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tOrsdlgcn drn 21 feb ru.ui 196.> kl. 19.30 i SJOFARTSHUSETS KLUBBLOKALER (00" :indLIlI .ldrt'i~) 

"ikcppsbron 10. för b('h~ndting :1\' fö ljande :irtndcn: 

I. Val av tv! pcrsontr ,1(( i:imtc: orJförandcll justcra 
dagens prowkoll. 

1. Styrclsc ll$ och dc )(;jndigl kommittccTIl.1s bed t
tclser . 

3. Rcvi~orcrnJ.s berättdse )lnlt frågan om an)varsfr i
het lt Slyrcl~C'n för dct glngna förVlhning,~ret. 

4. Fl)I'I:illande av h\,I.\'giften för 1963. 

5. Val lV ledamöter i föreningem ~tyrd'e: 
J. ordförJnde .................... . 
b, sekreteroHC .................. . 
c. skjulchd , , , ..... . 
d. pislolskjutchcf 
~', idrottSchcf ..... . ..... . 
f. klubbmämre . ......... . 
g. styrelseledamot .......... . 
h. tre ~tyreJsesuppleanter 
i. vice skjulchd 
i. vice pisrolskjulchd . 
k. vice idrouschef 

för I l, 
2 

" 2 
2 

" 2 " 2 

6. V,l] JV två rcvi~orer [ör I 3r )~!l1l )uppkJntet för 
deS5l. 

7. Val av två repre~t'l1t.ll}[er i Sth lllls ~kylteförbund 
samt suppleanter för des~.l. 

I( Val lV en representant i Sthlll1~ SportskYHekrels 
'alllt ~upplel nt för denne. 

9. Val av en r eprc~enllnt i Sthl1115 PislObkyn ekret) 
samt suppleant för denne. 

Förtjäns[(ecken 
Enligt )tyrdserh beslut kommer vid lhmötct den 

21 febru:r.ri följande för tjänsttecken :nt utdelas: 
lörlj:1nstdiplom till redaktör Birger Löwenhielm 

)"l11t 

lörtjJmtmrd"lj l Silver till kapten Nils Nylcn. 
DessulOm ulde!:!.) Tjltgolemårsm:irken lill följa nde: 

tj:insteman Bengt Bengtsson, l vdelni ngschd R olf J en
nd, civilingenjör GÖS{;l Johannesson och civ ilingenjör 
N ils Naumburg. 

Styrelsen <..llIlm.mt6der ~ '.1mIlU dl!: och plat, 
kL J !UO. 

Prisutdelning och supe 
Omcdelbul efter årsmötet sker pri~uldeJning, \Jr· 

efter servera) ,upe:! ti ll CH pris av kr. 22: - (ink!. öl. 
rödvin, kaffe och servis). Anmälan om c.dtJ.gande i 
~upcn tord~ görl) ~enas[ tisdagen den 19 febr ulri till 
klubbm:is[;\{en Eric Thor. tel. kont. 229600, J.nkn. 
291 (är klubbmäsuren ej inne, [,11.1 med fru Erik<son) 
eller ock~~ bost.ldcll 41 1420. 

Alla hjä rt ligt väJkomr1.l. 
ST YR ELSEN 
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STYRELSEBERATTELSE PÖR ÅR 1962 

~t(x:kholnls Am;nör förtning~ ~t) {d~. 
f.lr härmed ngiu följ~nd~ hdind'e 
över verkumhelslrct 1962. 

Föreningen§ medlemunuI uppgick vid 
1961 In utglng lill }70. VH~" 349 akli
v~ och 21 p~niv:l. medlemmH. Av des
u voro Bl 51ändiga. jlimfön med före
gJmJe Jr innebär den.1 en minsknini; 
meJ 26. 

Under .iret hl 26 pnsonn il1skri, n, 
i föreningen mOl 29 föreg.lend~ .ir 

S/yrellell h.u undCl' hu UlgjOrtl .1\: 
Apouk~rc Berul RÖnllmUk. ordförlnd •. 
jägmämrc It Enar Gard{"lI. vice ordfö
urlde; civilingenjör Johan Magnius. sek
rcterar{", b.lnkdircktÖr Henrv Axen, kas· 
UföTV3lt~re, kamrer h·:l.T Sandin. inten
d{"n!, Ijänstem:l.n Conn)' Niring. skjut
chef, civilingenjör Albn Mossberg. pislol
skjutchd, redaktör Birger Löwcnhielm. 
idrouschef, förs~krin,.giinspektör Erik 
Thor, klubbmäsurc. Civilingenjör GU$laf 
BTundin och mljor H. V. Joh.ansson, 
styrc!sc!edJmöler ut:l.n särskild' funktion. 
skant:l.ssistent S"en Diedrichs, Ilndläkare 
Gcor~ Fredriksson och försliljnings,hef 
Dlvid Ingc\'lll, sryrdsesuppleanter. 

Revisorer h:!. nrit revisor Gösu Kling
bc:rg ot'h kOlllorschcf Nils OSlherg och 
herr O. Sjöberg «h Ijänstem.ln Ni!, Lo
Hnius som suppk.lllIer. 

o.: slindig~ kommitteern.l hJ uril 
UmffiJnUtU p~ följJndc sii'tt: 

!:>k"drommillin: Skjulchden. ordf.>· 
r:l.nde, ingenjör S,'en Penersson, vice 
~kjulchef, inköpschcf AIgot. PemrJ$on, 
sekrelcr.are, herr H~ldo Hurug, chef för 
sporuikyuct, herr Folke JohJnsson, ,hd 
för kulsp'rmcpistolskynet med ,·.lklmäs
l;ue Emil bgergrcn 50m crsäuarc samt 
civilingenjör Stig DeTllJnder och Icknolol! 
Ni], G.m!cll kdamÖh:r. 

Pi 1101 ,kiU/ kommiutn: Pinohk j utd'l'
fen. ordförande, t~ndlik.tre Georg Fred
riknon, \iCl' ordföt.1nd.·, direktör HarT) 
I'rinlan. sekreter.H'·, herr lennnt .... 1I1d. 

_tuh och ingcnjö( I'n Urb~n 10hJlUson. 
tJ:"ling~sckrclenre före rup. e In I sel" 
t"mber umt civilingenjör Gö~1.1 Joh.1I1· 
m'sson IcdlmOI. 

JdrOllskommi/ltn: Idrom,hefcll, ord
förJnde, kapun Nils Nylen, vice ordfö
unde (Kh sckretenre, kJmre( Ernsr Lö
,,"cnhielm och herr Thor Fredhori!. Icd.l
n\iitcr 

}dubbkommillin.· Klubbm:ist~ren, ord
!<ir.lnde, ,ivilillgcnjör C!.lC~ Ani!a. vice 
ordförande. 

RikJJköldem 1"1Jlill"skommll/~: Apote
k.lre Bertil Rönnnurk, mlJor H. V )0-
hansson och ,ivilingenjör Joh~n Ma(:mu~ 

RtJ4ktiJr för mcdltrmbladc/: bispo
neln N <; Nilsson. 

Repr;'sell/amu i Slot/ebolmr JN.)'lIefor
bUIIJ: J:igm~sIHe Enu GJrdell och 
tjänneman Conn}' Niring. SuppleJoter: 
Ci"ilingenjör Johan Mlgnius och ingen
jör SHn I'clteC$son. 

Rtprcum.m i SUx:kholmr sporok.YII<
k,eu; Herr H:l.ldo Hurug och herr RJi!' 
noH Hurtig som $upplelnl 

R~pr~seI1/41/l i Slockho/ml pillo/skyttr
hm: Ci"ilingenjör AILtn Mos~bcrg och 
l .. n.:ll;;k.1r~ C~orlt FHdrik .. o" ..... nl !UpP
lunl. 

F ö'~fl;n"Jlolnmlallkomller: fören; ngen~ 
.'ir~möle höll~ den 23 februJri i Svensb 
InduSlritiänS1(:m;lnnaförbundet~ 10k.ller. I 
motet deltog bl.:I.. 50-lrsm~nnel1 Algot 
Ibllc och Rudolf Kolm. HÖ51cn~ prisut
delning den 25 oktober hölJs :i~{"n inom 
;JIltma lobl med Slor anslutning. Slyrc!. 
SCII har under het hJf, fvr~ I"'otokoll
förd,l $.1ll1ma"tr:idell. 

ÖIII/illg~r och 1<i..,Ii",,,, h~ hcdri,il~ I 
enlighn med programmet. 

Pa grund J'. del preuldc prllgumn\u 
hJr nlgon v.irutf:ird icke anordn.au 
Föreningens m:istersklpn:ivlil1g i f~lt· 
!ikjutning :l.vl(jordes i umblnd meJ Hus· 
by-Vidbo skytteföreningi jubi1cumsf~lt. 
skjutning den 17 mJj. 111and lrels b:illre 
insatser :1.,' föreningen m:irkes seger i I~'
lingen mOl Kviberg. seger s.h~1 indi"i
duclIt liom i bi: i Botkyrka sk)1teförc
l1ing,; jubileumsf:ilnkjutning, 2:.1 IJi;pril 
i F:illskymkhen umt <4:e pbls för ju
niorlag i Stockholms Tidningens Rik$' 
§kyncdding I seridagtä"lingcn i f:ilt
~kjutning lyckades ~i icke b:ime :i'l .11t vi 
blcvo nedfInude till div. I l. 

II.cpreJent~",prijt'/ lur U(,!Cl.lI, lill ~ils 
.\bgnius 

Ekonom' och g,ivor; Fiil d"r d.öno· 
nlisk:l. resulutet ~"förcninl>'('ns"crkumh(! 
redo~öres i bifogJdc vinst· och fiir!uS!
r:iknon): och b.lhnsr~knitlg. 

För JU nJrk.a förtnin~em "lIonorni lu. 
:i"en under del g.ingnJ lrn Jno(,lnJU 
ett skinklonni. som o'i:lnilcrJl~ .I' \ i,~ 
önlförJnden. 

Förtningrn hH under Jru hJft g!:iJ
Jen JII f.i rnOIl:l.g.a ett flcrul g.h·or :I.V 

bl. .I. ~O-~rsmannen j,inr;ngenjör Rudolf 
Kolm. d~ vid lnmOICt nlrHrJnde H
.lrsm:inncn. SlAdspbntMkilCkt Thure 
Berl;c"I~. Bridgckl"hbarna nl. (l. 

A\' dc under ~ret !l}'inskfl\nJ 16 nh,:J· 
k.nmJtI1.1 h.l 4 ,I. ~nm;,:lt~ a' skjutch,,
f~n Slmt 3 St. l\ 5Iud. Fred !:>, .Irtlini! 

~t\'rchcn fr.lmfor sitt \UnlJ l.ld. till 
.,Ib 'dem som med gIvor, pr;,;er dkr 1'1 
.wnJt Sltt g,,·;t förcnin~\'11 sin sli,d under 
det gIn~n.1 .hel 

"'w.:khulm i j.lIHW; J96J. 

B. Rönnnl.lrk 

Ordl. 

J. MJ):nlu, 

",,·kr. 

NYUPPSATTA PRISER 
0..-1 pr;, I st.1<:ndet:ivlingen för kbsser

~I Vn. <4 och 3, som utgick med 1962 
lrs I~vling, h:l.r CfUtts med et( nYI!, dock 
med en ~ndring i bestämmelsernl. T:i,'
lingen skall nlimligen i fonsännin!:{"n UI
förJS med ~ skott i vJrdcu knä- och 
stlcnde. En del hu Iydlig~n funnit ri,
ken aH f3 fleu dlligl st.'iendeskolt s.t d.·
prim~unde, atl dc hc][ re a"stht frln en 
.ll1Il.1rs välhchö" lig dust. Genom ~It in· 
föu :il'cn ~llIcIlJngrenen. kln en chl ns 
till Iltj~mnillll i poäng{"n p.'\r:iknu och 

, 

Jett.1 ber:iknu kunn.1 !limukrJ till CII 
Iivli\Jfe del!JgJndc. 

K ASS J. som dc senlre lren inle hlft 
"lgon s!!cndet:ivling, Hr I1U en ddJI1. 
BtSlämmdser för denl bld.1 t:ivling.lT in
för'!'s i kommande l~vlingsprogrJm. 

SI 11.1. Enlr G,\Tdell, som sjäh för
klHJr sig "dörädd. för stlcndcskjulnin~. 
varit Slorsin! nog ~tl Irou dttt.1 _ d!er 
1.I,k vue? _ stäl!.1 IIpp tre priiicr för en 
ny, kombineu.d t:i\'llIlg för cnbH I sl.i· 
ende. d~r hl. skoIlen i Rikuki,ilck-n och 

MOIllI!OIllo:n ;nr:iknJ •. FörstJ pr",,1 blir 
~n .VJukl·non. och dc önigJ ocksl n.l
gol .h del hlikl. 

De5~.1 nYJ pri'iCr bör bli en god slimu· 
I.lns för Ir:ining i den 5VJr~S1e slälJrlinj;en. 
d~r remltJ len :l.IlLid vinr sig .lvi:<.irande 
för cn pb,aing bbnd de b;ist~. T)' det 
rä,ker IIltc med fu ll t i liggJnd~, SOI1l en 
del tycks inbil!:!. sii:, 3tminstone JtI .tÖm~ 
,IV likgiltighel{,,1l fOr en inlensil'JTc tr:i
Ilin!! i dc högt<· sl:iIln;ng.lrnJ. 
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Gevärsskjutkommittens 

berättelse 

"'vnnnitttn for gc':iu~"'lIn lur under 
Ir 1962 hlft fi\ljJnde ,.1mnW1S~ttning: 

SkjulChd: 
V. skjulehef och 
täv!ingne\.: rean r,': 
Sekreterare: 
Spon~kylteehd: 
Kpis((:hcf: 
Uun funktion: 
Instruktör: 

Conny Niring 

.... ' ''n l'clt,,{)~(>n 
i\lgot l'cncrslon 
Ha ldo Hurtig 
Folke Johansson 
Nib Gardell 
Sti~ [krnd",!.-r 
Conll\ Niring 

NJgtJ protokollförd.l Hmnunlr::idcn 
hu ej l,h1lli1$. utln har Je löp~nde ~ren
dcnJ bc:handl.1s i umblnd med skjutning
unl uml vid td.-fol1s.1mr~1 mellan leda
mÖlemJ 
O"nin~Ulll hlr :igt rum JU ~IOU 

SkulilJns skjulb~nor und{"r tiden lpril_ 
november enligt skjutprogr.ammcl. 

IXt uppgjordJ skjutprognmmct hlr 
kunnJt I(cnomföus mcd und~nug :1., 

pro\' för skidsk)'lIem::irket, vilkJ ;n~t~llt, 
pl grund ~,. otj:inl;g väderlek. 

ISkolskJutmng hJ( förcningen kunnJI 
SI~dJl sil' h seger mot K\'iberls SkYlIe
ForeninI(, vidJt' pl:!.<:t'udc ~ig v n junior
I~g p.l <4:e pl~IS i SlOckholms-Tidningens 
Riklsk \t1",~\'lin~ 

1 F,.(/skYllr pl~etud~ sig "Ht snieb~ 
pl näSt sistJ pblsen i .trel! div. I serie, 
vilket hJdc lill följd, all vi nästA lr Hr 
skjut~ , Ji\'. 2. Dl förening~n :l.J[tid h.lr 
tillhört dc bänte i fiihskytle :ir dellJ be
Ic.I~gligt, men Ur :;.:s mot d{"n generations
vlxling. ,0111 pIglr inom föreningen, "il
kel gör, .Ht 'I ser optim;SI;ikt p-t frdm· 
lid~n. 

Spor/JkYllt"1 hl( ej heller dcm Jr kun
nat umIJ nlgot större intresse bl~nd 
mcdlemmJrna för idkandet JV dcnnl 
form lV 1kytte i föreningens n~mn. D~ 
dem til! Slor del f.ir tillskri,'~s, lit skjut
k?mo:niucn ej r~,ker till för denn:!. orgl
n'~uon, föreslIr vi, JII en speciell kom
mlll~ för Sportskyttfi utses lV 1rsmolel, 
eller om uell.l t j glr ~lt genomför~, 
Jpornlc.)'lI~t inom föreningen hcgr~nsas 
I~!l . ddug~ndet i Sportskymförbundets 
u~llI1i: pJ hemm.ab:l.nor mOl int. t:!.vb om 
Fru.t Olnons pris. vilken tävling ~r ltl 
bctrlk!~ som en R;k5Sk)'tl(,t~vlirlg pl 
~rm~gc\'~r. 

L"flgt'l;~rlJk)'Jtrl h .. r ej hdler dell~ 5r 
kunnlt S!lftJS i för{"ningens regi. my,kcl 
beroende 1'1 lit Sponskyueförbundel ej 
J.~.Ie.1t sig ha lid all organis(u nlllr.l 
IlvllnSH. Eli 20-1.11 medkmnllT. JnstJ:ll
~J p.l ~kJnsk.a Cementlljuu,rin, har do,k 
'dbt dl·rln.1 form av skylt{" hela hÖsttn. 
'!led slv~1 egna snicr som de ltlgJnd, i 
Sportsky I tdör bu ndct!! Kor por.l tionsseri, 
med J !.l~. '·.HJV l dlmbg. 

för o 
ar 1962 

l),n forn~l1l~tJ indi,iduell~ fr~ml:~nl:' 
<"Il nod Nils Magnius för, dl hJn "Jnn 
110lky rk~ Skvl1eförenings Jubileunufält· 
'kJutning ö\'~r Iieh melbnsvel1ska fllt
,k~'l1edi(en. 

RcpreUntalllpris<'l förcsUr "i sklll till
ddu Nils Magniu§. 

Om VCrk$~Olhcten i övrigl inom g\" 
'·~rs· oeh kpimkytttt h.1n\ i~H "i till I1t

d.lIIS1.tcnde Ilpp~iftcr: 
J962 1961 

"nt~l .1ktiu lH H2 

hirJdade 1'1 ~kjutkbucr cnligt fOljJnde: 

'" Il~\ J • 
" 

] 11 , 
" J , 

• " ] " V'·I. " J..~'j,t (end~n d~lt.a v~pcn) " Ge":irsskptJr som ~\'cn 
_kjUlil kpist 14 
i\ nsbg,bcrälligl nde 
<kYltJr .. . . lO] 
d;irdv kFJist " !'rotoko lförJJ SkOII, 
~e,:~r 2~ lH 
P'~I 600 

Under året erövrade 

utmärkelsetecken 

tltuns och ,ilver: 
Guld: Björn Falken 

'iwio,skYll~mirlu 
IIrons: O$l(n Fliken, ~1:I.j\'or 
Lundnröm, Chriner Rönnmark. 

