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Kalle"'e till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör FHrenings medlemmar 
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dagen den 21 mars 1986 klockan 19,00 i 

Hambufgerslaen i Brygghuset, NorrtulTsg .1 2 

1. A rs~Hte ts stadgeenlig, utlysande. 
2 . Val av tvA personer att jämte or df. 

justera dagens protokoll. 

3. Styrelsens och de s t änd ig a sektionernas 
berättels er f Hr det nästförfl utna Aret. 

4. Revisorernas berättelse samt 'rAgan om 
be~i ljande av ansvarsfrihet At sty r el
sen för det sAngna förvaltningsAret . 

5. Fastställande av Arsa vgiften för 1986. 

(styrelsen föreslAr en höjning med 10: 

utom för ungdom 5:-) 
6. Inkomst och utg iftss tat för 1986. 

7. Förslag frAn styrelsen om val av ny 
hedersledamot 

8 . Val av leda~öter i föreningens styrelse: 
a. Ordfö rande 
b. vice ordförande 
c . illtendellt 
d. ordförallde igevärssektiollen 
e. styre l se ledamot 
f. tre styrelsesupp leanter 
g. v. ordfö rande gevärssekt . för Ur 
h. v. ordförande i pistolselr. t . för lar 
L v. ordförande i idroltssekt.fö r III' 

9. Val av 2 revisorer för I Ar och suppI. 
fö)' dem. 

10. Va l av tre ledamöter i valberedningen. 
Il . Val av fem ledamöter imedaljnämnden. 
Il . Val aven representant i ungdoms sekt. 

styrelse . 
13. Val a~ tvA representanter i Stockholms 

Slr.ytteförbund och slIppI. för dem . 
14 . Val aven representant j Stoclr.hol~s 

Pistolskyttekrets och en supp! för denne 

UTI-'.ÄRKELSER ~ 
Fij reningeflS fö rt jänstmedalj i Silver: 

i~artin Ahlquist 
FeDltioArsmärk@: [inar Nagnu5son 

Alr.e Ericsson 

Tjll ljOfelDArsrnärken: l ennart Sandstedt 

Uils Erik Pettersson 

NYA MEDLEMMAR 

Björn 8lomquist . Christina Nilsson och 
Arne Ekström 

OCH sA VAR DET 
DAGS IGEN •.• 

Prisutdelning och Sup! 
Omedelbart efter Arsmötet och pr isutdelningen 
ordlIar klubbmästaren en sup! bestAende av 
förrätt med (s l, varmrätt ",ed vin samt kafh 
till ett pris av 70 :- Ungdommar 35: -

(Det ryktas 0111 sill och oXfilE) 
Efter det kommer den mycket populära 
barbershopk~artetten Happy Noice frAn 
Nyk öping och underiller oss. 
Anmäl,n för deltagande i sup!n görs senast 
den 17/3 till klubbmästaren Erlk Thor pa 
telefon 41 14 29 eller 0766/310 69 eller 
tl11 Göran Ingevall pi tel 768 44 32 kväll 
67 03 00 dagtid 

V~LKOMNA STYRELSEN 

Färdinstruktion till ~rsmötet . 

T-bana tillOdenplan • gA norrut p3 Norrtulls 
g,tan ca 200 m. 



STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENIN GS MEDLEMSBLAD 

STYRELSEBERÄTTELSE 
Stockholms Mawr FOrenings styrelse får hanmd 

avQlva följande berattelse for verksarlt1et.såcet. 

1985 

tbreni.naens !!'edlE!l'l'lSal'lta1 ~ick vid 1985 års 

utgång till 230. varav 3 hedersled<miter . Av 

OesS<!; var 49 ständioa medl(ml'ar. hltalet under 

!ret nyinskcivna rredlermac utQjorde 4 . 

Styrelsen har under året haft sanrransättning 

m liqt 1965 års program. 

R?reoingssaJl'!!'!l1!kgrter 

Ftir'eoinl;rens årsrrote hölls 15 nars 1985. 

Styrelsen har W'rler 1985 haft ten protokollförda 

ssmanträden. 

ÖOJnirQar och tåvlinQac har tedrivits i enliglEt 

ned pr'OQr~. vår Jumabana har varit Kaknäs. 

där såväl gevIlrs_ san p1stol~tet bedrivits. 

pepcesentantpriset har tilldelats Per- Henrik 

HaJ.!!'buro . 

DtCOO!li och q4yor 
Ftir det ekr::naniska resultatet av fbreningens 

verksantet redoQörs i bifcgad vinst och förlust_ 

rälcJ\ino;. boal.&nsriimino;! ocl! C6ren:inqeno; fcndP.r. 

fbreningen har under- året tnft två lotterier-

på till NITfl'MS 45000 Kra!oc. 

Styre15en framför sitt varma tack till alla, 

S(IlI nOO gåvor eller på amat sätt givit före

m;-qen sitt stöd under det gångna året. 

H V en vän cch jägare ur tiden! 

Jag sitter framför brasan vid en av vira rast
platser pi lIIin jaktnlilrk Halmll!rsta gård i SÖder
törn , hlir brukar jakt1aget efter avslutad jakt 
sallllas för en 1 Hen stunds prat 0111 dagens hän
delser samt fört!ira den sista koppen kaffe ur 
de medl'lavda termosarna. H V här har vi suttit 
Många ginger ibland har det varit hela jaktla
get, ...en ofta 5 har Du och ja9 tagit oss en vec
kodag. vilka fina jakter vi lIaft, när Dina stö
vare med klingande skall drivit haruna runt i 
markerna, en del klarade sig bra, men några kom 
i vAra ryggsäckar. När jag tänker efter sA är 
det faktiskt Du som fält de fle sta älgarl1a pi 
mina marker under de 30 år vi jagat tillsarrmans, 
lUnga episoder har inträffat, men alla har slu
tat bra. 
Tack H V for Din fina vänskap ocll goda jak tman
naegenskaper. 

Er i c Thor 

--~ 

IN MEMORIAM 

Den 8 januari lämnado Halvar V. Johansson efter 
en t1d$ ejulcdom [!:Ir alltid den kamratkrets inoll 
A.atOrfOren1nsen 80m han tillhl:lrt i 40 Ar . 
Soden nan 1 borjan av 1946 inträdde i Stock_ 
holms Amatbrforening har hen varit en av rör
eninpena och Stockho~mB Skytteförbunds bliata 
skytter och under m~a Ar given medlem i såval 
töreningslag eom forbunds laS bAde i banskytte 
och rlltekyttc . Sålunda vsr han medlem i det 
h.8"j .om 1946 hemförde segern till Amatör i 
Stockhclmstidningens rikaskyttetävling och som 
1948 secrade i tävlingen om Riksskölden . Ota
liC' ijro da förenincslllö3te r~k8p och priser 00111 
hen ~ad olika vapen hemfört såval i ban- 80m 
fiD tekjutning. 
Gsnelcs snart togs hans tid även i anspråk for 
den administrativa delen av föreningens verk_ 
8~et . SAlunda tillhörde han föreningens ge_ 
varaakjutkomlllitt4 åren 1948-195} och förenings _ 
atYl"Blaen eedan 1949 lIIad undantag sv } Lr i 
Illitten av 50- talet d6 han tj;"oatgJorde utant'ur 
~tockhollll . Under 8 år fr. o 111 1967 var han for
bU:ldssekreterare i Stockhob.s SkyttefLrbund och 
vllr 'mder :51 'r esltrshrare, kassör och tavli
ngaledore tor tävlifi8en 0111 Riksskdlden. 
Genom aitt atora skytte tekniska kunnande och 
for ~tt han aj var radd att fijrf~kta den manin, 
han funnit yara den ratta,har han ~~der årens 
lopp gjort en mycket uppskattad insats av be_ 
st~ende varde inom Amatörforeningen och ~kytte
fiJrbu.noet . 
Vi ~at~rer som under m~a ~r haft f0Tm_nen 
o.tt llI"P,u.s !!led vtlnnen H.V . pil skjutbe.De.n1i ftilt 
skytteterangcn el19r 1 s.tyrelsae.rbetet ak~ll 
minnas honom som en r,edi&en och pålitlig kamrat 
och bavarar bonoIII i ett ljust mi"ne . 
Vi l3«nk .. i sorg V'I" fana fi.t den gode vannen 
ooh s.kyttek~l!Iraten . 

Johan L:acnius 

. < • 

I 

STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

!D.~Q!!!~t.~!: 
Medlemsavgifter 4420 , 00 
Stat5ans l aQ 1604100 
Lott.erier 14:354,00 
Annons e ... 1250 , 00 
Rän t o ... 139S , SO 
Avkastning fond e r 2069 : 00 
Intäkte ... dato ... 5000,00 
Arets underskott .1 Q:;:~L12 

!;;r.:Q!:!2C HH.1122 

Bankräkningar 9298 : 6S 
Po,.tgiro 3988:82 
Ammunition 9617: 19 
Fordringar 10561:30 
Dator 24916 : 00 
Arets underskott 12Ud:2 

!SU/OQt: ~;il;.1Qh1~ 

För..,ingens fond .... p., 

Bertil S .. artllngs F~d 
Bertil Ronnmark5 mi nnesfond 
E ... nst Lowenhllllms pr1sfond 
Thor Fredbo ... g!l prisfond 
Harry Frimilns prisfond 
Fol ke Filgrells prisfond 
A v . KnJsen<;itjarn .. s prisfond 
F D Cilrllns prisfond 
Nils P",rssons prisfond 
Damernas prisfond 
Johan Magnius fond 
ReservfondlE>n 

!!:!!s2ml:t!!:!:. 
Medlemsavgifter 
Stat.sa.ns l "'g 
Lotter,,,,r 
Ranta. 
AvkastnlnQ fond .... 
lnUil ter dator 
Annon .... r 

~!'!l!)!!!!!.i. 

