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ANMÄLAN. 

S. A. F:s nya organ beder härmed få pre

sentera si . Vår 1Jarmaste önskan är den, att 

fö reningens m edlemm ar måtte samlas om detta 

sitt egna organ samt i ord och bild själfva med

arbeta och göra sin egen tidning så innehållsrik 

och inires ni som m öjligt. 

L åt dilla vänner och kam rater veta, när du 

var it ute på något idrotts ligt. 

pia af det du »knäppt » från 

etc. och låt dem få glädjas 

varit m ed om. 

Sänd in en ko-

läflingar, jakter 

af hvad du sJäl! 

Sök illfl'(~I4.'U:>l'a dina vänner för föreningen. 

Meddela dem Vi) I' jlJren'lnf/H p"'Q{/,ram 

och den n fia ch fördel de hafva af att bli!va 

medlemmar. 

Meddela dem den xkyldi h et de göra mot 

sig själf va och sitt fos terland genom att deltaga 

i våra skjutöjningar. 

Meddela dem 11yflan o('h " lfJjef, de hafva 

att få genomgå våra äfver he,la landet så upp

märksammade la12ds fo rmsbefälskurser. 

M eddela dem, " III' rl,U(fP11 a mt vi bruka 

hafva det på våra klubbaftnar. 

M eddela dem fl III delm och du kan med 

en viss själ, 'tillfreds tä llelse sä c5a till dig sJäl!: 

~,;a, nu drar jag mitt strå till stacken ». 

Redaktionen. 

MEDDELA DEN FRÅN STYRELSEN. 

Landsformsbe fälsJ. urs, '>/11 iyl "" II/II/ll i JlTO.lJ1·f.t/1I .-0 111 

IIr/ d ,· / Ii .. ]!)(J{ . ,il' ,tf·/ulrl '1 11 [nYIL ",i'l IJiJ1'j lt/l 1/.1 /1I/'r· 
,'I'Jlfl/'" hii l/fl'/1 I/l .ti,hrul/'ri 111 al/ll rI. (ör säri!'1i före 
dr'/I 1.r; hm. "" '1' /(/( 11" l'eh1 'u,t1'i NI 11:1/, '-;cklig l (w/lll 
('e l lulllt . '" /l II/M"U ",il/ , A, 1IIiilll1'~ lill ",-II'ly,old/ : i 
Itu r .,,;·?'/. klt'll sirI' Y" 1I0J/l rt/Jlt ,.k" my ii hsln. fJ' l/ml ayd 
l: L 'mg" ory" Itl l·/I II "'I/I(/lI,,·~i'/J , (,/lIl/' {Jck p r 1(' I'fon J,o .~ 
f Ö1'(;n I J'!J"IlS i/li/'nr/enl ( Al/ III, tl·l. 7' 81, RiksId. 80 7'51 . 

Föreningens årshögtid .fin'l!~ tisrlagl'11 (hm 6' 
mrtl'g kL. 8 l'. III. å Hotell Fenix' .~tOTIt Sid, h...,/1·t' id 
hl (l. slmlt"mäl' /, en och vi{.lkor,~p1'ise/' m. 1/1.., 'I.·tmnrt 

{rh'('!li'wtu!e fwel, k OIl/1II1t alt uldelns. I/(n- yemylel 
'01'17. Irr·11uulen. "!"' Tft f O 1'I'rdtl,llplI S l'äl4',inda och yoda. 
lOJ mågar Se zu·().qr w wzet å 4:de sidw1. 

Fåreningsl/ sammanträdde lö1'dllgm dlm 27 ian. 
et Boll'.ll Feni9; till sitt 16:de år.~sll1mnantrlide, 

Trll or'd/ömrlde pfler lwptm Gösta Drake, hvil
ken i inlämnad skri/velse till .~/yrelsl'n (L/sugt .~!g 
O1'djömrldes7mpet, t'ald('s kapten Einfl.r Nl'1'man. Or 
1'iga slyr'el81'1edamijfer- Me/vo G, G, Gu.<;laf~on, vice 
oHlf., Axel Wahlsledt. sekr'" GaTl Sandhfwg, !;kall
mä.~t., P. Langhor'g, in/endl'nl, E. A:son Uggla .~"iut· 
chef, ETik Bost1'öm. Supp7eanter blefvo E. Ruden 
och B. Festin. Revi.'ore1' O. Elf~trand, G. A. 
Hmmi qvist. SUP1Jleanter' O. Bar·thelson och B. 
Roosval. 

:;: 

Idrottdommitten : G G. Gustafson, or·dj., Rob. 
Ahlin, sekr., A :tel Stor'm, G. 1'fl1lmqvist, Six'lus 
SjöoeTg. 

SkjutKommitten : E. L'l:son Ugllla, or'dl, Erik 
Bosl?'öm, seh., Stig R{)lamb och A. Harnnqdsl. 

FästKommitten: Axel Bultman, ordl, Gm'l Sand. 
bprt}, sekr., Axel Rl)sin, John Br-olin och Gusf. 
E k."tr-öm . 

INBJUDNINGAR TILL TÄFLINGAR 
OCH DYLIKT. 

Föreningen har erhållit inbjudan om delta. 
gande i de Olympiska Spelen i Athen i år. 

_. Frun Davos. den bekanta kurorten, Ila 
Mven inkommit inbjudningar om deltagande i de 
internationella skridskotäflingar, som där under 
januari ()ch februari komma att hållas. 

_. Äfvenså har inbjudan kommit om delta. 
gande i ~ kridskotäflingar i Stockholm den l~ febr. 
Äfvell dessa täflingar blifva internationella sa mt 
komma att afhållas å Sthlms Allm. skridskoklubbs 
dl1hbelb:lna i Djurgård,.,brunnsviken. Distanser 500, 
1,500 och 5,000 meter 

Önskar någon af Föreningens medlemmar när. 
mare upplysningar, kunna sådana erhållas hos 
föreningens sekreterare, dr. A. Wahlstedt. 

Skridslwsegling finnes numera upptagen på 
föreningens program. Ett lopp för sådana, som 
aldrig deltagit i täflan, och en öppen för sådana, 
som förr deltagit. Första starten eger rum vid 
Djursholm söndagen den 18 febr. Se för öfrigt 
närmare delgifning å anslagstaflan i Langborgs 
Idrottsmagasin. 

Orienteringslöpning på skidor eger rum den 
25 febr. Se täflingsprogrammet samt i öfrigt å 
anslagstaflan i Langborgs Idrottsmagasin. 
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NOTISER. 

Hertigen af Skåne 
. ' dagen den fi mars 

-u <lelningen. 

kommer att öfVelTam 
sam~ har lofvat att. 

E 119 t nadig skrifvelse bar Kungl. :Majestät för förrn 
fnm 4:de hu fvudtiteln 500 kr. såsom om· 

ti ll de af Stockholms Amatärförening 
nd~tonnsbefälskurserna. Af dessa anslags· 
r dock icke något nnvHndas såsom utbe· 

J, atr aktamenten bvarken t ill herrar lärare 

. A. F:s Årshögtidsfest kommer denna gång att 
u änga öfverraskningar. Våra värderade 
. m. r ' Axel Hultman och Gustaf Ekst.röm, 
.' f t!. ihop ett alldeles ntmärkt iiberbretl.' l· 
'lm "odt torde kunna upptaga konkurrensen 

hä.r förut fralll visad t dylikt som helst. 

Foreningens nya klubblokaler uti Fenix Festvåning 
inrdllingställda och stYI'elsen har dä l' afhållit 
tyrelsesammanträd en. l\{iJbleringen är hem· 

lilltulande och rund t 0111 vilggan9, äro för· 
b tl t iga - bortåt ett par hundra - Idl'ott.s
i II\·j ta, vackra ramar uppsatta. Föreningell ~ 

yandrillgspri s liro förvarade i ett il ella 
ON' (Ilt. större glassk~p. 

l:: 

E.tt of Sveriges största vandringspris för skyttar 
_ ,I. vanrlrin asllris blifvt1, som för nä.rvarand e 

nI t ill\'erkus . Stockh olms Amalörförening 
J:cklige förvii.rf'varen, och gifv~.rn e iiro uess 

Köpman Lundell , Löjtnant Uggla och Gross
J. Ritnlngarna äro utförd u af Victor 

h arbetet bestäldt hos IIall bergs guldsmeds 
\ i skola i nästa nummer återkomma så.vlil 
lWllelser som med en afbildllil1g af det stor-

Till Landstormsbefälskursen yoro den ;] febr . 
. rn ldn 13 elever. 

:j'. 

flagga i miniatyr (bordsflagga), elegant. 
j, en, tillhandahålles herrar medl emm.ar till 
• 10 kr. nIan hänvände sig till föreningens 

Säker hand och säkert öga . • -\.f den t.ill var förening 
sktinkb marschen fin nas i'ortfuralllle en del exemplar 
kv,n, bvilka säljas till i'ö r mll ll fö r skyttesa ken. j ' Ur> 

Jllarc hos intendenten . 

:;: 

Föreningens årsfest har. som" n s, bit \ it fram
flyttau till tisdagell den G 11131' '. iletta. beroende }!,l 
dels loka lu förM Ibnden, del ' på. oföru tsedda hinder, 
som k Ollllllitten icke knnnut föru tse . 

Föreningens årsbok 1906 iiI' utkolTJmen sll.rrd, kOllI' 
mer att i fehr. utdelas ti l1 helTnr medlemmar. 

Arsboken , som i år bet dligt tiJH,a.g ii i vol ~m, 
lwr (irra int ress,tnln berättelser hilder, ~, :lom: 
" Landstormens, .. helTal' liLrnre merl biografier, 5eglings· 
b ilder etc. etc . 

Glöm ej att inbeta la resterande årsafgifter . 

BREFLÅDA. 
F öd 'råg ningar Olll ull t , 80111 )'Ur förellingen, be" 

SYH)'fl S i pilt'ölj and f! nUllllll er at' tidning(~n~ hrefl i\.rh. 
Ofrign. föri'l':1gnin gnr rör:ullle idrotts- och skyt.!r., 

~a ker s kola vi. s;] Hl-ngt V{ll,t Il trymme 1 i JliLter, sökn pi; 
bästa vi s lJesnlnL. 

VÅ RA VAND RINGS PRIS. 

Yi uörj,\ i detta Inlllllll cr 

lIl ed Il ,igru afbildningiLr af (lp 

S!öITP pri~ : so m fillllll'i (ill 

förenin gens förfogande , jilmte 

stadgar för desamm.a, oth bOII

pas vi att j följl1n ue JIllll1ll1 er 

kOlTIm[), i tillfälle a forlsiLltn. 

med sprien . 

Old-Boy's pokalen 
är skä nkt af' guldsmel1 Arthur 

Friberg att u tdelas i pris för 

\'eloci pedtäflan ii landsV[ig. 

Enda villkoret lir, aU dllll 

liiftande är (VIld 3;:; ,i l' sa mt 

att. minst 6 deltagare sta rta . 
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STADGAR FÖ R cc STOCKHOLMS AMA

TÖRFÖRENINGS IDROTTSHORN " . 

§ 1. Hornet, skänkt ar 1903 af Direktör P. 
Langborg, skall bara namnet " Stockholms Ama
törförenings idroHshorn ». Detsamma skall alltid 
förblifva i föreningens ägo, och skall namnet å 
den föreningsmedlem, som vid dennas en gång 
om året återkommande ordinarie hufvudtätlingar i 
fria id rotter uppnår högsta sa mmanlagda poäng
antalet, för hvarje år jämte årtalet ingraveras pa 
en sköld, s In å lämpligt sätt fästes vid horn et 
eller dess lQck. 

§ 2. Juniorer äro uteslutna från tätlan 0 111 

detta hederspris. 
§ 3. Den segrande behöfver ej hafva deltagit 

uti samtliga täfli ngar, men han m ste hafva ordent
ligt fullföljt de täflingar, hvari han deltager, för att 
pfläng sko la räkn as. 

§ 4. Poängberäkni ngen sker så, att fiirsta 
111 a n i hv, rje tanan erhåller iika många poäng 
som antalet tatlande, andre man en poäng mindre 
o. s. v. Gör sig tänande förtjänt af föreningens 
villkorsmedalj, tillägges för bronsm f'dalj en och 
för si lfvermedaIj 2 poäng. Vid Jjk~ poängtal ske r 
det slutliga afgörandf't genom brottning. 

§ 5. Den segrand e erhaller, förutom sitt 
namn på hornet såsom uti § 1 härofvan säges, 
föreningens silfvermedalj i band, och bör denna 
bäras vid fören ingens samtliga sammanträden och 
äfriga samkväm. 

§ 6. Möjlig n uppkommande tvi ster afgöras 
i första hand af d för tillfället tjänstgörande pri s
domarna . Mot dessas utslag kan vädjas till Stock
holms Amatörförenings styrelse, som i sa fall äger 
att fälla slutgiltig dom. 

§ 7. Skulle med afsee nde ä poängberäknin
gen här ofvan framstä lla beräkn ingsgrund visa sig 
ej vara lämplig elIer tillfyllest, äger styrelsen med 
do nators medgifvande r11tt häri vidtaga lämpliga 
ändringar elIer åtgärder. 

PROGRAM 
föl' 

S. R. f:s 

Arshögtidsfest 
Tisdagen den 6 Mars 

o B S.I Rndrad dag. 

kl. 8 e. m. 

fS O T E L L F E N I Xl 
Stora Festvåning 
(ingång från Barnhusgatan) . 

Prisutdelning förrättas af 11. K. 11. l1~rtigen 
af Skåne. 

Nachspiel abaret-stil. 
Medverkande : Opel'as1l.ngare .Tohn PorselI . Skå

despelarne herrar Axc-! HultmllD, Usr,ar EJiusson, J ohn 

Riego, C,ll'l Hareklind, Eli s Ohlssun m. fl. 

Conf8renei~r: in tendent c: nst. Ekström. 

A"kr,mpanjeWI'; H err Adri.w Dalt l. 

Klädsel: FÖI'l1lid(htgsdriikt. Officerare daglig Jrlikt. 

[,'ören ingens mUrke torde bUras. 

Pris 3 kronor för Supe. 
Viner S<llnt de dricbval'O L som intagas vid Nnch

spielsbol'det, bebbs till vaktmiistnl'1l8. 

Festkommitteen. 



STUCKHOLMS AMATÖRFÖRENINGS MEDLEMSBLAD. 5 

ÖFVER OCEANEN I RODDBÅT. 

Manien att göra sig bemärkt har ofta åstad
kommit mycket kuriösa resultat, bestående i ovan
liga bedrifter, som utföras med större eller mindre 
framgång. Bland de mest våghalsiga företag är 
att fara Cifver Atlanten i roddbåt, men blott två 
hafva hittills lyckats i detta visserligen om nord
mannakraft, men på samma gång om dumdristig. 
het vittnande · företag. . 

De två äro nämligen norrmän nen Georg Harvo 
(den kortare af de tva männen i båten) samt 
Fran/, Samuelson, den förre 31 och den senare 26 
år gammal. Båtens namn är The Fox ( " Räfven»). 

Det äfventyrslystna paret lämnade Newyorks 
hamn den 6 juni 1897 kl. 5 e. m. Deras öppet 
uttalade afsikt var att ro hela vägen öfver oceanen 
till Europa. Den här nedan införda fotografien 

0'- -;:;-

intog ju den lil1a båten icke så mycket vatten 
ofvanifrån. Ett annat litet knep, som de påhittat 
och som sedan blef orsaken tiII deras räddning, 
var, att de borrat hål i kölen. Tack vare denna 
anordning kunde de, t. ex. i händelse af en kapp
sejsning, vända båten rätt igen, medan de själfva 
simmade kring densamma. Köksredskap, vatten, 
konserver, bröd, instrument, sjökort och säng -
allt detta var i bästa ordning. Och allt, som kunde 
surras eller skrufvas fast vid båten, fastgjordes på 
detta eller något annat fyndigt sätt. 

Båda rodde ständigt med två åror hvardera, 
och mellanrummen för hvila och måltider voro 
helt korta. Deras belägenhet var i sanning icke 
afundsvärd! Framför sig hade de tusentals mil af 
den ändlösa oceanen, tjugotre dygns öfverväldi
gande, aldrig hvifande arbete, grutlig ängslan och 
fruktansvärda faror. De styrde lit i det stora 

Georg lIan"o. 

togs på ScillY'öarna, just då den lilla båten vid
rörde engelsk mark. Det synes, som om båten 
skulle särskildt ha byggts för denna färd. Den 
var försedd med vattentäta skott i fören och ak
tern, där bröd och andra förnödenheter tryggt 
kunde instufvas. Dessa vattentäta skott gjorde 
naturligtvis båten osänkbar. Den låg endast några 
tum djupt och var utomordentligt väl konstruerad 
som roddbåt. H varje upptänklig säkerhetsåtgärd 
hade vidtagits för att göra den så säker som möj
ligt i svart väder. Den hade innanför relingen 
ytterligare en kant, som med små mellanrum var 
skild från denne medelst små träklotsar. På detta 
sätt blef det möjligt för dem att, när helst så be
höfdes, surra en del af den för ändamålet väfda 
segelduken öfver heja båten och, tack vare denna 
fyndiga metod att skydda sig, fortfarande sitta 
och ro i det svåraste ösregn. På samma gång 

Okända, och intet annat skilde dem fran döden 
än en liten bräcklig roddbåt, som stod i samma 
förhållande till oceanen som ett sandkorn till hafs
stranden. Tusentals resande, som farit öfver At
lanten på en ståtlig och komfortabellinieångare 
och sett det väldiga fartyget slungas upp och ned 
på de väldiga vågornas toppar, kunna för sig klar
göra Harvos och Samuelsons situation i deras lilla 
nötskal. 

Under 10 dagar efter affärden från Newyork 
sägo de ingenting, men på morgonen den 16 juni 
ropade de an den ståtliga ångaret1 "Furst Bismarcb, 
tillhörig Norddeutscher Lloyd. Kaptenen, som an
såg deras färd vansinnig, erbjöd sig att taga dem 
med till Newyork, men de tackade kyligt och sade, 
att de ämnade fortsätta, hvilket de också gjorde 
med en värdighet så stor, som om deras lilla rodd 
båt varit ett första klassens pansarfartyg. Sam-
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manträffandet var naturligtvis y tterst intressant fiJr 
de hundratals passagerarnc p,i den stora tyska ån
garen. Mfi nga salongspassagerare ville kasta ned 
penningar, mat och annat i båten, men roddarne <lll

märkte kallt, att de ej bel1öfde n{tgo t slags hjälp 
oc!1 att de icke vill e stil i tacksa1l1hdss!w lcl till 
någon. Icke hlngt efter det dc två dumdristige 
1ll~innen sammanträffat med :'lng:1ren började de 
kanske fel r första gangen i nse företagets ohygg
liga beskaffenhet. Ovanlrgt starka syd liga vindar 
blåste llPl), och i trots af alla deras ansträngnin
gar drefs ." l<äfven » mot Newfoundlandsba 11 karna, 
där dc den I jrili talade med ångar" 11 »Leadcr ', 
fr~in Nunenburg, Nya Skottlallli. 

Emellertid hotade ingen verklig- fara förr äl] 
den 7 juli, då ell mycket sV:lI- vast lig storm bl~lste 
upp. Klockan 9 på ll1orgoncn elen 10 jllii trodde 
de fullt och fast, att det var 
slut med deras r sa och pa 
samma gång med dcril s lif. En 
jattclil< sjö slog ned pil b~ttcn 
och konl den ögo llb lickli~('n att 
kantnl. 13'·lda :;kreko ~tt 11\'ar
andra med hela styrkan af sina 
nordiska IUl1gl)f, men det var 
omöjligt att ens göra sig !1iir-d, 
S~l fruktaw värdt var stormcn s 
raseri. agorna nädcle ('n höjd 
af 40-50 fot. Någon räddning 
från döden synte absoltIt otänk
bar . Mcn i detta yttersta ögon 
blick, d ~i för intelsen tittade dCl11 
I ögoncl1 - dä belönades den 
förtänksamh et, som mannen 
ådagalade, da de borrade h,'i! i 
biiten::; köl. De kämpade sig 
fra1l1 till elen kantrade }) 1~äfve lH 
och lyckades efter e11 stund vän
da den p'l r ä.tt kl)1 sam 1" rädda 
si na lif. De krafladc ::;ig ännu 
en gang upp i den lilla far-
kosten, r,'iclbrirkacl e Gch and
l,ösa, mel1 fortfarande ()kufvade. 
Sedan de el1 gang gifvit sig in 
i leken, ville de leka den till slut. 
Naturligtvis förlorade de en 
lllängd vilrdcfulla tillhörigh eter , 
men lyckligtvi s ingcnting af :~ Ilt det, . 0 111 StIrrats 
eller skrllfva ts fast vid hMen _ IJ land det förlorade 
fanns emeilertid s;\dalla sdke r :-iom e11 hel del pro
viant, åtsk illig;) köksredskap, signal lyklor oel l un
karl'. jälfvJ voro de genomfrusna och genomvåta, 
lltan minstel tillfälle att viinnH ell er torka sig. 
Detta »skeppsb rott > torde tillhöra de mera ovan
liga i sjöfartens histori,l. De skepp"brutnH P,') ett 
stort, modernt fartyg hafv']. ett himmelrike i jäm
förelse med de btlda norrmännen. 

Strax efter kantringen moj nade emellertid 
vinden, och de två roddame fortsatte vägen rnecl 
förnyadt mod . Stundom läto dc drifva sig af 
vinden och använde i detta fall ~irhladel1 såsom 
.ett slags segel. Il\/arvid de P,{ sa rn nJa g3ng njöto 
af . en välbel1ötTig hvila. Naturligtvis l11:lste en 

af arorna gång efter annan doppas i vattnet för 
att styra den lilla farkosten. Den 15 juli be
fu n no de sig på 4 T 10' nordlig latitud och 31 ' 
20' västlig longitud. De träffade då på norska 
barken :-> (ito >" , destinerad från Qllebec till Pem
broke. Våra två äfventyrare voro ytterst glada att 
få hälsa detta fartyg och lägg:! sig långsides med 
detsam ma. Då de kom m it upp på däck, hälsades 
de med oskrymtad hjärtlighet af sina landsmän, men 
sedan de e. rhållit nytt förräd af vatten och proviant, 
fortsatt e de sin färd mot öster. Naturligtvis plåga
des de mycket ;lf väder och vind samt det ständiga 
stillasittar;det. Båda blefvo i själfva verket ett slags 
automatiska rodd maskiner, och df' voro ofta så styf
va i lederna att de knappast förmådde resa sig. De 
ledo ärven svart oJ törst och den brännande solen. 
En dag prejade d\äfvelP cn annan norsk bark, 

» Eugen », destinerad från Halifax 
till Swansea. Detta möte inträf
fade ungefär 400 mil västerut 
frilll Sc:illy-öarna, och de båda äf
ve.IJtyrarne sågo intet mera, än
da tills Bisl10pfyrbåkcll under
rättade dem om, att deras bragd 
var i det närmaste fullbordad. 
Den l augusti vid lO-tiden på 
förmiddagen landade. de två 
männen i S:t Mary, Scilly-öarna. 
Läkar:en på platsen und ersökte 
dcm och förklarade, att deras 
l1älsotillstand var ypperligt. 
Harvo visade inga som helst 
tecken af sin långvariga vistelse 
lInder bar himmel och sina ve
dermödor, utom natllrligtvis ett 
väderbitet ansikte. Samuelsöns 
enda märken voro en del blaso r 
på htindern3. Men båda funno 
det ytterst svårt att gå, då de 
först satte foten på landbacken. 
Det var särdeles komiskt att se 
dessa stora, resliga män stappla 
som barn eller som personer, 
Iivilka äro lIvad man kallar " en 
smula i gungan " . Den intressan-

The t" ,,~. ta lilla håten \·isa.de ytterst obe-
tydliga tecken af väder och vind 

eller nötning. Männen hade fört logghok, alldeles 
som om de befullnit sig på ett stort fartyg. Denna 
intres;-,a nta bok had e undertecknats af kaptenerna 
på de olika fartyg, som de prejade. De båda äfven
tyrnrne unna således med dokument bevisa, att 
de ej gj rt sig skyldiga till något " fusk» af det 
ena e.ll er andra slaget utan ärligt och modigt ut
fört sin bragd frän början till slutet. 

Var andra fotografi är en uppifrån tagen vy 
af The Fax. Den visar hela den inre utrustnin
gen af denna lilla märkliga båt. Det nordameri
kanska stjärnbaneret synes i aktern; det llOprul
lade sjökortet ligger bredvid åran på bildens hö
gra sida. Sängen synes mellan årorna och aktern. 
Köksattira lj en finnes akterut från det vattentäta 
rummet, som innehåller männens brödförråd. 





Köp alltid Ed ra 

Tdrotts-Jlrtiklar 
hos 

PER LANGBORG, 
Birger Jarlsgatan 5 - STOCKHOLM. 

HALLBER[~ 
H. K. H. Kronprinsens Hof juvelerare 

MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG 
4 Hamngatan 4 ~ 6 Drottninggatan 6 ~ Södra H amngatan 37 

Största lager af - - -

===== TÄFLI NGSPRISER ==== 
BALAR 'i4 CUPS 'i4 DRYCKESKANNOR 'i4 POKALER 

BÄGARE m. m. 

DUFF'S LIQUEUR WHIS KY 
MACLEAY DUFF & Co, Glasgow. 

, o 

RUDENS MOTORBRTV~RF 
och 

Mekaniska Verkstad 
Posl.adr. : Stockbolm 5. Tors\lik, Lidingön . 

Telefon ' Lidingii & Vart'vet: 

Bygger motorMtar för: Lust-, jagt-, fiske- , varu- och 

persontrafik, bogsering m. m . . 

Tillverkar motorer, delar och tillbehör. ~ 

Insättningar. Reparationer. Vinterupplag. 

S G rl! 
LINDGRENS G RÖN~ 

rekommenderas. 

LI6nER Er A~ER6 
Kl 1\ 

7 Vesterlånggabn 7 Y ockholm. 

SPECIAL/TE: 

Sport - och Uniformstyger samt civila Herr-, 
Dam- och 8arntyger. 

Medlemmar tillhörande Stockholms Amatörförening 
erhålla 10 proc. rabatt. 

Teldoner : flllm. 2552 - Riks· 2552. 

STIL. 'i4 ~ SKÖ HET . -t4 ~ STYRKA. 

MOLNl VeKE ~ ~ 
M O 8 E L,F A 8 R I K S 

UT STÄLL NI NG 
18 Birger Ja risgatan 18 

flllm. Tel. 76 14. Rikst. 76 14, 

Möblerar och dekorerar ~!iYill hela vå.ningar od , enstaka 
rum som hotell , bank- och kontorslokaler . .'iIi/r/dl! Ij( 'h Ro/idl! 

Egna Verkstäder, Arkitekter och Dekoratörer. ===== Filialer i Göteborg och Malmö. ====== 



ckholms Amatörförenings 

organ 

för Idrott och Skytte. 

Redaktör och ansvarig utgifva l'8 : G . C . GUSTAFSON , 

Ex pediti on oc h Red. adress: Dav. B aga resgat. 3 . Sto c khoim . 

AI IIll. Tf> !. 72 4 9 . R ik~ \ el, 44 6 3 . R edaktio nstiC1: H e lgh'i 21 d agar kl. 9 11 I m 

Utkom m er rned 12 rl u rnme r 0 111 <\fei 

N:r 2. 

Mars 1906. 

\'i 111 eddela här en bild at det storartade vandringspl'is kJl' skyttar, :;O!11 föreningeJl fått t'lllottag:l 

:lf illtresserade ll1edlemmar . Bestäl1lll1elserlla fiir detta storstMliga pris hoppas vi kUJlna inföl a i näst:l 
11111l11lH'r af tidl1ingen. 

l\itningarna äro gjorda af ArtistelI V . Andren sa 111 t silfverarbet et frMl Hallbergs ;ltelierer, 

HOTELL FENIX rekommenderar sina Festvåningar 

och Salonger för festliga samkväm. 



.c,' /UU\lIOLMS /IM/I TÖl\lÖRENIN(,S Mf:.DLl:MSHL/ll), 

ANMÄLAN. 

S. A. F:s nya organ beder härmed få pre

sentera sig. Vår varmaste önskan är den, att 

föreningens medlemmar måtte samlas om detta 

sitt egna organ samt i ord och bild själfva med

arbeta och göra sin egen tidnin.g så innehållsrik 

och intressant som möjligt. 

Låt dina vänner och kamrater vela, när du 

varit ute på nå/fot idrottsl(gt. Sänd in en ko

pia af det du >, knäppt» från täflin.gar, jakter 

etc. och låt dem få glädjas af hvad dll själ} 

varit med om. 

Sök i II f rl~,~,W~l'(l dina vänner för förenin,gen. 

Meddela dem l'å I' föreJ/; 1If1."i tJI 'off J'(IIJ1 

och den nytta och fördel de hafva af ait bli/va 

medlemmar. 

Meddela dem den sk!lldiff!H'f de lföra mot 

sig själfva och sitt fosterland /fenom att deltaga 

i våra skjutöfnin,gar. 

Meddela dem 1I!111an o('h (nöjet de harva 

att få genom,gå vära öfver hela landet så upp

märksammade Zandstormsbefälsklzrser. 

Meddela dem, II/U' (lJI flell ii mt vi bruka 

hafva det pä vdra klllbbaftnar. 

Meddela dem allt detta, och du kan med 

en viss själj'tillfredsställelse .säga till d(g själf: 

e>;a, ml drar ja,g miU strå till stacken». 

Redaktionen. 

MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEl\. 

Sldndig: 
.·I/dil'll: 

» 

» 

NYA MEDLEMMAR: 

Bankdirektör Carl Crnl11lT. 
Apotekare Oscar Willl. /lh1slriilll. 
Not8rien Axel Amner. 
-I~iänsl elllan Il en C. S. Andersson. 
Premieraktör Adolf Berlin. . 
Skorstensfejare C. A. S. Braull. 
GrosshandJ. Carl Jull. Biilow. 
LJnderliijtnant (just. C:son Cronstedt 
Liijtnant Sture Il. Gadd. 
Fabrikör J. R. Henrikson. 
Handlanden Josef .lahrJ. 
.Järnhand!. Oscar Lindbl()l11. 
Löjtnant C. A. G. LindcnlT()na. 
Ki\pman Knut MallCbhl. 
Kapten Einar K. Il. :-';(,I'I11<1n. 
TjänstcmaI1nen ElI'. Nikla:-;s(JIl. 

Aktiz'il Handlallde A. W. Nordenberg. 
Lagerchef F. G. Nordgren. 
Redaktör J. l'alll11:; Palm. 
Juvelerme Henrik RUTldgrcn. 
CivilingenjCJr Olof Stcndalll. 
KOlItorist Ivar StendallJ. 
Grosshandl. Jo:;ef Wickzel!. 
Löjtnant E. G. P. Winrotl!. 

HIssiva: Fabrikör Otto AnderssoIl. 
Hand!. Alb. Björkman. 
I~egementspastor H. F. A. Elmqvist. 
Kasst)r G. T. Elvius. 
JernkramlJandl. Henrik Feychling. 
F:lhrikör Ludvig Friberg. 
Yrkesinspektör Torvald FOrst. 
Hyrverksägare Gottfrid Malms!ri,!!!!. 

» Kamrer Carl Wilh. Wårm8n. 

Herrar Medlemmar crinrrts 0111 att l.:rt.mmarsl.:jul
ni/l.lf pågår hmrjc siind(/g i Srca L~rqard(!s f. 
1"l'l'ci·dlU8 !.-l. !1--11 (. lit. 81'enson hur Farit 
l'I1SlliIl dill' nIe hcl a tid~?J1. 

Frivilliga bidrag till pris vid S . ..(1. F:s liår11t 
fältskj1tlnillgar den 11 och 18 JTars lIlotlawt.~ med 
sliirsfa tacksal/lhet al Intendenten och andra sfl/re/sI!' 
h?r{wniiler. JTaltserg{wiil', silfvm'bägarc och ~tndl'n 
biitlrc 'riir!lejhrelllål äro siinieles välkolJ/lUl. 

INBJUDNINGAR TILL TÄFLINGAR 
OCH DYLIKT. 

Stockholms Fälts/~J'tte!(dr lIar härmed ~irall in
bjuda föreningen att deltaga i en af Karen all
ordnad fältskjutning vid Huddinge Söndagen dell 
11 nästkommande mars. 

Insatsen ~ir frivillig och erlägges med kronor 
l: :10, samt utgar oafkodad till pris. 

Förste pristagaren tilldelar Kåren silfverme
dalj samt de två nästkommande hronsmedaljer, 
:-;allltliga att i nål å briistet bäras. 

I samband med insatsskjlltningen anordnas i 
likhet med föregående ,ir en grupptäflan förenin
garna emellan. 

Priset utgöres af ell större gjuten väggdeko
ration och tillfaller för all framtid den förening, 
hvars grupp uppnår bästa sammanlagda resultat. 

Hvarje förening äger rätt att mot en extra 
afgift af fem kronor deltaga med en fem-manna
grupp, och torde anmälan därom tillika mec1 
nämnda afgift vara insänd till Kårens ordförande, 
hr fabrikör .J. I~. Östergren, Hornsgatan 66. senast 
den 4 mars. 

Skriftlig uppgift om frJreningens representanter 
i glupptätlingen torde aflärnnas mIl' skjutningen 
och senast kl. g f. ni. den 11 mars {j skjutplatsen. 

Stockholms Fältskyttekår de1t:lger äfven med 
en grupp, dock utan täflan. 

~C)lll K{lren saknar IIndcrstiid af staten, er-



~..,' TOCKffOLMS A M A TÖ/U ÖRE!VI;\ (j.',' MElJLEMSliLAlJ. 

lägger h\'arje ::;kytt och för omko::;tnader en 
afgift af 25 ijle, 

Ltfiirliga allnollser äro att filllla iDagells 
Nvheter fredagarI1<l dell :2 och 9 samt i Stock' 
holms-Tidningen lijrdagarlla elen 3 och 10 mars. 

Stockholm elcll g februari 1906. 
Sty/elsell. 

Inbjudall till fältskjutning dell :2:') mar::; 
har inkommit frim Stockholms Skyttefiirbulld. 

~(' llärmarc å anslagstatlan l.angborg::; 
flinster. 

NOTISER. 

Som synes ''''I allIlat HUlll,' i tidllingell h'IJ' l'J'il,!.!;l"1111 
och IJP~t1iIlJlllebeJ' lItkollllllit fijr fdltskjutnillga]']]H (11'11 

Il 0, l ~ lllal'~. ,>(:h erhjuda IJiigg,' tiitiillgUl'lll1 m)'tknl 
"t' illtn'sSf', 

Stockholms Amatörförenings 11'y'1 "dittUll ,!I' stadgar 
Jr dl,ll'i, utkullllllen samt kOlllJlleJ' all ."lulutdillas till 
luedll'IIlIlUlI' i Iläl'llltlste dagal'lle. .1'imrijJ' 111'\11 med rle 
gall1];;, '.I ii!'o tlt're Ytlsentliga mrilllilrillg'lJ' g,jorda. säl" 
skildt i lllf,dal.iI,,'sl:illllllelsel' (l. dyl., du,·I; "Iii till df'1. 
]ll'il ldi,l",. 

Plånboksinlägget. lll'[Jtagallllt' fi!l'I;l1illgells olike, titt'· 
lillgsd'lgal'. iiI' i it\' P 11 ntlwllllllpj slImt tillilelns 11]("11· 
lel11111'I1'II'I, 

Kom ihag, nU, 'HlI i\i öllokar <t,'!taga i hijgtius· 
[t!Sit:lI, ailliltil'l1l I,ijr ske hos Illt~J]lIelltell et ui Ingd listn 
pUer 1'1' lelt'fOll till uilgoll af styrels';lI s lIIecllf'Jllmal'. 
11vltnguIHld t.Jl',kes 1>1it\;\ slirdeles lilligt, 

I skrifvelse till fi.irellillgell hal' l ~II);, iirs 1:111<1· 
~l.ilr:'lslnll" inkolllmit llled begtir,ul. utt lli'tgOIl llilllpligaJ't' 
hut\'u,lIJulla,l lm\tte 1l1lskatf'tlB till f(;I'l'llingell" uniforlIl 
lid utfärrler. i nu! il . • 1yl.. ",Imt föreslur .• tU hatt"11 
<'IHlast matte ,tll\'Hlldus ,;;h'JllI paradhatt. 
iliil'lnerl har från ,'llIllll'l hall inkollllllit 
1IIIifol'msl1liiss,l. f-Ikl'ifvpl"'11 I".mllac!ns tills 

I "\111 l11l1 I'] 

1110<1,,11 lill 
vi,larp. 

Vid anmälnin.qstidens föl' dpltag'luJu i l:tll,b(ill'lIl'" 

11(,fJI,kl1l's"ll ".lIj' Hlr" 1, ,l!dtugurl< 'lllllliild'l. 

Sergeant Svensson. styrelseiis allt i ,dlolll, så snart 
det gällt skjlltilfningar o. tälling'ul'. kOlllllJ!']' från oeh 
Illed felJl'. IlIilllad att bitrii,da styrebl'll eit Jlar tinnnar 
i yeekall med ,I" s. k, liJp'lllde göromålen: "'III !'iir· 
ellingen numera t illtagi!. i nurnerl.ir iL!' dethl ('Il niiIl· 
\'[indighet. 

* 

Ä/ven orienterin.qslöpningen [':1 ,kid,,1' Ikk Id]'l,i!,,,· 
aJdl'lllillg"1I lot' aLt instii1I'I, <lUllIIII g,lng i In'iiit, I >ii "ni!. 

Skridskoseglingen ,11'11 l ~ 1',,1,1', 111",1" iIL"tällas, 1.1" 
n"'II,I" \,,1 Il,d nrhinder. 

Propositionerna för föreningens Villkorsmedalj'er 
Ilut\'a i alllllllllhet Il åg<. ,t Itli,jh. t. e\. mr sl',jutka"tnilli! 
Ulru!. till meL HU Ii;, llll'l. höjdhopp fÖJT :2."" IiU :2.>;0, 

,dit mr silt\el'll1eUrdj. :-lkrill.skotide1'lltl hafva llagoi 
siilikb. t. f'X . .'!illl IlJd. fijrr ;,;\ nu .'Ii) .ek., 1,;',(11' 
1I1<'!. U'Il'!' :2.(" lIU :2,10, ;"01111 1I1<,i, 1'1"1'1' ~I.(<l HII ~I.::o, 

Vart första nummer tyekes lmha Itlifvit elllottilget 
Illed yarmt intl'8sSl' ,If IIwdlemmurne efte]" hyad ",\'I1\''' 
).('8110111 till oss Ing'lIl~Ola skrifveber. 

Orienteringslöpning på Skidor i-lg,k l'lllll. SOUl 
1.l<'o'l\1I.I.<1t 1'11'. i sönd.ags kl.:::l, ,\nmälda 1'01'0 ;, rlpl· 
higare. 1111'11 'Ildast :2 infunno sig till ,tBrl"ll. 

I) Lallgl,o!'g iIIkollI som ]'i;]' .. <1,\ IllIIII. tätt. följ" 
nI' Ii. ,\Il'\n'ld,'!',,;oll. 

1906 årsbok hnl' i :-itnckhullll;ipressell "l'hll.lli! 
Illyckel lofol'll dels !'iiI' redigl'rillg och Ilels töl' si II 
Irt"kr'l l,YpogT'ltiska utstyrsel. \liil'k,'I.n. ('. i Pagens 
:\.vht'ti:'l' skrifl't'l' hLIll'] '1IIlI:l!: 

f-Itoekhollll' 'lll1'llijl'l'iin;l1illg~ tLl'>iskrit't, mi' I ~1I1'.i, e'l 
elegnnt llt~ty]'d l'IlI,JI!\:ttillll, lin!' llll utkOlllluit. l.'i·I]'s(cdd 

IIWI1 pn IIliingil lilll Ilinil'.],\ iLlllstrationer fl('il ildl''',",,, 
mild., tp.:\t. iiI' dell "Il lll'lllHrkt i',rs),(,kfiil' den lib· 
krafti,~"1 l'ii)'('llillgen. 1:lund lJild'!l'IHI luäl'b, en futogndi 
ai' ,.le I I l.lron,;slatydj, hvillwn i.ii\'.'rliilllll'.l<le, t illiJ.röllops· 
g,lI\".l iit I'i',relliugens beskyddnl'i!. 1.I1'lll' I; listat' "\..1011'. 
,'u 'lIdal "'gelhiluer. rlltugnlfi,"r al' (,1pl't'!' \'id lI11ltlFir· 
fiir"uillgPlb IInd]';1 IaIHlst, ,rmshet'1Usklll's. af (lellag<ll'llt' vid 
tnuillvigniJlgen sami I'iil' iifl'igt en hel rlP[ I~li:,('h,'cr: 
1,e\.,,1sagilulle t,'\II,iIIJ"lgen. I:lllu.] dHssa mli!');'I' \lillll<'ll 
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PROGRRM 

S. A. F:s 

Arshögtidsfest 
Tisdagen den 6 Mars 

o B s.! Andrad dag. 

kl. 8 e. m. 

fSOTELL FENIX) 
Stora Festvåning 
(ingang från Barnhusgatanl 

Prisutdelning förrättas af n. K. n. hertigen 
af Skåne. 

Nachspiel Cabaret-stil. 

Pris .3 kronor för Supe. 

Festkommiftecl1, 

.2 ass s .& 2 

Imll UI l,jurLikll111l~i i ;-;"vii la. 0111 Yinterl,i nwkPL al 
kapll'll Hel'll<li FI'-;till. ';11111 li"'1'a el ill]'illg";(]' fdill 111:111("\'1'(']' 

, ... 11 ntil.I'kter, 

Kim i I) :\ .1 ,,'rl'1I1(\erl i S, OCkJ10111l' 'l'lLlnillg(,Jl '!,l'it\'el': 

:-(\I,,'kh(,llll,' nnwtiil'förpning. lJ "i lkl'lI i ,ig i llIH'slu' 
tpl' "n hd ,Jp! sportgrenur. hn]' Ilbiit!1 t'lI "If'gant Ilt· 

.I,lTd ,tl',I,o"- \)"11 prydes nf "]l ,lf,1 pOI'll'iitt. friilll.l 

d" 1"IJ,llldf' llliiIIJIJ"II,; mOlll fiin:JJillg'ell, 1ll('l1 d"",'1l111111 

1I1:lIlg"1 potf1'iili ,,,.], iiiid,']', tng-lln ,'i,l "Iib '1")1'11 iii· 
\iil1"11. samtliga illnst I'prand" fiin~'lillg("l' \'i,l,tl';!I';,ln 
\ "rk"lIldwl. 

'l'c.xtiJllI<:Lall<'l 1",:-1<11' Id, ,I. nr ,~II III"t lihl. ull'i· 
,'llll[, slor iiknill,c;' 'If IIl('illellllll"\, ..;(~dHII t'iirt>p'1!'IIr1P ,n',· 
I,,,k kolt1 nt 

Boken I "III hdhet iiI' viirdefllll. '1I'It dP11 ,w,k"" 
IIt'I,VI'"plli ",nnt <.h,( g'uda try,'k,,! gi',ril linll;<.11 I ;,<.sllll', 

,(\11 II: 1'"hl"lIl' lr,nokpri "II ),p,]"I', 

En amatörföreningens uniform I i;>lII'l,lel t IlilIlIP> 

t1l1 :-;,,111 fiir :\11 kl', j'ntll'ITiittt,!se i I'er L:lllgl)I)I',2> 
1>1 r,,j t,1I11IS'clSill. 

VÅRA VANDRINGSPRIS, 

Stadgar för Damernas prisfond») , 

'lld.I'1 tlTklllltle, N(clI·.kliollllS .\.lllatiirfiin'll ing,' k vi 1111· 

II,~II 1'IIIIkollllllitt", ,;rH~rJ:illlnll 1J1irIJl\"! till t'iin'liiug"11 

k"'ll"r jll;'),\I-[ ,i dPjJl"ition,ht'vi..; \:0 I ~)\II iu"I:I" I 
Ilf;l'ili;':lll'b !':II,kil>l'1 11,1111; "II ,J!' l'i''''l'llillg.ll di'I'Olll" 
1'<1' llil t'iilj'IIJcl,' ,iiI!: 

I, I',:tmillg'ilrn,l ilf,iitiu, till ,'l! r'!II<!. "lnITrn,] 
I ,,,lid j,"llkiJlliltlnilJg', 11l;J1'l1t' l'iilJtnll "rlig'ull ,kalllltg'ii 
lil1 ,l,vtt"jll'ls till dell (,Ilel' l],' illUlll ;;Io<.;kh"ll"- ,\111"_ 

t i'lrförJ'1l illg illb!ng''i l)l'r~itl ig'iI,ll' ,b,t iii r. f i Il hiinllll!,' 

·tn skjutklll.sen, ,;om lIndp]' knlelldl'l'lll'e! in"lll fiirPllin' 

'!PII ,k,itt1il >lp '~n I,;i;;h l,rotoko1!t'iir,L "I'ri"I'lI" 'I :\1111 

!11" ,1<' 1'11 t JU \illlli~'1I l'J'(~I'isij)II""(,rii'r ""h 111 iilliill,!" 
lIilig',s""ri,,!' ('iiligt l'ii)' "I'd ~'iilbn'lt, I,r"gralll mr skjlll' 

lliJl,~' (J 11 l St;I1{-'ll~ 111'1:--': iJ()ck f t! r in; .. t(~1l ,'il:-'ril' hll\ll!l". 

'0111 iiI' lIndl'r ]'f"l'. ,jli puiill c" (,Il",. i b'iitrar. 
.J PriseT Ipri",'lil hpniillllll" 1)"llwrllliS 11i'1' till 

'.(,)(1 ,wl! ini res,er,«l ,kyt!.,) 

:\. 1'['i,o,,1 Il'ri"'Ii) kll!1 PIlII .. ,,! Iltd.,I", 1'11 ,,,'li,,,'" ti!1 
'-II 11t'h ~ari!IlH\' ~k'ytL \1' !'tireg;\I-'11dp ;(l'~ P!·~~t;lg;ll'l' 
iiIIY" den 1,:[,11', ,,!'Iu1l1('r Ii,b(,' pri,s (I ,,,, v', 

Frivilli~n C"lHvllI fil till fllud"JI iii.gp'n, ,j,)(']; 

Id"tt illl!lpr pIl;lh"n,b lilk .. l' "0111 g';illn i'iir gl'llIlilplll' 
,.jII, :-(1,1,.,·1.'"11 iiI' L"I';;iLigwl "It till ,i,I'""i,,t.:1I1 lil~~'1I 
1111'<1,,1 fii,. Ilii.ialllip af l'ri"~,, I pr i ,ejJ:-· I \ iird", 

" 1'''111]''11 1'111' id,,' ,il' ..;ty,."I'!·'11 1,llfiilli,Cfhi, 
']Vil'Ulif'ra, IIled IIlill,hl' ;iIl ,db ,lyr"j",'II',]"lll,"tPl'nn ,liir· 
~IJU iir!] ensc. 

l'" ~klllk l'i'II'''liill~1'11 Ilji[,],',.-,J'. iJ<:gnglw" IIll,lIlf'11 
"!II !:.tIIl'1 lIIed ~ :! l i UireJlillgtll' ,tad(~lIr. 

~1\li1j,. "fiirqj""ddll hin,]''!' ilitr:il!'", '''Il! 'JlII",dl(-' 

sn 1 2 R 



l'iil';ill,llilH!' 

",·11 1118cl 

1"\:.;". 

,1[l]';lt' "t:~·,"1'1i, il ,.lllll;i:ll IIl'dili:tl'i,' ,'II·'Jl1iit,· 
:'. I,del, 6isltllii,,!'itet tiil' ,111 \11111;\ s!;I.Il':i,-

~lllcklHllJlI den :2K jalluari 1\111.'" 

Stockholms Rmatörlörenings kvinnliga fankommit!€ 

J/llrill /lrll!.-'. Si,/o·./ /)/"I!.·I·. /f,','11I /·'",Iill. 
/' nen'/If'}'f'ld,:. l. :'Oj/, \"'!I".-:u1-I,'. 

:,il'i l~f/llI/l)()r'l. 
r l'~/f I/IIt'J'7idl.' . 

.JIU/(( rou {J/u/U,'I"!'II, 
r !.'I!jf'rf!if'lk,'. 

h'iI'" f~ii/l'illhl)j'(l. 

.111,////:</0 : ..... i{ilf/I){ ".1/ 
r ,,;,(l/i!!, 

.1.,10''; Ii "1,/.,,,,,11. 
r lI""'JI,-.;tj"I-II/1 

Stadgar för Astrid Wah/stedts vandringspris fält, 

skjutning inom S. A. F. 

l. Pri:,;l't henäll1nes Astrid WalJbtnlts V;!11-

dringspri:; fälhkjlltning inol11 :::i'tocki]()II11-' ,\nw 
[(1I'li'lrcll i llg. 

2. I~ätt till täfJall om dd"d!11l11il tillk(l\11!11cr 
lJvarje medlcm af fi'>rcllillgcll. som icke ;il' eller 
under de tre selldstc ;'IITI1 varit officer eller lin, 
derufficer vid eller I regemente vller k;IL ])',ck 
:lro tran täflan lIteslut Ila de skyttar. !lvilka gC11I1111' 
gatt armeIls skjubklll:l vid l~()scrsb('rg, ",1111 t de 
hvilka ul1der det ifrc\gavarallde :trt't tiiJ'I,lt \llll ,.,tab, 
pns l sk;-lrp::okjutl1ing il1UI1l dllll;lI1 skyLtdi)n'llil1!!, 
äl1 :-i. A. F. ('Iler il1oll1 anllat "k\·ttefÖrbund iil1 
:-i t (Jek 11 olm". 

3. I 'ri"d tilldelas ilv:trjc :11 del1 blal1d Lie 
till täfling OI1l L!cbaITilllil beriittigallc ,,),;\\1 all1:t, 

I1vilken å de å t'r"I!cl1ingcns ordinarie tatli llg:-;prlI 
gr:111l uUvsta fält::;kjutllil1garnLl cril;rllit 11i'lgsta sam, 
manlagda fl\,:ingLtlet, llC>r;lI1de dil~'k fr;lc~a (11l1 

detta pri,., (:'11 1)('11 "al11111;t I1l'1p f,lr p(l~i:lgher~ik 

llil1gCll under hela itret till'iI111"1". Vid liLt poäng
tal iiglT den företriide, ,.,OI1l pn'sler;lt den jii11111<t
"te skjutningen s;'tviil fraga IJlII re"ult,ltcll \id 
,)lik<l täflillg:-;;tillfällen SUI11 i fraga (llll triitt,llllC;-' 
fi'lrdclning i samtliga be,.;kjlltll:! 111;11. 1(<111 ej pil 

sadant :;äU skilj;-h, afgiires gen(l111 l()tlnil1g. 
4. Den, Sill]] tre gllllgn lItan ordl1illgsfiHjd 

ert'!l at priset , erllillllT debal1ll1Lt tredje gal1gcll 
I1lcd full cgallclel'ätt. 

E1. Il1till dl'''~ l,rhJ't j;imllkt IllIII,1 l dcfini 
ti\·t ertl!'r;lt'. {L!' \illll~lrl' ,11 dels'lJ11I1I,I"k\ idi~· ,lU 
pa ,111 f"rdran af fiirl'ningell" o,;i\ Ilebe 'ill'r,,{alla'~ dd
saml1la fö! förllyad utdelnil1g. DC"i'-'lItol11 {igcl f", 
eningell" st)'n:be r{itt 'ltt. sil Hinge pri"l'! ej dl'
fillitivt "i(;llll1at i vi"i'" m;llb t'gl), lIti,t'\;1 l1ildig killl
tmll ('Ifvcr in 1lL'!Wh'<lI't'1l " \';11'<1 11\'11 U',n,trillg;tf 
deb'lIllIIlLl. 

tjo IntrMfal1ck 
gi)ras utan \idall 
f,"rclling;-, "l\Tcl"e. 

tVISte!' liraga ,,111 jlli"l·t al 
;'I)l'cll dl '-,tllckIHr!llh i\!1llliCl] 

Stadgar för vandringspriset Henrik Sjobergs minne 

Hiil·III\·,1 ;'ri\"rl"lllll;11 IllId'.'I'!'·"!'''iI'; '.1111 ,'/'II\'" I :il 
...... ;'1/_·1\]·111111....; .\rntl1i·)l'riil'elll11;':: \,1] pri~,qHd\"ii !H·tliilllH(j 

!1"lll'ik ,.;i ... .I,,·]':.!' mill!'" 'Ilt \Itd .. I'I' I ;il\"I"·I1."I;II'1 
;1]1'1,,' 1111'·1 I 1':,I,dll'l ril·I·,kr!!'t,·!' 

\·:lll,hill'.!'ol,ri,ei .Jlenrik ~.ii\1wrg, minilp' iii skiillkl 

,iii :-' .. \ F. d,'b i'iil all fiir "II frallJtid utgiir;1 PIt 

1111111;.' ,d ,." "lli,]"11 f;ii'I·llill,~'.'IIH'cilp])l. !1\,iIL,-n jlH Sill 
1 id ~n"'(I1It j'(·lj·('llij!.: . .tPtl~ l't·lJl-t· . ...;t"llt,lnl- rl';tllJgLlll~>Tikt nirt 

II.'''' Lir'.!'):]' till S(1ger \'id 1Il11llgil Liliingar. ,]f·b ;lfn'n 
l.",r ,dl tjiill'l Sll,0I11 "II ('12'12'1>],;(' f,;r fijr811illQ'l:'n., Jl1Pl]

lelJlIll,lr :Itt pli ,:J111I1l'1 <il! . ..;,.111 hnn :1l'heb "nir ilii.i;111 

d,'1 ;11' d,·" ;,lhl"'lldp illIIni i.lr.-,I1':,ligll "1'("hil1'. 

1:;"1' d"!I'1 I,ri, ,~'iill" (;·.I,i;II'.!'· 1'f"i;i!111llf~l'el'. 
~ 1 !'!';-..,t'1-, ~,II/il 1ll,~'i~l't,\S .11' 1-']] ~ilf\i-)l'cliU. :--;]((111 

liil' ,Iii !'I"lllliill I,iii,,, :-,t'll;kJI',[1I1S .\lIl:tli.il't'iil'l·llill'.!" 

'c'f!i·t:d"lll. 1/\',1 \'illll:ll'l' ill' dl'(-.:aullll:1 1'1.11' :-;il1 nU);lll 

.iiiilltl· "i'tili~L illgl·:llf·j';I.Jt diil;l. h\lIl:i~illl(" han :d 
lijl'Pllil~,-(f'11 ,'rlJiil!l'l' ('I. lllillllhhii.'-";II·I· il I;\ilk,·]) ingl'l!' 

H' r;! !>: TlIl f,",!' ['nllll 

g';!llg· . ..;l'ild illl,,'11 11!,d"r' \. 1,';;.;f'iil'g"'I· :11' 

~ ~ l:iil1 ;dl Litla illll ,]"I!:r 1"lnlli'illg>I'I'i, till, 

kUlllllH'l' ,:;1 hl;>!' "klil' 1111'111,'111 ,d :' .. \, F. "'.'HL pftPI' 

:rlt ,tirtill bahil illit\-il "i' t"il"·llill.lt8ns ..;I.n.;,bp lIllIlliIld 

I'" "iII ,I nl,l' ~ J:I l'i·'II·,kl'ifl'-1'. Pi'lnrllpl' I'l'i, 
\i,1 l;iH 11\-'II'lill {iin'IIII;,,"'li iul'.ilHlih plif'!' illl'.intlit. 

111"1] llllclillll'lg 01,,,.1\ I,"i ,k;II'l'skjl:tllillg",tiitlillg. !r\"ll'lill 

lul l il1.l11 11ti';'II',l:rI' ;i1' !'JI,kil!! ,1\\'ltd'iil'f'lIing' ",,·h ,o111 
iiI' ... ·1'1"·11 "1 ".lir ,1 I'i',I' -k,\ll:ll lillhiir,.",[I' .~t,,(;kJlIJllll' 

"1·11 :-;I,wldllii!li"; lii.II..;,]n·tl('I"'I'],llllll. "l\ id" likviii ('i 
ftj!'~'ll;llg'Pll~ i :-:iil':--kild,l fall 
liil'l", \'id ,k:II')Iskjllllliug,tiiHill;":'iil 

Iliill'.\I: 1:1,,';1' till ['Ii,. j iiI'\' ,i I't'I ",it 

ilIIIIOI'II1I1,I'1 I'Pstiil'I' 
;, !"'lIa lIl;1 81lilasl 

i lrlil\lt,lsk.illtnillg. 
:; :1. I,',ir i, 1',lljf: !;in;il'!\adt 1'1'1.'· "';tJ!U diil'till 

111'-.:tiillllllt·j,.·d ' l'!11l nih i fi~rf-'g';l ~~,J I (lu ~ l.JprHtf igill . 

IH'I iiLnii:-- y j", !Jll;itlg' PlI Ilde g')'1 1 Ildl'I' 

liil' IJI·i,. !iil'viil'l\'I,)I 11"bl t'illill:.! !' 
. ,dlllli!11 '\'1'11..;1\ 

"'!\(llld i IIi1 \'i:-iL: 
ilr1.tl'lr.di"llI·il 

·1 

., 
'1 

::: 1. \ "11,Jl'ill'-"'lili'f't tilJ,h·L" i'i;I' 1"'\I·.i,· iiI' d"11 
r:il'l'llill~"'II' 11I"di'·III. '''III 1111.]"]' ,ll'el Ilpplllltt' d"1l 
11("Jg':..;Lt !)!t:il1g~11111nl:l11 i (~nlig'he,t 1l11·d IJt'~liin1nlj'1~~'l'lul i 
U·IJ'~'~·([I)lld,· ~, \'id lik;1 )HJ;illg'SlIlIllll(JI' ~iiJ·..,kjl.i(I" >;1. 

,dt dPll iig'PI' i.·'I',·tl'iirl,'. "1111 (1riifrnl pri, i ,l .. 11,·,1,1 

.. iik" ,,'i"'1 I:ll'l iii ,d' i,lI'IIIr. ocll ..;11.\111', l": i11' e.i i'lI ,]plltr 

"ill ,kdj",. l'illll!:h !'i'J\·f'tl';id" iii dell. S'lIll U'il\'iirh':lt 
·i,· tle,1;1 1';;1"\'1 . diil'llibt dl'll. "'111 ('j'bilit ,jl' 

III-I illId)'" 111'1"'11 II. '. \. 1 !'r;'lgn "111 ,;l,.jllttiillillg·"I· 
IIlI iIIIiii :,Ii 11(,1,·li"l" l'l'i, ,',il,lln, d,.,.k !liiJ'\'id I '.> 

))1'1-..,('11 \.,;\ .... jllll f;;I'~1:l !Jf'j,..-, fi----1 (I jlri~en ~(lSI)!11 lntlrn 

1»'1' \'. \'id >kjllitiiHillgili' lJlt'll S! i',1'l' i , i1111:rI 
!ddt-·Ltdl' 1~j'1" iiI! ,-dl j·iikna .... l ~- I Il prJ:--ell :-;il~Ulll fiiL'~t{l 

i l ~~I "(\:--:-1111 ;lJldra 1'1'i...; n, Y. 

