrottsförbunden i dessa städer, Svenska Idrotts
förbundet och Riksidrottsförbundet. Innan Drake 
gav sig in på förhandlingarna påyrkade han, ut
hungrad av tågresan, att man först skulle äta fru
kost. Så blev det också och :Denligt den tidens sed:D 
tog man en sup eller två till maten. Stämni ngen 
steg, känslorna hlevo vänligare, och det hela ord
nades till ömseSidig belåtenhet redan under fru
kosten. 

ytterligare en glimt från den tiden gav Drake, dA 
han berättade om dragkampstävlingen vid Olympia
den i Stockholm 1912. Aret dessförinnan hade han 
varit över i London och sett, hur de engelska lagens 
kaptener arbetade. De stodo ej hos det egna laget 
utan uppehöllo sig på motståndarsidan, noga stu
derande antagonisterna, och vid lämpligt tillfälle 
gåvo de tecken till de sina att hugga i. :tDet där ska 
vi väl råda bot fön tänkte då Drake tyst för sig 
själv. Vid hemkomsten föreslog han Idrottsförbun
det att i de olympiska reglerna justera det hela, ett 
förslag som egendomligt nog omedelbart godkändes. 
Stockholmspolisen drog sedan obönhörligt upp 
engelsmännen i finalen. Dessa satte sig ned av ren 
utmattning ... Detta kunde Drake övertyga sig om 
på nära håll, ty han var själv domare. 

Under middagen anlände följande telegram fmn 
fören ingens höge beskyddare H. K. H. Kronprinsen, 
som därmed tackade för hyllningslelegrammet frAn 
S. A. F.: 

:tMitt varma tack tillika med en mycket hjärtlig 
lyckönskan på jubileumsdagen. 

Gustaf Adolh 
Därjämte upplästes en del telegram från amatörer 

i förskingringen, bl. a. från f. d. skjutchefen Yngve 
Zachrisson i Malmö. 

För den musikaliska underhållningen svarade 
tandläkarna Bo Eriksson och Olle Holmberg, den 
förre såsom utmärkt sångare, den senare som 
ackompanjatör. Sånger som :tMin stamfar hade en 
stor pokab, :tZwei Grenadiere:t och :tMorgon :t upp
skattades livligt av det belåtna auditoriet. 

Skalden Thure Keyser befäste yttermera sin ställ
ning som S. A. F:s specielle :ttrubadun genom att 
föredraga följande verskrönika om aktuella hän
delser: 

Hell, ärade gäster och klubbarnatörel' 
det är bara en enkel pistOlskytt som slör er 
då vi kommit till punschen och kortklippta mockan 
och i väntan på tåget ej få glömma klockan. 

Ja, de' e' då man säger att ordet är fritt 
- där aktar sig prisnämnden säkert för kitt -
bland hå rdföra herrar som säkert de' e' 
som äro kamrater i skyttets arme. 

Det var några gubbar i artonde "Seklet 
som hade det ensamt och tråkigt och jekligt 
- som representanter för sportens primörer 
de bildade sällskapet stans Amatörer. 
Se'n dess har ju klubben sej växt och förgrenat 
- dock är jubileet jämt tre da'r försenat -
men småsaker fäster väl ingen sej ve' 
ty vi e' ju soldater i samma arme. 

I idrottens hävder har S. A. F. ristat 
då dess Amatörer på banorna kvistat 
- en Langborg i Långpannegången blev etta 
men tro ej att bragderna räckte med detta. 
Vad tiden väl framskred så lät det så här 
- :D nu ska' Amatörerna skjuta gevän 
ty vi vill ock visa att även vi e' 
en strävande t illgång för skyttets arme. 

SA gingo väl åren i övlig förkovran 
och medlemsantalet steg sakta vid sovran. 
Det blev militärernas öde förunnat 
civilisternas leder betänkligt förtunna. 
När överste Rålamb en dag tog befälet 
så var det ju bara det solklara skälet 
att där ledare går följer mannarna me' 
som goda soldater i Skyttets arme. 

Det är ett ordspråk som säjer att ungdomen rasar 
kanske mången sej ännu om skytte förfasar 
men om någon väl gripits av skyttels förtrollning 
:så är det väl främst l vår överstAthAllnlng. 
Herr Nothin som en skyttarnas främste drabant 
ger syn för den sägen som talar så sant 
ty säj mej en drabbning där ej han är me' 
den sanne soldaten i skyttets arme. 
Det jäser i landen i dagar som dessa 
och alla beslutsamma värjorna vässa 
- dA det började lukta en smula av krut 
kom tusenden ut för att göra debut. 
Det var män som i åratal skjutchansen haft 
men i stället berusats av avrustningssaft 
- få vi blott dem behålla så kan även de 
bli goda soldater i skyttets arme. 
Vad är väl arme - om än sexsiffrigt tal 
om inte vi hade en egen gen'ral. 
Herr Lindström ses ofta på fällskyttestig 
sej frampraktisera, så spänstig och vig. 
Vi minns generalen j åren som gått 
hans entusiasm båd' i gult och i blått. 
Om något skall sägas så bör det bli de' 
att han e' soldaten i skyttets anne. 
Amatörerna idka ej skytte allena -
det finns faktiskt gubbar som springa och träna. 
Med anor från Parken och Stadions bana 
har idrotten blivit en lust och en vana. 
Se blott gamle Fredborg, fastän ej någon sprinter, 
Öslennalmsbanan gnor ifrån vår och till vinter. 
Fastän fotbolls publiken nog spottar sitt spe 
det når ej soldat i vår idrottsanne. 
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Jag nämnde väl nyss alt intresset sej grenar 
från kOlstybb och grusvall till isar och stenar. 
Vad vore väl S. A. F :s representation 
om inte vi hade en curlingsektion. 
Säsongen e' kort, men dess längre man raslar 
_ de måste dom göra 80m sopar med kvastar -
Se, när vi bli gamla vi kanske få se 
att curlingplutonen har blitt en arme. 

På senare lider har även pistolen 
fått plats i programmet såväl 80m i solen 
men länge stod Friman som ett i tabellen 
och man tävlade oftast allenast på kvällen 
men när så polisen såg rält på tendensen 
amatörreferensen salt fart på licensen. 
Numerären har växt, resultatena me' 
för vi e' soldater i samma arme. 

Ej länge vi sköt i blinderingens sand 
förrän fler reflektanter fick bloda sin land. 
Då kom Pelle Karlsson med färska accepter 
på 60 hurtfriska skytteadepter 
de' va' tandläkarkåren med Gunnar Zandren 
som stormade fram som en fotbollskapten. 
Om kulorna först gick en smula breve' 
nu träffar dom pricken i skyttets arme. 

Om en gång våra barn skulle ställa en fråga 
när 50 vi fyllde och huru till råga 
då kan vi blott svara, de' va' i de' laget 
när Åström blev chefen för Spårvägsbolaget. 
I framtiden hoppas vi att dom ej slarvar 
utan håller ett öga på bromsar och skarvar 
för vi veta att Spårvägens mannar ju e' 
en storartad tillgång för skyttets arme. 

Jubileet sköts in under bössors salut 
där mången förgäves sågs öda sitt krut. 
Då hösten stod redo med ronnbärens blom 
sågs Rönnmark hårt kämpa mot tavla och bom. 
Nils Nilsson sågs länge de eldskurar tåla 
han tog sej en paus och även en kola 
trots mästarens press var han glänsande me' 
som god musketör uti skyttets arme. 

Ibland veteraner och pampar från förr 
idag har ett lejon trätt över vår dörr 
nu måhända gammal men ändå den rake 
överstelöjtnant och gångaren Drake. 
Bland stans redaktörer ett strålande ess 
som läser vår tidning när den gått i press 
den svenske Sven Svensson som alltjämt ju e' 
den trogne soldaten i skyttets arme. 

Bland dem som har hyllats med känsla och rätt 
är Grosshandlare Stendahl som numera ett 
vart år ett gevär vi brukat att få 
fast på senare tider det råkat bli två. 
Majoren, herr Söderquist, såg man nyss kånka 
en glänsande pjäs och en skinande stånka 
som överste Rålamb vi gärna vill ge 
ty han är vår Soldat i vår, skytteanne, 

Vi få inte glömma en vän här j kväll 
vå r Kungl. Sekter och Skytten Gardell 
idag fått en erkänsla ifrån förbundet 

för sättet att vårda det andliga pundet, 
Vår elake herre, herr J ennel, ju även 
fått glänsande penning i valkiga näven 
men de få vi väl alla om blott vi e' me' 
än 50 år uti skyttets arme. 

Ordföranden gav oss en kort historik 
över vårt S, A. F:s minnes relik. 
Vi hört att det blivit bAd' rosor och ris 
både vin såsom vatten blev tävlandes pris, 
Man skall inte yvas för fädernas ära 
men fädernas särmärken få vi dock bära 
de vara, vi äro, väl veta vi de' 
vi äro kamrater i samma arme. 

Dessutom var han skyldig till följande > Visa för 
dagen>, som med acklamation sjöngs som allsång 
vid bordet: 

Mel.: Möte i monsunen, 
I Amatörers namn vi samlats t ill en högtidsfest 
för att jubilera, sjunga och ta' ton -
låt oss sjunga några verser medan glädjen är som 

bäst -
ädla känslor föder sång i vår nation. 

Se, åren de gå, vi bli gamla lite' var 
uti tinningen re'n lyser gråa strån. 
Men vårt ynglingahumör det har vi ändå alltid 

kvar -
kanske undrar mången var vi får det från? 

Jo, det är vår vila stjärna som du ser på vår t 
standar, 

som är upphov till vitalitet och spänst , 
den har alltid varit ledfyr alltse'n våra ungdomsda'r 
har vi lyckats är det , Amatörs> förtjänst. 

Nittitalet i september skrevs vår stjärnas dopattest 
utav män med mod i hjärta och i bröst, 
därför skall idag vi fira alla tiders stolta fest, 
medan vindarna hörs spela upp t ill höst. 

På kolstybbens banor och skyttevallens grus 
Amatörerna har framlevt sina da'r , 
och vår framtid ter sig ännu mera lockande och ljus 
närsom curlinggänget grepp om stenen ta'r. 

När söndagsmorgon kommer gå vi opp ur vår paulun 
och tar pjäxorna och overallen på; 
ge ej efter för vår varma säng och bönerna från frun: 
inte gå, inte gå, inte gå, 

Och när sen vi återvänder, ha vi solsken i vårt s inn', 
maten som vårt viv har gjort den smakar bra, 
vi ha strålande aptit och röda rosor på vår kind, 
hipp hUlTa, hipp hurra, hipp hurra! 

Vi gläds, Amatörer, åt 50 runda år 
och vår stolthet känner ltnappast någon gräns 
Vi skall hedra vår förening, ock den tid som återstår, 
därom är vi - nu som allt id - överens, 

Se, greppen ha hårdnat kring kolvar och gevär, 
mången Amatör står troget vakt >nånstans~ , 
men vi sänder Er en tanke, Ni som ej kan vara här 
det är så'na män, som ger å t stjärnan glans, 

( Forts, å sid, 13.) 

-

Klädsel : 

KAVAJKOSTYM 

Som ett led i den påbjudna, stramare livs

föringen, föreskriva klubbmästarna nu alltmera 

»KLÄDSEl KAVAJKOSTYM ». 
, 

Hur en kavajkostym blir till är redaktionen 

denna gång j tillfälle att visa sina medlemmar 

å följande sidor bildmontage från 

WIDENGRENS I 
o 

VINGAKER 

(Foto : Riwkin ) 

~"" " .'r ~ 



Wid~ngrens i Ving~kcr ar ett stort 
företag inom konfektionen Här
ovan dir. 1'. W. Widengren, k:iml 
race rförare, mM fad~Tns porträtt. 

Mod~llmönlltret skapas av mod~ll· 
akllraren A. Welander. 110m efter 
att ha klippt det, trimmar d~t t ill 
fulllindning, 

Modell~n flrdlg - och repr{'~n
tanten och modellskäraren hoppas 
på att den skall bli den kommande 
5lIsongens sl.Icds 

I SVENSK FUll TRÄFF I EN HERRKOSTYM VAR ~O : e SEKUND 

Räknar man äv~n med det Indultri~llt betonade 
h~marbete. !10m försi"~r I konf~ktiona- och fa· 

brikssömnadsbranschen kommer man till det f Orv'. 
nand~ faklum, all konfektlonslndu$tri~n nJst den 
mekaniska verkstad$industri~n Ir Sverlg« ,tönta, 
sett ur sysselsättningssynpunkt, Ar 1938 r~kn.de 

den över 36.000 sysselsat ta, medan de m~kanuka 
v~rksUderna l~go god etta med över 80.000 an
sllllda. Forst p;\, tredj~ och fjärde plalll kommo 
»gverken och Järn· «h stJ.lmanufaktur. Ut ca ta 
en titt p;\, konf~ktlon~n. Om n~got torde vii klldfa. 
brlken vara vlrd alt .ynas lilet narmare i sömmarna! 

En ny_modell diskuteras av repre· 
sentanten B. Dahlin med modell
skäraren Arthur Welander. Re
sandena känna kundkretsen bht' 

Säker hand fordras av den som 
skall krita ut modellmönstret p~ 
tygpackarna. DJrav hänger hela 
fabrikationen. 

Por massfabrikationen ansvarar 
driftsingenjören Efre Lindvall. 
som riktar In de löp~nde bandens 
arbetsmoment 

Den nya fabriken, den yngsta I 
landet, samlidigt !10m Wldengrens 
är den lidsta fabriken Inom bran' 
schen. grundlagd 1877. 

En elektrisk skrllddarsax, eller 
rällare lagt dg Iklir ut modeller
na ur tyget. Vid maskinen: t ill
skära~n Knut Flack. 

Tygrullarna koras In IHl tHlsklir;!
ren I den stora arbel$$3len av la· 
gerbllr!idet Tore Kvist Inga Imll
packar! 

Tyget är ett viktigt spöl'$mål, 110m 
här diskIlteras av rep resentanten 
Robert av Uhr och lagerchefen 
Axel Grahn. 

Innan modellen är färdig provar 
hr Welander Ilt kavajen p~ en 
provdocka för all kllnna korrigera 
eventuella fel. 

~lodellens sniltmönster ha bllvlt 
noggrant tillklippta l olika stor
lekar och hänga nu l v1lntan pl 
det Slora modellagret 

Alla tillbehör riktas och insorte· 
ras hlr av fröken Mary Anders
son, varefler de direkt gä in i det 
löpande bandet 

Första momentet är sömsyning 
och hllr en av damerna bakom det 
Jobbet Aina Zeiu, som arbetar 
med sklckllghet och fart 

79 olika arbetsmoment finnas på 
del löpande bandet lör kavajer. 
av vilket vi hllr se en översikt. En 
kavaj bHr Inom fabriken färdig 

PIckeringen av kavajens bröst· 
parti är en betydel5efull detalj. 
som här på bilden sYS6eldlter 
Stina Eriksson 

var fjllrde minut. elt par byxor 
varannan och en väst var l 'I. mi. 
nu\. Med den lakten kommer man 
normalt upp till en kapacitet av 

T~ckllng av valtolinet kallas 
delta momen\. Vattolinet betyder 
Ilndermaterl,lIet i kO$lymema 
eu arbete som .Inte syns. 

500 kostymer om dagen och 2.600 
pr vecka Fabriken sysselsätter 
610 personer och ,III J r ytterligt 
metodiskt och rationellt anordnat 

Kragen riktas av K G Flack, som 
Inte bara gör kJlder utan ocllsJ 
Ir berömd center l VlngAkerl fot_ 
bollslag (.-ORTS. NAITA 11 0 ... . ) 
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Grammofonchef och telefoni.t hos 
Wldeng~n. lir fröken Mal $chll,,
ger. Sex grammofonprogram dag· 
IIgen sändas ut I lokalerna. 

Arbetet fortsätter. När ärmen är 
Isatt provas den ytterligare i pass· 
formen . Greta Röök a,nar sak· 
kunnigt axeln och ~rmen. 

Äldste man _ skrlddaren R. O. 
Johansson. 76 år gammal - har 
en mång'§rlg praktik även Inom 
det hantverkamllulga skrädderiet. 

Med musik gAr arbetet som en 
Vingll.kers-dans, tycker Lisa Lan
son. Stilt!.sUken har Ull och med 
bevisat att hon har ritt. 

Det löpande bandets lindstil t lon. 
Sedan kavajen I:enomgått alla sina 
79 arbetsmoment når den slutligen 
fram till slutstiltionen. 

Till veteranerna Inom sk~ddar' 
skrået hör också skräddaren Mar
tin Kvist. Hantverke t _ troll ra· 
tlonallserlngen 

I personalk/:lket rh personalen 
sina portloner IV lirter och flask 
den tondag, då VI kom på besök 
rör en l id ledan. 

Byxorna .ya pA ett annat löpande 
band och hlir" de alg ett perfekt 
Angpreaaat bYXVKk av preSlIaren 
Röök. Det Angar om Röök. 

Innan kostymerna gä Im lagret 
synu de noggrant. Chef för den 
viktiga grlnaknlngl lvdelnlngen är 
hr Erik Lennartsson. 

PerSQnalen har egna lunchrum 
och i dem serveras lunchen I tvll. 
omgängar. Maten lämnas av före
tilget tJI! självkostnadspris. 

Yngste Röök. l ~ år, tränar lig för 
det löpande bandet genom alt lY 
metervis med slåar pä den elek
triska maskinen, 

De färdiga kostymerna rull .. se
dan in på lagret. där de hIIng .. 
upp på galgar för att $å ex~ie~ .. 
undan för undan. (Folo: R""lI:m.) 

STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 13 

Kamrater, ohoj, må vi mangrant sluta opp 
kring vår svenska flagg, den gula och den blå, 
må det blåsa, kända tecknet, från vAr spiras högsta 

topp 
Amatörers duk med vita stjärnan på. 

Vid nachspielet debuterade Tore Wanselius som 
solosångare och inhöstade hörbara applåder. 

Bakom det hela, arbetande i det tysta bakom ku
lisserna och med alla trådar i sin hand, stod klubb
mästaren N. S. Nilsson, tillika storskytt, som haft 
en bråd och pressande tid för att f A maskineriet att 
fungera. Vi som bara njöto av den andliga och le
kamliga undfägnaden, be att få bocka oss och tacka 
honom för allt hans klubbmästarnit, en sak som dc 
ätande och drickande vanligtvis ej tänka pA. 

Samarbetet mellan klubbmästaren och Direktör 
Ljungqvist på Anglais resulterade i en fullträff å 
det kulinariska området. Vi vänta oss mycket av 
100-Arsjubileet på Anglais. 

