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Kallelse till ordinarie årsmöte 

S1ocKholas ..... 1:lSr PöreDi1ll1 .,4111-..r };allas hirllld 

till ordinarh maö'h 1;bdqln den 20 ~ 1979, 

kloakaA 19.00, pi r •• t_urans C.rla, TorITlk8l.lngen9 

L141qtl (td. 08-765 24 82) flSr 'Ooehuu1l1n« aT töl_ 

~&IId. äreahDI 

1. År •• etltl eta4& •• Dlisa utl1l&11de. 

2 . Tel aT '\,.& p.nODer att lKat, ordflIralIden 3u'tn'1 

d .... protokoll. 

, . Strrel •• ~ ooh de "Kna1aa •• k11onlrn •• berl1;1:.1-

• '1' för aet maltförflutna aret. 

4. R.T1.ore~ _.rlttel' •• ~ trAgln oa brYilJ&IIdl 

aT ~h1.h.t lt 1'7H1uD. för ,1It «I.gua f tir

TaUll1ap&r.t. 

5. p .. tetllt.Dae aT lr •• ,.,ltteD tör 1979 (atpel .. n 

kommer att törealå otörlndrad &r.aTlltt ) . 

•• Inko .. t ooh ut.lttaatat tör 1979 • 

7. Tal aT le4&aöter 1 törtlniqena atyrebel 

•• Ordtllranle ror Ar 

•• .etre1ierare tör 2 Ar 

•• ordtörande 1 pl.tola.k1ilo~en tör 2 Ar 

d. oritllranda 1 ldrottaaektlo~en tör 2 Ar 

•• t:lllll~1iar • ror 2 Ar 

t. atrrelleledaaot ror 2 Ar 

•• tre atpel ••• uppleanter ror Ar 

h. •• ordtör&D4e 1 ,eTar..ektlonen tor Ar 

1. .,. ordtörande 1 pletollektloJl.n tor Ar 

j, .,. ordtörande 1 ldrotte.ektlo~e~ tor Ar 

8. Tal a., ty1 r..,laorer ttlr 1 &r och lupp1ean1isr 

tör de •• 

,. Val aT tre 'bdaatiter 1 TallleredJl1Q&en. 

10. Tal aT te_ led_öter 1 .edaljDbD4sn. 

11. 'al aT en rtlpre.entant 1 \UlIdoalektlonen.a It1-

relll. 

12. 'al aT n' repr •• sn1ianter 1 Stockho~ SkJttsPB 

och suppbanter tör de_. 
13. '.1 aT en representant 1 Stookbolaa Pl.tolSkIr 

ooh ell •• pplea.nt tör deJIDe. 

TJUGOPExlRsMlRIU uUel.&a t111 tarl llqn.1ua och 

Pater Rönnmark. 

PRISUTDELI'IJfG OCH SUPlI 

Oaedelllart etter &r._lItet ordnar klubb"'t~ eD 

lupe beetlande aT törrl.tt _eil ~51, ~Itt .. d Till 

I .. t katt. till 8'1;t mi aT 40 kr1;!nor (S~.lBl! .u .... 

Tentionerat) • 

~rlsutdeln1Q1eD eker Tid tattet. 

AI1IÄI.lJ' • 

AIIILII.lan o. le11iacanh 1 .Up'D llIra AlIS Orm aenaat 

abd. .... n den 19 .. ra tll1 klu"balatarea Irto !ur 

p1 t.lefoD 08-41 14 29 eller 0766-310 69 sl1er tl11 

Tic. ltlullballltaren Gl!rUl lIlleTall pI. "eleten Oa-
768 44 32 (lIo.t.d ) eller 08-67 03 00 ( arbe"et). 

T.ÄLl:OD'AJ 

Plrdlnatruktlon tlll ~.ötst: 

t_'banan t111 ltD RopI t en dir Da kan .,IIJ ... IlaD 

linJsrna 201, 202, 203, 204, 205, 206, 212. turtlt

heten llr ca 10 ainllter. 

ATaUp1Q& Tid "1'oreT1k:aplan lt dllr rutaur&D&en li88er 

1 bnuen. tlirdri.ktDiq, 8II.,tt tradt TlD8hr oa 100.. 

VI GRATULERAR 

Sven D1edrik. 
Allan Ryberg 
Henry Roll 

BO å r 
70 &r 
60 I r 

NYA MEDLEMMAR 

Sigurd lJaw·:t1n 
Martin Ahl quia1; 
Peutti Tuupainen 

Jan Tor b l!lrgex 
Michael Monteli UB 
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STYRELSEBERÄ TI'ELSE 
Stoc.thola8 ,"-till" PlIrluq& a'tJ%'ebe tAr hl.rlqd .T

liTa följand. b.rlttel •• lI,.er ,.arkaaahetalret 1978. 

PlSrlD1n .. u _41 ... _tal l,lppelck Tid 1978 In \l.t

,IDe 215, Tara,. 2 h,4,rsle4..ctlr. AT 4 •••• T&r 55 
aU,D41, ... 41._1'. Jb:1'ört .. 4 fllHBlu.de Ar ll1t1e

~ hUa III. uuli:::D.1q: ad 4. utal.et undlr Aret 

QJ1D.tr1~ .. 41e..ar lI."tg3ord, 5. I förhAll_de tl11 

förl,ll.41 lr u1;Tilar deUa In 1I11Ur1D:l.1~. 

Or4flSrudl 

Tlcl ordförande 

.,krlt,raH 

ta. •• förTaltare 

intendent 

klubll"'tan 

Tiol k].\lbb"'tare 

.tlr.l •• l.d~t.r 

aITar. •• kilonl!!: 

Or4tllran4e 

nOl oNförande 

P1etoll.kUounl 

Ol"dtlSranh 

TicI ordflSran41 

•• kr,t,ru. 
l,d_lSter 

1d:ro't't ••• ktion.nl 

O:rdtön.n4e 
Tic. ordförand. 

•• k:r.t.:ra:r. 

Ie4_öhr 

UnadO .... kt10n.nl 
Ordtörand. 

?ie. ordtörand. 
•• kr.'t.ran 

t .... tlr 
le4_tlhr 

,uppl.an't 

Bed.t'tör för .. dle .. blad.t= 
ReTiloNrl 

1f11, Prlaan 

Leunart lnc • .,all 

Peter Rönnaark 

Johan llagniw.e 

Glh-an lq;nall 

Eric Thor 

Gllran Incl,.aU 

B.T.Joh.&n8aQn 
LeImATt Pr .. 

Thorsten Abl~u1.t 

Johan .&'U.bW'8 

!o~ ÄlteMltrö. 

Brtlt JohaDeaon 

Joblu1 .auab\U'g 

lUll Frl.an 

Lennart Sandltedt 

Iriater PriaaD 

Thonha 1h1ilu1a't 
uel Pr1aa.u 

LeMl.U''t 111&'Tall 
To..,- h.re't%"Ö1II 

iune Söderb.r& 
An. RO"n 

Am. SJöb.rg 

a-mau IOho 

Johan Hlq:blad 

lI.n'e nll.r 
Leun.art Pree 
io,er Ballber, 

Göran Hoh 
Johan lfauabur& 

LellJl&rt Il1&eTall 
CODnJ J'1rill& 

lill OIUer& 
ET,n STeJUl.on 

I~e Z.ob.ri.,on 

.,daljllllmdl 

Rita,töld'DI tIT11ECa-__ 

tOa.1tUI -

rör.ninaeDl reprea'D
tantar 1 Stootbo~ ............ 

SJqthtörbvndl ...... 
auppl.ant.rl 

-

--

'!hont,n Ahlq\l1.t 

J ob.al:l .a"..bura 
!o~ lbratrö. 

lila PriaaD 

Erik JOha!llllon 

Lennart 1JlCrrall 
Bannv I:obo 

Johan Jla«ni \la 

H.T.JobllDll,on 
1111 Pria&Jl, 

..... Brik JOAlUlllon 
B&llDll !Coho 

Job&ll. I'auabur, 

Lennart Pr •• 
,tlr.niEC.n, r.pr ... n_ ..... lUlI Pr111&11 

tant 1 Stoetholaa ~ 

--P1.tol·kltt.~t.,~ 

a\applaant I 
Unado .... ktion.JUI 

r'pr".ntant 1 Stoclt-
hot.. Skz('t.törbundl 
\I.lI:Ido .. lnaöhl 
.uppl._t, 

Ptlrell1nceDl rapr'lantant 
1 un,do .... ltt1on.DI 

.tu.la" 
PlSr.n1ac··..m&n~o .. t.rt 

~ 

Bannu Xoho 

Roger Bulb.r, 

Pör.n1q-.JUI lra.öte blllll den 16 ~ 1918. 

S'trrel'.n bar und.r 1918 hatt t.m protokollförda 
• ....aDtr.d.n. 

ÖTDingar och thl1n,:ar bar b.dr1rtt. i .nl1,het .. d 

pro'r .... t. VAr lIJ'a "b.~blUl&" har ftr1t Iatnb, 

dir bAd. ,'Tlra- och pi.tolak71;te bedr1T1t •• 

R'pre •• ntantprt •• t har t1l1d.la't. 

hl'-ll8Uilt NaUlllburg 
8](onoll1 ocb ,Ihorl 

Pör d.'t .m1lD1I18u r .. ul ta1;e1; aT föreniq-'1l8 Terk
.&abet re40&tlra 1 b1to,ad ?iDl1;- ocb ftlrl\dl1;rIltn1Df1:, 

bal&Dllrl.tn1Df1: oeb fören.1D1.ne fonelar. 
!tlr a1;1; hjUpa upp tör.ningaJUI ekonen bar unelar 

blS.t.n 1918 'e1; .a4T&IIl1,a .k1ntlo'tt.r1a1; aDortDa1; •• 
Strral'.n bar a'tt tl rra-töra .1;t ~'t 1;ack 't11l 
dIa aD. bjllpt Ull rid 10ttförallJning.n _ dA 

all.rald.lt Ull COImJ' lir1ns (2000 10thr), CÖn.n 

IDf!:'T81l (1800 lot't.r ) , Bric Tbor (1350 101;1;er) 
och Lennart IJlCrrall (1 000 101;1;er) ._t Ull Erik 

ocb J •• rt ST.na.on, lom Itlllt ain altAr t11l för
fOlanda tör T1D8tutl~lI&' 