::,-, 11111',il];'1' fnl!. ".1111 i ,JP''';l\ ,tndgal ".i li',nll' 
'-.1'1 (;-.. ;\r~';'i)' ;--;llll'LtJldl!l~ \ 1!;:\I;)l'nin"'lli!I,~'~ ~l'yrf'l"'i-" Id,;;: 

,""i I hiilld, ,"j' I1PJt'l'lql~lll,ilHl,' tyj~1 

~ ti. 1";"l'~I:lg' 1ill iilidri)l.~' l dt':-"~;\ --ll1dg',11' \'iil'ki--'~ 

Lll'li IH,h:llti plt ",IUIII'i;1 -..,id i .... ,11]1] j'(,i l''-i 1 ag' till nll 

'll'illg' :1(' ~t!!I:,ldlnll!'" .\llJ~-I1;·)rU·I)·I'lltllg:-- :-:li.l(l~t:ll· 

~ j> 

le' hl 

,1('hilJII'II,l 

I" 'I';) t i I) II 
-..i;i:lilll l ·: ..... I · 

,-":l..:!)ljP ~tqj:kli,)li;i' .\IILlt;'lrt'i'Q'\·llillg Il!'l)

!"t'l:i \';1)1I1l"ii:~~"1\j;-" I'j 1'I'illi .... (·lil:--, IIfall .... knl! 
iifl.'I·liilllllii' lill '11111,111 l;ill\l'lig idl',dbklll' 

fiil' ,ill r,',r ;111 fLI!\llid '111\'''1\11:1' I ;'r!IPI'f'II' 

I!!~·d flj\;lll .... l;tl'!]!l!· -,Lir i:d1'tl;-, Il~lir 
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PHOGHAM 

ji'1] :-;t ol'l,1 ICJ! 111 " ,'\11I~lti',}"ilqt'i!;l1g,", lil ~ll 1-' liga! 

1," \ \~-\r'--dCIl II 1\lar" (fäl lit !liiH!' l) t\li d,11 
(fältskjlltniJlg Il) 1906 

Allmänna bestiirn mdser: 

Fälbkjutning I. <lIiuteln,l:- S0111 l'ihkilc' t~ilt 
skjlltnillg, klll11hi!1l'rad IlH'd "kidilJpnillg (ellcl 
tcrriingICJj111i11g, 1':11 \:igbgi't el till,,!c}" ~1<idlC'p, 
Illng) i>!\ el CII -!I';!,k,1 lit fl ~I ! () kln el1ligt 
"ärskild:l IlC"UII11I11l i..,c Ilnl,l,I'1 

FältskjllT!lillg II. 1111 1 '[ dlLI- -, 1I11 LlII:I:I 1 

l'lhkild fältskjlitning. 
S(/II/II/C /J('I'''I)I/ till '{I> !!ldi! ,/ dl'ftllgli I 

o/licra III dcsstl (ajlil/gill 
I 1i\'an'l'li1 Uit1ing<ll I., 1[lldl,'! <ltt :Itga . .!:, 

patroller 

2. i\n1Jliilllillg ·.bll g.urils :-kril!li,~.t'l eller il 11',1111' 
I m;d ii li,;tll! I:,," il~\1ldil;lhkl! I', LI Hg, 

Birgl'r .l:lll:-galilll ,), 11(11 \;ll'i! .1.1 ,lid ilt Ilppgift 
a fl'lITllilig I iI'h fllll..,t:l!!,lig ~Idl t'.., >lll11t (1f iII' 
sat"tn (..,t' >,II':-kilda l\« '!Il 1,'1'-1'1' l. l1\ilkUI 
('i aterhC(;lla,-., 1)111 d"'1 ,11!IILlick Illt'bl l \\'('l lI<I!! 

Uit1illgl'll 
:). .\11111~UJlillg--,tJd{·1 tl!gcll t· il l'Iilt'--kllltl,ljll~ I 

tkll 7 l11ill'" kl ,e.; l'. Iii 11,11 t", l:'ill~I';:,llllillg 
II,· ekll 11 !llil";" kl," l' 111 

Eftl'r;l 11 Ill:i 111 I ll!:'Jl I !lU I t1:lg;l> II 
,L l'rlJ!e"t "klt\] 1(>1' att III ~ lill pri',llJlllg Iii 

l~iIll11a,.. -krit!ligell tiil l, bl'll! "'.'1.1"1 \ILi "kliii· 
lliIlgell:- "III111eli \'llra lltii',J\d lit', kr'lIlIJr, "'''111 

IIll'rfils, Oll1 pr"I,'"ll'll 11('11,111'.'''' grlllll!lltl 
'l, l:ll:ir till Uillillg<lJ'1l11 -!\:lllkl- \il del prl.." ,d 

dr;lg,,~ af iIISah''lIII! t!ll "lllk""i! ,i,kr: 1('..,tl'l 
Ut;';:l! ,Illfkt,:-l:id ti!1 11I1~ 

Il. I.t'll:1n' III 1'~llLi Lilt Illl,)llglil' II! .... · 1-
-;kjl1lch'l l'l;tllalll l \ih. ~":I\,.:.!.Li 

Fil/' /alhkjlll II/U!.!, 

l\criittigddt till dl I 1i1;:'.llit! " ,11'" 11;11. till 
1l,'Jrllllde ~t(llk "'\1]1- 11d"lillliIIJ, ()"11I', 
skdkgi I il, -';[111,1 hi bl'I ~,' "k\tt vj',',:';'lllilg, :-i, rll Ja 

"kvttl'tiill'11IIlg "-:11111 Id·"thl'·'!·I'llliIC: II 1111111, 
:-it"ckh,l!lll, il\ tlk:1 tdl!1 '1,1 - '1111,1..,1,;" 
t). ;drot L .. Jt\! ( [l i 11~~l rll:l-- 1< il· 
TMlill!c:lll ,.,kn ,..:t!lilll!;1 
id ! k dlllllliid:1 -1,\11':,11,; 

dl·agl1iIJ.~ I.;i' 

( l' IlI' I till I ,I·, ,,' 

~~l il L! t'\:i'l !(jU 
,kl! :1,l Idlll 

!. i 1 '1 il{'1 ""kid 
i:'q)ilill~, 11\ 111.,;'; ~llr, in'-- ,lt ',,::1 l i t';; 

I'lil (11 : :1'c1 LilnpL:~d illli:II!! '1111 )('11 Il,,'lI 

1)i'I"!;I~1 )I"j1 l ',',,1;\ !!J~iil hl q l Il:, ;l\'~ll 

,)~'li (;1] i'l1cdf/)j'~III"ll lit-t ;~J_,"\ ,:\1. !j\'~l!'liH'lj 

111111 ,..killl . I':i IIiid, I l:1l!IIII";C,; <Iillt dill 
dI11111111Iil1!111, '-.\Jl11 k('l11'1;,'1 :tft ~ltg~! ():~ 

..,kt)t! ) 
l, I ,Ilis l' i \ '" l ] I g 

I..,k\'tk, ('Ikl IlJi]l!;il 
'I LiP "l'lllhl',Ii<t 

,II,i k t t· i i, i ! I 1 I i t III": 
'!;I!.::II:': dl :11;11. ~;li('dl' 

II I -';tcntplab: ()slJ\ station \'id Ujur~I](I11I1:';' 
l'III!ClJl, l'Mll 1wkantgöre-; vid :,;tarten; kilrtll 
(( il'ncrl\ btal,ens :-i t() c kil! >Imsblad ) torde' llIt.'d-
l(Jga~. 

1'1 När den täfl:llldc framkommit till malet 
(- l :-;ta skjllbtatiollcn), tage.; tid fOr 
han" IC'pliing, och fälhkjutningcll biirjar 
oll1edelbart. 

d) Under fältskjutningen fet inga SO!l1 helst 
lJppvh~1i1 gi\ras, 

I '11-,lwL!i'll1111illgell -;kvl' c,1!llllllla: 
:1) 1lt'!t,lgarna 111ll11reras i ordnillg..,fiiljd fnlll 

I tippat. ,tllt efter kortaste auvända tid 
mr IiipIlingen, så att den SUt1l användt 
kortaste tidl'll erhåller n:o l, dCIl slHn 
,IIlV,illdt den LUrnäst kortaste tidt'll 11:0 :2 
(). :-;, \'. 

b Lika:,;,'! Ilumrera-; cieltagarne i ordllingsföljd 
trim l uppåt allt efter uppnådda re-;llltat 
I fält"kjlltningen, :,;a att den som UPPJl,ltt 
ilijg-;LI pniing: cI'll:'l1lel' Il:,) I, den -;0111 

lIPPI1:Ht d:trn;ht il(Jgsta poäng 11:0 :2 o, s. v. 
(' Ih'll.11' deltagares h{td,l IIUllillll'r addera" 

därdtt'i, IIcil hlir llllllllllcr;"III11JlI:111 afgör
,11Ide fr,r 'pri."ti,rLll'1nillgcn, ..,a att deJl, solll 
tar J:igst:1 IlII 111 111 tT "-II 111111,111 , ITllal1,T Wrcita 
11risl't I l. :,;, \', 

d. ()111 ha eller flera deltagal'!' l'rlJitlla "alJlllW 
IlllIllIJll'r;"lInllllil, c-iir.-;kiljas dl' -;Il, att dl'll, 
.,1iJl1 llPPll:ltt hästa "kjutl l'Sltlt:ltd, !Jal 
fi'm,tr:idl' till 11ri-;. 

Jj hll jälhJ.:illt/lil(c:, Il. In;,;a!:- kr. 2,:,0. 
Hl'lJttigadl' till dl'ltag;llllk ~ii'1 I skyltar, tilllJlirall
lk :-i!rwkill,Jlll-; :-ikyttc t'i'1l'h I I lid, C)snlO "k\'ttcgille, 
'-,lllldh\hcrgs -;kyttef,'I!'cning ()('!J Solna sh'tk' 
ti'ITllillg 

) ()Ilt'l1L'llxFI dtt'l allln:illllngstidl'll" Iltg;'lIl)!. 
\t j'bLilk", )!.1'lltllll lcdaJ'I:lh ftil',.,;nrg Itlttdrag
Iling f,'!! I1c"Uillli1I:IJlde af dl'll tJnlllillg, i hvilkcll 
,k Utblll1L ..,k'lla -;kjuta, I )es-;a tiitlillg"nllI11· 
Illt) ubkrit\:h p:l -;iirskilda kort, !J\'ilk<1 kllllllil 
IIIII('lll[;IS \Jos hlllldl:lllIh'n I', 1,II11gbllrg, Birger 
1:111,.,gllt:lil ;1, 1'['(111 'll'1i Jlled dl'll l ti 111 ar,.;, (ll'il 
~I,., ,]:i Ilf dl' Wtlalldl' 111l'dfiir,\" vid fälhkjllt, 
IllllgCI I. 

i I '1IIh trll liiltskjutnillgcll ;it'Vl'lhOIl1 tid fi'JI lk 
tMlandl';" Ilfl·t'..,;1 frall SitlCklll,]m 111. 111 h!lllmer 
;tt! kllllgrlJ,l~ i I ),lgellS Nylll'ler IIch :-ivC'llska 
Il(lghl:ldd "t'll l; (ICll 16 111<11''' 

/111111. 1. ;\\t'ljligcll hl'!ll>lligil LilldrIllgar I ellu 
tlll:l;c:g 1111 ddt;! pr"gr;\llI k(lIl1111,1 ,lit kUlJgOras I 
I Jagen" Iletl'r (,eil ~\(,lhk<1 I )aghllldtl dell K, Cj 

1:\ ',l'll lö tyLlr~. 

Anm, 2. 
/l(II,1 1t!IT-;a 

K f Ill. 

Iii I l:iilt..,kJlltlllllg 
IIH'L! I JllIJ"IIOI111 s t,lget 

lllitagandc 
L1cll I l ,'via r" 

OBS, l:sta pris i hvar'dera fältskjutningen 

...................... ~~ .. ~Ja .. & .. j .................. L ...................... .. 



) 

\ 
! 
I 
r 
! 

\\ \ 

\ 
\ 
\ 

\ 

\. 



U N D E RO FFI C E RH RN ES 

E t< , P E R I Ii G S -1\ K T I E B O L R G 
.. Östermalmstorg 4, 1 tro Stockholm . r-i 
j ! Ril< lel , 9604 Allm , Tel. 211 83 
I : 

l; UNIFORMER o. CIVILA KLÄDER. 

~ Förstklassigt arbete . Moderata priser. 

STOCKHOLMS AMATÖBFÖRENINGS UNIFORMER. 
Herrekip eringsartiklar af alla slag , --

Bi 

~ ~ 

:'i"~T" :iI' dc illh '(",," !1n,-I, ' 111'[lell -
1';IJ,,'I~('I'''l'lll\'I'I I ;1 11 0" dl'l 11I1I1"r t'1I11n 
"Ie llll'ul, , ,,1' 1 kall" , elekl!'il'il ,,!. 
~ ifl ' ;1 ,i~ lil lkiil llt:1. dn dl·t nUI'ii ll 
dcs l il l li ,:1 '11'11 1),,1 1'("1' de Ill iill~"l 

""II [lI'I).!-"IIIIII' 1 ,jllkd'IIII'II' , 11111 II liilllli"k:1 11 i.ir 111",dl, l:nl \'t' l li"k plek· 
Il' i,'ili'l. r 'ill l i llj'iird "-,.("1'11", ,'t! \"en' inll er 1I1'i'1I'111 i"I!" ll het ho, ('n ,,11,,1' 
'111 11" 11 ' II' krll l'l"'Il , ;lel n1', dC 11 "bl' (,II('I'~' ie ll 11..11 il l ~',illl<-I' n)"lt li r i 
:· .. :jllkn (w ll :,,\·a .~· il Ilq . .!·,JII. 

D el pi'akti81m och 11ft ('e/enskap1iya gnmder tillverkade 
hOJipshatter i, SO ill 1'/ tillbjuda dc sjuka och sU1ga. iiI' 

D:r Sandens Elektriska Herculex-Batteri. 
,1jOJI!/1I olil,·u , .. j (( !.'dUIIUI}' , ... ·(fSIJHf Allo /au fI('h .Y('I ·n] .... ,-:/'f(!llf ,'I . 1/0/ 

/lI ul ;"11/, ( .. ;/ .. 1. lI iir1 rl'r!. ', ,""'l'IIfJ " /N.'I , .\')1/ , '- (I"" !"Irrrli'!II II !I"II, III . II, 
l;d"//f ! f"'iI hl/r"I( I'utr f!; .... .1/1' 1/1)111 rid/o IJffll,' ,,; uc!, (I" ... ;j"I,'((. o,.], {ijj'sl'fl 

.'/1/ 11,' /l1·.f/tllll'll !i{f1'((f (llel' .... ·ft'i{ ll ~ ,. .... i/l }lorl/lfllu .... kil'/.· UI'!' /)(Ilil ' ill " 1I 

,;'ff 'r O(UII;t /,'/'lllul ..... 71/ ... " oel, !t/i/ ..... ". 

GRATIS 
1I/f/J/fIO/ll ». 

H i liI 'y,;r(l1l sa,,,/u ri (lUtie/e.>; frift II/.ed jlo,>;fnl 

Ir{'/(II/' "r 1)."1' 8((1/.11,,11. lIlyiriII' , rikl i//,(sl l'l' /'I"{" 
/" i"/", ' r : , "iif/ell till hiil.>; lt> (I/'!' , SIYl'ka 0,:11 
1)('11 1','ll'" ll lii ll lll ,]a 1" ·,,I; I'il\('I' della ,';'il'J,H"'I"'>lllI!:t I,al.le l'i 

DUFF~S LIQUEUR WHISKY 
IH'J! de :,j llkd qll);ll', ~~I!!Jl IHII;):--: !tt e d!'] :, 1 tlt'I"':;lt!ll!! ;t: dl' l l ill tdl':1 ;'11' 

('II .~· ')l1 "iig'] "!'!;]/'(' ri'I!' . ..:\';q.!'f1. nl;';l~, 

. l lIfI r 1il'("(lf/l/ill ,I/UI" I'l' .o· .. ru!'((;.; II/II.'/. /I' IIfII ' . 

,'\.-\CLL\ y DUFF &- Co, Glasgow . SAl'OEN EL.ECTRIC COMPANY, 
,\11 111,'1' ,,1 ;II ~) L 26 Malmskilnadsgatan , Stockholm, Il il;-I"I ,::!l ö~) , 

5PORTK05TvmER 
5AmT 

5KVTTEunlfORmER 

~e5tällningar å allt huao till 
HerrsRröooeri hörer utföra5 

fort och omsorg5fullt. 

Klädes- & Konfektionsbolaget 
R. Rundström. 



Stockholm s Amatölförenings 

organ 
RE da htör och ansvarig utgifvare: G . C. GUSTAFSON. 

E x, dit,on:oc.h R~d, adress : Da\'. Bagaresgat. 3. Stockholrn. 

för Idrott och Skytte. 
All 111. Tei. 72 49. R iks' I. 44 63. Red.~llo~5ti ; H elgfri ' dag r kl. 9 11 I. m. 

U te t "rr~ ngen 

UNDER DANSKA STATENS .KONTROLl .. MED KON 

C ESSION ATT DRIFVA FORSÄKRINGSRORELSE I 

SVE RIGE . 

o o Begär prospekt . 

- frcdsgalnn 13, Stockholm. 

U tkomm m d 12 n~Jtl1mer om are1 . 

G ,'upp af deltagarna. 400 m . arstand. 

I.~o :lJ,\t' h:lf biJJiga premier . I liber ala!ö kr! 
vi llkor. 

Oant<.stl igt efter· 2 ar. 

u ratis t<dll f6rliik ri "~. Till å.ielSt t ill re or -h ra 
världen . Premleberrlelse vid Invnlldltel. 

Energl_ku agen ter :Intagas rå förmAnliga illk r 



2 ST(JC!(lIUUrJ,')' .tiMA n]IUO/(/:,II/IN(iS MEf)LLMSUL / /IJ. ------- ----

MEDDELAN DE N FRÄ STYRELSEN . 
Föreningens Orienteringslöpning ii.IWr j 11111 den ,,", 

april med si art vid Ju1;ovs(,c]'g och. milt tid Sund
l'yher.ll8 jä1"1zviigsstulioll. Kli ntron"/ot limen 111 ed Ih111S 
först t"id St fl1'/l'l1 . . Dcl t (I,1j a?" e resa ?!led E 1'I/;öpillgs
tåget f j-ån Stodllo/m kl. 1 u .. fUJ f 111. I 'tarten Fke1' 
kl. 1/:! 1. Inc/en insats.' Flillf.:lil)l1urer : ,- /((rt('T 
A:wl Slonn, K on/rollant t;1lIil Solmsol/, lIfåldl)
maj-e Rob. Ah lin och (;. ] [al11illl'is( TW1 in[JI'"}!f:; 
[('da.re: G. C. Gustafson. 

S,~lcreleT((1'en cm'I)/laIJC1' ((1ulliilnJJlgw' senast den 
6 april. 

, 
8/.,1j1·ehen har /iä. irlru It.'·/,·O III 111 il/':JlS .!lir.'';II!/ li1:

slulat all 'Imde"j' 8U}JI"/Jw1"(·1/./:irl /(II (.-niis l!Ils!iil{fl. 
i drott Si~/ilil1g((1'. 

NYA MEDLEMMAR: 

//I.'tiva: Johan Bergfe. lt, T.iäJlslel11:ln, ]Jandcryd. 
B. G. Kackstrillll, Agncgatall Ö. 

LJ JlderlOjtnan t Torsten Oswa id Jvlogn Ll:-i 

Holmberg, ObservCltori('g,ltan J. 
Sergeant H. (j, l\cuter::ikiiild, KarlblTg. 
Tandläkare Alfr<cd Stllrlc, Odengat<ln 68 . 

. ':JlwLu/lgdomsafd.: Axel 'vV. L Ciyllenkrok, Engel
brektsgatan :35 . 

Gu::;taf O. W. Heijkenskj C> ld, K01l1-
mendörsgatan 25. 

D. N. Jordquist, ::-iigtullagatan :3. 
" l-b ra kl Pfeiff, Pilg<ltall 46. 

f~3gn~lr \Val lgrell, Wallillgllt. 10. 

FÄ LTSKJU TN INGEN DEN 18 MARS. 

KOJlduktören P~l Djllr::; llull11stagct kl. ,') f. :11. 

den 18 mars var Iller an \'anJigt hljtlig, ilvilkct 
(Jcksa betilIgades af nödvändigiletell, ty helll Iwde 
-;um passagerare ett trettiotal sbirka unga lIlan 
med bössor i hänDerna och patroner i fickorna. 
Ha n var alldeles öfverlygad om, att ryssen gjort 
en påhälsning i Stockhoimstrakten, efter,;oll1 cn 
hop unga krigare så där helt aprop(i fraktades lit 
till Svalnäs. Ocll så alldeles orätt liade lian ieke 
heller. Under natten ilade nämligen ingatt under
rättelse, att ell fiende, som landstigit norr om Vax
holm , be.fann sig i framryckning mot hufvudstaden, 
och Stockholms /\matörförening hade i all hast 
mobiliserat en del af sin,l medlemmar ,,;Imt M· 
skilliga andra skyttar, llvilka nu på söncl3gsmor
gonen begMvo sig ut till Näsby för att fylla den 
dem tilldelade uppgiften at! bevaka terrängat'skär
ilingen mellan Nasby och i Wiggbyhol1n . . 
\ ' id Nasby mötte oss, (jag ::,äger uss, ty jag var 
sjalf med) vår befälhafvare, löjtnant Uggl;l, hvilken 

l eddelade cn del Ilnderrättelsel- 0111 fienden och 

omedeib<lrl litsande stridsp"tnlll er mcd uppgift alt 
lIl1dandrifva fiel1tliga s~i dana. Ilet driijde il1te 
111 'l llga minuter, rörr äll skottv~ixlillg (' ll biirj,idC, 
fi( ' llden var allb,l Il eJ t nara, De v~{ra lycktes sköta 
sig bra, ty öfverallt, hvar ell fiende visade sig, fick 
han genast på moppe, och sedan vi eLer en timt11e 
erl"'tllit förstärkning af ett fyrtiot,1i kamrater , Ill~lStc
fienden alldeles försv inlla, och segern var vår. 

Vid den efterM verkställda sa lllmanräkningen 
al skjutna fiender visade' det sig, att en ansenlig 
m2lngd ::;<\dan<1 fått bita i gräset. NedansUiel1(le 
tabell utvisilr res ult~l( c t af Sal11l11allr~lkllil1gt'l1, och 
(,Illellan v~lra skyttar skött sig ::iä hedersamt, hl" 
siM:; det att till de biista af dem u (C!l'i;1 en dcl 
pris, hv ilkct äfvCll :,;ynes af tahellel1. 

Lijjtll clllt eggla hade förtjänat et t pris äfvcl1 
il all fOr :;in debut ::>LlI11 anfi)rarc tJch ledalT M 
det hela. 

1
_--··-- ~ 
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NOTI SER. 

Inom S. A. F:s styrelse llHfl''' elt 1""' fi.ir; il pll· j llg"l· 
iig'[ !"lUll. \' ;\ 1' tJ e1':i ri ge sekn~tel"n rc . dokto1'1l, U,tl' )I " 

gTll11L1 ,tf iibtrl lmildik Odl "Hlh" b'ii llgnmhJ göruIII,,1 
m{ist afsUgn big sekreLel'are~knL'eL ( 'lI getIir ,j:! "11111 '1: ' 
I itl "fsade sig fö1'(,ll illgens I· j,."" ordföramle af l'l"illl'ipi ,dl 
,kiil hldarnohkallct af dYfl'l:;en, s:l, aH I vii i>" l"atllliugill· 
Jil()lll s(Y1'eh('1l Ill,i'ite ll." heSiilia'. (1l .!.;lmjiir J.:. H llt!'.;II. 



snppleuld' i ~j'yJ'elspn, ryckte iII som ordinarie styrel se , 
I, ~ d;llllol och 1lI sa(T~ I,ill vl~;e or(Jfi'irnndc, h "'lJ'j iiml' l' 
Illlhtriell I: oh . . \ I,lin, ,om vall' till wpple:1l1t ,' j'f-pI' lir 
1:1'111,"11, :"II'n'i , ig ,1'];reh'l" lI,,'-;v;;slnn, 

Skarpslqu fn mgen med ge~'är il, ~l;j n\hnn,\n ,id 
r\ : dillii~ hiil ',jnr I';'", :11'1'1. Sjillll :lg"I'1I ,11'11 I ~, ilpril. 

Föreningens sedvanliga Irlubbarton i april i IIs1 ii! bi 
Iii ' grnn,l af' nit j'ij)'{ 'ningpns ,1 r" fp,\ h:,,1,' f'1':lln skjntil s 

I iii "":Il1ligl, ,1'11 li,Jpul\\d., 

Till r'sta pris \'i,l f'd l t ~ \;.i"illillg l'lI ,l ell I ~ Il "m; 
11:11' 1, .' · ,~g-lllii~l;ll'l ' 1\:11'1 Ill ol\\,Jn ld s].;iilll;l di nlilllsl'IW·,'iil'. 

Orienteringslöpningen till rots den 8 april 1'('lwlI l' 
nle lldr.l'tls i Tllell lpl\\ l\\'\ l'IIH S henii ,l; I"l ;1 tnI11"" Ti Il ,1('1111:1 
inlrl'-;s:1 nl;l ,)(:h l'iir,l, ' ['ulln ilillillg lord;> llwdlE'Jn!ll:1 I'Il:1 
<I 1I1i1ngl'<l1I1 :"fl ln \Ilii,jligt, iII Ii 1111 ;"1 si,g. 'l'ii HillgPIl iiI' pj 
sit ,,,,i l' ",.]1 :I1l<;lri i,ll gnll,ll'., SOlll !l HIl k;l ll ir'l. Il\-il kpn 
P,j fiim!. dl'lhgii. i li\()\Hnd(' Lillall. \"i ll:1 l'e 111'1'1."SlIill
gill' l ii ll1n:l' :d' intrndi! IJt.c'n, Ipl el'oll Ilib. :'<Il 7~" . \11111 , 
( K l, diil' lif\"l~1I :lIlllliilningnl' t. ill <1r' ll ilg:\llI lt' 1I1 0Ii"g,, " . 

MedI6m~nar. ln'i1b aJ' II it,g" l , :lIdetll1illg pj cl'lt,illil 
ill'~b\)l,el) l'ii1' 1 qliii. IIY" ~I"dg;tl' pi"'r liilling';l'I'rlgT:IIlI, 
lon!(' Sil tll'a si diil'clm ,~ii l''' , skri 1'1 \ i ,!..!' :l1ll1liil:l1l lill illl"I'
,l"lIiPII, I,il,,\si; Pill n<ip;nt. :If 11I (',llt' m s]' larl, 'I~ 1I\IIIInll'l' 

e.i kOllllJ\il' dem tilll"llIdil, 

Föreningsmärlren t.iil I,,' , 1,:>11 ]l I' slYI' " <;i il,j;ls 

J'iil' l'i'll'I 'niJlgl!lIi riiknillg lias "" t>lulen!I'I !. 

Mauserammunition li llha lil1i1kdl,', r;i),(" lill g t~lI,' IIIC)ll-
1('111 111 :11' h 0,-; illl('II,J"nll'lI l iii ";11 11 111:1 I'l' j~ SIliii ,'i ,1 

sk j llllJ:1.l la ll . 
::: 

$. A. F:s broderade siden fana J IlIill LiI }1' bn N-

h:illn", (11\1 i1nh:illnll gi il'ps lin,; inl ell,l rllLelJ. 1'l'i s(·1 iiI' 

l (I lu', 
.;: 

Vi bedja \\\1",1 110111111:11'111 ' IlJIJlllliil'ks:llllll'l:l ol:h !:!"}' llll:L 

V;I I' ;\ llllll()n~ijrer. 

Den första jetanskjutningen iige l' rnm (len 1:1 n"',j 
i1. bk.inLbnlJiln vi,l 'K[lkn;,~S , En nyhet. fiir :l rf' t. iil' 

jf't,onskiullling m e,l (~ nh:1I1'1s- r epe t-en:l])('n,1 ~I' iiJ'ning's' 

j1l'ng 1':1 \ 1111\ el. 

(lhs, ! };tt, mycket Iii nljlligt, en hilnds'l'epder\'llp" 
iiI' Jlro\\'n ingpis tol cn, lIeh har inlpndentelJ lo['vat III 
-;ij kn skntra merll cl\IlIlnl' detta vnpcn till Lil1ig'\l'P 1,I'j 

iil l ,lPt i kll"lf'lll \'~lIdig;1 nI' 4 ~, kr. 

Gören Eder redan be1'edda 

lill ,lpllagnl1l1e i fijl'enil\gl~ ns slor,\. varntfilrll 

den 27 Maj! 

"Ki filr 1];'1 ('ijr (, 1\ lil en sl:\Ilt sol, frisk 11If't, jlil:k
Ili,;l, del " runn, fiill.· och <I11llQll skjutning , idrol t 
I\lll~ik, gont kamratskap IIch mUllO'f\ "lll1m, rnra sak,,!'. 

(lbs . ~ Fri l11nl\SCntlllmullition Yid fiill,gk.illtninl! I 
I i II ,l~ 11lNllp1ll1llar, so m 1110111 fi ireningpD liiO " on, 

~I: I l ,;pl'i s ! 

Unifo rmer fill Krafftska SKolans musikkår. 
i'I I',,1', 'sI.P.II ills'11l11:1I11~ ,' 11cirlll '"!J'p 7n kl'(lllor Så:Olll I,ii r,hl! 
l i ll all ,,!.-n llall,k :,f':->, \ . I:: ) IIl1iflll'lllflr lill ,l p (.!l g 
ti g':l lnll~ik pn, ikil},lIa . 

( : • 

Alla meddelanden I i II I i,l lli ngell 101'11 e adr /:! 'er . .. 
I i I l /,' er/ltI.-r/flllf Jf III' -"1{,1I11,'; , lolflliir(iö}'f' lliJf!l" .I/,.,//f'III-"';II I' 

Ih/l' ; '( 111I!1'J/'!'-"/lI fll :1 . 

Vid fältskjutningarn a dl ' lI l K el:s IJegn,g lJ:\d . 01'1, 
Y I~ (>1\ 101'11 11,1" slngs l1PI1iil\ll\ing, Ji:ner 11 al I" 

,·rt l'l'h ii l'i, liir ll rL' II'I""'II' 1I Y:lr" ,,11miiII Iol:t 11 cl .1, 
,lpl1:1 .>!;'1I1I 11' ~h' li:II'II(', 

Den hedersgåfva, 11. 1\. II. l'rins (: ugL J' . \11 011 
1'<1 ~i'l til] lil,k :d' mrPllillgell ell'lotl:lrrn., pryder nI]. 
I'lIligl. hlwl I'rill" "1\ 1I1f',1,leLt,l,;) 1'" I,i,igtid sfpstell, 11:111 
f\rll( ) l~r lllll. 

Till 1906 års lanristormslrurs h:lfv/\ Yl ter] igure 
:2:111' :l lll\liilllillg:II ' illg,,'dL :11 11 <; il\:1 Iks :20 ,~ . 

Föreningens samling a f v:lllll r i IIg'l ]ll'i,; il.l r y II PI" 
liga)'l) till i;k:tl~ g'1'1I1) 11I ,' II af 111' ,\ . H o ,~ ill skiinkt, stii lT" 
si ll'\,prhiigul'P, I iii Iovilb>1 pri,; jlr () p o~ itinl\ t' r -PllerlllPl'il 

kOI11I1I:\ ,ii I ll1erlrlo];\" 

Alla voro J,el:itnll Jllf)U khlbhf("'lI'II, ,,,,I I J'oli ,~' 1'''1' 
den ,,11. !\lelJ S'l tro ."i, ntt Ll{,t illIt! ii I' 1l1:'lllgu fiill' 
nillgal', ~om kUllIla l JlPslillla l'll s ,i, slo !' sia }, :d' Iii 
11'HIlallflp kOI].~ hliirlign fij l'ln:lg )' .""\) Il 1 ,i,, :-;L ;--; .. \ . j.' . 

http:r~bokp.lJ


4 7 0Cf HO LMS AMA7 ÖRfÖRENfNGS MEDLEMSBLAD. 

Lärare I Landstormshefiilskurserna. Ii/ spel .. ! (i/': 
öfvc rs telöj tnrlllt, grefv· (I . B. 'Ll11he. {,(;duo:. (Ir k/l)"-

8el'J7(/ : k,\pten Ein,u- X ehntltLl1. Lirare: lö.i tl1~nr. H. 
Stiilhan , kapten (-TÖ ~ l' ll Drake, doklor _\. . Wahbtedt , 
knpten D. J:'8stin, kap lel' 1<. ,\. n .. \.lIlll1l l b on oell 
sergeant ~vell ;·:h-p,nss()!J. 

:i: 

Fältskj utningen till den 1.1 d:s t y c;keo; i c: ke ft :!li t 
bH ~ kyt-tn.r i :;maken, t), \-id anmlilllill g~tidens utgtltJg 
l.kn f-i c1:s var det Ctldncit I nnrnliJc1a rldLlgaxe. 
,' tyreJSlJ ll lJe~liit. diirWr att i ii tälla df' n!"I I\J!U CI . d,l 
IliLwligen nnorc1n;\1u18t 'lr 811 fiiltsk.ill1ning kO. ln r al ll 
!"iir myeker htldr. tir! Or;ll 'Il"bele fii l' ;; ,'1 ri nga iln sllli nin" . 

Upphofvet till Vandringsskölden. l\:ö[llJltln 1.11)1(1,,1·1 
i Kamerun hlr,{" \' id r.lL l.illfiillig l besök :l en af ::; .. \. 
I":S kluhbnfhwx för n'lgot ,\,1' s 11'"1 ~å födjust ar aU 
\"11 1'<1 ibbn(\ \'ii lln en; hl<' i sin kiim fo.-;t ol'lalnJ , alt 
hall lo f\'l\de al1 vid ,1iul"kOlllstcn tUI .\l"rikn genast g,i i 
·i',rrn t tn.ing (1111 <l tt iJfvedUnluu l ill fi"irellingcll elt 
IHr hlLUn' eldautlJfdar, ,Oln 'lntingen bon·ln hl'gilg'n,ls 

Il [,t'yilnad af kln 1,1.>null I Il P. t l'll er 8'ISOlJl pri ~ l-id 
I y dl "kjnlliill:ln. Viinmln 1,. ~krpf SPIhi' nD.g/JL dilr-

lIl', aL haj' t rl,ligl 'n SIl<ll"t skulle ;t te l'k/J III I 11 il· li ll 
"" 'kh'llm !"ii r att söl"l utl:'rvill!lfl hiUsa och kr:tf'ler 
t,_ Ilad\;) blifvit angTipen al I11 f\I<1 ri" I sa m , iit\-en [;lg'l. 

I,ebrno I >! elVo iordn inggjorcla. .\ I.e n Ilijl.ll'lI kO!1l 
II ~j"ra ' 'Lt sin t 1" ; han' l' ac-kl' i1 lanke. 11" Ili illll.igC' 11 

\ \nll"D L. fle r ('n kl1rt tids kirv 'l ro ,t/"lIllllI,,,I ,, i, 
lim'I Ll nr ite L. 
!lm ,Uel'ti fl. hade ,iyreLell ,tiid,\) I'" l'iil'(" lrllg-

!I i l! ~.li-lln 1"1"I1"'[ll} Oln de 1 , lllI tll'] l ~ka 1)(~ lal ' II('. LJi 
\·a, :k,· .. d' ~ rl" ~g,tlle liijlll 'llll I- gy·l a lll'" d kO,lIWd,l'iii"
~b g;ol iII. knl detl sinl ade jJl snllJl <'I"IJ.j(jrl sig alt IJ H'd 

hii\fum J Imilll i II and l'l lilL fii n ('I"ldignllllvl. 11('1]' 
,'LenJILlJI. [)II I lriLtllld('I'j ~ \'ar iliinll]"lIll1e pLl d>:li,\ 
·t.l'l' P'1. .... "Hllm:t ntrli (le. v ille ickl' \'"r'l "iillll·" u i"" i'rl'jiid 
Rig II fnl. 1"."t"ll fijl" nit 1':1 ~ llI C [la f r, iY·'III . 

il ' ' ;' .,,1,1 1);1 1' Ulltler ~,llnlltll lltl"li(lt ' l :,:lte af ,t.\-
r elS811 ' Illt'dJ,' lJl11Jar lit"\" f < 11.' !n (':; U I I. IIIUkil oe b Ho,tr'JlII 
lo f'vade nlt t il l .\ ;,d " ,hd: tiiflall iil\l 'rliillllla l 'l! 

lltini 'ltyrkOl ,ia " f prisB t, bh·r lJcliltt'illtdf'li <tll miil1. 
l'J "11 : ii lt Il flo r d IltL ,tOl"Sld lig'l l'l'i, lillkul1l1l1it. 

FÖRENINGEN S HÖGTIDSFEST 

ägde, SOI11 be tämdt v r, rUlll ti dagen den 6 c\:s 
uti Hotell Fenix stora festvåni ng. 

Vid S-tiden samlad es borta t ett IOO-tal med
lem mar i jen med svenska flaggan va kert dekore
rade festsalen . I fond en \'clr placeradt ett bord 
med cle medaljer och skyttemärk n, 50 111 under afto
nen skulle utdela S ' r -kild uppmärksamhet väckte 
den stora vandringsskölden. 

Inbjudna gä er voro öfver· te V. G. Balck, öfver
stelöjtnanten bref e C. E. Taube, fällintendel1ten B. 
Tol lslen, m. fl. ,' tatsräde.t, chefen för landtfön,varsde
parlementet L. ing ten och secllndchefen för -vea 
l.iJgarde Rosellblad hade. måst skicka ilterbllcl. Pre-

ci kl. 9 anlände föreningens be kyddare, H. K. H. 
H -tigen af Skåne, samt hälsades af .föreningens 
ordf öl-ande, hvilken anhöll, att H. K. H. täcktes 
utdela de priser, SOIll föreningen nu stod i begrepp 
att öfverlärnn<l till cle därtill brättigade. 

lvled kraftig stämma och med ett vi n nande 
uppträdande höll prinsen därpå följande anförande: 

Med glädje går j8g nu att utdela de pris, som 
under det gångna äret inom AmatörfCJreningen 
blifvit eröfrade . De resultat, som af pristagarna 
IIppnMts, äro i sanning utmärkta och de böra ut
göra en kraftig sporre liir dem, so m IlLI ej fått 
nagot pris, att genom fortsatta anslrängning;}r ett 
följande {lr El räkna sig bland pristagarnes antal. 

Ja, alla böra vi (Irbeta för det stora mål, vi 
skyttar och idrottsmän uppställt för oss, nämligen 
själens och kroppens härdning och utveckling för 
f05terlandets väl. Nar detta mål är uppni\dt, kunna 
vi tryggt gå framtiden till mötes, d,; skall J11an 
f{l se, att svensk mannakraft ännu som fordOIll 
kan besegra en fiende, 0111 än aldrig så öfverläg
sen i antal , dil skall världeJl erfara, att ännu fin
nas svenske män, som med glädje offra lif och 
blod för df" kära blågula färgel'nas ära. Kamrater, 
idrottsmän! Ett kraftigt, fyrfaldigt lefve för Sverige. 

Efter prisutdelningen s<lmlnues man i sm,"l
rummen fOr att illv~ll1ta stora saleIlS apterande 
till matsal, hvilkd gick i en Ilandv~\ndning, hvarefter 
man under tonerna af S. A. f:s marsch, utförd af 
Krafftska skolan;, gos~orkester, intc.lgade i matsa len, 
i l1V ilkcn c!t "tort hästskobord var dukadt. 

Första skalcn utbragtes af ordf., kapten er-
il18ll, hvilkcn i lIllderdånigh et före<; log 1-1. M8j:t 
Konungens skäl, I"i"Jljd af folk~äng n. Åndra sk~i1('n 
gällde föreningens beskyddare, I1vilkcn fiir fOrsta 
gallgcn i dag gästade v;lrt ' a111 kväl11, ocll på hvil
kcn prinsen utbr:lgtc en skal filr Stockl1Dlllls Ama
tiirfCJren ing. 

Kl IIhb111 il 111 l11;·I, berT Axel Hultrn an, talade för 
,1ftonens g~ister, Ilvilket tal af öfverste Balck bcsva
t·ad es med erinran 0111 föreningen s öden, Iwilka 
han sarskiklt följt Illed intresse allt ifri\n dess 
begynna!1de, hur den fr,in att börja som en 
liten obetydlig förcning genom själfständighet och 
ett nitisk t arbete från dc led, nde männens sida 
kOll1mit till det resultat den nu uppnått. 

Sedan kaffe sel-verats i sm{lrummen, tågade 
man Mer ut i fest alen, där ett gladt nachspiel 
fOljde. I miclten at' det stora Itäst. ·kobordet hade 
ell s. k. japansk el. v. s. fris tae nde scen an· 
ord nats . 

Aftul1ens cunferencier, klubbmaml11a N: r 2, in
tendent . Ekström, presenterade de uppträdande 
allt efter som de uppträdde. Börj an gjorde Oscar 

liasson, hvilken med känd värm e deklamerade ett 
ä ta foster ländskt stycke "Varen Svenske». Opera
sångaren G. Sjöberg sjöng härefter med sin klang
fagra stämma » Gr nadiererna" och som dacapo
nummer »Portervisalp ur Op. Martha .. kadespela
ren J. Riego framträdde därpå med » lutan i hand» 
och sjöng pä sitt vanliga burl eska och gell0mrnliga 
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sätt några Bellmansbitar. S,l mrddelade konferencIe
ren, attklubbmalllmallultman ön skadefåah verschie
dende Kopositiiren ,sj unga "Du bör ejfruktan bära ') 
ackompanjerad af vännen Nalle HalJiden, hvilket num
mer väck te stor munterhet samt föranledde ett Daca
ponummel »Hur !l1an karJ1m ar 1011 » ell er en skön pi
g<lS morgontoalett. Sa kom Kall Barcklind och spe
l<lde violoncell P~I ett stolsben, im itera de därp{l Am:l 
törerna på utfärd ,sa mt fiiredrogsistvi san »allrahligst 
en två proce nt», hvilken väckte storm and e jl/be l. 
d)ijtncmt Rei f vo n Reiflingell " alias Eli s Ohboll 
sjiing därpå "JOh ii han vill ha mörkt uti sa longen, 
när där r epeter<ls Vi lh elm Tel1 ' samt » I ",OJ11ras 
u ppträdde iI är en da nska »lI r N orla!l des revy, et \I t emo t
taget med stormande jubel. . Flera af de när
varande pilstodo, att saclan nöjesafton b.iudes 
icke hvar dag oc l1 meel s[ldana förmagor. Skratt
salfvor genljödo i de\l sto ra salen och icke lIIill st 
roligt tycktes prinseli hah·a. 

Förenillgen är att lyckön::;k3 alt till d l' 
l1l<.l nga grenar, som den uUifvclr, bah'a lagt ytkrl i
ga re den , att kUIlt1 cl bjuda si na medle1l1mar under 
dr n s. k. tyst;1 säsongen dylik8 kon stJIärl iga pr<:· 
sta ti oner, ty elärigenom ökas san11l1 <lnll {t1lnin gen ocll 
ett viktigt plus tillkotnmer, i det nya medlcm
lIlar Vi llll<tS och fClrcningcns ,.;tahi litet d~irigell()1ll 

växer . 
"'-====---=:;;- -

FÄLTSKJUTNI NGE N VID 
HUDDINGE DE N 11 MARS. 

~Olll bcbn t, VAr S. 1\. F. inbjlldell t i ll de lta
g,lndc i den fält skjutn ing vid fluddillgc, .,0111 del1 
11 milrs an ordnats <If St ockho lms f~i[tskyltekar. 
lIarvid för eko lll deh grupptätling s tockh olIIls skyt
tefören ingell' elll (' [IAI1 Olll tr e gruppr is, dels cnskild 
f~ilt s kjlltn i ng. Arven S. 1\ . l hade anlllä lt CIl 

grupp, hestelende af herrar E. l~ost r i'>lII , Gid. Erics
so n, V. NystraIId , Ernst Olsson och i;'. \IV'l ltbtedt . 
H ill' prescnteras grup pen. 

Fcan S. A. F:s fäl:s~jLl ~ i n gal' den 18 M al's 1905. 

Denna grupp sköl te sig <;[1 P<l sq, alt 
till erkiindes tredje priset för uppnadda 110 I 
FOrsla priser lltdelades för 125 p. och '
grup pen uppll ;lddc 57 p. 

I ele n cil skilda fä ltslj llt ningell eriifrmJ -
af hC:'rrar 

V. Nystran d fiir 
(iid. e ricson " 
E. Bost röm 
J\. vVahlsted t 

26 I o~i ng. 
23 }'> 

2:) 
20 

LITE PRAT OM LÅNGFÄRD :R P 
SKRIDSKO. 

Det v<Jr elel1 tll ittllcsvärda isvillterll l O..J 
fu [l t l\';l III ~lll a d e r 1 ~I 'o hela 1älal-ell S,llllt 

illle och el1 de l <.If de n yt t re :-kärgard en I I 
~t( )ckl lU l l lI betäckt a. !lied fotstjock bi 1'11 i;; , l' h 
f()r~ick illgCII siin- och helgdag, uta n att \ i . d. 
j ,l ck, Pell e W. (i nt e ,lilas d r ]J Il e L , fi,r 
kall inte l tka skrid <, ko) llcll underteckna d, \'l. l 
p;t kOJ'teUC ell er liingre c: krid skotllrer. lli.'nl la 
tivt goda iifl1in,i2; .j~\IIItc IlI ;il1g,trig valla \ ' id l;! 
dc r pil skridsko iil'ver k ~1 nda och ok~i lld a 1:1 
tell gjurele, att v i iinskade hcO'agn3 det ';il1 n 
ti[lfällc deIlna ell a Uiellde isv inter erbjCld aH le 

r iJll ellt em lit, huru l: ng strack;l en nI rmal 
vecklac[ IIIil llniskokropp med elI "mula Oh li n'" 
1111dcr ('n kort vin terdag tillrygga lägg:1 Ill eo -
sk o på fot. (iifvctvis al' de l1 vag längd l11;'1n 

ltilll1a fiirlh ... Illvckrt hCrrll' Jld e af isens h e ka 
lId, tIlcd- c[ lcr ilwlvit:d JIl. fl. o!ll SUilldighellT . 
det iiI' Iwlt lwturligl, aU lilan icke fil r räklW Ul' 

~Y lli ha1l1Illa;:;k iiir lwlla nd(, l1 , ni1 r det gäl l r aU 
svara fragilii, Illlr ll lallgt ('Il 1I 3go r lunda ,"" 
,.;~ ri cl::;k ()g;'lIlg<lrc 1<;:11 Li rel,1s pil ell dag. M:ll1 k 
.i II j ä Il k a ;; i g el et fi'I r I I ;·1 [I "In ci et , att C' n In i I i l : r r 
PllJ'l III11S/!' J"r31111 Clr<lS, ur I! att :llla vagar ~i r() . in 
c\8 lItO!l1 \'iigCll Oh'cr isbelagd SjCl eller haJ. Drt k. n 
dit \,lra HI' gan :... ,I 'i tor Ilytta fiir en hefäl l1 af\. 
;Itt \ ct;l, IlVad hall kan ford ra af si n ["(\ rp 1rtJ.. 
VI S fl vis frHmko llll igil t pfl ;:;kridsko. 

~~ldan<l färd er so m t. ex. fran Djurshol m \ i 
Vaxholm Alsfäket och Kolst r i'lIl1 t i ll Sa l bj ij hil J~n 
(c: a 4() kll1.) äro clld ast ::.n1el fOrmiddagsturcr, m 
under icke all t fii r ogyn nsa mm a fCirhel1lilnden kU1I1I 
utfijraS äfve ll 8r damer ptl c:a 5 ti mmar. Til l"' 
Sa ltsjiibi.ld c: n -· ])alarö- '/ ll tiS ( :a 70 km.) är van-k
ligan' , men ärven den sträcka n kan akas utan ra
och bö r, om lilan icke hindras af öpp et \ 'alt II 

pa allt fiir tn cl nga tallen , kUllna til lryggalägg, 
på 6 il 7 tiJllmar. 

För alt pröfva på en något längre st ra k 
satte vi oss 'Il vacker si'JnclagsmorgOI1 i början 
af februar i fÖtTa aret på t<lget och f ro t ill Ekl'll
sLlnds järn v "glois t< tiOl ! , belägen v id el1 lang vik l • 
Il orr a sidan af Mälaren, fOr att där i/r an löreta 
11('mr~iJ"den pil skri dsko Ofver nämnda sj1). II 
IIjr!igaste dcler r:Jd de, eli ::;tark nnrdva,., [ 111 :1 -
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6 STOCKHOUIlS /lJIIlATÖR.FÖREIVINGS MEIJLEMSRLAlJ. 

,)ss rakt i ryggen, och lilan att mycket röra p" 
he nen läto v i nordvästen röra oss fl-am den ell3 
mi len efter den andra, Vi Iwde startat kl, g,:;1I 
f. In, från Ekolsund, oclt cecl ,ln vid I/:!. 2,tiden voro 
\'i framme vicl Stockholm, Emellertid V:1r det all
llt'les för tidigt att IlU afsluta färden, utan ~cdan 
\'i utfört el1 tämligen ~iI'ventyr lig iifverg:'lng af <lng
bMsrän nan , ~om sträcker sig fd n staden inåt Ma
laren, sökte vi 0::-5 utefter söd ra landet framemot 
Liljeholmen, Mell vic! Eken sbergs varf träJfade vi 
iippet vatten, Vi gingo därför i land , men ilad e 
lckt~ kOl11mit längre än nttgra tiotal mcter, cl fl ett 
(Jijfverklätterli gt plank sade stopp, Genom spr in 
gorna i lastkajen (ty vi ilad e gMt längs dCIlIla) 
",[lgU -vi, att det fanns is under kajen, Ilcll det 
driijde icke m ~lI\ga ögo nblick, foJ'!' an vi lago OCl1 
),;riipo pf[ Itänder och knän Ill ellan pejlarna, som 
huro upp kajel1, Sedan vi pa detta sätt passerat 
\';lrfvet oe ll det iippna v<lttnet, fortsatte v i pr skri d
,;ko fijrhi Griindal ncll I.ilj ell olmen in p:'t J\rsta
\' ikrn, (lfvcr Iia\\1l\1 arby Sji'l, ~icklasundet ncll 
.I :il'lasjön ~lkte vi 1'1':\11\ till S<llhjIHlufnLh, gillgo 
Il [' öfver land ned till Uinncrsta-slIndc!, I:lng:-. 
Ilvilk ct vi fortsatte till Mor:ll lcclct, där vi ginge) 
i d\!cl' ti ll I>aggensfjärd en och II<lm!\ade vid Saltsji'l
hadcn k l. 3,1:, c, 111 , Wbter Il lijc!cs fiOlr att. fort 
,atta til l llalarl\ IllC!\ dct var stIlangt lidet ptJ 
lbgen, att vi ej mre 1llörkreb il\hrott skurte lIinl\a 
il t l'vända till _,albjiib:tdel\, och pit del\llC1. ~rllnd 
af ' lutades färden, 

laturligtvis var det den gyn nsamma vinden 
~\.Jm gj orde, att vi mec1 l1 unl1o denna vtigstritck;t 
fca 80 km,) P:l S::l pa:;s kort tiet , oclt del\na färd 
-unde därför icke gifva oss n{lgoll s~.iJ.~er leeln ing 

.. id besvarandet af fragan, !JlIr l<1ngt e11 skridsko

.l k, I'C kan ta sig fram pil cn dag, Ytterligare fill' 
~i',k 11l [lste giiras, 

Fil Ilirdagskv ~i ll i 1l1idtell :1f kbrllari 5a111111a 
;'1" SlItto v i åter ph. taget, clenna gal\g I\1cd den 
"," lJ. staden Västerås So!\\ mål. lvleningc11 val 
11 ,1 lligen att Ofvernatta i gurknntas stad oc1l tI 
digt pli söndagsmo rgo ll en gifvn oss ut tifvcr Mä' 
la rell till StockllOllll , När \' i k()I\~llla fram till 

ä:.;tenb vid g-tiden p{l afton en, stod regnet som 
" pr' ll i backen 1 Trelliga II tsikler! Emellertid för
l,rade vi ej modet, det skulle IIOg- bit b~ittrc till 
n rgnndagel\, oc1l vi gingn tidigt till sang:-. fi'J!' att 
'U lvilade kunna fic, biirja v:'lr brd, 

Vid sj llticlen P;l morgonen vakllade j <1f:; oe ll 
i n! upp g:lrdinen, Mulet , stol'a \ 'attpuss:ll' pa 
urden lta lt' storm frall svdknl\tcl\, mel1 det reg
ade lyck ligtv is inte, Sn~rt vorn vi i kläderna : 
)(lI etten är illte vidlyftig vid såd:l1l:t tillfällei\' EIl 
"'pp te oc1l I\ågra skorpol' var allt, som i mah' ~\g 
unde uppbringas i VästertJ s vid clenna tidiga ti11l

np (kl. 8!), Ut011l gurkor förstå s ~ VisscJ"ligen 
J,ld e vi matsäck i I")/ggsäckril , men denn;) provi

.11 Illaste spa ras till framtida behof; man kan ju 
inte sil nO~d vet:l , IIV:l d elllt milli ;'tikar ut flir , när 
mall skall ,'tka Ofver Il e la Mälarell, 

\lär v i kommo ned till sjön, Illi\rktc vi fCJlst, 
I lir i l\t cl\sivt det bl~lstl', ocll vindel\ Vilr i det niir
l·l.l le~ "tic'j.; i stäf. V"ttilet stod niira decimeter-

högt pä i;::en nJrlllast land, och hack vi icke fllll
nit e'n bMbrygg'a att sitta pil, medan vi späiIde 
11,', skridskorna, sit hade vi nog blifvit ittskilligt 
vill::! i aklerkastellet n~L1:1Il i hörian, V~l! utkomniI 
fr<1n st randen V: 11- vattnet icke f~i1lt så djllpt, mell 
alldeles tillr~lckligt fr,r att c1iilja de blrika smtl
spr ickorn:1 i isen, hvilket Jack nogsamt fick erfar: l, 
ty h:w hade icke {tid fem minuter, fijrl'~in han fast
n:1de Illed ena skr idskon i en s{tdan sprick:; (lell 
fr) I I pl8dask pa magen i ell tU1l1:idjup sjö, Vi hjälp
tes M att vr iLla det 111C.3t:1 vattnet ur honom, och 
sedan har elet iväg igen s:t ~akta och v:lckert, ty 
det !i'lnadc in te mödan att sClka ilka forL Til l 
;, f-Jb:l » (:3 km ,) hehOfde v i eli 1181f timllle, nch cUr 
togo vi elen dill' lilla re)rst" lO ll1in uter,,;ra,;ten ni 
vet, Pelle kom fl'anl med /l:lgr:1 betänklighetcr 
:Itt fortsiltta, ly vägJ8get och Lie JtlllO'Jcriska flir
h ~l ll andena tilltalal1e honom illtc, tIl f:'11 dtl ja o' fiire
spcgi:tdc honom, huru härligt det , kull e hli att om 
(' 1\ eller ,111n31\ ti1l\me f:'t ända om Ocll aka till
hakfl i CI\ f-lldal\ briljant medvind , lällian Ofvertal . 
sig alt fiilja I\\ed ell "tulld till. Fiir Ofrigt Illlgtl 
vi eftcr att hafv:l. passcrat Väster;isfi~irdcn IMt:1 
1l,lgot p:~ :-.ko!ell, ~OI1\ dd heter pil ::ij(jspdkcl, 
d, v, s, vi hOlln icke Srl ~karpt bidevind som fi'>rllt, 
och i)\'vcr (Jranljär(\c!\ ilade vi vind en cncl"st olle
tydligt flir 01\1 tvars , Den st~Jrkn h!:"tsi cl\ gjordc, 
:ltt :illa rJkar vidgats i Cll"1lv:tck:lndc grad, (ICI! cn 
al' dem säg lit att vara alldeles omöjlig at t kOllitn:t 
iil\'er, ty det iippna vattnet vttxl,l de i hredd 111c1 1<lil 

10 Ol'il '20 l\wtcr, (lcll r,1kell strackte sig tvär,; 
i)fver Ijärde!\, S,I långt Ogat kUl1de se, Vi ilade 
ingell allIlan utviig ~i ll [1tt mcd ispika1'l1:t It:tcka 
lo:,:; ett Ilbkjut:lltde isstycke som var 5,\ pass stort, 
att dc! kuntk btira en ;If ()SS i sCl1der oc l! p5 dc t;l 
stitt seg la ijh'e r l'ilkcl1 el1 0211 elI. r.; ä r fi'l sia 
111:111 k01l\ iifvr?r, skjuts:lde 11:11\ med 'pikell tillb:1ka 
i,, :~ty('ket til l II~bta n1(ln o , s, v, (hds,) 

BREFLÅDA, 
J'l',i 'o)': 

11 I [,- ilka :tro i al' liir:!rc uLi (h,n :1[' l'ön'1:illge.1I :111-

OI'dllarlc 1:!lIlhl o1'ln. hp.fiil~kl1r,'I·J\ fl'ug, l' 

,1 J Il "ar kOIJ1JIIl'1' (lPIl af.' t'ii l'enil lgr ll allill'llilildc k:'1 'i" 
~ l\!2'lill~ . .!" en att iigi \ rnrtl'; 

(flil.{i.'/(f 1'1: , 

;) ":11': 
l ) Siar till 7906 ars landsformsämne, :)OIl1 

I')'et.'vvt inuti \',\l' <1lll'essenldt till stotkhollll<; ,\matii)'
fi,i)'('niII !:!-" st \Te J.;; e , relurllemr1es del;;illlllll:l d it. 

:2) S~af' tI ll intresserad, Som ~j"l1e" 11 IUll1aL ,1:ill(' 
i~t i,ll1ij)gelJ , {t"nns uppgifler hill'om meddelad , 

J ) S,ar till 10/3. .\nsel' Eder I'örf'rlif!:nTI it:kl' Yl'" 

1iiml'liO' ;1LL lnlaCTa i tidningen l1Lall iiI' hih I. (ltt I 

direkt'" vii lider Eder !.ill [ler~Ollen i fl'ilg;l, sel' f,lt' hnll 
per~ o l1li gl'n t1elgif\'li E,-ler ,..v;lrer. 

:II Svar t ill båtjgare , ::il! sn:n't i ,-lrrlLt"ko l IllIIitt CIl , 
!t,'ilkell nHl'll1u,1 }, 11 l' ';Uk011 ()ll l hnnc1, hinl1Cr all flL PI'O
[lo,itiol \<.\ n och \1.1' 1, klan, ,I,nlt ,1ell;1 d"lgif ' , h 1';,]1 '1' 
gell ° 111 :\!c,llE'I1l,\'I"d..t, 

http:a,.:;ten.ls
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PllUlt U. BERGSTRÖlYlS. 1l .~B. 
STOCKHOLM 

740 o. 76 Drottninggatan 74 o. 76 
(Hörnet af Kungsgatan) 

AideJning för 

Finaste HERRSKRÄDDERI efter engelskt mönster 
Aideluillg mr 

Fullständig HERR EKIPERING 
Sp(!ci;.ll it e~ 

Hattar, alla sorter Underkläder, Bättre Sko
don, Reseffekter, Säng-, Res- \:h Häst

filtar mc, Jll. 

Aidelning liir 

_ Eleganta och verkligt välgjorda bättre HERRKLÄDER i största urval. e 
Sport- och högtidsdräkter' samt hvardagskostymer. 

Regn- och ofvelplagg 111. Hl. f-mInt buttre Gosskläder. 
Förstklassiga pritna varop Y * Billiga bestämda priser! 

•• 

BESTALL EDRA TRYCKSAKER HOS 
Gustafson & Påhlson Boktryckare & Bokförläggare 

3 David Bagares gata 3/ Stockholm. 

Allm. Te/ef. 7249. Riks 44 63. 

o ALITE 6;an 
enastående god Cigarrcigarrett. Elegant förpack-

nmg. Mild och behaglig. 

Cigarr- & Cigarrettfabriker. 
Rik 9437 All m. 140 91. 



DUFF'S LIQUEU R WHISKY 
MACLE AY DUFI· & Co, la gow. 

CXl 
[00. 

CXl 
Ii) 

I 
U) 

-'< 

.il n d. ~ Y b e rg. 
Ri' s 17 38 

2 och 1 4 

buteljer. 