När vi gingo hemåt på nattkröken, mer eller 
mindre belamrade med hederspriser och med all
sången ännu ljudande i öronen, kommo vi överens 
om, att det varit en riktig jubileumsfest i kretsen 
av riktiga kamrater, en sådan fest som behövs för 
att stärka banden mellan det förflutna och det när
varande och som kommer oss att vid milstolpen 
hejda oss ett ögonblick i nutidsjäktet och blicka 
tillbaka på den väg vi tillryggalagt. Den befanns 
vara lång och händelserik och det vi åstadkommit 
tycktes ganska gott. Kan man tycka sA vid ett ju
bileum, bådar det gott för framtiden, även om dct 
närvarande är litet osäkert. 

Gösta Wij~tTl.Im, 

Pressröster. 
Vi kunna ej neka oss nöjet att återgiva några 

brottst.ycken ur huvudstadspressens funderingar an
gående S. A. F:s jubileum: 

, Hur många kilo guld har S. A. F. tagit på 
50 år?, (Sv. D.) 
... , Men 'amatörerna' ha haft all idrot.t på 
sitt program och studiet av medlemsmatrik
larna blottar massor a v idrottsnamn, som med 
ett i idrottskretsar nött uttryck kunna kallas 
legendariska., (Sv. D.) 
... , En smula malört kan man, om man vill, 
droppa i S_ A. F:s jubileumSbägare - det 
skulle vara att ingen av föreningens t.iokam
pare enligt medlemsbladet fullföljde 110 meter 
häck i Arets klubbmästerskap. DA har man 
hyllat gångna tiders friidrottskämpar på den 
nuvarande skytteföreningens bekostnad. Och 
det tål dess skyttestandard vid. ' (Sv. D.) 
... , Nu för tiden förekommer fören ingens namn 
huvudsakligen i samband med skytte. Under 
s ina tidigaste Ar var den emellertid landets 
ledande idrottsförening och hyste hos sig se-

kelskiftets mest prominenta idrottsmän. En 
stor insats har den ävenledes gjort genom de 
framsynta initiativ den tagit, vilka bl. a. syf
tat eller lett till sådana resultat som skapan
det av Riksidrottsförbundet, landstormsrörel
sen och införandet av fältskyttet, _ (N. D. A.) 
· .. , Det är sålunda en lAng och hedrande bana 
i idrottens och skyttets tjänst, som amatö
rerna ha tillryggalagt, då de dcn 24 ds samlas 
på Anglais för att hugfästa minnet av sin 
förenings stiftande. Och ännu i sitt jubileums
år står föreningen stark i den idrott, som 
ligger den varmast om hjärtat, skyttet. Dc 
individuella segrarna i fjolårets och Arets 
förbundsmästerskap i skolskjutning genom P. 
Naumburg och Björn Zachrisson visa, att ännu 
lever den rätta 'amatörandan' kvar" (N.D.A. ) 
· .. , För övrigt bidrogo sAngare och skalder 
till att göra jubileumsfesten t ill ett minne 
värdigt den anrika föreningen., (D. N.) 
· .. , Amatörerna fira i vAra dagar sina trium
fer i skytte - där de f. ö. på sista tiden visat 
rent 'professionella' talanger. Men i den svens
ka idrottens barndom var föreningen den le
dande och banbrytande, och det kunde icke 
hjälpas, att hågkomsterna från den tiden , i 
den form de under aftonens lopp serverades 
av dem som då voro med, nuvarande ordf. 
frih. Stig RAlamb och f. ordf. överstelöjtnant 
G. Drake, satte sin prägel på festen. Och det 
var inga tråkiga minnen., (N. D. A_) 
· .. , Stockholms Amatör Förening - före
ningen av rektorer, läkare, tandläkare och 
ingenjörer, som tagit skyttc till ain hobby 
firade på tisdagen sin 5O-Ariga tillvaro. 

:-: 
När detta skrives, sitter säkerligen hela 

jubileumaauditoriet och berättar gamla min
nen. Men när detta läses, är en god del av 
medlemmarna i färd med arbetet för morgon
dagen, för framtiden. Om vi känna Amatörer
na och Amatörledarna rätt., (Sv. D. ) 

MEDDELANDEN 
FRÄN 

STYRELSEN 

Nya medlemmar. 
Den 24 okt. 1940. 

Herr Bo Andren, herr Knut And~n, ingenjör Torkcl 

Bawnbach, direktör Sven Carlberg, stud. Folke Eden

hall, herr Sture Flink, med. doktor Åke Lundberg, ci

vilingenjör Otto Mannerstråle, herr Harald Skogström 

och bankdirektör, friherre Sven Raab. 

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

SKJUTKOMMITTEN 

l\ledlemmarna erinras om tidningen 
SVENSKT SKYTl'E, som utkommer med 
36 nmomer pr år. Helårsprenumeration 
endast kr. 4:-. 

Se noga till att v8lmet före skjutningen 
är väl genomdraget. Inolja V8tmet väl med 
INGOL VRIH!Rolja och vapenfett efter slu
tad skjutning. så bibehålles vapnets goda 
skjlltegellskaper. 

l\fodernisera skjutbanan med den nya 
konstruktionen av HALVARS TAVEL
STÄLL, SOm tilh'erkas av AB. Gavle\'er
ken, Gävle. 

Lag-handicaptävlingen 
äger rum söndagen den 10 november på det sätt 
och enligt de bestämmelser, som angivas i årspro
grammet. Anmälan till tävlingen skall således göras 
tävlingsdagen senast kl. 10,30 f. m. - Det om
ändrade programmet för Stockholms Skytteförbunds 
fältskjutningar har gjort, att tävlingen måst upp
skjutas till denna dag. Vi hoppas dock på det sed
vanliga heta intresset för denna roliga och spän
nande tävling om lagpriser och individuella trofeer. 

Men kom ihåg dc fordringar för deltagande, som 
stä t å rsprogrammet. Dc är obönhörliga. 

ÖVUIUg88kJutnl ngarna m ed gevär rortsätta. heh~ 
lIovcmlter. Skjut fiirdlgt! 

Stockholms Skylteförbund har uttryckt en ön
skan, att föreningarna måtte fortsätta med sina 
övningsskjutningar hela november ut, vilken ö~skan 
S. A. F. beslutat efterkomma. Föreningen utsträcker 
därför sina övningsskjutningar å gevär att omfatt..n 
även söndagarna den 17 och 24 november, varför 
s ista chansen att komplettera märkesserierna eller 
att)skjuta s ina femtio skott för anslaget blir sist
nämnda dag och ej den 10 november, som angivits 
i programmet. Skjutkommitten hoppas dock, att 
medlemmarna ej uppskjuta denna komplettering i 
onödan utan snarast möjligt efterkomma den upp
maning att skjuta färdigt, som dess sekr. redan 
utsänt. Det hela blir alltså mycket en det goda 
skyttesamvetets sak. Vi hoppas och tro att detta 
hos amatörerna fortfarande är mycket käns ligt. 

Björn Zachrisson blev rörbundsmästare 
med stort rönsprl\ng. 

Arets förbundsskjulning den 18 september blev 
en stor triumf för S. A. F . genom goda individuella 
placeringar i dc flesta täVlingar och klasser, genom 

andraplatsen i lagtävlingen men framför allt genom 
att Björn Zachrisson sköt så bra hela dagen att 
han blev mästare hela 11 p. framför närmaste man. 
I pressen har redan förut strötts rosor för Zach
risson och hans bedrift att besegra hela det stock
holmska skyttegardet på hemmaplan, en uppgift 
som torde tillhöra det allra svåraste i skytteväg 
här i landet. Vi skola därför ej här I> breda pb allt
för mycket, ty vi känna mästerskytten så pass att 
vi veta, att han ej är svag för smicker. Vi vilja 
blott berätta, att hans äldre broder Carl·Gustaf, 
som ej heller är alldeles främmande för armegevä
ret, redan på den tiden, då han i Uppsala insatte: 
Björn i skyttets finesser, hade på känn, a tt den 
unge man, som han på det sättet l'ammade UPPI>, 
skulle komma alt växa honom över huvudet, ty 
Björn höll redan då ihop skotten på ett sätt, som 
varslade om stora saker i framtiden. Som bekant 
har han hunnit med en hel del i skytteväg sedan 
dess. Björn Zachrisson tillhör det fåtal gudabenå
dade Skyttar, som bara skjuta bättre ju mera spän
nande täVlingar det gäller, alltså i s ituationer, då 
en vanlig enkel skytt helst ville slänga geväret och 
springa ifrån valplatsen. 

Och här sLAr han nu som nybakad mäster
skytt i landets största skylteförbund. - Vi ha bara 
alt plocka ett fång av sommarens sista blomster 
och kasta framför hans väl insuttna skyttekängor 
och tacka honom för att han just nu till S. A. F:s 
jubileum hade vänligheten att taga hem mäster
skapet och dymedelst visa, att femtioåringen är 
ganska kry i alla fall. 

I skuggan av Zachrissons prestation bleknade 
kanske övriga amatörers bravader något, men det 
var en ovanligt jämn samli ng föreningsmedlemmar, 
som voro ute på Skuggan den söndagen och käm
pade om poängerna i blåsvädret. Dc höllo sig väl 
framme på prislistorna och i mästerskapet kvar
stodo två till finalen och fyra till semifinalen. Kalla 
fakta sågo ut så här: 

l\I i istcrskupet: 

1) B. Zachrisson 
3) B. Rönnmark 
9) I . Slettenmark 

12) G. Hul tkrantz 

UlIyuililkjut ni Ilg: 

Kl. IV A: 5) r. Slettenmark 
7) B. Zacbrisson 

19) B. Rönnmark 
25) O. Löfmark 
31) G. Hultkrantz 
41) B. E. Gardell 
44) N. Hellsten 
49) A. Elmqvist 

Kl. IV. B: 7) G. A. R ising 

Veteraner: 4) Hj. Werner 

Kl. llll: 2) B. Wrange 

230 p. 
218 
162 
155 

97 p. 
96 
94 
93 
92 
91 
91 
90 

93 p. 

82 p, 

93 p. 
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E~tratiivllng: 

Kl. IV A: 21) O. Löfmark 
Kl. IV B: 2) S. Svedin 

50 p. 

53 p. 

Lagtävling: 
2) S. A. F. medel poäng 90,4 p. 

G. A. Rising erävrade i och med årets Skjutning 
riksmedaljen i guld, det svenska skytteväsendets 
högsta utmärkelsetecken, vartill vi gratulera. 

Första höstfäJtskjutnlngen. 

Den 13 okt. började höstfäItskjutningarna uppe 
i de vid det här laget välkända markerna vid Ro
sersberg. Det enda, som inte var välkänt, var s ista 
målets premiärfigurer, 1/ 4 fig. i profil, gråa i grått. 
Målen voro 1/ 6 fig. 90 m., 1/ 8 fig. 120 m., 1/ 2 fig. 
360 m., 1/1 fig. i sida 345 m. och sagda nyheter på 
240 m. MästerSkapsfordr ingarna blevo 21 tro 

Pelle Naumburg sköt bra som vanligt, så bra att 
han med s ina 27 tro belade andra plats i klass M. 
Bland övriga amatörer, som skötte s ig bra, nämna 
vi de gamla fältskyttarna E lmqvist och Löfmark 
samt Tore Wanselius, som fick 22 tro med förargliga 
2 tro på den tämligen lätta halvfiguren. Annars 
så ... När han smält detta, vilket brukar taga unge· 
fär 14 dagar, kommer han säkert igen. 

Det hela såg ut så här på papperet : 
Kl. M: 2) P. Naumburg 27 tro 

7) A. Elmqvist 26 tro 
16) O. Löfmark 24 tro 

Kl. IV : 19) T. Wanselius 22 tro 
Lagtävlingen om Dre1(les Minne: 

5) S. A. F. medeltr. 20,60. 

Bröderna. Naumburg I akadem isk högform. 

Redaktör K. A. Larsson talade vid jubileumsmid
dagen om sambandet mellan det akademiska skyttet 
och S. A. F. Och däri gjorde han rätt. Ty tänk så 
många amatörer, som gjort goda insatser, när de 
akademiska kretsarna haft sina uppgörelser med 
a,·megeväret. Vi nämna blott J. Lagergren, C. G. 
Zachrisson, B. Gyllensvärd, B. Perman, Bertil och 
Lennart Rönnmark. Och nu i år komma två bröder 
och amatörer och göra rent hus vid de sedvanliga 
akademiska mästerskapstävlingarna. De likna brö
derna Rönnmark däri, att de omväxlande »straffu 
varandra, det må gälla gevär eller pistol, och att 
den yngre brodern skjuter sina bästa resultat, när 
det gäller fältskjutning. Bröderna Rönnmark bruka 
tävla om insats sinsemellan. Hur dessa bräder ha 
det ordnat i det fallet, är oss ännu ej bekant. Med 
I>dessa bräden mena vi Per och Nils Naumburg, 
årets akademiska mästerskyttar i skol- resp. fält
Skjutning. Per kom dessutom tvåa i fältskjutningen 
med samma resultat som brodern. - Vi gratulera 
de nybakade mästarna och tacka dem för att de på 
nytl bevisat sambandet S. A. F .- akademiska skyt
tet. Vem bli r det nästa gång? Vi äro snart bort· 
skämda med amatörer i toppen. - Jo, så var det 
Sleltenmark också: han sköt som akademisk senior 
och fick liksom bröderna Naumburg 33 tro av de 
36 möjliga och slog därmed ovannämnmde K. A. 

Larsson. Trion Per och Nils Naumburg samt r. 
Slettenmark bruka hålla ihop flitigt när det gäller 
Skytte, och nu kunde deras resultat knappast skiljas 
åt. - Som framgår av nedanstående axplock ur de 
akademiska listorna, så kunde de inom S. A. F. 
pistoltrimmade Nils Naumburg och Slettenmark 
även göra sig gällande som akademiska pistol
skyttar: 

Skolskjutning: 
lIuvudskjuhling: 

Kl. A: 3) P. Naumburg 
13) N. Naumburg 

Seniorer A: 2) B. Rönnmark 
3) I. Slettenmark 

M ästerskapet: 

113 p, 
106 

111 p. 
110 

Mästare P. Naumburg 224 p. 
8) N. Naumburg 159 

PlstolskJutnillg : 

2) N. Naumbu rg 
4) 1. Slettenmark 

Fältskjutning: 

Kl. A: 1) N. Naumburg 
2) P. Naumburg 

Seniorer A: 1) I. Slettenmark 

103 p . 
95 

33 tro 
33 

33 tr .. 

Per Naumburg varm t ä vlingen om 
~Folke Fagreils l\Uuncl>, 

Den 15 september var det fortfarande ganska ont 
om ammunition, och jubileumstävlingarna kastade 
sin skugga framför sig, så man tordes endast skjuta 
en emiR huyudskjutning pA. 300 ru . i den sedvRnliga 
tävlingen om I>Folke Fagrells Minne~ , varför man 
ej kan jämföra årets resultat med föregående. Slet
tcnmark sköt bäst av de tävlande på 300 m., men 
Per Naumburg hämtade in de två poängen och fem 
därtill på 400 m. genom att där skjuta 54 p. Friman 
sköt samma goda 400 m.-poäng och belade därige
nom andra plats. Resultaten blevo: 

Per Naumburg 149 p. (95 + 54) 
H. Friman 144 (90 + 54) 
1. Slettenmark 144 (97 + 47) 
N. S. Nilsson 139 (93 + 46) 
Ingewall 136 (89 + 47) 
S. Svedin 135 (86 + 49) 
N. Naumburg 132 (88 + 44) 
B. E. Gardell 131 (93 + 38) 
J. Lundberg 116 
O. Holmberg 105 

T re man fullföljde tävlingen om vandrings()rlset l 
slående. 

Intresset för Skjutning i stående tyckS i år ej ha 
varit överdrivet stort inom S. A. F., ty blott tre 
man av första skjutningens fjorton deltagare hade 
kraft alt komma igen. Tävlingen sker som bekant 
i tre omgångar, varav de två bästa räknas. Dessa 
omgångar skötos i år den 15 och 29 september samt 
6 oktober. Slutresultatet blev, att Slettenmark lade 
ännu en inteckning i vandringspris till å rets skörd. 

-.- ' ,; .. . ".,,,', .".? ' •. "--" 
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De tre uthålliga sköto så här: 
I. Sleltenmark 92 p. (45 + (7) 

(44 + 43) 
(41 + (4) 

G. Hullkrantz 81 
N. S. Nilsson 85 

Fyra. man sköto om JubIleumsskölden. 

För skjutningen om , Jubileumsskölden, visade 
sig intressct vara större, ty däri deltoga den 29 
september fyra man. På grund av omöjligheten alt 
anskaffa den numera föråldrade 20-ringade tavlan, 
hölls tävlingen mol lO-ringad sådan. Arels skjut
ning om ifrågavarande pris var något aven final, 
ty det gällde slutstriden om , Skjulchefens poäng
pris ) , Denna trofe erövrades nu slutgiltigt av A. 
Elmqvist genom seger i slriden om , Jubileumsskö!· 
den» och de därmed erövrade platssiffrepoängen. 
Resultaten hade följande utseende: 

, J ublleum8sköldclll> : 

A. Elmqvist. 
E. Hellsten 
N. S. Nilsson 
B. Rönnmark 

, Skjutchefens l.oongllrlih: 

164 p. 
161 
158 
155 

A. Ehnqvist s:a 18 p. (priset erövrat för alltid) 
B. Rönnmark , 16 

FtUt.8kJutll illgell den 27 oktober. 

De gråa, svårskönjbara figur:ema bli tydligen 
alltmera populära bland fältskyttearrangörerna, ty 
söndagen den 27 oktober bjöds det på ej mindre iin 
tre sAdana på Stockholms Skytteförbunds fält
skjutning uppe vid Runö. Målen vom: ersättare 
200 m., grå 1/ 4 fig. 185 m., grå 1/ 3 fig. 280 m., 
»snigeh 210 m. och l / l fig. i front 430 m. Mäster
skapsfordringarna blevo 20 tr. 

Figurerna voro svåra att upptäcka och lika be
svär liga att få tag i äro amatörerna i den dagens 
prislista .Vi ha blott lyckats uppspana följande två 

) namn: 

Kl. M. 9) l. Slettenmark 
17) O. Löfmark 

25 tro 
23 tro 

l lagtävlingen kom S. A. F. på sjätte plats med 
en medelträff av 20.40. 

