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Vid sammanträde den 29/12 invaldes som ak
tiv medlem: 

Ingenjör G. Bredberger, Roslagsgatan 11. 
Vid sammanträde den 14 dennes invaldes föl. 

jande: 
Andersson, H jalmar, dir" Vasaj:!aL 20. 
A nderson, VIl Urid, grosshandl. , Kåkbrinkcn II. 
Elwin, J. H .. korrespondent, Skepparegat. 45. 
Hull. Carl, direktör, Brahegatan l, 
Lindström. Hugo. tjänsteman. Marieiund. Mä-

larhöjden. 
LjungdahJ, lambert, tjänsteman, Dalagat. 62. 
Norberg, Fredr., ingenjör, Saltsjö-Duvnäs. 
Pettersson, Emil, källarmästare, Sigtunag. 15. 
Rosenblad, C. G., kapten. Karlavägen 64. 
Strömdahl. Axel, grosshandl.. Hornsgatan 75. 
Wilcke, Carl-Eric, löjtnant. Drottningholm. 

Gynna 
Medlemsbladels 

Annonsörer! 

Till Stockholms Amatör Förening . 

Styrelsen fAr hänned i korthet redogöra för 
Stockholms Amatör Förenings verksamhet un
der 1924. 

Föreningens medlemsantal vid årsskiftet ut
gjorde 529. varav 483 aktiva och 46 passiva med
lemmar. Dc aktivt skjutande medlemmarna för
delade sig på de olika skjutklassema sålunda: 
klass I 20, klass Il 24, klass III 91. rekryter 2. 

Efter ordinarie årsmötet den 23 februari hade 
styrelsen följande sammansättning: 
Ordförande: överstelöjtnanten friherre Stig 

Rålamb, 
v. Ordförande: Kaptenen Torsten Söderquistt 
Sekreterare: Inköpschefen Thor Fredborgt 
Kassaförvaltare: Prokuristen Eric Jennel. 
Intendent: Kontoristen Harald Forssberg, 
Skjulchef: Bankkassören Evert Reuterskiöld, 
Idrot-tschef: lagerchefen Tore Mothander, 
Klubbmästare: Kontorschefen Erik Söderström, 
Styrelseledamot: Köpmannen Arthur Flygare. 
Curlingsektionens representant: Kamrer Knut 

Djurling, 
Styr-elsesuppleanter: Lagerchefen K. A. Peler-

son och �t�n�~�e�n�i�ö�r�e�n� GuslaJ Mossbe:rg, 
v. Skjutchef: Löjtnanten Bo Gyllensvärd, 
v. Jdrotlschef : Bankrevisom Ivar Blixt 
v. Klubbmästare: Med kand. Sten Tengroth. 

Till revisorer utsAgos vid årsmötet bankkam
reraren E. Wigslrand och sekreteraren E. Hell
sten med amanuenserna A . von Krusenstjema 
och E. Löwenhiclm som suppleanter. 
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Föreningens representanter i Stockholms Sky t
leförbund hava varit: Frih. S. Rålamb, hrr T. 
Söderquist, E. Reuterskiöld, B. �G�y�l�l�e�~�Y�ä�l�"�d� och 
S. Svenson med hrr E. Hessler och K. A. Peter
SOn som suppleanter. Föreningens representant 
i Stockholms Idrottsförbund bar varit hr T. Mo
lhander med hr I. 81ix som suppleant. 

Som representant i de olika kommitteema hl.. 
va under Aret följande medverka!: 

I skjulkommitten: Hrr A. Elmqvist, K. A. 
Peterson och B. Iverns. 

I idrollskommilten: Hrr B. Iverus. J, Hall. 
man och K. Nyberg. 

Styrelsen har under Aret haft 14 protokollför. 
da sammantriiden. 

Sednn hr Mothundcr i april månad anmält. aH 
han var förhindrad aU sköta idrottschefsbcfntt. 
ningen, har denna post skölI s av vice idrottsche· 
fen. Uncler innevarande månad har skjutchefen 
anmält . all han med utgängen av delta Ar ön· 
skar frånträda denna befattning, som han be· 
klätt sedan 1922. 

Föreningens medlemsblad har sedan februari 
månad utkommit med ett nummer i månaden och 
har ganska uUörliJ:!l behandlat föreningens an
gelagenheter och närliggande ämnen. Till �d�e�~�,� 
som mdragit härtill, ber styrelsen få uttala Sitt 

varma tack. 
Föreningens llrshögtidsdag firades den 23 fe· 

bruan l Hotel Anglais med utdelning av under 
föreg!\endc Ar förvärvade priser och utmärkel. 
seteeken. 

Vlrutfärden ägde rum den 25 maj och hade
samlat flera deltagare än nägot av de nänna .. t 
föregående åren, 

Statsprisskjutningen ägde rum den 5 oktober. 
Samma dag avhöll s klubbafton och förrättades 
prisutdelning. 

För alt stärka förenintlens ekonomi gavs dcn 
8 november en soare med dans å restaurant Fe
nix, vilken tlav ett nelto av c:a 700 kr. 

Föreningen har även under 1924 haf.l gl iidjen 
all fr n skilda hfl. lI röna uppmuntran I form av 
vurdefull a gAvor att utgå. som pris i dess täv· 
!ingar. Sålunda har föreningen mottagit för delta 
ändarnAI ett mausergevär. ett flertal vackra po
kaler och andra värdefulla föremåL Dessa pri· 
ser ha skänkts av dem. vilkas namn under de 
senute åren ständigt äterfunnits i förteckningen 
över föreningens frikostiga gynnare. 

Till alla som på della sätt gynnat föreningen 
och främjat dess fosterländska strävan. i främsta 
rummel till Direktör H. Kjeller. Direktör P. 

Langborg, Herr E. leveau och Grosshandlare 
Sten Stendahl, ber styrelsen fl framföra sitt 
vördsamma tack. 

Betrli.fhinde föreningens ekonomiska �s�t�ä�l�l�n�i�n�~� 
hinvisa vi till biragade vinst· och förlusträkning 
samt balanskonto. 

Vad föreningen verksamhet för övrigt beträf. 
far. fAr styrelsen hänvisa till de av skjut- och 
idrottskommitteema. curlingsektionen samt riks
sköldens Uivlingskommitte avgivna berättelserna. 

Stockholm den 31 december 1924. 

Stig Rålamb. 
Tor Fredborg. 

Å rsberättelse. 
Stockholms Amalörförenings skjutkommitte 

får härmed avgiva följande berättelse över 
skytteverksamheten under år 1924. 

KommiHf!n har under året haft följande sam-
mansättning: 

Ordförande: Bankkassör E. Reuterskiöld. 
v. Ordförande: Löjtnant B. Gyllensvärd. 
Sekreterare: Bankkamrer A. Elmqvist. 
Övriga ledamöter: Herr B. Iverus och Lager

chefen K. A. Peterson. 
Tio protokollförda sammanträden hava under 

Aret hållits. l övrigt hava kommittcns medlem
mar tagits i anspr'-k vid anordnande t och led
ningen av såväl övningar som tävlingar. 

Övningar 
i skarpskjutninl! hava progniJnenli gt ägt rum p. 
söndagarna under tiden april - november. 

1nstruktör och ledare har vari t sergeanten vid 
Kungl. Svea Livgarde C. Höglund. På grund av 
förekommande kommenderingar har emell ertid 
denne ofta fAll anskaHa vikarier, olika vid olika 
tillfällen , Härav har den goda ordningen på 
skjutbanan blivit lidande, För att till ett kom
mande Ar undvika detta torde det vara nödvän
dij.tt alt i likhet med år 1923 vädja till de mera 
erfarna skyttarna inom föreningen att ställa sig 
till förlogande som tjänstgörande ledare vid ba
nan var sin söndag under säsongen. För alt uno 
derlätta dessas arbete vore det lämpligt att 192 
1rs skjutkcmmittt utarbetade särskilda ordnings-
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föreskrifter att dels innyta i �m�e�d�l�e�m�s�b�l�a�d�~�t� dels 
anslås A skjutbanan. 

Antalet under året lossade skarpa skott upp
gir till 31,270, varav cirka 1,200 vid den av före
ningen anordnade fä(tskjutningen och cirka 3.000 
vid Stockholms Skytteförbunds fältskjutningar. 

I övningarna hava deltagit 137 sl av förening
ens medlemmar, av vilka 125 st. avlossat minst 
SO pro.tokollförda skarpa skott. Antalet anslags
berättigade skyttar är 107. 

Av statens utmärkelsetecken hava erövrats: 

28 51. ärtalsdiplom. 
I • emal jerat skyttemärke nv guld, I .... lO.. sil ver. 
4 • emal jerade skytlemärken nv brons. 
3 lO skyttemärken av guld, 
3 .. skyttemärken av silver. 

, 8 . ,. • brons. 
I .. riksmedaJj. 
l .. diplom för riksm2dal j. 

Tävlingar. 
Tävlingsresultaten kunna sägas hava varit på. 

både gott ocb ont, då i en del rall uppnåtts yp_ 
perliga resultat under de-t alt i andra fall resul
taten blivit långt sämre än beräknat. 

Vandringsprisen inom föreninge-n hava i regel 
�u�l�~�ä�l�l� för goda poänger. 

Sälunda har Jubileumsskölden rör '-rel eröv. 
rats av J, F. Lagergren med 377 poing. ett re
sultat som förmodligen länge komlIIel' ull �~�t�A� 
oöver.träffat. Vid samma tävling nådde för övrigt 
ytterhgare trenne skylla r, nämligen E, Hessler. 
A. Elmqvist och B. Gyllensvärd bättre poänS!er 
än föregående ars segrare. 

Priset . Folke FagreIls minne. har även år 
1924 tagits av K. A. Peterson med samnm pollng 
som årl,>t förut. ell er 229. 

Samme skytt har även fer Aret erövrat All 
Round-priset. Personska priset och Färngrenskn 
priset. 

Damernas pris har hemförts av B, E. Cardell, 
Kamratpriset av G. Mossberg, och �V�n�n�d�r�i�n�g�s�~� 
,kölden av A. Brännholm. 

Tävlingen om såväl lagpriset som lräningspri· 
sen hava omfattats med ett aJltjämt s-te$!ral in
tresse av skyltarna. l bestämmelserna för den 
rörstnämnda tävlingen har fr . o, m. Ar 1924 den 

�f�ö�r�ä�n�d�~�n�~�e�n� �g�i�o�~�t�s� att samtliga anmälda lag täv
la samtidigt, varigenom vunnits, dels att de olika 
lagen fä tävla under samma belysnings-och vä
derleksförhållanden, dels att tävlingens gång lät
tare kan följas. Lagpriset bemfördCJ av det lag, 
som bestod av B. Gardell, Sig. Hellberg ocb H. 
Malmfors med sammanlagt 300 poäng. Bisla in. 
dividuella resultat utom det segrande laget er
höllo K. A. Peterson och S. Perman, bAda 101 
�p�o�~�n�g�.� vilka härför hemförde dc bägge handicap· 
prisen. 

Träningsprisen hava vunnits av B, Gyllensvärd 
K. A. Peterson, E. Reuterskiöld och A. Elmqvist. 

Representantpriset har ti ll erkänts A. �E �l �m�q�v�i�~�t�.� 
Samme skylt har för året jämväl hemfört Fii rn

grenska priset i Rikssköldstävlin(t1!n med 147 
poäng. 

Harald Forsbergs pris har tagits av H. Frimnn, 
Tvenne nya vandringspriser hava under Aret 

�t�i�~�l�k�o�m�m�i�t�.� välvill igt skänkta av cH par 1öre
mngsmedlemmar, nämligen: 

Fältskyttekannan och 
Henrik Kjellers vandringspn's i fältsklutning 

med handicap-beräkning. 
Tävlingsbestämmelserna för de bägge prisen 

ha stlH införda i medlemsbladet. 
Del. förstnämnda av d:?ssa bägge pris har, se· 

dan givaren förklarat sig ej vilja ifrågakomma 
vid bedömningen för året, erövrats av B. Gyllen· 
svärd. Tä ... lingen om det sistnänmda priset av. 
göres först vid föreningens vArntfärd nästkom· 
�I�l�I�a�l�l�d�~� är. 

Arets vå.rutfärd gynnades av det härligaste 
sommarväder. Antalet deltagande skyltar var 
emellertid trots detta knappast större än året 
föru t. d. v. s. ett femtiotal. Den i samband med 
utfärden anordnade fältsk jutningen var n got 
för lätt, varför de bältre skyltarnas triWrcsultat 
lågo i närheten av 30·talet. Till ett komOlllRde 
år vore det önskli gt aU fä lt skjutningen gjordes 
väsentl igt svArare i betraktande av att sAsom 
ovan nämnts tävlingen om Kjellcrskn vandrings
priset kommer att avgöras vid densamma, 

Även i föreningens slatsprisskjulnin!! var del. 
tagareantalet ungefär detsamma som de närmast 
föregående åren. Man bade dock efter införan
det av mästerskapsklass vågat hoppas på livli. 
gare anslutning med de ökade möjligheter till 
erhållande av pris. som därigenom öppnats för dz 

På scenen Mina herrar! 
h.r NI .Iltid tf".n'" PRESSVECK 

om NI lhI ging tar .Ih dlltr 
I Ed,. byxor 

"A L TIV E CK" · BANDET 
." • •••• 1 .1I. r fr ' " .'. I • • ••• pp.nt 

1"I.t k .. ' . ... r 
11 •• lir "JLItIHd,".Bud.1 �~�"�.� Ed,r 

h.rr •• 'p"IIW . // ..... .id.I.u 

D d gäller alt 
spara på det dyr. 
bara kostymkontot. 
Här är ett sätt alt 
51 ippa byxpress, 
ningskostnadcrna, 

ALTIVECK-COMPANV 
POS TP''''CK " ... • • T O C KHOLM I. _ TEL. NORA 77 32 
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övriga guldskyttarna. Resultaten voro i huvud
skjulningen samrc än 1923. företrädesvis bero
ende på dAlig sikt, som inverkade menligt l figur
skjutningen. 1 extra tävlingarna däremot upp
nåddes goda poänger. 

Mästerskytt blev även 1924 Harry Friman. 
Fältskjutningarna synas glädjande nog hava 

blivit populära bland vAra skyttar. Stockholms 
Skylteförbunds fältskjutningar ha sålunda under 
året kunnat uppvisa eH ej föraktligt antal delta
gande amatörer. Det synes t. o. m. hava bildats 
en stamtrupp om ett dussintal skyttar , som ald
rig saknas hurudant vädret än är. 

I den vi d fä lt skjutningarna förekommande 
�~ �r�u �p �p�t �i�i�v �l�i�n �.�l�!�"�c�n� har vår föreningsgrupp skött sig 
bra: den har ti ll och med kunnat inregistrera se
ger vid tvenne fä lt sk jutningar ä rad. Placering
nrna hava emell erti d vid ett par andra tillf äll en 
vari t all trör dåliga för ernående av topplacering. 
Gruppen belade nu vid sammanräkning av årets 
platssiffror sjäUe platsen, med ytterligare 3 po
äng hade den emellertid kommit på tredje plats: 
della hade ej varit någon omöjlighet. 

De vid fältskjutningarna utgående hederspri
sen inom föreningen hava under året i ordning 
erövrats av B. Gyllensvärd, H. Malmfors, K. A 
Peterson, E. Leveau. A . Elmqvist, Sven Pennan 
eoh B. Perman, 

1 de mellan olika föreningar förekommande 
grupptävlingarna i precisionsskjutning hava vAra 
grupper i ett par fall uppnått i!:oda resultat. Så
lunda ha förutvarande föreningsrekord överträf
fats i såväl Stockholmstidningens tävl ing som 
tävlingen om Göteborgspokalen. Däremot hava 
vi misslyckats i Rikssköldstävlingen och täv
lingen om Kaknäspokalen. Ett synnerli gen 
vackert individuellt resultat uppnåddes vid Göte
borgspokallävli ngen av B. Gyll ensvärd, som där
vid l\stadkom 100 poäng med 14 femelt C1r , därmed 
beläggande f järde platsen bland landets elit 
skyttar . 

Såsom helhetsomdöme kan slu tli gen sägas aU 
Aret f ramvisat ökat in tresse och ökade fram
gängar. J ännu högre grad än närmast föreglen. 
(Je Ar ha sålunda de yngre skyttarna med ut
märkta result at framträtt vid tävlingarna i såväl 
skol- som fältskjutning. 

Med uttalande av ett tack till föreningens 
medlemmar för det intresse de sålunda ådaga
lagt och med den förhoppningen aH detta in
tresse alltjämt måtte stegras och utmynna i goda 
resultat överlämnas denna redogörelse. 

Stockholm den 14 januari 1925. 
Stockholms Amatörförenings sk jutkommitte. 

E. Reuterskiöld. A. Elmqvist. 

Eft erfölj ande stadgar för »ldrottshorneh och 
,. Helmer Langborgs minne» hava efter sam rA d 
med grosshandlare Langborg fastställt s av sl y· 
relsen. 

�-�~�~� 

"Idrottshornet" , 
(Vandringspris i tio-kamp,) 

§ l. . Idroll&hornel-, skänkt år 1903 av Di
rektör P. Langborg, skall bära namnet . Stock
holms Amatör Förenings Idrottshorn». 

Detsamma skall alltid förbliva i Föreningens 
ägo. och skall namnet å den föreningsmedlem, 
som vid dennas en gång om årel återkomman
de ordinarie huvudtävlingar i f ri a idrotter, upp
nAr högsta sammanlagda poängresultat för var
je dr, jämte årtalet ingraveras på en sköld, som 
pd lämpli ,l! t sätt fäsles vid .. I drottshornch ell er 
dess lock. 

§ 2. Om ,. Jdrottshorneh tävlas i enli ghet med 
Svenska Idrolt sförbundets stadgar och poäng, 
beräkning i ti o-kamp. I händelse Svenska 
Idrottsförbundet finner anledning vid taga änd
ring å nu gäll ande stadgar och poängberäknlnj!s
tabeller, älter Föreni ngen rätt alt i ti ll ämpliga 
delar lika för fara. 

§ 3. De tävlande skola starta och fullfölj a 
samtliga grenar, 

§ 4. Segraren erhåller, förutom sitt namn in
graverat på . Idrottshornet». såsom i § l här ovan 
säges, föreningens stora silvermedalj med lö
pare och diplom. A medaljen skall ingra\eras 
. Idrottsmäslare är . . .. _ .... 

§ 5. Möjligen uppkommande tvister avgöras 
i fönta hand av de för tillfället tjänstgörande 
�p�r�i�~�d�o�m�a�r�n�a�;� mol dessas utslag kan vädjas till 
Stockholms Amatör Förenings Styrelse, som i så 
lall äj!er all fä ll a slutgil tig dom. 

"Helmer Langborgs Minne", 
(Vandringspris i fem-kamp.) 

§ 1. Om denna, av Grosshandlare P. Langborg 
skänkta pokal, som skall bära namnet »Helmer 
Langborgs Minne. , tävlas en gå.ng årl igen i en
lighet med Svenska Idrottsfö rbundets stadIlar 
och poängberäkning lör fem-kamp. 

§ 2. PriM:t tilldelas den föreningsmedlem 
som vid rets tävling uppnh högsta samman
lagda poäng, och skall, för aH bliva ständig 
egendom, erövras fem (5) gånger utan ordnings
föl jd. För aU priset skaB kunna utdelas fordru 
en minimipoäng av 2,600. 

§ 3. De tävlande skola starta i och fullfölja 
samtliga Itrenar. 

§ 4, Därest Svenska Idrottsförbundet Hnner 
anledning vidtaga ändring i nu gäll ande stadgar 
och poängberäkningstabeller, äger FöreningelI 
rätt all i tillä mpliga delar lika fö rf ara. 

§ 5. Möj li gen uppkommande tvister �a�v�~�ö�r�a�s� 
i första hand DY de för tilJf äll et tj änstgörande 
prisdomarna; mot dessas utslag kan vädjas t ill 
Stockholms Amatör Föreri ings Styrelse, som i 
sit fall �ä�~�e �r� alt fä ll a slutgilti g dom. 
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9lZeddelandell 
/rån 

Skjutkommitten 
\.. 

VI' • �e �~�,�"�r �a� om att vid nati onella vinteri drotts_ 
festen 1 �S�ö �d �~ �r�t �ä �l �j�e� �f �ä �l�t �~�. �k�j �u �t �n�i�n�g� på ski dor lom 
så ske kan) ager rUDl sondagen den l febr 

Anmälan om deltagande göres omedelbar', till 
sekreteraren i �s �k�j�u�t�k �o �m�m�i�t�t �~ �n �.� 

A nmälningsavgift 5 kr. 

Årets första fältskjutning 
ägde rum den 18 januari i trakten av Agesta 
gud vid Södertörns villastad. Målen voro me
delsvåra och utgjordes av kulsprutemAI på 32r. 
meters avstånd, 1/4-fig. på 225 m., l / l-fig ., på 
425 m., k. _g .• 'kytt på 190 m. och I/J-fig. på 290 
m. Amatorerna rosade just icke marknaken 
vid �~�e�t�t�a� tillfälle; gruppen placerade .ig sålun, 
d.a forst på åttonde plats. I samband hänned 
riktas en allvarlig uppmaning till de ordinarie 
�g�~�u�p�p�r�e�p�r�e�s�e�n�t�a�n �t �e�r�n�a� alt i händelse av förfall 
gora anmälan därom till skjutkommitten på det 
man må �~�u�n�n�a� göra sig försäkrad om reserv för 
den utebhvne. 
.. I. den enskilda tävlingen placerade sig endast 

fall andE" trenne amatörer på pri sli stan, nämli 
gen: 

l klass 1/1 guld: 
23:dje pri s E. Hessler 23 träff ar. 
24:de pris Hj . Werner 23 tr ii ff ar. 
34;de pris A. Elmquist 22 träHar. 

A 
MFasteh"dkapsfordringarna voro 23 träffar. S, 
. :s e erspris tillföll E. Hessler. 

MEDDELANDEN, r fRÅN 

L 
Idrotts-! kommitten .J 

Idrottsmärket. 
A. G. Wijkman avlade den 22 december sino 

�r�~�s �t �e �r �a �n �d�e� prov och inregistrerades som n:o 24 
för Aret. 

Skidsport. 

_ Som det .ser ut som om kommitl&l ej behöver 
gora upp .något program denna vinter. uppmanas 
våra skidmtresserade att i stället studera dags_ 
pressen - AItonbladet. Svenska Dagbladet och 
Dagens �~�h�e�t�e�r�.� lördagsnumren _ när skidfö. 
ret kommJt på allvar. 

r=------- .... --
�'�'�'�'�'�'�'�' �: �'�H�"�'�'�'�' �: �'�'�'�'�'�'�'�'�' �~� I V E R S �~ �"�"�"�"�, �: �"�"�"�"�, �~�"�,�.�J� 

En gevärssprängning, 
�(�F�o�r�/�~�.� Ir . /Ör',. .ida.) 

vid �s�~�o�l�l�l�o�s�s�n�i �n �g�e�n� legat så gott som fu ll ständigt 
nere l _hylsan bland krutet. Atstrypningen upp
�s�t�~� nar �~�u�l�a�n�s� innanför hylshalsen varande del 
utsattes for det �k�r�~�f�l�i�g�a� �~�a�s�t�r�y�c�k�e�t� från alla hAR 
�G�~�n �o �m� att laddningsutrymmet därvid avsevärt 
mmskats och kulan icke så lätt kan ge sig i väg 
UPP!tår . då ett övertryck. som kan förorsaka 
sprangmng. 

Men. som skytten icke märkt vare sig fel på 
den OJande patronen och icke heller förmärkt 
�~�g�o�:� motstånd vid. dess införande i patronliget 
�J�~�f�o�r�t� med uppgiften om dåligt skjutresultat 
�f�~�r�e� olycksskalleI hade jag all anledning att gli. 
Vidare i �u�n�d�.�e�r�s�ö�k�~�0�g�e�~�.� överladdad patron så
som orsak till sprangmngen kunna vi dock ome
dclb.art borteliminera sedan vi sett kulan . 

Vid en noggrann .undersökning: av pipan kon
�~ �l �a �t �e �r �~ �d �e�s� ett �r �~ �l �a �h �v �t� obetydli gt men nog sA 
�o�d �~�.�s �d�l �g �e�r�t �.� godsmtryck i själva kull öget. Det 
strnckte sig från hylshalsläget omkring t cm. 
framåt och var jämnt fördelat runt loppet men 
var en.dast �a�~� obetydl igt djup. Till en börj an 
ansåg ,ag att mtrycket if råga var alt hänröra til l 
�s �k �o�t�t�b�~�l�a�.� men vid närmare undersökning har jag 
kommtt ti ll den uppfattningen alt det är förorsa
kat av mantelintryck. Skottbula uppkommer när 
luften mellan tvenne i loppet varande kulor sam. 
�m�a�n�p�r�e�s �.�s�a�~ �_�o�c �h� sådan kan därför knappast upp
komma 1 s,alva kulläget åtminstone icke i röre
varande fall. 

�M�a�n�.�t�e�l�i�n�~�c�k� uppkommer på så sätt att en 
kula Vid utslqutandet träffar en i loppet kvarva
rande mantel del Erån föregående skott. varvid 
�m�a�n�t�e�l�~�,�:�l�e�n� pressas in i pipgodset och därpå i 
regel folJer med ut. 

I �f�ö�r�~�v�a�r�a�n�d�e� fall , där intrycket fanns i själ
va kull aget torde det uppkommit sAlunda: Ge
�n�~�~� �n �~�g�o�n� otäthet i kulans bakplan har krutgas 
trangt ID eH stycke i kulan mell an blykärnan och 
�m�a�n �t �e �~ �.�n� och inifrån pressat manteln mot kull ä
gets vaggar med sådan kraft att resten av kulan 
måst sprängas loss för att bereda I!asen frit t ut
lopp framåt. 
..Ju,st i ögonblicket innan manteln går av sti ger 

darvId trycket så våldsamt alt den bakre delen 
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av manteln, som är utsatt rör gastrycket inifrån. 
trycke. in islAIgodset. 

Sedan viii trycket i och med kuJans bristning 
sjunker kan manteldelen som förorsakat intryc
ket mycket väl ha slungats ut cfter resten av ku
lan. Givetvis kan materialfel i pipgodset under
lätta uppkomsten av godsiotryckel 

Vi veta alltsA nu att godsintrycket fanns i pi
pan innan det nionde skottet lossades. Att där
emot fastställa när det uppstått läter sig icke 
göra. Det kan ha funnits i pipan både länge och 
väl ulan aU därför sprängning behövt inträffa 
förrän andra, härför gynnsamma omständighe
ter till ställ, Däremot har det inverkat menligt 
på välskiutnin/.!en, ty en krutgasrusni ng förbi 
kulan bl ir [öljdcn av detsamma li ksom även en 
större eller mindre deformering av kulan. Tro
ligt är all det ocks1'1 förstorats i mån som det 
louade skollantalet stigit för att slutligen åstad
komma bommarna i 7 och 8 skottet och omsider 
sprängningen i det 9. 

Sprängningen bar dA ägt rum på följande säll. 
Vid skottlossningen har krutgas rusat mellan 
kulan och pipgodset och samlats i intrycket. 
Där har gasen utövat så starkt tryck på kuJan alt 
densamma strypts åt och samtidigt böjts mot 
endera sidan, där trycket var minst. I detta 
ögonblick har kulan förlängts och klämts fast 
mot väggen i kullige! med piföljd all den hej
dats i sin rörelse, varvid gaslrycket stigit sA 
högt alt sprängningen ägt rum. Så snart trycket 
därvid latto.st har kulan U.tt en så pass kraftiII 
impuls framM att den gått fram eH stycke och 
stannat omkring 5 cm. (ram för �p�a�t�r�o�n�l�ä�~�e�t�.� 

Av ovanstAende framgår aU herr Påhlman 
kan lacka sin lyckliga stjärna aU icke spränll
ningen inträHat under ogynnsammare förbl.l. 
landen, ty antagligen har den ,.hängt i luften,. 
rätt liingc. 

Mantelintryck på detta ställe i loppet äro myc
ket 5vArll all konstatera, så del är helt förklar
ligt alt det i detta faU undgått skytten. I della 
speciella fall torde därför även den största vak
samhet hos skytten knappast ha hjälpt, utan 
sprängning hade förr eller senare inlräUal. 

Birj!er E kslröm 

från Ama(örföreningens första år. 