5t1r.l'.n traatör 111;t Ta,... 1;ack 1;111 alla, lca 

•• d ,ATor .ller pi anna1; .lt1; I1T11; tör.nins.n .i't1; 

... 
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Vinst - och f örlusträkning per den 31 ,1 2 .1 978 

InkolUster 

Medlemsavgifter 
Statsanalag 
Lotterier 
Räntor 
ATkastning av fonder 
Annonser 
Gåvor 
Vapenförsäljning 

Kronor 

3 .61 0:-
1.013: -
4.413 =25 
1.240:97 

61 8 :88 
550: -
250 :-

2.563: -

14, 259 : 10 

Utgifter 

Medlemsblad, program 
Priser, Märken , medaljer 
F~rbunds-tö ren. lagarvoden 
Porto 
Materiel , licenser, fria skott 
Bidrag till ammunition 
Uppvaktning , div. kostnader 
Årsmöte , lokalhyror 
Vapenskåp 
Årets överskot t 

Kronor 

3 . 465:20 
2. 395:08 

573: -
1.028:30 

567:45 
1.224: -

760:50 
498:-

3. 528:45 
219:12 

14.259:10 

Utgående balansräkning per den 31,12.1978 

TillgångaJl: 

Bankr äkningar 
Postgiro 
AmmuniUon 
Fordr ingar 

Kronor 

Bertil Swertlings fond 
B. Rönnmarks minnes!ond 
E. Lövenhielms prisfond 
T. Fredborgs prisfond 
H. 'rimans prisfond 
F. Fagrells prisfond 

17.540: 82 
184:95 
800: -

3,161=65 

21 . 687:42 

Skulder 

Prisfonderna 
Till pri ser disp. medel 
Di v. skulder 
Reserverade medel 
Ständiga medlemmars konto 
KAPITAL KONTO: 
Balans överskott 
Årets överskott 

654: 31 
219 :1 2 

Kronor 

FÖREINGENS FONDER PER DEN 31 .1 2.1978 
i 

Bonk Bokfört 
Aktier räkningar värde Avkastning Skatt 

10.058: - 111:- 10.175:- 634:04 248: 32 
3.006: - 32:41 3.038:41 107:05 41 :92 
2. 230 :- 148 : 93 2. 378:93 301 : 86 11 8:22 
2 . 030: - 83 :41 2. 113:41 268 : 88 105 :30 
2.486: - 71:26 2.563 :26 150: 18 66: 17 
1,7": - 58:87 1.711: 87 117:40 45 : 98 

2.254,50 
771:89 
781 : 60 

1 , 000:-
10.000: -

873:43 

21 . 687: 42 

Diep. 
medel 

385: 72 
65 :1 3 

183:64 
163: 58 
84:01 
71 :42 

A. v. Krusenstjernas pris!. 482:- 46:49 528:49 33:4,7 14:15 18:72 
F.O. Carlins prisfond 
N. Perssons prisfond 
Damernas prisfond 
Kamraternas prisfond 
J. lIagnius fond 
Reservfonden 

Medlemsavgifter 
StatsanSlag 
Lotteri 
Räntor 
Avka s tning fonder 
Annonser, gåvor 

Kronor 

Inkomster 

Kronor 

1.1 00: - 100:59 1.200 : 59 81 :11 32:03 49:74 
1.1 00:- 100: 59 l. 200: 59 81 :77 32 : 03 49:74 
1.176:- 89:46 1. 265 :46 72:36 28:33 44:03 
1. 185:- 104:50 1. 289 : 50 78:72 30:84 47:88 
l. 990: - 235:- 2.225: - 90:- 35: 25 54:15 
6.042: - 1. 059 : 99 1.101:99 293: 27 114: 86 118:41 

34.598:- 2.254:50 36.852:50 2.310:71 914:- 1.396:71 

B U D G E T 197 9 

3.400:-
500:_ 

6.000:_ 
1.100:-

600 :_ 
800:_ 

12,400 :_ 

Utgifter 

Medlemsblad, program 3.600:-
Priser, märken, medaljer 2. 500: -
Förbunds , fören,lagaYgifter 600: _ 
Porto 1.300: -
Materiel. licens, fria skott 750:-
Ammuni tionsbidrag 1,200:-
Uppvaktning, div. kostnader 750:-
Årsmöte, lokalhyror 500:-

Oförut'sett och reserv "'jj'~'j2~O~Oi'~-
Kronor 12. 4001-
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K I H H E S O R D 

En Amatör tylld av bJlLrtata godhet bar llLmnat 

o ••. NlI. ~l;n finne ej längre. VI fIck ej 

nr. bane ea..lreClag den 24 Jan. Ken alla .011. 

k~nt honom kommer att uppl ••• honom 1 minnet 

om ooh om igen . Med glädje . En ettertänksam

hetenl etllla glidJe ~ver en alltid hJ&loeam 

Amatör. Han var en medmänn1ska som aldrIg var 

motmtl.nn1aka . 

De tvl aenaste lren hade N1la ej tid att del_ 

ta 1 fri i drott atävl i ngarna. Han ooh hana huat

ru Varglt Jobbade för rullt med utb1ggnad av 

fJAll.tugan. 

Nlh dog i 1II0rn pl vl.g till torpet pl Väddö. 

Aktlv tlll altt alet. ögonbllgk. 

1961 ko. Jaa t 1ll Stockholms fondböra ooh N1la 

förde .1g ln l .. at~r~emenakapen. Nlla började 

dl.r olllkrlng 40 lr tid1gare. 1965 pens ioneradu 

han trln sin tJlnst SOIll börakassör IDen tjtl.nst-

gjorde vld böreen lIvet ~t . 

Mltte Amatö r toetra fler 

Sol lentuna 79-01-13 

Erik Gustav Weatln 

Gevärssektionens berättelse For 1973. 

Sektionen har haft fÖljande sar:JAansättnin9 
under 1918. 

Skjutchef: 
V • 

Sekreterare: 
Ledamöter: 

Erik Johansson 
Johan Haumburg 
Eri k Johansson 
liannu Koho 
Roger Hallberg 

Träningar och tävlinQar har från och !:led 1978 
ägt rUM pA Kaknäs skJutbana; enlighet med 
progranvnet. 

Föreningens egna tävli ngar pA bana har inte 
lockat t i ll nigot större deftagande av skyttar 
fastän antalet tävlingar minskats med tidigare 
program. Tävlingar med riksdeltagande har 
däremot fAtt ett ökat deltagande och där ett 
flertal bra resultat noterats i såväl lag som 
i ndividuellt. Placeringar och skjutna poäng 
har redovisats i ~dlemsbtadet oktober 1978. 

Föreningen har delta~it i ~orbundets serietäv
lingar i lag5kjutnin~ vid fem olika tillfällen 
under virsäsongen med blandade resultat. 

A.rsprlsskjutning med mils ters kap aV9jordes pS 
Kaknäs enligt programmet. 
Hästare Erik Svensson. 

Fältskyttet har ett större deltagarantal än ban
skyttet och di framst vlrsäsongen. Vi har del
tagit med tvi lag som vid enstaka tillfällen ej 
haft til1räckliqt med skyttar och därror tappat 
poäng mot normalt sär.Jre roreningar. 

Försttlagets placering efter sju tävlingar i 
div II blev femtepla t s. Tolv lag har deltagit. 
Andra laget hamnade på sjunde plats i div III. 

Mästerskapet gick av stapeln vid Kungslingen med 
Atta stycken mål att skjuta pA. Tre tlaur:Jburqare 
i topp med Ni l s Naumburg Vet Y som mästare. 

MAl och avsUnd stn 1 S 20 vert. 280, stn 2 l/I! 
vänste r 345, stn 3 S 20 horis. knä 200, stn t1 
1/7 265, stn 5 1/4 rak 305, stn 6 8 t15 t1oo, 
stn 7 C 35 knä 320, stn 8 1/3 430. 

Föreningen har även haft tvålagsskytta r ~d i 
H!rbundets SM-lag i fältskytte som avgjordes pA 
Gotland och det är en framgAng ror roren;n~en 
som bör noteras. 

Föreningen har tlvl.t a.t Kviberg i saaban4 
•• d deraa 80 - Arejubll.ua .ch Tar endut 
11 polIl« frin en _rit.rand. eeger. 

Vi hoppas att 1979 sk~rdar nya segrar och 
bra resultat för Fdreningen och dess skyttar. 

Antal aktiva, kl B 15 3 
B 17 15 
B I 16 
, 2 3 
, 3 3 
B 4 12 
, 5 2 
B Vet 3 
BYetä 7 

Surrrna aktiva 64 
Anslagsberättigade 208 
Därav k-pist 5 

Antal protokollForda skott gevär 16.090 
varav fältskjutningar 5.100 

Erövrade märken 

Banskjutning gevär guld junior M N Naumburg 
brons ~ C M 

guld P- H Naumburg 

Högre Artalsmärke silver H Helander 
Artalsstjärnor 2:stJ Nils Friman 
Fältskyttemärke guld P-H Naumburg 

Automatvapen 
Lägre Arta l smärke guld Per-Olov Raam 

TvAgrensmärken 
Lägre Arta l scnärke silver Be r til Eriksson. 

oq 
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Kompetenser For märken 1978 

Gevär mästarmärkesbrons Johan IlalJ'llburg 
M 2 komp lägre årtal sm. B Johan Naumburg 

l M " • S E Johans son 
I •• G L Ingevall 

Artalsstjärnor 
2:stj 1 komp. 
2 • 2 M 

3 • 4 

Mästare 1978 

Erik Svensson 
Per Naumburg 
J ~~gnius 

Bana: Erik Svensson 
Fält: flils Nll:l.nburg 

Vandringspriser och 
hederspriser 

l. Jonas Waerns vpr 

2. Ypr för kl 5 

3. SAF Jubileumsbägare kl 4 

Johan Naumburg 

Ingen tävlan 

l Ingevall pls 4 

4. L Rönnmarks minne vpr av 1973. H V Johansson Pls D 
5. Vpr för kl 5 stå 

6. • kl 2- 4-Yet 

7. G Frimans vpr ror kl Vet. 

9. Riksskölden vpr av 1974 

10. B Rönnmarks minne 

13. l Rönnmarks pris av 1976 

12. Ypr for kl 2-5 

14. Juniorbägaren av år 1976 

21. Yandringsskölden 

22. Fältskyttepris av '.1978 

23. Vpr för kl 4-Yet fältskytte 

31. Folke Fagrells minne 

35 . Damernas !:Iris 

36. Kamratpri set 

37. UtgAr 

38. Utgir 

39. Sv Dagbladets pris 

40. Fältskyttepris 

41 . Fältskytteskedar kl 14/16 Fl, 
F2 och Fl 

45 Hederspris fältskj. 

53. Banskyttepris ungdom 

54. Fältskyttepris 

56. 

