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DET LOTTERI 
som föreningen erhAllit tillstånd att anordna 
bringas härmed till alla med lemmars kännedom. 
Lotteriet omfattar 3.000 lolter ä I kr. per lott 
och bö r kunna medföra en högst välkommen in· 
Koms! för föreningen . 

Priserna utgöras, till ett sammanlagt värde 
av Kr. 1.530. av presentkort å N. K., Mea och 
Bastroans sporialfär. 

,. Dct är styrelsens livliga förhoppning atl för-
eningsmedlemmarna, såväl de för dagen i egent
lig mening aktiva, som de, vilka ej längre del
laga i övningar och tävlingar, ville intressera 
sig för lotteriet att det måtte bliva en verklig 
framgång. Härför fordras emellertid eH väl 
~,l1 igt intresse och även arbete på alla händer 
Nf'l~ kunna de flesta av föreningens medlemmar 
lätt bland vän ner och bekanta fö rsä lja ett häf· 
te om 10 lotter! 

Lotter erhållas efter begäran hos kapten 1. 

8to<;I.ftollll Ta'. N . 62f1 

Söderquist (Telefon under t jänstetid : Enskilda 
Banken. eHer kl. 6 N. 62 17) ävensom hos övriga 
styrel semedlemmar· 

Rekvirera lotter I 
Sälj lolterl 

s. A. F:s 

medlemmar kallas härmed till ordinarie års
möte tisdagen den 21 februari kl. 8 e. m, å Res
taurant Anglais, festvåningen, varvid fö lj ande 
ärenden förekomma till behandling ; 
1. Val av två personer alt jämte ordföranden 

justera dagens pro tokoll , 
2, Styrelsens och de ständiga kommitteernas 

berättelse för 1927. 
3. Revisorernas berättelse samt fråga om an

svarsfrihet för styrelsen för det gångna för
va ltningsåret . 

4. Fastställande av arbetsprogram m. m, för in
nevarande .\ r, 

5, Förslag 6.V styrelsen aU tilldela föreningens 
ordförande, Friherre S. Rålamb, föreningens 
förtjänstmedalj i guld. 

6. Val till följande befattningar i föreningens 
styrelse och vissa and ra funktioner : 
Ordfö rande, intendent, skjutchef, styrel se
ledamot utan särskild funktion samt tvenne 
styrel sesuppleanter, v, skjutchel. v, idrotts
chef, v, klubbmästare; lvå revisorer jämte 

94sl'lue,. 

~lio!is'dr!l J. 

%uefel', ~d'd. 
9'lfue,. 

(Jperakllsf'l. '3'lurtgf. f7(!Juleuemnlö,. - t;3Jegål" pns!iurmrl' L ________ ----' 
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suppleanter för dessa ; två representanter i 
Stockholms SkyHeförbund och en represen
tant i Stockholms Idrottsförbund jämte supp
leanter för dessa. 

Efter förhandlingarna gemensam supe till ett 
pris av kr. 6: SO. 

Styrelsen sammanträder å ovan angiven plats 
och dag kl. 7 e. m. 

Styrelse berättelse. 

Till 
Stockholms Amalörförening. 

Styrelsen f. r härmed lämna följande redogö
relse {ör 1921. 

Föreningens medlemsantal vid årsskiftet ut
gjorde 416, varav 300 aktiva årligt betalande, 
83 ständiga, 31 passiva och 2 hedersledamöter. 

Efter ordinarie årsmötet den 26 februari bar 
styrelsen baft följande sammansättning: 

Ordförande: Översten, Friherre S. Rålamh. 
v. ordförande: Kaptenen T. Söderquisl, 
sekreterare: Ink~scheren T. Fredborg, 
kassaförvaltare: Tjänstemannen R. Söderlind, 
inlendent : Kontoristen H. Forssberg, 
skjutchef: Tjänstemannen B. Iverus, 
idroUschef: Herr I. Blix, 
klubbmästare: Kamreraren J. Hallman, 
styrelseledamot : Prokuristen E. Jennel. 
suppleanter: Lagerchefen K. A. Peterson och 

Ingeniören G. Mossberg. 
Såsom vice skj utchef, vice idroltschef och 

vice klubbmästare hava fungerat resp. Avdel
ningschefen Frans Weidland, Kamreraren Knut 
Nyberg och Kaptenen Einar Lindbohm. 

Curlin~seklionens representant har varit Kam
reraren Knut Djurling. 

Revisorer hava varit Bankkamreraren E. Wig
strand och Sekreteraren E. Hellsten med Ama
nuensen A. von Krusenstjerna och CivilIingen
iören A. Aminof( som suppleanter. 

Föreningens representanter i Stockholms Skyt
teförbund hava varit frih. S. Rälamb och hr B. 
Jverus med hrr A. Elmqvist och Hj . Werner 
som suppleanter. 

FöreninQ:ens representant i Stockholms Idrotts
förbund har varit hr I. Blix med hr K. Nyberg 
som suppleant. 

Som representanter i de olika kommitteerna 
hava följande medlemmar under året medverkat: 

Skjulkommitlen: D:r S. Hollberg, sekr., hrr 
A. Elmqvist och K. A. Peterson. 

Idrottskommitten : Hrr E. Löwenhielm, sekr" 
S. Svensson och Hans Nilsson. 

Styrel sen har under år~t haft 9 protokoll
förda sammanträden. 

Föreningens medlemsblad har under årel ut
kommit med 5 nummer. 

Ärsmötet hölls den 25 februari å Restaurant 
Fenix med utdelning av under föregående år 
förvärvnde pris och utmärkelsetecken. 

Vårutfärden ägde rum den 26 maj . Deltagare-
antalet var ungefär som vanligt. . . . 

Prisutdelning för under statspnssklu~lOgen 
erövrade priser ägde rum å Holel AnglaiS fest
våning den 12 september Efter gemensamt inla
gen supe vidtog musik och dans 

Föreningen har även under det gångna ret 
haft glädjen att emoltaga ett !Iertal va~kr~ och 
värdefulla pris alt utdela Vid dess tavllOgar, 
Salunda hava grosshandlaren S. Reidner, direk
tören AJ.. H. Krogh, kassören A. de Perre och 
grosshandlaren S. St~ndahl, på. detta ~ätt .. ih~g
kommit föreningen. Tdl dessa hksom hll ovnga 
anonyma givare ber styrelsen få framföra för-
eningens vördsamma tack. . 

Styrelsen ber likaledes att få tacka de pnvat: 
personer och firmor , som genom annonser l 

medlemsbladet bidragit till föreningens verk
samhet och möj liggjarl utgivandet av det för 
förenini!:en ytterst betydE.lsefulla o~ganet... . 

Beträffande föreningens ekonomiska stallnm:! 
hänvisar styrelsen till bifogade vinst- och för
lust- samt balansräkning.*} 

Vad fören ingens verksamhet i övrigt _ bet~äf
far, f r styrelsen hänvisa till av de sarskllda 
kommitl~erna avgivna berättelserna. .... 

Curlingsektionen ha~ pi grund ~v ~tlan~~a 
väderleksförhållanden Icke kunnat l namnvard 
grad vara i verksamhet, varför ingen särskild 
berättelse från sektionen avgivits . 

Stockholm i december 1927. 

Sli~ Rålamb. 

Thor Fredborg, 

Styrelsen har å sammanträde de~. 11 ':lovem
ber beslutat tilldel a hrr R. D. Soderhnd, G. 
Mossberg, F . Weidland, S. Hollberg och E. 
Löwenhielm sitt för l jänstdiplom. 

Av de medlemmar, som 1903 gingo in i för~ 
eningen, å terfinnas fortfarande följan~e i f~r
eningens matrikel: P. A. Blomdahl, GId . Enc
son, A. Hessler, O. Nordlöf. A. A. Rylander, S. 
Rålamb Sven Svensson och F. R. Wahlberg. 

Dess~ medlemmar äro alltså berättigade alt 
erhålla föreningens 25-ärsmärke. 

Vid senaste styrelsesammanträden hava in-
valts följande aktiva medlemmar: . 
Bellander, B. S. S., jägmästare, Brrgeqarlsgatan 

112. IV. IV 
Berggren, F., nolarie, DöbelnsgatR.? 16 B, . 
Bergsiö, N. G. S" e. jägmästare, Lmnegatan 67. 
Dondorff, C. F . T. S .. underlöjnant, Kommen-

dörsgalan 27. .. 
Hullin, l. 1., jägmästare, Kungl. Domanstyrelsen , 

Stockholm 2, 
Mattsson, C-J., försäkringstjänsteman, Solnavä

gen 123. 
Rönnmark. L. C. A., studerande, Odeng. 54 A. 

OJ Inflyta i kommande n:r. 
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Vid senaste styrelsesammanträde föredrogs 
en skrivelse från Hrr Flygare och Iverus, vad till 
föreningen skänktes elt nytt vackert vandrings
pris bestående aven större bägare i hamrat sil
ver. Styrelsen beslöt att med tacksamhet mot · 
taga priset. För detsamma förelåg eH av giva.r
na utarbetat förslag till stadgar, vilka av styrel
sen godkändes. 

Stadgar för 

FlygarewIverus' vandringspris 
i fältskjutning. 

Rätt att lävla om delta pris. - som utgöres 
aven större bägare i hamrat silver - tillkom
mer varje medlem av Stockholms Amatörför
ening, tillhö rande någon av skju tklasseron II
IV M. 

Om priset tävlas årligen. Tävlingen äger 
rum i samband med S. A. F:s vårutfärd och de 
ordinarie fältskjutningar, som avhållas i Stock
holms Skytteförbund. För de tävlande faststäl
les platssiffra i en var av dessa tävlingar med 
ledning av det uppnådda antalet träffar samt 
särskild handikap, utgående för skyttar tillhö
rande Klass II med plus 6tr., Klass lIt med 
plus 4 tr., Klass IV med plus 2 tr., Klass IV M 
med plus O tro 

Den eller de skyttar, som vid sammanlägg
ning av det uppnådda träffantalet och ovan an
givna handikap erhållit högsta summa, erhålla 
plats.'<liffra 1. Den eller de, !i:om IIJlpnAtI df"n 
därnäst högsta summan, erhllla platssiffra 2 
etc . etc. I respektive tävlingar tages dock ej 
hänsyn till högre platssiffra än 10, 

Inteckning i priset erbåller för årel den skytt. 
som under å ret uppfyllt fordringarna för upp
flyttning till närmast högre klass eller för er
hållande av årtalsdiplom och som vid samman
läggning av hans enligt ovan beräknade plats
siffra i fältskjutningen vid S. A. F:s vårutfärd 
samt de fyra (4) lägsta platssiffrorna enl. sam
ma beräkning vid Stockholms Skylteförbunds 
fältskjutningar, uppnått lägsta summa. 