Sjög r ens PatentstödG 
,dc III NI SIM Hird .·J \' id fii lf .l<julll ingar ,'el \ id 

. -tallni n~ II ' geviir eller ~Ijcs . d:, "' :lI\ <lll , k:lr ,'II 
.. ,.11 Iriiffrt">II It.H. I kl f Y 11\'1' :111:1 limii;:::> IIIll'r.lI< 

"n<l lgl, fältmässigt och alltid , iii hnnds varanrle 
Ir 11h l1 iirlm ll cte l'f!l' lI:-- ka])er j iifrigt ån)! 
~111 i)'.!onhlk kli"ft·u f.h ~:it1i1'" pa L'lh" "kiljfl'" 11'. I 

h, n f as t förenad l med j,{cväret odl k;1I1 ... ak·t!e ..; 
cP1 1II 111 a S IIcr fappas ; 

~fver ill g-e n li d röl iurJnll',-!,tfi11.111Ut.: · 
1i.11I R('n ('l Jn Illtning regleras i h6jct illtHlI \'j:..!oij'l 

h;i ~e, stor Ul hållighet .11 -k.\ 1I"n; 
\t f,(ossnr o~h andra med S\'ngarc I, r oppskraftcr 
r d.:t möj lighet nit af iossa fullt träffsäkra kolt; 

.1).: t' r l!lIdn. . 1 70 gra m orh 
~ '),I .lr "11l1.M 2 krono r. 
t, Iwil puJl kt ii r bdftgCJl i n:l rh k il af lI , ynllin~('1I 

deHa rr)rkbrhl'::!5J~t t1 'HIL- I1 1ill ItJ' n n'lI t ;tf ldcnli· 
uJga d "j c;; 1i.:inkt'J" Ul'\· ~ H.·l. 

ELEKTRICITETENS 
HELA rn]~ KRAFT. 

De illtre,jS!l lllasle uppl'J1unrds{'fo rmcrnn IIOS 
ulekt l'i ci tclen gi rl'f! sig tillbnnn, dtl den all' 
I' ilndes t ill att lindrn och lJula de sjllkdomnr , 
S01l1 angripa ll1illlnisk okrnppen. Hii/t /ii lfdrcl 
sy.s /eli/ ct j orlll rl l' I'll'k/,.ici/d cn !Jat, [ do: .flest(/. ner
p j.m od, lIl ånga kruniska. l idauden, d"n "Iä"ker och 
'ill,qjllfer 'Py/t. lif i (Il .~j'lkdulIb (wgn)mo. ol'ga?/. 
Det p i'aTdisJ.-a (Ich P(l utfetl ~kapli.l/a. ynmder till· 
'cnklule kl'opps!Ja/ teri, sI/ m I'i iilll~jlld((. de sraya 
ol'h l-idailde, ii.,. 

O:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
Många olika sj uk domar s ' lsom Allmän· och 

Se/ rös IJ'vaqhel, RewlIa tis1/!, Gikt, Ryygt'äl-k, 
B öjtl'ärk, Njw'- och Lejverlidanden, ]Cv'imwsjltk· 

dU)H(u, (( lll~ S. k . pcrsonli,qa S:jl!lcllol1lal' m, fl, lidundl'1! ha/va botats 
geno/iI eleltl ) ' icifdel1~ injlytande {"ån detla .,:ä,·ldsbe1'dmda In'opps
!Julle/' i. 

OBS ' D.T Sandens lIe1'Gulerx:baltcl'i äl' oöj w!rtl'ä/ladt, de t är all
.. mUn t erk lindt uLt vara llet bli~ta och m est pfllktiska kropps

batteri ro r h.e:m lJ ehall dl iD.~, som finnes att ttll" . , H el'c"lex. 
är InregiRlrerndt j K ungi. Pa le ut· och Itegistl'eri u"Bver lret och endast 
då bal ler 'ict ii,. märkt . fl: }' Salu lcJts HeJ'c lt lea;~ ii,' det äktn. 

GRATIS ' :\UrmnrC' Ullderr~ittelser :\D g'åen de denn a elektriska 
•• lJern beha u, lIill orh[llIns i lIe af D:l' Smulen ut· 

gifna bi ic l\ cJ'lH~ : , ra(fe/. till h iU.'1lfJ od l ' ."/I/1·kll, och m al/.
dom, . lhm Cörstn :imn (!a e!!k rif ver (le .tie ta sjukdoUl ar och 
l'ii t ln >; [il let att Il t.n (] o!\ll. lll mn , oI en a nt.lra iir en "od I'llgledare 
fö r svaga, norvii n ffi n. BiLda dl~ ,~8(, t'ä1'lltfulla böc7w ' sändas 
({Udde," j 1-i lt IIw l postel1 , om namn och adress -insiinrlfls till 

SAl'\DEN ELECTRIC COMPANY, 
.\ IIIII.' I" ,! ,0 ' 11., 26 Malmskilnadsgat Il, Stockholm. l-l ik, leJ.2 In!J. 

'\ 
\ 

~ 
I ' :C'CI '" tt::: ::: 

C'CI <Il - ~ 
c: ~ 
~ rl '" :C'CI o: ~ 
~ :::: Qi cij 

~ 
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bil 
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e=;) <Il 
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Q:) < .. ..c:t 2 .,; 
~ <Il .~ 
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1..1..1 <-

"' ..,,; rl -.; 
f-

eL -< 

Ciulana~r ~ ~:O Eft~rtr. 
Vin- och Spirituo5ahanoel 

34 Odengatan 34. 
Allm. Tel, 6089. Rlk.ste l . la 13. 



Stockholms Amatörförenings 

organ 

för Idrott och Skytte. 

R eclak'ör och ansvarig utgifvare: G . C . G U STA FS O N . 

Expedition och Red , adress Dav. Bagaresgat. 3. Stockholm. 

A1Jrn. T el. 7249 . R ikstel. 44 63. Redak!ionstid : Helg frIa daga! kl, g ·11 t In. 

Utkommer med 12 nummer om aret 

Från Olympiska spelen Athen. 

Svenskarne intaga i Stadion . 

I frälll sta ledet i ge nk ~il1l1a VI trenne af våra fil renings llH:d lelll111ar , (jf\'e l";;tl' \' . 1 ~<l1ck i I l li d te l l , 1\<l)1 1t'l l I i i I 

t i ll höger, ](;lp tcn H. Festi n t ill \,; \11 S[CI". 

UNDER DA NSKA ST ATI::NS KONTROLL MED KON

CESSI O N ATT DR IF VA FÖ RSÄ K RI N GSRÖR E LS E I 

SV E RIG E . 

Solid!. l\ aritaJ 5t arJd . o o 

D('ll s \'cll~k:l afdL'lrll!1l!.c'il - rr c ds~a tan 1'3. Sto cldlO!Itl. 

1: 1I L! .~ (~ 1 · ~l ;ll bil liga pre mier !) ~·lt Iibt'rnl a h>r:, :i hr in;.:.::.' 
villlior . 

Oan t,.stligt efter 2 ar . 

Cra tis 1\I · i g$TÖr~ä!.;rjl1 g. Ti llå tel se till rC :;ur öt"rn ,dlt 

vår iden. PrclJl iclJefrie i'- '! \'i d inva litlitl.'l. 

Ell cq!;i~ I,:l nJ!:ellt er antagas på förm.\ nli ga \"il !]": (J : 



STOCJU!OLMS AMATÖRfÖRElVJNGS MEDLEMSBLAD. 

MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 

NYA MEDLEMMAR: 

~lRI Ii.m: Ingeniör Fritiof Alllsell, Odengat. 100. 
Köpman David Norcbtröm, St. Vattug. 12. 
Studer. C. Cl1rman, Floragat. 3. 
Handelsres. Edvard Brante, Drottning-

gatan 53. 
» Kontorist Martin Forsberg, Skeppareg. 

21, l tr. 
Kamrer Manfred SällströJ11, Karlavägen 

J4, :3 tr. 
Ingenjör P. E. Westerberg, Barnhusg. 

8, i tro Ö. g. 
Bokhal!. R. Mollstedt, Kl. N. Kyrkog. 33. 

n/ss/v: Kassör Hjalm. Westil1, Högbergsg. 11. 
SIwiungd.: Stltder. Leo Sager, Strömg. 18. 

Lennart Silverstolpe, Narva
vägen 5. 

Studer. John Leche, Strandväg. 11. 

* * * 
.... Inbjudan har ingått till Uitling om Göte

:" ,rg:-i skyttegilles vandringspokal, hvartill styrel-
-,:1 framdeles äterr:ommer. '!;>. 

l itfärden äger rum till Stora Stenby å 
\debC, med ångf. Ekolsl.ll1,l från Munkbron den 
n \\aj kl. 8, r. m. MU:-iik af Krafftska skolan. 

SEGERTÅGET TILL ATHEN. 

Att vara svenska representanter vid de olym-
.-\a spelen voro utvalda med särdeles stor om

- .;'g, det visste hvarje intresserad idrottsvän, men 
o·: de så skulle komma att hedra vårt gamla 
-.. ~'·.l S\'erige, det var mer, än livad vi väntat. 
: ,t "kref,.; ju i den utländska pressen spaltvis, 

\;U förberedt hvarje land var, hur den och 
J.::1l1de mästaren inom så godt som hvmje gren af 

,,:' ,:t :-ikulle deltaga, och så kommer det ena se
;-_:> ~llbkapet efter det andra, förtäljande det de 
.:d segrat. Och lIvad vi Jessutom slagit ett stort 

-cg med, var det gentlemannauppträdande, som 
- '.:bkarne visade sig vara i besittning af. Nästan 

:". uO~111t, så snart de svenske visade sig, sällade 
-g alltid en massa folk omkring dem och visade 

::::1 sill hyllning. Och så till sist den storartade 
;:ling \'år svenska gymnastik gjorde, i det att ett 

-,e:',okt Gymnastikinstitut efter mönster af Kungl. 
I c.:1:n:lStiska Centralinstitutet i Stockholm skall 
,,'1 ::igga,.; i Grekland. Nog har våran Balck sökt 

alla \'is häVda Lingska gym n3stiken såväl i 

skrift som i tal och med sin medryckande öfver
tygelseförmåga lagt tusenden för sina fötter, men 
en sådan triumfseger hade vi icke väntat. Därför 
vare den honom så hjärtligt väl unnad den stor
artade seger han vunnit inför all världens natio
naliteter. 

Må dessa segrar, vi eröfrat, nu bära frukt, 
så att vårt idrottsnamn kommer att hafva samma 
klang i den internationella orkestern som t. ex. 
våra studentsångartåg! Må det bli ett ytterligare 
medel till att göra vårt svenska namn kändt öf
ver hela världen och att få utländingarnas ögon 
fästade på det lilla landet långt upp i högan 
Nord. Ja, då är mycket vunnet! 

Heder och tack till de svenske AthfnfararnE" 

NOTISER. 

Ångaren, som ska Il föra S. A. F:arne ut på lVT;i· 
breDS blå b1ilja den 27 maj. heler Ekolsllml och ligg!'r 
vid :v1unkhron samt afgå]' kl. 8 f. mo 

* * * 

Målet för utfärden är Adelsö hos,\Yibom, hvjjken 
välvilligt ~timt plal~ iill förfogande på silla viclstl'liekb 
ll'larker, 

* * * 
Krafftska skolans duktiga musikkår kommer att 

med verka vid utfärden. 
H vem skänkel' pris till mnsiklJojkarnas Uitiing'? 

>I< * * 
Alla meddelanden till tidningen torde auressAras 

iiU Redaktionen af 8tockhollllö AII/atör(cireliinys llIedll'lJ/.>
Mad, David Bagaresgftta 3. 

* >I< 

* 
Alla meddelanden till föreningen torde adreRseras 

t.ill Stockholms A matöl'{iirening, 8trwkholm 1, ej till 
någon enskild medlem af Styrelsen. 

• * 

Till Fältskjutningarna vid vårutfärden den 2 i maj 
har föreningen i år liksom föregående år af firman 
Cederlund &. Söner fått mottaga ett kontant belopp 
af 50 kr. att. fördelas och utdelas i form af prisb1igare. 

- Af Alf. Hamnqvist hal' föreningen fått mot 
taga en silfvertallrik, ln'ilken ocksa kommer att utgå 
som pris vid skjuttäfiingen den 2 i maj. 

* >I< 
>I< 



S70CKHOLMS AMA TÖRFÖRE!vINGS MEDLEMSBLAD. :3 

Billigare pris på mausergevären. Enligt sä ker 
underrättelse kommer, säger G. H. T., priset på mau
sergevären att med allra fö r sta sänkas till 40 kr. Nu' 
är priset ;,0 kr. Uessutom komma skytteföreningltrnlt 
att från statens förråd efter visslt bestämmelser få låna 
tl ,5 mm . mausergevär. 

.. 

Följande Stodcholms Amatörförenings medlem
mar deltogo i eller representerade vid de Olympiska 
spelen i A l hen. 

Or("~' r"te r", n alr:1.- , ledare af den svenska: afdel
ningen. Kapt.ellerna (lösta Drake och Dern,lt FestiII, 
kommitterade för Idrottsafdelningen. Löjtnantel'l1lt.J. (()I! 

Halsl , G . Cadberg och W. ('ar!uerg deltagare i re
vol ver- och pistolskjutningarna. Redaktör B. }?()O S

mi, korrespondent för 8vensklt D~gbladet ot:h Loca l
A nzeiger. Hoffotografen OSfrl/' llalldin som fotograf. 
Dessutom voro flera S. A. F:are nere endast såsom in · 
tresserade idrottsmän, bland dem No re ThiselI och 
Kapten Pdl" Hrl/l zell m. fl. 

* * * 

Priset för utfärden, inclusive insatsen till fältskjut -
' ningen, ä l" kr. i,:-- . Vatten och andra flytande va

ror hetalas slirskildt efter hillig taxa, ocb matsäck 
medtages , på det att ej hungersnöd skall uppstå ocb 
möjligen våldshandlingar begås. Med eller ulan 
l nubbe~ ! 

* .. • >1< 

Ammunition till ,{tväl mause rgevär som Browning
pistoler medhafves af sergeant Svenson. 

* >I< 

* 
Bidrag till priser i form af äkla si lfverpjäser eller 

sedlar af olika valörer mottagas tacksamt genom 111-

tendenten, sft alt ingen med dåligt samvete skall be
böfva lida för att få detsamma lugnadt. 

.. 
, 

Alla, som äga uniform, torde använda sådan 
vid utfärd en. 

>I< >I< 
>I< 

Alla medlemmar böra d'eltaga i denna angenäm& 
och nyttiga utfärd, därvid skytte, idrott, gemyt och 
godt kamratskap gå hand i hand. 

>I< * 
* 

Browningpistoler och ammunition erhållas till ned
satt pris hos intendenten. 

* >I< 

* 

F örsälcringslcort för olyclcsfall under skjutnillg ti ll
handahåller intendenten och serg. Svenson elllot 1 kr 
Kortet gäll pr 1 är. 

* ~ ,. 

Öfven Eder till täflingarne den :21 maj: Vid skjut 
banan linnes en stor del idroUsattimlj! 

* * * 

Vid utfärden förekomma följande irlrot{sUi/lill!1l{l" , 
Höjd- och ~tafhol;p, längd.språng, kulslötni ng. 

diskus· " lOb spjutkastning, dragkamp ()Ch snit zel.iald. 
Ins::ds ti ll de första (j läH. i,O öre för hvardera , (\,0 
öfriga ingen. GIÖmlllen ej , att en idrottsman bör \'ar~ 
en idrott,man och därför också /.;/{ida sig såsom en 
såda n! 

Dessu tom til tskjn tn ing och re vol verskj u tning. 

* * >I< 

S. A. F:s Idrottslcommitte har ink"lIJJuit lIJen t'<'r· 
slag till kappseglingarna den 11 ,juni enligt nedanslåelJde: 
Stnl'ten förlägges till Bogesunds brygga. Banan gJ r 
förbi Furuholmen till en strax utanför Eolsudd e \' id 
Kummelnäsviken förankrad jolle, sedan till en mel l ~n 
."..dalen o<.:h Södergarn i Askrike(järdell förlagd miirke, 
båt och ti llbaka ti ll startplatsen. Banan utgör c:a 11 J 

minuter. Moderna båtar ind elas efter K. ~. N:s k lassin
delning, äldre båtar ~iirskiJdt för sig i \,n eller f!pr'l 
kl asser , allt efter segelniimndens bestämmande. [n5nt, 
10 b _ pr. båt. Alllt båtar äga r ätt deltaga , hl olt 
rorsmannen är :.ktiv medlem i f:\th lms Arnatörfiirening. 
T ill segelnämnd föreslås : Kommendörkapten .T . r::. 
WiJ cke, ledare , och prisdomare Hrr G. C. Gustafson. 
A xel Storm, E. Hudt·n och Six tus Sjöberg. 

Kommittpl1 hemställer slntligen till styrelsen ntt 

samtidigt med täflin gen låta förhyra en ångare f(j)" fiir
eningens medlemmar med damer, och a.tt styrelsen be
bagade till tiiflingen skänka ett pris, eftersom öfrign 
omkostnader bestridas af ldrottsafdelningen. 

* * 

Stoclcholms idrottsföreningars parad fiir de hem
.vändande A.thenfararne egde rum i måndtlgs kväll (len 
1-4. d: s. Egentliga meningen hade varit att möta. rJPIIJ 

vid Centra Jstationen samt med fanor oeh standar marschera 
upp till Skansen, där den egentli ga välkomst,häl sningen 
skulle äga rum, men af flera orsaker iindrades del 
hela så, att festen i st1>llet g ick af stapeln i Idrotts 
parken. 

Genom en tidningsnotis meddelades, att samlingen 
skulle ske kl. 1/2 8 vid Valhallavägen, hvarje före
ning med sin fan a eller standar. Sångare uppmanade, 
äfven att träffas där 1/4 tidigare. Hade ordentligt 
sammankallande ägt rum med tillsägelse till resp. 
föreningars sek reterare ait »trumma tillsamman» sina 



,'-i n ){,F III} I. Iv!.'-i , '1 /vl/l lO N lON L N / N I j S M L /JL EM.':Jll / ,11/) 

IIlf,dlr llll n 'l!', 1i",I" n" g :iil',l llllIilJ ,~!'r' ll I, l i f yi( 1"'lydli ,Ld 
,l i"iT' " ja, \'i 10 1'0 lillf,i]I" ,lit 1>:1 }H' Il l\'iigf> 11 1'1','\1\ 
f" , 1 en , .ilJl!" 1,1 111f'd Ilel 'p" lll l 1' '1 1'0 'l lj,ii t J'i'l\'argntle, 
:1 11 d(' ",I 1',,1" " l ilb'I,~',l:t illl ,:: ml as \1 I I ,.1 f'1' :.: ill fi',rp, 

I,illg, fa'l " , \ ' i" ,'r i igl"11 l1:,d" i 1,,,li ,," I' , 1,111 ' :-;I ock , 

11',]llh 1,lrlOlhJ',"'I[l\ll l ']" ,,"111 i ld',il\l\aJ(' , fl"" II/f li/f/ 'I 1,,, ,/, 
i",,1 .Iii I 'Fil' 111 i ,';S ll 1'1' fa t 1:1 t " I'/lah',] " I,;r'l\ l;11J\, ,' 1/ /1 

/" '/1 ''.I li//li/'il "/" '/l'lf" (i i l'l' :II/I/ , 
Il " ,,\i ka J'i i r (,l1ing:i I'l\ ii t:ig :1 ,I, ' pIlI"ll"I'!i,1 IIlNl :-; tr'wk-

1IIJIIlls _\III :iti'lrl'i ; r (, I,i\l ,~' i Il'Jr' \\ fi 'IJ'i,i dl' kllll,!.;l ig' l :' ;lm1 

'Il 'p" lii lld, ' :iig' 1"\ ;(',1 i sii .!r:! d,'kll " f 1(1rrd l'l';lrkPII. 
""' ,h l ' ,\ I il ,"1I f" 1"1 1'1'" int:ig:ll ,,,\III' 111'1"liil ll. " I,g Illidl 
1, ':ll ll f;il'. IIi i b ",],., II. 1\, II. l\ r"[l l' rill'l'l1 ,I"1lI \,:i lko ll1l l:< 
lilll , .l, ;[ i pit. illl , ] ,\I) II,,]e tal. ,liiri'!lll rlj ',!<:n ly,l <1, , ' 

), 1' 1,,1(,1' lI e k:ir :1 [,J'tgl J\a r; i l' ,~' , 'r lJ;J. II:<h"11 I 111",1 

'-101' iii':l L,'dr,1I old ,'I" ' ll.,k:! 1\,[\lllll'L 'k!1 WIIl1l:J '''I'N i ,ert' 
J,;:i11 Ill'!' ..... i,$! :·.;1 01t- i i !\-('r ;11 i ii.~· 'l :--:,tdal\;\ ,...;ij r:c·r '·' . 

() [~IE NTEHI NGS l_ÖPN I NGE N 
den g Ap ril 1906, 

:' 1! 1 ~l: l~· ~ : ll r l r~·(l)1 1\ 1. 1 11 , ;; 11 il :ld r t;-l g· {,t ,-ii . ...; if' rl11 ll](ll 

,1"hd"i " ' I:.! ' ,j:i l' ll\'ii,!..!'" I'llioJl , nl\j'"i .. 1'1"" I' rClg l',IIIlIlJ ,'I, 
i "" t iill!l\wlse. 1" ,'\ " 1' ('1\ 1', ',1' tiillin~" ' I!, (; lI,l " f III'. " " II 
k' il l ll'()I I'll l lpl\ I' i, \ j >1:; 1;1111 1 r " I\., l at i"III'II , d" 1I I,iilldl ' 
\l l l l l ll \!.-d ,il i:-;ll'll .Elll il:-), h:l d(· pI' ;1 111!) kll :-- l ':;' ll i" ;i ,L!' 
I::ll ,1sY ii,c.!'P IJ. S[:lrl,'rll A".) ," I, 1::1' ,)ck <1 fijl"' ~ ljl\ ll\1' ,] 

,\ ll t,.,;) ith:kl'dJ'lll:t t'; oe l l fi:djll p ,.rIt 'J' i " I" lr,' n 1\ i till 

q;\I'!I'I "hPI I. d i l L"l:! 11'1' d,'lt~g ' I J' P h,],1,' 'i ll];ill,lt lIiin d , 
L iijtl l:JiJl '\" illJ':III~', !\:II :tJj ') II , l;t ]; 'I I" '11 .\'((,1 \\ :l hi 'lPd l 

och H "l\,'! !'II" I" 11 I ' I ~ I' 1,11 11 ,:11,,'1]" '" Inilk'l Ilillll ,!:!' I: ld i ll1o,] 

hc'::;,'i l\11 ,iC!' \'iig llH'd I Il Ini 1l1l 1"1" ll!p l l:tJll'1l1ll l '" 
,j " 1I 11:1yot (''!'rer (' II Inii Li ll!.r 'l h:I ":1I 1. \ 'i,jl;rl l lf "nll,!n , 

I i,'III" 11 jl:l '''cl':J,l(' Li ijln 'l lJI \\' fii r,t III P,] 1I ,, \\dl 'I II'],. 
1,:lngh" I',g ''' >1\1 11" 1:1 n(,h J;:tLt I.i 011 ,J;ik:Jr,' \\ ': t! II,l t'dt. p " 
:::dj p ph il=:- . .If -n ~11 ' I I; l r, ' llil f!'l!l ft "I) "' (' I!;.ld gl-·!tr lJ ll ;111 IL! 
!,'yi l Ini,lp 1"1 I'\"PII. 

:-;erl:l lJ d l" liil\'I II"" \, :1 :' '-('1,,11 kOll trn l l"11. "'III " , iml" , 

'lJ!.)hi I i .. d "i'I I'l " kl\l'~ 1"1 ~lllld"'yI ' P ;'g 'i j iinll'ii.g ''''!,]li l >ll, 
,lil Ill ,j l ., j 1',, 1' i'ij l'l :igllt I, id 1'1 "11 " 11' 1\1:\1 11 ';'" , ,j:iml'i ig" 

, t "i'iOIl,'II , '\l" L d:i l' nobl'i!' 11 \: "1,, ,\ Itli ll l.iiin sig'i or ,[r. 
''l lll ti,lt " g" I" ', ~ , i,n lll 1: "1,, 1II:Ill i nko lll I', l. " llg'hnrg 
1IJ1'd \'11 tid :II' I I,I ~ 11 1. ,,'lsn ln ~ : drr Illd\1 ,\, \\' ,dd· 
,i ,',H \,, :1 1 [J , :\ 11 () ,'h , i"'''1l1 :i:<\.i " li'lj ll l'l llt \\':II I I''' n'2 
!I !" ,l li,J ,,!\ ,I Iii 

l-lIIlT'l ropon lj öd", o" h I'anfal'l 'l' sluatlr:lt.1e , 1"1 f\'er ::< ! >' 

1\;t1 ck I'rnIlJirii,lJ ", llil r el'1p l' O ~ ll i ett v:Jl'luhjiidndt !nI 
\'i i r l'ostrrl:lllc1et , eliil i 11:11 1 kraf'ti,!..!, t betonade fltt jU'it ic1rott· 
Inll u l,iiillll\: l r af,t';lJltlel\ och l\ ec1ril'ver sk iI,iolllnr:ll'118 som 

f,ir,l"llll mil Il PI .,til l t ll\ ellan olika sa mhiillsklasser. 
I lIrotte l\ fi i t' roll, ell til] sa llJlll nllS ]1 :1 d e f'relllign tlfling· 
"I'IWS l\l ii!e'I'L ils, (l[\e],8Ie 1\, t'r:1l11fii r,l" tliireflt'r elt 
1:1 ,,1; li ll :dla dem, li "lll lllJClrrstiiclt c1r l\ lln I'iird ";'1l llt llt 
J, lil',~',"ll' pi!. i'yrl':tldigl " L efl 'p SI-eri gr: " I-'al lom" siinldl'J' 
,wh !JlIrr:tl'Ol'r n ldil lg:trle kraftigt. 

H V'l1:i " f,ij'('Jl i llg d"fi l ern,]e diirefter frirhi ·) .\.the' 
Ila r ilP '> ulJdpr nlhr ing'I J:,le nI' ett II'clf,tld igt hUITa , amt 
"",,1:111 i'ii r l, i <I n knng li g,l. rKI I diirJIlf'11 var Il en hi'lg , 

lidlig,] l 'iilk ') lll sl l'e" lel: slut. In,"le,.. ,-" " 11,1 1111 1 \,~r , 

,,\1 \('1' del ing'o,olll ;\" k:\,bn, i hyllningen, 

FÖF~EN I I\GENS FÖRSTA JETON
SKJUTNING 

[','1\' :1 1'1,1 iigd" nlm ;; i'I II '];,,!,.:" '1I el, l:: <11'1111(';; ,i , l'jUI . 

1':1 11 :1 11 \i, j K ,d, l li i" ,~,I' lll1il ,1 a l' " t t ~ IT :l1 nlldp \lI ckert 

l ii <l,' \' ,\ 11 (', I ll ,i,~r'l 111"I,(!i' t' l'f"llllnl 1l 1'11\J;idlles, he-
1,,,.\ ,1,, till ,1'>1' ,1,,1 I, il ,1" 11 ,' I 'lrk " Iwh''' llin g'pn , ,O lll 

i'id l r ii lt f Li n ~ilb l l. ll\'il kp l Wr: tnle,.J,1R "J',;(,I'iird fel-

I n~P lliii\' ( i, 

!.ij,illl:ll ll E, 
\1",1. k llJ' 1. 

.\: .-:: {)1\ L"ggli\ 
X, .\1;ill,,1' )} 

111 g'1'lliiir ,I , Ll1lld" g n'n 
!\ 11 11 I "I,.., l. () kh, .\, Jli l,l 
1II,geni ,ir L, U 'lJlperl 

L ;i,iili<l l11. ,\ , \\'"t t r 'IIl ,(! 
:-'iu,]er'I Il,l e :\ , T in 'n 
Tj ii n,.;lel ll :111 L, :-, (: lli",I,r' r 
li ",1:d;ti',l' l', I'niiII 

TIIII.1L i k:u'(' :\ , ~I " 'I"' OIl 
(: 1,,,,,L:IIHll:ll'p ,\ , H'I IUI\'II' i,,1 

~ I n,l"rlll l,l " E , H i l,I"hj"" I,] 
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STOCKHOLMS AMA 7ÖR/;OREM!\GS MEDLEMS'BLAD. 

FÖHENINGENS VANDRINGS
PRISER. 

\" i fort ,;; [,t, ( ~ i tleUa nUllJ nler III en besi1i 111 mebernn 
nir (le \an.]riJl8"I'l'iser. ,om Fiirening"ll LlH emottaga 
af siun inln"serade medlemmar, och börj't vi best1im
mp\',l?rn'l fi.il' den ,tura v<Ludrillg,;skölrJt'll. 

Stadgar för Stockholms Amatörförenings Vandrings

sköld för skjutning med gevär. 

\'rt1Hlring,,,k i ilden, ,;om bliCvit sliilld till fön'llill· 
,~('l!~ förfogandt, af I-frrrar \\'. Lnlldell, E, AJb>on 
[,'1(,(1 a och 8tf'n 8tl'll'laltl, fiir],lifvt,r sHindigt i fiOlr'" 
ningPl1s fönnr, 

För 1,iJLm 0111 v<ll1,hing'",;kiildcn gilller fi',ljande: 
;:; 1. Medlem af '::ltoc:kholms Amatörfö]'pning' 

l1Vilkt'll id:,' llllder iir J \lnö diet· c1iin'fter i '1I1l1all 
,1,ytteli'll'l'llillg ';!',i,!1f>r 1>111 "hihjlris. i[gn' årlige!1 pfr,'!' 
fl 11111 ii 1,,11 ot;h lIa "iitt, "om ;-;tyrehell fiir 8lockholmo, 
,\mllti'I!'['ön'lliJlg 1J(',tiill1ll1er, deltug') i (iitlm Olll V'll!' 

,hi Il~·,~ki·.[<lr'n "i,l ~k.iUll1 ingrlr Hnder li"jluJl()" kalen,]!'!"· 
irel, VPl'btiilhb ,t !'iir föreningen i Stockholm upplåtna 
"I, in1 b~tllP)' unl]p)' fijl'cl1ingelh lwnlroll. 

;:; 2. l'ri,,\'t nigiin', uf 1:11 mini:t1:-r nI' \'lindring'" 
,kijldl'll. å Ilvilken pI'i~tngilrens llallln och tu,talet, då 
[ll'i'et ert', rrad",,,, , ingril\'erlls; och ingl';\\'era' dessul,m1 
a lilll,lrilJg.',kijlllell prislagan'lJs nallln ot:h arlaIet, lU 
priset af honom 8 röfrac1es, 

~ 3. Hråg,\\'arande pris nidelao; af Styrelsen Hir 
Slol:kholllls Am,\tijrfiirening till den af de i tiifliug"
sl,jn1ning'll'I18 linder liipande kaIendemret dpltagnnd~ 

,kyttarnI'. som i dr tre nI' honolll ,kjutlU' h1isl<1 spri· 
Pl'Jlil ('lIl III ,I,ntl Il h\'nnil'l'a tdlllllldl'll 12(0), tre
ltllllllra I:jllll) och fyrahl1ndra (4011) llIeters ,1fstånd 
lt10t lIlal af t:iiirdedds (Iij), tredjedels (1/3) och haH 
(1/01 fignrpr, i iif'yersliil11l11ebe med bestiiJlIllH'bPl'J1:1 
f'ö]' »till-iimpnillgssf'l'ier», erlHlller största antalet trliffar, 

~ 4. Om tv,1 ell!:'\' flera tiLf'lanne skyttnl' uppn,j 
"'Illlma tl'iiffant:<I. hnr den fiiretl'iide t:ll erh,lllnnde ,d' 
]1l'ispt. som uppn,ilt bä.,ta resultatet vid skjutningen 
]':\ fyrabnndra (ej flO) meters 'Ifstånd. 

~ ;l, ;-;kuJle iindock vid dennn heräkllingsgJ'lllJd 
två e]]pr Hen) Hiflamle kvurstll med lika höga resu1· 
1n1, Hrl,'t;ill,·, ,1CIll "n,ellon. ]'11 ti,1 ol'h siUt ;-;tyrel
SCH fi'll' hin'Ding':ll hUSWJlllllel', olll"kjut.niug' i ser'ier 
om tio dUI skott pa fyrahundra t.,tOO) meters at'stånc1 
mot 1ll,il Cif lwlf ('hl jjg'ur, intill rJe,s olika resultat 
erhålles. 

~ ii "Jlii.iligen uppkommande tvister ungClende 
tiiflilJgtiskjut nilJg om det ifråga nmmde jl\'iset. afgöras 
ar' ~totlkltollllS .\lllatlirJ'iirening:i Styrpl,e, h\'ilkens hl" 
slut ~'iiller till ovillkorlig efterriittelse: uc:h får detta 
llCslut iuke iifn'rklagns eller Ilrngns ulltlt'r diskussion 
i fi'll'ellin.!2yn. 

~ 7 ])e;;511 sta<lgar f'l icke ändras. nlun aH nn-
tlertecknarlf' därtill liimna hifall, 

~I(,,'khnlm ,1pn 18 ,\pl'il ] 00c;, 

Stadgar för Disponent A. Rosins Vandringspris. 

]' u derteekl1utl ij (\'prliimn nr hiirm ed t iiI St 01' k lIC< Im
Au\atörförening 1'11 större silfverhiigare "åSOlll vandrings· 
pris till !ännu blnnd föreningens mCtllernmar p,l fi,l· 
iandf' \-illkor: 
, 1. Till iunan äro endast sådana'fiireningens 111<',1· 
l emlll<ll' berii tf igadf', för ln'ilka fiil'eningcn e,i bn L, 
slatsall~lng, lllt:n som under årpl endast l1eHnga i ~l,vt, 
tdilflingilr inom dIer föl' föreningen 

,) Den medlem. "Olll sitlll1ltla linder i'd'll inga I 
pllrt' tiiningnr il f'ijrt'nillgens sl,julb:l1la och å fijrc'llin, 

,1r Pli " skjutti<ler llJljlllMt den l:iigsta "lmm:llllilgdn 1'''' 
ii,llgen a l () preei,ionsscril'r oc:iJ ,-l tilliil11pning,'cj'ipl 
I~Jlligt fik :1n~t giilhnde progl'ulll liir ,kjutnin,!.! Olli 

statell~ pri" (doek får ingen serie 11 nderstiga re~I" ·II! 
poäng och 7 tr:iffar). erh/Ulpr priset (';jr nrpt Odl f.,)' 
namll oeh )'(',;ultat illgraver:lI1o aiirpå. 

3. Den mAd lem. som siilunda eriifrat prisel h,h 
ne gÄnger (2 hr), erhållur priset. 

-1. :-;kll II r tvi,! elle:' :lndrll "fiirnt"e,lJ'l (lm,l;;n 

digheter uppstii, afgijrils de uLm upppIl af :-;tockholm!' 
AlI1atiirfön!l1ings 8t,\Trbe. 

-

", Tiif'lillg'en I ngor sill IJÖlj:lll il1lJel'arand,' nr, 

;-;loekhol111 dr'll () 111arS ] flOG, 

HUa 

s. A. F:are 
böra deltaga 

Vårutfärden 
Söndagen den 27 Maj 

kl. 8 f. m. 

Rngbåten ligger vid Munkbron. 

M edtag matsäck 

och 

Vårhumör. 

-



STOCKHOLMS AMATÖRfÖRE!vlNGS MEDLEMSBLAD. 

SVENSKARNES STRAMHET 

mot de danska och norska idrott~miln, hvilku deltogo 
i de Olymvi"ka ~l'elcn, b(Jl;\aga~ af en arlikelfi.irfattan, 
i Xationaltidende, som hInna annat skrifver: 

I samkvii.m med nOlTmiin och danskar ha de ut· 
mHrklu idrotbm1iJJ, som llndel' den bl:tgula fiaggrll1 
ldlllpade för lagern, viSftt en stram tillbakadragenhet, 
..,om vid ,itokilliga tillftill.m tng en form, som icke 
Jmmle undgå att observeras. Ile tär ieke lätt att utgöra. 
huruvida dellll<l stramhet vände sin , ludnaste sida» 
Jllot norrm1innen rller n)(l1 danskarna, och på Pli ntir
lllare undersökning af denna sak skola vi ej inlrHa 
O::;" men visst iiI' ntt, några af vilra landsmän i en· 
,taka fall, om hvilka "Ii blifvit undl·rrilttac1e. mibte 
taga Stil taktkrinsla o('h en god portion Ullamod till 
hjiilJl föl' att iC'ke gifvu s.in föl' tn. 

Det lir redilll betänkligt.. ntt de 1l'8 sbllldina,'i· 
,ka folken nödgas uppskjuta ,dia skmdinavislm möten 
llil ('Il uhesLimd ti,l till (Ich 1111'.1 rena faekmöt.en eller 
H·fel1skriplig" s:iduna. :\Iell det i1r gaJlska opastiamle, 
fl t t deniS represenbn ter icl,e en going kUllIla triUfns 
pil Iwutrnlt lJmråd,· utnn 'ltt S,lllllll,mV'trlln skall obe
hagliggöras af slridel'll<1 därhelllma. Lyckligtvis ha de 
1l;lllskn i rletta fall intet nti förehrå sig. och -- så
yic1t d vetn -- heller ickp norrmiinnen.' Det iil' sven' 
,bl'l1a, Will på grund af föreg,lende afl al ,vnes 
det 1'('laf hindra att tillfiillet hegagnades 'föl: aH 
I'å friimmnnde ol1lriide gUimlll'1 striderna hemm'L 
\Je förde mec1 sig hela bitterheten i sitt bag'lge. så 
att siiJa, udl gjorde h\"I,l de förmå,ld" för att låt11 
d':11 kOlIlllHl tiU synes. 

Kanske tillfr8clHUill .. '· härm"d en viss art af ,ven,k 
k:insla, som rlet iiI' vanskligt för oss dltllsk,\r att förstå, 
"niir .len SYlles os, så "i.H skihl fråll verklirr stolt
het. 1)et tinnes emollertill ingen anleduing utt dölja, 
il\\rllsOIll denna ostentati\'il bitterhet. ,om blifvit till nå
!fc,t ,tf Ilwc10sak i enskij'!a SH'llska kn·tsar, framfiir 
; II t synps o~s sa beklaglig och farlig, föl' att den 

"l'I'kommer 8,1 onaturlig. ;\Lm kan svårligen tiinka 
':g. 'lit den ,kulle kUllna priigla en skttllc1inavi"k SUln· 
:Iidllvaro vid idrottsfesten i G-reklam!. ntan att konst· 
!.t 1,' meJd anvllnclts för att sporra den och hålla den 
: H'rksamhet. JYjPIl konstbde J1lc·del äw stum10m öl'· 
\1'1' måttan skadliga nir en organism, som skall upp· 

!fil .h·m, synnerli.ltast vid upprepade eller t. o. ni. 

le!f{'[l,undna mis,dJruk. Dutta skulle den offentliga 
'\"'nska meningens ledare hetLinka. hellre tin att ut· 

• • 

spekulera metoder att tillfoga Sveriges skamlinaYisb 
grannar slllåkriillkningar och ll{Llstyng. 

Så långt artikelförfattaren i Nationaltidemle. 
Yi förstit så innerligen vill huru obehagligt drt 

lllitste krinnas för våra viirdn grannnr att vill de 1111lnga 
tillfällen, då representanter för de tre skandinaviska 
folken föras tillhopa på samma vägar, nödgas kon· 
statera lmrnsom den forna gemytligheten ()(Ch kRmmt· 
skapet mellan raC'efränder llimnat rllm för misstro och 
hit'erhet fn1l1 svenskarnas sida. ~fen hur skulle aet 
ImllnH v,tra annorlunda och hvems iir fejd ~ Att Y<lra 
grannar nu få draga konsekven8ema af sin egen oär· 
lighet och sveHullhet horde ej förefalla förf. så u~d"digt. 

Liillge. alltför liinge, h" de dragit växel på SHllSk 
godmodighet, svellsk ridderlighet och svensk courtoisie o 

;.; II är reaktionens tid kOlJlmen och om f10rrmiinnen 

sagt ~ divor\'ons» och upplöst det politiska äktenskapet, 
må skilsmässan vara f11 llsiändig, i det lilla som i det 
:ilnra. (kh ha danskarna tillgrinat dem sitt oför.synta 
hifall. må glirna den skiljemur rosas, till hvilken <lp 
'.iiilfva lngt första stenen! 

Krafvef nit den som fil tt ett slag p<1 det l']ja 
ömt genast skall vända det andra till och se glad ut 
tillika iir för starkt fiir dpll mänskliga s\'<1,\heten oeh 
vi SY8nskar iiro för iirliga för att hyckla 8j] försolllig
het, som vi icke känna. Själfva tiro vi de sista ntt 
uppmana till intransi,c;ells, men yi först" sil Yiil de 
känslor, som framkallat v[,ra unga idrott:;milns iso!e· 
1 erings! nst .. 

BREFLÄDA. 
l?rågor: 

;) ') De af Sl,oekhoJrm Amatiirförenings medlemmar. 
Wl11 '101'0 med nere i Atb"Il, \'01'" dr nnmiilda i Rtock
holms .\matörti.irening, llUllllJ'~ frågar intn·.,'crall. 

S. A. F:ar('. 

Svar: 

;)') Xej. Alla deltagarne från olika delar af Sve
rige tlj'pträddf' endast under lHUllnet Svenskar och ej 
~åS(il11 representanter för skilda föreningflr. 

Svar till "En af de 20 år 1906" 

Yi intaga icke anonyma skrifvelser! 
Fiir öfrigt kunIl;t vi med,lela Eder alt ,aJerll mrit 

före i styrebeu och att en del liudringar i l.lerörda 
bänseende fii)' länge sedan vidtagits . 

BESTALL EDRA TRYCKSAKER HOS 
Gustafson & Påhlson Boktryckare & Bokförläggare 

3 David Bagaresgata 3) Stockholm. 
A 11m T e/ef. 72 49. RikS 4463 
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STOCKHOLM 
74 o. 76. DI'ottninggatan 74 o. 76 

(Hörnet af Kungsgatan) 

Afdelning för 

Finaste HERRSKRÄDDERI efter· engelskt mönster 
. Afdelning för 

Fullständig HERREKIPERING 
Specialiie:: 

HattaI', alla sorters UndeI'klädeI', Bättre Sko
don" ReseffekteI', Säng-, Res- och Häst

filtaI' :m.& :m.. 

Afdelning för 

Eleganta och verkligt välgjorda bättre HERRKLÄDER . i största urval. J$ .... 
Sport- och högtidsdräkter samt hvardagskostymer. 

Regn- och öfverplagg m. nl. sanlt bättre Gosskläder. 
FÖI'stklassiga pI'i:m.a vapoI'Y * Billiga bestäDlda p l'JiseI'! 

Nyhet! Nyhetl 

m~d S~~nskarn~ till Jltb~n 
af BAL TZAR ROOSVAL 

och med iifver 100 illustrationer tagna af Hoffotograf Oscar HaIldin. 

En intressant reseskildring öfver våra svenskars segertåg till de olympiska spelen i Athen 

U tkommer i slutet af maj månad. 

Finnes hos alla bokhandlare i riket. 

- En bok som hvarje idrottsman bör skaffa sig. -

Gustafson & . Påhlsons Bokförlag, Stockho'm. 
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ELEr\. TRICITETENS 
HELANDE KHAFT, 

De in i res';:1 11f.""tr IlJll'cn!l:u"I"e!'tlI'IIICnla l'Ii" 
cl"klrici!elclI ,; if\a s·~' lillk,illll:1, d;\ dell amiill.[l'." 
till att Ii/1l1r:l {lel , h,dil de ~.illkd /) nl~r, sn lll :1ftP-rijl ;l 

llliinlli,;knkrol'l'clI, /lal! tillf'iil'll Si S'IIII1'I {'iil' ll II I I' 
t!le /.' t ric lt df,1t vofa de l't ',';.11f ilr},,.ii,'i{f (j/,I/ 11/((11.'/(( I .. J'o 

/l lska lir/lIlIIll'lt, dl'l/ st;il'!.'/' I' (/1' 11 i"!l,i lll l'l' Jlyl! lir 
i at' sjl/!.'r!1J1II ({/I!fl'ij!ll(f UI','/I/II. D"I j!1'IIUis! .. " "rh 
]J l rell' l!s!mjJliy{( f/l'l/ lIdel' lill""I'I .. adl' 1"I·oJIj.lsllwl l'l'i . 
. '011/ ri tillbjuda . de. sm.'/a 11('11 1;'111/1111', (i)' 

DUFF'S LIQUEUR WHISKY D:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
MACLEA y DUFF &: Co, Glasgow. 

Många olikR sjukdomar "åsnm Al1m!'in 0('" 

J:ager hos 

fl n d. ~ f b e r g. 
Riks, 1738. 

1 h 1 1 
2 OC :4 

buteljer. 

Xel'l'iis "1'11.'/711'1, RI'ltIlwti"III, (; ikt, HY.If.'ll' iiJ'k, /J iirt 
'f i i 1'1.', .\'jw·, ()('h Le!,. ,. )'1 idll/1,1 ni, lir;i/ '1O,~illkrl (1Ii/II!', 

III/a s. k, )Juson/if/II .~ jukdo1J/{{J· III. fl. l idan dl'll l/(/r,.(/ "uials YI'I/om 
eleklricitetell.' il1(I!l'(II/ r!,' {'l'IIII dett ll t'ii rld"u('/ ' ;j/lu/(I kl'opps/mltel'i, 

08S ' ]):1' Sandel1s H el'cl/le,rurtflel'i i;1' oij(I'f'l'll' iifradl , llet iiI' al/
.. miinl crkiindt att \'am lIet biista och mest prnkti "b kl'oPl's

batteri mr ll e lllhclwndlill~' , so m finlles all tillg·ii. ,lIel·f·ule.c > ii I' 
inreg'islreradl i KUll~1. Pnlelll- och R egislr l' rill~'S \'c j'k ('t och eil dll ."t då 
IJIIIln'i,,' iiI' tiI ii r!.·1 '/):1' SIllIdem; }lel·cllle:r. iiI' dd äkta, 

0RATIS' Niinnal'c lIlH] e l'l'iillel ~cr :l1lf!:'IC lltle d?Il Jl:J ('lektl'i ~kn ll cm
\] •• hehaJld "tl~' erhnlhs I de nfJ):l' ,"((IIr/en nlg' llna !,iJl'
kel'lla: » VdU('J/. till llii/s".» oC'IL »."il!l,·ka Iw!i /1111/1f1"",." l)ell 
!"iir,tlliilllllda hl'skr il'rcl' tic fl esl a ,jllkdomnr nel! rlill a "ii ll el ntt hon 
, l e;:.; alnlna~ Ilen andra tir cn !l'ud rii:..d cl lnl'e fc"l" SY3~.m, Il cr\'u:-:::1 JllJ.Jl. 
!)r fdtt dr'.'8/1 I';il'r/efilila !'ur'kel' 8iindos /I/1."eI"8 r,.ift /l11'd IJoslen , ')Iii 

1/1111111 och udl'l'.'" ;I ,,,ii II <III " liil 

SANDEN ELECTRIC COMPANY, 
AlJllI. Tel. , Us)4 . 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm. Riks. Tel.:11 G!) 

NYIIE"~I " .. t&W 1 

W'! 

Rrigtt norg~=Ryssland 
föl!der af olycksård 1905 

af kapten IWAN T. AMINOFF (Radscha) 

För illustrationerna svarar amiral J. Hägg, Garibaldi Lindberg, Hj . Eneroth m. n. 

Spännande - Intressant - LäroriR. 
Böl' läsas af hvarje svensk. Endast 25 öre häftet. 

Finnes hos alla Hrr Bokhandlare i riket. 

Gustafson & Påhlsons Bokförlag, Stockh,olm. 

Gustafson & l'åhlsons Boktl'yekel'i, Stockholm 190G, 
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UNDER DANSKA STATENS KONTROLL MED KON

CESSION ATT DRIFVA FÖRSAKRINGSRÖRELSE I 

SVERIGE. 

Solidt, l(apit~lstarkt. o o Begär prospekt 

Den svenska afdelningen - fredsgat~n 13, Stockholm. 

~=============================== 

»afnia 
!:Iolagr! har billiga premier och liberala försäkrings· 

villkor. 

OantE.stligt efter 2 år. 

Gratis krigsförsäkring. Tillåtelse till resor öh'erallt i 
världen. Premiebefrielse vid Invaliditet. 

Energiska agenter antagas på förmånliga villkor. 
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MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 

Efter inbjudning i Nordi:3kt Idrottslif till del· 
Ulgande i IdrottsWreningen Reipas i Helsingfors 
internationella täflin gar den '7 OCi1 .s juli har en 
medlem af S. A. F. anmält sig att deltaga ocl1 af 
styrelsen beviljats täna i föreningens namn. yt
terligare hugade, kompetenta rel1ektanter behagade 
s/lalast anmäla sig till S. A. F:s sekretariat , då 
möjligen reseersättning kan åstadkommas. Tele
fon Kh. 1288. 

NYA MEDLEMMAR: 

Aktiva: Kontorscl lef K. Stödberg, Kungholm s
gatan 58. 

» Ingeniör Olof Holm, Barnhusg. 8, 2 tr. 
ö. g. 

Civilingeniör Carl E. Petterson, Vest
man nag. 18, 2 tro 

~ Civilingeniör Folke Ekerot, 13ergsg. 18, 
3 tro 

Handlande Osw. Lindholm, Norrlands· 
gatan 13. 

Revisor F. 810m, llolländareg. 23. 
Köpman l3erti l Borgenstierna, Skepps

bron 44. 
» Köpman John Hiddle, l:>i persg. 30. 

Passiv: V. Haracl shöfding Carl Joh. Sjöbnder. 
S iw/unge!. -' Studer. Tom Strand berg, Bi rger Jarls

gatan 2, 3 tro 

;;: '* 
- Att leda dragkampm vid I. F. K:Jmrater

nas skolungdol11ställi ngar den 10 juni om S. A. 
F:s dragkalllpspokal Ilar denna förening utsett 
Stockholms Amatiirförenings sekreterare, och till 
knntrollant .iiilllte denne vald e S. A. F:s slyrelse 
(; .. 0';; l lulllll. Alfr . Halllnqvist. 

~ tyrelsen godkande vid sit t sammanträde 
dennes det af idrottskommitten uppgjorda 

I • ' :0 4 af Medlemsb ladet meddelade fGrslaget 
.egiingstJllingen den 17 juni. Pit grllncl af 

11 r inga t illsl utningen vid drulfärden anstlg dock 
tyrel'en det förenadt mcd alltför stor risk alt 

n I1U fiirhyra :\I1gare, utan Ofverlämnades denna 
helt och IIaIlet till kOllImitten. Styrelsen an

g .25 le/". till pri,;. 

VÅRUTFÄRDEN 

dc. S0111 beramadt var, rUJll dcn 27 Maj med 
ol:trtyget Ekolsund, och kosan ställdes till Stora 

tenby ägor å Adelsö, där en öppell plats, tack 
vare ägarens, Herr Wibom, välvillighet upplåtits åt 
amatörerna. Dessa voro emellertid vid utfärden 
utt räknade - S il 111 ma 40 stycken frän en före
ning, som kan räkna dem i ett halft tusende. Hör 
nu, helllmavarande gentlem~n, tror Ni verkligen, 

att Ni ett annat år kunna få medfölja, d~l ni S:l dnr 
en vacker söndagsmorgon etablerade storstrej k?! 
Nej, styrelsen satter nug P. för alla vidare utl1yk
ter om dess arbeten för idrottens omhugnande , . 
inom S. A. F. skola blifva s,l illa lönade. Nej, 
vaknen upp, ledamöter, och samlens mangra~t 
kring föreningens fana, då styrelsen ställer tIll 
något tretligt! Inte är det meningen, att endast 
styrelsen skall vara med och roa sig. Då vore det 
så godt att den, efter högre föredöme, lade in.om 
afsked! - Ja, detta om detta! Endast en liten 
vänlig man i ng t i Il alla den na tidskrifts läsare att 
enigt samlas, ty detta Hr tidens lösen.-

Men, som ofvan sagts, en liten klick sports
män ur föreningens stora förråd, förstärkt med 
Krafftska skolans gossorkester - hvilken liksom 
de förstnämnda skötte sin sak väl - uch ännu 
tvänne inbjudna slogo läger å den lilla idylliska 
gräsplanen, där tältet redan förut var uppsatt, och 
där den medförda matsäcken snart tullades. -

Patrullerna för fältskjutningen gingo emeller
tid ut, en efter annall, och under tiden försig
gingo idrottstätlingarna. Det ösande regnet lade 
dock öfver de senare en viss sordin och det var 
icke utan att de nästan helt och h~dlet måste in
stä llas. fyra taningar gingo dock af stapeln: h0jd
hopp, diskus- och spjutkastning samt kulstötnIng, 
hvarjämte pistol- och revolverskjutning kunde an
stallas. Dagens resultat, som synas å annat ställe 
i Medlemsbladet blefvo i det stora hela mycket till
fredsställande. 'Att, såsom I :ste pristagaren i fält
skjutning gjorde, skjuta fyra träffar i 4 m~t1 och 
tre träffar i det 5:te var ypperligt i betraktande 
af väderleken och de svåra målen, och ännu mera 
storartad blir ju löjtnant Ugglas skjutning med 
57 uppnådda points. Lika vackra. äro ju Mven 
de öfriga resultaten : kula 17.45 m., disku s 50.20 
111. och pistol 28 cm, bevisande, att S. A. F. 
inom sina led lIar idrottsrnän, som nog kunna 
representera lite lIvar stans. Men IlYar äro de 
många andra »spetsarna»? 

Den svenska Atentruppen var vid utfärden 
representerad af löjtnan t ('na von Holst, Crrlberg 
och Holmberg, duktiga idrottsmän, som vid dagens 
täningar knepo sig, den förre 2 första pri!:' och 
de båda sistnälllnde IlYar sitt första. 

Under idrottstäflingarnas pågflng instruerade 
föreningens skjutchef en ny sorts fältskjutning, S. 

k. Holländsk skjutning, hvilken väckte mycken för
tjusning, och synbarligen var anlagd på att göra 
deltagarIIe samt och synnerligen till »glaskrossare». 
Men tro inte, att man sköt på vanligt »bondglas ~, 
nej då, bättre upp! Man gjorde som vid pansar
båtsstapelaflöpn i ngar - Il u då! - man krossade 
- Champagnebuteljer. - - Tänk, om P. P. W. kom
mit! - Jaja, löjtnant Uggla! -

Men P. P. W. kom icke, · och affärden kunde 
allts:'! lugnt försiggå vid 6-tiden. 

Sedan hungerns kraf lyckats blifva stillade, 
började dock så småningom tÖI stens att göra sig 
gällande, och det dracks betydligt med icke- 0-

blandadt vatten! Och l<affe! Med musik och applå· 
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der! De sellare blefvo ännu högljuddare, då pris
,utdelningen så småningom försiggick på akterdäck, 
och de lycklige afhämtade sina diverse bägare. 
Och hvad det s mattrade sedan! Både applåder 
ocl1 skott! Alenarne sköto nämligen - hm! -
vattentäta skott på synliga och osynliga doppin
gar och ankungar. Med och utan prick! -

Tal höllos för allt och alla, äfven på vers, och 
de slutade ej officiellt, förrän man kastade land
gången i land. Då talade visst .Fale· om »Ko n
sten att göra bommar>. -

Och så skiljdes man med den fa sta föresat
sen, att råkas vid seglingen den l juli. Väl mött! ! ! 

J. 

::J. 

(' 
" 

l, 

R. A. A. 

RESULTAT VID TÄFLINGAI,NA D. 27 MAJ. 

Höjd hopp: 6 de](ag;ll'e. 
1 :,;1[\ pris. (~ . Mal mC[ vist., 1 ;,i' C111. 

2:dra » R. Ahlin, 156 cm. 
Kulstötning: 16 deltagare. 
l:st,a pri~. O. Holmberg, 9'1:! + 8'a3-"-1,'4:, m, 
2:d ra )] G. Ericsson, !)'30+7'9R=17'28 m, 
:l:je ) C. Carlberg, 9'01 + 8'17=17'18 m, 
Diskuskastning: 11 delLagare. 
l:sta pris. R. Ahlin, 26';");)+23 '65 = 50'20 nI. 
2:dl'a E. Olsson, 2fi' ;)0 + 19'4[) = 4600 m. 
Spjutkastning: 14 deltn gal'c. 
1:s1a pris. H. von Holst, 27'UO+22'17=;iO'07 111, 

2:dl'll ]) E. Olsson 2R'40+2l'02=4D'42 111. 

3:je » P. Langborg 31'18+17·fi5=48·S3m. 
Revol vel'skju Ining: 2 () deltagare. 
1 :sta pris, H. von Holst. 22 p. 
2:dra G, Ericsson, 20 p. 
a:je .,,\. \Vahb1.edt, 16 p. 
,ide » E. Carlberg, 16 p, 
Pislolskjutning: 17 delltlgnl'e. 
'.l:sta pl'is E. Carlberg, 28 CIll. 

2:dra » A, Wattrang, 38 CIll. 

3:je :t l'. Laugborg, 39 cm. 
Fältskjutning: 34 deltagare. 
1 :sta pris. E. D. Hngström, 54 p, 
2:cl ra A. Waltrllng, ·H Il. 
3:je A. Rosensv[ird, 41 p. 
4:de E. OLsson, 39 p. 
5:1.0 » H . von Holst, ;)9 p. 
f);te » A. T. Hultgren, :36 p. 
7 ;de " E. Curman, 35 p. 
8:de » H. Langborg, 85 p. 
9:de )} G. Ericsson, 3.5 p . 
10:de » P. Langbol'g, 3i p, 
11 :te » E. Carlberg, 30 p . 
Löjtna.nt E. A. Uggla (utom tu Il all) : Extra pri~, .~) 7 p, 

NOTISER. 

För anskaffande af föreningens un 'iformer åt KrafH
ska skolans gossorkesler hal' styrelsen tillsatt en kom
mitte, bestående af Hn D:r R Bl'llndel, D:r Carl Sand
berg och Handl. Per Langborg, 

• * 

Som ett stort bellis på intresse föl' föreningells 
verk;:amhe1. kunna vi nlimna, att vid u(fii,l'den d en 2, 
maj tog ingenjör J. A. Lunc1egl'enJ hvilk en elj est e,i 
kunnat deltaga, e,cI/'II lHIt från 8tegesulld endast föl' (\ U 
1',( medfölja vam idroltande gossar. 

* 
Hllar hällo alla de gamla »sWdjepelal'lle» 1m3 vid 

senaste ut.färden·? Strejk böl' absolut inte få finlln ~ 
inom cn sidan förening SOltl S. A. F. 

" * 

Intresset föl' S. ,\ . 1":8 fört' så goulemc1e utHyl;lcr 
tyck es nUlllera h,;l.yllligt Ila, svnlnat, efter hYRd SOIlI 

seu:lste utnil'c1en i num erHr visade. 
,. 

* 
Efter hvad som kommit till v,\ra öron, 1 11111 !! r 

f, n. på a.tt inom s t.yrels en arbebs pli n5goL sti5 rn; 
projelt. vis . il, vis att skaf1.'a föl'enillgf'1l penningar acll 
rykte genolll n;'lgon SLlgS b:ll.:ll· e. d., lllell kOJllmiLU'n , 
som fått. band om själf\'fi arrmlgcl11cnteL, hai' iald.lngit 
s[Ldan tystnall, att allt t.yder på , alt de vilja hafva sa · 
ken för s ig s j ii.lfvn, :"tLllIins(one tills vidare. 

* * * 
Följande medlemmar hafva .iii,ml e ~ ly re l "e ll varit 

lJ og viinlig u att shlinka pris till föreningens kappsI'g
lilJgar delJ 1 juli. 

8 ,tockbolms Alllutörfön~nillgs hederspris, 1 silfver · 
pokal. 