Ingen t ävlan 

H V Johansson 127 poäng 

p Naumburg 146 poäng 

Ingen tävlan 
• • 

Nils Naumburg 73 poänq 

Per-H Naumburg 131 !)(läng 

p tlaumburg ph 4 

Ingen tävlan 

" " 

Johan Hagnius 

P-H Haumburg 
J Hagnius 
P Naumburg 
N • 
E Johansson 
J Haurnburg 
L Pree 

P-H Naumburg 
E Johansson 
tl Kaumburg kl 

475 poäng 

2B 
29 
27 
29 
20 
21 
24 

14-16 

N Naumburg kl 14-16 

N Naumburg 

P- H Navmburg , 

IDROTI'SSEKTIONENS 
ARSBERÄITELSE 

Sektionen har haft f öljande eammansättning. 

Lennert Ingevell 
Thommy Åkerstrija 
Rune stlderberg 

Ordförande 
V.ord!:örlll1de 
Sekreterare 
Ledamöter Arne Ros'n , Arne Sjöberg 

Nytt tör i år: Thommy Åkerat~ö~ och Arne Sj öberg 
basar i fortsättningen f ör orienteringarna i .allt 
utom själva banl äggningen vilket innebär .tt vi 
·tyvärr~ inte slipper ae dom före osa i fortsätt _ 
ningen i prislistan. 
Rune Söderberg har i år lagt upp ett nytt medleme_ 
kartotek inom idrotteektionen med ett lätthanter
ligt adreseeringssystem. 
Fliokorna her föreslagit att femkampen f örläggs 
pa~llellt med tiokampen. Vi prövar i Ar med tvA 
av tiokampskvällarna. Det låter intreaeant. 

P~aet och jetonsor 1978 

Skidtävlingen 

Herrar: l. Leif Andersaon Vpr open • ailwerJetong 

2. Curt Å8IIan bronejetong 

J. Bobby J.son L1ndh bronajetong 

Nisse Petters80n Vpr hand1cap f ör alltid 

Damer: 11. Eva- Britt. JohanseoQ Vpr • eil verjetong 

2. Ank! Cederbrandt brone j stong 

Vårorienteringen 

l. Henrik Bruhn Vpr open • ailverjetong (88) 

Alex Blomberg Vpr handicap (eJ) 

HHstDrienteringen 

1. Henrik Brunn Vpr open. ailverjetong (B9) 
Tho~y Åkerström Vpr handicap (84) 

Ser1etlivlingen 

l. Nils Fniman Vpr • silverjetong 

Tiokampen 

Mästare J . Nau.burg Vpr • aäateraedelj (82) 

I : klass A Bobby J.son Lindh ailwerjetong 

2:klaes A Lennartc; Ingevall bronajetong 

2:klase Sen . Lennart Pres brone j etong 

I:klaes jun. Krister Friman eilverjetong 

Jag vill slutligen tacia aemtliga tunktionäre r och 

alla bidragsgivare till de fina prieborden fö~ allt 

at öd och för alla &Ode insat eer 

Väl mött fö r nys nappatag ' 979. 

unden året.. 

Idrottsektionen 

Lennart Ingevall 
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RIKSSKÖlDEN 
IUltUklUhu 'l'Il ... li~lce-.1th rår ~ ... avciva rilJwe rede«ö
rd .. tir verUuh.hlrtot ' 978. 

, . 'I'ih'Unp kualttu 
'I'lTl1npb.nttell h&r uMer het be,tltt aV hrr VU, Prlaan. H. V. 
J . banal.1l , ch J , han Y.acaJ.WI . 

2 . Ilen 58 ,. rlk .. lrz1.t'tä ... l1nrn e. Rik",.kiU ... ". 

lnte U:"'l1nc.j;.;}~ .. riir4U unur tiien 26 ~t1_ 
~ I.,h,bor. • I taTlil\C'n hItec sa f'lirer:tncaf 
.. d. 5" lk;JttU. o.tta ll111l1bU en "lnolm1nc .ull iver 200 elo:;yl.ta:;, 
1 [irhAUanh till !ire~en.e år. 

,. TävUnproaul ut t et .. rtl 

I tILTl1ncen 0111 RiJnekliu'en aerrde 1 Ar EYentberp IIkyttelören1n 
..... 429 pdnc. Tv .... bhv Skyllberp al<;rtte!iirenillc md 425 PCI~. 
I tlO"U..II.cen 'III Y.an.bou Cup aerral.. Slcyllberjpl eqtt"riiuninc mo' 
42 kart.ncer . 
hatiir bhv ;11 .. 1 U;.,Ul\t:en •• Rik","'kil4.en md UJ: 418 ~~ 
. ch 5'. 1 tbl1n;oen .'" Man.bou Cu p ad. 59 ka;rt"~r. 
lni.irlolu"Ut ae~ .. Tnll ilieutriiII , SKartälj e 1 kll.u 5 m.d 
146 pdne· 
Blaml. AlDatiirerna vu Per Nauabur&" u- v8.l>1111- wt me. an 2 :1L 
phcn in& 1 VetY ... d . 1« ~Ii.nC' 1 V.u: bl e" H.V.',a.<:h aa.::m 
pla\l.rl~ n.å44. Per.Hanrilr l1awobo.lxc i kl.". ,. 

4. h(Y!l er till' tna.tiole,,' 

Fil' dt. rtkUkyUe tltvU!IC"n .11 Rilr.nll:iillen ... 11 tii"linplllil.ni~ 
iruMA ivU-leVll, aynal •• t. ni.vänoI.1ct II" 'Ii .... ltpr.l.1Il' tTln 
Sk;rtteÖ5 aUa. De ... blil'll • ..ratta 'ab att täTli~ bil' inrilkna.a 
a.a lcvalitic:erand.a til' "elt.apro i SI'! 1 baruoq-tte, olda att andra 
täYli~ iUa blira till U 'en li.l(pa Ull ......... tU a.,.. ltiJaIaköl 
ten. Fiiulac Ull ,Hp,rolar ~ traa!iirte Ull SlY,a atyn1ae. 

5. Selr:rehl'llre i tivHnpk_ttte", 

DireU W .. .n .. Ur all( bi aVaar Jq att !iril'lliilca can • .uda ytter
U~a tri h ,,:II ... kraterare. S.r.ut 1961 llåate. a&lades en mr 
. ch attektiva:r. n..tt till tiir att t ijl'll Rilr.uktl' en 'lidare. 

TYr"a~ olen 4/ 12 1978. 

"'-1l-""",~ .Af.V:J'n&n.i~ 

Rikuknden, Svenlka Dacblari.eta . oh Ciihbu-p,.lr::alen lI.r ria hu
cabanetä"lincar in . .. den trl'lilli~ akTttoriire1aan, •• 11 tör mån.
rlr .. edan upJblij'n Ull HRiIr. .. qUetävllnpr. " 

Skyttetiir.ni~n.u o<:h .kytt&r1l11.S intreaae tiir . ch rl.el~e 
har unhr iren varlel'llt ac:h i betydande craa vari t ber-enrle aV 
(,t palt U,ka l~t i viLl'l<len. Un<ler perl.olar av 1I:r1c: ech ,r
hu <la ltap.n<let ;,bt tör att i hed .. tU a1.naka. Denna IO.i:Wa:dI\& 
bar IN. ",",tt u.n<le.r an tilJ( av år ech i .. &.k:l1t hiC CJ"ad drab
bat lliu .. kil4an. 

Ilikaakii14enl tiylincekamm1tte har a.k:t att •• tverka (enna ut
nck:linc- pn ••• tt llIId.ra ti."linppr.cr ..... t , i,,... tliYl~ 
ben nr <le lipta k:l • .,,1Il'!IA _. 1m ande k,-.tHen cl.et nMvIl'I_ 
Il1ct .tt tinikni. pn.-=tiil'll t .... unpn enbart i U """,rle. Wrln 
a" •• Uirota 1m .n ii~ II" i ve r 100 ak;rttar men i ir akedd. 
an ai ... laL1D1( . e4 rb:7ct 200 .q-tt ar till "talt 533. Det lI.r Ju 
lIitt att 1n.Ie . tt 1:e( . 4 ~ 4dtacan". lir olet a" ak:. n. a1u. 
aal. ~ket ..,ht att hUla U:" l1l\&en Yl<l liY. 

Dat ayne. ju natuxllct att Sq-tt.ö5 J.1 alika dU akult. ha .ttiU 
tåYlincen . SI har tutiak:t aj YU'it tallet. I .U.llet har direkt 
bnJra,rreranol.o tbl:lnifV l act. lA i tliTl~pr.ua-et, Under 197! 
har .UUII .... SlqtteÖ5 rlkaJOl'Opq8.IIol. tirirlqta Ull Uolen 1/4-}O/9. 
Spiralen till t1<1on 5/8-t7/! .ob Citeber~pak:alen under tiden 
7/9-17/9. 

Nr att <Ulnna traditi . ... rika ej .kall t'11ncaa u",hii:ra, .;moa 'I'iII~ 
ea Atpner tr4tl SqtteOs a14a Y1Ll'II "u _ti" enU. lIMer 1977 
rraatörrt .. h.l.n tiiv1inpb.-;lUen "tt tiral q i rlenna. ~_ 
uPPtac"t av IC.C.Stdicb 1 SkTtteOs men ut.Q 'tcIrrl. Fiirala&et 
innehaJ: .tt riu.kyUetil,.l1.q' pol he=abM.ar .kulle inrlilmu 'iiI. 
tiirtw!dono uttacru.nC av .kyttar till SK i brrt.nakytte. Det ';mu 
nu niidvlinri1tt att r:ati.~"" tra.rOl'Q. e ....... tirel.". YIlr att 
1'orbwlden i U ri .kall e%h1ll. under1ac: t iir utta~-b.n 
1t1k:a.kUllen tir:l.1p.ralJcp. .. t ex en vooka. h"llncen okulle under 
anc.Lvn. toråållanllen cen.ar_raa i lluande, b1iathnlia och ata.
enda tiir aktuella .kjutkl .... r . Det 'Ple .. de .. ou Uo:, l'i1l1\lUJ anled_ 
n1ne plpelr;a bah. " av ett lrlict Olllfllac: till tblincen pi t e:>; 

5.000 la. n. r, 

~led hll.nvianinc till vad . van anfiirt.; t år täTlin~kalllllitten töre~, 
old . att Stac:khalllll J.catir Fiireninl( t ill 1979 Are lramiita ~_ 
tiir tiilJIIll4a ",. thnl Ärsmiitet bealutar .tt h • III 1980 ha ut tac. 
n~ till SM i ~olc;ytte akall ruultat uppn4ri4a i Rikaaklildel1 
inriiknlLll ..... t .tt Sk;ytteÖS frlr:! OUllDa tiol. belJlutar .~ "tt 6.rlict 
anllal( enlil(t evan. 