Då skötte sig :tamatörsonen .. Axel Friman bättre: 
han upprepade sin fader Harrys bravad för 31 år 
sedan att vinna Stockholms Skytteförbunds fält
skjutning. Trots att han j år blott är andraklassare, 
tappade han nämligen bara en enda träff på de 
stora farbrödernas skjulning. När han kom hem 
den dagen, förmådde han sin intet ont anande fader 
att ingå en liten affärstransaktion: 5 öre för första 
träffen mera än pappa, dubbelt upp för nästa O. S. v. 
Fadern hade 19 tro Är man matematiskt begåvad, 
kan man räkna ut, hur den stackars fadern kände 
sig, när han fick veta sonens . resultat . - Emeller
tid gratulera vi både trädet och äpplet till att de 
båda trivas så gott och resultatrikt i skyttets 
trädgård. 

SPEGEL 

rör geviil'!!skyUet t. O. Dl. den 27/10 194.0. 

Tavla. (poäng) Ffg. (antal tr.) 

Balle, A. . . .. . ... . 55 55 55 
Björkman, T. . . . ... 57 56 53 
Blix, I. .. . ...... . 
Blix, R. ............ 54 53 
Dahlin, T . . . ........ 60 57 56 
Diedrichs, S. ....... 59 59 57 
Elmqvist, A . . . ..... 59 58 57 
Flygare, A. ... . . . .. 54 
Friman, H. .... . . . . 57 56 56 
Frunck, C. O. 56 55 53 
Furuskog, V. 54 53 
Färngren, J ... . . . .. 54 
Gardell, B. E. 59 57 57 
Geor~ii-Hemming F. 57 57 56 
Gyllensvärd, B .. . ... 56 53 
Hellberg, S. . ... . .. 58 56 56 
Hellsten, E. . . ..... . 58 54 53 
Hellsten, N. ....... . 57 
Hessler, E . .. . ...... 55 53 
Hjelmström, I. ...... 57 54 54 
Hjorth, A . . . ... ... . 
Hollberg, S. . ...... . 
Holmberg, O. . . .. . . 54 53 
HuJtkrantz, G . ..... . 57 55 53 
Ingewall , G . ...... . . 56 56 54 
lverus, B .. . .. . .. . . . 
Jarl, I. ........... . 56 55 54 
Jarre, F . . .. .... . .. 54 
Jennel, E . . . ........ 55 55 53 
af Klercker, B ... ... 55 54 53 
Ljungfelt, S. ..... . . 55 54 53 
Lundberg, J . . .... . . 57 55 54 
Löfmark, Orvar ... . 54 53 53 
Löfmark, Ove 
Magnusson. E .. . .. . . 55 53 
Mossberg, G . . ...... 54 53 
Naumburg, N. 59 58 57 
Naumburg, P .. . .. . . 59 59 59 
Nilsson, N. S. . . . .. . 59 59 58 
Peterson, K .A. . . .. 55 
Peyron, C ........ .. 55 
Raab, . .... . ... .. . . 
Reinius, E. .... . ... 56 56 54 
Ribbing, S. . . . . . . . . 59 56 54 
Rising, G. A. 56 53 
Rögheimer, C . .... . . 53 
Rönnmark, B. . . . 59 59 58 
Slettenmark, I. ..... 60 60 59 
Svedin, S. ..... .. ... 56 55 55 
Tengstrand, A. V. 54 
Thaxn, P . . . ... ... .. 59 57 56 
WanseUus, T . .. . . . . 56 55 53 
Wassberger, E. . . .. 56 55 55 
Wennerström, G. . .. 55 
Werner, Hj. . .. .. .. . 
Wijkström, G. . .. . 56 56 55 
ZachriS!lon , B. .. . ... 60 58 57 
östberg, N. . . . ..... 57 56 56 

40 40 40 
40 
40 40 

36 
40 40 
40 40 40 

40 40 40 
40 40 40 
40 40 40 

40 40 40 
40 
40 40 
40 40 40 
40 36 
40 40 
40 
40 40 40 
40 
40 
40 36 36 
40 36 
40 40 36 
40 40 

40 
36 
40 40 40 
40 40 36 
40 40 40 
40 40 
40 36 40 

40 40 40 
40 40 40 
40 40 40 
40 40 

40 40 40 
40 40 
40 36 36 
40 
40 
40 36 
40 40 40 
40 40 40 

40 36 36 
40 
40 40 40 
40 36 
40 
40 40 40 
40 
40 36 
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GuJdruärke: 

Ehn, H. .. . . . . .... 40 
Eriksson, G. .... . .. 58 
Fagerström, G. 54 53 53 40 36 3G 
Johannesson, G . . . . . 54 53 40 
Wrange, R. .. 56 54 53 40 40 40 

De skyttar, som skjuta på brons- eller silver
märket och som önska upplysning om sina serier, 
torde sätta sig i förbindelse med skjutkommittens 
sekr., Göte Fagerström, Sareksvägen 7, Traneberg, 
tel. 2514 60 (efter kl. 18). 

Riksskölden Igen. 

I förra medlemsbladet lovade vi återkomma till 
S. A. F:s placeringar i årets tävling om Riksskölden. 
Vi ha sökt i längderna men ej funnit föreningens 
namn med på prisbelönta lag. Däremot ha vi hittat 
följande fem amatörer i »prisläge» med följande 
poänger och belöningar: 

Kl. IV A: 162 p. och Kr. 6:- P. Naumburg 
160 p. och Kr. 5:- B. Rönnmark 

Kl. IV B: 155 p. och Kr. 8:- N. S. Nilsson (33:e 
plats bland 190 deltagare.) 
153 p. och Kr. 7:- N. Naumburg (39:e 
plats.) 

Veterunklassen: 144 p. och Kr. 5:- l. Hjelmslröm 
(3:e plats.) 

Vi hoppas nu bara, att pristagarna ej slarva bort 
sina ärligen förtjänta slantar. 

N. K:s plstoltävllng med Instlcksplpa. 
Pistol är ett vapen, som man kan ha roligt. med 

inomhus också. Det visade N. K:s livaktiga pistol
skytteklubb med all tydlighet tisdagen den 17 sep
tember, då den inbjudit stadens pistolklubbar till 
tävlan med instickspipa några trappor upp j det 
stora affärshuset. Man sköt tre femskottsserier mot 
dcn fint lO-ringade tavlan och drack Pommac eller 
åt varm korv i avvaktan på resultaten, Som, om de 
voro tillräCkligt höga, inbragte en hel del fina he
derspriser. En handfull amatörer, mest tandläkare, 
hade hittat dit och gjorde sitt bästa i den litet 
ovana, skarpa belysningen. Bäst lyckades R. öhnell, 
som med goda 132 p. belade fjärde plats i klass B. 
övriga amatörer hade nog darrat för mycket på 
handen vid avfyrandet aven del av skotten. Tavlan 
var, som sagt, mycket finringad och krävde absolut 
precision. Vi komma igen. 

Keya.er tog General Motors vandringspris, me n Åhrberg 
sköt bÖgsta. poängen. 

Det blåste och regnade rätt så kraftigt lördagen 
den 28 september, vilket var tråkigt, ty då skölo 
S. A. F:s pistolskyttar om General Motors vand
ringspris. Den tävlingen är roande och omväxlande, 
men rätt svår, varför hyggligt väder är önskvärt. 
Nu blev skjutningen oerhört krävande, ty det gällde 
att få iväg skotten oavsett om det blåste kraftigt 
eller ej: de korta tiderna medgiva nämligen ej nå
got dröjsmål. Som framgår av programmet, sA skju
ter man vid denna tävling mot tavla, ringad 1/ 1 fig., 

duellfigur, rörlig 1/ 1 tig. samt uppdykande 1/ 1 fig" 
en tävling som kräver påpasSlighet och snabbhet 
alltså. 

A v dem som sköto om vandringspriset, lyckades 
Keyser bäst bemästra svårigheterna och han tog 
å rets inteckning med 3lh p. före Öhnell. utom täv
lan om vandringspriset men i den samtidiga insats
skjutningen, sköt emellertid nye medlemmen S. 
Ahrberg dagens högsta poäng, 225, med sin Para
bellum, vilket ställde honom i särsklass för dagen. 

De bästa resultaten vid tävlingen om vandrings
priset blevo: 

Th. Keyser 
R. öhnell 
E. WohUn 
P. Naumburg 
G. Zandren 
H. Friman 
N. Naumburg 
A. Lundström 
O. Säfström 
S. Amell 
O. Holmberg 
F. Jarre 

l 83 Yz 
180 
179 
178 Yz 
176 
163 Yz 
158 
151 
149% 
13211'2 
110 

92 1h 

SPEGEL 
för IllstolskyUet Inom S. A. F. per 20/ 10 19-&0. 

BrOIIsmä rke 

S. G. Andren 
H. Arnell ........ . . 
S. Amen . ........ . 
B. Berg .. .... .. . . . 
B. Burman ... . . . 
T. Dahlin ... . 
S. Blumenlhal . . . . . . 
S. Ekmanner .. 
B. Eriksson ....... . 
T. Eskilson 
O. Essler ..... . 
K. Forsman ....... . 
S. Hagberg .. 
B. Hallert ........ . 
G. Hansson . . 
B. ]wansson ...... . 
P. Karlsson .. . . . . 
H. Källquist ...... . 
N. Larsson .. ... . 
W. Lingren . .. .... . 
Å. Lundberg .. .... . 
A. Lundquist ..... . 

Tavla. (poäng ) 

44 44 37 
39 
48 39 38 
42 39 38 
45 42 36 
53 50 39 
37 
43 43 38 
53 44 43 
38 37 36 
42 38 37 
48 45 43 
40 38 
55 43 41 
43 41 36 
37 
45 43 40 

37 
44 40 37 
44 43 42 
36 

A. Lundström .. ... . 51 44 43 
U. Molin .... . ..... 53 52 52 
G. Naumburg 43 42 40 
N. Naumburg 57 56 54 
P. Naumburg 59 58 54 
D. Nordeman 44 43 38 
C. Prytz ..... 38 37 
Robähr ............ 46 45 
Hj. Sandin .... 37 
C. Säfström 52 49 48 
A. Widen . . ........ 37 

Flg. (antal tr.) 
5 

6 6 5 
5 
5 5 5 
6 6 5 

6 5 5 
6 6 5 
5 5 
655 
5 5 5 
5 
6 5 5 
6 5 5 

'5 5 5 
5 

6 6 6 
6 6 5 

6 5 5 
6 6 5 
6 6 6 
6 5 5 
6 6 G 
6 5 5 

6 5 5 
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H. Wrigge ......... 51 48 48 
G. Zandren ... 48 44 43 
C. Zetterström 51 48 
Silvermärke: 
B. Bengtsson 52 47 46 
S. Ljungberg ....... 46 45 43 
S. Gyllensvärd 47 
J. J örgensen ....... 48 46 42 
G. Wrange ......... 50 46 42 

Guldmiirke : 

A. Hagander (arme) 51 
E. Wohlin (arme) .. 57 55 53 

DIlliom: 

A. Ericsson (Wallh.) 58 55 54 
H. Friman (arme) .. 54 54 53 
O. Holmberg (arme) 56 54 50 
G. Hellman (Walth.) 55 54 
F. Jarre (Walther) 56 
Th. Keyser (Walth.) 57 55 54 
S. Ljungfelt (arme) . 55 54 54 
G. Runngren (arme) 54 50 50 
r. Slettenmark 

(Parabellum) .... 60 59 55 
R. öhnell (Walther) 58 57 55 

6 5 5 
6 6 6 
665 

6 6 6 
6 6 6 

6 6 6 
6 

6 6 6 

6 6 6 
666 
6 6 6 

6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 

6 6 6 
6 6 

Som synes av ovanstående finnas en del hål all 
fylla i, om märkena eller diplomen skola kunna 
erövras. Det finnes ju ännu tid att göra detta: vi 
skjuta nämligen varje lÖrdag ända till och med 
november, varför 30/ 11 blir s ista chansen att gott
göra, vad som felas. Pistolskyttekommitten vädjar 
till vederbörande att i görligaste mån - t id och 
ammunition krångla ju ofta - söka klara sina 
kompetensfordringar och därmed åstadkomma ett 
gott slutresultat för pistolskyttet inom S. A. F. 
under 1940. 

Pristagare, hämla. Edra. priser! 
Vår intendent O. Holmberg ringde häromdagen 

och meddelade, att han hade en hel deloavhämtade 
priser, framför aIll från jubileumstävlingen, som 
han yttersta gärna ville bli av med, eller, rättare 
sagt, som han ville uppmana vederbörande att sna
rast avhämta hos honom. Hans adress och telefon
nummer torde vara bekanta: Drottninggatan 73 A, 
203100. 

De skyldiga äro: 
B. Bengtsson, 
G. Wennerström, 
H. Ehn, 
N. S. Olsson, 
Nilsson (ej N. S.), 
F. Jarre, 
Evert Svensson, 
A. Eriksson, 
E. Abrahamsson, 
B. Zachrisson, 
af Klercker, 
Linden (juniorgeväJ;et). 

Vidare har pistolskyttekommitten 
ett pistol märke i guld för S. Ribbing, 
ett d:o i brons för S. Ljungberg, 

en standardmedalj i brons för A. Alforl 
samt från riksskyttetävlingen i å r de i september
numret omnämnda guld-, silver- och bronsplaket
terna, som finnas atl avhämta efter överenskom
melse med G. Wijkslröm. P. Naumburg och U. 
Molin få. hämta sina prispengar hos kassören. Alltså, 
varen hyggliga och hämta Edra tillhörigheter, innan 
tidens tand härjat dem! 

Kom ihåg Polisens pistolfältskjutning den 
17 nov! Ang. detaljer se dagspressen eller 
fråga pistolskyttekommitten (Key ser). 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

lDROTTSKOMMITTEN 

Höstorienteringen. 
Fenomenet AJgot Undgrell tog Upsalafatd. 

Det är inte så särskilt muntert att anordna orien
teringstävlingar för S. A. F:s medlemmar, som ju 
ha så. många andra intressen. Vi bruka i allmänhet 
vara med hos någon annan klubb, men i år var 
detta omöjligt, varför idrottskommitten beslöt lägga 
egen bana. Detta gjordes förtjänstfullt av idrotts
chefen Rcinius i egen person, som i terrängen Fisk
sätra-Snörom-Sanda strängat upp ett trevligt 
stråk på 8,5 km. med fem kontroller: tre berg, ett 
kär och en inäga. Och ingen av de tävlande hade 
förut varit vid någon av kontrollerna, en ganska 
ovanlig sak i dessa genomströvade trakter, som 
ger banläggaren ett gott betyg. Synd bara, att blott 
nio amatörer infunnit sig för att röra sig på sko
gens höstligt härliga, färgprunkande vädjobana. 
Men det trogna gardet är desto mera bitet och 
byter ej gärna ut den idrottsplatsen mot någon an
nan. Just det där att få sköta fart och vägval all
deles själv, alt få djupandas den friska skogsluften, 
att känna hur kärrvattnet porlar in mellan tårna 
och svettdropparna söka s ig ned genom ögonbrynen, 
alt erfara tjusningen och den obetalbara glädjen 
och tillfredsställelsen, när kontrollskärmen dyker 
upp på rätt ställe, att hasta fram genom terrängen 
med aUa sinnen på ovanligt helspänn, med ett ord 
att verkligen få känna att man lever och atl det 
forUarande är hopp om livet, det är en sak, för 
vilken man gärna förlåter den gamla väckarklockan 
dess rosslande oväsen mitt i natten. Tänk på det, 
om Ni händelsevis har för vana att ligga och draga 
Eder på söndagsmorgnarna. (Det är bäst att göra 
propaganda för orienteringssporten, när tillfälle 
gives!) 

Men låtom oss återgå till ifrågavarande tävling. 
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Vad beträffar vandringspriset ~Upsalafateh så var 
del för dagen intet att göra åt evigt spänstige 61-
åringen Algot Lindgren, som sällan eller aldrig gör 
några misstag och som knallar så bra i skogen trots 
åren. Egentligen borde Lind~ren tillhöra en sär
skild klass för ~vikingar:. , ty han blir blott ~svåra
re:. för varje å r som går. Vi ha redan vid föregå.
ende tillfäll~n skrivit om oförbrännelige L: s meriter 
som orienteringslöpare och konditionsfenomen. Han 
tassar obesvärat fram i vildmarken, hittar osvikligt 
kontrollerna och klär sedan obekymrat om i någon 
kall lada eller ute på öppna marken. I år var hans 
kläders upphängningsplats en harv, stående i en 
lerig backe utanför Fisksätra gård. 

Emellertid tog Lindgren hem årets inteckning 
framför trogne kumpanen och medtävlaren F. Dahl
horn, även han i särklass vad god kondition be· 
träffar. Dessa båda herrar ha sålunda nu vardera 
två inteckningar i priset, varför det nästa höst bör 
bli ganska spännande, ty antagligen tager då någon 
av dem sin tredje och slutgiltiga inteckning. Såvida 
inte Lindblom eller Waern ... 

Favoriten bland de yngre pojkarna, G. Runngren, 
råkade tyvärr ut för en muskelbristning i början av 
banan, varför han sedan fick linka runt för halv 
maskin. Runngren har nu en gång en särskild otur 
med sådant ... 

ldrottsmärke'JSpegel. 

Hopp Kast Ha.stigh. Uthålligh. Simn. 
E. Ewers l l l l 
N. Ewers l l l l 
G. Fagerström 2 3 2 l 1 
C. W. Falk l 2 l l 1 
R. Frunck l l 
E. Löwenhielm l 2 l l l 
B. Mothander 2 l 2 1 
E. Nyström l 1 l l l 
E. Reinius l 2 
G. Runngren 1 
B. Sjöwall 2 l l l l 

Ännu återstå två månader för att komplettera 
vad som fattas. 

Använd dem! 

Dagens resultat sågo ut som följer, i kalla siffror: 

iildre oldboys: 

Yngre oldboys: 

Seniorer: 

A. Lindgren 
F. Dahlborn 
H. Friman 

G. Wijkström 
G. Runngren 
Gyllander 

S. Berg 
RoberlSSon 

2.01.40 
2.04.40 
3.22.30 

1.37.50 
1.46.50 
1.53.36 

1.45.00 
2.33.30 

TävlIngell om :.UII!lalafatet:&: 
(Tider etter avdrag av handieap.) 

A. Lindgren 1.18.27 
F. Dahlborn 1.27.50 

G. Wijkströrn 
G. Run!1gren 
S. Berg 
Robertsson 
H. Friman 

1.32.01 
1.42.52 
1.45.00 
2.33.30 
2.50.24 

Sagda tider komma att läggas till den kommande 
vårorienteringens verkliga tider i tävlingen om 
:.Sjöbergs pris:" i vilket Lindgren och Ljungfelt ha 
inteckningar. 

REDAKTIONENS SPALT 

Efterskörd. 