]j 

" " 11 
JO 

" 10 
10 

l4 

In 

" 
J9830 
Il "20 

o O 
] , 

Mon.a SI.ahl, Benil Obcrg ... -4 
"'ilver: H~ns Forn, Gönn Inge-
_ .all, Gunnar lindbbd J O 
Guld: Richud Englund I l 

.·Ir/il/rmiirken 
Ugre i brons: Sven Björklund, 
ron:l.s Wurn, IVH Sandin ...... J l 
Ugre i sil\'er: K~i P-OIsln .. I I 
lägre i guld: R~gnar Hurtig.... I O 
Högre i brons: Conny Niring, 
Nil5 Friman, Even Svensson J 1 
Hög" i silver: Ake P",ulsson ... l 2 
Högre i ~uld: David Ingev:!.1I l I 

Kompe/emu för lIr/alsmärke" .. 1\ 20 
L:i\: re i Bron!!: Ni ls G~rdc !l (2). 
~n'n PClIernon (2), Erik Rillund 

(1), GHI Lundhl.'f~ (l), H~lls M,·· 
Ilndcr (l) ... .. .... 6 
Erik Rislund (I), Gert LunJberg 
(2), H~ns Mdander (I) ........ 6 
Ligee i silver: Nils M~gnius (2), 
S:l.mmy Lindberg (l), Emil Llgn-
gr{"n (2) .. .. } } 

L~gn: I guld: Haldo Hurtig (2), 
Erik H. Swnsson (2), Folk" Jo-
h~mson (I). . .. 3-4 
Högre i brons O 4 
Högre I silver: Bo BurmJn (2), 
rOfS'C" NilSSon (I) ..... ...... 1 2 
Högre i guld: Johan M:l.gnius (I), 
Albn Mossbcrg (2) ............ 2 

Komp'>ltm"r /ö,,7rlalmjiimor:1962 1961 
H. V. Joh~ns~on (<4), G. Brundin 
(}), S. Diedri,hs (J), Y. Z:!.chris-
son (4) 4 6 

FörUtom o\Jllit.kndc lur Iöljarl
,le uppfyllt fordringJfnlmen redan 
tidigJre erövtlt sanHlig.l stj~rnor: 
H:l.tr/, Friman, Per Naumburg, 
Beni RönnmHI.. 

lJäslalmä,Jun: 
] Brons: Nils Magnius 

Guld och iihcr: ... O , 

RikunrJafJCf: 
Sih er: S\'Cn PellerUOII, Jon~s 
W:l.crn 
Guld: ~,en Dicdr;cht. . .. 

2 O 
O 

, Diplom eller int)'g för Riksme
d.alj: Ni!, GHdell, N. G. Nilsson, 2 
Per N.aumburg, Nils M.lgnius, Erik 
Svensson, J. MagniUf, TorSten 
"-'ilsson. DH·id Inge"JII . .-

Fii lt.kyll em ii ~ken. St" len " 

Bruns: .. .. O O 
Silver: LJn Magniu~ ! O 
Guld: Nils Gardell, Sven l'cttCfl-
~on, y ng'"c Zachrisson J 7 

Kompt/enltr för Jrtfllsm;j,kcl: 
Brons: H. Huni~, J. J-hgn;us, N. 
\hgnius, P. Naumburg, Erik 
Svensson O 

I-"orbundeu fällrkYl/tma,ke: 
Brons: H. Hunig ... O 
<;ilver: H. Fr;m~n . O 

A"lon'.lv .. penmii~ken : 

Urons: Bo Persion .. . .. . . 
Sil"er: Osten FJlken. HUri Trus-
ehel ... ..... 2 2 
Guld: Gunnar Birke, Benil Erik$ _ 
50n ............... 22 

. .f.rlflfrmii,kr,,: 
Ul:re i broll!;: . .. . O 
Ugre i ,iher: N. G. Nihson, Arne 
Stuhert . . .. 2 2 
L:tgre I guld: Hugo BcrgkllU, 
Sven Dicdrichs. . . . .. .. 2 O 

KompelfrlStr för ar/aIJmarke,,: 
Lägre i brons: N. Gardell (2), C 
Nir;ng (2), E. Wallin (I) ...... J 2 
Lägre j silver: E. H. Svensson (2), 
E. Ga rdell (I), N. G. N ilsson (2), 
[. S~ndin (2) -4 

J 
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L:it;re i guld: f. johJnSSOIl (1), E. 
L~gergren (I), fven SHn55011 (l) ,; i 

R;ksmed~/,; E. GHdcll e 

Dip/om d/u iII/Y: fö" ,ikJmrd .. l,.. 
0;\1.'11 Diedrichs o 

Följ~ndc skynu har under het 
uppfyll t fordrinprll3 för lillhij· 
r~nde: 

A/IlJl SJ: N. GJrdell, H. Hurti!!. 
R. H urtig, H. V. joh~nsson, j 
M~gnim, S. Björklund, Erik Svens~ 
son, N . Ma~lIius, P. Naumburg, C. 
Nir;n!:. Kal P-Olsen, S. Peners· 
son, B. l{iinnmHk, E. Rislulld. J 
WJCfII. I'.i egen beg:ir~n E. 
Persson J (, 

Klllss FJ; H. H~lrtig, J. Magnius, 
p. Nlumburg. E. H. Svensson 
samt p.t egcn begänn, R. H urtig. 
H. V. johJnsson. N. M~gnius 7 

Skid rlr)'lIemiirkt'lI: 

~po'lJkYlltmii,ktn: 
Guddl 

o O 

silvu, Ni!. 

B. För eningenl fäl h kyUemei!a ljer : 

Brons: 
Sih'er; 
Guld: 

Sertl.'nll'd"l;tr: stor silver Nils 

O O 
O O 
O C 

GndelJ C 

Vandringspriser och 
hederspriser 

O O 

A. F ä lttkytte 

V;andringHkölJcn (21): Johan M~gniu •. 
76 p; Hpr , ur H arry Frimans Fond: jo
han Magnius, 76 p; Axel Elmqvisls pris 
av .'ir 19S9 (22): Yngve Zachrisson, lOJ 
p; H pr. för kf. l och 2 ur Adolf "on 
Kruscnujernas fond (4S): WH Magnius: 
50,polngspriset: Lus Magnius; Vand
ringspris (2) klass 3: Ingen Ixrl!tig~d: 
KI~$S 4 o. vet: Yngve behri~son ph 5, 
klass l: Pcr Naumburg 4; F:iltskytteull
rikAr (40): Per Naumburg, Erik H. 
Sven5son, Lus M~gnius, j ohan Mlgnius. 
Akt I.indbl~d, Nils Guddl, Sven Pet
tersson; Fähskyucskedu, kbss ]-3 (4 1): 
r.-A. l.undd1. I. Melin, L. M~gnius, B. 
Ikrgkvin Å. Lindblad, H. Fom, Maj
"or Lundsuöm: Torsten Nilssons Filr
SkvlICJlbum (46): Per N.IUl'llburj!. 
144 tro 

B. F i lt . kytte och Skol. kytte 
kombinerat 

John F~rnRrcns vpr (II): jolwl MJj:
nius, 400 p. f. allt~d; Yng"e Zaehri$som 
Pris!(cvär (H): brs J\.I agnill~. 

c, SkolakytIe 

l'ähskplcbrclls hpr (1): DJ\·id Ing"
\'all. 71 p: Ito!er!hui!s!.llJrikcn (2): Erik 

Idrottskommittens 

berättelse 

Idroltskommilleo hr för \crks..\mhets
.I r(t 1962 l~mn~ följande redogör(lsc: 

.Kommilltns sllmm:l",iiurUng: IdrottS· 
chef: B. LÖw(nhidm. sekrC[j~CJrc: N. Ny
I~n, Ulan portfölj: Th. rreclhori!. r , Ut
.... cnhjelm. 

Tä vlin •• u • .,ltal : 

Skid/.itllmgtn: Y. O.: G. Joh~nS!io" 
1.0S; 1\. O.: A. Blomberg J.\Si V(tcrJ
ner: G. Runngrcn 1.1S, S. F3 1k l.H. In
teckning i järnh3ndlare R. Frlll,eks vpr: 
C. Johansson 

St"e(i:if}linf..lT"~: Seniorer: B. Löwen
hielm 2 M4 Pi D. Dysholm 611 p; Y. O.: 
::-J. Friman 1746 Pi G. LÖ"'enhidm J 148 
P; S. Lindlxrg 821 p; Ä . O.: C. Nirin~ 
19.! Pi Velcraner: E. Löwenhielm HO P; 
'i. Nylin 287 p. 

Tiobmptn; Seniorer: B. Lö .... cnhiclm 
27H p: Y. O.: N . Frimln 1939 p; G. 
Löwenhielm I OH Pi H. LÖ....-cnhielm 
1080 p: Veleraner: <; Ahrhcr~ l 219 p; 

H . .!l,cnuon, pis 10; Atviddber~sfJtct (3); 
Louis Cubonnier, 8; Harry Frtmans "pr. 
för vet. (4): D.\Vid I nge"all, 7; Spon
skyuerörbundm vpr. i stlendc (6): D~
vid IngcvalJ, 147; Läkcrolhtet n ~ r 
19.16 (7): Erik H . S\'(nsson 100 p; Skarp
skync"lsen 3\" jr 19S9 (8): H. V. J o
hansson pir Il; N. Magnills 7; 1'. Nallm
burg 7; Erik H . Svensson 7; N. Gndell 
I; Erik Persson l; N. S. Nilsson 4i B. 
RönnmHk 3: J. Watrn l; H. Mebnde, 
2; H. Roll 2; H. H un.ii; l; C. Niring I; 
E. Remins l; Y. Zlehmson J. Augusti
pok~len (10): H. V. johansson, 221 p; 
Auguitipok~lcns hpr. för kl. 4: J. WJern. 
194; Augustipohlcns hpr. för kl. J: Ing
en ber;illig~d; Ribrd Momgomer}"!. 
hpr. (12): H. V. johansson, 67 p; Hpr. 
till dc 1 därcfttr placerade: H _ Md~nder 
67; Göun l ogev~1I 66; Swn P"nersson 
6S; Nils Gardell 6S; HJldo Hurtig 64. 
Folke Fagrells Minne (H): Nib GarJell. 
137 p: Thure lkrgt:nlZ. hpr. (31): EriJ.. 
H. Svensson, Bl: ug- och handinp
l~vlingen (32): Nils Gardell, Henry Ax
en. lkrtil Rönnmark; Thure .Bcrgent7 
hpr. i SfIende (H): Yng"e Z~chrisson O. 
Kai P-O ls~n; Thurc BergenI%. hpr. i 
Itikssköldcn (H): H. V. Johansson; ju
niorgnlret för klJU I: Ilertil Obcrjl:: Ju· 
niorgc\~rct fÖf kb ss 2: Gunnar Lind· 
bild; D.l ntcrnas pris: Nib G.uddl: Kam
rllpriset: Ingen bcrJ" ttil:dd: johJn M~gni
ilS Skyneskedar (38): Klass 3: I n~en be
rlttigad; KI HS 4: Jonas Waern. 1'or5((11 
Nilnon; KIa~5 S: Erik <;\(·ns5011. Nil, 

för 
o 
ar 1962 

H. FrinlJn 6040 p; E. Lö\\~nhidm 4.i9 p; 
N. NyUn 427 p; OHfSle S, Rl hmbs 
'pr: 1\. Lö ... ·cnhielm. 

HÖJIOriemcrmt.en: Seniorer: B. Löwen
hielm 3.H.00: Veterancr: G. Runngren 
2.03,30; S. Falk 2,45.30. Vpr: G. Runn
gren. 

l de olih 1""linI;J rna har 16111.111 dd· 
I~git. V!rorienlcrin~cn kundc pl grund 
.IV allmänt orienlcrmgsförbud (gulsot) ej 
.I\"hm~s. Trots goda väderlekdörMlbn
den (kanske alltför bu) under tiokamps
l~vlingHna nedgick dclugueantalct vii· 
lendigt, men vi hopp~s pI bättre ddl.1-
gande della 3r och \'ilj~ plminna om de 
förnämliga prisen, ~om alb kan med lile[ 
utMtlighn trövu, 

För Stockholnh Afllu.-ir Förening, 
Idrotlskommini 

J\irgcr Lö ... enh,dnl 
Idrouschcf 

Nils N)J..'n 
<;Ckrcteur,· 

GJfdell; Vpr. VIJ [r~Jllng!la\hnglrna 
(38): Kb55 2 O. J' Ingen bcr.mig~d;KJa" 
4: Nils GudeU. I H p. f. alltid; K!as.s S: 
Nils Gudl·ll. I J5: Seriet~v!ing. 2$ skoll 
Jigg. (J9): H. V. j ohansson 489; Erik H 
Svensson 488; johan Ma~nim '481; Sam
nty Lindberg 482. jiJnköpini:smed.djtn: 
Kai l).-OJsen. 92: Riighcillltrs vpr. ( ): 
H. V. johmsson pis 10; H. Mel.mder 9; 
G. Inge"l1J 8; S. Peucruon 7; N. Gar
ddl 6; H. Hurtig I; D. Ingcvall 04 ; E 
Rislund J: Y. Z~thrisson 2. J. W .. ern 
K. Ols~n, B. Rönnm.uk. C. Niring. ( . 
Magnius, L. M~~nius. N. S. Nilsson. 1. 
P~utsson, T. Nilsson, F. Johansson. H. 
Ax~n. S. Björklund, I. 5.lndin. umtliga 
med ph l. Nordenstedu 'pr, (): H. Mc
bnder pIs S: G. In1:e\'lll 4: N. Guddl 
): E. Rislund 2: K P.-OI.en I: L. \la\:
nim I. 

D. Kpif hkjutnin, 

l\ Weinurks 'pr (SI): ij. L CilfJdl: 
Hederspri. (Hl : o;Hn Diedrith, 

E . Före ning"milla re 

Skolsk)lle: Nils G,\fdcll: FJ"hsJ..ytIC: 
H. V. joh.lllsson; .... pistskytlc: S\en Die
drichs; Sportskytte: Nils Gdfdel!. 

SlOckholl11 i j.lIlu.lfi 196J. 

Con", Nirinl!. 

STOCKHOLMS AM ATÖR Fö REN I NGS MEDLEMSBLAD -
Pistolskjutkommittens 

berättelse för år 1962 

l>.untminC:n hJr under Jrc\ hlft följln-
dc l~mmanSltU1ing: 

Skjlltch~f: !\lIall ,\Iossbcrl; . 
Vi" sk)utchef: Georg FredfIkslon 
Sckr~taHe: H.ury Friman 
TJvl.-Kkr.: Lennart Sandstedt 
L«bmot: GÖSI.l Joh~nnesson. 

AlH~kt ~k[i\'.\ mcdkmm.u \.Ir undn" 
.lrt't 2~ (H) 

Ddt.l~.lTtJJ1(J ICI i dc olib tJvlinglfll.' 
hu ,'ArJt något s[örre än föreglendc Sr. 
Uppnidd., rnuhat ha rcdo\'iuu i med
kmsbbdct. H;ir nedan upprcpas endu[ 
namnm pl dem som erUVUt de olika 
vandrin~prisc [\, Jrligt ~lIglende priser 
samt mäSlersbp_ 

Gtor" FrtJfJkuom v .. ndrmg.priJ; 
Segrarc; Fred S"'utling, 2S7 poJ"nj! 
(G. JohJnntsson och G. Fredriksson h~ 
nu ,~n.lua Id inleckningu $lmr H 
Bcrgq\'iJ I. Run~ Lundqvist och Fred 
Swarding urder~ en inlcckning.) 

T'IIIJI~brt Gu,m .. , lI .. "mt." '!.· .. ,ldrJllg._ 
pris .w ~, 1961; 
StgrlCe; AII~n MO.\.5bt:rg (Nils Frilll~" 
och AII.ln \.1Qnbcr~ h" n" en ;n.~eknin~ 
vu.) 

PiJlo!r hl/e ,kJlm: 
Nils Frirn~n 297 poäng. (A Mossbt:rj! 
!vl intecknill~H och Nils Frirnan en.) 
M:iSIH~ i skolskjutning: Albn Mouberg, 
\tisurc i fäl[skjutning: AII~n Mossber!!_ 

N.tl!ot 7S'po~ngs-, rcprcscnt.Hions- eI-

Tävlingsprogram l Januari 

-30 apri l 1963 

GE VÄR 

J.'/U .. 'I 
6 HUib~-Vidbo flh.sk)Ullllng 

2e Fiirm förbundsfälukjulningen 

Ftbr"~rJ 
3 Andu förbunJsfl1tsklumin gcn 

17 NorrtJ" lje jubileumsfi ukjuming 
B-H SM i skidf11ukjmning O. rik~ 

fälukjulning pl skidor 
24 J~rn,l iubileumdiltskjumin~ 

l h.öpings jubilcumsfllL.$kjutnin;; 
]0 Förbundshlukjuming mcd mäs

lerskApnävlan 
H FähskYltckhen SJmt Sthlms 

Anutörför~ning, m:istcrskapsl:ivl. 
i fälukYlle 

29 Förbundets .hsmötc 
}\ rörbundsf:iltsk juminj: 

ler )eri"pri) hH inl' au\ r Ab under MC\. 
Det "Jr glädj~ndc att SA mJngd pistol

skytw (14) hömmmJt kallelsen till hs
pmskj~ttnjn\:cn. 

M1ngJ pislolsk~ IIcmJrkrn h.l undn 
.lrCI crÖn.IlS. Uron\ 6 R Silver i ~t. 
Guld ~ 11. 

Följ~ndc medkrnlllJr h.! fullgjou HI
)X'I-..ti\'c kOIll\XtcMer: 

fll/ v ( lör .. fI~/JJllilfllor; 
Harry Frimln 3/2. 011. Holmbcrl! j/l. 
(Hed)< stj:irn.ln 2 .. 1m). 

flJ/)'f,/ör högre JfllllJ/IIllrkl' 
A Monbcrlo: GlI. Nib Frill1~1l Sil 

JIlIYt./ör {ifgrf ~rtlllsm..,ke; 
H. lkrgq\ in )/2 (Irc stj~rnor 2. lm). 
Y. Zachrisson 3/1 Axel Frim~n 2/2 B. 
<;äf .... ·enbt:rj: 2/1 S"en njörklllnd 111. 