Vid lika resultat sker särskjulning vid näst
kommande års första fältskjutning i Stockholms 
Skytleförbund. Skulle ej då skillnad ernås, er
hålla de som ännu hava lika poänger (plats
siffra), inteckning i priset. 

Priset tillfaller såsom ständig egendom den 
medlem, som först erhållit tre inleckningar i 
detsamma. 

Med inte<:kning i priset följer S. A. F:s sil
verplakett med inskription. - Inteckning i Fly
gare -Iverus' vandringspr is i fältskjutning _. 
jämte år och namn ingraverat. Plaketten bekos
tas av donatorerna. 

Inteckning i delta vandringspris skall ej 
föranleda uppflyttning i föreningens mäster
klass. 

Skulle ändringar av dessa sladga r befinnas 
oundgängliga, bör S. A. F;s styrelse utse en 
kommitte av tre erfarna fältskyttar inom för-

eningen alt utarbeta förslag till sådan ändring, 
vilket styrelsen sedan äger fastställa 

Stockholm den 30 I 28 

Arthur Flygore_ Birger l uerus 

.n .......................................... . .. H . . .. . 

.; , 
MEDDELANDEN ! 

FIlÄN ! , 
~ IDROTTS· ! 

J 
KOMMITTEN ! 

................................................ ..... , . .,) 

S. A. F,s IdrotlskommiUe får härmed avjliva 
följande berättelse för verksamhets ret 1927 

Kommitlen har varit sammansatt av hrr I. 
Blix, idroUschef, K Nyber~. V. idrottscher, E 
Löwenhielm, sekreterare, S. Svensson och H 
Nilsson . 

Under året hava två protokollförda samman
träden hlllits. 

Arels första tävling hölls först den 24 april 
i orienteringslöpning, emedan den blida vintern 
gäckade skidå.karnas förhoppninjlar om en täv
ling i denna gren. Segrare blevo iseniorklassen 
A. Brubn. i oldboysklassen A. H. Wester, och i 
oldboysklassen B, E. F ryden. För segnlTna i 
oldboysklasserna hade samma tid noterats, 
bätt re än för segraren i seniorklassen, på grund 
varav såvä l Wester som Fryden tillerkändes en 
första in teckning i det av Idrottsblo.det nyupp
sa tta vandringspriset i orienteringslöpning. 

Serietävlingarna pågingo mell an den 6 maj 
och den 7 juni med ungefärligen samma antal 
deltagare som vanligt. Segrare inom respektive 
klasser blevo S. Svensson, C. W. Falk och C. 
A. Nilsson. 

Under vårutfärdens tävling i kulstötning seg-
rade H. Nilsson och J . Hallman. . 

I femkamp om vandringspriset _Helmer Lang
borgs Minne) segrade S. Svensson med 2.415 
poäng Den stipulerade minimisumman är 2.400 
poäng, vadan alltså. Svensson blev den förste 
innehavaren av en intecknin~ i priset. 
Simtävlingen å 500 m vanns av I. Blix och S. 
Brunnberg. 

Direktör Claes Hultbergs vandringspris kan 
för årel icke utdelas, enär ingen fullföljt före· 
skrivna grenar. 

Den 20 och 21 augusti pågingo mästerskaps
tävlingarna i tiokamp såväl individuellt som om 
- Idrottshornet -. Mästare för året blev S,Svens
son; segrare inom oldboysklasserna C. W . Falk 
och A. Aminoff. 

Om S, A. F:s pris i tiokamp för under ett fl er
tal å r uppn ådda 25.000 poäng. avsett att kunna 
erövras av varje uthä ll.ig idrottsman inom för
eningen , tävlades samtidigt. Efter två Ar ligger 
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Svensson etta med 9.304 poäng, närmast följe). 
av Falk och Löwenhielm bland 16 startande. 

Den fond, vars avkastning skall användas til. 
inköp av priserna i nyssnämnda tävling, upp 
gick den 31 december 1927 med ränta till kro
nor 377: 01. 

Löpning 10000 m. den 6 sept. vanns av Säf· 
wenberg, Hörlin och C. A. Nilsson. 

Jämväl lrets sista tävling hölls i orienterings
löpning. Svensson, von Friedrichs och Frydl!n 
belade förs la platserna. envar inom SiD ålders
grupp. 

För Riksiörbundets Idrottsmärke hava 22 
medlemmar fullgjort de erforderliga proven. 
Dessa medlemmar hava tillsammans tagit mär
ket 170 gånger. 

Såsom nyförvärv räkna vi fem idrottsmärken 
i gu ld, ett i silver och ett i brons. Som bekant 
utdelas belönings medaljer till medlemmar, som 
eher erövrandet av idrottsmärket i guld ändock 
fortfara att fullgöra proven. Dylika medlem
mar hava under året tilldelats en guldmedalj 
med löpare, lvA guldmedaljer, en silvermedalj 
och tre bronsmedaljer Slutligen hava 13 vilt
korsmedaljer i brons erövrats. 

Såsom priser i förenämnda åtta tävlingar ha
va 27 värdefören\ål utdelats samt dessutom 30 
medaljer och .3 plaketter. 

Intresset för idrott bland medlemmarna har 
varit minst lika Iivaktil!:t som under de närmast 
föregående Aren, för vilket förhållande den böga 
siffran pA uppfyllda prov för idrottsmärket är 
det bästA b~vic;et. 

Stockholm den 30 januari 1928. 
Ivar Blix. 

Ernst Läwenhielm. 

S. A. F:s idrottssektions prislista 
för år 1927. 

Oriente ringslöpningen d en 24 april. 

Seniorer: 
Axel Bruhn. 

Oldbo~, A., 
Harry Wester. 
Torsten Tegn~r. 

Oldboy, B., 
E. Fryd~n. 

Ser idävlingarna 6 maj- 7 juni. 

Seniorer: 
S Svensson. 
Hans Nilsson . 
E, G. HelIgren . 
N A. Nyl~n . 

Oldboy, A., 
C. W. Falk. 
E. Löwenhielm. 
P. Pass. 
C. A. von Friedrichs. 
H. Aström 

Oldboys B: 
C. A. Nilsson 
A Aminoff. 
G Åström. 
C, W. Söderbäck. 
Tor Fredborg 

Femkamp den 14 juni. 

S Svensson liten silvermedalj med löpare 
och vandringspriset »Helmer Langborgs Minne». 

E Löwenhielm, stor bronsmedalj. 

Simtävling å 500 meter den S aug. 

Sefliorer: 
[var Blix. 
E, G. HelIgren . 

Oldboy, A., 
Sven Brunnberg. 

Mästerskapstävlingarna och tiokampen 
den 20- 21 augudi. 

,:,eniorer:) S Svensson, stor silvermedalj med 
löpare och _Idrottshornet .. . Ivar Blix, liten sil
vermedalj . 

Oldboy. A :) C. W . Falk, silverplakett, C. F . 
Sandell , bronsplakett. 

Oldboy. B .:) A. Aminoff, silverplakett. 

Individuellt hava inom de tO olika grenarna 
prismcdn1jcr erövrats av Svensson. Blix, H 
Nilsson, Falk, Sandell, Löwenhielm. Bylund och 
Aminof!. 

Löpning 10,000 meter den 6 september. 

Se" io rer: 
Gösta Säfwenberg. 

Oldboy, A., 
Hara ld Hörlin . 
Harry Friman. 

Oldbo)', B., 
C. A. Nilsson. 

Ori r.nteringslöpning den 9if.oktobe r. 

Seniorer: 
S. Svensson. 

Oldboy. A., 
C. A. von Friedrichs . 
E. FryMn. 

Skidtävlingarna den 9 januari 1298. 

Det synes vara vanskligare än någonting an
nat att bestämma dag för en tävling pA skidor. 
Har man på tisdagen tänkt sig kommande sön
dag såsom lävlingsdag, hällregnar del på sön
dagen; så har det gått oss två gånger i år. An
.jra gången hade vi emellertid redan hunnit med
dela föreningens skidintresserade medlemmar, 
varför vi ej inhiberade den tilltänkta tävlingen . 
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~es~ltaten ble.~o naturligtvis tack vare isgata 
I skidspåren sardeles dåliga. Dock ställde 11 
medlemmar upp, av vilka 8 fullföljde loppet 

Seniorer. Wijkström 1.58.44 
Svensson 2.1355 
WeidJand 

Oldboys A. Friman. 
Brunnberg. 
Löwenhielm 

Oldboys B. Söderlind. 
Åström 
Nyberg. 
Wijkman.· 
Fryd~n . 

2.26.55 
2.33.40 
244. 

2.26.45 
228.48 
2.34.20 

S. A. F:s prisfond för tioka mp. 

Transport från föregående nummer 
Ränta för år 1927. 

S:ma Kr. 377 ,01 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMM I TTEN 

r Skjutkommittens årsberättelse. 

Stockholms Amatör Förenings sk julkommitte 
få r härmed avgiva berä ttelse för år 1927 rörande 
den gren av föreningens verksamhet, kommi tten 
äger hand hava. 

Kommiflens sammansättning. 
Kommitten har under året haft fö l jande sam

mansättning: ordförande B. lverus. v. ordföran
de F. Weidland, sekreterare S, Hollberg, övriga 
ledamöter A. Elmqvist och K. A Peterson. 

Kommitten har under Aret avh llit Sel[ sam
manträden . 

Skjulprogram. 

I föregående berättelse omnämndes, alt för 
det av staten understödda frivilliga skytteväsen
det antagits ett nytt skjutprogram alt på för
sök tillämpas under Ar 1928, Det för år 1927 
fastställda skjulprogrammet ulvisar i jämförelse 
med del nyssnämnda programmet avvikelser cn
dast i vissa detal jer. Dessa beröra uteslutande 
ti ll ämpningsser ierna, vilka därigenom icke ovä
sentlig t fö rsvArats. För all vinna mera enhet
lighet i avseende på mål har nämligen den rc
dan fö rut för 4:de sk julklassen fastställda tredje
delsfig uren införts såsom må l även för 3 :d je och 

2:dra skjutklasserna. Dessutom har i (rAga om 
tillämpningsserierna för 4:de skjutklassen skjut
tiden nedbringats från 3 till 2 1/2 minuter. 

Skjulbanefärhdllanden. 

Tidigare har föreningen sedan gammalt haft 
sina skjutövningar förlagda till de vid Kaknäli 
befintliga skjutbanorna. I avseende på denna 
tradition har från och med Ar 1927 en ändring 
inträtt. Efter överenskommelse med Stockholms 
Skolungdoms Skytteförening om att U. dispo
nera visst antal tav lor å dess ba na vid Stora 
S.kuggan, har nämligen vår förening fö rflytta t 
sma sk jutningar dit . Det har därigenom blivit 
föreningen möjligt a tt disponera ett större nn tal 
tavlor än som under föregående å r stod för
eningen ti ll buds. Den skedda förfl ytLn ingen 
har även medfört and ra förde la r. Föreningen 
har nämligen nu lä tta re än förr kunna t anord na 
sk jutningar även på de längre h Ilen, i det a tt 
föreningen beretts ti llfälle att använda de vid 
Stora Skuggan befintliga 400 och 600 meters 
banorna tack vare välvilligt till mötesgående 
fr n Stockholms skarpskytteförenings sida. 