Apropos jubileum, så. glömde vi i förra numrets 
krönika tyvärr bort ett par viktiga ingredienser, 
nämligen Riksskölden och idrottsmästarna. Täv
lingen om den förra är ju dock så allmänt känd vid 
det här laget, att en närmare presentation är täm
ligen onödig i det här bladel. Tävlingen startades 
för 20 år sedan på initiativ av civilingenjör Tönnes 
Björkman och har alltsedan dess bidragit till att 
göra S. A. F:s namn känt över hela skytte-Sverige. 
över 14.000 skyttar ha under de 20 åren deltagit i 
tävlingen om Riksskölden, en pjäs som kostat c:a 
Kr. 3.700 i inköp. I årets tävlan utdelades skänkta 
priser till ett värde av c:a Kr. 2.500:-. Må dessa 
sittror tala rör :..Iig :..Ijäl VI;L. 

Så var det idrotts mästarna, som ej kommo med 
förra gången. men vilkas namn svävade över vatt
ne t, när det gällde berättelsen om de idrottsliga 
presationerna inom S. A. F. Så. här ser emellertid 
listan ut över föreningens vältrimmade idrotts
mästare genom tiderna: 

1903 G. Malmqvist 1922 Paul Zerling 
1904. M. Hamilton 1923 Sven Svensson 
1905 G. Malmqvist 1924 Edvard Heike 
1906 R. A. Ahlin 1925 Paul Zerling 
1907 J. P. Palm 1926 Sven Svensson 
1908 M. öholm 1927 Sven Svensson 
1909 Harry Friman 1928 C. W. Falk 
1910 Viking Cronholm 1929 Sven Svensson 
1911 Daniel Erikson 1930 C. W. Falk 
1912 D. Arvidsson 1931 C. W. Falk 
1913 Viking Cronholm 1932 G. Oden 
1914 ingen tävling 1933 C. W. Falk 
1915 Bror Elliot 1934 C. W. Falk 
1916 K. Lindholm 1935 E. Reinius 
1917 K. Lindholm 1936 C. W .Falk 
1918 Harry Friman 1937 G. Runngren 
1919 K. Lillier 1938 E. Reinius 
1920 G. Palm 1939 G. Fagerström 
1921 Paul Zerling 1940 G. Fagerström 

• • 
• 
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Stämningen var god på S. A. F:s jub1leumsmiddag på Anglai.!, vilket torde framgd av bilden. 

Det är ej lätt att vara redaktion. Den här gången 
fingo vi skriva så gott som hela bladet själva, så 
vi ha ej så mycket krut kvar för den egna spalten, 
ett hårt öde, när man borde säga någol för egen 
räkning också. 

Emellertid skulle vi vilja inbjuda S. A. F:s med
lemmar att skicka oss insändare, om de ha nAgot 
viktigt på hjärtat. Medlemsbladet bör ju stå öppet 
för alla medlemmar och sålunda vara en :.förenings. 
länk • . Det blir DOg litet tröttsamt för läsaren alt 
ständigt läsa meddelanden från i stort sett samma 
källa. Alt ventilera olika synpunkter på förenings
spörsmålen skadar nog ej. - Efter denna upp
maning komma vi att med spänning vittja den re· 
<!aktionella brevlådan för att där finna meddelan· 
den och uppslag och önskemål och tankar och be· 
rättelser (varför ej från beredskapSfronten eller 
från amatörer i förskingringen, som sålunda, fastän 
passiva medlemmar, mera skulle känna sin sam· 
hörighet med de gamla kamraterna). Vi hoppas 
kunna bereda plats för åtminstone största delen av 
insändarna. Välkomna! 

Till slut skulle redaktionen vilja uppmana med· 
lemmarna att underlätta utgivandet av detta med
lemsblad genom att i görligaste mån själva annon
sera eller förmå andra. att göra. detta i vårt eget 
organ. En hel del ha ju redan gjort och göra detta, 
men det kan aldrig bli för mycket av den varan. 
Om Ni a lltså i framtiden bliva uppringda av vår 
annonsexpert så varen vänliga och fundera allvar
ligt på, om det inte trots de bistra tiderna skulle 
löna sig att placera en annons i S. A. F:s tidning, 
en annons, som läses av vänligt sinnade kamrater 
och som nog ger utdelning. Låt en annons i vårt 
medlemsblad bli ett led i Eder reklamkampanj. 

Redaktionen tror sig vidare icke göra sig skyldig 
till någon större oförsynthet genom att påpeka, att 
den hugade annonsören icke nödvändigtvis behöver 
invänta påringning, ulan att det går utmärkt bra 
att ringa till Bo Helin, tel. 424288 och beställa 
annons(er). 

E, OLOFSSONS SOKTR. A.-B. 
STOCKHOLM 1910. 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

35:te ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 5, Dec. 1940 

Utdelas gratis till 
fö reningens medle mmar 

God Jul! 

Ansvarig utgivare, SVEN SVEN SSON 
II 

hdo.tionul odre .. , 
GaSTA WIJKSTRCM 

Ko,lovGeen 29 - Sloc.holm 
h l. "Enlkildo hnken", 

bOllod 20 A8 A.5 
F?~e"_; neen~?,,lleiro .516Al 

_____.. 'A, • ., . , .. '. • , . .' , . 
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Ska det vara "bordsilver" 

av rostfritt s tål så ska det 

vara GENSE.k-valilel 
"Bordsilvret" av i dag är av rostfritt Gense-stå l 
- kvalitetsmaterial i t idsenligt utförande. Gense 
bordstål är outslitligt - jämnt och fint i kan

terna, väl polerat - lätt a l l hålla renl - a lltid 
oföränderligt - ständigt samma kvalitetsvara. 

Gense 

fö rpackas 

Giv ""II" akl p6 mir_ 
. .. 10M .... t<hot 
haU'''' VDro" _ Il&,. 
. rostfrltt. m" Gi ft . .. 

mi ...... 

i trevlig present. 

kartong fö r ha lvdussin, 

I vilken "bordstålet" kan 

för varas för framl iden. Finnes i a.lla järn- och b08ättning8alfär6r. 

A.-B. GUSTAF ERIKSSON S METALLFABRIK, Eskilstun a 

T" 
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God Jul och Gott Nytt Ar 
önska härmed alla amatörer varandra. Det gäller 
oss hemmavarande i Stockholm, men framför allt 
gå våra hälsningar till alla de föreningsmedlemmar, 
som ligga inkallade och måhända ej få komma hem 
över julen, samt till alla passiva amatörer l för
skingringen. Redaktionen hoppas, att medlemsbla
det skall nå en hel del av dessa kamrater. Den 
hoppas framför allt, att alla skola känna sig inne
slutna i vår tillönskan om en God Jul i den gamla 
hederliga stilen, så långt möjligt lrots nuvarande 
besvärligheter, och om ett Gott Nytt Ar, som vi 
hoppas skall medföra en ljusning i världsläget. Så 
att amatörerna få träffas som förr pA de idrottsliga 
vädjobanorna och sA att årsprogrammet skall lät
tare gå att genomföra. 

Men i dessa t ider får man ej vara egoistisk, utan 
man fAr mycket släppa de vanliga sysselsättning
arna och kasta sig in på mera allmännyttiga saker. 
Vi Länka nu närmast på det s. k. beredskapsskyttet, 
vari S. A. F. medverkat genom att ordna både teo
retiska och praktiska övningar. I stället ha de egna 
övningarna och tävlingarna fAtt stå tillbaka i gan· 
ska hög grad. Föreningens numerär har betydligt 
ökats genom tillströmningen av alla dessa prose· 
lyter, som det nu gäller att söka behålla genom 
fortsatta övningar. Ett önskemål vore, att före
ningens ekonomi tilläte, att mcdlclD5bladet med sin 
, Spegeb utsändes till alla bcredskapsskyttarna, 
li kaså årsprogrammet som fallet var l år, tör att 
få dem att känna sig som medlemmar i S. A. F. Låt 
vara ej helt betalande medlemmar mcn dock med
borgare, som gärna önska lära sig skjuta och som 
gärna vilja söka erövra skyttemärkena. Den viljan 
bör underhållas och stärkas. Det skulle också be
tyda mycket för föreningen, om detta arbete för 
beredskapsskyttarna kunde få en del av dem att 
skriva in s ig i före ningen som Hiktiga» medlemmar 
och sålunda åstadkomma extra årsavgifter. Så nog 
skulle det löna sig att lägga ned en eller annan 
hundralapp på vårt medlemsblad under nästa år. 
, Den saken tål att tänka pb, som Hamlet sade på 
s in tid. 

Inkallelserna och beredskapsskjutningarna ha 
varit de händelser, som mest satt sina spår i före· 
ningslivet under det förflutna året. Det har sålunda 
varit ont om funktionärer, och de, som åtagit sig 
en SYSSla, ba haft svårt att få avlösning. Tänk bara 
på sådana som J ennel, Hjelmstrom, Gardell, N. S. 
Nilsson, Björkman, Friman. K. A. Peterson, Fly
gare, Fagerström, för att nämna några. De ba ar
betat som instruktörer på skjutbanan i alla sorters 
väder eller som föredragShållare på de teoretiska 
timmarna eller knogat med inskrivning och avgifter 
ocb lass av skjutkort och protokoll och register. Allt 
uteslutande av intresse för den goda saken och helst 
troget i det tysta. Det har varit många dyrbara 
timmar, som försvu nnit under· det arbetet. Vi tacka 

dem här, både namngivna och anonyma, för allt de
ras slit under året, samtidigt som vi lova oss själva 
att söka hjälpa ti ll litet mera nästa Ar. Det kan 
nämligen aldrig bliva för mAnga arbetare i amatö· 
rernas vingård. De behövas alla mer än väl , och det 
är på deras arbete som föreningens tillvaro beror, 
mera än på erövrade trofeer. Just det där nästan 
dagliga okända arbetet - mellan årsmötenas festi
vitas - med större eller mindre föreningsangelägen
heter i form av skriverier och telefonsamtal, pen
ningutlägg m. m. God plats finnes för medlemmar 
av yngre årgångar att sätta sig in i det hela för att 
så småningom avlösa de gamla trotjänarna. Dessa 
ä ro särskilt hårt pressade i dessa inkallelsetider. 

För övrigt har jubileet satt sin prägel på det här 
året och fått oss att taga nya tag för vår kära 
fören ing. Den tillämnade glansen crsuttcs med en 
underton av allvar och eftertanke. Vilket ju passar 
en fe mtioåring trots hans spänst och vitalitet. 

Man har kunnat genomföra tävlingarna om de 
flesta av föreningens alla priser trols tidsknapphet 
och ammunitionsbrist. Men dellagareantalet har 
ibland varit ringa. - I lagtävlingar utåt har S. A. 
F. ej varit fullt så lycklig i år som förr. Förening
ens bästa prestation i allmänna tävlingar var indi· 
viduell och utfördes av Björn Zachrisson, fÖI'bunds
mästaren. Bertil Rönnmark nöjde aig i år med 
föreningsjubileumsmästerskapet, en fin sak det 
också och ganska svåråtkomlig. Arets stjärnskott 
bar annars varit N. S. Nilsson, som bekant. Han 
tvang sagde Rönnmark att taga fram de allra bästa 
avfyringarna i rädslan. Bröderna Naumburg och 
Slettenmark, de trogna kumpanerna, ha i A. r hedrat 
S. A. F. på ett otal tävlingar. övriga storhejare 
äro alltför väl kända för att här behöva namngivas. 
Det ä r gott för föreningen att ha den säkra stam
truppen att bygga på. 

Tävlingen om Riksskölden, S. A. F:s egen riks· 
skyttetävling, gick i å r för tjugonde gången och nu 
liksom fö rut svarade täVlingens a llt i allo, Tönnes 
Björkman, fö r ordningen och regin. Detta jubileum 
gav ökad glans åt S. A . F:s eget. 

Föreningen, som alltid sysslat med diverse idrot
ter, har ej var it främmande för å rets nyhet , fält
sporten:., som den igenkänt med ett leende trots de 
nya kläderna. S. A. F. har även med framgång 
deltagit i de a ll roundbetonade fälsporttävlingarna. 
Föreningen har vidare medverkat i anordnandet av 
prov för , musketör»- och :.fä ltjägaremärkenu och 
kommer väl nästa å r att ur den strida märkesfloden 
få fiska upp också några hundratal skidskyttemär
ken för att skjutas och åkas om i dess regi. Det rör 
sig i tiden, och allmänheten vill gärna ha synliga 
bevis på sin spänst. 

Som ovan sagts, ha S. A. F:s medlemmar liksom 
övriga frivilliga skyttar av äldre å rgång i år fått 
försaka mycket av det egna övandet och tävlandet. 
Därtill kommer, alt bemvärnct är begivet på våra 
gevär och redan hämtat må nga väl inskjutna ama· 
tönnuskedunder. Vi vilja gärna biatå hemvärnet i 
dess nyttiga arbete, men på förekommen anledning 

~.~. ,., , ' ' '. "J" /~ •• ,,, _ ,./' • r FF· "--
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vil ja vi fästa medlemmarnas uppmärksamhet på, 
att det finns en bestämmelse i detta hänseende, som 
går ut på, alt en aktiv skytt, som så önskar, får 
behålla ett gevär för egen skjutning och att således 
hans sista eller enda gevär ej kan tagas ifrån ho· 
nom utan bans eget medgivande. Tänk på den saken, 
när vederbörande i hemvärnet ringa upp Eder. 

Gevärsskyttarnas numerär har ökats med c:a 
700 genom beredskapsskyttarnas skara, men även 
en hel del ~riktiga. medlemmar ha glädjande nog 
tillkommit under året. Emellertid ha också S. A. F:s 
pistolskyttar till vuxit i anlal under det gångna Aret, 
framför allt då genom alla tandläkarnas välkomna 
ankomst i vAr krets. Nu, när vi äro så många, skola 
vi nog kunna hjälpas åt atl lyckligt föra förenings
arbetet framåt under kommande å r. Se ovan an
gående funktionärer! 

När föreningen är så månghövdad som nu, blir 
det förstås ofta svårt med ltUnderättelsetjänstem, 
om man så får kalla en av de allra Viktigaste de
taljerna i föreningsarbetet. Medlemsbladet har på 
sista tiden utkommit med blott fem nummer per 
år oeh har således oftast ej kunnat innehålla alla 
de meddelanden, som hade varit önskvärda. I stället 
har man varit tvungen skriva eller telefonera eller 
annonsera i de dagliga tidningar i de flesta fall, 
när det gällt övnings- och tävlingsdagar, ändringar 
i programmet, ammunitionstillgång o, d. Det är ju 
omöjligt att på dylikt sätt nå alla, och det är där, 
för önskvärt, att var och en intresserad medlem 
själv söker hålla sig a. jour med händelserna genom 
atl studera föreningens årsprogram, som följes i 
görligaste mån, genom att ögna j dagspresstlns no
ti~er eller genom att ringa upp mt:dlt:mmar av före
ningsbestyrelsen i tveksamma fall. Därigenom un
derlättas dennas arbete, nola bene om det ej r ings 
alltför mycket i onödan. Tänk någon gång då och 
då på de fåtaliga mannarna i styrelsen och försök 
hjälpa till på Edert håll. Bara en sådan liten detalj 
som avhämtandet av priser hos intendenten brukar 
vara segsliten. Men på det nya året blir det säkert 
ordning på det hela. 

Ja, dct ovanstående var litet tankar och reflek
tioner och önskemål med anledning av årsskiftet. 
som redaktionen tagit sig friheten sätta i tryck, 
även med risk att trötta ut de läsande amatörer, 
som hunnit ända hit. Nu hoppas emellertid redak
tionen till slut, att alla amatörer, några dagar efter 
genomplöjandet av detla opus, i gammal god ord
ning komma att återfinnas kring gran och julbord, 
var det nu må vara i Sverige, nöjda kiimpande med 
den kraftiga julmaten och avnjutande gris och gröt 
och dopp trots alla kuponger, som detta underliga 
år haft med sig. Redaktionen hoppas också, att 
samma amatörer några dagar senare med gott 
samvete laga farväl av året 1940 och med goda 
föresatser göra s ig beredda alt på bästa sätt och 
i kraft av sin förmåga möta allt det ovissa och alla 
de besvärligheter, som året ~941 helt säkert kom
mer att bjuda på. 

Gösta Wijkst röm. 

Ett vårminne. 

Del ä r rätt mörkt och ruskigt och tungrott just 
nu i vintermörkret, åtminstone i skrivande stund, 
innan julen lyst upp det hela. Ibland tänka vi kan
ske med saknad på den ljusa tiden som flytt och 
önska den välkommen igen. Vi tycka, att det där 
med våren och nyutspruckna löv och ljusa kvällar 
ligger så väldigt avlägset. Och dock behöver man 
blott städa i s in lådor, aVdelningen för S. A. F.
angelägenheter, underavdelning )blandab, och 
plötsligt finna ett undangömt protokoll, skrivet på 
en bruten pappskiva, för atl omedelbart förflyttas 
i andanom till den tiden, då man satt ute och åt 
och drack och då vinterrocken låg nedsaltad. 

För att tala förståndigt så är orsaken till dessa 
rader den, att redaktionen vid slädandet av sina 
lädor funnit protokollet från det historiska tillfäJle, 
då man efter avätandet av avskedsmiddag för vän
nen Sven Ljungfelt på Hasselbacken den 11 juni 
1940 gick ned till Grona Lunds Tivoli för alt där 
göra upp en del ouppklarade frågor medelst tre
kamp. Det kanske kan intressera de övriga kam
raterna att höra hur det hela gick till. Nåväl! 
Middagen var god och avåts i bästa stämning i 
trädgården till det kända förfris kningsstället Has
selbacken å K. Djurgården. En och annan sup sval
des, tal av inbördes högaktning höllas, och man hade 
dymedelst så småningom kämpat sig fram till ka!
fet med tillbehör, allt som man för sed haver i 
gambia Sverige. Allt andades lugn och ro: små 
fåglar kvittrade, löv susade, fontänen plaskade, 
musiken intonerade ) Frosöblomsten, och till och 
med hovmästaren hade kunnat slå sig till ro för 
ett ögonblick. Dagens blida fesUöremål var med 
anledning av stunden prytt med ett av vårens vack
ra blomster (se bilden!), till vänster om honom sög 
elake herrn girigt och målmedvetet på. en matnyt
tigt svart Habana, kanske en »Corona Corona Coro
na) eller möjligtvis en ) Alte Herren :t, och tänkte 
inom sig, att det här var en ovanligt snäll tillställ
ning utan diskussioner. Allt medan sekreteraren 
och jägmästaren till höger om dagens man satt i 
stilla meditation över dc luckor i S. A. F:s med
lemsmatrikel, som sorgligt nog uppstå då och då, 
särskilt i detLa fall. Vännen K. A. tyckte, att det 
hela var fullt ut lika bra och trevligt som på Stall
mästaregården på sommaronsdagskvällarna, Tönnes' 
tankar sökte sig osökt till Riksskölden och dess 
kommande jubileum, vilket gav hans ansikte ett 
något fjärrskådande uttryck, Richard Söderlind, 
van vid seglarmåltider, trivdes gott ute i den friska 
hasselbacksluften, och intendent Holmberg tänkte 
just efter, vilka vandringspris det var, som Ljung
feJt fick taga med sig till Göteborg. Jarre såg nöjd 
ut trots den totala avsaknaden av skog (med undan
tag av några exotiska palmer), E lmqvist hade 
behagfullt slappnat av efter notariatgöromålen, jä
garen Hjelmstrom log milt och tycktes trivas i 
Djurgårdens omväxlande revir, och barden Keyser, 
desslikes pistolskytt, hoppades på inteckningal' i 
flera vandringspriser, nu när Ljungfelt gav sig iväg. 