FlUtaklutn;!1III: oS91asPII:OOll. •• 

•• re J lö 
4 eiS För.u.nd._ trlttten 

, O 111 'i,- lkjutniD8 

SM_79 

l l aö FIUok:jutniDB Förb. K SM-79 

17 11$ 

le .t! 

24 11$ 

s K ocb J S K .kidtältakjut . Ö-oUlld 

s Il Vintortliluk:jutniDB Ö_sund 

l''ic- ak:Jutn1118 LII"ota 

25 aö FlIluk:)'UeklnlD 

J l 1ö 

SlI- 79 ,....,. 
April l 01$ Uppaala_trii.f'1fI.D 

e.ö t.l_ak:otht 

U- n1a 

"hk. by 

h' 

16 III Plak- träf'1.n 

22.ö JönköpiDBa_trltften 

S Il Fält.kJutn1na 

Fig- "k:jutniDB 

6 a~ PiUtakjutnill8 110 5 

Alllunce_Lanna 

J_köp. 

K- akoaa 

U".ta 

Ro"erob. 

6 aö 1I0aerabe r a _"lrU" . A_BD llin 

601:1 R ..... ljU .. . A_E 111110 , T. U. Sltfb E-tuna 

12 lö Jlhot_ trll.ffen Ö- .un4 
Blln"klutninlf 

J.p rll l-JO Skytte ÖS PropqendatiIYUng H_ab. 

26 to SerieU" linc No l bana blcnKe 

Ila" , to No 2 bana J lII l"I' a 

6.1:1 Ro.eraber&:!! "lrU" . all. kl. Ro."rab. 

10 to Ser1etä"Hn,:!l0 J bana Hac:kajö 

lJ.ö Ftlltjäaar-trltttan A_BD stkh Ö-ound 

IJ aö (0.,,- U " 1,1"41'en Br-Vb7 Lö""te 

11 to SeriethU"," No 4 W""t. 
17_20 Frit>: Ola.OI1 "Pr R ...... b . 

19 111 Vlrpokalon Br-'1b.)' LII".,. 

20.1$ Liaa Lö"oto 

26 lö Cil.st.budet A_E S.T. U.W J: Sk:Cb N)'köp , 

H ...... b. 

STOCKHOLMS AMAT ÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Platolakyttesekjionens Araberät tel a8 1978 

Sekt ionen har under 
ning: 

1918 hart följande sam4ansKtt_ 

Pistoskjutchef : HUs Friman 
Lennart Sandstedt 
Kristsr FrimM 
Tho r sten Ahlq,.iet , 
Al:e l Frillan 

V. pistolskjutc hef : 
Sekrat erare: 
Ledamötar: 

Till S"enska Pietolskytteförbundat redovisade aktiTa 
ekytter är 10 et . 

Märkesprov: Högre å r talsmärket i guld med krans med 
en stjärna 3: e året Hi1e FrimM , 

'1'1I.,.lil1lar: 

Högre år t alsmärket i guld lied en et järna 
3: e året Al:el Pr imBn. 
PiatolskyttSGKrke i guld Thorsten 
Ahlql'ist . 

Pö renip8ens årspl'isak:jutning i precieion sekjutnjng 

Segrare Lennart Sandstedt . Därefter foljde Nils 
J'riman , '!'horsten Ah1ql'ist, K&.rtin Ahlql'ist , Krister 
Pr imen . 

(6}) Polingprio i phtobklutnill8 av år 1970 

ln/3e.ll täl'lan 

(65) Geo [8 Fredrikssons ,.pr e" år 1966 

Ingan tävlan (förvaras hos L. Sandetedt) 

(61) Pisto1pria a,. är. 1975 

Den a k:tual la e t ä i lningan e fter fyra av se% 
Ar s etipulerade skjutningar: 
N. P r imen 19 , L. Sandstedt 14, K.G. Primen 8 . 
K. Fr iman 5, A. Frimen l, N_J. . Cranath l. 

Ft!reningens årspri sskj\ltning i täl tskjutniM 

Segrare Hils Frimen. TTåa K.G. Fr iman . 

(69) ~~~~:"i;~~f, 
Ställningen enligt neden: 

W. Frim.aJ:I 1971 - 1973. 1976 _ 197e 
L. Sandstedt 1974 
I Sandstedt 1969 
Ingen täVlan 1970 Solna i januari 1979 

H. P'rifI&D - L. Sandstedt _ ~ Ahlq"iat _ X. Fri.an 

I angeläget ärende 

508 medlem i Ama t orföreningen upplevde jag på ett 
alldelee eärskilt sätt Harry Primans inapirerande 
förmAga .tt "äcka och underhålla int reeset tijr sk_ 
yt t e . Jag vet att många med mig har uppl.vt Samllla 
sak . Fijl!" att något lite bidra till a tt hedra Harry 
~imane lIinne , har ~.g fö r "tyr e1een föreslagit att 
Ti inom pieto1aektionen anordnar en årligen åter
kommands täT1ing. Den sKul11 kallas 
"HARR! FRIMARS ÖPPNA MINNESTÄVLING pI PlSTOL" 

Ett S- Arigt vandringspris , bestående a. en !ot088n
lamp. 1 mä"sing, har uppsat t s . Zlvllngen .ger ru. 
enligt nedanetAend. s tadgar, och är al upplagd , att 
.lla kan delta , ä,.en de 60 .. inte n_alt .gnar aiC 
At pietolsk j utning . I 1'örat. hand är n.turligt " i. 
alla medlemmar i Amatör välkomna : 8""'1'8_ och pistol
skyttar, idrottsutöva~ och familjemedlemmar . 
K.dlaDsk:ap 1 jmatt!~ är inget ,.illkor. 
Det är an förhoppning att det blir an propaganda
tä,.}ing i Harry Frimans anda. 
Vandringsp riset, 1'otogen1ampan i gammal god kT.litet~ 
.l pl sitt sätt sytllbolhera Harr1 Fr ll11.&Ils ly.anda 
tl:lr641:1",,, , 

Thoreten Ahlqviet 

Stadgar för vp r 

-Harr y Fr imane öppna minneatä,.ling på piatol" 

Priset be"tA~ "ven fotogenlampa i mässing . P~set 
atAr på epe1 en gAng/Ar under fem år, 
TäTlingen uttöres 

dels med tvA 5- skottssarie r mot jnte~ationell tal'la, 
a "stånd 25 meter, 6 minuter per serie med handi_ 
kappbestämmslssr z l'pr 67 

dels med tvA figuree rier , 5 skott., aVBtAnd 25 meter 
45 sekunder' psr eer ie , var1'ld ,.arje trä1'f r äk_ 
nas so. 5 poäng 

Starta,.gi1't uttages. 

SKytt med högsta poäng erhåller Ti4 ,.arje akjuttill
fälle ett hederspris . 

Vandr ingspriset u t lottas under de fyr~ första Aren 
bland de skyttar som fullföljt tä,.lingen reep , tr, 

vandringspriset utlottas 
a r .om tidigare deltagit 

flmte årst bland de skytt
i t äl'lingen lIinst ty! ggr~ 

Pistolskjutkommitten St ockholm 1978.1 2 . 04 

Thoreten Ahlqvist NUa ~':r:imen 

P1 otol "kjutIH·o,~rc..", 1919 Antnl tnve1stöll 
4 KaknUa 

J.1l1rB 17, 1örd:lg , Vpr nr 67 . kl . 10 _ 11 

April 20 , fredag, .. kl. 11 - le 

April 27, fredag , .. ,. 
Juni 11 , mWldag,.'rspriSOi':jutninc t tl~st.r.kap 

, 
, 
, 

i prcc:tci one"kJ utni ne , kl. 17 _ 19 6 

Juni 18 , ~d:lg,Horry Pri .ona öppna minneatUl'ling 

pJ pistol, Y.l. 17 - 20 

~ept. J. o.åndag, Vp r nr 67, k:l . 17 l. 
Se pt . 11,ti><dag, .. kl.lt - tu 

Okt. 13 , l<.irdag, .. kl . 1U " 
oOkt . 21 , söndag ,:ret::::ll:;'~tor~,(op i ful tokjutninc 

.111ikl1 röreninben!l mii:Jtar3k:lp i fHltskjutnillg . 

lO 

, 
, 
, 



STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

UNCOOSS~l\.TIO!ll!j 

KALL~LSE TILL O~DINARIL ARSM)rE 

".sdleIlUll8rna i St.ockhola:us Amat.ör 

Un~om8sektion kallaa härme!l till I\.rsmöte 

tisdagen den 20 Iltars 1919 kl. 18.15 

på Re e taurana Carla,Torsvikssvå~gen 9,Lidingä. 
Program: 

1. !rsnden vid årsmötet : 

a) Årsmötets s tadgeenliga utl ~· sanc.e 

h) Val av ordförande och sekreterare 

flir Arllmötet 

e) Val av jusleringspersoner 

d) Föredragning av IItyrelsens berä. t telse 

el Föredrugning av reviaorernae berä.ttelse 

fl Va! av ord förande för Wlgdomssektionen 

g) Val av uvriga ledamöter och suppleanter 

h) Val av ombud och suppleant till 

förbundets ung!lo_sArslllöte 

i) Val av ledamöter till valber edningen 

j) Övriga frAgol" 

Under punkt e. oeksA !rågan om 

beviljande av ansv",rsfri.let f3r 

styrelsen under 1978 

, . Prieut!leln~ng, 

~f tor A.rg ... ')t.t. ~kg r prillutdelninFl 

tillsammsns med nuvudföreningen som är 

efter eupeti, 80m klubblllli.staren ordnar 

till dat aubventionerade priset av 25 :-

VALKOJ6lNA St yrelsen 

Verksamhetaberiittelae frAn ungdomssektionen 

I Stockholma Amatör i'örening 1976 

Uugdomasektionen 1 :::tockholQS Amatör Fjrenin~ 

fAr härmed av~iva följande berät.telse över 

verksamhet.aåret 1976. 

