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I(allelse till ordinarie årsmöte 

Stockholms Amatör Förenings medlemmar 
kallas hänned till ordinarie årsmöte onsdagen 
den 24 februari 1954 kl. 19.30 på Teknologför
eningen, Brunkebergstorg 20, för behandling av 
föl jande ärenden: 

1. Val av tvenne personer att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

2. Styrelsens och de ständiga kommitteernas be
rättelser. 

3. Val av följande medlemmar i styrelsen: 
Ordförande för 1 år 
Intendent » 2 » 
Skjutchef » 2 » 
Två styrelseledamöter » 2 » 
Tre styrelsesuppleanter» 1 » 
Vice skjutchef » 1 » 
Vice pistolskjutchef » 1 » 
Vice idrottschef » 1 » 

4. Val av revisorer för 1 år samt suppleanter 
för dem. 

6. Val av tre representanter i Stockholms skytte
förbund SaIut suppleanter för dem. 

7. Val aven representant i Stockholms idrotts
förbund SaIut suppleant för honom. 

Styrelsen samn1anträder å samma dag och 
plats klockan 19.00. 

Omedelbart efter årsmötet äger prisutdelning 
runl. Därefter serveras supe, bestående av sand
wiches san1t oxfile till ett pris av kr. 11: - , 
ink!. öl eller vatten, ett gott rödvin samt kaffe. 

Anmälan om deltagande i supen torde senast 
tisdagen den 23 februari göras till klubbmästaren 
Birger Lundh, tel. kont. 23 57 00 eller bost. 
5825 26, eller till vice klubbmästaren Fritz Till
bom, tel. bost. 37 45 24. 

FöRENINGENS FöRTJÄNSTTECKEN. 

Enligt styrelsens beslut komma vid årsmötet 
följande förtjänsttecken och märken att utdelas: 

Förtjänstmedalj i guld till skatteassistent Sven 
Diedrichs; 

Förtjänstmedalj i silver till civilingenjör Gösta 
Johannesson, kapten H. V. Johansson och revisor 
Gustaf Klingberg ; 

Förtjänstdiplom till ekonomichef Birger 
Lundh; 

Femtioårsmärken till friherre Gustaf Ceder
ström, greve Malkolm Hamilton och grosshand
lare Sten Stendahl ; 

Tjugofemårsmärken till direktör Mattias Hägg
lund, tjänsteman Nils Lovenius, fil. doktor Justus 
Lundberg och professor Torsten Åström. 
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den 12/4-15/11. Det uppgjorda programmet har 
kunnat följas. 

H. V. Johansson har varit instruktör. 
Föreningen har under året haft de största 

framgångarna i fältskjutning genom sina fram
stående skyttar i klass M. Återväxten bland dessa 
har emellertid varit skral. Skjutkommitten hop
pas därför att fjärdeklassarna till nästa år flitigt 
deltaga i fältskjutningarna, så att antalet skyttar 
i klass M ökar. Antalet anslagsberättigande med
lemmar har kunnat hållas konstant. 

Om verksamheten under året hänvisas till 
nedanstående statistiska uppgifter: 

1953 1952 
Antal aktiva medlemmar (sådana 

som under året deltagit i -skjut-
ning) ..................... . 

fördelade på skjutklasser sålunda 
klass R ............... . ... . 

» 1 ................... . 
» 
» 
» 
» 

2 ................... . 
3 
4 och Vet. ........... . 
5 ....... . ........... . 

» automatvapen .. . ..... . 
Antal anslagsberättigande med-

lemmar .. . ................ . 
Antal protokollförda skott .... . 

varav vid fältskjutnin~ar ... . 

UNDER ÅRET ERöVRADE 
UTMÄRKELSETECKEN 

A. Statens: 

212 (204) 

5 ( 8) 
32 ( 27) 
31 ( 35) 
37 ( 40) 
84 ( 66) 
19 ( 25) 

4 ( 3) 

140 (139) 
35181 (33616) 
10562 (8928) 

Åke Pettersson ...... . ........... 1 (2) 
Skyttemärke i stål: 
SkyUemär ke i brons: 

Stig Ander,sson, Erik Borg, Herman 
Gu'stafsson, Berit Johansson (från 
1952), Birgit Johansson, Folke Jo-
hansson, Nils Magnius ............ 7 (7) 

Skyttemärke i silver: 
K. H. Bergqvist, Stig Jönsson ...... 2 (5) 

Skyttemärke i guld: 
(4) 

Automatvapenskyttemärke i brons: 
I. Sandin ........................ 1 (1 ) 

Automatvapenskyttemärke i silver: 
Bengt Bengt'sson, C. A. von Friedrichs, 
Folke Johansson, O. Löfmark, S. Rib-
bing, B. Rönnmark, Olle Sjöberg .. 7 (11) 

Automatskyttemärke i guld: 
K. H. Bergqvist, G. Brundin, S. Died
richs, H. Friman, B. E. Gardell, O. 
Holmberg, E. Jennel, Johan Magnius, 
N. S. Nilsson .................... 9 (1) 

Intyg för årtalsm~rke: 
H. Axen, r. O. Baumbach, G. Brundin, 
S. Diedrichs, O. Hult, Ulf Hultkrantz, 
D. Ingevall, E. Lunden, R. Lundqvist, 
J. Magnius, Per Naumburg, Torsten 
Nilsson, Erik Persson, S. Ribbing, B. 
Sehantz, Georg Svensson, Nils östberg 17 (15) 
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Lägre årtalsmär ke : 
Brons: Conny Niring, Wallis Samuels-
son, Evert Svensson .............. 3 (1) 
Silver: Bo Burman, H. Roll •. . . . . . . . 2 (2) 
Guld: Sture Hildestrand, Allan Moss-
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (2) 

Högre årtalsmär ke : 
Brons: - . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ( 1) 
Silver: - ............ , " .. ... . .. . (-) 
Guld: Nils Lovenius .............. 1 (-) 

Intyg efter högre årstalsmärke i guld: 
Harry Friman, B. E. Gardell, N. S. 
Nils'son, B. Rönnmark, P. Tham .... 5 (6) 

1. årtalsstjärnan : 
H. V. Johansson, Yngve Zachrisson . . 2 (1) 

Mästarmärke: 
Brons: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 
Silver: G. Brundin, Erik Persson .. 2 (2) 
Guld: David Ingevall .............. 1 (-) 

Riksmedalj : 
Silver: - . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (-) 
Guld: - . .. .... .. .. .. .. ... . . .... . ( 1) 
Diplom eUer intyg: P. Naumburg, B. 
Rönnmark, E. Prage, H. V. Johansson, 
Sven Diedrichs ................... 5 (7) 
B. Föreningens: 

SAF fälskyttemedalj : 
Brons: A. Aalto, Axel Friman, Evert 
Svensson .......... . . . . . . . . . . . . 3 (4) 
Silver: Gunnar Hallsten . . . . . . . . . . . . 1 (2) 
Guld: Rune Lundqvist............ 1 (-) 

SAF seriemedalj : 
Brons: - . . . ...... ........ .. .... . (-) 
Sil ver: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ---.) 
Guld: - . .. . . ... .. .. ........ .. .. . ( 1) 

SAF seriebägare : 
A-e-bägaren: - . . ..... ......... (-) 
D-bägaren: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) 

VANDRINGSPRIS I SKOLSKJUTNING: 

Engelbretks landstormsförenings hederspris: 
Per Naumburg .................... 78 p. 

Jubileumsskölden: 
Rune Lundqvist .................... 189 p. 

Kvibergspokalen: 
Per Naumburg .................... pIs 5 

Överstelöjtnant Uno Broms hedel'spris: 
H. Roll ........................... pIs 11 

»Skytfeväns» hederspris: 
H. Roll ........................... 85 p. 

Svenska Sportskytteförbundets hederspris: 
S. Diedrichs ....................... 67 p. 

400-meteJ'spl'iset av år 1950: 
S. Svederud ....................... 90,5 p. 

Läkel'olfatet av år 1935: 
H. V. Johansson .................. 98 p. 

Tjugofemårsmännens vandringspris av år 194-4-: 
Ingen tävlan. 

Sjökapten Ture Löfgrens vandringspris för 2:a 
och 3:e klassens skyttar av år 1932: 

H. Roll (för alltid) ................ 75 p. 
Hjalmar 'fl'erneJ's minne: 

H. V. Johansson .................. 82 p. 
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A ugllstipokalen: 
N. S. Nilsson ...................... 203 p. 
Evert Svensson (hederspris som bäste 
fjärdeklassare) .................... 193 p. 

SAF:s jubileumspris av ål' 1950, skänkt av 
John FärngJ'en: 

E. Prage .......................... 415 p. 

ÅRLIGEN UTGÅENDE PRIS 
I SKOLSKJUTNING: 

Damernas pris: 
Ingen berättigad. 

Kamra tpriset : 
Ingen berättigad. 

Folke Fagrells minne: 
1. Johan Magnius ................ . 
2. H. V. Johansson ............... . 

L. & B:s hedel'spl'is: 
H. V. Johansson ........... . ..... . 

Lagpriser: 
1. Torsten Nilsson ......... . 

S. Diedrichs ............ . 
105 p. 
103 p. 

199 p. 
198 p. 

140 p. 

B. Rönnmar k ........... . 
2. E. Lunden .............. . 

105 p. 313 p. 
103 p. 

H. Axen ................ . 99 p. 
Y. Zachrisson ........... . 98 p. 300 p. 

Handikappris i stående ställning: 
1. N. S. Nilsson 
2. H. Roll 

Thure BeJ'gentz hederspris med lwndikap
beräkning vid tävlingen om Riksskölden: 

B. Rönnmark ...................... 9 kart. 
1953 års tl'äningstävlingar: 
Klass 5 (7 deltagare fullföljt): 

1. Johan Magnius ................. 224 p. 
2. Rune Lundqvist ......... . ...... 223 p. 
3. H . F.riman ..................... 218 p. 

Klass 4 (4 deltagare fullföljt): 
1. Torsten Nilsson ................ 207 p. 
2. Sven Diedrichs ................. 200 p. 

Klass Vet. (1 deltagare fullföljt) : 
1. Gunnar Hultkrantz ..... . . . . . . . .. 186 p. 

Klass 3 (2 deltagare fullföljt): 
1. Olle Sjöberg ......... . . . . . . . . . .. 196 p. 

Klass 2 (1 deltagare fullföljt) : 
1. K. H. Bergqvist ................ 198 p. 

Klass 1 (2 deltagare fullföljt): 
1. Nils Magnius ................... 229 p. 

Klass R (Ingen deltagare fullföljt). 

Serietävling, 25 skott i liggande tör Stockholms",: 
Tidningens Riksskytte med handikapberäkning 
(18 deltagare fullföljt) : 

1. H. V. Johansson ................ 494 p~ 
2. S. Svederud .................... 487 p. 
3. J. Magnius ..................... 486 p. 
4. S. Hildestrand .................. 479 p. 
5. R. Lundqvist ..... . ............. 476 p . 
6. B. Rönnmark ................... 476 p. 
7. Y. Zachrisson ................... 470 p. 

<Jverste Stig Rålambs poängpris: 
N. S. Nilsson 5 p., Per Naumburg 4 p., Y. 
Zachrisson 3 p., ,G. Brundin 2 p., E. Prage 1 p. 
Ställning eftel' 1953 års tävling: N. S. Nilsson 

8 p., B. Rönnmark 5., E. Persson 4 p., P. Namu
burg 4 p., G. Brundin 3 p., Y. Zachrisson 3 p., 
J. Magnius 2 p., E: Prage 2 p. 

Jönköpingsmedaljen .: 
Rune Lundqvist ................... 96 p. 

Juniorgevären: 
Grosshandlare Sten dahls till Nils Magnius 240 
p. och P. E. Borg 238 p. samt apotekare B. 
Rönnmarks tBI Birgit Johansson 240 p. 

RepJ'esentantpl'iset för ål' 1953: 
H. V. Johansson 

VANDRINGSPRIS I F ÄL TSKJUTNING: 
Vandl'ingsskölden: 

H. V. Johansson .................. 80 tr. 
öVl'iga vandl'ingspris i fältskjutning: 

Klass M: Per Naumburg ............ pIs 6 
Klass 4: A.Ryberg (för alltid) ...... p1s 10 
Klass 2-3: Ulf Hultkrantz (för alltid) pIs 4 

Fältsky tte tallrikar : 
E. Prage, P. Naumburg, Rune Lundqvist, H. V. 
Johansson, Y. Zachrisson, J. Magnius, E. Lun
den. 

50-poängpriset: 
G. Hallsten 57 p., S. Holman 56 p., P. HeHstedt 
53 p., Erik H. Svensson 51 p. 

Di1'ektöl' Oskar NOl'dlöfs prisgevär: 
Ingen berättigad. 

Lagiävling'en i fältskjutning med handikap: 
1. Y. Zachrisson, T. Wanse1ius, Erik 

Svensson, S. Seger .............. 299 p. 
2. ' J . . Magnius, AlgQt Pettersson, Y. 

Sahlin, I. Sandin ................ 294 p. 
3. H. V. Johansson, A. Aalto, G. Bertz, 

Stig Nilsson .................... 288 p. 
VANDRINGSPRIS I KPIST: 
Direktör A. Weimal'ks vandrings pris: 

H. Friman . . ...................... 86 p. 
VANDRINGSPRIS I SPORTSKYTTE: 
Fm-geväret (ställning efter 1953 års tävling): 

N. S. Nilsson ..................... . 8 p. 
G. Brundin ........................ 8 p. 

FÖRENINGSMÄSTARE ÅR 1953: 
I skolskjutning: 

N. S. Nilsson ...................... 185 p. 
I fältskjutning: 

Rune Lundqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 tro 
I sportskytte: 

Per Nauluburg ................. . ... 256 p. 

TÄVLINGAR UTOM FöRENINGEN: 
l. Skolskju tning: 

I förbunds tävlingen deltogo enda st 27 skyttar 
från klasserna 2-5 mot 34 året förut. I klasserna 
R-l deltogo 7 skyttar lika med året förut. Indi
viduellt lyckades icke någon av våra skyttar 
placera sig bland de bästa, men vårt lag, som 
bestod av P. Naumburg, B. Rönnmark, E. Pra ge, 
H. V. Johansson och N. S. Nilsson, delade l:a 
plats med Skarp 2 med en medelpoäng av 72,80. 

Tävlingen om Skuggans pokal blev en stor 
framgång för vårt lag, som segrade på 472 poäng. 
Laget bestod av R. Lundqvist (96), E. Persson 
(95), P. Naumburg (95), H. V. Johansson (94) 
och B. Rönnmark (92). 
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Matchen mot Jönköping, som gick samtidigt 
med Skuggans pokal, vu nno vi med 736 p. mot 
117 p. 

I ,tävlingen om Genera lmaj or Lindströms vand
ringspris kom vårt lag på 5:e plats. Central tog 
h em vandringspriset för alltid. Bäst i vårt lag 
var N. Naumburg på 94 p. 

I Stockholms-Tidningens Riksskyttetävling del
togo 28 skyttar. Bäst lyckade,s P. Naumburg, som 
belade 7 :e plats på 248 p. Vårt lag ~om förutom 
Pelle Naumburg bestod av H. V. Johansson (246), 
N. Naumburg (243), R. Lundqvist (239) och B. 
Rönnmark (237) erövrade 3:e pris, ett gevär. 

I tävlingen mot Kviberg blev det även i år 
nederlag med 758 p. mot 767 p. Bäst i laget var 
N. Naumburg på 71 p. 

Till tävlingen om Göteborgspokalen hade för
eningen anmält ett lag, vilket icke lyckades få 
någon bättre placering. Bäst var H. V. Johansson 
·på 95 p . 

I Centralskytteföreningens jubileull1stävling 
placerade sig föreningens 2:a och l:a lag p å 4:e 
resp. 19 :e plats. Bäst bland amatörerna var G. 
Brundin på 67 p. 

I tävlingen om Kaknäspokalen, som vi arran
gerade, placerade sig vårt lag på 2:a plats med 
medelpoängen 85,2 efter Kungsholmen, som hade 
85 ,8. Bäst i laget var H. Roll på 89 p. 

I tävlingen om Riksskölden deltogo 27 skyttar 
{rån vår förening. Bäst individuellt var H. V. 
~ohansson med 140 p. och vårt 2:a lag, som för
utom fJ. V. Johans,son bestod av N. S. Nilsson 
(136) och E. Prage (134) och placerade sig på 
41:a plats. 

l matchen mot östersunds Skyttegille, som 
gick samtidigt, blev det åter klart nederlag i det 
att vårt lag endast erhöll 1057 p. mot Östersunds 
10S9 p , 

II. Fältskjutning: 
I förbundets fältskjutningar ha de1tagit 68 

skyttar från föreningen mot 70 år 1952 med ett 
medeltal per tävling av 36 mot 40 föregående år . 
Nio medlemmar ha deltagit i samtliga sju täv
lingarna. 

Mästerskapsfordringarna h a uppfyllts i alla 
s ju tävlingarna av H. V. Johansson och i sex 
tävlingar av Per Naumburg och Rune Lundqvist. 

. I lagtävlingen har vårt lag segrat i fyra täv
lingar, varav tre i följd i årets första skjutningar. 
I serietävlingen placerade sig vårt lag på 2 :a plats 
efter Skarp 8 men med större antal träff än 
segrande lag. 

I förbundsrnästerskapet placerade sig H. V. 
Johansson på 2:a plats efter omskjutning, Y. 
Zachrisson på 3:e och G. HaUsten på 9:e plats. 
DN-bägare erövrades av P. Naumburg, E. Prage,. 
H. V. Johansson och R. Lundqvist. 

I Fältskyttekårens tävling placerade sig vårt 
lag på 4:e plats. Individuellt var E. Prage bäst 
m ed 12:e plats i mästerskapet och 17:e plats i 
huvudtävlingen. 
III. Spol'tskytte: 

Säsongen inleddes m ed tävlingen om F. Ols
sons vandringspris, i vilken vårt lag placerade 
sig p å 30:e plats. Individuellt var N. Naumburg, 
bäst med 231 p. 

I tävlingen om Dahlbergs- och Västmanlands
pokalerna lyckades icke vårt lag placera sig. In
dividuellt var H. V. Johansson bäst med 262 p .. 

För serietävlingarna har intresset varit mindre 
än förut och någon bättre placering har icke 
uppnåtts. 
IV. Kpist-skytte: 

I förbundstävlingen, i vilken endast ett fåtal 
amatörer deltogo, lyckades O. Löfmark bäst med 
en 8:e placering i klass 1 på 84 p. och H. Friman 
med 31 :a pris i klass 3 på 83 p. 

Stockholm i januari 1954. 
J. Magnius Henl'y Roll 

IDROTTSKOMMITTENS BERÄTTELSE FÖR 1953 

Stockholms Amatör Förenings idrottskommitte 
får för verksamhetsåret 1953 lämna följande be
rättelse : 

KOMMITTENS SAMMANSÄTTNING: 

f drottschef: G. Runngren 
v. idroUschef: Th. Fredborg 
sekr .. ; G. Wijkström 

tan portfölj: S. Holman, P. NordahI. 