Det är ulan tvivel ett önskemll att förening. 
ens nuvarande medlemmar ej stå alldeles främ
mande rör föreningens tidigare öden. Tvärtom 
bidrager en sådan kunskap helt visst att stärka 
samhörighetskänslan �m�~�d� föreningen. Då vi 
dessutom näppeligen kimna sägas ha några svA
rare varken överträdelse- eller underlåtenheis
synder, ulan lvärtom ha så gott som idel vackra 
minnen och dårti1l minnen, som vi kunna med 
stolthe{ erinra oss, �g�å�n�~ �n�a� tiders kamrater till 
heder och oss själva, till glädje och maning, sA 
kan det ej vara annal än �l �ä�m�p�l �i �~�t� alt någon gån,!! 

vända bladen i föreningens hävder tillbaka för 
alt se vad de gömma och vad de ha aH säga oss. 

Idrottskommi!ten bar med dessa tankar för 
agonen här nedan sammanställt några uppgifter 
om S. k F:s idrottsliv under gångna 1r, som 
torde kunna påräkna medlemmarnas intresse. 
Med tanke på de onekligen vackra uppgifter vi 
har finna Sr det törhända ej ur vägen att till 
begrundan erinra om ett gammalt visdomsord 
som heter: Yvs ej av fädrens ära, envar har 
dock blott sin,.. 

Idrottsmb!are genom tiderna. 

A. Tiokamp. 
1903 G. Malmqvist. 
1904 M. R. Hamilton. 
1905 G. Malmqvist. 
1906 R. A. Ahlin. 
1907 J. P. Palm. 
1908 M. öholm. 
1909 H. friman. 
1910 V. Cronholm. 
1911 Dan Eriksson 4270 p. 
1912 D. Arfvidsson 3980 p. 
1913 V. Cronholm 3730 p. 
1915 B. Elliol 3560 p. 
1916 K. Undholm 3370 p. 
1917 K. Lindholm 5139 p. 
1918 H. Friman 4825 p. 
1919 K. Lillier 4420 p. 
1920 G. Palm 3100 p. 
1921 P. leding 4890 p. 
1922 P. Zerling 3940 p. 
1923 S. Svensson 3435 p. 
1924 E. Heike 3846 p. 

Poi.ingen gäller för de vanliga 10·kampsgre
nnrnn med undantag för häckl öpning och stav· 
hopp, vilka icke bedrevos före 1919. 

B. Femkamp. 

1911 Gösta Noren. 
1912 H. Friman. 
1913 Aug. Bylund. 
1914 Aug. Bylund. 
1915 Aug. Bylund. 
1916 K. Lindholm 2510 p. 
1917 K. Lindholm 2450 p. 
1918 Ingen tävlan. 
1919 K. Lillier 2881 p. 
1920 G. Palm 2682 p. 
1921 I. Blix 2194 p. 
1922 P. Zerling 2753 p. 
1923 P. Zerling 2406 p. 
1924 P. lerling 2582 p. 

Niir vi tala om . idrottsmästare genom tidern .. 
kunna vi ej IAta bli aH friska upp minnet genom 
alt återgiva några av S. A. F:s andra frB;mträ
do.nde idroltsmän frAn 1890-talet - den lid vAr 
förenin[! Io!ick i spetsen och i bräschen rör �d�~�.�n� 
sanna amatöridroll en - genombrotolsåren for 
dcn svenska idrotten. 

�_�~�~�~�_ �S�T�~�O�C�K�I�I�O�L�M�S� AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 7 

Den �~�a�t�s� S. �~�.� F:s medlemmar dA gjorde pA 
det rent Idrottsliga området, bAde som initiativ
taJtare och ak-tiva utövare, var storartad och blev 
också uppmärksammad vida omkring. 

Av dessa vilja vi nämna: 
G. Fjäslad - förste segrare i -Mälaren runt. At 

1892 på 15 lim. 56 sek.; världsrekordsla_ 
gare i Hamar om Europa-mästerskapet på 
skridskor, 1 eng. mil på 2.51 1/5, samt andre 
man på 3 eng. mil på 9.07 115. 

Th. Thomas. hastighets tävlan om Europmnäster
skapet i Wien 1892, ett första och ett andra 
pris. 

Oscar Grunden, världsrekord ar 1890 å 1.609 och 
5,000 m. resp. 2.552/5 och 9.444/5. Världs
rekord i Hamar år 1891 A 3 eng. mil, 
9.032(5, samt i Hamburg å 500 m . 55 1/5. 

Rud. Ericsson. första Eurqpamiislerskapel å 
skridskor, Berlin 1893,500 m. 54 sek., 1,500 
m. 2.46; rekordman år 1900 på 1,500 och 
5,000 m. med resp. 2.41 3/5 och 9.15. 

Ax. Lindblad, en av vårt lands främste män år 
1893-95, särskilt femkamp och spjutkast
ninJ!: tvenne skandinaviska fcmkampspris. 

Jonas Jonsson, svensk mästare i Malmö 1896 A 
10,000 m. cykel på 18.222,5. 

P O. ÖSllund, segrare 1896 å cykel Jönköping
Stockbolm, 447 km., 23 lim. 22 min. 

Gid. Ericsson, segrare i _M.älaren runt. Ar 1893 
på 15 tim., tredje man på samma distans 
1892 på 16 lim. 30 min.: överlägsen st:grare 
Ar 1891 på 5,000 och 10,000 m. för såväl 
höga som låga maskiller. 

H j. Ljungberg, segrare Göteborg-Stockholm p1 
cykel år 1896 - 550 km. - 25 (im. 33 min 
43 sek. samt utomordentliga placeringar vid 
ett flertal skidtävlingar. 

B. Bruzelius, 2:dre mat) på sträckorna Göteborg 
-Stockholm 1896 och Stockholm- Göte
borg 1898. 

G. Langborg, svenskt rekord år 1895 på 1,500 
m. cykel - 2.05 1/5. 

H. Langborg. cykel 210 mil Haparanda- Ystad 
år 1894 på 9 dagar 15 min. 8 sek., en ena
stAende bedrift, 2:dre man på sträckan Jön
köping-Stockholm 1896 med en tid av 23 
lim. 59 m. 21 sek. 

Axel HuT/man. rekord i simning åren 1690 och 
1892 150 m. 2.30, SOO m. 9.12 J 5, 1,000 m. 
20.574/5., samt distanssimning Stora Es
singen-Stockholm 1.18.30. 

Eli Pettersson, cykelsegrar å 1,500 och 10,000 
m. på resp. 2.14 och 18.34 2/5 Ar 1894. 

Ilenrik Sjöberg, uppmärksammad seger i brott· 
ning 1893 vid Skandinaviska idrottsfcsten i 
Stockholm samt längdhopp 6.09: stavhopps
resultat i Köpenhamn 1898, svenskt mäs. 
terskap i spjutkastning samma Ar m. m. 

G. Gustu/sson, svenskt rekord i kulstötning h. 
hand 10.86 m. samt sammanlagt 18.92. 

C. V. Andersson, svenskt rekord i kulstötning 
v. hand 10.01 m. 

P. Langborj!, många utomordentliga segrar i nll -

män idrott, särskilt de korta distanserna och 
häcklöpning 110 m. Guldmedalj i JfAngtiiv
lan HornstuU-Fittja år 1891. 

O. Kra?pelien, tredubbel segrare 1893 på cykel 
1,609, 5,000 och 10,000 m., resp. 2.434'5, 
8.40 och [9.35 315. 

O. Schörling. svenskt rekord 1895 i löpning ISO 
m., 1845. 

L. Schånberg. 1898 svensk mästare i 110 m. häck 
på 164}1O. 

A. Lagerberg, som redan 5.r 1893 �~�i�c�k� över 1.83 
cm. i höjdhopp. 

Till slut förtjäna även nämnas matadorerna 
Th. Borgh, F. Ehlert, L. From, Emil Salmson. G. 
Th. Svensson .och G. Drake. 

Visserli gen kunde det hända all cn del nv 
dessa ej representerade S. A. F. vid de tillfällen 
då här �n �~�i �m�n�d�a� minnesvärda prestationer �u�l�f �ö�r�~� 
des. de lillhörde dock vär förening och voro klin
da som S. A. F:are. 
. Med tanke på dåtida idrottsmäns �r�i�n�~�a� trä

rung och obekantskap med allehanda finesser, 
som nu äro kända av envar, äro deras uppnådda 
resultat beundransvärda. 

De hade tydligen den rätta idrottsmannaan_ 
dan - viljan att segra I Det var en kraftig och 
uppmärksammad insats som S. A. F. gjorde på 
den tiden - nödvändig för den som såg idrotten 
som ett livsvillkor för Sveriges ungdom. 

S. A F:s uppgift är helt visst ej all fostra 
stj ärnidroltsmän, men den hedrar sin förening, 
som med framgång för dess färger. 

förening.rekord S. A. P. 

Löpning: 

100 m. 114/10 K. Lindholm, Stadion 16/9 1917. 
P. Zerlin4, Stadion 16{8 1921. 

200 m. 244110 B. A. Ljungholm, Öslerma Ims 
1817 1913. 

400 m. 536/10 Dan. Eriksson, Drottningholm 
208 1911. 

800 m. 2.Il 6}1O Aug. Sylund, östermalms 21/9 
1914. 

1,500 m. 4.23.- H. Hammarsl,rand, Östermalms 
17/9 [908. 

5.000 m. 16.53.- C. Riigbeimer, östermalm1l 
17/9 1912. 

10,000 m. 35.40.- H. Hammarstrand, Öster
malms 39 1908. 

Häck: 
110 m. 17.- M. öholm, Stadion 1908. 

Höjdhopp: 

170 cm. A. Lagerberg, Drottningholm 5/9 1909. 
E. Heike, Stadion 1924. 

(For/,. I nl/,Ia n:r.) 
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• ELKAN 81 SCHILDKNECHT 
EMIL CARELlUS 
KUNOL H OV.MU SIKHA NDEL 

Drottnln"Il Uln 28, S,toc:l<holm 
T,iefoa: -11067, Norr 104.S, 99 

ALL MUSIK! 

är en uppmdning, som 
följts i tusentals 

hem. 

HOPS:: 
T 

'OREN/NGS MEDLEMSBLAD 
E 

�~� A T ÖR ER! I 
Ett besök på någon av 
Restauranlbolagets restau-
ranter slall övertyga Er 
om, all de ledas och 
skölas av de bästa 

�F�A�C�K�~�Ä�.�:�N� 

Oblerucra (ltt \llfr "11.:(11' 
finnu i vu r j() v nr. 
A.-B. GUNNAR COLLlJN 

BRIKETTEN 
är den nya uppfinning 
som man skall använ_ 
da föt att få ett gott 
och starkt öl. Kostna
den blir en t redjedd 
av priset pA vanligt öl. 
�f�r�~�~�a� hos Eder hand: 
bode: om prospekt. 

kulle han i c k e förA 
Hopsbriketten så vänd 
Eder till N . K:s livs
medelsavdeJning ellC'f 
Slakteri Aktiebolaget 

Collijns Sportbyxor 

Norrmalm. 

-
H O P s_Agenturen 

Stora V.1tlugatan 7 

j 11elyl1e Cords av �~ �e �J�l�S�i�:�t� till· 
\'crkniug il' 8i8ongws lampligaste. 

Pris 14 kr. 
Finnes i \'ii.l8ortcrade ekiperings

fl frH.rer landet nmt. 

Största sortering: 

Cilrl ftxel PellerSSOD 
Kungsgatan 52, Götgntun ] (;. 

ft.-B. Nordlskil KompilDiet 
1il. 16026 

STOCKH OLM 
L--.:..:....:·.:--------:WiL\e �,�, �~�d�t�i�U�i�I� 'tr,dlerf.A II . S\hhn '9JS 

J]nmngntnll 18 &. 20. 

Stockholms N:o 2.*) 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

20:e Arg. Februari 1925. 

Utdelu gratis �F�I�'�d�.�~ �' �I�O�f�l�,�n� •• dr ... : 

till f6ren l ngens An lvarlg utgiv. re: SVEN SVENSON K.pl,n TORSTEN SODERQUl8T 

Blr,.r J.rl.,,',n 108 
6Iollkholm. l,I . 80?17 

medtemmar 

c 

Arsmöte. 
Stockholms Amatör Förenings medlemmar 

kallas härmed till ordinarie lrsmöte lördagen 
dea 21 februari kl. 8 e. m. l Restaurant Fenix 
ingång Vallingatan 3, 4 tr .. varvid följande ären
den förekomma till behandling; 

I) Val & '1 h å persuuer aH jämte ordföranden 
�i�u�~�,�(�e�r�a� dagens protokoll. 

2) Styrelsens och de ständiga �k�o�m�m�i�t�t�~�e�r�n�a� 
berättelser för nästförfl utna året. 

3) Revisorernas berättelse samt fr gan Om an
svarsfri het åt styrelsen för det gA ngnn förvalL · 
ningsåret. 

4) Bestämmande om allmänna åtgärder samt öv
ningar och tävlingar under det ingångna året. 

5) Styrelsens förslag all ändra § 29 i stadgarna 
alt lyda sålunda: 

Medlem äger ej rätt alt lj.I.a.u..... styrelsens 
medgivande representera f' fllnle n eller an· 
nan �r�ö�r�e�n�i �*�~� tävlan uWm..-�\�o�<�Q�d�e�d�l�ö�r�l�i�~�r�.� 
1UliAg. ('cu .... 

6) Val av följande medlemmar i föreningens sty. 
relse: 

Ordförande för l Ar; 
v. ordförande, sekreterare, idrottscher 
klubbmästare för 2 år. tvenne suppleanter, 
viee skjutchef, vice idrott.schd och vice 
klubbmästare för l år. 

-, Av förbiseende kom IOrT:l numret alt numrera •• bom 
n:r 12 a" bg. 19. Skulle ha urit n:r I av l rg'ntt 23. 

/0 -t:.":tr t. r I 

7) Val av två revisorer samt tv! suppleanter för 
dem. 

8) Vaj av fem representanter i Stockholms 
Skytteförbund jämte fem suppleanter för dem. 

9) Val aven representant i Stockholms Idrotts-
förbund jämte en suppleant �/�~� 

lO} Styrelsens förslag aU tilldela hrr B. Gyllen. 
svärd och E. Jennel föreningens förtjänstme-
dalj i silver. '"'-

Eher förhandlingarna �s�u�p�~� å kr. 5: 75 Ii �d�e�t�t �~� 
pris ingår smörg.ls med snaps, en varmrätt, öl. 
kaffe och drickspengar). 

Då styrelsen icke har för avsikt att samla före. 
ningsmedlemmarna till fl era samkväm i vA r , 
hoppas den på -talrik anslutning. 

...................................... 
Meddelanden från Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vid sammanträde den 4 dennes invaldes föl . 
jande nya aktiva medlemmar: 

Almqvist. A. G .• [il. kand .. Kaptensgat. 14, 2 tr. 
Fornstedt, B. E., kontorist, Birger Jarlsgat. 96, 

4 tro 
Elwin, . C. J., tjänsteman. Roslagsgat. 26 Ö. g. 

3 !r. 
Hafström. A. H., fänrik. Tunnelgatan 23. 2 tr. 
Wranne. M., grosshandlare. Kungsklippan 5. 
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Vinst- och förlusträkning den 31 Dec. 1924. 
I 

UTGIFTER: 

Omkostnader: 
Medlemsbladet ...•...... 
Ovriga trycksaker .... l •• • 

Porto .. ... ............. . 
�A�r�s�a�v�~�i�f�t�e�r� ...... ....... . 

488,36 
150,-
71 , 65 

233, 50 
Anmlilningsllvgilter . . . . . . 99: -
Markörer o. sk/'utinstruktören 1,252: 05 
Ersättning Ii I staten [ör 

skjutbanan ........ ,... t to: -
För klis tring nv tavlor m. m. 

å, 1923 ..... . ......... . 
För klistring av tavlor m, m. 

r 1924 ... ... ... ,., ... . 
Hyra av rum i Sladion .. . . 
Inkassoprovision .... . ... . 
Omkostnader för vå.rutfärden 
Diplom, medalj., jeton .... . 
ö vriga priser .. . .•. ... .. -
Försäkringsavgifter ...... . 
Idroltsmateriel ... ...... . 
Skyttemalcricl .......... . 
1923 An anslag till curling· 

sekt. ........ ....... - .. 
1924 års �a�n�s�l�a�~� till curling-

75, -

75, -
150,-
230,63 
271,15 
766, 78 

2,416: 05 
41,21 
87, 80 

114: 26 

90,-

90,-sekt. . ............. 7 103 64 
Diverse utgifter .......... 230: 60 , : 
Utdelade . fria skott. 5,660 st. ...... 283: -

�K�r�o�0 �0�~�n�~�o �~�,� �.�.�.�: �7�~�. �3�8�6�~ �,�,�-�,�6�4�,�,� 

lNKO}o\STER ; 

Medlemsavgifter ................. . 
Räntor ............... ..... . 
Räntor A prisfonder ......... \" . , .. . 
Insatser och anmälningsavgifter, lösta 

vi llk orsmed. . .................. . 
Till hederspriser insamlade ....... . 
Till vArutfärder sAlda biljetter ..... . 
Statens anslag .............. ..... . 
Inkomst av Fenixfesten .... ....... . 
Försl'tldn föreningsmärken m. m ... . . 
Am l1l unitionscrsältning från 

staten ....... . ......... 91: 50 
Förtjänst nv ammunitions-

försäljning . ............ 202: 50 
Diverse ... .............. ... . 
Vinst & Förlust Konto .. . ........ . 

3.605,-
280, 11 
188, 41 

883, 98 
655,-
284,-
180,-
711,01 
41, 80 

294,-
26, -

177033 

I{,.onor 7.386: 64 

Balansräkning den 31 Dec. 1924. 

T I LLGANGAR: 

Kassa Konto ...... .. ············; . 
InlJ.ntorier. Konto .... , ........... . 
Aktie" Konto: 

243, 19 
340,-

1 aktie i JÖnköp. o. Vulcans tänd· 
sticksfabr. .............. ...... 1.000:-

Ammunilion. Konto. 
2,000 st. s.kott å 6.3 . ... 
4,115 st. skott å 5: - ...• 

126,-
235,75 

D*po.ilionsrökning . .............. . 
Sparko .. erökninl ... .. ..•..... .... 
Löpande räkning ................. . 

361, 75 
8.975, 97 

570, 46 
71, 07 

Medaljer & Mörkens Konto. 
1 guldmedalj a 100: - .. 100: - 332: 80 
97 föreningsmärken ...... 232: 80 

Kronor 11,895: 24 

SKULDER, 

Pris/onders Kon/o. 
Damernas Pris[ond 
K&mraternas Prisfond . . 
Bankir Nils Persons Pris-

721,46 
721, 46 

fond .. .. ... . .......... 1,000:-
Bergsinltenjör F. O. Car-

lins donationsfond .... 533: 05 
Folke Fagrells minnesfond 1,000:
Dir . Nils Hedbergs fond 

för 1924 och 1925 års 
träningstävlan .... :.. 246: 1 l 

Ingenjör O. RamkVlsts 
fond för 1924 års han-
dikaptävlan .. ,:...... 216: 96 

E. Lcveaus fond for . A II -
round-priset 1924».. .. 100: - 4,539: 04 

1.500: -Rikssköldens Konto . .............. 5 S56: 20 
Kapital Konto ....... ······· ······ , 

Kronor 11,895: 24 

Eric Jennel . 
kassaförvaltare. 
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Rikssköldens �t�a�v�l�i�n �g�s �k�o�m�m�i�t�t �~�s� 
årsberättelse 1924. 

Rikssköldens tävlingskommjtfi fl r härmed av
giva följande berättelse. 

J de stadgar, som utsändes vid inbjudan till 
årels tävling om RikssköJden, hade några smärre 
ändringar och tillägg vidtagits avseende alt 
bringa tävlingsbestämmelserna i (ull enliJ!het 
med årets reviderade och av Kungl. Mllj :1 fast
ställda skjutprogram. 

Tävlingen. som år från år visat sIll större del
lagareantal, samlade denna gång över 300 an
mälda grupper. De till tävlingen anslutna räre
ningarnas antal utgör 226. Beträffande �u�t�g �ä �n�~�e�n� 
av årets tävling samt �o �m�f �a�~ �t �n�i�n�g�e�n� nv de indivi
duell a insatstävlingarna hänvisas Ull �t �i�i�v�l�i�n�J�!�s�~� 
berättelsen, dagtecknad den 5 oktober 1924, samt 
densamma bifogade prislistor. Särskilt må I:.mel
lcriid framhållas, alt Rjksskölden för första 
gången sedan tävlingens instiftande tillfallit en 
av de större skytteföreningarna nämligen Stock
bolms stads [rivilliga skarpskytteföreni ng. 

Genom välvilligt tillmötesgående av firmor 
och enskilda har ett något ökat antal hederspris 
kunnat utdelas, varjämte e.ndast ett av de obli
Jtatoriska hedersprisen behövt inköpas för täv
lingens egna medel. 

De som silunda gynnat tävlingen äro: 
A.- B. Nordiska Armaturfabrikerna. A.-B. Hov

juvc:lCl'Qrc K. Anderson, Direktör A. Mjfd, Di
rektör O. Sjöberg, Generalmajor J. Akerman, 
Direktör A. Holm, Fabrikör J. A. Ekander. Syss
loman S. Svenson, Husqvarna Vapenfabriks 
A.-B., Stockholms Amatörförening. 

Beträffande tävlingens inkorns.ter och utgif ter 
samt ekonomiska ställni ng, vil ken senare forl 
farande kan betecknas som god, hänvisns til l bi
fogade tablå. Arets vinstmedel har disponernts 
sålunda, att 250 kronor ti llf örts Rikllsköldens täv
lingsfond samt 1,325: 47 kronor överförts till 
1925 lrs tävling. 

Stockholm den 31 december 1924.. 

Sven Svensson. Torsten Söåerqui,t. 

Bo Gyllen.vörd. 

Sammandrag av Rikssköldstävlingens 
inkomster och utgifter under år 1924. 

INKOMSTER: 

Saldo från år 1923 _............ 895,37 
Annonser i årets stadgehäfte 1,210:
Engångsavgifter till Riks-

sköldens tävlingsfond från 
23 sI. föreningar ........ 160:-

Tävlingsinsatser .......... 6,690:-
AterbtlTna penningpris . .... 107:-
Räntor ......... ........ 93: 19 8,260: 19. 

Summa Kronor 9.155: 56 

UTGIFTER: 

Tryckning av Arets stadge
häften, blanketter och ku-
�v�e�~�'�l� .......................... . 

Skrivpapper och skrivmate_ 
rial m. m. . . . . . . . . . . . . . 66: 29 

Expeditionskostnader 722: 75 
J lrels tävling utdelade 

hederspris . ... 256: 50 
medaljer ..... 80: 45 
penningpris '" 5.983: - 6,319: 9S 

Till ägg till i 1923 års täv-
ling utdelade penningpris .. 10:

Avsättning till Rikssköldens täv-
lingsfond .................... . 

Saldo till h 1925 ................ . 

461, 10 . 

7.sso, 09 

250,-
1,325, 47 

Summa Kronor 9,155: 56 

Stockholm den 31 december 1924. 

Bo Gyllrlnsuärd. 

Stockholms Amatör förenings Idrotts
�k�o�m�m�i�t�t�~�s� ÅrsberAttelse 

för 1924. 

Stockholms Amatörförenings �I�d�r�o�t�t �s �k �o �m�m�i�t�t�~� 
flr härmed avgiva sin berättelse (ör verksamhets. 
l ret 1924 silunda: 

Sedan Idrottschefen Thore. Mothander avgAU 
(rån sin befallning som ordförande i april har 
kommiUen haft följande sammansättning: 

v. idr.-chef I. Blix , 
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sekreterare B. IveTtlS. 
l iivlingssekre.terare J. A. Hallman 

och K. Nybe<g. 
�K�o�m�m�i�l�t�~�n� har under årel hållit 5 st. proto

kollförda sammanträden. 
Den 6 j __ nuan in leddes tävlingssäsongen med 

�s�~�i�d�l�ö�p�n�i�n�g� sträckan östermalms Idrottsplats
Dlursholms Restaurant och tillbaka med 7 delta
�g�a�r�~�1� �~�a�r�v�i�d� B. Iverus och Hj . ljungberg segra
de 11mB klasser pä goda tider, lrots ett slräft 
före. 

Den 4 februari avhöll s tävlingar ä 3 mi l med 
A. G. Wijkman och K. Nyberg som segrare i resp. 
A. och B. klass. DeltaSfareantalet var 5. 

Terränglöpninllen gick den 25 april å den lra
diti oneJln sträckan Uggleviken, Fiskartorpel , 
östermalms Idrolt splats med trc deltagare. 

V rut färdens tävlingar i al1m. idrott hade sam
lat eH 10-tnl deltagare i kulstötning och terräng· 
löpning. Skyttar och idrottsmän delade broder. 
Iigt de uppsatta priserna. 

�S�e�r�i�e�t�ä�v�l�i�n�~�a�r�n�a�,� vil ka pågingo mellan den 13 
maj och 17 juni hade samlat 27 deltagare, av 
vilka 14 fullföljde samtliga grenar. Curt Sten· 
port vann seniorernas tävling E. Löwenhielm och 
A. Aminoff oldboysklassema, alla med goda re· 
sultat. Prestationerna i övrigt voro mycket järn· 
na och goda över hela linjen. 

I fem.kamp möttes fyra av föreningens bästa 
män i en hArd och jämn tävling. ..Gammal är 
äldst- hetcr ordsprl ket, och vår mångbeprövade 
Paul Zerlin(!" visade än en glng aH han med lätt· 
het bjuder ungdomarna spetsen. Zerling segrade 
och erövrade Dir . Claes Hultbergs vackra vand· 
ringspris för tredje och sista gången, således för 
alltid , med en poängsumma av 2,582. 

Mellan den 12 och 15 augusti pågingo mästcr· 
skapstävlingarnn i ti o·kamp samt individuella 
tävlingar i �s�a �m�t�l�i �~�a� kl asser. Inalles ställdc 18 
dcltagare upp till tävling. Segrare i de olika 
klasserna blevo: Seniorer: E. Heike med 4,906 
�p�o�ä�n�~�.� Oldboys: E. Löwenhielm med 3,819 po· 
äng samt A . A minoH med 2,214 poäng. Heike är 
sålunda idrottsmästare för året och tillerkände:>. 
förutom .. Idrotlshorneb för ett år framåt. före· 
ningens stora silvermedalj med löpare och diplom 

Simtävlingarna voro förlagda till Slrömbadet 
den 5 augusti i samband med prov för idrotts. 
märket. Å 100 meter segrade I. Blix i senior· 
klassen och A. Aminof( i Oldboysklassen. 

Den. 22 i samma månad gick mil.loppd, även 
detta I samband med prov (ör idrottsmärket. var· 
före en rätt talrik skara ställde upp till slart. 
Sej;!rare i de olika klasserna blevo: Seniorer, H. 
Palmer p3. 40.22,8, den bästa tid som uppnåtts 
inom förcnint!en på nere år, L. G. Britth och A . 
Aminoff s oldboysklasserna. 

Orienteringslopningen var anordnad i sam· 
band med Stockholms Idrottsförbunds stora täv· 
lin /! . MAnila goda resultat och placeringar upp· 
nåddes av föreningens medlemmar. SAlunda be· 
lades både I . och 3. platserna i oldboysklassen 
B. genom Hrr. Nyberg och Fryden. Segrare i 

resp. senior· och oldboysklasser htevo C. A. von 
Friedrichs, H. F. Ålander och E. Fryden. 

I cykelloppet den 21 september startade samt· 
liga klasser gemensamt enbart för idrottsmärkets 
skull . 

I Stockholms Skytteförbunds fältskjutning på 
skidor representerades föreningen bland andra av 
T. Zakrisson och H. Friman, vilka båda erhöllo 
goda placeringar. den förstnämnde tack vare en 
utomordentlig löpning. 

Vid bankernas och försäkringstjänstemännens 
tävlingar hava våra medlemmar deltagit med 
goda resultat. . 

En av vA ra medlemmar: H. Hörlin , har för 
Aret till erkänts föreningens guldmedalj (ör under 
en period av 15 Ar nvlagda prov för Riksförbun· 
dets id,·ottsmiirke. 23 föreningsmedlemmar ha· 
va avlaJlt full ständiga prov för detta idrotlsmär· 
ke. därav 8 sI. i t!uld, ett icke föraktligt resultat. 

Skidl öparemärket i sil ver har erövrats av före· 
ningens ordförande, Friherre S. Rålamb och 
Löjtnant S. Göransson. Bronsmärket av H. Hör· 
lin. K. Nyberg, A. G. Wijkman och G. Åström. 

58 sl. villkorsmedaljer äro erövrade, 7 silver, 
39 brons och 12 junior. 