• 
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»Man'larna före slaget»». 

Hans (Keysers) lärjunge Bengtsson såg ut att 
tänka, liksom om han läste lärofaderns tankar: 
) det där kan vi ju skjuta om) , under det att klubb
mästaren Nilsson stilla mysande konstaterade den 
allmänna belåtenheten och avspänningen. Medlems
bladets utsände fick också vara med på ett hörn. , . 

Ja, så lugnt var det. Mitt i all denna stilla mat
emältning kom så. dagen.s 1Ikräll neddimpande som 
en bomb, Ett förslag hade framlagts med viskande 
tal, förslaget gick vidare som CD lavin från man 
t ill man, och till slut stod sanningen ej att dölja: 
man ville ha, ja, man fordrade trekamp på Gröna 
Lund, och grenarna skulle bli gevär, pil och pistol 
i nu nämnd ordning. De skyldiga till projektet upp
dagades aldrig i den allmänna upphetsningen men 
torde ha varit klubbmästaren och intendenten, 
fastän de sutto på. olika ändar. Alltnog, förslaget 
blev naturligtvis accepterat oeh tävlingen veder
börligen sanktionerad av styrelsen trots en del med
lemmars frånvaro, vad annat vore väl möjligt i en 
samling amatörer, mätta och belåtna och halvt 
proffstränade i diverse idrotter. 

Det blev ett ögonblicks verk för den vana en
semblen att :tslå ub notan på fjorton och rörpassa 
sig kortaste vägen ned till Skarps skjutbana på 
Gröna Lund, där första grenen skulle avverkas en
ligt ritningarna. De fjorton middagsätarna hade 
lyckats genom lottning dela upp sig på följande 
järnhårda lag: 

Lag l: Björkman, J ennel 
Lag II : K. A. Peterson, Gardell 
Lag /Il: N. S. Nilsson, Söderlind 
Lag IV : Elmqvist, Keyser 
Lag V: Hjelmström, Jarre 
Lag VI: Holmberg, Wijkström 
Lag VII: Ljungfelt, Bengtsson. 

Alla voro klara favoriter, åtminstone enligt egen 
mening, och man hade de bästa förhoppningar fÖl' 
den kommande kampen, som man dock törstod 
skulle bli hård. Det var ju vår, man behärskade 
avfyringstekniken perfekt tack vare ett otal seriel' 
på skjutbanan, och middagen hade verkligen varit 
fullödig. Det var egentligen blott det där med pil
ka:5tningen, 110m var litet o8äkert. Vem var det, ~om 
hittat på den grenen egenUigen ? Men det skulle väl 
ordna sig på. något sätt. Det hade dct alltsomoftast 
gjort förr på. tävlingar, även om de ej varit av 
samma slag som den här underliga s. k. trekampen. 

Man rycktes obarmhärtigt upp ur drömmerierna 
aven rapport från ett av de första skjutlagen. 
L jungfelt hade åstadkommit hela 4.7 p. av de 50 
möjliga i den ganska svåra belysningen och ledde 
nu klart fältet. Skulle hans resultat överträffas? 
Hans skott voro som utväxter på ett enda stort hå! 
i tian. Man samlades bakom skjutbåset och spanade 
och räknade. Hur sköt lagkamraten ? Själv hadc 
roan haft otur med den där sexan. Annars så .. . 
Tyvärr kunde man ej skylla på. gevären. De voro 
DOg bra. Men middagen hade varit ä~.nu bät.tre. 
Den där :ttournedos Polignac. t . ex. For att mte 
tala om sillen och snapsen. - :tJaså, Nilsson fick 
4.5. Han skjuter bra, Nilsson, i a lla fall .• - Visser
ligen skulle man ej nyttja sprit så här års, men 
någon gång så här bland kamrater .. , - ) Jaså, 
J an-e. J aha. 44? Det var ju bra ocksA. Vilket lag 
är bäst? Vad då.? Verkligen. Holmberg och Wijk
ström. 43 båda två. Nåja, det var ju jämnt rör all 
del. Och Ljungfelt-Bengtsson 1 p. efter och paret 
Nilsson-Söderlind ytterligare 1 fattig poäng efter. 
Det var t-n så jämnt! Men det är ju två grcnar 
kvsr! :t - Hasselbacken hade verkligen varit triv
samt. Just sä där ute i trädgården utan några 
slitningar ... ) 

____ ·h'·,·,·· ", '", . " / ~// • .. " ~ 
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»Jaså, del är tid för pilkastningen nu? Tvär.; 
över, på andra sidan, hos tanten där. 35 öre? Del 
får väl föreningen betala. Men det är ju inga pengar, 
så stora saker, som det gäller, - 30 möjliga ? Dii 
skall man väl alltid få 20! P å så kort hAll! Vad 
kan det vara ? 2 m. ? Vad fick du? 9!! Men det är 
ju sex pilar! Jaså, det är min lur. - Aj, vad blev 
det där, fröken? En elta! För lågt. Och den där? 
För lågt också. Jag får allt sikta högre. Och den 
där, utanför ringarna. Nej, då är det lättare med 
gevär ! Vad kom jag upp till? Jaså. 14. Det var inle 
mycket! Hur har dom andra kastat? En annan har 
ju aldrig varit med på sådant här förut! Synd om 
laget, bara. Vad sade du? Elmqvist 24! Det är han 
väl bäst på? H an har väl sådana här grejor hemma. 
Nej, man hann aldrig kasta in sig. » 

Och så förflyttade Dlan Sig, ömsom skrattandc, 
ömsom grubblande över resultaten, över till pistol
skyttebanan, där en t ill synes pålitlig madame som 
't>anligt rekommenderade llstruket korn, mitt i, . 
Existerar det över huvud taget någon skjutbana 
på något nöjesfält (undantagandes Skarps bana 
och likställda), de t må vara i Kristdala eller på 
Lidingö eller i Stockholm, där man inte är rörande 
envis med denna uppmaning. År man inte insatt i 
förhAllandena. tror man också på vederbörande. 
Ända tills man ser första skottet fastna i över
kanten på. tavlan - i nio fall av tio. I det tionde 
fallet stannar kulan eller pilen i nedersta lavel· 
kanten. Medlemsbladets utsände råkade själv ut (ör 
detta tionde fall vid ifrågavara.nde skjutning. Lyck
ligtvis var det provskott också. - Emellertid togo 
de l'I[lCriRltrimmRde pistolskyttarna ledningen j den
na sista gren: Keyser, Jarre, Ljungfelt hette tät
männen. Gumman, som var chef på stället, försökte 
förgäves förvirra dem med sina locktoner angående 
riktpunkt och egna mästerskott. H on kände sig nog 
ganska överflödig i detta sällskap. - Och ladda 
kunde de där egendomliga fjorton karlarna göra 
själva också. Vad var det egentligen för figurer? 
Kunde ett så stor t sällskap verkligen komma från 
samma tillställning? Ty att de varit någonstans 
förut, det kunde man ju se, om man ej hörde det. 
Det hade väl slött till en hel del folk på vägen. 
Men de verkade lika upprymda och glada och sams 
hela bunten. Huvudsaken var ju, att de sköto, i alla 
fall. Den där kraftige, ljuse mannen hade nog skju
tit pistol förr , så mycket kunde hon se. likaså han 
med blomman i knapphålet. Det var kanske inte 
vär t att justera deras underliga skjutställningar 
eller atl tala om fö r dem, hur man kramade a'/ 
skottet. Det giCk ju hyggligt ändå för dem. Under· 
Iigt, att alla klarade sig så pass bra. 

Ja, man klarade sig så pass bra, att klubbmäs+ 
laron fann sig föranlåten att ur sina rockveck trolla 
fram ett stort paket fullt av askar med Tyrol
tabletter, vilket han hade vänlighet nog att som 
hederspris överlämna till det segrande laget, Holm
be rg och Wijkström. Dessa tiehövde också vad de 
(ingo av styrkesaker efter den oerhört påfrestandc 
tävlingen. Hade man ej haft en så god middag ba
kom s ig, så hade man ej haft samma förmåga att 

motstå de nervnedbrytande krafter, som härjade 
inombonis. - Som individuell segrare utgick A. 
Elmq vist, mycket tack vare en god pilserie. 

Klubbmästaren och tävlingsledaren och donatorn 
N. S. Nilsson uppläste på valplatsen efter slutad 
kamp följande lag- och individuella resultat aven 
i allo lyckad amatör-trekamp. som vi hoppas genom 
denna lilla berättelse kommer att inspirera en hel 
del av S. A. F :s medlemmar t ill efterföljd och dy· 
medelst till förkovran i ovanstående tre intressanta 
grenar, var och en med sin speciella teknik. Fram
för allt då pistolSkjutningen med hårdtryckta vapen 
och nyckfulla kulbanor. Så här sågo alltså place· 
ringarna och poängerna ut på Gröna Lund en gång 
i juni 1940. Att man sedan övergick till porslins· 
krossning ä r ju en helt annan historia. Likaså. att 
Holmbergs del av tabletterna så småningom skall 
tillfalla honom. Lagen skildes nämligen åt I'ätt 
hastigt på nattkröken, varför hela lagpriset kom 
lill Wljksllilm. Men det ligger i skafferiet. - Alltså: 

Lllgtävllng: 

1) Lag VI : platssiffra 5, poäng 203 (gevär 86, pil 
44, pistol 73) N. S. Nilssons hederspris. 

2) Lag IV: platSSiffra 8, p. 184 (70 + 36 + 78), 
3) Lag VIT : » n, » 184 (85 + 33 + 66), 
4) Lag ID: » 12, ,. 166 (84 + 35 + 47), 
5) Lag V: » 13, » 176 (77 + 23 + 76 ). 
6) Lag I: » 17. » 158 (68 + 29 + 61), 
7 ) Lag II: ::- 18, I 133 (57 + 33 + 43). 
f.ndlviduell tih 'lIng : 

l ) A. Elmqvist 104 p. 
43, pil 24, pistol 37), 

2) O. Holmberg 102 p. 
3) G. Wijkström 101 . 
4) S. Ljungfelt 99 • 
5) F. J arre 97 11 

6) N. S. Nilsson 95 » 
7) B. Bengtsson 85 • 
8) E. Jennel 81 » 
9) Th. Keyse,· 80 • 

10) l. Hjelmström 79 • 
11) T. Björkman 77 » 
12) B .E. Gardell 76 ,. 
13) R. Söderlind 71 I 

14) K. A. Peterson 57 ;J 

sätter 

(l30 möjliga), gevär 

(43 + 23 + 36), 
(43 + 21 + 37) , 
(47 + 14 + 38), 
(44 + 14. + 39) , 
(45 + 23 + 27), 
(38 + 19 + 28), 
(42 + 9 + 30), 
(27 + 12 + 41), 
(33 + 9 + 37) , 
(26 + 20 + 31) , 
(41 + 13 + 22), 
(39 + 12 + 20), 
(16 + 20 + 21). 

STOPP 
för skoslitning ! 

Dergsll1ul iii" ett slIcceliiflcl". 
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AktivCl. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

STYRELSEN 

Nya medlemmar. 

Den 22 november 1940. 
Major Otto Holmgren, löjtnant J. GArdman, fänrik 

N. Robäbr och kemist Benkt WIdegren. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUTKOMMlTTEN 

Medlemmarna erinras om tidningen 
SVENSKT SKYTTE, som utkommer med 
37 nummer pr år, Helårsprenumeration 
endast kr. 4:- . 

Se noga till att vapnet före skjutningen 
är väl genomdraget. Inolja vapnet väl med 
INGNOL vapen olja och vapenfett efter 
slutad skjutning, så bibehålles vapnets 
goda skjutegenskaper. 

Modernisera skjutbanan med den nya 
konstruktionen av HALVARS TAVEL
STÄLL, som tillverkas av AB. Gavlever~ 
ken, Gävle. 

Förbundstiiltskjutningen den 8 november bjöd på 
rekordkorta uvst And. 

Vad sägs om följande fäJtskyttemål : 1) 1/4 fig. 
120 m., 2) 1/ 3 fig. 170 m., 3) 1/ 1 fig. 55 m .• 4) 1/8 
f ig. 55 m., 5) 1/ 4 fig. i profil 125 m. ? Visserligen 
voro skjuttiderna kortare än vanligt, oeh skjut
ställningen på tredje och femte stationerna var 
stående resp. knästående, men det var i alla fall 
matsedeln på Stockholms Skytteförbunds sista fält
skjutning 1940. På grund av dimma hade nämligen 
hela skjutningen måst läggas om i s ista minuten , 
och så blev det som det blev. Regndis förstörde f. ö. 
sik ten för de sista patrullerna, så skjutningen blev 
ej alldeles så lätt, som läsaren skulle kunna tro. 
Mästerskapsfordringarna blevo 24 tro den här 
gången. 

Amatörerna försvunno denna gång i dimman ocb 
»omkommo. alldeles bland de höga resultaten. Den 
ende, som synes ovanför vattenytan är l. Sletten· 
mark. särskilt pålitlig i år, som med 27 tro belade 
trettonde plats i klass M. - I rättvisans namn 
måste dock påpekas, att S. A. F :s lag denna gång 

hade den sorgliga oturen att få skjuta mot slutet 
av dagen, då regn och dis gjorde det oerhört svArt 
att se mAlen. S ista stationens . sniglan vo·ro så gott 
som osynliga. - Och så var det slut med fältskyttet 
för i år. 

P. Naumburg och I. S lett"ennUlrk "Ionare a" Arets 
D.N.+fäJtskyttepokal och S. A. F:& guldmeclnljör er. 

Våra pålitligaste fältskyttar i år ha varit P. 
Naumburg och l. Slettenmark, som hedrat sig själva 
och S. A. F. genom att erövra var sin av Dagens 
Nyheters fältskyttepokaler, svArerövrade trofeer. 
Naumburg kom på fjärde plats i den stronga sam· 
lingen med 103 tr. , medan kumpanen Sleltenmark 
samlade ihop 102 tr., vilket renderade honom en 
femteplacering. 

I detta sammanhang må omta.las, att sagde män 
under året erövrat S. A. F :s fältskyttemedalj i guld, 
en utmärkelse, som ej innehas av så särdeles många 
genom åren. Till saken hör, att de under 1940 upp· 
fyllt mästerskapsfordringarna sex resp. sju gånger, 
ett resultat som talar för sig självt. Vi gratulera! 

Dir. Adolf Johanssons valldringlll'rl!l till S. A. F. 

Föreningen har i år haft litet otur med sina 
fältskjutningsresultat, men trots detta erövrat som 
sin egendom ovannämnda vandringspris, vilket be
tyder en tredjeplacering bland föreningarna, när 
nu huvudtävlingen om . Drewes J.!innel avgjorts. 

Lug- och handicaptävUngen. 

ursprungligen avsedd att bAllas den 27/ 10, mAate 
med hänsyn till förbundsfältskjulningarna uppskju
tas till den 10/ 11, en rätt sen tidpunkt för en ban+ 
tävling. Alt likväl ej mindre än 24 amatörer ställde 
upp, tyder på att hasarden alltjämt har sin lockelse. 
Lagbildandet genom lottning bjuder ofta på verk+ 
ligt lustiga kombinationer, och »handicapcnl gör 
sitt till för att försvåra tippning om lagsegern. Att 
lottningen sammanför t tre verkliga storskyttar ger 
ingalunda det laget någon borgen för seger - ett 
sådant lag har ju normalt också en låg handicl\p
summa. Och ä ven en storskytt kan misslyckas 
ibland. 

Arets tävling ,·esu lterade i seger för lag 5. 
O. Holmberg 46 + 48 + 20 = 114 
G. Mossberg 48 + 53 + 18 = 119 
N. S. Nilsson 43 + 57 + 10 = 110. Summa 343 p. 

Lag 6 låg närmast med 340 p. (A. Elmqvist 108 
+ 12 = 120 p., Orvar Löfmark 99 + 12 = 111 p., 
l. Slettenmark 102 + 7 = 109 p.) 

Handicapprisen vunnos av Justus Lundberg med 
122 p. och Axel Elmqvist med 120 p. 

. Th. Bergentz' vandringspris av 1934», där 4-
klassarna få räkna sexan 80m 7 poäng, vanns av den 
nya stjärnan Nils östberg med 11911• E. Magnusson 
hade efter 6-ringad beräkning en poäng högre re
sultat än östberg men hade en sexa mindre och 
stannade därför på andra plats med 119". Förarg
ligt för Magnusson, som redan har en inteckning, 
men tur för Bergentz, som härigenom opåräknat 
fick ännu ett års uppskov med att ställa upp ett 
nytt vandringspris. 

Hnlv8ula Ined Ber;:sbufl_ 

~, .... ,.". J _.. .,., '.' .r J .'. ' • • ., ~ ", .,., ,,; 
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Dagen avslutades som vanligt med den roliga ut
slagstä vlingen i stående, som - sannolikt i någon 
mån beroonde på årstiden - avverkades tämligen 
raskt. Skyttarna fölla undan enstaka och i klunga, 
och antalet tävlande reducerades snabbt. Bland 
dem, 80m hölla ut hedersamt nog, var den till det 
aktiva amatörskyttet lyckligt återbördade Henrik 
Kjeller, men till slut måste han också ge sig. Seg
rare blevo Nils österberg och Einar Magr).usson, som 
sålunda f ick en rättvis tröst för missödet med den 
felande sexan i huvudtävlingen. 

Ge\'iirS!lk~·tteracl t 1940. 

H. K. H. Kronprisens vandringspris: l . Slctlen-
mark 97 p. 

Damernas pris; Ingen tävlande. 
Kamratpriset: N. S. Nilsson 974 p. 
Folke FagreJls minne: P. Naumburg 95 + 54 p. 
Vandringsskölden : Tävlingen ej fullföljd. 
Jubileumsskölden : A. Elmqvist 164 p. 