T Ä VLINGSRESUL T AT: 
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Skidtävlingen inställpes på grund av snöbrist. 
Vål'orientering 3 U:'aj: A. Blom,berg 

(Apotekare Bertil Rönnmarks vpr) 
Serielävl. 26/5~16!6: 

Seniorer: L . Edmen ........ .... 3.078 p . 
y " oldboys: S. Holman .......... 2.943 p. 
ii, oldboys: S. Åhrherg ...... .... 2.420 p. 

Tiokamp 18-20 aug.: 
Seniorer: L . Edmen .. . . ........ 3.472 p. 

(Överste S. Rålambs vpr av 1953) 
Y. oldboys: S. Holman .......... 2.969 p. 
Ä. oldboys: G. Wigselius ........ 2.501 p . 
Veteraner: E. Löwenhielm ...... 1.127 p . 

25.000-poängpl'iset: 
E. Löwenhielm (hpr från fonden för detta 

ändamål) 

Löpning 5.000 m.: 
T. NHsson ........ . ........ . .... 18.07,6 

Simning 300 m.: 
P. Nordahi . . .................... 5.55,6 

Höstorientering 31 okt.: 
G. Wijkström (Överste I. Jarls vpr) 

Vår- & höstol'ient. sammanlagt: 
A. Blomberg (Amatörpokalen) 

STOCKHOLMS AJ'IATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Jubileumspokalen: 
G. Runngren 

Stiftal'nas vandringspris: 
(skytte, skidor, orientering) 

I skytte och orientering har tävlats 1953, 
påskidor tävlas 1954 som sista gren. I fort
sättningen kommer man att alltefter möjlig-

heterna att anordna skidtävling låta denna gren 
vara den första eller sista. 

Vi hoppas fortfarande, att flera av föreningens 

många skyttar ville ägna sig åt idrotten, som j 

den moderata form, vari den bedrives inom SAF, 
bör vara tillgänglig för envar. Dessutom dristar 
vi oss att tro, aU den trots sin tyvärr alltför 
blygsamma omfattning bidrar till att ge för
eningen dess speciella stil. 

Stockholm i januari 1954. 
För Stockholms Amatör Förenings Idrotts

kommiUe: 
G. Runngl'en G. Wijkström 

PISTOLSKYTTEKOMMITTENS BERÄTTELSE FÖR 1953 

Kommitten har under året haft föl j ande sam
mansättning: 

Skjutchef: Gösta Johannesson. 

V. skjutchef: Dag Almstedt. 

Selaetel'al'e: Erik Ohlsson. 
Ledamot: ANan Mossberg. 

Föreningens tävlingar samt övnings- och mär
kesskjutningar ha under året hållits på den nya 
korthållsbanan vid Grimsta. 

Följande märkesprov ha fullgjorts: 
Mästarmärke : 

Gösta Johannesson (SO, Allan Mossberg (S3). 
Årtalsmäl'ke : 

Harry Friman (G2), Olle Holmberg (G2), G. 
Runngren (S2). 

Ål'talsplakett: 
Aaro Aalto CB2), Dag Almstedt (B3), Alex 
Blomberg (B3), Georg Fredrikson (02), Gösta 
Johannesson (S3), Allan Mossber(! ,YGl) , Erik 
Ohlsson (B3), Alan Ryberg (SI) Yngve Za
chrisson (B3). 

Guldmärke: 
Hugo Bergqvist. 

Silvumäl'ke: 
Henry Bervenmar k. 

Bronsmärke: 
Arne Andersson, Folke Johansson, Eric Svens
son. 
Sammanlagt ha 19 märkesprov fullgjorts. 
Förutom tävlingar enligt föreningens program 

ha t re insatsskjutningar samt vid föreningens 
vårutfärd en fältskjutning oeh en insatsskjutnina 
hållits . Resultat från dessa tävlingar samt vår~ 
egna skyttars resultat från rikstävlingen med 
pistol på hemortens banor äro: 

Insatsskjutning (fältskjutning), 15 man: 
1. Olle Holmberg ................ 33 'träff 
2. Gottfr. Runngren .............. 32 » 
3. Sigward Ribbing ........ . ..... 31 » 

Mästuskapstävling i pistolfältskjutning, 19 april: 
1. Gösta Johannesson ............ 35 träff 
2. Allan Mossberg ........... . . . .. 30 » 
3. Gottfr. Runngren .............. 23 » 
4. Aaro Aalto ............ . .. . . . .. 22 » 

Tandl. Georg Fredrikssons vpr. 
1. Allan Mossberg ................. 181 p. 

Jubileumspokalen vpr av ål' 1950: 
1. Gösta Johannes,son .............. 137 p. 

FÖl'enings vål'utfärd, 17 maj. Pistolfältskjutning: 
Klass III: 

1. AHan Mossberg . . . . . . . . . . . . . . .. 19 träff 
2. Gösta Johannesson ............ 17 » 

Klass 11: 
1. Rune Lundqvist 
2. Gottfr. Runngren 

Klass I: 

21 t räff 
16 » 

1. Evert Svensson . . . . . . . . . . . . . . .. 12 träff 

Sv. Pistoiskytteföl'bundets rikstävling med pistol 
på hemortens banal': 

Olle Holmberg ........... ......... 164 p . 
Rune Lundqvist ................... 163 » 

ÖVeTste Stig Rålambs VPl' av ål' 1952: 
1. Gottfr. Runngren . . ............. 307 1). 
2. Erik Ohlsson .................. 293 » 
3. Georg, Fredrikson ....... ... ..... 267 » . 
4. Alan Ryberg .................. 257 » 
5. Dag Almstedt . . ................ , 257 .» 
6. Olle Holmberg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 256 » 
7. Hugo Bergq vist ... . ........... . 253 » 
8. Aaro Aalto ................... , 251 » 

Tävling om Sv. Pistolskytteförb. standal'dmedalj 
(i samband med tävlingen om överste Stig Rå
lambs vpr): 

Minsta antalet skyttar (12 st.) för tävlingens 
fullföljande ej uppnått. 

Mäs terskapstävling i precisionsskjutning: 
Tävlingen ej hållen. 

General Lindströms v pr av ål' 1946: 
1. Gösta Johannesson .............. 151 p . 
~. Georg Fredrikson ............... 132 » 
3. Yngve Zachrisson ............... 125 » 

Insatsskjutning (tl'iangeltavla): 
1. Yngve Zachrisson ............... 118 p . 
2. Hugo Bergqvist ................ 110 » 

Insats skjutning (internationell tavla): 
1. Gösta Johannesson .............. 120 1>. 
2. Olle Holmberg ....... .... ..... . 120 » 
3. Yngve Zachrisson . ............. 106 ,» 

Tandi. Gunnar Marmens vpr av ål' 1952: 
Tävlingen ej fullföljd. \ 

75-poängpl'is i fälts~jutning med pistol: 
Slutställning efter 1953 års fältskjutninga r~ 

Allan Mossberg, .................... 62 p . 
Gösta Johannesson ................ 60 » 
Gottfr. Runngren ........ . ......... 24 "» 
Olle Holmberg ... . .......... . ..... 18 » 
Liksom under föregående år deltog föreningen 

under vårsäsongen i den av PistolskyHekretsen 
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anordnade serietävlingen med ett lag i division 
III C. Föreningen hade i år bättre framgång och 
placerade sig på andra plats knappt slagen av 
I l:s andra lag. I Amatörföreningens lag ingingo 
som ordinarie skyttar, Olle Holmberg, Georg 
Fredrikson, Allan Mossberg och Gottfrid Runn
gren. 

Föreningens interna tävlingar sam,t övnings
och märkesskjutningar överflyttades vid vår
säsongens början från K l:s korthållsbana till 
Polisens nya bana vid Grimsta. Banan var halv
färdig och anordningarna provisoriska men vac
kert belägen och trivsam. De på sina håll fram
förda farhågorna att intresset inom föreningen 
för pistolskyttet ,skulle minskas därför att banan 
är långt avlägsen från staden och sålunda ej så 
lättillgänglig ha inte besannats. Intresset har 
visat sig vara minst lika stort som förut och 
kommiHen hoppas därför att - när banan nu 
des,sutom under 1954 blir färdigställd och an
ordningarna där bättr'e - anslutningen till och 
intresset för pistolskyttet skall ökas. 

Stockholm i januari 1954. 
Gösta Johannesson. 

MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN 
De bästa lagl'esultaten i Amatörs fältskytteserie 

år 1953: 
1) Lag 3 

Y. Zachrisson, T. W ~nselius, Erik H. 
Svensson, S. Seger ................ 299 p. 

2) Lag 9 
J. Magnius, Algot Pettersson, Y. 
Sahlin, I. ' Sandin .................. 294 p. 

3) Lag 4-
H. V. Johansson, A. Aalto, G. Bertz, 
Stig Nilsson ...................... 288 p. 

4) Lag 13 
R. Lundqvist, Sven Hertz, I. Melin, 
H. Kullstedl ........... . .......... 286 p. 

5) Lag 11 
H. Friman, E. J ennel, Hans J oh ans-
son, Sigfr. Andersson ..... . . . . . . . .. 264 p. 

6) Lag 1 
P. Naumburg, I. O. Baumbaeh, L. 
Holm, Stig Jönsson ............... 258 p. 

14 lag ha deltagit. 

Lagen Amatörfören. serietävi. 1954 
Lag 1 Lag 2 

Handikap Handikap 
B. Rönnmark 6 Per Naumburg O 
A. Pettersson 10 E. Gardell 10 
A. Aalto, kapt. 10 C. Niring" kapt. 8 
K. H. Bergqvist 12 H. Högstadius 12 
Folke Johansson 14 52 Stig Andersson 12 42 
Lag 3 . Lag4 
Nils Naumburg 1 I, • Y. Zachrisson 6 
S. Diedrichs 10 A. Ryberg 8 
Ulf Hultkrantz 8 Evert Svensson, 10 

(kapt.) (kapt.) 
Stig Jönsson 12 Hans Johansson 12 
Börje Berg 14 45 H. Kullstedl 14 50 

Lag 5 Lag 6 
G. Hallsten 4 J. Magnius 4-
E. Jennel 10 O. Löfmark 10 
T. Wanselius 10 (kapt.) 

(kapt.) S. Bertz 10 
Y. Sahlin 12 G. Bertz 12 
Stig Nilsson 14 50 I. Sandin 14 50 
Lag 7 Lag 8 
R.Lundqvbt 1 E. Prage ~ 2 

H. Friman, kapt. 7 E. Lunden, kapt. 6 
P. Hellstedt 10 I. O. Baumbaeh 10 
Erik H. Svensson 12 I. Melin 12 
P. E. Borg 14 44 S. Seger 14 44 

TÄVLINGS- OCH öVNINGSPROGRAM 
FöR GEVÄRSSKYTTET 

t. o. m. 9 maj 1954. 

Februal'i 
21 Förbundsfältskjutning. 

Mars 
14 Förbundsfältskjutning med Mäster,skapstäv

ling. Vandrings skölden. 
26 Förbundets årsmöte. 
28 Fältskyttekåren. 

April 
4 Banskyttesäsongen startar. övningsskjut

ning kl. 10.00-14.00. 
11 Övningsskjutning kl. 10.00-15.00. 

I l:s jubileumsfäJtskjutning. 
25 Övningsskjutning kol. 10.00-15.00. 

1 : a tränings tävlingen. 

llfaj 
2 övningsskjutning kl. 10.00-15.00. 
9 Sv. Dagbladets korporationsskjutning. 

PISTOLSKJUTNINGAR t. o. m. maj 1954. 

Mars 
27 Övnings- oeh märkesskjutning. 

April 
3 Övnings- och märkesskjutning. 
4 F 18 skf. Nationell pistolfält'skjutning, Tul

linge. 
10 övnings- och märkesskjutning. 
24 Tävling, om tandl. Georg Fredrikssons vpr. 
25 Kretsmästerskap i pistolfältskjutning. För
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8 
9 

15 
22 
23 

27 

29 

eningens mästerskapstävling i pistolfält
skjutning. Deltävling om tandl. Gunnar Mar
mens vpr av år 1952. 

Maj 
Köpings aUm. pk. Nationell pistolfältskjut
ning, Köping. 
Tävling om Jubileumspokalen. 
Västeråsklubbarna. Nationell pistolfältskjut
ning, Västerås. 
Övnings- och märkesskjutning . 
Insatsskjutning 1. 
Pk Svea. Nationell pistolfältskjutning. 
Stockholm. 
Gävle pistolskyttekrets och Gävle pk. Natio
nell pistolfältskjutning, Gävle. 
Rikstävling med pistol på hemoz'tens banor. 

Alby 1954. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

Stockholm.s 
Am.atör Förenings 

. Medlem.s blad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

49:de ärg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 2, maj 1954 

Redak~onens adress: 
Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: E R I C j E N N E L 

N. S. NILSSON 
S:t Eriksgatan 93 - Stockholm 

Telefon 3380 68 

Föreningens postgirokonto 51641 

KVIBERGSMATCHEN 
Den 23 maj har vi Kvibergsskyttarna som 

gäster vid tävlingen om Svenska Metallverkens 
vandringspris. De amatörer, som hade förmånen 
att för två år sen representera föreningen vid 
tävlingen i Göteborg, ha alla de mest angenäma 
- jaja vi tänker inte precis på resultaten -
minnen från denna r,esa. Det storartade mot
tagande vi fick oeh den i alla avseenden trevliga 
samvaron tillsammans med våra vänner med 
gamle amatören Lennart Rönnmar k, I{ vibergs 
ordförande, i 'spetsen, ha vi inte glömt. Vi har 
känt det angeläget att i någon mån söka åter
gälda detta vänliga mottagande. Till att börja 
med kommer således den samvaro vid dukat 
bord, som först var avsedd att äga 'rum tävlings
dagen att i stället förläggas till lördagen den 22, 
och den kommer att ske i form av middag m,ed 
dans i Svenska Ekonomföreningens festvåning, 
Nybrogatan 3. Just precis, med damer! Äntligen 
ett tillfälle att få ta med fru eller fästmö och 
låta dem få litet kompensation för alla ensamma 
dagar, då maken ,eller fä,stmannen hållit till på 
skjutvallen eller fältskyUestigen. Och så får Ni 
på köpet lära känna några medlemmmar aven 
för'ening med föredömlig sammanhållning och 
off ervilj a. 

Alltså, middagen börj ar precis kl. 19.00 och 
består aven cocktail med något gott till, en 
god kötträtt samt eft.errätt. I priset, som på 
grund av tillskott från olika håll kunnat sättas 
så lågt som till kr 20: - för herre och kr 15: -
för dam, ingår dessutom öl eller vatten, rödvin 
och sherry, kaffe och cognac samt serverings
avgift. 

Och så blir det dans - och möjligen något 
annat. 

Klädsel: kavaj. 
Styrelsen förväntar ett livligt deltagand,e -

med många damer. Anmälan bör ske senast 

den 20 maj antingen på telefon 23 57 00 -
klubbmästaren då bortrest men hans sekreterare 
fröken Nilsson antecknar - eller på 23 75 00, 
arkitekt Jönsson. Observera de mycket lika num
ren! 

Vi skall ha en trevlig kväll! 
Ty dagen därpå börjar allvaret. Mellan 9.30-

9.45 skall anmälan ske vid vår paviljong. Alla 
amatörer i klasserna 5-2 äga delta; klasserna 
3 och 2 dock endast i tävlingarna C och D. Och 
programmet ser ut så här: . 

tävling A: lagtävling med 12-mannalag, 5+5 
+5 skott i sUillningar. 

B: individuell tävling enligt ovan, tid 2, 3 och 
4 min. resp. 

C: svensk huvudskjutning. 
D: 10 skott ligg. mot lO-ringad tavla, tid 2 

min. 
Anmmningsavgift för samtliga klasser: kr 

1: -. Insats föl' varje tävling och för alla klasser 
kr 3:-. 

Prisfördelning klassvis. 
För att tävlingen skall gå så friktionsfritt som 

möjligt, är föreningen i behov av frivillig kraft 
för olika uppdrag, inte minst markering. Styrel
sen vädjar därför till alla, som ha någon som 
helst möjlighet att hjälpa skjutkommitten denna 
dag, att meddela skjutchefen Hultkrantz - tel. 
31 03 93 ~ i god tid. 

Vem som helst är självklart välkommen till 
festen, även om han inte tänker delta i sön
dagens tävlingar. Oeh för söndagen gäller samma 
sak: man behöver inte vara med i tävlingarna 
för att godtas som hjälp l 

Och så hälsar vi våra vänner och kamrater 
från Kvibergs skytteförening hjärtligt välkomna! 
Till fest och tävlingar! 

Styrelsen. 
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Följande ha skänkt hederspriser till Kviberg,s-
matchen: 

Kvibergsskytteförening 
Kvibergs Damklubb 
Lennart Rönnmar k 
S.A.F. 
Bertil Rönnmarl( 
Eric Jennel 
Erik Holm 
Olle Holmberg 
Henry Axen 
N. S. Nilsson 
»Bridgegubbarna» 

Flera är välkomna. 

Årsmötet 
avhölls stadgeenligt den 24 februari på Teknolog
föreningen och hade samlat femtiotalet deltagare. 
Styrelsens och de ständiga kommitteernas berät
telser godkändes och sedan mötet bevilj at sty
relsen ansvarsfrihet för det gångna året vidtog 
val. Till ordförande omvaldes Bertil Rönnmark 
och likaledes intendenten Olle Holmberg och sty
relseledamöterna Enar Gardell och Eric Jennel. 
Johan Magnius, som innehaft posten som skjut
chef under hela fyra år, hade nu avsagt sig, och 
då ingen kandidat kunnat uppletas, villig att åta 
sig sysslan under en tvåårsperiod, utsåg mötet 
Ulf Hultkrantz, förra årets vice skjutchef, till 
ordinarie skjutchef under ett år, vilken tidrymd 
Hultkrantz satt som villkor. Till styrelsesupple
anter omvalde·s Erik Thor och nyvaldes Johan 
Magnius och bankdirektör Henry Axen i stället 
för H. V. Johansson, som avflyttat till annan 
ort och Allan Mossberg, som hefinner sig utom
lands. Det var glädj ande att till styrelsen kunna 
knyta Magnius med dc erfarenheter, stora arbets
förmåga och praktiska handlag, ,som han är i be
sittning av. Även i Henry Axen väntar vi oss 
ett värdefullt tillskott. 

Till vice skjutchef utsågs Henry Roll, som ju 
senaste åren varit skjutkommittens s·ekreterare, 
på vilken post han gjort en mycket god insats. 
Han har också ofta lett skj utningarna på Skug
gan och nye ,skjutchefen kommer att i Roll få 
en värdefull h jälp. Vice pistolskjutchefen Dag 
Almstedt omvaldes. I idrotten blev det en gene
rationsväxling. Thor Fredborg, 70 år fyllda och 
i å rtionden engagerad på ett flertal poster inom 
föreningen, lämnade nu sin post som vice idrotts
chef. Till hans efterträdare utsågs förra årets 
föreningsmästare i tiokamp förste byråingenjö
ren Lars Edmen. I skjutkommiUen blev det nya 
män. Conny Niring adjungerades till denna som 
andre vice skjutchef och vidare invaldes Rune 
Lundqvist med speciell uppgift att leda sport
skyttet och K. H. Bergqvist för samma funktion 
inom k-pistskyttet. Vidare invaldes i kommitten 
jur. stud. Hans JohaIlssön. 