Utom Riksförbundets Idrottsmärken. därav 8 
st. guldmärken, och 6 bronsmärken. tidigare 
nämnda 58 . t. vil1korsmedaljer, 4 st. diplom och 
2 vandringspriser, hava utdelats 28 sL silver. 
bägare _ därav 6 hederspriser som skänkts av 
idrottsintresserade. samt 36 sI. medaljer, guld. 
silver och brons, 3 plaketter. 

52 medlemmar hava deltagit iföreningeni 
idrottstävlingar för året. 

Hederspriser hava emotlagits av Föreningens 
Ordförande, Friherre S. Rålamb, Hovrältsnola· 
rie K. J. Karlsson, Kassör A. de Perre, Kommit. 
�t �~ �n �s� v. idr.·ehef I. Blix och densammas sekrete· 
rare B. Iverus. 

Idrottskommitten har under året haft glädjen 
emoltaga donationsbrev å vandringspriset .. Hel· 
mer LangborJ!s Minne" , som kommer att utJ!3. 
i fem.knmp. Kommittens förslag till nya stadgar 
för sAväl delta pris som för .. Idrottshorneb hava 
godkänts av donatorn, Direktör P. LanJ!borJ!. 
samt föreningens styrelse. 

Idrottsåret har varit gott, stegrat intresse bar 
konstaterats på alla håll och genomgående goda 
och jämna resultat hava uppnåtts. fullt jämför· 
liga med tidigare Ars. Icke mindre än 23 av 
föreningens medlemmar hava avlagt fullständiga 
prov för riksförbundets idrottsmärke. ett resultat 
som bådar gott för framtiden. 

Oldboysklasserna hava även i år visat sig vara 
de mest livaktiga, dessa kärntrupper svika aldrig 
utan återkomma regelbundet år efter år till unge. 
(ärligt samma antal. .. Men still estånd är t ill · 
bakagång .. , nya kraft er måste uppletas, juniorer 
och seniorer måste inkallas under fanorna. 
ldrolt skommitten vädjar till envar altt söka in· 
tressera �~�i �n�a� unga vänner för idrotten, kommitten 
lovar i gengäld laga sig an dem och efter bästa 
förmåga fostra dem till goda idrottsmän. 

__ �~ �~�~�~ �S�~�T�:�.�: �O�~�C�~�!�f�! �0�L�M�S� AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

I �f�ö�~�h�o�p�p�n�i�n�g� om att S. A . F. går ett fram· 
glngsnkt och lyckosamt Ar tillmötes överlämnas 
denna berättelse. 

Stockholm i januari 1925. 

[ BUx 
v. idrottschef. 

Birger [ueru. 
sekreterare. 

�-�~�~ �~�-

91Zeddelolldell 
/råll 

SkjutkommiUen 
�~� 

Under år 1924 förvärvade priser 
och utmärkelsetecken. 

Vandring$pri,: 

Kamra tprisel 
G. Mossberg ........ 937 poäng 

Damernas pris 
B. E. Gardell ........ 936 poäng 

�V�a�n�d�r�i�n�g�s �s �k �ö �l �d�~�n� 

A. Brännholm ........ 80 �t�r�ä�f�f�~� .. 

Jubileumsskölden 
J. F. Lagergren ...... 377 poäng 

Färngrenska priset 
K. A. Peterson ....... 167 poäng 

Priset .. Folke Fagrells minne_ 
K. A. Peterson ....... 229 poäng 

S. A. F:s AIl·round.pris 
K. A. Peterson ....... 585 poäng 

Fältskyttepriset 
B. Gyllensvärd ...... platssiffra 9 

Harald Forsbergs vandringspris 
H. Friman 

J. Färngrens pris i Rikssköldstävlin gen 
A. Elmquist .......... 147 poäng 

Representantprisct 
A. Elmquist. 

TräningspriSfIn: 

B. Gyllensvärd ....... 286 poäng 
K. A. Peterson ....... 269 poäng 
E. Reuterskiöld ....... 267 poäng 
A. Elmquist .......... 265 poäng 

Lagprisel: 

B. E. Gardell 106 poäng 
Sig. Hellberg .:::::::: 99 poäng 
H. Malmfors ... ...... 95 poäng 

= 300 poäng 

Handicappriserl: 
K. A. �P�~�t�e �r �s�o �n� ....... 101 
S. Perman ........... 101 

F äl tskylteprisefl: 

20/1 B. Gyll ensvärd. 
9/3 K. A. Peterson. 
3f2 H. Malmfors. 
1/6 E. Leveau. 

12/10 A. Elmqvist. 
2/11 S. Perman. 

16 11 B. Pennan. 

Seriemedal;er: 
I silver: 

poäng 
poting 

B. E. Gardell .... . ... 661 poäng 
A. B.: Ekm8f1 ......... 643 poäng 
E. Söderstrom ... . .... 612 poäng 
R. Mossberg ... . ... .. 605 poäng 

I brons: 
E. Heike ... . . . . . . . . .. 572 poäng 
S. Hallberg .......... 571 poäng 
N. W. Hörstadius .... 550 poäng 

Föllskyl lemedal jer .-

E. Jennel. 
H. Malmfors. 
B. Pennan. 

I brons: 

Jeloner: 

B. Bjurling ... .... .. . 
G. BjurHng ......... . 
A. Brännholm . . ..... . 
A. B. Ekman ........ . 
W. Enarson ......... . 
G. Ericsson ...... ... . 
A. Flygare .......... . 
H. Forsberg ......... . 
A. Gyllenlcrok ....... . 
E. Heike ............ . 
S. Hollbe<g ... ...... . 
N. W. Hörsladius .... . 
E. Leveau ........... . 
H. Lundberg ........ . 
H. Malmfors ........ . 
G. Mossberg ........ . 

silver 

I 
2 
I 
I 
2 

4 

brons 
I 
I 

3 

2 
2 
2 

I 
I 
2 

5 
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R. Mossberg ......... 2 2 
T. Mothander ....... _ 3 
N. Nilsson ... ........ 1 
N. PAblman . .. ..... _ _ 1 
C. RGgheimer ........ 2 
R. D. Söderlind . ...•. 1 l 
E. Södersltöm ...... _ . I I 
B. Ohlin ............. 3 

Skyttemlrken. 

Arlalsmärke i guld: 

B. Gyllc.nsvärd. 

Arlalsmärke j silver: 

B. E. G.,dcll. 

Artalsmörkc i brons: 

G. Eriksson. 
A . �F�l�y�~�a�r�e �.� 
N. W. Hörs{adius. 
G. Mossherg. 
E. G. HelIgren. 

Skyttemärke i guld: 

G. Bjurling. 
B. Perman. 
R. D. Söderlind. 

Skyttemärke i silver: 
F. Albed. 
A . Aminoff. 
R. W. Säderlind. 

Skyltemärke i brons: 

S. Advidsson. 
E. Björklund. 
N. Ehrcnfeldt. 
C. G. Lindr. ldt. 
G. Milld •. 
H. RekIer. 
N. Sjöstrand. 
G. Storck. 

Arto/sdiplom: 

A. Brännholm. 
A . B. Ekman. 
A. Elmqvisl. 
F. E.-jknon. 
G. Ericsson. 
A. Flygare. 
H. Fråman. 
J. Färngrcn. 
B. Gardell . 
B. Gyllensvärd. 
E. Heikc. 
E. G. HelIgren. 
Sig. H. ll bc,g. 
E. Hesslcr. 

5. HoIIbe,g. 
N. W. Hörstadius. 
E. Jenne1. 
J. F. Lagergren. 
E. Leveau. 
G. Mossberg. 
R. Mossbe.rg. 
Nils Nilsson. 
S. Pennan. 
K. A . Peterson. 
C. �R�~�h�e�i�m�e�r �.� 
K. Stenporl. 
E. Söderström. 
Hj . Werner. 

MEDDELANDEN, 

• f RÅN -

Idrotts
kommitten 

\.... .J 

Under år 1924 förvårvade priser 
och utmärkelsetecken. 

Skidor den 6 jan. Orienteringslöpning IS km. 
Oldboys kl. A . 1) B. Ive,u" 1,8,34. A . de 

Perres hederspris. 
Oldboys kl. B. 1) Hj . Ljungbecg, 1.7,52. �H�O�~�- �I� 

rätl snotarie K. J. Karlssons hederspris. 
2) K. Nybe,g. 1.18,26. Bägare. 

Skidor den 4 febr. 3 mil. 
Oldboy. kl. A. I) A. G. Wijkman, 3.13,17. L 

Blix ' hederspris. 
Oldboy. kl. B. 1) K. Nybe,g, 3.27,7. B. �I�v �~�

rus hederspris. 2) G. Åström, 3.27,7. 
Bil!are. 

�T�~�r�r�ä�n�M�l�ö�p�n�j�n�g� dcn 25 april. 4,500 mlr. 

Seniorer l) I. Blix, 29 m. 10 sek. Diplom. 
Oldboys A. 1) B. Iverus. 29 m. 3Ö sek. Diplom. 

Oldboys B. 1) . T. Söderquist, 29 m. 45 sek. 
Diplom. 

Serif1tåuli"gar den 13 maj-17 juni. 
Seniorer: 1) C. Stenport, platss. 19. Överste-

löjtnant S. RAJambs hederspris. 
2) E. Heike platss. 23. Bägare. 

3) S. Svensson ,. 29. lO 

4) N. Oden ,. 31. • 
5) Palmer ,. 41. ,. 
6) L Blix • 41. • 
1) H. Löwenberg ,. 54. • 

Oldboy. A. Il E. Löwenhielro ,. 17. �ö�v�e�r�s�t�~�-
löjtnant S. Rålambs hederspns. 

2) H. Hörlin platss. 30. Bägare. 
3) Rub. Söderlind ,. 31. ,. 
4) A. G. Wijkman • 41. 
5) B. �(�v �~�r�u�s� ,. 43. 
6) N. Ehrenfeldt ,. 51. 

Oldboy. B. 1) A. Aminoff • 14. 
• 
• 

Fem-komp den 20 juni. 
l) P. Zerling 2.582 p. Claes Hulthergs vand-

rinJ,tspris för alltid . . . 
2) E. Hcike 2.340 p. Liten sllvermeda\j. 

Tio-kamp den 12- 15 aug. 
Seniorer. 1) E. Heike 4.906 p . ... Idroll shor-
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Deh jåmte S. A. F :s stora sil
vermed .. löpare & diplom. 

2) S. Svensson 4.300 p. Stor brons
medalj. 

·Oldboys A. I) E. Löwenhielm 3.819 p. Silver
plakett. 

2) Go J. Storck 3.152 p. �B�r�o�n�s�~� 
plakett. 

Oldboys B. I) A. Aminoff 2,214 p. BronspIa
kelt. 

Simni"g den 5 aug. 
Seniorer. 1) 1. Blix l m. 45 sek. Bägare. 
Oldboys. 1) A. Aminoff 2 m. 10 sek. Stor 

bronsmed. 

Löpning 10.000 mir. den 22 aug. 
Seniorer. I) H. Palmer 40.22.8. Bägnre. 

Oldboy, A . l) L. G. Bdtlh 47.8. 
,. B. 1) A. Aminoff 42.23.2. lO 

Orienteringslöpning den 26 okt. 
Seniorer. I) C. A. H. von Friedrichs 2.25.58.3. 

Bägare. 
2) Sven Edström 3.28. Stor brons

med. 
Oldboys A. 1) H. f . Å1ande.-4.12.56. Bäg.,e. 

B. 1) E. �F �r�y �d �~ �n� 2.35.29. • 
Extra pris för bästa tid utom tävlan 

K. Nyberg 2.10.26,6. Bägare. 

Villkorsmedal;er: 
Utdelning av dylika sker enli!!l den uppställ. 

ninJ,t, som synes i nr. 9 i tidskriften. 
I"d ividuella priser och placeringar under mäs

terskapstävlingarna: 
Seniorer: Oldboys kl. A, 

JOO mir. 
E. Heike St. Brons E. Löwenhielm St. Brons 
S. Svensson St ,. G. J. Storck L. • 

E. Heike 
P. leding 

Längdhopp. 
St. Brons E. Löwenhielm St. Brons 
L. ,. F. Dahlgren L. • -

SIM Sportkänga �~� 
SIMS 

M tillverkad av finaste sportliider 
och bästa andra tillb ehör. 

Impregnerad sula. Hd plös. Den idealiska 
skytte. och sportkängan. 

- - Sulan tål isättandet av alpstift. - -

SVENSK IDROTTSMATERIAL 
MlnutförsiiljninRl J Norrmlllmslolg' J. Stcx:kholm. 

P. Zerling 
E. Heike 

E. Heike 
P. ZerJing 

Kulstötning. 

St. Brons J. Srage S. Brons 
L. ,. E. Löwenhielm L. • 

Höjdhopp. 
L. Silver Rub. Söderlind St. Brons 
S. Brons G. Arnström St. ,. 

400 mir. 
S. Svensson St. Brons Rub. Söder lind St. Brons 

E. Löwenhielm L. ,. 

. Häcklöpning. 
Otillräcklig t antal Otillräckligt nntnl 

startande. startande. 

Discuskasl "illg . 
E. Heike St. Brons J. A . H811man St. Brons 

G. J. Storck L. ,. 

Stauhopp. 
Otillräckligt anlal 

startande. 
E. Löwenhielm St. Brons 

P. Zerling 
Spjulkastning. 

St. Brons G. J. Storck St. Brons 
L. E. s.edrcldl L. 

1500 mir. 
Otillräckligt antal 

startande. 
E. Löwenhielm St. Bron. 
L. E. Svedleld! L. • 

Oldboys kl. B. otillräckli gt nnto.l startande 
för att erhåll a priser, 

Sim mag istcrmii r kel i guld har erövrats av �~ �.� 
Forsberg och samma märke i silver nv H. Salll
ström. 

nen lämpligaste presentboken 

till 8der 
gru 

gyster 
gä,/mö 

HUSMODERNS 
RÅDGIVARE 

ularbelad /l.V 

Ker stin Wensl r 4m 
400 sid., :zoo illustrationer 
.'. 0.8 fi,gplanscher . . ', 

Pr is 7.50 inb. 

'B. '1iJ a h I s / r ö m s g ö r I • g 
rw"lIi ngllf<l n 20- 22. .s I o (k h o I m 
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ELKAN lY SCHILDKNECHT 
EMIL CARELlUS 
KUNOL HOV.MUSIK H ANDEL 

Orallnlnuatan 28, Stockllolm 
T.ldOl! : 4067, �~�O �r�T� 1048, 9'iI 

I\. L L 

l/z öl 

om N i 
brygger 

det 
själv 

.M U S IK t 

7 öre 

Im ny ... �p�o�"�, �M�~�n�d�e� upp5n-

il nin,en " Hop.brlketteu" 
<Öl i ful rorm> �h �~� förenklat 
del ,.mla heder1ip sillel 

aH .jl lv brYlla sill öl och U. det 
.fler v .... o. on • • ,on ,.m .. " ... ml .. fle .. 
.j'ol gotlfinnande tillräckligt. ot.ukt. 

En " Hop.bri kett" kosbr 10-. 4.25 
och blir c:. 60 naskor öl = 7 öre 
pr nuk • . 

LliI t att tillr edai 
Fb.n". ho. 

No.dl . ... K o.p • • lot, U ...... d. i .. "'d. la .• 
St, Io.I .. 1 A " B. No •••• I ••• , • • 11, .. oudku. 

... t I .11 •• 1' ,o.I •••• h .p.ce.l.ffi ... r . 

, .... _,--,_. _ .. �~�,�-�~� "'--
Hop a_ A GE NTUREN 
a TaRA VATTU8. 7 . 106 :a6 

�A�~ �A �T�Ö�R�E�R�l� 

Ett besök på någon av 
Resl.aura.nlbolagels restau
ra.nler skall övertyga Er 
om, all de ledas och 
s kölas av de bästa 

�F �A�C�K�~�Ä�.�N� 
11m •• I aL • 

Ob3t7"tltTG aU tit1r Iltik' U 
I ,nna t 1JarJ' par. 
.d.-B. GUNNAR COLLlJN 

Hedber gs 
Annonsagentur 

Collijns Sportbyxor 
�( �R�t�"�'�.�~ �,� R, .. t<. A. �b �~�W�.�J� 

86 REG ERIHGSGATAN 86 

A /If ,ar , I I 
... MII ...... k.fl nl ... n ll II d"l nIlU' 

,'. tld.krlrtat, pro,u ... tc. • .• I 

i �l �l�t�~�l�y �l�l �e� Cords av svensk till
"erkning är säsongens lämpligaste. 

Pris 14 kr. 
Finnes i \'iilsorterade ekiperings.. 

ftffiirer landet runt. 

Störstn sortering: 

R .. B. Nordisko Komponiet torl Rxel PellerSSOn 
Hamngatan .1 8 & 20. Kungsgatan 52, GöLgatnu 15, 

Stockholms N:o 3. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

20:e årg. 1925. 

Utdelas gratis 

till f6r en l ngen s Anlva rlg utglvl re : SVEN SVENSON 

�R�.�d�a�~�l�l�o�n�.�"� •• dr ... , 
Kapt," TORSTEN SODERQUIST 

Bir • ., Jarl,.ala" 108 
�S�t�o�c�~�h�o�l�"�' �.� T,t. lO? 17 me d le mmar 

Stockholm Amatör f örenings 
årsmöte 

�i�g�d�~� rum den 21 februari l Restaurang Fenix. 
Ett femtiotal medlemmar närvoro. Förhand
lingarna leddes av ordlöranden, baron Stig R.l. 
lamb. 

P.l revisorernas tillstyrkan beviljades styrel. 
sen ansvarsfrihet för det gAngna Aret. Ordfö
randen meddelade, all styrelsen tänkl �~�i�g� pro
grammet för innevarande år ungefär som Före
gående. 

Stadgarnas § 29 erhöll följande ändrade lydel
se: 

. önskar medlem vid allm än tävlan represen
terna föreningen, skall, där så ske kan, styrelsens 
medgivande inhämtas. 

Medlem äger ej rätt vid all män tävlan utan 
styrelsens medgivande representera annan för
ening •. 

Stadgeenliga val förelagos och utföllo sålunda: 
Till ordförande omvaldes överstelöjtnanten, 

Friherre S. Rålamb. 
övriga styrelsemedlemmar blevo: 
v. ordf.: kapten Torsten Söderquist, sekrete

rare: hr Thor Fredborg, idrottschef: bankrevisor 
Ivar Blix, klubbmästare: hr John Hallman. sty
relsesuppleanter: lagerchefen K. A. Peterson 
och ingeniör G. Mossberg, vice skjutcbef: bank
kamrer A. Elmqvist, v. idrotbchef: kamrer Knut 

yberg, vice klubbmästare: d:r Sten Tengroth. 
Till revisorer valdes bankkamreraren E. Wig-

:Juu,t; 9ufd, 
Jrfv",. 

Op",.ahuse! 

strand och sekreteraren E. Hellsten med hrr A 
von Krusenstjerna och E. Löwenhielm som supp
leanter. TilJ representanter i Stockholms Skyt
leförhund valdes irih . Stig Rllamb, hrr E. Reu
terskiöld, Hj . Werner, B. Gyllensvird och H. 
Kjeller med hrr K. A. Peterson, A. Elmqvist, A . 
Flygare, E. �H�e�s�s�l�~�r� och J. F. Lagergren som 
suppleanter. Slutligen utsågs som representant 
i Stockhnlms Idrottsförbund hr J. Blix med hr 
K. NyberJ! som ersättare. 

Sedan ordföranden avtacka t de styrelsemed
lemmar, som av olika anledningar icke önskat 
återval, utdelades föreningens förtjänstmedalj 
till hrr B. Gyllensvärd och E. Jennel samt sty
relsens fört jänstdiplom till hrr T, Söderquist, I. 
Blix , C. Hultberg, E, Leveau och H. K jell er, 

Ordföranden framhöll vi dare i ett anf8randc 
det ganska t illf redsställ ande ekonomiska resulta
�~�e �t� av det gångna verksamhetsåret samt fäste 
uppmärksamheten på all föreningen härför ha
de all i främsta rummet tacka direktör A. Milds 
vänliga och betydelsefulla tillmötesgående aH 
för en afton lata föreningen kostnadsfritt dispo
nera Fenixpalatset för höstfesten. Föreningen 
beslöt på ordförandens förslag att sända direk
tör Mild ett telegram med uttryck för förening
ens tacksamma och livliga erkänsla. 

SlutliJ!en följde prisutdelning under övliga 
former. 

Efter sammanträdet samlades medlemmarna 
till en enkel supi med åtföljande glatt nachspiel. 
EH flertal upp'lriskande anföranden ballas och 
en medlem gav i fria rim en summarisk Ater-

!7ly611i.. ... 

.7o';ob6!O,.g f 
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blick över föreningens mest skickelsedigra öden 
under det förflutna Aret. Ett hälsnings telegram 
anlände under kvällens lopp frln den minnes
gode stadsingenjören T. Björkman i Varberg. 

RevisionsberAttelse. 

Undertecknade, utsedda alt granska Stock
holms Amatör Förenings räkenskaper och rör
valtni ng för 1924, få till ordinarie årsmötet av
giva följande berättelse: 

Räkenskaperna hava blivit genomgångna och 
därvid befunnits i god ordning. 

A ll a utgifter äro vederbörli gen verifi cerad2. 
Beträffande resulta'tet av föreningens verksamhet 
under del gångna årel samt dess ställning vid 
SBmma A.rs slut hänvisa vi till i styrelseberät
tel sen intagno. Vinst- och Förlust- samt Balans
räkningar, vilka överensstämma med räkenska
perna. 

Styrelsens protokoll hava vi därjämte grans
kat, och då vi under revisionen funnit, att sty
relsen med nit och omsorg handhaft föreningens 
angelägenheter, få vi tillstyrka, att styrelsen be· 
viljas full och tacksam ansvarsfrihet för 1924 
års förvaltning. 

Stockholm den 19 febr. 1925. 

Eirk Hellsten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelsen J 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vid styrel5csammanträdet den 21 febr. inval
des följande nya medlemmar: 

Aktiva: Dahlqvist, S .. jur. stud. Drottning
gatan 53 ö. $l. 1 tro 

Passiva: Hedblom, O., direktör. Sveavägen 
31.2ir. 

• 
Vid styrelsesammanträde den 6 april inval. 

des följande nya medlemmar: 
Aktiva : Malmqvist. Åke G:son, kontorist. 

Eriksbergsgatan 20, 4 Ir. 

Pettersson. Paul Gustav. postexpeditör. Stock
holm 14. 

Wallin, Bror Carl, banktjänsteman. Kommen
dörsgatan 23. 

Wistedt, Rune, handelsbiträde, Skepparega
tan 11. 2 tro 

Vårutfärden 

har bestämt.s att äga rum KristihimmeJsfärdsdag, 
den 21 maj, och hoppas styrelsen på god anslut
ninJ! till densamma. 

Närmare upplysningar komma att lämnas i 
nästa nummer av Medlemsbladet. 

RAttelse till programmet för 1925. 

Herr Harald Forssbergs adress är numera 
Narvavägen 5, l tro 

Herr John Hallmans bostadstelefonnummer 
är Vasa 15614, ej 156 74. 

OevAr på avbetalning. 

Vid styrelsesammanträdet den 3 mars beslöts, 
att medlem. som inbetalat sin årsavgift, genom 
styrelsens försorg skulle kunna erhålla ett gevär 
pli. avbetalning till av stalen fastställt pris (f. n, 
kr. 65:-) på följande villk or : 

Vid ansökan härom, som ställes till styrelsen, 
inbetalas kr. 20:- samt därefter, till s fu ll betal
ning skett, minst kr. 5:- före den sista i varje 
närmast efterföljande månad. 

Vid ansökan, som inlämnas senare än den sista 
mars, måste den månatliga avbetalningssumman 
vara så stor, att hela summan är inbetald före 
den sista december under löpande år. 

Medlem äger endast utbekomma ett gevär. 
Geväret är föreningens egendom, lills slutli

kvid är skedd, och innehavaren är skyldig alt 
under avbetalningstiden på det noggrannaste 
vårda detsamma samt är ansvarig för all den 
skada, som under samma tid kan uppstå dårå. 

Ansökan skall vara försedd med borgen av 
Ivå rörenin$!smedlemmar samt vederbörligen be
vittnad. 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

. �A�v�~�b�c�t�D�:�l�n�i�n�g�a�r�n�a� insändas (utan påminnelse) 
hll lorenmgell5 kassaförvaltare. TerrAnglöpnmg den 26 april. 

J 

. Av styrelsen upprättat formulär till avbeta). 
DIngskontrakt erhålles genom föreningens sekre. 
terare. 
_Tills vidare begränsas rätten att erhålla ge

var .på detta .sätt till 10 sl. pr Ar. 

Samling äger rum vid Röda stugan, RAsunda, 
�k�~�o�c�k�a�n �~� l:: lO f. m. Start senast klockan 10. Rum 
for omladnad finnes. Banan cirka 4,000 meter. 

VId ovannamnda styrelsesammanträde förrät. 
tades följande val av kommitteer: 

Skjutkommitten: Dr. Sven Hollberg, sekrete
rare, hrr K. A. Peterson och Birger Iverns 

IdroUskommitten: Hr Birger Iverus, sekrete
�r�~�r�e�.�,� hrr Ernst Löweohielm och Sven Svensson, 
tavllngssekrcterare. 

--
Nytt vandringspris. 

Föreningen har haft nöjet all av direktör 
elaes H,;,ltberg erhålla ett vandringspris _ en 
statyet.! .1 brons -, som kommer alt tävlas om 
eHer lolJande bestämmelser: 

Rätt alt tävla härom tillk ommer envar med
lem, som under lret icke representerat annan 
skytte- eller idrottsförening. Tävli ng äger rum 
en gång om årel. Den bstår av 

1) e.n �s�~�'�e�n�s�k� huvudslcjutning å 300 m., 
2) sImDIn'! 500 m. fritt simsätt samt 
3) .. �o�~�c�n�t�e�r�i�n�g�s�.�l�ö�p�n�i�n�g� minst 8' km. fågelvägen. 
Tavlmg kan ej ske med mindre än minst tre 

medlemmar ställa upp till sta.rt och ordentligt 
fullfölja samtliga grenar. 
. Fulls.tåndiga bestämmelser om detta pris Ater

fmnes I årets program, 

MEDDELANDEN 
T fRÅN """, 

f Idrotts-
i kommitten 

\.j ./ 

Domare av 2. klass samt kontrollanter nv 
larottsmärket: 

M 
Ith) H'

d 
FO'TssbeFrg, H. Friman. J. Hallmaa, T. 

o an er, . redborg. 
2) �O�~�a�n�n�ä�m�n�d�a� samt hrr Ivar Blix . Knut Ny. 

berg, Birger Iverus, Ernst Löwenhielm. 

(råll 

Skjutkommitten 
'-

FAltskyttetävling mellan "Amatörer" 
och c Kontorister • . 

En intressant kral/mälning mftJ/an de b6da 
föreningarna. 

.. Sveriges kontoristförenings skytteklubb hade 
sondagen den 8 mars anordnat fältskjutninl! i 
�t�~�~�t�~�n� �~�v� �!�i�~�g�e�r�s�t�a�l�u�n�d�,� och till denna skju .• 
mo .. l'1b}udlt Stockholms Ama!örförening. Ett 
�4�0�~�t�a�l�_� �s�k�y�~ �t�t�a�~� hade hörsammat kallelsen, därav 
'olngefar haJften amatörer . 

�l�:�~�t�c�r� skjutningarnas slut samlades deltngar
oa 1111 �~�e�m�~�n�s�a�m� lunch 5. Hägerstalunds gArd och 
blev �s�t�~�n�l�D�.�g�e�n� .lrln början god, 'lack vare de 
�g�.�a�~�,�~� VIsor hll.»hlJa nubben:., SOm kontoristerna 
avsl;,ngo och Vilka voro skrivna (ör dagen. 

Vid. kaffet förrättades prisutdelni ngen av hr 
O. �W�,�e�h�~ �g�e �r�,� som sedan talade för pristagarna. 
Tacket for amatörerna framfördes av direktör E. 
�H�~�s�s�l�e�r�.� 

Resultaten vorD: Klass III G: l) A. J. Hjelm, 
�K�~�n�t�.�,� kapphandlare Otto Fernqvists vandrings
priS och S. A F:s hederspris, 23 tr., 2) V. Jan
�s�o�~�,� Kont.. bokförläggare I. Holmströms heders_ 
�p�r�~�s �,� 23 tr., 3} S. Perman, Arnat., S. K. S. heders_ 
�p�r�~�s�,� 22 tr., 4} H. Malmfors, d:o, S. K. S. heders_ 
pns, �~� tr., 5) Bo Gyllensvärd. d:o, S. K. S. he
derspns,.19 Ir., 6} K. A. Peterson, d:o, S. K. S. 
hederspns, 16 tr., 7) A. Flygare, d:o, S. K. S, he
derspns, 16 tr., 8) G. Mossberg, 9) E. Heike och 
lOJ T. Stenpart, Amat., alla 16 tro Klass III S: 
I) .F. Hullman. Kont., Amatörföreningens heders_ 
pns, 16 tr., 2} E. A. Olsson, Arnat., dir. W. lund-

KCP ----'" KOL, ANTRACIT och 
'ni" �L�A�V�~�N�S� 

KOKS 
A.-B. KOLIMPORT 

OCH HI BL IR NOJD 

�T�~�l�r�i�o�"� I 
N.mn.nrop 
"", ..... "'- , ......... 
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holms hederspris. 12 Ir., 3) M. Johansson. Kont.. 
Amatörf. hederspris, 12 tro Klass Il : l) E. Fran
dn. Il tr., 2) E. Sundin 9 tr .• båda från Kont.. 
för. Klass I : I) Rob. Backman 23 tr.(?). 