Jl err Ax el StOl'm 1 silt'vel'biigare. 
HelT ~ixtus ~jöherg 1 ~ilf\'erhiignre, 

H er r (: . C. Gustafson l silfverhiigare, 
Hp.1T L. JUCObSOll 1 silfvcqlOlbl. 
Herr Axel Bm'glllull l silfverjluknl. 
[J err E. W. Feycht,i ng l silfverpokaL 

Bland anmälda båtar till förellingens kappseglin ' 
gal' mUrbs »\VikilJgen », »Whi!.!) >>, 1 !J06 utlottnings
biit i K. S. S. S, »Knj su», »Freya», »P rimul a», »l\la-
ritnna» m. fl. 

Till kappseglingen torde de hiT medlemmf\J', som 
öns!;a medfölja, medtaga matstick, ty konllllitl eLl Wn 
her anordn:l en liten gemensam Rngenlirn »pick-nick~ 

i det gröna efter seglingnl'nas sInt. 

,Enten Eller», som blef biisla hitt vid förra seg
lingell , kun ej deltaga, dJ hon nämligen v id senaste 
K. S . S. S. pingstregatta. seglade hela. riggeu iifl'el' 
bord , och hinner ej få Sill nya mast från T yskland 
innan dess. 

Bidrag till priser till kappsegling,ll'Jlll i form 21' 
äkta silfverpjäser eller sedlar af olika valörer motbgas 
bcksnmt genom sekreteraren eller denna tidnings r e-
daHion, 
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Stockholms idrottsförbund har i dagarna utsändt 
en llppmaning till idrottsint.resserl1,de personer i huf
I"udstaden att ingå såsom »understödj Rnde medlemmar» 
i förbundet mot en tlrsafgift af 10 Kronor. Medlems
:-orlet berättigar till frit t tillträde vid alla de täflin
gal', som förbundet under året anordnar, däribland 
!listriktsmästerskapstäflingar för Stockholm - Uppland i 
ulllllän idrott, skridsko- och skididrottsamt alla serie
ttifl ingar i fotboll, tillsammans endast under sommar
och höstsäsonger, ett femtiotal olika täHi.ngar. SImlle 
illräckligt med medel genom de understödjande med

lemmarnas afgifter inflyta, är det de ledandes i.uom 
rörbund et af'5ikt !1tt söka under någon tid aJ SOlIl

ma.ren anställa en engelsk tränare för aJ,t instruera 
de blista fotbollslagen i hufvudstaden. I samman
hang med de under juni-augusti hV3rje tisdag, 
to rsdag ocb lördag anordnade serietäflingarna i fot
boll anordnas tillsvidal'e träningstäfiingar i löpning 
p de valIligaste afställden, afseddR att bibrillga lö
p ,ulm större Wflingsvalla och på samma gång att hos 
den stora allmltnhelen höjll. intresset för den fria idrot
te ll. Tisdagar anordnas häcklöpning 11 O meter och 
J;jplling 1500 meter, tOl'sdngar I.öpes å 100 och 400 
m eter, lördagar å 5000 meter. Kvalifikationsmatcherna 
OUl di~triktsmästerskapet i fot boll bÖlja tisdagen den 
12 juui. 'fäflingar i allmän idrott anordnas den 8 
juli samt den 28 och 29 juli (distriktsmlisterskapen). 

*' * * 
Göteborgspokalen. Alla S. A. F :s skyttar upp

ruanas härmed att lägga sig i träning för täflingen 
elUl detta ståtliga vandri.ngspris, som Ur det förnämsllt 
'h-yl tepris i Sverige. Föreningens fem bästa skyttar 
-ola nl"imligen uttagas för denna tliflilJg, hvilken, som 

bekant, liger rum första sönda.gen i augusti månad. 

* 

Skjutning hvardagseftermiddagar. Som Imlnga af 
föreningens medlemmar under sommarmånaderna äro 
fr rhindrade komma till skjutbanan på söndaga l'll:t blif
yel' skarpskjutning en hval'dagseftermic1dag mellan kL 
omkr. 5- 7,30 hvarje vecka, 

Ring upp, senast kl. 2 e. m. hvarje onsdag, Österm. 
13 15, och Ni får veta hvilken dag skjutning Hger rum! 

* * * 
Midsommardagen blifver ingen skjutning vid Kaknäs, 

* "" * 
Idrottsöfningar äga rum hVltlj e söndag vid Kaknäs 

mtidigt som skjutningen päg<1r. Ordnade platser för 
d olika idrottsgrenarna finnas och en hel del idrotts

ttira lj, såsom kula, spjut, discns, st[[llning för böjd
och st.afhopp, finnes alltid tillgänglig. 

* * * 
Rikssk)'ttetäflingen. För de hrr fören ingsmedlem

mar, hvilka önska lämna bidrag i form af kontantei· 
lIer in natura till ärets stundande Hiksskyttetäfting 

finnes lista tillgänglig bos skytte instruktören å skjut
banan. Lisbn indrnges den 8 juli. 

AMATÖRER. 
( MELODI: VAXllOLM SFL1CKAN UR KALLE iiH; NTER.) 

FÖREDRAGEN OMBORD PÅ BÅTEN VID HEMFÄRDEN. 

I rymden finnes ju, som Ni vet, 
af amatörer en hel planet; 
ej någon utaf vår jords flanörer 
finns, som ej räknas till - amatörer. 

En ·nyfödd telning är amatör 
på flaskan - liksom en glad vivör, 
en tös, nyss kommen till jorden neder, 
blir amatör i - bahytt och kläder. 

En gumma, fyllda re'n lO år, 
med krokig rygg och med grånadt hår, 
med rynkig panna och skrumpna' händer, 
blir amatör uti - lösa tänder. 

Karl Staaff, som afgått i dessa da'r 
- det vore »sfa..ffel», om han satt kvar! 
och som ej förr trillat ned på "jola ', 
var amatör i en - högre skola_ 

Det vore omöjligt ange namn 
på alla här uti jordens famn, 
som räknas måste till amatörer, 
jag därför endast helt få berörer. 

Det finns i Stockholm en liten klick 
af amatörer, som skjuta prick, 
de hafva sällat sig godt tillsamman 
och Icfva lyckligt i fröjd och gamman. 

En af dem - Barcklind - är amatör 
pa - stolsben, men, säg rår han därför? 
I saknaden utaf basfiolen 
han måste sätta sin lit till - stolen. 

En ann', som också har lärt god ton, 
- han ännu dväljes på Frippes tron 
är Elis Olsson, som, trots mimiken, 
var amatör uti - dramatiken. -

Och Balcken sedan, då till Aten 
med vara gossar han reste hän, 
han var i eld jämt, i värsta bråket 
fast amatör i - hellenska språket. 

Då ryssen visat sig har i dag 
och S. A. F. skulle ge'n ett slag, 
blef »Fale » känd utaf våra domar' 
som amatör i - att göra bommar. 

Nu vill jag hoppas, att hvar' och en 
har mig urskuldat för längese'n, 
ty äfven jag - efter flera perser! -
är amatör: ,- i att skrifva verser! 



• 

STOCKHOLMS AMA7ÖRFÖREM/\GS MEDLEMSBLAD. :; 

DE SVEN3KA GYMNASTERNA 
OC H mROTTS MÄN"EN rX IID!~I';~ A FOTOGR AFERAS VW 

lIAMNEN I l'ATRAS . 

PROGRAM 
FÖR 

ALLMi-\N SVENSK SKYlTETÄFLAN I NORRKÖI'ING DEN 

7 - 9 AUGUSTI 1906, 

Anmälan till deltagande 
skall ske senast den 10 Juli till styrelsen för 
Norrköpings skyttegille. A/lInälllingsajgijten ät 3 
kronor, afsedd till täckande af · kostnaderna och 
till priser i Hufvudskjutningen. 

Anmälan skall innehålla: 
a. uppgift på skyttens fullständiga för- och 

tillnamn, postadress och skjutklass; 
b. skytteföreni ngens och skytteförbu ndets 

namn ; 
c. meddelande, om inkvartering önskas. 

7 äjfingsskjutningarna: 

Tisdagen den 7 Augusti: 

Täfling A. Insatsskjutningar för alla klasserna. 
5-skottserie mot 20-ringade taflor. Omskjut-

• ning medgifves event. l gång. Bästa resultatet 
räknas. Afstånd 300 mtr. Täflingen försiggår på 
Gillets bana vid SlottsvaJlarna och på militärskjut
banan i Wrinnevid skogen. 

Täfling B. lO-skottserie mot fri ståend e ringad 
tredjedelsfigur. AfsWnd 200 mtr. Tid l min. 
Gillets bana. Ingen omskjutning. 

. Onsdagen den 8 Augusti: 

Hufvudskjutningar : (utan insats) 

Täfling J. för l klassen en!. årets progr. GiUets bana. 
» Il. » 2 » » »» d:o 
» llJ. ,, 3 »» » Militärskjutban. 

Torsdagen den 9 Augusti: 

Insatsskjutningar för alla klasserna: 

Tätling C. lO-skottserie mot ringad, fri [ 
ende Ileifigur. Afstånd 400 mtr. Tid 2 min. Jl1O'u 
omskjutning. Gillets bana, event. äfven mili t r 
skjutbanan. 

TäUing D. 10·skottserie mot ringad, fri;::; t 
ende halffigur. Tid 11 'j min. Ingen omskjutnin 
Gillets bana. M stånd 300 mtr. 

Kamma rskjul n inga r och CCI1timefer s/~jlltnil1gar 

pågå alla dagarne, med insa tser till alla lIk 
skjutningar. Omskjutningar tillåtna. 

Alla täjlingarne bÖlja kl. 6. j. m. 
I alla illsalss/?julninga/'l1a är insatsen 2 II" 

och s tällnillgcn valji'i, (undantag: kammar- (' ffI' " 

timeters/~jlltlli1Zgar.) 

SIl} u tkortell 

fä hämtas ä Expeditionen , Plestgatan /\':Q 1 
(hörnet af Drottninggatan), 

till Hujvlldsll}ulningama 
den 6 Augusti kl. 2- -8 e. m. 

) 7 » 7> 6f.m.-8e.rn . 

till Illsatss/41llningallla pli tisdagen 
den 6 Augu sti kl. 2- 8 e. m. 

7 ,," » 6-12 f. 111. 

till In satsskjlltningama på torsdagen 
ofvannälTJnda tider, samt 

den 9 August i kl. 6 - 10 f. m. 

Kort till omskjutningar, kal1llllarskjut li lrl. r 
och ccntimeterskjutningar få lösas vid ban orl1 

Pris. 

I in sa t~s kjLltningarna crhdller Iwar fj ärd 
pris. Minst tre fjär':ledelar af insatserna utdel. - " 
återstoden användes att täcka tällingskostnader 

Alla sliänkta medel 

utdelas uteslutande i Hufvudskjutningarna, ::,a, i 
ej sä rskilda bestämmelser äro fästade vid gåf\3 

Antalet pristagare i hufvudskjutninga rna 
stämmes af prisnämnden . 

Prisnä /linde n · 
beståi" af 5ledamoter, hvilka icke deltaga ' i t -
lingarna, och utses därtill en med lem af N rrk . 
piil gS Skytte-Gille, en tillhörande annan förellin 
i Östergötland och de öfriga tre föreningar ut n 
provinsen . 

Inkvartering 
är, på sätt här nedan angifves, af två slag : 

a. den, som · erhålles genom industri uUal · 
ningells inkvarteringsbyrå, och 

b. den, som Gillets styrelse ombesörjer. 
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Utan afseende på, för I1vilket älldam(tI resan
tIe bes(iker Norrköping, anskaffar » Utstä'llni ngens 
Inkvarteringsbyrå» på möjligast bästa sätt rum 
110- privatpersoner på följande villkor: 

I :sta kl. rum med 1 säng kr. 5, för 2 d:o kr. 7, pr clygn. 
l:dra"» »1 » » 3, » 2 d:o » 4,» » 

' :dje» » » 1 » » 2, » 2 d:o » 3, » 

För att beställning å rUIll säkra5t skall hinna 
.\pedieras, bör dens amma inlämlHs minst 10 dagar 

i iijrväg. 
Inträffar förfall, skall detta anmälas å byrån, 

_o lll då, onl möjligt, söker uthyra lägenheten . 
Ile, som önska dylik inkvartering, skola direkt , 

med förbigående af Gillet, skriftligen meddela sig 
med inkvarteringsbyrån, Göta Hotell, Norrköping, 
" varifrån svar genast Iiilllna5. 

FRÄN OLYMPISKA SPELEN IATHEN. 

SI.lJTLÖPNING Å 10') METER [ STADION. 

LITE' PRAT OM l ÅNGFÄRDER PÅ 
SKRIDSKO. 

( l~ort8. fr. n:o 3;. 

Efter att lyckligt och väl hafva passerat denna 
.. k, fortsatte vi vår kamp mot de ogul1:;tiga ele-

o t: ll ten . Det finn s intet segare och tröttsammare 
bete än att på skridsko eller velocip ed arbeta 

~jg fram mot en rykande motvind . Inte en sekllnd 
- Iäpper vinden taget, och stannar man och hvilar 

l. ra sekunder, så fordras så mycket större an
'rängning att sedan komma i gång igen. Detta 
lOgI) vi 1l0gsall1 t erfara på vägen fr['ln Grantjärden 

upp till Strängn3s, en sträcka af två och en half 
mil tman räknar alltid sjömil, när man är på sjön), 
- I l vi fingo åka med vinden stick i stäf. Också 
.Ir det i n te mycket kvar af krafterna, när vi fram 
m'Jt !2-~id e n anlände till Strängnäs. Den klena 

Västeräsfrukosten bar nog till stor del skulden 
Ilärför, ty nägra skorpor och en kopp te är inte 
mycket att bygga pil för en hel förmiddags an
strängdt arbete. 

Nåja, nu voro vi i alla fall framme i en all
nan stad, där vi väl skulle kunna uppdrifva litet 
- nej mycket - mat! Efter Mskilligt underhand
lande med hotellvärden på platsen fingo vi också 
ett rikligt mål mat, och som svampar suga i sig 
vatten, så sögo vara uthungrade kroppar i sig den 
nya lläringen; det var en fröjd att betrakta kam
raterna så de strålade upp. Och med de återvän
dande krafterna återkom ock det friska humöret, 
nu var det inte något tal om svårigheter längre, 
nu skulle det gen1st forts3.ttas till Stoä1101111. 
1\ IItså i väg igen! 

Kl. 2 e. m. startade vi fr,ln Strängnäs, nu 
med vinden på styrbords låring. Vi behöfde inte 
ta ett tag med skridskorna endast spänna ut ena 
rockskj()rtet så gick clet med hvinande fart. Nu 
tittade solen fram och förgyllde skogstopparnLl och 
det I {l.l1gt i Ilorr skymtande Tynnelsö slott, biskop 
Tomas' gamla Tynnelsö. Det kändes nog frestande 
att göra en afstickare dit upp för att på närmare 
hiill beskåda den gam le fosterlandsvän nens bon i ng, 
men dagen var långt framskriden och jag fick nöja 
mig med att sända en vördnadens minneshälsning 
till frihetsvännen på Engelbrekts dagar. 

Pl,ldask! S[L läg jag där! Det är inte nyttigt 
att linder en så våldsam fart alltför mycket låta 
stämningen behärska sig_ Min ena skridsko fast
nade i en spricka och ögonblicket efter låg jag 
och hasad e fram i sjöarna på ise n. » N u gick Boa n 
åt fanders », skrek Pelle till Jack, och sa kommo 
b,lda och hjälptcs åt att vrida ur mig den mesta 
blötan. Mössan var full af vatten , alltså, reserv
mössan fram, och så friska tag mot Stockholm 
igen. Efter 3/4 timme voro vi vid Kolsundet, där 
vi måste gå öfver land en bit, emedan. det var 
öppet vatten i sundet. 

Nu kommo vi ut på större vatten. Prest
fjärden och Björkfjärdarna utbredde sig framför 
oss. Hittills hade vi icke kunnat klaga på isens 
beskaffenhet, men nu råkade vi ut för gammal 
hopfrusen drifis, som visserligen gellOm tövädret 
hade blifvit slät och jämn, men som i stället var 
si lös, att skridskorna skuro ned sig ända till 
fotbladet. Från Kolsundet ända ut till Skåphol
marna var det omöjligt att få skridskorna att 
glida, och Pelle och jag började allvarligt miss
trösta om att någonsin hinna fram till Stockholm, 
då Jack, som är betydligt lättare än vi och s om 
därför lättare kunde taga sig fram och därigenom 
vunnit ett betydligt försprång, ropade till oss, att 
isen blef hårdare längre ut. Pelle och jag förnya
de våra ansträngningar och lyckades till slut 
komma ut pA fa stare is. Men under vår lång
samma färd äfver drifisen hade mycken dyrbar tid 
g;'! t t förlorad, solen stod b etänkligt lågt, och vi 
hade dryga sex mil kvar till hemmet. Därför gick 
det inte an att söla, utan v i satte full fart framåt 
och gingo söder om Ridön ut på södra Björk-
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~iärden. Här kOlli kompassen fram, ty det var 
svårt att se land på allClra sidail, och ingen af oss 
hittade vägen. Lyckligtvis hade vi vinden rakt 
tv:irs, OCll ise n var briljant och utan 1~lkar, så att 
farten bld god; först på and ra sidan fjärden träf
fade vi på en rtlk, som slagit upp i gamla ~lllg
båtsrännan till Södertälje. Han var dock ej svår 
att komma öfver, men nu började den värsta bi
ten på hela färden. 

Heia BockhoJmssundet och hela farleden il.nda 
fram till Ästbrötet, en sträcka af närmare tV~1 sjö· 
mil, hade tidigare pä vintern brflkats upp af ':LI1g
bätar och nu hade denna issörja frusit ihop med 
otaliga u ppstickande isstycken och kanter och tag
gar. Så länge det var ljust, gick det väl all att 
taga sig fram , men vi hunno ej längre än till. micH 
för Ekerö kyrka, då det blef så mörkt, att vi ej 
kllnde se att läsa kartan. Och llär vidtog en yt
terligt triittande färd öfver iskanter och gropar 
ocl1 små släta isOak, där vinden, som nu kom ptl 
lejringen igen, gaf oss fart, Stl att vi måste bromsa 
med ispikarna. Hur många gångcr vi föllo 0111-

I<ull, kan ingen af oss göra reda för. Langs lllid
tell af farleden hade en råk slagit IIpp i f. d. ång
b!Jtsrännan och vi hörde hur vågorna plaskade 
och isbitarna klirrade, men vi kunde ingenting se. 
l närheten af Slags ta holme mötte VI en fotgän
gare p~\ isen, och af honom fingo vi veta, att det 
var omöjligt att på norra sidan af ångbåtsrännan 
taga sig fram till Stockholm, em<rdan det vore öp
pet vatten från Drottningholm in till staden, men 
om vi lyckades ta oss öfver rännan till södra si
dan af farleden, skulle vi kunna komma längs 
södra landet ända fram till Ekensbergs varf. Ptl 
tillfr;igan om det någonstans vore möjligt att pas
sera ångbåtsrännan, svarade han, att detta läte sig 
göra »midt för tegelbruket», men någon närmare 
beskrifning på »tegelbruket» än att "det ligger där 
boda nånstans » l<LInde han inte liimna. Adjö. 

För att emellertid ej i mörkret åka förbi den 
kanske enda befintliga iifverfartsorten sökte vi oss 
ut till rännan och följde f0rsiktigt längs densamma, 
försökande både här och där att komma iifver. 
Men länge förgäfves. Ti II sist när vi nal kades 
Kungshatt kröpo vi iifver ett par isbitar som kilat 
fast sig i rännan . 

Från Kungshatt hade vi jämfiirelsevis mycket 
god is hela vägen fram till 11l,'ilet och vinden hade 
nu dragit sig till fullt akterlig, så att Wrden gick 
både ledigt och angenämt -- höll jag på att säga 
Fullt så angenämt var det dock icke, ty vattnet, 
som på grund af tövädret samlats i ansenliga 
massor på isen, skvalade och sprutade om fötterna 
på oss och det var kt)mplett omöjligt att se 0111 

vi åkte på is eller på vatten. 
Vi åkte också i spriåd ordning för att Mrnin

stone ej alla tre samtidigt gå ner oss, 0111 vi hän
delsevis skulle råka på något hål i isen. 

När vi voro nära på framme hejdade vi oss 
plötsligt framför en udde som stack fram i 
farleden. Jack påstod att vi skulle åka till vän
ster om l[dden, och Pelle ville till höger. B{lda 

påstodo sig vara fullt säha på sin sak oc!; ja • 
som inte hiltade där alls, var mest böjd f Lir • 
slllta mig till Pelles åsikt. Då biet Jack arg' II 
gaf sig ensam i väg ,}t sitt h~IlI, d. v. s. at van t 
Pelle ~lkte till höger OIll udden, och jag stod k\ . r 

ocll ropade pet delll bägge två att h~inda hvad ;1.1 

hända ville så skull e vi ej skiljas e'\t. J:1ck S""I 

iir den envisaste af oss, hörde inte p.'l dd (',r 
utan fortsatte; Pelle, som är fogligare, vänd e m, 
och när jag S{lg honom komma i llliirkret ~a1, 
jag i gång för att följa Jack" .. Jag såg Pelle ram 
och skrika och sä försvann allting ... Jag kän 
n[lgot vMt och kallt rundt om mig och kun d i 
genting se, kunde inte andas. NHr jag kom up 
igen - ty jag hade gMt ned i Cll br l\'ak 
simmade jag tillbaka till iskanten, SOI11 var en ha: 
meter tjock, och med Pelles Iljälp var j ag gel13-
uppe på isen igen. Nu fi ck jag veta hvad .U 

inträffat. Pelle hade stuckit ned ena bell t i 
fi skehåt och därvid ramlat omkull och skrap t I 
ett ila1ft kilo skinn af benet -- där~lf hans gnU
hojtande - och samtidigt hade jag {tid ned i br:l!T -
vaken som var alldeles ollliijlig att se i mörkr· 
Jack hade LInder ocl! efter v~lrt parlamenter:m 
utanför udden ::lld tatt förbi samma vak utJn a
ha en aning om dess tillvaro. 

Emellertid kunde vi inte stå där p{i isen hel 
natten utan åkte till vänster om udden - el nn 
gflng förbi vaken - och efter ett par mi nu r 
gingo vi i land i närheten af Ekensberg kl. 7 . n . 

Efter c:a 20 minuters promenad pil bott n
lösa viigar kOll1mo vi fram till Gröndals villa'- arr· 
hälle, d~ir vi fllnno en ;hlgslllp färdig att q~i in II 
sladen. Naturligtvis begagnade vi denna I 'c:kli 
tillfiillighet, och efter yttcrligJre 20 l11inut c~- . I 

vi Mer hemma. 

Alla 

Ä. F:are 
böra deltaga eller öHskas som deltagare 

Kappseglingarne 
Söndagen den 1 Ju li 

kl. 8 f. m. 
Angbåten ligger vid Nybroplan. 

M edtag matsäck 
och 

Seglarehumör. 



ELER TRICITETENS 
IIELANDE KRAFT. 

De inlress~nl~ sle uppellh~relsefnrrncrna 1,M 
clcklril'i1 etcn gifl';] s'g' liUkiinnn. dil den amändes 
till alllilltlra nc.l , bllla de ~.illk""mar, som nngril,n 
l11iinl\i~kn krnJ.>pc n . Rålt lillru",1 R/,s ',mc! (ii r III 11 ,. 
e!e!.·lricild l'l/. bol o de fle.~t(( lli',·äj.,,~ III; ',. /II d"f/a 1..,'0 
ni,, /.-r, lir/ol/drn, d,'n sl ,·id .. ",· odt i ,'r!.illl,'r ?lytt IiI' 
i af ·~ i1thl(j1ll (fllfl ripl/.o 01'[1011. Dr>t 111·al,·tiRka ocl, 
på /ll'l I' lI slarpli!Ja fll'IlIlr/ el ' ti/lfI''''''ar/e 1.-J'(jpjJsba l teri , 
SO /ll vi tillbjuda dr s t aga "cll lidanrl,', {ir 

OUFF'S LIQU EUR WHISKY D:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
lACLEAY DUFF & eO,t Glasgow. 

Många olika sjukdomar ~ilsom Alt-miin. o,:h 
"Kel'vös svaghet, Rlml/i.ati~m, Gikt, Rygg vilrk, lluf'/ 
viirk, SjU/'- odt L ef verliclan,!en, Kännos,illh lomar, 

alla 8 , k. z;er.~o,!liga ,~i lthloll/(/.1' III . fl. lidandm }/(/.(1I0, bolats genom 
elektricitetens infiytande (l ·tll/. (J,'lIa viil'ldsbaömda !.:I·oppsbatteri. 

t'agtr hos 

08S ' lJ:1' Sandms H ert'1I1e:cbaUI'1'i ar ou/,n'rtriiff'((dt,. det är all
.. milol erkäudt all vara det bästa och mes t praktIska kropps

bult.et'i fOr lie mhehallLllin f!', som finnes att tillgå . ,Jler~'tl 'e~. iii' 
i[]J'eg-islrel'lldl i Kuu f( 1. Pateut- och R egis trerioverkeL och endast deJ 
{Jllt!."I'iet ii1' lIIii,.kt , D:,· Sandens He1'culex , ii/' det äkta. 

GRATIS ' Närmal'l~ 111111er~'iil le1ser ulli!:ående d!'nna eleklr j~ku bem
•• behandling erhallus I dc af ]);1' Scutden Ulglfotl höc

kema, • Vii(Jetl till hi1l8a~ och .,sf1l1·kct och m andom .• Deo 
mr~til liln lld ;J. heskrjf\'er LIe flesta sjllk(llJ mar och rätta sältet nlt bo :a 
L1esamrna, den nndm är en !-(od I'iigledare fö r sva ga, nervösa män. 
Båd(/. dl'S8,t viirdetitlia. bucke/' siindas allde/t!s (ritt m ed 7Joslen, 0 11/ 

II{(I/III (Ich (/I/1'(,ss in"iind!l8 liil 

'FInd. :Rfberg. 
112 och '14 
buteljer. SANDEN ELECTRIC COMPA Y, 

Riks. 17 38, Alhn. Tel. 70!)4, 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm. iks, Te1.2159 . 

PllU • 
STOCKHOLM 

74 o. 76 Dpottn i ngg atan 7 4 o. 76 
(Hörnet af Kungsgatan) 

Aidclning för 

Finaste HERRSKRÄDDERI efter engelskt mönster 
Afdelning för 

Fullständig HERR EKIPERING 
S pecia lite ~ 

H attar, alla sorters Underkl ädep, Bättre Sko
don. Reseffek ter, S äng-, Res- och H ä.st

filtar Dl. m . 
Afd elning för 

Eleganta och verkligt välgjorda bättre HERRKLÄDER i största urval. 1$ 
Sport- och högtidsdräkter samt hvardagskostymer. 

Regn- och öf erplagg m. 111. sanlt bättre Gossk åder. 
Förstklassiga p r i ma varopl * Billiga bestäDlda ppis erl 

http:viil'de(n/.la
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för I d rott och Skytte, 
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Allm, Tel. 7249, Riksle!. 44 63, Redaklion.lid : Helgfria dagar kl, 9-11 f , m, Ju li 19 
Utkommer med 12 nummer om aret . 

»FEMMA N » FÖR BABORD,3 HALSAR, 

MEDDELANDEN FRÄN STYRELSEN, 

Amatörfören;ngens dragkampspokal f'ih' sl.oZnngdoO/ 
yid' ,len/lll ,1/,1 ng till S tockholms Realliiro/'I?I 'k, 81)/1/. 

lIIiJlle Söde/'out/mllrna II/NZ dl l,' r((1'l.iyl. , 'lJiil/.'('i,ä la,lJ, 
1)/'11, /ilir allt"II, II/j.,is l ä 111 1/1 et/. IIi' j'iirPllli1.l /'ii/' Wfl.lIll 
I rti'OvI'rl"' l1 i'm"zlilll, 

Styrelsen har beslutat, lit/. j'iirenill,ljw i tiU,P(. 
IIIC" / iil'egllel/(le ,1/' skall l/el/I/go i sl.jl//n i ll!fPlI om 
(;ii/ r,UQ/ '.r!SPO!.-r"I'l1 , 111Pli vlllp/. r/(' de 1'1781.'ilrla r elil ~k?Jt
ll/ 1' /11', Salll " l.jl//krJl /ll llilfhl ii!/ I' r alf lItSI', l/fIl ' iil//1u 

, ej gkell, 

Intresset för den fria idrotten iJlom /,iil 'e llingf. J1 

iiI' i s/II/.'kl ,~ ti,rJ(/l/Ile" ,Nit ha/' 8IYl'(: I"' I:n be"!/1tllt a/l 
IlIldl'/' ,,<olJI.Il1l'(rmii l1o(/en l l/ L'id s1.jutbanan al/o/'dna pniing
tl'i(fillgoj' i 1'ri(l id 1'01 ie'/' nr!. (iiI' dessadilvilliyt Illa/?
ordliu ! 8 priser till dl' t/'e I!iista rdl-I'ollnd· lll r.inill' /1, 

l'ri"ei'lI u hestä (I/' blif/are till I'esp, 10: -- , :J: - or1l 
,'1 ' - 7.'1'0/1 0'1'8 n 'il'de (Je" bli!'F(( eve/Il, (" " 'fI i 1/1(( /1. at' 
I.',)t ll.l/II r e. Villl':IJ/',"1I1I't!"Uer 11 /11,1(( ,,, ej. T ,i(fi l lfJfIl' 1711 

iiya 1'11111 et tö~jande dagar,' d. 8 juli: hijjl llw}Jj l , /tj, 

spräng, kltlstötnir/'Yi 'd , 15 juli: It'este,ll s8präll!l, !.-/(/. -
ningj d, 2.'2 j uU: sta/hopp, dislwskaSI'IIill!}j d, '!! / • 1 
lii/1,rJdsjJrång, ''1~illl.ka i! lllin!}j 17, 12 fl 1I,1jI( ," t i: s i l l, 
tl'estegs~pl'ång, diskusl,;o8tniugj el, 19 aug l/8ti: höjt/lll} 
spjll (.1.:ctstniHg, 

Allt enli,qt Hilcs/'ö'rbnndets 'l'er;Zell1entell, 
FÖl'sl e /ltan i lwalje t iifling el'h älter l i l.'a 

poiin-,q som rmtalel deltag,l'l'(} i IhmSIIII/.II/{(, 0/1,7" . 
PU poiiny J/lind/'l: etc, - ] :a [iris tillraIler Iiitf", 
merl fl t?sl.rt s(/lIlIlI1l/1.l aflr/fI poäng, :2:r1rCt pris " ii,' 
etr', 

Landstormsbefäl, sr1.dil I:leoe l' l'rån bli ';" , , ' II " J! 
1.')0:; som i ,leJt Il/!. jJIlyäellde kursen, hriII.'" jj • 

rl p. liagn i Ile s/om ( r.iltf;jäl/stöl'rrin!/lH'lll/. i ij ,~ft 1'1/" I 
den /,I} --21; septclllher delt. r( är, ljehagar1e ," 111 1111111" -

å f'r! III'~ ' onsdagen den :! :; innevarunde '/lIIII1" t! " 

I? , III, ('ö/' (flt erh ålla Ilel ar de åtgärder, l,r;lliu r 
flits (ii)' alt ofi!w la 111;Uli.y!tP/' ldirNr, ii(all " ol/ ' 
ItI1deriecknrt /,r(t/ltsliitlnill.l/ till ('he/ en !,;jr Jr ' , II /' 

r!1!ZlIi',gen angåel/de IleuIla. sak, 
SturU tOlm den 13 juli 1.900, 

HlIli!!t upp, I",,,, 
A :ct:l W(//,/ ,,(.t/{ , 

>KAJ SA ' STRAX EI:TER I NSEril.l :\(i 

http:be,,!ui.at
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NYA MEDLEMMAR: 

Aktiva: Bankir G. A. Kyblberger, Riddareg. 29. 

» 

" 

" 

" 

Löjtnant R. Jobansson, Bank A.-B. Stblm 
Örre NorrL 

InlYeniöl' Hjalm. Andersson, Djursbolm. 
B;ggm. Fritbiof Dabl, Östermalmsg. 62. 
llyggnadsingenjör A. Perslow, Rensgat. 19. 
Disponent J . Jeansson, Hallbergs Guldsmeds 

A.-B. 
GrossbandL enrl O. Al'I1beim, Jakobsbergsg. 16. 
Gl'ossbandl. Carl Söderberg, Skepp bron 24. 
GrosshandL Ernst Mntbison , :Xorrtullsg. 8 A. 
Civilingeniör Frank Hirsch, Klara . 'ödm Kyl'

kogata 13 A. 
Tnndläkare Ivar Sune, Stockbolm. 
GrosshandL BerLbil Tborssell, Tegnergatan 14 . 
Veterin[tr Tborsten Segel berg, Stblms Stads 

Kreatursstallor. 
GrossbandL A. R Sundström, Nybl'og. 39. 

S. A. F:S KAPPSEGLING. 

H~de vårutfärden icke lyckats att samla n.l
(ron större kontingent cleltagare, Srl tycktes de af 
IlIrottskom mitten anordnade kappsegI i ngarna i sUlllet 
omfattats med desto litligare anslutning. Vid 
anmälningstidens utgång kunde noteras icke mindre 
än 20 stycken deltagande båtar, hvaraf stiirsta lIe-

~SAN TOY» f'AS"ERAR MÅJ.J.INIr.N . 

»Oh:MGi LANGE - STARTAR. 

len kunde räknas bland Stockholms segelflottiljs 
bästa och modernaste båtar. 

För ett rifvande byigt väder, som härdt priif
vade rorsmäns och beSättningars krafter och kall
blodighet, gick kappseglingen på söndagen den I d:s 
af stapeln. Amatörföreningen är ju egentligen icke 
någon segelklubb, men ingen god idrott är ju för 
föreningen främmande, och då åtskilliga af dess 
medlemmar äro ägare till ypperliga båtar och dess
utom själfva veta att som skickliga amatöryachts· 
män föra sina skutor, så ligger det nära till hands, 
att under säsongen anordnas någon gemytlig för
eningskappsegling. Och denna kappsegling präg
lades af godt gemyt lika mycket som af god sport 
och godt »yachtsmanship». 

Vid tiotiden på morgonen voro redan en re
spektabel liten flottilj af våra mera kända kappseg
lingsyachter samlade vid Bogesunds brygga, dit 
ocksa .en af Transportbolagets bä tar med Amatör
!'i.)reningens flagga i topp samt med namn, heder 
och värdighet af chefsfartyg anlände. Nummer
lappar delades ut, bojar förankrades, och fram 
mot Il-tiden var man färdig till start. Banan 
var den s. k. Bogesundsbanan med start- och mål
linje vid Bogesunds brygga. Första rundning var 
vid Furuholmen med denna om styrbord och där
efter kurs mot ett vid Eolsudde vid Kummelnäs 
förankradt märke. Detta blef banans kryss-sida. 
Sista rundning var vid märke mellan Ådalen och 
Södergarn i Askrike~iärden och därifrån länsades 
in 1110t mållinjen. 

Vid första starten för klasserna I-IV klickar 
skottet, hvilket tyckes föranleda någon tvekan om
bord å yachterna, men snart är man på det klara 
med situationen, och linjen passe'ras i följande ord
ning : Sapho, Femman, Ta-Ta, Borghiid, Ormen 
Lange, San Toy, Oberon. . 

Det blef litet trängsel i starten. "Ormen 
Lange » kommer rusande strax akter om chefsfar
tyget för att forcera mållinien, men från andra sidan 
k()mmer -Femman» och lägger sig tvärt för. Ormen 
La nges p:'tpassli)!a rorsman har situationen genast 

• 

• 
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klar för sig, han vänder ögonblickligt, men stor
bommen går icke klar för chefsfartyget utan kom
mef slängandes fram öfver fördäck, sopande med 
sig prisdomare och funktionärer, som falla liksom 
gräset för liemannen. Allt aflöpte dock utan någon 
egentlig skada, sånär som på lite ömhet här och där 
samt krossade kikare, fotografiapparater och dyl. 

Borghild med sin ägare vid rodret är emel
lertid snart i teten, närmast följd af San Toy, Ormen 
Lange och Ta-Ta, hvilken senare denna dag gjorde 
en alldeles utmärkt vacker segling. Vid Furu1101men 
susar dock den stora San Toy, i det hårda, byiga 
vädret"gifvetvis utan topp, förbi och går öfver som 
främsta båt,' efter vanligheten i utmärkt trimm är 
hon helt enkelt ett af de vackraste fartyg, man 
kan se. Nedom FuruhoI:rnen få kryssarna Ta-Ta 
och Ormen Lange en fördel och börja kryssen i 
gynnsammare läge än Borghild och klassens öfriga 
kappseglare, hvilka 

märkvärdigt att hon skall gå som extrem racer
Båten är ju egentligen bygd som kryssar.e, m r 
blifvit placerad bland racerna, och det land ~ . 
dana fullblod som Enten Eller och Kajsa-H rri -
Ser man nu dessa 3 båtar tillsammans den ena 
inredd med salong men de två andra sa godt :> 

tomma, endast med ett sinnrikt nätverk af =-pal'" 
och kryss, så tyckes placeringen något ojamn 
Därför beslöto prisdomarna att låta Kajsa gå i - -
skild B klass, dock detta icke för att ställa Ila 
prejudikat vis å vis den klassen. 

I tredje starten går Hibb främst öfver linie 
närmast följd af Saphir, Astrid, och Primula. Bl b 
som var utlottningsbåt inom K. S. S. S. tyckt \ara 
en liten treflig båt samt väl i triml11 och t g I 
d igt sitt första pris. 

Astrid, hvilken nere vid 
fick sin styrpinne afbruten, 

en af märkesbatar 
visade prof pa 
fartygsege ll~ kaper . 

Vinden lag ka~' 
på, och sjön yrak , 
men inom några m -
nuter hade Il . r 
pinne blifvit isatt 
110n fortsatte anan, 
dock utan att kunna 
taga igen den fur
lorade tiden. aphir 
var en liten re i 
nybyggd bat på l 
mätningstal .: 111 red
de sig godt i J 11 . 

Primula, s m I r 
vara bortåt l I å 1_ 
ar gammal. ,e lad 
utmärkt väl och fiL -
ett extra pri ::: . 

Efter segl ing n~ 
slut samlad man 
i cn vacker ekback 

lida mera af de o
jämna vindkasten. 
Ombord på Oberon 
finner man seglen 
stå dåligt och utgår. 
Likasa är fall'et med 
Vikingen, som fann 
\'ädret vara\väl o
jämnt i sin nyeägares 
hand. Vid Eolsudde 
rundar San Toy 
flaggbåten kl. 11.50.5, 
Ta-Ta kl. 11.5~,.5, Or
men Lange 11.r,'u,', 
Borghild 12.oo.:iO, 
hvilken ordning bi
behålles till sista 
märket nere på Ask
rikefjärden, hvarvid 
dock den större Or· 
men Lange småning-
0111 passerar Ta-Ta 
med några sekunder 
u nder det att Borg
hi Id alIt mer och mer 

»WHITE» PÅ HEMSEGLING. 

nära Boge und 
brygga, och här hill
sades sälbkapet \ 1-
kommet af frihe 

minskar sitt afstånd. Det var en för sjömallnen 
ståtlig anblick att i den allt mer friskande brisen 
se de vackra fartygen med c:a 8 och 10 knops 
fart komma farande fram på det upprörda vattnet. 

Signal B, som varit hissad å chefsfartyget, går 
i däck och startskottet smäller för andra starten. 
Startlinien passeras ögonblickligen af Kajsa, tätt 
följd af Niniche. Roxane, White och Vikingen voro 
något efter. 

Kajsa både seglade och seglades med stor öf
verlägsenhet och var uppe i föregående klass 
båtar samt fick »skottet» och sitt välförtjänta pris .. 

White » hade riktigt kommit i sitt esse vis å vis 
vädret och kom som l :sta båt i si n klass, tätt 
följd af »Niniche» med "Gidde • . som rorsman. 
Roxane, som ju inte tål allt för mycket väder, Ida· 
rade sig utmärkt och erhöll äfven I :sta pris. För 
att nu tala om Roxane, så nog tyckes det ganska 

N. VOll Höpkcn, hvarertcr prisen af honum utd • 
lades enligt följande protokoll : 

Klass I. 

San '1'oy, G. A .. Kyhlbel'ger· 

Klass IV A. 

E'eglad 
tit! . 

I ' ,I 

lid. 

Ormen Lange, B. Th6rsselL. .... ... : .. 1.44.:!3 s -ond 
mätningshe.- . 

Klass IV D. 
Kappseglare. 

I:lorghild, Hj. Andersson 
Sapho, C. Arnheim ........ 
Oberoll, 1(, Söderberg, utgick.. 

-Kryssare . 
Ta-Ta, Fr. Hil'sch 
Femman, IL Pettersson .. .. ....... . 

1.45.53 2 .(\ :.. :. 3 I 
1.4~.13 2. fI.'; .. J,:3 

1,,14.;,::; 1. - , .20 l 
U,i .. jl·) Al 
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Klass V A. 
Kappseglare. 

]bx<1ne, F. Dahl 
Yikingen, A. J oLansscJJ1, nt gick 

Klass V D. 
Kappseglare. 

l.öO.13 1."9.ZG I 

Kajsa, K. Sjöqvisl. .. ... .... .. ... 1.47.12 1.5.5.20 I 

Klass V. 
Kryssare. 

White, L. Jacobsson 
Xiniche, A. R.ullllerstrull1 
Svenske, Th. Gustafsson 

Klass VI. 
Kryssare. 

Bibb, E. Maihison 

1.50.23 2.00.26 } 
1.;,9.01 2.0;~,.0 5 II 

. .. 1, .j9.Lj 2.07.56 

~.04 . 02 2.fH\ .08 I 

Saphir, A. 13ergtnall . ....... .... :U:2.-!i 2.1:2.-17 II' 
Astrid, G. Loqvist 2.22.46 2 .. 22 Hi 

Äldre b ii ia 1'. 

Primula, :M. HumiHon exlra pris 2.13.;):2 2.15.40 

Ormen Lange, sorn är en icke så Säl deles ny" , 
från FinlaJld inköpt båt, seglade godt, men kunde 
till följd af ,oklarhet med mätningsbeviset icke er
hålla pris. 

Sedan eskaderchefen tackat friherre von Höp- ' 
ken för visad gästfrihet och Sön Toys ägare, hr 
Kyhlberger, uttryckt yachtägarnes erkänsla för 
Amatörförcningen och dess idrottskorJlmitte, anträd- : 
des hemfärden efter ell i allo angenärn , ehllrll nog 
sa hård och sträfsarn dag. 

;>;INICHE o e ll VIKINGEN. 

NOTISER. 

RiKssKJttetäflingens affisch var ett bland de ti'et'
lignste plakat Yi på länge skådat. 

Hurtighet i figuren och de vackra sven~lm Pir
gel'lla , se där hvad som genast slog all [lå oss. 

* 
Nummerlappar och föreningsmärke i ett var se

nasle nyheten på S. A. F .:s kappsegling.: 
Borde mana till efterföljd. 

* * * 
Friherre von Höpicen N. von Lantingshausen på 

Bogesund bjöd S. A, F:arna ya ra välkomna nästa år, 
då han ämnade hafva en eller aunan öf\'erraskning att 
bjuda på, Vi komma! 

* * * 
Öfven Eder tillriksskyttetäflingarna, så att S. A. F. 

lyser bland de frä,msta. 

* 

Till kappseglingarna blefvo ylterligare priser stiillJa 
lill konllnittl;n~ förfogand e af följal1l1e medlemmar: 

Ing . .Rjalm. -\llden; ~Oll, B.rgg miistare FrithiQt' .Da II I 
och KUllanllUsbre .M. l'ett erssoll. 

* 
För föreningen bIet' );appseglingsu<l gen en af de 

hilligaste. Kommillen hade nekat.s understöd och CH!. 

dast ett pris nf 25:~kr:s viinie bIet' beviljadt. ~Ien 
som KOllImitten hade satt sig i sinnet att iindot:k an
ordna en treflig seglingsdag, biet' det att gå ut med 
härven och tigga ihop priser, och deLla lyckades öfver 
förväntan, tack vare intresserade v["inners hjälp. Och 
då kunde kommitten dessutom bjuda deltagare och in
tresserade fri båtresa och fri buffet suväl i bnd som 
ombord å chet:~fnrtyget. 

',' * * 
Seglingstäflingarna ville del af deltagal'lle en 

att vi skulle upprepa i höst. 

* * * 

• 

• 

" 
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Idrottsöfningar äga rum hvarje söndag vid Kaknlis 
samtidigt som skjutni'ugen pägilr. OrdmIlle platser för 
de olib idrottsgrell <\ rnn finnas och en hel del idrotts· 
attiralj, sasom kula, spjut, discns, ställning för höjd
och stafhopp, finnes alltid tillgänglig. 

* * "' . 

Skjutning hrardagseftermiddagar. S0111 många af 
föreningens medlemmar under sommarmånaderna äro 
förhindrade komma till skjutbanan på söndagarna., blif. 
ver skarpskjutning en h vardagseftermiddag mellan kl. 
omkr. 5- 7 ,~O hvalje vecka. 

. Ring upp, senast kl. 2 e. m. hvarje onsdag, Österm. 
43 69, och Ni får veta, hvilken dag skjutning liger rum!· 

pen första poängtäf/ingen i fria idro tter, d. 8 
,juli, k<}llade 5 man till start. I höjdhopp och längd· 
spräng segrade Hob. Ahlin med resp. L ~)O cm. och 
;) rö CUl., i kulstötningen stötte Ivar ::lune ; bäst llled 
1-1,22 111 . Herr Ahlin hoppade dessutom meå staJ 260 
cm. och skulle alltså ha varit berättigad erh:1lJa icke 
mindre tin 3 st. villkorsmedaljs1'. Öft'igu t1Lflande 1'01'0: 

Axel vVahlstedt., E. Uggla, S. Svenson. 
Väl mött nästa gång! -

* 

Föreningens medlemmar tiro inbjudna till l(1I1/1"~ 
/loll/ls Sk!Jtlegil!,>., tliflingsskjutuingllr vid skjutbanan il 
KlLrlbergs djnrgiird d. ~ 1 och ~l juli l DOG. ..'.\.ulllUI 
ningstiden utgår kL l e. III. sÖlldngen d. 2:2 dennes . 
De~ :; utom har iubjuclan ingfltt till Stotkhol/llS Central
skytteförenings skyttet'esl den 29 juli. Allllliilllings
tiden u (,gitr s:\.ml1l11, dag kl. l e. m. lJrogralll lil! 
båda täfiingsskjutningarna fillnes hos . intendenten. 

* 

Ungsocialisterna i Sala tyckas var3 ena sköna 
pojkar. Deras senast.e bravad lir att t'Örklo1'(t. rlen 
frivilliga sl,'ytteröJ'eZ"en, i blockad. Friickare tillta er hal' 

. • b . 

mm, nog lllte på länge hört talas om. Visserlierell de-
mentera l Salnticlningarna notisen, under förklaring at t 
det endast var en liten del af socialist erna, som fÖrkla· 
rade den frivilliga skytterörelsen krig, men borde icke 
dyli-ka- iJOjkaktigheter bestraffas, låtom oss sliga, 'med 
den gamla hederliga risbastun och det grundligt ~ Lefve 
prygelstraffet! 

'" '" * -

Till de stora skyttetäf/ingarna i N orrkÖlJincr har 
f 

. o 
från öremngen . anm~ilts Löjtnant Fr. Schal'lau och 
Fabrikör E. Drewes. 

Lycka på reSll n! 

MEDDELANDE FRÅN SKJL T , 
MITTEN . 

l. Sedan S. A. F: s styrelse besluta. a t ~ 
äfven innevarande år skall deltaga i tafli 
Göteborgs skyttegill es vandringspokal 
skjutkommitten i uppdrag att vidtaga an::: 
detta besluts verkställande, har skju tkomm 
sedan nu anmälan till tätlingen gjor ts. b I 
uttaga de fem skyttar (med 2 s upp}(~an er 
skola täfla för föreningen, på så sät' , a • 
skyttar, hvilka i sina senaste 20 v:lnl iga preci::.icm~ 
serier på 300 m. (skjutningen d. 2.2 j uli 
nad) uppnått högsta sammanlagda resulta 
till föreningens representanter. Till des::-a:: 
ter utses de två skyttar, hvilka vid nämn 
ning komma de ordinarie pokalskytta rna 

II. Anmälningstiden till deltaga n e i 
Riksskyttetätlingen 1906 utgår den 2 jul 
S. A. F:s medlemmar senast d. 17 j uli ' 
mäla sig antingen skriftligen till sekreterar 
adress Stockholm eller anteckna sig å Ii . 
tendenten. Program finnes hos bådadera . 

Afgifter: 
För deltagande i hufvudskjutning n '. -

» fältSkjutningen 
» »" Skjutningen ä 600 m. 

Afgifterna skola bifogas anmälningen . 
dare " Svensk Skyttetidskrift n:o 27 fö ' 

ÅRETS RIKSSKYTTETÄFLI~ G 
Skytteförbundens öfvcrstyrelse har 

hallet sammanträde beslutit utfärda ffJIj. 
stäl1lmelser för ' årets riksskyttetäflingar : 

Täflingen är beräknad att ärra r um r: 
med ti sdagen den 21 till och m~d -' nd 
26 augusti å skjutbanorna vid Stora -ku 
näs ocll Rosersberg. 
. Berättigad till deltagande är Il, rj 
I första, andra och tredje klassen h\'ilk 
sig inom föreskrifven tid samt tillhi)r fri\ llh , 
förening, som åtojuter understöd af 'c 

Vid täflingen komma att anvä l1da:. 
ni.n~s ~atlor och figurer, enligt program 
fn vIllIga sky ttefören i ngar n as verbam h 
med undantag däraf att för underlättand 
arnas sä rskiljande den vanliga sk )Itallan 
ringad och figurerna i fältSkjutning ch e;' r -
ningar likaledes ringade. Vid 600 m 
ningen kommer att användas den i I r 
skjutinstruktion fastställda grupptatl 11, n n 
med endast en figur samt indelad i 20 cirkpl~n1n" 
ringar, af hvilka den innersta ringen n 
meter af 55 centimeter och afstand t m 1 n 
och en af de öfriga ringarna 3 centime 

Täflingarna komma att indelas i I 'ra I w 
af~ e lni.ngar, nämligen hufvudskjutning, - p 

SkJutnIng, ex tra skjutningar och gruI'P;:,' 
I Il ufvudskj U tn i ngarna u tdela::. in 

klass anmälningsafgifterna i -in helhet nI r 
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i de extra skjutningarna skyttarnas insatser. Där
jämte komma sannolikt äfven pris att utgå af stats
medel i hufvudskjutningarna, äfvensom i 600 me
:ers-skjutningen och i fältskjutningen. 

Tillsvidare kan elldast meddelas att die tre 
första prisen för hvarje klass i hufvudskjutningarna 
samt i fältskjutningen komma att utgå med föl
jande belopp: 

I hufvudskjutningarna: l:a klassen: l:a pris 
:200 kr., 2:a pris 150 kr., 3:e pris 100 kr.; 2:a 
klassen: 300 kr., 250 kr. och 200 kr.; 3:e klassen: 
400 kr. , 350 och 300 kr., samt att de lägsta pri
sen i hvarje klass icke komma att understiga 20 kr.; 

i fältskjutning: l:a pris 400 kr., 2:a pris 350 
kr., 3:e pris 300 kr. 

Vid fältskjutningen utdelas till det skytte
törbund, som uppnått bästa resultat och enligt be
stämmelser, som framdeles bekantgöras, det af d:r 
.\. Kellgren till främjande af fältmässiga skjut
ningar skänkta vandringspriset. 

I gruppskjutningen mellan skytteförbunden L1t
gijres första priset af- ett kontant belopp af 1,000 
T. , skänkt af Nordiska metallaktiebolaget i Västeras 

Som ledare kommer kapten A. A:soll Murray 
att fungera. 

FÖRENINGENS ANDRA JETON
SKJUTNING. 

I enlighet. med åretH pragram ägde föreningens 
Nnrlra jetanskjut,ning' å gevär ach enhamls repetervapen 
r u m sö ndagen den 10 jUlli vid ' Kakniis. I den

m IlIlla, lleltoga eLt trettiatal skyttar, af hvilka en 
el da ck ej lycka.des kalIlIllil till det resnitat, sam be

r~if .tigar till erhållanlle at' jetan - - för brons- ach 
,i lfveljeLan resp. minst 3ö och 45 poi.i.ng -- delvis 
beraende på de starka kastv,indar, som kamma mkt 
l'ril n sidan och betydligt försvårade riktpunkteIls ta· 
ga nde, helst i den ståeude ställningen . 

Vid skj11tning lUed gevär eröfrades 
Sill'uIJljeto/l. af: 

nJieersvolontär A. Gyllenkrok 
TI ispanent E. W. Lindewald 

för uppnådda 47 

. 'i.' rgeant S. Svens an 
Kanditor 'r. Hultgren 

Bl'onsjeton af': 
-!llJten '1'. af Klercker 

nataljonsliikare A. Wahlstedt 
Kapten H. Stålhane 
t"uderlöjtnant A .. WattralJg 
Kontarist K. V. Skeppström 
lt daktör P. PaluJ. 

Vid skjut.ning Illed revolver 
Sit/varjeton: 

Kapten 1'. aJ Klercker för 29 cm . 

» 47 

» 

» 

» 

» 

46 
46 

43 
42 
40 
37 
37 

poiing 
» 

» 

» 

Öfningsskjutning med r~yolver och pi~tol äger 
rum samtidigt 'meq skul'pskjl.itningen vid Kaknäs. Sil
viiI vapen soiTl [unmunitiol1 tillhandahålles medlemmar 
. ~kjutbanan. 

Anslagsherättigade. 
Följande medlemmat' hafva inam föreningen inne

varallde år lossat minst 50 protokollförda skott: 
l~edaktionssekreterare E. Boström, Bataljonslä.kare 

A. W ahlstedt, Löjtna~t ~: A:son Uggla, Handlande 
P. Langborg, Tandläkare C. R. Sandbel:g, Kontorschef H. 
\i\'. Langborg, Ingeniör J. A. Lundegren, Grosshand
lare A. Hamnq vist, Tandläkare N. A. Svensson, Kam
rer O. L. Bart.helson, Tjlinsteman ' L. Schi.lcker, Civil· 
ingeniör O. Stendahl, Kontorist L Stendahl, Ofl':svo· 
lontär A. Gyllenkrak, SLuderande B. P1\,hlson, Sergeant 
G. Reuterskiöld, Lagerchef A. Hessler, Kontorist I~. V. 
Skeppström, Studerande E. Hildebrand, Studerande:M. 
Matton, Studerande G. Anderssan, Ka~torist H. Ohls
son, Redaktör P. Palm, Ingeniör G. Ericsson, Nota
rie R. Ahlin, Handlande G. Langborg, Studerande G. 
Heijkenskiöld, Med. Kand. N. Möller, Kontorsbokh . A. 
i\lIild, Fabriksidkare A. Ljunglöf, Skådespelare A. Hult
man, Studerande B. Lillieskiöld, Ingeniör P. E. "Yes
terberg, Ingeniör O. Holm, Studerande C. Bräkenhielm, 
Ingeniör W. Nan'bin, Kontorschef N. Non'bin, Stude
rande T. von der Burg, St.uderande L. Norström, Kon
ditor T. Hultgren, Ingeniör L. Löppert, Kontorist '1'. 
::ltt1II1e, Studerande N. 'l'in\n, Löjtnant A. Wattrang , 
Målaremllsbre J. Hjelm, Sergeant F. Eriksson, Fabri
kör G. Crafoord, Ingeniör C. G. Nyström, Notarie n. 
Engnell, Löjt.nant Grefve Cronstedt, Köpman O. EH
strand, Sergeant F. Österlund, Kontorist J. Strandberg, 
Med. kand. L. Möllet·,· 

»PRIMULA » OCH »ASTRID». 

J. L. Friberg 
Guldsm'ed 

80 Drottninggatan 80 

P-risbägare oeh Pokaler . billigt. 





DUFF'S LIQUEUR WHISKY 
~ACLEA y DUFF &: Co., Gtasgow. 

ONCHENS BRYGGERr AKTIEBOLAG, Stockholm 

rekommenderar sina tillverkningar. 

Besök 
auritz Widforss H. A. B:s 

1

31 
nya stora utställningslokal 
3{Ial'a6ergsgalan 31 

Största lager af 
Gevär, Jalgt- · och Fiskredskap, 

Sportartiklar, Ammunition, 

Fyrverkeripjeser, Salutkanoner, 
Sandaler, Sweaters, Gummistöflar, 

Skor m. ITI. 

co 
t>-
co 
tt') 

I 
<f) 

-'" 
~ 

ELEKTRICITETENS 
HELANDE KRAFT. 

De inll'ess:mlnste uppenharelserormerna hos 
elektricilelen g-il\a sig tillkännn, dTi den användes 
till .att lindra och· bota de sjukdomar, som angTlpa 
människokroppen. Riitt liUfiJrrl R.'/811'lI1et fiJrm<lr 
elektl"icill'll'lb hol a df' flesta. nl'rcö,WI. och mänga l",o ' 
niskf< lirlW/flm, den stiil'k"I' och inr/jlllel" nytt lif 
i af .~jl/.kdolll a-rl(lI·ipl/.o org((lI. Dr-t JlI·a.kti.<l.:a (Jch 
på 1;e!cl!."kapli(l(l (l1'1t11der ti/!ted'wle kl'oppsbal/eri, 
-'1)111 vi lillbjllda· de svaga och lldrmrll', iir 

D:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
Många olika sju klIomar sftsom Alliniin och 

ServOs sC({.(fllet, RI'umatislII, GU .. !, RY(I.f/"iil·k, llöft
!'ii rl.·, Xjw'- orh Le{rel'lidanc1en, J( vinn osjukdl)/lw'I', 

"lla. s. k . llen'Ullli[/1t ,~jHJ,;d01I/{II ' 'II. f/·. lidonden halva bo!a{.< f/Im om 
delo·lridll'l"il.'" infl!Jtande frän det/o ·cilrld"b .. i·umda kroppsbaltl'l'i. 

- . 
OBS ' D.:I· SOllllens HI!I'clIle:/:boltai iiI' aii('·ertl'iifl·(tdt,. del är all

.. mant. erkandt :llt \'ara tlel. basla o('h mest prakllska kl'Opps
batteri ftl!' llembehal\lllin~', som finnes alt tillgå. .lle1'clllex> är 
inrep:islreradl i Kllll!!1. Patent- och Registreringsverket oeh Imr/as! dl! 
fJolleriet ii,. llIiil'kt • D:1' 5andens He1,cllle:.c, iii' det äkta. 

GRATIS ' Närmar~ undel'rälleber ang.ående d ~ml1l elektri ska lIe111-
.. heha1lLIlIIW erhallfL'3 I tic ul Da' Sanden 1I1glrna bOe

kemu: » Viif/en ·tillhiilsa. och .Sly·)'kn och man{Zom ». Den 
I'Or,l.lliilrtllll:l hcskril'yer de lIesia sjukdomar och rälta RiiLlel nJI bola 
,'kS:1 1111 Il a , don ulldra iii' en g'od vägledare mr s\'aga, nervösa män. 
fjät/fl I1,'-'SII. riinlrfulln !Jij"ker .,·iil/a((.s al/ddeR (rill 'iIIl'd 11O.<lell, 0111 

II({)IIII (1(:" mll'l"'s in,·iinr/a.' I ii! 

SANDEN ELECTRIC COMPANY, 
A'lm. Tel. lO!)". 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm. Riks. '1'e1.21 G!). 

J:ager hos 

Jlnd. ~~berg. 
Riks. 1738. 

112 och 114 
buteljer. 

Gustarson & Påhlsons Boktryckeri, Stockholm i90G. 



organ 

för Idrott och Skytte. 