Slutligen omvaldes till representanter i Stock
holms skytteförbund N. S. Nilsson och J. Mag
nius och nyvaldes U. Hultkrantz. Som supplean
ter omvaldes G. Brundin och Enar Gardell och 
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nyvaldes H. Roll. Och som föreningens represen
tant i Stockholms idrottsförbund blev det återval 
av G. Runngren och som hans ersättare nyval 
av Lars Edmen. 

Här kan det vara lämpligt att nämna, att vid 
ett därpå följande sammanträd·e styrelsen utsett 
Sven Diedrichs till kassaförvaltare för en ny 
tvåårsperiod och Rune Lundqvist till skjutkom
mittens sekreterare. Arkitekt Stig Jönsson åtog 
sig posten som vice klubbmästare. ~ 

Efter sammanträdet vidtog så utdelning av 
förtjänsttecken, märken av olika slag och priser. 
Föreningens högsta utmärkelsetecken, fört j änsf
medaljen i guld, fick Sven Diedrichs motta för 
ej mindre än 16 års arbete som kassaförvaltare. 
Ordföranden tackade honom för de många årens 
möda P~I denna post, för hans ådagalagda stora 
intresse för föreningen och iiven för hans bered
villighet att räcka en hjälpande hand t. ex. ute 
vid Skuggan, där spontant erhjudna tjänster i 
synnerhet vid trängda tillfällen är så värdefulla. 
Pistolskjutchefen Gösta Johannesson, H. V. Jo
hansson och r,evisorn i föreningen Gustaf Kling
berg mottog förtjänstmedaljen i silver och klubb
mästaren Birger Lundh förtjänstdiplom. 

Dagen eller rättare kvällen fick sin högtidliga 
prägel av att vår störste och trognaste mecenat 
genom åren, hedersledamoten Sten StendaIzl, 
hörsammat föreningen inbjudan och nu person
ligen fick motta 50-årsm~irket. Ordföranden 
frambar föreningens varma tack för den stor
stilade generositet den alltid varit föremål för. 
Grosshandlare S ten dahl tackade för de viinliga 
orden och gjorde en personlig deklaration, som 
gladde amatörerna; han bar med sig från sina 
aktiva, yngre dagar i föreningen en mängd gla"da 
och trevliga. minnen, som berikat hans liv. Vi 
anse detta uttalande värdefullt och be kamrater
na lägga det på minnet. De erfarenheter man 
skaffar sig genom aktiva insatser i en ideell 
organisation och de glädjeämnen samvaron med 
glada och goda kamrater skänker är ingen tung 
börda genom livet. 

Tyvärr hade ingen av de båda övriga 50-fu's
männen eller de fyra, som nu skulle motta 25-
årsmärket, tillfälle att närvara. De hade dock 
inte glömt bort föreningen. Vår gamle vice ord
förande, rektor Justus Lundberg, som bortemot 
två decennier upplåtit lokal i sin skola för sty
relsesammanträdena, hade överlämnat sitt »gam
la geväI'» jämte 100 kr för att »ta bort rosten» 
ur del. Herrar Nils Lovenius, Torsten Åström 
och Mattias Häggiund ha överlämnat en gåva 
på 150 kr att användas efter gottfinnande och 
grosshandlare Stendahl en större sedel. 

För alla dessa gåvor frambäres föreningens 
varma tack. 

Till sist avtackade ordföranden de kamrater, 
som nu lämnade styrelsen och vände sig särskilt 
till Thor Fredborg, som under decennier med ett 
osjälviskt intresse tjänat föreningen på en mängd 
poster. Vännen Thor hyllades av kamraterna 
med starka applåder, inte minst då han fö rlda
rade att han även i fortsättningen gärna ställde 
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sig till förfogande, där föreningen kunde utnyttja 
hans tjänster. 

Efter allt detta gjorde vi all heder åt den goda 
supe klubbmästaren Lundh hade ordnat. Och 
vid kaffet efteråt visade Pelle Naumburg färg
bilder från en re,sa till New York, om vilken 
jättestad och dess delvis fantastiska bebyggelse 
m an nu fick en klarare uppfattning. Förevis
ningen mottogs med stort intresse. 

Och så fortsatte kvällen med skyttesnack, tins 
lamporna släcktes ... 

Meddelande från 
styrelsen 

Nya medlemmar: Kassör Gösta Andersson, 
tek. lic. Jan-Alfred Apenitis, jägmästare Sixten 
Bellander, civilingenjör Stig Bernander, bank
tj änst,eman Härje Berntson, stud. Nils Bolk, ri
tare Jean-Eric Carlsson, banktjänsteman Sten 
Ekström, herr Per-Göran Ericsson, kemi.st Örn 
Falk, stud. Kurt-Axel Jansson, civiling. Sten 
Larsson, lärling Donald Lundquist, stud. Lars 
Magnius, tandläkare Albert Moland, fru Signe 
Moland, lagerabetare Nils G. Nils'son, fröken 
Barbro Plahn, apotekare Åke Poring, stud. Peter 
Rönnmark, fröli:en Gunhild Sjöberg, tandläkare 
Nils Svens,son, besiktningsmedhjälpare Yngve 
Svensson, kamrer Nils-Rickard Tham och civil
ing. Ingemar Y dfors. 

Denna skara nya medlemmar hälsas hjärtligt 
välkomna till vår förening. Vi hoppas Ni alla 
komma att trivas där. 

FöHBUNDSNIÄRKEN OCH -NÅLAR 
till amatörer. 
Enod\. Pl'age har under 1953 erövrat förbun

dets lagmärke i brons. Förbundets fältskyUenål 
i silvel' har erövrats av H. V. Johansson och 
samma nål i bl'ons av Harry Friman, Per Naum
burg och A lan Rybel'g. 

ÅRSA VGIFTEN 
är föreningen i hög grad beroende av. Enligt 
rapport från kassaförvaltaren har medlemsav
gifterna hittills i år inte influtit i samma ut
sträckning som i fjol. Passa på att genast skicka 
in tian - eller om det är yngre skyltar och 
pas,siva en femma - så slipper föreningen besvär 
och onödiga portoutlägg för de påminnelser, som 
den helst vill slippa att skicka iväg. Tack! 

GÅVOR. 
Utöver de gåvor som överlämnades vid års

mötet har nu grosshandlare Sten Stendahl skänkt 
ytterligare två gevär, och sammanlagda antalet 
är således nu 66 st.! Den ,gåva, som skänkts av 
direktör Georg Wrange och som omnämndes i 
föregående nummer, var också ett gevär. Finare 
gävor kan inte lämnas och vinnas av unga och 
yngre skyttar. Av alla tecken att döma kommer 
det i år ·att bli en fruktansvärd konkurrens om 
dem. Glädj ande! 

------------------------------
FÄLTSKYTTESÄSONGEN 
inleddes med tävling vid SofieIund den 17 janu
ari. Amatörlaget hade en dålig dag med en medel
träff av 15,9 och det medförde ingalunda någon 
topplacering. Självklart fick vi stryk av åttonde
kompanisterna, förra årets serievinnare, och 
marginalen blev 15 tro Tävlingen var ingalunda 
lätt; mästarfordringarna ,stannade vid 16 tro 
Zachrisson och sär'skilt Hallsten hade en natt
svart dag, vad nu orsaken var. 

Diedrichs gick in som femma i Veteranklassen 
och Erik Svensson klarade mästarfordringarna. 
Resultat: 
Klass M: 

17. E. Prage ............. . 
29. J. Magnius ..........•. 

23 »tallrik» 
21 

37. R. Lundqvist ......... . 20 
P. Naumburg . ........ . 18 

Klass 4·: 
30. A. Hyberg ... ......... 16 

E. Svensson ........... 14 
U. Hultkrantz . . . . . . . . .. 14 

Klass Vet.: 
5. S. Diedrichs ........... 18 

H. Friman . . . . . . . . . . . .. 12 
A. Pettersson .......... 11 

Klass 3: 
13. Erik Svensson ......... 17 

Stig .JÖnsson ... . . . . . . .. 12 
Klass ,2: 

J. Sandin .............. 11 
F. Johansson ;......... 10 

NEDERLAG IGEN - men också SEGEH. 

Den 31 januari gick årets andra fältsh:jutning 
vid Katrinedal-Boda. Vi fick däng, denna gång 
av kungsholm arna, men marginalen hade mins
kat till åtta. 106 mot 98. Vi inneha nu jämte 
Skarp 4 jumboplatsen i serien men det blir nog 
inte så länge. 

Men vi hemförde också en s·eger,. i stridsskjut
ningen för Klass NI och 4. Med Prage som skick
lig ledare - hans skjutning denna dag var inte 
så bra - och de goda skyttarna Lundqvist, 
NIagnius, Lunden och Ryberg, gavs målen ingen 
pardon utan formligen mejades ned. Det vart 
träff i samtliga nämligen och sammanlagt 49 tr., 
vilket resulterade i en rätt överlägsen seger med 
109 träff och inteckning i »Norma-skålell». En 
sådan tog vi också i »Karl XII-priset», där vi 
nådde 188 poäng mot 182 för Skarp 4. 

Så det var ändå litet sol över dagen. 
Mästarfordringarna blev 20 tro Resultat: 

Klass M: 
J. Magnius ............. . 
P. Nalllnburg ........... . 
R . Lundqvist ........... . 
Y. Zachrisson ........... . 
Nils Naumburg ......... . 
E. Prage ............... . 

Klass 4: 
E. Lunden ............. . 
A. Ryberg ............. . 
U. Hultkrantz ........... . 

23 »tallrik» 
23 
22 
19 
16 
14 

17 
17 
16 

3 
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Klass Vet.: 
A. Pettersson ............ 13 

Klass 3: 
L Melin ................. 16 

Klass 2: 
Erik Borg ••••••••••••••• 9 

DET LJUSNAR. 
Förbundets tredje fältskjutning som gick ute 

vid Hägerstalund kom äntligen m ed en liten 
framgång efter alla motigheter. Visserligen kom 
vi inte högre än på elfte plats i huvudtävlingen 
men orkade dock med aU slå Katarina, fast 
marginalen inte blev överväldigande. 101 mot 
98 men seger är s-eger. 

Zachrisson var vår toppman för da U'en och 
bärgade »tallriken». Pelle Naul11 bnrg har inte 
kommit tillrätta med sitt gevär i år och startade 
nu med bom och 1 tro resp. på de båda fönHa 
målen. Men han konuner nog snart igen. Vete
ranen Diedrichs placerade sig på tredje plats 
och Erik Svensson gjorde också bra if~'ån sig. 
Erik Svensson är ,en stor fältskytteentusiast och 
är med överallt, där det smäller i terrängen. 
Han kommer nog en gång att få lön för mödan. 

De bästa placeringarna: 
Klass M: 

22. Y. Zachris,son ....... . .. 24 »tallrik» 
35. R. Lundqvist .......... 23 
44. G. Hallsten ............ 23 

Det tar sig! . 
Nils N aumburg ........ 22 
E. Prage .............. 21 
J. lVIagnius ............ 18 
P. Naumburg .......... 16 

Klass IJ·: 
21. T. vVanselius .......... 20 
25. Evert Svensson ........ 20 
37. E. Lunden.. .. . .. .. .... 19 

Klass Vet.: 
3. S. Diedrichs ........... 21 
7. A. Pettersson .......... 17 

11. H. Friman .. .......... 17 
O. Löfmark . . . . . . . . . . .. 15 

]([ass 3: 
9. Erik Svensson ......... 20 

23. A. Bornelid ............ 17 
H/ass 2: 

14. Folke Johansson ....... 16 
H. Kullstedt ........... 14 

Finalen för vintersäsongens förbundsfältskjut
ningar gick vid Bög den 14 mars, då även mäster
skapet avgjordes. Det var väl inte någon speciell 
lyckodag kanske, men vi bärgade dock en serie
seger mot Sk. 6 med 107 tro mot 99 och avan
cerade därigenom upp ett par pinnhål. För mäs
terskapstävlingen hade både Nisse Naumburg 
och Hallsten det bra qäd-dat för sig men lyckades 
inte i fortsättningen. 'Rallsten började dock bra 
m'ed fullträff på första mästerskapsmålet men 
fick sedan inga träffar att lägga till. Det fanns 
fler elitskyttarsorn råkade ut för samma kata
strof. Nisse Namnburg fick ihop 11 och blev 
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vår bäste man genom att ga In på elfte plats. 
Lundqvist hade på sina 19 träff ingen chans i 
mästerskapet men på de tre inte alls lätta målen 
sköt han hela 17 tr., vilket han var ensam om. 
Men de kunde inte göra allt. 

I huvudtävlingen kom laget - med delvis 
annan sammansättning - p å femte plats med 
en medelträff av 23,4. Individuellt ,sköt av de 
våra Nisse Naumburg och Hallsten 26 tr. 'Erik 
Svensson får återigen nämnas för sina 20 tr och 
ett synnerligen gott betyg får vi ge Filip Johans
son i klass 2, där han segrade på likaledes 20 tro 

Amatör tog inteckning i »Lottafatel». 

26 amatörer deltog och mästarfordringarna 
blev 20 tro 

Resultat: 
M ästel'skapstävlingen: 

12. N. Naumburg . . .. . 26 11 37 bronsjetong 
16. R. Lundqvist ..... . 19 17 36 » 
24. y , Zachrisson 23 12 35 » 
25. P. Naumburg ..... 
Klass M: 

24 11 35 » 

N. Naumburg ........... . 
G. Hallsten . ............ . 
P. Naumburg ........... . 
Y. Zachrisson ........... . 
E. Prage ............... . 
R. Lundqvist ........... . 
J. Magnius ............. . 

Klass 4: 

E. Lunden ............. . 
A. Aalto .. .. ........... . 
E. Svensson ............ . 
U. Hultkrantz .......... . 
A. Ryberg .............. . 
B. Johansson ........... . 
S. Holman ............. . 

Klass Vet.: 

S. Diedrichs 

Hlass 3: 

E. Svensson ............ . 
H. Johansson ........... . 

Klass 2: 

F. Johansson ........... . 
H. Kullstedt ............ . 
S. Nilsson .............. . 

GUNNAR HALLSTEN SEGRADE 

26 »tallrik» 
26 
24 
23 
22 
19 
17 

20 
19 
18 
16 
15 
14 
14 

17 

20 
11 

20 Bra! 
12 
10 

i Svenska Dagbladets skidfältskjutning den 7 
februari. Han inte bara åkte bra utan sköt också 
övertygande, vilket gladde både honom sj älv 
och hans kamrater i Amatör, efterlsom hans 
resultat i förbundstävlingarna inte varit något 
att ,skryta över. Torsten Nilsson, skyttereferent 
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i dagspressen, som själv deltog i klass C och med 
,en 27-placering som resultat, hade trosvis'st tip
pat Hallsten, vilken vi gratulera till den vackra 
framgången. Amatörs lag gick in på nionde plats. 
Av övriga amatör'er blev Sven Holman fyrtiosjua 
i klass B och oldboy Gösta Wijkström, snart 
»femtioårsmam>, elva i klass D. 

AMATöRS egen lagtävling i fältskjutning. 

Efter fyra skjutningar är ställningen den, att 
lag 4 - se uppställningen i förra medlemsbladet! 
- leder tämligen öv-erlägset på 361 träffar med 
lag 3 närmast på 305. Därefter följer lag 1 på 
287, lag 8 på 281, lag 7 på 280, lag 6 på 278 
och lag 5 på 257. Vår nye sekreterare i skjut
kommitten, Rune Lundqvist, har varslat om 
förslag med en radikal ändring i lagens samman
sättning. Det är inte helt lyckat som det nu är, 
då en del lagmedlemmar inte deltar en enda 
gång! Någon ändring kan det dock inte bli i år. 

FöRSTA TRÄNINGSTÄVLINGEN 

avhölls den 25 april med ett ringa deltagande 
utom i klass 1, där vi kunde räkna in 7 tävlande. 
Vädret var förstås inte så lockande, men sämre 
kan man skjuta i. En del re,sultat var goda, 
särskilt i de lägre klasserna. Resultatlistan följer 
här: 

Hlass 5: 

R. Lundqvist ......... . 
G. Brundin ........... . 
H. Roll ............... . 
N. S. Nilsson ......... . 
J. Magnius ........ , .. . 
B. Rönnmar k ........ . 
H. Axen ............. . 

Klass 4: 

E. Lunden ..... , ...... . 
C. Niring ............. . 
S. Ribbing ..... .. .... . 
U. Hultkrantz ......... . 

Veteranklassen: 

O. Löfmark 
G. Hultkrantz 

[{[ass 3: 

H. Johansson .... . . ... . 
F. Tillbom ........... . 
S. Holm ............. . 

Klass 2: 

S. Andersson ......... . 

Klass 1: 

N. Magnius ........... . 
H. Brink ........ . .... . 
Å. Pettersson .... . ... ,. 

46+30=76 p. 
44+28=72 » 
43+25=68 » 
42+23=65 » 
41+24=65 » 
31+24=55 » 
34+16=50 » 

47+29=76 p. 
42+24=66 » 
37 +22=59 » 
35+22=57 » 

40+24=64 p. 
36+23=59 » 

40+28=68 p. 
38+24=62 » 
33+28=61 » 

48+28=76 p. 

48+30=78 p. 
47+29=76 » 
47+23=70 » 

O. Andersson ......... . 
Y. Svensson .......... . 
D. Lundqvist ......... . 
Annie Löfmar k .' ..... . 

Klass R: 

L. Magnius 

»FRITZ OLSSONS» ' 

33-f-25=58 » 
33+24=57 » 
31+26=57 » 
27+25=52 » 

inledde som vanligt årets riksskyttetävlingar och 
blev en god upptakt för Amatör. Trots kallt och 
regnigt väder sköt nämligen särskilt vårt tre
mannalag, bestående av Pelle och Nisse Naum
burg samt Rune Lundqvist bra, ja, Nisse strå
lande helt enkelt. Han hade den individuella 
segern inom räckhåll då 2 skott av de 25 åter
stod, mende råkade bli åttor, de enda för övrigt 
i hela serien, och han fick därför nöj a sig med 
en tredje- eller möjligen fjärdeplacering. Vilket 
är vackert så i den tusenhövdade skaran. Men 
det bästa var nog ändå, att laget belade 'en syn
nerligen hedersam andraplacering på utom
ordentligt 690, endast slaget av KA 1, som seg
rade på rekordpoäng. Rune Lundqvist gjorde 
debut som ledare och UK och den var inte dålig. 
Magnius, som ju är en synnerligen god liggande
skytt, nådde 224 på den internationella tavlan, 
Rönnmark 218 och skjutchefen Hultkrantz 212. 
De fem bästas resultat betyder överfört till van
liga tioringade tavlan 1.217 poäng, vilket brukar 
vara en mycket fin poäng i Stockholms-Tid
ningens. 

Idrott 
25.000-POÄNGPRISET. 

S.A.F:s pris i tiokamp instiftades år 1926, och 
stadgarna för detsamma finnas införda i med
lemsbladet nr 2 samma år. 

Avsikten med detsamma var att uppmuntra 
även andra än föreningens stjärnidroUsmän till 
fortsatta idrottsövningar genom att tillförsäkra 
dem ett värdefull t idrottspris efter fritt val. 