Övningar. 
. övningar i skarpskjutning hava fortgått en

hgt av styrelsen fastställt program under tiden 
från och med den 24 april till och med den 13 
november. Under juni och juli månader hava 
öv,ningarna varit anordnade på onsdagsefter
middagarna och under den övriga tiden på sön
daga.rna. 

Som instruktör och ledare ha r li ksom under 
föregående år tjänstgjort sergeanten vid Kungl. 
Svea Livgarde E. Pettersson. 

~ .......... " .................... " ........................................................................ . 
~ i 
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För alt belysa omfattningen av årets sk jut
ningar- meddelas här nedan några sifferuppgif
ter. För jämförelse angivas därjämte inom ( ) 
motsvarande siffror, som uppnåddes under år 
1926. 

I skjutövningarna hava deltagit 100 (119) av 
föreningens medlemmar, fördelande sig på de 
olika sk jutklasserna sålunda: 

1 :5ta klassen 
2:clrn • 
3:dje » 
4:de II 

3 
20 
2 1 
66 

( 9) 
(25) 
(24) 
(61) 

Antalet skyttar, som under åre t av lossat 
minst 50 skarpa skott, utgör 99 (1l0) och anta· 
let ons lagsberältigade 88 (91) . 

Antalet skarpa skott, som sammanlagt under 
-årel lossats av föreningens medlemmar, uppgår 
till c:a 35, 800 (35,800, a lltså samma siffra som 
för 1926), varav c:a 10, 100 (6,500) agivits vid 
fä Itskjutningar. 

Följande anta l av sta tens utmärkelsetecken 
hava under året erövrats: 

Skyttemärke i brons t 
... i silver 7 
• i guld l 

årtalsdiplom 35 
lägre årlalsmärke i brons 4 

• i silver 2 
högre årtalsmärke i brqns 2 
riksmedalj 3 
diplom för riksmedalj l 

Föreningens egna utmärkelsetecken i skytte 
hava under å ret förvä rvats till fö lj ande antal: 

J e tong i brons 3 
~ i sil ve r 3 

seriemedalj i brons 3 
• i silver 3 

fä llskyttemeda lj i brons l 
~ isil~r 3 

T äulingsprot,ram. 
I likhet med de föregäende åren hava även 

under å r 1927 inom fö reningen anordnats dels 
tv. allmänna tävlingar - därav den ena i fält· 
mässig skjutning samt den andra i skolskjutning 
- och dels separata tävlingar om de priser, som 
uppsatts till tävlan inom föreningen, och för vii· 
ka särskilda stadgar blivit Iastställda. 

Vad angår de två fö rstnämnda tävlingarne 
avhölls fältskjutningen som vanligt i samband 
med föreningens värutfärd, medan tävlingen i 
skolskjutning utgjordes av den sedvanliga stats· 
prisskjutningen . 

I avseende på de priser, som uppsatts till 
täv lan enligt särskilda stadga r, utvisar årels 
tävli ngsprogram vid jämforelse med del fö regå· 
ende Arets vissa avvike lser. Under är 1926 
blevo sAl un da tvenne vandringspris, nämligen 
. S. A. F:s vandringspris i fältsk jutning av Ar 
1924 .. samt .. Harald Forssbergs vandringspris 
för skytte och idrott av år 1922», sl utligt eröv· 
rade och hava därför icke älerfunnits i årels 

program. I detsamma hava icke heller de under 
de närmast föreg ende åren utdelade IITränings
prisen. !'amt . S. A. F:s allround pris i skytte _ 
kunnat uppt3gas. alldenstund de medel, som av 
stiftarne ställts till förfogande rör utdelning ..IV 

dessa priser, numera disponerats. 1 syfte att 
väcka ökat intresse för tävlan om . Vandrings· 
skölden. hava i å rets program nya stadgar fast · 
stä llts för detta pris; i enlighet med dessa har 
tävlingen anordnats i form av fältskjutning med 
kä nda avst nd och figurer samt försiggAtt å tre 
särskilda dagar, vilka va lts så, aU tävlingen 
skulle på bästa sätt komma att tj äna som Fö rbe· 
redelse till de egenlliga fältskj utni ngarna; de 
nya tävlingsbestä mmelserna hava visat sig väl 
infria de pli. dem stä ll da förvän tningarna, och i 
• rets tävlan om priset hava så gott !oom samt liga 
föreningens rältsky ttar deltagit. Glädjande nog 
hava i å rets tävl ingsprogra m kunnat införas 
icke mindre än fyra nya vandringspriser. Ett 
av dessa, . Grosshandlare S. Reidners vandrings· 
pris. , har uppsatts för skytte och idrott gemen· 
samt. De övriga nytillkomna prisen, som er· 
hållit den gemensamma benämningen . S. A
F:s vandringspris i fältskjutning av år 1927 ~ , 
utgöras av hederspriser, - . Djurgårdens skyt· 
tars hederspris. , ... Universitetskansler E. Tryggers 
hederspris . samt Direktör G. Diedrichs heders· 
pris. - som av föreningen erövrats i grupptäv· 
Ungar vid en av Stockholms SkyUeförbund med 
stöd av Svenska Dagbladet i början av året an· 
ordnad fältskjutning, och som på grund av de 
vit! J\:IU fogade särskilda villkor uppställts tiU 
for tsatt tävling inom föreningen. Därvid har 
• Djurgårdens skyttars hederspris» uppsatts till 
tävlan inom förenin~ens mästerskapsklass , . Uni· 
versitetskansler E. Tryggers hederspris . till täv · 
lan mellan öv riga skyttar inom 4:de sk jutk las· 
sen samt . Direktör G. Diedrichs hederspris. till 
täv lan mellan de medlemmar, som till höra 3:d je 
och 2:dru skjutklasserna. Tävling om de tre 
va ndringsp risen i fältskjutning äger rum i sam· 
band med Stockholms Skytteförbunds ~.r ligcn 
förekommande sju ordinarie fältskjutningar 

Sedan år 1923 har inom föreningen funnits 
upprättad en särskild mästerskapsklass, omfat
tande de bäst kvalificerade skyttarne inom 4:de 
skju tkl assen. Mästerskapsklassen har tillkom· 
mit för att i vissa tävlingar möjliggöra särskild 
prisfördelning mellan dels de till denna klass 
hörande skyttar och dels övriga skyltar inom 
4:de skjutklassen. Erfarenheterna beträffande 
en särskild mästerskapsklass hava visat sig vara 
de allra bästa Vid årets ordinarie möte beslöt 
föreningen, all mästerskapsklassen skulle bi be· 
hållas, varjämte styrelsen erhöll förnyat upp
drag att fastställa bestämmelser fö r uttagning 
till mästerskapsklassen De uttagningsbesHim· 
melser, som varit gällande alltsedan klassens 
tillkomst och även tillämpats För uttagning av 
årets mästerskapskl ass, hava un der de föregå· 
ende ttrcn visat sig fungera synnerligen viii 
Mästerskapskbssen har då varit begränsad till 
c:a 12 skyltar, vilken siffra befunn its vä l av· 
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vägd . För året har emellertid mästerskapsklas· 
sen räknat 17 skyttar, och detta antal har visa t 
sig vara för högt i jämförelse med antalet övriJta 
tävlande skyltar inom 4:de skjutklassen På 
förslag av kommitten har därför styrelsen un· 
der. året . fastställt nya ultagningsbestämmelser, 
enligt vilka mera mångsidiga kva lifikationer 
stadgas för uppflyttning i mästerskapsklassen. 
I?e nya be.stämmelserna komma alt tillämpas 
for uttagnmg av 1928 års mästerskapsklass 
Denna kommer att omfatta i skolskjutning 12 
och i fältskjutning 11 skyttar . 

Förutom tävlingar inom föreningen har i årets 
program även ingått deltagande i tävlingar med 
andra föreningars skyttar. Föreningen har så· 
lunda varit. representerad dels i de tävlingar, 
som avhålhts mom Stockholms Skylteförbund, 
dels i tävlingar, som anordnats för rikets samt· 
liga skytteFöreningar, och dels i enskilda täv· 
lingar med vissa föreningar. 

Närmare redogörelser rör de olika tävlingar· 
ne hava lämnats i föreningens Medlemsblad. 
Därjämte har i regel omedelbart efter varje av. 
hållen tävling ett referat meddelats i dagspres· 
sen. Här nedan följer därför endast en kort 
resume över tävlingarne. 

Tävlint,ar inom 'örenin~en. 

Årets vårutfärd ägde rum den 26 maj och 
ställdes liksom de närmast föregående åren till 
Stenslätl.en . Vid avfärden var vädret regn igt 
och blåsigt. På grund av denna omsHindiifhet 
blev deltagarnas antal jämförelsevis ringa. För· 
eningens trogna fältskyttegarde medföljde dock 
mangrant. Redan under färden ut klarnade 
väd ret upp och förblev sedan vackert hela da· 
gen. För deltagarna blev därför utfärden i a llo 
Iy~k ad: I dess program ingick som vanligt fält . 
sk, ut nmg som huvudnummer. Förutom den 
sedvanliga tävlingen - omfattande en normal 
fältskiutnin.~ m~d 5 mål. och. 6 skott mot var je 
mål - avhoUs 1 anslutn mg hU denna fö r fö rsta 
g ngen en tävling om mästerskap i Fä ltskjut· 
ning inom föreningen . I mästerskapstävlingen, 
som omfattade 3 mål och 6 skolt mot varje mål, 
deltogo de 12 skyttar, som placerat sig bäst i 
huvudtävlingen . Föreningens första fältskytte· 
mästare blev G. SäFwenberg. Vid vårutlärden 
förekom i likhet med de föregående åren även 
tävlingsskjutning mot triangeltavla samt särskild 
tävlingsskjutning för damerna. 

Föreningens statsprisskjutning och mäster. 
skapstävling i skolskjutning avhölls den t8 sep· 

tcmber Deltagarnas antal utgjorde c:a 50 eller 
i det närmaste samma som föregående år. Täv· 
lingen försiggick efter - i stort sett - sedvan· 
ligt program. Hela dagen rådde särdeles gynn. 
samt väder, och de uppnådda resultaten blevo 
också synnerligen goda. I huvudskjutningen 
segrade sålunda inom mästerskapsklassen A. 
Elmqvist med 98 poäng och inom klass IV F. 
Weidland med 100 poäng. Vidare må omnäm· 
nas, a tt i den förekommande tävlingen på 400 
meter - omfattande 5 skolt i liggande och 5 i 
knästående ställning - Hj . Werner uppnådde 
50 poäng med 8 ~vita». Uti mästerskapstävling. 
en segrade A. Elmqvist med 193 poäng och blev 
sålunda årets mästerskytt. 