5000 : 00 
1500:00 

l SOOO: 00 
1500,00 
2500 , 00 
:5000, 00 

2QQ!.22 

y!.gift.~( 
Medlemsblad 1425,00 
Pr i ser marken m.m. 851l7:93 
Förb. fören . l agavg . 530100 
Porto 1774,20 
Mat e ri.al 1179:00 
Bidrag am,r.unlt.on 9473151 
Di.v . kostnade ... 634:5:3':5 
Nedskrivn. dator ~QQQ!.QQ 

tC2!:!9!: Hllh22 

Prisfonderna 1461 8:8S 
Ti ll p r iser d'sp. 3596,49 
Skulder 5754,24 
Reserverade medel 13500,00 
5t.iind . .. ..-dl. konto 12000 : 00 
Nedfi~rvn. dator 500..Xl : 00 
Bal ans översJ,;ott Z~~1.Un 

!S:C2!:!2!: 2~!Qh!~ 

deo 3 1-12-85 

a!!:tar:: 
8982 : 00 
S646,OO 
8 4 00,00 
76,00 : 00 
8 4 20 : 00 
3900 :00 
888,00 

3100:00 
370 0:00 
2:=;:=10:00 
7000,00 
e2ZQ;..QQ 

Z;HZ~u.QQ 

~",D.k IIgb.f .. 9li::1!.. 
1 135:73 101 17 : 13 8 11 :03 
1384:35 1030: 35 309:6,1 
412:13 8812 : 13 784:74 
301: 49 790 1:49 656. \7 
739:2:5 91:=19:2:5 4:"'1,53 
182:21 4082:21 344 : 82 
266.88 11 5 4 :88 93 : 22 
374:04 4074,04 232136 
374 , 0 4 407 4 :(14 232,36 