För detta ändamål hopsamlades en fond, vars 
ränteav kastning användes för inköp av priset. 

Genom deltagande år efter år i föreningens 
tiokampstävling kan t. O. m. den som varje år 
bleve jumbo erhålla priset, om han blott deltar 
så många år, att han slutligen uppnår 25.000 
poäng. Han får tillgodoräkna sig varje erhållen 
poäng, han behöver ej delta alla år i följd och 
han behöver ej delta i samtliga grenar. 

Priset, som endast utgår till en idrottsman 
varje år, riktar sig i synnerhet till Oldboys. 
Dessa få tillgodoräkna sig full poäng och t. O. m. 
från det år under vilket de fylla 51 år dubbel 
poäng. För att undvika köbildning erhåller del-
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tagare t. o . m. det år under vilket han fyller 31 
år enda,st halv poäng. 

Sedan priset instiftades hava följande idrotts
m än erhållit detsamma: 

1932 Carl W. Falk, 1933 Sven Svensson, 1935 
Ernst Löwenhielm, 1939 Carl W. Falk, 1944 
Harry Friman, 1946 Erling Reinius, 1948 Carl 
W. Fall(, 1952 Sten Ahrberg, 1953 Ernst Löwen
hjelm .. 

Under förutsättning av deltagande är Harry 
Friman oslagbar till 1954 års pris. 

F-g. 

STOCKHOLMS AMATÖR FöRENING. 

Program för tiden 10/5- 9/6 1954. 

Maj: 
l 2 Gevär: övningsskjutning kl. 17.15-

19.15. Uttagning för Kvibergsmatchen. 

15 P istol: övnings- och rnärkesskjutning. 
K-pist: övnings- och märkesskjutning 
kl. 15.00-18.00. 

16 Gevär: övningsskjutning kl. 10.00-
14.00 

. [9 Gevär: övningsskjutning kl. 17.15-
19.15. 2 :dra träningstävlingen klass 
5-R. 

22 P istol: insatsskjutning I. 

23 Gevär: tävling mot K vibergs skf. 
Pi,stol: Pk Svea, Nationell pistolfält
skjutning, Stockholm. 

25 Idrott: serietävling, 1 :sta omg. (100 m.,. 
diskus, höjd). 

27 Gevär: övningsskjutning kl. 10.00-
14.00. 1 :sta träningstävlingen för 
Stockholms-Tidningens riksskytte
tävling. 
Sportskytte: tävling om Dahlbergs
pokalen. 
Pistol: Gävl,e pistolskyttekrets och Gävle 
Pk. Nationell pistolfältskjutning, Gävle. 

28 Idrott: serietävling, 1 : sta omg. (längd~ 
kula, höjd). 

29 Gevär: Förbundets tävling om nytt pds 
i stället för generalmajor Lindströms. 
Pistol: rikstävling på hemortens ~anor. 

30 Förbundets sommarfältskjutning för 
klass M-l. 2:a tävlingen om Vand-
ringsskölden. .. .. 
I samband med förbundets tavl. ager 
föreningens vårlltfärd rum med mäster
skapstävling. 

1-30 Sportskytte, serietävlingar. 
22-30 Gevär: Överstyrelsens propagandatäv

ling för klass 2-- R på föreningens bana. 

Jllni: 
1 Idrott: Is·erietävling, 1 :sta omg. (stav~ 

spjut, 1500 m .). 
2 Gevär: övningsskjutning kl. 17.15-

20.00. 2 :dra träningstävI. för Stock
holms-Tidningens riksskyttetävling. 

8 Idrott: serietävling, 2:dra omge 
9 Tävling om Skuggans pokal. S.A.F. 

arrangör. Tävling mot Jönköpings 
skyttegille. 

Alby 1954. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

Stockholtns 
Am.atör Förenings 

Medlem.sblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytt& 

49:de årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 3, sept. 1954 

Redaktionens adress : 

Ansvarig utgivare: ERIC JENNEL 
Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar 
N. S. NILSSON 

S:t Eriksgatan 93 _. Stockholm 
Telefon 338068 

Prisutdelning 
för Stockholms-Tidningen, »Vårutfärden», Årspris
skjutningen samt mästerskapstävlingarna på gevär och 
pistol, i sportskytte och idrott äger rum fredagen den 
2 90ktober kl. 19.00 i samband med middag och klubb
afton i Teknologföreningens lokaler, Brunkebergstorg 
20. Det blir middag med sandwiches, kötträtt och des
sert, öl eller vatten, kaffe inkl. servisavgi f t till ett pris 
av kr. 9: 50. . 

De som är förhindrade deltaga i middagen, kan 
lämpligen infinna sig kl. 20.30, då prisutdelningen be
räknas ta vid. Efter denna talar civiling. Allan Moss
berg om: Korea - glimtar från operation Overtalning, 
och visar färgbilder därtill. 

Anmälan om deltagande i middagen, göres senast 
den 27 oktober till klubbmästaren Birger Lundh, tel. 
2357 00 och 582526 (bost.) eller vice klubbmästaren 
Stig Jönsson, tel. 23 7500 och 6541 41 (bost.) 

Alla är hjärtligt välkomna! 

Meddelande från styrelsen 

NYA MEDLEMMAR. 
Civilingenjör Lennart Ansved, tekniker Karl-Erik 

Andersson, stud. Christer Bertz, verktygsarbetare Sten
Åke Dahl, fru Birgit Falk, tekniker Karl-Gustaf Felin, 
ingenjör Erik Eklund, stud. Lennart Ingevall, stud. 
Rolf Ingevall, försäkringstjänsteman V. Kaarik, kyr
kogårdsarbetare Emil Lagergren, ingenjör Elov Nils
son, med. dr. Lennart Norrlin, stud. Kjell Niring, 
ingenjör Yngve Nygren, stud. Göran Lunden, kon
torist Marianne Persson, herr Bo Ramberg, försäk
ringstjänsteman Jan Rudberg, stud. Åke Sandin, stud. 
Henri Tengvall, stud. Per-Olof Trollsås, hr G. Wet
tergren, civilingenjör Lars Thungren, gymnastikdirek
tör Dag Åkerberg. 

Alla hälsas varmt välkomna till vår förening. 

Föreningens postgirokonto 51641 

-~ 
Sten Stendahl 

Åter har en svår förlust drabbat Stockholms Amatör 
Förening. Föreningens störste och trognaste donator 
genom tiderna, mannen som under sina 50 års med
lemskap skänkt föreningen det fantastiska antalet av 
66 gevär, gick bort i högsommartid. 

Vår vördade hedersledamot, grosshandlaren Sten 
Stendahl, deltog i vårt senaste årsmöte och fick då 
mottaga tecknet på sitt 50-åriga medlemskap. Vi glä
der oss åt att vi vid detta tillfälle kunde bringa honom 
varm och tacksam hyllning, som vi tror gick till den 
kärve mannens hjärta. En trogen son av sitt älskade 
Sverige bidrog han på olika sätt till att hålla försvars
viljan levande. Själv var han aktiv hemvärnsman 
ända tills för några få år sedan. 

För oss har Sten Stendahl varit ovärderlig och för
lusten blir stor. I Stockholms Amatör Förenings 
historia är hans namn för alltid inristat. 

Vid jordfästningen representerades föreningen av 
bl. a. ordföranden Bertil Rönnmark. 

N. S. Nilsson 

Meddelande från 
gevärsskjutkommitten 

Andra fräningsfävlingen 

den 19 maj hade lockat 28 deltagare. Magnius vann 
tämligen lätt sin klass på fina 77 och blev siffermäs
sigt endast slagen av förstaklassaren N. G. Nilsson, 
som hade 79. Resultat: 
Resultat av 2. träningstävlan 19/5 1954. 



STOCKHOLMS AMATöR FiJRENINGS MEDLEMSlJLAD 

Klass 5, 9 delt.: 
]. Magnius 48-29-77 
B. Rönnmark 45-30-75 
R. Lundqvist 46-28-74 
G. Brundin 44-30-74 
Y. Zachrisson 43-29-72 
N . S. Nilsson 44-25-69 
H. Roll 44-25-69 
Klass 8: 
E. Svensson 42-22-64 
Klass 1: 
N. G. Nilsson 49-30-79 
Nils Magnius 47-26-73 
E. Lagergren 45-28-73 
S. Larsson 43-25-68 

T. Wass 27-25-52 
Klass 4, 8 delt.: 
C. Niring 44-25-69 
K. Henriksson 42-27 -69 
E. Lunden 46-22-68 
S. Hilde-

strand 40~27 -67 
Klass Vet.: 
G. Hultkrantz 36-21-57 
Klass 2: 
J. Rudberg 46-26-72 
F. Johansson 44-15-59 
Klass R.: 
Lars Magnius 
Kj ell Niring 

97 
76 

Vårutfärden. 
vår egen vårutfärd, torkade i år in. Det blev av flera 
skäl omöjligt för oss att -traditionsenligt avhålla vår 
mästerskapstävling i fältskytte i egen regi och kombi
nerad med den av så många familjer uppskattade 
utflykten i den fagra månaden maj. Vi har ju bl. a. 
förra årets i många avseenden synnerligen lyckade 
utflykt till Rosersberg i livligt minne. Det är emeller
tid ett formligt slagsmål om fältskytteterrängen kring 
Stockholm särskilt under vårmånaderna och det är ofta 
en viss portion tur med, när man lyckas få den tid 
och plats man helst önskar. I år tillkom också en 
begränsande faktor, nämligen matchen mot Kviberg 
just i samma månad. Ledningen var därför tvungen 
bita i det sura äpplet och »hyra in sig» i förbundets 
sommarfältskjutning, som gick i terrängen kring det 
för oss välkända och naturvackra Vällinge. N ackde
larna med detta ararngemang fick vi i år finna oss i. 
Det känns dock som en förlust att inte ha haft en 
egen tävling. Vi hoppas 1955 kunna återuppta tradi
tionerna på detta område. 

38 amatörer deltog emellertid i den kombinerade 
förbunds- och föreningstävlingen och många hade ock
så sina familjer med. Dagen var vacker; patrullvägen 
kanske litet lång vid ett sådant här tillfälle. Men täv
lingen blev en strålande triumf för gamla Amatör. 
Vårt lag med Rune L., bröderna Naumburg, Prage och 
Zackrisson blixtrade nämligen till och tog hem segern 
inte bara i den viktiga huvudtävlingen med en medel
träff av ypperliga 24 ,8, det knockade även centralarna 
i fältskytteserien. 123 mot 117 blev resultatet. Men vi 
kunde glädjas åt flera triumfer, individuella sådana. 
Rune L. gjorde en grandios prestation genom att gå 
igenom hela tävlingen med idel fullträffar och våran 
Pelle sköt som vanligt högst förtroendeingivande och 
gick in på andra plats, med endast två skott bort
skjutna. Och långe, alltjämt spänstigt rake Harry Fri
man fullbordade triumfen med seger i veteranklassen. 
Henning Anderssons tredjeplacering i klass 3 bör 
också nämnas. Det var väl en fin dag! 

Mästarfordringar: 20 tr.. 
/ . 

Och nu skall vi nämna' något om vår egen tävling. 
Utöver de hittills nämnda, vann skjutchefen Hult
krantz sin klass på 22 tro med numera boråsaren Nils 
Friman närmast på 20. Trevligt när medlemmar i 
förskingringen någon gång dyker upp hos oss och inte 
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minst när de biter bra ifrån sig. Henning Andersson 
vann förstås sin klass och i samma gick skjutkommitte
ledamoten Hans Johansson in på andra plats. Andra
klassarna hade en helsvart dag. Nils Magnius, klass 1, 
sköt bra. 

I mästerskapstävlingen ,som måste skjutas efter det 
förbundet slutfört sin tävling och därför gick ganska 
sent på dagen, ställde N aumburgarna, Nils Friman 
och K. Henriksson, samtliga kvaliEcerade, inte / upp. 
Därigenom kom tävlingen att förlora det mesta av 
sin spänning, därtill var Lundqvist redan från ~örjan 
alltför överlägsen. Magnius tog andraplatsen och Zäta 
medalj nr 3, fast Friman tappert kämpade med honom 
om den. 

Och så blev Rune Lundqvist även i år föreningsrnäs
tare i fältskytte. Vi gratulerar! 

Resultatlista: 
Klass M, 7 delt.: E. Lunden 15 » 
R. Lundqvist 30 tr T. Wanselius 13 » 

(Tallrik) A. Aalto 12 » 

P. Naumburg 28 » Klass 8: 
J. Magnius 23 » H. Andersson 22 tr. 
E. Prage 23 » H. Johansson 18 » 

Y. Zachrisson 22 » E. Svensson 15 » 

N. Naumburg 20 » L Melin 15 » 

B. Rönnmark 16 » S. Jönsson 11 » 

Klass Vet.: A. Bornelid 10 » 

H. Friman 21 tr. Klass 2: 
O. Löfmark 12 » L Sandin 9 tro 
A. Pettersson 11 » F. Johansson 8 » 

Klass 4: S. Andersson 8 » 

U. Hultkrantz 22 tr. Klass 1: 

N. Friman 20 » N. Magnius 19 tr. 
K. Henriksson 19 » S. Bernander 11 » 

A. Ryberg 18 » K. E. Andersson 10 » 

L O. Baumbach 17 » K. G. Felin 9 » 

Ev. Svensson 16 » 

Mäster skapet: 
R. Lundqvist ............. . 
J. Magnius ............... . 
Y . Zachrisson ............. . 
H. Friman .......... .. ... . 
E. Prage ................. . 
A. Ryberg ............... . 
U. Hultkrantz ............. . 
L O. Baumbach ........... . 

30 + 14 =44 tr. 
23+15=38 » 

22+11 =33 » 

21+11=32 » 

23+ 8=31 » 

18+ 11 =29 » 

22+ 6=28 » 
17+ 4=21 » 

K vibergsmatchen 
började bra, men slutade illa. För Amatör nämligen. 
Trots hemmaplan och allt. 

Av tvingande skäl hade vi måst lägga kamratfesten 
på kvällen före tävlingen. Sammanlagt deltog c:a 75 
personer i festen, som avhölls på Ekonomföreningen, 
Nybrogatan 3. I spetsen för våra vänner från Göte
borg kunde vi hälsa gamle amatören, K vibergs ordfö
rande, professorn Lennart Rönnmark med älskvärd 
maka och dess vice ordförande, försäkringsinspektö
ren Arfyjdsson. Det gladde oss se, att flera av kviber 
garna hade sina damer med. Den enda särskilt inbjud 
na gästen var Svenska Metallverkens representant, 
ingenjör Börje Bjursten med maka. Resten var ama
törer med fruar, fästmör, döttrar. 
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Det blev en strålande fest. Redan upptakten var 
lyckad man märkte genast vilken möda klubbmästa
ren Birger Lundh och vicen Stig Jönsson - med god 
hjälp av sina fruar - nedlagt för att det hela skulle 
bli trivsamt och glatt, ja, för att det skulle bli en fest. 
Vackert dukade bord, läcker mat med goda drycker, 
välkomsttal och tal för respektive föreningar av de 
samspelta bröderna Rönnmark, där kvicka stötar lika 
kvickt och elegant turnerades, klubbmästarens strålan
de tal för kvinnan, som, förtrollande i sin fägring och 
charm, är stödet och inspirationen i alla livets skiften. 

Uppbrott från middagsborden , kaffe och avec. Mu
siken, med diskret ackompanjemang under middagen, 
spelar upp till dans. Starka armar för damerna i dan
sens virvlar. Sorlet stiger, värmen också - och stäm
ningen. Damerna få glans i blicken - att få dansa, 
dansa --

Och i pauserna lockar buffen med sina förfrisk
nmgar. 

Alla herrar dansar ju inte. En del av oss är blyga 
och tillbakadragna och blir det än mer, då vi ser att 
den dam vi skulle vilja bjuda upp är omsvärmad av 
retfullt självsäkra karlar. Nåja, de är kanske så lagom 
självsäkra i morgon, då det börjar smälla! En och 
annan av herrarna ställer sig i ett hörn, får snart en 
medbroder att prata med. Skyttesnacket kommer i 
gång, litet fakta, litet skryt om poängerna, ja, ja. Vi 
trivs så bra med dessa lugna och säkra göteborgare, 
alltid kvicka i replikerna, alltid med på galoppen. Gais 
är laget - ja, det var ju i maj, då guldet vinkade -

Men det oundvikliga uppbrottet kommer. 
Tack, Birger Lundh och Stig Jönsson för en strå

lande ljus och rolig kväll, för denna verkliga fullträff! 
Vi har den i gott minne - och längtar till nästa fest. 

Dagen efter kom allvaret. Söndagsmorgonen ingick 
med regn och dyster himmel. Någon menade , att detta 
att bjuda våra göteborgsvänner på ett för dem normalt 

-kanske rent av idealiskt skjutväder - var att 
sträcka sitt tillmötesgående onödigt långt. Men är man 
värd, så är man. 

Jo, våra kvibergare hade nog behärskat annat väder 
också. Nu kom de emellertid genast i skjuttagen och 
släppte sen aldrig greppet. För Amatör började hu
vudskjutningen bra så till vida, att Pelle Naumburg 
tog hem segern på en så fin poäng som 79, och Died 
richs i veteranklassen prickade in hela 77 poäng, men 
därutöver hade vi inte så mycket att hämta. I liggan
deserien mot 10-ringad blev Bertil tvåa i särskiljning 
med segraren O. Carlsson på 97 poäng, och där hade 
vi också Magnius och Lundqvist på platserna närmast. 
I klass 4 belade skjutchefen förstaplatsen på 92 poäng, 
som också kvibergaren G. Eriksson sköt. Veteranklas
sen hemfördes av Kvibergs allt i allo, Arthur Johans
son, på 90 poäng. 

Och så kom 15-skottserien med lagtävlingen, som vi 
hade hoppats skulle bli fin och spännande. Den blev 
fin för Kviberg, spännande för ingen. Kvibergarna 
gingo fram som en ångvält, vräkande ner allt mot 
stånd. Av våra 12 man kom endast 4 över 60 poäng, 
medan i Kvibergs lag endast en man gick under 60 
poäng. Det var klasskillnad. 

Endast alltid säkra Pelle och Erik Persson höll kvi
bergarna något så när stången G. Jacobsson, Kviberg, 
toppade med goda 70 poäng och G. Bergqvist med 69 
svek väl inte heller deras förväntningar. S. Hesser och 

Å. Ahrebäck sköt också bra och detta gäller inte minst 
G. Eriksson i klass 4, som med 67 poäng var synner
ligen överlägsen i denna klass. 

När vi till slut kunde hopsummera lagmedlemmar
nas resultat, visade det sig, att Kviberg hade segrat 
mt;d 771 poäng mot Amatörs 692, en skillnad alltså på 
hela 79 poäng. 

Och så blev det prisutdelning. Vår ordförande kunde 
utdela en mängd hederspriser, skänkta av medlemmar 
i Amatör och Kviberg. 9ch Kvibergsdamernas trevliga 
pris gick till Pelle Naumbu'rg, inte alldeles oförtjänt. 