Vinnare i årets tävlingar om de inom för· 
eningen uppsatta priser, för vilka särskilda täv· 
Iingsstadgar fastställts, återfinnas i följande för · 
teckning: 

Damernas pris 

Kamratpriset 

Jubileumsskölden 

Folke Fagrells minne 

A. Lyb.,g 987 p. 
Sven Hollberg 938 ~ 

G. Säfvenberg 370 • 

Nils Gyllen· 
svärd 235 • 

Juniorgeväret A. Sandqvist 235 ~ 
Överste Stig Rålambs vandringspris 

bästa poängställning: K. A. Peterson 
och A. Elmqvist, vardera 10 • 

Lagpriset. 
Segrande lag : K. A. Peterson 100 p. 

Sven Hollberg 99 . 
A. Elmqvist 98 • 297 p . 

Handikapprisen: I. Hjelmström 107 • 
G. Säfwenberg 105 • 

Vandringsskölden: H. Friman 79 tr. 
Ferngrenska priset av år 1923 G. SäFwen· 

berg 171 » 
Djurgårdens skyttars hederspris (mästerskaps· 

klassen) T. UIff. 
Universitetskans ler E. Tryggers hederspris (klass 
IV) E. Wassberger. 
Direktör G. Diedrichs hederspris (klass III och 

Il) Erik A. Ohlsson. 
Henrik . Kjellers vandringspris i fältskjutning, 
F. Weldland 50 p. . 

Fabrikör Drewes vandringspris, G. Säfwen· 
berg 27 tro 

Representantpriset, H. Friman. 
Det sistnämnda priset utgår enligt gällande 

stadgar till den medlem, som efter viss poäng· 
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beräkning bäst representerat föreningen under 
årel vid idrotts- eller skyttetävlingar. Vad an
går de övriga priser, som uppsatts för skytte 
och idrott gemensamt, deltaga uti den i tävlingen 
om Clacs Hultbergs vandringspris ingående 
skjutningen s ju medlemmar; däremot bar ingen 
anmälan ingått om deltagande i tävlan om gross
handlare S. Reidnen hederspris.· ) 

I likhet med de röreg3.ende åren hava sär
skilda pri ser uppställts av föreningen för inbör
des tävlan mellan medlemmarna om bästa pla
cering i resp. ordinarie fältskjutningar, som un 
der hrel avh lIils inom Stockholms SkyUeför
bund. Dessa priser - de s. k. fältskyttetall
rikarne, av vilka under året blott en kan eröv
ras aven och samma skytt - hava tillfallit H 
Wa~lobcr ger, T. UlU, G. Säfwenberg, B. Rönn
m,l rk , J . österdahl och l. Hjelmslröm 

F örbundstäulingar. 
Av 5tockholms Skylteförbund han tävlinJti\r 

under årel anordnats efter i huvudsak samma 
program som de föregående åren. 

De avhållna fältskjutningarna hava rönt syn
nerligen livlig anslutning från vua förenings
medlemmars sida och många goda resultat hava 
av dem uppnåtts. Förutom de sedvanliga fält
skjutningarna har med stöd av Svenska Dag
bladet även anordnats en fältskjutning i för
ening med terränglöpnng. Denna tävlan, som 
ägde rum den 20 februari, var ursprungligen av
sedd all försi~gA i fonn av fältskjutning pi ski
dor, mon mAstC! omläggas , dA snötillglng uteblev. 
Vid denna tävling erövrade föreningen i grupp
tävlingar de redan förut omnämnda tre heders
priser, vilka uppsatts såsom vandringspriser för 
fortsatt tävling inom föreningen. Uti de i sam
band med de ordinarie fältskjutningarne anord
nade grupptävlingarna har föreningen varit re
presenterad med växlande framgång. Förening
ens fältskyltegrupp har för året haft följande 
sammansättning: 

Ordinarie representanter: A. Elmqvist, Bo 
Gyllensvärd, B. Perman, T. U1ff och F. Weid
land; 

supplean ter: K. A. Pelerson, H. Friman och 
G. Mossberg. 

Även vid förbundets stalsprisskjutningar samt 
de i samband därmed anordnade övriga tävling
ar i skolskjutning har föreningen varit talrikt 
representerad, och uppnåddes därvid många 
goda placeringar av föreningens skyttar. 

Inom förbundets mästerskapsklass i fältskjut
ning har föreningen för året räknat 8 represen
tanter och ävenledes samma antal inom mäster· 
skapskl assen i skolskjutning. 

Riksskytleläulingar. 
liksom under de föregående åren har för

eningen nven under är 1927 varit representerad 

OJ Styr'llsen kommet titt taga under omprövninlZ hu
tuvida nAllon förändrinlZ av stadgarna kan vara önsk
värd, 

med ett flertal grupper uti de årligen Merkom· 
mande stora tävlingar - Stockholms Tidningens 
RiksskyUetävBng, samt tävlingarne om Göte
borgspokalen resp . Riksskölden - som stå öpp
na för samtliga skytteföreningar i riket och av
hållas a hemma banor Uti ingen av dessa täv
lingar kunde föreningen notera någon framgån~. 
I tävlingen om Riksskölden uppnåddes dock av 
vissa medlemmar goda individuella resultat, 
bland vilka Hj . Werners 149 poäng förtjänar 
särskilt omnämnas. 

Sedan ett flertal år tillbaka har årligen med 
statsunderstöd anordnats en för hela riket ge· 
mensam fältskjutning på skidor. Även under 
lr 1927 har avMlIits en dylik tävling, vilken 
ägde rum i Bollnäs i medio av februari. Vid 
denna representerades föreningen av fem med
lemmar, vilka samtliga lyckades uppnå place· 
ringar bland pristagarne. I den egentliga hu
vlldtävlingen placerade sig H. Friman som tolvte 
man, vilket måste betecknas som en synnerligen 
god prestation. 

En kraftmätning av det slag, som brukar Mer
komma endast vart fjärde år, har under året av
hållits mellan landets skyttar, nämligen den 
stora riksskyttetävling, som ägde rum i Stock
holm den 26-28 augusti. Av kostnadsskäl 
hade densamma begränsats alt omfatta endast 
skyltar tillhörande 4 :de skjutklassen. I denna 
tävling , som allmänt emotsetts med stor spän· 
ning inom landets skyttekretsar och samlade 
c :a 1.600 deltagare, var föreningen representerad 
av dl 30-tal mcdlcmm3.r. Vid tävlingen gällde 
givetvis det största intresset striden om mäster
skapet. För deltagande i mästerskapstävlingen, 
till vilken utlogos de 100 skyttar, som uppnått 
bästa resu ltat i huvudskjutningen , kvalificerade 
sig två av föreningens skyttar B. Perman och E· 
Jennel. vilka i huvudskjutningen placerade sig 
som 74:de resp. 83:dje man, bäda med 98 p. De 
bestodo lyckligt även ~ mästerskapstävlingens 
fö rsta omgång, mc~ blev:o båda utslagna.i an.dra 
omg ngen . Även I övngt uppnåddes Vid nks
skyttetävlingen goda placeringar av föreningen s 
medlemmar, vilka i de olika tävlingarne hem
förde sammanlagt 51 priser. Föreningen kunde 
också göra sig gällande i de grupptävlingar mel
lan föreningar, som ingingo i programmet för 
riksskyttetävlingen. I nämnda tävlingar nådde 
sålunda vår förening följande placeringar: 

vid skolskjutning (tävlan mellan grupper om 
4. man) n:r 6 

vid enskild fältskjutning (tävlan mellan grup
per om 4. man) n:r 10 

vid fältskjutning i grupp (tävlan mellan grup· 
per om 8 man) n:r 5. 

I betraktande av alt nämnda grupptävlingar 
omfattade alla landets större skytteföreningar , 
torde de anförda placeringarna få betecknas så
som synnerligen goda. 

Öuriga täulingar, 
Under de föregående åren har föreningen del

tagi t i tävlingen om Kaknäspokalen, alltsedan 
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~~t~~ pris . blev ~ppstäl1t. D~ priset - vilket 
for ovngt hlIkommit på förenint!ens initiativ - är 
~pps~tt till tävlan i gruppskjutning mellan de 
f?renlOgar , so~ hava s~.na skjutningar förlat!da 
hll banorna .. Vid ~aknas, kan vår förening på 
g!'und av forfl~l?gen till Stora Skuggan ej 
la~gre anses beratbgad alt tävla om nämnda 
pns. Föreningen har emellertid från Kaknäs
föreningarne emottagit en vänlig inbjudan att 
deltaga i årels tävling, vilken inbjudan förening
~n tacksamt antagit. Vår föreningsgrupp belade 
I denna tävling fjärde plats . 

Sedan år 1925 har vår förening årl igen tä vlat 
med ötersunds Skyttegille om ett av doktor Nils 
~yllensvärd uppsatt vandringspris i gruppskjut
nmg mel!an lO-ma~n~Iag från de båda förening· 
arna. Sid ärets tavhng blev resu ltatet ntt vid 
sammanräkn ing av de 8 bästa skyttarna~ poäng
sif!ror gillets lag nådde 742 p. och vårt för
emngs lag 739 p. östersunds Skyttegille, som 
nu kan notera tre segrar i följd, har därmed 
också slutligt erövrat priset. 
~ UD~er rel bar från Stockholms Skarpskytte

f?renmgs 6 :te kampanj int!ått inbjudan till täv
hng mel.lan ~ess. och vår förenings skyltar om 
et~ av dlrek.~or. Nils Hed~erg uppsatt vandrings
priS. Då tavhngen - vilken äger rum å 4.00 
samt 600 meter, och i vilken alla medlemmar äro 
~rät.tigade de~taga - ansetts vara synnerligen 
larotlk och bör väcka allmänt intresse bland 
föreningens ~kyttar, har föreningen med tack
s.~mhet antagtt den vänliga inbjudan. Vid Arets 
tavllng, som vann livlig anslutning från båda 
föreningarnes sida, segrade ska rpskyttarne; dock 
kunde våra skyltar bjuda dem en ganska hård 
konkurrens. 

~ början av året firade Sveriges Kontoristför
enmgs . Skytteförening sitt 2S-årsjllbileum och 
hade I anledning därav anordnat en fältskjut· 
ning, till vilken Pressens Skytteklubb och vår 
förening inbjudits. I tävlingen deltog ett slort 
antal av vAra föreningsmedlemmar, vilka även 
hemförde huvudparten av priserna. 