1065: 77 3615:77 212:83 
274 :40 7274:40 :=183:7') 
~~~;..1~ 2~~~i.~§I 1;zH :.~Z 

Z~1Qi1§ ~lQH>i.1a ~92;;;,1~ 

b/t.Q!.f!.!K 
Medlem .. bl",d 3000,00 
Priser.ma ... ken m.m. 6000100 
Forb. för en.lagAvg 1000:00 
Porto 2000,00 
Milter,,,,1 1000,00 
fhd ... ag ",mIlIUni tion 10000,00 
Nedskr,vn. diltor ~OOO : OO 

D.vers,", och reserv ;;:~Q.JI}Q 

. '--. 



ST OCK H O LMS A MAT ÖR F ÖRENIN GS M ED L E MSBLA D 

GEVXRSSEKTIOH[NS BERXTTELSE FDR AR 1985 

Sekti onen 
Skjutchef 
Y •• "-

ledamöter 

har haft följande sa .... nsilttning: 

Bobby J:son lindh 
Göran Ingevall 
Lennart !nge ... all 
Hilns Helander 

Under säsongen som gick svarade äterigen vira ge~ 
~ärsskyttar för fina insatser. Seger i bilnseriens 
di ... 2, seger i Skuggans Pokal och kanske främst 
... ar seger över Kviberg. Detta ... isar med all önsk
... ärd tydlighet vilka enasUende resurser vår fö
rening besitter. fältSKyttet däremot har fungerat 
mindre bra, med hot om nedflyttning till lägre di
visioner som följd. I detta sallll\anhang m3ste dl 
konstateras. att ett nytillskott a ... skyttar bör 
snarast ske för ~tt befästa v3r position som va
rande Stockholms fr~rnsta skytteförening. 

Filreningsmlistare bal'\a : Per-Henrik Nat/lllburg 
" f!ilt ; Carl HaL/mbL/rg 

I tlö5tiJS kOllI sA det v:Sntade beskedet ( inoffi ciellt) 
att Kaknas inOlll nAgot Ir kOlllRer att lt!:g9as ned, 
varför vi sedan en tid ligger i startgroparna rör 
en överfl yttning av verksamheten till Järva. Detta 
k~r med säkerhet att plverka gevärsskyt tet i 
positiv riktning. 

Gevärssektionen hälsar alla intresserade blivande 
skyttar välkOlM'la ut till skju tbanan vid nigon av 
dra tränlngs- och/eller Uvlingsdagar. liis (JIII 

detta l skytteprogral!1llet. Naturligtvis stAr vi i 
sektionen till förfogande - rlng: 

BObby 89 52 18 
Göran 768 44 32 

VÄLKOMNA UT TILL SKJUTBANAN l!!!!! 

GEVXRSSEKTIONEN 

K1a55tillllllrlghet för .lltnatörs skyttilr: 

Per NatM1'burg 

Per-Henrik Maumburg 

Carl MaUlJlburg 

Bobby J: son l i ndh 

lennart Inge ... a 11 

HaliS Melllnder 

lennart Pree 

Mils Na~urg 

Göran Ingevllll 

Hannu Koho 

Johan Naurnl:n,lrg 

Johan Cederbrant 

Martin Ahlqu ist 

Robert Helander 
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FÖRTECKNING 

Bans9ttsarken 

Johan Cederbrant guld 

Artalsstjäroa 

Nils Friman 
Per Naullburg 

Artals~rkell 

Hans He l ander 
P-H Naumburg 
Nils Naumburg 
Carl Nallllburg 

Fä] tskyttemlirken 

Artalsmärken 

P~H Na~ur9 
Carl Na~urg 

AutOllllltvapen 

Per-Ola Kraft 
Per Brodd 
György Szikriszt 

2-grensmärket 

4:e st j 2:a komp. 
3:e st j 4:e komp. 

Högre irtalsmärke 
lägre 

Lägre ~rtalsmärke 
" " 

Högre lrtalsmärke 
~ägre • 

guld 3 e 
" 1 a 
brons2 a 
" l a 

sil .... 3:e 
brons l :a 

guld l:a 
~ 2:a 
brons2:a 

Per-Ola Kraft Högre ~rta l srnärke s i Iv 2:a 

Vanddng,. r ;,er och @ 
h ederspriser 

VANDRINGSPRISER 

1. JOllas Waerlls ... pr P-H NiluIIDurg 
för alltid 
P-H Naumburg 
L I IIgeva 11 

2. SAF:s ... pr kl 5 
3. SAf:s vpr kl 4 
6. Vpr l sUende B J:SOII Lilldh 

f vet. P NatJnburg 7. SAF:s jub.-pris 

,. 
10. 
12. 
21. 
12. 
23. 
31. 
35. 
36. 
38. 
39. 
40 . 

för alltid 
RikssköldelIS vpr C Hallllburg 
Bertil ROnflmarks minne B J:son lindh 
Vpr för kl 2-5 J Cederbrant 
Vandringsskölden P-H Haumburg 
Fältskyttepris av lr-S3 P Naumburg 
Vpr 1 fält,4-5-vet. P-H Na~urg 
Folke fagrells Illinne B J:soo Lindh 
Damemils pris C Hauntlurg 
Kalllriltpriset HMelander 
TrällillgsU ... lingar B J:son Lindh 
SerietävI ;lIg-SvD p fialJlllburg 
Fliltskyttepris P-H HalMtJurg 

C Na\llt)urg 
P Nil\lllbUrg 
HMelander 
l Pree 
G IlIgevall 

41 . Fliltskytteskedar 
B J:son Lindh 
J Cederbrant 
H Ahlquist 
J Cederbrant 
N Nallllburg 

138 P 

ph 3 
ph 5 
145 p 
146 P 

191 P 
318 P 
126 P 
74 tr 

122 t r 
ph 4 
181 p 

ph 2 
480 p 

45. 
53 . 
54. ,1. 

Hpr i fältskjutning 
U-mästerskapet-bana 
M -fäl t 
Representantpriset 

C Nallllburg 
Per-Henrik Naumburg 

... 
STO CK H OL M S AMA T ÖR FÖRE NINGS M E D LEM SBLAD 

RIKSSKölDEN 
_",n, 

Arbetet med 1985 a~s t~vllng a~ nu i .to~t 

sett avslutat. 

Tilv l 1t,gl5!.:omm,tt"'n I<a.n r.ä~\fld glöldJiI SIg ilt 
en ol.ning l deltilgil~.ntill.t Jolmfort med 
1984. ~iI 1200 mot ~a 900 slyttil~ , Av Qln,ng 
I.n I<o..-thallssl.vtt .. t t. 11151 rtvil. m • ..-po1..-ten. 
Dfltt. "l1\edan vi I oi;r I.t _mtllQ. L-I<I .. s"lI'~ 
d.lt ~9a mot förra aret da endi1st K- 15 fir~ 
Vdril med. 
P. prIsbordet .r inql(;f .orutom 
pennI nqprl serna, vill. UPP'lIC~. till r. 
i1 Q2Q. ~ven ett skvtt~qQ~~r CG 80 skanl<t 
ilV Forenad .. FabrIksverken, en omp,pnlnq for 
Cr, 8" ~roJn Norma., ",n qrandl04 sollverbaqare 
f~a" M .. rilbou och en fra" Svensl:t Skytt., 
'Gllverm",dalJl'!r oc:h -oi l ,er JelofICj,,'r ."mt 
fargloton av RIKSSKöLDEN. 

6~r .. ~en I huvudtavltnqen om lntecfnlnq 1 

RIKSSKöLDEN blev OSKARSHAMN Skf med 579 
pOllng. 
Sto~t,hol,ps An'ator FQ~en'ng lom hilr pil \8 
plats av 96 startande la~. 
I tavllngen om MARABOU CUP vann MoNSTERAS 
n,ed bO f"a~longer (Ti.:lr och n, or I. H"'r 1'01" 
Amator pa 2S plat s av 75. 
SVENSKT SKYTTES hederspris gl(;1 till 
JORMVATTNETS Skf med 748 poang. 
Intecll1ino,len i LILLA RIk:SSKbLOEN toqs .. r-
liV YSTAD s k g med 584 poang. 

Ut·n I n!:h VI du!"ll a 
folJande seg..-are: 
I I ass. Namn 
8 5 A. Mosesson 
B 4 J. W,. S 
B 66 H. Er. lesse,n 
B 50 A. Johansson 
B 3 A. Brolund 
e 2 L Stare\-: 
B 1 C. AlmqVist 
fl 17 L. We .. th,nd 
B 15 I. Sundelin 
I~ ~ A. UI .. son 
• bo A, lhynell 
I 56 I •• lohant.son 
~ ~ L-G. St~nberg 

2 G. Grenand~~ 
I H. SOdON Ilerg 
j 1 C. Llnd .. 11 
1"5 J. Hjlln,an 
t M. L~, sson 
II ,1. Ben'.ltsson 

tavll"ge" blev 

Foreninq 
M.llllberq_, 
M .. \unQ 
Alundol-Tuna 
UddlNoll1 l. 
ArVl "a 
Hv@tland.a 
f ,,"VtöjO 

RorO~JoJn 

ov.rtorn •• 
H<,r .. ?tad 
f~VI Der~ 

.,vlbe..-g 
D :el D~l",d 
Vstild 
fVlberq 
Oo;l .. ~ .. h_m" 
~ ro~ el 
WI tob.,r bu 
Sko\J" -E\.-Bha. ilt:I'lI 

d.t 

pOdng ,.7 
1"0 
19::' ... 
19. ,., 
'S. 
191 , .. ,.0 
19Z ,.5 
I.S , .. 
t '1':,., 
t 9" 

". 
'" 

De IndIViduella deltagarn. frAn AmiItor 
si bt Pil foljande satt : 
Pe- ·Ii~n"-II. Carl samt Bobbl l Q 'l. 189 res". 
19'1 PO""Ij. 
I II "liS B 4 s~ot Hans Mel ilnd~r D ... "t ", .. d 
IB7 poang, utover Hatif;e I<ot NIls Nilumb"rQ 
18:5. L<mn~rt In9,"V .. 1 1 184. Go~an lngevllll 
I B~ samt Lennart Pree 180 PQan~. 
Pll'r N""II',burg fl!:1 180 pO.1ng I Fl bh 0<.1, I 
U,iS'S El 2 f.el' Joclce CedE'rbrjmt 179 pO.1Ilg. 

Nytt for .. ..-et var, iorulom I 1,111< s.rn., "tt 
.""ntlig" deltag .. ..-1iI ,,",;,t. :::0 .. ~_ott Il\ot 
t,dlg .. re endast 15. Des"'utom v .. r 
tavllnget;Jen forlangd till 2: vec:ko,.. 

All SSt:öLPENS TAVLI NGSI-OM(1 I Tf t\; viI J ha~med 

ta1:l,.. .ör 1985 år", tavllng o~h hOPPiIS fl" 
... tt likil sto..- t deltagar<lnt~1 1'180. 
Ett ".iorsKl1t t~cv blI d ... Amatdrer 110m 
IItott ~'eh sloder TÄVLtNGS~-OMM1TTItNS arbrole. 

.tDen 9 JanuarI 1986 dOQ H.V. Johansson. 
F,ir Oll~ som Jobbar med RlISSI,';;LDEN ar och 
l ommer alltid H.V. att v .. r ... synonYlII mold 
Rl.;ssroLDEN. Det v"r H.V. ~Clm me ll an "ren 
19:51-I Q 79 d..-ev f..- ..... tavling ..... tIll vad den 
a~ IdaQ, en valvänd rllstav l lng ",ed ov.r 
t_usen del tag"re. 
RlV9SIoLOENS TAVLlNGS"-OMMITTE brln9i1r H.V. 
Joh ... nsson eott sist" stort tacl och farvillt. 

Thor"ten AhJqulst 
Per -HenrI k Naumburg 

Lennart Ingevall 
MartIn Ahl qUl!Iit 

fk ltag i tii," lingar 

t~f,yårssa1ut 
5 fl;l HlJ{ Trettorrlagsskjutrlinq 
12 Fg f'rtislnjaträffen 