Skjutchefens poängpris : A. Elmqvist 18 p. (för 
alltid). 

Färngrenska priset av år 1935: r. Slettenmark 
134 p. 

S. A. F:s jubileumspris av år 1940, skänkt av J. 
Färngren: r. S lettenmark 161 p. 

Vandringspris i slående skjutning: I. Sletten
mark 92 p. (för alltid) . 

Sjökapten Ture Löfgrens vandringspris för 2 och 
3 kl. skyttar av år 1932; B. Wrange 94 p. 

Juniorgevären : kl. [ G. Ekström 279 p., kl. il G. 
Melin 259 p. 

Skytteväns vandringspris av år 1932: P. Naum
burg 162 p. 

Kaknäspokalen l : I. SleHenmark platssiffra 11, 
Kaknäspokalen fl: N. S. Nilsson platssiffra 4. 

Sjöbergs pris: N. S. Nilsson 57 p. 

Läkerolfnlet av å r 1935; N. S. Nilsson 120,5 p, 
Th. Bergentz hederspris med handicapberäkning 

i samband med Riksskölden : N. S. Nilsson 8 »kar 
tongen. 

25-årsmännens av 1932 vandringspris i fä ltskjut
ning: l, Slettenmark platssiffra 11. 

Henr. Kjellers vandringspris av å r 1939: P. 
Naumburg. 

M-klassens vandringspris i fältskjutning ; I. Slet
len mark platssiffra 5. 

4 kl. vandringspris i. fältskjutn ing: Nils Naunl
burg platssiffra 5. 

2 och 3 kl. vandringspris i fältskjutning : Gösta 
Eriksson platssiffra 4. 

Emil Hesslers vandringspris i fältskjutning: A. 
Elmqvist (för alltid). 

FältskyttetalIrikar; 18/ 2 P .Naumburg, 10/ 3 B. 
E. Gardell, 7/ 4 A. Elmqvist, 2/ 6 N. Naumburg, 
13/ 10 Orvar Löfmark, 27/ 10 l. ::;lIettenmark , 3/ 11 H. 
Friman. 

Fältskyttemedalj: BrOIlS: E. Reinius. Silver: S. 
Ljungfelt. Guld: J. SJettenmark, P. Naumburg. 

SPEGEL 
för ge\'RrsskyHet Inom S. A.F. per SO lIo,'ember t9-10. 

BroI18märke: 
Abrahamsson, Bror K. L. 
ArvidalOn, Bertil 
Baumbach, Inge A .... . 
Berg, Olof ............ . 
BolJlrom. Erik K. 
Hellbo, Erik Folke .... . 
Johan880n. Sven Gust .. . 
KumlIn, Gunnar ...... . . 
PihllJledl, E. E . . ...... . 
Sjögren, Alf E. G ...... . 
Abrahamuon. h;inar ... . 
Ahlgren, Enar . .. ..... . 
Cederlund, Karl G ..... . 
FredrlkIJlJon, Sven ..... . 
Hallberg, K. G. . ... , .. 
Hottman, CarlO. . .... . 
Iggbom. Gunnar ... . 
JohartlJson, Emil ...... . 
JohanlJ80n, Gunnar E. .. 
JohanSlJOn, Sven Arne .. 
Jon8.S80n. N. Fredy ... . 
NYlJlröm, Birger .. .... . 
Olsson, Arthur H. E ... . 
Sjölln, Sven O. . ...... . 
Ullvahn, Er. Olot .. ... . 
Wahlbcrg. Holger .... . . 
Widell, Troed ......... . 
öhlund, Erik G. . ...... . 
Naumburg. P . Gotltrid .. 
Ahlgren, HanlJ David ... 
AndCfaeon. Ko.rl NIIII Arne 
Björklund. J. Allan ... . 
BodelI, F . Axel ..... .. . 
Car18SOn, Jean G. T .... . 
Dahlbcrg. NUIJ Gust. 
DIgman, Hugo M ...... . 
Falk, Kurt E .. . 
FintJIng, Erik ......... . 
Färggren, Adolt .. . 
Glnsburg, D. Manne ... . 
Gusta!sson, Gösta Sev. _. 
Hellebäck. Harry ..... . 
Hessle, Olof ........... . 
Holmqui8t. Lars E. A .. . 
Johansson. CU8l. Rud .. . 
Kanö, Sven Slgtr ...... . 
KarllJson. Fritz Verner 
LJungqvist, Odd H. Fr. 
NllMOn, Joel AnlJhelm 
Nilsson, Karl Hjalmar 
Norberg, Lennart ... . 
Rygaard, Sven ........ . 
SiJfverhlelm, Bertil W:80n 
SvcrtlJson, Evert . 
Welin, Erik H. .. 
van Zwoll, Otto H. 
öqvist, John Helge ..... 
Almstedt, Kurt JuliuS L. 
Andersson, Karl Fr ..... 

57 56 55 -- 24 24 24 20 20 
59 58 56 -- 24 24 24 24 21 
57 56 56 -- 24 24 24 20 20 
53 53 52 -- 24 24 20 20 16 
59 58 56 -- 24 20 20 20 20 
58 65 54 -- 24 24 24 20 20 
55 53 53 -- 24 24 20 20 20 
57 56 55 -- 24 2i 24 24 20 
56 53 53 -- 24 24 20 20 20 
58 56 52 -- 2, 24 24 24 20 
58 57 55 -- 24 20 20 20 16 
59 58 57 -- 24 24 24 24 24 
57 56 54 -- 24 24 24 24 24 
60 58 58 -- 24 24 24 24 24 
59 56 55 -- 24 24 24 20 20 
55 55 55 -- 24 24 24 20 20 
57 57 54 -- 24 24 24 20 20 
58 56 56 -- 24 24 20 20 20 
57 53 52 -- 24 24 24 24 20 
~9 54 53 -- 2~ 24 24 20 20 
57 54 53 -- 24 20 20 16 16 
58 58 56 -- 21 24 20 20 20 
57 55 55 -- 24 24 24 24 24 
58 57 53 -- 24 24 20 20 2Q 
57 57 52 -- 24 20 16 16 16 
53 53 52 -- 24 24 24 20 2f) 

59 59 57 -- 24 24 24 24 24 
56 53 53 -- 24 24 20 20 20 
60 59 59 -- 24 24 24 24 24 
56 52 -- -- 24 16 16 -- --
6352-------- -----
54 54 -- -- 24 20 --- --
555352-- 16 ---- -
53 ---- --24----- __ 

55 55 53 - 16 16 -- -- --
54 ---- 16 -------
57 57 56 -- - - - - --
53 53 52 -- 20 20 20 16 --
5857---- 24 ------
5352- -------- __ 
55 ------ 242016 ---
52 -- -- -- 24 16 16 -- --
555352---- ----- --
585352-- ------ -
5454------ --- --
55 5", 53 -- 16 -- -- -- __ 

5955----------- -
5755-- - 2020-----
-- - -- -- 16 16 16 -- -
5753 ----------- __ 
575353--24242416-
54---- ----------
58 54 -- -- 16 -- -- - --
54 -- -- -- 24 20 20 20 --
57 54 52 -- 20 16 -- - --
54 53 --- 24 20 ------
58 57 57 - 24 16 - - -
565252- ------- __ 
5453---- _______ _ 

• 

• 

Andersson, K. Åke .... . 
AssIs, A .............. . 
Berggvist, Bernt Axel . . 
Björkman, Karl Torsten 
Bode<:ker G. . .... . . 
Borenberg, Paul ....... . 
Carlstedt, Gösta Filip 
Cronholm. Åke 
Danielsson, Birger ..... . 
Ekstrom. Gösta I. 
Englund. Roland ...... . 
Eriksson, Karl Rune ... . 
Eriksson, Ake Ingvar .. 
Hallman, Gösta .. .. ... . 
Hansson, Oscar A. 
Hedin, Bengt 
Hermansson, Karl Erik . 
Holm, Ragnar A. 
Johansson. Arne N. G ... 
Johanssol1. Evert Algot . 
Karlsson, Olot ... . . . 
Karlsson, Rune \V. 
Krosse, Harald G. A . .. 
Lansfeldl, Tage Eugen .. 
Undelöf, Arne .. . .... . . 
Undgvist. Oscar 
LIndatrom, Folke ..... . 
Lundberg. G. . . .. ... _ .. 
Lundgren, Arne O. F .. . 
Löw. Arne... . ...... . 
Olsson, Eric .......... . 
Olsson. Ernst W ....... . 
Olsson, Ste.n S. . . .. ... . 
RUhn, Svt;!1l .••.••.•. 

Suncsson, Gösta V ..... . 
Thor, Erik ........ .... . 
UJlman, Erik G ........ . 
Wahlström, Joh. Emsn .. 
Zimmerman, Hans . 
Ahman, Sten ....... . 
ölander, Ragl1ar ....... . 
Ccderqvlst, Erik .. . .. . 
Danielsson, John ..... . . 
Lindgren, Josef B. E. 
Nordcnssol1, Tom ... . 
Olsson, O. W .......... . 
Wrangel, H .......... . 
Iggbom, Sten ......... . 
Thor, KrisUan ........ . 
Wahlstrom, Hans ...... . 
Widell, Jolm V. A ...... . 
Bergström, Erik A. D . . . 
Ljungberg, Sten ...... . . 
PaulslOn , Sölve 

Silvermärke : 
Melin. Gösta . .. ...... . 
Unge. Stig ....... . . 
Edcnhall, Folke ....... . 
Johansson, Carl E ... .. . 
Kllngbcrg, Gust ....... . 
Rohlen, M ....... . 

STOOKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 9 

565453 ----------
57 56 rill - 20 20 20 16 _ 
ri352 ----- ___ __ 

5353 ----------
565656 --- ____ __ 

5753 -----------
57 53 112 - -- -- ___ __ 

5856ri3 -- 24 -----
5352 ------- ___ 
595756 -- 20 _____ _ 

53 ----- 20 --------
54 52 -----------
56 53 52 - 20 16 16 ---
5:55454 - 24 -------
53ri2 -------- __ 
565553 -- 2420 -----
52 - -- - 16 16 16 16 16 
5654 ---------- --
5252 --------- -
5252 -- 24202016 __ 
53 ----- 16 -----_ 
5452 --------- __ 
5654 54 -- 24 20 --
.54 ---- 24 -- ___ 

52 ---- 2416 -----

5:5 - -- - 20 16 - -- -
lI55453 ---------
59 54 li4 -- -- -- -- -- --
5754 ---- 2416 ---
ri7 ri3 53 -- 24 16 - - -
595564 -- 24 20 -----
5756 --- 20 -------
5652 -- 24 --- __ _ 

~90800 --------

ri752 -- 20 ----
ri654 ri3 ---------
56 -- -- -- 24 20 20 20 10 
ri4 54 ---------
56 55 55 -- 20 16 -- -- -
52 -- -- -- 24 24 16 -- --
5452 -- 242416 -- __ 
54 ----- 24201616 -
595756 - 24242420 -
605852 ----------
5252 ---------
545252 -- 24 _____ __ 

5853- - 2020 ---
58 57 -- -- 24 16 - -- -
fi4 52 52 -- -- -- -- -- --
5856 --- 20202016 --
58li4 ----------
li4 54 - -- 20 16 16 -- -
555553----------
ri3 --- 2420 ----

56 55 54 -- 24 24 24 24 24 
57 5ri 54 -- 24 24 24 20 20 
56 ri5 53 - 24 24 20 20 20 
60 56 53 -- 24 24 24 24 24 
55 54 54 -- 24 24 24 20 20 
58 56 53 -- 24 24 24 24 24 

Uggla, C .............. . 
Gasslander. R. A. . ... . . 
Skogstrom, H ......... . 
Undstrom, Birger ... .. . 
Normelli, Sture ....... . 
Nordslrand. Einar ... . 
Tärnell, Sven Gu.st. .... . 
Stecnboft. . ........... . 

Guldmärke: 

5ri 54 54 -- 24 24 24 24 24 
57 53 53 -- 20 20 20 20 20 
57 54 54 - 24 24 24 24 20 
ri5 ---- 20 _____ __ 

57 ----- 2420202020 
54 ----- 2424242020 
54 ----- 24242020 __ 
58 57 58 -- _____ -=- __ 

Fagerstrom, G. ........ fi4 53 53 -- 40 36 36 ___ 
Wrange, B. ............ 56 54 ri3 - 40 40 40 __ _ 
Ehn, H. ... . . .. .. . . .. . .. -- -- -- - 40 ____ __ 
Johannesson, G. .... 54 53 - _ 40 ______ __ 

Olsson, N. O. .......... 55:n -- -- 40 36 __ __ 

Arlalsmärken och il1 tyg rör d:o : 
Balle, A. .. 55 55 55 -- 40 40 40 __ __ 
Björkman, T. ..... 57 56 55 -- 40 -- - __ _ 
BlIx, R. ....... . 54 ri3 -- -- - _____ _ 

Blix,I ................. ----- 4040 --- .. _ 
Dahlin, T. ....... .... ... 60 57 56 -- 40 40 40 __ __ 
Dledrichs, S. . ... . ..... . 
Elmqvlst. A. . ....... . 
Flygare, A ............ . 
Friman, H ............ . 
Frunck, C. O . .. .. .. ... . 
Furuskog, V .......... _ 
Färngren, J ... .. ...... . 
Gardell, B. E. . ....... . . 
Georgii-Hemming, F. 
Grönvall, E. . ... . 
CylJensvärd, R ..... . 
Hellberg, Sig ....... . 
Hellsten, E ...... . .. . 
Hellsten, N ............ . 
Hessler, E ............. . 
Hjelmström, l . . ....... . 
Hjorth, Arnold . ...... . 
Hollberg, S ........ . 
Holmberg, Olle ....... . 
Hultkrantz. G . . ....... . 
Höjer, Erik ...... . 
1l1gevall, G ............ . 
lverus, B .............. . 
Jarl, I ................ . 
Jarre. F .............. . 
Jennel, E ........ . ... . . . 
at Klereker, B ... . 
Ljungfelt. Sven ... .. . 
Lundberg. Justus 
Lötmark, Orvar ....... . 
Löfmark. Ove .. ... .. .. . 
Magnusson, E. . ....... . 
Mouberg, G ..... . 
Myhrman, B. O ........ . 
Naumburg. N .......... . 
Naumburg, P .. .... . 
Nilsson, N. S .......... . 
Peterson, K. A. 
Peyron, 
Raab. 

Lars ... 

59 59 59 -- 40 40 40 - ._ 
59 58 57 -- 40 40 40 -- __ 
64 ------- ____ _ 

575656 -- 404040 --_ 
565553 - 404040 __ 

585654 -- 404036 ---

54 ----------
59 57 r;7 -- 40 40 40 - ~-

595857 - 404040 --_ 
5755 -- 404036 -
li6 55 - - 40 40 -- - -~ 

58 56 58 - 40 40 40 - --
5854 53 - 4036 ------
57 ------ 4040 ---
5553 --- 40 ------
57 54 154 -- 40 40 40 -- --
-- -- -- -- 40 -- -- -- .-
------ 40 -----
55 54 53 -- 40 36 36 -- --
575553 - 4036 --·-
57 ------ 3636 ----
ri7 56 58 -- 40 40 40 - -
------ 4040 ----
5655ri5 --------
54 --'-- - 40 - - --
565565 -- 36 ------
5554 53--404040---
55 65 53 -- 40 40 36 -- --
575755 - 404040 --
565453 -- 4040 --
ri3 53 -- -- 40 40 36 -- --
575553 ------
5453ri3 ----------

53 ---------
595857 - 404040 ---
595959 - 404040-- -
60 59 58 - 40 40 40 -- -
55 55 54 -- 40 40 40 -- -

55- ----------
-- -- -- -- 40 40 <1 0 -- --

E.lex' Skomnksl'e vet att .let iil' hlenli.kt, 

~"",." .',P- •••••• ' "/"'~;;' ,'/ /. '._ 
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Reinius, Er!. .. 
Ribbing, Slgvid 
Rising, G. A ... 
Ri.lgheimc r, Carl .. . .... . 
Rönnmark. B. 
Slcltenmark, l. ...... . . 
Sva.rtling. B. . ........ . 
Svedin, S ......... . 
Tengslrand. A. V. 
Tham. P ... 
Wanselius, T. 
Wassberger, E ......... . 
\Vennerslröm, C. . ..... . 
Werner, Hj ..... , ... ,. 
Wljkström, G. 
Zachris50n, D . . ........ . 
örtegren. N. . ...... . 
östberg, N. E .... 

585656 - 40 4040 --

59 56 54 -- 40 36 36 -- - -
56 53 -- -- 40 -- -- -- --
53 --- 40 -- _ _ 

59 59 59 -- 40 40 40 -- --
606059 - 404040 _ _ 

54 ---- -----
56 55 55 -- 40 40 40 -- --

54 ---------
59 57 56 -- 40 36 36 -- --
56 55 53 -- 40 40 36 -- --
565505 - 404040 --
55 ---- 4036 ---
-- -- -- -- 10 -- -- -- ---
565655 - 404040 - --
605857 - 4040 40- -
565554 - 404036---
575756 - 404040 - -

Förfrågningar om serier och ev. kompletteringar 
före årets slut besvaras av skjutchefen. 

Tandläkarna vunna. 

Stockholms tandläkare äro ett piggt s läkte och de 
ibland dem, som äro medlemmar i S, A. F., ha tyd
ligen cj vansläktats. Det visade de nogsamt freda
gen den 1 november kl. 20, då de inbjudit ett sex
mannalag från »moderföreningen» till tävling i 
pistolskjutning med illstickspipa i Tandläkaresäll
skapets lokaler på Skeppsbron. De visade sig ännu 
piggare genom att vinna lagtäviingen med ganska 
bred marginal. Visserligen var det hemmaplan och 
visserligen började man med att hälla grogg i dc 
stackars gästerna. Men det var bra gjort att ned
kämpa själva »model'föreningens» tävlingsvana 
mannar, som dock av artighet medtagit Medlems
bladets utsände i laget för att ej vinna med alltför 
många poäng. Att de sedan föllo :Io pA eget grepp» 
är en helt annan historia. De ha emellertid lovat 
att komma igen för att taga revansch ... Om 
möjligt. 