GlIldm.irkl': 
Injl\lr ~Jndsu:dt. rrcJ o; ... udint:. CHI 
GUSln \'Cennl!ren. 

fJi/vtrlllllrlrt : H -E. Ln~"runt 

BTomm';rkt: LcllllUl DJhlström. R,chJrd 
Englund, Oslen Falken, Olle HeJnun. 
J~n Liljcb~r!;. Rune W(nnl!r~lI. 

o;wckholm \ j~IlUMI 196; 

Geor~ Frcdriknon 
Vice pisloJskjmchcl 

1pril 

1'{Jrr) rrinun 
Pil 10Isk j utkom mi tlcn' 

sekrcTerare 

7 JönköpinRStrJ"lIen 
] f Gamla Uppu!.! iubilellmshh

skjutning 
21 Banikynes~sonjlC[\ öppnAr. (1\

ningukjutning 9-12 
28 I'unu TraningstJ"dinl:cn 

PISTOL 
ff"bTlU" 

~4 "r(!Sen~ f:illJkjutnin~ 

If.", 
3 F~Jukjulnin~ ,id Grinbl., (poli-

scn) ~nm. kl. 9.00-11.00 
10 Nationell flitskjutning. Uppub 
17 KrClSCns flltskjulninR 
H N~tiondl fältskjutning. NacJ...1 
31 Nationell f~ltskjutninl:. Tulling<' 

(F 18) 

U,nin~>- och l11~r"c»,kjumi,,~ 
F~luk)utninj! \ id Grimsta (Ioli
)cu) A/Un. kL 9.00- 11.00 

7 Nltionell f~ltskjuming, Upp,.'!.1 
(FyrimJ"ffcn) 

2M Krctsm:istcrsbp i f:ihskjutniJlj: 
och före/Jint,l.'m mäilCnbpsl'iiv-
1i1lS! i pillo/fiillSk/ " /Iling. 

SkinkJocceriec 

\'~rj~ u :ir Jq )~nllI1J k~mp~r som 

lopp.,r listJn ö"cr duktigJ förs;iljue. I 

.lr Hr det särskilt spämul1de att löl j, 
J,. tU g;gAmern~s - Eri( Thor och H u 

ry Frim~n - k.unp. Hu,,' ledde fakliskl 
lnd.' till sis[J tJmpen, d.l Thor l)'cbdcs 

preS'J sig förbi 860 re$p. 820 ble,- re-
~UltHC[! DcsU Id fingo VH sin skinh 
som bt:löning. Tredjc plJh debdes ~ven 

i .tr .1\ E_cn !)\'CJHson och Berndt GJr

dd! med '·.trderJ 280 lotter . P.t femle 
pbts kom JohJn M~gni\l' 111((1 120 lotter 
the" dess" (rr fingo sin hclöning. Sam 

n1.l J\1!.11 10Ha sl ldcs ä\'en .1\ Nisse Nils
~on. Hunclr.H.IIC[ n.tddc •. 1\ P~ul Zer

ling. som .dhid är p.llillig. iknil Rönn 

m.uJ" och rv~r S~ndin." dc p.t h:iftell.' 
"dou~dc skinkorna fick Thor oth Fri
IIIJn \Jr sin, vilku ju I'lr r:iIl ,·isl. Dc H,j 

lndrl lil1föllo Eric jenne1 och Ein~r 

\hgnu5son Den i\eIlHe hldc emellertid 
Hu flcrJ \'inner, ,uför h~n donerJde 

premicsJ"inkJn till förtningen . Eli \'uml 
lack lill dc,SJ och iiwigl energiska för-

5l1jJfc dver 1600 kr :i,. ingcl d.Uigl re
snilJ!. 

Redovisning för L962 :l rs 

skink locceri 

l/JkO>IJi/"r 

Förs.lldJ 101l'~'" j HO .i I J"r 
R.lbal t 1 inköp!.1 vinster 

Utgifu, 

R.esolution 
Tryckning H 1011<" 
UtugnJ ,-insl<1 
(brullo) 1 631 :70 
Premie\"illSler till 
försäljUl' Il?: 
PoTton 
Annonsk05tn~dcr 
Konlrollant.lr\'odl 

<';umm.l 

Ih·h.illni\l~ 

J 440:_ k[ 
337:20 " 

3777:20 kr 

4:_ k, 
100:-

I ~JO:70 
33:JO 

D9:S0 
H: 

21)2:70 k, 

16H:IO J..r 
) 777:20 kr 

1\, u!fJlln~ \lIISICC h.\ inom föreskrivc\l 
,iJ icJ"e J\hJ"mtJts I st vinn n:r l. l 5[ 
vinster n:r 2 och 6 $t \inster n:r ) med 
cn 5Jmmanbgt bruuo .. :irdc ~\ 106 
kr. Dcltl lxiopp Jr icke I1Icdr~kn~t , 
o\Jn Jngivcn summJ utugn.l vinster och 
hM JlltsJ. öb[ bch!lIning~n meJ 106:
kr_r.l h.\U 20:IO kr = 86:S0 kr. 

510CJ"holll1 den l7 j.ln".,r; 1963. 

Ii. En.lr G,'rcldl 



!lTOCK HOLMS AMATÖR FöRENI NGS M EDLEMSBLAD 

Stockholms Amatör Förenings ställning 31. 12. 1962 

l'InJl_ & FörluJtr:ikmng pfr U.12 /962 

KOJtnader: 
Medlemsblad, uycksakt-r ....... . 
Förbunds- o. föreningsavg ifter ........ . 
Priser, märken, medaljer .... 
Anmälningsavgifter till tävlingar 
H yror .... .. .. . 
Fri ammunition 
Markörer ...... . ........ . 
Skatter 
Räntor ~ prisfondsmedd .. ........... . 
Materi:d , Iransp. fÖfSJ"kr., UPPv:lkUlin~:tr div. 

utgifter ................ . 
Overskon: prisfondrrna 562:: 96 

2.272: 94 
147: 20 

1.232: 94 
194:-
497: -
145:-
231:-
91:-
34: 88 

behmning ............ 2:21: 79 784: 7j 
-;:---:-c::-:-:
Kronor 6.47$: H 

Intäkter: 

Medlem~avgifler 
St.mbidrag 
Netto J v loueri 
Rl"ntor, netto . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Utdclning:lr och räntor å prisfonder_ 

nas virJepapper och komamer 66S: 17 

J.760: -
679: SO 

lAOS: 29 
6i:79 

Avgh fonderin~ ~:ln1[ för_kott.... ,'cOc','c','_--,-'c'c'c' ':...:' 
Kronor 6.47$: $4 

VI x,wule BoJall1räknil1g per J 1.12 1962 

r iIlXJIl}l.ar: 

Gevär, pi~(Oler, invcn! 
Ammunition 

Transport 

101: -
100: -

201:-

Pn~er. med.djer 
Div. fordringar 
lhnkme<ld ....... . 

Tunspon 201:_ 

600:-
1.929: 47 
6.617: S4 

< 
KrOI/OT 9.348: o/ 

Pri.fonJ ern.l: 

L)amerna~ prisfolld 
K.lm ratcrnas prisfond 
F. O. Carlins prisfond 
A. Perssons prisfond 
Folke Fagrells prisfond 
Harry Frimans prisfond 
A. von KrusenSI;ernas 

prisfond ' .......... _ . 
r h. Fre:dborgs prisfond 
E. Löwenhiclms prisfond 

(IO-kJmpsfonden) 

\1ctto för pri~er 
re,crn'rad avk.1Qnmg 

Avg..lT: Inköpsvärde å för fondern.l 
köpta vä rdepapper jänm 
kontall{,kulder .... . ....... . 

721: 46 
72 1: 46 
Sj} : OS 
SOO:-

1.200: -
U5J:-

5JS:]S 
1.0·46: 8j 

1.916: 87 

11.709: 92 

S62:96 

9.272: gR 

7.177: 60 
Förening<:ns ~k uld till fondern.1 1.695: 211 

Fond för medlemsbladet ....... . 
Diverse ~kulder ......... . 
K .lpitalbchållning: 
Ing. balans 
Hehlllning 1962 

J.23J:94 
2:21:79 

Kronor 

1.695: 2~ 

400: -
J.799: 

i.4 5.l: 7} 

9.348:01 

o 

Betala Arsavgiften 
snarast! 

6 

Inbetalningskort 

medföljer 

detta nummer 

STOCKH OLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

fäJtskyttesäsongen 

illleddd ~kll 10 j~lluui me~. Iörbtm~~
Wukjutlllllg och dcn bl("\' for Amnon 
vidkommnldt 51IiII v;dJ en Iyckos~m 
Slut i division 1. Eftcr ~n .mycket jämn 
5kjumill~ J\' I~gfl slog ", IIllbJk~ Skarp 
9 med J09 If mot 94. V!u m ... nnH gjor
de illg~ toppresulut mm pl jämnheten 
kln m~1l \·,l"Illa mycke!. I hu"udt:ivlingen 
h~de vl r! J~g 11 i medehräff och bör 
dirrneJ h ... en ch ... ns - jämte Sbrp 6 _ 
till en andraplacering. I tidningarna kUIl
d~ \·i dock ;rae finna vlrt n ... mn men 
dct blir \:11 rimt till. Individuellt kun
Je vi inte fimM nlgr ...... muÖrer i prislis
I~n jo, en. n:i"mligen vlr nye medlem 
1k~gt E\Crhcd. som i kl. 4 F med 21 
,r. kom i'l 1'1 4:e pbls. Det v~r cn he· 
d~nam debut och vi gratu1cu ull dcnn~. 

M~sler5k~psfordrillg.l r: F~_23, F4_ 
21. fl-16 och Fl_H. 

MJI och aV511nd: 1) huvud 104 III. 2) 
113 fig. 277 m, knä. 3) e2 2f8 m, 4) 111 
fig. Hl m, J:) J/l f'g. 313 m. 

Lagm~dl~mmarn<l.S re~ulta1: NiJ..s M~g
nil,u o. Erik SHnsson 13 te, Johan M1g
nius 12, Ragnu Hurtig 21 och H ... ldo 
Hurtig 20 tro Utom Evnhed5 2S hade 
Nirin~ 21 och bn Magniu, i kl. Fl 
19 !r. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

STYRELSEN 

Ny,", mtJ(~mm,",r. FöljdllJe 11\.1 mcd
Itmmlf har inults i förm;ngen: undl:i
bre Carl-Axel Wetter, bpten Nils-Olof 
Ha~berg, kapten Bengt Evcrhed, fru An
ne-Sophic E"erhcd, stud. Louise Everhed, 
stud. Björn B:son Sandström, vJrmeskö
I~.re Rune Wenngrcn, bergsingenjör Ake 
Lmdberg och hr tio Persson. 

Vi hälsa alb hjärtligt v:1lkomna till 
dr f?renillg. d:ir \"i hoppH Ni skall fin
OJ Iflnt! 

70 år 
fY!ld~ den 11 j.tnuar' Uf ~d,rncrafe i 
ikJutkommin~n inköp~chdcn 1\lgOI Pel
!ersSOn. 

AI\:ot P. :ir ime sl g~mmJI sonl med
lem, kom fdn Hem\'~fIIet 1910 och har 
deltagit i slv:il b~n- som f:ilt- och kpisl
Jkyt.t.~, jJ, j~j; tror an han ibbnd vHiI 
ute .t'~n med pistol i hölslrel. Trots dct
u hu \lr Vln "äl gjOrt den största in
:tl$Cn SOIlI sckrcterue i skjutkomminin. 
~r hJn hafl alt uml~ ihop alla dess.1 

tUSC~tall snicr och resultat och bring.1 
Or~olng och rcJ~ i dem Dctta hu han 
$~Olt p.t en fönjJllstfullt SJtt och fö re
o'nRen och k~mrJterna har all ,U\ledni,,~ 
'~cka honom för detl.l. 

I:örcningms hylln,ng i fornl a' 1,11. 
~Iom,~or och fönj:instpbkett i s;l"el" 
ramfordcs av vlr ordförande. 

Nils S. Nittio!! 

+ 
Ernst Löwenhielm 

. . 
III m e lll o rWIII 

\ :innt'n o~h Am.uör-k.uur.Ilt'1l Ern~t 
Löwenhielm gick ht'll h.l~tigt och 
0\':inI.1I ur vlr krel'. 

H.In ll.ld~· i v.h ;I\·lidne k,lllIr.II'. 
Thor Frcdborg, tC,t.llIlentc. flrt upp
dr.lget Att Sköta bouppteckningen efter 
denne. Det!.1 uppdrAg kan~ke blev för 
mycket för honom. H.m h.1!1n intt 
mer :in börj.1 Sot wcjk.ldc ham god.1 
mcn nigol för ~tur.1 hjärt.1. 

Err1'!l L. lur I11C~t imrt:'>\cr~l "ig for 
idrotten inom föreningen och ol.llig.l 
:iro dc gInger, som "ln uppfyllt ford· 
rin~arnl för rik~idromlll:irker. 

RedJn 1920 bl e\" hJn medlem .IV 

SAF och 1946 \'ar :ild\tt', och 19S0 
d<: bIdJ yngre ~önerna mogna JU 1.1-

g.l\ in i förenlIlgen. Sj:ih" har h.1n nä~· 
Iln .III~ lr tj:imlgjort som innruktör 
och funkuon:ir och i m.i.ng.1 År ,om 
'itkretccare i idromkommitten. 

l börj.1n J\" 1926 crbjöd h.1II )ig aH 

,tJ"lIl en grundpIlt till SAF:\ förio· 
glndc för hild.mdct ~\. en .SAF:s pri, 
fond för 10-k.l!ltp • . Vid \tyrclses;ull
!I1.lntdde den 26 !It.lr\ ,.:1 . • fÖrkb
r.ldl."" \ig SAF:\ 'tyrcl\c \"il],,.:.1It elllOt
t.lgol en grundpl.it till cn fond, v.m 
.t.ldg.1f följ., h:ir Ilt'd.ln: - - - .. På 
grund h:inv dg.1f styrcbt'n un.d.1 den 
förhoppningen att Jt' a\" föreningen, 
rl1edlemn1.lr. ~Olll :l1I<!.', .I\t elt ih:irdig
het\pti~, ~ld.l nt ,0111 deu,l, lur I.""n upp· 
gift .lIt fyllJ, t'her rId OeJl I:igenhet 
vilj.l IJ"lIln.l elI bidr.1l: till fonden.~ 

Börj.11I VM 1926 blyg_.tm med 
200: - kronor ök.lde 1927 till 
HO: - kronor mh redo\·is.1' nu, pl 
):rund lV l;, q:rlJ in~.lher och 'IOLI 

intre~se, med 1900: - kronor. 
VJ"nncn Ern~(o, ön~kJ.n har hel.1 ti

den varit Jt! inte endl)t toppidrou\
Ill:in uun :ivcn motion)idrotlen) män 
~kulle fl nIgot .HI \trJVJ dter. och 
dt'nn.1 önskJn h.H ,111tid glit i uppfyl
IcI~e. ty det :ir mlnf!J lV föreningens 
llIedlen1l11.1r ~m \tr:in[ ~ig till ut
tidning frln denn.l fund. 

För dr förening 11.Ir 11.In \.lrit Clt 

gon stöd odt under .ilt mer :in 40-
.irig.1 mcd:CIlh,kJp lur h.ln t illfört 
fö reni'lgen (1\ m:ingd ny.1 och v:irde· 
fulLI Illed:emnl.\r. 

Vi ;ildrc .H11.l törer. )0111 luft förmå · 
nen :1\1 undcr m.in~;1 .h iddigen ~.Im· 

-I-
Thor Fredborg 

en .1\ fört'lIIngcn~ 1IIt'_t tro~II.1 udt 
hängi\"lIl medIenlIlur lur h.migt av
lidit i sitt 79:e jr, H.m var för h:iI~o
kontroll uppt' hos sin tikare, d3 h."1 
drabb.lde, .H illlm~ende och innan 
.lmbubnsen n!l( ~jukhu~l.""t hade holn~ 

hjän.1 upphört .I[[ ~U. 
AlIl bnde Thor Fredborg o..:h h.1I1 

k:indc: alla. Onr.lllt där h.ln .tmIg !liC 
kunna gÖr.l !.'n ins.tt' v;tr lUll mCl1. 
Hall'> Storl intresse VM idrott o~h 

gymn~)tik och förtningens ,Ifbete för 
idrotten HngJde honom helt. H~n be
hövde sannerligen inte !illfrlg.H om 
hjälp ,·arl."" sig det gällde m:itning eller 
tidugning på O~termalm eller au stl 
pl p~S) \"id en kontroll i .ko~en. Thor 
VAr den pålitligt·, den .llItid bred"il 
lige. 

Thor Fn::dborg. född 188J, blr\ 
medlem i AIIl;ltör 1915 och kom re· 
tl.l.n 1ret d:irpl ,n i idHltl-komm.lItn 
och där h.lr h.ln bl. .1. ~om \ICe idrott~_ 
ch!.'f åren 19.1S-19S9 ",lrit eng:lgcrld 
pI olik.l omrldell. Men h.\n lur :ivell 
, utlil i ~tyrcl\t'n: ~llund.1 ,om ~ekretc
T.ue lren 1921-1929. ,om r~dAktör 

för Medlemsbhdet 1921-1923 <xh 
'um k.l\~.lför\llure 1929-19JO. Dct 
ligger mycket .\\' \crksJmhet och :tr
bett' bakom dl.""~~~ dat,1 och fört'ningt:1l 
har ock,l gett honOIII ,in hö\l:stJ b~
löning härför. förtj:in\lImd.lljcl1 i 
guld. 

De! brinn.ll1de intre"c lun hY)le 
for \itl kär.1 Am.HÖr lOg ':g Xvcn Ut
tryck i bl. .1. en don.tt'on, som b;ir 
luns n,ll1\Il_ 

Dt'n trogne Illcdlemllll.""n och v:in<il
II."" kamraten Thor Fredborg ~klll vi 
l;inge minnJS. MI hln \"i!.J i frid! 

Vid hans jordfästning reprcsentefJdn 
SAF av förutom nIgr.1 medlel1l1lur 
vlr ordföfJndl" Benil Rönnnllrk, '>Olll 

frJmb.tr nlgrl [Jck~~lIIhetcnr. och ~ak_ 
n~den~ ord och nedlAde en kran) Illed 
b;lnd i dt bll-\'itl f:irgern.l. "Om vän
nen TI'or :ii,k.ldc. 