19 FQ fbrb.fiilt 1.(22,23,40,41.451 

re~i 
2 Fg w:; Träffen 
9 F9 Fbrb.fält 2.(21,23,40,41,45) 
16 Fg IJl::psalaträffen 
23Fg~ .... 

""" 4 !Hl , 

'MJ6 

""" 7 

2 Fq ft:Irb .fält 3.(22,23,40,41,45) S'lI 8 MJnsö 
9 Fg !'Örb.Mist. F4(21,22,23, 40, 41,451 
23 Fg Fhltskyttekåren 

90lJ 9 K\lrqs.änQen 
SMJ 10 sala 

_i~ 

13 Fq Iax.skottet 
19 lI"q Skyttets dag. KottMU 
20 Fg ÖStharmaI:sträffm 
20 Fq .TOnköpingsträffEn 
22 Bq h1Iiltör 1,a trän.tävl +l,a stå (5,6,38) 
27 F9 9<4 i fält for 5efl och Vet 
29 ag}(ratar 2'03 tran.tävl +2 :a st! (5,6.38) 

"'1 
J llQ Skarps vårtävling. Liq;'JTBsterskap 
4 Bq RevelJgj 
6 B;j' Jlrnatbr 'l1!ivllng an Vp 12,14 
8 ag ElitJrOnstringerl MB län 
8-11 ag Frit2 Olssal tHl' l 
II Bq Rosersbergs Vårt:.ii.vlil1Q 
13 ilg' .iuetbr 1 :01 tran SVD 
1'; !lo flimlm~$"rlf' SI 
19-26 ~ ~"'lbergs_Ptlka1en 
21 Bg Sven Rydows Minne (400m) 
22 ~ Pörburdsser i e S2 
25 Bq St.ockholms-Korp91 
21 Bq hnator 2 : a trim SVD 
29 J1q FOrbundsserie S3 
31 ag G:ist.aWdet 

''"'''" Jlirva "", ....... 
JOn"''''''''' -"<v. 
Strangnäs 

""'. 
""". Eskilstuna 

"""" Noc" """,.b,,,,, 
Roeerl5bcrg 
~rva 
,Dirv ... 
liernTlsbunor 

""m 
H.lIckljb 
~t" 
Järva 
,lm" 
!~Köplnq 

- - ------ ----.-...-.~.. - . 



STOCKHOLMS AMATOR FORENI NGS MEDLEMSBLAD 

Plslo\.eklIOnQn har under aret anordnat 
lranlngs- och t.vllngss~jutnlngar, fem 
vå .... n och fem pa höslen. Sammanlagt 
dessa t.vlingar samlat si ~anga som 
.kytt ..... 

10 
p. 

o"' 
119 

MÄRKESTAGNINGEN h.... und.,... aret ulf.,ll. t 
en l igt följande: 
GULDMÄRKE har IIrovrat. av : Eric Thor. 
BRONSMÄRKE: Kerslin MalmqUist . 
Utövar dessa två har även elt ",ntoll 
ou l dmir~ ••• kyttar uppfy l lt fordringarna för 
sina högre årtal.marken . 

Plstol.aktlonens styre lse har under aret 
haft följande sammansättnIng : Ordförande, 
Thor_ten Ahl q\.u st, vice ordforande, Rolf 
Ingevall och sekrelerare . Mart.n AhlQU1St. 
Skjulleda ... e, Thor.ten AhlQuist och Martin 
Ahl Qui st. 

TAVLJNGAR 
I Föreningens 
m •• terskap deltog 
ru", den ::3 JUni, 
Sruun. 

årsprisskjutning med 
20 skyttar . T~vllngen agde 

och milstare blev Joal'llll 

INGEVALLS KANON sköts det Om den ~O 
Antalet d.ltag.r. kund. r~knas till 
VIlla fyra ,gm fran andra ftirenin~ar. 

Illaj. 
24 av 

K"nonen togtl av An'r Rifaat. och bast ... 
s.1:ytt j Amatör bll!'v Joakim Bruun. 
P1stolpri •• t oliV 1981 (Vpr 671 hemfördes av 
MartIn AhlqUlst tatt fÖljd av Nils Friman 
och pa tredJe plats Joakim Bruun . 
Pi.tolpokalen <Vpr 6<;» h.,mfördes äVi.n 1 ar 
av Nil. F"l,n"n dock E'ndast med minst. 
mojllg3. m.ro;pn;a1 till Martin Ahlquist. 
Mätlte .. sk.pet i fältskjutning med pistol , lO<m' 
gjck den I::' o~tober, sam l ... de i a ... s. mimg. 
som 27 d.lt ... gare. M~st ... ., blev Bobby J:son 
Llndh fblJd av Willy Palsson. JoakIm Bruun. 
Lenn .... t Ingevall och Lennart Pree. 

EBe~IIQ§UI~!~!&8 
Eftersom gevil ... ~seltlonen i Amator betltilml 
.'Q fo ... att flytta s,n vQrl,s .. ",t,,~t till J .... v. 
~om fr~g.n upp om Inle oclsa pistol skulle 
flytt. Illed. Efter ~yclet funderande ~Oll'l 
S .. I',tlonen .... am till att VI även 1986 skall 
.nv ... nd. 1'.I.n ••• O<II he ... ", .. b.na. detta emedan 
VI ~~d.n nagra a.. d ... lver ett fru~tsa~l 

s",molrbete ",ed PI': Central. Pl5tol5~ktiunen 
~ommer dOl:l att unde ..... ret f • .Jnder ... pol for 
r<t.p . naclual",r ",C!'d att flytta till J ... rVA. 

Styr.l~en for Pl5tol5e~tlonen 
foi t.C~oI /lOlI'" deltagare 
~I Julnll1>j .. , s/lOmt /lO I I", dem 90". 

stlltt pl.t,,1 "kJutnlnQen. 

V.I komna .11;1. 
pi.tol.ljutninQ ..... 

.tt delt ... ga 

StO.;1 h'Jlm l'UJ6-U;' 10 

Tho ... ~tcn Ahlquls,t 

ber har ..... d .tt 
unde .. 

pol Dli~a 

1<;>80 ;,r" 

N' 

TEOk.>TEIi .liiLQULT 70 ÅR 

Den 21 noveober .ötte vi upp . Johan Laen1u~ . 
~rik Thor, Bobby a~t undertecknad renreaant
~r~d~ fh~njncen vid Tho~~t.n9 hoztid~d.8 och 
öyerlömnade föraningens förtjänstplakett, 
blolMlor ::.m. 
Thoraton ör föreningenn idag ka~ske störste 
glkojeopridare båda i fält och vid våra 2tyrol_ 
samöten , alltid posi t iv , självuppoffrande mod 
siktet inBt~llt på frootiden . 
11M formade den mOderninerIIde uppll!.gllll av den 
nu vb1 fungerande och frangdnsarika Riksskölden 
och har äv~n under de å r han basat för pintol
nek t jonen populariserat och i hög grad breddat 
tävlJngsdeltsGnndet . 

Tack för all t Du gör _ hoppas Du hjälper oss 
ännu mångs år fraabver . 

Ett stort CRAT'l'IS från OSE Amatörer . 

Lennart Ingavsil 

E~i~ ~~~at~dl ka~ undeA en ~e4a i Finland 
avtidH ftaatigt. EIt~~ aOIll vall en atoll Wu .. a

donaloll ock en i"tll~4aeAad ~-piat6~~tt hall 
undCIl dc 4CII.a6l& dlten 4aknat4 pd banan pgd. 

allb~e ~ed 6in ~iltllla, ~en 4d 4cnt 60111 i 

höHt1.4 rrleddellJde han aU han ville bö~ja 

4kjuta ri4.tol igel'l.Sd blev ItU in.te 6allel. 
Vi ~omlllelt att 4a~na honoIII. 

STOCK H OLMS AMATOR FORENINGS M EDLEMSBLAD 

IDROTISSEKTIONENS 
ÅRSBERÄTTELSE 

A ...... to ... ldrottsaret borJ ... r alltid mad i.H 
.Udakn1ng Pol langden. Solo .. ven 198:'i . 
Kung Bo ... e var pa S itt Isigare humor villat 
.kr.mde en hel del, .. en det blev And;' ~ 
"..st ..... e, och v ... ndringsp ... i slnteckn/lOre ut
fr.st.llise ...... de sig i den bistr/lO kylan -1<;>. 

l. Krister Friman 2<;>.17 
2. Qrre Hallman 34.13 
3. Henri k Bruhn 42.4:1 ,. Nisse F ... I man 43.37 ,. N. E. Pettersson 47.22 
b. Thom",s Granlund 52.4:; 

Damkl.ssen togs hem överlägset ... v Bi"gltla 
Andersson med tiden 14.20 pa 2.:1 Im. 

Vä ... o ... ienteringen ... vlopte utan surpric.r 
d v s. Hen .. ik B ... uhn segrade pol 37.4' titt 
följd .v Peter Anderssonpa 3<;> . 00 min. 
Fred Akerstroms 3:e placerjnQ v.r inoen 
över ... askning för 055 insiders. lik. lite 
sOm Nisse Frimans 4:a pl.ts totalt och ater 
int~knare I vandringspriset . DamQ" ~.n vi 
Inte pamlnna oss att VI sa9 denna ljuva 
V.rafton .. en väl ett antal ungdo",ar som 
gjorde mycket bra ifr ... n sig. Dom hopp.s VI 
f. se Igen och oftare. På 10-kampan syntes 
do .. eJ, och tyvär ej hellltr p. hö.t
orIenteringen. Den sen ... re av~prang. vid 
H.lla~garden p g a r.parations.rbltten j 

B ... otorp. 
Ny banlaggare ocn kans~e ny vinkel pa den 
numer. val~ända terr.ngen gjorde tiderna 
denn.. gang lite langreoch nagot fö ... vanande 
resultat. F .. ed Ake ... st ... öm segade 5ig in pa 
en hedr~nde and ... aplats. Vann gjorde .•• 
Hen ... ik förstam och bdat. d.m Birgitta 
Andersson spöötode her ... t ... e ... n Anderssons PetlIr 
med 1 min och 35 sek~ 
8 he ... r"r , 5 d~me... och 
dltltog. Hur skall Vl fa 
komma ut till .. kogen, 
s va .. marn .. ? 

Magnu5 Tngevall 
fle .. aV .r at t 

få!)1 a ... ne och 

Jnför 1986 ~rs vervsamhelsst ... ,.t h a .. VI haga 
ambitioner och djärva mal. V.d .~gs om en 
minitriiilltohn pil Varkanten no1i ... utomhu.
b.den oppnar ex Eriksdalsbadltt-Hella. och 
tillbaka. Hor av .. r lill Svenne. Qr ... a ell.r 
Aklt. Vl hör ... v oss' 
NI behov ..... inte Varöto lugna, utan ut och 
tr.n .... 

VAl .. ött inför det nya idrott.aret. 

Moliane' .. - md bro! 

~"!.!:!.U Y1!.!l!:1~!2 
Nll. Friman (Vpr 85) Handlk~ppt.vlingan 
Krl~ter F ... iman (Vpr <;>OJ Mastare 

~iCQC1@QS~cl~g~!2 
He n .. i~ Sruhn (Vp ... 8<;» Häst~rlt 
Nil .. Friman (Vpr 83) Handik.pp 

~g!tgCL~Qt~[tQQBO 
Henri lo: B ... uhn (Vpr 89) Mästare 
Henrik Bruh n (Vpr 84) H ... ndikapp 

!iQ=!s.i!!!!9~O 
Sten F BerQlund (Vp ... 82) Mas tar. 
Fred A~erst ... om Sllve"'Jetong I:a Oldboys A 

STön 

STOCKHOLMS 
AMATÖR FÖRENING 