Redaktör och ansvarig utgifvare: G. C . GUSTAFSON . N:r 
E xpedition och Red. adress: Dav. Bagaresgat. 3. Stockholm. 

Allm. Tel . 7249. Rikstel. 4463, Redaktionstid : Helgfria dagar kl. 9-11 f. m, 

Utkomm er med 12 nummer om året. 
Aug. _ -

På väg till täflingarna H elsi ngfors. 

Från vänster till höge .. : Ahlin, Moe, Wallerstedt , Toren. 

~===~ 

MAURITZ WIDFORSS H. A. B:s nya stora utställningslokal, 31 Klarabergsgatan 
.... Stöl'sta lagel' af Gevär, Jagt· och Fiskredskap, Sportartiklar, Ammunition. Fyn-erk 

Salutkanoner, Sandaler, Sweaters, Gummistöfiar, Skor m. m. 
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MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 

Styrelsen har beslutat att den 23 sept. anorrlnrt 
prissh:ju.tnillg föl' de medlemmar, SO,'II till denna tid· 
punkt u.nder året sl.jllht sig anslagsberättigade. Ingen 
insatlJ. P.risen utgå i {orl/! at s ilfCf1rbagare : 1 pris 
åt 1:a. klass skyttar, 2 pris rit 2:d1'CI kl((.ss och 3 pris 
åt 3 :(Ue 1.:l((.s8. 

NYA MEDLEMMAR: 
Ständiga: Ryttmäsbre Frih. Hans von Essen, Strand· 

vt1gen. 
Stadsmäklare Erik Werner, Regerings· 
gatan 10. 

Aktiva: Löjtnant Nils Magnus Arvid Hederen, 
I. 26, Rindön, Vnxholm. 

» Kammarskrifvare Edvard Nordlander, 
Högbergsg. 37 B. 
Ingenjör Birger Josef Rnhm, Jungfru· 
gatan 12. 
Målaremästare Carl Emil Consbntin Sun· 
din, Brunnsg. 16. 

» Notarie Lars .Tohan Vendelin Holmberger, 
Hornsg. 100. 

" Handlande Carl Jarl Ericsson, Horns· 
gatan 100. 

» Disponent Gnsten L. Jonsson, Norrtulls· 
gatan 73. 
Kontorist Curt Herman Theodor Benc];ert, 
Regeringsg. 63. 
Herr Carl Ivar ,Jacobsson, Birger Jarls· 

gatan Hi HI. 
Passiv.' KontOl'St;bef Erik Johan Helge Herman 

Holmgren, Flemingg. 5 IV. 

Anmäldt utträde: 20 ,1, E. o. post.expediWr Karl Emil 
Moberg. 

IDROTTSFESTEN PÅ CIRCUS. 
Styrelserna för Stock/wlms Amatörförening 

och för Kungl. Ll/regementets dragoners idrotts· 
och skytteförening hafva beslutat att i Circus el 
K. Djurgården gemensamt anordna en större bazar 
i förening med tombola, konstridning till häst och 
'Velociped, gymnastik, fäktning, sång, musik etc" 
för att darigenom skaffa respektive föreningskassor 
behöflig förstärkning. Festen skall aga rum den 
9, IO och II november, och uppmanas S. A. F:s 
medlemmar härmed på det allvarligaste att på bästa 
sätt bidraga till ett lyckligt resultat. 

Undertecknade, gelleraikommitterade, hafva 
därför tänkt sig att någon af de första dagarna i 
oktober tillsända hvar och en af föreningens med· 
lemmar ett kuponghäfte inträdesbiljetter till ofvan
nämnda fest, hvilka biljetter medlemmarne i sin 
tur torde afyttra ti\.l vänner och bekanta för ett 

pris af l kr. pr st. Häftet, som innehåller 10 st. 
biljetter, tillsändes medlemmarne pr postförskott. 

Medlem, som utlöst dylikt häfte har att hos 
generalkommitteens sekreterare Herr Per Lang· 
borg gratis afhämta ett märke som berättigar till 
personligt tillträde till Circus under alla tre fest
dagarna, dock icke till arenaföreställningarna. 

Skulle medlem icke önska utlÖsa omförmälda 
häfte, torde han därom i god tid gifva under· 
rättelse till Herr Per Langborg, Idrottsmagasinet, 
Birger Jarlsg. 5, där äfven ytterligare kuponghäften 
finnas att lösa. 

Stockholm i augusti 1906. 

E. lvel7nan, kapten, 
ord!'" 

utsedd af S, A. F. 
E. Alb:son Uggla, löjt., 

skattmästare, 
utsedd nl' K, 2 och S. A. 

A. Hultman, premier<j.ktör, 
vice ordf 

ulsedd af S. 'A, F. 
Per Langborg, handlande, 

sekreterare, , 
llt~edd af S. A, F, 

DEN STORA SKYTTEFESTEN. 
Under föregående vecka hafva de stora Riks· 

skyltetäflingarna pågått under tillslutning och un
der arrangementer, som lända hrr deltagare och 
arrangörer till största heder, ja, jag hörde en af 
mina bekanta, som varit i tillfalle att se de stora 
nations- och skyttefesterna i Schweitz, säga, att, 
fortsätta vi så, och lyckas vi arran~era efterföljan· 
de fester i proportion lika stigande skala, ja, då 
dröjer det förvisso icke länge, förr än vi kunna 
räkna skytteveckan som en nationell högtidsvecka. 
Ett glädjande bevis på en praktisk blick hos de 
ledande var att låta skyttarne komma i närmare 
beröring med idrott. Idrott och skytte böra gå 
hand i hand, och jag tror mig godt kunna förut· 
spå, att detta korn kommer att spira upp till ett 
förvånande resultat. 

Arrangementen för denna stort anlagda sky t
tefest ha varit utmärkta. Idrottsparken, hvilken 
varit själfva högkvarteret, visade sig från sin basta 
sida. Stämningen har varit den bästa, skyttarna 
ha gjort ett synnerligen godt intryck på Stock· 
holms invånare och ha å sin sida af alla tecken 
att döma funnit trefnad härstades och varit be· 
låtna med de anordningar, man vidtagit till deras 
nytta och nöje. Man kan med fog säga, att intet 
enda missljud förnummits under de dagar, som 
skyttetäflingen varat. Anslutningen har varit tre 
gånger så· stor som vid närmast föregående riks· 
skyttetäfling. Och sist -- men icke minst - Skjut· 
resultaten ha varit mycket goda. 

Det är uppenbart, att den nu afslutade riks· 
skyttefesten varit ett godt vittnesbörd om det fri· 
villiga skytteväsendets ståndpunkt i vårt land, 
liksom att den utan tvifvel skall verka som en 
kraftig impuls för dess fortsatta utveckling. 

Under sådana förhållanden har man anledning 
att hysa stor tillfredsställelse med resultatet af de 
ansträngningar och det myckna arbete, som ned· 
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lagts..i och för denna fosterländska fest. 
Ofver tre tusen skyttar hade samlats från 

landets alla delar och snart sagd t alla åldrar ha 
varit representerade; barndomen, ungdomen, man
domen lika väl som ålderdomen; åldern växlade 
från 10 till 80 år. 

Och en mera demokratisk församling än riks
skyttarnas får man söka efter. De högst på sam
hällsskalan stående ha stått i ledet och legat i 
skyttelinjen bredvid statkarlen och kroppsarbeta
ren, och alla ha varit lika berättigade att täfla 
och segra. 

Täflingsprotokollen tala sitt tydliga språk om 
hvilka utmärkta resultat, som nåtts, och därmed 
också om hvilket utomordentligt godt skytternate
riai vi äga, och skytterörelsen förtjänar förvisso, 
som kronprinsen uttryckte sig, understöd från så
väl det enskildas som det aUmännas sida. 

Att understöd och bidrag ej saknats till denna 
rikstäfling visas nogsamt af de många och delvis 
synnerligt ståtliga pris, som på söndagen utdelades. 
Främst bland dem alla står dr Kjellgrens väldiga 
pokal, som lär ha kostat 4,000 kr. och nu för första 
gängen utdelades. Den togs med glans af Stock
holms skytteförbund. 

Stockholmarna. visade sig främst, då det gällde 
de stora prisen. Se på den unge mästerskytten 
Axel Jansson. Det är en helt ung man, men mång
årig skytt. Arbetat och legat i har han för att 
nå målet. Men det har han nu också gjort och 
på hans af många guld- OC!1 silfvermedaljer öfver
sållade bröst ståtar nu också den stora riksmä
sterskapsmedaljen i guld. 

Särskildt anmärkningsvärdt var att se huru 
många barn och ungdomar, som voro med och 
äfven fingo rätt goda och stora pris. Främst bland 
dem var 15·åringen A. Lingvall från Helsingland, 
den öfverlägsne segraren i sin klass, men äfven 
andra småttingar fingo komma fram och hämta 
en pokal, ett mausergevär eller en pänningsumma 
ur kronprinsens hand, ett bevis för, att de tillhörde 
de 10 främsta i resp. täflingar. -- - -

Ja, nu äro täflingsdagarna till ända och sky t
teskaran, af hvilka kanske flertalet aldrig förut varit 
i landets hufvudstad, ha vändt åter till sina resp. 
hemorter och till sina arbetsfält, men säkert är, 
att de länge skola minnas den alltigenom vällyckade 
riksskyttetäflingen i Stockholrn 1906. 

NOTISER. 

Inbjudningar till prisskjutning hafva, sedan senaste 
nummer af :Medlemsbladet utkom, ingått fran: Katarina 
:-;kytteförening till täflingsskjutning den · 12 aug., 
K ngsholms Skyttegille till den 22 juli och Stock
holms Centralskytteförening till den 29 juli . 

* * 

Täflingar. Påminnelse om täRingarna den 9 sept. 
och i ok't, se Plånboksinlägget. 

* 
Höstutfärden den 2 sept. Old Boys·läRingen . 

Höjdhopp, stafhopp, längdsprång, diskus- och spjut
kastning, kulstötning, 100 och 1,500 111 . löpning. 
Event. draglmmp, 0111 tillräckligt anta,l deltagare, 
Ledare: Dra,ke; Starter: Storm; Tidtagfu'e: GustafsoJl 
och Huden . 1 pris för 3 deltagare, 2 för 5, 3 för 
i etc. Vandringshornet utdelas enligt stadgarna. Vi.ll
korspris en!. därför giillallde bestlimmelser. Start f tir 
Old-Boys kl. !) f. m. vid Kungsholmstu.ll. Jlirmnre 
propositioner om idrotlstäflingarua vid Drottning
holms värdshus. - Prisen utdelas på nästkommande 

. kluLbafton. 

* * 
Orewes hade ingell 

sed t från skyttesyn punkt. 
slällnillgen. Buttre lycka 
med sin frånvaro. 

lycklig dag i Norrköping, 
H un fick emellertid se ut.
nästa gång! Schnrlau lyste 

* * 
F/ere lyckade illustrationer från Riks~kyttefesten 

hoppns vi att kUlIna få in i nästa nummer, de kommo 
oss just tiLl handa som tidningen lades i press. 

'" * * 
Om S. A. F:s ordinarie tätlingal' i fri idrott nu 

om söndag den 2 sept. påminna vi särskildt. 
Ang. Tessin afgår fräD Riddarholmen pI\. 1Il0r

gonen kl. 9 f. m. 

'" * * 
Våra skyttar inom S. A. F. måtte inte vari t 

disponerade under skyttevecknn, ty förgäfves hafva Yl 
tittat efter S. A. F .:are bland pristaga~ne, åtminstonE' 
i listan bland de bättre resultaten. 

'" 
Såsom funktionärer vid de nyss afslubde stora 

R,iksskyttetäflingarne voro en stor del af Sthhlls Am~L
törförenings medlemmar anlitade. Såsom ordf. och sekr. 
i knssakommitten tjänstgjorde D:r Axel Wahlstedt 
såsom ordf. i ink varteringskommitten tjänstgjorde II1-
tendent Gust. Ekström, och som ordf. i en af huf
vudkommitteerna tjänstgjorde Fabrikör P. Drewes. 

* '" 
De medlemmar som blifvit anmodade medverka i 

de resp. kommitteerna för höstfesten torde godhetsfullt 
lyssna till samlingssignalen och i god tid infinna sig 
å sammanträdena. 

* * * 
Resultatet af sommarens poängtäflingar i fria 

idrotter blef följande: 

l :sta poängpriset .. ....... ...... .. ......... ' R. Ahlin (jV p. 
2 :dm » .. , ............ .. ......... S. Svenson 38 p. 
3:dje » ... ............ ............ L Sune, 33 p. 

Närmast kommo K. W. Skeppström med 28 p. 
och P. Palm med 26 p. 
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Bästa uppnådda resultat under täflingarna äro: 
Höjdhopp: Ahlin 150 cm. 
Stafbopp : Ahlin 270 cm. 
Längdsprång : Ahlin 510 cm. 
Trestegssprång : Ahlin 996 cm. 
Kulstötning: Palm 16,32. m. 
Diskuskastning: Ahlin 4.5,10 m. 
Spjutkastning: Palm 54,36 m. 

DE STORA INTERN. IDROTTSTÄF
LINGARNA, 

som idrottsföreningen Unitas i Helsingfors där
städes skulle afhålla den 4 och 5 aug., blefvo in
ställda på grund af de politiska förhållandena i 
Finland. Till dessa tilflingar hade emellertid S. 
A. F. anmält såsom deltagare sin sekreterare, 
notarien Ahlin, men då inga sådana kunde gå af 
stapeln, beslöt denne, som redan befann sig i 
Helsingfors, afresa till Petersburg för att där taga 
del i intern. täflingar den 12 aug. Tyvilrr hade 
dock Herr Ahlin vid en begrafning i Helsingfors 
råkat ut för missödet att ådraga sig en muskel
försträckning, hvarför han bl. a. under täflingen i 
stafhopp måste afstå från det 3:dje försökshoppet. 
Han var då 4:de man med 270 cm. I höjdhopp 
vardt han i1fven 4:de med 154 cm. 

I ÖSTERLAN D. 
Några intryck från idrollsfärden öfver Bollenhafvel. 

Söndagen d. 5 aug., den dag, då »Unitas» 
skulle afhålla sina beramade, stora idrottstäflingar 
i Helsingfors, hade man ju tänkt sig uppgå med 
strålande sol från en klar sommarhimmel. med en 
åskådareskara, som kunde räknas i tiotusenden, 
och med flaggor och vimplar vajande från flagg
stänger, fönster och balkonger. Man hade äfven 
förberedt ett brokigt karnevalståg gehom stadens 
gator, och allt var så väl och in i minsta detalj 
planlagdt. Men - det blef ingenting af allt detta! 
- Man har ju ännu den blodiga veckan därförut 
i erinran, man minnes, huru som finska medborgare 
satte sig till motstånd mot sina egna trosförvanter, 
då dessa ville skipa fred och endräkt, och man 
har ännu ej glömt, huru fosterlandsförsvararne föllo 
för egna landsmäns kulor. I stället för det brokiga 
karnevalståget vardt det ett sorgetåg, som sakta 
drog fram genom gatorna, i stället för flaggdukarna, 
inbjudande till fest, såg man sådana öfverallt hissa
de till tecken på sorg, och i stället för de tiotusen, 
den på idrottsplatsen skådade man i sorgetåget 
dystra och sörjande representanter för en hel 
nation försänkt i sorg. Det vardt ej heller en 
värmande sol. som göt sitt sken öfver staden -
himlens portar stod o vidöppna, och man måste 
söka skydd under regnrockar och paraplyer. 

Och långt dilr borta, dilr målet för sorgetåget 
var förlagdt, där sänkte man ned dem, de fallne, 
den ene efter den andre, i den våta myllan, hjältar 
i lifvet, hjältar i döden! Gripande i sanning var 
denna dystra tafla, och den gjorde ock på mig 
det mäktigaste intrycket under resan. Det var 
med möda jag kunde bana mig fram till grafven 
för att å de svenska idrottsmännens vägnar lägga 
en krans såsom en gärd af aktning på den graf, 
åt hvilkens sköte» U nitas» f. styrelseledamot Lehto
nen - äfven han stupad för en landsmans kula 
- var invigd. 

En annan procession, ehuru kontrast till 
denna, fick jag fyra dagar senare bevittna, äfven 
den lämnande ett sorgset intryck efter sig. 

Klockan i ryska kyrkan har nyss slagit Il, 
stadsdelen Skatudden, i hvars kasärn de rege
ringsfientliga infanteristerna gjorde myteri, ligger 
försänkt i djupt mörker. Endast här och hvar 
flilmtar en gaslåga, och stundtals upplyser Svea
borgs strålkastare nejden med ett hemskt sken. 
En magasinsgränd leder rakt ned till en landning~ 
plats, och vid denna postera ett femtiotal poli~ 
män jämte ett litet antal civila personer. Men, 
hvad är då på färde? Jo, man inväntar en sänd
ning upprorsmän från fästningen. Och här komma 
de i detsamma å en liten farkost, 34 st. under 
bevakning af pålitliga, ryska soldater med laddade 
gevilr och påskrufvade bajonetter. De stiga i 
land den ene efter den andre, poliserna och sol
daterna bilda en kedja ikring dem, och så bär det 
i väg, den mörka vägen direkt till fängelset. -
Det är idel unge män, »röda gardister», som drömt 
sig blifva något stort i världen, det var de, som 
skolat hjälpa myteristerna att eröfra Sveaborg, 
Helsingfors, Finland ... Ja, hvad vet jag! - En 
del ä ro sårade: hufvuden omvirade af bandager, 
armar i band eller fötter skadade i kalabaliken 
därute. Nu mista de kanske för evigt den friilet, 
de eftersträfvat, nu sluter sig fängelseporten om 
dem, och - hvad sedan?! -- Man kan ej undgå 
att känna sig obehagligt berörd vid en sådan syn 
som denna! 

Men äfven gladare taflor vill jag söka måla 
från min resa. 

Jag skulle kunna berätta om Petersburg'3-
kusken, som vid vännen T:s och min ankomst till 
Rysslands metropol på fyra språk och minst tio 
gånger på hvarje tillsades köra oss till Hotell Dag
mar, där de andra svenskarne skulle bo, men som 
det oaktadt ej stannade förrän utanför -- Grand 
Hotell, stadens förnämsta, där billigaste rum kosta
de 3 Rbl, och tvingade oss att där taga vårt 
logis; om svensken, som råkade ut för en kusk, 
den där stannade halfvägs mot det mål, till hvilket 
han skulle köra, och där ville stjälpa ur den 
åkande, om han ej för andra gången ville betala 
skjutsersättning, ja, jag skulle kunnat beskrifva en 
drastisk scen med Petersburgs 20,000 droskkuskar, 
då de se en person komma gående på gatan och 
sins emellan ställa till gräl för att få köra. Jag 
skulle vidare kunna förtälja om zoologiska träd-

På resor, under fotvandringar, vid vistelse i skog och mark ~~~än~~~Sk~~,IUf~~~k~~~~; ~~~ v~~~~I~:n;I~~.~e Sr;:g~l~ 
m. Jn. af alla, som lärt känna dess uppfriskanne, fördelande och smärtstillande verkningar. Tillhandahålles i Parfym-, Färg- ocb 
Speceriaffärer. Partilager bos Geijer & Co., Stockholm. 
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gårdens elefant, . som stoppade allt åtkomligt ät
bart i sitt stora gap, under det att kopparpängar, 
som lämnades honom, med snabeln nedfördes i 
dressörens fickor. 

Ett besök i Petersburgs stora konsert-teater
balsalon-variete Aquarium och en titt i Cafe de 
Paris, eller den millionärstaffel, af hvilken vännen 
T. och undertecknad inbjödos att taga del', vore 
äfven tacksamma ämnen för en beskrifning, men 
då tidningens utrymme ej tillåter några extrava
ganser i den vägen, stannar jag vid blotta om
näm nandet. 

Mitt angenämaste intryck från Petersburg kan 
jag däremot ej underlåta att med några ord bringa 
till amatörernas kännedom. Det var afslutnings
festen efter täflingarna, i hvilka ej mindre än 66 
svenska, finska och ryska idrottsmän tagit del. 
Den charmanta klubblokalen ute på idrottsplatsen 
badade i Ij us, och borden forml igen dignade af de 
utsöktaste ryska rätter. Det blef att börja med 
en veritabel »huggsexa», hvarvid mat och dryck 
visst icke saknades. Sedan finnarne och en del 
svenskar afrest med afton tåget, begynte »Nach
spielet». Ett sådan t i Ryssland måtte vara betyd· 
ligt mycket mera animeradt än annorstädes. Cham
pagnen dracks ur jättehöga vandringspokaler, hvilka 
»vandrade» fr{lI1 mun till mun, sedan följde glace 
med tillsats af tal på minst fyra tungomål, sången 
»Du gamla, du fria» m. fl. med ryskt och finskt 
bas-ackompagnement samt »Iast but not least» -
hissningar. Jag ,hissnar» ännu vid tanken på, 
huru många gånger först pokaleröfraren T. och 
sedan undertecknad flögo som bollar mot taket. 

Oc/z detta med rysk mat, gr!7lomdränkt af 
olika oljor, invärtes/l! R . A. A. 

HUR MAN BLIR MÄSTERSKYTT. 

De 100 skyttar, hvilka i tredje klassens huf: 
vudskjutning uppnått de bästa resultaten, äro be
rättigade att delta i täflingen om mästerskapet. 
Dessa 100 skyttar skj uta en vanlig och en hastig 
precisionsserie på 300 meters bana. Så snart po
ängtalen hunnit kontrolleras, uttas de 50 skyttar, 
som uppnått bästa resultaten, och dessa skyttar 
täfla ånyo med en tillämpningsserie på 300 meters 
afstånd mot ringad halffigur, som synes stående 
fritt på marken; serien skall skjutas på 3 minuter, 
tiden för laddning och skjutställningarnas inta
gande i n beräknad. Det poängtal som uppnåtts i 
denna serie läggas till de i föregående serierna upp
nådda, hvarefter de 25 skyttar, som då befinnas 
ha erhållit de bästa sammanlagda resultaten, uttas 
och täfla med en serie om 5 skott i valfri, regle
menterad skjutställning på 300 meters afstånd mot 
ringad halffigllr, som, stående fritt på marken, blir 
synlig under 40 sekunder. 

Den skytt, som i de fyra serierna samman
lagda uppnått det bästa resultatet, förklaras för 
mästerskytt samt tilldelas riksskyttetäflingens guld
medalj och dessutom ett särskildt pris. 

MED STORM I ANTÅGANDE. 

. Utan ett uns kännedom om segling i allmän 
het och bogserbåtar i synnerhet var det ej 1I an 
tvekan undertecknad den vackra söndagsmorgon en 
d. 1 juli 1906 inskeppade sig å Transportbol<lg ~l.
bogserångare Flink. Och detta tillsammans !1l d 
»specialflamman » för att i händelse af gång- iU· 
botten gemensamt söka en »död i skönhet •. 
Välvörd ige Sveriges yngste redaktör, hvad tjänste
åren beträffar, vännen Gustaf Caleb, har i et 
föregående n:r af tidningen gjort sitt bästa f M 
att referera segeltäflingarnC1, och det är först efter 
oerhörda ansträngningar från min sida att prote
stera (10 kr.), som jag härmed nödgats lämna ett 
»strå till stacken». "-

Apropos »strå » kan man utan skryt säga , a 
segeltäflingens framgång hvilade på. ett halmstr· 
Detta halmstrå var - Caleb, hvilken haft ett k -
lossalt jobb för att göra af alla detaljerna ett helt. 

Men, som sagd t, jag lyckades komma olllb rd 
på prisdomarfartyget och vara med omthy aWI
jande presentation. Bland de ombordvarande fun · 
nos sådana sportens koryfeer S0111 BaItzar i Sven-ka 
Dagbladet oc.h Ulrich i Dagens Nyheter och Il\·arför 
äfven icke redaktören Jeremias Paulus Palm If 

Kamraten. Det går en sägen om den sis 
nämnde, att han förr i världen haft ytterst S\" 

att skilja mellan konst- och hastighetsåkn in 
på skridskor. Det var en större skridskof, ' i 
Halmstad. Mycket folk och mycket prisdomare: -
Unge Jeremias skulle likaväl som de öfriga i t f
lingen starta sina 5 minuter i den fria åkninO'en 
men - hvad händer, då startskottet g~lr? J( 
den unge mannen ger sig i väg banan rundt , i L 

rundt, och kan ej hejdas förr än han åkt si na -
minuter llled den allra största hastighet. App
låder och skratt! 

Sanningsenligheten af ofvanstående har d c 
tyvärr aldrig blifvit ådagalagd. -

Med sUlllma fart, som unge Jeremias u- an· 
vände, lade emellertid Flink vid 1/~ 9 tiden i \ a . 
- Sjön började suga, så snart man fick syn 
Fjäderholmens restaurant, och vår afgudade " . la11' · 
ma » Helmer H. började sätta fram, allt hvacl de om
bordvarandes matsäckar förmådde, under del at' 
vännen Storm som tilltugg »dukade upp in 
känd<l skepparhistorier. Man tog helan och ha -
san och nubben (j'ch pärlan och groggen, och aJ , 
hvad de heta; ty man var ju på sjön och - man 
frös. Man måste sö~a värme af allt, som kun 
kommas öfver . . Eskaderchefen Drake »skruf 'ad • 
vig» en varm köttbulle, och Jeremias, som af UIl 

dertecknad fick en stor pannkaka med sylt, m;lt t: 
ha' värmt sig äfven med bifogade karott, ty • 
sedan få reda på den senare trotsade alla an5trän 
ningar. -

Så kom plötsligen signalen till »Atta gla
men icke från vederbörande vakthafvan de u an 
från en söt liten fru, med den lilla egenh ten a' 
vilja - krossa punschglas. Föreningens \'dn 
hvarfräknare, en riktig »matematiker», a:lgaf ju_o 

http:skrytsa.ga
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det 8:de, då Bogesunds brygga anlöptes. Förlåt 
en yngling, som felar! -

Hopp-i-land-pojken sa tte oss samtliga på 
terra finna igen, och vi voro nätt och jämt 
där, förrän de moderna yachterna komma seg
lande från norr och söder, från östan och väs
tan, bildande en hel liten flottilj under vännen 
Göstas chefskap. -

Nummerlappar delades ut, program dito, och 
slutligen smällde startskottet. Icke! Strax före 
starten råkade Ormen Lange i kollision med »ami
ralsskeppeb), och det var ej långt ifrån, att hela 
domarekåren kapsejsat. Akta möblerna! - Or
men Lange bom-ad e till Gustaf Caleb om ba
bord, så att han måste gå med kompress en 
hel vecka efteråt och e. o. diskbäraren, gossen 
EvaId, . försvann som en dimfigur under däck 
ned i försalongen. Det anställdes sedermerayaclzt 
efter den förlorade, och man återfann honom in
stufvad i täflingens s törsta prispokal. Hamiltons 
Primula försökte anarkistiskt följa i San Toys kölvat
ten och försökte bog-sa till Flink, men af väpnades. 

Efter täflingen drog emellertid en storm upp 
vid -- ostkanten! Det regnade oerhördt, och det 
blåste kolofruktansvärdt! - De små näpna da-

merna, som baron v. Höpken hälst ville se med 
utslaget hår, visade numera knappast nästippen, 
insvepta som de voro i filtar och presenningar. 
Yachterna, som tydligen hade en dragning åt lana
backen, räddades dock ifrån värre skada. Sämre 
gick det Flinks eget gentila skrifbord, som i land 
i en vacker ekbacke lyckligen dignat under tunga 
silfverpokaler och fyllda litrar. Det skulle nu ta
gas om-bord, men det föll sig ej bättre, än att 
lådan med en massa skeppspapirer singlade ned 
till abborrarna. - Det var nog vederbörande emot
tagares skuld att så skedde, och det var ej omo
tiveradt, då man sedan förebrådde honom, att han 
ej kände till - kommandoordet: »Styr-bord!» 

Ganska snart bedarrade dock stormen, och 
fartygen togo sig de flesta själfva ut från sina 
resp . ankringsplatser. Chefsfartyget med några 
få damer och herrar, omgjordade af filtar*, sökte sig 
ensamt väg genom böljorna. --

Och det vardt Nachspiel på Operaterrassen 
och det vardt - morgon den andra dagen! -

R. A. A. 

• ,l\linns du, S~lchow?, 

» BOA~ TROTSAR VÄDRET OCH GER SIG UT I SIN KANOT. 

LAZARO L bevisligen starkast af alla I 
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NYDE,.,! 

~ Rrig~t . norg~=Ryssland 
följder af olycksåret 1905 

af kapten IWAN T. AMINOFF (Radscha) 

För illustrationerna svara amiral j. Hägg, Garibaldi Lindberg, Hj. Eneroth m. fl. 

5pännanae - Intressant - . LärorB:~. 
Böp läsas af hvapje svensk. Endast 25 öre häftet. 

Finnes hos alla Hrr Bokhandlare i riket. 

Nyhet! Nyhet! 

mtd S~tnskarnt till }ltbtn 
af BALTZAR ROOSVAL 

med öfver 100 illustrationer tagna af Hoffotograf Oscar Halldin. 

En intressant reseskildring öfver våra svenskars segertåg till de olympiska spelen i Arh -n 

Finnes hos alla bokhandlare i riket. 

- En bok 80m hvarje idrottsman bör skaffa sig. -
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112 och 114 
buteljer. 

TRYC,KSA~ER 

af alla slag från de s~örsta ' 

tidningar och ned till de 

minsta visitkort billigt: hos 

GUSTAFSON & PÅHLSON 

BOKTRYCKERI - BOKFÖRLAG 

David Bagaresgata 3. Stockholm. 

ELEKTRICITETENS 
HELANDE KRAFT, 

Dc intressantaste uppenbarelseformerna hos 
elektricitetcn gifva sig tillkänna, dit den användes 
t.ill alt lindra och bota de sjukdomar, som angTipa 
llliilllliskokro]Jpen , Rlilt tillföl'd syst,emct (ö1'Inå l' ' 
eiekt,'icitl'ten bota de flesta nel'viisa och många 7.:, '0' 

, niska I-idoHden, den stiil'kc,' och i ngjntel' nyt/, lif 
,: nf "jul,:dom aIJ,fj1'iplln oi'gan, D et pH/ktiska, och , 
7)(/ velt:ns!.;ajJli,fj(/. grunder lillvei'kade kroppsbatlel'i , 
som. Iii tillbj/lfl(t de SV(/,fj((, och lidwule, i ii' 

D:r Sandens elektriska "Hereul ex" batteri. 
j)lållga olika sjukdomar såsom A11miin och 

Nervös 81:(/,fjllet, Reumatism, Gil.'t, RW,fjvi.irlc, Höft
t;/ir!.:, i:(jul'- och Lc/'ccl'lidanden, ]{'cinno,~j'1(.hlol/1(/.I', 

aUa 8, k, ]iel','Ionli,fjrt ,~jllkdoll/(Ij' III, (1., lidanden ha/va botats ,fjenom ' 
elel.'ll'icit.etell8 -in(lytrmde ('I'än (hUa viil'ldsbel'ömda kroppsbatt.eri, 

ORS', ))':,1' SalU/eliS JJel'(: u le,1:bu t! er/ al' oii{'rcl'll'iif!,(trU" del är all-

I 
.. !TULllt erktUH]t alt vara det basta och lllest prnklJska hopps-

batteri rör JJ(, tnbclwndlini-!' , ' som linnes alt tillgå, • Hm'("ltlex. iiI' 

I 
iurpg'i~lrer~dt i" Kling!. P;llcnt- och Hegistrerillgsverket och "endast dä 
{;r/fterwl (II' 1111/1 '/,:/ .Da' 5andens Hm'cl/lex tlF det akta, 

GRATIS ' Niirmarc Lll1derriiltebcr nng'\eIlC!e denna elektr iska hem
•• hehulldlin(; erlulllns i de al' D:1' Sanden l1tgil'ntl höc

kerna: »Vä(Jen till Iditsa,. o/:II .Stlll'ka och ntantlum.», Den 
t'örotnälflnda beskrifver de flesta s.iukdomar och rätta sället all bola 
(kmlll 111 a deu andra är cn god \'ägledare fi',r s \'<l.ga, nervösa milll . 
B ilda, dc,'.$rt värdefulla böck/'I' sändas alldeLe'i (ritt med posten, (II1/. 

n(/mn och adre$8 -in,~anclas till ' 

SANDEN ELECTRIC COMPANY, 
Allm, rrel. 70U4, 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm, Riks, TeL~ l 1)9, 

jVlunchens ryggui jiktiebolag 

rekommenderar sina tillverkningar. 

~lI~t.ll.f~on & Påhlsons Boktrvckeri, Stockholm 1906, 
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FÖRENINGENS STYRELSE 1906. 
Ordförande: 
r. Ordt'örancle: 
Sekreterare .' 

Nerman, Einar, Kapten, Saltmätareg. t). 
Rnden, Erik, Ingeniör. 
Ahlin, Robert, Notarie, Fleminggatnn 
3, Postadress: Stockholm f. 

Kassaförvaltare: Sandberg, C. R. E., Tandläkare, Bir-
ger .Jarlsg. 16. 

Intendent: Langborg, P. V',,., Handlande, Birger 
Jarlsg. 5. 

Skjntchef: Uggla, E. Alb:son, Löjtnant Sibylle
gatan 67. 

Öfr(qa styrelsemedlemmar: Wahlsted t, Axel, Bataljons
läkare. 
Boström, Eric, Redaktionssekreterare. 
Festin, B. R. 1:I.. Kapten. 

IGubbmästare: HuHman, Axel, Premieraktör. 

MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 
Till föreningen lw/va inkomlllitinl~jltdnin,qar till 

täf'lin!J rrån: Svenska Lif'räddniJlgssällskapet, Örebro 
Shllsälls!.:ap, Stockholms Idrottsrörbund, Kommitten 1';;1' 
anordnande af svenska mästerskapstii(lin,q(/.r/la i Norr
köping, Stocldwlllls Sk!Jtterörbund, 8portföreningen [fnitas 
i Helsingfors, Göteborgs fdroltst'öl'bund och Allmiinna 
Idrottsklubben. 

Styrelsen har beslutat aU äf'ven örver innewl'ande 
lirs verksamhet utgifva en årsbolc och tillsatt såsom 

!.:olilmitterarle föl' denna JIerror BataljoIIsläkare A.rel 
IVrlhlstedt och J."olarie Rob. Ahlin. 

Den första klubbaftonen (Öl' hiistsiison,qen t'örsi.llyål' 
t'öl'e~iIlY lIIed Jli'/slItrlellling t'ör årets W/lingar lörda

gen dcn 18 oU. kl. Ii e. m. ä J{oteU Fem);. Jl![ed· 
lemma mc UppiII ({)/(I S aU så mangrant SOiil 1iI;~jtigt in
(imlfl sig. 

Ett YOlft tillfälle I/.tt se resultatet al merllemmar
nes rcrksilillhct /Indel' året, II/;i/kel tillfälle sällan er
~jlldes . - LCtt !lodt tiU(ätte att »bekanla. 8(/7" och stu
dera. ett samhällsnyttigt Ä:ali1omtli(. - Ett godt tillfälle 
att föl' det bm;ya. ]Jriset af kronor 2.75 aläta en 
animerad sIIpii merZ kaffe. 

NYA MEDLEMMAR: 

Ständig: Bankir Nils Persson, Strandvägen 0. 
Aktiva: Res8rYoif. volont. Karl Nilsson, Vasag. 20. 

Bokhåll. Stellan Wennerholm, Södermalms
torg 8. 

» Banktjänsteman Fritiof Santesson, Grefga
tan 2G, llI, Ö. g. 
Banktjänsteman C. L. Rudolf Santesson, 
Stockholms Hl1ndelsbank. 

Skolungd.: Frih. Hugo D. Hamilton, BaJ1(',rgatan 10. 
» Studer. r.]ockum Beck·Friis, Mästersamnels

gatan 10, 1fI. 

Hvad skaU jag täfta om? 
, . . \s tatens Skytte-j ' k I 

I 
tatens skytte- r 'k . '11' Statens s ylle- Silfverjeton. \märke i "uId. m å l e I SI - märke i brons. 

b · ver. j
". d j' .IS · d j' ·Is . " '1~1' , .. Bronsjetoll. .,eneme a J I •. el'l€me' a.1 II el'lemc, a ,J 

guld. I, silfver. brons. 
i 

Afstånd. 

I 
300 m. \ :100 m. 200 m. 300 m. I i 

Insats. - [ - - 1 kl'. \ 

300 m. 300 m. 300 111. I 300 m. 

3 kr. '-' h. I ~) kr. u ., 1 kr. 

I l 
Täflingstid. Hela skjut- Hela skjut- Hela skjut- Vissa dagar Vissa dagar 2 nlån. 2 mån. 2 mfln. 

Täfli ngs be
rättigade. 

Villkor. 

Sä,l"skilda be
stämmelser. 

säsongen. säsongen. säsongen. enl. progr. enl. progr. 

Aktiva. Aktiva. Aktiva. Aktiva. Aktiva. Aktiva. Aktiva. Aktiva. 

13 prec. seL 5 pre!;. ser. 5 prec. ser. Van1. serie å Vanl. serie å 1 0 prec. ~er. 10 prec. ser. LO ser. 1 

om minst 46 om minst 3iom mimit 37 minst 4,5 minst ;Lj i följd om i följd om följd om 
p. och 3 till- poäng. I poäng. poäng. poäng. minst Mi p. minst 40p. minöt il3 p. 
ämpn. ser. \ o. 5 ser. mol och 4 ser. mot. o. il hast. 

om minst 9 1/2-fignr med lh-figur med prec. ser. 
träffar. j. minst 9 tro minst 7 tr. om minst 

i hvarje. i hvmje. 30 p. hyar-
dem. 

Endast ett 'Endast ett Endast ett[ l:sta ser. l :stn ser. ef- Endast en Endast en Endast en 
skyttern. kan skyttern. kanlskyttem. kan efter insats Ler insats er- medalj kan medalj kan medalj kan 
årl. förvärf-

1

år1. förvärfv. år1. förvärfv. erläggande läggande årligen för- årligen för- årligen för- , 
vas af sam- af samme af samme gäller som gäller som värfvas af v[irfvas af värfvas af 
me skytt och skytt och skytt och täflingsserie . . täfJingsser!e. samme skytt. samme skytt. samme 
blott engång blott en gång blolt en gång skytt. 

samma , samma I samma I 
märke. i märke. I märke. 
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Seriebiigaren A. Sel'iebtigaren B. Sel'iebägal'en C. Sel'iebägaren D. 

Damel'Uas pl'i 
till goll och in· 

tresserad 
skytt. 

-~-

Afsblnd. ;100 m. :~OO m. 300 m. 300 111. 300 m. 300 m. 

Insats. l kr. l kr. l kr. l kr. 

'1' ii fl i n gs t id . Hela skjutsii- Hela skjntsli- Hela skjutSii- Heh skjutSil- Hela skjutsä- Heta k:. 

'l'iifl1l1gsbe-
riittigade. 

Uteslutna 
frfm tltflan. 

sangen . 

Akti\Ta. 

lied lem som inne-I 
hal' seriemedalj il 
silfv. eller skytte-! 

märke i guld. \ 

80nge!!. sangen. sangen. sangen. 

Aktiv:1. Aktiva. Aktiva. 

Villkor. 10 ser. i föl.id om :10 Sel'. i följd om 10 ser. i följd,10 ser. i följd,20 bästa ser. Högs ta 
minst 35 p. bvaraf minst 4'0 p IWllrnfhv:ll'af 5 vanI. prec. bvaraf 5 vanI. prec. under liret, iing Il 
5 van1. o. !j hastiga 'i) vlml. o. 5 hast. ser. om minst 43 ser. om minst 45 hvarnflO va111.'l)1'ec . -er. 
prec. ser., skjuten'prec. ser., skjuten p. o. )) serier mot p. o. 5 serier motprec. ser. o. 101.5 t il' 

växelvis . växelvi~ . 1/2 -figur med minst 1/2-figur med minst tilHimpn. ser. ser. I gen 
7 tro il, hvmje; se- 8 tro i hvarje; se- Ingen serie räk- ri e ro 

rierna. skjutna. rierna skjntn:1 nas, wm är un° som ,. r und 
viixelvis. växel vis. der resp. 40 p. resp. ·1/.1 

O. 7 tr. tro 

Särskilda be- HVRlje seriebligare kan af samme skytt ej 
stämmelser. (sta päböJjade serie efter Rfgiftens erlii.ggallde 

tagas mera än en gång. Priset kun blot.t 
g,illel' som tiifiingBSel'ie. en gång till- ständ( .. ~ 

falla samme dom . 
I 

l 

IDROTTSFESTEN PÅ CIRCUS. 

Såsom rneddelats i förcg[iende nummer af 
lVIecllernslJlackt, kommer ett häfte Olll 10 biljetter, 
[dagdt ett postförskott iL 10 kronor, att tillsändas 
hvarje medlem, som ej före den] O oktober till In
tendenten anmiilt, att han ej öl1Rkar bekomma en 
dylik "örsänclelse. Dc biljetter, som medlemmarna 
ej kUlLl3 t försälja" 1lterlösas före den 8 november. 
.:\iedlem , som försD.lt minst ett hiifte, erhåller gratis 
ett märke , h vilket berättigar till personligt in träde 
i Cirens under alla fyra festdagarna, dock ieke till 
arenaföl'cställningarnl1. 

Generalkommitterade vilja icke underliHa, 
uppmana. alla S. A. F :s lCc1amöter att på am sätt 
söka verka föl' ett lyckligt resultat af höstfesten . 
G clncnsamt aTbete för samma mål skall orillko'/'li 
gen girca ett godt 'l'csultat. 

*" '* * 

skytt. 

Tt 'Inne små fli ckoT om 7 il 8 fl r, hYiJka :
gac1e lära sig åka velociped och tillsamm an ~ l 

andra smi'lttingar uppträda pil, uppYisuinrram 
november, torde snarast anmäb sig till] n r 
Gideon Ericsson, Sibyllegafan 11, ell cr till 1J 
denten. Velocipeder tillhaJ1dahrtlla s gratis. _- _ 
svlrigheter eller l1l1strängningal' blifva j för l 

med dessa uppvisningar. 

* * * 

Jv1 edlemmar, intresserade för kon aku' ::1 

eller t1ll'ric1ning 11 velociped, erhllia grati l;' d m 
och öfning för uppträdande vid böstfesLu. 
mälan röres till Ingenjör Gideon Eri SOD . 

lega tan 11, eller ti Il In tendenten . 

'" 
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Afstånd 
Insats 
Täflingstid 

Täflingsberät
tigade 

Uteslntnn fr. 
WH. 

Villkor. 

Särskilda be
stäm m els er. 

STOCKHOLMS AMATÖRF ÖRENINGS MEDLEMSBLAD. 

Astrid Wahlstedts 
vunlll'i ngspris 

i fiiltskjuLning. 

1 itr 

Aktiv medlem, .,om ej 
är eller under de 3 
senaste åren varit of
fi eer eller underofficer 

tjiinst. 

Skyttar, S0111 genom
gått Ros el'sberg s skjllt-, 
skola och de, SO LU un
der året täHat om 
s tatspris inom allnan 

skytteförening. 

Högsta. sam111itnlngda 
poänganil\l under ,'lrets, 
nntskjutninglLJ: jnoli1 

föreningen . 

Priset blir stiindig 
egendom efter 3 ggr 

utan ordningsfö l.id. 

I Y:lllllrings kölden fil r skjut· 

I 
ning med s·e\'!tl'. 

(Slii.nJ. "amIr. pris .) 

.Hell rik Sjöbergs 
minne.> 

(SL'ind. v(mdrin gRpris.) 

Sthlms Amatörförenings 
IdrolLshorn. 

(Ständ. vandr -pris.) 

200, JOO o. 400 ~ 
HeJa sl'jutslisongen . 

Aktiv medl em, so m 
skjuter Olll stats pris 

inom S. A . F . 

l-l, ög~ta sarnmnnlagda 
all talet h iLffnr i de tre 
[tf (ltHnlllle skjl1tnn bä
sta serie rn a i hVlll'll el'ft 
200, 300 och 400 
mtr motl'esp. 1/4-, JIa-

och 1/2-fig lll'er. 

Vinnaren el'hMler mi
nifttyr af vandrings· 

priset. 

l ar 

Aktiv m edlem , som 
anmälts enl. stadgar

lIas ~ 1~). 

Deltagare i skjuWiflan, ~ 
hvurril! inhjudnn ut
färdats af ensk. skytte
förening, och som lir 
öppen ulon föl' skyttar 
inom Sthlm o. Sthlms 
li~n~ S kytteförbuncl. 

Högsta samma nla gda. 
poiing i enl. med )lO ' 

(lanshIende. 

1 p. föl' pris i lokal tuflan. 

2 p . fö l' p ris i aum,lin II 
svensk tiiHnn . 

1

3 ~:- föl' pri s iskalld. 

taRan. I 
4 ]J. föl' pris i internat. 

tliHnn. 

1 gång årligell i enlig- I 
het. med progl'am. 

Aktiv medlem. 

.T uniorer. 

Högsta. sa mmanlagda 
poiing vid flrets höst, 
t1iflan i fria id rotter . 

1 man i hvar t.äfl. -
poling med lmtalet del
tagare, 2 man 1 p. 
mindre o. s. v. Föl' 
6röfrad villkorsme
dalj i brons eller silf
ver tillägges 1 resp . 
2 poiing. Vinnaren er-
håller S. A. F:s silf

vermedalj i band. 
====-===---='-==-

Fo[ogmfier, liimp!j O'iL föl' före ninge n :;; ul'sbok 
e ll e r Medlemsb iaBet. emottHO'ftS tad,samt fl föl'
eningcnR S -kr tE-rare, 

Per automobil ~yntes i ousdags en del aJ Stock
holms .A maWrfol'enings medlemmar begifva sig till plat
'en för iältmanövrernn p:"tstår Skenl1lnge tidning . 

Ivr cdlemma'] , som ännrl icke n fhiimLnt dem 
til1kornrnand,e J etonger , Seriemodnljel' ener Sk)7t
tcmärkcn föl' år H)O:). tord e snarast Olllh psöria 
det.ta hos Intell(knteu. Pri.-vl' fru Il Hj],s- och 1'(;'1'
bUllclsskyttetii f1iIl gUJ'lla utk vittera ~ bos den i4HlUIll C . 

NOTlSER. 
Täflingen föl' föreningens nnder året anslags be

rät.tigade skyttar !il' framflyttad till den 30 sept. 

* '" 

• 

Vid de stora fältmanövrerna lIere i Östergötland 
deltaga en stor del nf Stockholms Ama:törföl'enings lands
stol'I1lsbefiilskursel'. I niista nummer nf tidningen ill
Ryter ell artikel med diverse illustrationer frän denna 
manöver af Bil af de dl'lri deltagande landsstorms
befälen. 

Mot magplaO gor äf\'ensom vid rall nf hiimo)')'ojdr,' hn\' belil\lldling med Salubrill olla medfört Iindriml' och varit till nylta, då 
Salubrinet ;;miindls på siilt, som i brnk~amislling'en 3Ilgif\'ils. NatUl'ligtvi~ bör man i dylika fall, ä{'ven 

då man finner nämnda behandling göra god nytta, snnrasL nnlita läkare föl' all erhålla fullständi g ledning med hän~eende både 
tU! sjukdomens behandling och iörekommande af återfall. Salubrin tilihandaltålles i Parfym-, Specel'i- och Färgaffiirer. Parti-
1:1 el' hos Gei 'er &: Co. Stockholm. 

• 
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S70CKHOLMS AMA7ÖRfÖREMAGS MEDLE/VJSBLAD. 

~ '@. Genf1ra!agentur & Parti!ager: Champagne ~ 
Eugene Barbier .. Reims 

G. A. Robe:rt's A g e ntu:raffäl', 
Rikstel. 8520. 51 Drottninggatan 51 Allm. Tel. 94 98. 

PROGRAM VID S. A. F:s PRISSKJUT
NING DEN 7 OKT. 1906. 

Ledare: 81.:j/(,II: /;('(" J). 

I. Hufvu,dskjutning: 

1, J"iir 1. :stfl, kla ssC'118... skyt.tar, en 'LUllig pre('i
siol1sserie på JOO 11l, afstlllHl , ] 11g('11 i 11 i'la t s , 

J, }'Öl' J :drn klass('IIS sl,ythll', ('11 vanlig o(' lJ ("11 

~l)J.stig 11l'c('isio l1 "f«' ri, ' , 11;,da p;i :\O() m. ;J I'sUl llt!, 
1ngcll iusn,ts , 

:1. För 3 :dje k);IS"( ' II,, sl, y!tar , (' II vanlig pn'ci
f' i ()nSH~ rie pi'l ;;O() m. n I'stEllld , och cu (' nsl,ild 
f;illiimll1ljllgss(~ric~ likal uclc's p~\ ii()n JD. . :1f'si li Hd, 
dnn S(' l1lLrO ::;c.ricn skjlltnn mot f ri s iil( 'rl<l n 11[111'
I'ig llr pft, CII J11:\"illlit,i(l :Il il llliI1l1t('I', Jll g" ll 
ill sats. 

II. lnsatsskjufningar: 

"\. Föl' l :S LtL kln SS(' II" "l,dial': ;j "bin 1111<1.-1' 1 Il1i-
nu(;, lac1dlliJlg o('h ;.;kj ;'ltst ii llllillgs illt:l ga ll<l ( ~ ill
l>e riikna(lt, lllOt. J / ~ figlIr pii :WO 111, n I's1:i; lid , 
Vnl fri J'<'gl('lIlcnh'r,l<1 ~ kjll tshi llllill g. J 11 ,;;ltS 

l kl'. 
H, Filr J :dl'<I kl<1s,,(' IH ~kvUar: :j ~kotJ lIuil cr J 

minlIt, laddllin g och s.kj~ltstiillning", irlta gfl nc!!' 
inbe1'iikll udL, mot, Ii " .figlLl' pii, :300 111. uJ~tilTld. 
Valfri re rlcm cllt('r<\(! skj lltstiillnillg. Jll~Dt ,' J 
kl', 60 örc. 

C. Föl' a ll LL: Ha,stighcts:-;kjldllillg' IIlld 'l' 1/ " l1Jinllt 
mot 1/2 Jiglll' pi\, ~lOO 111. nL"t:lnd, JJaddlling 111('d 
(j :skott tilUtcn. Valfri reglclll e llterad bkjllt
ställning, IlI sat.s l kr . i)O öre'. 

n. För nlla: [) skoLt m ot fön:\Vinll:ll1(l(' ' / 2 figur 
på ;100 In. af1'.t,:'1 nd . Fig'u]'('ll visn r sig :) gn ng-ct, 
hvnl'j c g, llg 10 Si'bll1cJur, lwardtcl' hUll [il'i'
"villner J:y sek un("kl' . j;~nc1ast. ctt "kott 1':11' 10"
:-;;lS bvarje gå ng figl\l'Cll yjS:l1' :-;ig, Eft 'r lmlrj , 
af]oc;sudt slwtt illta!iI 'S i:lt~Lol1l1o stiillnill g . \ 'Ld
fri rcgkll)( ~ lIt( ~ I':Lc1 skjut'stiilhling som dock ("j 
till' intagas hin iin figurcll "isur sig, J n snf!,; l 
kr. ::ie, ii re , 

E. }'ör alLt: 10 "l\Ot.t mot :3-rillg'nd sl\tl ltafla P:l 
400 nI. n±'t,;Ulnd. :\Ln imitid i'i llIi ·IHll( 'l'. Val 
Jri reglcmenterad skjlltstiillnil1g, J lI "ats :2 kr. 

F. l'iil'all:i: " J\rig,.;stigclI". Jnsats] kl'. 

Allmänna bestämmelser, 

]. Som bidra g till lJl'stric1awlc af kostllad (~rlla föl' 
pl'isskj II tningaTII:J erHigger 11 varjf' skytt ell a f
g'1ft af ;)i) öro. 

2. Bel'iitt.igadc till (le ltD gal1(le i huhwhkjutnin g 
äro ullu 8, ~~, J:' :::; .. l'yUar hvilku före pris
skj J tningen skju t i t minst (JO protol,ollförda 
:;karpa, skott och hviJka ej t iifJat om statspl'is 
lllO))) a,nnan skvheförenin o·. 

B. I bkjutningan ;a.A, 13, C Zch ]) allviinuas som 
mill "randiga," 1/2figuror, m Oll skall poängbc-

l'iikuingnn clJdust till g rip:!s föl' ott siil',.;kilj'l 
skJLiar , som lIppniittlibt f,rMLL fl t,ul. 1Ilg(' 1) 
~ii rskild t,jlliigg~ po[illg Cl'h ii l les föl' ll ll ta Jd IIJ~
s<l r1e skott i. töJ l in ~ C. 

,j . 1111, ~L tlOUJ hii1st ,tÖrl f~ l' al1\>iill(h ' i n ~L g()ll 1 d 
Ii lIg med llll(l:llltn g flit' l, I'igs",tigen, 

G. Skjntllinge11 höJ'jul' kl. 8 f. m. 1\ nmii.lni.ng ti ll 
llll fvll d -' kjll tnil JO' sknll V:lra <r)Ora f ör' kl. 11 ) 

r, HI. , till jl1"at !:l ~ d,j llillil1g::t.rn :l A, B, C och n 
förn k l, I L f . m. , till ins: ILsskjlltnillgurnn I,: 
oc hIT ['(irl ' J, l. l'! . 

(j, I ii['li ~d giilln dl ' lw " tii 111 II IC' I,,( ,I' , S()J'll :tl' lc:d:lI'l ' ll 
lIt.fi l'lln" . 

HÖSTUTFÄRDEN 

" /H fLe r vfwliglwt" 11 yltm'st I' ~ taligt [rokV(' lltcra d 
(wh blir Yiil ~ lI :Ht (' lLdast cn ~;[g:L Att , ::i[If;orn 1\11 
sk c cJ d ~ , sh.l rtc n ( ~ n(l:l!> j - l'iikll:lI1G () lJJnu, :frie viii iill
"kriJvas '11 stOl' likni'ljllltd [ 1':1 u fijrPllill g(' ll"; 
jd 'ott. ·lll ii IlS : ida, (I ch 111<111 kUJl (\j I[QIlcrl ut::r fillll;1 
<1C't bc:sYl1 llt 'r ligl, ,IH , (~[ hvul'dl'm ,_tYl'elsc n (1 ('h 
icJl'ot(,,.lmI11l11it-te ll (' lId :1 H '~mall. lIiil'voro, j "'ynll( 'i '
bd ~(J III dr'l lllil IIt flird 1I1111l C' I'H (' o'LiI Lli ,rf)1I ä,l' d('1 

(' nr!a iilJfii llct aU mub s till ii,dcl k::Lmp p~. ichoH,,
halla ll. J\OnkIlIT( ' n.-; ' II (-I'· " ' : 0111 ,,11<111 V:lI: '111('111-1'
ii(l myek(' j, hihd , cJ OII ()lIlle d l~ lt.R<r:mck jllniorclt ,-i
sade sig t. ill och lU C(l nii uTO, nt el I' iilclTC' 11 : ; ' Il, ,p I , 
i ('ll elel ic1rotL,'::" J'(' ll<U' vc ddigeJl öhToT lii ri~en _ 1-:1'
öfr;ll' 11 af c1c,t sLOI'U 'YHn(ll'illg"llOTJI 't v:1rdi d ClIl l; 1 

g:l llg bl' l{ob 'rt . h iiIl, l]\' il l\('l l lll Nl i('kc nlilldl'(' 
iill J'2 poiing beseg l'fl(le hr G. ~[a llu<[vi st, sonl 
f:Öl'llt Lvii un c g i"tngcl' hart bornc t i sio b(~R :ttllill!2, 
11I e l1 llU l1I tlSt S tn llllfL prl t redj e plat::; , i lId ;['tf 
LiijtJJant 0, Holrnllt'rg placf'lwle sig SOlll :lwln ' 
nwcl tvil11llC' P01illg hättre rp><n ltat. iill (klln(', 

7<} 1/ bidra gand e (mm];: !Till at/, deltagandet i 
(;i i'Jingarlln om va ll([rillg-sprisl't ii1' Nn, fiUali gL, iiI' 
u li tag li gen dell at,t de tt a vu.nllrillU'spri s v i g~ V:UI 
(11':11', ]\un(lc ch' j t. ex , vinlJa ;:; s/iin c'lia f: d teT 0 :1/''' 

cl'öfrandc i nid ,11(,1' di nl' :) Rr uta n ord uiJJ()' 'Cö ljd_ 
vore k:rm;];:e ti lltl a ll dllet I>iittr c Yllllllit och konkm
n .' lI i'il' ll st:ll'knr(' . B lk'r llllr , iidk H '('rr Gifvnn'·.' 

E t t ,Ul1Wf "l i·il, f;Olll h ]t vi ::ist hicLrngc]' till :tlr 

\';i ru aktiva id ['() tLslniill h1lb , ig Imdan vid dC"":1 
h ö~!TtöJl i l1 :rru' ., tU (le t , a' t lIled (!cm fÖl'c ll ft ril/l,or.o; 
tiiflinUil f' , Ly ('l' '' fralldef. a f \'iJllwn-illl ('cJalj cl' bordL' 
,_' ko pH helt annat siitt , än llU il r faUd. De SjUlika 

J yrirclc g '110111 af t göra s f,ill pris 'T vid allmil 1t tiiJ 
hun , och gunom att st. rikligen ntclchs; su t, I'"", 

vid Oell11 <1 hösl~ l1thnl eröVrad os cj nlinclTc iin 1 s:iI1-
yermcllalj och] l lm.lll sJJl cclalje r , F öl j,h:; bes täiii. 
m cbeTll<,l så, ait de n enskild e iudi,-jd D på fÖl'lwl l<[ 
f illge aJlJll~il a ig _ti ll vi.l l kol'~tiill jll g i (l en eller d"1l 
ldrot, tsg ],(~llC\ 1 oc h Rc(1un i kOlltl'O ll anters niin:lI'(1 
TCl'kst,iilh prul:vcL, bld ve nog inLr 'sse t stön". 
:\[c(11em , som (,l'Ö i'n I t siUvcrll1 c(1aI,j borde C:'j NI 
allnat iI I' klllllHl hl hI'OII SIll<'(bl j j Sillllll 13 llrnJ1('L. 
susom \il1 denn;) lJiisttiiflillg v:lnlt fa ll et- St,-n '!
scn borde m ed sbl tugn detta llJHl erdt\niga fÖ;~;; l:l" 
nnder dvcrvfigalllk. 

http:YlllIn.it
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6 STOCKHOU"lS AMA TÖRFÖREI\ INGS MEDLEMSBLAD. ------

J'J.:.cstagaruc::; resultat voro följande : Spj1/tlwstning: 

ll lijdhopp: 
'1 . O. Holm bel g 10:6 r:m . 
• J n . Ahlin 1:5 () cm . 

S 1."fhofJp : 
l. ·U. Ab liu 280 cm. 

l ,ri"l/gds]m7ng: 
l . :1( . Ahlill 490 ("m. 

• j G . Malmqvist cl.7G <': 111 . 

Knlstätn·ing: 
-I. O. Holmberg 16'21 ill. 

.T. :f . P alm Hi 'G l m . . ) 

l iscuslcast"/'l:inu: 
l. ( . H olmberg 42'00 1l1. 
. ) H. . Ahlin 4.1 '0-1 JTl . 

1. H . . Ahlin 48"18 m. 
~. G . .i\'[a lmqvist 4B", In. 

LöpniT/(J 1.00 1'11. 

l. G. :i\hlmqvist 1:}'! ,o sek . 
0, O. Holmoerg 1:'lJ

/" sel.;:. 
./lInior : J ' ~ . BildohralId 1:1-'/:; St~k 

T,(ipninfj 1,öOO /JI. 

J. 8. Ahlin 4' 50 min. 
Iu.nior: B . Hildebril,j)d 4'50 1/ 5 min . 

P oiinfjresulta t : 

1. R. Ahlin 34 P' J v<lndringshornot ceb si lfv. -m . 
'2 . O. BolmbeJ-g :24 p . 
3. G . Ma.lmqvist 2'2 p. 
4. J . P Palm 10 p. 
u. A. Wahlstcdt 11 p . 