Slulord, 

Såsom framgår av den ovan lämnade redogö
relsen, bar skytteverksamheten under året varit 
syn.nerligen livlig inom föreningen. Visserligen 
utvisar antalet deltagare i skjutningarna en ned
gå_ng i jämförelse med föregående år, men i 
stallet har en väsentligt ökad aktivitet kunnat 
p~visas hos de medlemmar, som deltagit i skjut
n,mgarna~ .Det gångna året har varit ovanligt 
nkt pä tavlmgar, och dessa hava av föreningens 
medlemmar omfattats med synnerligen stort in
tre.s~~ . Yid tävlingar med övriga föreningar ha· 
va foremng~ns skyttar förmAlt a tt göra sig gä l· 
lande, och ~ven o~ bland dem icke några elit
skyltar av l~ter~ahonel1a mått kunn a uppvisas, 
kan dock forenmgen uppställa ett stark t och 
säkert garde - Amatörer. 

I det kommitten överlämnar denna sin berät
telse, anhå ller kommitten att få uttala sill varma 
tack till alla de kamrater j föreningen, som vid 

talrika tillfällen välvilligt bistå tt kommitUm vid 
fullgörandet av dess uppdrag. 

Stockholm den 30 januari 1928. 
För Stockbolms Amatör Förenings 

skjutkommjtt~. 
Birger luerus. 

Suen Hollberg. 
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Föreningens mangårige intendent Harald 
F.orssberg har bett att icke få komma i åtanke 
Vid kommande styrelseval. Med honom förlorar 
fö reni.ngen en av sina äldsta funktionärer . Han 
började verka som medlem j idrottskommitteen 
1910, var styrelseledamot utan funktion 1913-
14., vice idroUschef från 1919-1928, Dessutom 
har han tillhört redaktionen av fören ingens Arsbok 
1911 , 12, 13, 14, 15. ocb 1921 , det sis ta Ar, som 
.rsbok utkommit. Under denna tid har hr F. 

lIllfört föreningen över 500 medlemmar. 
Det är föreningen en kär plikt alt till Forss

berg få framföra sitt varma tack för det goda 
arbete. som han under de gångna Aren nedlagt 
till föreningens fromma 

Namn- och adressförändringar. 
Pettersson, Einar bar antagit familjenamnet 

Wassberger. 
Ingenjör Hans Nilsson, medlem av idrotts
kommitten, har flyttat till Arlöv. 
Kapten Harry Wester är numera bosatt i 

Boden. 
Adresser till löljand" medlemmar ellerlysa,: 

Andersson, Otto, kontorschef, st. , medlem se· 
dan 1891. 

Abenius, Allan 
Ahnfelt, Karl 
Cronholm, Viking 

st. medlem sedan -.--.-
Gerge, N. E. G., civiling. 
Hammarstrand, Hans, banktjm. - »_ 
Rinman, Nils 
Lindberg, Sven, 

-.-
-.-

1905 
1904 
1908 
1921 
1907 
1918 
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A M ATÖR E R! 
Efter dagens skytteresultat vila 
Ni Eder bh! pi en god och slil
full OUoman, och njutningen 
blir in större om golvet fr ~. 

Idltt ' med en \'acker matu. 
OIöm ej att köpa dessa hos 

ENGELSKA MAGASINET A.-8. 
El( " ' .tf", lI)'tll(l!tlalmiJIUltf, Koe.;a a. 31 DROTTNINGGATAN 31 

pmmnl " .fn I\ lrmnmalfa l"n~h"lIt,. 
12 olllfl' fi1,.,,,)'anur. 

Sja",/(ntl~ltIIS ,tIi~la 5ped411l/fiir 
, ,"I1I1I1f'. I{Ilnllllel' Kh orlolfll"'''. 

r~----------------~\ 

•• 
A ],\Il! A T ([)i R. E JR. ! 
." .... "",,, .. ,,,,,,,, ... ,, ....... ,,,,,,,, ... ,,, .. ,,,,"' .. ,, ... ,,,,,,,,,,.,,,,,, ............ , 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, aU de ledas och 
skötas av de bästa 

•• 
F A C K ]t r 
."""" .... """"""""",,,,,,,,, ....... ,,,,,, ... ,,,,,, ... ,, .. ,,, ...... ,,, .............. . 

M 
\:.AJ 

En do. s l 

Skytte- och 

Sportkostymer 

kvalitetsvaror 

MILITÄR EKIPERINGS A -B. (MEA) 

rA I " ng alS 
Den o b I i g a to r i s ka olycksfallförsäk ri ng-en 

för Eder peuonlll ordn" på bästa sätt genom aU 

ingl som delägare i 

Anglais' 

ÖMSI!SIDIO .... OLYCKSf'Al.l.SfORSÄKRINOSBOLAGET 

LAND OCH SjÖ 
Arbetsi;v.rnas e~n fö~äkrippinriltp;ng. Ersätter 

fönäkrloico i Ribförsälr.riDgsaD,taltco. 

9 . 000 deligarc i 100. 000 fö r likr.de 

PALLAS BOKTR Y CKERI J. H A L L M A N S 
försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Tel. Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Lim· 
nar premieofferler och ordnar 
alla slag av försäkringar. Obs.! 
Bill ig'3. resgods- och resolyc:ksfllll-

AFfÅ RSTR\'CK 
TID S KRIFTER 
REKLAMTRYCK 

........................................... " ........ . 
69 ODENGATAN 6, 
TELEfON NOR.R 2604'; 
............... " ..... " ......................... , ... . 

TIDNINQAR 
BOKARBETEN 
KATALOGER 

Stockholm 1928. Boktryck.riel PaU .. 

fö~. fOr julresorna. 

Stockholms N:o Z. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte_ 

23:dje årg. 1928. 

Utdelas gratis till 

fören ingens medlemmar 
Anlvarig utgIv.,,: SVEN SVENSQN 

R..t.kllonln. ad".1 1 
kapl". TORSTEN aOOERQUllIT 

K . th. I .I~ 20 
• 

~ ~ .................... _._ ................................................. _ ........ .................. -'j 

MEDDELANDEN 
fRAN 

STYRELSEN 
, 
,._ .. -- -

Lotteriet har ännu cirka 400 lotter osålda 
hots att ett icke ringa antal föreningsmedlem
mar ned lagt ett avsevä rt arbde på lottförsä lj 
ni ng och -distribution. 

Med tan ke på den stora betyde lsen för för
eningens ekonomi av ett lyckligt resu ltat av 
lotteriet, vågar s tyrelsen än en g ng rikta en 
enträgen uppmaning till med lemmarna att göra 
en sis ta ansträngning att få alla lotterna place
rade. Dragningen skall äga rum den 30 april! 

Vi framhålla en medlems ide. realiserad med 
gott resultat, aH anordna ett s. k. amerikanskt 
lotterr. Detta lotteri omfattar som bekant 99 lot
ter med loUpris från l till 99 öre. Härigenom 
inflyter 49: SO, alltså ungefär lagom till S lott
häften, vadan lämpligen S pris lä tO lotter) ingå 
i lotteriet. Inom en bank, ett fö rsä kringsbolag 
el. dyl. organisation, bör det gå lä tt nog alt på 
så sätt sälja 50 lotter. Gör ett försök. 

ftlOef(.r, '{:j/del. 
5Illoer_ 

SjO~~hol'" T_I. N. 12 1'1 

Årsmötet. 

Stockholms Amatör Förenings 38-årsmöte 
ägde rum å Hotell Anglais tisdagen den 21 febr. 
och var besökt av ett 50-tal medlemmar. För
handlingarna leddes av ordföranden, översten, 
frih. Stig Rålamb. 

På revisorernas tillstyrkan beviljades styrel
sen ansvarsfrihet för det gångna året. Härefter 
förrättades val av de styrelsemedlemmar. som 
voro i tur att avgå, m. fl. fun ktionärer. vilket 
utföll så lunda : Ordförande ; Översten, frih. 
Stig Rålamb, intendent hr R. Söderlind, skjut
chef hr Birger lverus, styrelseledamot utan sär
ski ld fun ktion prokuristen Eric J ennel, styre lse
suppleanter lage rchefen K. A. Peterson och in
geniören Gustaf Mossberg. v. sk jutchef avdel 
ningschefen Frans Weid land. v. klubbmästare 
köpman K. Flygare och v. idrottschef kamrer 
Knut Nyberg. Till revisorer återva ldes bank
kamreraren E. Wigslrand och sekreteraren E. 
Hellsten med amanuensen A. von Krusenst jerna 
och auktuarien A. Aminoff som suppleanter 
Representanter i Stockholms Skytteförbund blevo 
fdh. S. Rålamb och bl' B. lverus med hr Frans 
Weidland och hr A. Elmqvist som ersättare. 
Till representant i Stockholms Idrottsförbund 
valdes hr Ivar Blix med hr Knut Nyberg som 
ersättare. Föreningens förtjän stmedalj i guld 
överlämnades till föreningens ordförande . Re
dan 1905 började baron R. funktionera inom 
föreningen . Som bekant anordnade S. A. F. de 
första kurserna i Sverige för utbildande av 

~ ... ,.a.0uef. 

9l;;5//Udr. 

fj':r.HrJli'sttU'g /. 
9'LullgC flau/i'uerllltlör - $I1!1llr }II'lSHu.rrlllt/ '---_________ --' 
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landstormsbefäl, varvid baron R. tjänstgjorde 
som lärare i taktik och exercis, 1907---09 var R. 
skjutcher och ordförande 1909-1914. Under 
världskriget var R. militärattacbe i Paris. och 
dA R. efter kriget åter kom till Stockholm, ler
härdades hao till föreningen som ordförande 

Sedan sammanträdet avslutats. utdelades 25· 
årsmärket till de medlemmar, som under inne
varande år därtill vora berättigade. Av dessa 
hade föreningen nöjel att se följande närvarande: 
Frih. Rålamb, syssloman Sven Svensson, bygg
mästare P. A. Blomdahl, avdelningschef A. 
Hessler och direktö r R. F. Wahlberg. 

Vid senaste styrelsesammanträdet hava föl
jande nya aktiva medlemmar invalts: 
Larsson, K. p" fabrikör , Smedsud den. 
Larsson, L. S., jägmästa re, Götgatan 67, II. 
Lindberg, L. C. R. , stud., Uppsalaga tan 9, V. 
Nettelbladt, E. M., möbela rkitekt, 
Norbäck, O. G., jägmästare, K. Domänstyrelsen. 
Wanselius, T. O. banktjänsteman, Sigtunag. 5. 

, 
MEDDELANDEN ; 

! 
FRÅN 

SKj UT

KOMMI7TEN 

, , , 
! 
! 
I .: 

I .............................................................. ' 

Vandrings skölden. 