Deltag i tä\'lingar och 

övningar Betala Arsavgil t 

Värva nya medlemmar 

* * Arets jullotte,.; blev som vanligt en stor 
succe. ca 10.000 lotter sjIdes slut; ett 
nafs . Göran Ingevall l ycka de s bäst med 
att slilja 2.400 stycken-si l det om NI 
kan. Goda insatser gjordes liven av Erik Tho r 
2.000 , Hans Helander 1.000 , Bo bby Json lindh 
1.000 lennart Ingevall 1.500, famil jen 
Naumburg 500 och /iartin Ahlqvist 500 st. 

- - --- ------------.. 
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UllGDOMSSEKT IONEHS 
ÅR SBERÄTTELSE 

STYRELSeBE~ÄTTELSE FoR UNGDOMSSEKTIONEN 

I STOCKHOLMS AMATciR FöRENING 1985 

Sty ..... l ... m v i ll h;i..- f .... mf"ö ...... ,j,t'"sberatt..,lIOQn 
~ör yorka .. mngt .. ~r ... t 1985. Und~r uet gång
na aret t, .... cwktlonen haft 27 rn..,dl .. ,nm .... 
Styrel ."n h .. ,. ~'ll,ljort. av or-dförande Nils. 
N ... umburg.vl~v or dfö .... nue Carl Naumburg,
... '(rater .. re Jon .... , Cederbr .. nt, k ..... ö,.- P~r-

Hen.- i k NOlumbur g . och I ... damot Robert ~tel an
der.Ungdom •• l!'kliQno.".. aktiViteter h ..... 
under 1985 bw.t~tt av g~v~rs .. kytt •• pi.
tol.kytt" och Idrolt. 

Fören.,,;..,. un9domc.mli .. tare i f~ltlikyttlit 

blev iu' Carl Naumbur<;l fÖJd "'" Johan 
C.do ... b .... nl och p .. t .... dJD pl ... ts Nil. N .. u~
burq.Unodom.m •• tare i banc.kytte blev COlrl 
N, tva. Nil5 N . och p_ tredje plat~ Jock. 
C. övriga ind.vidu.ll_ pre~t_tioner h~r 
• ilr vari t m~ng", och god_, men tyv":,..,.. h_r 
I ",Qen &j kl .. ,..",t. .ig l konkur .. e<l'50en. 

NI15 N'5 r&5ullat bl.v • bo .. jan _v .,...t 
lII.d~lm.lliga.lII .. n ~lt.~ d.t h_n kopt dDn 
"DnalIt ... kylt .. j;;&ck.n lyl:' "Al var j",ckoln~ 
blvv "v5ullatvn anno .. lunda.P~ salt5job",d
. t ävlan fick han \82 ",oäng (\0 1'9Q,5 
kn. , ~.ta) Sv&nk_ Daqbladet .. t~vli ng fick 
h an 23bp.~.n kom trD. p~ huvudfö,..en lnQDn5 
m .... t ... ckap . 

Jack. C. har. ar fo .. t ~att att kOiompa mRd 
p oll'n", .. n . OCh nu nlir han -I=.tt den nya CG 
80 .... n komme .. han bli ..,n fa .. l i g konkurr .. nt 
filr o •• öv .. ig'" i ungdom .... ektion ... n . 

C ... l N. har; .... h_f t. ett. m .. ll ... n"r 
N~~rill framgdnQ ... r har hdn dock h",ft • P. 
fI~rbunu.m .... t. ... r .. k_p.t h .. d. han daq.mlö h09"
la pollin9 (143) I o'''g"n", ett.Han ".prefum
te. ade 5 l ockholm5 _kytt.förbu nd pil Sitora 
SM i Vä.l ... vik, .. ;oml Slockholm .. un9dom .. -
likylteforbund ~"'d ... r juniorm .... te ... kap .. n I 
F_ l und. p_ ö .. t.ra mil1tärd~ .. t,..iktet .. m.,,5-
t.~ .. I'ap i falt"kytt., kom han tvaa l v_ .. np
l.kt.~ I •••• n 

P4. ~pi,..tol~ront .. n ·· h"..- .lv ..... a .. M_,..tin 
Ahlq •• l va..-it don .. to"'~ "totlegvla .. a • Han 
ko~ hland annat pol fe~tv pI at .. i huvudfö
ren.ngen. ~~vt."'Sikap 
Under 190b ko""" .... ungdOfl, v liel,tionens f"ams 
ta III~I va .. a ~oljand. 

\. ~lnst tr. stycken d~ltaQa"'e pa nord. sk. 
huvudlitidor"n ... t.vl .. n i Hel ... ngforlö 2. t'v~ 
dalt"g"'-. polo SM l bi! ... sl ytle 3 . öka ",.dl.m 
•• nlal.,t 4. oka anl"l .. t t"'~ning~tl1If.l 

len fo .. nybörjarna 
1995 v.r ull bra 1ikytte~ .. och vi i sty

relsen hoppa~ 198b bli ,.. ett ~nnu bittre 
.... Un<}uCHn ••• kt.ono;on vl11 ocks,io, paSis.a på 
att t"cI ... fo .. "II hjOiolp Vl e .. hallit uncl .... 
qanQ".. <j,...l 

Stockholm j Jff ... i 86 

/;" 1 ,t 'IWd !l !U'{/' Vi ce o .. df . C ... I N",umbu .. q 

UNGDOIISSKYTIE 
KALLELSE TI LL ORD INARIE ARSHÖTE. 

STOC KH OLMS AMATÖR FÖRENINGS ltIGl)()tSSEX.Tl ONS Jl(nLEHMAJI 
kallas Ml"'IIed t i ll ordinarie JrslllÖte freda <l en den 21 
.. a .. s 1986 kl. 18 .00 plats: Hdrnburlersalen ;--No-rr_ 
tur Isgatan for 6ehandltng av följande rlfga lirenden. 

L ,. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

Val av ordförande och sekreterare for Arsmiitet . 
Val av tv ~ justerlngspersoner. 
Arsmötets stadgeenl fga utlysande. 
Styrelsens vertsamhets be .. littelse for l<)85 . 
Revl sore .. nas berättelse SMIt fr~gan cm beviljande 
av ansvarsfrihet ~t styrelsen for det ~n9na for
va l tnl ngs&ret. 
Fastställande av Arsavgift fo .. 1986 
FaststlIlande av verkumhetsplan ocll budget för 
1986 

8. Val av ordförande for ett J ... 
9. Val av öv riga ledamöter Silmt suppleanter • 
10. Val av ombud samt suppleant till uogdcmsförbundets 

Arsrnö te. 
11. Val av revisor samt suppleant for ett .\r . 
12. Yal av ledalllÖter till valberedningen. 
13. Övriga frlgor . 
14. Supe anordnad av klubbmåstaren intages Ulls ... 

lilans med huvudföreningen till ett subventione .. at ris av 35:-. 
15.rfsutdelnlng- sker gelllens <U1t md lIuvudföreningen 
16. ArSIIIÖtet avslutas. . 

Vllk o""'a, 
V1 syn s pol 
Styrel sen . 

skjutande 
IrSIIIÖ tet . 

", 

PRAH KAKNAS TILL J~RVA 

idrothnde ungdc..a r. 

Amatör v~r likaom övriga skyt t eföreningar 
1978 t vugna att överge Stora Skuggan . Vi sak_ 
nar än inag vAr paviljong och inskjutna tav
elställ nr 43 - 51 där jag kanske bast kommer 
ihåg 48 : 8", 8n apacialkonst ruktion som alltid 
l öpt e lättare än de övriga . Som mar kör på dan 
tiden var sådant viktigt. At t få a nsva r et för 
50- 51 var alltid otacksamt , säl l an serier, 
mest provakott och ofta f r ån lägreklassara 
m •• • o l.ta skot t även ute på det vi t a . Redan 
som 15 åring började man bli bekväm och valde 
helet tavlor na 4}- 48 för seriemarkerin& . lön 
2 : SO/ti_e . 
PA Kaknla dit vi blev hänviaade har vi val 
uppriktigt aaat aldrig riktigt kännt oas eDa 
hemma . SerTicen pa banan har trots Nila Lare_ 
eone stora ansträngnin&ar och väl vilja inte 
riktigt räckt till nu när vi eedan at t par tre 
Ar tillb.ka beat~t oee för att nA St ockholme_ 
toppen igan . 
Kaknäl aoa gaväraakjutbena har tyvärr efter 
vad vi kan läsa idag inte alltfbr stora möj_ 
ligheter att över leva . Vi aAete se o~ vArt hua 
i tid och geväraae~tionen förealog styrelsen 
under 1985 att aonders möjligheterna stt få 
k01Ull1 till JärTa . 
Järva driva av PO 44 och I l ced Kapten ~lm_ 
qviet i spetsen ~en h~,dhsB a v Åke Otternäa . 
Skarpekyttetöreningsn aköter benan ~enom 
W.lter Ganneskog (fr . o.m 1986 Tage Olesoa] ced 
all behövlig Bes ist ans från raspektive kompani 
Vi har nu beviljats tillträds fr . o.m 1986 och 
her i januari på plats inspekterat banan sact 
b1utrymman . 
Ametör är sAledee välko~na till Järva och de 
prektiska detaljsrna aer ut att löaas över 
förvanten. Detta ger ase en möj , ighe t a t t 
vidareutveckla vår t skytte i t~reningen. 

Välkomna till Järva i fortsättningen. 

LelUlart Ingevell 

.. 
Stockholms 

Argå ng 81 

Föreningen stiftad 

den 21 september 1690 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings Qrgen för IdI ot! oell Skytte 

SVERIGES ALDSTA MEDLEMSBLAD 

UTDELAS GRATIS TILL FORENINGENS MEDLEMMAR 

November- 1986 

RedoktionaOl odreu: 

Lennart Pree 
Skebokvarnsvägen 136 
124 34 Bandhagen 

BOBBY J-SON LIHDH M~STARE 
HUVUDST~DERNAS I NORDISHA 

I<ANIH I)(!T T I LL 
REPRESENTANTPRISET ? 

Helslnglssä 15.-17. elokuuta 1986 
l Helsingfors den 15.-11. augusti 1986 

--~ ----=----------... -.---. 
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€rl.~ v~r.n. o~h rorsommarens kvaltavllngar 
stod d.t klar l alt Amalorforenlngen fick 6 
skyltar bland den JO man sta rka trupp som 
fick aka till Helsingfors och lavla. Avrelan 
skedde med båt på torsdagakvallen, och på 
fredag ""orgon var VI (ramjU> l HelSingfor s . Vi 
åkte llll Nylandska JagarbalaiJonens omrade 
där VI (lck rum i en kasern. Standarden var 
mi l itar 40 tal men VI var JU dar for all 