Sektionena medlem8antal var vid utgången a~ 1976 

65 lIIedlellllllar . 

Styrelsen hAr under 1976 utgjorts av Hannu Kotto, 

ordförande ,Johan H~ggblad viee ordförande . 

Lennart Pree ka8lör , Renee Käller sekreterare, 

Roger llallberG; oeh Cöran Kolm ledamöter , 

Lennart Ingavall huvud föreningens representant 

i atyrelsen. 

Styrelsen har under Aret haft 4 protokollförda 

lammantriiden . Under Aret har sektionen stAtt som 

arrangör för en f:-iluftsd .... för Viistertorpe 

Gymntl.siWII oen 21/ll .Bästl> flkytt~r Vlir Stig 

Söderatr~1II 122 poan~ , Pia An~ereson l21 ,Stefan 

liall.linder 104. 

':""tc,'::!k,ytt i lIansk,ytt.e olev Nilll NaWDberg oen 

mästerekytt i fältskytte Per- Henrik Naumberg. 

Ungdom. sektionen belade en hedrande }:e pl~t!l 

i division I pI aamms poäng som 2:8 platsen. 

I divillion II kom vl p! 4:01 ,>lats. Vi I\OIIPl>8 

kU'lnt. pl"ctlrll 068 bil. t tre 1919 dA vi genom 

1.o:"'drusKöron :i .. Wlloerg nior ett sturkl IlJ.iI"' 

Avs tun,lp'lingen av Stora Skuggans soc:jutbana och 

den brhtCii.lliga (sVi!lllknade) korth4llsbanan på 

Kaknäs har pAverkat verksamheten i bansitytte 

som her varit mindre än vanligt.Vi hoppas att 

1979 sItall bli et t. bättre §r. 

'l'illeilil vill vi tlicka ledure och alla andra 

80m aktivt bidragit lIIed instruktion och priser 

vid vAra trijn1ngsr och l ävlingar . 

StockhOlm i Ja~uari 1979 

Harmu Koho 
Ordförande 

Stoekhol~s Amatör Förenings Ungdomssektion 

Ekonomisk etäilning 

Vinst oeh Förlusträkning 

Inkomstsr 

BehAllning frAn 1977 
Bidrag 
Ränta 
Medlemsavg. 

Utgifter 

Kronor 

Ammunitionaförs. (ink ./. aubv.) 
Startavgifter 
I.Iateriel 
Div olllk . 
sal do till 1979 

~nor 

Balansräkning per den '1.1 2.1978 

TillgAngs r 

Kont ant ksaa8 
Postgiro 
Bankkont o 

Skulder 

Kronor 

2. 009 : 86 
6 .71 8: -

106 : 50 
125: -

8 . 959: ,6 

2. 578: -
206:_ 

}2: -
428 : -

5 . 715 : ,6 

8 . 959 : }6 

1.41}:-
656:51 

3.645 :85 

5.715:36 

KapitalbehAllning (aeldo till 1979) 

Kr onor 

St ockholm 790129 

Lennart Pree 

:q 

Stockholms 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings orgsn för IdIott och Skytte 

Årgång 74 "Jlr 2 November 1979 

Redoktionens adreu: 
UTDELAS GRATIS TILL 

FORENINCENS MEDLEMMAR - Föreningen stlhed den 21 september 1890-
Lennart Ingevall 
Örnholmebrinken 124 

~ _______ ---,,---__________ ~~~_~;;127 42 Skärholmen 

Per-Henrik Naumburg 
Svensk Juniormästa re 

Por=Henr ik mästare i JSM och Förbundsm#8ter~kRp 

Vi har i I l" fAtt en svenak lIIästsra genom Per- Henrik 
aom i JS~~ i Linköping under myeket dramatiska förhål_ 
l anden vann fö r st efter aärakjut ning . Det var Per
Henr ike sists chsns att ta JS~ ocb mad tanka pi ett 
han t . e% . 1977 ledde före finalomgången lIIen flill till 
14:e plat s krävdes det nu ex tra stora insatser i fin_ 
alen . J ag bad P_H själY berätta om tävlingen (se arti 
keln ) men förutom att han där blev tävlingarnas bälte 
deltagare med 'la i fältskytte och 6 : a i eportskytt
ets kvart~atcb , kan Yi nämna att P_H i Ar bley f ör
bundamli.atare på Haekajijbanan den 26 , 8 (pappa Pell e 
bley 2:a i yeteranmäster skapet) efter en fantaetiek 
ayalutning då han gick från aista pleta i finalen med 
45 i knä oeh 44 i etA. (10 _ 9 _ 8 - 9 _ 8) och .10« 
Ankar berg Skarp 8 med en poäng _ en bragd . P_H nAdde 
217 - 45 - 44 - '06. Ankarberg 226 _ 44 - '5 • '05. 
Pelle i yeteranklassen hade 217 _ 42 - '2 • 291 
Y1lket hade räekt til l en 8:8 plata i huvudklaesen. 
Per- Henrik vann äyen ut t agningatäYlingen till ~ 
ute pi Hackaj~ den 18.8. DA nådde han '04 poäng 
Pl lle hade ityan då 291 och nådde en mycket hedrande 
8 : e plats bland St oekholme bästa skyttar. 
Per- Henrik Stockholms bästa i lllitlarpokalen med en 
4: e plat a .JKil'l:last efter Bo Hagenataa 11: e plate. 
GRA'l"l'I§"l.!I:=IleQPk till en lysande sll.aong. 

E 

~venska juniarmäster skapen i ralun den 7-9 sep-79 

1979 års juniormästerskap gick av stspeln som nömnts i 
Falun. Detta som i år var mitt siste, så jag hoppades 
at t nå en hyfsad placering j nå~on sv tre ~lgrenarna; 
spor tskytte, banskytte, fältskytte. 

rredagen inleddes I118d sportskytte . t-led någorlunda I118rgJ 
nal klarade jag mi g till final. l finalen sam de trettio 
bästa skyttarna får skjuta, l ycksdes jag klättra från 
17de till 6e plats . 

Morgonen därpå var det dags att skjuta banekytte . I hu
vudskjutningen fick jag en fin öppning med 136 poäng. 
Huvudakjutningen amfattar lO skatt liggande, , skott i 
knä och 2 skott i stiende, vilken inbringade 89 poäng . 
Oessa två serier r äknas sedan eamman fö r fina l. ~fter 
summering visade sig att mina ZZ5 poäng räck te till en 
fjärde pIsts i fina1fältet. 

Med stor spänning br akade final fältet igång . rinalen om
fattar 5 knäskott på J min och sedan 5 skott i stående 
med markering eft ar varje skott. (fte r den första nämnda 
finalse r ien fick jag 44 poäng markerat. Personen på fö rste 
plats fick 40 poäng . Därmed var det dags för poöängjskten . 
rörs ta sUskottet bl ev en tia ror mig och en trea förper 
sonen.li ledande posi tion . Därmed hade vi ombytt a roller 
dvs jag ledde. Oetta skott följdes sv tre mcllanbara 
skott för mej . Därmed såg jag inte seuer n inom synhåll. 
Trots detts tänkte jag, man Skall kämpa till aiste 
bl odadroppen. Sista skottet gav mig en tia och i"gen 
annan fick mer än en åtta (8) . Mot min förmodan visade 
det sig att jag och tra personer till var bäst pli S&r.1-

ma poäng. Den enda möjligheten a t t särski l js OS8 it var 
att tillgripa särskjutning. Vi särskjutningen tyckte 
jag mig he lt och hållet falla in i en annan värld och 
sköt 9, 8, 9 SOI!I gav mej en segennarginal på två poäng . 

på söndagen var det dags för fältskytte . (f ter en s l ar
vig korrigering fick jag vid det första mAlet en femma 
med kraftigt vänsterläge . Därefter korrigerade jag på 
nytt och Bköt 5 st 6:or. Dessa '5 träffar rilckte Ull 
en tredje plats . 

(f ter su:rmering av OOa8a dagar kan man inte säga annat 
än ett det var en drÖlnavslutning . 

Per-Henrik Naumbur g 

lUssa inte ohansen att få g!S:re. an litan ineats för 
f~ren1ngen. 10.000 lotter ekall snabbt söl ja. ut 1 
noyember ooh deoaaher mAnad.R!ng till någen ay 
nldanatå.nde ooh beställ 10,20 Iller 50 litteåIda 
lotter. Dr.gningelietan fiQna pA yarje lott. 
fha.aa Cranlund 519563.Johan Magqius 766441' . Erik 
1'hor 411429,Lennart,'IngCIYall 7107405. G~r&II Ingnall 
76844,2 
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Spiral" 1979 

20 skott liggande 300 m. 

Kl Vy 

" 4 

I('l vii 

Kl , 
200 m. 

Kl 

25 skott 

Kl B 5 

" 8 4 

Kl B Y)' 

Kl B Vä 

Per NatMrOurg 
Nils " 

Per-Henrik 
Erik Svensson 

JohM Mary'lius 

Lar s " 

skyttel' 

Nils Neumburg 
Carl " 

Frit s 01ll8on 

liggande. 