Förs ta omgången i täv lingen om Vand rings
skölden ägde rum å ba norna vid Stora Skl1gga n 
dcn 15 ian. och blev för flertalet täv lande en 
synnerligen värdefull förträning till Förbundets 
första fältskjutning påfö ljande söndag. Intres
set för tävlingen var slort och uppgick de ltagare
siffran till ej mindre än 29 st. Resulta ten blevo 
genomgående goda och särskilt förtjänar fram
h Ilas T . UJffs lyckade skjutning med fullträff 
på samtliga J mål. Liksom föregående år skö
tos lO-skottserier i liggande ställning mot resp. 
t J-fig. på 300 m. t 4-fig. på 200 m. och 1 l-Hg. 
pli 400 meter 

De jämna resultaten i toppen på prislistan 
lova en spännande strid i den fortsatta tävlingen . 

Resullaf: 

300 200 400 
T. UIII .......... .. lO 10 lO 30 tro 
H. Friman ........ .. lO 9 lO 29 • 
E. Heike . .... ..... lO 9 9 28 • 
B. Rönnmark 10 8 10 28 • 
S. Lindberg .. .... .. lO 9 8 27 • 
L. Rönnmark ... .. . .. 7 9 lO 26 • 
A. lyberg . . . . . . . . . , 10 8 8 26 • 
I. Hjelmström 9 9 7 25 • 

300 300 400 
F. Weidland ........ 8 8 8 24 • 
K. A. Peterson .. .... lO 4 10 24 • 
A. Flygare ........ 9 8 7 24 • 
G. Säfwenberg 9 7 7 23 • 
E. Hellsten .... . ... 10 5 8 23 • 
S Hellberg ........ lO 5 8 23 • 

Första fä ltskjutningen 

för år 1928 inom Stockholms Skylteförbund av
hölls den 28 jan. Patrull vägen, c:a 7 km., gick 
frAn Norrv ikens station runt sjön Rava ln över 
Näsby och fram till Bögs gård. 

Tiiv lingen va r en av de svåras te, som under 
senaste ti ren förekomm it inom Stockholmsför· 
bundet . Långa avstånd , r ätt besvär lig blåst och 
n gra minusgrader voro faktorer, vilka drogo ned 
resu ltaten rä tt avsevä rt. I :s ta målet utgj ordes 
av ryltarfigurer i frontställning på c:a 600 me
ters avstånd, andra av 1{4-fig . på 250 m. Där
efter följde 13-fig. på 310 m. K. G.-Iaddare på 
230 samt slutligen I t -fig på 475 m. - Tredje 
målet var lättats, under det att första och sista 
utgjorde de värsta stötestenarna . 

Förbundets mäslerskapsövningar, som numera 
beräknas på annat sält än tidigare. blevo 17 tr., 
vilket resultat uppnåddes av 7 st. Amatörer . 

S. A. F. hade vid denna tävling glädjen 
konstatera, alt föreningens medlemmar nu tyd
ligen mer och mer gå in för fältskyttet. Sålunda 
deltogo i denna tävling icke mindre än 34 st. S. 
A. F :a rc, en deltagaresiffra, som vår förening 
hittills icke kunnat uppvisa i någon förbu nds
fä ltsk ju tn ing . 

Enligt gammal trad ition sk juta Amatörerna 
bättre ju svllra re täv lingen ä r. Så ock nu. Ett 
fle rta l goda placeringar nåddes, såvä l ind ividu
e llt som framfö r a llt i grupp. - I den van liga 
grup plävlingen mellan fö renin~a rna placerade 
sig vA r grupp sålunda som N:o J med 79 tro 
Föreningens representanter voro: 

H. Friman .. . . ... . .... . .. . 
T. Ull! . .... ... ..... . . .... . 
A. Elmqvist ............. . 
I. Hjelmslröm . . . ....... . . 
E. Wassberger ... . ... . .... _ . 

19 tro 
17 • 
16 • 
14 • 
13 • 

I tävlingen om Dreweska vandringspriset fick 
S. A. F. en andra placering med 76 tro och i 
tävlingen om Stormen-pokalen likaledes plats 
2 med 57 tro 

Slutligen avhölls en särskild fäl tmässig grupp' 
tävling om GyUorpskannan, varvid vår grupp 
återigen i den hårda konkurrensen belade en 
hedersam andra plats. S. A. F:s representan' 
ter vara: A. Elmqvist, H. Friman, E. Wassberger 
och F. Weid land med Bo Gyllensvä rd såsom 
leda re. 

Sk jutningen utfördes medelst 11 skott pr man 
mol 20 st. i ett skogsbryn på c :a 300 m. avstånd 
placerade figurer. A matörg ruppen hade 31 
h'ä rrar, förde lade på 14 figurer . 

STOCKH Ol. MS AMATO U !-'OIW.NI NGS .I IE')tEMSBLAD 

Med poängbeäkning 3 p. för varje träffad fi
ä:ur och 1 p. för varje träff giver delta resultal 
en poängsumma av 7J. 

Segrarna, Skarps 5:te kompani, lyckades få 
in 34 träffar i 14 figurer = 76 p. 

Fältskyltetallriken erövrades av J ägmästare 
Hultin . 
Utdrag ur prislistorna: 

M äs/erskapsklassen: 

N:o 7. H. F riman .. .. ...... 19 lr. 
• 16. T. UIII ........ ... . 17 • 

Klass IV: 
N:o 6 I. Hultin ........... . 
• t 1. F. Weidland . ...... . 
• 13. B. Gy llensvärd 
» 22. A. Ekström ....... . 
* 29. A. Elmqvist ....... . 
• 3\. E. Ho;ike . .... .. . ... . 
» 49. I. Hjelmström 

Klass III: 

20 t ro 
19 • 
18 • 
17 • 
16 • 
16 • 
14 • 

N:o 6. N. Bergsjö .... .. .... 18 tro 
• 10. F. Söderqvist 16 lO 

• 30. F . DandenelI _ .. _ .... 11 » 

Stockholms Skytteförbunda 

andra fältskjutning för årel ägde rum den 12 
februari i Turebergsterrängen . 
.. Tävlingen, som jämväl gä ll de mästerskapet 

for året, blev rö r vår fö ren ings vidkommande en 
stor framgång. S. A. F . segrade sålunda över
lägset i grupptävlingen mell an de större för· 
eningarna med 122 tro mot 117 fö r nä rmast eh er
följande . förening. Sällan eller a ldr ig har vår 
grupp visat en så vacker och jämn skjutninj!. 
Resultatel var nämligen: H. Friman. 27 tro E 
Wassberger 24 lr. I. Hjelmström 24 tro A. Elm· 
qvist 24 tro T. UlIf 23 tro 

I tävlingen om . Drewes-fatet . mellan IV och 
III klass-skyttarna hemförde vi även segern med 
98 lr mot 95. Laget bestod här av följande 
skyttar : E. Hessler 26 tro I. H;elmström 24 tro 
A, Ekström 24 tro A. ELmqvist 24 tro 

Med alla goda ting äro tre. Den oförbränner
lige »Gubben» Hessler lade genom sin vackra 
skjutning beslag på vandringspriset bland vete
ranerna, d. s. k . .tGranbolms-pokalen». Stiligt 
gj ort. 

Målen beslodo av: K. G. skyll 260 m. I/J-fig. 
325 m. l / t -fig. i sidled 375 m. 1/4-fig. 220 m. 
K. G. laddare 200 meter. 

Miisterskapsmålen : ljt-fig. i front 450 m, 
l /2·fig. 440 m. och kulsprutemål 350 meter. 

Mästerskapsfordringarna blevo 23 Irä Har. 

Mästerskytt blev N. Berglund, Katarina 
S. A. F:s hederspri.s tillföll H. Friman . 
Utdrag ur prislistan visar : 

Klass M. N:o 2 H. Friman ........ 27 lr. 
- IO- lO 18 T.Ulff ............ 23 lO 

- . - • 14 E. Wassberger 24 • 
Klass IV N:o 4 E. Hessler .. . . . ... 26 tro 

- »- lO 10 I. Hjelmström ...... 24 • 
- . - • 12 A. Ekström .. . ..... 24 • 
-»- lO 13 A. Elmqvist .. . ..... 24 t 

-,- lO 24 G. Wijkström 22 t 

- . - » 26 B. Gyllensvärd 22 ,. 
- *- • 51 l. Hultin .. .. . ... .. 20 lO 

Klass III N:o 5 N. Bergsjö .. . .. .. . . . 23 tr. 
-,- lO 14 S. Dahlqvisl ...... .. t 8 , 
-.- » t8 E. A. Ohlsson 17 • 
- »- » 29 F. Söderqvisl 16 » 

l Nackaterrängen den 11 marS. 

Stockholms Skytleförbund avslutade vinler· 
säsongen i den för oss fältskytlar så välbekanta 
Nacka-terrängen, trakten kring Damtorps- och 
Källtorpssjöarna. 

S. A. F. stäl1de som vanligt upp med en stor 
och pålitlig trupp. Del förtjänar omnämnas, alt 
föreningen vid samtliga årels fältskjutningar 
deltagit med icke mindre än 33 man i varje täv 
ling, en siffra som tävlingsledningen knappt 
kunnat drömma om för ett par tre år sedan. 

Tävlingen försvårades i hög grad genom den 
skarpa solen mot den vita snön. Därtill voro 
3 av må len placerade på isarna , varvid av· 
ståndsbedömningen blev försv rad. Bland de 
större fö reninga rna placerade vi oss som N:o 
4 och i tävlingen om , Drewes- fa tch som N:o 2. 

Efler den nu avsl utade vintersäsongen är 
stä ll ningen me llan fö reningarna följande : 

Katarina . . . ... . ... .. . . .... 13 poäng 
S. A. F. ....... . .. .. . . . . .. .. 10 • 
Kungsholmen .. .. . .. . . ... .. .. 9 » 
Södermalm L. .. .. .. .. .. .. .. 7 lO 

Ska~ ...... .. ... ... .. . ... . . 6 • 
Svea ljfgarde och Central .... 3 .. 

Målen vara : l l Hg. i fronl 450 mtr. 1 4 
fig . 2JO mlr. - 1 3 !ig. 340 mtr. - I 2 Hg. 380 
mtr - K. G.-skytt 300 mir. 

Mäslerskapsfordringarna blevo 19 träffar. 
S. A. F:s hederspris tillföll B. Perman. 
Utd rag ur prislistan: 
Mästersk. N :o 15 T. UIff . ........ . 
-.- • t8 E . Wassberger ... . 

Klass IV N:o 9 B. Perman . ........ . 
- . - » 11 J. Hjelmström 
-IO- » 23 A. Elmqvist .. . .... . 
-.- » 19 K. A. Peterson 
-.- • 37 B. Gyllensvärd . ... . . 

Klass III N:o 8 E. A. Ohlsson 
-»- » 17 N. Bergsjö ......... . 
-»- » 19 O. Löfmark ....... . 