Det hela var en verkligt trevlig tillställning. Man 
började som sagt med ett glas grogg för att under
stryka, att den sällskapliga samvaron mellan de 
J.gamla ) amatörerna och deras för året nyförvär
vade föreningskamrater bland tandläkarna var 
kvällens huvudsyfte. Att insinuera något annat 
vore inte rätt. Så förpassade man sig upp till val
platsen en trappa upp i de trevliga lokalerna. Där 
hade Pelle Karlsson, Zandren & Co. ordnat en rik
tigt bra bana med sex väl belysta tavlor. Man var 
även flott nog att hålla skyttarna med skott. Pistol
skyttekommittemedlemmen Zandren var tävlings
ledare, och den sysslan skötte han med sedvanlig 
fart och kläm och reda. över det hela vakade ordf. 
i tandläkarnas skytteklubb, Pelle Karlsson. Organi
sationen var med andra ord mönstergill. 

Man sköt tre och tre från v;ardera laget, varför 
det hela stökades undan på lvå skjulIag. TäVlingen 
omfattade tre serier om 5 skott mot den l O-ringade 
korthållstavlan. Det gällde att ej darra på man· 

schetten, ty en felaktig avfyring fick skottet att 
hamna i det svarta eller i värsta fall därutanför. 
Resultaten kunde ju kanske bedömas ganska bra 
av åskådarna, men exakta poänger och placeringar 
höllos hemliga efter gammalt gott recept till supen 
och prisutdelningen. 

De sex uramalörerna blevo nämligen bjudna på 
supe också, så det blev en riktig helafton. Och det 
var ingen tråkig sup(!. Värdarna visade sig besitta 
förmågan att trivas och att få andra att trivas 
ändå mera, åtminstone gällde detta de sex inbjudna. 
Deras (värdarnas) sångare och sångerskor (damer
na fingo vara med också!) tävlade i att fylla luften 
med välljud, och det närbelägna pianot tvangs att 
giva ifrån sig sina allra vackraste toner. Det goda 
humöret hos tandläkarna steg ännu mera, när 
Zandren upplyste om, att segem gått till hemma
laget. I rättvisans namn måste dock konstateras, 
att man applåderade fullt lika mycket åt kvällen:! 
individuelle segerherre R, öhnell och hans 140 p. 
och åt den bästa serien, 50 p., som åstadkommits 
av Slettenmark. 

Ja, så följde tal av ömsesidig uppskattning, fyllda 
av vältalighet. I det här fallet voro orden dock ej 
överdrivna, åtminstone ej från de sex besegrades 
sida. Trots nederlaget trivdes nämligen dessa oer
hört hela kvällen bland de gästvänliga, friska tand
läkarna, vilket här ånyo understrykes. Man trivdes 
så golt, att man, när Medlemsbladets utsände dar
rade sig hemåt vid 3-tiden på natten, redan lär ha 
satt igång med revanschskjutningen en trappa upp. 
Resultatet av denna har dock ännu ej framkommit 
till offentligheten. 

Emellertid ha de Inbjudna lagskyttarna bett OS5 

alt här framföra deras hjärtliga tack till de vänliga 
tandläkarna, som så målmedvetet och trivsamt tagit 
detta goda initiativ till angenämn samvaro mellan 
pistolskyttarna. De komma gärna igen! 

Varje riktigt tävlingsreferat avslutas med resul
tatlistor, och här komma nu sådana för kvällen på 
Ta ndläkaresällskapet : 
L agtävlingen: 

1) Tandläkarna (K. Tengdahl, O. Holmberg, C. Säf
ström, S. Ekmanner, A. Lundström, S. Arnell) 
795 poäng. 

U rmakare ELOV BARK 
Roslagsgatan 20 (vid Odengatan). 

Stockholm. Tel. 325107. 

Lager av alla slags Ur, Skytteglasögon. 

Reparationer utföras väl och till lägsta priser. 

Bel';;s llUd s ätter stopp fÖl' skoslitning. 
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2) S. A. F. (R. Öhnell, Th . Keyser, l. Slettenmark, 
B. Bengtsson, F. Jarre, G. Wijkström) 778 poäng. 

Individuella tävlingen: 

1) R. öhnell 
2) K. Tengdahl 
3) O. Holmberg 
4) G. Säfström 
5) Th. Keyser 

140 p. 
138 
137 
137 
137 

PoUsens IIistoIfältskjutning. 

Statspolisen och Stockholms-Tidningen hade lagt 
upp en mycket välordnad pistolfältskjutning sön
dagen den 17 november i terrängen bakom Kaknäs 
skjutbanor, en terräng som vid det här laget tillhör 
de klassiska pistolmarkerna. Man sköt sammanlagt 
50 skott på 7 stationer mot figurer, så gott som 
uteslutande av den nya gråa sorten, varför sikten 
ibland var rält dålig. Tiderna voro väl tilltagna. 
Cirka 700 skyttar och 82 lag deltogo, varför det 
var svårt att klara sig hedersamt i konkurrensen. 
Lagen bestodo av tre skyttar, därav minst en armf!
pistolskytt och högst en skytt med 6 mm. Walther. 
S. A. F. hade hela fem lag med, av vilka första
laget Friman, Slettellmark, P. Naumburg kom pa 
8:e plats för 114 tro och tredjelaget Holmberg, 
Bengtsson, N. Naumburg nådde 112 tro och 9:e plats. 
Högsta individuella träffresultat bland amatörerna 
sköt uppåtgående parabellumskytten B. Bengtsson 
inom klass. 7 B. Han kom upp til l ståtliga 40 träffar. 
vilket fordrade god ihällning, särskilt på. de två 
sista målen: 1/ 6 f ig. 36 m. och hjälm 28 m. Vi bedja 
att få gratulera träningsflitige Bengtsson, som än 
en gång visade vad övning och åter övning betyder, 
särskilt för denna art av skytte, vi mena pistol
skyttet över huvud taget. - Bengtsson höll på att 
vinna sin klass men fick Slutligen stryka på foten 
för rutinerade HeJmisalo. 

I nivå med Bengtssons prestation stå r dock gamle 
kämpen Harry Frimans bravad att skjuta 39 träffar 
med sin kära armepistol och därmed belägga fjärde 
platsen i klass 9 A. Det är rent märkvärdigt vad 
Harry är pålitlig, när det verkligen gäller. Han är 
den verklige lagskytten i alla fall. Det där ha vi nu 
emellertid sagt så många gånger för - varje Med
lemsblad innehåller ju något vackert om Friman -
att vi inte törs spinna vidare på den tråden av 

fruktan att alldeles trötta ut läsaren. Det sagda 
ma därför vara nog. 

I den utsända prislistan från tävlingen ha vi lyc
kats få tag i följande amatörplaceringar: (observera 
det starka amatörinslaget just i klass 7 B.) 
Kl. 7 A: 15) C. Frunek ... .. . " .... .. 37 t ro 

16) I. Slettenmark ....... , ..... 36 lo 

Kl. 7 B: 2) B. Bengtsson .. , ...... , .... 40 :t 

3) P. Naumburg .......•...... 39 » 
6) N. Naumburg . . . . . . . . • . 37 :t 

11) J. Jörgensen . , ..... , ....... 33 » 
12) S. Ekmannel' .. . ..... , ... 32 :t 
17) T. Dahlin ... . ...... . " .... 29 » 

Kl. 9 A: 4) H. Friman 39 :t 

14) A. Alfort .. .. . .. .. .. . .. .... 35 Jo 

15) S. Ribbing ............. 35 :t 

I klass 6 B kom fru M. Keyser på 31:a plats fö r 
35 tro Hon sköt som en hel karl alltså. Frågan är 
om hennes man lärt henne skjuta eller det kanske 
förhålIer s ig tvärt om. 

Av ovanstående undgingo blott Slettenmark, Al
fort och Ribbing pris, medan de övriga kunna hämt a 
sina ev. ej redan erhållna priser hos Thure Keyser. 

Fören ingens höstfältskjutning på , 
pistol sam lade sextio deltagare. 

S. A. F:s andra egna pistolfältskjutning syftade 
liksom sin föregångare 1939 till att få skyttarna att 
röra på sig, att använda ögon och förstånd samt 
att trots alla dessa ansträngningar skjuta träffar i 
figurerna. Till den ändan släpptes deltagarna i väg 
en och en utefter en l5chnitzlad terrängbana i 
hackarna bakom Kaknäs skjutbana, och på. denna 
skyttestig mötte dem följande uppgifter: 1) Fram
ryckning 75 m., sJ.jutning 6 skott mot två ringade 
figurer, allt på 50 aek., 2) tillryggaläggande aven 
bana på. 125 m. med tre skjutstationer, på var je 2 
skott mot 2 figurer, på sammanlagt 90 sek. (sista 
uppförsbacken var sugande), 3) framryckning 50 
m., intagande av liggande skjutställning, malspa
ning och skjutning 6 skott mot 6 mer eller mindre 
gömda figurer (hjälmen och 1/ 1 fi g. voro förrä 
diska), allt på 1 min., 4) framryCkning 50 m. och 
skjutning 6 skott mot en fientlig stab nere i en 
grop, allt på 30 sek" 5) 8 skott mot i terrängen 

Vatten- ach Avlopp. ledningar 

P. 

Bad- och Toalettrum.inredning a r 
Vä rmeledningar och Oljeeldningsinstallationer 
Repa rationer och M oderniseringar 

Aktiebolaget 

N a umburg & Co. 
Norrlandsg. 24, Stockholm. Tel . växel 232030 

llel'gsh u d iir ett s u ccelihlel·. 

~'''i''~ .. ,"., " .......... , .,./r~"'-'/' ••... r'r"' ,~' 
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uppdukande 4 fig. på 30 sek. (den sista lilla 1/8 
fig. dök upp rätt nära fötterna), 6) duellskjutning 
8 skott mot ringad 1/ 1 fig., visning 4 sek. varje 
gäng. 

Ett sextiotal amatörer hade hittat ut till Kaknäs 
den 24 nov. för att pröva sin fältmässighet genom 
att avlossa de fyrtio skotten, som gingo åt för 
denna s kjutning. De sextio amatörerna kommo till
baka frAn strapatserna, en del ledsna, en del med 
en stilla belåtenhet avspeglad i sina ansikten, precis 
som det varit, är och skall förbli vid varje tävling 
av vad slag det vara må. Emellertid var nog belå· 
tenheten allmän med vad som bjöds den dagen, och 
pistolskyttekommitten vågar nära en stilla förhopp
ning om att denna art av pistolskytte just är vad 
sådana allround-betonade människor som amatö
rerna behöva och tycka om som en välbehövlig 
omväxling i den annars ganska stereotypa pistol
fällskytted ieten. Men en sådan här tävling är blott 
möjligt med ctt så pass begränsat antal deltagare, 
som kunna avverka banan individuellt och sålunda 
e rfara nöjet a v att få sköta sig alldeles ensamma 
med sitt vapen och de hemlighetsfulla målen. I år 
blev det kanske någon stockning ibland, trots att 
s kyttarna släpptes iväg med fyra minuters mellan
rum, men till ett kommande år skall väl den de
taljen kunna ordnas tillfredsställande. 

I detta sammanhang ber pistolskyttekommitten 
att till alla de trogna funktionärerna få frambära 
sitt hjärtliga tack. De skötte sitt arbete utan att 
knota och utan att få något nämnvärt till livs och 
ulan avlösning de sex timmarna, som tävlingen 
varade. Sådant kallas hjälpsamhet och stärker det 
goda k8mratskapel. En tävling liV delta ~IIiK beror 
oerhört mycket på stationsbefä1havarnas duktighet, 
för att inte tala om allt krävande expeditionsarbe
te. At skaffa funktionärer är bland det svåraste, 
när man skall anordna en tävling, men nu hå llel· 
det ju på att utbilda s ig ett järnhårt garde av dy. 
likt folk till och med inom S. A. F., varför fram
tiden synes ljus i delta avseende. 

För att återgå till ifrågavarande skjutning, så 
var den liksom förra året uppdelad på dels en hu
vudskjutning, detta år med fyra stationer om sex 
skott, och dels en prisskjutning om ytterligare två 
stationer med vardera 8 skott. I huvudskjutningen 
tävlas om hederspriser och prisskjutning gäller för 

tävlingen om vissa vandringspris. Den högsta möj. 
liga poängsumman för huvudskjutningen var i år 
62 (målens värde: 14, 16, 16, 16) och för prisskjut. 
Dingen 38 (mAJens värde: 14 och 24). Maximum föl' 
alla sex stationerna var således 100 p. S. Ahrberg 
uppnådde ulom tävlan i denna sammanlagda skjut
ning 99,8 p., ett resultat 80m vittnar gott om hans 
skicklighet. På duellfiguren sköt han 79 p. av de SO. 

Som synes a v nedans ende listor, blev del i Ar 
cn välkommen omväxling av segrare i de två täv
lingarna. Sålunda vann E. Wahlin huvudskjutning
en inom klass 9 A, medan H. Friman tog revansch 
i den sammanlagda tävlingen. Samma sak gälle,· 
B. Bengtsson och C. Säfström inom klass 7 B. Dub
belsegrare blevo H. Sandin och Th. Keyser. 

HllvudskJullllllg: (sll.n kilj. 
nJnl/lm!!) 

Kl. 9 A: E. Wahlin 
H. Friman 

60 (54) 
60 (47) 
59 O. Holmberg 

P. Rydner 
G. Runngren 
K. Tengdahl 
A. Alfort 

56 
54 
51 
51 

A. Weimark 49 
O. Holmgren 47 
F. Dahlborn 41 

Kl. 9 B: H. Sandin 55 
af Klercker 48 
G. Hansson 47 
V. H. Granberg 45 
A. Lindgren 41 
E. Nordin 42 
A. Widtm 

Kl. 7 A: Tb, Keyser 
P. Naumburg 
S. Ahrberg 
R. OhneJ! 
I. Slettenmark 
F. Jane 
S. Kramer 

Kl. 7 B: B. Bengtsson 
C. Säfström 
N. Naumburg 
S. Ekmanner 

42 
62 (54) 
6::: (54) 
62 (52) 
57 
56 
48 
48 
60 (56) 
60 (54) 
56 
54 

J . Jörgensen 51 
T. Dahlin 51 

För rationell vapenvård • • • 
Ven, som vill hibehlilla goda skjutegenskapcr hos Sill vapen 
så länge som möjligt, bör vara mAn om loppets rengöring. 

Armol vapenfeu och vapenolja är det svenska en hetsmedlet 
för \'npners rengöring och rostsk.ydd. 

ARMOL VAPENFETT 

VAPENOLJ A 
Sii/jes av sl,orwffiirer samf Itos jiir/l · och (iirglwmllare . 

.. -
ARMOL 

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

B e r:sbnd ä r ett slitstar kt, Dlell 8uli fli::t Uhlel'_ 

= 

• 
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A. Lundström 51 
U. Molin 50 
S. Ljungberg 50 

llll\·u!lskjuluing + I'risskjlltning: 

Kl. 9 A: H. Friman 95.8 
o. Holmberg 91.2 
E. WahJin 90.6 
P. Rydner 90.6 
G. Runngren 88 
F. Dahlborn 79 
A. Weimark 78,2 
O. Holmgren 77 
A. Alforl 76.8 
K. Tengdahl 75.6 

Kl. 9 B: H. Sandin 86 
v. H. Granberg 79.4 
G_ Ha nsson 70.6 
A. Lindgren 67.2 
A. Widen 66.4 
af Klercker 64.6 

Kl. 7 A: Th. Keyser 98.6 
P. Naumburg 98.2 
I. Slettenmark 92.2 
R. Obnell 89.2 
F. Jarre 74.8 
S. Kramer 71.4 

Kl. 7 B: C. Säfslröm 95.8 
N. Naumburg 92.6 
B. Bengtsson 91 
S. Ljungberg 84.6 
J , Jörgensen 83.4 
U. Molin 83 
S. Ekmanner 79.4 
T. Dahlin 77 
S. Kjessler 76 
A. Lundström 72.8 
K. Forsman 70.2 

I tävli ngen om vandringspriserna togo Th. Keys!!r 
och H. Friman sin andra inteckning i ) Upsalafatet --:
resp ... S. A. F:s vandringspris .. , medan pålitlige E. 
Wahlin tog sin första inteckning i Chefredaktör C. 
Tryggers pris. De två första prisen gälla det sam
manlagda resultatet av huvudskjutning och pris. 
skjutning inom klass 7 resp. klass 9, under det att 
föreningens lagskyttar under året. som ej få in
teckning i annat vandringspris, tävla i huvudskjut· 
ningen inom klass 9 om det tryggerska priset. Om 
ifrågavarande vandringspriser sköto de bästa så· 
lunda: 

Th. Keyser 
P. Naumburg 
C. Säfström 
N. Naumburg 
l. Slettenmark 
B. Bengtsson 
R. Ohnell 

98.6 
98.2 
95.8 
92.6 
92.2 
91 
89.2 

CbeJredaktör Carl Trygger!! \'UllIlrlllg81Iri!i: 

E. Wablin 60 
O. Holmberg 59 
A. Weimark 49 

s. A, F:8 vu.ndrlllg5prb: 

H. Friman 95.8 
O. Holmberg 91.2 
E. Wahlin 90.6 
P. Rydner 90.6 
G. Runngren 88 
H. Sandin 86 

Statl(lardmedaljer komma alt på grundval av 
höstfältskjutningens huvudskjutning beställas för 
följande medlemmar: 
SUver: E. Wablin, H. Friman, Th. Keyser, P. Naum

burg och S. Ahrberg. 
Brons: O. Holmberg, P. Rydner, H. Sandin, G_ 

Runngren, K. Tengdahl, B. Bengtsson, C. 
Säfström, R. Obnell, N. Naumburg, T. Slet
tenmark, S. Ekmanner, J. Jörgensen. 

Om någon av dessa ej s kulle önska erhålla medalj 
(som betalas), anhåller pistolskyttekommitten om 
meddelande härom före årsskiftet. 

SPEGEL 
för 1)lstolsk~1.tet Inom S. A. F. ller SO nov. L940. 

Bron.~märke: 

C, Ageman ......... 45 
F. Ahlberg ...... 36 
S. G. Andren ....... 44 44. 37 
H. Arnell ......... . 
S, Arnell .......... . 
B. Berg ........... . 
B. Burman ........ . 
S. Carlberg .. 
T. Dahlin ......... . 
L. Danielson 
S. Blumenthal 
A. Ditzinger ....... . 
F. Edc.nhall ....... . 
S. Ekmanner ...... . 
B. Eriksson ....... . 

3. 
48 39 38 
42 39 38 
45 42 36 
40 36 36 
53 50 39 
45 
37 
45 
45 38 37 
43 43 38 
53 4.4 43 

5 6 5 

6 6 5 
5 5 5 
5 l5 l) 

5 5 5 
6 6 5 

6 
6 
6 
6 

5 
5 
5 
6 

5 
5 
5 
6 

Moderna 1- och 2-rumslägenheter samt butiker 

i nybyggda hus med hissar vid park och 

spårvägshåJ lplats. 