Nils S. "",luolI 

,:llntdff.l med dnnen Ertht, ~kO:.l 
minn .h honom ~om en gedigen och på
li tl ig k.HIlT.1I '.1I1lt :Il!tid bevara ho· 
nOIll i Iju,t minne. HJrry Frimall. 
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Festligt i Göteborg 
Seger mot K viberg 

Vi lyckades inte f1 med mer :in 1tta man till K vibcrg 
i ar. Det slumpade sig så olyckligt an Ccnlral denna dag 
hade sin jubileumstävling och lvcn dlr måste vi ha en 
la!:. Kvibcrgarna voro rmellcnid vänlill;;!. nOj!; att låta fyra 
man skjula i Stockholm. Resultatet blev att Amatör vann 
huvudtävlingen, 5 skott i vardera ställningen mot tio
ringad tavla, med 1.425 poäng mot Kvibergs 1.412. 

I Göteborg uppnådde H ans Melander 129, Erik Svens
son 122, Benkt Everhed 121, Bertil Rönnmark 120, Con
ny Niring 112, Sven Di rdrichs 108, Eric Thor \01 och 
Henry Axen 96 . [ Stockholm sköt Kai P-Olsen 138, Nils 
Gardell 130, H aldo H urtig 130 och Nils Magnius 118. 
Hade emellertid extratävlingen, en huvudskjuming, va
rit avgörande hade Kviberg vunnit med 1.569 mot 1.495. 
De bästa resultaten där för amatörskynarna voro: Olsen 
1,0, Hurtig 139, Nils Magnius 138, Erik Svensson 133, 
Gardell 128 och Axen 127. Särskilt Olsens goda resu!t;\t 
gladdr. 

Nedskrivarrn av drssa radrr, som inte var med i Göte
borg, träffade i annat sammanhang en framstårnde göte
borgare. Denne förtalte mig au dc flesta femettorna inte 
a\-fyrades på skjutvallen i Göteborg utan vid det efter
följande samkvämet av dc båda bröderna Rönnmark. Var 
och en som känner dessa båda förnämliga reprcsenral1ler 
för vår skynerörclse kan väl förstå att så var fallet. 

Saxat ur Göteborgs Handels- och 
Sjöfarcstidning måndagen den 20 maj 1963 
Var sin seger i dubbc/kamp i Kvibergs jllhilt.'lIlIIsskyttt· 

Kvibcrgarna hade fint främmande från Stockholm på 
lördagen. Föreningen är i år inne i sitt 65:e verksamhetsår 
och passade bl.a. på alt celebrera detta jubileum med den 
traditionella skyltematchen mOl Stockholms Amatör För
cning _ cn match som; år f.ö. UtökatS till en dubbel-

kamp. I A-tävlingens 5 skon i varje ställning visade hem
malaget en överdriven gästfrihet och lät här stockholmar
na dra det längsta st rået. Artigheten från värdarnas sida 
var så myået mer storslagen som gästerna nu tilläts ta 
sin 4:e raka och endast behöver vinna nästa år för att för 
alltid hemföra Svenska Metallverkens ståtliga vandrings
pris. I huvudskjutningen, där man för första gången käm
pade om Normas flotta pris, tog emellertid k vibergarna en 
gru\-lig revansch och därmed får man väl säga att all rätt
\·isa skipats. Tvåfrontslaget slu tade alltså oavgjort. 

I båda matcherna ställde förrningarna upp med exakt 
samma 12-mannalag. Man inledde med I S-skotten och 
där fick sannerligen dc tappra skyttarna bekänna färg 
ordentligt. Det var ingen mJtta pJ blåsten och regllel, och 
trOtS drt yttern kvalificerade sällskapCl blev bommarnas 
alltal särdeles stort.Bäst lyckades kvibergaren Sigurd H es
ser och Stockholms HalIS Melandt.'r, som båda briljerade 
med 129 poäng. Lagtävlingen vanns som sagt av hu vud
stadens representanter, men segersiffrorna inskränkte sig 
till 1.425-1.412. I A-Iävlingen tävlade man också om en 
individuellt vandringspris, den s.k. Bon Dl'rnit.'r-pokalen, 
v ilken som namnet antyder tilldelas jumboskytten . .. T ri
Ilmfatar .. blev stockholmaren Henry Axen, som fantas
tiskt nOj! tog sin tredje inteckning och därmed det oriSi
"dia priset för alltid_ 

Precis lagöm till sjäh'a jubileumsskjurningen - svensk 
huvudskjuming enligt årets program faS[ mOt lO-ringad 
tavl~ - som :iven v.Jr öppen för övrig;!. medlemmar inom 
Kviberg, hade hemmaskynarna fån upp ångan ordenr· 
ligt, medan gästerna tydligen redan spillt sitt bästa krut. 
Med utklassningssiffrorna 1.569- 1.495 revanscherade sig 
kvibergarna på et( strålande sätt, ()(h ändå:ir an märka, 
att tävlingens klart bästa skyltar stälhs utanför l;\gel. Se
gern gick nämligen till S. A. Johanson med del magni-

( Forn ,," ,id 1.) 
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Årsmötet 
ägde i !r rum i Sjöfanshusets trevliga klubblokaler vid 
Skeppsbron. 

Mötesförhandlingarna gingo som vanligt r~kl undan. 
Till ny skjutchef efter Conny Niring valdes förre vice 
skjulChefen S\'en Pettersson. Ny \,ice blev Haldo Hurtig. 
Till piuolskjulchef nyvaldes Herry Friman efter Allan 
Mossberg, som avflynar till utrikes orr. Ny \'ice blev här 
Urban Johansson efter Georg Fredriksson. Jonas Waern 
inträdde i styrelsen efter Gustaf Brundin. I övrigt blev det 

fika resultatet 144 poäng, medan Åke Ahrebäck kom lvb 
pl utmärkta 142. Bäste lagskynen, Herb. Jacobsson, gick 
in p~ tredje plalS med jämnt 140, och för au finna friimstc 
stockholmaren får man plöja genom prislistan ända ner 
lill 133 p, 

Vid lördagefH trivsamma jubileumsbankett pli Liseberg 
h.lfIlIIgt>radrs ell hel del peHOn<'r såväl iIIOIII 1011/ Iltom 

föreningen för sina tjänster under gångna Jr. SJlelies til/
tlelades ordförandm i Stockholms Amatör Förtning apo
/ekar(' Bertif Rönnm,,,k sam t kvibergarna Benil Johans
sonoch Hans Larsson Kvibergs skytlt'förmings förtjänst
medalJ i gl/fd. Silvermedalj erhöll Benil E. Andersson, 
Ture L. Andersson, Herbert Jacobsson, Gun. Nordqvist, 
Herbert Hansson, John V, Nilsson, John Gillm~n, Uno 
Simonsson, Gunnar Pagne, Rune Nils)on och Ermt Ohls
fors. Föreningens stora guldplakett fick Ernst Felix, N. G. 
Karlsson, Lennart Tidcström, Folke Johansson samt Rag
nar Blomgren. 
Resultat: täv\. A tävl. B 

I Göteborg tävlade: 
Henry Axen...... ........... 96 127 
Benkt Everhed ................... 121 125 
Sven Dicdrichs .... ............. 108 103 
Conny Niring ........... ....... . 
Hans Melander ......... . 
Bertil Rönnmark ................ . 
Erik S\'ensson ... 
Eric Thor 

och i Stockholm 
Haldo H urtig 
Nils Magnius ................... . 
K,li ]l. Olstn ................... . 
Nils Gardell 

K vibergs resultat: 
Benil E. Andersson 
Egon Blomstrand 

SUluma 

Karl J. Bogårdh ........• ••••• . _ .. 
Oscar Carlsson .................. . 
Gunnar Ericsson ..... _ . _ ... _ . _ .. . 
Sven Falk ............•.•...•.. 
John Gillm~n .........•. _ .•...... 
Sigurd Hesser ......... . __ . _. _ . • . 
Herbert Jacobsson ............... . 
Bertil Johansson ................. . 
Sixten Nilsson ................... . 
Hans Thörnvall .. _ .............. . 

Summa 

112 110 
129 [22 
120 106 
122 lJ3 
101 121 

130 139 
118 138 
138 143 
130 128 

1,425 1.495 

I l S 131 
122 122 
116 IJS 
127 130 
109 l28 
l2J 129 
109 136 
129 131 
102 1'0 
114 131 
I I' 124 
124 132 

1. 412 1.569 
Tävling A utfördes med S skolt i vardera tre stäl!

ningar på tiden 5 minuter i var ställning. 
Tävling B utgjordes aven hu,'udskjuming enligt åretS 

program. Båda tävlingarna enligt lO-ringad beräkning. 

omval al' de sryrelseledamötcr, som \'oro i lUr an avgå 
och icke avsagt sig förnyad kandidatur. 

Omedelbart härefter förrättades prisutdelningen under 
kdning al' Ivar Sandin, som alhid har ordning och reda 
i sina pappcr. Flitigast framme vid prisbordct var famil
jen M.lgnius och Nils Gardell. David Ingevall och Yngve 
Zachrisson hämtade också priser nästan som i fotllstora 
dagar. Och många, m:1.nga andra med dem. 

Förtjänstmedaljen i silver utdelades lill Nils Nylen, 
som t.lck för mångårigt, kunnigt och intresserat arbete in
om idrotten. Den försynte och alltid arbetsvillige vice 
idromchefl'n fick cn särskilt varm applåd, som tydligt 
visade hur uppskattad han :tr. Fönjänstdiplom erhöll 
idrotllichefen Birger LÖwenhielm. Del blev i år sålunda 
endaSt vår:!. idrottsmän, som erhöllo förtjänsncek('n. 

Ordföranden harangerade härefter Gösta Johannesson, 
SOm var den ende:lV 2S-års männen, som haft IiIIblIe att 
infinna sig. 

Vid ~uptn lalade ordföranden som alltid för Amatör 
och tackade dc avgående styrelseledamöterna för deras in
,l~er för föreningen. Vice ordför.lnden tlcbdc ordföran
den för det förflutna årets myckna arbete och det -aldrig 
svikande intresse han visar för föreningen. 

Såväl under supen som vid därefter följallde samkväm 
gladde oss Harry Dahlgren, som sjöng och berättade med 
känd bravur. 

Till slut måste sägas all Eric Thor som alltid ordnat 
alll p:1. bäna sätt. 

.;: .;: .;: 

Till kassaförvaltare har styrelsen eh"r Henry Ax~n, 
som undanbett sig återval, utsett föreningens Sl'kreterare 
Johan Magnius. Det är förunderligt vad en del minniskor 
kan hinna med nir intresset finns. Trots sin "Civila" ar
bete och trOtS an hans arbetsfält omfattar lItminsrone 
flenalet europeiska länder m('d avstickare till andra kon
tine11ler har han alllid tid för Amatör. Föreningen är 
verkligen an lyckönska. till an ha en sådan kraft till sin 
förfogande. 

Skytleförblllulets övrwyre!ses förtjällwnetlalj utd"las 
enligt statuterna för särdeles hängivet, förtjänstfullt ar
bele för den frivilliga skytterörelsens främjande. Den 
y!t"rst sparsamt utdelade medaljen I guld erhöll i ar för
eningens ordförande Bertil Rönllmark, mångårig ledamot 
av överSty relsen och framstående skyneledare, Samma 
medalj i ~il\'er tilldelades förening('ns vice ordförande 
Enar G.1tdel~. Sl nog blev gamla ,\ matör hedr.lt den dagen. 

.:: .:: .:: 
MarkÖrfrJgall. På dell tiden dl :1rsavgiften var 10 kro

nor räckte dena belopp att avlöna två fullgoda markörer 
en Ild dag. Nu :ir avgiften I J kr, vilket bara räcker till 
några timmars avlöning. Den minsta eftertanke säger att 
del icke finns någon möjlighet att hU la markörer annat än 
vid möjligen de största ti:vlingarna. Det ligger därför vikt 
uppå an alla villigl hjälpa till. Erbjud Dig an ta CII nlar
körpan utan an skjUlchefen måsle tigga och be därom. 
Han har san nerligen mycket att göra ändå. 

-;: -;: -:: 

LOllrri. Vår energiska damklubb kommer under hÖSten 
med ett lotteri som vi knappast ha några utgifter alls för. 
Praktiskt taget varje krona som det säljs loner för glr 
därför till föreningen. Vi kan därför visa vår lacksamhet 
mot v:1.ra damer genom att hjälpa till och fort sälja slut 
p!l. lonerna. 
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MEDDELANDEN FRAN 
GEV ÄRSSKJ UTKOMMITTEN 

Haldo Hurtig fä]cskyuemäsca re 

Föreningens mästenkapstävling i fälrskjuwing 19dc 
rum i samband med fälrskynekårens tä\·ling. Johan Mag
nius rlkade här ut för en förarglig malör pil. första mäs
Icrskapsm3.let, d3. geväret krånglade vitl första omladd
ningen så att han endaSI kunde skjuta en skolt, som blev 
träff. Härigenom ledde H aldo Hurtig från $tart till mål 
och hem förde segern med 2 uäffar före Pelle Naumburg. 
Vi lyckönska vår fältskyneledare lill den välförtjänta 
fr:tmglngen. Resultat: 

I. Haldo H urtig (fältskyttemästare) 40 Ir 
2. Pcr Naumburg ............. ......... . 38 
3. Sven Pettersson ............... .......... 37 ,. 
4. Johan Magnius .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37. 
5. Ragnar H urtig 36 Ir, 6. Nils Gardell 3S If, 7. B. Ever
hed 34, 8. Nils Naumburg 33. 9. Nils Magt1lu~ 30, 10. 
Erik Svensson 29. 

HU\'udskjutningen försiggick i samband med förbun
den vårutfärd. Resultalen härför meddelas i nästa num· 
mcr. 

.:: ~: .:: 

Vin terns fälcskjucningar 

Amatör har som känt är nedflyttats till di\'ision II. 
EmelIcTlid scr det glädjandc nog ur rom om visi ll.'n i den
na division skulle bli kortvarig, d:1. föreningen tagit full 
poäng i alla fem skjurningarna, och är den enda förl.'ning 
som har 10 poäng. Likvisst kan man inle säga att det varil 
n3gon lyckad säsong, d3 placeringarna i huvudtävlingell 
blivi! rätt blygsamma. Att särskilt :l.llIeckna är att Pelle 
Naumburg vann kl F 5 vid skjutningen den 10 mars med 
29 tro Et[ urmärkt förvärv ha vi fån i Benkt El'crhc(1, ~om 
skjuti t jämnt och bra. 

.:: .:, .:' 

Den 20 ja/mari 1963. Redogörelse för denna tä vling 
inflöt i för ra numn·t i medlemsbladet. 

. ;: .:' o:: 

Den 3 februari 1963. Amatör slog Skarp S med 91-83 
och blev 4:dt:' lag i huvudtävlingen med 20,50 tro 
Kl F 5. 14. Haldo H urtig 23 tr, 2S. Nils Magnius 21 Ir. 
Kl F -I. 8. B. Everhed 22 tr, 35. Nils Gardell 18 tr, 47. 
C. Niring 17 tro 

Kompctensfordringar: Kl F 5 - 19 tf, Kl F ~ - 17 tro 

Den 10 fmm /963. Amatör slog Central med 94-80 
och blev 7:de lag i huvud tävlingen med 20,75 tro 

Mäst('rskapet. 7. P. Naumburg 39 tr, H. N. Magnius 
37 tr, 

Kl F ;. I. P. N"mb", 29 ". 18. N. M"";,, l4 ". 
Kl F 4. 22. B. Everhed 20 If. 
Kl F Ver. 7. I. Sand in 19 tr, 9. Y. Zachrisson 10 tro 
Kl F 3. 6. A. Borne1id 21 tro 

Kompelcnsfordringar: Kl F 5 - 21 tr, Kl F 4 - 18 u, 
Kl F 3 - 17 tr, Kl F 2 - 15 tro 

Den 3/ man /963. Amatör slog Kungsholmen llled 98 
-95 och kom på IO:de plats i huvud tävli ngen med 
20,25 tr. 
Kl F 5. 10. N. Magnius 25 tro 

Kl. F 4. IS. Nils Naumburg 22 tf. 
Kl F Vet. 5. Y. Zachrisson 30 tf. 

Kompetensfordringar: Kl F 5 - 21 tr, Kl F 4 - IS tr, 

Kl F 3 - 17 tr, Kl F 2 - 15 tro 

Vinterns jubileumsfälcskjucningar 

Föreningl'n har varit inbjuden till flera olika tävlingar. 
Några anmärkningsvärda lagresultat har icke uppn:\ns 
men däremot flera mycket goda individuella placrringar. 
Ur prislislOrna notera I'i följande. 

Norr/ii/je skJtteförening 

Huvudskjutningen. Kl F 4. s. Nils Gardell 21 tr, 20. 
Sven Pettersson 20 tro 
EXITa tävlin!:. Kl F !. 8.1. Nils Magnius 8 tr. 
Klass F 4. 4. Nils Gardell tO Ir, 29. C. Niring 9 tr, 42. 
Sven Pettersson 8 rr. 

Mäslerskapsfordringarna ej llleddeJadr. 

Jäma skytteförening 

Kl F S. 50. Nils Magnius 2J tro 
Kl F -I. J9. Nils Gardell 20 tr, 42. Benkt Everhed 19 tf. 

Mästerskapsfordringar F 5 11 tro 

Köpings skJtteföreuiug 

[ denna förnämliga tävling med nära tusentalet delta
ga re deltog endast två amalörer. Av dem lyckades Nils 
Gardell placera sig p3. tredje plats i klass F 4 med 29 tro 

Mäsleukapsford ringar F 5 24 tro 

Gmllla Upsala skJttefäreuing 

Hu\'udskjutningen. Kl I: 5. JO. Johan Magnius 30 Ir. 
Extratävling. Kl. F 'I. 48. Nils Gardell och 49 Nils Namn
burg, b3.da 9 U. 

Mästerskapsfordringar ej meddeladt, . 

-;: .;: -;: 

Fäftskytukaren. I denna stora tävling med deltagare 
fr.ln snart sagt hela landet gjorde Haldo Hurtig en glän
sande prestation, dl han hade 29 tr i huvudtivlingen. Ge
nom an bommen kom p:1 sista nlålet kom han emellertid 
sist bland de sex 29-träffarna. 

I prislislOrna å:erfinna vi följande 3nlatör"r. 
Huvud tävlingen 6. Haldo Hurtig 29 tr, S6. Johan Magniu, 
26 Ir. Ragnar H urtig 25, Per Naumburg 2-1, Sven Pellen
son 22, Yngve Zachrisson 22 tr. 