tavla. 

Fredagen agnad •• il insKJutn ing med 
relpekllve lands glIvar dar vi blev lottade 
med en skylt frln vardera Norge Finland och 
Dan.ark. All •• kOllllllenlar efler InskJutningen 
var all den Finska och den Norska bos •• n slog 
bra lIIen den Danska kunde vara bättre. 

Pi lord_gen bor jade t_vlingarna med Vilda 
V.5lernsX~ulnlngen d.vs FinsXa OtflcerssXjul
nlngen so~ o~tallar 10 skoll liggande lid 2 
~Inuler sa~l 10 skoll sllende tid 2 minuter . 
Avsllndet var ISO m men tavla liten som en 
tluglort. Per HenriX vi s ade var sklpel sXulle 
stl och XI •• de I Dled 173 poang vilket gav en 
S:e plat s . Bobby tick 16J p, Carl likasl Ihls 
tick 157, Per 143 och jag sJalv flcX 122 . 
Vann gJorde Slure Tlbblin. 

Daretter borJade huvudlävllngen som omfattade 
IS I kott med varje lands gevär. Lagtavlingen 
var Ipannande anda tram till att sista laget 
bytte gevar for sista glngen. Då stod det 
klart atl Oslo skulle vinna. 

Hen Individuellt var del roligare tor det 
blev Inte bara en svensk som vann ulan det 
blev Bobby J -lOn Lindh som stod hogsl upp på 
pallen nar . erierna var klara. VI gratulerar 
med det varmalte - mitt torllag ar att detta 
beakta s Vid utdelningen av repre 
lentantprl l el. Hur skot vi da? 

BObby J - lon Llndh 
P-H Nau .. burg 
Lennarl Pr •• 
Per Naumburg 
Carl Nau.burg 
NilS Naumburg 

145+145+1 43+141-574 
144+140+146+141-570 
139'144+143+139~S6S 

139+141+139+136-555 
136+134+138+135-543 
139+134·134+134 ~ S41 

l, a 
7,a 

16,. 
53,e 
83:e 
89:e 

Relultaten ar .ed Flnskt,Svenskt,Norskt och 
med Dan s kt gevar . S~alv var Jag IIIlssnojd me d 
det tinska gevaret dl jag tappade 6 poang pl 
de silta S skolten . Det har en grovre ka liber 
och del kännd e 5 att ~an hade skJutit 100 
Ikott under dagen. Pl kval len var det 
mottagning pl den ga~la .05 banan från 1956 . 

Sondageni tavlingar o~fattade torst 10 skott 
liggande och ledan en 1/4 match. 
I den torlta tavllngen tor dagen lyckadel 
Lennart bäst lIIed 94 p tatt ColJd av P.r .. ed 
93 poang. Vann gjorde Lasse Lehtonen med 98 
poang. 

KvartSlllmatchen vanns av Dag Klhle 0110 .ed 
277 poang . Ba a te svenak S Tibblln 4,e med 270 
Per - Henrik blev 12:e med 266 p tordelat på 
Ligg 95 Itå 81 knä 90 poäng. Bobby tIck 258 p 
Carl tick 254p. Nils 251 p, Per 246 p och 
Lenna~l 226 p. Dat man kan saga om d el 
resultatel ar att del är viktigt att hålla I 

nar man skJuler s t lende . ( Lenart Visade det 
klart oich tydligt endast 46 poang I stå.nde 
men 9 4 i ligg och 91 i knä tör övrigt del 4:e 
bästa resultatet i knal. 

Etter skjutnI n garna följde en bankett pl 
Skatudden med e ft erföljande prisutdelnIng. 
Ingen av Amatorerrna gic k tottlosa frln den. 
Måndagen Ägnades åt Sight s eeing och shopping 
oeh pl kvällen s tyrde vi kosan hemåt. 
Nalla glng VI tår .ota våra kollegor l norden 
bia l 0110 1990 och då hoppas ~ag att det 
blir annu tler Amatorer sOIll kvalar In. 

RES ULTATBöRS 
S kuggan I Pokal 4 /6 

1:11. A.ator 

2:a 
3: e 
4, e 
S:e 
6,e 

P-H Nauaburg 
Bobby J-son Llndh 
Ni Is Naulaburg 
Hans Melander 
Carl Haulaburg 

res Per Naumburg 

Ska~p A 
Skarp 6 
Skarp 12 
Skarp 3 
Ska rp 4 

856 p 
184 P 
174 P 
171 p 
165 P 
162 P 
157 P 

8 46 P 
837 P 
825 P 
823 P 
786 P 

Vi lyt ler på hattan far ytterligare 
e n seger . 

2:a traningstavllngen 

BS Bobby J:.on Lindh 
Han s Helander 
Carl Naumburg 
Lennart Ingevall 

2,s Ståtavlingen 

BS Hans Helander 
Bobby J:son Lindh 
Carl Nau .. burg 
Lennart lnge vall 

Bertil Ronn.arks Hlnne 19(8 

BS 

BS. 
B' 

Bobby J: s on L.ndh 
Hanl Helander 
Jonas Waern 
Johan RonnJllark 

131 P 
128 P 
122 p 
114 p 

" p 
" P 
67 P 
57 P 

H3 P 
275 p 
186 P 
274 P 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

RESULTATBöRS 
FOrOundets SerletivlJngar 1986 

15/6 

BS 

22(5 
BS 

B4 
B" 

29(5 
BS 

B4 

Bes 
Bl 

516 
BS 

B4 

B66 

Dubbelser.e 

P-H Naumburg 
Bobby J,son tindh 
Carl Naulllburg 
Hans Mel andar 
Lennart Ingavall 

P-H Naulllburg 
Bobby J:son Lindh 
Hans Helander 
Carl Naumburg 
Lennart Ingevall 
Goran Ingevall 
Per Naumburg 

P-H Naumburg 
Bobby J:son Lindh 
Carl Naumburg 
Hans HSlander 
Lennart Ingevall 
Johan Cederbrant 
Lennart Prea 
Per Naulllburg 
Hartln Ahlqvlst 

P-H Naumburg 
Bobby J-son Llndh 
Nils Naumburg 
Carl Naumburg 
Lennart Ingevall 
Hans Helander 
Lannarl Pree 
Johan Cederbrant 
Per Naumburg 

188 P 
180 P 
168 P 
163 P 
157 P 

185 P 
173 p 
169 P 
163 P 
161 P 
159 P 
156 p 

184 P 
183 P 
177 P 
166 P 
145 P 
159 P 
146 P 
159 P 
137 P 

188 P 
186 P 
172 P 
168 P 
162 P 
161 P 
163 P 
153 P 
169 P 

31/8 huvud skjutning räkna s 

BS 

B4 

BS' 

P-H Naumburg 
Bobby J-son Llndh 
Carl N.umburg 
Nils Naumburg 
Hans Helandar 
Lennart Pree 
Johan Cederbrant 
Per Naumburg 

138 P 
135 P 
131 P 
130 P 
127 P 
136 P 
Il g P 
122 P 

SlytslÄllning seejelagtävlingen _ 

Div 1 

DIV 3 

batör 1 
Central l 
Skarp 3 

Bro_a V-by 4 
Mator 2 
Skarp 9 

Roser , berg s Vlrtavling 11/5 

Final 
6:11. 
8,11. 

Jobby J-son Llndh 
P-H Naumburg 

Amatör vann l aglavling 
och kom 2:11. i lagtavi ing 

m.d , 

24 P 
23,S P 

" P 

" 16 
15 

274 P 
27 4 P 

427 P 
552 P 

p 
p 
p 

fÖrbyod.masterskaD i ligglnd, 1 /6 

8:e 
11, e 
13:e 

Johan Ceder brant 
Per Naummburg 
Carl Nauaburg 

~
SVD:S 

• riks 
. skytte 

RESULTAT SYENSKA DAGBLADET 

BS 

B4 

Bl 

B' 
B56 

P-H Naumburg 
Bobby J,son Llndh 
Lennart !ngevall 
Ni I s Nau~burg 

Carl Nau~burg 
Hans Helander 

Lennart Pree 
Hannu Koho 
Goran Ingevall 
Jocke Cederbrant 

Johan Ronnmark 

Per Nau .. burg 
Jonas Waern 

Lagresultat 
3 mannalag 
Träni ngstÄvling Syo 
13(5 

B4 
B' 
27/5 

Hannu Koho 
Johan Ronnmark 

85 Bobby J, son Lindh 
Carl NauJllburg 
Lennart Ingevall 

B4 Hannu Koho 
B66 Per Nau,.burg 

Jona . Waern 
82 Johan Ronnlllark 

Fritz 01s,on tävlingen 

SS Bobby J-.on Llndh 
P-H Naulllburg 
Nils Nauaburg 
Carl Naumburg 
Lennart Ingavall 

B4 Lennart Pr.e 
Johan Naumburg 
Goran Ingevall 

866 Per Naulllburg 
B3 HarlIn Ahlqvist 
82: Johan Ronnlllark 

3 manna laget 
5 manna laget 

• 
• 

Hederspris 
Illedal J 

324 P 
323 p 
321 P 

24 5 p. 
243 p. 
231 p 

227 P 
217 P 
212 P 

233 p. 
230 p. 
230 p. 
227 p. 

225 p. 

236 P 
204 P 

1165 P 
715 p. 

237 P 
205 P 

235 P 
231 P 
229 P 
226 P 
232 p 
190 P 
214 p 

24 0 p. 
237 pI 
233 P 
230 P 
229 p 
231 p. 
219 p 
21 4 P 
231 p . 
20 1 P 
205 p 

708 P 
1172 p 

----- - ._----.. .-------. 



STOCKHOLM S AMATöR FöR E NI NGS M E D LEMS B L A D 

AMATORS ARSPRISSKJU1'NING KED 
HASTERSKA? 14 19 

S kyl ta OS propa gand a t a v l .ng 

B5 

B' 

Vet 66 

B3 

T.v l i n g " 

B5 

B' 

Bobby J-son L i ndh 
P-H N ..... b ... r g 
Nil . Na ulllhurg 
La nna r t Ing ava l l 
Han . Ha lander 
Carl Na uAlbur g 
Lannarl Pr •• 
Ha nnu Koho 
Got a n Ing lilvall 
Ja c ka Ca derbt a nl 
P a r Naumburg 
Jonas Wae rn 
Marlin Ahlqvl S t 

Bobby J -son L lndh 
P-H Nau.,b u rg 
N,l . Na uJllhur g 
La nna r l Ingav a ll 
Ha n s Ha l a nd ar 
Ca rl Na ulllb \,J r g 

Le nna r l P r •• 
Jocka Cada rb ran l 
Hannu Koh a 
Go r an I ngava l l 

Va t 6 6 

a, 

Pa r N" u.burg 
Jon • • W. arn 

T.v l ing B Sv h u vud s k j ulning 

B5 

B' 

B 3 

B5 

B. 

Ve l 66 

B3 

Bo bby J -son L i ndh 
Carl Na umburg 
P - H Na .... mbl,lrg 
Le nnarl Ing a v_ I I 
Nil . Naulllhurg 
Han . H. l and fl " 

La nna rt P r • • 
Ha nnu Koh a 
J a ck a Cadarbranl 
Gö r a n Ing av.11 

Harlin Ah l q v i st 

Bobby J-son Lindh 
P- H Na ... mbur g 