Johan Naunbur lJ 

Per-Henrik " 
[ri k Svensson 
Nila Fri man 

Per Naunburg 
Nils " 

JotUJn Ma9l1iU8 

Förbundsfältskjutningarna 

FÄLTSKJUTNING 79-01-28 

Kl " Nils Neumberg 
Per Naumberg 

Kl f4 Per-Henrik Naumberg 
[rik Svensson 
Johan Naumberg 

Kl Vet , Johan Megnlu8 

Kl " Erik J ohansson 

Kl '" Nils NelSllberg 
Carl NaUlllberg 

Lagresultat Amat ör I 22 .00 P 
pI de tre bästa sky ttarna 

FÄLTSKJUTNING 79-02-11 

Kl f5 Per Naunberg 
Nila Na l.Jltlerg 

Kl F4 Johan Nal,JTlberg 
Pe r Henrik NSumQerg 
Erik Svens son ' 
Göran Jngevsll 
Lennart Ingavsll 

Kl Vet ä J ohan ~legnius 

Kl FS [rik Johsl"l9son 

Kl 1'"17 Nils Nsooberg 

Kl 1'"14 Csrl Naooberg 

188 

'" 
188 
167 

188 

172 

190 
18' 

220 

'" 2Z7 
21J 

'" ZJ1 

221 

" 20 

" 22 
ZO 

17 

14 

Z1 
10 

medelpoänq 

20 
17 

20 
14 
1Z 
10 , 
8 

9 

18 

10 

fÄLTSKJUTNING 79-02-17 

Kl " Nils Nat.l!berg " Per Nat.l!berg Z1 

Kl 1'"4 Erik Svensson Z4 
Per+Henrik Naumberg 19 
Johan Naumberg 17 

Kl Vet ä Johan Hagnius Z1 

Kl 14-1 6 Nils Naumberg " Carl NallTlberg 15 

I'"ältsk j utning 790506 

Kl r , Par Naullburg Z4 
Nila .. 21 

Kl I'" 4 Per-Henrik .. " 
Kl 'fET A Johan Magnius 15 

Kl F , Erik Johansson 14 

Kl , 17 Nils Naunburg 1Z 

Kl r 14 Carl .. " "'" 

, 

I'" ÄlTSKJUTNING MED MÄSTERSKAP 79- 03-1 1 

Kl 1'"5 

Kl 1'"4 

Kl Vet ii 

Kl t3 

Kl 1'"17 

Kl 1'"15 

Häslare 

Nils Naumberg 
Per Naumberg 

Johan Naurnberg 
Per-Henrik Naumberg 
Erik Svenssson 
lennart Pree 

Johan Hagnius 

Erik JohanssoFl 

NUs Nalllberg 

Carl Naumberg 

1 NUs Naunberg , Peter Naunberg , J ohan Nsunberg 
4 Per- Henrik II , lennart Pree 

MAl och svsUnd stn 1 SZO , 1/7 , Tunna 
4 1/8 Knä , 1/6 
6 1/8 
7 CJS Knä 
8 845 

Z7 
20 

" Z1 
15 
1Z 

" 
1Z 

17 

20 

4Z 

" " 31 

300 met 
m 
420 
m 
310 
m 
J15 
400 
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.A.rsprinlljutning och mästersllop pi IaImIe e .. pt 

1 lenna r t Ingevall 1J8 poäng , ETt k Svensson 1J7 , Len nart Pree 13' 

• Johan Naumburg 13' 
5 Per Naumbu r g (44) 132 
6 Göran Ingevall ( 1131 132 
7 Ca r l Naumburg 131 
8 JOhen- Magnius 130 
g Hans Melander 119 

10 Torsten Ahl gvist(421 114 
11 Hannu Koho (401 114 
12 Nils Friman 112 
13 Martin Ah l gvist " 14 Erik Thor (371 85 
\5 Svsn Oi"drichs (34) as 

så var det dax för Amatör'l rnästef'skap vi lket 
inledes med en svensk huvud skjutning dvs ; 
10 skott liggande , 3 knö och 2 skott stående . 
Med andf'a o r d sn tävling som bäddade för 
de stora säkra och in t s minst rutinsf'ade 
pojkarns . 
5tämmningen var hllg efter Lennart och Er iks 
höga poänger . 
Spända och ne r vösa s kred så de 15 skyttarna 
upp pA vallen och avlossade sine 15 skott 
under sto r koncentra tion . 
När vi alla skyttar var kla r a och vi blickar 
bort mot sekreta r iatet ser vi hur de r iver 
sig i hAret och räknar och röknar om och 
om igon men samma segrare stAr där . 
Segraren , ~n ~4-år ig ungdomsskytt som nyligen 
lä r t sig skjuta maussr med säckstöd . 
Vem var då skytten som sätter S, 4 . vy , vA 
skyttar på plats i en svensk huvudskjutning? 
Jo, Carl Naumburg som lyckades skjuta ihop 
128 poäng . 

1 
2 , 
4 
S 
6 
7 
6 
9 

10 
11 
12 
13 

" 15 

SVENSK HUVUDSKJUTNING 

Carl Naumburg 
Lennar t Prea 
Er ik SVi!'l ssoe 
Johan Magnius 
Hans Melander 
Par Naumbu r g 
Johan Naumbu r g 
Len nart Ing evall 
Han nu Koho 
Göran Ingeval l 
Nils Fr iman 
Tor sten AhlQvi s t 
Sven Di adrichs 
Er i k Tho r 
~lar tin Ahlg vi st 

( 35) 
(321 
(35 ) 
(34) 

128 
127 
126 
126 
125 
125 
12' 
121 
116 
115 
110 
108 

76 
61 
51 C&Z'l.a_~ 

Hack i häl kom så Lennart Pree med 127 poäng 
brons tog Johan Magnius med 126p . tätt följd 
av Erik Svensson även han med 126p . 
Alle skytta, var nu så skakade efter Cerll 
serie att vi var tvugna att ta matpaus ute 
pA det gröna djurgårdsgr!set för att lugna 
nlilr oss inför enkelserien dvs . 5 skott liag· 
3 knä och 2 stående , 

1 Lennart Pree 84 poäng 
2 Lennart Ingevsll 82 
3 Johan Naumburg 81 
4 Per NLlull'lburg 80 
5 Jaha" Msgnius 74 
6 Hannu Koho 72 
7 Torsten Ahlovist 71 
8 Ni Is Friman 69 
g Hans Melander 67 

10 Göran Ingevall 66 
11 Erik Thor (27163 
12 Er i k Svensson(20)63 
13 Carl Naumburg 60 
14 Sven Oied r ichs 43 
15 Martin ist 24 

Vilka går till tinal? Sekretar1atet har tått 
t~r8tärkn1ng, Nisee, J ohan, STen ooh G~ran räknar, 

Efter en ke l serien var det idel förväntans· 
fu ll a sky t tar som väntade på kontrollapparna 
Segra r e dä r blev våran icke helt okände Ex· 
femteklassa r e Lenn art Pree med den otroliga 
poängen 84p . tätt f öljd utav vAran numera vitt 
kända Lennart Ingeva l l pA 82p . Till brons
medaljen lyckades Johan Naumburg hanke sig 
fram med 81p . följd av pappa Per pA 80p . 

Så var det dax för sekreteriatet att p r o· 
~lamera finalisterna . 

I i8. 8 friaaD 8.ai.t ar.4 aT STeo Di.4rohe aaalar 
fin814eltagarc& pi banTailen fr,v, Lennart Pree 
Le~8rt IngeTall,Johan Nauaburg,Johan Magniu. 
oohPer Kauaburg. 
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~om nummer ett låg Lennart PrBe med 211poäng 
följd av Johan och Per Naumburg med 20Sp . 
fyra lAg Lennart Ingavall mad 203p . femma 
Johan.Magnlus med 2aDp. 
Spännlngen var otroligt hög skulle skyttarnas 
nervar hAlla ? 
Finalen sl',6ts meD Sskott i,knJ därefter 
markerin~ . d~r var det Johan Magnius som lyckades 
skjuta bäst med 43 poäng följd av Johan 
Naumburg med 42p. Och Lennart Ingavsll pA 40p . 
Nu var rollerna ombytta . först Idg Johan 
Naumburg med 247 följd av Lennart Prae med 
245 övriga finalister har 243p . sd dat skulle 
bli en völdigt spännande stAende serie där 
mycket kom att hända . 
lenna~t Pree öppnar med en otrolig tietta i förstE! stA 
och drar ifrån, men sedan svek tydligen nerverna _ summa 

1 poän9 på 4 skott och Lennart var borta frän guldstriden. 
Johan reper sig e fter en tavelträff i första och skjuter 
ihop 19 poäng. Lennart Ingeva1l fångar upp en rekyl på 
näsroten i 4:8 och når 21 poäng . Johan skjuter jämt och 
når 24 poäng. Cemmel är äldst visar Pelle, knaprar in 
försprånget och når )1 poäng i de 5 ståskotten vilket 
räcker till en knapp men kler seger. Pelle var inte nöjd 
Il'Ied sitt resultat och kunde om Johan fått en fullträff pA 
sista aU blivit förvisad till 2:e plats . 

Det blev en myci<et spännande final där placeringarna väK-
lade mellan varje skott och slutsegraren korades först 
efter sisto sUskottet. 

Grattis Pelle! 
FINAL SLUTSTÄLLNING 

VI GRATULERAR 

H V Johanason 70 år. En av våre ebsolut största 
Amatörer genom tiderna båda på banaD och i a~ini_ 
atrationen fick vi äran att hylla den 2'.8. i år med 
f(jreningens guldplakett ö.,erlämnad av Nils .'rlma.n , 
Erik Thor och Lennart Inaevsll . Johan Magnius hade 
tidigare pi dagen också uppvaktat . 

Fbrre intendenten Olof Holmberg SO år den 19.8 . 79 
Marcus ,'.Uenberg 80 Ar den 5.10 . 79 

Harry Frimens öppns minnestävling 

PA initiativ av pistolekytten Thorsten Ahlquiet av_ 
hölls enl igt prosrammet "Harry Frimans öppna minnee_ 
tävling" måndagen den 18 juni 1979 . rävUngen gick i 
ett härligt förso~arväder med vi3s akterlig brie. 
12 del t agare aköt fyrs 5- ako tt3serier. 

!e.Q.u.! t,!. t: 

•• Priman 1,6, s . Erikason 117. T. Ahl'\uiat 117, 

1. Prillan 104, KG. !f"rlman 96. B. .?tilJan .'. 
W. Ahl,\u1at 85, B. Larsson .'. A. i:lcllqviet 13. 
A. Ritaat 54. P. AIldersson 43 . K. Prl t:an 43 

1 Ps" No!Iumbure 
Skjutningen avelutatdea med samkväm varTid ett Sedi-

125"80':;18'5-6-6 , 9 *5·274 get priebord brodarligt flirdelades av donat orn T . Ahl-
2 Johan Naumburg 124-61"42+6+6+3-4+5 ~ 271 ,\uiat. Vandringspriset - en skottlampa - utlottades 
3 Lennart Ingevell 
4 Johan Malnius 
'5 lenn",rt Prag 

121,82·40'5+7-4_2_2 .. 264 enligt etatuterna . Priset tiUfijll '1' . Ahl,\uiet. vUket 
126-74"43-0·6·3_6+2 .. 262 innebar en viee lättnad fijr icke båtägande deltagarlll , 
127+S4+34+10·'X'1'0.Oa25SIInkdp av .ot orbAt 111' ju en . tor invest"l"ing . 