! den första extralävlingen placerade sig Nils Naurn
burg, Nils Magnius, Sven Pettersson, Nils Gardell och 
Per Naumburg. I den andra extratävling"n !l.u·rfinna vi 
H,lldo Hurtig, Sv"n Pettersson, R~gllar Hurtig och Nib 
Gardell, allt i nu nämnd ordning. 

J 
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VÅRENS BANTAVLINGAR 
Ceulmls jubileum 

Louis Carbonnier, som haft en glänsande säsong med 
bl.a. seger i Svenska Dagbladen korporation$skjutning i 
kl 4, vann även i denna tävl ing klassen med 70 p och hela 
4 p före närmaste man. I kl 5 sköt Olsen 68, Rislund och 
Garddl67. 

F Örsltl Iflini Il gsl ii vIiuge" 

Kl 5. l. N-O Hagberg 70, 2. Kai p-Olsen 68, 3. H. V. 
Johansson 67, 4. H aldo H urtig 67, 5. 13 . Rön!lmark 66. 
Kl. 4. 1. L Carbonnicr 69, 2. H. Melander 64. 
Kl. Vet. l. H. Axen 64. 
Kl. Jun. J. Fred Olin 82. 

lIud1"l1 träni11gsliivlil1geu 

Kl. S. I H . Hurrig 74, H. V. Johansson 71, 3. B Rönn
mark 69. 
Kl. 4. J. L. Carbonnier 71, 2. E. Thor. 
Kl. Vet. I. D. Ingevall 70, 2. H . Axen 63. 
Kl. 3. l. Göran Ingevall 63. 

Tredje Iriiuiugs/ii lJ!i1lgeu 

Kl. S. l. Erik S\'ensson 72, 2. johan l\1agnius 72. 3. ils 
Gardell 71, 4. H. Hurtig 70, 5. B. Rönnmark 69, 6. N-O 
Hagberg 68, 7. H. V. Johansson 66. 
Kl. Vet. I. D. Ingeval!, 2. H. Axen, 3. S. Diedrichs 59. 
Kl. 3. I. Göran Ingevall 65. 
Kl. 2. 1. B. Obcrg SO. 

MOJJlgo m erys och Riigbeimers pris 

Are(~ förs ta tävling om dessa fö rnämliga prisrr sam
lad" icke mindre än 24 del tagarr. En ryckig och stundtals 
bes \'ärande blåst försvlrade särskilt i st!ende. Tävlingen 
är som bekant en handikaptävling, där S:te klassen skjuter 
10 skon i knästående och S skorr i stående, o4:de klassrn 5 
i liggande, S i knästående och 5 i stående, 3:dje S i liggan
de och 10 i kn;!, l:dra 10 i ligglnde och j j kn:i. Au hall_ 
diklpbC)t:immclsrrn.l :iro v:il utformade visar an l:drJ 
klassaren Oberg placerade sig på and ra plan med 68 p 
efter S:te klassaren Nils Garddl, som V:lnn p! goda 70 p. 
På Irrdje plan kom H. V. Johansson med 65 p. 

Result-at. 
l. Nils Garddl ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 70 P 
2. B. Oberg ............................... 68 .. 
3. H. V. Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 .. 
4. L'm Magnius 64 p, 5. S. Diedrichs 62 p, 6. jonas Waern 
62 p, 7. B. Rönnmark 61 p, 8. Haldo H urtig 61 p, 9. B. 
Everhed 59 p, 10. j. Magnius, II. Even Svensson 57 p. 
Il. H. McdJnder 5z p, 13 . Folke Joha nsson 57 p. 14. Sven 
Pettersson 56 p, IS. David Ingevall 57 p. 

I den i samband med denna tävling ingåend ... tävlingen 
lllll NordcnMedts \lpr leder Nils Gardell med 70 p, nJr
mast följd av Lm Magnius med 64 p. H~ns Melander 
med S7 p och GörAn Ingrvall med j} p. 

Fritz 01550115 valIdringspris 

innebar inte någon större framgång för Amatör. Bäst lyc
kades Erik Rislund med 230 p. I övrigt är endast an an
teckna an andra laget Rislund. Erik S\'ensson och Gar
dell slog första laget johan och Nils Magnius samt Per 
Naumburg. 

Resultat. 
Erik Rislund 230 p, Benkt Everhed 226 p. Johan 

Magnius 225 p, Erik S\'ensson 221 p, Haldo H urtig och 
Nils Gardell 220 p, Nils Magnius och jonas Waern 219 p. 
I klass 4 var Sammy Lindberg bäst med 209 p och i klass 3 
L:!.rs Magnius med 206 p. 

Gel/eml Lindströms pris 

Icke hd ler här innebar tävlingrn någon Större fram
gång för Amatör, som hamnade på femte plats med 694 p, 
trOtS några goda prestationer. Som ofta händer är det 
någon i laget som skjuter under sin standard. När det som 
nu är två, som drabbas av delta öde, blir följden anlaget 
hanmar dn långt ned på prislistan. Våra I:tgskyuar sköto 
som följer: Nils Magnius och Haldo Hurtig 94 p (J:dje 
och 4:de platserna i hela tä\·lingcn), H . V. johansson 90, 
Everhrd 89, Erik Svensson 86, Carbonnier 85, Melander 
79 och Bertil Rönnmark 77 poäng. Skarp 8 vann p~ 708 p. 

Folke Fagrells lIIilllle 

Med hJnsyn till sv~righeterna att ordna 400 Il) skjut
ningar försiggh tävlingen numer med tvl huvudskjut
ningar och en serie om 10 skon i knästående p~ 300 m. 
Som känt omfattar en huvudskjuming fr:'n och med i ar 
en seri" om 5 skott i liggande, en snabbserie om 5 skon i 
liggande samt en ställningsserie om 3 skott i knästående 
och 2 i Stående. Högsta poäng är allts:' 75. 

Tävlingen vanns av Haldo H urtig med 189 p, följd av 
Erik Svensson p3. samma poäng. Otursförföljde Johan 
Magnius råkade skjuta elt skott på fel tavla i andra hu
vudskjumingens liggandeserir och gick därmed till synes 
miste om segern. Lik\,isst var Haldos seger synnerligen 
\"älförtjäm, icke minst med hänsYlI till de goda resultat 
~om han åstadkommit i lagtävlingarna under våren. 

Resultat: 
I. Haldo Hurtig 
2. Erik Svensson ........ . 
). Nils Gardell ..... .. • . • .•.. 
4. johan Magnius .............. . 
5. N-O Hagberg ............... . 
6. H. V. Johansson ............. . 
7. Bertil Rönnmark . 

lS. Sven Dicdrichs ........... . ,. Henry Axen 

70 + 71 + 48 - 189 
72 + 71 + 46 - 189 
71+ 73 + 43 - 187 
72 + 63 + 50 - 185 
68 + 67 + 48 .... 183 
66 + 73 + 44 = 183 
69+66+47 = 182 

59 + 57 + 41 = 166 
59 + 57 + 39 = 155 

p 
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Förs/fl ståendetiivlillgell 

K15. 

I. B. Rönnmark 36, 2. N. Gardell 35, 3. H. V. johan~
son 34. 3. C. Niring 33, 4. J. Waern 26. 

Kl 4 och Vet. 

I. H. Melander 35, 2. S. Dirdrichs 33, 3. D. Ingevall 28 , 
4. T. Nilsson 25. 

!Illdra sl/iendeliivlillgeu 

K15. 

l. H. Hurtig 43, 2. B. Rönnmark 36, 3. N. Maglliu~ 
36, 4. J. \Vaern 35, 5. J. Magnius 3 l. 

Kl 4 och Vet. 

1. H. Melander 42. 2. L. Carbonnirr 39, 3. D. lngr
\'all 34. 

Seriewatcherua 

är en ny tävJiogsform inom förbuodet. Amatör är här som 
sig bör placerad i division I. Fyra matcher ha avverkats 
under \·5ren, vi lka resulterat i Ife segrar och ett nederlag, 
SL'gn.r mot Skarp 6, OrlogsSlationrn och Bromma-V och 
nederlag mot Katarina. Ett alldeles utomordentligt resul
tat nåddes i tredje matchen av Amatör med icke mindre 
:in 474 p, dv,. när~ 91 p I genom<nitt C;;! gNb prt'(' i ~ion~_ 

skyttar som vi ha JUSt nu, var det icke oväntat att det kom 
en fulltr:iff. Glädjande är ocks1\. an vi ha en rad unga 
sky tiar, som med framgång har tagit upp kampen med 
dc gamla pålitliga. Vad sägs Lex. om Erik Rislunds 98 p 
i tredje tävlingen. 

Första matchen Amatör 451 Skarp 6 440 
Andra , 445 Katarina '" Tredje • • 474 Orlogs~tar. '" Fjärde 464 Brumma-V 449 

1 första t:lvlingt'll sköt H. V. Johansson 94, Nils Gardell 
91, B. Evrrhed 90, Erik Svensson 89 och N. O. Hag
berg 86. 

I andra tävlingrll sköt B. Everhed 97, K. P-Olsen 91, 
Nils Magnius 89, Haldo H urtig 85 och H. Melandrr 83. 

I tredje tä\·lingen sköt E. Rislund 98, L Carbonnier 95, 
H. Hurstig 95, Nils Magnius 93 och H. V. johansson 93. 

I fj;ird(' tävlingen sköt H. H urtig 96. E. Svensson 93, 
H. V. Johansson 93, N. Magnius 91 och E. Rislund 91. 

SkugglllJS pokal 

Amatör bdade här tredje plats med 456 p, eller samma 
som tvhn Skarp 6. Segrade gjorde Skarp S. l v:'n lag 
sköto : H. V. Johansson 48 + 46 - 94, L. Carbotlnier 46 + 
47 = 93, r . Naumburg 48 +43 = 91, E. Rislund 45 + 44 
89 och N. Gardell 41 + 47 =88. 

MEDDELANDEN FRAN 
PISTOLSKJUTKOMMITr~N 

Efter årsmöte[~ su~ sammatIStra lade pistolskyttarna 
och hade en litet internt sammanträde. Enligt 3rsmötets 
beslut ombildades pisrolskjutkOlnmincn, vilken för 5ret 
har följande utscrndt·: 

Pistolskjutchef : 
V. pistolskjutchcf: 
Tä vlingssekretrrarr: 
Jl.laterialförv,lltare : 

Ledamöter: 

H arry Friman 
Urban Johansson 
Fred Swartling 
Ingvar Sandstedt 
Georg Fredriksson 
Gösta Johannesson 

Skjurna resultat för pistolskynemärken, prislinor och 
d )'l. skola insändas til! dir. Harry Friman, Norr Mälar
strand 62, 3 tr. Sthlm K. (Tel. 5251 12.) 

Vårens piswlfä1cskjucningar 
Cemral fältskjutnmg 24 l. 4 deltagare frln vår för

ening. Klass 2. Fred Swartling 24 16. Klass I. Börje Berg 
2817, L. Sandstedt ll9 och Å. Hellman 7·4. - Börje 
Berg blev tvåa i sin klass med 85 deltagare och hans re
suhat räckte rill srandardmedalj i brons. 

,"": ,: .:: 

G,imSla JJ. 7 deltagande amatörer. Bäst lyckades Il1g. 
var Sandstedt mrd 29 träffar i 13 figurer och därefter 
följde Harry Friman med 26/ 11, Fred Swarding 25/ 13, 
Lennart Sandstedt 21 / 12, Urban johansson 21/ 1 I, Ake 
Hellman 15/7 och Lennart Dahlström 5/4. Alla sköto 
med rrvolver utom Harry Friman som sköt med Mod. 40 
och L. D"hlström mrd en gammal mod. 07, som Lö. gick 
söndrr. 

Den 10 mars hade Upfala Sportskyrlf'k!ubb jllvilelll7ls
j,i/uk}l/tllmg med pistol och i denna deltogo ~ex amatörer. 
I klass 2. placerade sig Ingvar Sandstrdt som 6. man av 
93 deltagare, med 29 rräffar i 13 figurer. Björn Säfwen
berg had!.' 22/ 11 , F. Swartling 19/9 och Urban johansson 
H ·S. - I klass l. nådde L Sandstedt 1218 och Ake Hell
rnan 97. - Endast Ing\'ar Sandstedt uppfyllde ford
ringarna för standardmedalj i brons. 

Den 17 mars anordnade Pk Svea en rem,al jä/tsk;ld
ni"g varvid Amalörföreningen sköne skjutstation nr >4 

genom sina deltagare bröderna Sandstedt, Swartling och 
HeJtrnan. Detta medförde l'n inkomst till vår förening 
av kr. 30:-. 

I. Sandstedt lyckades bäst och blev lit 14. i klass 2 med 
32 14 vilket räckte till srandardmedalj i brons. F. $wart
ling nadde 25/ 11 och H. Friman 17/ 10. l klass I. hadr A. 
HellOlan 15/9 och I. SandHedt 14/8. 

.:, .:: .:: 
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Atlas Copco:s PislolskJ'tll'klubb inbjöd den 2-1 mars till 
nationell fältskjutning med pistol vid Nacka. Atra amatö
rer deltogo. I klass 2. hade Ingvar Sandstedt, som van
ligt, bästa resultatet med 28/ 10, Nils Friman 24 /10, Harry 
Friman 23/ 10, Urban Johansson 20/ \3, och Fred Swart
ling 20/10. 

I klass I. sköt Börje Berg bäst med 28112 OI:h belade en 
hedrande 17-placering bland 73 deltagare i klassen. L. 
Sandstedt hade 14/7 och Ake Hellman 10/6. Påpekas bör 
att Börje Berg hade bästa resultatet av amatörerna, men 
ingen nådde standardmedaljfordran. 

Den 31 mars gick F J8-träffe/l av stapeln i Tullinge 
(nationell ristolfältskjutning) med 142 ddtagm::. 

Endast tre amatörer hade denna gang hörsammat kal
lelsen och av dem lyckades som vanligt Ingvar Sandstedt 
bäst med 28 träff i 12 figurer. Med endast en träff till 
haJe han fln ett hrderspris i klass 2. där Harry Friman 
nådde 25/11. I klass l. fick Lennart Sandstedt 19/1 2. 

Skjutningen var \'äl ordnad OI:h bra avvägd för riks
mästarklass men för klass 2. och särskilt för klass l. voro 
tiderna på tok för kona och figurerna för sm!. 

PISTOLSERlE 1 

S.A.F. prövade i år lyckan och förmågan genom au till 
Stockholms Pistolskynekrets Seriedvling anmäla ett f yra
mannalag. Laget bestod av Nils Friman, Urban Johansson, 
Ingvar Sandstedt, Fred Swanling samt reserven Harry 
Fnman. Eftersom det var första årer för oss tilldelades vi 
division 5 D. Ocr började helt över förväman och våra 
tre första matcher gav full utdelning, alltså sex poäng. 
Sämre blev det mot slu tet då vi på de sista fyra matcherna 
endast lyckades bärga tre poäng. Med våra nio poäng lyc
kades vi i alla fall komma på "medaljplaH" och slutade 
som trea. 

Bortsett från Ingvar Sandstedt, som sköt bäst och jiim
nast, får man anse laget var jämnt. De individuella re
sul taten blev i genomsnitt: 

Ingvar Sandstedt 164 p, Fred Swanling 156 p. Urban 
Johan sson [56 p, Nils Friman 155 p sann Harry Fri 
man 146p. 

Malc/)rfSII/lat: 

Amatör - S.A.P.K. 
Amatör - Gen. MOlor .....••.•..... 
Amatör - Sth. Lvf ............. . 
Amatör - OSS .............•.... 
Amatör Sundbyberg .............. . 
Amatör F 2 ........ . 
Amatör Kommunal 

Ser/fm slutställlllTlg: 

Sundbyberg 3 . . . . . . . . . . . . 6 
F 2, 2 .................... 6 
Amatör 
OSS 4. .. 
Gen. Motor 

. . . . . . . . . . . 4 
4 
4 

Kommunal 4 .......... 2 
SAPK 4 ......... .. . . . 
SthU.,3 ....... . 

6 

2 P 602 
2 P 622 
1 P 620 
O p 643 
l P 646 
O P 630 
1 P 638 

13 4652 
12 4533 

2 9 4412 
3 , 4496 
3 8 4476 
; 4 4343 
6 2 3911 
7 O 4135 

Upprop 

ME DDELAND EN FRAN 
IDROTTSKOMMI TTEN 

All Stockholms Amatör Förening är en skytteförening 
med gamla anor är allom bekant. Men från början är den 
bktiskt startad som en idrottsförening. 

Som Du kanske sett i programmet finns det en avdel
ning för idrott, nu närmast serietävlingar och oriente~ 
ring. Dessa tävlingar har givetvis alla amatörer utan 
extra medkmslvgifter rätt lU V.lTl med på. Om Ou tyc_ 
kn att just Du ime :ir någon idrottsman och att Du inte 
kan nå n~gra fina resultat mcn änd.'!. tycker om idrott -
dl.'t :ir jUM Dig vi vill ha med i vh krets. 

Vi strävar inte efter an nå så fina resultat S0111 möjligt. 
Vi strävar efter ln träffas, tävla-motionera under ge
mytliga former, an genom åren bibehålla en god spänst. 

Genom handikapberäkningar, varigenom olika ålders
grupper får olika poäng, är det inte någon nackdel -
ibi3nd snarare tvärtom - att \'ara något till åren kom
men. 

Det finns liksom i skyttet mång3 traditionsrika, värde
fulla pris an kämpa om, men det ,'ihigaste är som sagt 
gemyt och m~let en god spänst - välkommen i "ar krets! 

Amatörföreningen bjuder i år som förr om åren på ett 
rikt urval av tävlingar i bllnd annat gevärsskytte, pismI
skyne och idrott. 

Idrotten - fri idrott, orientering, skid löpning m.m. 
är en härlig avkoppling - för :m inte tala om duschen 
eller b.mun efter fullbordad tr:iningsrunda. 

VI 11<1 saknat Dig! Kom med på näSta evenemang - i 
~kogt'n eller vid längdhoppsgropen. 