Midsommarkransen 

Wranges By ggnadsfirma 
Midsommarparken 4 

Tel. 45 17 30 

)luJvsuln. lllC(l JJcI'gshlld. 

____ •• I '. ,. • " " , ,. • ~ , ' .. ' .. , , • / / ... / • /' , .• _. ," - " , 



STOCKHOLMS AMATöR P(JRENINGS MEDLEMSBLAD 

A. Erington ....... . 
T. Eskilson .... . .. . 
O. Essler ........ . . 
K. Forsman . . ..... . 
S. Hagberg ....... . 
B. Hallert ......... . 

55 
38 
42 
48 
40 
55 

G. Hansson ....... . 43 
L. Henrikson ...... 38 
B. Iwansson .. .. . . 37 
P. Karlsson ...... 45 
S. Kjessler ......... 40 
H. Källquist ....... . 
U. Larsson 31 
W. Lingren ........ 44 
A. Lundberg ....... 44 
E. Lundkvist ....... 4l 
A. Lundquist ....... 36 

47 
37 36 
38 37 
45 43 
38 
43 41 
41 36 
38 37 

43 40 
39 38 

37 48 
40 37 
43 42 
36 

A. Lundström 51 44 43 
B. Lydig ........... 45 4-3 40 
O. Mannerstråle .... 45 
U. Molin ........... 53 52 52 
G. Naumburg 43 42 40 
N. Naumburg ...... 57 56 54 
P. Naumburg ...... 59 58 54 
O. Nordeman ....... 44 43 38 
Fru Nordeman ..... 41 49 47 
C. Prytz .... ....... 38 37 
Rickardson ......... 41 
Robähr .... . . . 46 45 
Hj. Sandin ......... 37 
C. Säfstrom ........ 52 49 48 
A. Widen .......... 31 
H. Wrigge .. .... ... 51 48 48 
G. :6andrlm . .... ... 48 44 43 
C. Zelterström 51 48 47 

SlIve.rmil.rke : 

B. Bengtsson 
S. Ljungberg 
S. Gyllensvärd 
J. Jörgensen ... 
G. Wrange 

Guldm iirke. : 

52 47 46 
46 45 43 
47 
48 46 42 
50 46 42 

A. Hagander (arme) 51 
E. Wahlin (arme) .. 57 55 53 

DIlliom: 

5 5 5 
6 5 5 
5 5 5 
5 
655 
6 5 5 
6 5 5 

5 5 5 
6 6 5 
5 
5 6 G 
6 6 6 
6 6 5 
5 

6 5 5 
6 5 5 

6 6 5 
6 6 6 
6 5 5 
6 6 6 
6 5 5 
5 5 5 

6 5 5 

6 5 5 
6 6 6 
6 6 5 

6 6 G 

6 6 6 
6 6 6 

6 6 G 

A. Ericsson (Walth.) 58 55 54 6 6 6 
H. FrUnan (arme) .. 54 54 53 6 6 6 
O. Holmberg (arme) 56 54 50 6 6 6 
G. Hellman (Walth.) 55 54 
F. Jarre (Walther) . 56 
Th. Keyser (Walth.) 60 59 59 6 6 G 
S. Ljungfelt (arme) . 55 54 54 6 6 6 
S. Ribbing (arme) 50 50 6 
G. Runngren (arme) 54 50 50 6 6 6 
I. Slettenrnark 

(Parabellum) ... .. 60 59 55 G 6 6 
A. Weimark (arme) 52 50 50 6 6 (; 
R. öhnell (Walther) . 58 57 55 6 6 6 

I år ha alltså 45 märkes kompetenser fullgjorts, 

ett gott årsresultat, som betyder en stark ökning 
sedan föregående Ar. - Märkena komma att utdelas 
vid nästa l rs årsmöte. 

REDAKTIONENS SPALT 

Nu, när det är Jul igen, så kan ju redaktionen få 
sIl sig lös ett tag. Till den ändan har den suttit 
och funderat ut ett litet julkorsord för de skarp
sinniga amatörerna, elt korsord, som innehåller litet 
aktuella saker och litet annat smått och gott. De 
duktiga amatörerna komma naturligtvis att knäcka 
denIla nöt lika lätt som de eventuella julnötterna, 
och vårt lilla blyga korsord kommer troligen alls 
ej atl bereda dem något större huvudbry. De duktiga 
amatörerna komma kanske helt enkelt att låta bli 
att befatta sig med detta påhitt med ett korsord. 
Men nog skulle det vara roligt se t. ex. , elake herrn' 
eller vännen Harry Friman eller sekreteraren Gar
dell eller orienteraren Algot Lindgren eller skalden 
Keyser eller, ja, vem som helst av amatörskaran. 
sitta och knå pa med denna lilla uppgift mellan 
attackerna mot grisen och syltan och korven 
och brännvinsflaskan och glöggrytan. - För att 
stimulera till lösande av vårt korsord ha vi varit 
flotta nog atl uppsätta trenne pris på vardera Kr. 
10 :-, Kr. 6:- och Kr. 4:- att utdelas kontant 
till de tre först öppnade rälta lösningarna. Dessa 
skola vara redaktionen tillhanda senast måndagen 
den 13 januari 1941. Kuverten skola märkas , Kors· 
ord, . Vi ha inte frågat kassören, så att i värsta fall 
få vi punga ut med pengarna själva, men huvud
saken är dock atl få medlemmarna att trivas nu 
lill Julen. Här kommer alltså S. A. F:s första egna 
korsprd. som vi tagit oss friheten benämna. 

SAF:s 
JULKORSORD 1940 

eller .. 

Allt inom järnvarubranschen 

l-B. WALL 

DROTTNINGAGTAN 68 

Hergsblld sii.tter stOl· P f.h- skosli t n iog . 

= 

, 
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. . . INTE sA LÄTT SO M DET SER UT! 

Vågrät t: 
1) Äro läsarna av detta medlemsblad. - 6) Svensk
bybo. - 9) Blir man i ryggen av gymnastik. - 10) 
Kända initialer. - 11) Kan man kalla Torsten Teg
lIers bil (om han har någon). - 14) Trivs i havet . 
16) På amatörföreningsskolskjutningsfemtioArsjubi
leumsmästarens näsdukar. - 17) Intet fel. - 18) 
Sladion-Bergvalls specialitet. - 19) Arkipelag. -
20) Bör hund ha. - 22 ) På baksidan av brev. -
25) Som dess löv bör skytten ej darra. - 26) Bör 
en ishockeyspelare vara. - 29) Skytt. - 31) Bör 
simmaren hålla. - 33) Tidning. - 34) Oriente
ringsmästare. - 35) Hotade Bertil. - 36) Har 
längdhopparen svårt att få. - 38) De gamles ord 
för åmynning. - (0) Får man, när man skjutit bra. 
41) Görs det bland saxofonister och vargar. - 44) 
... den, som ... bör. - (7 ) För gourmanden. -
49) I ögat. - 50) Ha fotbollsspelarna respekt för. 
51) Vilja vi gärna ha i jul. - 52) Vikarie. -
53) I gång bland curlingspelarna. 

Lodrätt: 
1) Ytmått. - 2) Vill man gärna ha i skogen. -
3) På teatern. - 4) Doktor på Gotland. - 5) För
växlas ibland med helfigurerna. - 6) I Stockholms 
skärgård. - 7) Går just nu över länderna. - 8) 
Bör en mötestalare och en redaktör ha. - 12) I 
sportreferat. - 13) Luktar illa. - 15) Redaktör 
och amatör. - 16) Vilja vi gärna ha i vinter. -
21) Göres det vid truppfältskjutning. - 23) Bra, 
när det är kallt. - 24) I läroboken i geometri. -
27) Slarvig stavning. - 28) Damer över 80 kg. -
30) 4 januari. - 32) Herre utan namn. - 36) Sotar 
man för. - 37) Göra amatörernas fruar. - 39) Slu
tar oftast elt styrelsesammanträde. - (0) Har man 
inte, när man är pank. - (2) Måste en orienterare 
besitta. - 43) Fransk herre med svensk stavning. 
(5) Husdjur. - 46) Förening. - 48) Vill ej den 
spänstige amatören göra. - 50) Blir man kanske, 
när man blir äldre. 

Jler:.;slnul ih' ett !!J u cctHiidel' 

• 
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Några tankenötter. 
Till julen och de s. k. , mellandagarna, brukar ju 

också böra en del tankeskärpande verksamhet med 
räkneproblem och andra uppgifter, Vi förmoda, atl 
amatörerna ej skilja sig från den övriga allmän
heten i detta avseende. och taga oss sålunda fri
heten att här presentera en' del småsaker i den 
vägen. Det är som sagt småsaker ulan anspråk all 
vara absolut nya och blott publicerade j den väl
lovliga avsikten alt underlätta amatörmalsmält
Dingen och punschdrickandct omkring årsskiftet. 
Skulle något problem tilläventyrs ej bliva knäckt, 
sA. kunna vi ju alltid prata om dcn saken vid till
fälle. Alltså: 

Proble m J: 

På ett spanskt (observera spanskt!) trafikplan, 
som går på linjen Madrid- Paris, har man en be
sättning på tre man. Det är föraren, mekanikern 
och radiotelegrafisten. Man vet, att de heta Ricardo, 
Vittore och Miguel, men ej, vilken befattning var 
och en innehar. 

En dag fAr planet tre passagerare, vilka ha sam
ma namn som planets besättning. Alltså: en Don 
Ricardo. en Don Vittore och en Don Miguel. 

Nu frågas, vad radiotelegrafisten heter, när man 
vet följande: 

Don Miguel bor i Barcelona. 
Mekanikern bor halvvägs mellan Barcelona och 

Madrid. 
Don Vittore har en Arlig inkomst av 10.753:

Pesetas. 
Den av passagerarna, som bor närmast mekani

kern, förtjänar precis lre gånger så mycket som 
mekanikern. 

Mekanikerns namne bor i Madrid. 
Föraren är styvare än Ricardo i biljard. 

Vad heler alltsA. mekanikern och föraren? 

Problem Il: 
Föreställ Eder de tvA första banden Nordisk 

PIPERSKA MUREN 
Telefoner 

(mitt emot 

505561 

Rådhuset) 

533860 

LUNCH - MIDDAG 

50 42 28 

s U P l! 

DANS MåndagochTorsdag 

Festvåningar för större och mindre 
bestä llningar 

Kongresser ach sommontrCiden upp till 
300 personer 

Familjebok, alltsA A- och B-banden, som de slå på 
en välordnad bokhylla. Pärmarna äro vardera 1/2 
cm. tjocka, och bladen i varje volym tillsammans 5 
cm. tjocka. Då kommer plötsligt en bokmal ocb 
börjar äla sig fram från första bandets första sida 
till andra bandets sista sida. Hur långt har bok
malen krupit, då. den slutligen kommer fram till 
andra bandets sista sida? 

Problem m: 
En grön flaska med kork kostar Kr. 1 :10. Flaskan 

koslar Kr. 1:- mera än korken. Vr "ostar korken? 

Problem IV : 

En slockholmsd ireklör skall anställa en intelli
gent springpojke i sin affär. Efter att ha gallrat ut 
tre pojkar, ställer han dessa inför ett slutgiltigt 
prov och vidtager till den ändan följande åtgärder: 

Pojkarna sammankallas till ett rum, där de få 
bänka sig kring ett bord. Direktören framtager tre 
svarta och två. vita pappel slappar, visar dem för 
pojkarna, mörklägger rummet, fäster en svart lapp 
i pannan på. var och en av de tre delinkv(..lterna 
och gömmer de vita lapparna. Nu gällde det för var 
och en att lista ut, vilken färg han hade på sin 
egen panna. Efter en stund talade en av pojkarna 
och sade: »Jag har en svart lapp. » Han fick platsen, 
men hur kunde han vela, atl han hade en svart lapp 
i pannan? 

Problelll V: 
En 3pindel hade av eJ:! lycklig tillfällighet ramlat 

ned i en 25 m. djup bi'unn men ville gärna komma 
upp igen och började därför klättra uppför. Del 
knallade och gick så smått: den tiUryggalade 5 m. 
varje dag, men sA bar det sig inte bättre, än att 
den på natten under sömnen (ly den måste ju sova 
den också) ramlade ned 3 m. igen, förargligt nog. 
Spindeln starlade alltså en vacker dag på morgonen, 
fylld av de bästa förhoppningar alt så småningom 
komma upp för all Uer få. se dagens ljus. Det gjorde 
den också, men hur länge dröjde det? Eller rättare 
sagt, när befann sig spindeln uppe på brunnskanten ? 

O1I.J a Ii,,· 
!Pto(olt",· 
cffto"lp";$'W 
B"ö""'I;"{1""ö "[1111 

E 
HOV JUVELERARE 

H A L L 9 E 
DROTTNI NGGATAN 16 

R G 

B e l'gs hud ii,l' e tt s u cccliide l'. 
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I'roblem VI : 
En upsalastudent, 20 är gammal och boende på 

Sysslomansgatan, kommer en dag i oktober in i en 
affär på V. Agatan just i hörnan av Drottninggatan 
för att köpa en brun hösthatt. Han bestämmer sig 
rör en, som kostar Kr. 15 :- och räcker fram en 
hundralapp som belalning. Affärsinnehavaren kan 
emellertid ej växla sedeln, varför han kilar över till 
bagare Johansson ett kvarter därifrån för att ordna 
saken. Han kommer andfådd igen, lämnar Kr. 85:
tillbaka, och studenten ger sig iväg. En stund se
nare anländer emellertid vännen Johansson med 
andan i halsen och hundralappen i handen, med möda 
framstötande, alt sedeln är falsk. Hattmakaren blir 
tvungen att lämna Johansson riktiga pengar mot 
den tillbakalämnade falska hundrakronorsedeln. Se
dan sätter han sig ledsen ned i sin butik oeh för
söker räkna efter, hur mycket han förlorat på den
na olyckliga transaktion. Han märker, att det hela 
är rätt besvärligt att bena ut. Kan den skarpsinnig~ 
amatördetektiven kanske hjälpa honom? 

Problem VU: 

En jägare, som befinner sig på andjakt, skjuter 
en vacker höstmorgon en salva mol en del änder i 
en damm och träffar i första salvan halva antalet 
änder i dammen utom en. I nästa salva träffar han 
halva antalet kvarvarande änder utom en och i 
sista salvan träffar han de två återstående. Huru 
mAnga änder fanns i dammen från början? Till 
lösarens ledning meddelas, att mannen sköt med 
ammunition från Gyttorp, hagel no. 4. 

Problem VIII: 

Hans och Erik samla vIpagg en vacker morgon. 
Hans hittar 5 och Erik 3 ägg. Trötta och hungriga 

Tag Edra försäkringar genom 

Overstel. Gösta Drakes 

FÖRSÄKRINGSBYRÄ 
Kommendörsgatan 44 - Tel. 620103 

Llv-, Olycksfalls- o . Ansvarsförsäkringar 

passa Eder sörskilt. 

av lelandet sätta de sig ned och göra en omelette al' 
de 8 äggen. De skola just sälta igång med måltiden, 
dA vännen Åke plötsligt uppebarar sig och gärna 
vill vara med och äla. Han har inga ägg men i 
stället 8 öre, som han erbjuder sig betala rör sin 
andel. Förslaget accepteras, och de tre pojkarna 
slå sig ned och äta upp var sin tredjedel av den 
goda omeletten. Den smakar bra, men nu uppställer 
sig frågan: hur skola Hans och Erik rättvist dela 
upp de 8 örena? 

Problem IX: 

Anna är 20 år. Hon är dubbelt så gammal som 
Maria var, då Anna var lika gammal som Maria nu 
är. Hur gammal är Maria nu? 

Efter dessa ansträngningar ber redaktionen till 
slut att få tacka för i år i hopp alt läsarna av 
medlemsbladet haft någon behållning av sin lektyr. 
Våra resurser äro ganska små, varför vi ej kunnat 
publicera så många bilder i tidningen som önskat. 
Litet illustrationer skulle ju annars kunna pigga 
upp den ibland rätt torftiga läsningen. Vi lova dock 
försöka pressa kassören på en slant till detta ända
mål dA. och dA under det kommande året, samtidigt 
som vi komma att göra allt för att bereda med
lemmarna en så fyllig lektyr ~om möjligt, utan att 
därför koka soppa på en spik. Som ett smakprov 
ha vi piJfat upp detta julnummer med litet extra 
krusiduller och bilder. 

Just nu kommo vi alt tänka på, att de medlem
mar, som så önska, kunna få komplettera MedlelllB
bladets årgång 1940 hos oss. då vi haft sinnesnär
varo nog att lägga undan ett litet lager för detta 
ändamål. 

Till slut är det alltså vAr egen tur alt önska 
God J ul och Gott Nytt Ar! 

BETALD ANNONSPLATS 
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Med tack för det gångna årets samarbete 

önska VI S. A. F:s redaktion och medlemmar 

God Jul 
och 

o 

Gott Nytt Ar 

E. OLOFSSONS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG 

Ni kan lita på 

Normal-patroner 

Rökf"rla - Rost.f"rla 

Vattentäta 

A.-B. Svenska Krut.f'aktorierna 
Landskrona 

MANHATTANS 
GUMMIREMMAR, BROMSBAND 

GUMMISLANGAR 

rekommenderas för största hållbarhet 

och slitstyrka. 

Handels A.B. Oscar Jansson 
Skeppsbron 16 - Stockholm St. 

Tel, 10 1498 - 101499 

• 

ETT ORIGINELLT OCH PRAKTISKT IDROTTSPRIS 
eller 

EN STILFULL HEDERSGÅVA 
kan alltid erhållas frön oss - Vårt motto ör: 
"Vackrare, mer praktiska idrottspriser" 

Firma 
• 

IDROTTSPRISER & HEDERSGAVOR 
Folkungogatan 126 STOCKHOlM 

LÄGG MÄRKE 
TILL MÄRKET 
Den svenska Annebergs-vaxduken 

finnes i en mångfald olika vackra 

mönster - den ör smidig, stork och 

oöm. Vid val av vaxduk nösla gång 

- se till att Svensk Vox· 

duk fran Små I. Anne-

berg ar stämplad på 

var je meter, 

STÄMPlAD PÅ VARJE METER , 

Tel. 424288 
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HANDDUKAR - BORDDUKAR 

SERVETTER 

Förnäma kvaliteter Utsökta mönster 

Till salu i varje välsorterad affär i branschen. 

OSKARSTROMS LINNEFABRIK, OSKARSTROM 
Leverantör till statliga och kommunala myndigheter. 

E. OLOFSSONS BOKTRYCKERI A-B. 
STOCKHOLM 1940 