Extra tävlan mot ringad 1IJ-fig. å 250 m., 
skjuttid 20 nk.: I) E. Hessler, Amat., 638. 2) 
A. Elmqvisl, d:o, 632, 3) H. Malmfors, d :o, 5,48, 
4) A J. Hielm, d,o, S,40, S) H. Ste;i, d,o, S140, 
6) V. Ja.nsson. d:o, 5/39, 7) E. Heijke, d:o, 5[35, 
8} H. Ringsiröm, Kont., 5/33, 9} K. A. Peterson, 
Amlll., 5/33 och ID) B. Gyllensvärd, d:o. 5/26. 

Stockholms skytteförbunds fält · 
skjutningar. 

Utdrag ur prislistan. 

Dcn 8 fabruari: 

Mästerskopsklassen: 
4:dc pris S. Perman _ ......... 27 tro 

Kloss III guld: 
6:lc pris A . Elmqvist ..... .. 27 tr. 

14:de J. Lagergren . ... . . 24 ,. 
24:de H. MalmfoTS .... _ .. 22 lO 

39:de E. Hessler ......... 21 lO 

Mednljfordrin$l:arna blevo 23 lr. S. A. F:s 
hederspris tillf öll S. Pennan. 

Vid den i samband med denna täv lins! an
ordnade mästerskapstävlingen uppnådde 

S. Perman 7:de plats, silvermedalj, 
K. A. Peterson 33:dje plats, bronsmedalj. 

Den 15 mars: 

Klass /11 j!uld: 

4:de pris A. Elmqvist ...... . 22 t, . 
9,dc • B. E. Gardell .... . . 20 • 
t3,dc • H. Malmfors ..... . 19 • 
19,dc • B. Perman ........ .. 18 • 
3O:de • E. Hessler .......... 18 
51:sta • H. Friman .......... t6 • 

Kloss III silver och Klass II : 

52:dra pris Uno Mlrten ...... 12 tr. 
Medaljfordringarna blevo 18 tr. S. A. F:s 

hederspris tillf öll A. Elmqvisl. 

Den Z2 mars hade av Stockholms Skytte
förbund anordnats fältskjutning i förening med 
terränglöpning. en synnerligen lyckad tävlings
form som samlat livligt deltagande. Ett dus
sintal amatörer deltaga. av vilka följande åter
fu nnas pta prislistan: 

J, F, Lagergren ........ 96 poäng. 
B, Gyll ensvärd , ......... 92 V::: ... 
A. Elmqvist ............ 90 ... 

På fåltskjutning i Linköping, 
I. 4:1 skytteförening i �L�i�n�k�ö�p�i�n�~� hade in

bjudit en del a\ mellersta Sveriges. däribland 
även StockhQlms skyttar till tävlingar i fält
skjutning söndagen den 22 mars. Stockholms
skyltarna hörsamma gärna en inbjudan frAn det 
hållet. emedan man vet alt där alltid kan vän
tas en del överraskningar i form av korta tider. 
rörliga, uppdykande och försvinnande mål m. m. 
Det från Stockholm på lördagseftenniddagen 
avg ende extratåget var sålunda välbesatt med 
rörväntansfulla skyttar. då detsamma ångade u1 
fr, n Centralen. 

Sensationerna uteblevo ej heller. De uppen
bttrnde si).! redan vid första målet i den enskil da 
fältskjutningen i form av springande helfi gurer. 
ta vilka bommarna blevo legio. Andra målet 
var ej mindre överraskande. Det utgjordes av 
åHondelsfigurer, vilka visade sig i skottgluggar; 
titten blev dock ej lång, endasl 2 sekunder At 
gången. Här gällde det sålunda att raska på, 
om man ej skulle få skotten i tomma hålet. 
l ämpligheten av dylika mål i en större tävling 
kan diskuteras: mllen äro roliga, men höra en
li$l:l signaturens mening hemma på skottIekar
nas område. De övriga målen vara mindre 
märkvärdiga. 

Tävlingens karaktär av fältskjutning förryck
tes i viss mAn genom att icke mindre än 3 av 
målen vara placerade på skjutbana. sålunda 
med på metern kända avstånd. 

Brast den enskilda skjutningen i fältmässig. 
het. fanns emellertid denna egenskap i så myc
ket �h�ö�~�r�e� grad i grupp tävlingen. Denna var en 
för Stockholmarna helt ny form av skjutninjl , 
som dock genast blev populär. Skjutningen ut
fördes av grupper om 4 man å <tvenne skjutsta
ti oner, där ett för skyttarna okänt antal figu
rer nv olika slag voro utplacerade i terrängen 
mer eller mindre synliga. Det gäJlde emeller
tid ej endttst att söka <taga reda på dessa fast 
utplacerade mill utan även alt hålla ögonen på 
här och där uppdykande figurer. Som �d�e�s�s �~� 
utom tiderna voro korta, saltes sky«arnas ner
ver på ett ganska hårt prov. Tävlingen var 
emellertid synnerligen intressant och skulle vi 
gima se gruppskjutning i denna form anordnad 
här i Stockholm en ocb annan gång. 

Alla slag av f örsäkringa r 
oronu genom 

Hallmans 
Försäkringsbyrå 
G,n,ralagfnlur för Hansa o. Framlid,n 

Odengatan 36 •• Telefon Vasa 15674 

__ �~�~�~�~ �S�T�O�C�K�H�O�L�M�S� AMATIJR FöRENINGS MEDLEMSBLAD S 

En eloge måste slutligen givas ledaren. löjt 
nant Kugelberg ocb hans stab av medhjälpare 
rör den precision. varmed maskineriet fungera
de; allt gick lugnt och sansat ulan jäkt men 
nAgra stockningar vid de olika stationerna rö. 
rekommo dock icke. Detta var beundransvärt, 
om man betänker aU deltagande skyltarnas an
lal var cirka 700. 

A. E. 

r �-�-�- �'�~�~ �-

l.. �~ �,�.�"�'�" �: �. �"�,�,� ... �~� I v E R S �: �,�,�'�'�'�, �: �,�'�'�'�'�~� 
De priser .. som icke avhämtas före den I maj, 

komma alt II lIf all a föreningen, 
F. n. har idrottssekreteraren hand om dem och 

utlämnar desamma efter överenskommelse efter 
kl. 7 e. m. 

f öreningsrekord S, A. f. 

(Forts.) 

Liingdhopp: 

635 cm. Nils Björck, Stadion 11/8 1912. 

Trestegshopp: 

12 m. 95 cm. Axel Andersson, östermalms 9/8 
1912. 

Stavhopp: 

3 m. K. Lindholm, östermalms 1{8 19 17. 

Höjdhopp ulan sal6: 

135 cm. E. Waldener, östermalm, 513 191 6. 

Länj!dhopp ulan sa ls: 

293 cm. E. Waldener, östermalms 513 1916. 

Spjutkastning: 

17 m. 57 cm. Nils Djurberg. Idrottsparken 18t7 
1910. 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och rll6ervfond 
Kr. 6,000,000 

Diskuskastning: 

62 m. 10 cm. A. F. Forsberg, Stadion 79 1913. 

K u/stötning: 

20 m. 4 c:m. A. F, Forsberg, Stadion 7/9 1913. 

SläUkaslning: 

35 m. 45 cm. A. F. Forsberg. östermalms 119 
1912. 

Skidåkning: 

20,000 m. L39.- Hi . Liungbe,g 1813 1917, 
1.42.- B. lverus 4/3 1923. 
1.44.56 H. Friman 18/2 1917. 

30,000 m. 2.39.40 Hi. L iungbe,g 1113 1917. 
2.46.31 L Zom 1113 1917. 
2.46.50 H. Friman 18/2 1917. 

Skriclskoökning: 

500 m. 496{10 Em. Larsson, östermalms 1612 
1914. 

1,500 m. 2.338/10 Em. larsson. östermalms 9'3 
1915. 

5.000 m. 9,36.- Em. Larsson. östermalms 6/2 
1915. 

10,000 m. 20.85110 Em. Larsson. ynäs 16/3 1913. 

Simning: 

tOO m. 1.18810 T. Kumfelt. Centralbadet 21/4 
1909. 

500 m. 10.489/10 S. Stolpe. Strömblldd 20/1 
1917. 

1,000 m. 18.9.- H. GereII, Centralbadet 2/11 
19t I. 

Curling: 

41 poäng C. Hultberg, Saltsjöbaden 17/2 1918. 

Anmärkninj!ar: 
I) lagerbergs rekord i höjdhopp år 1893 var 

183 cm. 
2) Zerlings rekord enl. förbundets tabeller ara 

satta innan ban blev S. A. F :are. Z:I tid 
110 m. häck 166 10. länl!dhopp 674 cm., 500 
m. skridskor 49. I 10. 5,000 m. skridskor 
9.26 SIlO, 10,000 m. skridsko, 19.104110. 

3} På grund av omöjligheten alt exakt uppmäta 
banor för skidlöpningar. terräng- och luft. 

Försäkr ings
rörelse 

I de flesta bransoher. 
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Vackra mattor 
. 'uka bannonisb lirfer bidra,_ i h6f ,rad till.1t ,h'. �b�e�~�e�t� den �p �~�i�~� IV vit: 
�~�I� �~�t�r�e�Y�n�a �d �,� .om ell ",r eltentrlv.r. 1 detta u_ode . ro de berom �~�f�e� I 

ARDEBIL-WILTON �"�'�A�T�T�O�R�N�~� . 
_ Tt iH de. Tilh .. rkade I tod Willoo ·k".IIl"t alter den beromd. �i�k�~�a� �p�e�.�~�~�s�~�1� A;dc. 

O?'"e r a dc nom Ii_ IIrtc-r oeh h .. l • ..:lKcnde ... d ..... , aU de bllfre..-li .. . vu 
�b�i�l�i�:�!�~�~�'�t�'�:�t�i�l�1�r�.� lru.prlk m'" ti tt oal/at ,b/IISCJ /.",,,r41 till myr', t IdlG pnu,. 
myc _ Isk. Ardebil-Wilton dlja I Stockbolm utQlutande IV 0$$. ?e"utom er· 
1>0 �i�k�~� enfe "g 'lch.W"t .orlimcnt I ..... il WilIon- 10In AxnllDster- m. 11. bjuda VI eU synner I en n.. , .. 

Jlmt Ikt. orien'. II mattor. 
Do I som tilfl rrduUilI ,r Ed" .mnl, 0./ .om paner Ed" I pris, Itan Ni alltid 16 ho. ou 

E KA �~�A�O�A�S�I�N�E�T� �D�R�O�T�T�~�'�"�I�N�O�G�.� 31 
NGELS �u�.�p�~� ... 4 Jot .. l ori,lIlflIlJIl .. • d 

SUIl d/n".it"S ,,6,.,11. q,«I"W#' Otlll ,,,,,,pdl. fabrllUl t •• ",nlt",. 
I matto', prrJ/,,'" 11M g//g"mlUJ'. 

A. 1\'1.. A. T Ö JR. ]E; JlHU 
........ ,_,._ ......... �"�-�-�'�'�'�'�-�~�-�-�-�'�'�'�'� 

Elt besök på någon av 
ReslÖluranlbolagets reslau
rÖlnler skall övertyga Er 
om, all de ledas och 
skölas av de bäsla 

F A. C K 1\'1.. Ä. ]S" 

Hedbergs 
Annonsagentur 

/R,t/llmrh,j, �R�;�~�d�.� K. A. R;gmptlfin) 

86 RECERINCSCATAN 86 

�S�l�o�d�t�~�o�1�n�l� _ T.1. No.r Tl32 

�A�I�.�'�~�'� �J�f�~� 
__ �~�I� tllI iIoloda ..... 

�~� .... "r .... _nc.. .'. 

förhållanden etc:. noteras inga rekord i �d �e�~ �!�,�a� 
idrottsgren. Därför upptagas här de tre bas
la -tiderna. 

Beklagligt nog synas de flesta rekorden vara 
av gammalt dalum, men enligt �f�ö�r�l�j�u�d�a�n�d�~� frän 
säkert hAll - för aU ej säga säkra - bhr del 
. storpulsning» av i sommar. 

Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen 

!or E d II r personalordn..,; på bäst... sitt. genom 
all ingi som deligare i 

ÖMSESIDIGA �O �L �Y�C�K�S�F �A�L �I�.�S�F�Ö�R�S�A �K�R�I�N�G�~�L�A �G�E�T� 

LANDOCHSJO 
Arh-ls,ivarnill eJen Förs.ikringsinrillninl"' �E�r�~�l�

.... r fOrsikrin,en i RiksförsiikrinpansUllen. 

9.000 d etI S.re; 100.000 far.11u·.d. 

anqlai8' 

tf) Skytte-�~�b� ·A 
Sportkostymer 

Endast kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. CM EA) 

-----------------' 

Stockholms N:o 4. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

20:e ärg. 1925_ 

Utdelas gratis R,d,kl/ontn laf .. ,: 

tlt l 16renlngens 

medlemmar 

An,varlg utglvlre : SVEN SVENSON 
KIp'''" rORST!N SODERQUlST 

81 .. ,r J,r',.,,"n 108 

�S�t�o�c�~�h�o�l�m�_� ht. 80' 17 

. 

"1. 

VÅRUTFÄRDEN 
".lor rum K.rill! Hlmmelflrdsdag 

Torsdagen den 21 Maj, till �S�l�e�n�s�l�~�t�l�e�n� å. Värmdö 
S.irslcill fOrhyrda molorbrlnel A ... �~�n�e�c� l ..... glr rrln Nybroviklln Id. 9 f m. �p�r�~�c�i�5 �.� Musik medfoIJe,.. Maldck 

bor medtagas dl restauration ej finnes ombord p.i b.ilen. 
Avgift for ren lur och relur ar 4 kr. för herrol,. saml .2 ler. föl' d.amer och SKolungdom. Hemkomsten boar."nas 

till \el. 9. II. m. Tidi,.r. hemresa kan ,ke med ordinarie bål. 

�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�~�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=�=� 
MEDTAG VJlNNII:A OCH BEKANTAt 

..... �,�"�"�'�'�'�,�~�"�" �. �"�'�'�.�'�'�'�'�'�'�'�'�M�'�'� .... ''''',.,''" .. �~�'�'�'�'�'�'�'�"�.�,�'�'�"�.�"�,�,� .. T Ä V L I N O S P R O O R A M: �"�"�,�,�,�,�,�,�,�,�,�~�,�,�,�,�,� .. ,,.",,,,.", .... ,,,, . .... ,,"" .... 

FI ltskjutningi 30 skoll. 

S K V T T El 
Extratlvling mot triangeltavlai Tv" provlKo ll 

och tre gällando skolt. Valfri 
regi. ,Ullnin,. lid ;I min. Klass
�i�n�d�e�l�n�i �n �~�:� A. Mister,kaplkla .. "n 
nml 111 kl ,lISs .uld o .• ill/ar. 
B. �A�l�l�~� övn .. a skyllar. En om
skjulning tillUen mol �~�r�n�y�a�d� 
insals. lnsah kr. 2 r6r alla. 

Klassindelning: 
A. Mäslerskapskl",50n. 
B. 111 klass Juld och .ilver. 
C. Alla 15m.!''' skylbl'. 
Ins<tlser: För A, o. B. kr. J: 
ror c. kr. 2: 

Damernas tivling: 2 provskoll och S J:.i.Uande Ikoll mol Io-rinrad pislolbvla. 

L 
G.vir och ammunition lillhandahll1es gralis. 

I D R O T TI 
KlJLST6TNINO .' TERRÄNGL6PNING 

Slart,."lf, kr. I. I .,.nI", tAvUn,,,,n 
K1.a..ulndelnlnJ'; A. S.ni_. b:. Oldboys. 

V'iI.1rn still",n,. In,en insats. 

'''edllfCll N' i ... velat rikU ",n InbJud.n ,III InlrHHrMa _nll- och 16 ..... �k�.�l�n�'�l�l�~�t�e�l�f�t�l�"� ;III {_ed d •• tr' ........ , 1>11 .... 1"'11,,, 
«II h.ur Ii ... _JC"-fl , .. �~� ... 

,. aU. dcltop.t p.tb. �o�n�a�s�t�m�~� �b�a�~�_�1�J�,�n� t6r bdjtilp." • blln lid., I" U. si _w. del\.loPlldc I U.liI,. ..... _" .11 Nd;l:J 
S. A.. r.:I �_�~� .... r .I,. �t�J�~�l�.� o_ til ,,,, "ntU,O ••• ppuu \'IIDd .... rspn.. 

'6mill'CI IIUII."dAWl"r ... '" .mlMd tn;'t • Hj.tpb.tsCII 

�I �~� 

iI,llIlIlIiIii, III I I I '.' I IIIIIIIIIOOl 

dtw.t; 9ufrl, 
eSt/uer 

Operahusei 

.!7ly,,'fIHr 

;J'a$"CJlorg 1 



2 STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS �M�E�D�L�E�M�S�:�;�,�; �B�;�;�;�L�A�:�.�;�;�; �D�~�~�~� 

.................................... 

Meddelanden från Styrelsen 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vid styrelsesammanträde den 6 d:s invaldes 
följande aktiva 

Nya medlemmar. 

Byström, G. H. W. A" kamrer, Sveavägen 49. 
Carlstcdt. R. B., löjtnant, Sunnerdalsvägen 18, 

Äppclvikcn. 
Hj elmsiröm, Ivar, jägmästare, Domänstyrelsen. 
MArI en, U" jur. slud" Idungatan 5, II . 
Kranl l , Eric, Köpman, Grevturegatan 72. 
Odqvist. F. K. G., civilingenjör, fil. kand., Sibyl-

legatan 35. 
Pettersson, Einar, assuranstjänsteman, Artill eri-

gatan 12. 
SkA.lberg. Ni ls, tjänsteman. VaTVsgatan 12. 
Svensson, Georg, agronom. Lästmakaregalan 6. 
UlU, T. W. C:son, skeppsmäklare. NorrJandsga-

tan 16. 
Victorin, F. V., köpman, Skepparegatan 8. II. 
Virgin , ÅJce, Byråingenjör. �S�t�y�r�m�a�n�s�~�a�t�a�n� 15. 
Jemberg. Paul. tjänsteman. Skand. Kred. A . B. 
Källström. A. G. E" banktjänsteman, Skärgårds-

gatan 15 

Rättelser till programmet för 1925. 

Herr Hnrnld Forssbergs adress är numera Nar
vaviigcn 5. l. 

Herr John Hallmans bostadslelefonnummer är 
Vasa 15674, ej 15614. 

Följande ändring göres i tävlings
dagar 1925, 

Aug. 30 indras till : . �~� 
Tävling om Jubileumsskölden och tredJe tra

ningslävlingen. 
Jetongskjutning äger ej rum ovannämnda dag. 

gJleddelanden 
(rån 

Skjutkommitten 
�'�-�~�-�-�-

_ Jourhavande �- �~�i�d� - Kakniis. 

A lt tj änstgöra vl d Kaknäs under �s �k�j�u�t�n�i�n�~�a�r� 
hava följande skyttar välvilli gt ställt sig till di s
posit ion: 

Apri l 19. E. Reuterskiöld. 
lt 26. G. Mossberg. 

Maj 3. 1. Blix. 
lt 10. H j. Werner. 

17. A. Fl ygare. 
24. S. Hollbe,g. 

J uni 1. B. l verus. 
14. E. Söderström. 
21. K. A. Peterson. 
28. E. JenneJ. 

Juli S. A. Elmkvist. 

Spegeln 

I. o. m. 3 maj 1925. 

Artalsmärke. 
47 + Ekman, A. B. 

Elmqvisl, A. 
Flygare. A. 
Färngren, J. 

47, 
49, 

46, 46 + 45, 45, 45 
46, 46 + 50, SO, 45 

+ SO 
G .. dell , B. E. 
Gyllensvärd, B. 
Hafström 
Heike, E. 
Hellberg, Sigurd 
Hellsten, E. 
Hessler, E.t 

Hollberl!, Sven 
l,·erus. B. 
Jcnnel. E. 
Krusensticma, A. 

50, 48 
48, 47 
47 
46, 46 
46 

49, 48, 46 
49. 41 
48, 41, 41 
48, 47 
48, 48 

+ 
+ SO 
+ 
T SO. SO, SO 
+ 
..... SO. 45 
T SO, 50, 45 
+ 45, 45 
+ 
+ SO 
+ SO, 45 
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SO Malmrors. H. 
t\\ossberg, G. 
Mossberg, R. 
Pennan. B. 
Perman, Sven 
Peterson, K. A. 
Stenport. K . 
Sveclmark. B. 
Söderlind, Richard 
Weidlnnd, F. 

49, 48, 48 
47, 47, 46 
46 

45, 45, 45 
45 

48, 47, 46 
49, 48 
SO, 47 SO, 45 

Albed F. 
�E�d�~ �n�,� Johan 

48 
46 
49, 48 
47 

Skyttemärke 01.1 guld. 
46 
48 

Skytfemärke au sil uer 
Hj elmström 40, 40 
Pettersson, Einar 40 
Rosenblad. C. G. 40, 40 
Sjöstrand. N. 47. 46 
Wictorin. F. 43. 42, 40 

Skyllemärke au bron • . 

Arvidsson, E. 45, 45. 42 50. 35. 3S 
Jansson. ViJly «. 41 ....... 
Ringden, H. F. 40 
Rosenblad, Harry 44. 44, 44 
Ahlin, P. O. 44, 40, 40 

Kaknässäsongen bör jade sändagen den 19 
April. DeJtagandet i skjutningarna har under 
de nu gAngna söndagarna varit mycket livli!!l. 
särskilt �~ �I �ä�d�j�a�n�a�e� är dessutom alt så m nga 
nya 3nsiklen visat sig. De hittills nådda re
sultaten hava ej heller varit föraktliga. vilk et 
framgltr av den i detta nummer in förda spe
geln. 

DCIl 3 maj försiggingo årets första fr/lo inas
tävling och jetonskjulning. varvid följande re· 
sultlli uppnåddes: 

T �r�ä�n�i�n �g�s �t �ä�v�l �i�n�g �~�l�I �.� 

I E. HessJer ...... 49 + 50 = 99 poin!!. 
2. B. Gyllenswärd .. 47 + SO - 97 
3. K. A. Peterson .. 45 + SO = 95 • 
4. G. Mossberg .... 46 �~� 45 _ 91 • 
5. E. Heike . ..... . 38 + SO = 88 
6. R. Mossberg .... 38 45 83 
7. A. Flygare . .. ... 42 40 - 82 
8. A. EJmqvist . .. . 46 T 35 - 81 
9 A, Pennan ...... 45 + 35 80 

10. Sig Hellberg .... 44 + 35 79 
II HafstTöm 39 4 40 = 79 • 
12. J. Fämgren . .. . 43 + 30 73 • 

13. H. Malmlors .... 33 + 35 = 68 
34 + 30 = 64 
47 + IS = 62 

14. Sven Hollberg _. 
15. B. I verns .... _. 

Jelonskjutningen. 
Silverjeton: 

Hafström . . . . . . . . . . 47 poäng. 
A. B. Ekman . .. .. .. 41 .. 
N. Sjöstrand ........ 46 

Bronsjeton: 

R. Säderlind ...... .. 44 poäng. 
F. Albert .. . .. .. ... 44 • 
Boivie ............ 42 • 
R. 
C. 
F. 
T. 

, E. 
Sig 

Mossberg ........ 42 • 
Gripenstedl .. .... 41 • 
Weidland 
Fredborg 
Petl erssoD 
Hellbe,g 

.. ...... 41 • ........ 40 • ....... 40 • 

. ..... .. 40 

MEDDELANDEN .. 
FRÅN 

• 
• 

\.. .. 
Idrotfs
kommitten .J 

Terränglöpningen den 26 april, 

Nur tävlingsledningen denna dag infann sig vid 
Röd" Slugan i Råsunda, hade den nöjet starta 
det största antal S. A. F :are som väl �n �a�~�o �n �s �j�n� 
hörsammat maningen all inleda årets sommnrläv
lingar. Med litet fantasi kan man nästan Säl13, 
alt skogen vimlade av tävlingsklädda män och 
ungdomar, alla synbarligen beredda alt kasta sig 
in i dess mest svårtillgängliga snår och utför dess 
brantaste backar. 

En strllande sol gjorde tävlingen till ett ange
nämt minne för alla. 

Resultatt: 

Seniorer: 
1) H. Palmer, 22 m. 13 s. 
2) S. Svensson, 23 m. 14 s. 
3) E. Andersson. 25 m. 9 s. 
4) C. von Friedrichs. 26 m. 8 s. 

KUP .. ","', "'''' KOL, ANTRACIT och KOKS T,Ic!on I T,ldon . 

Ntlmntllll'Op Ntlmn tln r op 
(ro" LAVENS KOLIMPORT A.-B. "",,,,,.,,.,.,'.,,,,,,,, ..... , """"'", .. """,,, """ 

OCH NI 8LI.,. ND.JD 

i1 
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5) S. Edström, 27 m. 52 s. 
6) S. Elvin utgick efter fall. 

Oldboy. kl. A.: 
t) E. Lindbom. 22 m. 54 s. 
2) E. Löwenhielm, 25 m. 16 s. 
4) H. Hörlin utgick efter falL 

Oldboy. kl B.: 
1) A . AminoH, 22 m. 19 s. 
2) K. Nyberg, 28 m. 28 s. 
3) L. G. Åström löpte (el. 

Serietävlingarna. 

Försto. omgången av serieLävlingarna påbörja
des under de gynnsammaste auspicier - vackert 
väder. ansenli gt deltagareantal och goda resul. 
InI. Gamla och nya ansikten, som fallet plägar 
vara vid Arets första. tävlingar. alla lydli.!!en före
satta aU sellra. 

Men nog saknades en del av det gamla gardet 
och flera av fjolårets debutanter. Dessa önskas 
välkomna till 2:dra omgången den 26 maj. 

lollen skall utebli och skylta på oträning eller 
dylikt . ly dessa serielävlin,:!"ar äro egentligen rc
na Iräningslävlinltar, där alla gå in med ungefär
ligen lika stora förutsätlningar vad konditionen 
betriiUo.r. 

l detta sammanhang skadar måhända ej aU 
omtala alt S. A. F:s serietävlingar tagits som 
förehild av lindra idrotlssammanslutningar så
som mycket lämpli$!u och sympatiska tränings
Ullr/illen . 

Idrottsmärket. 

Vid första tävlingslillfälletlyckades ett flertal 
medlemmlIr uppfylla fordringarna för idrottsmär
ket i de grenar vari tävlades. N5.gon .spel!cl 
införes dock ej i della nummer. men i nästa med
lemsblad skola resultaten av nedlagd möda visa 
�s�i�~�.� 

Vårutfärden. 

Observera de trevliga idrottsgrenar som vArut
färden bjuder på! 

Claes H ultbergs vandringspris. 

Den första grenen i tävlingen om delta vand
ringspris, skjutningen. äger rum söndagen den 9 
augusti, kl. la r. m. 

DaJ!arna rör simning och orienteringslöpnin 
lira redan tidigare fastställda enligllrsprogram
mct (resp. I I aug. och 18 okt). 

Vid lika platssiffror mellan dem som fullföljl 
samtliJta tävlingar. är tiden i orienteringslöp
ningen Rvgörande. 

- - DIVERSE -
,. ,,,.,,,,,,,,,,,,,,,1 

Var mAn om föreningens ekonomi. 