StOckholm i maj 1963. 
För Idrottskommitt~n 
B. Löwenhielm tel. 2 1 7442 
N. Nyl~n ,. 113959 
N. Frirnan " 827673 

O rienterarna och gu!socen 

Svenska Orienterin~sförbundet avlyste som bekant alla 
täv lingar under våren 1962 på grund av elI besvärlig gul
sOlsepidemi bland oriemerarna. Hur gick det nu med epi
demin? Hasse Hedlund, Orienteringsförbundeu sekrete
rare och känd som framsdende skärmlctare pK 30- och 
..O-talen svarar: 

- Bra: Inget nytt fall har inträffat sedan juni 1962. Så 
vi hoppas få bukt med epidemien, som verkligen gett oss 
bekymmer. Kanske sjukdomen remav är motad definiti,·t, 
1l1rn naturligtvis är vi ännu långt ifrån säkra på det. Men 
för ~·tt år sedan, då hade vi bara under perioden decem
brr-janu.\fi mellan 100 och 150 lIya fall. 

- Ni tog en livligt appl~derar och säkerl igen klokt 
steg 1962: avl yste alla tävlingar under vårsäsongen. Den 
åtgärden har allts~ verkat i rän riktning? 

- Säkert. Tävlingsuppehållet hindrade Smittans sprid
ning och blev till sammans med de tävlingsfria sommar-

p 
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månaderna en lång återhämmingsperiod, som täckte in
kubationstiden för eventuellt infekterade orienterare. Pl 
så sätt behövde man inte befara an nlgon som drogs med 
smitta från en tidigare tävlingssäsong skulle blanda sig 
med andra tävlande vid hösttävliugarna 1962. 

_ Och höstsäsongen blev gulsotsfri - tack vare an 
också en rad andra sminoförcbyggande åtgärder sattes in? 

_ Troligen. Det betydande ekonomiska stöd vi fick 
gjorde det möjligt för o~ an vid höstens tävlingar till
handahålla en nyn slags tvänningsanordningar: vanen 
pumpades upp till målplatserna och tävlingsdeltagarnas 
I\'ättning skedde under rinnande och avrinnande vatten. 
~Den onda cirkeln" som man tidigare skulle kunnat tala 
0111 då tvänning skedde i en sjö ellt'r tjärn och då smitta, 
enligr vad man [fon sig förstå, spreds genom vannet, 
hade brutits. Vi fick ocks~ medel för att bedriva hygiell
propaganda. Till saken hör att nya föreskrifter i fråga om 
tävlingsdräkt infördes. Det blev inte längre tillhet att 
tävla i dräkt 50111 Jämnade armar och ben bara. Detta 
för att inte skråmor och rispor, som tycks ha vari t inkörs
portar för smina, skulle uppstå. 

Kan f.ö. tala Om att vi reserverat medel så att "i även 
i år kan använda de rationaliserade tvätt'llingsanordning
arna m.m. 

Hur många tävlande "ar med i leken under hösten? 
- C:a 25.000 av förbundets nära 30.000 aktiva. 
- Går orienteringssporten framåt, blir ni fler och ner? 

Eller går ni bakåt i dessa bekvämlighetem och motoris
mens tider? 

- Vi hävdar oss väl, varken tappar eller vinner juS! 
nu. Medlemmarna beslår av frilufuälskande personer som 
illle överger sin kära sport. Orienteringen bjuder ju ocks5 
h:i rJig - och lämplig - motion för alla. vare sig den skrr 
i tävlingssammanhang eller ej. 

- Då skall vi önska att allt fler börjar motionera med 
karta och kompass, gärna i Orienteringsförbundets h:ign. 

KASSAFÖRVALTAREN 

UPPMANAR 

ALLA MEDLEMMAR 

ATT 

SNARAST BETALA 

ÅRSAVGIFTEN 

POSTGIRO 51641 
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N. S. NILSSON IN MEMORIAM 

JUSt när sista handen läggs vid detta IllcdlC'msblad in
gir meddelandet om Nils S. Nilssons bortg!ng. Dödsbu
d~t kom icke oväntat. Sedan nlgon tid ti llbaka stod det 
kbrt att sjukdomen var av sådam art att dcn icke kunde 
leda till hälsl. 

Amatör har och har haft m!ngl vänner, mlnga för 
vilken föreningen och kamratcrn:.t betyn mycket. Till 
dem hörde Nils Nilsson dkr N S som han llldd bI
lades bland kotmraU'rna i föreningen. 

Han inskrevs i föreningen år 1932. Det dröjde inte 
länge förrän hans villighet an hjälpa till, hans stora in
tresse för skyttet och hans trevliga och behagliga sän 
gjorde au han togs i anspråk för skilda befattningar som 
klubbmästare, som skjutchef, som vice ordförande och 
som nyrdsdedamot utan särskild funktion. Under en 
llng följd av år var han även redaktör för medlemsbla
det. Alla dessa uppdrag fullföljde han på en föredöm ligt 
S~It. Aven om han egentligen inte hade tid tog han sig 
tId. Behövdes hans hjälp eller hans råd i ärenden dler 
frå gor som inte direkt ålåg honom, alltid var han villig. 
Det var inte bara kvantiteten av hans arbete som impo
~(fade, det var kanske i än högre grad kvaliteten. Den 
Ingav respekt. När N S fr amförde sin lsi kt på ett St y
rdscsammanträde då lyssnade alla ti ll vad han sade och 

det huades nog inte många beslut i litet mer kontrover
sidla fdgor mot den åsikt som han framförde. H an var 
inte rädd an säga sin mening och han var inte rädd för att 
- i vart hll när det gällde hans närmaste vänner _ 
tala om när de burit sig illa åt. Vid flera tillfällen tog 
han mig i upptuktelse: "Aven om du har rätt behöver 
du vät inte ta i på det sätt som du gjorde •. 

N S var också en uppskattad medlem av I3ridgegub
barna, denna sammanslutning inom föreningen som till
fört föreningen så många priser. 

För sina förtjänster har han Hu mottaga slväl sin 
hemorts skytteförenings i Hdland guldmedalj som Ama
tör Föreningens och skyueförbundets guldmedaljer. Han 
var även innehavare av överstyrelsens förtjänstmedalj i 
silver. 

Men dC't lr icke endast på styrelseplanet och som ar
betande medlem N S gjorde sig bemärkt. Han var dess
likes en mycket god skytt och allra bäst trivdes lun med 
stående skyttet, den skjutställning som dc flesta tycker 
är mest besvärlig. H ans kanske mest uppmlrksammade 
framgång var när han på riksskyttetävlingen 19S0 vann 
ståendClävlingen. Under många ar hamnade som regel 
vandringsprisen i stående hos honom. 

Likvisst är det inte allt detta som vi i första lund min_ 



STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

MEDDELANDEN FRAN 
STYRELSEN 

Nya medlemmar 
Följ,mde nya medlemmar lur in va lts i föreningen: 

Den 21/4 1963: Ingenjör Urban Jangebring, teletekni
ker J an-Olov Wall. 

Dm 9/9 /96): Lennart Bergman, Hugo Eriksson, stud. 
ThoJnJS Fa lk, banktjänsteman T horbjörn Falk och nud. 
Göran $ewerin. 

De hälsas alla hjärtligt välkomna i före ningen. 

.;: ~: .;: 

Höstens prisutdelning 

Vid föreningens prisutdelning med middag den 24 
oktober deltog flera medlemmar i den aktiva damklubb 
föreningen har. Man ville imroduecr:. lotteriet p! dc 
knlp och knep damklubbens medlemmar pysslar med pl 
sina sammanträden eller rärt:He sagt symöten. Lotteriets 
överskott kommer som framg.ir av artikel p! annan 
plus att överlämn;ls till för en ingen. Föreningens ord_ 
förande Benil Rönnrnark skötte p resentationen av lot
tcriCl med sIdan br.wur an det omedelbart strömmade 
in " klöver •. 

Middagen med cirb 30 deltagare lu under god stäm
ning. Föreningens klubbmästare Eric Thor vet vad som 
fordras för att det skall bli trevligt. Den här gl ngen pre
senterade han en liten förtjusande s3ngerska Mirjam 
Grunden som på ett utomordentligt m;vligt sän under
höll med sång. Både Evert Taube och Vita Hästen fanm 
pl repcrtO;lren. 

nas, när vi tänka på Nils N ilsson. J ag tror dCl är hans 
vänsälla väsende. När han med vänliga ord hälsade på 
en ny medlem av föreningcn. När han hjälpte ung:. SkYl
ta r till räna på skjutbanan. Själv har jag många glnger 
nästan med avundsjuka beundrar hans fö rmåga att finna 
de rätta orden. H an trivd<:s utomordentligt väl i kamrat
kretscn, icke minst när det skämtades flIt vlldsamt. 

Ha ns imr<:sse för fö reningen b<:stod oförminsk.:n ti ll 
hans sista dagar. När jAg sista gången besökte honom, 
uttryckte han sin stora glädje över den Swutlingska do
nationen och vi samtalade länge s!väl därom som om an
nat som hänt inom föreningen. H ;ln hann även få den 
hälsning som vi sände honom fdn prisutdelningen tvl da
gar före hans död. 

Stockholms Amatör Förening har sorg. Vi ha för lorat 
en god kamrar, en värdefull arbetskraft, en man vars 
intresse för föreningen och kamraterna var utomordem
ligt Stort. Vi Stl alla i tacksamhetsskuld till honom och 
vi kunn;l inte visa det på bättre sätt än att vi alla var 
och en efter ~ in lörm.igJ. hjälpas l t att föra föreningen 
framh i den anda som Nils Nilsson var en s!dan för
nämlig representant fö r. Med tacksamhet och ak tning 
skola vi minn :\S Dig. 

B. Enar Gardell 

Prisutdelningen gick snabbt under Benil Rönnmarlu 
vana ledning. Genom en liten extra plStöming till dc 
ungdomu som hade priser att hämtA h~de räu Ollnga 
kommit sl att dc pcrsonligen kunde Il emot lönen för 
sin skyu emÖ<b. 

K vlllen avrundadcs kring kaffeborden och grogglasen 
med prat om skytte_ och idrombflvader. Dtt har för_ 
sports ;ltt nattsudd förekom. 

Roth 

Bertil SWllf/lings dOl1atiousfoml 

J nästkommande redogörelsc fdn kassaför valtaren 
kom mer bland föreningens tillgångar att redovisas en ny 
fond " lJutil Sw.lrtlings donationsfond ... Berri l Swartling 
ii r en försynt och anspråkslÖs man, som inte vi ll att det 
skall göras något väsen av hans gåva. Jag ber honom om 
tillgift för 3ll jag kanske i någon mIn ieke rättar mig 
efter denna hans önskan men det är så att, när det hän_ 
der något riktigt roligt och för föreningen utomordentligt 
glädjande och betydelsefullt, är det SVlf[ an Inte få dc:la 
med sig av denna glädje till ;I lla kamraterna. Fondens 
storlek skall här ej nämlllS men jag tror inte au jag ur 
fel om jag säger att det är den största glva föreningen 
fln genom tiderna. HäniII kommer att villkoren för 
användningen av donationsmedlens avkastning äro jUst 
sIdana, som end;lst den kan bestämma som förstIr vu 
pengarna blSt behövs. Egentligen skulle det sk rivi ts be· 
rydligt myeket mer men jag törs inte dra alltför ston 
v:':xlar pI vän n~n Berti l Swartlings öv~rseende. Dessa 
rader äro icke heller avs~dda att utgöra ett sl ,lit säg~ 
officiell r rack frl n föreni ngen men de ärn en rack fdn 
allJ. kamraterna och icke minst fdn en gammal Vln 
(rln skol1ren. 

B. Enar Gardell 

.;: .:, .:' 

LOTTERIET 
Höstens lottförsä ljning tog sin början vid prisutdel. 

ningen den 24 okt. och är nu i full gång. 
Bland vinsterna, vilka alla blivit sbnku ;IV Da m

klubbens medlemmar, märkes 

Ryamatta ....................... . v:irde 500: -

V:iggspcgcl ...................... . . • 100:-

T abletter, 6 st ..................... . lO 60:-

l lakan + 2 örngott .. ......... ...... . 50: -
Fcstremsa ........... . .............. ,. 50: -

Ytterligare JO vinster till en sammln[agt värde av 

1.150: -. 

Lotterna kostlr som v.mligt endast I krona nycket och 
finns häftade i block om 10 stycken. 

Ikstä llning sker enklast genom insättning av beloppet 
på Apoteket Bävt:rns i Stockholm postgiro nr 5 8079. 

Angiv tydligt avsä ndarens namn oeh adress samt skriv 
,. Iotter,. på kupongen, så kommer dc säkert som eu bre\' 
på posten. 

Brrtil RÖlIlImark 
Lottericts föreståndare 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

MEDDELANDEN FRAN 
GEV ÄRSSKJUTKOMMlTTJlN 

Spegeln 
Följ;lnde skyttar ha fullgjort kompetensserier för klass 

55: Carbonnier, Everhed, Nils Gardell, Hagberg, Haldo 
Hurtig, H. V. Johansson, Johan M;lgnius, Nils Magnius, 
Dlvid Ingevall, Ols~n, Sven Pettersson, Erik Svensson. 

Följande skyttar ha uppfyllt fordringarna för l flals
mlrke: Hans Mdander, Torsten Nilsson, Bcrril Rönn
mark, H arry FrinlJn, Nils Friman, Sven Diedriehs, Pauls
son, Burman, Olof H ul t, Gen Ljungberg. 

Guldmärke ha klarats av de tre bröderna Göran, Len
nlft och Rolf Ingevall. Silvermärkesfordringarna ha upp_ 
fyllts av Hugo Eriksson och Oberg och bronsmärkes
fordringarna av GÖSta Zachrisson. 

I övrigt ser spegeln Ut så här: 

Mästarmärke 
liggande sna bbserie 

Hans Mdander , , , , 
Pa Naumburg , 
Torsten Nilsson x 
Conny N iring , x , x x x 
Erik Rislund x x x x 

ställningsserie 
, x 
x , 
x x 

x x x 
Iknil Rönnmark x x: x x x x: x x: 
Jon;ls Waern x x x: x 

Guldmärke, år/alskompetem 
Henry Ax~n x x x x x 
Torsten Dahlin x: x 
B. Enar Gardell x x x x: x 
Ulf Hultkrantz x x x x x 
Folke Johansson x 
Emil Lagergren x x x x- x 
Evert Svensson x x x 
Erik Thor x x x-
Yngve ZachriSSOI1 
N. G. Nilsson 

Silvermärke 
C-E. Bylund 
Mona Stahl 
Erik Stubcrt 

Bronsmärke 
Rolf Oding 
Göran Sewerin 
H~ns Hellbom 

x x , 

x , 
x 

x 
x x 
x 

x x x 
x 

x 

, x x 
x x x 

x x x 
x 

För dc tvl sis tnämnda klasserna erfordus 6 liggande 
serier och 3 soabbserier. 

Ar det nIgon som vet eller tror sig ha fler scricr eller 
SOm skjutit i sin korporation cllcr annorstäd"$ torde han 
llleddc1;1 detll till skjutkommitt~ns sekreterare N ils GJr
dell, Storgatan 44, Stockholm O. Tel. 6112 17. 

I Ungdom! SM deltog Erik Rislund och skötte sig där 
med den äran. 1 huvudt:ivlingen kom han på I J :de platS 
med 92 poäng. I mästerskapstävlingen placerade han sig 
p3 11 plats mcd IS} poäng. Allt som a[[t deltog liS 
skyttar fdn J 5 skytteförbund i detta fi.irsu ungdoms· 
llIästerskap. 

Våm/färden 
I föreglende nummer av medlemsbladet meddebde vi 

resulta ten frå n mästerskapStäv lingen, där Haldo Hurtig 
blev ffilsterskyu i fältskjutning, och lov:lde alt 3terkom
rna med resultatlistan i övrigt. Den följer här. 

Kl F 5. I. H. V. Johan)son 25 tf , Z. Nils M;lgnius 25 
tr, J. Johan Magnius 22 u , 4. Erik Svensson 21 tr. 

Kl F Vet. I. Emil Lagergren 17 Ir, Z. Harry Friman 
17 tro 

Kl F · .. 1. N ils Friman 22 tr, l. Sven Pettersson 19 tr, 
J. Conny Niring 17 tr. 

Vlrutfärden försiggick i samband mcd fö rbundets fä lt
skjutning den 26 In;lj. I lagtävl ingen slog Amatör Skarp 
6 med 110 mot 96 rr och leder nu div. 11 med 10 eller 
full poäng, närmast följd JV Bromma- Vby på II p. 

Kompetensfordringar: Kl F 5 n t r, Kl F 4 19 tro 

FörbIllIdsfältskjutningen. den 13 okt. 1963 
Amatör slog Skarp 4 med 113 mot 92 tr och ledn 

all t jämt serien med full poäng el ler 12 p. 0 & näsu lag 
Bromma-Vby har 8 poäng har Amatör vunnit serien obe_ 
roende av resulta tet p& sista tävlingen. Dessb:iure blev 
visiten i div I l av kort v3raktighet. J huvud tävlingen 
kom fö reningslaget Pl femte phu. Resulut: 

Kl F 5. 6. P. Naumburg 27 tr, H. H urtig 23 tf, Johan 
Magnius 13 tr, H . V. Johansson l2 tr, Sven Pettersson 
20 tro 

Kl F 4. 4. N. Naumburg 26 tf, L Carbonnier ]g t r. 
Kl F Vet. 3. Y. Zaehrisson 2-l tf . 

Kompetensfordringu: Kl F5 _ 12 tr , Kl F4 _ 19 tro 
Kl F3 - 17 tr, Kl Fl - 16 tro 

Ar det n!gon ti lläventyrs som inte uor p! olyclut;llet 
13 m1 holn begrunda denna h:indcl)e frln f:i1t)kjutn;ng~n 
den 1.3:de. Nisse Gardell hade l3:de pltrulJen, J}:de 
figuren och sköt 13 träff. Dl han h3de 11 ((:iff på de 
Ivå första målen, f ick han inte skjuta mer än 2 träff p~ 
de tre !tersdende målen, vilket ockd . Iyckades_ ! 

FörbllJldsjältskjutllillgell del1 27 okt. /963 
Amatör slog Bromma-Vby med 109 mot 89 träff och 

lur därmed defini tivt vunnil serien med 14 pOJng, d. V. S. 

seger i ;Illa skjutningarna, och 724 uäff. Närmast följde 
Skarp 6 med 8 poäng och 682 träff. Segern var allrs& 
övertygande. Nlgra prislistor ha i skrivande stund ej 
hunnit komma föreningcn tillhanda men tidni ngarna re
dovisa följande bättre rcsulm: 

Kl F5. 2. P. Naumburg 27, 8. Nils Magnius 26, J ohan 
Magnius 22 träff. 