Vår D18 1IIl8bre Per Jfaumburg har ~88 T&r1t 
uppe 1 luften pA starka al"ll8.r och blivit 
h711ad. Johan Tarkar inte apeciellt nedelagen 
trots nAgra förargliga masar i stå . 

l rspri csk1utning med lI'IRsterakap 

Fdreninsens årsprisakjutning med mästerskap gick i 
skinande sol måndagen den 11 jllDi 1979. Sju skyttar 
bade k01lllll1t ut tUl K&k.näe för att få uppleva en 
apännnnde skjutning . N. Friman fick i första se rien 
48 poäng och i den andra 47 poäng . Dessa sarier lada 
grunden aå att han utan svårighet kunde gA till final . 
De tra skyttar som kvalificerade sig till f inal vsr 
N. Friman , T. Ahlquiat och A. Friman. 

Re ,mI ta t (ck lu ten polin?): 

N. Frilllan 172 of- 45 ... 39 '56 
T. Ahl'\vict 160 -+ 40 -+ 40 240 

A. r rilliln '44 -+ 39 -+ }6 219 

Med handikappberäkning beroende pA vapen blir slut_ 
resultatet för de tro främsta 274 resp. 2'7. Därefter 
f öljde L. Pras, M. Ahlquiat . KG. Priman och K. Friman . 

Piatolpris av Ar 1975 

Täl'lingen cm piatolprh av Ar 1975 har skett progru
enligt ,.tran och hösten 1979. Antalet deltagare har 
Tarit elva. "Uke varit lIIad en, tYA, tre ellar flera 

------------_________________________________________ ginger. Resultat Dled handikapp {(jr vapan och akjut -

VISSTE NI ATT ••••• •• 

Ni sse Frill.&n segrade i Kustarti lleriets reserv_ 
officersförbunda jubileUIIIBskjutniD8 11_1' maj på 
Järva . Han var~ kanake inte helt oväntat pi etol, 
koll. 4:a i kpiat .,ilket eallllllaneloget blev en mycket 
hedrande elutseger lIIed 5 poänr,s marginal 292 , 287 
och fijrbundeta guldmedalj. 

K. G. Friman har i år blivit evensk mästere i kanot 
2 mana 10,000 m. Han tävlar fijr Brunnsyiken. 
GRATTIS X.G. 

klaee: 

N. Friman 

T. Ahl'\uict 

W. Ahl'\uiat 

x. Friman 

J . NaUlllburg 

L. Praa 

". 'O. " 

'" t . Thor ,., 
'" s. Eriksaon 14' 

'" L. Sandstedt '" 270 K. G. Friman '15 

'" R. Hallberg '14 
200 

Nils och Krieter Friman 

oq 
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Slddtävl ingen ~id Mgs6 Gird Lördagen 
den 2" februari 1979. 

, 
1 
3 , , , 

BARN 2 . 5 km 

T~, Almqvist 1].19 
Johan Alte IlMn 16.11 
(Iaes Axeln!all 16.57 
Fredr j k Kjellman 17.15 
Johan .JJ:ers t r&o 17.31 
elaes kjellman 17."8 

StrAlende vinterväder - stort deltagarantal - många åskå
dare - rekorddeltagande i juniortävlingen med hela 11 poj
kar och flickor . 4 damer och 21 herrar gjorde upp om vand
ri ngapriaer och ett stort prisbord . " Trettonrött-tävlingen" 
_ korvgrillning och allmänt festande runt eldatäderna gav 
an fin inramning till årets skidmästerskap där K C rriman 
säkrade en ny inteckning J minuter före mästaren Leif An
dersaon . Hans Kjellman gör ett överaskande fint lopp och 
belägger en hedrande 4:e plats. Agneta Söderman tar ännu 

7 l'Iattias lllvenhiehn '9.1I7 
8 PatT;k Andersson I~L ~O , Ulrika Almqvist 20.57 

" "ja Hall"""n 20.58 

" Pierre AkUstr6m 21.55 

SERIETÄ VLIl/GEN 1979 

I Ar var det endast Nisee och Krister som deltog , 
vilket innebä r att nugon medalj aj kan utdelaG. 

en inteckning i damernas vandringspris knappt före Lene 
Hagard och Anita Andersson. 

Ett glatt skidsekretariat Med idel fina tider 
Blizten. 5~ltan och Gunean eller Söderberg 
Ingevall och laman ställer upp varje år. 

Re .. ultatlj~ta 

HERRAR 7.S km 

PllI.;erlng Namr'\ 

1 K-G Friman 
2 Leif AnderS50n 
3 Fred Söderström 
~ Hans Kjellman 
5 Thommy Aker strBm 
6 Fred AkerstrBm 
7 Jonas 6runnberg 
8 Claes AkerstrlSm 
9 Sven·Ake Bodin 
10 Kurt Hallman 
11 Kenny Tessmar 
12 Ander s J3rver 
13 John Hagard 
14 Kurt 1hsnlan 
15 Ni 15 Friman 
16 Kr ister Friman 
17 Hans Fred 
18 Johan Hagnius 
19 G. lövenhielm 
20 Lennart Axelman 
21 Sten Söderman 

, 
1 
3 ,. 

OMER 5 k.m 

Agneta Söderman 
Lena Hagard 
Ar'; ta Ander~50n 
Inger Almqvist (2.5 kmJ 

Alder 

13 
30 

" " " " 
31 
3S 

" " " " " " " 30 
71 

" 

!J.2. 
29.S1 
32.53 
34.17 
35.06 
35.22 
36.27 
36.33 
37 .55 
38.14 
38.16 
41.24 
~1 .46 
" 1.~7 
~ I .53 
42. II 
42.53 
45.27 
49.55 
50.57 
52.18 
37.15 

32.17 
3].37 
35.00 
19.52 

De genomförda tävlingen på Öste rmalm e idrottaplats 
där Krister i 5 grenar samlade ihop 9'4 poäng med 
handicap juniorer + 0,25 % ger 1168 poäng och tlioae 
514 poäng med handieap vet. 10~ ger 1028 pOling. 
Poäng att semla ih op till Thor Fradborga prie!ond f ör 
allmlin idrott . 
a 

Johan mästare 
EN SPLI TTRAD TIOKAMP 

Hjorthagen håller stängt för ator ombY99llad av banor och 
fotbollsp laner vilket för oss AfIIatörer i år har ställt 
till en del problem . 

Anslutningen blir inte denSamrr\8 när 118n skall tävla på 
"bortaplan", sekunderna har en tendens ott ticka snabbare 
och tusan vet om centimetrarna är lika korta och mångs på 
andra hAll. Hjorthagen skall stå färdjg till vintern ni a o 
prövninQarnas tid är förbi . 

Tappra var mAnga som trots regntunga banor och snabba för
flyttningar mellan idrottsplatserna (Enskede-rars ta-Sthlms 
Stadion) iindå !)enomförde en fin tävling med mänga utmörkta 
re9ultat. 

'E fter f~ra dlNJars t ävlan kunde vi se tillbaka pA "piaoder 
som då 

Göte Auguatsson, landslagainatruktör i spjut och diukus pA 
Enskede lP, gav oss en halvtimmeslektion i konsten att nå 
de riktigt stora längderna. 

Ake Tobia9son, vår nye medlem, vinner 100 meter pA fina 
12,5 sek (499p ) driver upp Johan Nnumberg och Lennart Pree 
till ~ga höjder, stannar själv på 140, Lennart 145 och 
Johan, årets lIIästa re,stannar pA utJnärkta 155 = bästa re
aultat i hela tävlingen (512 p) . 

Kurre Hallman !)ick från förra årets 6 :e plata till en 
hedrande 2:a plats i år med idel goda r6s1utllt , mest poäng 
plockade Kurre i stav ( 200 cm = 182 p), 100. (4) ,06 = 405 p) 
och l500m (5 , 29 = 269 p). 

Lennart Pree hade vi väntat oss fllyckat av i Ar då hon aist 
fick blodad tand, Il18O han tycks fortfarande ha för t.lAnga 
jiirn i elden eller var det i år för Illånga barn kring be
nen (grettis i efterskott ) . Lennart är för övrigt vår bre_ 
daste Amatör - han är med i pistolmästerskap _ geväramäa_ 
terakap och i idrottsmästerskllp . 

Resultat: 
I. Johan Naumburg 
,. Fred Åkaratröm 
5. Lennart Free 
7. L. Ingevall 
9. G. Ingevall 

11. Thomae Grulund 

, . 0J6p 
2. 252 
1.975 

955 'O, 
187 

2. Kurt Hallman 2. "2 
4. lka ~obiaaaon 2. 220 
6.Kriatar Frlman 1.'25 
8.Nils Frilllan 940 

10 . Jan Hallaan "0 
12. johan Åkeratrilm 50 

• 
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Samlade vid avalutningakTällen på Sthlm~ Stadion 
Fred , Thomas , Åke , Kurre med dottern ~a 

vARORIENT(R~N 

vid Hel las-g."rden tors· 
dagen den )1 IIIOIj 1979. 5 km bana. 

OK Ravinen, Sveriges bästB orienteringsklubb för f'lärvef. 
svarade f~r banlä99ningen vid årets tävling - det passade 
tydligen Arne 80m handsken rör inte blev den kastad efter 
start och om den blev det så IIIåtte han kastat den u.ngt 
och prick på varje kontroll för så Bnrang han ända in i 
mU - "otränad i år, jag har bara tränat målvakterna 
herMla i Tyresö" S8 Arne vid prisutdelnimJen. Dorn måtte ha 
snabba målvakter där hemma . 

Hycket hård strid blev det om handiceppriset där Tommy 
med 4 Ar"tillgodo"= 34 sek per kilometer, knaprade in och 
passerade Arne med sA knapp marginal som 40 sek. 

fint viider - fint arrangemang med (vs och Lisa vid proto
kollet och många barn och bullsr . 

Bilden är tagen etter m61gAng ooh dusoh Tid 
hlletorienter:l.ngc1, men etter den tllr Arne ej/UT 
OTintede .egern 1 T6rorlenteringc1 Tsr det 
geranterat gl adare m:l.ner. 