81lerslirill: 
Medlemmarne uppmana. att 

så mangrant som möjligt möta vid 
H. K. H. Kronprinsens ankomst till 
Stockholm lördagen den 29 sept. 

I uniform och med gevär. 
De som icke hafva uniform torde 

ikläda sig skyttemössa. 
Tid och plats tillkännagifves i 

Pelle Langborgs fönster eller pr te)e~ 
fon till högstdensamme. 

'lJill 91i {iöpå motOl'er, motor6åtar jämte til16e!iör 

vänd 8der till 

Helmer J3ang6org 
fiJirger :Jarlsgatan. 

LAZAROL bevisligen starkast af alla! 
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NYHET! 

följd~r af o 'lycksår~t 1905 
.. af kapten IWAN T. AMINOFF (Radscha) 

För illustrationerna svara amiral j. Hägg, Garibaldi Lindberg, Hj . Eneroth m. fl. 

Spännande - Intre55ant - Lärorn~. 

Böp läsas af hvapje svensk. Endast 26 öpe häf e 

Finnes hos alla Hrr Bokhandlare i riket. 

m~d S~~n$karn~ till }ltb!@ 
af BAL TZAR ROOSVAL 

med öfver 100 illustrationer tagna af Hoffotograf Oscar Halldin. 

En intressant reseskildring öfver våra svenskars segertåg till de olympiska spelen i . 

Finnes hos alla bokhandlare i riket. 

- En bok som hvarje idrottsman bör skaffa sig. 



D FF'S LIOUEU R WHISK Y 
J\1ACL EA y DUFF & Co., Glasgow. 

00 
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00 
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"" 

fl n d. ~ \.' b e r g. 
Riks, 1738. 

112 och 1 ['1 

buteljer. 

TRYCKSAKER 

af alla slag från de största 

tidningar och ned till de 

minsta visitkort billigt hos 

USTAFSON & PÅHL S ON 

BOKTRYCKERI - BOKFÖRLAG 

D avid Bagaresgata 3. Stockholm. 

ELEKTRICITETENS 
HELANDE KRAFT. 

Dc illtres,sanla,ste uppenbnrelseforme]'[]a hos 
cleklricileten g'if\-a .'3; g' tillkänna. då elen anl'ändes 
lill :1l1, lindra och bola de sjukdomar, som angripa 
miilll1iökokroppen. Nätt tillförd -,!/stell/et {ör/llår 
elektricitden hola de flesta /1.el'l'ijsa och mänga kl'o, 
ni87m lid al/dm, den stiil'/;('I' och ingJnter nytt. lif 
i af ,'jukdolil w/gripna ol'[lon. Det l>l'aktiska och 
/1(1 retl'/18kojili!lu gnmder tillverkade 1.'I'oppsbalte/"'i, 
8011/. vi tillbjw{a de sva[l(( och lidande, (il' 

D:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
"'Iiing'a olika sjukdomar ,,150m Allm(in och 

XercöS svaghet, Re/!./IIati8111, Gikt, R!J!lyviirh., nö{t
viir1.-, :-'jllr- och Lefl'l'rlidanden, Kvinnos.iukdomar, 

al/" s. k . z)cr8oil l iyu 8jllkdoli/(l1' III. fl, lidanden 7wf'va uolats [Ienom 

I 
elektriCiL(,' lelis 1:lIfly/aild,,' (1'1111 ,",ftlt,( ViirZ,tl8bel'Ölllda ,7(rOpps/mlteri. 

OBS' f):r S andelIS f{(rwle,t:!J((U,'r i iiI' oii('rertl'iifl'udl" det är all
.. m iilll. erbindt n Il vara del hästa odt mest praktI."ika kropps

ba Lteri föl' ll e mbehulllllillg, som fimws alt tillgå. ) Hm'culex. är 
imegislrcralit i Kungl. l'atent- och Registrerillg'svcrkct oeh endast del 
Imltl'/'iet iii' iIIii·rkt ']):1' Sa,nllens [-let'culex. (i)' det äkta. 

GRATIS ' Nänn arc umler~·ättel.ser HUF.åemle c\elJlm elektri,~ka iJe111 -
.. beb andltn g' erhallas l de af J):r Sanden utgllna boc

kerull.: • Vä(Jen till hiilsn. och »8tYl'lat och mnrHlonh. Dcn 
för;lllii rn llll rt beshil\er de flesta ,jllkdolTwr och rii ll.a sättet nU bola 
desam ma el en aml m är en g'od Yiigledare mr svaga, nerl'ösa män. 
Bär/tt i/,'ssa 1;{iI'r!l' full" böck,,/' slilulas ulldelps fritt m ed posten, om 
IIWlln och adr!'s.,. insiindas till 

SANDEN ELECTRIC COMPANY, 
A'lltl!. Tel. 'OU4. 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm. Riks. Te1.215!:l, 

~iillchens Bryggeri jikHebolag 

rekommenderar sina tillverkningar. 
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Fnin paraden a lilalma: " Toile ~ tbestyr.i pigk3.111marn » a Hotel Malmen. 
Drake. . Mamma ». Kapten . Sandberg. Hj . Olsson. 

Gärdesgardar i Bankebergstrak ten efter slaget därs tädes. 

MAURITZ WID FORSS H. ~. H:s nya stora utställningslokal, 31 Klaraber·gsgaian 31. 
..- Stö rs ta lager af Gevär, Jagt· och Fiskredskap, Sportartiklar, Ammuni tion, Fyrverkeripj -~. 

Salutkanoner Sandaler, Sweaters, Gummistöflar, Skor m. m. 



------------------------~--------- -- --

2 STOCKHOLMS AMATÖfUÖREAJ'lvGS MEDLEMSBLAD. 
--------,---- -~----

FÖRENINGENS STYRELSE 1906. 
;) i'r! fiirande ,' 
" . ()nl!,öranrle .' 
.. .;,t,rcll' }'({}·e: 

Nerman, Einar, Kapten, SaltmMareg. 5. 
Ruden, El'ik, Ingeniör. 
Ahlin, Robert, Notarie, FleminggntD.n 
3, Posh\cl!'ess: Stockholm J. 

/\-'/,<-,(//,ön;alture,' Sandberg, C. R E., Tandliik~Lre, Bil'

...... /. JII t I'I/(~r,' 

ger Jadsg. 16. 
Langborg , P. W. , Handlulltle, Hirger 
.J arlsg. Ti. 
Uggla., E. Alb:son, Löjtrullt f:iihyl lc· 
gatnn 57. 

t' i{ o'.I/11. si !Jret.~""l edlellliJI(l/,: '\Vahbted t, Axel, Data ljolls
liiblre. 
Boströlll , Eric, Redaktionssekrelerure. 
Fest.in, D. R. 'M .• Kapten. 

l a /lIJII/ /liislare: Hultman , Axel, Pl'emieml<töl'. 

/hssiv : 
:i/W/II / 19d: 

~ 

NYA MEDLEMMAR: 

Kassör Sven ,Johan Bå.ge , Grefgatu.1l LO L 
Dire];tör Oscar Fredrik Snndstedt, Ktura
parken 13. 
Journalist, Axel Gnstat' Gabriel Wc~tbprg, 

St Vattugabll1 ] ~. 
Löjtnant Gusbf G:sou tJggln, Strul' " ' il
gen ;)7. 
,- lctmästure Gustaf VValfrid Hal'lman, Hamn
gL.tan 1~). 

'l'anulälmrn Anders j"reurik Hfllllberg, HUlnn
gatan 1. 
Btwle rande Karl HerLert BergstJ'and, Teg· 
nt\rsgntan 2 A. 
F 'lbl'ikör r~usta t' Zettel'gren, H,egel'ingsg. 61 . 
JCassör Karl GOSblf Malmcluist" Centra.lpn
latset. 
j,ij,jtllant Hobert Cedel's ehiöld, Knrlnplnn :L-\.. 
P abrikör Cn.rl L. Ja:!ger, Regel'ingsglltan 9V. 
Stnderande El'i e Zettel'gren, Regeringsg. fi 1. 
Studerande .Jobn Chl'i sti<tll Jacobson, Hum
legål'dsgfltnll 4. 

.11///läLdt utträde: Ernst G. Anderson , Handlande. 
e8rl Plormnn, Studerande. 

" OSel1,r Halldin, Fotograf. 
Frans Hofgren) Grosshnndln re. 
Hugo Jakobsson, Amanuens. 
B,jn<ll' OillSSOll, Direktör. 
F.mil 8a1l11.>on, Kontorschel'. 

» ~>f. C. VOll 8tellillgk, Löjtllant, Vl'ih. 
l·'rit;: ,\Ves(öö, Kanu er. 
A. Zetterlund , Syssloll1an. 

NÅGRA ORD MED ANLEDNING AF 
FÄL TTJÄNSTÖFNINGARNA l 

ÖSTERGÖTLAN D. 

Stockholms Amatörförening har att lägga ännll 

en framgång till många förut vunna. ' , 
Då det ifrågasattes att utverka tillställd för 

föreningens landstormsbefälskurser af olika årgål~' 
gar att öfvervara de beslutade stora fälltjänstöf'
ningarna med vår armes 2:dra och 4:de fördelnin
gar, var det nog mer än en, som betvitlade, att 
dylikt tillstånd skulle kunna utverkas, men tack 
vare de män, som togo saken om hand, blef pla
nen realiserad, och gafs därmed af var krigssty
relse ett öppet erkännande åt det arbete, amatör
föreningen nedl3gt på danande af befälsduglige 
män, villiga att i allvarstider taga sin del af fo
sterlandets försvar vid sidan af och i enigt sam
arbete med dess aktiva arme. 

Manöverdagarne äro nu ett minne blott, mell 
ett minne, som, jag är viss därpå, ej skall för
blekna hos dem, som det varit förunnadt förvärfva 
detsamma. 

Att inom denna tidnings trånga ram gifva 
en utförlig öfversikt af amaWrtruppens upplefvel
ser låter sig icke göra. Jag vill blott med nägra 
ord gifva ett uttryck för tankar, vuxna ur ett och 
annat, som jag under de minnesvärda dagarna fått 
se och erfa ra. 

Jag har fått se de teorier, vi inhämtat i lek
tionsrul1lmet, omsatta i lefvande veklighet och på 
ett sätt · som gladt mitt hjärta. Jag har sett ett 
befäl, som med lugn, allvar och insikt gått att 
lösa sin uppgift; med truppen fullkomligt i sin 
hand, sparande dess krafter, där så kunde vara 
fallet, men också med både vilja och förmåga att 
taga ut dess kraft och energi till det yttersta, där 
så måste ske. Jag har sett de tusental af unge 
män, som formade de djupa leden, utan knot och 
med städse gladt mod taga fältlifvets mödor, föl· 
jande sitt befäl i vått och torrt, tydligen litande 
på dess förmåga och omtanke, besjälade af ett 
fast beslut att göra sitt bästa; sålunda på det 
enda rätta sättet lönande befälets arbete för och 
tillit till sin trupp. Jag har märkt intresse lysa ur 
tu~entals par ögon, strålande i glädje, då de ut
ståndna mödorna gifvit framgång till lön med blic
ken hårdnande i fast beslutsamhet, då lönen blif· 
vit motgång. Detta har kommit mig att känna 
och tro, att talet om förvekligad och vansläktad 
svensk ras endast är förtal , att det arbete, som 

.. 

http:Grefgatu.ll


S 7 OCKHOLMS AMAT(}RFÖREA/AGS MEDLEMSBLAD. 3 

tyvärr bedrifves för att förvilla vår ungdoms sin-
,nelag och förkvafva dess fosterlandskänsla, är 

hortkastadt. Så som arbetet med vår ungdoms 
och våra mäns krigsutbildning numera bedrifves, 
vågar jag påstå, att den maning, som nyligen ställ
des till en skara af dessa män och ynglingar: 
»Gripen med kraft om fanstång och gevär», skall, 
om det en gång på allvar gäller, så följrts, att ta
get icke skall släppas förr än i döden. Jag har 
sett att mannakraft och fosterlandskärlek ännu 
finnas och lefva i vårt gamla Sverige. Utan dessa 
båda hade icke de resultat kunnat ernås, som nu 
verkl igen vunnos. 

Jag har äfven haft glädjen af till mig direkt 
af yrkesmilitärer riktade erkännande ord för de 
initiativ, vår förening tagit i en riktning, som 

öppet medgifvits vara den rätta, för det exempel, 
väl värdt att taga vara på, som densamma gifvit. 
Vi, amatörföreningens landstormsmän, förde med 
oss hem vår gamle k0!1ungs och vår krigsministers 
tack till oss, af båda personligen uttaladt. 

Stockholms amatörförening kan känna sig 
stolt öfver det arbete, den nedlagt på att draga 
sitt strå till den stora stacken, själf känner jag 
mig stolt öfver att hafva varit en af dem, som 
fått pröfva krafterna i arbetet för det gemensamma 
målet vårt fosterlands trygghet och väl. Stunda onda 
tider, vet jag förvi sso att amatörerna icke svika. 

Jag bringar härmed föreningen mitt tack för 
Ilvad jag blifvit satt i tillfälle se och upplefva under 
manöverdagarna och mina kamrater från öfnings
fältet tackar jag för sex minnesvärda dagars enigt 
kamratskap. 

En aj de Jjorton. 

NOTISER. 

111ed anlednillU diiraf att flere skjut
dagar under sommaren på grund af mellankom
mande hinder måst utgå, har det man och man 
emellan talats om att under vec f an 8 -13 okt. 
söka få till stånd en skjutning vid Kaknäs. Inten
denten underrättar närmare om tiden härför. 

• * 

Då slcjutbanorna vid Kalcnäs hlifvit af Stockholms 
LiilIS Skytteföl'bnnd nppbglu\ dp. n 7 oktohel', hal' för
t!ningens strtlspris8J.:jutJiill!/ mitst uppskjl1hl,s till !,u/tIIf/.lJell 

1/1'1/. 14 ok/liber med b(j}ja.ll Id. ~) f. lll. (ej kl. 1) ,,1 -
so m fömt bestilmts). PropositioJler, se föregt\ende 
nUlllmer af :Medlemsbbdet. 

'* * "* 

På grund af det intresse, skjutllingen fiir ,o r ' '?~
beriit.ligau p. rönte, har Styrelsen beslut:.!' anordn. 1111 

en dylik skjutning å sista skjutdagen i november må
uad under förh oppning om ett fj,nnu stön'e r1elt.aganr1e 
Hn nnder den senllst afhålJnli. 

Klubbaftonen har i likhet. llIed statsprisskjutningnn 
iifven lllifvit uppskjnteil en vecka nch fiirsigg,h a llt
så liirdu!JPII l!ell 20 f)"·tf)b~r. 

~:. ?,r 

* 

Föreningens skyttar gjorde intet dåligt inliigg i 
Jiikssky1tetiiflan: ej mindre iin :r');) kr. t,ilJf'öll o Ii, al ' 
dess reprp.senlanter och des~l1tom eröfrnrle fiireningen,; 
enn skjut.gmpp ett kontant pris Ii kr. 30 - , filr hvil
kel. bel opp Styrels en beslntnt inköpa. en minnesbäg: ll'I: 
filr att dän]. låta gravera VJllnarnes namn. 

* * 
SvensIca Gymnastilc- oclc IdrottsförenIngarnas Riks· 

förbunds årsmöte kommer nU liga rnl1l dp.n 2;) novem
ber, och har förp.ningell at sin vict1 ord!'., Ingl~ niijl' 
E.rik U.11C1~n, uppchagit att vid (1els11I11 111;1 utöfva de~ ,,; 
rö s h-iitt. 

I Stoclcholms Idrottsförbund har fl!'yrp.lsell fl'. n. 
ID. elen J nlistkonlllll\.lIcle jannari beslutat unl11llb fiir
ellingp.n, t. v. endast i förbundp.t s iurotts- och sbd
sektioner. Idrotf skol11 mit.1 en v[idjar r}(\ l' k hiinned lill dp 
medlemmar, som intressera sig för huckp.y- eller el1r
Iingspel , att unmUl11 sig till Sekreteraren, dit det skull .. 
\rara önsb-ärdt , om ett. hockey- och ett curlinglag 1 iII 
vintern kunde uppSättas , och flirenillgp.n därigenom ilfvell 
kunde illg,1 i ;:.{ I. F:s Rektion föl' isidrott.. 

* :;.: 

I ändamål aU ho.; ny tillträdande medlemmnr söka 
vfLcka ett Iifligt intresse för förellingens verhnmll€!t 
och hi bringa dem kun skaper om de olik:L grennrne n!' 
idrott och skytte , har Styrelsen beslutnt, til ls liUll el, 
s. k. mottngningskol1l111i1ft\ bestilen(lr aJ Herrar _\ Hr. 
H,unnCjvist, Hugo 8ve11son, El'I1st Hildebrand 0,:11 'fl!. 
von del' Burg. Vi förllloda, att det,tft Hrl'llngemeEI 
skall hulsas med gjiidje af såväl gumltt ~OI11 nyn. ledl\-
möter. 

:~ 

Kontralcten å gevärs/ån mellan föreningen od: 
dess medlemmul' komnm hiidaueft.er att ändras sålul1,1;. 
att första året erliigges kr. ~;l och andra ;tret kr. ;! 'I . 

Priset iiI' alltså ned saU" och lletalnillgstenninen rörlng'] 
till endast 2 ur. 

* * 
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Velocipedöfningarna i och fUl" uppvisning vid eir· 
1,..[l?sten tngil sin hö t jan mli,ll cbgen de n 8 oktober i 
" 1 ,1 Lifgnl'des "Exen: ishus och rörsiggii mell an I/.fi ,_. 
e'I, lntres~e raue mec1lelDll1ur, ~Ll m UIl Slia, (lelt llgn, 

'(Irde dUrom u llclerriiUn Ingetljijr (~ i deo n E ri csson , Si· 
Ily ll egntn n 11. 

'" * * 
'f/ ;.'inl1 e s /nä fli ckoT orn 7 ii 8 !'t r , hYil kn iLl'O h,\ 

.!il tll ' liint sig fika velociped och ti ll fi illnttlflllS lll l'd (j 

' IItIra ~ llJ nttinga l' lIpptl'äda pft l lPpyis l1in ga l'll il i 
I II 1I'I' i 11 1)(' l' , tonk SIHl l'iJfi t :llll'nii ln sig ti ll ] ngl ' njii l' 
( ;i dl 'o!1 Jo: ri( ''';~(l n ) f-liltyll g:ltil ll 11 , pIL,1' t ill I1l h' l1-
10- 1 l 1;> n , \:I ~ lu ~i ll( ' dl ' l' tjllbnlldaLi't1la,.; g l'nti ~, .\ ilglil 
'Yi l l'igbdl.' l' 1,11('[' illlstriillgni llgill' hlir\"l ej flil'l' llildu 
1I11 ,d t! (',;:-;t\, tl\ljJ Vi:-i llill gur , 

Förändring af bostadsadresser torde fi ire den I 
t:e mhe)' Rkriftli gen medrl!!la" SelU'elernren, S "I alt .ll's, 

" kCIl med dess lll eel lel1l sfö rte 'lln ing ej kOJllJtlp.r alL 
nllehiUla lI ilgm felalnjg[L nppgiflt'l'. -- Il e, som t'j re· 

!!'.-I LnntlBl (~ rb fi ll :l tidIlilIge lI Rig ti llsiinll, bnhilgnlle an· 
'niilu de1t:L prl )ios/m. Hj t.ill nugon af fiircllillg-enB runk· 

* 
Medlemmar i föreningens skolungdomsrddelning 

!!;irn,; llJlpmiirk 'amrn ll. pil, att. de rn ilst e skjutet sig anslag:-· 
le l'Litfig.lel e s,som medlellllll[\r af Stock Il lms Amaliir· 
j'; l'e ll i ng och s,lhlllda ".i /" "I,:il/tf/. 1)111 " t ,r/sjI I' i " ' JI(IIJ I 

på det att årsskriften H{'I'e ll för /" OIJI.J!/(/I/I/" III' 

IIl11 l tl: erh ii lLI 8ii, rikligL I11 ntl' l'ial so nl 11l iijligt h" de 
III'a\l icx\: ()~ h ilhtslTntioller bel l 'ii.ffll l' , vill styrelsen 
r ikta Il,l l up[l1l'l :L lling till "lb f.'j)r fureningen intr esse· 
a 11,' personer il,H hn !'vro iin,hed, en i l'iih'illig åtanke , 

:-; Iyreben uppstliller fr'r l DOI> tu;,=; 'I r81)0 [;: tvänn e 
\,I' i"cr föl' lJiLlrng till ul'sbohn : en s ilfver[,iign.re röl' 
Iret'liga:te 'uppsat.sen och en silfve rbligal'c ful' elrn föl' 
r ' plO luktion lllmplig:tsle s,)mlingen nf minst t 1'~ fo· 

g' l'ufier ell er leckning,)j', - 'I'ill kommil.teraele föl' 
Ut'n fi:rrn t.iitl in gen hnfvn ntseLls Herrar K: lpLeJl All111nO· 
, ' Hl. fh: Brandel, och ](nncliclnt Hilnell o(;h till korn· 
IIi I!!rade för elen senare herru r H ollnlog rnl' HamnlJvis t , 

1'1I1)\'ikul' Sjöberg och Konto rBchefen ~Iorm. - Alla, 
loi tlr~g skQla vara sekreteraren lillhl1l1cb 81;//(/ .,1 t!t'lt .'lO 
,"I", iDO(j och ittföljas af försegla l ll:ll11nsedel. F olo· 
~ntf i er och te cknin ga)' f<l ej i form ilt unclerst,ig'1 Ii X !l 
1 1111, ell er iifl'erstig') 13 X 18 mm., och skola de. förra 
'l ,ii ll lhs ol lppklishade. - FÖl'elllnglJlJ röruelråller sig 
:iga ll1lprilttcll t.ill och riittighet~ ntt reprollllcem all:1 iII' 
"\l lllna ltiJrag . 

Öfningsskjutning vi(l Kaknits itger rUIl1 onselng elen 
1 (I okt. och freoagen elen 12 ol,t. med bÖI:jnll h:1o'I:1 
Ibga rn~ Id. 1 e. m. 

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

)"Yfeolemmar, oqojl 
Då nu Stockholms Amaiörförening gålt 

forfaUning om att anord'la föreställningar m m , 

d Cirkus den 9, lO, 11 och 12 november i och 

för anskaJJ andet af medel t ill föreningen, !zaJ' 

styrelsen förlitat sig på samtliga medlemmars 

hjälp för alt af festen erhålla bästa möjliga re 

sultat. 

I denrza afsikt sändes Eder en biljetlbok 

med 10 biljetter Q 1 kr. per st. emot postförskott 

af kr. 10 - något som förut meddelats i trcnne 

mllnmer aj medlemsbladet -, såvida Ni ej innan 

den 13 oktober till Intendenten (Per Langborg, 

S Birger Jarlsgatan} Allm 781 , Riks 8075) llIl· 

derrättat, att Ni ej önskar mottaga sådan för· 

sändeIse. 

Del il r meningen , alt dessa biljetter skola 

säljas till vänner och bekanta för att på sådant 

sätt samla många besökmde. Hjälper hvarje 

medlem föreningen m.ed blott en bok, klllwa 6000 

biljetter blifva s \lda och besökande på föreställ

ningarna och bazaren bli/va talrika. 

Slwlle Ni mot förmodan ej kunna p 'acera 

alla de biljetter, Ni erhållit, återlöser Intenden

ten dem t . o. m. den 8 nov. kl. S e. m., men ej 

senare , 

Medlem, som sålt minst 10 biljetter, har alt 

hos Intendenten bekomma ett märke berätl(!fG1zde 

till inträde till bazaren mzder alla fyra dagarna, 

dock ej till arenaföreställningarna. 

Generalkommitterade. 

Civil och mili tär 

? • 

Yttre skador. S,lso rn 8 1}/,ii, 1.~/ill(f.nd{' 1I11f ,hl I·id yUrc skndol' SUllIl 1I\ol.l·('rk;)lldc 8 I'II III/(/.r! oc ll ;nf'/(II I1II/ IIt!Oll " }, nn,c,< 
Sa llllJl'ill oumlJtirligt a l' alln, som liirl kiinn" del och "id illki'>p icke I,ila förleda ,.;i g· nll. i qiillel \'i"r 

, "i[!i n:>1f'nhl' iknl et cmoi.lnp'.'I I1nderll:llii g-a llfle rnpnill g:tl', Tilltwnc1alr[d l'ls i P"rl'ym., Spec8l'i· .\: F'iir)!nfTiirel', l);wlil,)g-{'I' 1,1).0; (;cijc I' 
,I ' I :"., Akad emi<,griilld I, Stoc klHd1l1 

.. 
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Genera/agentur & Partl'lager; Champagne ~ 
Eugene Barbier, 

$ 1& 
Reims 

G . A . R o b ert's Agenturaffär, 
Ixikst el. 8320. 51 Drottninggatan 51 Allm. Tel. 94 9~ . 

7 r lmpt.en r. Aminotf; llyn nrb!,[!'. » Kriget ~'orgp. 
- n,y L!wh, harva I' i mBl! förl ':lltn n~lI q Ilcll,ign:l Lil\
stand till f, t.i L oss nJ"krifva f'öljnlldc lilla l,erUll el,e: 

Patrullen. 

M:"lngen gång har jag linder fredstjänstgörin
gen sökt föreställa mig huru det skulle kännas 
att stä ansikte mot ansikte med en fiende. Skulle 
jag känna mig darrhändt oeh lossa milt skott utan 
närmare eftertanke, nästan i blindo, eller langsamt 
men säkert ~ikta på honom som jägaren p{l ville
brådet för att sedan bringa fn medmänniska ur 
varlden? Var detta lika lätt som att bila en 
hare, och sk ulle jag inte sedan få samvetskval? 

Den frågan hade jag inte kunnat afgöra och 
hoppades ocks{\, att den aldrig skulle komma före, 
men lll ::lnniskan spår och Gud rår. 

När mobiliseringen kom till den stora ofre
dens dagar, placerades jag på Nordlands kreds 
bataljon. Förut hade jag tjänstgjort vid Varangers 
kredskompani. Öfverstelöjtnant Braun förde be
f~i1et äfver bataljonen, på hvars l. kompani jag 
anställq1es i egenskap af troppchef. Vi l~lgo till 
en början vid Skandsen, men sedermera förflytta 
des kompaniet, som stod under befäl af kapten 
Wessel, längre österut P~l bevakning. 

Det var tidigt en augustimorgoll. Dimman 
låg tätt öfver marken och liknade ett ofant ligt 
moln. Vi, som tillhörde patrullen, stodo uppe på 
en höjd och sågo landskapet under våra fötter. 
Man tyckte sig vara i en ballong, när man skå
dade ner på molnmassorna, hvilka i oregelbundna 
former vältrade sig fram öfver näjden, än blot
talJde några grantoppar, ~in tackande alla terräng
f{)rem,11 med sin gråhvita mantel. 

Vid horisonten syntes en dunkelröd str imma. 
Det var gryningen till en ny dag. Ännu intet 

fågelkv itter, ej ett ljud. Naturen hvilade. 111 en 
snart sk llll e dcn väck,lS för solens varma kyss. 

Däruppe stodo v i tysta och sågo ra all denn~l 
harlighet, som ännu var var. 

Mathiesen hade salt sig på en sten och tor
kade pannan. Han var svettig efter del] anstran 
gamle marschen uppför berget. OCkS~l hade Il,UI 

tagit af sig mössan och blottad e sitt röda hhl". 
hvilket klibbat sig fast vid pannan. 

Brun och Fjellstad pratade med I{lg rii st, och 
den förre försökte utpeka för kamraten 11\l ar land,,
vägen var belägen, sV~lrt nog när elen på grllnd 
af dimman inte var syn lig. 

MLiller var hungrig som vanligt. Han hall e 
tagit fr8m ett oststycke,hvilket han förtärde lltail 
att smaka pä reservporlionens h ~i rcla bröd. 

Emellertid kom jag ntt tänka på, att vi " orr) 
synliga fran toppen och gaf - lyckligt nog f,i!' 
oss -- order at patrullen att äntra ned i riktn inb" 
mot vage n. 

Jag har gjort en skizz af terrängen, SOIll jag 
bifogar för den händelse elen skulle intressera . 

Berget, på IlVilket vi stodo, är märkt med ett 
x. När vi gingo ned för detsamma följde vi den 
prickade gångstigen. 

Genom försy nens skickelse staJlnacle jag C11 

stund, sedan de öfriga patrullkarlarne aflägsnat 
sig. Jag !wnele höra huru grenarna knakade under 
deras fötter, l1varefter det blef tyst, och jag drog 
den slutsatsen, att de stannat på gångstigen f,",r 
att invänta min ankomst. 

Dimman hade lättat nflgot, så att jag kunde.: 
se bergstoppen midt emot. Vägen gick enligt k,l!'
tan äfver elensamma, och jag ville ta en sist;) 
öfverblick äfver just denna punkt, dit det var min 
afsikt att gå, följande vägen. 

Då upptäckte jag plötsligen några grå figurer. 
hvilb rörde sig- däruppe. Jag visste mycket " al, 
att ingen af ,,;:'ra patruller befann sig i llärlJeten . 

http:kn,pt.en
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.\tt karlarne buro uniformer tyckte jag mig se; 
:lfständet mellan mig och dem uppgick till 600 
steg. 

Genast kastade jag mig ned och härmade en 
I;ifs skri för att varna mina kamrater. Med spänd 
uppmärksam het följde jag den ryska patrullens 
[Itgärder och upptäckte, att de gråklädda figurerna 
bura gevär med påsatt bajonett. 

All tvekan var borta. Där stod fienden, och 
mill väg måste gå åt detta håll, hvarföre strid var 
ollndviklig. 

Jag reste mig upp för att gå ner till mina 
karlar ocll ge dem order, huru vi skulle taga rys
:;arne från ett bakhåll, då plötsligen ett skott 
s\11all. Det var Brun, som aflossat det. 

Ond öfver hans tilltag, hvilket förrådt var 
11arvaro, hastade jag ner och fann, att mina kam
rater samlat sig i skogen på bergets sydöstra 
::i luttning. När jag allarmerat dem, hade Brun 
hupit fram till skogsbrynet och där upptäckt rys
'm'ne samt skjutit. 

Med några ord förebrådde jag hOllom hans 
dllmma tilltag, hvilket han sade sig ångra. Rys
:iarne voro försvunna, men vi gissade, att de 
k~1stat sig in i skogen söder om vägen . Alltså 
skl1lle det snart uppstå strid , och min närmaste 
:'ttgärd blef att gruppera mitt folk 

Solen hade stigit örver horisonten, och som 
gellom ett trollslag försvann dimman . Änl1u låg 
dock ett meterhögt U1cke öfver mossen, men det 
\ 'ar ingen fara, att ryssarne skulle gå den vägen, 
tyckte vi. Den var full af vatten och kanske inte 
l11öjlig att passer3. 

Till höger 0111 Brun lade jag MOller och tog 
darefter platsa lldeles vid den punkt. clär gängstigen 
utmynnar vid stora landsvägen. Vi tre lågo följ 
aktligen norr om densamma, Söder om den be
fann sig Mathiesen och Fjellstad i nämnda ordning. 

Med låg röst tillsade jag kamraterna att in
reda sina stridsställningar, och min befallning re
peterades utåt flyglarna. 

Det var alldeles tyst. Vi lågo och lyssnade, 
l11el1 kunde likväl inte höra något, oaktadt vi an
strängde våra öron till det yttersta. Tydligen 
framgingo ryssarne med största . försiktighet, och 
det var ju heller inte underligt, alldenstund de 
\'i sste sig ha fiender i närheten, 

Hjärtat hoppade ,- för att erkänna sanningen 
- - i halsgropen på mig. Mången gång hade jag 
sl11ugit mig fram under tjäderleken CJch haft hjärt
klappning af spänning, men en jakt på människor 
\'ar något alldeles nytt för min erfarenhet. Nu 
,:;kulle det ögonblick komma, då jag i strid skulle 
få mäta mig med en motståndare. Ej nog med, 
~ltt mitt" eget och kamr;lternas lif stod på spel; 
jag skulle liksom de nödgas att skjuta på mänsk
l iga varl'lser. 

Också skäms jag inte för att omtala, att min 
andhämtning var häftigare än vanligt, och jag har 
skäl att antaga det förhållandet var lika med de 
andra patruilkarlarna. 

Ingen, som ej legat på utkik mot en fiend e, 

------~--------------

har en aning om huru detta kännes. Hvarje se
kund blir en minut, hvarje minut en kvarts timme. 
Tystnaden var helt enkelt hemsk. Jag hade myc
ket hellre hört skotten smattra rundt omkring 
mig. Min oro ökades, ty jag tyckte, att flyglarna 
voro svaga. Våra motståndare kunde kanske 
kringgå oss och plötsligen anfalla oss i rygg 
eller flank, 

Någon tid att föränctra mina dispositioner gafs 
det dock icke, utan vi måste lita på att allt komme 
att gå bra. Från mitt gömställe såg jag Malier 
och Mathiesen. De hade krupit ned bland ljungen 
och dessutom lagt grangrenar öfver sig, så att 
de voro fullständigt dolda framifrån. 

Båda hade tagit mössorna af sig och tryckte 
sig platta mot marken. Då och då stack MOller 
upp hufvudet för att spana, men kamraten höll 
sig nere, ti Ils jag befallde honom att också se sig 
omkring. Han var väl rädd att blotta sig, men 
nu gällde det i främsta rummet att upptäcka 
fienden. 

Intet syntes. 
Jag hade tyckt, att gren arne vid en gran rört 

sig midt emot mig, och för att få en öfverblick 
reste jag mig ett litet grand . Vips hördes ett 
hvinande och en kort knall. Det var med nöd 
jag kom undan den gången, men också visste jag 
hvar åtminstone en af mina motståndare befann sig. 

Försiktigt höjde jag geväret och tog stiid mot 
en trädgren. Visserligen kunde jag inte se något, 
men jag riktade ungefär mot den plats, där jag 
antog, att han befann sig. Jag hade nu godt korn 
och lossade skottet. 

Det kändes precis som på skjutbanan. Om 
Jag väntat alt få höra ett dödsskri k, misstog jag 
mig grundligt. Allt var olycksbådande tyst, ända 
tills en ny kula kom ' ocl! tog bort en kvist all
deles öfver mitt hufvud. Nej, här var det för 
obehagligt att ligga, Jag förutsåg, att min mot
ståndare skulle, rikta mot samma punkt och kröp 
för den skull ett par steg åt sidan. Att jag inte 
misstagit 111 ig märktes, ty ett nytt skott, lägre än 
det förra, korn, och Gud vet, om jag inte blifvit 
träffad, för den händelse jag legat kvar på min 
förra plats. 

Nu börjades SkottVäxling jämväl på vår högra 
flygel. Således hade FjeJlstad också råkat ut för 
samma obehag som jag. Han var en säker skytt, 
gammal jägare, och för honom var jag lugn. Värst 
däran trodde jag, att det skulle bli med Brun. 
Han var hetsig af sig och nervös äfven på skjut
banan, och antagligen var han inte bättre däran 
vid detta tillfälle, när han befann sig i fiendens 
närhet, en skottafla för fientliga kulor. 

Ätven han hade öppnat eld, och striden var 
så ledes i gång längs hela linjen. 

Huru skulle den aflöpa? 

Forts. 

bevisligen starkast af (lIla! 

t 



NYllET! 

Rrig~t norg~=Ryssland 
föl!der af olycksåret 1905 

af kapten IWAN T. AMINOFF (Radscha) 

För illustrationerna svara amiral j. Hägg, GaribaIdi Lindberg, Hj. Eneroth 111 . J. 

5pännanoe - lntre550nt - LäroriR. 
Böp läsas af' hvapjesvensk . Endast 25 öpe b ä f 

Finnes hos alla Hrr Bokhandlare i riket. 

Nyhet! 

m~d S~~nskarn~ till Jftb~n 
afBALTZAR ROOSVAL 

med öfver 100 illustrationer tagna af Hoffotograf Oscar HaUdin. 

En intressant reseskildring öfver våra svenskars segen åg till dc olympiska spclc:1 -

Finnes hos alla bokhandlare i riket. 

- En bok som hvarje idrottsman bör skaffa si~. -
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OUFF'S LIQUEU. R WHISK Y 
;\\AC L EA y DUFF « Co., Glasgow. 

'tager hos 

nd. ~l' be rg. 
Riks. 1738. 

1 2 och \1 
buteljer. 

ELEKTRICITETENS 
HELANDE KRAFT. 

De illll'cssnll t ;1 ~ l c uppellbarelsefOl'1l1cl'I1a I", ,; 
elektrici! elell gil'va S il! tillbiJlIlH, elii de ll 1111I'(iml r" 
till all. lilldra Del, h"la .-le ~.illk t! oTl1:tr , ,om ;lll ,!'1'i l'a 
III ii Il Il i ·k,lkr0l'peu. HOlt iiI/ra n I "'Fill' //wt l'ö/ ' //lI r /, 

l'lp/ .. !/'i('iI,' /1'II bola dl' {i('",ta n"l'dj.WI. ~ch ' /III /If/a k/'/) · 
/1is/.:/1 lidfll/lII.'II, 17f ll lI(iil 'kc/, och -ing.iute/' 1I!J1I Ii I' 
i af' ·~il!kd()1I! m/·fJI'iJlI/(/ o/ ·f/ml. D I'/ l}/'aldi~kll 0(, /, 
P,l /;e/ell"!~lIpLifJlt (/ /'/IN/er tillverkade kroppsualteri , 
"')1/1 r; i li/lbj/tda di: swgCl acT! l idande, iiI' 

0:1' Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
lIIånga olika sj ukdomar såsom Al/miin nclt 

X er vös swghd, Bmll/alislIl, Gikt, Ryggvärk, lJör/
viirk, lYjltl" och L e!/:erlidanden, f{/ :innosj1t/,:(lol1l((/', 

alla $. 1.:. /1(')':lonli[l((. .~jn/':do/ / I(tl· III .. Il. lir/andel1, harva volalo< gl'/I.0111 I ell'kt l'i('ill'len8 /nrl!flanc1e I'/'I/n dl'ltr( vii l'ldsbcrömda k l'oppsba{tlwi. 

08S ' J ):/' Sam/el/s H el'l:ttle:,;brlllcl' i iii' oiJf'('('/·l l' ii{t',({7t,. del ii r nll · 
.. 1I1i.llll e rkänd!. a 1.1. \'am del I [isla och mest prakllska krOjlJls, 

balleri l'i'n' ],c lllbehalldlill (!. : om lilllles all Lill"'u. • lle'I'culex . är 
inreg-i:;t reradL i Knl1~ ' 1. IJalenl· m:11 Hcgi~ lre rin l!'syerk el odl "Jl.rl/l .~t lIiI 
Imll(,l'il't iiI' /i,ii l' !. ·t .D.T Sandens llen; /flex iiI' rlet ii/ria. 

GRATIS ' NiirIlla re uII"ClTiitlel~cr an"nlende d;l1nn elek lrisk.;) l,Cl t:· 
.. belt:l11dllll '" t'rlialla: I le a l 1):1' Suuden ulg-Iln:l bii,·· 

kcrua: • "ii(Jen t'iil il a /sit . 0'1, _"'/Y1'/';lt och ma1ldo/ll ». DCII 
rÖl'~!.l1 i illlllClu. be~kril\el' de Ilc:; l" ~j lJkd o lll nr "eli riilln sällel alt bo 11 

d eSftllllll:l dC ll tlIH.!ril. til' e n god \'n~ lcd al'e f(, l' srng'i1 , Il en'(j~n 111:i ll , 

JJadl! d,'ssl! viin!('/,llltu 1) lidel' /' s{lw!tr.' lIlltId!'!> (I'i ll 11/1'(1 puste{/., OJ/I 
11 1111/11 och ((d l'(''''' i l/ siil/clas tiil 

S ANDEN ELECTRIC COMPA[\ Y, 
Aliln . Tel. j()!14. 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm. lliks. Tel. :! 1 G!J . 

______________________________ ~ ___________________ L_ ____________________________________________ . __ _ 

YCKSAKE 

af alla slag från de största 

tidningar och ned till de 

minsta visitkort billigt hos 

G U ST A FSO N & P ÅH L SON 

BOKTRYCKERI - BOKFÖRLAG 

David Bagaresgata 3. Stockholm. 
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Otto Ludvig Barthelson. 
Den ao okt.ober pit aftonen utled i sitt hem hiir 

i hufvudstaden en nJ Stockhölms ntllntörf'örenings iil,lste 
llledlemmar, kUl1ll'erill'ell' (rU o' Ludvig Bartl ieison ,) _ 

Född ilr 1867, inh-Udde 13,.\1'
t.helson i ötockholms ,'U11ILtör
förening redan [i l' l tl Dl och 
bl el' inom föreningen l1lY 'ket 
snart u]l]llll ärksnn1lnud, h viI ket 
bäst frnmg,lr (hraf, alt ban il r 
1892 vulrl es till L1ess ordfö
rande. Under uren l n02 och 
190:3 ueklUdde lwn onlförnnde
posten, fri!)] hvilken hall nJ'git:k 
nf den an1edniug att lindl'<\de 
förhll11nnden inom Ilun s ellskilda 
verksiI Il1het tvungo honom att 
linder längre tider rara frilll 
v[)rande från lmfvnd tnden. 
Han bibehöll elllp.lleri id allt
jiimt ett ol'önn illSkndt ini reS:ie 
för fiiren i lIgr\ll, dp ;;" \'('rk' il lll
het. och syft~ lllill , . och ,rll'llI 
han å ler blifvit hofil~t i Slm:l;

holm s'l kl1fldes IWlI ~i i ILIII il 

::l . L\ . F:~ snmlllnnk onl,t lll' och 
ut.mrder. XiiI' ch'lI fiirsla nt' 
fören i Il gens la Ild S ~\)t']11 sbefi ils
kurser sknllr. sta )'tn,~, \'nr Rlr
theIsan ren bland de försb 
att anm1ila sig ,:1~oln delt aga r 
däri, och l i ka~'1 \'ar Ii o n en 
bland de fö rs ta , som f11t1nde den 
nya för enin gsnniformen. 

13arthelsom ordt'iiral1r!t:sknp jllOIll S. A. F. in('öll 
vid en tid, då föreningens ~ t.järn a Iys(c 81>111 :lllrn. Id a
rast på. idrottsfirmnll1 entet. och dii.rföl' il r 11.111 lI am n 

blaJld föreningens äldre ledo t1löi er 11lira furlJundet me!] 
öfri gn IlIinnen från de1l11 11 Lid, dJ c1ess medlell1mllr virl 
idrott"lliAingar 11.[\'en långt utOIl1 fosterlondets gl'iinSer 
visste at.t göra <1ess fiirge l' berll'ode. Kjälf \'nr Jbrthel -

son i bÖljan af 18~)O-talet en god velocipedl'ytll1l'f'. 
som vid åtskilliga tliflingstillfällen lyckades placera 
sig. l Stockholms velociped förening beklädde han (' Il 

tid posten såsom »kapten», d. v_ s. såsom idrottstek
nisk . led are [If denna förenings verksamhet. ,' itt in
h'es~e föl' idrotten har Durthelson för öfrigt lagt i 
dagen l\.'fven såsom förf:.tttm'e, i det aH han samlad 
och l1 tgal' rekord li stor öfver hast ighetsåklling p1\ skrid 

skor, hvilku under lång tid un
sågos s1\sOlJl en oumbärlig hjälp
reda 8å vä,l föl' u töfvarne " f 
skrids koidrotten som föl' fun k
tionärenm vid alla täflingar aJ 
n~gon betydenhet inom de11 n 
del af skridskoidrottens omrad , 
Onder de senllste 1\ren hal' 133.1'
tbelson, 1lnda till dess sjukdo
men bröt bans krafter, "ari 
en intressel ad deltagare i för
eningens öfningar och täflingn 
i skjutning. Vid landstorm <
berälskursell utmärkte ban sig 
för en framstående ifver att bli r
va i tillfälle att få inbumta -
mycket som möjligt [tf kunska
per, och ballS mot denna if\' l' 

svarande aldrig svikande plik l
troh et kom honom att icke fur
summa n:1go11 lektion ellernåg" t 
tillfälle till öfning, som stod ti ll 
buds. 

ntto Barthelson liimnnr efter 
sig minnet af en vllnsi:ill och 
rättlinkande man med ärligt. 
svenskt sinne. Huns Iljärb klap' 
pade för allt, som är storl 
ocb ädelt. Och först och si. t: 

hUll \-[11' en god Imn1.rat. Om hans känslor för AlI1aWrl'ör
eningen vittnar blist hans uttalade önskan att blif\"H 
buren ti ll sitt sista hvilorum af kamraterna i den gr:\ 
II II if'onnen och följd af föreningens fana. Svept i 
S. A. F:o; uniform och med sitt skyttemärke på bröstt' t 
h\-ilar han o(;k nu efter dflgens id. Frid öfver bans 
minne ! 

MAURITZ WIOFORSS H. A. B:s nya stora utställningslokal, 31 Klarabergsgatan 31. 
..- Stör sta lager af Gevär, Jagt- och Fiskredskap, Sportartiklar, Ammunition, Fyrverkeripj.eseT 

Salutkanoner, Sandaler, Sweaters, Gummistöfiar, Skor m. m. 
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FÖRENINGENS STYRELSE 1906. 
, )"dj'örcmde: 
.'. OrdförlInde .
."'~krete)"(tl·e : 

Nerman, Einar, Kapten, SalhnlLtareg. ::l. 
Huden, Erik, Ingeniör. 
Ahlin, Robert, Nota.rie, Postadress : 
Stockholm. J. 

/(a88ltf'Ö'rllIlUare: Salldberg, C. R. E., Tandläkare, Bir
ger Jarlsg. 16. 

[ilte/ldent: Langborg, 1'. W., Handlande, JJirger 
.Tarlsg. :i. 

.... :I.:jutchef': Uggla, E. Alb:sOll, Löjtnant , Sibylle
gatan 67 . 

iit',·i.r;a sl!jl'el,wmtedlcmm.al·: Wahlstedt, Axel, Bataljons
Htkare. 

Boström, Eric, Hed:lktionssekreterare. 
l!'estin, B. R. M., Kapten . 

](lubIJlldistal'e: Hultman , Axel, .I:'remiämktöl'. 

NYA MEDLEMMAR: 
Aktiva: Skådespelare Knut Manasse :;\yblom, Vasa

teatern. 
Amanuens Vilhelm Bruno Söderström , Horns
gatan 40. 

KLUBBAFTONEN 

den 20 okt. vardt Särdeles animerad, trots jäm
förelsevis fåtaligt besökt. Man ku nde nästan väntat, 
att åtminstone pristagarna skulle ha infunnit sig 
för att afhämta sina pris, men däraf vardt intet: 
knappt hälften af prisen blefvo därigenom utdelade. 
Hvad som utdelades var emel1ertid gediget. l all
mänhet stora, vackra pokaler eIIer bägare och ny
stansade medaljer, dessutom det värdefulla idrotts
hornet och den vid Riksskyttetätlingens gruppskjut
ning . af föreningen eröfrade pokalen. En liten re
sume öfver de vid festen utdelade prisen kanske 
ej kan skada, den fullständiga prislistan för alla 
täflingar under året har ju intlutit och kommer att 
intlyta i medlemsbladet. 

Ahlin, R., 8 idrottspris. 
Bergman, A' J l skyttepris. 
Bernström, S., :.! skytte pris. 
Boström, E., 2 skyttepris. 
Carlberg, E., 2 skyttepris. 
Cronstedt, G., 2 skyttepris. 
Drewes, P., I skyttepris. 
Ericsson, Gid., 3 skyttepris. 
Eriksson, F., 4 skyttepris. 
Hamnqvist, A., l skytte pris. 
Hessler, A., 2 skytte pris. 
Hessler, E., 2 skyttepris. 
Hildebrand, E. , 2 idrottspris. 
Holmberg, . O. , 4 idrottspris. 
Hultgren, T., 4 skytte pris. 
Höglund, J. H., 2 skyttepris . 
Lagercrantz, B., 2 skyttepris. 
Langborg, G., I skyttepris. 
Langborg, P., 2 idrottspris, I skyttepris. 

Lilliesköld, B .. 3 skyttepris. 
Lundegren, J. , 2 skyttepris. 
Löfman, 1., 2 skyttepris. 
Malmqvist, G., 4 idrottspris, I skyttepris. 
Olsson, Henning., 2 skyttepris. 
Olsson, Hj., 3 skyttepris. 
Palm, P., 2 idrottspris, 2 skyttepris . 
Påhlson, B., I skyttepris. 
Sand berg, c., 3 skyttepris . 
Sandberg, C O., I skyttepris . 
Skeppström, K . W., I skyttepris. 
Strandberg, J., 3 skyttepris. 
Sune, J ., I idrottspris, I skyttepris. 
Svenson, S., I idrottspris, 3 skyttepris. 
Ugglil, E., 3 skyttepris. 
\t\l ahlstedt, A. I idrottspris, 2 skyttepris. 
Wattrang, A ., I idrottspris, 2 skyttepris. 
Östergren, J. K, 3 skyttepris. 

Efter prisutdelningen supe och efter supen 
nachspiel med musik och unison sång under direk
tör Hesslers vana kommando. Till och med lands
målsberättelser förekom mo. 

Always good . 5. A. F .• ! 
Sera tell. 

STATSPRISSKJUTNINGEN 

törsigcrick i likhet mcd föregflende år, om än mindre o . 
skyttar denna g[lllg till följd af det ruskiga vädret 
vågade sig ut tii! skjutfältet. Anordningarna voro 
utl1lärk~: föreningstältet tjänade som ett utmärkt 
skydd efl'lot regnskurarna , och anslagstaflan med 
propositionerna för Skjutningen m. m., onödiggjor
de många frågor. Största intresset tiIIdrog sig 
Ilelt visst 3:dje klassens hufvudskjutning. l1Varvid 
man lifligt diskuterade, hvem som skulle blifva 
den lycklige segraren bland 34 skyttar. IVlan gissa
de på Boström eller- F. Eriksson, hvilka alltid visat 
sig 50111 säl<ra skyttar, och förv<iningen blef därför 
stor,' då det sedermera bIet bekant, att ingen af 
dessa utan E. Hessler, äfven han en utmärkt skytt, 
vardt segraren. Täflingen C , d. v. s. hastighets
skjutning under 112 min . mot halftigur på 300 m:s 
afständ rönte äfven den ett Jitligt deltagande, i det 
att icke mindre än 33 skyttar kämpade om lagern. 
\. Löfman utgick härur som segrare med 52 poäng, 
närmast följd af A. Svenson, som lade ännu en 
lycklig dag .- till alla sina öfriga. 

Prislistan ilade följande utseende: 

J klassens hujvudskjutlling. 

l pris. B. Li!liesköJd , 45 poäng. 
2 » I Sune, 38 " 

2 !?lassens !lIIjvudskj/lflling. 

pns och br0l15med . S. Bernström, 
2 J. H. Höglund, 
3 » » Hj. Olsson, 
4 » » Henning Olsson , 

84 p. 
83 » 

75 » 

72 » 
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H a m b u rg e r-B ryg geriets 
PILSENER-BIER 

K , H oficl'mlll ii r. r e k o n:l. n:l. e n. d e r BI S. ------------------------------
J klassens /1l1jvll dskill t ning. 

I pris och s i I fvermed. E. Hessler, 86 
2 » » A. vVahlstedt, 84 
" Gid . Ericsson, 84 J 

4 bronsmed. F. Eriksson, 80 
5 B. Lagercrantz, 77 
6 » E. Carlberg, 77 
7 » E. Boström, 76 
8 » " P. Pal m, 73 
\1 E. Uggla, 70 

10 » c:. R. Sandberg, 70 

Dessll tom brol1sll1eda Ij er ti II: 

G. Langborg, 78 poäng. 
A. Vlattrallg, 73 
J. I~. Östergren, 73 » 

Extra täjlll1g A. 

I pris. B. Lilliesköld, 48 poäng. 
2 C. O. Sa ndberg, 36 » 

Extra täjling B . 

I pris . Henning Olssol1, 45 poäng. 
2 J. H. Höglund, 19 
3 S. Bernström, 19 » 

Extra t(UUng c. 
pris. l. Löfman , 52 poä ng. 

2 S. Svensoll, 50 » 

3 » A. Hessler, 50 
4 A. vVattrang, 48 
5 » :J. R. Östergren , 46 
6 T. Hultgren, 43 » 
7 J. Lundegren, 41 
8 » B. På hlson, 37 
9 » E. Uggla, 32 

10 E. Hessler, 30 
II J. Strandberg, 27 

Extra tä/ling D. 

I pris. E. Carl berg, 44 pOäng. 
2 G. Cronstedt, 34 » 

3 » Gid. Ericsson, 32 
4 » Hj. Olsson, 30 
5 » J . R. Östergren, 26 
6 B. Lagercran tz, 26 » 

7 » E. Uggla, 24 
8 C. Sandberg, 22 
9 S. Sve nsol1, 22 

10 F. Eril<sson, J 22 
I I » T. Hultgren, 22 

Extra täjiing E. 

I pris F. Eriksson, 45 poäng. 
2 » G. Cronstedt, 43 ~ 

3 I. 42 

p. 
~ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

" 

4 prIs . T. Hultgren, 40 poäng. 
5 P. Langborg, 39 » 

6 Gid. Ericsso n, 35 » 

7 P. Drewes, 35 .; 
8 E. Boström, 34 
9 » A. Hamnqvist, 34 

Extra täjling F. 

l pris. G. Malmqvist, 5 träffar. 
2 » S. Svenson, . 3 » 

3 » T. Hultgren , 3 
4 J. Standberg, 2 » 

5 A. Bergman, 2 
6 A. Hessler, 2 » 
7 C. R. Sandberg, 2 
8 J. Lundegren, 2 » 

Herrar pristagare, som ej fingo sina pris p 
klubbaftonen, ·kunna afhämta dem ·hos intenden 

PROGRAl\1 
vid 

"CIVIL OCH MILITÄR" , 
Kungl. L,ifregementets Dragoners Sky tt e- oc' 
Idrottsföreni ngs och Stockholms Amatörförening 
uppvisningar och bazar å Cirkus å Kungl. Djur
gården den 9, 10, II och 12 Nov. kl. 12-12. 

Tombola med många värdefulla vinster. H 'ar:Je 
lott kostar I krona. 

Bazar med olika stånd för förSäljning af: Blom
mor, Frukt, Konditorivaror, Cigarrer och igar· 
rett er, Tidningar och vykort m. m. m. m. 

Musik. 

Serveringsstånd : Ch am pagnebuffet, Bodega Bier
kneipp, American Bar, Vanlig servering m. 

Musik. 

Karnevalsskämt och nöjen: 
SKjutbana, 
RingKastning, 
FotbolIsa utomat, 
Museum med åtskilliga »schene Rariteten', 
Bellman, sjungande till sin luta, m. m. m. m. 

Musik och sång. 

Utställningar från flera förstklassiga firmor. 
Dekorationer från Grabowm. fl. Löfman, 

----------------~-------------------------------
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Den 9, 10 och 12 Nov. kl. 3-5 e. m. 
Ueberbrettl af bästa välkända förmågor, artister 

från hufvudstadens teatrar. 

Den Il Nov. kl. 1/2 2-3 e. m. 
Konsert af en större manskör: Dirigen t Julius 

Wibergh. 

Den 9 och 10 Nov. kl. II;! 8·-10 e. m. 
Stockholms Amatärförenings uppvisningar i tur

ridning å velociped, gymnastik, fäktning m. m. 
Särskild t anordnad, effektfull stridsscen: fient
liga kavalleri- och infanteri patruller öfverfalla 
en fältvakt. Anfallet afslås efter liflig eld- och 
bajonettstrid. 

Den Il och 12 Nov. kl. 1/2 8--10. 
Kungl. Lifregementets Dragoners uppvisningar i 

konstridning och hinderhoppning till häst m. m. 

Alla medverkande i »Civil och Militär» arbeta 
med största ijver, hvarjör ett godt resl/ltat med 
viss/zet kan motses. 

EN SJUKKASSA FÖR IDROTTSMÄN 
OCH GYMNASTER 

iil', som bekant torde vara, under bildande. Kassans 
definiti vu kons,tituemnde iiI' afsed t att liga rum i slutet 
af november detta ilr i sammanhang med Hiksförbun
dets ärsmöte. Vid ett förber edande sammanträde för 
niigon tid sedan antogos grunder för kassans stadgnr 
och utsågs en interimsstyrelse bestående af b~.tnljons

läkaren A. \Vahlstedt, redaktören n. Roosval, tjUnste
mannen i Sveriges riksbank B. Söderström, redc1k Wren 
E. Bergvnll, apotekaren F. Ha.nelI samt herrar A. 
Andersson och A . Ljung, mea uppdrag att utarbeta 
förslag till stadgar samt vidtaga behöfliga förberedande 
åtgärder för kassa.ns träda.nde i verksa.mhet. Intresset 
för kassan är synnerligen stort bland idrottsmUnnen 
silvil.l i Stockholm som mångenstädes i lalldsorten. Den 
idrotts- och illuminationsfest, som Stockholm~ idrotts
förbund anordnade i Idrottsparken till förmån för kassans 
grundfond, lämnade den vackra nettobehållningen af 
omkring 1,500 kronor. Gäfle-idrottsmännen voro icke 
sena att följa sina kamraters i Stockholm exempeL 
men den af dem anordnade idroUsfesten missgynnade~ 
genom otjänlig väderlek och och guf ett relativt be
tydligt sämre resultat. VUlmeningen hos anordnarne 
af densamma är dock icke desto mindre förtjänt af ett 
erktLnnande! 

Anledningen till kussans bildande är att söka 
däri, att så godt som alla olycksfallsförsäkringsbohlg 
i sina försäkringsvillkor intagit reservation mot skador, 
som inträffat under idrottsuWfning. Denna reservation 
är så mycket mera egendomlig, som väl just den träna
de idrottsmannen eller gymnast.en på grund af sin genom 
systematiska kroppsöfningar förvärfvade kroppsliga spän
stighet mindre än andra personer i samma ålders- och 
yrkesgrupper torde vara utsatt ntt träffas af olycksfall. 

Idrottsmännen hafva nu sjillfva gripit sig an att åt
minstone i någon mån afhjllJpa, detta .missförhållande. 

Inträde i kassan torde komma att stå öppet för 
medlem af Hiksförbnndet tillhörunde gymnastik- eller 
idrottsförening eller medlem af segel8ällskap, hvilken 
uppnått 15 men ej öfverskridit 45 lefnadsår. Afgif
tema torde komma att . blifva. kronor 2: 00 i inträde 
och sedermera 1 krona i månaden, som inbet.alas kvar
talsvis. Sjukhjli,lpen i-ir föresbgell skola utgå med 
kronor 2: :)0 om dagen under högst 8 veckor af ett 
och salllma är. Deläglll'e i kassa n, som tillhört. den
SanllTIa i 10 il l', t,orde komIlla c1tt blifva lJeriit.tigad 
b'arstå såsom såda n, äfven om han upphör att till
höra förening af ofvl11l ungifna slag. Som emellertid 
kassans stadgar Hnnu ej äro definitivt antagna, lir det 
möjligt, att någon af nu meddelade uppgifter om den
Sllml1111 kan göras till föremill för ändring. 

S jukkussan on bef,tlle.-; i föreningsmedlemmarnes 
[.tanke. Då Stockholms AmaLörförening tillhör Sven
ska gymnastik- oeh idrottsföreningarnes Riksförbund, 
,tlir det öppet för en hvar af föreningens medlemmar, 
som än.nu f>,j fyllt 4;) dr och som företer erforderliga 
bevis öfver gollt hälsotillstånd, att int.räda såsom del
itgl1re i kassan. Lista för teokning af frivilliga bidrag 
till kasso ns grundfond finnes utlagd i 1'01' Langbol'gs 
idrot.tsllJHgasin. 