Om ni tycker, att detta referat kunnat vara litet fyl
ligare, så får detta skyllas på referenten, som tyvärr 
inte kunde vara med. 
Resultat av tävling A och B, 5 skott varje ställning 

Klass 5: 
1) G. Jacobsson, Kv ................ . 
2) G. Bergqvist, Kv ................ . 
3) P. Naumburg, Am. . ............ . 
4) S. Hesser, Kv .................. . 
5) Å. Ahrebäck, Kv ................ . 
6) E. Persson, Am. . .............. . 
7) Lennart Rönnmark, Kv .. ........ . 
8) T. Andersson, Kv. . ...... . ..... . 
9) Karl Zachrisson, Kv. . .......... . 

10) R. Lundqvist, Am .............. . 
11) B. Andersson, Kv ................ . 
12) O. Carlsson, Kv. . .............. . 
13) D. Dahlinder, Kv. . ..........•.. 
14) G. Brundin, Am ............... .. 
15) H. Axen, Am. . . ....... ....... . . 
16) B. Rönnmark, Am. . ............ . 
17) Y. Zachrisson, Am. . ............ . 
18) B. Johansson, Kv ................ . 
19) J. Magnius, Am. . .............. . 
20) H. Roll, Am. . .................. . 

Klass 4: 
1) G. Eriksson, Kv ............... .. 
2) H. Jacobsson, Kv ................ . 
3) E. Felix, Kv .................... . 
4) L. Thungren, Am. . ............ . 
5) Ev. Svensson, Am. . ............ . 
6) T. Nilsson, Am. . ................ . 
7) K. Henriksson, Am. . ............ . 
8) E. Lunden, Am ............... .. 
9) Eric Thor, Am. . .... .......... .. . 

Klass Vet.: 
1) O. Löfmark, Am ................. . 
2) A. Johansson, Kv. . ............ . 
3) Sven Diedrichs, Am. . .......... . 

Tävling G, huvudskjutning: 

Klass 5: 

70 p. 
69 » 

68 » 

68 » 

68 » 

67 » 
65 » 

64 » 

64 » 

63 » 

62 » 

62 » 

61 » 
60 » 

59 » 

57 » 

57 » 

56 » 

53 » 

50 » 

67 p. 
59 » 

58 » 
57 » 
57 » 

56 » 
54 » 
53 » 

51 » 

52 p. 
52 » 

51 » 

1) Per Naumburg, Am ........ . 
2) K. Zackrisson, Kv .......... . 
3) Å . Ahrebäck, Kv .......... . 
4) B. Johansson, Kv .......... . 
5) G. Bergqvist, Kv .......... . 
6) O. Carlsson, Kv ............ . 
7) G. Brundin, Am. . ........ . 
8) Y. Zachrisson, Am ........ . 
9) Å. Axen, Am ............. .. 

10) Lennart Rönnmark, Kv. . .. . 

49-30 79 
49-28 77 
48-29 77 
48-28 76 
49-26 75 
44-30 74 
46-':"27 73 
43-30 73 
45-26 71 
42-28 70 
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11) R. Lundqvist, Am. . ........ . 
12) D. Dahlinder, Kv .......... . 
13) H. Roll, Am. . ............ . 
14) G. Jacobsson, Kv .......... . 
15) S. Hesser, Kv .............. . 
16) Thure Andersson, Kv ...... . 
17) Bertil Rönnmark, Am ...... . 
18) B. Andersson, Kv .......... . 
19) ]. Magnius, Am. . ........ . 

40-30 70 
46-23 69 
44-25 69 
42-27 69 
43-24 67 
42-24 66 
41-24 65 
40-25 65 
36-28 64 

Klass 4: 

l) G. Eriksson, Kv ............ . 
2) H. Jacobsson, Kv .......... . 
3) K. Henriksson, Am ........ . 
4) C. Niring, Am. . .......... . 
5) A. Aalto, Am .............. . 
6) T. Nilsson, Am ........... .. 
7) U. Hultkrantz, Am. . ...... . 
8) Evert Svensson, Am. . ...... . 
9) E. Lunden, Am ........... .. 

10) E. Felix, Kv. . ............ . 
11) L. l h ungren, Am. . ........ . 

47-30 77 
48-27 75 
45-28 73 
45-28 73 
42-30 72 
46-25 71 
42-28 70 
41-27 68 
40-27 67 
40-27 67 
42-24 66 

Klass Vet.: 

l) S. Dieklrichs, Am. 
2) O. Löfmark, Am. 
3) A. Johansson, Kv. 

49-28 77 
41-26 67 
38-29 67 

Klass 3: 

l) H. Johansson, Am. . ........ . 
2) Erik Svensson, Am ........ . 

44-29 73 
40-25 65 

Klass 2: 
l) F. Johansson, Am .......... . 
2) T. Wass, Am. . ............ . 

46-22 68 
42-23 65 

Tävling D, 10 skott ligg. JO-ring. 
Klass 5: 

l) O. Carlsson, Kv ................ . 
2) B. Rönnmark, Am. . ............ . 
3) ]. Magnius, Am. . .............. . 
4) R. Lundqvist, Am. . ............ . 
5) Åke Ahrebäck, Kv. . ............ . 
6) G, Bergquist, Kv ............... .. 
7) H. Axen, Am ..........•........ 
8) S. Hesser, K v. . ......•.......... 
9) Y. Zachrisson, Am. . ............ . 

10) Bertil Andersson, Kv ............ . 
11) Bertil Johansson, Kv ............ . 
12) Ture Andersson, Kv ............ . 
13) D. Dahlinder, Kv ................ . 

Klass 4: 

l) Ulf Hultkrantz, Am. . .......... . 
2) G. Eriksson, Kv ................ . 
3) C. Niring, Am. . ................ . 
4) H. Jacobsson, Kv ................ . 
5) K. Henriksson, Am. . ............ . 

Klass Vet.: 

l) A. Johansson, Kv: ............... . 
2) S. Diedrichs, Ain. . .............. . 
3) O. Löfmark, Am ................ . 

Klass 3: 
l) Hans Johansson, Am. . .......... . 
2) Erik Svensson, Am. . ............ . 
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97 p. 
97 » 
96 » 

95 » 

95 » 
95 » 

94 » 

94 » 
93 » 

93 » 

92 » 

92 » 

90 » 

92 p. 
92 » 

90 » 

86 » 

82 » 

90 p. 
89 » 

86 » 

89 p. 
86 » 

Klass 2: 
l) F. Johansson, Am. . ............ . 
2) T. Wass, Am .................. . 

73 p. 
60 » 

I OVERSTYRELSENS PROPAGANDATÄVLING 
deltog från oss 13 medlemmar. Deltagarna och deras 
poänger framgår av nedanstående uppställning. 

Klass 2: 
Folke Johansson (bronspl.) .......... 71 p. 

Klass 1: 
Emil Lagergren (hederspris o. silverpl.) 
N. Magnius (hederspris o. silverpl.) .. 
K. G. Felin (hederspris o. silverpI.) ... . 
Sten Larsson (bronspI. ) ............. . 
K. E. Andersson (bronspI. ) ......... . 
N. G. Nilsson (bronspl.) ........... . 

Rekryt: 
Lennart Ingevall (silverpI.) ......... . 
Rolf Ingevall (bronspl. ) ........... . 
Göran Lunden (bronspI.) ........... . 
Peter Rönnmark ................... . 
Kjell Niring ..................... . 

Tredje träningstävlingen 

78 p. 
78 » 
75 » 
74 » 
74 }) 
71 » 

97 p. 
93 » 

93 » 
85 » 
82 }) 

såg 19 deltagare. Denna gång vann Lundqvist på 77 
med Magnius 2 poäng efter. I klass 4 gick Torsten 
Nilsson över 70-strecket, men sen måste vi hoppa ner 
till klass l, innan vi kan fiska upp ett par goda resul
tat. Emil Lagergren gladde sig med rätt åt sina 78 
poäng. 

Klass 5, 5 delt.: 
R. Lundqvist . ............ . 
]. Magnius ...... .. ....... . 
Y. Zachrisson ............. . 

Klass 4, 5 delt.: 
T. Nilsson 
E. Svensson ............... . 
E. Lunden .. .... ....... .. . 
A. Aalto ................. . 

Klass 3: 
Erik Svensson ............. . 
O. Sjöberg ............... . 

Klass 2: 
F. Johansson 

Klass 1: 
E. Lagergren ............. . 
N. Magnius ............... . 
N. G. Nilsson ............. . 
S. Larsson ............... . 

Klass R.: 

47 +30= 77 p. 
47+28=75 » 
44+30=74 » 

42+29=71 p. 
40+26=66 » 

38+27=65 » 

34+29=63 » 

39+19=58 p. 
35+21 =56 » 

49+29=78 p. 
48+27=75 » 

48+23=71 » 

44+24=68 » 

P. Rönnmark ..................... . 93 p. 
91 » 

82 » 

L. Magnius ....................... . 
K. Jansson ....................... . 

fjärde och sista 

deltog endast 14 man. Brundin dök upp i toppen och 
sammalunda gjorde Diedrichs i veteranklassen med 
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bl. a. 48 i prec.-serien. Torsten Nilsson och Evert 
Svensson hade båda 72 i sin klass och i klassen lägre 
sköt Erik Svensson utmärkta 76. I klass l dök ett nytt 
namn upp, Sten Larsson, som inte behöver skämmas 
för sina 77 poäng. 

Först följer nu denna omgångs resultat och därefter 
ett sammandrag över resultaten från de olika tävling
arna, dock endast för dem som fullföljt tävlingen, 
d. v. s. deltagit i minst tre av de olika träningstäv
lingarna. 

Klass 5: 
G. Brundin 47-27-74 
A. Mossberg 40-28-68 
]. Magnius 41-26-67 
D. Ingevall 39-27-66 
N. S. Nilsson 38-28-66 
Klass Vet.: 
S. Diedrichs 48-27-75 
Klass 3: 
Erik Svensson 46-30-76 

Klass 4: 
T. Nilsson 44-28-72 
Ev. Svensson 44-28-72 
L. Thungren 46-23-69 
E. Lunden 39-27-66 
Klass 2: 
F. Johansson 31 -18-49 
Klass 1: 
Sten Larsson 49-28-77 
N. G. Nilsson 41-28-69 

Slutresultat» Träningstävlan» : 

Klass 5: 
1) R. Lundqvist 
2) G. Brundin 
3) ]. Magnius 
4) N. S. Nilsson 
5) B. Rönnmark 
6) A. Mossberg 
Klass 3: 
Erik Svensson 
Klass 2: 
Klass 2: 
1) Nils Magnius 

227 p. 
220 » 

219 » 

203 » 

203 » 

198 » 

198 p. 

226 p. 

2) N. G. Nilsson 
3) Sten Larsson 
Klass 4: 
1) E. Lunden 
2) T. Nilsson 
3) Ev. Svensson 
Klass Vet.: 
G. Hultkrantz 
Folke Johansson 
Klass R.: 
l) Lars Magnius 

Stockholms-Tidningen 

219 » 

213 » 

210 p. 
206 » 

200 » 

182 p. 
177 p. 

286 p. 

hade från Amatör 31 deltagare men endast ett par av 
dessa gjorde någon större insats i årets tävling. Och 
bland dem var givetvis fenomenalt jämne - och 
skicklige - Pelle Naumburg på 247 poäng, samt Rune 
L. med endast l poäng mindre. Vårt förstalag kom 
inte långt i år med sina 1197 poäng. I detta sköt för
utom de ovan nämnda Nisse Naumburg 240, Magnius 
236 och Rönnmark 229, vilket som synes inte motsva
rar deras normala standard .Av de övriga klassernas 
resultat är kanske V. Kaariks i klass 2 det förhållande-
vis bästa. Resultat: 

Klass 5: S. Holman 224 » 

P. Naumburg 247 p. S. Hildestrand 224 » 

R. Lundqvist 246 » A. Aalto 221 » 
N. Naumburg 240 » D. Hultkrantz 219 » 

J. Magnius 236 » Klass 3: 
A. Mossberg 234 » H. Andersson 225 
B. Rönnmark 229 » E. Svensson 223 » 
Klass Vet.: S. Jönsson 219 » 
S. Diedrichs 221 » ]. G. Geijer 216 » 
Klass 4: Klass 2: 
W. Samuelsson 231 p. V. Kaarik 227 p. 
K. Henriksson 231 » S. Larsson 218 » 

Ev. Svensson 226 » F. Johansson 208 » 

I träningstävlingen 
om »Stockholms-Tidningen» utgick Pelle N aumburg 
som segrare före Rune Lundqvist på samma poäng. 
Andraklassaren Kaarik gick in på tredje plats. Resul
tat: 

P. Naumburg .......... hk 
R. Lundqvist " ... ... .... . 
V. Kaarik .............. 34 
]. Magnius ............. . 
K. Henriksson ..... ..... 8 
A. Mossberg ........... . 
Ev. Svensson .... ........ 8 
S. Larsson ........ ...... 34 
S. Hildestrand .......... 8 
A. Aalto. . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Fagrells minne 

241+247=488 p. 
242+246=488 » 
223+227=484 » 
233+236=469 » 

229+231 =468 » 
233+234=467 » 

233+226=467 » 

214 +218 =466 » 

232 +224 =464 » 

234+221=463 » 

blev i år en bra tävling med om vi inte tar fel nytt 
rekord. Och vem skulle inte stå för detta om inte Rune 
Lundqvist, denne specialist på huvudskjutningar. Erik 
Persson var inte borta han heller, hamnade dock 3 
poäng under Lundqvist men får SOm tröst Bergents' 
hpr. Av de 10 deltagarna ha vi antecknat följande 
bästa resultat: 

R. Lundqvist ................ 77 + 78 +47 = 202 p. 
E. Person .................. 79+75+45=199» . 
]. Magnius ................ 75+73+44=192» 
Y. Zachrisson .............. 74+73+42= 189 » 

B. Rönnmark . . . . . . . . . . . . . . .. 73+66+40= 179 » 

A. Mossberg .. .... : . . . .... .. .. 69+73+37 = 179 
E. Lunden ........ .......... .. 65+ 76+36= 177 
N. S. Nilsson ... .. .... .. ....... 68+70+38=176 

JUBILEUMSSKÖLDEN 
tävlade vi om den 20 juni och i den deltog 15 man. 
När Jubileumsskölden en gång försvinner, kommer den 
att lämna ett tomrum efter sig. Ställningen är efter 
Erik Perssons seger i år, att av de inteckningsinneha
vare, som nu kan anses ha de största chanserna till 
slutlig seger är denna stronga kvartett: Rönnmark med 
tre, H. V., Rune Lundqvist och Erik Persson med var
dera två inteckningar. Om inte Rönnmark lägger be
slag på priset under de närmaste två åren, blir det 
svårare för honom, ännu svårare än det varit. 

I år vann alltså Persson, tämligen lätt f. ö., på 184 
poäng före Rönnmark, som fick nöja sig med 175. 
Lundqvist var inte i slag och fick nöja sig med en 
betydligt blygsammare poäng än han är van vid. De 
bästa resultaten följer här: 

E. Persson 184 p. Erik Svensson 161 » 
B. Rönnmark 175 » L. Thungren 160 » 
J. Magnius 174 » Ev. Svensson 156 » 

R. Lundqvist 167 » W. Samuelsson 153 » 

H. Axen 164 » S. Diedrichs 151 » 

lagtävlingar 
I förbundets tävling mellan 8-mannalag om GENE

RAL LINDSTRaMS pris placerade sig vårt lag som 
femma av 13 startande. Tyvärr saknade vi flera av 
våra bästa skyttar men även med dessa hade det inte 
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varit lätt att slå Skarp 8:s 731 p., även om vi tidigare 
överträffat denna poäng vid några tillfällen. N u fick 
vi ihop 705 poäng och till denna bidrog framför allt 
Lundqvist och Nisse Naumburg som fyra och femma 
på 96. Pelle hade 93 och fjärdeklassaren Torsten Nils
son goda 91. 

Lagtävlingen: 1. Skarp 8. 731, 2) Central 713, 3) 
Katarina 711, 4) Skarp 2 706, 5) Amatör 705, 6) Sö
.dermalm 697, 7) Skarp 6 695. 

Våra mannar sköt: 96 Rune Lundqvist och N. 
Naumburg, 93 P. Naumburg, 91 Torsten Nilsson, 84 
L. Thungren, 83 C. Niring, 81 N. S. Nilsson och H. 
Axen. 

Nära ögat 

var det däremot vid tävlingen om SKUGGANS PO
KAL. Endast en enda futtig poäng skilde oss nämligen 
från seger, nej, två, för att slippa omskjutning. Skarp 
6 vann nämligen på 459 mot våra 458. Tävlingen ord
nades av Amatör och gick programenligt och utan 
mankemang onsdagen den 9 juni. 

En sak hade undgått oss. Den »Skuggans Pokal», 
som vandrat sen 1949 och i vilken vi tagit inteckningar 
1952 och 1953, var redan sistnämnda år vår »för arv 
och ägo». Bestämmelserna är nämligen sådana, att 
den förening som under de fem åren tagit de flesta 
inteckningarna tar priset för alltid. Amatör ensam 
hade två. Vi hade varit vana att ta tre inteckningar, 
ibland i sträck, men denna gång räckte det alltså med 
två. Fördenskull fick vår ordforande vid prisutdel
ningen utlova ett nytt pris, som han skulle söka utverka 
av föregående donatorn, Stockholms Brandstodsbolag. 
Var lugna, vi har det! 

Idenna tävling kunde vi mönstra vårt önskelag och 
i det spelade bröderna Naumburg och Rune L. inte 
oväntat första fioler, medan Rönnmark litet mera 
.diskret höll sig till altfiolen och Erik Persson prövade 
på basfiolen. Man kan dock anta, att han snarast 
återgår till sitt normala höjdläge, där han tydligen 
bäst trivs. 

Innan vi tar en titt i prislistan, skall vi tala om att 
prisutdelning jämte en bit mat följde därpå och att 
detta samkväm med ett tjugofemtal deltagare blev en 
trevlig och gemytlig historia. 

Lagtävlingen: 1) Skarp 6 459 (Ek 87, Wanlo 97, 
Helleståhl 86, Robähr 97, Arvallius 92); 2) Amatör 
458 (P. Naumburg 95, E. Persson 86, N. Naumburg 94 , 
Rönnmark 89, R. Lundqvist 94); 3) Skarp 8 456; 4) 
Skarp 4 449; 5) Skarp 11 447; 6) Skarp 1 432; 7) 
Skarp 2 432; 8) Skarp 12 431; 9) Skarp 5 428; 10) K 1 
423; 11) Skarp 9 412. 

Riksskyttetävlingen i Gävle 

.den 2-4 juli räknade bl. a. nära tiotalet deltagare 
från Amatör, varav de flesta återfinnas bland våra 
topp sky tt ar. De stå också uppfagna på ett flertal stäl
len i prislistan. De förnämligaste prestationerna stod 
~ell: ~aumburg och Enock Prage för; den förre gick 
In pa attonde och den senare på elfte plats i riksfält
skjutningen. Prages goda skjutningar överraskade; 
han var under försommaren inte i sin bästa skjutform. 
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I lagtävlingarna placerade sig våra lag på tjugo
första plats både i precisions- och fältskjutning. Ett 
utdrag ur prislistan följer här. 

Huvudskjutning. 
Klass 5: 

76 E. Prage ................. . 
113 P. Naumburg ............. . 
157 R. Lundqvist ........... .. . 
221 B. Rönnmark ............. . 