Styrelsen, som på allt sätt söker arbeta för 
hältdn$! av föreningens ekonomi, tillsatte vid ett 
av sina senasie sammanträden en kommittf: för 
aU bl. a. undusöka vilka möjligheter som funnes 
att minska föreningens utgifter. Denna kommit
�t�~�,� vars arbete alltjämt pågår, har ju icke kun
nat undgå aU fästa sig vid den stora utJ!ifts
posten för markering vid skjutningarna. J och 
för sig är IU intet annat än gott alt såga om den
samma, dl dess storlek givetvis i försla hand är 
beroende på livlig skjutning. Det har emeller
tid svnts kommiUf:n angeläget aU rikta en väd· 
jan till kamraterna att icke i onödan höja d2nna 
ut)!iftspost exempelvis genom att ej komma un
der ordinarie skjuttid (till kl. 3 c. m.) utan först 
frRrn emot dennas slut eller rent av efter �d�e�s�~� 
utJ!C1ng. Dc. som hörja sin �s�k�j�u�t�n�i�n�~� så sent för
orsaka ju alt markörer m. fl. nödgas kvarhåJlBS 
p/\ skjlltbanan utöver stipulerad tid , vilke t dra
ger icke obetydliga extra kostnader. som lätt och 
med god vilja från �f�ö�r�e�n�i�n�~�s�m�e�d�l�e�m�m�a�r�n�a�s� sidll 
kunde undvikas. 

Alla slag av försäkringar 
ordnu �~�t�n�o�m� 

Hallmans 
Försäkringsbyrå 

Odeng"tOln 36 • , T defon Vasa 15674 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Rim vid Stockholms Amatörförenings årsmöte.'" 

Godaste Hetrar och svenskaste män, nu hören 
Hur vi förvaltat de pund. de kronor och ören: 
Som I pa styrelsens skuldror �s�a�~�g�v�i�n�i�s�k�t� ha vältat 
Och vi.lka för oss i tal och skrift och i gärning det gällt alt 
Eder till fromma och gagn förkovra sAsom det senapskorn, 
Som nästan av intet bliver ett givande ymnighetshorn. 
Hören desslikes, på haltande rim, vad som hänt är 
Under det år, som hnr gAtt, fnsl det vnrjon! och enarn redan ju känl är. 

Till främmande makter och skyttar (örh/d landet varit tämligen gott . 
Silver vi tagit en del, resten de nndra. med nöje ha fått. 
Vår ... femma. klarat .sig golt i finaste Stockholms-skytte-socielen 
Fast den mot slutet tog miste p �~�u�b�b�n�r� och sköt, vill det synas, i sten. 
Rikssköld och StockholmstidninJ! var inget för oss lycki.e Bo 
Och dä tyckte Kjeller och Hessler och Elmquisl detsamma måtro. 
Och tämligen solklart det är och särdeles läU att förstå. 
Att som god Amatör och kamrat bommade också Leveau. -
Inom familjen vi slagit pi gammalt manf:r om ära och gull 
Och skördat av braJ!der och rykte och .sköldar famnen full . 
Friman, långer och smal. blev även i lir och med glans var mästerskytt. 
Fast K. A. och Elmquist med flera försökte all få honom badhytt. -
En skandal har oss drabbat tyvärr. Del hände när vår Gideon 
Vart besegrad vid Kaknas en gång av sin egen älsklige son. -
Och det var skandal, ty Gidde IU är en vida berömd veteran, 
Sonen ett bävdernas oskrivna hlad och ung som självaste fan. 
Men allt dock förbleknar vid minnet nv bragder som Jonas' l 
Se där en Sveas värdige son eller rentnv en romersk matronas. 

Ha skyltarna rökelse flltt för sin idoga gärning, så skall man 
Ge myrrha ål idrottsmännen, som styrIs nv Blix, Iverus och Hallman. 
Där klagas, man klagar om alll, aH Rcuterskiöld snyler aUt gull 
Så löparna fMiinal gno runt och TOish sitt dyrbara hull. 
Men det är ju fabler. Och Hink vilka stjärnor och pampar 
De hysa: båd' Heike och �Z�e�r�l�i�n�~�.� Ivå IAngt ifrån stelbenta kampar, 
löwenhielm, Aminoff ock jämte andra beröm!itla oldboys 

-J Di �d�~�t� uttryckt. ulUlhn .11 de rim • .call ... al _dJem l!.pplbtes ,id arJf"tell. miU. InUyta I 
Medkmsbloldet. följa de hir 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6,000,000 

Försäkrings
rörelse 

I de f testa branscher. 

5 
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Som somna i silvemeglans när i afton de krupit till kojs. -
Skidor man också har åkt, man bar rent av kappats med tlgen, 
Ja. Wijkman åkte så fort aU knappast man sig'cn. -
ldiassociationer med snöl Nej tysl , låt oss inte bedröva Knut DjurUng. 
Hur i frfdenl namn skall i h.han klara sin curling?··) 
Det ir ett svårlöst problem och jag fruktar och menar 
Att i källarna sova ett är eller 2 deras mAnga kvastar och stenat. 
Slutligt nämnas väl bör Harald Forsberg, som inte var trister 
När i Mälaresumpen ban hoppa en dag, sA han blev �~�u�l�d�s�i�m�-�m�a�g�i�s�t�e�r�.� 

Redaktören bar haft ett faseligt schå med sin tidning. 
Hedbergs ha klagat, att den hart alldeles för l iten spridning, 
Ty Rnmpellin sprungit omkring till stadens rlcsln �~�r�o�s�s�ö �r �c�r� 
Besvärande dem att uppläta pungen och bli nnnOl1sörcr , 

De flesta sagt nej, ly de kände ju icke hans amatörer 
Och visste ej om vad vi ä för'na karlar och fIolla charmörer, 
Men Sim ba vi haft och Hopsöl och barnet lill spritmonopolet; 
Dct sista var bäst. dess kassa är god och likvid . så den t l'et. 
Redaktörens spaltfyllnadssjuka höll nästan på aH bli kronisk. 
Ocb ofta rör messfall förellg en lörfärande stor risk. 
Men när nöden var störst, kom till hans röddninJ! som regel 
Skjutcbefen sjaJv med sin bögt välsignade . spegel . 

Vad för vb tjusiga fästmö och älskvärda fru är en klänning, 
Det för föreningen är, tyvärr kan vi säga, den penning. 
Som trögt rinner till ocli fort rinner bort i vAr kassa 
Fast Jennel vi satt att likt Fenrisulven Jo.:u "Aida och pUla. 
Med den vi sliga och falla och fröjdas och ängslas och leva och andas 
Vid Kaknäs i vardagslag såväl som när prisutdelningen randas. 
Därför med allvar och i analogi med föl jande rikliga tanke: 
Guldet sinar till slut om frun blott syr hos Krahmer och Jahnke, 
Vi kli mpat med guldet och minus fÖl'minskat med mer ön 1000 riksdaler , 
Och det var på tiden ly snart så ngn vi knappast en daler. -
Fastän på svenskens maner för krit ik I nog ären snare och lätte och böjde, 
Hoppas vi all tså aU 1 med ekonomin och med oss ären tämligen nöjde. 
Detsamma, godaste Herrar och svenskaste män, jag hoppas och tror är 
Förh Ilandet ock med de stränga aU1!urer, som nämns revisorer. 
Vi hoppas aU de. när de högt lrln sin granskande piedestal 
Blicka ner på oss trälande. sett att vi givit en lysande bal, 
Allt i det lovliga syftet aH rädda ekonomin frln ruin. 
Skyll ej på oss. bror Esaias. att föreningsmedlemmarna leda av spleen 
Och gåvo bäd' Fenix och festen och ou den sA kallade bin. -
Dock. \'arför tala om vågor som brusat, om strider som stltt. 
LAt oss tänka i stället: När slutet är gott. sA iir allting gott. 

" I Uttalas stundom å,"r.n körling! 

___ �~�=�~ �S�~�T�O�~ �C�~�K�;�;�; �H�;�;�. �O�~�L�M�:�;�;�;� S AMAT<JR F<JRENINGS MEDLEMSBLAD 7 

vid behov :lV 

Boktryck 

Lit ografi 

Ståltryck 

Hedbergs 
Annonsagent ur 

�t�~�:� Rd. K. A. /t..,.III_} 

86 REGERINGSGATAN 86 

Slodc.ltol. • Tel No .. n'U 

�A�I�I�I�' �~�'� ,II! 
.nno" .. n.k.ff" ln. Ull Ud,tln,u, 

• '. tl d. hlrtu. pro,r" ••• �~�,� ,'. 

�~�J�U�e� lIedbergs 
Tryckeriaktiebolag 

Regeringsgatan 

86 

Omnibussturerna 

till Kaknäs ba ändrats åtskilliga gånger under 
detta år. Nu följes den i programmet tryckta tur· 
listan med avgång frän Nybroplan, och man rör
säkrar oss, alt de nu ej vidare skola ändras. 

Efterlysning. 

Den eller de, som toga hand om Dr. Finn Al
berts, Rådmansgalan 73, och lng. R. Petre's Va
nndisvägen 18, skyttemärken i brons vid �l�\�r�s�~�ö �t �e�t� 
behagade giva sig till känna . 
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Vackra mattor 
i miulu, harmoniska flrpf iMdra •• i ho. frlld till aU aiu hrmmel den prifel I" vinne 
och �~�t�r�e�\�'�1�I�a�d� • .o... eD '"ar ell..,.lr ..... ,.. I della a\",Jttllde ho de bHömda e:Gfel.b 

ARDEBIL-WILTON MATTORN.A 
�O�Ö�\�~�r�t�r�i�U�a�d�e�.� TillvetlouM I .od Wihoo·kulilet eHer df.n buömlh ikta perliska Arde
bilmaUu., iro de fUOnI siu �f�i�~�r� och helA ul_nde "dana. alt de tillfred,still. I,," 
mycut höet .lind, IMprAk mcn d" 00"01 "'line "I,1n,ru. till mydd 1d1O pri",.. 
Den äkta engelsk. Ardebil·WilloD iJll in i Stockllolm utalut.nde av ou. Drts.utOlD u· 
biuda \i etl Iynnerlige.n rlkbaltl'l .otlim,n! I .... vll WiIlOD- som Axminste'r- m. fl . 

um! Ikll oricnl.lbk. maltor. 
O,t lom tilllr.dul6l1rr Ed,,. ,moll. D./ . om p€lUQr EJ'r I pris, ltuII Ni olltid Id ho. (NI" 

ENGELSKA M.AGASINET DROTTNINGG. 31: 
SkudilfllrfllU frlN/ • .,tln/IIII" 
J mlJltiJr, pnll".,. Hit ,11111111111',.. 

bp,- .... 6.t ,. w/tJltld/d. HA 
..u" rn"",uls ItQ fob, •• ,./ ... M" U..,.. 

A. .2'K. A 'JU' Ö Et JIB JR % 
.u' �,�u�"�,�~�t�,�n�l�l�'�"�"�"�"�~�I�!�I�"� "U,,"'" �.�"�"�"�,�~�' �! �"�n�'�,� 01'01Il0l 

Ell besök pA någon av 
Reslauranlbolagels reslau
ranler skal1 övertyga Er 
om, all de leda.s och 
skötas av de bästa 

FACK.2'K.Ä.N 

Ni kan In'l' 51' t'11 olycka· 
. . honddk I forvaJ! .. 

R , II • 

N t725. 
17327 

-
Teckna därför en fÖr 
... säkring i �~� liJ .. 

All. aL., 
• .. fGn-l. -

HEIKES FORSAKRINGSBYRA, 
SVt'vägen 31 t. 

�G�y�n�n �~�l� 

Medlemsbladels 
A nnonSÖl'er I 

Den obli(aloriska olycksfallsförsäkringen 

(6r E d CI r �p�e�r�.�o�"�~�1� ordnilS på b,iisb sitt J8nom 
all i"gl 10m �d�e�l�ä�g�~�r�e� i 

OMSESIDlCA Ol YCKSFAU.SFÖaS ... KRINGSBOI.AC!T 

LAND OCH SJÖ 
�A�r�b�e�l�s�J�i�v�~�m�u� .g.n f'ördknngsinritlninf. Ersät· 

t.,. !'6rs.ilcrinI.n i �R�i�k�s�f�ö�r�s�2�k�r�i�n�J�u�n�s�l�~�l�l�e�n �.� 

9..000 d.I ...... ; 100.000 fo".'k "ad. 

�e�~� Skytte-och 'A 
Sportkostymer 

E n dast kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (M EA) 

Stockholms N:o 5. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

20:e ärg. 1925. 

Utdelas gratis 

till f öre n i ngens Anavorlg utgiva ro: SVEN SVENSON 

R.dlkllonlnl Idr ... , 

Klpt.n TORSTEN SOOERQUlsr 
Bir •• ,. Jerl""'"n tOB 
StoOkhOlm, TII , ,en 1'1 medle mm ar 

•••• w ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelsen J 
••••••••••••••••••••••••• •••••••••• •• 

Vid sammanträde den 30 juni invaldes föl jan-
de nya aktiva medlemmar; 

Koll berg, j\1., r. d. stadsmäklare. Stortorget 16. 
Nielsen, H .. fabrikör, Bryggaregatan 4. 
Snndqvist, G. A. V.. e. o. kammarskrivare, 

Riksgäldskon toret. 
Vid sammanträde den Il juni beviliades in-

triidc fö r följande nya aktiva medlemmar: 
Anderson, G, F .. teknolog, Odengatan 14. 
Ccdcrqvist, E., direktör. Mäslersamuelsgat. 67, 
Eliasson, B. A., studerande, Kungsgalan 62. 
Haegcrmark, Y. R., jägmästare, RAsunda. 
Häger, N. S;n, tandläkare, Engelbrektsplan 2. 
PBlmbcrg, C. G. L., tjänsteman, Floragatan 19. 
Renander, B. A. V., marinläkare av l gr., Bra-

gevägen 2. 
Selmer, H., löjtnant. ytorgsgatan 11. 
Sköldberg, H .• ingenjör, �N�y�b�r�o�~�a�t�a�n� 21. 

:1<'",[, �9�u�r�~� 
cS::1uc-r 

Op4"rahuSc-f 

g;leddelanden 
(råll 

Skjutkommitten 
'-

Resultat vid Värutfärdens tävlingar. 

Damernas tävling: 

l. Fröken Gyllensvärd ... ,.,. 48 p. 
2. Fru Flygare . , ,. , ... , ..... , -16 p, 
3. Fru Hellsten, . .. .... .... ,. 44 p. 
4. Fru Hollberg ... . .......... 43 p. 
S. Fröken Sterner ............ 31 p. 
6. Fröken Stenporl ... . . . ..... 37 p. 
7. F röken Andersson ......... 36 p. 

I. 
2_ 
J. 

I. 
2. 

Fältskjutningen: 

Kl ass C: 
G. Sevenn ... . ..... . 
Hölken ............ . 
K. F. Jernström .. . . . 

Klass B: 

14 träffar. 
10 • 
8 

H. Malmfors .... ... . . 19 träHar. 
T_ UIfI ............ _ 19 • 

f7lY,,1_,. 
;Tat'DbsIDrg '1 
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3. A . B. Ekman ........ 18 • 
4. H. Kjeller . ....... . . 17 • 
5. Einar Pettersson ..... 16 • 
6. B. Iverns ....... . ... IS • 
7. A. Flygare . ...... ... 15 
8. S. Perman . . . . . -... . 15 
9. E. Heike . .. . . . . . . .. . 15 • 

10. E. Olsson ,- . ........ 15 • 

M ä.'erskapsklossf!n: 

I. Ii. Friman . ... ...... 19 träffar. 
2. K. A. Peterson ...... 18 • 
3. A. Elmqvist ......... 18 • 
4. B. Gyll ensvärd ...... 17 • 

Extra fävlit/g mol lriangelfoula: 

Klass B, 
t. G. Mossberg .. . .. ..... 55 poäng. 
2. E. Hellsten .. . . ....... 54 • 
3. H. Malmfors .......... 52 • 
4. A. Flygare ......... _. 51 • 
S. E. Pettersson ......... 51 
6. E. Jenne! ............. 50 • 
,. F. Wcidland .......... 50 • 
8. E. SödculrlSm ......... 49 .. 

Klass C: 

l. G. Severin ,_ ......... 51 poäng. 

Henrik �K�i�~�l�I�e�r�s� va"dringspris i fältskjutning 
erövrades rör året av Sven Perman. 

2:dra träningtsävlingen: 
A. Elmqvist ... . ...... 41 + 50 = 91 poäng. 
H. Frlman ........... 46 + 50 = 96 » 
E. Hcikc ............. 45 + 45 = 90 lO 

E. Hessler ........... 40 + 50 = 90 » 

H. Malmlors .. ... .. .. 48 + 40 = 88 » 
G. Mossbcr$! .... ..... 47 + 40 = 81 » 
K. A. Peterson ....... 46 + 40 = 86 » 

Sven Perman .. ....... 45 + 40 = 85 » 
B. Gyllensvärd .. ..... 39 + 40 = 19 » 

Sven Hollberg .. .... . 34 + 45 = 79 » 

J. F. Lagergren ....... 42 + 35 :z: 71 
A. FIY$!are ........... 41 + 35 = 16 » 

E. G. HelIgren .... ... 41 + 35 = 16 » 

SVEnSKA 

Ett vandringspris i gruppskjutning. 

En av vAr förenings mera intresserade skyttar, 
doktor Nils Gyllensvärd, vil ken f. n. är bosatt i 
östersund, har lör aU bibehålla kontakten med 
S. A. F. uppsatt ett vandringspris i �g�r�u�p�p�s�k�j�u�t �~� 

ni ng mellan S. A. F. och östersunds skyttegille . 
Vardera föreningen tävlar med ett �1�0�~�m�a�n�n�a�l�a�g� . 
vars 8 bästa resultat räknas. Skjutningen �u�t�~� 
röres med en vanlig och en hastig precisionsse. 
ric 'på 300 m. . . 

Vid den första tävlingen som försiggIck den 24 
sistlidne maj segrade Östersunds skyttegille 
överlägset med 137 poäng. S. A. F:s grupp er
höll 678 poäng. Våra skyttar sköta betydligt un
der sin forlll , mcn största orsaken till nederlaget 
torde dock hl. ti l lskrivas det under skjU'tningen 
rAdande �b�y �i �~�i�l� vädret. 

I den i samband med grupptävlingeo anordna. 
de insatsskjutningen mell an gruppernas skyttar 
fick prislistan följande utseende: 

1. B. A. Linderolh, östersund. 98 p., S. A. 
F:s hederspris. 

2. A. Elmqvist, S. A. F., 98 p .• östersunds 
skytte$!illes hederspris. 

3. N. GyJlensvärd, östersund, 59 p. 
4. A. E. Lindgren. östersund, 93 p. 
S. J. Svensson, östersund, 93 p. 

Vid Stockholms Skytteförbund. fAit· 
skjutning 

den 7 juni lyckade! fö lj ande amatörer placera 
sig blond pristagarna: 

Klass III guld: 
8:cle pris Harry Friman 26 träffar. 
13:dc pris A. Elmq'vist 24 träffar. 
31 :sla pris F. Weid land 22 träffar. 

Klass 111 silver: 
3:dje pris G. Severin. 
29:de pris A . W. Tengslrand. 
57:dc pris F. Albel'l. 
S. A. F:s hederspris: H. Friman. 
Mästerskapsfordringar: 22 träHu. 
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Till Stockholms· Tidningens tävling 

den 5 Juli hade S. A. F. anmält tvenne J!,rupper, 
vilka nådde följa.nde resultat: 

Grupp 1: 

A. B. Ekman ...... . 
A. Elmqvist ...... . 
J. F. Lagergren . . .. . 
K. A. Peterson .. .. 
Bn Gyllensvärd ..... 

479 poäng. 
474 » 
472 
467 
432 

Sumnm 2324 puånll. 

Grupp 2: 

H. Kjeller ........ . 
B. Perman ........ . 

467 pOlin/!. 
467 ,. 

S. Perman ........ . 166 
Gid. Ericsson ...... . 461 
H. Malmfors ...... . 448 

Summa 2312 poånJ.!. 

Tävlingen om Göteborgspokalen 
li$!dc rum d!,.'1l 2 augusti. Amatörföreninl!en del
tOJ! med en I!rupp, �v�a�r�~� re..mlOII hlrv �r�n�'�l�t�~�n�r�t�p �·� 

Sven Ferman .... .... 91 polin!! . 
J. F. Lagergren ..... . 95 • 
A. Elmqvist ......... 94 • 
K. A. Peterson ...... 92 • 
A. B. Ekman ........ 88 • 

Summa 466 poiin!! . 

Resultatet överstiger förutvarande förenings. 
rekord i denna lävling me.d 3 poiin,(!. 

Rikssköldstävlingen 

äger i år rum söndagen den 6 september. Dc 
skyttar som önska deltaga skola, för underliit· 
tande av �u�t�t�a�~�a�n�d�e� av grupper anm5.la sig hos 
sergeanten vid Kaknäs senas I söndagen dcn 30 
augusti. 

Spegeln 
l o. m. den 5 juli 1925. 

Årlalsdiplom. 

Ekman, A. B. 
Elmqvist, A. ...... . 
Ericsson. Gid ..... . . 
Flygare, A. ... .... . 
Friman. H. ........ . 
Färngren, J ..... .. . 
Gyllensvärd, B. ... . 
Ha.fström, G. ... '.' .. 
Heike, E . . . . ..... . . 
Hellberg, Sil!urd ... . 
Hell $1rcn, E. G. .. .. . 
Hellsten, E .. . ... .. . 
Bessler, E, ..... . .. . 
Hjelmström, Ivar .. . 
Hollberg. Sven .... . 
[vems. B. ........ . 
Jennel, E ......... . 
Kjcller. K. H .... .. . 
Krusenslierna, A, .. . 
Lagcrgre.n, J. F .... . 
Malmfors. H ....... . 
Mossberg. G. . ..... . 
�~�o�s�s�b�e�,�g�.� Il .... . . . 
Perman, Bertil .... . 
Perman. Sven ..... . 
Petersnn. K. A ... .. . 
Rudberg, Inge ... .. . 
Stenport, Kurt .. . . . 
Stenport, Tor ..... . 
Söderlind, Richard .. 
Söderström. E. .. .. . 
Wcidland, F ....... . 

48. 48, 41 + SO 
SO, SO. 49 + SO, 45. 45 
49. 47. 47 + 4S 
49, 47. 46 + SO, SO. 45 
46 + SO. 45 

+ 50 
48. 47. 47 ·1 50, SO 
47 + 
49. 49. 48 ·1 50, 50, 50 
46.46. + 
46 + 

1 SO. 45 
49. 49. 48 1 SO. 50. 50 
41. 46 + 
49. 47. 47 + 4S, 4S. 45 
48. 47, 47 + SO 
48. 47. 47 + SO 

-t SO 
48. 48 + SO. 45 
SO. 49, 49 + SO. 45, 45 
SO, 49. 49 + SO 
48. 47. 47 + 45. 45. 45 
46. 46. 46 ... 45, 45. 45 
49. 48. 48 SO. 4S 
SO, 49, 48 'T 45 
SO. SO. SO • SO. SO. SO 

+ SO 
48 
47 
49. 48 
46. 46 
47, 46, 46 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Skyltemärke au guld. 

Albo'l. F. ......... 46. 46 + 
Häggiund. O .... "'.. 46 + 45 

+ Svedmark, B. ....... 46 
Tcngstrand, A. W. .. 47 + 

Skyttemärke ou si/uer. 

Bergman, W ...... . 
Engelhardt, A . .. .. . 
Fredborg. Thor .... . 
Hillbe,g. E .. . ..... . 
Severin, G ... .... . . . 
Sjöstrand, Nils .... . 
Victorin , Fred,' ..... . 

44, 42. 41 'T 

42 + 
40. 40 + 
47, 46, 43 + 
40 + SO 
47. 47. 46 + 35. 35, 35 
43. 42. 40 + 

KOP 
......... ,," _"H'H"'''" 

�T�~�J�c�f�f�)�n�:� 

""",,, .. ,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ... 
KOL, ANTRACIT och KOKS 
{ni. LAVENS KOLIMPORT A.-B. 

", ... ".""" ...... �~�,�,� . 
Teldo,,: 

..,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
OCH NI _L IR NO .... D 
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Skytlemärke au brons. 

Arvidsson. E ...... . . 
Jonuon, Will y .. .. . 
Kollberg, M, , ..... . 
�R�i�n�g�d�~�n �,� H. F ..... . 
Rosenblad. Harry ". 
�Å�h�l�~�n�,� P. O ....... 

45, 45, 42 SO, 35, 35 
44. 4 t. 40 ->--
41 
40 + 
44, 44, .44 + 40 
44, 40, 40 .). 30 

MEDDELANDEN �~� 

T FIlÅN , .. """,,, ........ ,,,., .. ,,,,, \ 

I Idrotts-
I kommitten 

\...b .J 

Den 7 aug, klockon 1 e. m.: _ . 
Simning 200 meter. ta\'ling och prOv rör 
Idrottsmärket. 

Den 9 aug. klockon 12 middag: 
�T�a�v�J�i�n�~� om . C1Oles Hultbergs vandringspris •. 
Svensk huvudskjutning å 300 meter. 

Den II aug. klockan 7 �~�.� m.: 
�S�i�m�t�i�i�v�l�i�n�~� 500 meter om .. Claes Hullbergs 
vandringspris., 

Båda simtävlingarna i Strömbadels slora herr
bassänJ! med slart precis klockan 7 e, m. 

Skjutnin,l!cn �~� rörcninJ!ens bana vid KaknRs 
med anmUlan intill klockan 11.45 r. m. Ertcran
miilnin,l!l1T emottugas ej. 

Vårutfärden: 

Resultat av stafettlöpning herre och dam, resp 
100 och 50 mder: 

No. I Fröken Stenport-Herr Blix �~� sek. 
No 2 Fröken Strandberg-Herr Helke 24 2i5. 
No: 3 F röken Ahlir - Herr Weidland 24 25. 
No 4 Frökcn Sperling-Herr Anderssun 24 3 s. 
No: 5 Fröken Sjöberg-Herr Gyllensvärd 25 

No. 6 Fröken Andersson- Herr Gardell 25_sek. 
No. 1 Fröken Sterner- Herr Olsson 25 l ,::'. 
No. 8 F röken Gyllensvärd- Herr Phhlmnn 

25 �N�~�~ �'� 9 F röken Israelsson-HerrSeverin 26 25. 

Kulstötning: 

Seniorer: 

I) E. Heike 10 m. 20 cm. 
2) I Blix 9 m. 21 cm. 
3) E. Pettersson 8 m. 68 cm. 
4) G. Severin 8 m. 18 cm. 
5) S. Perman 1 m. 90 cm. 
6) F. Weidlnnd 7 m. 80 cm. 

Oldboy" 
I) .J. A . Bollman 9 m. 56 cm. 
2) A. Elmqvist 8 m. 46 cm. 
3) H. Frimnn 8 m. 36 cm. 
4) K. A. Pettersson 7 m. 65 cm. 
5) K. Nyberg 1 m. 54 cm. 
6) A . B. Ekman 6 m. 10 cm. 

Tävlingen om "Helmer Langborgs 
Minne" 

Femkampen blev en besvikelse �f�ö�.�~� både arran
IUirer och Lavlande. De förra hade raknat med eH 
(iv!i. r! deltagande om det nyuppsatta, vaCKrll 
vnndringspriscl, men tyvärr voro fl ere !\V �s�c�~�e�r�
aspiranterna förhindrade att deltaga, och �s �t�f�1�~ �c �n� 
slod nu mellan E. Heike oc? S .. �S�,�,�~�~�s�s�o�n�.� �H�c�,�~�e� 
nvgjorde samtli ga grenar till SIR forman, delVIS 

Alla slag av försäkringar 
ordnu genom 

Hallmans 
Försäkringsbyrå 
�G�.�n�f�r�~�l� .. ,.ntur för H,Inu o. Fr.mttidtn 

Odengatan 36 •• Telefon \lasa 15674: 
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kanske tack vare S:s indisposition, som L o. m. 
tvang honom att avstA fdn 1,500 metersloppet. 

För omväxlingens skull föll ett - av mlnga 
efterlängtat - regn, som gjorde banorna allt an
nal än inbjudande. Farhågorna för att minimi. 
poängen 2,600 härigenom ej skulle uppnls be
sannades också. Priset kan sålunda icke utdelas 
detta år. 

Resultat: 
Liingd Discus 200 mh Spjut 1500 mir 

E. Heikc . .. . 5.98 30.12 25 s. 33.93 5.29.2 
S:ma poä"g 2.356,86 

Längd Discul 200mtr Spjut 1500nltr 
S. Svensson 5.84 29,27 25,4 32.32 

S:ma poä"g 1.159,13 

Direktör Tore Mothander har tillerkänts Riks
förbundets idrottsmärke i guld med eklövskrans, 
en utmärkelse, som numera mycket sällan �u�t�~� 
delas. 