FÄLTSKJUTNINGEN DEN 18 
NOVEMBER. 

.\rets sista d täAingsprograml1let upptagna fnlt
skjutning gllr af stupeln den] 8 november. Den kom
Iller ntt allordllt1S af Stockholms ama[.örförening och 
Saltsjöbadens sliytteförening gemensamt, å plats invid 
SaItsjöhadsjärnvligen, och i densamma äga alla S. A. F:s 
aktiva medlemmar riitt att deltng<1, silledes Ufven de, 
hvilka icke förut under <1ret ,leib,git i skjutöfningarnn. 
L täHing cn deltagande skyt.tar afrese, från Staclsgården 
med be1nU\g kl. 9 f. m. Skjutningen kommer att ledas 
af ordförallden i Saltsjöbadens skytteförening, kaptenen 
vid Kungl. Första lifgrenadjärregementet C. (~' . A. 
Astrn.nd med bitriide af S. A. 1<':s allt i allom vid 
dylika tillfullen sergeant S. Svensson. Alla 8. A. F:s 
i iäf'lill!Jen della.lJllnde sk!Jlta I' erhålla fri ammunition, 
som tilllllwdah åUes U. skjutplatsen. Skjutnillgen försiggå!' 
sit till vida hvar för sig mel1an de båda deltagande 
föreningarna, [,tt hvnrdera föreningens skyttar titHa för 
sig om de pris, som af deras förelling uppställas. 
Ditremot. är det påtänkt att uppställa ett vandrings
pris för gruppskjutning. Detta pris - vi kunna ju 
tillsvidare lmlla det 

»Stockholm - Saltsjöbaden-pokalen ') 
skall åstadkommas genom tiggeri blttnd skyttein

tresserade medborgare i de båda ifrågavarande sam
hä.llen~. 

Obs! !! Intendenten mottager fririlliga bidrag 
till densamma! 

Täflingen torde komma att tillgå så, att den 
förening, hvars sex bästa skyttar hafva att uppvisa 

Tandvärk Såsom fnllet är vid v{irk, föra/sakad af yttre sl,;a([o1', likaså kan talldt'iirk i många rnll ra skthti(cas, i andra 
• lindras genom behandling med Salubrin. Allt kan dock missbrukas genom öfverdrifter och nnderstundom 

använda patienter Salubl'in outspädt, sa att det skadar slemhinnorna. Om däremot bruksanvisningen iakttages, kan Salubrin 
eke göra skada, utan endast nytta . Tillhandah:'tlles i Parfym-, Speceri- & Fiit·gaffärer. Partiln.gel' hos Geijer &- Co., .Akademie-
riind l, Stockholm 

.. 

http:skytt.ar
http:intrli.da
http:gymnast.en
http:kassn.ns
http:MEDLEMSBI.AD
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G. A. Robept's Agentupaffäp, 

Eugene Barbier" Reims Rikstel. 8520. 51 Drottninggatan 51 Allm. Tel. 91 9 
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högsta stll11Ulanlagda an(tllet triiifar, blir illnehnfvare 
af poktlen för ett iir, hvmjämte förening, som tre 
gånger ubn ord II ingsföljd eröfra t den~al11lJla , b Ii r slut· 
lig ägare till den . 

Med fiiltskjutningen kommer att kombineras öfning 
i afståndsbedölllning. Del hda arlar 8ir; siilmula till 
en utl/lii/'1.:t generalrepetilion ('(jl' ,lell /,iilt"/,jlltliiltg, SOl II 

af Stockholms 87ojtle(örb/l/lil to/'de kOIIIlII((, all al/o/'dnas 
i sllltet af nou:/Ilber el/f! /, bÖI:jC/II at' decembei'. 

SKJUTSÄSONGEN NALKAS SITT 
SLUT! 

810tt tre ordinarie sKjufdagar återstå: söndagarna 
den 4, 11 och 25 november! Söndagen den 
I8 november, dagen för fälts/?jlltningel1, är sl<jut
ninge'z vid Kaknäs-banan inställd' Detta torde 
beaktas framför allt af dem, som ännu ej lossat 
sina 50 skott, - och hvilJ<en af föreningens 
aktiva medlemmar vill ej på detta sätt hjälpa den· 
samma? Det gäller hädanefter ej blott statsunder
stödet, utan äfven Stockholms stads anslag, S0111 

från och med nästa år skall utgå till de olika 
skyttefören i ngarna i män af det an tal ti 11 stats
anslag berättigade medlemmar, SOIl1 de året förut 
kunnat uppvisa. - Afven torde detta vinna 
beaktande af alla dem, som hålla pd med skjut· 
ning om seriemedaljer och seriebägare. 

TÄFLING FÖR DE ANSLAGSBERÄT
TIGADE SKYTTARNA DEN 25 

NOVEMBER. 

Att särsKlldt observeras af alla under hösten ny
inKomna medlemmar! 

För att bereda tillfälle äfven för de förenin
gens medlemmar, hvilka vid tiden för årets stats
prisskjutning ännu ej gjort sig anslagsherättigade 
(d. v. s. lossat minst 50 protokollförda skott); att 
få deltaga i en täfIingsskjutning, innan årets skjut
säsong afslutas, har styrelsen beslutat anordna 
ytterligare en tä}ling t ör anslagsbe7-äftigade skyttar. 
Uteslutna från denna täfling, hvilken äger rum 
söndagen den 25 nästkommande november, äro 
endast de skyttar, hvilka blefvo pristagare vid den 
skjutning för anslagsberättigade, som afhö1ls den 
30 sistlidne september. Första klassens skyttar 
täfla med en vanlig precisionsserie å 200 meters 
afstånd, andra klassens skyttar med en vanlig och 
en hastig precisionsserie å 300 meters afstånd och 
tredje klassens skyttar med en vanlig precisions
serie och en enskild ti1lämpningsserie mot fristå
ende haIffigur, äfvenledes å 300 meters afstånd. 
Hvarje i täflingell deltagande skytt skall före räf-

I i I1gsseriens början för ledaren af dagens skj ' . 
ningar uttryckligen uppgifva att Jliästpåföljande ~ . 
rie är den för täfIingen gällande. Andra och r . 
klassens skyttar äro skyldiga att omedelbart 'er 

den vanliga precisionsseriens slut skjuta den ha-
tiga precisionsserien eller tillämpningsserien . F " 
skyttar, som förut under dagen ej lossat sko 
banan, äro två profskott, som markeras hyar f 
sig, medgifna. Antalet pris, som komma alt 
delas, blir beroende af antalet i täflingen el 
gande skyttar, dock minst ett i första, tva i andra 
och tre i tredje klasse 11. 

Skytt som anmält sig skola skjuta täfl in -
serie äger under den ifrågavarande dagens ~kju -
öfning företräde till att få skjuta framWr ann 
skytt. 

Patrullen. 
(Enligt rapport från korpral ,Joltannes"en). 

(Fo rt~. fr. föreg . u-r " 

Detta var mycket svårt att afgöra. ·i Il 
liksom ryssarne reträttvägen fri. Det var bar a' 
göra marsch bakåt, och skogen skulle skydda å 
tåget. Ett ögonblick tänkte jag, att det vore b 
om vi droge oss undan för att på så sätt lo ,. 
ryssarne med oss i riktning mot fältvakten. me 
så skämdes jag att draga mig ut ur striden. n r

ingen anledning därtill fanns. 
En tio minuter hade förgått på så sätt e 

hvad jag fann, när jag såg på min armband5kl 
För mig var det, som en evighet förrunnit. e 
det första skottet lossades. 

Strax därefter vände jag mig till MedIer ~ 
frågade honom om han visste, på hvem Brun ::k • 

. Det är en karl, som ligger strax sUder 
vägen », anmärkte han. »Midt framför os ii 
fyra stycken, just i skogsbrynet». 

Detta var en nyhet för mig. Jag hade t 

dast upptäckt en enda. 
»Hvar ligga de?» frågade jag. 
»En (den, som jag lagt märke till) und r d 

stora granen rätt öfver stenröset. Strax till hO 
om enbusken ligger den andre. Om korpralen - • 
dan ser ännu en fingerbredd till höger därom. finn~ 
den tredje. Han ligger dold bakom rishögen. De" 
står tre granar tillsammans. Bakom den finn
den fjärde. Han har emellertid inte lossat ett sko i 

under de senaste fem minuterna, så att jag mh,,.· 
tänker, ätt Fjellstad gjort slut på honom " . 

»Hvem skjuter du på?» 
»På honom till vänster. Det är en seg -a· 

nalje», anmärkte han. 
Vi hade följaktligen skjutit på samma karl. 
"Det vore väl märkvärdigt, om vi inte sk l 

tysta honom», mumlade jag och kände mig in
~å litet il~ken, ty mitt blcd h2de kcn~ n it . ~ 
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ning. när fiendens hänsynslösa kulor Ilv'eno om
TIn mina öron. 

Fern minuter senare kom det inga skott från 
e bItet, och jag drog den slutsatsen, att äfven 

Jen ry~~e n tystnat för alltid . 
Jag var så upptagen af skjutningen, att jag 

inte lade märke till, att Muller inte gaf eld längre. 
Ert j.ämmerrop från den plats, där han låg, kom 
mig emellertid att vända på hufvlld~t, och hvad 
r. j ag se? 

Mliller ligger där och håller händern a för hö
![ra axeln. 

- H\'ad star på?» frågade jag ängslig. 
Jag har blifvit skjuten », svarade han. " S nart 

r det ute med mig, ty jag förblöder». 
~å illa är det väl inte», sval~ade jag upp

nun rande till honom, ehuru anblicken af blodet 
ingaf mig en kväljande känsla . »Vänta, så kom
mer jag och hjälper dig! » 

- agdt och gjordt. Jag hasade mig på mClgen, 
il - jag kom fram till den stackars gossen. Inom 
n handvändlling hade jag fått fram hans första 
rba nd, som jag lade på honom. Blodflödet af

- ann de sa småningom, och då jag lämnade ho-
m. \'ar han visserligen blek, men lugn. 

Du kommer dig nog" , anmärkte jag. 
Hall lag bekvämt mellan tufvorna, och jag 

an:.åg. att han inte skulle bli utsatt för ryssarnes 
Id. Ett af våra gevär var emellertid ur räk

nm en. 
Efter hvad jag tyckte mig finna, hade ryssarne 

det ännu sämre ställdt, ty endast tre gevär hör
~ nu från deras sida. Säledes hade två gått 

ur leken. 
Plötsligen upphörde både FjelIstad och Ma

thie en med att skjuta. När jag skulle se efter 
r -aken härtill, fann jag till min stora förskräc

ke _e, att den senare var totalt försvunnen. Också 
antog jag som alldeles säkert, att han bIifvit 
kj uten . 

En suck af ledsnad undslapp mig, ty spelet 
,.. ~ ntes förloradt i och med mina tappra kamraters 
dö . Jag föreställde mig hvad kaptenen skulle 
_ "ga, när jag inrapporterade jobsposten till ho
n m och väntade icke så litet förebråelser, ty på 
det hela taget hade spaningspatrullen inte bort 
upptaga strid . 

. Döm därför om min glada öfverraskning, när 
ett ursinnig skjutande kort därpå hördes på vår 
h gra flygel! De båda karlarne hade krupit i en 
b ge framåt och besköto nu ryssarne i flanken. 

De senares ställning var i detta ögonblick 
ohallbar. Det insåg jag och jublade af glädje. 
B run och jag fördubblade samtidigt vår eldhastig
het och med S:1 god framgång, att ryssarnes eld 
t\·stnade . 
. »De ha gett sig af! » ropade Fjellstad och 

reste sig upp för att rusa framåt. 
Intet skott. 
Alltså hade hall haft rätt i sin förmodan. 
"Marsch framåt 1» kommenderade jag, och VI 

fyra, som kunde röra oss, spru ngo fram. 
Vid skogsbrynet stötte jag på en fallen fiende. 

Han låg raklång med ansiktet tryckt mot marken, 
och med fingrarne hade han fattat ett krampaktigt 

Vid skogsbryne t ~ liille jag pit en fallen fiende. 

tag i tufvorna. Det var en ung karl , ett par och 
tjugo år gammal. Jag försökte inbilla mig, att 
jag inte varit hans baneman, men samvetet slog 
mig i alla fall, och jag kunde inte bortresonera 
detta faktu m. 

Krig är en förskräcklig sak, och jag ber hvarje 
afton till Gud, att jag inte ännu en gång skall brli 
utsatt för det, utan i lugn och ro få dö på sot
sängen. 

Ryssen bar hvita axelklaffar med siffran 22 
på. Kragen var liksom mössbandet rödt, och på 
framsidan af detsamma stod siffran 86 målad med 
oljefärg, ett lustigt sätt att utvisa hvilket rege
mente man tillhör. 

Vi togo hans gevär och ammunition. 
Fjellstad hade äfven fällt en ryss . Denne var 

äldr~ och bar korpralsgalon. Och honom bt'röf
vade vi geväret. 

Det dröjde ej länge, förr än vi fortsatte upp 
mot det berg, där vi först sett den fientliga pa
trullen. Intet syntes emellertid, hvarföre vi vande 
hem med vårt byte, sedan vi gräft ned de fallna, 
hvilkas nummerbrickor och få tillhörigheter vi till
varatogo. MOller repade sig efter ett par månader. 

[wall l. Aminoff. 
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~-------- T RYCKSA K E R 
S. A. F:s aflidne förre ordförandes, 

kamreraren Otto Barthelson, jordfäst

ning ägar rum i Oscarskyrkan mån

dagen den 5 november kl. 2.30 e. m. 
De af S. A. F:s medlemmar, som vilja 

af alla slag från de största 

tidningar och ned ti ll de 

minsta visitkort billigt hos 
följa honom till grafven, uppmanas att 

möta vid Norra begrafningsplatsen, grin

den · n:r 4 (första grinden vid so�na

vägen) nämnda dag kl. 3.45 e. m. GUSTAFSON & pAHLSO 
Klädse' : föreningsuniform, militär 

uniform eller civil högtidsdräkt. 

fJJi/jeIIJorsä/jningen 

BOKTRYCKERI - BOKFÖRLAG 

David Bagaresgata 3. Stockholm. 

r ' . 

1 

lill 9Jasaren! 
j)e af föreningens herrar medlemmar, som 

moffagif fill försäljning häffen af infrädesbiljeffer 
fill "{!ivil och milifär", behagade forcera afyft
randef af desamma. jYya biljeffer finnas aff er
hålla efferfillsägelse hos 

9n tenden ten , 

I JFörsäljningen af biljetter till arenaföreställningarna tager sin början 
J tisdagen den 6 dennes i . Allmänna tidningskontoret cch i Per Langborgs 

idrottsmagasin! Man to.·de observera att för tillträde 
till arenaföreställningarna å I'oge, parkett och 
lIsta plats äfven erfordras basarbiljett! 
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DUFF'S LIQUEUR WHISKY 
~lACLEA y DUFF &: Co., Glasgow. 

J:ager hos 

~ ~ berg. 'fl n d. .. 
.Ri: s. 1738. 

112 och 114 
buteljer. 

ELEKTRICITETENS 
HELANDE KRAFT. 

De intressantaste uppenbarelseformerna hos 
elektriciteten gifya sig tiUkänlla, då den an välldes 
li ll att lilldra och bota de sjukdomar, sum angl'ipa 
mäIlniskukroppen, Ratt tillförd "!lstelllet fiJrmc/r 
eleTdriciletel/. bota de (lesta 1/er viisa och /lIC/nya kro' 
niska l idal/den. dm Sti/rl.· .. I· och -ingjl/tel' nytt lif 
i ar sjukdom (//1(lripna or[/a I/. , Det pl'((kti~ka och 
ptl.velclI s1.;ctp1i(IU grunder lilhel'kade kroppsbotfel'i, 
.,o111 vi lillbjw/o de svaga och lidande, iii' 

D:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
i\'[ånga ulika sju kdumar såsom AI/miin och 

S er viis s~(/ghel , RCl!l1Iali.'III, Gilet, R!lgyvt'il'k, llöft
Viil 'k, :Vjll/'- och L e!"crlitl(mtlen, K Vinnosju"'domar, 

alla. R, 1.:, lJel'soll liga. sjukdoll/(/I' III , (l , l idrmden /wfva bota Is gcnom 
elektricitetelI s inflytwIIle (rån detta viirldsberömda kropplibattel'i , 

OBS ' lXI' Sant.lells H el·cltle.r:baltcl:i iiI' oiifrel'll'ii(radt" de l är all
.. m~nt erkanLll att vura de t basla och mesl prukllska kropps

balleri för hembehanJlin g', som linnes ult lillgå, , IJtn'culex, är 
inregislreratl l i Kungl. Palent- uch Regislrerinf,'Sverkel och en.dast del 
batteriet ii I' lIIärkt , D:1' Sandens JfcI'culex · iiI' dct äkta, 

GRATIS ' Närlllar~ under!'ällelser allg,fiende denna e l eklri~ka hem
.. behamlllllg- erh'illas t de a f D:1' Sllllde" ul.gtfna böc

kerna: • Viige" till hälsa. och »8/Y1'h:a och mandom ». Den 
förslniilllllda bcskrif\'er de fles ta sjukdoma r och rätta sälle t ult b ot u 
desamma den andra är en goLl \'äg-Iedare rör svaga, nervösa miin, 
Brtda (Zt-~81J t;ii rdt'fulla böcker siindas alldele, (ritt med 1Justell , om. 
1!(111111- och adre~s in8iinda.~ tiit 

SANDEN ELECTRIC COMPANY, 
AlltIl, Tel. 7004, 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm. Riks, Te1.2159. 

14nnchens Bryggeri j4ktiebolag 

rekommenderar sina tillverkningar. 

Guslafson & Pä!llson~ RoHryckeri. Stockholm 1 !lOR. 
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\tlEDDELANDE FRÅN STYRELSEN. 
Pristäflan. Såsom Jörut omtaluts, hm' stYl'elsen 

"e.sll1tat ut~ela ett lwis (silfverbägare u kl'. 10:-) 
• ~Oi' den basta uppsatsen och ett pris (siljvm'bägare 
(/ kr. ,7:<)U) föl' de~ bästa sa.mlingen (minst tre 8tyC
k~llj JOI' l'eproduktwn lämpltga fotografier eller teck
nmgar, som fÖl'e innevarande decembel' månads ut-

äng öfverlämnas tills årsbokskommitten i och för 
o enthgpörande, l"esp. reprodukt-ion i ål"svoken. 
Cl.lpsatserna få veröm hvilket som helst af för
lHlIgens vel'ksamhetsoml"åden, och vid deras bedöm-

ande tages hänsyn såväl till dems rent litleräm 
'ä i'de som till lämpligt val aj ämne och till deras 

;o[(j )'re eUel" mindl'e lämplighet såsom underhållande 
l-kt!!)· för föreningens medlmnmm·. Yid vedöman
dl af fotografier och teckningar fästes afseende vid 
h I1stnädighet i valet af bildel' och i dessas an
ordnande och ulförande, ,('id dems större ellel" min
dre lämplighet fÖ1' reproduktion ur l'ent teknisk 
~ ~I)I.u.n7ct. samt vid wlet af äml1fJ w· synpunkten 
1 100'emngens egen vel"ksamhet och de olika onwå

dena föl' denna. Fotogmfierna böra vara oklist
r~rle . För täflingen afsedda uppsatser och fotogra
ffer eller teckningar skola före årsskiftet inlämnas till 
d:r A. Wah/stedt. Uppsatsm na kommet alt beclijmas 
if en m'im n cl, vestående af kapten ]( A . n, A.mund-
0 11 , fil. {h R. Brandel och frmn. kand. F. Hetnell. 

T ill alt bedöma fotografil'l' och teckningar ha/m ut-
.('{ls hoJj'otografen H. llamn'lvist, fuvn'lcöl' S. Sjii
l 1'9 och kontm'schefen A . Stor11l. 

. Till alla 'ltjl)Jsatsm' och fotograj'im' ell,'r teele-
" l1Iyar, som insändas till årsbokskommiflen i och 

' . dessa täjlingm', förvehåller sig föreningen en
sam l'eproiluktionsriitt intill dess årsboken utkommit, 
1/ "'~I'k~n uppsatsC1' eller foto.q rajiel· få hll/v,./, förllt 
; 'I~i'/t 1:. t~-:llck offentlig,:orda ellm' 1'(']Jroduccmde. I 
hada taf/mgarna äga äfven föreningsmedlemmars damer 
rätt att deltaga. 

FÖRENINGENS STYRELSE 1906. 
I ),'drö)·ande .' 
. () rdf'örClllrle: 

· ..... ~!.'/'e le 1'1I re : 

:Nerman, Einar, Kapten, Saltmiital'eg. "'. 
Ruden, . Erik, Ingeniör. 
vakant, t.iänstförrii.ttande: Wnhlstedt, 
Axel, bn.taljon;;läkare, adress LU.stma-

bl'egabln 27 B, Allm. tt'l. :39!:l. 
f'lI " -'iI/,Öl'L'flUrtrl': Sandberg, C. R. E., Tandläkare, Bil" 

ger Jarlsg. 16. 
[ ,,!em!elit: La,nghorg, P.W., HandlalJde, llirger 

JarIsg. r,. 
SI.JII/chef: Uggla, E. Alb:son, Löjtoant, Sibylle-
.. gaJan 67. 

f Jf "iga styrelsemedlemmar: Bostl'öm, Erik, Hec1aktions
sekreterare. 

F'estiu, B. R. :M., Kapten. 
Kl/lUbollistal'e: Hultman, Axel, Premiäraktör. 

På g ",uttl af ledarens sjulcdom framff,yttas 
fältskjutningen i trupp till Söndagen den 20 Januari 
1907. 

Ständiga: 

Aktiva: 

}} 

}} 

» 

» 

» 

Passiv: 

NYA MEDLEMMAR: 

Direktörell Frans Alfred Esbjörnsson, St,an-
clarcl hotell , Gäfie . 

Grosshandlaren Olof :Nilström. Stockholms 
. ånghackelsefabrik, Södra 'Bantorget. 
~btdsmäklnren Hilder Sehultz, Odengatan 65 . 
UnderJöjtnanten Inge lwar F:son EgerstTöm, 

Svea lifgarde . 
Kaptenen m. m. Erland William af Kleen, 

Yillagatan 18. 
Kontorsehefen Oscar Knepelin, Arsenals-

gatan 1 A. 
Löjtnanten Gösta Krook, Sjöofficersmässen. 
Bokhållaren Joel Lidholm, Grefgatall 26 . 
B yggnadsingenjören :Mauritz Lundstedt 

Odengatan G. ' 
Kassören Gustaf 'Nilson, Sibyllegatan 2,j. 
Studeranden Henning Olsson, Norra Smed

jegatan 16. 
Banktjänstemannen .T ohn A. G. Rosen, 

Stocksund. 
Kassören Axel Vilhelm Sandström, Jönkö

pings jurid. byrfl, Hamngatan 1 R. 
Uflvisorn i K. Fiingvårdstyrelsen Knut A lex

andel' Lindström, Neg1inge. 

"CIVIL OCH MILITÄR ;) ':: 

.f~lkens .historia gäller det nästan som regel, 
alt kntlska tlner skapa män vuxna situati0nen 
män som göra sig till situationens herrar, behärs: 
kande densamma genom sin vilja och handlings
kraft , alstrande handlingskr:-tft hos sin omgifning 
genom egen törmåga af initiativ . Så ofta äfven i 
mindre förhållanden. 

Länge hafva vi »amatöreJ'» känt OCll insett 
att något måste göras för vår förening. Något 
extra' Ja, men hvad!? En dag tog denna tanke 
form hos en af oss, och resultatet blef .Civil och 
Militär», vår och »Lifdragonernas» bazar som 
just nu, käre läsare, pågår i »Cirkus.. Har du 
i~te varit där än~lu? Inte! Ja då beklagar jag 
dl~, ty ett b.ättre tillfälle att för en ringa penning 
blIfva delaktig af nästan all lifvets glädje kommer 
aldrig att bjudas dig. Vi bege oss dit du och jag! 
Sagdt och gjordt! l en handvändning äro vi 
framme, . och se själf hvad som möter dina tjusta 
blickar, sedan dit sluppit innanför Circus' strängt 
~evakade portar! Strömmar af folk i feststämning, 
lJUS och blommor öfveralIt, sköna kvinnor hvart 
ditt öga skådar. l ljuset af tusentals elektriska 
lampor bjuder du vid tombolan lyckan handen. 
Svek dig dess rullande hjul!? Ja då blott några 
steg, och du kan i det eldigaste spanska vin 
dränka din missräkning. Spaniens drufva och 
elden från dess sköna döttrars ögon komma dig 
nu helt säkert att rusa från sensation till sensa-

* DenIla uppsat" författades lludel' de minnesvärda ba"H-
daga1'lle. . 

Red. (trim. 
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H a m b u rg e r-B ry g g e riets 
PILSENER-BIER 

K, Hoflevel'antör, r e k: o :r.n. :r.n. e :n et e r BI s. 

tion . Från lumpståndets »schene rariteten » kom
mer du väl knappast utan en åderlåtning men så 
kan du sedan slå dig ned i l djupa källarhvalfvet» 
ocl1 i den dryck, som ensam 'ger safter krafter » 
dricka dig till nytt mod för din fortsatta 'va ndrin~. 
Ja ej kan du motstå den fagra Gretchen då hon 
bjuder dig den fradgande drycken! Men hvad nu! 
Hvem sköt 47!? Hit med en bössa vän Paulus 
du fridens apostel! Pang! Nå utmärkt! Du blef 
ju förste pristagare - åtminstone borde drl ha' 
blifvit det - ocl1 i förtjusningen öfver din träff
säkerhet, Vägledd af klingande mandoliner, söker 
du dig fram till de Ijufva nejder där tlytande guld 
räckes dig i gnistrande kristall af de skönaste 
händer, och du drick'-er med en känsla af att allt 
är en salig dröm. Tam buriner ! Castagnetter! 
Hitåt Carmencita, du skönaste bland ziguenerskor, 
och du falskaste! Kredensa min bägare och tag 
mitt sist~ guld::,tycke - men ej förr än du, ljuf
vaste Mimosa-san , sålt mig din vackraste Chry
santemum, som jag lägger vid mitt hjärta! Måtte 
den föra dig till mig i drömmen! 

Så svärmar du! Men jag är med för att taga 
vara på dig och från den mångfalct af freste 'lser, 
SOI11 alltjämt korsa din stig, för jag dig in till 
arenan, dit du kOlllmer i tid för att se antingen 
vännen • Gidde" lugn och säker föra sina gossar 
genom "sex- eller tolfturens. alla svärio'heter eller 

S
. h 

" IxtuS> me:! stolthet skådande på sina småttingar 
som i en »åttatup göra honom all heder. Mel~ 
äfven här vexla intrycken oupphörligt. Under 
guirlander af flaggor, under dånande musik spränga 
eldiga hästar, ridna af djärfva ryttare, öfver bord 
och bänkar eller öfver flammande eldslågor, eller 
tumla om hvarandra i virrvarret af en »Jen-de-rose» 
eller annan vacker ryttarlek. Hör du sången från 
vaktposten vid lägerelden? Han sjunger om sitt 
farliga värf, och i ögonblicket, då tiendens dödande 
skott faller, gå hans tankar till hemmet och hans 
käraste. Stupad på sin post, blir han hämnad 
af tappra kamrater. 

Har du fått nog för i dag" så spara den lilla 
återstoden af dina krafter till morgondagen. Glöm 
ej, a~t ännu återstår för dig att se tvänne fagra 
mänl1lskobarn dansa bostonvals så som en dast 
de två kunna det, ännu har du hvarken sett eller 
hört »flickan med basrösten ». Köp dig »vy" öfver 
alla de härligheter du skådat hos de små postil
jonerna, en tidning till nattlektyr i tidningsståndet 
och så hem till dig. Är plånboken tom? Fyll 
den då till i morgon, unge man då vi träffas 
här igen! Har du förstått? Gddt! Godnatt ! 
Som slutord! Trots en och annan korpalåt ! "Vi 
skötte oss ändå bra till ~Iut. " 

.x. 

FÄLTSKJUTNINGEN VID SALT
SJÖBADEN. 

Fältskjutn ,ingen vid Saltsjöbaden den 18 sist !. 
november, gemensamt anordnad af Stockhol1113 
amatörförening och Saltsjöbadens skytteförenin~, 
gynnades af det härligaste väder. När därtill kon~
mer, att anordningarna för densamma voro, mins: 
sagdt, förträffliga, så är intet att undra däröfver. 
att belåtenheten bland de amatörer, som deltog 
i fäHskjutningen, var både stor och allmän. ~ 

Fältskjutningen leddes af ordföranden i Sal'
sjöbadens skytteförening, kaptenen vid Kungl. För 
sta lifgrenadjärregementet, C. G. A. Åstrand och 
erbjöd åtskilliga nyheter och äfven en del 6fver
raskningar. En fiendtl ig styrka hade lyckat:::: 
smyga sig förbi våra i Stockholms skärgård sta
tionerade sjöstridskrafter och hade någonstädes 
inne i Erstaviken landsatt en del mindre afdel
ningar, som nu voro på väg att från landsidan 
öfverfalla villasamhället Saltsjöbaden, hvars inte 
ondt anande innevånare just vid den tidpunkt Il 

sorglQst hängåfvo sig åt frukostkaffets inmundi 
gande. Lyckligtvis vakade emellertid öfver de'. 
ho~ade villasamhället en skara käcka skyttar, 
hvilka snart lärde den anfallande fienden att ) 3ä
ker hand och säkert öga» ännu finnas i gam a 
Sverige. Första skjutstationen var besatt af 'n 
patruH, som skulle hindra en fiendtlig afdelnil' . 
hvilken just kommit fram ur skogen på andra ::'1-
dan Neglinge 'vikell, att passera en här beläg Il 

bro. Afståndet till målen torde hafva varit 0 111-

kring 400 meter, och hvarje skytt hade att be
skjuta två dylika, nämligen en hel- och en ha f
figur. Andra och tredje skjutstationerna voro L r 
lagda »i vaningar» öfver hvarandra. Målen ut
gjordes vid den förra af tredjedelsfigu rer på 200 
meters afstånd och vid den senare af löpande hel
figurer, som på ett afstånd af omkring 500 meter 
fr~n ~kyttarna.sökte taga sig öfver en glänta i skogen. 
Vid fjärde stationen voro anordningarna åtminstone 
för oss S. A. F:are nya. Skyttarna uppställde:: 
bakom skjutstationen. Vid kommandoordet " eld 
g.ällde det att med språng framrycka till skjutsta
tionen, besätta denna, upptäcka målen och afgih'2.. 
en hvar sina 5 skott, allt inom loppet af en m:
nut. Målen voro för hvarje skytt till antalet tre. 
Till hälften dolda i småskogen cirka 200--250 
meter framför skyttarna befunno sig half- och 
tredjedelsfigurer. Emellertid hade samtidigt meå 
skyttarna en fiendtlig patrull varit på väg att sätta 
sig i besittning af den lilla skogskulle hvara 
skjutstationen var belägen . Denna patrull hade emel
lertid insett sig ej kunna hinna först fram, hvarför 
patrul l karlarna kastat sig till marken och nu re
presenterades af fjärdedelsfigurer, listigt utplanterad.:' 
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på blott cirka 25 meters afstånd från skyttarna. 
Många af skyttarna sågo ej alls dessa sistnämda 
m{llfigwer, andra ansago dem 'utställda till »all
mänhetens förvillelse » och underläto att beskjuta 
dem. Det fanns till och med de skyttar, som 
bommade på dem, hvilket ti]! följd af vissa om
ständigheter var förlåtligt. Och följden af allt 
detta var, att de skyttar, som fingo tillgodogöra 
sig träff i dessa figurer, ej voro särdeles många. 

De båda i fältskjutningen deltagande skytte 
föreninparnas medlemmar täflade IlVar för sig. 
Poängberäkningen var sådan, att första träffen i 
i1varje mal räknades för 4 poäng och hvarje träff 
därutöfver för 1 poäng , Prislistan för S. A. F:s 
med lemmar hade följande utseende: 

I pris C. 13enckert, 31 poäng. 
2 » E. Bostt-öm 
3 , » T. Hultgren 28 » 
4 » Gid. Ericsson » 

5 " A. Hessler 27 » 

6 » E. HessieI' » » 
7 E. Edström 26 
8 » C. I~ . Sandberg » » 

9 Henni ng Olsson 25 » 
10 » H. von Holst 
Il K. V, Skeppström » 

Prisens storlek kOlllma att fral11deles af sty
relsen bestämmas, liksom möjligen någon jämk
ning i fråga om prisens antal eller ordningen 
mellan pristagarne kan komma att vidtagas, när 
styrelsen granskat skjutprotokollen . 

Som bekant är det meningen, atf gemen
samma fältskjutningar äfven framdeles hvarje år 
:-;kola anordnas af S. A. F. och Saltsjöbadens 
skytteförening. För att höja intresset för dessa 
gemensamma fältskjutningar, är man inom båda 
föreningarna sysselsatt med aH insamla bidrag till 
ett vandringspris, afsedt att för i1varje är tillfalla 
den af de båda föreningarna, hvars fem bästa 
skyttar ernå högsta sammanlagda träffantalet 

Stockholms Al7latözförening har nu jör för
sta gången eröjrat detta vandringsp,is. Förenin
gens fem bästa skyttar i fräga 0111 träffantalet 
voro E. Boström och A. Hessler med hvardera 15 
träffar, E. Hessler med 14 träffar samt Gid. Erics
son och C. Benckert med hvardera 13 träffar, 
alltså med ett sammanlagdt antal af 70 träffar. 
De fem bästa Saltsjöbaden-skyttarna uppnådde 
tillsammans 67 träffar och voro L. Wallin (15), 
S. Hultkrantz (14), J. Tägtmeijer och G. Johans
son (13), G. Ericsson (12) och L. Luppert (10). 

Efter fältskjutningens slut hade SaHsjöbadens 
skytteförening å sin bana vid Neglingeviken an
ordnat två extra tätlingar, vid hvilka följande re
sultat ernåddes: 

Tätling I. 5 skott i valfri ställning mot 20-
ringad tatla å 500 meters afstånd . 

I pris Gustaf Ericsson, Sbns skfg 96 poäng. 
2 :> J. R. Östergren, S. A. F. 95 poäng. 

3 » Gideon Erl sS0n, 85 » 

4 S. Svensson, » 93 » 
5 » S. Hultkrantz, Sbns skfg 92 » 

6 » G. Heijkenskiöld, S. A. F. 92 - " , 
» 

7 » F . Schartau 90 » 

8 » G. Johansson, Sbns skfg 89 » 

9 » G. Drake, S. A. F. 89 

Tätling II. Hastighetsskjutning under I minut 
mot fristående haiffigur å 300 meters afstånd. 
Valfri ställning. Vid lika träffantal skiljdes genom 
ä figurerna anbragta ringar. 

I pris G. V: Carlberg, S. A. F. 
2 » L. Wailin, Sbns skfg 
3 N, Lindqvist )} 
4 A, Wahlstedt , S. A. F. 
5 }) G. Larsson , Sbns skfg 
6 » S. Hultkrantz » 

7 » F . Eriksson, S. A. F. 
8 » J. R. Östergren 
g » Gustaf Ericsson, Sbns skfg 

II träffar. 
9 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

}) 

» 

» 

» 

TÄFLINGEN FÖR ANSLAGS
BERÄ TTIGADE. 

Vid täflingen för anslagsberättigade å årets 
sista ordinarie skjutdag togos de utsatta prisen: 

Inom 3 skjutklassen (10 deltagare) S. Svens
son, A. HessJer och J. Lundegren med resp. 92, 
89 ocl1 88 poäng; inom 2_ skjutkJassen (l delta
gare) E. HiJdebrand) 74 poäng; samt inom I. skjut
klassen (5 deltagare) G. Starkenberg och E. Lind
berg med resp. 45 och 43 poäng. Då emellertid 
endast I pris för l. klassens skyttar var bestämdt 
att under alla förhåll3.nden utgå, är utdelandet 
jämväl af ett andra pris i denna klass beroende 
på blifvandc beslut af styrelsen. 

ÅRETS SKYTTEPRIS. 
Damernas pris för år 1906 har eröfrats af 

S. Svensson med 947 poäng (prec. 477, tillämpn. 
470). Vandl ingss!,ölden har äfven eröfrats af S. 
Svensson med 75 träffar (mot 1/4 tIg. 24, mot l/ö 
fig. 28, mot 1/2 fig. 23). Rosins vandringspokal 
har förvärfvats af A. Hamnqvist med 682 poäng 
(prec. 457, tillämpn. 225). Statens skyttemärken 
hafva inom föreningen ' under året förvärfvats: i 
guld af A. Hamnqvist, A. Hessler, E. Hessler. T.Hult
gren, P. Palm och A. Sundström; i siljver af R. Ahlin, 
G. Andersson, G. Bolin, G. Heijkenskiöld, E. Hil
debrand, N. von Horn, J. H. Höglund) A. Ljung
löf, N. Norrbin, W. Norrbin, L. Norström, L. 
SchLicker, K. V, Skeppström och Hj. Olsson; samt 
i broIls af K. Bergstrand, S. Bäge, A- Hultman, 
B. Lilliesköld, E. Lindberg, E. Niklasson, G. Star
kenberg, O. Stendahl, l. Stendahl och l. Sune. 
Seriemedaljen i si(fver har förvärfvats af H. von 
Holst och J. A. Lundegren och seriemedaljen i 
brons af L. Luppert, L. SchLicker och I. Sune. Af 
seriebägame har under aret blott förvärfvats en 

F ördeland e och Smäl'tsti Iland e ~erkl1r .~alubrin~ehandlin~ saväl å l~iilllol'1'ojdel' s~~ å blocls~ocknin,q(tl' 
, l aUlJlit/l.het, dlL det l1nvandes utspädt och på satt som l bruksan-

Yisningeh meddelas. Tillhandahålles i Parfym-, SpeC'eri- .\: Färga{i'iirer. Partilager hos Geijer & Co .JA1mdemigrii.nd 
'I ~tnr,l(h()lm 
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Champagne <@> ~ .@> 
Genera lagen tu!' & Partilager : 

Eugene· Barbier, Reim5 
G. A. Robept's Agentupaf'f'äp, 
Rikstel. 85 20. 51 Drottninggatan 51 Allnl. Tel. 94 g,,,. 

enda, nämligen den s. k. B-bägaren af C. R. 
Sandberg. 

Stoe/lIw/ms skytlejörblllzds jdon i silfver har 
eröfrats af F. Eriksson och Skyttejörbundens rills
medalj (som förut icke tagits af någon medlem 
af S. A. F.) af F. Schartau för 93 poäng och af 
F. Eriksson för 92 poäng. 

ÖFNING AFSTÅNDSBEDÖMNING 

ägde rum söndagen den g december Igo6 under 
ledning af kapten G. Drake. 

FÄLTSKJUTNINGAR UNDER 
VINTERN. 

Enligt styrelsens beslut komma fältskjutnin
gar att anordnas söndagen den 16 december 1906 
och den 13 januari 1907. I sammanhang med 
fältskjutningen den 16 december kommer att un
der ledning af kapten Drake företagas en strids
öfning med skarp ammunition (s. k. fältskjutning 
i trupp), närmast afsedd att bereda tillfälle för 
landstormsbefälskursernas deltagare att få uWfva 
beräl under förhållanden, som så mycket sig göra 
låter likna dem under verklig strid. fri ammulli
tion lämnas dt deltagarne såväl i jältskjlllningen 
i trupp som i de enskilda jältskjutningarna . När
mare underrättelser om fältskjutningarna den 16 
dennes meddelas genom anslag i Langborgs fön
ster. 

UTBYTE AF SKYTTEMÄRKEN. 
Medlemmar af S. A. F., sonl i,nnehafva llågot 

af statens skyttemärken och som önska utbyta 
detsamma mot motsvarande skyttemärke af detta 
års modell, måste göra detta IlU. Detta utbyte 
måste försiggå genom föreningen. Ateriämnande 
af det förut förvärfvade skyttemärket af äldre mo
dell är obligatoriskt. Den för utbytet föreskrifna 
mellangijten utgör 25 öre för skyttemärke af brons 
eller silfver och 3 kronor 50 öre för skyttemärke 
af guld. Anmälan om utbyte af skyttemärke skall 
ske senast den 12 innevarande december i P. Lang
borgs idrottsmagasin , och skall därvid den ofvan
nämnda mellangiften erläggas och det gamla skytte
märket återställas. 

SVERIGES GYMNASTERS OCH 
IDROTTSMÄNS SJUKKASSA. 

Kassan är nu konstituerad. I densammas 
centralstyrelse invaldes bataljonsläkaren A. Wahl
stedt, ordförande, tjänstemannen i Sveriges Riks
bank, B. Söderström, kassör, redaktiiren B. Roos
val, vice ordförande, fanjunkaren E. Frick, sekre-

terare, farmacie kand idaten F . Ha nell, vice sekr·> 
terare, montören A. Andersson, ombudsman, 1) -) 

agenten C. Ljung, vice ombudsman . l styrel ' 
för Stockholms lokalafdelning invaldes fabrikör l '. 
Drewes, herr K. A. Fredriksson och herr F. Karl-· 
son. 

I de underrättelser angående kassan, -ort' 
meddelades i medle:11sbladets senaste llummer. nr 
blott en ändring att göra, beroende på af kons j . 
tuerande sammanträdet beslutad ändring i d 
fiireslagna stadgarna. För personer, som fy I. 
40 år, är nämligen inträde medgifvct e nd a.~ 
intill utgången af år 1907 ocb under Wrutsä -. 
ning ati de vid tiden för inträde i kassan und r 
minst 5 är i följd bli hört aoch fortfarande till h" r 
sådan idrotts· eller gymnastikförening, som an · 
slutit sig till Riksförbundet, eller segelsälbka . 
Inträdessökande öfver 40 år, är under alla om· 
ständigheter skyldig till sin inträdesansökan r g. 
läkarebetyg öfver sitt hälsotillstånd, 

Ansökan om inträde i kassän skall vara a · 
följd af den stadgade inträdesafgiften, Kr. 2: -
hvilkcn återfås, därest ansökan Olll inträde Skl! I 
blifva afslagell, och kan inlämnas antingen 
Langborgs idrottslllagasin eller till d:r A. 'v\ h · 
stedt, Lästmakaregatan 27 B. Blanketter för in 
trädesansökan tillhandahållas i Langborgs idrot ~ . 
magasin eller genom ofvannämnda styreis Ill d · 
lemmar. 

"AMATÖRERNA PÅ MATINE> 
OCH FÄSTMIDDAGt 

" \11 x k,, ' \i bi höra pOl (,lI sa ll '· gu!'!':II' · · . 

\ ·iillll l·1l H 1I1tlll<1I1 l' lI :tl' dl' JIIillll(J:;wiirdll ha z:l '( 
garlla - (kil s ista - . dii han vid Illidd:tgXlitl 
Y:11'Il1 oe ll sl,ill:llldc :1It1iimk t. il l (' irkll"; . diil' il" 
d\.' (111g'<lI'Il:l rörde ,.;ig keligt ";OllJ fisk i \':ll ' 
"Hnl' ii ' d(" Olll') ~ Hal' du I'iltt \'<\5(' n 1'('d"II '! 
".\l'j . biittJ'c lIpp.....j '; 1I jlojko till kall,.;k ,, · 
" J-Inl' jl\g illtc ,.;agt d('L att dc" va I' \.' 11 jiill!:1 If I 

(lllII lHl t'l' '" 
" 'l'iillh t, 1' (III hjuda o,.;,.; ";0111 filddntl' b lll :-; k( " . 

' ·.Jo dc' YOJ'( ' s ll ygfra fad(lntl' iit Illitt anllfl , o,.;k, 
diga bHI'II " . " Hvafallx· ' . Vd dll ill te . . . ~ . . " J- f. 
1111111 och hÖI'P;l~ Vi få r(' cdt~ 

'.'?',' Af F r<'Clrikson' Pil ])mll l:lh'll ~ ,\II ~;\ ' 
]'( ' 1'1I11 ! \ ' (1 ' t'·x··) ])( ~ ' mr Si vda sedan ~ 

Sprick 1l~1 bara inte' af nyfikenhet' :\l(' ra U J' 

llO 'kn: ljugna El' 1111 och g~ och tag emot ]llll r
ke lJ , ~o nl xti'll' i st,il11 vid hiljdtlu cka n och illglll l g .· 

ocb Yiillt:L1' P;! Er". \;1 vi gjo nk SO Ill " Hnlt i 
sade, och lI: lgra (l:tgar därefter nI dällue till 11\', 
o('h (' II af o,;s pr post ett tryckt Il leddelllnd(' . 

" Direktören och BiddlLrcll " In. II\. " JL , 
(;u xtaf Fredrik;,;on gifvl'r" n\. m . "JI'iistnlUtill , . . 
., Kluhhlllamnlll i hllfvudrollcn!" "Cniforll 
FrHck dler Smoking" m. m.. "11amer fritt \. ~ 
Il\. m . Till slllt dC't, ljnfva blHbkapd , att sa m;lti_ 
af d C11 k;,;tstiirnda j> II blikl' Il , som ville, skull E' I f 
mat,inell gifva ::; ett aldrig åte rkomrn unde tillfii l 
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, ! r ,id rilgildt' rnl uch fyllda pobl('!' ,'i"a \:'11' Illt'
" l1ilt "iII' ('I'käm;\il, ,\llt detta ,al' jll gaJl,;ka g()(lt, 
I ,il pil litsatt dag oeb tinll1l a kUllllllO \i, ikl ii< lda 

n:l t!'U t il f de fiil'l' nänl11l1n plagW'1l oc h lit\" till --,
.ra IIWl'llil, på nugra fil Iliir, d'teJ' fritt val de('oll cte
.. ·tt l, , iillda 11<'<1 till hal,,('11 , fyllillH1e "j)nlluatcll " 

II I tak( '( till goll\'d, J a, ('Il (W]I alll1lll1 pInt" 
- l fI(1 jll IOIlI, 111,'11 s;1 iiro "i illk fI('ra itn S('X lllllldril 
" :IIII:lliin'l''', ()cl! p: '1 Sill ( 'g(' 1l "Fiistl llatill('," ItI ;ltk 
III ii i i ,'iii slipp:l g'ii, 0111 11Iilll illk "iii, 

Ihd?ilIgur upp fiil' "~\j\'('lItyl' pil rot\iJl1drin
_ 'II, "t.ii,l1ll1illgt'll iiI' Ckll IJiistiJ ['( ,dall r ri'u I biirjan 
( II hlir hög fr~Jl eld iigolll>lid" dil alla s viiI' kltlbb-

11I<l IIIIII:l \"isar ,:;itt sbukt fiil'gl:q,rdil n II sikt!' , lJl'tiLlIk
liu t st(,lb l 'l1t pij "('llst(' 1' hak , ' 1'('lllllati,,11l Htlrag(,11 
I ( 'il'('II,; - iriinl fad('I'IrIiil'dan' och ('11 hSillldv lilli -
0' 111 I'I':i ll dr:1 l'i1r!'öriildr:tI'S tid, Fiir ;'l1ig \':11' dd 
Irr' lllii'\'('H::to ll . och bld eld 1'11 skrattltögtid, 1':1 

- ,,' 11('11 " lllilllllll :I,, " g'ill('IISkilIH'I' och l>ako1\1 Illig' 
,lp I, ' I' Fjl'lstnlp,-: ()ch tI'('I1I1(: dilll"kil dillJl('I':-; \>er
q ldl' :-;kralt ,,:i :-;l1ad " 11'1:1111111:1" i1lldIH'llltad(' dl( 'r 

_Io l'dl' Il:"tg'ot illl lla( tokigt ,-, oc l! eld \'ar illt(, I:illgt 
\1 ·11:111 dl' h V: lrh'(' 11 IlIill :-;n llll. 1)11 "kiIII 11:1' tn('1\ 
in Htdtlllilll fii r (,tt pill' g!:tda til1l1llnl' , j':I"t 

" I'~I tt III u !-;k 1r:1'Ilil vOJ'(J ]H'tiiJlkligt (illllllil Ilii!' d( ' 
, Illlllill'lH' voro ,, 1111 , ,\f st\'ckd" hO!'''iI!' I'ick (1('11 

'11(' !:tllg IIiisil . d('11 nnd!'!' 1> ld ('II hiittn' IIliilillli:-;kn 
·h 101' till AII\('rika . dvgd('1J ri ck " in Iwlöl1illg, frii-

-" Il H()I'g'~triilll ['j<;k !terr Hall:-;oll, dl' ul>J>triidilndl ~ 
l:ll ll ('r Il Ll f ilJgo iJllk.dtcl' III('d bund i ,\III:tI(i)';'öl'l'-
111;':(' 11:-; l'iirg('r, alla \'lira \'iilll1('1' p:1 :-;('(' 1)('11 111-

Ir,,, til d,, ;\:-;kor a[' "ppl:\<1('r, och allt var frii.id o('h 
_ 111111:111, Ilii!' rid:ill gi'ck lH'd lil'v('!' "i:-;ht :11..(1'11 , 

I )( ~ Jl :lllril " i:-;ta i1r"[wlad(',, i lJ6t.('1 l\l'OlIpril1-
- I I~ f('"tv;lllil1g, dit <1(" :-;0 n I Iystra( till ,.;igJlall'Il , 

1I1'!\I'lbarl ('f t("1' IlIntill("IJ:-; :-;Iut Iw;.r;i fvo " ig fiil' iltt 
j't:1 ":i1'i\ gii:-;tC'l' llIc,d dircktör i"r('drik:-;oll i :-;pet., 
Il , 1)(· kOlllrtJU IJl'h ,'iilkolllll:td(,:-;, " l\rulI]>l'i lJ
Il " " t ritlnd(' i l'I('ktriskt I,j us , 1>lol1l111Ur och ,:;kö!l~ 

101 111( '1', och dt(,1' ('II stIlIId, lIppl:q..('1l Df hiil~ning,,-
" HIIOlli(,I' , "nr Illall i r'iil'd 111(,(1 att S(' sill dt(,l' 1'11 

ill ll rastil och lll)'( 'kl'! :-;kratt IIiInit Ill<'(l!ng lla 
Hl l11>,,!tyddn, till godo IIH'd "d(,t lilla val1liga" 
-'l lld\\'idwlI" , I')('l'i<lll och pil:-;Il('I'Il, Il:\ grulld"ll 

la 11 11lit l iigga :-;, tiigil \'i iII i d('11 f(' st ligt Ill'pl)' ,.;tn 
ukd[,;alr'll, livar till " iII P:l riirhillld :lllvibad(' 
I l ~, i'iil':Jllll( , !t"ar och ('Il Sill d:llll - U(OII1 dl' SOIII 
.!:l dillll t'1' lIndl" " till hvilkil i<:h ut.valda jal! 
"'l'd." I,:tt str('ck i riikllillg('1l I .:\,[('11 det gUllstiga 

h:lde "parat lllig ('11 :11I!.!'('l1iim öfv('ITa:-;l,fling, 
r j: I!-,( hunl1it 11Iin plat:-;, "isar t"kt sig, aU, jag (,j 

1- "kldl(' rii niigoll bOI'lI:-;gl'illllll' till H'l1stc'r, diir 
" t(}lllr lll1l gapad(' ('l!lot Illig, :\[('11 l1iinlla:-;t 
.j tum tUlllrUlIllllet rallll jag ,- -' hH'!ll'! ,Ju , l11ill S 
I Imzal'ban'lls ('0\\'1>0)', !JOIl llled kOI'j>:-;vartil 
',ar och Illiil'ka, ('Idiga iigOll lIllder (1( '11 IlljUk:t 

Ii lI attl'lI , hOll rt\ed ridpiskall och pistol c ll i biiltl't 
",d p:JlIba r kring L1( 'n korta kjoll'lI och lll.illka, 
• ! :,bftad ' ri(l,,;töflar pii :-;mi" \' idfol'lllade föt.tel") ~ 

• _ klllgad(', lJlill IIÖd, o(;h hOll lorva(le (1<:1a nig 1111'1-

II -: ill ka,'aljl'J.' och llJig och att vara sl1ii!J - och 
r \'ar hOll (lcksEt lIl1dl'1' 11l'1a IlIidda~(,l1, :\Iidda

_ 11 ja ~ ()1'(lfiil'[[ll(kl1 iiRkar ljud ~ .\;iliitörföJ'l'lIill-
_. 11,. :-;k:d, drllek('ll dter taktfa ,,; t.a hurrarop, "Viir

u " bjtll1l'l' vfll'a giistC'l' välkomlla i \'äl lagda ord, 
la S ll'ilX lli-trpft bjuder vi'illnCII ":\JaIllUla" tystnad 

C!,r art till "fIl' ärade gäst direktör Freclriksoll fralll
irn qht, amatörernas tack för hans oss bevisad e , 

1' 1I:\ ;.;t;\( ' lId(, \';il\' iljil, föl' at·t hringa "d('l1 ('v igil ung
([Ollll ' ll>' l'l'pn':-j('lltallt" \' l\ 1' hyllnil1g, Skil\roll 
drack" IIIHI('r jnl)!'l, o('h iil1l1U högn' btl:g detta dit 
'giist(' Il " i bitt s\'al' ]J;l (1"11 för honol11 utbragt'iJ 
sldl< 11 , I>jiid {)SS ",';i1konlll<l [lt\,r ('11 allnall gång", 
\'llatiin 'l'Ila:-; Ildörviirfvadl' viinl1l'l' frll Höök oclt 
klllllllli';:-;ill'i( ' lI :\l1dl'I'SOII ('gun!le" v~i]j'öl'tjiilltil ord 
aj' t:H'ks<l lJlll!'t och viil!skaJ>, Stiilllningcn :-;tigl'l' 
III HI(,1' iIIV('rkall af \) o]'(ld" liickl'l'hckr, viilet gnist-
1':11' i ~tii lldif!t tÖlllda udl alltjiimt pi'l llytt fyllda 
pokal('I', J)iJlll('l'lliJk "Idl ~ TlIl1i11l "i ' v !:'t a ordet n[ 
"itta vi I' id knffd och a V('(, '(~ll, Srl ljuder or'(kt 
" da 11" " I 

BOl't 11I('d lHattal1 i f!.:-;tbaku, (Ic h snart ses pill' 
<'I't('\' Jlill' ,o.;viif\'fl ör"('\' golh"<.' t l'ftu' (\(' sllwkand<' 
tO IH'ma af ('Il "pilb dl' E:-;pagll(, " l,lIcr " boston ", 
Tid !' ll flvg('I', och d ~ .jag iimltligl'11 rönn:"ll' "li ta JIli.!.! 
Iii" l'l'il ll (\('n " ach:1 taflall , 11,;il1 lIlIgdol11 och :-;kiill-
111'1. I'l'iill :-;kiilll( och glUI11 och ,':il1ll1'I' , :-;i1i11' r c(!:t ll 
(' II gT~ Illo)'gondilg('r iII W'II01ll [,(':-;bal('ll:-; I'iin :-;k r
I'i,irhii lIg('I1. l'lId('\' IWlIlviig('lI höl' jag oupphörligt 
I)():-;toll\'a!:-;('II Ijllda illlilla iiroll, ()ch tycker jag lllig 
:-;1' ('11 IlIjllk k\'illlll>gl'"tillr -- ZigUI'IH'l'skall, Car
IIH'IIl'ita ,- s,'iii'VD I'l'illllfiir Illig (,f t< ' I' d( , ('gga llr!( " 
,'agganu( ' tOIl('l'l1il, :\{( ' II d(~t bld ItlOl'goll i,ifv('l1 
l' :' tcr den lIiltkll : 

\ 'i1 11 Hulbllflll: I l ill iiI' Ill'dt' l'll ar d(;l1 dagelI, 
()('I! till IH'(ll'l'lI vil.ia "i ock foga drt tfl ck föl' (,tt 
god( llalldlng , \'iinlig't ('II " aI11atiir" s:id all SOIII dll, 
":\/al1lltl:t" I(,rv\' ~ 

') 

RIKSFÖRBUNDETS IDROTTSMÄRKE. 

Fordringarna för detta märke äro IlU fa~ t~ 
ställda och meddelas här Iledan, Inom hvarje 

grupp måste minst ett af profven vederbörligen ut

föras , Idrottsmärkets utseende är ännu ej fast· 

ställdt, utan kommer detta att göras af förbundets 

förvaltllingsutskott i samråd med Riksförbundets 

ordförande och vice ordförande. 

Berättigad till idrottsmärke i brons är den 

idrottsman, som under ett och samma kalenderår 

uppfyller eft prof i hvarje i bestämmelserna an
gifven grupp , Den, sum under fyra år (oafsedt om i 

följd) uppfyller samma prof, är berättigad till 

idrottsmärke i silfver, och den, som under åtta 

år (oafsedt om i följd) uppfyller desamma, är be· 

rättigad till idrottsmärke i guld. 

Fullgörande af prof kan ske å plats och tid, 
som af vederbörande föreningsstyrelse bestämmes, 

eller också vid i vederbörlig ordning utlyst täfling 

och vid detsamma gälla enahanda kontrollbestärn

melser, som vid sättandet af svenskt rekord, 



stUCKHOLMs AMA rORF6N.EN1NCS MEDLLMslJLA v. i 

PROF FÖR ERHÅLLANDE AF 
IDROTTSMÄRKE. 

Grupp l. a) Silllning å en distans af ?OO 
meter (simkunnighetsprof) . b) Gymnastik, nÖJak
tigt u tfö rande af en gym nastiköfn i ng efter 
program, sammansatt ur 4-12 tabellerna. i 
»Handbok för gymnastik-. Grupp II. a) HÖJd
hopp, minimum 135 cm., b) längdhopp, minimum 
475 cm. Grupp III. a) Löpning 100 meter max. 
13 sek., b) löpning 400 meter, max. 1 ~in. 5 sek., 
c) löpning 1,500 meter, max. 5 min. 15 s~k. 
Grupp IV. a) Fäktning. Inför tvenne af fäktsektlo
Ilens styrelse såsom kompetenta ansedda per
soner skall aspiranten vi:oa sig äga så mycken in
blick i fäktkonstens teori och färdighet i dess ut
öfvande, som innehålles i »Handledning i värjfö
ring» (af C. Ankarcrona och Sten Dr~k~nberg),. b) 
Diskuskastning min. 40 meter, c) SPIutkastning 
min. 50 meter, d) Kulstötning, min . 16 meter. 
Grupp V. Ull.1ållighetsprof: a) löpning 10.000 me
ter, max. 50 min. b) simning 1,000 meter, max. 
30 min ., c) skridskoåkning 10,000 me~er, max. 25 
min., dl skidlöping 20,000 met~r öfver kup.erad 
terräng på maximitid 2 t. 15 m:n., e) velo~lped
rid t på landsväg 20,000 meter, max. 50 l11lll, f) 
deltagande i finalmatch inoJl1 distriktstäflan i fot· 
boll. 

GIF AKT! 

Helt visst finnas inom S. A. F. många hoclley
spelarr! och många andra, som gärna skulle vilja 
lära sig detta bland alla vänner af el1 god vinter
idrott så populära spel. 

Meningen är att försöka under instundande 
vinier uppställa ett hockeylag inom föreningen, 
oah för detta ändamål uppmanas de af förenin
gens medlemmar, som förut idkat hockeyspel, att 
anmäla sig hos idrottskommittens sekreterare, no
tarien R. A. Ahlin. Anmälan kan ske pr telefon, 
lifförsäkringsbolaget Nordstjärnan kl. 10 f. m.-3 
e. m. Äfven nybörjare mottagas, då gifvetvis äf
ven ett reservlag bör finnas, mot hvilket det or
dinarie laget kan få spela under träning, och ur 
hvilket ersättningsmän vid behof kunna flyttas 
öfver till detta. 