Klass 4: 
49 T. Nilsson ............... . 

Klass 3: 
47 Erik Svensson 

Riksfältskjutning . 
Klass RM: 

8 P. Naumburg ............. . 
11 E. Prage ................. . 

Extratävlan 5 l + 5 kn: 

Klass 5: 
35 R. Lundqvist ............. . 
71 P. Naumburg .. ......... .. . 

187 Y. Zachrisson .. ........... . 
Extratävlan 5 l+5 kn+5 st: 

Klass 5: 
39 R. Lundqvist ............. . 

117 P. Naumburg ............. . 
203 B. Rönnmark ............. . 
224 Y. Zachrisson ............. . 

Närstridsskjutning: 
Klass 5: 

76 p. hpr. 
75» » 

74» » 

73 » 

71 p. hpr. 

69 p. 

28 tro hpr. 
27 » hpr. 

94 p. 
93 » 

89 » 

132 p. 
126 » 
123 » 
122 » 

54 P. N aumburg .................. 6/55 
121 E. Prage.. .. .. .... .. .. .... .. .... 6/54 

Klass 4: 
43 T. Nilsson 6/53 

400 m tävlingen 

blev en seger för Erik Svensson, som med 5 poängs 
handikap kom upp i 95 poäng före Lundqvist på 94. 
Sune Svederud kunde i andra tävlingen den 11 augusti 
inte hota Svesson utan stannade på tredje plats. 

Slutresultat av de båda tävlingarna: 

1) Erik Svensson .................... 95 
2) R. Lundqvist .................... 94 
3) S. Svederud ...................... 90,5 
4) A. Mossberg ...................... 89 

Augustipokalen 
är en av föreningens hårdaste tävlingar men i år var 
tydligen ingen riktigt mogen för den. Hoppas det är 
en tillfällighet, att resultaten sedan starten och Rune 
Lundqvists då fenomenala rekordslagning undan för / 
undan sjunkit och är i år 26 poäng under rekordet! 
Segraren denna gång, Magnius, behöver naturligt~s 
inte vara ledsen, han vann lätt och överlägs~t,/men i 
övrigt var det halvdåligt för att intesäEa dåligt. Men 
ett nytt namn dök upp, inte nytt i föreningen men i 
detta sammanhang. Erik Svensson, som tredjeklassare 
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inte berättigad att delta i denna tävling, sköt utom 
tävlan och slog oss allihop . Det var bra gjort och är 
nästan värt en liten belöning. 

Detta litet pessimistiska referat skulle dock troligen 
ha sett litet annorlunda ut, om de riktiga storhajarna 
startat. Och de kommer väl, fast att få någon man
grann anslutning till tävlingar i augusti månad visar 
sig bli svårare för varje år som går. Vad det nu kan 
bero på. 

Svensönerna hade en bra dag. Pappa Evert gick in 
som tvåa och nyper priset som bäste fjärdeklassare. 

1) J. Magnius ............. . 
2) Ev. Svensson ........... . 

67 +88+44= 199 p. 
72+82+40= 194 » 

(Bäste 4. klassare. ) 
3) D. Ingevall ........ . ...... . 
4) A. Mossberg ............... . 
5) S. Diedrichs ............... . 
6) N. S. Nilsson .............. . . 
7) G. Brundin ............... . 
8) T. Nilsson ................ . . 
9) E. Lunden . ............. . .. . 
Utom tävlan E. Sven;son kl 3 ... . 

66+86+42= 194 
68+80+43=191 
75+ 74+41 = 190 
66+79+44= 189 
74+77+37=188 
72+72+36=180 
66+ 78+35= 179 
76+85+40=201 

K r äfts k j ut n i n g e n 
hade lockat 29 deltagare, som hade att skjuta 10 skott 
mot ID-ringad tavla på 200 m. Det hela var dock inte 
fullt så enkelt som det låter. Sålunda sköt klasserna 
2 och l sina 10 skott i liggande, klass 3 hck skjuta 5 
i liggande och 5 i knä, fjärde klassen 5 i knä och 5 i 
stående och slutligen femte klassen alla skotten i stå
ende. Men därtill kom, att ingen udda poäng räkna
des. Hade man t. ex. fyra tior, fem nior och en åtta, 
ströks alla nior och resultatet blev 48. Sådana saker 
hör ju till en kräftskjutning men att få tioettorna 
strukna föreföll kanske lägreklassarna vara en onödigt 
brutal gradering. 

Efter slutförd skjutning drog sig skaran i sakta mak 
och i den vackra sommarkvällen till Skidfrämjandets 
restaurang, där vår utomordentliga klubbmästare Bir
ger Lundh fått källarmästaren att trolla fram god mat 
och mycken mat för alla hungriga skyttar. Och som 
kvällens klo stora, finfina kräftor. 

När kaffet framdukats och en del godsaker avsma
kats, tog ordföranden Rönnmark itu med prisutdel
ningen. Den blev som vanligt en uppskattad historia. 
Harry Friman hade totalt missuppfattat hela tävlingen 
och var nu tvungen att först av alla kliva fram till 
prisbordet, där han såg långt efter ett visst pris, avsett 
för den som klarast uppfattat tävlingens ide - och 
även haft turen med sig. Sen blev det ovationer, när 
kvällens enda dam som nr 9 fick skrida fram och ut
välja sitt pris, och dessa ovationer växte till orkan, när 
Algot Pettersson i hård kamp med Evert Svensson, 
den filuren, kunde avtåga med den åtrådda punsch
haivan. Den försvann illa kvickt, ty det fanns törstiga 
kamrater. 

Under ypperlig stämning med inslag av pristäv
lingar o .. ä. svann kvällen som en solig semesterdag 
och hemfärden återträddes i trolsk, mörk sensommar
natt. 

Resultat: H. Friman, R. Lundqvist, K. H. Bergqvist, 
N. S. Nilsson, H. Brink, U. Hultkrantz, A. Ryberg, O. 
Sjöberg, Gunhild Sjöberg, B. Rönnmark, I. Melin, F. 
Johansson, E. Lagergren, Erik Svensson, O. Löfmark, 
Y. Zackrisson, B. E. Gardell, H. Gustafsson. A. Moss
berg, A. E. Lande, D. Lundquist, A. Pettersson, T. 
Fredborg, E. Jennel, I. Sandin, B. Lundh, D. Ingevall, 
Evert Svensson, A. Pettersson. 

STÅENDETKVLINGARNA . 

Henry Roll gick redan i första tävlingen in för 
knockout och kunde också notera en god ledning före 
Nilsson, som han möjligen var mest »rädd» för . 
I fjärdeklassarnas tävling vann Einar Lunden, dock 
hela l O poäng sämre än Roll. 

I den andra tävlingen som gick den 18 augusti och 
under ringa anslutning vann N . S. Nilsson i Rolls 
bortovaro med A. Mossberg närmast. Diedrichs var 
bäst i klass 4 på samma poäng som Lunden i första 
tävlingen. 

I den tredje och sista tävlingen för året hade Roll 
otur med vädret under sin skjutning och slutade där
för på en blygsam poäng. Nilsson kunde därför kapa 
åt sig segern för året och i klass 4 tog Lunden inteck
ningen genom att åter vinna och denna gång på 37. 
Ett sammandrag följer här nedan. 

»Skytteväns» hpr. 
1) N. S. Nilsson .......... .. 41 43 84 p. 
2) H. Roll ................ 43 35 78 » 

3) R. Lundqvist ............ 36 26 62 » 
4) A. Mossberg ... ' . ........ 21 39 60 » 

5) J. Magnius .............. 29 30 59 » 

Sv. SpoTtskytteförb:s hpr. 

1) E. Lunden ... . .......... 33 37 70 p. 
2) T. Nilsson .............. 32 30 62 » 
3) Erik Svensson .......... 25 31 56 » 
4) Evert Svensson . ......... 30 26 56 » 
5) S. Diedrichs . . .......... 20 33 53» 
6) U . Hultkrantz .......... 21 31 52 » 

Från förbundstävlingen 
den 29 augusti föreligger ännu inga uppgifter. För 
klasserna 2-R, som hade sin tävling dagarna 4 och 5 
september har vi dock resultaten klara men vet ingen
ting om hur de blir placerade. Vi kunna dock redan 
nu glädja oss åt en mycket god anslutning från klass 
l och där noterades förutom ett verkligt brakresultat 
av nye medlemmen E. Eklund, som sköt fullt, alltså 80 
poäng med 13 vita, varav 10 (!) 1 precisionsserien, 
även goda resultat av S. Bernander och E. Lagergren. 
Men flera sköt hyggliga resultat, som ni kan läsa här 
nedan. I rekrytklassen var Lars Magnius bäst på 98 
med bröderna Ingevall närmast och i klass 2 var 
Folke Johansson bäst på 74. 

Klass 2: 
F olke Johansson ............. . 

Klass 1, 13 deltagare: 
E. Eklund ........•......... 
S. Bernander .. . ............ . 
E. Lagergren ... . ........... . 
H. Brink ................... . 

74 

80 (13 vita) 
78 
76 
75 

7 
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K. G. Felin ........ .... ...... 74 
Gunhild S j öberg ....... . . . . . .. 74 
K. E. Andersson .............. 73 
N. G. Nilsson. . . . . . . . . . . . . . .. 73 

Rekrytkl..' 
L. Magnius .................. 98 
L. Ingevall .................. 97 
R. Ingevall .................. 96 
Kurt Jansson ........ .. ...... 90 

Årsprisskjutningen 
den 19 september - valdagen alltså - hade det mest 
strålande väder. Anslutningen var ungefär som van
ligt. 55 medlemmar kunde förutom av sina protokoll 
- i bästa fall - njuta aven härlig höstdag med en 
givmild sol och vindstilla. För en gammal amatör 
tillkom också ett glädjemoment: det var längesen vi 
hade ett så stort antal deltagare i klass l och rekryt. 
Det bör för ledningen vara ytterligt angeläget att väl 
omhänderta och sköta desa unga skyttar, så att de 
bindes först och främst till skyttet men också till vår 
förening. Det är de unga, som så småningom skall 
överta ledningen och fortsätta och vårda traditionerna. 

Om emellertid deltagandet i de lägsta klasserna var 
en källa till glädje ,så grumlades denna vid en blick i 
anmälningslistorna för särskilt klasserna 4, 3 och 2. 
Där var deltagandet betydligt i underkant. 

De lägre klasserna startade först. Nils Magnius i 
klass l lade sig i toppen på utmärkta 79 poäng men 
bra resultat noterade bl. a.. också H . Brink i samma 
klass, av S. Andersson och F. Johansson i klass 2 och 
Hans Johansson i klass 3. I veteranklassen kom Died
r ichs med en överraskande god poäng, medan Rune 
Lundqvists 79 i klass 5 nog inte var en överraskning. 
Om vi nu hoppar ner till rekryterna så kan vi denna 
gång inte göra uppehållet långt. Juniorerna var kan
ske litet anfäktade a7 dagens betydelse och nådde inte 
sina vanliga resultat. Men nästa år kommer ni igen, 
pojkar, och då skjuter ni bättre. 

I den första extra tävlingen (lO-ringad) sköt sär
skilt Magnius och Mossberg mycket bra. 95 resp. 94 
är inte vardagsmat för många. ]. Rudberg i klass 2, 
som efter huvudskjutningen fått sina siktmedel juste
l'ade, kunde glädjestrålande framvisa ett protokoll 
med förnämliga 97 poäng och V. Kaarik i samma 
klass kom inte så långt efter. I klass 1 slutade K. G. 
Felin ,N. Magnius och H. Brink på 96, följda av täv
lingens enda kvinnliga deltagare, fröken Gunhild Sjö
berg, på 93 poäng, för vilken hon, jämte många andra, 
får avhämta pris på prisutdelningen den 29 oktober. 

Den andra extratävlingen, som för klass 5 även 
gällde som första mästerskapsomgång, vanns av Rune 
L. i klass 5, av T. Nilsson i klass 4 och Erik Svensson 
i klass 3. Poängerna 93, 86 och 91 resp. 

Alla femteklassare ned till 79 poäng gick vidare till 

andra omgången. Lundqvist hade alltså 93 och där
efter följde Persson 92, Magnius 90, Rönnmark 88, 
Brundin och Axen 87, i,N ,"S. Nilsson 85, A. Mossberg 
och Y. Zachrisson 84, H. Roll och H. Friman 79. Det 
föreföll som om finalgubbarna redan hade radat upp 
sig i teten. I nästa omgång stärkte i varje fall alla sina 
positioner utom Brundin och Axen, som föllo tillbaka, 
och i deras ställe ryckte Zäta upp med en 46 :a. Rönn-
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mark var bäst på 48 medan Magnius och Persson hade 
46, under det att Rune sköt svaga 42. Nu var ställ
ningen: Persson hade avancerat till första plats på 
138, med Magnius och Rönnmark på 136, Lundqvist 
135 och Zachrisson 130. Närmast kom Nilsson på 
128, utslagen liksom Brundin, Axen, Friman och Roll. 

Finalomgången sköts efter de nya bestämmelserna, 
5 i knä och 5 i stå med markering efter varje skott. 
Ingen tvekan om att denna omläggning gjord~ täv
lingen betydligt intressantare ,inte minst för åskå
darna. 

Persson och Magnius började med en fyra, men 
Rönnmark ville tydligen inte vara för överlägsen mot 
slutet, varför han dråsade in en trea. Lundqvist och 
Zäta hade ju en del att ta igen, så de klämde in var 
sin vit. Den sistnämnde råkade emellertid ut för kata
strofen att skjuta nästa skott på fel tavla och kunde 
därefter inte återfinna sitt rätta jag utan sköt · i fort
sättningen sin egen tävling. De övriga sköt bra i sina 
återstående knäståendeskott. Efter dem ledde fortfa
rande Persson på 161, Magnius och Lundqvist hade 
159 och Rönnmark 158. Stående började svagt för 
Magnius med en etta ,följd av trea i nästa skott men 
där hade Rönnmark och Lundqvist var sin tvåa. Pers
son malde på, jämnt och lugnt. I nästa skott gjorde 
Lundqvist bort sig med en etta och när sista skottet 
återstod hade Persson ökat sin ledning, Han hade nu 
178 med Rönnmark närmast på 175, Magnius 172 och 
Lundqvist 170. Den inbördes ställningen ändrades inte: 
Persson femma ,Magnius fyra och de övriga var sin 
trea. Erik Persson hade tagit sin första mästartitel i 
Amatör och hyllades med leven av ordföranden och 
hissades av sina kamrater. 

Det var ingen stor mästerskapstävling men den var 
intressant. Även med hänsyn till det svårare program
met, var resultaten inte över sig. Det får bli· bättre 
nästa år, då föreningen ingår i sitt sexti o femte år. För 
den är väl inte pensionsmässig? 

Här följer resultat från de olika tävlingarna, 
Huvudskjutningen, 
Klass 5, 12 delt.: 

1) R. Lundqvist ............... . 
2) E. Persson .. .... .... , ...... . 
3) H. Roll .. , ................ . 
4) H. Axen ................... . 
5) ]. Magnius ................. . 
6) A. Mossberg ................. . 
7) B. Rönnmark ............... . 
8) G. Brundin ................. . 
9) Y. Zachrisson ............... . 

10) H. Friman ................. . 
Klass 4, 12 delt.: 

1) C. Niring ................... . 
2) S. Bertz ................... . 
3) S, Hildestrand ............... . 
4) Ev. Svensson ............... . 
5) L. Thungren ............... . 
6) G. Svensson ................. . 
7) E. Lunden ..... ........... .. 
8) T. Nilsson ................. . 

Klass Vet., 3delt.: 
1) S. Diedrichs ................. . 

Klass 3: 
1) H. Johansson .. ............ . . 
2) E. Svensson ................ . . 

49+30= 79 p. 
45+27=72 » 

44+28=72 » 
44+26=70 » 

42+28=70 » 
40+30=70 » 

46+23=69 » 
42+27=69 » 

40+27=67 » 
39+28=67 » 

43+30=73 p. 
39+30=69 » 

43+25=68 » 
40+27=67 » 
38+-2-9~67 » 
41+24=65 » 

37 +27 =,64 » 
38+25d63 » 

47+ 27174 p. 

47+27=74 p. 
40+28=68 » 
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Klass 2, 5 delt.: 
1) S. Andersson ............... . 
2) F, Johansson ............... . 
3) V. Kaarik ........... ........ . 
4) J. Rudberg ................. . 

48+27=75 p. 
47+28=75 » 
46+24=70 » 
45+22=67 » 

Klass 1, 12 delt.: 
l) N. Magnius.................. 50+29=79 p. 
2) H. Brink .................... 48+28=76» 
3) K. E. Andersson.............. 48+26=74» 
4) S. Larsson .................. 44 +27 = 71 » 
5) Gunhild Sjöberg .............. 47+21=68» 
6) P. O. Trollsås ................ 42+24=66» 
7) K. G. Felin.................. 41 +23=64 » 
8) Å. Pettersson ................ 36+25=61» 
9) Y. Svensson.................. 41 + 19=60 » 

10) S. Dahl ........................ 41+19=60 
Klass R, 8 delt.: 

1) L. Magnius .... ............... . 
2) Göran Lunden ................. . 
3) Peter Rönnmark ........... .. .. . 
4) Kjell Niring ................... . 
5) Lennart Ingevall ............... . 
6) Åke Sandin ................... . 
7) Rolf Ingevall .............. ... .. . 

TAVLING B. 
l) R. Lundqvist ................... . 
2) E. Persson ................ , .... . 
3) J. Magnius ..................... . 
4) B. Rönnmark ................... . 
5) G. Brundin ................... . 
6) H. Axen ....................... . 
7) N . S. Nilsson ... . ............... . 
8) A. Mossberg ................... . 
9) Y. Zachrisson ................... . 

Klass 4: 
1) T. Nilsson .................... . . 
2) S. Hildestrand .............. .' .. . 
3) A, Aalto ....................... . 
4) Ev. Svensson ................... . 
5) S. Diedrichs ................... . 
6) L. Thungren ................... . 
7) E. Gardell ............. ... ..... . 
8) T. Wanselius ................. . 

Klass 3: 
Erik Svensson 

TAVLING A. 

Klass 5: 

1) ]. Magnius ........... ... ...... . . 
2) A. Mossberg ................... . 
3) R. Lundqvist ................... . 
4) H. Roll .... ................... . 
5) E. Persson ..................... . 
6) B. Rönnmark ................... . 
7) G. Brundin ... . .............. ... . 
8) N. S. Nilsson ................... . 
9) H. Axen ....................... . 

10) Y. Zachrisson ................... . 
Klass 4: 

1) Ev. Svensson ................... . 
2) S, Diedrichs ................... . 
3) L. Thungren ................... . 
4) A. Aalto .... .. ........ .. ....... . 
5) T. Nilsson ..................... . 

95 p. 
88 » 

87 » 

85 » 
82 » 
78 » 

76 » 

93 p. 
92 » 
90 » 

88 » 

87 » 

87 » 
85 » 
84 » 

84 » 

86 p. 
86 » 
85 » 

84 » 

84 » 
83 » 

83 » 

82 » 

91 p. 