Vårutfärden, 

Vara eller icke vara, del är frågan. Varje r 
las den upp på nytt. Och när inom styrelsen ord
föranden still samt framlägger spörsmålet: . Vad 
säga herrarna, ska vi ha en vårutriird i ar. , Iii!!
ger sig samma slillhet över församlingen. Dis
kussionen bli r icke het, icke ens livlig, iin mindre 
animerad. Skattmästaren bliiddrar förströll bland 
sina papper och räkningar, man hoppas han skall 
göra någon glad upptäckt. Det vore i så. rall olikt 
en skattmästare. Ånej, han ser ingalunda upp
rymd ut. På sin böjd resignerad. Ökade utgifter 
för båt och musik ställas i utsikt. Och ingen 
vAgar garantera för intresset inom föreningen rör 
utfärden. För aH inte tala om vädret. 

Vice ordI. uttalar försiktigt. ity aU han kän
ner aU han bart när beträder helig mark. sina 

HANSA 
STOCKHOLM 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6,000,000 

tvivel huruvida v1rutfärden är värd sin missa, 
då han fordrar en större eller mindre tribut ur 
kassan och man nännast synes beh&va använda 
våld för aU få med ett hjälpligt anbl medlem
mar. 

Beslutet blir, aH vårutfärden naturligtvi. skall 
gå av stapeln . efter i huvudsak samma program 
som i fjol •. 

Alltså är föreningens historia nu en virutliird 
rikare. Och för de få utvalda som voro med är 
den, när denna välsignade sommar med hela rym
der av sol och värme och oförgätliga dagar och 
nätter vid havet, på fjällen, i skogarna, i skär
�~�å�r�d�e�n�,� eU litet vackert minne, som redan li gger 
lånJ!t tillbaka i liden. 

Vi minnas emell ertid med nöje alt dagen var 
l! lad och god, en trevlig kopia liV fjol årets. Och 
vice ordf. glömmer nog inle hur omkring honom 
församlade sig en skara ungdomar, som livliJ!1 
försäkrade, hart när. att föreningen skulle döden 
dö, om vårutfärden ej mera finnes till. 

Och damerna vara som vanligt förtrollande, i 
så hög grad till och med, att musiken höll pi nU 
tystna ity att musikanterna föredrogo damerna 
framför mässingen. Men det förstodo alla herrar
na så väl, att ingen sa eH ord. Och man behöver 
ju knappt musik för att dansa nu för tiden. Det 
g r av gamn131 vana. Man kan knappt annai. 

Hedbergs 
Annonsagentur 

(Rdlamdtf: Rtd, K. A. Rum/Hm,,) 

86 RECERINCSCATAN 86 

Stockllobd • Tel. No •• 7'132 

At .... , si. _.o ............ �f�f�~� tUl tt4 .... u. 

.'. �a�.�l�a�k�r�i�R�u�.�~� .. ek. .'. 

F örsäkrings
rörelse 

I de fleeta b ranaoher. 
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Vackra mattor 
i mjuka harmonisb fJrger bidra •• i hG, frad till .tt giva bemmet den prigel av ,'I rm\: 
oeb mm:lrevuad, JOCD en var eltentrlvar. ddt. aftftnde lro de bt-römda cntebk. 

AADEBIL.WU .. TON MATTORNA 
oO\'I.':rlr.iff3de. nUn'rkacle i tocI Wilton·kv.litet eft.r de berömda åkb pttSuu Arde.· 
bilmatb.n, äro de 'UOIn .. iu lirfcr och MI. ubande "'dana, att de tillfrcdutilla iven 
mycket bö,t .tiJld. an.l.pr'k men tI,t ocklol "lInnG I,uer,ros till myc#ttl fcf14 p,jur. 
Oea äkta engelska ArdebU·Wlhon IIhu I Stockholm ulalutande 11.\' oss. Dusulom "r· 
bjuda ri dl liynnerligen ri.hamJlI fOrUmen! i alvi) Willon. som Axminslcr. m. II . 

um! Ikta orilUlt.li.h ma.ltor. 
DtI Jorn lilllrHulölltr Edtr amok. Dtt ,om pa.,flr Eder / pris, "an Ni alllid Id hos 011, 

ENOELSU:A �~�A�G�A�S�J�N�E�T� D ROTTNINOO. 31-
$Ittt./ldh,,,r/t/U 'lin/il ""dRltifId, III"" Q. akta �"�r�i�(�l�f�l�l�l�/�j�J�~� .. «It 
I "'-(JIta,. �W�f�I�n�1�/�~�"�.� ,...11 111(11"'1111". 11114 ,,,,,,,,ds. j"iJrisllt ... ",a,,(I#'. 

A 1\'1\. A 'J[' Ö Et :E Et % 
�1�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�,�0�1�,�'�'�'�'�'�'�0�1�,�,�"�'�"�1�1�,�,�"�,�1�1�0�1�1�)�1�1�1�'�'�1�1�1�1�1�,�0�1�,�0�1�1�,�,�,�,�1�1�,�"�,�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�'�1�1�1�1�1�"�1�I�"�"�"�"�'�~�'�'�'�'�'�"�'�l�I�l�l�I�m�l�'�'�'�'� 

Ell besök på någon av 
Reslauranlbolagels reslau
ranler skiltl överlyga Er 
om, all de ledas och 
skalas av de bäsla 

FACKl\'I..AN 

NI kan Inte tie enolyck5" 
... h:indel.e i forvag .'. 

T te:kna �~�ä�r�f�ö�r� en för 
:. säkring i god tid . . 

R i •• 

N 1725. 
17327 

All •• 1 .. 

." lOr"l. 
n. .... 

HEIKES FÖRSÄKRINGSBYRA. 

Gynna 

Svcvägeo 31 1• 

Medlemsbladels 
Annonsörer! 

Den obligatoriska �o�l�y�c�l�(�~�f�a�n�s�f�ö�r�s�:�1�k�r�i�n�g�.�:�:�n� 

ror E d e r porlJonal ordnOl.5 pi bäsla säll genom 
all inlå lom delägare i 

OMSESIDIGA OLYCKSI'ALLSfÖRSAKRINGSBOLAGET 

LAND OCH SJÖ 
ArbeUjf,vamu elen �f�ö�l�"�$�i�k�r�i�n�g�~�;�n�r�i�l�t�n�i�n�r �.� �E�~�l�·� 

l.r förukrinren I R'ksfDrsiknngsanslallcn. 
9.000 d e l l._ re; 100.000 F6r.lkr.d. 

00 Skytte-o<b .A' 
Sportkostymer 

Endast kvalitetsvdror 

MILITÄR EKll'ERlNGS A.-B. (MEA) 

Stockholms N:o 6. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

20:e årg. 1925. 

Rldlktlonlnl Idrl .. : 

ti l l 
Utdelu gratis 
f Ora n i ngans 

med l emmar 
Anlllarlg utglllara: SVEN SVENSON KlplanrORsrEN SOOERQUISr 

BIrii' J. rll" lll1 108 
Slookholm. T.I. 1(y.117 

.................................... 

leddeianden från Styrelsen) 
• ......... 1 ••••• • ••••••••••• •••••••• 

Ändring av programmet. 

Av tvingande skäl anbefallas fö lj ande ändring
ar i 1rets program. 

27/9 Orienteringslöpning samt tävling- om elae! 
Hultbergs vandringspris (i samband med 
försäkringsmännens tävl ing). 

Vi dare annODS i dagspressen. A nmii lan till 
idrottskom :s ledamöter senast fredagcll den 25 
d:s. 

4/10 Tävling om . Lagprisel» i förening mcd 
handicapskjutning. 
Jelonskjutning. 

Il / lO Fältskjutning (oförändrat). 
18/10 Föreningens siatspristävling. 

Amatörföreningen 35 år. 

Stockholms Amatörförening fyller den 21. den
nes 35 Ar. Föreningen torde varD. en av de äld
sta av huvudstadens idrottsföreningar, lamt den 
enda, som även har skjutning på sitt program. 

dUU.f, 9uld, 
cSttu"r 

Op"rahuset 

Föreningen bildades den 21. september 1890 
på kaJlelse av hr Six lus Sjöberg. 

Skjutning upptogs pA föreningens program 
1899 på förslag av db. löjtnanten G. Drake. 

År 1903 ingick föreningen till Kungl. Maj :l 
rned anhållan att få utbilda landslorrnsbefäl, var
efter föreningen följande Ar kunde anordna den 
första landslormsbefälskursen i Sverige . 

• 
Styrelsen föreslår alt föreningens JS-lriga till

varo bugfästes med en enkel 

klubbafton med damer 

i samband med prisutdelning efter 
skj utningen fredagen den 23 oktober 
rang Fenix festvåning. 

Samlini! kl. 8 e. rn. 

statspris
refi taU-

Styrelsen vill uppmana föreningens medlem
mar all intressera sig för denna klubbafton (den 
enda för vintern) och talrikt infinna sig, medta
gande vänner med damer. 

Altanen torde draga en kostn.ad av högst 6 kr. 

Nyinvalda medlemmar. 

Den 12 �Q�u�~�u�s�l�i�:� 

Johnsson, John. adr. Lewins Strlhattrabrik , 
Stockholm. 

fo1esterton. C. J., tjänsteman, Observatotiegatan 
22, o. b. 

!7lY ... ,.r""'I" 
daho6$lorg f 
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Sjöbohm, J. H. C. G., kapten, Runebergsgatan 9, 
4 tro 

Den 14 �s�e�p�t�~�m�b�e �r �:� 

Andersson. K. A. H .. Döbelnsgatan 55. 
Borin, G. L., köpman, Falugatan 22. 2 tr. 
Gummesson, G.. banktjänsteman. ÅsÖsIatan 

41 C, 1 Lr. 
Jonsson. J. E. R, kontorist, Skepparegatan 28. 
Li ndh, Axel. banktjänsteman, Brahegatan 22. 
Lundborg, B. H., civi lingenjör, AJströmerg. 22. 
v, Malmborg. N. A. R., fänrik. 
Mi ld, C. G., studerande, Narvavägen 32. 
Nordenfch, 0" med. kand., Karlaplan 6 
Södcrqvist, F" försäkringstj änsteman, Kommen-

dörsgalo.n 44, n. b. 
T hulin, F. G" civil ingenjör, Sibyllegatan 4n. 

.91ledde/alldell 
från 

Skjutkommitten 
�\�.�_�~ �-

Program vid S. A. F.s statsprisskjut
ning den 18 oktober 1925. 

Huvudakjut nl ngar. 

För J. klossen. 

En precisionsseri e och en till ämpnin,:!sseric 
mol halvfigur, båda serierna på 200 meters II V

st!l.nd. 2 provskott äro medgivna före preci
sionsseri en. 

För Il . klassen. 
En precisionsserie och en tiJIämpningsserie 

mot halvfig ur. båda seri erna pi 300 meters av
stAnd. 2 provs kott äro medgivna före preci-
sjonlserien. 

För UI . klassen. 
En hastig precisionsserie och en tillämpnings

serie mol halvfigur. bäda serierna på 300 me
ters avstAnd. 2 provskott äro medgivna före 
dcn hastiga precisionsserien. 

�~ �~ �~� 

Till skjutninJ.! av de fyra skotten i liggande och 
knästbnde ställning i vanlig precisionsserie an
slås för I. klassens skyttar för vardera ställning. 
en cn tid av högst -4 minuter, för Il. klassens 
skyttar 3 minuter och för de två skotten i sll
ende ställning för I. klassens skyttar högst 3 
minuter. för II. klassens högst 2 minuter. 

Till skjutning av hastig precisionsserie A 300 
meter ansl55 högst 3 minuter. 

Till skjutning av tiJIämpningsserie, bestående 
av 10 skolt. 5 i liggande och 5 i knästående 
sIäIlning, anslås en tid av för 1. och I I. klassens 
skyttar 5 minuter och för I II . klassens skyttar 3 
minuter. 

Till II I. klassens skyltar utdelas lit en sil ver
medalj för uppnådda 82 poäng och li ten brons
medalj rör 75 poäng. samt till II . klassens skyl
tar lit en silvermedalj rör uppnådda 80 poäng och 
l il en bronsmedal j rör 70 poäng. 

Extru!tjutningar . 

Tävling A. 
(rör skyltar tillbörande 1. klassen.) 

En serie om 5 skott på 200 metel"s a\'StAnd. 
skjuten inom en tid av 3 minuter, tiden för ladd· 
ninl! och skjutställnings intagande inberäknad. 

Mål : lO-ringad precisionstavla, 2. provskott. 
Insats 2 kr. 

Tövlinj! 8-
Iför skyttar tillhörande II. och IlI. klasserna.} 

En serie om 10 skott i valfri reglementerad 
skjutställning på 300 meters avstånd, skjuten 
inom en tid av 5 minuter, tiden för laddning och 
skjutställnings intagande inberäknad. Mål: 20-
�r�i�n �~�a�d� precisionstavla. 2 provskotl. Insats 3 kr. 

Prislörclel";,,g: A. IL. klass, B. Hl. kl ass sil ver 
och guld. C. Mtisterskapsklass. 

Täufinj! C. 
Iför skyttar ti llhörande II. och ll I. klasserna.} 

Högst 6 skott mot ringad lredjedelsli1!ur på 
300 meters avstånd under en tid av 1 minut. Lilt
gande färdigställning. Insats 3 kr. 

�P�r�i�s�/�ö�r�d�~�/�n�"�,�,�:� A. Il. klass. B. 111. klass, och 
mästerskapsklass. 

�T�ä�u�l�i�n�~� D. 
Iför !kyltar tillhörande n. och III. klasserna.) 

En serie om 10 skott, varav 5 i liggande och 
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5 i. knästående ställning, på 400 mekrs avsllnd, 
�~ �k�l�u�t�e�n� inom en tid av S minuter. tiden lör ladd· 
ninl! och skjutställnings intagande inberäknad. 
MAI: S-ringad precisionstavla. 3 provskott. Insals 
J kr. 

fl denna skjutning äga I. klass skyllar del
taga enda.st för tävlan om Fä.rngrenska vand
�r�i�n�~�s�p�r�i�s�e�l�.�)� 

�P�r�;�s�/�ö�r�d�e�f�n�i�n�~�:� A. Il. och III. klas . B Mäster
skapskiass. 

Mästerskapsskjutning. 
De 12 skyltar, som i huvudskjutning klass III 

guld uppnått del högsta poängantalet, fi ro be. 
rättigade all deltaga i denna tävlan, som tillJ.!år 
s. lunda: 

aj Dc 12 sky ltarna sk juta en vanli g och en 
hasti g precisionsserie, båda serierna på 300 me· 
ters avst! nd mol S-ringad precisionstavla. 2 
provskott. 

bJ De 6 skyttar, som i aj nått högsta samman
lagda poängantalet, tävla ånyo med en �h�a�s�t�i�~� 
precisionsserie mot S-ringad precisionstavla på 
300 meters avstånd. 

e) De 3 skyttar, som i a) och b) nålt h6gsta 
sammanlagda poangantalet tävla ånyo med en 
vanlig precisionsserie mot S-ringad tavla p 300 
meten avstånd. Därvid ansl5.s en lid av: för lig
Sfande och knästående ställning, vardera 3 min. 
för stående 2 min. 

Allmänna bestämmelser. 
l) Anmälan tin tävlingarna äger rum A norra. 

banan vid Kaknäs: tävlingsdagen kl. 9- 9,30 f. 01. 

Elt er anmälningstidens utgdng mattaRu icke 
migon anmälan, dd lollning omedelbar t töre/ages 
lör indel ning i skjutfag. 

2) Berätti gade alt deltaga i slntsprisskj ut
ningen äro endast de skyltar, som under rel 
lossat minst SO protokollf örda skarpa skotl och 
icke under A.ret inom annan skytteförening sk ju
tit sig anslagsberättigad. 

3) Varje deltagare skall erlägga en anmäl
�n�i�n�g�s�a�v�~�i�f�t� av 1 kr. 

4} Skylt, som icke infinner sig vid upprop av 
det skjuLIaS!. han blivit tilldelad, är icke bcrii lti . 
gad alt deltaS!a i tävlingen; erlagd insats lter· 
betalas därvid icke. 

S} Skjutningarna utföras enHgt bestämmelser· 
na i 1925 års skjutpTogram, varvid följande säl"
kilt torde bcmärkas: 
Endast gevär av fastställd �a�r�m�~�m�o�d�e�l�l� m 96. 

med oförändrade siktmedel få användas. 
Gevärsremmen får användas som !llöd för ge

väret under förbehåll alt den iir modellenlig och 

att den icke lossas från någon av sina fbtpunk
ter A gevärel Konstgjol"da gevärsstöd fl ej an· 
vändas vid något slag av skjutning. Som dyliko 
konstgjorda stöd räknas bl. a. alla i kläder in . 
sydda eller �p�.�~� annat sätt anbringade. dsom stöd 
vid skjutningen avsedda fasta eller lösa före.mAl 
(patrongördlar, väskor och kikarfordrai etc.). V,
dare får stöd ej anbringas under vristen i knä
!llcnde ställning. vilken icke f1r utbytas mot sit
tande (sätet får ej stöda mot marken). 

Tidmätare för bedömande av eldhastigheten U, 
icke användas. 

Efter slulad serie skall ovill korligen io.k ttaJ!as, 
all patronerna icke lämnas kvar i magasinet ell er 
pntronläget. 

6) t samtli ga �e�x �t �r�a�t �ä�.�v �l�i �n �~�a �r� crMll er 1/3 av 
dclto.S!arna pris. 

7) Den som icke stäl1er sig ledarens föreskrif 
ter eller utfärdade bestämmelser ti ll efterrättel· 
sc, uteslutes från tävlingarna. 

8) Ledare för tävlingarna är $kj utchefen. 

Jubileumsskölden, 
vår förenings vackraste vandringspris, har vid 
tävling den 30 augusti för Aret erövrats av Bo 
GyJJensvärd med 355 poäng. Närmast kommer 
J. F. Lagergren med 347 poang och Kurt Sten
port med 346 poäng. 

Pl gruod av det vid tävlingen rådande blbiga 
vädret blevo resultaten över lag betydliltt sämre 
än vid f jollrets tävling. 

Riksskölden. 
S. A. F. dci tog i RikssköldstävlingclI med fyra 

grupper, vilkas resultat blevo föl jande: 

Grupp / . 
B. Gyllensvärd ........... 98 + 40 138 p. 
A . Elmqvisl ............. 90 + 4S = 135 p. 
J. F. Lagergren .......... 95 + 35 -= 130 p. 

S,. 403 p. 
Grupp 2. 

Svcn Perman . . ..... .. . . . 96 + 50 146 p. 
K. A. Pelerson .......... 91 + 40 131 p. 
Harry F dman . . . . .... . .. 83 + 45 128 p. 

S,. 405 p. 
Grupp 3. 

F. Weidland .. . .. . ...... 91 + 40 131 p 
E. H.llsten . ... ......... . 85 + 40 = 125 p. 
E. H.ik • . . . .. . ....•. . .. . 88 + 35 123 p. 

S,. 379 p. 

K O P 
..... �"�"�~�"�' �"� .. �,�"�"�'�~�,�,�,�.�,� 

Teltlon: KOL , A NTRACIT och KOKS 
A.-B • 

N.mn." rop 
(nJ" L A V E: N S KOLIMPORT ... """., .. ,,,, ... ,, ... ,,,.,,, .... """"", .. ""","', ,,,, 

OCH NI B '-IA NCJ.JO 
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Grupp 4. 
H. Malmrors . . .......... 84 + 45 = 129 p. 
A. Flygare .............. 85 -+ 40 = 125 p. 
B. IverUJ ...... .......... 15 + 40 = 115 p. 

S" 369 p. 

J. �F�a�r�n�~�r�e�n�.� hederspris för bästa sammanlag
da individuella resultat vid föregående års och 
rels tävlinj:! har tillfallit A . Elmqvist för 147 p. 

+ 135 p. = 282 p. 

Tredje träningstävlingen, 
som försiggick den 30 augusti, lämnade följande 
rcsultnt : 
J. F. LllgcrJ!rcn ....... .... 50 + 45 = 95 p. 
K. A. �P�c�h�~�r�s�o�n� ,., ...•..... 47 + 45 = 92 p. 
B. Gyllcnsviird ........... 42 + 50 = 92 p. 
E. Hcikc .......... ...... 47 + 40 = 81 p. 
A. Elmqvist .............. 42 + 45 = 87 p. 
H. Malmfors ......... : .... 38 + 45 = 83 p. 
A. �F�l�y�~�.�.�.� • •.•..•........ 40 + 40 = 80 p. 
E. G. H.IIg,.n ..... ....... 42 + 30 = 72 p. 
S. HOllbe,g .........••.... 39 .L 30 = 69 p. 
E. Hessler •.......•.. .... 40 -+ 25 = 65 p. 
G. Mossbe,g .............. 27 �~� 35 = 62 p. 

Handikaptävling om "lagpriset". 
S. A. F:s .ista skyttetävling (or het. handi· 

kaptävlingen om . lagpriseb, äger rum den 4 
oktober. Berättigad aU deltaga i tävlingen är 
varje medlem av föreningen, som tillhör skjul· 
klasserna 11 ell er IU och som före lävlingsdagen 
skjuti t ett hestämt antal serier. 

Att observera är, all tävlingen är avgiftsfri 
samt all all a deltagare genom handikapbesläm. 
melserna kunna anses hava samma utsikter till 
plcering i denna tävling. 

Stadgarna. för . Lagpriseh återfinnas i före. 
ningens �t�ä�v�l�i�n�g �s�p�r�o�~�r�a�m� för äret (sid. 22-25). 
Läs stadgarna och kvalificera Eder för delta· 
gandel 

Spegeln 
t. Q. ID. den 30 augusti. 

Artolsdiplom. 
Ekman, A . B. •... . . 48, 48, 47 + SO 
Elmqvist, A. ....... SO, SO, SO + SO. 50. 45 
Eriksson. Fritz ..... 41, 41. 41 + 
Eriksson, Gid. ...... 49, 47. 47 + SO, 45. 45 
Flyg .... A. .... .... 49. 47, 46 + SO, SO, SO 

�-�-�~�~ �~� 

Fornan, H. ........ 46 + SO, 45. 45 
.,- SO Fämgren. J ...... . . 

Gyllcnsvird, Bo ... . 
Hafström, G. .. .... . 
Heike, E .•......... 
Hellberg. Sigurd ... . 
Hellgrcn, E. G. .. .. . 
Hellsten, E ........ . 
Hessler, E ......... . 
Hj älmström, Ivar .. . 
Hollberg, Sven ... .. . 
Iverus B .. ... .. ... . 
Jennel, E ......... . 
Kjellcr, K. H ...... . 
KrusenstiernlJ, A, .. . 
�L�a�l�!�e�r�~�r�e�n�,� J. F .... . 
Malmfors, H . .. .... . 
�M�o�s�s�b�c�r�~�,� G ....... . 
Mossberg, R ....... . 
Nilsson, Nils ...... . 
Perman, Bertil .... . 
Perman, Sven ..... . 
Peterson, K. A ..... . 
Rudberg, Inge ..... . 
Stenport. Kurt ... . . . 
Stenport, Tor ..... . 
Söderlind, Richard .. 
Söderström, E. . . .. . 
UlU. To, ......... . 
Weidland, F. . .. .. . 

SO, SO, 49 + SO, SO, SO 
47 + 
SO, 49, 49 + SO, SO. SO 
47, 46. 46 + 45 
46 + 
48, 47, 47 + SO, 45, 45 
49, 49, 48 + SO, SO, SO 
49, 49, 49 + SO, SO, 45 
49, 47. 47 + SO, 45, 45 
48, 47, 47 + 50, SO, 45 
48, 47, 47 + SO 
47 + SO, 45 
48, 48 + 50, 45 
50, 50, 50 + 50, 45, 45 
50, 49, 49 + 50, 45, 45 
49, 48, 47 + 45, 45, 45 
46, 46. 46 + 45, 45, 45 
49, 47, 46 + 45 
49, 48, 48 + 50, 45 
SO, 49, 49 + SO, SO, 45 
SO, SO, SO + SO, SO, SO 

+ SO 
48, 48, 48 + SO, SO, 45 
47 . + 
49, 48, 48 + 
46, 46 + 

+ 45 
47, 46, 46 + 45, 45, 45 

Skytlemärke av guld. 
Albed, F. ......... 46, 46 + 
Häggiund, O. ....... 46 + 45, 45, 45 
Svedmark, B. .... . .. 46 + 
Tcngslrand, A. W. .. 47 + 
Victorin, Fredr. ..... + 45 

Skytlemärke av silver. 
Bcq;fmnn. W . ....... 46, 44, 42 + 35, 35 
�E�d�~�n�,� Johan . .... ... 48, 43, 41 + 35 
�E�n�~�.�l�h� .. dt, A. ..... 42 + 
Fredborg, Thor .. . .. 40, 40 + 
Hillbe,g, E. ........ 47, 46, 43 + 
Undr.I1, C. G. ...... 44 + 
MHd, A ............ 41 + 
Severin, G, .... ..... 40 + 50 
Sjöstrand. Nils ..... 47, 47, 46 + 35, 35, 35 

Skyltemärke av bron •. 
Arvidsson, E. ,...... 45, 45, 42 + SO, 35. 35 
Jonsson. Willy ... .. 44, 41, 40 + 
KOllbe,g, M. ....... 41 + 
�R�;�n�g�d�~�n �,� H. F. ..... 40 + 
Rosenblad, Harry ... 44, 44, 44 + 40 
�A�h�l�~�n �,� P. O. ....... 44, 40, 40 + 30 

____ �~�~�~�S�T�~�O�;�. �C�;�. �K�;�;�. �H�;�;�. �O�.�;�.�;�; �L�M�S� AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 5 

Claes Hultbergs vandringspris. 

Om deita nyuppsatta vandringspris tävlades 
(ör första gången den 2 augusti - med <:n svensk 
huvudskjutning som inledning. 

I) B. lverus ............ 13 poäng 
2} Rich. Säderlind ...... 63 • 
3) E. Pettersson .... _ .. , 51 • 
4) N. Sjöstrand . ....... 55 • 
6) F. Weidland ........ 55 • 
7) J. 8lix .............. 33 • 

Den t 1 augusti fortsattes med simning SOO 
meter i Tranebergsbadet. Tyvärr kunde icke 
samtliga anmälda fullfölja, varför tävlingen för. 
lorat en del i intresse. 

t) l. 8lix .. _ .. .. .. 12 min. 49 s. 
2) Ricb. Söderlind. . 13 • 38,5 • 

3) E. Pettersson. .. 14 " 25 . 
4) F. Weidland 15 . 

Ställningen är nu: 

1) R. Söderlind ......... . 
2) I. BI", .............. .. 

plats 3. 
• 5. 

3) E. Pettersson ......... . • 5. 
4) F. We.idland _ ........ . • 7. 

Den sista grenen, �o�r�i�e�n�t�e�r�i�n�g�s�l�ö�p�n�i�n�~�,� gAr dcn 
21 sept.. och då får ingen utebli. Föreningen 
har samtidigt sin ordinarie orienteringslöpning. 
Samlingsplats m. m. kommer senare aH angivas i 
dagspressen. 

Simning 200 meter. 
Seniorer: l) I. Blix ........ 4 min. 12 8. 

2) E. Heike _., ... 5 • 
Oldboy ... 1 ) Rich. Söderlind 4 • 16 • 

2) A. Aminoff .... 5 • 16 • 
3) E. Löwenhielm 5 • 30 . 

10,000 meter. 

Milloppet - det s. k.. . t1lamodsprovet. 
som löptes den 4 d:s i halvmörker. gav följ a.nde 
resultat: 

Mästerskapstävlingarna i allmän idrott den 22-23 augusti. 
100m. li ngd. kul. Mid. 400 m. 110 m. �d�i�~�c�u�l�l �.� $taf. • p;ut. ISOOm . Poing. 