Placering ~ Ålder ~ 

l Arne Sjöberg J2 53.35 
2 Henrik Bruhn )1 54.50 
3 ThOOlllY ÅkerstrÖlll " 55.45 , Johan Lev(ert " I. 1].15 , Rune Söderberg 30 l. 17.15 
6 Krister Friman " 1.35.40 
7 Ni Is Friman " 1.42.30 
8 Agneta Söderman 
8 Sten S1'Iderm.an 
10 Sven Falk 
11 TO ..... 5 Granlund 

Vandring.pri.et kle •• openl Am . Sjllber g 
Vinnare vandringspriset: ThOlllll'f ÄkerstrÖlll med 20 sek. 
marginal till Arne Sjöberg efter handicap-beräkning. 

Höstorienteringen vid Tyresta G~rd 
HSrdagen den 22 september 1979. 5 km bana . 

!reta s.nsation811111l1! 
Claea Åkerström 

Birger Johansson, värd på Tyresta Gård, hade i år lagt en 
något enklare bans vilket innebar,nästan alla hittade kont
rollerna och en och annan avamp . Svampe~ekutionerna är 
populäru i desss akogar , så populära att Kurre Hallman vid 
ett tillfälle fick be en dam med röd kind och rAgad korg 
att ta ett steg fram - kompaaakursen gick nämligen rakt 
över fårtickan i korgen. Arne Sjöber g hade tydligen efter 
vårorienteringen börjat träna massivt eftersom det nu gick 
så galet, undertecknad och Sven Falck mötte Arne vid 5:an 
nästsn på väg upp i en tall , men med en rutinerad klapp på 
axeln från akogsrävarna fick Arne aptiten åter och tog 
resten i ursinneafart . 

Alex sprang jämt och aäkert in på 1.08 och med åldershan_ 
dicap, 302 sek/~ : drygt 25 min på hela str äckan, passe
rade han Henrik med 3 min. Henrik vann i dag övertygande 
kanske beroende på att han aåg prisbordat förs atart . Det 
var stort och ovanligt innehållsrikt tack vsre många bi
drag inte ~inst från bröderna Granlund, Göran och Thomas 
samt Clses Akerstr&. som blev dagena utroppstecken i pris
listan. En IIIYcket fin 3:e plats. Han ånada tydligan stordåd 

för kameran fanna med i dag laddad med ny film. 

Barnen trivs på Tyresta inte minat tack vsre Arnea trevliga 
promenera runt-tävling mod klur iga frAgor. I år chockade 
Arne alla duktiga viakande föräldrar vid kontroll 9 med 
fråQan: Vad handlade kontroll 2 om? Och här blev förvir
ringen total, endast barnen med ett icke av nikotin-alko
hol eller ålder cellföratörl minne,hade svaret. 

Liaa, Eve, Arne och ThOlll1lY har nu bli vit riktigt varma i 
kläderna och presenterar den ena topptävlingen efter den 
andra och är dessutom solen och humöret med som på Tyresta 
i Ar, då kan dst bara bli hellyckat. 

""' STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

"Ett fyrfa ldigt l eTe för HENRIK U" 
Resultatlista 
Placering Namn .3.1 der Tid 

l Henrik Bruhn 31 46.50 
2 Thommy AkerstrBm 36 55.20 
3 Claes Akerström 32 1.04.05 , Alu: Blomberg " 1.08."0 
5 Arne Sjöberg 32 1.12.20 
6 Lenna r t Ingevall 38 1.25.50 , Ni Is Friman " 1.31.20 
8 Kurt Hallman " 1.40.10 

Jan Hallman 
1.:1s. !'!allc.an , Göran Granlund 28 1."6.30 

10 Rolf Andersson 1."6. fl 
11 Tomas Granlund 30 1."6.32 
12 STen Falk e, 1.52.40 

" Roger Pallberg 

Vandringspris: Henrik ~runn 
Vinnare vandringpriset : Alex Blomberg. 
med handicap 

Henrik Bruhn, Thomaa Granlund,Gör an Granlund 
och Gör an IngeTall tycke trivas alldeles 
förträtfligt isällakap med Henrike tru Birgit ' . 
Tid prieutdelningen på Carla . 

• • • 
Medlemsbladet önskar 

sina lösare 
GOD JUL och 

GOTT NYTT AR 
(Det kan ju vua roligt ut van fönt) 

Hot Kaknlis- med aprång- framAt 1 

Så kunde det låts nör den som akriver deSBS rader gjorde 
ain vörnplikt vid Svea livgarde 1937-38 och fick akjutut
bildning på Kaknös . Det känns faktiSkt riktigt brs att 
vara tillbaka där 1 skytte sammanhang med både gevär och 
pistol . Peraonligen tycker jag att Kaknäa är den bäata 
skjutbanan av alla , såväl beträffande belyaning 80m vind
förhållande . lött alt komma dit är det ockaå . 

Piatolbanan ligger bra till inom området, lugnt och av
skilt, men använder amn den vänst ra banan aamtidigt aom 
akytteveteranerna akjuter på JOO mot ain avarta tavla 
med vita pricken, aå drar det lite kallt om vänatra örat 
av bogvågaknallarna. 

När Amatör flyttade pistolverksamheten till Kaknäa, fick 
vi oss tilldelade en del sv Kommunala piatolklubba male
riaIbod, och dör jobbade en kväli tre flitiga amatörer 
med att dela stora dörren i två delar. Genom den ana kli
ver man nu in i Amatörs bod-del. Nyckeln till boden lig
ger unde r en hemlig aten, vsrs läge är känt för alla 
flitiga pistolskyttar i Amatör. 

I skogsområdet runt Kakntls har man en härlig natur med 
fina promenader. En vacker kväll i slutet av augusti tog 
jag familj och kaffekorg och åkte runt till Kaknlis, obe
väpnad, enbart för att promenera och driCka kaffe i den 
vackra aftonatunden . så ville jag viss mina anhöriga den 
fina malerialboden, hämtade nyckeln under he~liga stenen 
och fick upp dörren, men det ångrade jag atrax, för på 
insidsn av dörren, högst upp aatt ett getingbo i diame
ter liks slort som det avarta pA piatoltavlan. Gisas om 
getingarna blev förbannade! Rätt gissat, det blev dom. 
Hin dotter Ingrid, aom har ögon som en hök sAg i tid vad 
som höll på att hända och varnade. En gång i _in ungdoIn 
gjorde jag 100 meter pi 13,1. Personligt rekord pi gam
la dar är inte så illa. Getinqboeta storlek gav en an
tydan om att A_töra piatolakyttar inle varit så fliti
ga på ett tag. Så det aå . Efter eo stunds andhämtning 
kunde jag stänga dörren. 
Under kaffet i Qrönqräaet välvdes l~ska planer för ge
tingboeta förintande. Synd om Amatörer skulle bli atuckna. 
Ett par dagar efteråt kom jag dit rustad med en atör med 
finurlil.j påse i toppen. l påsen aatt ett anöre och drog 
man i anöret, så snörptes påsen ihop och vipa aå akulIe 
getingboe t tri l la ner i påsen. Oörren öppnadea mycket 
försiktigt-få ae nu- alldel es tyst! Ksn man tänka aig: 
Inte en geting "h8llllla". Dom hade flyttat. Ville inte 

bo ihop med Amatörer. Nu har jag getingboet aom pryd
nad i min bokhylla . 

Med böata piatolhälsningar Thoraten AhlQvi st 

!r8.llöta p6 rea.tsur811g Carla. lIiddagen lir klar 
och nu skall det driokas katte.Fr.T. Cerl Fal k 
ta.. AhlqTist, K-G ooh Krister Frim&n 1 törgr. 
Peter Rannmark ooh 1 bakgrunden skymtar 
Nieae ooh G"ran 

I ,. 



STO C KH O LM S AM AT öR FÖRENI NGS MEDLEMS BL AD 

S-ven~83 S-veriges förste 

VÅRLDSMÅSTAREIUÖJD 

! Av MAT.SNORIlSTROM 
•• S,'t," Falk, 83, koncen trerade sl(.' pli. höjdhoppsrib
ban, som I"~ en ".eler jAmnl (1.00). 

Han 101 n r. Ijlldrande skg Ull ansatll. kastade sig 
upp - oeh rle över. 
~an var han vlrldsmllstl\re. 

Nu vonn en tuIosi ... pi. 2~ a
ku" .... "I."k. 

NUta pn {ör S>"en. Gel blir 
~ pi "nIdq;, Di. i r 11&1:1 
IX ..... .-nd. d.ltq_ ""h ,i""" 
liD \I)(·UIeIrl. 
~n Folk, ..... tivI... Illr 

SIockholms ....... ~in&. bar 
odn>tl.t.. lörT. 

- pa ,lo......... speltde 'aa: ; 
AlK.:o bADdyLq tl~_ 
PIIu. Kod, .... haa. 

-J"C .tilItr _l_.\ 'M 
fr.. MI.s. il: k .... T)"'irr bar Ja, 
1",- k"" .... tr:on.. """"ftoanom 
I .. ska<l_ an ryal<ota!!lir ,ac __ c..ente ...... 

""'100 wwn.n-VM i fnidn;ltt 
I lt l H ... _r. VUl~-.k1and. 
~ par hndra _ ..... fin". 

bJ,o"d do alnnate J 000 ""1Iqu
... 1 ..... :1:;1 .......... 

M QUOllera - md bra! 

l 3 :e Veter en Vi. i haneve r 27 . 7 7 2 . 8 1979 
deltog ca 60 a ven"kll r dä r av :5 amatör er, 
!.ivan Falk , Thorsten ;j tåhle Och Sten Åhrberg . 
Tho r sten blev 19:8 =ao i finalen på 10 . 000 m 
(60-64 å r ) och 21: a pl ata i L:a raton på 3. 33 . 6 
i båda loppen med ca 25 ~nn efter aig. 
Sten j kInas 65- 69 bl ev 16:e man i femkamp 
(1 500 m _ 200 m - löngd - diskus _ Spjut ) 
med toppreaul t a t i 1500 m 6. 42 . 0 och 200 m 
33 . 9 sek . St en har även vari t över i ~erika 
till sammans med 21 svenskar oeh cyklat 138 mi l . 
Det ör ot r onga killar vi har i f öreningen , 
Brngder r akt igenom . 

St en Ähr ber g nr. 3821 bland sina f emkampa_ 
mo t ståndare 1 Hannover . Vä ltränade pujkar 
65- 69 dr gClIllla . 