20 tro 
20 • 
21 tro 
21 • 
19 • 
18 • 
17 • 
17 tr. 
16 • 
15 • 
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I samband med denna fältskjutning avhölls 
fältmässig gruppskjutning under landstormsbe
fäl för Il och III klasserna . S. A. F :s lag place
rade sig som n:o 4 bland 15 lag med ett resul
tat av 33 träffar i II figurer. Belöningen lär bli 
ett hederspris . 

I delta sammanhang meddelas skyttarna. att 
föreningen erhållit ännu ett hederspris från för
bundets värutfärd 1927 i tävlingen om Gyt
torps-kannan . Vår l andra lag blev n :o 5 och 
vårt första lag n:o 4 i denna tävling. Båda er
höllo så lunda pris för sina vackra skju tningar. 

Svenska Dagbladets fä ltskjutning på skidor. 

Denna tävling har så noggran t omtalats i 
dagspressen. a tt vi här icke vilja ingå på några 
detaljer. Vi vilja dock nämna, alt tävlingsled
ningen denna gå.ng tillämpat mera rättvisa 
grunder för poängberäkningen. I möjliga.st.e 
mån ha sålunda skjut- och löpresultaten blIVIt 
lika värdesatta vid prisbedömningen. Mot pris
fördelningen skulle visserligen ett och anna t 
kunna sägas. vi inskränka oss emellertid med 
att konstatera att lagprisen denna gång voro 
rätt fåta liga . Detta förhållande är beklagligt, 
då en dylik tävling bör ha goH om sådana ; de 
individuella prisen kunna istället enligt vå rt 
fö rmenande sparas in på. 

S. A. F. deltog med ätskilliga lag. Vi tävlade 
dock på tvenne fronter. både som id rottsmän 
och som skytta r. Idrottslaget blev utan pris 
trots 2 :dra placering bland 8 lag. Skytte-laget 
erhöll 5: te pri s med samma skjutpoäng som 
2 :dra pristngarne. 

G. Wijkslröm 
G. Säfwenberg 
T. UIff 

ldrotfslaget: 
98.23 100 (20 t,.) 

105.50 90 (18 . ) 
93.40 95 (19 • ) 

Summa poäng 

Skyltefaget: 

198.23 
195.50 
188.40 
582.13 

A. Elmqvist 24 tr., B. Gyllensvärd 21 tr., F. 
Weidland 20 tro Summa 65 tro 

Utdrag ur prislistan: 

Tävling C. klass IV. 
N:o 9 A. Elmqvist MinnestalIrik brons 

.. 22 F . Weidland -_ 

Tävling C. Klass VIll. 
N:o 17 G. Wijkström ' MinnestalIrik brons 

.. 19 G. Säfwenberg _'t_ 
• 28 T. Ulf l -.-
.. 29 V. Höjer - .. -

Tävling C. klass X. 
N:o 14 J. Hj elmslröm MinnestalIrik brons 

Tävling D. klass III . 
C G lindfeldt MinnestalIrik brons 

Tävling D. klass IV. 

A. Elmqvist 
F. Weidland 

Kontantpris 
-~ 

Tävling D. klass VIll. 

B. Gyllensvärd 
G. Wijkström 
T. Ulfl 
G. Säfwenberg 
I. Höjer 

MinnestalIrik i brons 
Kontantpris -.--.--.-

Tävling D. klass X. 

I. Hjclmström Kontanpris 

Stockholms I'ä ltskyttekirs jubileumsfältskj ut ni ng. 

Den 2S mars avhöll Kåren sin årliga tävling. 
och kunde därvid se tillbaka på sin 25-åriga 
tillvaro. Jubileumstävlingen blev som Kårens 
alla andra tävlingar synnerligen lyckad i alla 
avseenden, lrots ett allt annat än behagligt vä
der. Skjutningen var jämförelsevis lält ; mäs
terskapstävlingen däremot av det svåraste sla 
get . 

.. T . Ulff. Amatör't, som vi äro vana läsa 1 

bladen. avslutade i och med denna dag en sä r
deles lyckad vintersäsong. um blev sälunda 
4:de man i fältskjutningen samt 2 :dre man i 
mästerskapet. Med samma poängberäkning som 
Förbundet. nämligen sammanräkning av resul 
taten för de båda tävlingarna. hade segern
och guldmedaljen- varit hans. Nu blev i stäl
let Hugo Johansson, Kungsholmen. den lycklige 
mästerskytten med 23 träffar. 

Bland grupperna blev vår förening 3:a. 
Mästerskapet: N:o 2 T. UIff 22 tro (av 24 möj
liga) 
Fältskjutningen : N:o 4 T. Ulff 27 tro (av 30 
möjliga), N:o 16 A. Elmqvist 24 lr., N:o 32 F. 
Weidland 23 tro 
Extra täv!. A. N:o 1 G. Mossberg 56 p., N:o 2 
K. A, Peterson 55 p .• N:o 5 B. Rönnmark 52 p 

Föreningens mästerskapsklass 1928. 

Till föreningens mästerskapsklass höra för 
år 1928 följande skyltar: 

A. Elmqvist, H. Friman. B. Gyllensvä rd, E. 
Heike. B. Perman. K. A . Peterson. B. Rönnmark , 
G. Säfwenberg. T. UIH . 

Till denna klass höra dessutom följande : 
I enbart skol skjutninJ!: N. Gyllensvärd, E. 

Hellsten, E. Hessler. J . F. LaJ!ergren. 
I enbart fä ltskjutning: A. Flygare. E. Wass

berger. 
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skolskjutning omfa ttar klassen så lunda 13 
medlemmar och i fältskjutning 11 st. 

Ny sekreterare i skjulkommilll!n. 

Som D:r Hollberg på grund av bristande tid 
ej längre kunnat kvarsl!t som kommitt4:ns se
kreterare. har kommitten i dennes ställe invalt 
J ägmästare Ivar Hjelmström. 

Hr Hjelmströms adr. är Östermalmsgatan 63 
A Tel. Norr 142 73 mellan 5--8 e.m. Kontors
adress Domänstyrelsen, Namnanrop. Ej mellan 
12.40-1.20. 
. Föreni~gsmedlemmarna torde hänvända sig 

hll Hr HJelms tröm i vad rör täv lingar och frå
gor som höra till sekretera rebefattningen. 

Fö rbundsgevärc lI. 
Förbundsstyrelsen har beslutat att från och 

med år 1928 skall vid Förbundets fä ltskjutning
ar bäs ta föreningsgrupp erhålla poängsiHran 
20, den därnäst poängsiffran 19 o. s . v. samt 
t ~onde och följande grupper samtliga poäng
Siffra 11 . Gevär erhålles för 300 poäng. 

T. o m. sista tävlingen 1927 hade S. A. F. 
~7 P: o.ch ~rhöll genom sin tredjeplacering i 
J anuan~kJutnmgen i år 18 p. Därigenom har 
den stipulerade poängsiffran 300 överskridits 
och har föreningen nu att emotse ett prisgevär 
från Förbundet. Överskjutande 15 p. tillgodo
räknas föreningen på nästa gevär. 

" .................. "" ........ " ......... " ......................... """" ................. " ., ....... .. ." .. ,.,................ DIVERSE. " ...... ' ............. .. ...................... ,. ,,, .... , ...... , .. .. .... . .. ", .. "."" ....... " .. ...... """ ... " .............. " ........ ""."" .......... " ..... " ........... ". 
P r iser. 

Vid årsmötet uppsatte en medlem ett nytt 
vand ringspris. som till erinran om ordförandens 
och flera övriga medlemmars 25-åriga medlem
skap fick namnet ~ Silverbröllopsprisgf. :f 

Detta va~dringspris skall erövras 3 gånger 
oavsett. ordmngsföljd. Täv lan om detsamma äger 
rum Vid någon med en id rottsprestation för
enad skjutning, exempelvis Sv. Dagb l. fä ltskjut
ning på skidor eller liknande av Stockholms 
Skylteförbund eller föreningen anordnad täv
ling. all t enligt skjutkommitMns bestämmande. 
Vid lika tävlingsresultat skall resultatet inom 
den idrottsliga delen av tävlingen fälla utslaget. 

D:r Nils Gyllensvärd har uppsatt ett nytt 
vandringspr is till tävlan mellan Stockholms 
Amatörförening och östenunds Skytteiilie. 

Bestämmelserna äro desamma som gällde före
gående pris. vilket under föregående år för all
tid erövrades av Gillet. 

Tävlingen skall utföras med 10-mannalag 
från vardera föreningen, av vilka de 8 bästa 
resultaten räknas för inteckning Priset till 
faller för alltid den förening, som först uppn r 
3 segrar. 

Styrelsen framför till D:r Gyllensvärd sitt 
varma tack. 

Vår outtröttlige sk;utchef har uppsatt ett nytt 
hederspris. 

Skjutkommitten kommer att överl äm na lem 
nya hederspris. Dessa pris ä ro hopsamlade av 
kommitten , som med sig för ända målet ndjun 
gera t en de l övriga med lemmar. Prisen ha så
småningom kommit ti ll vid bridgebordet. där en 
sparbössa omsorgsfullt samlat och bevarat vins
terna. utan att behöva sa tsa nägot vid förlust. 
Man kan väl förmoda, att dessa vinster huvud
sakligen undandragits tobaks n äringen i landet. 
Helt visst märks deras frånvaro där lika litet 
som dera s närvaro på prisl istan kommer att 
väcka glädje. 

Iden är väl värd att omfattas av allmän t in
tresse. Det kan uppsättas en annan dylik spar
bössa eller det kan skänkas en slant till den re· 
dan fungerande. 

Vårutfärden 

är avsedd att äga rum söndagen den 3 juni. Det 
blir om världen och vi äga bestånd den dagen, 
S. A. F:s 25:te vårutfä rd, ett jubileum så gott 
som något. 

För de sedvanliga yUre attributen och arran 
gemangen svarar väl styrelsen. solen kommer 
nog som vanligt, ja var mare och skönare än 
ti llförene. Hur vore det om föreningsmed lem
marna ville fira dagen med rekorda nslutningi 
Det vore ett värdigt sätt att begå denna rält 
ovan liga högtidsdag. 

Balans- samt vinst· och lörluslräkllingarna 
måste av brist på utrymme anstå till nästa n :r. 
vilket vi bedja medlemmarna överse med. 

Vår medlem, disponent E. D. Hagatröm, 
J önköping, har blivit ordförande i Smålands 
Idrottsförbund . 

HANSA 
STOCKHOLM ~ 

Aktiekapital och reservfond ~ FÖRSÄKRING 

~==~K~r~. ~6~.O~O~O~.O~O~O~======================~A.~ 
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AMAT ÖR ER! 