Seniorer. h"k 

p. ZerJing ........ 12.3 5.71 9.75 1.60 56.6 19. 25.91 2.SO 37.69 4.44,5 5.034 
E. Heike __ ...... 12.3 5.88 9.35 1.60 58.6 19.1 29.87 2.60 37.43 5.30,8 4.860 
C. v. Friedrichs .. 13.6 4.98 8.25 1.35 63.6 22.5 28.05 2.70 35.80 5,42,5 3.171 
I. Blix .. ........ 12.9 5.06 8.87 1.60 63.6 27.25 26.60 

Oldboys A. 
E. Löwenbielm .... 12,4 5.47 8.79 1,40 59.5 23.1 25.62 2.70 29.00 5.09 3.726 . 
F. Dahlgren ...... 13.6 4.91 8.04 1,40 62.7 31.4 22.60 18.74 5,44.1 2.107 
Rub. Söderlind .... 4.63 7.93 
H. Steffenson .... 8.75 1.35 79.5 
W. Söd .. beck .... 14.5 4.01 6.51 
B. lverus ........ 29.80 

Oldboys B. 
A. Aminoff . ..... 14.7 4.63 6.98 1.35 73.5 25.9 19.21> 2.21> 35.08 5.36.8 1.479 

HANSA F örsäkrings-
STOCKHOLM rörelse Aktiekapita) och reeervfond 

Kr, 6,000,000 I de flesta bransoher, 
A 
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Vackra mattor 
i mjuk.a. humouitJu. (lrr' bidn •• I 1.6 •• rad till aU ,in hemmet �d�~� pritlel av vlnne 
och hemtrevnad, .am ea nr cftertl,bar, t detta aYSftDde iro de beriimcb. eIIt,I,1u, 

ARDEBIL.WILTON MATTORNA 
�o�ö�n�~�r�t�r�i�I�f�a�d�e� Tilh-erkade i .00 Wllton·h.lltct eher den betömda ikb. persiska A,d.
bilmatt �i�~� d. fetWlll .u.. IITfer och hel. ut'efl\d, .ldana, aU de tilU.-edutilla. i ... ell 
�m�y�c�:�k�e�t�~�g�l� .t1llda aupr'k men d" OG"'at tunn" Irllutra. till mycht IdlO prinr. 
Den äku. en!felska Ardebil-Wilton "liu I Sto:ckholm ul?lutande av oss. pcnutom er· 
bjuda vi dt synnerligen rikhalllll sortiment I "vII W,ItOD. 50m AxmUlStu- m. n. 

.amt Ikt. orientaU,k. mattor. 
Dd som /iIll,tdu,lill,T Ed., .malt, D,t .om panar Ed,r; pri •• kon Ni atlljtl Id ho. ou, 

ENGELSKA M.AOASINET D ROTTNIN66. 31: 
$b"dillll"fttr' �r�/�~�n�t�l�J� ffNr/IlIIl//4r Ii/Etl' a. lIkt" IIrl""taUlka �~� 
l m"'/Dr, ranllMI' luh "I/o"."",r, ,,//a nuu,ufs!ta fabrikat "p mQt/III'. 

A �~� A 'Il' Ö JR E JR! 
�"�'�'�'�'�'�'�" �'�'�'�'�'�"�'�f�t�I�l�l�H�I�I�I�I�'�!�I�I �'�"�!�I�I�'�'�' �'�'�'�~�'�.�I�I�~�n�u�,�"�"� ... w"""",,,,_"'''''"b,,.,,n,,,,''"""M,m 

Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen 

för E. d o r personal ordnas på bästa säll genom 
all ingå som deläpre i 

Etl besök på någon av 
�R�C�$�~�u�r�a�n�l�b�o�l�a�g�e�l�s� restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
skOlas av de bästa 

OM.SESIDIOA OLYCKSFALLSFÖRS,\KRINGSIIOLACET 

LAND OCH SJÖ 
Arbels.Jivarn.as egen iorsikringsinrillninr· fnil

ler fördkrinlen i RiksförsikrinpomsUllen. 

9.000 dells.re; 100.000 fÖr •• kr ad. 

Seniorer: l} 
2} 
l} 
2} 

H. A. Palmer . .... . 39.18.2 
44.43.1 
42.30.1 
46.34.4 

E. Heike ......... . 
A. AminoH ....... . 
G, Sorin ......... . 

Oldboys: 

1 ar var deltaJ.'!areantalet nägot mindre än vad 
som i vanli ga fall plägar vara [allet, delta bero
ende på all vissa .. långdistansare" redan simmat 
1,000 mtr. för . märket,. och några föreclrai!a alt 
cykla den dubbla sträckan. 

Spänstig oldboy. 

Vid försäkringsmännens tävlingar på Stadion 
den 2. dennes deltog allround-mannen Heike i 
flertalet tävlingar. slag i slag, och placerade sig 
goll. 

Så.lunda: 100 mlr. kl. A. 1 pris på 12.3 
höjdhopp kl. A l pris på 165 cm. 
längdhopp kl. A. 1 pris p1 561 cm. 
discus kl. A. 1 pris på 30.69. 

Vid Idrotl sringens stndiontävliogar i somras 
crövrnde S. A. F:s oldboyslag 2 pris i stafettlöp
ning 5 J!j;{r. ett stadion varv. 

I Inget löpte Löwenhielm, Hörlin , Säderlind, 
Aminorr. Hcike. 

C() Skytte-och 
·A 

Sportkostymer 
Endast kvalitetsvaror 

MILITÄR EKlPERINGS A.-B. CM EA) 

Gynn., 
Medlemsbladels 

Annonsörer! 

__ �~�=�= �~�S�;�;�,�T�,�;�;�O�,�;�;�C�;�;�;�K�I�/�O�L�M�S� AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Serietävlingarna 

Heika. E. •...•.••..•. 
�~�\�·�t�l�l�S�$�O�n�,� S. . ...... . 
Blil[ .. __ .......... . 
Friedrich" C. v. . ... 
Weidlllnd. F. . ...... . 
Eh'in, S ..•......•..• 
Anderuon. E. ..••.•.. 
P.lmer. H ........... . 
lIellaren, E. .. ...... .. 
Stenporl. C. . ........ . 
Si&trllnd. N, , ..•• , .. 
BY l lröm, H ......... . 
Pettc:ruon, E. . ......• 

OIdboYI kl. A. 

Pou, P .•............. 
Lindbohm, E. . ...... . 

derlind. Rub. . .... . 
Lliwenhielm, E. . .... . 
Harlin, H ........... .. 
ROKcnblad, C. G .•...•. 
Dahlaren, F .......... . 
$öd.rUnd. Rich ...... . 
S6derbeck, C. W ... .. 
Ahlaoder. H. F. • •.••• 
Arvidssoa ......... .. 
Mlriim. H ........••.. 
F ri.m.a..n, ii.. .......... . 
S\·edlell. L. E. ...•.... 

Oldboy. kl. B. 

AminoH, A. 
Ål tröm, G ........ " .. 
Nyberg, K ...... .. . .. . 
Fredburg, T .......... . 

100 �~� 

Il.. 
12 

13.3 
11. 

".8 
13 
13.1 
13.5 
14.9 
tJ.1 

13.4 
12." 
13.0 
125 
116 
13.6 
1l.8 
13.!> 
14.4 
15.6 
15.0 
13.3 

13.5 
14.3 
16.1 

H!Sid 
1.60 
1.50 
l.ss 
1.35 
1.35 
155 
1.40 
1.45 
1.50 
1.55 

t.40 

1.'" 
1.40 
1.35 
1.45 
1.45 
I.JO 
1.2,) 
1.20 
1.35 

'''' 1.10 
1.35 
�I�~�'� 

1.35 
1.35 
1.25 

DiscUl 
5357 
47.47 
44 "S 
43.27 
l4.13 
4031 
3235 
3876 

"'., 
�~�4�.�2�4� 

5182 

39.35 
41.34 
�3�9�~�7� 

".85 36." 
3500 
J8.ss 
31.90 
35.78 
31.13 
...65 
29.29 
4100 

36.07 
41.85 
35.97 

Kul. 
18.13 
16.07 
15.11 
I5.JO 

" ... 
lUS 

11,73 

15.57 
14.71 
15.27 
15.95 
14.05 
16.&3 
15.37 
10.49 

".88 
11.96 
14.32 

15.24 

, 12.67 
101.85 
12.10 
11,27 

400 m. 
57.4 
56.2 
64.2 
65.0 
".0 

" .0 

62.3 

60.0 
59.1 
60.1 
60.6 
62.6 
62.7 
66.0 
70A 
71.4 
80.0 

7." 

62.0 

" .8 
71.0 
85.0 

3-ltea 
12.16 
11.90 
10.55 
10.44 

' .42 

12.17 

10.42 
11.50 
11.0J 
10.17 
1G.42 .... 
10.02 
• .25 
8.37 
8.82 

9.75 
9.35 
7,21 

Spjut 
59.os 
52.16 
39.5D 
57.20 
42.14 

68.05 

53.91 

51.60 
32.98 
40.60 
46.15 
48.06 
... 97 
35.118 
47.42 

35J' 
28.80 

53.00 

SO.65 
45.20 
39.44 

1500 m. 
5.13.0 
5.13.D 
5.51.5 
5.56.0 
5.45..0 

5.2,1. 

5.6.9. 

4.54.0 
5.11.8 
5.10.9 
5.11.3 
5.G5.0 
5.51.0 
6.10.0 
5.49.0 
5.44.0 
6.14.0 

5.26.0 
5.55.0 
6.30.0 

U,f<! 
6.05 
5.75 U, .... 
• .ss 

' .00 

4.82 
5.55 

'.32 
5.08 
4.67 

' .80 
4.71 
01 
4.01 
• .os 
• .02 

4.78 
4.40 
3.78 

N:T PI·.iffn 

I " 
2 " 
J '" 

• l4 , 41 

I 
2 
J 

• 
S 
6 
7 
8 

• 
10 

2 
J 

2. 
29 
31 

" 38 .. 
61 .. 
76 
82 

12 .. 
27 

TilYlingllm:t. ,om gynnats av del hirllalllle vider, hava i Ar omfattats med ännu större intreue In vad lom vlrlt 
fllllet tiditl :tre; d lunda hava 18 si. fullf ll ltt .. mUllt" grenlIr - av 31 . tartande. 

Idrottsmärket. 

På grund av aU resultaten frln såväl serietäv
lingarna. som mästerskapstävlingarna äro inför
da i samma nummer, nimligen föreslående. bar 
idr.-kommitlen icke selt sig behöva göra den 
sedvanliga tablån over var och ens resultat för 
idrottsmärket. Dessa synas ju lält av prislis
torna. och de, som avlagt särskilda prov utom 
tävlan, veta ju hur de lyckats. 

Om alla fullfölja de påbörjade proven, kan 
Föreningen komma upp till fjolårets vackra re
sultat, 23 st. fullgjorda prov, 

Sista långdistanssiräekan är cykcliävling a 2 
mil, vilke t prov, tillik a med simningen, näppe
ligen kan avskräcka någon. 

I drottsmärket är en heder för bade den en
skilde medlemmen och föreningen. 

Det är ingenting som bind rar en .. guIdidrotts
man .. aU ånyo avlägga de crforderlil!a proven, 
tvärt oml De äldre behöva motion. och den fa 
de genom att 1r efter år taga idrottsmärket. Där
jämte äro de på så sätt en god förebild för de 
ynl!re idroHsmä.nnen. 

Idr. komm:s ledamöter äro alltid beredvilliga 
all st1 till tjänst som kontrollanter. 

I detta sammanhang vill komm. p1peka, alt 
det enda villkor som är uppsatt för rättigheten 
alt tävla om Harald Forssbergs vandringspris i 
fältskytte är, att vederbörande före lävlingsda
.Ilen skall hava sina prov klara rör .. märket» sA
som det så populärt kallas. 

En vacker höst- eller vinterdafl />Ö" kunna 
locka vem som helst alt deltaga i forbundcts all 
tid välordnade och angenäma fältskjutningar. 

-
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HEDBERGS ANNONSAGENTUR 

(fReklamchef : !Redaktör !K. fll. fRampelt in) 

S to c kholm 

REG ERIN GSGATAN 

86 Tel. Norr 7732 

Atagcr sig 

annonsanskalEnmg tU! 

tidningar, tidskrifter, 

• prolram • • • 
. . 
• 

UIDIIUlnlllllllllnllil!lll1ll1l!B11lmnwlUlllUlmuBnmomnmllDln.IIBIlIDI �1�I�1�I�l�I�I�I�I�U�"�~�-�'�l�l�D�m�_�U�I� iilii_IIIIWpRnUlIIlIIIllffiltWlilMdiiliiiwmmnnn.l 

Ni kan inte se en olycks' 

.'. I,öndellle j förväg ... 
T ec.kna darför en rör
... sikring i god tid ... Annonsera i 

R ••• 
N. 1725. 
11327 

HEIKES FORSÄKRINGSBYRA, 
Sveavä gen 31', 

S. A. F:s 

Medlemsblad 

Al/a slag av försäkringar 
ordnu genom 

Hallmans 
Försäkringsbyrå 
G.nu"lJsenlur fii r H iln SA 0 , FrAmtid.n 

Odengatan 36 •• Telefon Vasa 15674: 

�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�~� 
Wille Hedber,. Tr .• A.-B., Sthlm 1Y25 

Stockhoms N:o 7. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

20:e ärg. 1925. 

I 

Utdellls gfllt{S l'I.d.ktlon.n •• d .... : 

till f6renlngens Ansvarig utgivare : SVEN SVENSON 
K.plln rORS1 I!N SOOERQUIS 

BI'I" J.,I'II.t.n 108 

�S�t�o�c�~�h�O�I�'�"� hl. �'�~ �1 �7� 
mod le mmar 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vid styrelsesammanträde den 2611 invAldes 
Idl,ande nya alitwa medlemmar: 

Persson. B. C. R .. Med. stud .. N. Mälarstr. 12. 
Si!!S!e, I. H., Med. kand, Artemi .. vägen 7, Vitr. 

tan. 

MEDDELANDEN ' 

• FRÅN 

• 

Idrol1s
kommitten 

Cykel den 20 sept. för idr.-mArket. 

Seniorer: I) S. Svensson. 48.51: 2) E. Hcike. 
SO. 10. 

Oldboy" II B. Lundbo,g. 46.17: 2) G. �L�.�~�.�,�·� 

qvh.t, 48,-; 3) C. G. Rosenblad, 49Ab. 
Tiivlinllen försvårades av hård bldst. 

Orienteringslöpning den 27 sept. 

Starl: Länna Gard. Drevvikcn: kontroll: nord
östra hörnet av Mörtsjön; mål: sydligaste delen 
av viken vid första "g. i Magclugnen . 

Resultaten blevo utmärkt goda på den 12 km . 
långa banan - fågelvägen. 

Seniorer: If S. Svensson, 1,55,12: 2) I. Blil(. 
1.59,16: 3)5. Edström. 2.06.21; 4) E. Pettersson. 
2,11,50. 

Oldboys A: I) E. Lindbohm. 1.56.10; 2) R. Sö· 
derlind, 2,53,45: 3) H. F. A.hlander, 3.10.04, 

Oldboys B: I) A. Aminoff. 2.13.21: 2) K. Ny
hc,g. 2.21.37. 

J samband med denn n orienlerinj! �~�i�c �k� sisla 
grenen i tävlingen om Dir. Claes Hultbergs vand
ringspris. De tidi gare grenarna hava varit skjut
ningen, stalens �b�u�v�u�d�s�k�j�u�t�n�i�n�~� samt simning 
500 meter. Idrottschefen aktade icke för rov all 
hemföra priset för årel med segrar bAda i sim
ningen och orienteringen, och är därmed vand
�r�i�n�~�s�p�r�i�s�e�l�s� förste innehavare. 

Resultat: I) I. Blix . plalssiHra 5; 2) R. Söder. 
lind. plalss. 6: 3) E. Pettersson. plat.ss. 1. 

På grund av diverse motigheter kunde icke öv. 
riga slartande fuJlIölja hela tävlingen 

Fö,bundets orientering om D. M. 

\'ar i Ar förlagd till Roslagen. Slart i Munktorp 
intill Sro Angbatsbrygga. 

Med tanke på jusl firat jubileum och stolta 
traditioner lade amatörerna beslag på I. och 3. 
platserna i oldboys-klass Il genom hrr F ryd6n 
och Nyberj:!. Tiderna blcvo resp. 1.43.48 och 
1.53.59.9. Banan var en dryg mil fttgelviigen, 
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I. f . K. Kamraternas orientering 

i Soruodaterrhngen - budkavlelöpning för 3· 
manna lag _ den t 11 blev en särdeles p frest. 
ande och spannande löpning. Seniorer och old· 
hoys löpte tillsammans och amatÖrernas lag in· 
kom som n:r 35 av 55 startande. Banan var 
dry.l!a 3 mB och tiden blev 8.05,15. I lagel löpte 
E. �F�r�y�d�~�n�.� K. Nyberg och H. F. Ahlander. 

Villkorsmedaljer. 

Brons. 

100 mi r: S. Elvin, 13 sek. 
Höjd : C. G. Rosenblad, 145 cm. 

S. Elvi n, 155 cm. 
E, HeJIgren, 150 cm. 

Längd: E. lindbohm. 555 cm, 
Rub. Söder lind, 532 cm. 
C. Y. Friedrichs, 210 cm. 
E. Lindbohm, 1150 cm. 
Rub. Söderlind. 1103 cm. 

Stav: 
l-steg: 

Spjut: C. v. Friedrichs, 57,20 cm. 
Discus: N. Sjöstrand .. 51.82 cm. 

G. Lastetvisl. 51,02 cm. 
H. Palmer, 45,24 cm. 

Kula: C. G. Rosenblad. 16,83 cm. 
Simning 1000 mir: 

C. Sten porl, 23,40,3 min. 
Cykel' 20.000 m.: L. E Svedfelt, 43,15 min. 

Junior. 

100 mir : E. Wäermö. 12.8 sek. 
Höjd: E. Arrvjdsson, 140 cm. 
Längd: E. Wllermö, 511 cm. 
Spjut: E. Wiic rmö, 51,06 cm. 
oiscus: E. Arf vidsson, 42,65 cm. 

B. Lundborg, 42,92 cm. 
Cykel : 20,000 m.: B. Lundborg, 46,17 min , 

Vi ll korsmeclllljerna skola lösas sålunda:. . 
silver med kr. 3: -, brons med kr. 1: SO, Jumor 
med kr. O: 15. 

För att medaljerna j tid skola hinna �i�o�r�~�n�i�n�g�
.l!öras torde den, som önskar lösa sin �m�e�~�a�l�J�,� �s�n�~�
rast underrätta idr.-komm.-se.kr. Avgtflcn bör 
vara erlaJtd före Arssammanlrädet i februari. 

Idroltsmärket. 

Fullständiga prov hava hittills avlagts av: 
A. Aminoff. Bronsmedalj. 
I Bli.s:. För guldmärke. 
G. Borin. Guldmärke. . 
E. Heike. Guldmärke. 
H. Frimnn, (Av lagt proven i 17 år. Har eröv-

rat S, A . F:s guldmedalj,) 
G. Lagcrqvist. Guldmärke. 
B, Lundborg. Guldmärke. 
E, Löwenhielm. (Av lagt proven i 16 år ,) 

. �~�y�l�c�n�.� FÖl guldmärke. 
H. Palmer. För silvermärke 
P. Poss. förgylld snvermedalj. 
C. G. Rosenblad. Guldmärke. 
S. Svensson. Bronsmedalj, 
L. E. Svcdfelt. Bronsmedalj. 
C. Stenport. Silvermärke. 
E. Wäermö, Bronsmärke. 

Alla oldboys som erövrat guldmärket i Ar 
torde snnrast insända åldersbevis till idr,-komm.
sekr. 

P. Poss hRr sommar bl ivit simmagister -
si lver. 

Harald Forssbergs vandringspris rör idrott och 
ky tl e erövrades för andra gången vid Förbun

dels sista fältskjutning för i 1r av Harry Friman 
med 16 träff. 

Nästa Af" får allt "något göras ... om ej priset 
skall sluta sin vandring. --

Skidlävlinl!ar och pro\' för idrottsmärket kom
ma att anordnas 11 Dagens Nyheters mä.rkesoo
na vid Frösnnda l 

2 mil söndagen den 11 jan. 1926 med start kl. 
9 f. m, 

3 mil söndagen den 31 jan. 1926 med start kl. 
9 I. m. 

I händelse a\' otjänlig väderlek eller annat 
förhinder komma vidare meddelanden aU läm
nas �~�e�n�o�m� dagspressen. 

.971eddelollden 

Skjutkommitten 
\.. 

Stockholms skytteförbunds tävlingar. 
Amatorerna på frammarsch. 

Vid de tävlingar, som under hösten anordnats 
av Stockholms skytteförbund, ha mA.o$!a goda 
placeringar nåtts av våra skyttar, tydande på en 
begynnande uppryckning inom f?rening.en. Så
lunda. kunde vi vid fö rbundsskjulmngen Vid Stora 
Skuggan den Il september i huvudsk jutningen 
notera en tOO- och 2 stycken 99-poängare av 
resp. A. Elmqvist, S. Perman och A. Gyll enkrook 
samt dessutom ytterligare 3 resuHat på 90 poäng 
och dii röver, förutom en mängd priser i extra. 
tiiv lin r,arna, 
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Även j fältskjutningarna hava vi att anteckna 
cn hel del utmärkta resultat av bland andra Elm
qvist, Perman, F riman, Lagergren. Gyllensvärd, 
Malmlors och lverus. Främst bör kanske nämnas 
Elmqvists seger i skjutningen den J J oktober med 
dagens högsta resultat eller 29 triffar av 30 möj
Ii.l!a Icke mindre än 9 skyltar ha\'a skjutit sig 
berättigade att deltaga i tävlingarna om mäster
skapet i fältskjutning. det största antal som nA. 
IlOnsin frän vår förening förekommit i denna täv
ling. l grupptävlingeo ha vi genom jämna resul. 
fat vid sammanläggning av platssiffro rna vid 
re Is samtliga tävlingar natt 4:de plats framför 

sådana föreningar som Svea Livgardes Under-
off icerare. Kungsholms Skyttegill e och Skarp
skytteföreningen. En �~�å �n �g� hava vi erhållit nalll n 
å vandringspriset ... ö rl ogsskepPch., varom tävlas 
j t! uldkl assen, där de 4 bästa resultaten frlln 
varje �r�ö�r�e�n�i�n�~� räknas. 

Föl jande utdrag ur prislistorna från dc olika 
tävlin$!arna visa samtliga bland pristagarna före
kommande amatörer (siffran anger 3. Dris o.s.v.l. 

Förbundstävlingarna den 13 �s�~�p �.� 

�H�u�u �u �d�s�k�i�u�l�n�i�n�g�~�n �.� 

Klass III guld. 
3. A. Elmqvist 100 p.i 5. S. Perman 99 p., 

11 A. GyllenkrOllk 99 p ; 52. P. Palen 91 p.; 
68. E. G. HelIgren 91 p.i 72. K. A. Peterson 90 p, 

Klass IL 
45, G. Severin 64 p. 

Veteranklassen. 
3. C. G, Boivie 80 pr. 

Täul ing A. 
K lass III $.!uld. 

25. S. Perman 97 p.; 32, A. Gyllenkrook 97 
P,i 37. Gid. Ericsson 97 p.; 96. H. Malmfors 94 p. 

Klass III silver. 
18. E. Pettersson 93 p.i 25. F, Victorin 91 p. 

Täuling B. 
63. S. Perman 178 p.; 103. K. A. Pctt:rson 

114 p. 
Täuling C. 

12. A. Elmovist 46 p.; 15. B. Gytlensvärd 46 
p.i 29. K. A . Peterson 44 p.; 39. J. F. Lagergren 
44 P,j 54. E. Hessler 42 p. 

Täuling D. 
11. B. Gyllensvärd b/51; 29, K, A , Peterson 

6/47: 33. A. V, tnarson 6!45: 38. Gid. Eri csson 
6/44; 66. H. Malmfors 6/32; 77. A, Gyllenkrook 
5/46; 82. F. Weidland 5/42; 84. H. Friman 5/41; 
95. G. !)everin 5139; 96. A . Elmqvist 5/39. 

Fältskjutningarna dM 11 oklobflr : 
Mästerskapsklassen 

17. S. Perman 24 träffar. 

Klass III guld. 
I. A. Elmqvist 29 Ir.; 4. H. Friman 27 tr.; 

5. J. F. Lagergren 21 k; 20. E. A . Ohlsson 24 Ir.: 
29. B. Iverus 23 tr.; 35. F. Weidland 22 tr 

Klass III silver och klass II. 
37. F. Albert 18 träffar. 
Mästerskapsfordringar: 23 träffar. 

S. A. F:s hederspri s: J. F. Lagergren, 

Den 8 !/uouember. 
Mästerskapsklassen. 

5. S. hrman 26 träffar. 

Klass III guld. 
3. H. Friman 27 l r.; 41. H. Malmfors 22 tr.; 

43. A. Elmqvist 22 lr. 

Klass III silver och klass II 
13. Y. ilsson 23 trärlar-. 
1tisterskapsfordringar: 23 träffar. 

S. A. F:s hederspris: Y. Nil sson 

Den 22 november: 
Mä Iserskapsk lassen. 

3. B. Gyllensvärd 28 tr,; 14. S. Perman 25 tro 

Klass II I guld. 
9. B. Iverus 25 tr.; 15. A. Elmqvisl 24 Ir .; 

27. H, J'.t almfors 23 tr.; 47. G. Mossberg 22 tro 

Klass III silver och klass II. 
26. E. Wahlström 20 tr.i 28, y , Nil sson 20 tr.; 

53. E. Pettersson 17 tr. 
Mästerskapsfordringar: 23 träffar. 

S. A. F:s hederspris: B. Gyllensvärd. 

Fjärde träningstävlingen, 

som ägde rum den 20 september, lämnadc 'öl· 
jande resultat: 

1) K. A. Peterson % p.; 2) A Elmqvisl 87 p.; 
31 S. Hollb .. g 84 p.; 41 J F. �L�a�g�.�r�~�r�.�n� 84 p.; 
5) B. Gyllensvärd 83 p.; 6) H. Malmfors 82 P,j 
7) E. Hessler 72 p. 

Tävlingen om Kaknäspokalen 

höll s den 20 september. S. A. F. delt oJ.! med 
följande 5.manna,lfrupp: S. Permnn, K. A. Pe
terson, J , F. Lagergren, B. Gyllensviird och A . 
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Elmqvist. laget placerade sig på 4:de plats. 
Segrare blc\o i år liksom föregaende ir Svea 
livJtardes Underofficerare. Bästa individuella 
resultat nådde S. Perman. S. A. E, med 98 
�p�o�ä�n�~ �.� 

Lagtavlingen den 4 oktober. 

La.lf \ . E. Peterson. F. Victodn. S. �H �e �l�l �b�e�r�~�,� 
297 p. 

,. 2, E. Hcssler, A. B. Ekman. B. Iverus. 
286 p. 

• 3. G. Mobcrlt. F. Weid land, S. Hollber,l!. 
285 p. 

• 4. E. Hcikc , Gid. Ericson, J. Slenie, 280 p. 
• S. P. �P �a �l �~ �n �,� E. Jennel. E. Hessler , 280 p. 

6. K. A. Peterson, K. Stenporl. H. Malm· 
fors. 219 p. 

7. A. Elmquist. I. Hj elmsiröm. R. Söder
lind, 273 p. 

8. A Flygare, E. G. He:lIgren. C. G. Lind. 
r.ldl . 273 p. 

9. G. Bjurling. H. Friman. R. Mossberg. 
258 p. 

De båda individuella prisen för bästa resultat 
utom se$!rande lag tilllöllo : P. Palen för 101 p. 
och G. BjurlinJl för 100 p. 

Stats pri ss kj u tn ingen. 

K. A. Peterson mästerskytt. 
Då det vor omöjli!-l:t alt erhålla markörer de. 

söndn.'!ar, som I1di nsnde in till östgötakri,:):ets mn
növervecka, hade föreningens statsprisskjulnint! 
mAst uppskjutas ända till den 18 oktober. Trots 
den sena tidpunkten hade emellertid vid anmäl 
ningstidens ulgång icke mindre än ett sexl iotal 
medlemmar infunnit sig för tävlan i de ganska 
omfattande skjutningarna. 

Likl'om under de senaste åren anlit ades fri
villiJ.!a krafter för protokollföring, som skjutst,,
tionsbef51havare och i expeditionen, och man 
kunde med glädje konstatera en allmän villighet 
hos medlemmarna att hugga i. 

ågra topp-poänger- nåddes icke under da
gen, om man undantager A. B. Ekmans 197 po
äng i 10 skott IigJ!andc mot 2O-ringad tavla. Me
delgoda resultat voro däremot förhärskande. 

Efter dc förberedande omgånJ!arna i mäster
skapstävlingen kvarstodo . Bo Gyllensvärd och 
K. A. Peterson med 140 poäng samt A. Elmqvisl 
med 138. Sel!ern hemfördes av K. A. Peterson 

Med anlednini! av S. A. F :s 35-årsjubi leum 
hade ett ti ll föreningen skiinkt gevär uppsatts alt 
tillfn Il a da.!!ens bästa sky t t. Delta erövrades av 
Bo Gyllensvii rd. Prisfördelningen i övril!l fram
går av nedanstfIende resultatförl eckning. 

Huvudsk;ulning. 
Klass l. 

I . . G. ordenson 79 p., hederspris; 2. O. 
ordenfC'Jt 79 p .. skal; 3. P. O. Ahlen 18 p .. skål. 

Klass II. 

I. F. Söderquist 58 p., hederspris; 2. C. G. 
Lindfeldt, 56 p., skål. 

Klass III silver. 