Car l Naumburg 
L. nn a rl Ing e val l 
Nll . Naumbu r g 
Ha n . Hel and e r 

Lennarl Pree 
Hannu Koho 
Jocke Ced.rbra~l 

Go ran I n g eval i 

P.r Na umb u rg 

Mar l. n AhlqV1 S l 

14 5 P 
144 P 
140 P 
14 0 P 
140 P 
140 P 
141 P 
134 P 
133 p 
132 P 
137 p 
109 p 
140 P 

" P 9 7 p 
'6 p 
95 p 
9 . p 
9. p 

95 p 
9 0 p 
. 7 p 
., p 

9 1 P 
69 p 

03 p 

142 P 
141 P 
136 P 
126 P 
127 P 
119 P 

130 P 
122 P 
119 P 
116 P 

l J7 P 

9 9 p 

9 2 P 
. , P 
.7 P 
.3 p 

" p .0 p 

87 p 
. , P 

79 P 
79 P 

B. p 

59 P 

HASIERSKAPEI 

l :A Bobby J-son Li ndh 142 *92* 
46* 41 321p 

2:a P-H Naumbu rg 

4 :e Pe r Na u mbu rg 

5 :e L.nn a rt Pr ee 

6:e Lennar t I ngev a ll 

136*88+ 
4 3+ 4 3 31lp 

14 1*87" 
42"38 308p 

13 7 " 8 8· 
39 *4 1 305 p 

13 0 +87-+ 
45+32 294p 

1 28 "8 3 -+ 
3 7+ 26 27 4 p 

Finalfält,t i banskytte 

FOr bund s mäster. ka p i banlkytt. 
FI NAL 
J,. 
6:. 
16:. 
18:. 

P - H Na u lllbu rg 
Bob by J:son Llndh 
Nil s Naumbu r9 
Lenna r t Pr ee 

4 Amalore r l finale n '! I 

3 11 P 
30 5 p 
296 p 
295 p 

I v.t.ranf lnalen k o m P. r Naulllbu r g 
p~ 10 ,e plal. ~ed ~ 78 poang . 
Laglav l lngen vann Centra l med 4 06 p 
f ore Am.tor 10111 had e 4 0 4 p oang. 
( .. ed a n nan lagsammansalt n lng h ade vi 
vun n i t) 

Juniorerna genomförde bide täv l ing 
~ed luftgevär och korth~ll s g.v.r 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEM SBLAD 

rlLTSlt't1'B 
F5 
F< 

F" 
F2 

P - H Naull1burg 
Lennarl Ingevall 
Lennarl Pree 
Han . Melander 
Per Na umburg 
Harlin Ahlqvi . l 

29 tr 
21 tr 
13 lr 

3 t , 
22 lr 

9 " 

l: .. pI 
18 : e pI 
28 : . pi 
31 : a pI 

3 : . pi 
11: e pl 

Lagt ä vi. Amator - östermaim 
Amalör-Central 

78-10J 
29- 8J 

912 
F 5 
F< 

ö • • ebygarn 
P - H Na umburg 
Hiln . Melander 
Gö ran Ingevall 
Bjo rn 8l omkvi s l 
Johan Naulllburg 

24 lr 
23 lr 
20 le 
20 lr 
18 l r 

10 :. pI 
7, . pI 

11 , e pI 
12 , . pi 
20 ; . p I 

Lag l a v l. A.a t or - Ska rp A 
Amator- 8ro .. a J 

107-9 7 
20 - 107 

213 

F5 
F4 

Fl 
F66 

Mun sö 

P-H Naulllbu r g 
Johan Nau.burg 
Lennart Pre e 
Carl Na umburg 
Nll s Na u.burg 
Hannu Koho 
Marlin Ahlqv lst 
Per Naulllburg 

27 lr 
25 lr 
24 tr 
23 lr 
18 lr 
15 lr 
17 tr 
25 lr 

s,. 
6 ,e 
8 ,. 

12 ,. 
2J , . 
28 , . 

2 , a 

Laglav l . Amato r - Cent ra l 
Amato r-Skarp 4 

1 24 -8 J 
50 - 101 

pI 
pI 
pI 
pI 
pI 
pI 
pI 

a13 
F5 
F4 

Kung . a n gen m •• t e r . kap 
P- H Naumburg 26 tr 3 ,. pI 

1 ,a pi 
10:. pI 
12: . p I 
14 ,. pI 
16 : . pi 
19 , . pl 
28 :. pi 
27, . pi 
31 : a pI 
8,. pI 
3: e pi 

Lenna rt Pree 27 lr 
Göran Ingevall 21 lr 
Joha n Naumburg 20 lr 
Bj ö r n Blomkvisl 20 lr 

Fl 
F66 

Hanl Helander 
Lennart Ingevall 
Carl Na ulllburg 
Ha nnu Koho 
Nil . Naulllburg 
Martin Ahiqvist 
P . r Na ull1burg 

19 tr 
19 tr 
17 lr 
17 tr 
IS lr 
13 tr 
20 lr 

109- 99 
Amator ö rlog . 95-94 

Fö rbund . mä . t.rskap 
l : a Pe r He nrik Na u _ burg 
11 :e Le nnar t Pree 

4 2 lr 
36 lr 
33 t r 19 :e Go r a n I n g eva ll 

F o rbu nd sll1a . t er. k a p 
15 : e Pe r Nau. burg 

Ve te rane r 
25 lr 

FÖr,ningen ••• sler.kMp till , kyU·· 

P - H Naumburg 
Le nna rl Pree 
Gö r a n Ing.val l 
Ca rl Naumbur g 
Johan Naumbur g 
Bj ö rn Bl omkvist 
Ha n s He lander 
Le nna r t I ngava Il 
Hannu KOho 
Pe r Naumburg 
Ni l " Naumbur g 
Ma rlin Ahlqv i s t 

42 tr.ff 
36 lraff 
33 lräff 
30 tr . ff 
30 tr a ff 
29 tr ä ff 
29 tr a ff 
29 träff 
25 traft 
25 tr ä ff 
22 tr ä ff 
20 lr a tt 

T.vlin9~sekreterare 
Led.mot 
Lvd.mot 
Projektledare 

Oiltakon.,ult 

Thorstan AhlqUl.t 
Lennart Ingavall 
Per-Henrik Naumburg 
MartIn Ahl qui.st 

Milts Fort .. ~nbarg 

Na$tan samtli~a re~ult~t har nu Inkommit 
till tävling"kommitt.n, vari'ör vi hÄr kan g& 
lin pre l iminär plac . ring5 l ista över 
i'öreningens lag samt s kyttar. 

Aret s tävling om RIk sskölden ineMöl1 inga 
direkta nyheter, 20 skott och tv. VIIekors 
täv l lng~ttd infördes JU forr a å r at, för 
skyt tarn. Däremot för tävllngskommitt.n har 
en del nyheter införts. Till föranlng.ns 
dator. som ju är den som r~knar alla 
r .sultat och placeringar, h a r Mats 
Forsenberg gjOrt nya program, v ilka har 
forenklat arbetet med tav!inglln högst 
vä~entl igt. 

Även i ar lyckades vi med kon5styck.t att 
höja antalet deltagare jÄmfört med året 
inniln, ca 1200 1985 .at ca 13~0 1986, dett a 
ar mycket glädjande, vii klit .nedför att V I 

Siktar In oss pa 1500 1987. 

Här följer nu en preliminar prisli sta for 
Amalör Föreningen , slutlig prislista i nästa 
nummer. 

Namn 

Per Naumburg 
Bobby J:son Lindh 
Per-Henr ik Nau mburg 
Nils Naumburg 
Carl Naumburg 
Lennart Pr e ", 
Lennart Ingevall 
Jacke Cederbrant 
Hannu Koho 
Martin Ah l quist 
Johan Rönnmark 

Bbb 
.5 
.5 
B5 
BS 

•• 
" B4 
B' ., 
.2 

199 p. 
194 p. 
199 p. 
191 p . 
182 p . 
199 p. 
193 p. 
192 p. 
179 p . 
163 p . 
179 p. 

Placering 

b" 
17 av 
:39 av 

149 av 
146 ,"v 

29 av 
100 av 
J06 av 
1:50 "V 

7:5 av 
46 av 

43 
I b. 
Ib . 
Ib. 
Ib. 

l" l" 
l " 
199 

7B 
112 

lagtävlingarna kom Amatorfö~.nlnQ.n pa 
foljande platser: 

Riks9kblden Bobby J:~on Llndh 
Lennart Pree 

194 ph.c . 8 
189 

Per-Henrik Naumburg 189 

Marabou Cup Bobby J : !ion Llntlh 
Lennart Pree 
Per-Henri I Naumburg 

20 plac.7 
20 
IB 

TAvlingskommltt.n 
tacka föreningens 
i ntreSi;e. 

VIII h.r pas." 
medll!'mlllar för 

Martin Ahlquist 
Praj&l<tledare 
Projllkt 1500 87 RIKSSKölDEN 

-~ , ... 

. - - -- --_ .• 
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Pi stol selt t l CIn~" 
ety .... l •• : 

har und~ ... 1986 haft fÖljande 

Ordför.nde 
v. ordförandR 
Sekret.r.rs 
Skjutladar. 

Thorsten Ahlquist 
Rolf inge",,,,ll 
Martin Ahlquist 
rhorsten Ahlquist 
Marti n Ahl qUl st 

Fbljanda personer har under ~ret tilldelats 
marken. 

QY!~I!l!r::!11 
Bobby J'.on Llndh samt L~nnart rn~eval1 

lil:l.l:iCC!!llc!>~ 
Urb .. n Ni l silon 

Utöver da ••• ha .... tt antal Skyttar uppfyllt 
51na fordringa ... för högre arlalsmarken. 

Lord.g_n den 4/10-1986 hade pistolse~tlonen 
SIn SIst. s~JutninQ för sasongen, det var 
den ,,.Ilga f.lt$~Jutningen som VI ~m 

vanligt sJalva anordnad. pa ~a~nas. Det var 
en v.~kltr höstdag, dock nagot blasig. 
Pa grund av dl ve ..... omstandigheler var vi 
tvungna att flytt. fiiltskjutnlngen tJII 
dett" datum, Viltet kan,.ki! var skolllet t i ll 
att endast I ~ skyttar, mot vanliga ca 20 , 
~~Indli mönsb'as pol ban .. n. SkJutnin9E-n blev 
and_ .n spännande duell mellan Joakim B. 
Martin A samt en blivandli ny medlem Rikard 
MYl".n, alla p.tl 31 t..-aff. Utav dessa blflV det 
Joakim som drog det langsta straet och "-om 
p. a ndr a plats, Vollnn gjorde Lennart Ingevall 
pa fenomenal$ 3' traff. 
En fDlltastisk prestation oliV förOjn,ngc>ns 
ordforande. 
ovr'goll plaCQringar blev: 
Rikard Myr.n, M"rtln A, 
L.nnart P, Pet.r l, BJarn 

Rolf I, Urban 
E samt Thors!!n 

N, 
A. 

ungdomst.vlingen placerade sig Johan 
JilI"ver fOl"st med 27 träff tatt följd av 
M.gnu~ Ingevall pa 22 träff. 

M~sterskapet samlade I ar Il ,.t. ,.kyttar, 
vilket ar n.got f • ..-rfi .1'1 vanlig t. 
l fÖI".ta omganglin, som ar kvalificering tlll 
fInalen, h.de Rolf I bäst resultat med 184p 
Till fin .. l kom .Ilven Nils F 177p . Joabm B 
172p, sa~t Lenn .. rt P pa lb6p. 
F"lnalens tva serier 
fiir ... ndr.ngar J rlisult.t. 
1986 ars m~&t.re heter 
grattis. 

\ nneb.r Inga 
vilket meaför att 
Rolf Ingevall. 

1 ovriQl bl~v ~~~ultatordnlngen: 
Willy p 163, Bobby t50, Joh~n Cederbl"ant 