95 p. 
94 » 

93 » 

92 » 

91 » 

88 » 

84 » 

84 » 

83 » 

82 » 

87 p. 
86 » 

85 » 
82 » 
80 » 

6) G. Svensson .................... 79» 
i) E. Gardell ................ ...... 79» 
8) U. Hultkrantz .................. 78» 

Klass 3: 
Erik Svensson ..................... . 91 p. 

Klass 2: 
l) ]. Rudberg .................... ,. 97 p. 

95 » 

87 » 

2) V, Kaarik ..................... . 
3) S. Andersson ................... . 

Klass 1: 

1) K. G. Felin .. : .............. , ... . 
2) N. Magnius ................... . 
3) H, Brink ................ , ...... . 
4) Gunhild Sjöberg ............... . 
5) K. E. Andersson ....... ....... ... . 
6) S. Larsson ........... . ...... , .. . 
7) A. Pettersson ................... . 
8) P. O. Trollsås ................. . 
9) G. Wettergren ................. . 

10) D. Lundqvist ................... . 

96 p. 
96 » 

96 » 

93 » 

90 » 

87 » 
84 » 

84 » 

82 » 

74 » 

Spegel over gevärsskyttet den 12/9 
Namn Klass 

Aalto, A. .......... 4 
Andersson, K.-E. 1 
Andersson, L. 3 
Andersson, O. ...... l 
Andersson, S. ...... 2 
Axen, H. ., ... , .. ,. 5 
Bergqvist, K. H. .... 3 
Bernander, S. . .... . 
Borg, Erik ........ l 
Brink, H. .......... 1 
Brundin, G. ........ 5 
Diedrichs, S. Vet. 
Eklund, E, ,....... l 
Felin, K. G, ....... . 
Gardell, B. E. ..... , Vet. 
Henriksson, K. . .... . 4 
Hildestrand, S. .... 4 
Holm, Lars ........ 3 
Hultkrantz, G. Vet. 
Hultkrantz, U. 4 
Ingevall, D. 5 
Ingevall, L. R 
Ingevall, R. R 
Jansson, Kurt R 
Johansson, F, 2 
Johansson, H. 3 
Jönsson, Stig 3 
Lagergren, E. 
Larsson, Sten 
Lunden, Einar 4 
Lunden, Göran R 
Lundqvist, Donald .. l 
Lundqvist, Rune .... 5 
Magnius, Johan .... 5 
Magnius, Lars R 
Magnius, Nils ...... 1 
Mossberg, A . . ..... 5 
Naumburg, Nils .... 5 
Naumburg, Pelle. . .. 5 
Nilsson, N. G. ...... 1 
Nilsson, N. S. 5 
Nilsson, Torsten .... 4 

Prec. 

47 46 46 

48 
46 45 45 
46 43 
49 

. 47 43 
47 46 
47 46 44 
49 48 44 
50 
48 46 46 
43 
45 

49 
43 43 
97 97 
96 93 48 
90 
49 47 46 

49 49 48 
49 49 49 
48 47 46 
93 

49 49 49 
48 48 48 
99 98 98 
50 48 48 
43 43 
48 48 48 
49 48 47 
49 49 48 
48 45 44 
49 46 44 

Snabb serier 
30 29 
27 27 
26 
25 
28 
27 26 25 
26 
29 

29 29 
30 28 27 
29 28 27 
30 
28 27 
28 
28 27 27 
27 
28 
28 
29 29 28 
27 

26 25 
29 28 
27 
30 29 29 
28 27 26 
29 27 27 

26 25 
30 30 30 
29 29 28 

30 27 26 
2R 

30 29 
30 28 28 
28 
29 28 

9 
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Niring, C. ........ 4 
Persson, Erik ...... 5 
Pettersson, Åke .... 1 
Prage, Enok ....... o 5 
Ribbing, S. . o • o o o o. 4 
Roll, H. . ..... o. o o 5 
Rudberg, Jan . o o • o o 2 
Rönnmark, Bertil . o 5 
Rönnmark, Peter . . .. R 
Sjöberg, Gunhild . o l 
Svensson, Erik . o • • •• 3 
Svensson, Evert o... 4 
Svensson, Georg o o o . 4 
Svensson, Yngve 1 
Thor, Erik . O' o o o • o 4 
Thungren, Lars o o • o 4 
Trollsås, P.-O. 1 
Wass, Tommy 1 
Zackrisson, Y. ...... 5 

45 44 
49 49 49 
49 47 
46 
48 43 
45 44 44 
46 
48 48 47 
91 93 49 
44 
46 
45 44 44 
47 

47 
46 45 44 
43 

44 43 43 

Från pistolfronten 

28 27 
29 30 28 

30 

29 
26 
30 28 

30 
30 
28 28 28 

25 
30 29 29 

Föreningens mästerskap i precisionsskjutning med 
pistol avgjordes den 18 september. GGustaf Brundin 
tog undertecknad med sig i bilen ut till Polisens pistol
skjutbana vid Grimsta, vilken visade sig vara en idyll. 
Allt förefaller utomordentligt välordnat, och när pa
viljongen snart blir färdig, får pistolskyttarna en bana 
som verkligen inte går av för hackor. Enda nackdelen 
med den är väl avståndet dit ut, men sedan korthålls
banan vid Lidingövägen i dagarna definitivt stängts 
av hälsovårdsmyndighetenia, skulle för oss ingen 
annan bana stått till buds. Vi kan därför som fram
synta och företagsamma prisa de pistolskyttar, som 
tidigt hos ägarna försäkrade sig om del i banan i 
Grimsta. 

Nu skulle mästerskapet avgöras. Där fanns utom 
p istolskjutchefen Johannesson ett flertal prominenta 
pistolgubbar: Harry Friman, som tycks hinna vara 
med över allt, där det smälle,r, Allan Mossberg, Georg 
Fredriksson, Gottfrid Runngren, Rune Lundqvist -
se Harry Friman! - A. Aalto, H. Bergqvist och kan
ske någon mera. Allan Mossberg hade visst gett sig 
katten på att bli mästare, ty han sköt med yttersta 
omsorg och koncentration - och det gjorde väl också 
fle ra - och ledde från början, medan t. ex. Fredriks
son hade en svag start. I sista omgången sköt Lund
qvist en fin 60:a men det räckte dock inte mot Moss
berg, som tog mästerskapet på 342 poäng före Lund
qvist på 339. 

Slutresultat: 

Mästare 1954 A. Mossberg . o o •• o o • o o 342 
2) R. Lundqvist ...................... 339 
3) G. Fredriksson ...... o •••• o • o • o • • •• 322 
4) G. Runngren ... 0 •• • ••••••• 0 ••••••• 319 
5) A. Aalto ..... o o •••••••••••••••• o 300 
6) H. Bergqvist ......... o • • • • • • • • • • •• 296 

Medan vi var därute pas·sade vi på att skjuta till oss 
bronsmärket. Alltid retar det någon. 

Vi rekommendera Grimsta som ett trevligt utflykts
mål med möjligheter att skaffa sig litet erfarenheter 
av pistolskytte. N. S. 

Meddelande från idrottskommiten 
Den 21 februari kämpade amatörerna om Järn

handlare R. Fruncks vandringspris i skidlöpning. Tem
peraturen pendlade mellan -10 och 15°, solen lenade 
upp från klar himmel och den kärva morgonsnön knar
rade under skidorna, m. a. o. en idealisk skidsöndag. 
Tiderna blevo också goda på den för dagen till en 
mil reducerade banan. En särskild applåd förtjänar 
vår gamle amatör, Jägmästaren Sixten Bellander, som 
överraskande dök upp tävlingsdagen och hotade tät
männen. 
Resultat: 

1) S. Holman ................. o • • •• 39,15 
2) G. Runngren ................... o 46,05 
3) S. Bellander ........... o ••• o ••• o 49,55 
4) L. Edmen . o ••••••••••••• o • • • • •• 50,15 
5) P. Nordahi ...................... 56,20 

Vandringspriset erövrades enl. handicapbest. av G. 
Runngren (29,43) starkt hotad av S. Bellander (31,33). 
lO-KAMPEN 
ägde rum under gynnsamma väderleksförhållanden 
under tiden 17-19 augusti och hade samlat 13 del
tagare. Resultatet blev följande: 

Seniorel': ) B. LöwenhieIm 2.531 p., 2) Nils Fri
man 2.193 p. 

Yngre old boys: 1) G. Johansson, som härmed fick 
en första inteckning i Överste S. Rålambs vandrings
pris av 1953, 3.343 p. , 2) Sven Holman 2.753 p., 3) 
A. Blomberg 2.511 p., 4) A. Friman 957 p. 

Aldre old boys: l) S. Åhrberg 2.518 p., 2) G. Wig
selius 2.322 p. , 3) G. Runngren 1.710 p. 

Veteraner: l) Harry Friman 1.174 p. , 2) S. Aug. 
Falk 1.166 p. , 3) N. Nylen 996 p. 

Tävlan om de 25.000 poängen ställer sig efter årets 
tävling som följer: 

Harry Friman .... ................ 27.336 
Nils Nylen . ..................... 24.531 
G. Runngren ...................... 20.130 
S. Holman ...................... 19.894,5 
B. Sjöwall ........................ 12.572 
Ragnar Frunek .................... Il. 727 
G. Wigselius ...................... 10.582 

Fri idrottssäsongen på östermalms idrottsplats av 
slutades den 7 september med löpning 5.000 m. varvid 
följande resultat uppnåddes: 

l) Torsten Nilsson ...... ........ .. .. 18,40 
2) Nils-Olof Sjögren ...... o • • • • • • • •• 20,10 

JOHAN MAGNIUS går från klarhet till klarhet. 
Efter vår mästerskapstävling, där han placerade sig 
på tredje plats, hemförde han för någon vecka sedan 
mästerskapet i Skånska Cement vid tävling i Göteborg 
på den utomordentliga poängen 189 (45, 49, 48 och 47 
- omskjutning -). Grattis! 

TORSTEN NILSSON har blivit mästare i Vegete
bolagen. Poängen tyvärr okänd. 

Gåvor 
En gammal amatör, som önskar vara anonym, 'har 

till föreningen som gåva överlämnat ett gevär. ~ 
Revisor A. von Krusenstjerna och försäkringsins . ek

tör Eric Thor har överlämnat penningbelopp. 
Föreningens varma tack! 

Alby 1954. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

",_··_r.. ~' 
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;----___ v i d årssl{iftet 

Som vanligt så här års, långt in i advent och med 

blott ett par veckor till jul, härskar mörker och dis 

över landet. Väna Lucior skall visserligen om några 

dagar överallt i Sveriges land lysa upp den kulna 

morgonen, men julen med alla sina ljus i fönster och 

granar är dock den tidpunkt, vid vilken mörkrets 

makt slutligt brytes. Och vi se därför fram mot jul

högtiden med längtan och med glädje. 

Äntligen räkna vi med att då få några dagars lugn 

och skön avkoppling. Vi kan få tid till litet eftertanke. 

Men vi skall inte låta tankarna fara alltför vida 

ikring. Vi skall låta dem slippa dväljas i politikens 

och det kalla krigets sfärer, inte älta frågan om goda 

eller dåliga konjunkturer. Vi skall hålla oss inom 

familjens, vännernas, kamraternas något trängre krets. 

Många minnen, frammanade inför brasan i spisen, 

skall värma ditt sinne. Kanske dyker även något 

mörkt minne fram. IDet kan också ha sin mission. 

Gärna kretsar väl amatörernas minnen från olika 

tillfällen under det gångna året. Skogens förrädiska 

-------------------------------------------

orienteringsstråk, fältskyttestigarnas målöverrask

ningar, de nyckfulla vindarn~ och den ojämn:t belys

ningen på banorna har berett oss såväl glada över

raskningar som bittra besvikelser. Bittra är kanske inte 

rätta ordet. Att se livet med humoristiska ögon är ett 

kännetecken på en sann amatör. Samvaron med triv

samma kamrater, färdiga att slänga ut en skämtsam 

tråkning eller räcka fram en lyckönskande hand, allt

efter omständigheterna och oftast med osviklig blick 

för vad som bäst gagnar vederbörande, det är något 

att sätta värde på. 

År 1954 är snart tillända. En och annan har redan 

börjat tänka på ny diopter, på omläggn:ng eller inten

sifiering i träningen. Ty nästa år skall det bli annat 

av! Och man skall väl inte ha samma otur som i år! 

Du gläder dig åt att få nya duster med dina kamrater. 

Du gläder dig åt att ånyo ofta få träffa dem, känna 

hur starka band det är som binder dig samman med 

kamraterna i vårt kära gamla Amatör. 

Men tills vi åter träffas önskar vi varandra 

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. 

N. S. Nilsson 
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Gösta Wijkström 
50 år 

Som nämnes i referatet från höstens prisutdelning 
i detta nummer kunde föreningen då hylla Gösta 
Wijkström vid den milstolpe han just passerat. Ett 
stort antal år av dessa femtio har han mer elle:,' mindre 
ägnat Amatör sina tjänster. Under 1930-talet finna vi 
honom således som sekreterare i skjutkommitten, som 
aktiv och ledare i den nybildade pistolskytteavdel
ningen, och naturligtvis också som aktiv igevärsskytte 
och då främst fältskyttet, av vilket han alltid tjusats. 
Så småningom fastnade han dock i idrottskommitten 
och i dess tävlingar i orientering och skidlöpning 
deltar han fortfarande med stor framgång. 

Gösta Wijkström har alltså under sin tid i Amatör 
på olika :håll verksamt bidragit till att föra föreningen 
vidare fram. Hans största insats är emellertid - en
ligt undertecknads och mångas mening - förbunden 
med hans redaktörsskap för detta medlemsblad. J ag 
har alltid avundats honom för hans lediga, lätta och 
drivna stil, som i förening med en stor portion humor 
gjorde honom till en gärna läst "författare". yi .har 
även senare ha:ft nöjet njuta av hans alster: l skIld
ringen aven kanotfärd från Stockholms s~.ärg~rd 
söderut efter kusten märkte man klart hans formaga 
att leva in i naturen. Men så är han också en skogens, 
vattnens och de fria viddernas älskare. 

Gösta Wijkström hör till de amatörer, som vid be
hov beredvilligt ställt sig tiH förfogande för olika upp
gifter inom föreningen. Han är därför väl värd den 
hyllning han fick motta vid vår prisutdelning. 

Kamrater hade i anledning av bemärkelsedagen 
samlat till en hedersgåva, som tidigare överlämnats 
till honom. 

Våra hjärtligaste välgångs önskningar följ a vännen 
Gösta! 

VIKTIGT! 

N. S. Nilsson 

Meddelande från 
styrelsen 

Alla skyttar, som inneha föreningsgevär , ombedes 
att snarast kontakta skjutchefen Hultkrantz - tel. 
31 0393 - för erhållande av nya innehavshevis. 

Meddelande från 
skjutk~mmitten 

JONKOPINGSMATCHEN 

slutade även i år med seger för Amatör. Mot Jön
köpings 722 poäng nådde Amatör 733 - i genom-

2 

snitt 91,6 poäng - och det är en bra poäng, till vilken 
främst N aumburgarna, Lundqvist och Magnius bidrog. 

Resultat. 

Jönköping: Amatör: 
Kurt Stenkil 95 P. Naumburg .. .... 95 
S.-O. Svensson .... 93 R. Lundqvist ...... 94 
O. Lindecrantz .... 92 N. Naumburg ...... 94 
Sven Wilke ...... 92 J. Magnius .... . ... 94 
H. Hovhrandt .... 89 H. Axen ........ ~ . 90 
Olle Eklöf ........ 88 B. Rönnmark ...... 89 
Olle Ekblom ...... 87 N. S. Nilsson 89 
Erik Karlsson ..... . 86 T. Nilsson ........ 88 

-72'i 733 
H. Holmström ..... 82 E. Thor .......... 87 
A. Eklöf .......... 81 E. Persson .. .. ... . 86 

RIKSSKOLDST ÄVLINGEN 
blev för Amatörs egen del en svag historia. Förening
ens första grupp nådde inte ens upp till 400 poäng, 
som väl får anses vara en undre gräns för bättre för
eningar. De båda övriga grupperna var än svagare. 
Den här tävlingen korn ju omedelbart efter förbunds
tävlingen, som också var en nedslående händelse. Om 
vi inte, vad det gäller banskytte, redan är på glid 
nedåt, så är dessa skjutningar främst en kraftig var
ningssignal för inte minst ledningen om att ~yc~et 
snart något måste göras för att rycka upp sarskilt 
denna gren av skyttet, så att vi sna~t kan återvi~na 
den ytterst viktiga kontakten med elIten av SverIges 
skytteföreningar. Här gäller det alltså att hugga i 
med nya, friska tag! 

Resul ta tlista: 
Grupp 1: 

R. Lundqvist ................... 136 
B. Rönnmark .................. 133 
J. Magniu ...................... 128 397 

Grupp 2: 
Thungren ...................... 133 
T. Nilsson ...................... 119 
E. Lunden ...................... 112 364 

Grupp 3: 
N. S. Nilsson ................ . . 
Roll ......................... . 

140 
133 

Axen 103 374 

Individuellt: 

Klass 5: 
97 N. S. Nilsson .................... 140 

302 R. Lundqvist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136 
B. Rönnmark ..................... 133 
H. Roll ....... ....... . ........ .. . 131 
]. Magnius ...... .. ... .. .. . ...... 128 

Klass Vet.: 
38 S. Diedrichs 

Klass 4: 
60 Thungren ........ .... . ......... . . 

122 E. Svensson ....... . ...... . ...... . 
A. Aalto . ... ... .. .............. . 
T. Nilsson ....................... . 

Klass 3: E. Lunden .................. ..... . \ 

135 Erik Svensson ................... . 

1'23 
I 

1133 
129 
126 
119 
112 

135 

...... 
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Klass 2: 
59 Birgit Johansson 

(bra!) 
Folke Johansson 

FRÅN FORBUNDSTÄVLINGEN 

144 

137 

den 29 augusti är inte så mycket att med glädje med
dela utöver vad som omnämndes i förra medlems
bladet. Vi kunde då omtala den fullträff E. Eklund 
i klass l nådde, då han sköt 80 poäng, på vilken han 
också hemförde segern. Bernander och Lagergren i 
samma klass hade också goda resultat liksom unge 
Lars Magnius i rekrytklassen. 

Tyvärr finns knappast någon anledning orda om 
högreklassarnas resultat. Ett bev~s på hur ur slag ama
törerna var denna dag bör nämnas, att endast Moss
berg kunde kvalificera sig till mästerskapets andra 
omgång, där han f. ö. hlev utslagen. Han hade 90 
poäng i dubbelserien. Under dessa förhållanden är 
det inte underligt, att VI i lagtävlingen inte korn 
bland de tio främsta. 

Resultat. 

HUVUDSKJUTNING 

Klass 5: 
38 J. Magnius 
46 A. Mossberg 

Klass 4: 

73 
72 

12 E. Lunden .................. (hpr.) 72 
29 T. Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 O 
40 N. Friman ........................ 68 

Klass 3: 
6 Ivar Melin . . ... .. ........... (hpr.) 71 
7 E. Svensson ................ (hpr.) 71 

EXTRATÄVLING B 
Klass 5: 

22 A. Mossberg ............ .......... 90 

EXTRATÄVLING A 

Klass 4: 
35 N. Friman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
39 Lars Thungren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
44 A. Aalto ........................ 78 

Kl. vet.: 
10 S. Diedrichs 78 

Prislistan för klasserna 2, l och rekryt var införd i 
förra medlemsbladet. 