Kl H. 5. Nils Gardell 2J, 17. L.-Å. Karlsson 21 träff. 
Kompctensfordringar: Kl FS 21 tf, kl F4 18 tr, kl 

F3 19 tr, kl F2 18 tf. 

Hågadalstriiffen 
I denna årl igen återkommande slOrt:ivl ing i f:iltskyne 

lyckades Nils Naumburg bäH av am:nörerna, då han 
beladc tredje plats i klass 4 med utmärkta J 1 träff. He
derspris fick vid;J.fe Johan Magnius för 30 träff Oell 20:de 
plats i klass j samt Nils Gardell, Will hade samma pla
ceri ng i kim 4 men med 26 träff. I övrigt var 25 träff 
populärt bland föreningssky turna men der.ls placeringar 
vet vi inte än, då någon prislista ej kommit oss tillhanda . 
Laget kom på II :te platS och fick hederspris. 

J 
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ERIK SVENSSON MÄSTERSKYTT 
Vädret var ur skyu csynpunkt icke det allra blsu vid 

föreningens hsprisskjutni ng, d! en ~vlrande och ryc
kig vind försvå rade skjutningen. Mest ~vlirande var dec 
kanske för mästerskapsskynarnas serier i knäsdende och 
stående. 

Erik Svensson, som förra året st.lnnJde på :lndTl. pbts, 
tog i !r en övertygande seger med hela 7 p före n~r
mastt' man. 

Efler fönta omgången !cdde C:ubonnier med 9.1 p 
följd av Nils Gardell med samma poäng. Hl"reftt'r följde 
Erik Svensson, Benil Rönnmark och David Ingevall med 
91 p, Yngve Zachrisson 89, Johan Magniu s, Haldo Hur
tig och Sven Pettersson hade 84, Benkt Evcrhed och Hen_ 
ry Ax~n 8.1 p. 

I nästa omgång, 5 skolt i knästående och S skon i St:i
ende, klämde Erik Svensson i med 46 poäng och därmed 
var Slken i det närmaste klar, då Benil hade 41, Car
bonnier och David 40. Nils Gardell var ur leken 0111 

mlisu:rskapn med en svag serie på 3S p. Till sisu. om
gången kvalificerade sig följande: Erik Svensson U7, 
Carbonnier U3, Rönnmark U2, Ingevall UI och Gar
dell 128 poling. J siua omgången gjorde Erik Svensson 
inga misstag och kunde komfortabelt ta hem en vllför_ 
tjänt seger. 

I tävlingarna i övrigt var det framför allt en man i 
vardera av de fyra högsta klasserna som utm:irku: sig. 
För au börja med tredje klassen sköt Göran Ingev:dl 95 
poäng med åua lior i de b!dl snabbserierna. Tyviirr kom 
han i tidsnöd med sista skouet, som blev en seX.l. Hade 
alla klasser rlknats gemensamt hade Göran kommit p:i 
and(:l, plats. Fjlirde klassen dom;n~r~de.~ ~v f:arhnnnier , 
som vann huvudskjutningen på 68 p och dubbelserien 
9J p. I veteranklassen vann Dlvid In gev:lll huvudskjm
ningen med 71 poäng och dubbelserien med 91. 

I femte klassen var del Nils Gardell ~om lyckades 
bäst. Han V:lnn snabbserierna med 99 poäng, dubbel
serien med 9J och kom tvåa i huvudskjumingen med sam_ 
ma resultat som segraren Erik Svensson eller 72 poäng. 

Rt:$ultat: 

H uvudskjutlJiugel1 
Klass 5. l. L. Erik Svensson 72 p, 2. Nils Gardell 72, 

3. H. V. Johansson 70, 4. Berti l Rönnmark 69, 5. Conny 
Niring 68, 6. Jonas Waern 68, 7. Johan Magnius 67, 
tI. Haldo Hurtig 67. 

Klass 4. 1. Louis Carbonnier 68, 2. Åke Paulsson 64. 
Klass Veteran. l. David Ingevall 70. 2. Sven Died

richs 66, J. Y. Zachrisson 66, 4. Henry Ax~n 56, 5. 
Even Svensson SJ. 

Klass 3. l. Görln IngevllI SS poäng. 
Kl ass 2. I. Hugo Eriksson 72, 2. BertilOberg 70, J. 

Erik Stuben 61, 4. C. E. Bylund 61. 
Klass l. l. Gösta Zachrisson 1J7, 2. Rolf Oding 1.l2, 

J. Göran Scverin 123. 

EXlrtllävlillg 1. T vå mabbserie,. 
Klass S. I. Nils Gardell 99, 2. Bertil RönnmlTk 95, 

3. H . V. Johansson 9J, 4. Sven Pettersson 91, S. Johan 
Magnius 90, 6. Conny Niring 90, 7. Erik Svensson 89, 
II. Haldo Hurtig 86. 

Klass 4. 1. Erik Thor 95, 2. Louis Clrbonnier 93, .l. 
Ulf Hultkrantz 90. 

Klass Veteran. 1. Yngve Zachrisson 94, 2. Da~-Td Inge_ 
vall 9J, J. Evert Svensson 90, 4. Enar G:uddl 85, S. 
Sven Diedrichs 84. 

Klass J. I. Göran Ingevall95 poäng. 
Klass 2. 1. Bertil Oberg 92, 2. Hugo Eriksson tl6, J. 

e. E. Bylund 84. 
Klass I. !. Gösta Zachrissol1 91, 2. Rolf Oding 82, 3. 

Göran Sev((in 80. 
Klass Junior. l. Fredrik Olin 62 poäng. 

T iivlillg 2. Dubbelserie 
Klass L L Nils GudelI 93, 2. Erik Svensson 91, J. 

Bertil Rönnmark 91, 4. Johan Magniu) 84, 5. Haldo 
Hurtig 84, 6. Sven Peuersson 84, 7. Benkt Everhed 8J, 
8. Jon:ls Waern 83. 

Klass 4. I. Louis Carbonnier 94,2. Ulf Hullkr.tntz 79. 
Klass Veteran. 1. David Ingevall 91 , 2. Yngve Zlch

risson 89, 3. Henry Axl:n 83, 4. Sven Diedriehs 82, S. 
Evert Svensson 74 . 

Klass 3. 1. Göran Ingevlll69 pOÄng. 

Mästerskapet 
I. Erik Svensson 
2. Louis Carbonnier 
3. Benil Rönnmlrk 
4. David Ingevall . 
5. Ni ls Glrddl 
6. Hlldo Hurtig 
7. Yngve Zlchrisson .. 
8. Johan Mlgnius 
9. Benkt Everhed ... 

10. Henry Axen 
11. Sven Pettersson 

Vandringspriserna 

91 +46+40= 177 p. Mämrsk. 
93+40+J7 = 170 p. 
91+41+36 : 168 p. 
91+40+J6 = 167 p. 
93+3S+35 = 163 p. 
1I4+33= IH p. 
89+33 : 122 p. 
84+36 = 120 p. 
83+34 = 117 p. 
83+29 = 112 p. 
84+2S = 109 p. 

Kaknäspokalen: 1. Nils C;lrdelJ 72, 2. Erik Svensson 
72 p. (Särski ljning sker eher första serien i m:istersbps
omgången.) 

Rosersbergmllriken: l. ils Gardell platssiffra 4, 2. 
Benil Rönnmark pi 9, 3. Erik Svensson pi 10. 

Åtvidabergsfatet: l. Louis Carbonnier pi 4, 2. Ulf 
Hu ltkrantz pi 8. 

H arry Frimans vpt: l. David Ingevlll pi 4, 2. Yngve 
Zachrisson pi 6, 3. Sven Diedrichs pIll. 

KÖP LOTTER I DAMKLUBBENS LOTTERI! 
Lottbeställningar genom insättning på Apoteket 

Bäverns postgirokonto nr 58079. Priset är 10 kr per block 

STOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Seger för Amatör i lag och individuellt i 
förbundstävlingen 

Förbundstlivlingen blev en )wr framg!ng fö r före· 
ningen, som vann lagtävlingen med 71,40 poäng i genom_ 
snitt. I laget deltogo Nils Magnius, H. V. Johan)son, 
K~i p_Ols~n, Nils Gardell och Erik Rislund. Hiirj:imte 
Vlnn Nils Magnius huvudskjutningen och H. V. Johans
son belade tredje plalSen. I extratJvlingen kom H. V. pl 
fjiirde platS och Nils Magniu5 på femte. Som synes hade 
dess;!. bldl en utOmordentligt Iycbd dlg. Flerulct av 
fören ingens mästerk lasskyuar hade godkända kompctens_ 
~crier för riksmedaljen. S!vitt vi vet blir det icke mindre 
:in tre guldmedaljer, nämligen Erik Svens50n, N.-O. Hag. 
berg och David Ingevall. 

H uVlldsk jUllli1l gen 

Kl 5. Nils Magnius 74, H. V. Johansson 74, K. P-Ol
sen 73, Johan Magnius 70, N.-O. H~gbcrg 69, 13. Rönn. 
nl.lfk 69, Erik Svensson 68, Nils Glrdell 68, Erik Ris
lund 68, H. Hurtig 68, S. PetterSSOn 67, J. Waern 64, 
C. Niring 62. 

Kl 4. Tomen Nilsson, N. G. Ni lsson och Hans Me
!lnder, lila 65. 

Kl V~l. David IngevllJ 65, B. E. Glfdell 62. 
Kl J. Rolf Ingevall 68, Göran 'ngevall 6.1. 

Extra t iivling J+ J+ j 

Kl J. H. V. Johansson 1.l9, N ils Magnius U8, Benil 
Rönnmlrk U6, Erik Svensson 134, N ils Garde:! 1J2, K. 
P.QlsCn 129, N.-O. Hagberg 126, S. Pemmon 12S, H. 
Hurtig IZS, E. Rislund 12!. 

Kl Vet. Dlvid Ingevalll2!. 
Kl J. GÖr;!.n Ingevalt US, Lennart IngevllI 129, Rolf 

Ingevall 128. 
I IlllStersbpstävlingen lyckades endast Nils Magnius 

komma med i sista omgången, där lun placerade sig 50111 

Il :tl: mln med 177 poäng. 
Ty~';irr klickade tävlingsregin på ltskilliga punktcr. 

Oturligt nog var del flerl amatörer som råkade illa ut. 
Till dem hörde Haldo H urtig, Erik Svensson Bertil 
~önnmark och Erik Rislund. Hurtig hade kVllifi~erat sig 
till mästerskapet enligt de utfärdade bestämmelserna men 
fick likvisst icke deltaga. Med all sannolikhet hade Erik 
Svell5.~n ava~cer~t åtminstone till andra omgången, om 
mukorerna ej gl6rlll att anteckna en del av resu!t.w:t. 
8mil Rönnmark hlde samma otur. Rislund beordrades 
sk~U(a. om och ~köt mycket bn men fick ej räkna om
skJutningen. SI nog fanns der ankdning till missnöje. 

Riks,kölden 

.. R;k~.skö/den blev icke någon större fr.lmgång för Ama_ 
tor. Forstl laget kom endast upp till 39S poäng och and. 
rl Ilget hlde 392. Det var endast H. V. Johansson som 
kom upp till 140. Olsen hlde 138 Carbonnier 137 och 
!krtil Rönnrnark l J 5. ' 

Däremot sköne sig tredjeklassarna betydligt b:ime. 
R.olf IngevalJ hlde 145, vilket är storfint l"ven om den
n;t klass ej skjuter i slående. Vi gratulera. Brodern Gör;ln 
kom upp i 139 poäng. 

Ordföranden sportskyttemästare 
Bertil Rönnmark visade n!gol av sinl gamla tlkter i 

sportskytteuppgörelsen och tog hem mästersklpet före 
H. V. Johansson. Det blevalltsl de glmla gubbarna. som 
visade sig blst här. 

I. Bertil Rönnmark 

2. H. V. Johansson 
92 +86 +7.4 : 252 

86+82+8 1= 249 
.l. Benkt Everhed ....... ,., .... . 

4. Erik Rislund ................. . 

5. L. Carbonnier 

6. N ils Gardell ............ . 

7. Haldo Hurtig 

24. 
87+87+69=24.1 

H9+79+72=240 

88+80+72=240 

92+69+63 = 224 
Utom tävlan sköt Pelle Nlumburg 249 po:ing. 

Stockholms-Tidningens riksskyttetävJing 

Följlllde resultat uppnlddcs: 

Kl L Bertil Rönnmark 247, Johln Magn iu5 246 Per 
Na umburg, Nils Magnius och Sven Pettersson 24;, H . 
V. Johansson 242, &nkt Everhed 240, Erik Svensson 
239, Conny Niring 2J8, Hlldo Hurtig 219, Eri k Ris
lund 237. 

Kl 4. Nils Naumburg 242, N. G. Nilsson 241, Hans 
Melandcr 209. 

Kl Vet. Henry Ax~n 237, David Ingevall 2.13. 
Kl J . Lars Magnius 236. 
Kl 2. BertilOberg 226, H. Eriksson 199, C. E. By

lund 189. 
Denna gång hade föreningen inte tur med lagslmman. 

sättningen, dliagn endaM uppnådde 1208 poäng. l laget 
sköt Joh:lIl Magnius, Pelle Naumburg, Nils Magnius, 
Erik Svensson och Erik Risl und. Däremot var turen mer 
bev!l:en med sammansättningen av hemvärns laget som 
bland i7 Swckholmslag pbcerade sig på andn plats. 
I laget deltog Johan Magnius, N. G. Nil~son och Erik 
SvenSSOIl och lagresul talCl var 726 poäng. 

Serietävlingen 25 skon i ligglnde 

l. Lars Magnius ..... 4.7 (därav handicap 22) 
2. Bertil Rönnmark ........ ..0 
J. J ohan Magniu~ .......... '88 
4. B. Oberg ..... ........ . '88 (därav handicap )4) 
5. Henry Axen . ........... 48J (därav handiclp 8) 
6. Sven Pettersson ........ 48J 
7. H. V. Johansson ........ '80 
8. D;!.vid Ingevall ...... .... 47' (därav hlndicap 8) 

•• H. McIander ............ 416 (därav handicap 8) 

De akademiska riksskyttetävlingarna 
Vid de akademiska riksskyttCllvlingarnas flJtskjut

ning i Göteborg den 3 november 1963 tog Nils Gardell 
mästerskapet på 38 tr. av 42 möjliga. En god oeh gläd
jlnde pr~t.ltion i en tävling, där Amatörs akademiker 
har gamla traditioner an försvara. [ tävlingen på 30 
skott hade Gardell 28, Carbonnier 28 och Lars-Ake 
Karlsson 27 tro Vågar mln hoppas på en forcsättning i 
föreningens fältskyttdag med lika brl resultat? Vi får 
se - !iterväxtcn verkar i llb händelser säkrad. 

! 
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Riigbeimers ocb Mout gomer)'s priser 

ArelS andra tävling om dessa priser Slmlade även den 
tU rätt stort anu.l ddugare, ehuru ej fullt si många 
som vid våromgången. 
Resultat: 

l. lknkt Everhed 69, 2. Nils Magnius 65 , 3. Erik Svens
son 64, 4. Iknil Oberg 64, S. Nils Gardc:ll 63, 6. Johan 
Magnius 61, 7. H . V. J ohansson 61 , 8. Hans Melande .. 
61,9. David Ingevall 59, 10. Benil Rönnmark 59, II. 
Göran Ingevall 57 poäng. 

Slum:su!met för året blev att Nils G:lfdell fick 111-

teckning i Montgomerys pris med 70 pOÄng. 
[ Riigheimers förnämliga pris dler rnttare sagt p riser 

samlade följande skym r poäng: Nils Gardell 10, Benkt 
Evtrhed 9, Bertilaberg 8, H . V. johansson 7, Nih 
Magnius 6, Lars Magnius 5 och Erik Svensson 4 poäng. 
Samtliga dessa skyttar erhåll a hederspris. Vidare f ick 
Svcn Diedriclu 3 och jonas Waern 2 poäng. Ovriga del. 
uga(e H nöja sig med l poäng. 

Kampen om priset har hl rdnat, då de bästJ efter före· 
gående års täv ling icke lyckades så bra i k "nnu kan 
mycket hända och många kan ännu kämpa om segern. 
Efter tre års tävlingar leder alltjämt Mdlnder men hans 
lörsprång h;!;r bliv it mind re. Poängställningen för de 
bänre är följande: Hans Mdander 19, H. V. johlnsson 
17, Nils Gudell 16, D;!;vid Ingevall 15 , H ;!;ldo Hurtig 
12, Lars M:lgnius 10, Benkt Everhed, Joh;!;n M:lgnius, 
Göran Ingevall9 paing. 

H. V. Johansson har avancc:rat feln fjärde till andra 
pins men störsu avancemanget svarar Nils Gardell lör 
som ryckt upp från tionde till tredje plats. 

I tJvlingcn om NordenstedlS pris fick Nils Gardell 3, 
Nils Magnius 2, Melander, Göran IngevJ.lJ och Lars 
M;!;gnius l poäng. Ställningen är nu den att Melander 
ledcr med 7 poäng, Nils Gardell och Nils Magnius h~ 4 
poäng, Gönn IngevalJ och Lars Magnius ha 3 poäng. 

Augustipokalen 
Denna tävling sköts i år med tu huvudskjUllling och 

en dubbelserie, dock med markering [ör liggande och 
ställningsserierna. H är blev det dött lopp mellan Nils 
Magnius och H . V. J ohansson, som båda hade 167 po:ing. 
Visserligen hade Nils Magnius 22 femmor mot H. V:5 
20 men särskjutning skall enligt stadgarn:l ske eftcr be· 
stämmclscrna för mästerskapstävling d. v. s. j skolt i 
knl'st3ende och 5 skon i stående. I skrivande mind hJ.f 
n~gon särskjutning ej skett. 

Resultat: 
Nils Magnius .............. . 
H. V. Johansson .... , . .. .. .. ..... . 
johan Magnius .....•.•.•.•...... 
Sven Pettersson 
Hans Mclander ........ , . 
Ni ls Gardell ................... . 
David IngevalJ ..... ............ . 
Bertil Rönnmark . 
Erik Svensson , ......... • •. •. ..... 
K. P·Olsen ..... ,. . ........... . 
N.·O. Hagberg .. . ............ . 
Even Svensson ..... , . . . .... . 
E. Lagergren .................. . 