Styrelsen har äfven beslutat att under vinlefll 
söka få till stånd curling bland föreningens med
lemmar. Då detta spel icke är förenadt med nå
gon s~örre kroppsansträngning än t. ex. varpa
kastning och följaktligen lämpar sig väl för äfven 
äldre personer, som finna hockeyspelet vara ell 
något för kraftig motion, hoppas styrelsen, alt 
fiirslaget 0111 curlingspelets upptagande inom för
eningen skall kuill1a förverkligas . De, som önska 
deltaga i curlilJg, behagade anllläla sig hos n'lla
rie:1 1\. A. Ahlill (lel l fOIl se Ofl';lJ11) 

T R Y C K S A K E R J.(iinchens Bryggeri jtktiebolag 

af alla slag från de största 

tidningar och ned till de 

minsta visitkort billigt hos 

GUSTAFSON & PÅHLSON 

BOKTRYCKERI - BOKFÖRLAG 
r,ekommenderar sina tillverkningar. 

David Bagaresgat. 3. Stockholm. 



:C'ager hos 

~q n d. ~ ~ b e r g. 
RjI s 1738 

ELEKTRICITETENS 
4 HELANDE KRAFT, 

De i ll tre~~nl.llasle uppenbarelseformerna hos 
elekt riciteten ,;irm sig ti llkäuna, da den anviludes 
till all Ii ndra och hota de ~.illkuomar" som augripa 
mällni~kokro[lpeu. Rem tillförd f:I!/.~temet förllu(r 
elel.:tricildl'/I 7)0111 el,! (t l!s t a nCI'vÖ8rt och IIIåHga kro
nioS!.:rt lid((ll (ltm, den sUir!.'er och i n.qjntel· n!Jt/. lif' 
i af 8jul.:dol/l (lI/fJ,'ipn{( ol:fJa'/t . Det l/l'a.ktishf ol'h 
pli /'e"'llsl~ apli!/(t .'1J'/IIuler tillverlmde l."'o.Z>l}~brtltrri, 
sOIlt ri IilliJjnr1a rlf' svaga och lidandr, iiI' 

D:r Sandens elektriska "Hereulex" batteri. 
Många olika sjukdomar såsom Allmii'/l och 

Ner vös svaghet , Reumati.wl, Gikt, Ryg.fJvil1'k, Höft
vilr7 .. , Nj",'- och L ef ?!er lidanden, K vin!losj1lkrlolllar, 

alln s . 1.'. ]Je/'sonliga. .~jlllal01/l(1.1' 1/1 . fl. lid(t'llflen h afv(f votatil genom 
eld.t ricilelens inflytande från de/tet vaddsberömda kroppsbattcri. 

O OS ' D:1' Sruulens H erwle.xValtel' i ii/' oöfl'ert/'lifTadt,_ det är all
.. mänt erkändt a.tl vara det bäsla och mest praktIska. kropps

batteri för hembehanJliD!r, som finnes alt tillg/1. .Herculex> är 
inregistrerad t i Kungl. Patent- och Registreringsverket och endast dä 
valtel'iet ii,· 'II1ii1'1.;1 • D:7' SClIulells Herel/lex· <'il' det (J.l~ta. 

GRATIS ' Närmare untlerriitlelser angående denna elektriska hem
.. behamlling erhållas i de af D:" Sanden ut.gifna böc

kerna: »Vägen till hälsa» och »StY1'/ca och manclom », Den 
förslniirnnda hcskrif\'er de Ilesta sjukdomar och rätta !lället all bota 1 och l/ desamma tlen undra är en god vägledare föl' svaga, nervösa män. 

2 4 lUcia. Ilt'8,"ft j;;i!'defll11a lJöckfl ' siin.r1ag allr7l'if"~ (I'iI! mrd Ilos/en, 0111 

buteljer. , >1((11111 Ol'l, ~:'~~~'~dl:~~CTRIC COMPA~ v, 
1--------...... --------:....--------- All lll. Tel. 7094. 26 Malmskilnadsgatan, Stockholm, Riks. TeJ.2l f,\), 

DUFF'S LIQUEUR WHISKY 
~lACLEA v DUFF & Co" Glasgow, 

Gustafson & På!Il;;Oll~ l3oktryckel'i, St rkholm 1'906. 
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MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN. 

Fälfskjufning anställes söndagen den 1.'1 janua1'i 
0I ,f) () 7, och lr01n/ll f!l' v id tlen81llllmrr fri ammuniti(Jn 
nU tt/lämnas till al/fl föreningens i densamma del, 
t((ganne medll'mmm'. JVä,' IlUl1'e underrättelser 'IIIed
de.lf1s lJå vanl'igt ,,(iU gel/om: rmsZ(Jg i f ÖJ/ stret ti ll 
[,anghcTgs idrollslIlagrlsil1, Bi1'gajadsgalan ;'). 

FÖRENINGENS STYRELSE 1906, 

(J/'d{iiru,m/,: : ~f!rl1lan, Billar, Kapten, Saltm idnreg . " . 
Hlldljn, E rik , Itlgeni ör. ~. ()rd/,öra/lr!e ' 

.'{,, / .. rr:!I'/·I/I'!: " Ob~O Il , (J. E. Hjalmul' , konl ori.st, nep· 
slngaregnhlll 1:1. Tel. :lbria :) .')4. 
knrf!!.{l\ I·HII 27 D, Allm. t~, l 398. 

!\(/.8:; I I /,UJ'i'IIl!I/I ·" . ::; alldI Je l'g ~ U. H.. IL '!'atldlilbtre, Bir· 

[I//el//l ell l: 

Sl.j!l /I·ft,,/,: 

gel' Jarlsg . l (j . 

Langho~'g, P. W., Handlande, Birger 
. Jnrlsg . ~" 

LggLt, I~. ,\ lh:~o n: Löjl a lll . Sibylle· 
guia n tl,. 

{jf"il/u sl!J l"elsr'l/Il1d/" lIltl/'(J ': BO'i trulll: Erik. Hedllktions · 
sekreterare. 

\Valtlstedt , Axel, batal.ion~tikn re : 
Festin, R. R iYL, Kapten. 

J(lubUl/n'istul'e : Hultman, Axel , Premiäraktör, 

NYA MEDLEMMAR: 

Ständig: Grossh<lndlarell Georg Levy, )ll'yggll regn · 
tan 6 A. 

A/?tiva: Kassörell Ca rl ltyno Båge, Grefgatan 10. 
Herr Adolf Birger Petrmus, Artill erigatftll .,. 
Underlöjtnanten, friherre Otto \' 011 Bosen, 

Sibyllegatan 41. 
Ingeniören ~\.xel AlbeJj Edvard H.eimers, 

' igtllnngatan 13. 

Passiv: 

Kon~ul John Lindberg, Karl bel'g" '" t- . 

H '\llrlelsr esaoden Karl' Hll ~ h er,~. I:~_a",';· ,r.n~
galon 47. 

l'l'okuristen Lars Gustaf G.iiirl ill!!. 
ringsgatH)1 47. 

l'oliskommisar ien Carl Osknr .-\1 dt -
Storgntnn 2il. 

I skolul1gdol1/sajdelningen . Studeranden 
Anderssoll KUlig 

UTBYTET AF SKYTTEMÄRKE:\. 

P il gr u1\d af don l'n(la lHk jlllhrfll] !-;k:l l1 
t I·~'('knri.(' t hld <le I, ()llliij l igt att [ ;1 \Il mi dl.
dds KI'n<l,;t<' lJllllllll r~ l', llvarj tillkillll n r'l j 
<lllQ,i('Il<]r' Ilthv( e;t al' ~kvUC I1\;il'kcn ai' iild l'l 
m~t <;;, d il llU ~lf tktb n ~·" st o<l illl'önlt. ;'(' .. :. 
rll)' \'l'l'kstiill alld< : nf i:;ii d,ll1t 11tbde hc:-.tiilll rl 
11 ' 11 rc(ln ll \',1 1' gung<' 1l till i1n<],(. Fii\' dl 'n h;' 
l\ ~g ra ai' fön ' ll i Ilg I' Il S lJ1<'<] billIl a \' "i r a _", 
dant utbytt! , torde tldht liJöj lig('1l kllllll . J • 
göra, om (le iilclrc skyttemiirkena jiilll l \ -
rnclbnafg iH (:3 : 50 kl- . föl' guldmii rkc . :l.; ; 
silf \'cr - dIer hl'Oll S n l~i rke) snarast )l1ii.ili ~ inl- ' 
nus hos f Ö ['()1l'i ng-ell s inten(lent, bcn: I'. L , n ,.1 
icll'ot.tsmagltsinet, J3i.rgcJ'jad sga,tan 5. 

(J!Js,l 

Bniir någoL 1/ylt '/lll/l//I/{:'I' 1// : "/I/ till l 11/ 

det" nu. ej utkommer för?' än eft er ordillnr iL (fr 
mötet, komma aUa meddeland.en till fureni il!J 
'J/1.edlem.llw1· muleT januari TlIånad att she ,JI 

slagstaflan ·i fönstret: till PeT La.ngbor(Js id roft 
gasin, Birgerjarlsgatan 5. 

MAURITZ WIDFORSS H. A. B:s nya stora utställnings'lokal, 31 Klarabergsgatan 3l. 
...- Största lager af Gevär, lagt· och Fiskredskap, Sportartiklar, Ammunition, Fyrverk Iip 

Salutkanoner, Sandaler, Sweaters, Gummistöfiar, Skor m. m. 



STOCKHOLMS AMAT6RFÖREA1AGS MEDLEMSBLAD. 

Ordinarie årsmötet 1907. 
Stockholn1s Alnatörförenings herrar ledamöter kullas härmed 

till ordinarie årS111öte il RestauraIlg' Fenix i Stockholm 

Röndagen den, 27 Januari 1907 kl. 1 e. m. 

Föredragningslista: 
1:0. Val af två (2) personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
2:0. Styrelsens årsberättelse. 
3:0. Revisorer nas berättelse samt afgörande om ansvarsfrihet åt styrelsen för 1906 års 

förvaltning. 
4:0. Beslut angående användandet af de penningmedel. som tillfallit föreningen genom 

basaren »Civil och Militär, samt genom matinen å Dramatiska teatern. 
5:0. Bestäm rnande angående öfningar och täflingar o. s. v. under år 1907. 
6:0. Öfverläggning och beslut med anledning af förslag till nya stadgar för föreningen 

och dess skytteafdelning, som dels utarbetats och inom laga tid till styrelsen 
insändts af herr R. Ahlin, dels utarbetats af härför inom styrelsen utsedda 
kommitterade. 

7:0. Beslut med all ledning af förslag till ändring af punkt 1. uti stadgarna för .Da
mernas prisfond », väckt af herrar A. Wahlstedt och E. Boström. 

8:0. Val af ordförande fÖl 1907, 
af öfriga me Ilemmar och sup;Jleanter i föreningens styrelse för 1907, 
af revisorer för 1907 års räkenskaper järn le 'Ou pplea n ler. 

9:0. Be::itämmande angående fortsatt utgifvande under år 1907 af »Medlemsbladet» eller 
eventuellt val af annat organ för föreningen. 

Då sås om af ofvanstående framgår, frågor af allra största betydelse för föreningens framtid 
skola vid det förestående årssammanträdet förekomma till afgörande, vill Stockholms Amatörförenings 
styrelse härmed uppmana alla de föreningens medlemmar, som hysa . intresse för dess lugna utveck
ling i enlighet med de principer, som hittills visat sig för densamma lyckobringande, att vid samman
trädet infinna sig. 

FöreniIlgens årshögtid firas lördlgen den Z februari 19D7 kl. 8 e. m å Restaurang Fenix. 
Föreningens beskyddare H. K. H. prins Gustaf Adolf ko:nmer att inbjudas att med sin närvaro hedra 
densamma. Vid årshögtiden komma alla de pris m. m., som förvärfvats under år 1906 och ännu ej öf
verlämnats till sina resp. innehafvare, att högtidligen utdelas 

Närmare underrattelser om årshögtiden komma att meddelas ä föreningens anslagstafla i fönstret 
till Per Langborgs idrottsmagasin, Birgerjarlsgatan 5. 

Stockholm i december 1906. 

Enligt styrelsens uppdrag: 
Einar Nerman, 

ordförande, 
Axel Wahlstedt,. 

tjänstförr. Sekret. rare 

• 
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S70CKHOLMS AMAT(JRF(JRElv!lvGS MEDLEMSBLAD . 
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H a m b u rg e r-B ry g g e råets 
PILSENER-BIER 

r e k. C> ~ rn e :n.. el. e r a s . 

FÖRÄNDRADE TITLAR ELLER 

ADRESSER 

torde i och för införallde i den sIlart utkommande 
nya föreningsma.trikeln snaras!; möjligt anmälas 
bli doktor A. \Yahlstec1t , IJiistmakal'egatan 27 B., 
allm. tel. 398. T.-Jikasi\ oehagacle de herrar rncd
lemmar, hvilkas namn i del! senaste matrikeln va
rit felaktigt st.afv'Lde, eller IwtrMfancle hviJlm fel
aktig;t eller ofullständiga uppgifter förekolllmit i 
lIlatrikeln, a.tt för rättelses vinnande göra anmä
lan, likaledes till d:r \Vablstedt. 

PRISLISTAN FÖR 1906. 

l nLrr'ssebä(JQl'nc fiir 1906 hafva förvii rfvats al" 
PeT La.llgbOl'g (ilcn större ) oeh G. C. GlIstHIR()1l 
(den mindre ) för rcsp. 11 och 10 alllnälcla nya 
Jflecllcmumr, hvilb}> vedul'böl'ligell fullgjort sina 
Rkyldighcter Rom aktiva (elle.r sUindiga) dylika. 
I [strid lValllsledts candrin(Jspris i fältskjlltnil1(J 
ha,r (!ri',frats nf (~icl. Eriessoll , bvilkC'n för första 
gången iiI' vinnare af c1ctsalllllt:l. 

INBJUDNI NGAR TILL TÄFLINGAR 

hafva. inkommit frå,n iltsk illi ga MIL 
I j)(I'D08 elen 26 och 27 jamw.ri (eDe ntucllt den 

:2 oeh 3 februa.ri 1D07: täfJing OIU europeiskt 
mä;;terskap i hastighetsåkning, internationel l 
,. special-figurå.kning" och interna tiollell parak
ning för herre och danl, allt å skridskor. 

I Tronclhjem den ;20--25 fcbr'ua-ri 1906' 
internationella skidtäflingar a 30 och 15 kilometer, 
världsmästerskapet i hastighetsi'tkning å skridskor, 
internationella. skridskotiiflingnr i figuråkning för 
herrar och parå.kning. 

.l Stockholm.: in tema tionclla täfiingar i 
hastighetsåkning å, skridskor samt täfling om 
svensIm miisterska,pet i konståkning fl skridskor för 
år 1907 den 17 februari; 

täflingar om svensIm mästerskapet i hastig
hetsåkning å skridskor samt allmänna svenska 
täfJingar i konståkning il skridskor den [) och 10 
icbnw.r·i; 
. juniorstäfl inga,l' i hastighetsåkning och konst-
åkning den 27 ja.nuari. 

För den händelse någon af töreningens med
lemmar önskar taga närmare del af de ifrågava,
rande inbjudningarna, finnas dessa. till påseende 
hos doktor A. \Vahlstedt, Lästmakarega,tan 27 B. 

FÄLTSKJUTNINGEN DEN 16 DEC 

Jlllbdldslmn å det boktryckeri, där " ::'11 dl. 
bladet" sld.dar dagens ljus, hade tyvärr för 
sig, att det nummer, hvari den till den 16 fl 
ber utsatta fältskjut.ningen tillkiinnagaf . i 
behörig t.id kom föreningens Illedlell1 111. r 
Iwnna. Per PORt och t-eldon samt genom an -- _ 
"Pe !les fönster" hade cmc Ilertid u I1ckrrii t 
lJli cv it spriBc1 så, att D medlemmar tl, utsa tt 
J!!lluit "ig vid den lItsedcln, mötesplatsen ~ k 1 -

och detta var jn ej sft litet micH i julstöket Ol:. 

skyltningens bd\daste tid. 
Efter ett par nlillllters marsch ii stam 

t'ödenlt, föntes man a,f ledaren, sergeant I' n 
ill pil en afväg ö"terllt i riktning mot K • • 
skytteförellings bana. Det dröjde ej l!inge • 
I1lan var framme och första patrullen gick i 
SkjutRtationerna voro till antalet 3; vid ilm]r 
trad,ie skllll e två oLi ka, mft! beskjutas, h var ' 
llH'd 6 skott. De olika, mlllc11 voro h al fot. 
omkring 200 meters afstftnd, helfigur ~l OJ 

W50 meters afst,ånc1, som efter första afgilna -
tet ersatt(~ s af tredjedelsfigur, halHigur l n' 
'27tJ lnetel'S afstånd, hal f[iglll' n, cirka '2~ : 
aIstfllld och slutligen i sidlied rörlig h el figur 
nämnda ufstånd. 

Besultaten vid demm fältskjutning \-it r 
den höga ståndpunkt , pH hvilken färcl j h • 
denna g ren af skjlltkollsten nUlliera b ,unn. 
inom föreniugen . Första IHLtrullens b[lcla m 
höno resp. 25 och 24 triiffal', hvilket mas e 
nas såsom ett litmärkt godt resultat äh II n 
syn tages därtill, att nästan fu ll stä nc1i g -m ' 
ri'ldde, att ett par af målen, sä,rskildt fÖT~ 
fjärde, aftecknadc sig ovanligt tyd li crt mo -
bakgnllHl samt att aIstnnclell i genollls ll.i l1 j 
Itinga. j\ udm målets tredjedelsfiglll'er {'c 
UJu llertiil i stället smft trä,ffytor i förMlI an 
aJst il ndet, och figurerna, i t red je mftlct yor _ 
;;v ~ ra att urskilja mot en bakgrulld llr an~ 
bll~kskog. Hvad det. i sidled rörliga mlllet l t-f 
sn erbjuder b0skjntningen af sådana <llltid .;in -
righeter, men S. A. F:s skyttar äro, tack y r 
cH och dfL återkommande, roa,nde öfningen -. - -. 
stigen", vuxne äfven dessa . AtskiUiga f ~ .. _ 
tarne hade att tillgodoräkna sig 3--4 trnf.far i l -
figurer, och äro dessa r esultat Srl mycket iller 
beakta., som den väg dc rörliga fignrerna hau, 
tillryggalägga, inskränkte sig till ett 30-tal m • 
och deras framträda.nde ej på, nflgot särskild ~. 
ungafs för skyttarna, hvarför flertalet af de s 
torde medhunnit alla sina 6 skott. 

Prislista.n ha,de följande utseende: 
l :sta pris Gideon Ericsson, 40 poäng 
2 :dra ' , R. Löfman 39 poäng 

http:febma.ri
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, :dje 
1 :t1(' 
.- :1 ' 

Th, Hultgren 37 poiing 
K, W , IJi ll lkwalcl :37 J)oiing 
Hl , O}SSOIl ö7 lJoä n'" , o 

_ " 1\ , SölI111h,'rg :11i ]loiiIlO" 
, :,1" J:: , He',.;,.; II ']' ;-l:::; J' loiill lf t:-

f'·. . n 
.. ' :--1 ", 1: : l'l'Is(ag;lrl; 11 bad,,:..!tJ t,'iirrar! I )!'t rnkl'''; 
1I1} 1 , bli ,kll og igt alt ,.;kal'l'" "ig ilri ,' pii S, _\ ', F :,.; 

t";!\J lltJlIII II' , II' ' ' 

, 1,','1 gOlllyiH' t, SOIIl hiirjat pl'iLktisl'l'iI.:; "id fiil\"-
- 1I1t l1ll1" ar /la 1I101l1 f) \ J.' .. ' I ' '{ I ' o , _ l , -, ,il r 1 C' 11 , i I I" t III W t" (' II ii r 
,r_~ :t'l{li," G i~I~,lJ,~dil kiln 1' 11 Illlg och nlindrl' er fa l'l ' lI 

, .. ,01 r J,u,ta 8k.llitIlJn "l' ll Iidr och h'- II ' t ' 
I Oflllll" IJlI Jll",II-, } ,r:: 01 e , 0111 

b ' "II 1,111 r11' ''<:; lItO l qll l/lI l1 l1itj (JIj n I ,Hl (' f la el' fri 
, \.' 11,.; ,nt SOIlI ,e } l l 

'1/1 1 iiifh/l I" - '," , S,l un( il (dtn"!')' 
< , I,l! IHdllrll " l "IS 1'1/1 ,:'t't t , ~ 

" '" kiI/11I"It<"l' tl' ll ,:- I J' to I 101 il t Jrilga , 1011 s I 1"1 "'1 01 r t - l l. ' 
III,t tiil l lll' v'l! r 'I': 'r' , " il ,,, 'Ulll";U(,d(lJlI_ 
': ,- '11' j .[ " .. 'llllplilts, "Ikli' Ol'il siktJJUIJid 

, , 'L IIIH il IH,r 111 11 1' 11 I:' T ' tt l J 
l'l i lldre sti lloJ ' ':' , ~, ,1011 ()r il lilll all':;,'1' 

• I' '" I Lilb"Jllllllll,rskol1~!ell ,['J GI} 
J I"lU 'Il! d('lt ' 'I'" " ,. ' " ,d lil ;1 J" , L , , , ugi.l I ()/,( ~ IIIII "' I ' I1 S hl! ,]-' 't ' , 
' II kil Il , 0 111 Ilall ('j ,'it! F ':1, r , I " '''JU 'Jl JJlg il 1', 

, 'I', dc'HugH IIrOlll i:i';,~ , d /ile l, ~~ lla aldn' kill lI -

IlIt lIl'nid ,' i,.;a r " tt :"".' dill' .. ,I',I 'r;IJ'(' lIhl ' l C' 1I 11 ;1/ ' 
.. ," 011\1 Il Ii.' lorlHI'II:t i r('''' I < .. " ,!il HI r l'rh' '''''1 ,, ' , , b 'OH -

, ' "r ' sill 111.0.;;11,.; 111'11 ddl'!,r'l i 1:'j'I ' 
II )/'1.0.; I.' II' " l ' ",' ,j 11112"1} 

": ' 011111.111 II,' 1('(, ";()lil 1111 fii/' fii l'sh ""I I 
- /I tilIHIIlP;ldl ','i , "iiI' dl ' ll 'till ' ll ":'JI ' " ",' I-

I' Il " I Id I' "ilJ' sk "tt-! "11'1 
'I ;tll ,1I 1i1 dl ',.;il ii I I .. <l;:ildl ' (," t"I:'I'I' , " " , 

" J " " l I ol 111"f'llS slllt 
_,'I j 11111 \('liI sk jlillllll gl 'lI dn lIilll/rJi "I~'-' (' 

tlU Il, ,... I. II onl 

,\lIli ltiidiil'< ' llill "'C II iiI' lvi f ,' ,I, Il" ' t' II .. t ," ,- I .. , ,.., l S l ,j II s ,j l 1 pil I ' Il 

~ I ,"il g , 1,:1, dl' lI ~JOl'i fiilt skjlJtllillgl'1l till silt s l(' -

1.1~ .t ()1l1~'~HII:- ,1: idbkjll[nillgl'll !; rhjlllll'l' 1l1}I,LI ,t 
II l , f I,l~"\ ',I, ~ IH I!2 all jll'l '( 'I ,.;J:IIIsskjllillillg'(' 11 ;j hallil 

,Il ,_l I IIIOJ,llghl'lI !1I iltt nlt;lll;1 jll'i s iifl'l ' lI ;i l sk\'1-
, ' ~1I1 11--'-l il gnll}(~, ar l ' i:;s:1 olllst-iilldigll!'t<'l' h;lf" a 

- \ dll dtt g~H 'a SI!:!' g'allillldr' a ",kjllrllallilJI, \-id hlt-
- '1 lll ll,IIIg al' d,'l. lIiilldigl ' ll ickc' (' lIhal'l" fiil'11I 'I' '''ll'1 'l e 
I ' I' t ' '_L ,l 
11' I 'I";IOI,~S"\./U 111I1g' , :-:0111 iiI' n rgiir:l IIc!P, E 'tt rik-
l!..!l hedolllillHll' il r,ill'S!. ilad h ;II ' 11l,Y('kd att hl'i\'lla 
If' It dplsiUllllli,1 i,,;lIkr Olll fil'rlll~I""j) 1 'I(' t v:'l ' "I ' 

" , . '.. .. c. r!' u JH b l { I -
lJl lIl ld('I~ l'n('t Sil"illllll'd h iiwiY Il till det H'J'klig-n n l'-

t " J(lct~, lorhilllillldu [dl (l!.'t illJ\'iilltlil ,.;iktd SO IlI 
, ltalb,Y" r ill, ';il' il ll l j,. viLl d o('h illldm olll st iill

. -:-:' ,' k r , l " i l /\ii /,l l lIllil ;'öl'i.l llll'l'/a iti\'ikl'lsl'l' i sid a, 
lf ill' klll1l1il Illslkwl' i t, 'Ol'il'I'Il;.l rö r "kjutnill'" Illt,d 
\;1 1'1 III1Va l ':llIdl ~ , illfilllt('ri gl' viir i fii ;'('lJi ll "r 111('(1 
',il biJ l~p1.~iattJlllI~' " Ilell l'iil'Jllilg'iI at( hastigl hl' 
l'" I1 11 s;w,al dl' lIJOllwJwtl'I' ~I) IJ I ~I' J'Llt['ll t ' I ' , ' , ,"' , ,',' -, , U til ' II .;:a n 

I J bJlI(h,t~,U att lIlrtittil sig IJd:\'ii mt , ,.;om dl' förhal
J,lI le/(' lI 1 ofngt, l]Vilka ill"('l'ka p?1 h:iiffpllJlkrl'll"; 
! ~ l gC, ofta ~H>g I'ara il f, sriirre hdydvh-;I ' iill lluptlrii'
\C 'II ;;hddlgl~ct I j)J'('eltilÖUsskjlltnil1g pii kiillda nf
~ ,~and, 0(;11 pa d('lI ganiia viilkiill!l:t skjuthilJJilll, :I 
l i: lt,tikJutl1Jllgf'll biir cliirfiil' föl'cnill"'1l iiQ'a !'t t 1111 '
d(~1 att föl' fortsnttll skjnt,iifJJill gaJ' 7ntrl'ss('ra iif\'('1l 
de 1l11;c/letnmar, h\'tlka kOJrJmit till korta i tiif1in~"s
k,aropen på slcjutbaQilfl och ej a.ns(' sig 1ah-a ut
,.;tlder att där kUI1I1f1 kOlllnlU liill gm iin (le redalJ 
hunnit, ::\:fen iif\'(~n dc ski('kJigll skyttarna ha1\-a 
Illycke( att VHma gC11011l att hegaguil de tillHil!cJJ 
till 0fning i fllltskjutl1ing~kollstCJI, ;:;onl 1ll1lllOl'a 
oftn r~terkOll1Jnil ill0111 löpningen, J.:~ör dcm ('r
hjulla n~i mligcn Iiil tshjutll j I1g~ ti,ini Ilgal'll;J l-ida 

81örrc lIlöjligheter iill tiiflingarna i pl'ec:i siOl lsskjllt
niJlg (lH i kretscn ilf clct stora antal framstllendc 
pl'-'('i"lol1sskyttar , ,.;011\ 8toddlOIIllS skyttcförl.llllHl 
iigel', kllnna (' r(,l'ra Jlllgot ar tlu hiittl'C' priselJ, Vid 
l\l()ti ;11':, !-ll'lIrpti-iflillg l fiilt i-lkjulning mellan 8tock
hl 1111'; "l',l'tl('I'iii'l'lIingu l', i\no l'(lnad af Stockholms 
iiilt,.;k,,:tkkcil' , kOlli 8, _\, F, i tredje rummet, In
In ',.;,.;allt ::;kall hlirq ntt se, om ej föreningen ur 
",lOi' ~kn ll !';:Uil l lil plac:cra 8ig iiil biittre, därest nä

;":1 ' i l li k ll illlf!J! tiilling kOl\IIIH'l' till stftnd, 
i l, Il 'di ' 

NÅGOT OM SKIDOR OCi i ~:"lD 

BINDNINGAR 

,\F HEI<NDT FESTIN, 

1,;11111'11 ,.;kididl'Olll'lI nr rrnn "I I' Olll;'itll"a ,; 11 1<'<1 
allt ,.;tiirn~ och ,.;li')\T(' illtl'I ''';'':I ' i "art lilnJ odl ,'Lir
"kildt iII' IIllgdollll'll flit igt, Jltii l\'a,.; , 8<1 sn; l't tillläll l' 
dfirt ill l>jlld"'i,S,"lIl':-i !llllll iillllll oftil \'aru l i'tllgt, ifnlll 
jla d!'t kl:tril li ll'd , ltlll'lll'ida "kid,111 g1'1101 11 1'11 siir
,.;I;i l" Il;J!\!lilldlli,lg hij r " Ol'a ras!' ,'itt.Hllcll' I'itl fotcn 
1,111'" IllII l'IHI;Ii'il l! 11 Hm' lll , llvari i'oten in , tirkl'S , 
bil ansI'''; iill fl' ll" "t. 

Fii!' dl'llI , ~()lll idkilt ,.;kidliijllling i 1l1l'1'i! kiq)('-
1',111 (l ' ITiil'!,.!', iiI' IiPI, fnt l"lIillg"1I I'iir:tlldl ' dd.!a Spi'll'S
, d;t! fiin'is,;o I'lida"t 1' 11, Iliilllligl'll :It,t skidall Illil"k 
"; '''1 ;-i ; i siikl'J't fa,.; ll lill1<ll'JI, atl dl ' ll Ivdl'l' rof<olls 
Illin"la lTidllill, r (, li c, ,. ,.;idol'iin ,I";I', 1I1l'11 "lIybiil'jill'l'l'l 
IJdl ,;liiltl,II1<lsiJ~1I !t"sa iillllllo l' ta d('11 i'ts ~ktl ' II, att 
/i',.; , :-:kidol' ( fiirsl';lda II)('d C ~ lIdil,.;t Illl'l ' lIl) iil'o att 
rÖI ' ,d r; Illa , 

OI''inh'l'lIiI [i ll el"llll iI ,' isllliillJl\(-la llppf:l ttnillg 
,,)i'('k \';ll'n rlt,l'il , Sil al1";l' i dl ' flp,.;[a fall iC'kl'-,.;kicl
li ,pnl'l ' , atl d( '11 ra"t ]>,!l)IIIIl'in;1 skida II vid full l iiH 
I,al. [iil'Ol',.;aka (' II v)'jckning eller brytlliJlg af fob ' ll, 
,),,, dell i :-:killliipnillg' lIH'J'il 1'1'(1\1'111-\ sliittlalld";\lOl' , 
hvi lkcn i' I',il\ biirjulI l 'i1Ilt. sig nllviiwlaliisiJ skiclor, 

,1.;01' kUII ,.;kn aldri/-!' ('}' i'a rit h!.'hclgd Htt löpa 1111 '11 
!':l:,t<l ~rld,: Ii<l c,lll'r riirt :; ig i ::;;'1, \H's/.;:uHad tl'rriil1g , 
"~ 1' !, n dy I i i, fl IHJ 1'11 n i n ~ bl i f I' i t ( ' II niiel I 'ii Ild igllC't ' 

B ,'ad Illl s:i rti kildt illliinllull't al sl-;:j(llijp:lill"" ' ll 
h(,triir!';lr nl;i 111:111 Sliir! }:;l,ilt i'lg];-OlllllIH, att el Tl11a 
ytter,,1" iiI' 1'11 balilll";l'ring,.;koll:-iL, ";0111 lIilLll J' li g- t "i,.; i 
"'ii!! o'I'H(l riil',"'(ll'a,; , IlIlI stiil',.;la dl'kn aZ :J r iJ('t c t. 
sk;~ ll ~IJll'tilg"s ar lllltitriill~(lJillgc'n "tt. bchiilla ski-
11;111 kl-al' p[\ [ob'!l, Bl'hiirver lllall fiir bulal1 >;cJI"; 
billl'hidlalldle hn st,i:tt flvtb fotell bnkii t. eller nt, si
da'll , !tlilkl' dc'nnil ' Iiitt "nr l"aU'lIlllH'II, och el n rö-
1'1'1,,1' ~() 1I1 val' ii nlJ1ad att fiin:uyggu ett fall , hlir 
jll ~ t siiJ.'>:ikildt 0111 Sllön iil' u ?lgorll1mla djLlP , hvad 
";01 11 nkrst förorsakar dl'h;allllna, Skidor llll'd 
('nila~t ttlrCIl1 iim ufönlelaktigu iif\'1'1l nr tl cn SYlI
lHlllktCII , oh dc liitt kunna grl' rörLo\'a(lc, <liil'cst ~o
kli 11 ndcl' löpning i kl1jJerad tcrriing VJd elt, iilll 
d lel.' ilf allnall ank'(lning sknllc glida ur Wremmel1 , 
:\Iau 1l1 !1 oj inbjlla sig, ntt det nlltid gill' "tt lii~t :l lt. 
under dylika olllstiindighetcl.' få l'iitt 'P' slndall , 

HämorroJder o,cli lI/(lf/li,inl.:duJJ/u), uppträda ofta i förellillg med och saSOIll ell l'öJjd, af trU!! {(IIö J';"!}, P:l ,~nlnd i1l 
e9'enskapel'l1f1. lltl verka tCjJpfi'is7.-alld<,~oe!J sl1Iiil'i5liJI<;l1de salJll (ijr(hlrmde 'vid blollstoclmill,lJ(lJ Ylnuer ~alubl'ln oafhlllle , ~n alll 
"Idstriicktare använn.lIillg både till "',,iil'/('.'! I"'!mlld/illil odl lill 1(I~",,,ulI.II ,rid «dl (If lliiJJlO!TOj(7\'J' och trög (~fföri'ng ~aml till .ii'r
Jl/unde uJilslag mot lIIufljJl'(flOj', OBS, För nll kllllD:l oura llsyflan. ycrknn maste Salllbrin :lD väDUUS af Jämpl~ lltspiiclnlOg- och fJå 

. " ~ ~ ~ " . .... ~ , . tl ,">Il :I 1 11 __ : n ... 4.l .... _ '-' -.,.. "A-., '; "" ,.h li" .'i :.""" f'P'i, 01' IJn 1·jilO(1'pt hc,~ (.' ~ .. ';.-~ . 
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S70CKHOLMS AMA7ÖRFÖREMAGS MEDLEMSBLAD. -- - . ~ 

Den g-Ji<JOl' ofta IIOg utför lltnll nH yjdnrc l,lIn1w 
iitcr;:ill~ln s, llYal'jgo~lOnl skilllöpnl'('Jl , siin,l\ildt i 
ollygll( ':'n,I, bil kOIlJlliai ('II llly,'l,!'t HI Jn.ddig "tiill
n il\!,!' , ~,ll\( ~ ll ;i l' " lhm'l i:..>:: JI'( ' iill dl' nI '''];] tro, och 
Jll [i ;I)2{'l llliiI)Jli"k()li ~ 11(11" sliitt pil "L1<,1 g('llOJ) I Jö)'
l ustl,tl :Ir {'II skida [l~ delta si-it1. 

S,I 11 ii l)(le lld i'ii r 1l:I !.l'J"1 ;II' ,-( ' (1: 111 "Il ,I ~' \' i'Il't 
];IIHls lli {' I';1 billd<t I.('h l'I':IJl;"t;II'Ilt!I ' "kil llöpnr<" att 
hilll lid liipllill~ uHiil' (-'n i'jii lJ,;/lIttllill!2' fii ll , lmInid 
('llH "kid:\Il:-; hilldllillg' hl':1:; t och skidall l'o)'b:;attr ' 
(, 11~H! 1l och lIlall ntt liilJlllH 1l:1!-.!'ot' som Iwlst SP;I )' 
dwl' si!2' Il(~ d i slwgi:il>al1<l , t, KIliiii I ':H' rljl ljl o(,h 
s}{ru:c' I I Bli lö ', ,ltt dl ' ll Ilmst \' id h":II'je fiir,.;ii);: nU 
g;l('II(I(~ t:lg:1 sig f rUIII iih"' l' dl'11S:llllllla: tilllJygd"11 
1':Il' iiJllll1 1'11 go(l Illil : och Hhd löp:l.WIl \'d('rligt, 
f'lllllHlS ('j IJrtgnl lIJlpl,öl'd:1 Iiigal' i l1;ir11l't('11. Det 
1111 ' 1' diil'i'iil' :Ilt sl':[(' JHI, ~ pil 1' 11 s'kida linder m flllga 
I':lllskliglwtl'!' (wll l'ltll"I'llYliol' tng:1 sig n 'Il (r;ln 
i'jiilld, I'ii r :Itt 0111 llliijligt i d"11 I'ii]'"l<i SlIl :lSkogl.' ll 
siika i\kl'i'ii dl'll l'iirlol';ldl~ ,;I,idilll. _\lIt söhu](lc I'ill' 
dock [i)r~iih ' ,',;, (Jch ,;il "k l'"to(l illi (~t annat iill att 
i dOll Ul t~J' iill 1;I Ckl'l l.i1l11a i-;lliilJ sii k:1 gil('lItl" l'iitl(l:1 
"ig III ' vi ldullll'kcJl, 

BYk'l' flcl',1 tillllll:II''; ",.,illllll:llllll'" i lI d ia :;1 1('1-
hal' hör.iad( ' SkYlllllillg"'1I 1':lIl:t pil och kra ftnll;1 
(1',1'1 a , pi'l sa l111Ila giillg Ill'll his!I':1 villl('rkylnn ti11-
i ng', Hiil' giillll!' ,l()ck att ('j gih';J (:IPP! ('111'1' Htt:1 
il'Öt('lwil'll fiirIJl;l. sig till (' Il ;.; (unll" ln'ila, Sill I I i ';;1 
fall "allIIolikt iJlifvit alltf'iil' l:illg', ~;I friillgdc dil 
Ijlld d : Ii' ' ~ II hjiilll'a gr'llOIII ltlf!('11. dl' 111;11l rop;ld,' 
ocb el'höll S!'lal't ::;I'al' O<"ll lriiilll rrrlll dt pnr hIllar, 
!.tvj]":1 llij.ll(Jcl,;(~vi;; lliirllt:tl litet stanl'odl'l' i 11':lk
kil, ,--, PI' I'SO IJe II i l'l'ilga ":11' i lwsiHllillg' :d' h:'tdl' 
kr:tftN Ocll uth11lligltd o(,h hal' shiil "ildl'r SOIII 
S01l1111al' lltst~1t ~i\';lra si. l'np:lhl'l' i yillIIlIHl'kl'll, IllI'Jl 
nldrig' hal' ban, l'l1ligt ('gen lIl,sago , kiilJi ,.;ig S:l 
förbi n(,h h:iiilplös som Irin of :1nDiimIlJ" t ill
Gill e, - , .-\ t"t förflytkl sig Iii llg'l'C strii ,1,'01' V1't ",];:jllor 
i'iiI'Sl'tltl:1 nwd ('l1thst tihelll iiI' (ll 'ssII!OIJl villa ll](,], 
n Jl8triillg:indt· iill 0111 sk idol'lI a ii1'o fasthlLJHlua "id 
r()t'~ II, :\fan m;lste niimIigen rör att i fiil'stlliimn(]a 
bH !\till 11:1 l,ilw hft ll a ti'l1'l' lnltH'll pi'! " in pInt" oJt" 
spii llTl H roh' ll till I~ II I' i s~ ~l':ld , och i\l\'I' 11 0111 1Il iill
g; ' n ":int sig vill d(~ lllln ;lli ssbw"lll-ilhLiJlg af haft, 
iir siiU:d in!,[alulltla aH fÖl'onln , i !'YJlnerhet för 
Illilldn~ ya lla sk idliij>tm', 

.'\t,t illka hn('kliipnill!2' pi'! I iisa, killor llJ [h t l' "id 
dl'll rillgasi'C' eftertanke fÖl'lJ:iw!n sig "jiilH , ty "icl 
ett hopp tappar rnr n rit el en l ös" "l;icbn, b v ilkc-'l l 
(lå, som jn iif\'(~n h:j I Hl! , Hi i. kall k tLs t as mcd SP(>t
S«l1 n!)pilt oc-l! bli yttm'st, farlig f ör skidlöparell, 
I,r(~ 11 ii [\'l' l l OUl lllaJl "id ett dylikt tillfiillc 11l1l1gi'tr 
;d.t sJlc'tsas p~ sin ('gen skida , blir dt llcrlslflg utan 
Rhcb p:'l fot b ögst riskahl'}t för fotl c(!c.l' och bell , 
orh sIu tligen, slntlk man h iillclelsev"i,s eft cr ett luft
spl':lng komma, nc(] 11]('(1 1):1(!a skidorna på , saknnl' 
1ll:11l nhn siike!' bakhilldning S;l fullkomligt h erra
I'iildc iit'vcr ckrn, att ett :fall ;:;u god : om utan llll
,Inntug'tag hlir följdrn, Srl l'icH jiJ g Iwr mig hek:mt, 
11:11' lid 11:1cklöpllillg' aldrig int.diffnt ll[lgon olycka , 
::'0111 h1ll11:lt till;;kri[',,:\s "ii] fastbundna skidor. 

\"irl I':-I)'it Eingc11öpnillg'stäflillgar ser man äl
ven att t orien om kIsa skidor aDmänt öfvergiives , 

Jn, t. o, 111. finllarna, som i sin flach:o bemb lltl- , 
kr'riing' riil'\'iil'fI, ~lt l;tt vnkl igt IIliislcrsk:ll' 
kOll sten att löP1L med lösa skil1ol', iJJl\'iillda 1111 111 
II:j,.; l: tll 1I1all 1IIHl:tn1'ag' ('11 liitt bakhilldnil1~, , 
(lckS;t hlott ctt I'allll!.l'( 'i 11(Jn', dii dl' tii i'l n i dC'll - -
1"'1'<1 (1 l' s\'l ' llska tf'ni) Ilgl'll, 'Fi))' örrigt ligg! 'r Il •• 
",I iippc' Jl dag ociJ hal' i ]ll'nldik('ll i<:ke ll('ll .·r " 
";Its , ait nlall Jl wd I'IHI:I"! 1':11'1 ' 111 Hlcll'ig kan "il tl
komligt SOlll l ' rYordl'l' ligt iiI' Iwh;in~k:1 'skidalI. L 
J'nl'l'll!l(,h' ll vi sHr J1iilltligl' ll , ntt dVIl i l':ll\'lI Jl! 
illslucklla i'okll 1I1 :lslC' ITill:IS Ungt. lita Il för "kif! 
l'tkrkaIl1('t' illll:1I1 ::;kirltn I I'(le l' , OJll Ill :l ll -
~ lllttJlill g ha ,.:tigt 111 ;'1"(' ii lldr;~ riktlling, ~:I 11111 

li~ giin's Ila g rund hiira [ dP/ta ofta ()ch g:ll' 1/1/ • 
pa 1:\I1:..>: t lIiir Il wd Silllllllil ,''I W u b711' f, o('h ,,'iiIi rl 
II]('d liisi SOlll Ill ed i'a,,! si ttande ,;1, ido l', och i 
1,,11', ~a P:JSc; hr:l.llt;J :dl 111(111 Ilödgas lw"ti ).!.l 
11 11'd skidorila pa {I'iir"II , toniI' dett:l Idi l" '; , 
!lI':ld :11l,.;triil1!DlIldl' , UIII l'IH!ast Ulrc' lllIlI ilr hlll '
~kid()l'Il;t , h~::II'''; Il:lkiilldal' (lil i('k(' lyd U If' 
r,in,lsl'l', 

~()Ill ,'II l'ii: 'd, ' 1 Ill ed I i)::;; I skido l' hill' 111 11 
fl';llldl:tll:t, att 111:111 I ' id IH'hof liitt kn II kn";l:1 ,l, I 
"i!.l I','il' atl t, ,::-;, till i'ot,.; ~il llplll'iil' "II 1-;1' ;1 ]' Il 
111"' 11 dt dYlikt /'i')[';'ilrill'!.l'sfiiitt

J 

['iil'llhiitli'I' 
ill('d l'ii!'dl'l ' I\lllllla tillii llJlI:I K l 'il 111\'(''''-, , 

S I l ('l( lj Ilj \, 
Eli yUI'l'ligill'l' I'iil,(/d 11J('d lii"a ,,\;idvl' 

1111':1, att ,'II 1l'lljJl'lahlclllillg' iigullhli,'kli 'I I 

hli;":! dr'llI kvin , d:\ ,'I(1,;tri<l sb ll Iliil'j;\...:, 11\ 
,.;l,idllrl l:l ktllllla :ulviilll!:ts SIlIII "tiiii ,l le J" -
11':lnsjloL'lllJC'd,d , tia dr ,j gillll'l' :Itt 1,1'1' 11:11 111., 
sig fra Hl , n~ l' JJIl'III ~rt id f a,;lhlllllllla "I,id()]' kil 
li)sgöra s " rl 'tt pill: sl,klllllll'l' oeh ;1(1'1' 1':lst"iitt -
nU1Jcln; ;in ('I I WjJ1111, ,;ii tOI'(II~ ti,l,.;vjnsll'll "j hl 
af ll ~gOll "iclal'r lwtYc!I 'l";l : v'id HIIl'iinclllill .:": ;I f - -i 
11I l' (1 L' lHhst tEIJ'( 'lll, 

Hl'llkrl :dt alll'iilld il ,' IH!:I,;! 1;11'('111 } lill' -
,.;agdt Ilppstfll't i l:: Illlsdl'lill' Illl'd !lll/d;, I 
ff'rl'l'ii/I/ ()('u kn. !1 ju iii"', ' 11 [l;i ,lylik kl'riill;..! Ij"h 
vii 11,1 af ('l'Ilibld(' sbllli.ip:,u'c LUll lön;I:!]';1 ~jl_, 

I 'ii nda" :-;kirlor .l klllw rad t<'l'J'iiJlg och :11' 11' lI pl 
iih'I'Il ,;o!lJ vid sl,idliinnill!.l'(' n,; ill!ii r:Jlldl ' 
h iJlllnillUflr och Jörtill ~'(l(ln' sft dnn:i Ilii,"'ii Il! i_ 
at t indi\~ lkn ::;k~d l ];lI n;l:1 fll llt hchiir,;k:J "i nn -
o(,h h <,;, iilha( I'aJ'l'll hllppc: ns rörel :"' I'J', 

-I ), '1 gii ll (' r l H at.t fiuna r n Hilllpli g -hll i 
llillg' ocb ,;kl"I ,' diirvid I'ölj anc!(' tdlll!l(t"'./' r r -
(JIII' 1,11!!1I:t RtiiJh pfl ( ~ Il ::>n(!:111 , llfilld ig\"l : 

:J 'J ,lit d('l1 !Ilall :JU 1':11'11 tl'iiit:ili'l, ' • II, r hi -
dr;[J1(k t'iil' ro ,'n" l'örl-' l";I 'j' sl,a ll gil\:1 flill t I,. , 
r iil(h: ij i l' I' r s/; 'id rrr/ sa n l t' 

1»' :Ii't (l en ~kallliifi ()(' 71 hnst igl kl l llll:1 1'11 - ' h 
:J Ha Q':J fO , 

'D 'r; ::> lltOlll hör 11( ' 11 1)«1 t lI tlh lrii gi' I \(',.,i t I 
j:lll (lc ('g\) IlSk:l.jXT : 

(') nit \',n;l luillbo I' , 
dl att /rU t lllllllUl u/tJU !)SUS eil c1' (Jlif:,1 ,"/.'11 I 
e) ,Jt-j, S~l lik' ( so II I llli;jligt öhcl'sl,jllt:t "ki 111 

sidokallkr , 
f) att IfiU /,IlIli1f1 f'l'/IU/' (' /'II S (i i [ I'C'1l i t, r" -

gl'l l ) s:tmt slntligen 
g) aU V:.1m prisbillig, 

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

placera aert apitaU Köp oc l, sälj Edm fastigheter, placera Edm intet' 
ningar "amt inkassera EtlrQ fordringar genom 

Skan(linaviska BYl'ån~ 
Norrlandsgatan 16, A, T, 7 t 55, Hib 81 47, KL 1 (, -~" 
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Svl rligen torde man dock kl1t111U få en l>iIH1 -
l,ilJg sorn lIpjJ fyllcr alla dcssa fordringar. och s1ir
,kildt iir det som vBllligt pl'lsbillighcten , som iir 
,\',Ir lLtt ilshHlkOllllllit . (JUl ete ö l'riga I'crclrillganl:l 
~ko1n tlllgOllugöras. Fl'lIlll l iirallt nut lItall akta sig 
!'iiI' hi lldningar, SOUl hah'a iIlH't'klad l1ll'kanik. ty 

["Illla !;: [ick:lr alltid. d;i al ' ll SOlll hii"t hr·hMs . . . 
I-;; nwllcrtid ktll 1IH11l \'iil sullt allllJi.iu regel jJii

..; ta, :ltt skic1billdnil1gens heskaff('nbet i IIlUllgt och 
\I 1\t'kct kall hIn])"S l ·~·tl')' det n'slIltat nmll lll ed "iII 
lii/lllilJg vill lIppn ll, ()('h art en ('lIkiare odt billig 
I,illtllll.ng llI [tng"l'lI g'{illg' kan giirn lik;] goLl tjiinRt 
~()III 1' 11 hiiU/'( , O(·l l dvr;tl'l ' , [ ' JJlll'1' a[la förhfilhllllll' ll 
II UI"t l ' d l' ll (ll)t'k \:;ll'a \'iil afpnSSi\ll. 'J'ån'Jllllll'lI 

-ka l[. Si!sOIII (H·k Id' l1anllwt l'ralllgilr. haha !-lin 
" luts iil've'r Llrlla 0(']) nr ulldl'r illga olllstiindig
hd l ' !' gil s{i lftngt. llpp på foll ' ll ntt hiill'll s fria 
r;irl.'1s1' IIJl]J ocll IIl 'eI pii lililista siiU förs\' ii ra s ('J:J l' r 
h indra s ; likah-(ll:s Illih;h · baJdlilldJliJlgt:11 Hllbri1lgus 
ii .'n'l' k[:Lf'h' II S e llc r bakkaPll;IIIS 111'(1)'(, dl,1 odl pii 
l iillqlligt siiU hilldru s glida upp Cdl IICll. 

[)(' >; S:I till synes s;l (' nkla l'l 'gkr för skillbilld
Uillgl ' lIS il.llhrillgalldl ' pil fokll \)[jfvil duck al' Jl} 

I,iirj:tl'l' ytkl'st; .siillall iakttaglla . - :H ur ofta. f,ir 
illlll ('j SI' dl 'bS;1 fön;iikn ;Irlwta ::; ig frum lli! skidor 

111"11 (' II tårclll . ,,0111 sitter iillda tipp jl i'i llll'llan fukn 
, [1"1 ' 1. o, III. \'risL(,1l ()1·.1t 1I11'11Illlkbilld1liugt'n Jilllgt 
Il ll/> P;-l ;Ikilll'"sl'nall. J·liirigcllolll blir ltii!l!llS rii
n' ["\' Ilpp 0('11 !wc! lll 'hi,.; ell (' r ll('lt o('h hHlld l.nllJ
d , ·Il . ()('lJ l'iil'Jri;\gan att "t yra skid;lll gill' förlorad. 
\ fl'd st vh':I f'ot- lll'h kll iill't!l ' l'. arbdar 1'11 dvlik 
.. ..;kidliit;;lI'l ," ::;ig In lIgS:I I 111 fralll likt 1' 11 krYlllplillg 
t';,st olJas!; IIlet! ('1\ l ' lll'rgi , ::;0111 Si\Il l\(,l'ligl ' ll ~yn('s 
\ iinl di biitt.r(' l'<'slrlbd . 

\cj , vill !Ilun uti; 1I1lgdOlllUlI skall huha llöje 
lI(' h lIyfta :tf sin ski(llöpning , In ush' nlall iHvCJl 
I illse ;~ tl dl ' lI 1I1.1'1I",bt l-i ]lir ett sii tt , som möjlio'göl' 
,I tt lkll km riira s ig pil fi kidol'lla "oU! en skit11öpa.re 
-b li göra, nämligen liiH , uljukt (leh smidig t, och 

för att detta skall kllnnll ske äro lämpliga, väl af
]l(J8'mde och anlagda biwlningar nödt:äncliga. 

En billig skidbilJdning , som här mycket 'väl 
kall fy lla Sill plats , iir elon s . k. la.ppbindningell 
lllCd ('Il el \J bbc·l sy(ld , ga IlSka sty f (l oek ej för bred 
t ihcm Ham t en stadig ba k- eller lnngrcrn. Bä::;t iir 
;lt! :tlniillcla L'll I1\ c(l y;mligt enkelt spänne för::;edcl 
1'(' 111 ar >ii! pa s::; tjockt b(l er, att det ej töjer sig för 
Illyd~e t. Har nlUn kOlllmit så l[ingt i färdighet, 
il tt tJw II vl1 gul' försöket att på. ett oller annat sätt. 
"tviirn " 1.'11 hrantare backe (·!ler vill fresta på "att 
st ,l i hopp ", ja, el;} kall det vara tia utbyta denna 
('Ilklare [lindl\iIJg' 1.1Iut L' n annan, sum i dylika rall 
hiittr'( ' fyller Sill uppgift, 

1 fiin'lIingens å rsskrift 1~)o:2-0;j sid . 24\J och 
~;)() riull u >i dt pur siinll'iL's goda ::;kic1bindningar a f 

bildalll' och IJ cskriflltl. Af ([('ssu kan mUll för alla 
tijl fii[!c-Il rckollllll c nllL' J'a "n:o ~", hvilken rätt a[
passad odl n nlagcl tillfredsstiiJlcr iifvcn de största 
fordrin gar . Ocksi! anviinclcs denna bill(lning nu-
11((\)';1 sil godt SOlll lIt()f,lutulluc af vlira mera fraUl
s t i'ICIl<11' -bocklöparc; iif\'oll för terriilJglöparen är 
dc\) utlltiirkt . och enll\'ur, som en grlllg nyttjat dy
lik hindIling , iiJ'vcrgilr förvisso ej så snart till E'1.1 

a lUlan typ , - DCl! har dock el on olägenhet.en, att 
dl' Il ford I.'n r "ko(lOll med tjocka och nHgot utsprin
g':ludc' "ulor - . kan srdcdes ej nnviindus till s. k. 
nor/'- ccll vii }; t.erhottenspj iixol' r: lkr lnpp};kor ,--' 
::;alllt att el e n fil' ganska (lyr. 

:\[('11 v:tru sig mfJn llU fÖl'edrnr dell ena elll'r 
:llldra typl'\) af i:\ki'dbindningnr, "å iir <10(:[.,: hufvud
i<nkell att 111'1'11 rid all skidlö]Jl1inu Ter/im frän de 
/ijrs!;u sLappZ(/1/(!e st euen har ~kl:d(/n fa st och rätt 
flist(/d rid ioten, samt först och sist att man ut
'rusb r dCll sl~idlöpalld e ungdomen sit , att de unga 
redan ft'lin början kUllna känna , att sl<idan lyder 
['utom; lIlinsta röre lse och så ledes är ett i bög grad 
lyd igt rc tlsk:r p, ty ltij.I'I111' c1 gör lIla n bilde elen lmgn 
skic1löpat'l' lI och skirJidj'ot.tcn en stor tjänst . 

orQ~=Ryssland 
följd~r af olycksår~t 1905 

af kapten IWAN T. AMINOFF (Radscha) 

För illustrationerna svara amiral j. Hägg, Garibaldi Lindberg, Hj. Eneroth m. fl. 

5pännanoe - Intressant - LäroriR. 

Böp läsas a:f hval'je svensk . Endast 25 öre hä:ftet. 

-

http:skidlopa.rc
http:aUllli.iu
http:ll\[\.11
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--' 2Dffi ?[; 

? )))[(t:: s))[1t §)~ §:l[1t ~ 

af BAL TZAR ROOSVAL 

med öfver 100 illustrationer tagna af Hoffotograi Oscar Halldin. 

En intressant reseskildring örver våra svenskars segertåg till de olympiska spelen i A h n. 

Finnes hos alla bokhandlare i riket. 

- En bok som hvarje idrottsman bör skaffa sig. 

~ 2D~ su[1t 3lJ~ -= ~ =- s)J;:t ----~ , '-'" 

~= §J~ =: ?JJ@ :::: 2!J~ 
F ?J]F§= ::; ~ 

~ 

TRYCKSAKER 

af alla slag från de största DUFF'S LIQUEUR WHISKY 
J\'lACLEA y DUF F & Cv ., Glasgow. 

tidningar och ned till de Gene r a lagentur: 

J. GRANGREN, Stockholm. Riks - 5878. 

minsta visitkort billigt hos 

GUSTAFSON & PÅHLSON 

BOKTRYCKERI - BOKFÖRLAG 

David Bagaresgat. 3. Stockholm. 



I:agn hos 

n d. ~ Y b e r g. 
R i~ s 1738 

1 2 och 
buteljer. 

ELER TRICITETENS 
HELANDE KRAFT. 

De intressanlas te uppenbarelseformerna hos 
elektriciteten gif'-a s ig tillkänna , då den am-ändes 
till alt lindra och bola de sjukdomar, ~om angripa 
miinniskokl'oppeu. Riitt lillfönl s!Jstemet fÖl'1nål' 
ell'ktl'icilelm vota if(, flesta nervösn och många kro 
niska lidal/rlen, rlen stäl'kel' och in,qjuter n!Jtt lif 
i af' .~jukr7oll! (/)1[J I'ipna ol'gan. Det ]Jl'nlctiska och 
pi! l·ctens7.;apli[Ja [/1'It11del' till'vel'l;ade kroppsba!leri, 
.• mll vi till~jw7[t de li va,qet och lidande, iiI' 

D:r Sandens elektriska~j"Herclllex" batteri. 
i\h't ll f' rt olikR sjukdomar s å!;o l11 AlImiin och 

S crvijs svagh et, RI' I/.mr/Ii'''II, Gikt, R.II[Jf/!:i;}'!.:, lIöf't 
'I' ii r l .. , ).)/11'- o/'h LI-!reI'Iidl111dcl1, }';"inl1o$.illkdomar, 

(111(1 s . /,', }lersoJlli[Jrt s,illkdo/l/(ll' II I, fi. 7irla'nden Iw(v(( bota/s ,qenr)l1l 

elde/rid lelells inflylanrle (rän d ella riil'ldsber öl1ltlrl kropjJ8brllteri . 

08S ' D.r SmuleNS H erw/e.l:ba(ll'ri iiI' uöf'rerll'iiffadt, d t är all
.. Iniilit erbindl nit 1'11m det bä,ta odl me"t pr<lkliska krojips

hatteri nit' l, clllbell <l ndlitt f! . :;0 111 finn es all lillgo . d le'l'nllex . är 
illrrgisl r('l';1 ut i Kun gl. Palent- och Hegistl'ering,'vel'ket och endast rl l! 
f"rl/ f' l'il'l O,. rII iirkt ) D:1' Sandens Jlc1'c /llex ii'" det. äkta. 

GRATIS ' NäJ'l1lar~ 11Ild E:rr;'ill('1~el' nll g',aellde d; IUlrl. elek Ll'i ~ka hem-
•• heh:lIHllt ,,;( CI'i(;JIl:l ~ I de ni ]):/' ," ollllc lI ul O' i1tl :J. höc

kern:t: • "iiW'u lill /IIU:>rl . 0('11 . $fYl'k/t oäl. 'I//(/llIlot1h. Dcn 
I'iir,:ln iillln<la hc.4ril\cl' de fl esl a ~.illkdnrnnr och rillla ~i,ille l. all b ola 
deSfunttl rt dett :lll cl rn är CI I :tod l'ii f! lednre 1" '11' s r af!n, nerl'ö_a mtin. 
Jjrll/ r! t! ,."so r;;rrl"f'1I110 I; ii,;/.r·" " iiI/rias a7fr/dr's 1'l'ill '11//'11 )I08!/!II, om 

~ '1'111/ 1/ //( 'iI {{(//'IOS,' ir /."iil/r!IIS l i il 

SANDEN ELECTRIC:..COMPAI' Y, 
:\1I 111. Tel. - ()!J4. 26 Malmskilnadsgatan , Stockholm. Hiks, Tel.21 r,U, 

http:I\lldE!l'riillel~.er