I. A. W. TenJ!strand 92 p .. hederspris; 2. Einar 
Petersson 72 p., sk I; 3. O. HäggIund 70 p .. skål : 
1. Yngve Nil sson 65 p., skål; 5. E. Wahlström. 63 
p., sk 1. 

K llt ss 111 guld. 

I. T. Mo thnndcr 94 p., hederspris: 2. H. Kjel 
ler 88 p., tallrik ; 3. H. Malmfors 84 p., tallrik ; 
4. C. RliJ!heimcr 83 p., skål: 5. Sigurd HellbcrJ! 
81 p., sk1'l 1: 6. Sven Perman 81 p., skäl: 7. Sven 
Hol1bcrJ.! 80 p., skål: 8. R. Mossberg 19 p .. skål. 

M5sterskapsklassen. 
I B. Gyllensvärd 93 p., Birger lverus heders

pris, ih'ermedalj; 2. A. Elmqvist 92 p., tallrik , 
3. E. Hellsten 89 p .. tallrik; 4. E. Hessler 81 p., 
tallrik. 

�T�ä�v�l�i�n�~� A . 
Klass l. 

l P. �A�h�l�~�n� 93 p .. skål ; 2. . G. ordenson, 90 
p .. sk!!.l ; 3. H. Ringden. 54 p .. skal. 

�T�ä�u�l�i�n�~� B. 
Kl ass 11. 

l. F. Söderquisl 186 p .. skylleväns hederspris: 
2. G. Sevcrin 181 p., skål. 

Klnss III Il! uld och sil ver) . 

l. A. B. Ekman 191 p., syssloman Sven Svens
sons hederspris: 2. Nil s Nil sson 190 p., tallr ik; 
3. Sven Perman 189 p., tallrik; 4. Yngve Nilsson 
188 p., sk I: S. O. HäJ!glund 186 1)., skål; 6. F. 
Weidland 186 p., skål: 7. H. Malmfor.i 186 p .. 
skål: 8. E Jennel 186 p., skal; 9. C. Riii!heimer 
185 o .. skal: 10. E. Wahlström 184 p., ska.l; Il. 
G. �~�'�o�s�s�b�e�r�l�,�f� 1&4 p., skål. 

M ast ers ka psk I assen. 

I A. Elmqvist 192 p., fabrikör Oscar Janssoni 
hederspris: 2. B. Gyllensvärd 191 p., tallrik: 
3. K Slcnport 189 p., tallrik. 

�T�ä�u�l�;�n�~� C. 
Klass II . 

I. G. Scverin 5 tr .. skäl; 2. F. Söderquist 2 Ir ., ,k, I. 
Klass 111 �(�~�I�l�l�d� och sil ver) . 

I. E. G. Hell Jlren 6 tr .. hederspris; 2. Harrv 
Friman 6 tr., tallrik ; 3. J. Hjälmström 6 tr., skål ; 
4. S. Perman 5 tr., skal ; 5. Finn AH'ert 5 tr ., !>kal ; 
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6. Gideon Eriksson 5 tr .. skål; 7. A . Flygare 5 tr., 
sk I: 8. C. Rugheimer 4 tL , skål: 9. A. Elmqvist 
.. tr., !ok!l: 10. B. Iverus 4 tr., skål: 11. H. Malm
fors 4 tr" skAl. 

Tävling D. 
Klass II och III. 

t. S ... en Perman 47 p., Ekmans �b�r�ä�d�~�A�r�d�a�n� he
derspris; 2. H. Kjelter 46 p., tallrik : 3. E. Jennel 
45 p., tallrik : 4. E. Petersson 45 p., skål; S, A. B. 
Ekmltn 45 p., skål; 6. ils Nilsson 43 p., skål : 
7. Tore Mothander 43 p., sk l : 8. Ivar Hj älm
slröm 42 p .. skål; 9. A . FlyJlare 39 p .. 5kfll. 

Mästerskapsk lassen. 

\. E. Hellsten 41 p., �F�ä�l�t�s�k �y �l�l�e�~�r �l�l �p�p�e �n �s� he. 
derspris: 2. B. Gyllensvärd 48 p .. tall rik: J, K. 
Stenport 43 P'I tallrik. 

Tävlingen om mästerskapet. 
Mästerskytt 1925 K. A. Peterson, 188 p. 
2. B. Gyllensvärd. 185 p. 
3. E. Elmqvist, 183 p. 
4. H. Friman. J34 p. 
5. E. Hellsten. 132 p. 
6. K Stenport, 125 p. 

Spegeln 
I. o. m. den 15 nooemher. 

CcdcrpalOl, E. 
Arlalsdiplom. 

46 
Ekman, A. B. ..... . 
Elmqvisl. A. . .... .. . 
Eriksson, Gid .... . . . 
Eri ksson, F rilz ... . 
Flygare, A. ....... . 
Friman, Harry .... . 
Färngren, J ....... . 
Gyllenkrook, A. ... . 
Gyllensvärd. Bo ... . 
Hafström, G. . ..... . 
Heike, E .......... . 
Hellb.rg. �S�i�~� ...... . 
HelIgren. E. G. . .. . 
Hellsten. E ........ . 
Hessler, E ......... . 
Hjelmsiröm, r. ... . 
Hollberg. S ....... . 
Hiigermark. Y. . .. . 
Iverus B .......... . 
Jenne!, E ......... . 
Kjeller, H ........ . 
Krusenstierna. A, .. . 
La$!erJ.'ren, J. F .... . 
MIlImrors. H. 
Mossbc'l.!' G. . .... . 
MossberJ!, R. .. .... . 
Mothander. T ..... . 

49. 48. 47 + 50. 45 
50. 50. 50 + 50. 50. 50 
49. 49. 47 50. 45. 45 
47. 47. 47 SO. 45. 45 
49. 47. 46 " 50. 50. 50 
50. SO. 47 SO. 45. 45 
48. 47. 46 + 50. 50. 45 
50. 50. SO SO. 50. se 
SO. SO. 49 SO. 50. St 
47 
SO. 49. 49 
48. 47. 47 
48. 48. 48 
48. 47. 47 
49. 49. 48 
SO. 49. 49 
49. 48. 48 
46. 46 
48, 47, 47 
48, 47. 47 
47. 46 
48. 48 
50. 50. 50 
50. 49. 49 
49. 49, 49 " 
46. 46. 46 
49. 48. 47 

SO,SO,5O 
SO. 45. 45 
SO. 45. 45 
SO. 45. 45 
SO. SO. 50 
se. SO. SO 
SO, SO, 4: 
50. SO. 45 
SO. 45. 45 
50. SO. 45 
50, 45 
�~ �O�,� 45, 45 
50. 50. 45 
45. 45. 45 
45. '15. 45 
SO. 45. 45 

i lsson. N. ........ 49. 47. 46 
Perman. B. ........ 48. 47. 47 ... 
Perm an, Sven .. .... SO. 50. 49 
Peterson. K. A ...... SO. SO. SO 
Rudberg. I. ........ 
Sigge, I. ........... 47 
Sten port, Kurt . ..... 48. 48. 48 
Stenporl, Tor ...... 47 
Söderlind, Richard . . 49. 48. 48 
Söderström, E. ..... 46. 46 
UJff, Tore ......... 
Weidland, F. ...... 48. 48. 47 

Skyltemärke au gula'. 
A lb. rt . F. . ..... ... 48. 46. 46 " 
�E�d�w�a�r�d �s �~�o�n�,� J . .... 41 + 
Häl!ll' lund, O. 41, 46, 46 -t 
Nil sson, Y. ........ 48, 48. 48 .l-
Peltersson, E. ...... 47. 41 
S ... cdmark , B. ... . ... 46 
Tengstrand, A. W. .. 41 
Wahlström. E. ..... SO, 49, 48 
Victorin. F. ........ 47. 41 
Öhlin, B. .......... 48, 41, 46 

Skyttemärke av si/upr 

Ber/lman. W. . .... . 
Bcrlien, W ........ . 
Drake ........... . 
Eden. J .......... . 
F redborJ!, T ....... . 
Grönvall. E ....... . 
�H �i�l�l�b�e �r �~�,� E ........ . 
K5l1ström, E ...... . 

46, 44. 42 
40 

48. 45. 43 
40. 40 
49. 44. 42 
47. <6. 43 
41 

Lindreldl , C. G .... . 44. 40. 40 1 
41. 40 + 
40 + 

Malmborg, A .. . ... . 
Odqvist .. ....... . 

SO. 45. 45 
SO. 45. 45 
SO. SO. 45 
SO. SO. SO 
50. 45 
SO. 45 
SO. SO. 45 

45 
SO. 45. 45 

50. 45 
45. 45. 45 
SO, 45 
45. 45 

SO. SO. 45 
45 
SO. 45. 45 

43, 35, 35 

40 
35 

SO 
SO. 40. 35 
45 
35. J5. 35 

Scverin, G ........ . 
Sjöstrand, Ni ls 

44. 44. 43 + 50. 40. 35 
47. 47. 46 + 45. J5. 35 

Stenqvist, C. . .... . 
Svensson, M. . .... . 
Söderkvist, F ..... . 
Östling, Sven ..... . 

40 + 
47. 43. 43 
45. 45. 41 
47. 43 

Skyttemärke ou bron!. 

Anidsson, E ....... 45, 45. 42 
Jonsson, Willy... .. 44, 41, 40 
Kollben!, M. ....... 41 
Lind, A. .......... 42 
Mild . A ........... 41 
Nordenreldt ....... 48 
Nordensson, N. .... 44, 43. 41 
Ringden, H. F. .... 44. 42, 42 
Rosenblad, H. ..... 44, 44, 44 
Widstrand ... . . . .. 46, 46. 44 
Ah l'n. P. O. . .... . 50. 49. 48 

40. 35 

50. 35. 35 

40. 35. 30 
35. 35. 30 
40. 30. 30 

45. 40. 40 
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- DIV ERSE 

35-årsdagen. 
�S�t�o�c�k�h�o�l�m�~� AmalörlörcDing star i .. flon in· 

för en högtidsstund. som ännu är förunnad �h�ö�~�s�t� 
f A idrotts- och skytteföreningar i vårt land,., 
Med dessa ord inledde vår urdförande sitt häls
nin$!stal till de å Fenix' festvåning församlade 
fö reninj!smcdlcmmarna och deras vänner den 23 
oktober. 

I dessa dagar, dd fö renings-, välgörenhets- och 
andra fester tävla 0 111 allm änhetens in tresse, var 
del naturli gt att Amalörföreningeo begränsade 
sig ti ll nll i mera sluten krets högtidli ghåll a min
net IlV dess bi ldande rör 35 år sedan. Inemot ett 
hundratal medlemmar med damer hade hörsam
mat kallelsen härtill och de kände samtl iga all 
kvällen var �3�~�n�a�d� en högtid. Det är givetvis en 
högtidsstund. när man under d.agens �i�~�t� och �ä�~�.� 
lan låter tankarna eH ögonblick gå hIIbaka bli 
svunnen tid och vandrar en stund på stigar, som 
andra mödosamt före oss banat. Anknytandet 
till generlltioner före oss är alltid agnat att stär· 
ka känslan av rotfasthet i vårt gamla kära land, 
av samhörighet med del förgångna och av för. 
piikielser mot det kommande. Det stämmer !lär. 
na sinnet till högtid. 

l sitt �t�r�e�v�l�i�~�a� anförande gjorde ordf. en kort 
återblick över Amatörföreningens verksamhet. Ur 
dclsammll må anföras: 

Inbjudan li ll bildande a\' Stockholms Ama· 
tör Säll skap utj.!ick den 2 1. sept. 1890. Denna 
�d�a�~� betecknar således �f�ö �n�m�i�n �~�e �n �s� li ll bli veh;c· 
�d�.�~�.� 

Den fö rsta styrelsen kunde endast glädja sig 
I ett I)or veckors tillva ro, varefter den lämnade 

rum I en styrelse bestående av herrar Helmer 
�L�a�n�~�b�o�r�~�,� ordförande, Sixuts Sjöberg, vice ord. 
rörande, Charles Johnson, sekreterare, och Per 
Lenghorg, skattmästare. 

Dessa fyra energiska ungdomar hängava �s�i�~� 
med fullaste enerJ!i åt sin uppgift och redan den 
12. oktober gick den försia tävlingen - en J!ång· 
tä\'lan - av stapeln. 

De tävlandes anlal uppgick tiU det heliga sju. 
talet. hland vilka återfinnas tre bröder Langborg 
samt herrar Gideon Ericsson och Sixtus Sjöberg. 

�F�ö�r�e�n�i�n�~�e�n�s� syfte var idkande av idrott, men 
såsom ell vnr"iel för föreningens kommande 
\erksamhet må rramhållas all föreningens andra 
täv lin.!! ble\' en skyttetävling i vilken föreningens 
lag avgick med segern. 

Att förenin.l!en väl visste hävda si tt anseende 
rrlllllJt r nv, ntl v r representant Th. Thomas vid 
Europeiska skridskotävlingarna i Wien 1892 
hembar ett förli ta och ptl andra pris, 

J Nor,qc skur G. A. Fjacstad samma lI.r �l �a�~�r�a�r� 
pl. skl'i dsko. 

Bland dem, som !iik urit sina namn i isen 011\ 

även framhållas Th. 8orgh, F. Ericsson, V. Sa.l· 
chow m. fl. 

Forskar man i föreningens analer, så återfinner 
man bland vunna framgångar inom velociped. 
sporten namnen Hj. Ljungberg, Carl Ljungqvist, 
Jonas Jonsson samt Helmer ccb Gunnar Lang· 
borg, under det aU bröderna Per och Hugo ofta 
hedrade namncl inom den allmänna idrotten. 

Såsom en särskilt anmärkningsvärd pre talion 
måste framhållas Helmer Langborgs åkning Ha· 
paranda- Ystad, 210 mi l pi 9 �d �a�g�~�,� 15 li m. 18 
min. Den tidens vägar och den hdens cyklar 
voro av helt annan kvali tet än i våra dagar. 

Ar 1896 var fö reningen representerad i de 
Olympiska spelen i A then av Henrik Sjöberg, 
vars minne väl li r hugfäst hos oss gennm det 
vackra priset .. H. Sjöbergs minne». 

A tt all a dessn framgångar givi t föreningen an
seende synes av aU Svenska Gymnastik. och 
l drotlsförbundet, som bil dats 1893, uppdrog lt 
S. A. F. aH anordna detta förbunds fö rsta na· 
lionella idrottsfest, vilken gick av stapeln den 28 
- 29 aU$!. 1891 under H. K. H. Kronprinsen Gus· 
tafs beskyddareskap. 

I::.n bekymmersam tid började därefter för S. 
A . F. Medlemsantalet, som varit uppe i 194. 
sjönk 1898 Iill 27. 

DA nöden är som störst är hjälpen närmast! 
Den friviliiga skytterörelsen hade under 80· 

talet nAtt ett avsevärt uppsving och intresset för 
denna rörelse gav anledning till stiftande av skyt. 
teföreninl!ar 100m hela landet. 

1891 hade S. A. F. erhillit såsom ordförande 
dAvarande töj Inanten Gösta Drake. 

Gösta Drake har alltid varit en initiativets och 
uppsla{!ernas man. Han såg att i skytterörelsen 
låg S, A. F:s �r �n �d �d �n�i �n�~� och det var icke svårt rör 
honom oU entusiasmera �s �i�n �~� kamrater inom sly· 
relsen och �f �ö�r�e�n �1�1�l �~�e�n� för denna ide. 

RedDn år 1900 hade det kommil nytt li v och 
ett nytt mil kli gl in tresse i S. A. F. och såsom 
hiivdadtecknaren säger: .. I frimodig glädje kun· 
de alltså den uppåtspirande fö reningen den 21. 
september 1900 hra minnet av sin lO·åriga ti ll· 
varo. Della skedde å Cafe Anglais under talrik 
nnslutning, maRga högstämda tal och ampla lov. 
ord i pressen . 

Nekns kan ej att skytteinlresset sedan denna 
tid blivit det förhärskande inom föreningen, men 
vb strävan har dock alltid \-arH och skall aU tid 
förbliva aU söka hAlla skytte och idrott jämsides 
med varandra, ty den goda skytten måste alltid 
känna och förstå vikten aven genom idrott här· 
dad och sund kropp. 

För all i god tid tillvarataga och odla det in· 
tre!$se för skyttesaken, som kunde finnas hos de 
unga, beslöts sädan ä.ndring av föreningens siad· 
star, all under värnpliktsaldern varande skolyng· 
!ingar, som fyll t 15 år fingo inträde i S. A. F:s 
�s�k�v �l�t �e�a�v�d�e�l�n�i�n�~ �.� 

Dell a visnde sig vara ett lyckl igt grepp och 
skyll ein tressel hl and skolungdomen visade sig 
�~�a�n�s�k�a� stort. Ja, så slort all del började bi ldat; 
skytteföreningar i skolorna och S. A. F. ans st �s �i �~� 
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tm sist böra lata sin särskilda skytteavdelning 
för skolungdomen upphöra. 

�I�d�~�n� har dock de senaste åren på nytt uppta. 
gits, do. staten visat sig allt rör njugg i stödjandet 
av skytterörelsen inom skbloma. 

Vad som icke i detta sammanhang får �f�ö�r�b�i�~�å�.�s� 
är, aH S. A. F. är den första förening, som upp· 
taifit fältmässiga �s�k�j�u�t�ö�v�n�i�n�~�a�r� på sitt program. 
Denna viktiga försvarsgren upptogs aV S. A. F. 
redan 1900 och av Stockholms skytteförbund 
(örst år 1907. 

Alltjämt banbrytare anMII S. A. F. 1903 om 
�K�u�n�~�1�.� Majl:s tills tånd att få bilda en särskil d 
landstormskå.r med uppgift alt åstadkomma me· 
rn militäriska övningar bland sina medlemmar. 

Iden upptogs dock samma är aven nv Kun/.!1. 
Maj:1 tillsatt kommitte för utarbetande nv rör· 
sia$! ti ll organisation av landstormen, varför fr • 
gan vad beträffar S. A. F:s vidkommande förföll, 
men initiativ lusten fanns alltjämt kvar bos för
eningen, vilken tillkommer den ovanskliga liran 
att hava slartat de första landslormsbefälskur. 
serna i vårt land. 

Dessa kurser åinjöto Kungl. Majt:s ekonomis· 
ka stad tills de slutlige.n 1907 övertagos av sta· 
te.!n själv. 

Alltjamt framåi var S. A. F :s lösen och år 1908 
bildades på initiativ av kapten Drue Stockholms 
landstormsbefälsförening under ordförandeskap 
av IV armefördelningens dåvarande chef, gene· 
rallöjloant Warberg. - -. 

Idrotten upplevde nu inom (öreninJten sin re. 
naissance under de kommande Aren, och vAr 
hävdatecknare säger att :.föreningen åter kunde 
J!öra ansprål.. på en plats bland de ledande för. 
eningarna inom idrottsvärlden:.. 

1911 kunde föreningen redan vid lrets början 
_mönstra en liten men god trupp av verkli gt J!o· 
da idrottsmän ... 

Även de gamla vill e vara med och S, A. F, 
J!ick Ater i te ten medelst anordnande nv old 
�b�O�Y�5 �~ �l �ä�v�l�i �n �g�a �r �.� 

Dessa funno efterföl jd bland annaf i Götebor /.! 
oeh Ystad samt i K ristiania. Var än våra old 
boys visade sig skuro de lagrar och hedrade sin 
förening och jag vill inte underIlla aft nämna 
namnen Per Langborg, J. A. Lunde(ren, Q. 
Schörling, V. Cronholm, W. Clemens, A. �L�a�g�e�r�~� 
berg, Forsberg m. fl. - -

Skyttet har dock, som redan påpekats, vunnit 
den största anslutningen och under en lAng följd 
av Ar har föreningen tack vare sina goda skyltar 
skaHat sig ett aktat och respekterat namn inom 
vAr nationella skylterörelse. 

Vid ett otal tävlingar ha såväl vAra grupper 
som våra enskilda medlemmar hemfört vackra 
trofeer såväl [rln tävlingar å bana som vid fä lt . 
skjutningar. 

VAr nyaste sektion i fö reningen är Curlinst. 
$ektionen, vilk en även måste nämnas i de lin 
sammanhang. - -

Curlin Itspelarna ha de sista åren mcd fr olll l!ång 
upptagit kampen med andra k lubbar och .lI kördal 

lagrar hAde inom och ulom landet, varigenom S. 
A. F:s namn burits vida omkring. __ 

Till givarinnorna a\' vAr stoltaste troft: vill laJ! 
i afton ägna ett särskilt varmt tack. Jag länker 
dA på vAr fana, som vi sedan 1905 haft glidjen 
få bära i vår tet vid olika tillfällen . 

Tillkomsten av densamma är kanske för mång. 
en a\' oss rörborgad? 

Jag citerar på nytt vår hävdatecknare som sä. 
ger: _Då S. A. F. en dag i april 1904 tillika med 
andra skytte. och idrottsföreninifar stod uppe på 
Skansen under Stockholms skytleförbunds fana 
för alt J!iva sin hyllni ng åt 6O·årinJ!cn, översten 
V, Balck, väckte de fosterl ändska känslor, .110m 
här gingo varma och mäkti ga, till li ven önsklll1 
hos några amatörerna närstående damer , all dc 
vi d nästa tillfäll e målte få se S. A. F. samlns un. 
der el!et baner. De lade råd med sina herrar och 
män och så bildades 'S. A. F:s kvinnli ga fan kom. 
mille ' med änkerri herrinnan Maria Drake i 
teten.," 

Redan påföljande är kunde dc överlämna till 
föreningen den vackra gåvan som sedan dess ut. 
gjort det stolta lecken kring vilket vi vid olika 
minnesrika tiJlfällen samlats.· _ _ 

Vår uh'eckJade fana lyste under den följande 
prisutdelningen över de många ståtliga pris, som 
�e�r�~�v�r�a�!�s� under fö reningens senaste slatspris. 
skJutnmg. Bland deiiSa förekomma bl. a. 2 
vackra vandringspris. som på 3S-Arsdasten 
skänkts 8\' fareningens ordf. 

Följde så supe. Det var en glädje all vid 
hedersbordet omkring vår ordförande se mAnga 
av �f�ö�r�e�~�i�n�g�e�n�s� äldre medlemmar, som väl nu. 
mera el synas på vädjobanorna, men som hell 
�v�i�~ �. �t� all t jämt ägna sin förening livligt in tresse.!. 
�~ �a�r� �s�~�1�!� man all tså en av föreningens bildare, 
dlreklor P. Langborg, dess förra ordf. överste. 
löjtnant Drake och syssloman S, Svcn .. son och 
vidare fabrikar P. Drewes, grosshandl. J. Slen. 
dahl. di rektör G. Langborg, ingenjörerna A. 
Krof,!h och J. A . Lundegren, doktor K. Sandberg 
m. n. Dessas närvaro uppskattades högt av dc 
yngre medlemmarna och alla instämde med en. 
tusiosm i den hyllning, som ordf. bringade dem. 

En fast utan damer är som en Dramat ulan 
dramer hade någon yttrat. Vår fest saknade 
dess bä.ttre inte damerna och det är ju givet alt 
mAnS!a blommor lades för deras fölter. En an. 
språkslös trubadur kvad också rim till deras ära, 
varpå en av damerna tackade med visan: Man 
�~�r�d�e� vara två. Samma vänliga dam Jl'!ladde 051 

aven senare med vacker och stämningsfull sAng. 
Sedan kom dansen igång efter det mest först

klassiga kapell; en och Cl;nnan av dess mycket 
korta pauser utfyll des med vacker musik. Un. 
der den gladaste, trevli gaste stämning började 
s, småningom Tiusen slockna, en ny �d�a�~� hade 
�~�r�y �t�t� och vår 3S·ä.ri ga högtdiskvälJ var lill ända. 

GYllne' 
Medlemsbladels 

A nIJonsörer I 
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Vackra mattor 
i m;uh, harmoniska lirger bidraga i hög Ilrad till aU giva hemmet den prägel av vÄrme 
och hemtre"nad, som en var eflerslriivar, l delta avseende 3ro dc berömda engelska 

ARDEBIL-WILTON MATTORNA 
oöverträffade. TilIverklldc i god Willon-k\'lllitet efter den berömdlI akta persiska Arde_ 
bilmatlan, äro de genom sina färger och hela uheende ddana, all de tillfredsställa även 
mycket hagt stilI da anspråk men det onktat kunna li'ul!,e,os till mydfll Idgo pri,.,. 
Uen äkta engelska Ardebil·Wilton säljes i Stockholm uteslutandi!; avon. Dessutom er· 
bjuda vi et! synnerligen rikhaltigt sortiment i sAväl \'(Iilto n- som Axrninster· m. n. 

nml äkta orientaliska maltor. 
Del som lilllrltdutällcr Ed", smak, Drl :Jam pauar Eder i pris, kan Ni alltid Id hos on. 

ENGEr.S'<." M.AGASINET D ROT'l'NJNGG_ 31: 
StQndon'lI'lnI' f14r5fn Jptdlllliffri ,. 
/ mmIDr, �g�n�~�,�/�J�,�,�~�r� or" �l�I�l�f�"�m�"�~�t�r�.� 

/"6" �,�,�~� 41tt1l �"�"�/�~�"�'�/�J�I�t�1�1�t�1�l� tJCh 
aJ/il ruro"t/,b !aQ';"D( �,�,�~� matt(lr, 

Julen står för dörren 

och åre l 1925 gar mo! sitt slut. Ma en var rann
saka njure och hjårta och pröva sig själv om han 
varit en god amatör under dct år som !lått. 

Redan varje amatör har så många goda egen
�~�k �a�p�e�r� att man rör visso tvekar alt söl-la ge en 
definiti on pa begreppet en �~�o�d� amatör. En �~�o�d� 
amatör uteblir sällan från någon skiutning; på 
skjutbanan vIslas han med lika glatt sinne i mar
körgraven stim pli: skjutplatsen, han skjuter ej 
så dåligt ati. han blamerar röreningen, men ej 
beller så bra �~ �t�t� han lar alla de främsta pri sen, 
ulan strör med givmild hand omkring sig en och 
annan 2:a till kamraternas glädje och uppmunt
ran, En god amatör sliter upp ätminstone två 
par spikskor under SUJllmaren på idrottsplatsen, 
avbryter inte 5- och lO-kampen efter tre grenar 
och ej heller nallra dyrbara spjut, gör han det 
senare, ersäHer han det ur egen kassa, gör han 
det förra skänker han eH pris ti ll den som stAnd
aktigt uthärdar till sista grenen. 

En �~�o �d� amatör skaffar fitminstone 3 pris per 
säsonJ! av givmilda vänner, åtminstone 3 annon
ser till medlemsbladet och ;ilminstone 3 nya 
medlemmar per år, som �e�r�l�ä�~�g�a� åtminstone ett 
års avgift. 

En !tod amatör infinner sig regelbundet vid var
je klubbafton. medtagande en presentabel. icke 
för taltri-ingd vän och min'ii Ivå smA löser med 
eller utan långa flätor. 

Detla torde vara kännetecknet på en god ama
tör, låt oss �s�ä�~�a� på den verkligt gode amatören 

Är du del, är ja,;! det? Jag råkade härom 
kvällen på en festlig midd<!;!,! en ung, t: lad fru, 
vars man befanns vara amatör och som med ett 
älskvärt leende berättade alt hon alltid kastade 
Medlemsbladet oöppnat i �p�a�p�p�e�r�s�k �o�r�~�e �n�,� redan 
innan mannen - amatören kom hem. Se där 
är kanske hemliJ!helen yppad varför så f3 kom
ma till skjutbanan, till �i�d�r�o�t�t�~�p�l�a�t�s�e�n�,� till vår
utfärden, till klubbaftonen; varför så få kunna 
kalla si$! goda amatörer. Den gode amatören 
kan mlthända icke vara försedd med fru? 

Dock, amatörer, julen står för dörren och till 
dess rätta begående är ju kvinnan nödvändig. 
Må vi tänka på det Irevli$!1 smyckade julbordet. 
på blommorna i hemmet, på brasan i spisen och 

Den �o�b�l�i�~�a�t�o�r�j�s�k�a� olycksfallsfö' säkringen 

för E d e r personat ordnas pk bäsl;a ,äU genom 
atl ingi Som deligare i 
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mycket annal s(,m väntar oss. Låt oss därför 
trots allt tänka väl om kvinnorna och önska bå
de dem och oss själva en Ilod jul och ett goll 
slut på årel 1925. Ha vi inte varit riktil!t goda 
amatörer, kan vi kanske bli det 1926, Red. 

Wille Hedbeqfi Tr .. A..8., Sthlm 1!l25 