6 

73+47+47 =- 167 
72+47+48 = 167 
7 1 + 44 +48 = 163 
72+45 +43 = [60 
69 + 43 + 44 = 156 
70+42+43 = 155 
68 + 46 +41 = ISS 
62 + 43 + 48 = ISJ 
71 + 39+43 = l SJ 
60 + 45 + 47 = 152 
58 + 45 +45 = [48 
52 + 41 +36 = 129 
54 + l7 +36 = 127 

Andra träuiugslävlingen 
Hir måste vi meddda en riittc!se från föreg3ende med. 

lemsblad, då Johan Magnius namn råkade falla bon. 
Resultatlistan för k l 5 skall se Ut så här: l. H. Huni 
74, 2. Johan Magnius 71, l. H. V. Joh:mssoll 71, 3. 8. 
Rönnmark 69. I övrigt hänvisas till fön:g3ende medlemL 
blad. 

Fiärde tränillgslävJingell 
KIS. I. H . V. johansson 70, 2. N.~O. Hagberg 70, 3. 

Kai P ·Olsen 70, 4. Nils Gardell 69, 5. j ohan Magnius 
63, 6. Bertil Rönnmark 62. 

Kl 4. 1. Hans Mclander 65. 
Kl 3. l, Göran Ingevall 60. 
Kl Vet. 1. David Jngevall, 2. Enar GJrdett 65. 
K I 2. \. Bertil Oberg 29. 
Magni us skytteskedar ha erövrab av N.·O. H agberg, 

Erik Svensson och H . V. johansson. 
Vandringspriserna ha erövrats av följande: Kl S. N.·O, 

Hagberg, Kl 4 och Vet. David IngevalJ, Kl l. Göran 
[ngevall, Kl 2, Bmil Oberg. 

Tredje ståeudelätJlhzgell 
Kl L l. Erik Rislund 40, 2. Nils Glrdell 39, 3. Erik 

Svensson 37,4. Benkt Everhed 36, 5. Johan Magnius 30. 
Kl 4 och Vet. I. Hans Melander H, 2. Sven Diedrichs 

H. 
D:.irmed äro priserna i sdendetävlinguna avgjordl så· 

lunda: 
Vandringspris kL 5. I. Nils Gardell 74, 2. Bertil Rönn. 

mark 72, 3. jonas Waern 67. 
Vandringspris kl 4 och Vet. l. Hans Melander 77, 2. 

Sven Diedrichs 67. 
V,l,SJ.kJ.nonell vann~ av Hans Mdandcr pI 102 poiing 

och linjebnonerna erövrades av Benil Rönnmark och 
Nils Garddl. 

Seriell/tllcbema 
Tyvärr visade det sig vara ett felgrepp JU uppskjut l 

en del :lV dessa tävlingar till hösten. Dl tävlingarna svlr. 
ligen denna tid kunna förläggas tit! vardagskvällarna. 
vis:\de det sig svå n att få plats med dem pi helgerna. 

Femte matchen Amatör 4S4-Celltnl 471 
Sjätte matchen Amatör 428-S & L w.o. 
Sjunde matchen Amatör 4S4-Skarp 8 W.o. 
1 femte tävlingen sköt Olsen 96, Nils GardeJl95, Ever. 

hed 89, Erik Svensson 87 och Hurtig 87. 
I sjätte täv lingen sköt H. V. j ohansson 92, Nils Gar· 

ddl 89, Carbonnier 89, Yngve Zachrisson 81 och David 
Ingew.lt! 77. 

I sjunde tävlingen sköt Nils Gardell 94, Carhonnic:r 
93 , H. V. johansson 90. Dlvid Ingevall 89. Yngve 
Zlchrisson 88. 

DN-bägare 
l Stockholms Skyttcförbunds Wtskjutningar har petIt 

Naumburg och Nils Magnius erövrat var sin DN·bägare 
för !r 1963. Tävlingen gäller de fyra bästa resultaten 
pl 3rets sj u förbundsfähskjutn ingar och bägarna :.ir 10 
till antalet. At t Pelle: Naumburg skulle ra en b;igare hade 
man liksom på känn. Han har ju synlls i prislistorna 
som publicerats i måndagstidningarna rltt ofta. Nils 
Magnius bägare däremot kom mera överraskande. Han 
f ick den tionde i hhd särskiljningskonkurrcns med flera 
Illan p! san1ma resultat. 

STOCKH OLMS AAf ATOR FÖRENJNGS MEDLEMSBLAD 

MEDDELANDEN FRAN 
PlSTOLSKJUTKOMMlTTf N 

Direkcör Bertil Swardings vandringspris j 
pistolskjutning av år 1963 

Tåvling om detta pris skall ske 8 g3nger 3rligen. Vid 
dessa {,1:vl ingar skall skytten r:.ikna sina 4 b:ista resultat. 
Dcn skytt som har högsta sammanlagda resu lt:Het är seg
ra re för året oeh Hr 5 poäng, den näst bastl 4 poäng 
o.s. v. Vid l ika årsresultat går den skytt före som har 
högsta rcsult3t vid sin sista tävling. 

T ävlingen påbörjas 1963 oeh fonsäucr varje år t. O. m. 
1r 1970. Efter detta års skjutningar sammanräknas skyt· 
tarnas platsSiffrrpoäng, varvid den skyn som erhåttit 
högsta poängen vinner priset för all t id. Vid lika poäng 
går den skyn före som har högsta årspoäng S, 4, 3 O. s. v. 
vid sin sista tävling. 

Alla skyttar 19a rält alt dclt;lga oavsett vilken skjut· 
klass vederbörande: tillhör. 

Vid varje tävling skjutcs tre 6·skottsserier mot natio
nell tavla, avstånd JO metet. 5 minuter per serie. Tre 
provskon före försll serien. Vid lika po:.ing särskillnad 
enligt Svenska Pistolskyndörbundets besrämmelser. 

Vid sammanräkning av skjuten poäng skall följande 
handikapbcsummclser tillämpas. Skytt i klass l erhåller 
tillägg av 30 % på bonskjuten poäng, skyn i klass 2 
erhlller tillägg av 1.1 %. Dessutom erhåller )kytt med 
arm~pistoJ 2 po:ings tillägg per 6...skousserie, oeh skyn i 
kIm .. övriga \';lpen .. l poängs tillägg. Däremot erhåller 
,kytt med revolver icke sådant tillägg. 

[ förra medlemsbladet redov isades för V;rCI15 pistol· 
skjutningar t. o. m. dcn J l mars. 

Den 7/4 avhölls GrimstJklubbarnas gemensamma fält· 
skjutning. Fem amatörer deltogo med följande resul tat: 

Ingvar Sandstedt 29 träffar i 12 f igurer, Olle H olm
berg 28/9, Nils Friman 27/ 10, Lenn:trt Sandmdt [9/ 11 
()Ch Ake Hcl lman ·19/9. 

Vid " Fyristräffens .. i Upsala pistolfällskjuwing den 
21/4 ddtoga endast fyra am:ltörer av vilka Ingvar Sand
,trot och Nils Friman lyckades bäst med resp. 28/ 11 och 
27/13. Ingen uppnådde fordringarna fö r standardmedalj. 

Nils Friman före11inge11s 1JJäSlerskyll i 
pistol f ältskiutllill g 

Kretsfältskjumjng med krrtsmästersklp avhölls den 
2.~/4 .vid j ärvJ.. Samtidigt avgjordes striden om vår egen 
forcnmgs mästerskap. Som segrare utgick Nils Friman. 
H~n sköt med pistol m!40. Detta vapen kr3nglar tyvärr 
t~tt ofra. Så även denna gång, vilket hindrade honom ltt 
n skjuta 6 patroner. Au tfOts dena få bästa resultalet 
fl r nog anses som en god prestation. 

Resul tlten blevo: 
l, Mästerskytt: Nils Friman 2l tro i 12 fig. 
2. Börje Berg 21/13 
3. Ingvar Sandstedt 16/10 
i. Harry Priman 15 /9 
S. Ake Hcllman 9/8 
6. Urban J ohansson 9/7 
7. L. S:\ndmdt 6/ 5 

Den 5 maj hade SAPK skolskjutning för kretscns före· 
ningu. l denna skjutning deltogo endast tvI amatörer. 
Nils Friman i klass II A 141 p. och Ingvar Sandstedt i 
klass II C 161 p. Resulmen räckte ej ti ll sundardme· 
dalj. 

F 2:5 skytteförening, Viggbyholm, ,Inordnade den 19 
maj den s. k. ,. Rosllgsträffen .. i Hägernäs (Nationell pis. 
tol fäl tsk jutni ng). 

Två amatörer deltogo, nämligen bröderna Sandstedt, 
av vilka den äldre, Ingvlr, med 29 tro i 12 fjg. belade 
12. platsen i klass II med 59 ddt. Detta resultat gav ho
nom ett hederspris och räckte till su.ndardmed.1li. 

Tandläkare Georg Fredrikso1Js v(lIldl'iugs. 
pris 4 V 1956 

Om dena pris tlvlade föreningens medlemmar den 25 
maj med tre serier mot internat. tavla och ue serier mot 
duellf igur. Varje serie med bara fem skott. Spänningen 
var stor emedan två man rcdan hade tvl inteckningar, 
nämligen Froorikson själv och j ohannesson. En inteck· 
ni ng v.llr hade Hugo Bergqvist, R. Lundqvist och Fred 
Swartling. 

Efter de tre llvclserierna Vlr st:itlningen följande: 
Swartling 133 p., johannesson och Nils Frim;!;n 129 p ., 
Ingv.lt Sandstedt 125 p. och Fredriksson 123 p. DueJJ
~kjutningen är emdlenid vansklig, särskilt lör dem, som 
använda automatvapen och dessa ej skulle fungera. En 
utebliven träff kan betyda en minus på 10 p. 

Slutresultatet blevemellenid au Gösta johannesson 
lyckades i ducllskjumingen och tog därmed sin tredje 
inteckning och erövrade den ståtliaa pokalen för llltid 
efter åtta års undring med 218 p. Närmast följde Ingvar 
Sandstedt med 252 p., Fred Swanling 246 P. och Georg 
Fredrikson 244 p. 

.:: .;: ~, 

Georg Fl'edriksolllJJiisterskytt i sko/skjUl . 
lIiug med pistol 

Den 7 sept. avhöll föreningen si n IrspriS.'ikjuming och 
m:i5terskap i skolskjutning med pistol. 

Elva medlemmar hade hörsamm:1t kallelsen ~v vilka 
:itu hade guldmärkrt som berätt igar till tilvbn om m:is
terskapet. 

Resulcac av årsprisskjutningen : 
KfaH 4 
l. G. Fredrikson .. 160 P 5. G. johlnncsson . 1H P 
2. H. Friman 160 p 6. N. Friman .... ISO P 
3. I. Sandstedt 155 p 7. H. Ikrgqvist .. 148 P 
4. F. Swmling 155 r 8. Ch. Swärdholm 97 p 

I klass I och 2 vann Rune Wenngrcn överlägset med 
155 p med I.·klassaren Ake Hd iman närmast på 117 p. 

Guldmärkcsskyuarna sköm nu en fjärde serie varefler 
ställningen blev omkastad en!. följande: 
J. G. Fredrikson .. 216 P 5. I. Sandstedt 206 p 
2. G, Johannesson 2[0 p 6. N. Friman .. 200 p 
}. H. Friman .. .. 210 P 7. H. Bergqvist 196 p 
4. F Swartling .. 207 p 8. Ch. Sw;irdholm 11 7 p 

En fjärdn~el av 4.-klassarna (dock minst tre stycken) 
(Forts. pJ lliiJla sida) 

7 
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MEDDELANDEN FRAN 
KPIST-SKYTTARNA 

Sven Diedridls linyo mästare i kpist 
Sven Dicdrichs visade en suverän överlägsenhet i fö re

ningens kpist-tävlingar, då han vann shäl Weim.arks 
pris som mästerskapet, det senare hela 14 poäng före 
närm.asLC man. 

IVeilJ/arks pris 
J. Sven Oicdrichs 127, 2. Erik Svensson 12S , 3. Tage 

Persson 122,4. Nils G.ardell 119,5. N. G. Nilsson 113, 
6. H. V. Johansson 108,7. Bo Persson 106, 8. H. 13erg
quist 101. 

"";;st ersk(lpet 
I. Sven Diedrichs ........ . 
2. Tage Persson .......• ... • _ . _ ... . 
3. Nils Garddl ............. . .... . 
4. N. G. Nilsson ................. . 
S. Bo P"rsson ....... ....... . ... . 

GöteborgspostellS tävling 

223+101 = 324 
216+ 94 = 310 
216+ 91 = 307 
204+ 96 = 300 
1R2+ 72 = 2S4 

K14. N. G. Nilsson 189, Nils Gardell 187, Erik Svens
son ISS , T.age Persson 174. (Denna klass skjuter efter 
t:tt sv3rare prognm An övrig:a). 

Kl Vet. Sven Diedrichs 198, Even Svensson 195, Fol
ke Joh:r.nsson 191, Hugo .Bergquisr 187, Emil Lagergren 
160. 

Kl 2. Bo Persson 185. 
I lagtävlingen hade fötSIa laget (N. G. Nilsson, Erik 

Svensson, Tage Persson) H8 poäng. A"J,'!' I .. gcl (Svcn 
Diedrichs, Folke Johansson, Nils Gardell) var ett må 
vassare och sköt 560 poäng. 

gå till slutomgången. På dc två sista serierna sköt mästtr_ 
skynen Fredrikson suveränt och ökade avståndet till 2:an 
och 3:an högst betydligt. 

Resultat: 
Mästerskytt: l. Georg Fredrikson 325 p, 2. Gösta Jo

hannesson 310 p, 3.Harry Friman 300 p. 

T tllldliikm'e GumMI' Marme,lS vandrings
pris i pistoJskjlltuing (zv år 1961 

Om dem. pris tävbs årligen tv! g!nger, nämligen vid 
föreningens mAsterskapst:ivlingar i fällSkjutning resp. 
precisionsskjutning. Inteckning togs 1961 av Nils Friman 
och 1962 .av A. Mossberg. 1963 lyckades Nils Friman 
bärp sin andra inttekning med 266 p följd av sin far 
H:arry Friman med 255 p och Ingvar Sandstedt med 
254 p. 

Till sist viI! pistolskjutchefen uppmana alla medlem
mar som önsk:a skjuta pi5tol au kontakta någon av nedan
stlende kamrater som har nyckel dl! mål boden nr I S på 
Grimsta skjutbana och kan ordna med föreningens vapen. 

Harry Friman, tel. 52 51 12. 
Fred $wanling, tel. 61 80 SS, kont. td. 67 0200. 
Ingvar Sandstedt, tel. 82 15 47. 
Hugo Bergqvist, td. 32 06 87 (vape.n). 
Alla resultat insändas till Harry Priman, N. Mä lar

strand 62, III. 

MEDDELANDEN FRAN 
IDROTTSKOMMITTllN 

SERlETÄVLINGARNA 
Scrielävlingarna, som avslutades den 10 juni, hade sam.. 

lat 7 deltagare, som tävlade i ett större eller mindre antal 
grenar. 

De bästa resuluten voro: 
100 m: U. Tryselius 13, B. Löwenhidm 13,4, F. Olin 

14,7 sek. 
400 m: U. Tryselius 67,9, B. Löwenhielm 71, N. Fri. 

man 72,4 5ck. 
1.500 m: U. Tryselius 5 min. 30,2 sa., F. Olin 5 min. 

30,4 sek. 
Höjdhopp: U. Tryselius 152, B. Löwenhielm 140, N. 

Friman 133 cm. 
Län.gdhopp: U. Trysd ius 495, B. Löwenhielm 482, 

N. Fnman 426 cm. 
Stavhopp: B. Löwenhielm 244, G. Westin 226, N. Fri. 

Illan 185 cm. 
Diskus: U. Tryselius 23,42, 13. Löwenhidm 22,80, N. 

Friman 20,07 och G. Löwenhielm 17,22 m. 
Kuta: U. Tryseli us 8,66, 6, Löwenhielm 7,88, N. Fri

man 7,69 m. 
SpjUt: U. Trysdius 27,60, G. Westin 26,55, B. Lö

wenhidm 23,34 m. 
Efter 5rets tävling :ir ställningen om 15.000-poong. 

priset för de fem bäsu följande: 

B. Löwenhidm 
N. Frim:!.n 
G. Löwenhielm 
N. Nylen 
H. Löwenhidrn 

TIOKAMPEN 

Ikräknad poäng 
15.259 
12.431 
6.602 
Ul2 
3.012 

Verklig poäng 
14.136 
8.287 
4.401 
2.756 
3.0\2 

Tiokampen ägde rum den 3, 4 och 5 september. Del· 
I:Igarc~ntalc t Ylr k:l.nske kvantitativt sen ej 51 impone
rande _ elva amatörer hade hörsammat kallelsen - mcn 
kv:!. ]itativt var det bättre än på många år. Dc tre sen:!.SIC 
3rens tIokampsmästare ställde upp och konkurrensen var 
h!rd. Segrare blev Lennart Svahn med 4.186 poäng, ett 
av de bäs ta resultaten i föreningens senare historia. Som 
exempel p5 goda individuella resultat kan nämn:lS Ströms 
S99 cm. i IJngd, Sv.ahns 17,3 sek . på 11 0 m. häck $:lml 

Ströms och Svahns 11,9 sek. p~ 100 m. och IS5 cm. i 
höjd. An mer glldjande vu au sI mång:!. seniorer ställ· 
de upP. I detta s:lmmanhang bör särskilt den yngste tä\'
!:tnde, Fredrik Olin, l i lr, nämnas, vilken deltog Md( 
i serietävling.arna och tiokampen med stOr energi och gOD 
resultat. 

Resultat :lV tJvlingen: 
Seniorer: I. L. Svahn 4.186, 2. B. Suöm 2.665, 3. G. 

Westin 2.046, 4. D. Dysholm 1.916, L F. 01 in 1.720. 
6. U. Tryselius 1.377 p. 

O/d boys A: I. B. Löwenhielm 2.538, 2. N. Frim:!.n 
2.214,3. G. Löwenhielm 957, 4. S. Lindberg 811 p. 

Vcuratlcr: l. S. Ahrberg 657 p. 
.:: .:: .:: 

De indiyiduelb resultaten av tiokampen och Häl lning
en p1 20.000-poällgprisct mIste stå över till nästa num
mer p3 grund :!.v platsbrist. 

Li~dbUI1I 1 'ry(J,tr;alt/itbI>IQI1, Sll>dt~ol~, /96J 

IOIi 