\40, Ni I~ ö~tbe"'iI 139, U"ban Ni lsson 137. 
Thorsten Ahlqui~t l~ samt Peter Ingev.ll p~ 
l29 pa.ng. 

Oen av vara t.vlinga~ som kommit att saml a 
flest d.ltagar. genom aren. 
Aven i ar visade foreningens medle~m.r stort 
Int~esse för v.r kanontavling. sa manga som 
17 skytt .. ~ kOlli ut for att prova lyckan . 
Tdvlingen som .~ en s .k. öppen tavling hade 
iven i.~ glädjen ... tt se ett antal skyt toll~ 
fr.n PK Clintral , b s t för att vara exakt . 
Tävlingen vanns av Birger Svensson PK 
Centra l pa 145 poi\ng tätt föl jd oloV J oaki m 
BI"uun 140 po.ng och Nils F"rim.n 13b poang. 
Eft.r vinnartrioI" följde sa: 
Martin Ahlqui&t 135p, Rolf Ingevall 132p, 
Lennart Ingeva ll 132p, Will y palsson 128p , 
Axel Friman 1:;24p, Kj ell-Ake JohantUiOn 
Centr«l 117p, Lennart P~ee 11:5p, Peh r 
LI.dbeck Central 11~p , Bobb y J,.on Lindh 
112p, P.I" Hanngren Central 1 1 1p , Peter 
Ingevall Illp . U..-ban Nilsson 10bp, Thorslen 
Ahlquist lOOp. Erik Hilletoft Centr al 84p, 
l.nna~t Möllberg Central b2p, Nil s östberg 
46p, Ingrid Friman 36p, EriC Th or pil 27p, 
Christian J:son Lindh 2Sp samt Margareta 
K.~ls på 20 poäng. 

~anonen, om vilken det ~nte skjuts utan 
lott •• , togs I ar, for fö~sta g.ngen, hem av 
en ingevall. Oetta ar roligt da det ju ar 
"Ingevoall. kanon". 

Stallning eft.~ sasongen 1986: 
NilS F"rlman 12p. Rolf Ingevall lOp, Jo.kuI 
BI"uun bp, Lennart Pree 6p, Thorsten Ahlquist 
5p, Hans Melander 4p samt Martin Anlqu l st 
3p. 

Om Vpl" 67 har det under säsongen skjuttts 7 
ganger . 
1 denna t.vling raknas skytt~ns tre bä~t. 
r"SUltat. Da sista omg;;,ngen skjutits blev 
rREultatet t~tal t l 

Ni Is F"rlman 
Rolf Ing1i!va l l 
Joa"-I m Bruun 

39:;> poang 
392 po.lng 
384 poang 

Martin Ahtqui§t 374p, L~nnart Pree 3bOp, 
Thorsten A 33Sp samt Urban Nilsson 334p • 
I ovr igt deltog ett antal ~kyttar vilka ej 
sl,ot trI! ganQIJr. 

~IQ~~~og»~~i._~7 
He~tog' aven I ar av Nils F"riman pa 1180 
poäng tatt fOljd av Joa~im Bruun 1144 poang . 

Pi stal Slikt tonen ber att fa tadea s;amtl i ga 
skyttar för det gangnolI p i sto l aret. 

Ned hopp om .tor lIPP51utnlng 1987 

rho~&ten AhlqUl st MartIn Ahlquist 

F 
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Ropport fr6n friidrottssektionen ----------------------------. 

Sektionen 1101' under 6 .. et haft 

Qurt HalllKln o"df 

Sven G Nilsson II ordf 

Ake TablollOn ledollOt 

Lori Lefvert ledolllot 

Rapport 'r6n 10-kollpen 

l skuggon all EN; I t lokalIP hor lillen "Mttlr 

avverkat sin -giganternas k0"P.' Dolly ThoIIp

son och lurgen HInlen '61' passa sIg III DII" Doro 

Döttre och Dllttre. 

Under fyro tllv II ngskllllllor hol' III ovva"kat ele t lo 

greno"no ute p6 Bostlnl ut.örkto ~nlöggnlng. 

SCJJItllgo 0"11 '}o16reh kö.-por eleltog och nör dIllsut OM 

Qu~" •• kO F~I.on och He""lk lI"un" "'''''', 11113 HDIelI 

det en kul tövllng. 

14111 F"lltOn forhlltte .. _t nya tO.OOO peang. Hon 

kOlllllel' ott possera detta .oglska tal ungetIll' 61' lIU 

(p6 '70-61'Ielogen 1). 

En SOM Inte verkar bil ,Udre, 1 varje fal! relultot-

~sslgtl III' Sten F. Han tog lika .&ngll poöng _ 1185. 

010 Akerltrtla (-76:0) deltog f tir andra 6ret I "od och 

han ftlrDöttroele soet liga relultot utOM ett. En ny ge-

nerotlon ör p6 v&g. 

Sten F röckte docil. Inte till I 6r. kG FrIIMIn var I en 

fruktonsllörd fora och krossode IIllt .otlt6nd. "'\sser'-

Ilgen IIlInn Sten och KG fe. grenar var (I det InDtlrdes 

IttItetl Hn kO vann kosgrenarna olltftlr tlverlllgHt. 

"'01' III' Sten gael o punSCh 1 Eller hode han Inget till

slag 1 

FtI alnnl vi a Ila clarren p6 rIbban nör I{O k loracle 1$0 el 

Dör 16g t III och .ecl EN-g"obborno 16ngt efter. 

•••••••••••••••••••••••••••• 
• K O FIUN'N • 
•••••••••••••••••••••••••••• 
SOl! Iyckodes peta 1984/1985 61'S IIlnnore liV tronen. 

Hans peang.ummo 3.499 ör den bölto p6 flera 61'. 

H!lda 61' HI' vi 1311rna n6gon tlver 4.000. 

Toppi triden o. nIista 10.000-poönga"e M"dnllr . S6 Illnge 

Inte lasse Lefvert Itlllle" upp s6 lIerkar kOlllfen It6 

_111In laurre, Sven och ate T. 

N6gon av dee posserar IIIkert gr!lnsen 1987 eller 1'1111. 

Arats tQf!po" 

K O F,.llIOn 3U9 peang 

Sten F 8ergl~nd 33U pollng 

SVen O N \Iuon tU7 

F"ed lIterlt"tIa U30 

Tl'toItos GrGn I und 20n (II grenar) 

laurre HCllIlMln 11131 

Ake TQtllouon 1536 (1 g"enar) 

Henrik 8"uhn 1510 

NIII Frl.an 921 

0111 ,lkerslrÖII ." (f Odd 19761 

TaDel I toppen 

Sten ,lhrDerg 18973 Fred lIterlt"öe 13759 

Q~rt Hall.on 18760 Sten F Berglund 1240~ 

SVen O Nlluon 11463 ThOMas O"anl~nd 104U 

E"lk Westen 16077 Sobb!l l: son L 10~04 

lite ToG lasson 151106 T_y lIterltrtlll 1I799 

Loue Lefllert 15707 Lenno"t Pree 6670 

B LOWenhlela 15580 Lennart Ingeva ll 604& 

15126 O" 

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



STOCKHOL MS AMATOR FORENI NGS M E DLEMSBLAD 

ORDFÖRANDE 
har ordet 
STARtSKQT1~T HAR CÅTT rCR 100 ÅRSJUBILEEl 

Jag tycks): att.. det är ut omordentligt angel äget 
at t t ij r Er ella medlemmar redan nu berätta vad 
80m s ker bekom Kuli e_u me . 
I mer ä n ett Are tid har 100_Arejubi leet 
( 21 sept . 1990) nrit en s t ående pW'lkt v id 
varje et yrela8samAanträde. Vi her beslu t a t 
arrangera JubileUAstä vlingar _ anordna etor 
jubl1'~8m1ddag samt sä tta samman en jubileums
skr ift . Til.vl1ngearr angemangen och middagen får 
anatA . Iron r inne r snabbt iväg och vi kan nog 
al la va r a ijvar ena om att da t ä r hbg tid at t 
at arta arbetet på vAr IOO_år sskrift. 
Vi ä r lyck list lottade , vi her tillgAng till 
medl emsbl ad 80m ä r kompl e tt alltsedan 1906, 
Yl liger .n jublleumflak rift trAn 1915, vi har 
t 4tt t111gln, till an. aecinarieuppgitt anno 
19SO, dä r alla publikationer pi Stockhol~s 
Stadsarkiv r~randa SAP tioos registrersde ocb 
ibopaaalade samt dessutom en hel del data pi 
Rike1drotta!ör bundet . 
Mötet nu dao a oktober var mycket positivt oc b 
riktlijar t~r det tort s stta arbetet har redan 
lagts upp . Nu b~rJar en succesiv takts - och id~ 
insamliDS, s.et interTjuer av gamla och nya med_ 
l eual! • • 111 . 
1990 uall vi p:r . .. ntera en jubileUlll8skrift 80111 
vi ä r s t ol t a over at t fl l lmns ti l l efter 
viirldtn . Vad kan Du bidraga lied? 
-Tank till tI"'I""~ ,,11 .. .. , t ör a tt int" e ito .... 
Ult WiCkbom i TV , ltmiDstoDe -till 100- . 

HälllniDgar 

Lennert Ingevall 

So- en tanke.tällare till 1967 - v i 
. ka v. l vinna t illbak a Rik.,k ij l d.n ?1 

STÖD 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENING 
Deltag i tlivlingar och 

övningar Betala årsavgift 

Värva nya medlemmar 

....,..""'" 
Mar ti n AhlqvJ ,t har bytt 
tal a ( onnuaaa r nytt nr ar 7 402993 

Medlem, bladat önskar 
sina läsare 

GOD JUL och 
GOTT NYTT AR 

NYA MEDLEMMAR 

'. *, .. 

Pöljande har invalte eom medl emmar 1 föreningen 
vid ordinarie atyreleeall.CllllaDträde 660129 
Bj örn Blo~kviat . Cbris tina Nilsson Arne Eks tTÖIII. 
86042} Karl Lennart J ohanllSon, Bd tt JJarie oeh 
Leif Nordwall. 860620 J ohan H6nnmark. 
Vi nli l ear dem yölkomna 1 fö r en1ngen 

Glö,. inte AtI.A t ilr . 21-lctt .... i ~ ~ ! !!!! ! 
VI har i d aoar na f.tt a rets upplag.A pa 13.000 s t 
Julietter levererade . Vi ber diQ c~.ende bestill .A 
lotter. De ~r li ka I ~tt •• ld •• ~ t idigare a r och 
knstar 11- per . tyck . RING r a dan idag' 
Tho.a. Granlund tal arb 788 60 00 
Gör an InGa va l l t . 1 arb 670300 
Erik Thor tel bo. 41 14 2<i' 
Qurt H.A llman t e l arb 93 00 00 
Lennart Ingevall tel arb 3 4 98 Il 