KPISTTÄVLINGEN 

den 3 oktober om A. Weimarks vpr. vanns kanske litet 
oväntat men till kungsholmshemvärnarnas stora glädje 
av I var Sandin. Han var j ämn och vederhäftig i sin 
skjutning och var tydligen värd framgången. Han 
sköt 47 i liggande och var dag'ens bäste i stående på 
sina 37 poäng. I liggande hade han dock sina över
män i Folke ohanssonJ, som sköt fullt och Diedrichs 
på 49 men de var svagare i stående. Sandins dröm 
är nu att snart skjuta 20 tr. på ,en fältskjutnin, ty då 
får han ett fint pris. Av sin fru. För vilket vi prisa 
henne. 

Resultat: 
1 I var Sandin .......... ... . 
2 S. Diedrichs ............. . 
3 K. H. Bergqvist ........... . 
4 Folke Johansson ......... . 
5 R. Lundqvist ............. . 

82 (47+35) 
81 (49+32) 
79 (46+33) 
77 (50+27) 
76 

6 E. Gardell ............... . 70 

MÄSTERSKAPET I SPORTSKYTTE 

som avhölls den 25 september hemfördes av H. V. 
Johansson på en inte alltför hög poäng med Lund
qvist och Rönnmark som närmaste män. 

Samtidigt avgjordes tävlingen om FM-geväret, om 
vilket Gustaf Brundin och N. S. Nilsson vid förra 
årets tävling nådde samma poängsiffra. Brundin av
gjorde nu gevärets öde genom att vinna med 4 poäng 
över sin medtävlare. 

Resultat i sportskyttemästerskapet. 
Segrare H. V. Johansson .............. 240 
2 R. Lundqvist ...................... 235 
3 B. Rönnmark ..... ... ..... . ...... . . 234 
4 G. Brundin ........................ 232 
5 N. S. Nilsson ....... ............... 228 

LAG- OCH HANDIKAPTÄVLINGEN 

den 17 oktober fick ringa anslutning men vädret kan
ske avskräckte. Endast fem lag ställde upp och av dessa 
föreföll de båda med Lundqvist, Roll och Diedrichs 
resp. H. V. - nu återbördad till huvudstaden - Brun
din och Aalto ha de största chanserna. Det blev dock 
intet av dessa. Mossberg, för dagen i fin form med 
skjutna 94 poäng och med 14 i handikap, var J u 
utomordentlig som gruppmedlem och då dess"J tom 
Harry Friman nådde idealpoängen 100 och den tredje 
i gruppen, tredjeklassar,en Hans Johansson fick ihop 
92 och därmed medverkade till likaledes idealpoängen 
300, utgick denna grupp som segrare. Men det var visst 
ingen promenadseger. H. V.-gruppen var hack i häl 
med endast en poäng efter och här var det Aalto, som 
var toppfiguren. Han nådde hela 106 poäng - med 
ett handikap på ~o. De olika gruppernas resultat fram
går av nedanstående uppställning. 

HANDIKAPTÄVLINGEN I STÅENDE 
som följde omedelbart därpå blev en kort historia. 
Henry Axen gick ut ur denna som segrare med Died
richs på andra plats. 

Resultat i lagtävlingen: 
1 A. Mossberg .................. 108 

H. Friman .................... 100 
Hans Johansson .............. 92 300 ' 

2 A. Aalto .................... 106 
H. V. Johansson .............. 97 
G. Brundin .................. 96 299 

3 G. Hultkrantz 
A. Mossberg 
G. Brundin .................. 298 

4 T. Nilsson 
Y. Zachrisson 
U. Hultkrantz ................ 297 

5 R. Lundqvist 
S. Diedrichs 
H. Roll 

3 

.. 
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HOSTENS FALTSKJUTNINGAR 

inleddes med tävling den 26 september vid Hägersta
lund. Sedan vi kommit ur farozonen i serietävlingen, 
var det ju ingen fara på taket , men det gällde fortsatt 
avancemang mot toppen och detta avbröts inte heller 
nu. Det fruktade mötet med Skarp I l blev inte så 
svårt. Skarparna f ick dra sig tillbaka med blodiga pan
nor, ty amatörerna gick hårt fram och vann med da
gens bästa resultat, 107 tr. mot 95. Resultatet räckte 
dock inte till seger i huvudtävlingen, där vi fick nöja 
oss med fjärde plats på genomsnittsträffen 21,4. Mä
tarfordringarna blev 19 tro 

I stridsskjutningen för klasserna 2-3 kom vårt lag 
på åttonde plats. 

Resultat. 

Klass M: 

9 J. Magnius ............ . ......... 25 
24 R. Lundqvist .... . ............... 22 
34 Y . Zachrisson ... . ................ 21 

G. Halisten . ....... . ..... (Tallrik) 20 
B. Rönnmark .................... 19 
H. V. Johansson .............. . ... 19 

Klas' 4: 
T. Wanselius ................ .. .. 18 
U. Hultkrantz . .. . ................ 16 
G. Brundin ... . .................. 15 
E. Lunden ............. . .......... 14 

Klass v et .: 
S. Diedrichs ...................... 16 

Klass 3: 
A. Bornelid ....... . .... . ..... . ... 16 
L. Holm ............ .. .......... 15 
E. Svensson . ......... .. .......... 15 
K. H. Bergqvist .................. 13 
r. Melin ................ .. . . . . . . . . 13 

Klass .~. 

F. Johansson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
N. Magnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

SISTA FALTSKjUT NINGEN 

den 24 oktober gick vid Rocksta-Väsby, där en solklar 
seger i huvudtävlingen litet snöpligt gick vår näsa 
förbi. Lag,et fick förklarligt men olyckligtvis en annan 
sammansättning i huvudtävlingen än i serien - så
dana förändringar finns det ibland skäl att före ta -
men nu blev våra fina 111 tr. i serien endast 93 i 
huvudtävlingen. 

Vår motståndare för dagen, Skarp 4, hade vi inte 
väntat några svårigheter med och det blev ej heller 
några. Vårt hopp om en slutlig serieseger var inte stort, 
eftersom det dels skulle byggas på ett nederlag för 
Skarp 8 i kampen mot Katarina, vilket naturligtvis inte 
var verklighetsfrämmande. Däremot var möjligheten 
att slå Skarp 8 med ej mindre än 21 träff i denna sista 
skjutning inte över sig stor. Amatörerna gjorde dock 
vad de kunde och tog igen 6 tr. men det räckte som 
sagt inte och därför fick, "i i år nöja oss med andra
platsen i serietävlingen. ' Ingen dålig prestation det 
heller, allra helst som .året började svagt. Men är vi 
inte på toppen i banskytte för närvarande, så är i alla 
fall våra fältskyttar utan att skryta - ja, bra. Och 
tack ska ni ha för i år! 
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Emellertid skulle vi denna dag få ännu en lagseger. 
I tävlingen om "Urnan" tog vi nämligen vår andra 
inteckning. Mälarhöjden, Central och Amatör har nu 
två inteckningar var. Det gäller alltså att kvickt nypa 
den tredje. 

Individuellt toppade Rune jämte Cedenstam i Skarp 
8 men förlorade i särskiljningen och på tredj e plats 
gick Pelle in. Därmed hade de också säkrat var sin 
DN-bägare , som bekant inte att ta för vem som helst. 
I veteranklassen gladde oss Enar Gardell med en 
seg,er. 

Mästarfordringarna blev liksom förra gången 19 tro 
I den samtidigt anordnade fältskjutningen för 

KPIST vann Rune Lundqvist klass 2 med överraskan
de Erik Svensson som trea. Fint. 

Resultat. 

Klass M: 
2 R. Lundqvist .. . ... . . . . . . . . . . . . . . 27 
.3 P. Naumburg ........... . (Tallrik) 26 

H. V. Johansson .................. 20 
Y . Zachrisson ............ . ....... 19 
J. Magnius ....... . .. . ...... . . . .. 19 

Klass 4: 
9 Evert Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

40 Kurt Henriksson ....... . .......... 17 
52 T. Wanselius ... .. ... . ....... . ... 16 

Klass v et.: 
l E. Gardell ... . ................ . . . . 19 

Klass 3: 
K. H . Bergqvist . . . . . .. ........... 9 

Klass 2: 
6 N. Magnius .. . ....... . .. . ... . .... 16 

L Sandin ........................ 9 

PRISUTDELNINGEN 

den 29 oktober på Teknologföreningen fick ett drygt 
40-tal deltagare och var som vanligt utomordentligt 
välordnad av vår klubbmästare. En läcker middag med 
sandwiches, oxfil e och glass avnj öts med välhehag. 
Som gäst för aftonen hade föreningen inbjudit löjtnant 
Hallgren vid skjutskolan i Rosersberg, vilken förra 
året ordnade med våra skjutningar vid Vår utfärden 
upp till de trakterna. 

Innan prisutdelningen tog vid, hyllade fö reningen 
genom ordföranden den nyblivne femtioåringen Gösta 
Wijkström för hans insatser under många år på olika 
områden inom föreningen och överlämnade till honom 
som ett bevis på före ningens erkänsla och tacksamhet 
SAF:s silverplakett , för vilken hyllning W ijkström i 
ett anförande hjärtligt tackade. 

Prisutdelningen gick i vanlig ordning. Främst hylla
des segrare och medaljörer i resp. mästerskapstävlingar 
och så förstås våra allra yngsta pristagare. L itet till 
mans och alldeles säkert ordföranden , smått rörd då 
han till sin son Peter överlämnade dennes fö :-sb ~kyt
tepris, mindes säkert motsvarande tillfälle under sin 
skyttebana. j 

Nästa inslag. i ~rogran:met var ... Alb_~ .Mo~ s? e · gs 
föredrag med färgbIlder fran ha.ns tJ~nst~?nng l ~=pa: 
trieringskommissionen under Operahon overtalnrg l 

Korea. Föredraget beledsagades med färgbilder och 
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fångade åhörarna helt inte bara för det synnerligen 
intressanta innehållet utan även för det brilj anta fram
förandet. 

Kvällen gick fort . Som vanligt då vi amatörer träf
fas. - - -

Resultat av föreningens egen lagtävling i fältskytte 

1954. 

Y . Zachrisson 
A. Ryberg 
Ev. Svensson 
H. Johansson 
H. Kullstedt ....... . ... . ....... . .. 387 
2 B. Rönnmark 
A. Pettersson 
A. Aalto 
K. Bergqvist 
F. Johansson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32.3 

3 N . Naumburg 
S. Diedrichs 
U. Hultkrantz 
S. jönsson 
B. Berg ......... . .............. . . 314 

ANGÅENDE FORENINGENS LAGTAVLING 

I FALTSKYTTE 

Erfarenheterna från de tre årens tävling med 5-man
nalag har inte varit så uppmuntrande, att det finnes 
anledning att fortsätta med den i samma form . Iden 
var god men i praktiken har det visat sig, att en om
läggning måste ske för att syftet med tävlingen skall 
nås. 

Skjutkommittens sekreterare har därför utarbetat ett 
förslag, som dryftats inom skjutkommitten och nu här 
nedan framlägges i form av ,en inbjudan till alla med
lemmar om deltagande i den nya tävlingen. 

Nu kan vilka som helst gå tillsammans med samma 
chans. I nedanstående lista läser ni handikapet för 
varje tävling. Tre skyttar i klass 2 har alltså de bästa 
utsikter att slå en grupp av idel femteklassare . Och 
vilken ära då! 

Detta bör bli en trevlig tävling. Ta genast kontakt 
med kamrater, som du gärna vill dela glädjen med, 
och anmäl ett lag! Sätt igång! Fältskyttesäsongen står 
för dörren. 

LAGTAVLING I FALTSKJUTNING 1955 

Skjutkommitten inbjuder härmed till en lagtävling 

i fältskjutning i en ny form. 

A. Tävlingen äger rum i samband med förbundsfält

skjutningarna och föreningens vårutfärd såsom en 

tävlan mellan 3-mannalag . 

B. De fyra bästa lagresultaten räknas. 

C. Skyttarna få själva bilda sina lag, som kunna sam
mansättas helt oberoende tv skjutklasser. 

D. Skytt som vill deltaga men ej förekommer i nedan

stående handikaplista, erhåller av skjutkommitten 

fastställd handikap, efter hänvändelse till dess 

sekreterare, tel. 19 93 31. 

E. Anmälan om deltagande skall vara sekreteraren 

tillhanda för·e 6 jan. 1955. 

Skjutkommitten hoppas att tävlingen skall roa och 

genom heta duster kamrater emellan verka stimuleran

de på fältskytteintresset och därmed göra amatörerna 

ännu mera fruktade på fältskyttestigarna. 

Handikap i fältskytte 1955. 

Aalto, A. 
Andersson, H. 
Andersson, K. E. 
Baumbach, J. O. 
Bergqvist, K. H. 
Bernander, S. 
Bertz, G. 
Bertz, S. 
Borg, E. 
Bornelid, A. 
Brundin, G. 
Diedrichs, S. 
Felin, K. G . 
Friman, H. 
Gardell , B. E. 
H allsten, G. 
Henriksson , K. 
Holm, L. 
Holman, S. 
Hultkrantz, U. 
Johansson, Bengt 
Johansson, Folke 
Johansson, Hans 
Johansson, H. V. 

Jönsson, S. 

19 tr 
12 
20 
17 
21 
19 
22 
16 
22 
14 
15 
12 
20 
15 
15 
10 
12 
15 
20 
15 
16 
17 
19 

9 
18 

DAHLBERGSPOKALEN. 

Kullstedt , H 
Lagergren, E. 
Lunden, E. 
Lundqvist , R. 
Löfmark, O. 
Magnius, J. 
Magnius, N. 
Melin, r. 
N a.umburg, N. 
N aumburg, P. 
Nilsson , N. G. 
Nilsson, T. 
Nilson, S. 
Niring, C. 
Nordahl , P. 
Pettersson, A. 
Ryberg ,A. 
Rönnmark, B. 
Sandin, r. 
Seger, S. 
Svensson, Erik 
Svensson, Ev. 
Wanselius, T. 
Zachrisson, Y. 

17 
20 
13 
7 

19 
9 

16 
18 
9 
7 

20 
15 
19 
18 
15 
19 
16 
12 
20 
22 
15 
15 
15 
9 

Vi hade i år inte någon möjlighet ställa upp ett lag 
i denna tävling utan fick nöja oss med att Rune Lund 

qvist representerade oss individuellt, vilket han gjorde 
bra genom att nå en så god poäng som 270, endast 4 

efter segraren. Lundqvist kom på elfte plats. 

ENOCK PRAGE, 

en av föreningens på litligaste skyttar, ständig medlem 

av vårt stronga fältskyttelag, har lämnat staden. Riks
skyttetävlingen i Gävle i början av juli var hans sista 

för Amatör, och där skämde han sannerligen inte bort 

vårt namn. 

Vi tacka Enock Prage för de år han ägnade oss sitt 

intresse och sina tjänster som skytt och sänder honom 

våra välgångsönskningar. 
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Meddelande T ablå den 30/11 1954 över märhesskjutningen 

till alla medlemmar utan eget gevär! 
med pistol. 

Mästarmärke 
Georg Fredrikson ........ SI 58 58 57 6 6 6 Från och med 1955 får föreningen ytterligare ett 

antal gevär att förfoga över. De som är intresserade 
av att låna sådana redan till vinterns fältskjutningar 
kan hänvända sig till skjutchefen Hultkrantz för vi
dare besked. Lånet är givetvis gratis men som remmen 
på ett kronans gevär inte är lämpligt att utnyttja vid 
skjutning, får man räkna med att skaffa sig en sådan, 
vilken givetvis är vederbörandes egendom. 

Gösta Johannesson ........ S2 58 58 58 6 6 6 

Det är inte bara roligt att själv få disponera ett 
gevär - det brukar bli bättre resultat också! 

Meddelande från 
pistolskjutkommitten 

Föreningens mästershapstävling i pistolfältshjutning 
hölls i samband med A l:s nationella tävling söndagen 
den 14 nov. - en tävling som trots regn, rusk och 
gyttja var synnerligen välordnad och i det stora hela 
mycket trevlig. Föreningens mästerskytt i pistolfält
skjutning blev Rune Lundqvist med 41 träffar, ett 
resultat som även gav honom segerplats i klass 2, 
guldmärkesklassen , i hela tävlingen. På andra plats 
kom Allan Mossberg med 38 och på tredje Gösta Jo
hannesson med 33 träff. 

I och med mästerskapstävlingen i fältskjutning av
gjordes tävlingen om Gunnar Marmens vpr., som även 
vanns av Rune Lundqvist med sammanlagt 462 poäng, 
följd av Mossberg med 456 poäng. 

Men inte nog med detta. Lundqvist har flera gånger 
visat hur pistolen skall hållas. Den 11 sept. sköts om 
Overste Stig Rålambs vpr. med resultaten: 

1 Rune Lundqvist .................. 320 
2 Allan Mossberg .................. 314 
3 Gösta Johannesson ................ 297 

Och den 2 okt. sköts om General Lindströms vpr. 
med resultaten: 

1 Rune Lundqvist .................. 189,5 
2_ Aaro Aalto ...................... 189,0 
3 Gösta Johannesson . ........ ..... .. 167,5 

M·en den 13 november gällde det för Mossberg att 
rädda Fredrihsons vpr. och det gjorde han också fast 
i hård konkurrens med Lundqvist. Resultaten blev: 

Allan Mossberg .................. 183 
2 Rune Lundqvist ........ .... ...... 180 
3 Gösta Johannesson ........ . ....... 179 

Rune Lundqvist ..... .... . Bl 
Allan Mossberg .......... G1 
Gottfr. Runngren ........ B3 

Artalsmärke 
Harry Friman ............ G3 
Olle Holmberg .......... G3 
Gottfr. Runrigren lO.···· •• S3 

Artalsplakett 
Aaro Aalto .............. B3 
Dag Almstedt ............ SI 
Hugo Bergqvist .......... Bl 
Sven Falk ............... . 
Georg Fredrikson ........ G3 
Nils Friman .............. S3 
Gösta Johannesson ........ G 1 
Rune Lundqvist .......... Bl 
Allan Mossberg .......... G2 
Alan Ryberg ............ S2 
Yngve Zachrisson ....... . SI 

Guldmärke 
Henry Bervenmark 

Silvermärke 
Folke Johansson 

Bronsmärke 
Gustaf Brundin ......... . 
Johan Magnius ........... . 
Nils S. Nilsson ........... . 

Alby 1954. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

57 57 57 6 6 6 
57 57 57 6 6 6 
57 57 - 6 

56 56 58 6 6 6 
55 56 58 6 6 6 
55 56 57 6 

58 57 56 6 6 6 
59 
56 55 57 6 6 6 
57 
56 55 57 6 6 6 
57 
56 55 55 6 6 6 
55 57 56 6 6 6 
57 57 57 6 6 6 
58 57 58 6 6 6 
56 55 59 6 6 6 

56 58 55 6 6 6 

47 46 55 6 6 6 

41 45 48 6 6 5 
43 46 39 6 6 6 
42 42 51 6 6 5 