E/t tU ,11m /fY" Iptrial",J"sIU. K~l!.ia ... 
p",,,.,,1 ".111 Klrt"ftmat/" ItI,.th .. II,~ 

72 01/ ... Jllrpytlflstr 

Erter dagens d:ytleruultat vila 
Ni Eder bäst pl en R:od och stil· 
full Ottoman, och njulninirn 
blir än större om golvet Ir be-

klätt med t'n vacker ma tia. 

Glöm ej alt kOl» duS3. hos 

EKGHSKA MAGASINET A.-8. 
31 DROTTNINGGATAN 31 

........... ,.,,,,,,., ...... ,.,.,,,,.,.,,,,,, ........ , .... ,,,., ...... ",,,,,,,,,,,,"",,,,,,,,,, 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau-
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 

$h"di"",/nl lI!inla sptdo[a!fiir 
I mM/or. &limmer /Klo oftoma"". 

Skytle- och 

Sportkostymer 

sköl as av de b ä s t a En dast kvalitdstJaror 

•• 
F A C Ji: ~I A • MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (M EA) ...... ,.,,,,.' .......... ,,,,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,, ...... ,,, .... , .. ,, .... ,,,,,,.,,,,,,, .. ",,,,,,,, 

\.... ~ 

r---------------------, 
Den obligatoriska olycksfaHrörsäkrinlZcn Anglais' 

Anglais' ) 
~~----------------~. 

för Eder personal ordna. pi bä~ta sätt genom alt 

ingil. ,om delägare i 

O\ISI::SIDIOA 0\ YCKSI't.LLSfO .~SÅKt~INC;:;BOLAG1:.' 

LAND OCH SjÖ 
Arbd'rivam .. ercn förtiikrinll'sinrättning. Ersätter 

fu,ukringen i Ribförsikrintll3n! tahen. 

9.000 deligft'C i 100. 000 försäkrade 

,---------------------------, 
J. H A l L M A N S PALLAS BOKTRYCKERI 

AFFARSTRVCK 

TIDSKRifTER 
REKLAMTRYCK 

"O"",.,."", .• , ,,,,,,.,., .... ,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,, 
69 ODENGATAN 69 
TELEFON NORR ~604'; 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,, 

TJ DNINOA R 
BOKARBETEN 

KATALOOER 

Stockholm 1928. Boktryckeriet P.II., 

Försäkringsbyrå 
Odcng. 36, Tel. Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Um· 
nar prt~mieofferter och ordnar 
aUa slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga resgods- och resolycksfll!l-

förs. för juiresorull. 

l 

Stockholms N:o 3. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholm s Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

23:dje Arg. 1928. 

Utd elas gratis till 

förening ens medlemmar 

R"'.k!lon,., .d'lI' t 
Kopln TOFlSTEN SOOERQUIST 

Ko ,Iov'rlft 20 
S!oc~holm T,I . N.8217 
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äger rum Söndagen den 3 Juni till Stenslätten å Wärmdö. 
Särskild förhyrd ångbåt - Waxholms-bolagets Wal kyrian - avgår från Nybroviken (ne

danför Strand Hotell) kl. 9 f. m. precis. Matsäck bör medtagas, då restauration ej finnes om
bord. Avgift för resa tur och retur är Kr. 3: 50 för herrar samt Kr. 2: - för damer och skol
ungdom. Hemkomsten beräknas till kl. 9 e. m. 

MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA 

fältlkjutning: 30 skott. 
Klassindelning: 
A., Mästerskapsklassen. 
B. IV och III klan. 
C. Alla övriga skyttar. 
Insatser för A & B Kr, 
.Kr.2: -

TÅVL I NG S P~OG~AM 
SKYTTE 

J:- för C 

ExtratävlinII" mot trianJ!"eltavla : 2 prov.kott och 
tre gällande skolt. V.Uri regI. .till
ning. Tid 2 minuter. 
Klassindelning: 
A. Mästerskapsklass samt IV & III 
klan. 
S. Alla övriga skytta r. 

~ Mihterakapstä ... li nR: (18 skolt). 
ii De 12 bäst. skyttarna IrAn U lt.k jut· 

En omskjutning mot förny.d ins.ts . 
Insats Kr. 2: - för .11., 

= 

I 
= = 
~ = 
~ = • ~ = = • 

= ningen, oberoende av kl", .. , uttalas till 
~ förnyad tiYling. Den .om uppnAr Damern .. tävling: 2 provskoU och 5 Ili ll.nde = 
~ bögsta sammanlafda trifrlnt.1 frAn de skoll mot lO-ringad pistolt .... I.. Vatrri ~== 
_ båda tävlingarna förklaras flir Itetl ställning. Ingen insat.. Ge ... är ocb .m· 
=;: fäll$kyUemislare inom fÖreninfen. Mia- munilioD Iillbandabllles frlti.. En· :: 
~ lerskapstiy)infen endast öppen lli r S. dast a ... föreningen tillbandahillen am- ~ 
ii A. f:s ellna medlemm.r. mUDition får använda. i denn. livlinf. = 
= = ~ Särskild prisflirdelninll för idrottsminnen, vilka dlunda tävla i sirklass. ~ 

!= Id,.ott en1irt aiukihh prognom: ~=_ 
för all. deltagarna filla ov.n.tlende butlmmelser för biljeUpris å båten och, lör dem .om 

~ önska. deltagande i ti ... linf.rna, doc.k .tt end.sl S. A. f :. medlemmar iga tä ... la om flir "ltut- ~ 
~_ färden uppsatta .... ndrinllspris .amt i mätersk.p.livlingen. ~ 

DANSMUSI K MEDfÖLJER, == 
~lInlllllllllnllllllllllllllmnlnlllnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllll1l1l1l11 l1nlllItltlltlllllllllllll lllllltlllllltlllllllllllllllltllltlllllltllllllttllllllllllllllllllllllltll llllllllll@: 

fTulJelel'. ~tfd. 
9lfuel'. 

Operrdu,sct. 

9?;silöel', 

f/a;;:")/islorg I 
9iu'lfJl. f3'~ufelJel'r(lllcJf' - $egaf' Pf'lSkUI'alll/ '-_________ --' 

__ o ••• 
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Balansräkning den 31 december 1927. 

Tilllångor. 
Kontant i kassan ............... . 
Ak tiers konto 

I st. aktie i J önköpings och Vuleans 
tändst. fabr . . ....... . ...... - - . 

In\lentariers konto . ............ . 
Deposilionskonto ............. .. . 
Sparkasseräkning ............. . 
Checkräkning . . .. . .. - ......... . 
Medaljers och märkens konto 

l st. guldmedalj ... . .... 100:-
61 st. med\. märken å2:40146:40 

Kapita lräkning 
Icke utdelade prisers konto ..... . 

1.000,-
240,-

1.915, 91 
311 ,01 
266 ,86 

246,40 
600,-
190,

Gevärskon to , ' " , ' " , ' ' , "~' ,-"c:.' :..;" c:.' _..,:.:I0c..' ..., 

Kronor 11 .468 : 49 

Skulder. 
Prisfonrlers konto 

Damernas prisfond 721: 46 
Kamraternas prisfond .. 721 : 46 
Bankir Nils Perssons pris-

fond . . . ...•....... 1.(>00:-
Bergsing. F. O. CarliDs 

donationsfond 533 : 05 
Folke F agrelIs minnesfond 1.000:
S. A. F:s prisfond för 

tO-kamp . ...... . .... 371 : 01 
Rikssköldens konto .. ........... . 
Kapita lkonto .......... ... . .. . .. . 

Kronor 

4,352 , 98 
2,100, -
5.ot5,51 

Vins!- och förlus!räkning 1927. 

Inkomster. 
Medlemsavgifter ............... . 
Räntor ....................... . 
Ränta l prisfonder (Skytte) 127 : 99 
Insamling till hederspris i 

sk ylle . . . . . . . . . . . . . . .. 646 : 64 
Insatser vid lrets skytte -

tävlingar .............. 612:-
Erövrade gruppriser 44:-
Ränta l Bankir N. Perssons 

pris (skytte) ........... . 
Lösta vi ll korsmedaljer 
Insamling till hedersp ris i 

idrott ........ ..... . .... 63: 50 
Insatser vid årets idrotts -

läv!. och idroltspremier .. 34:-
Statens anslag ............ .... . . 
Annonser i medlemsbladet ....... . 
Ammunitionsbidrag rrån staten ... . 
Förlj änst vid försä ljning av ammuni-

tion ......................... . 
Förtj änst å försålda cyklar .. ..... . 
Vid vlrutfärden försålda biljetter .. 
Vid prisutdelning å Anglais försålda 

biljetter ........ .. ..... ... . 
Diverse . . .. . ................... . 
Vinst- och förlustkon to ...... ..• . .. 

1.490 , 63 

130 ,50 
182,-
495,-
133 , 10 

331 , 52 
85, -

140,-

41,-
1,20 

592, 88 

Kronor 6.652 : 49 

U/~ifter: 

Omkostnader : 
Medlemsbladet ....... . 
AnnoDsprovision 
Övriga trycksaker . . ... . 
Porto ... . ........... . 
Arsavgifter ......... . 
Anmälninjlsavgifter 
Markörer och sk julin-

540, 15 
39 , 60 

180 , 05 
92 , 25 

159 , 15 
184,90 

struktören . . . . . . . . 1.070: 50 
Ersättn ing t. staten för 

skjutbanan vid Kaknäs 
fö r t926 .... ....... . 

Ersättning t. Skolungdom
ens Skytleförening för 
skju tbanor vid St. Skug· 
gan t927 .......... 

Ersättning t. Fanj. Sved-
berg t 926 ......... . 

Hyra för rum i Stadion 
Inkassoprovis ion 
Omkostnader vid vårut-

färden . ....... . .. . 
Omkostnader vid prisut

delning å Anglais .... 
Försäkringsavgifter 
Meda ljband, gravering 

99 ,61 
150,-
112 , 12 

2%,-

m. m. ...•.......... 147: 72 
Anslag till curHngsektio-

nen 1927 .......... 40;-
Idroltsmateriel .. . . . . . . 54 : 25 
SkyHemateriel ...... .. 24 : 85 
Diverse utgifter ...... 157 : 23 3.864 : 45 

Skyltepriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.017: 11 
Idrottspriser ." ...... . .... . ..... 64t : 02 
Utdelade fria skott 2.062 st. a~' ::;,6.::3~ö"-<e,,--:-:1.::2~9:..' 9~1 

Kronor 6.652: 49 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKJUT· 

KOM MITTEN 
... .,5 

Osndagsskjutningarna. 

Årets program, som separat utsänts till med
lemmarna, har i flera hänseenden blivit mindre 
lyckat. Här vilja vi blott framhå ll a, att det 6 
sid. 8 läm nade meddelandet om tider fö r skjut 
övningarna saknar uppgift om tid för onsdags
skjutningarna . Sådana komma all äga rum vid 
Stora Skuggan under tiden 13{6--4f8 varje 
onsdag kl. 5.30-8 em. 

ULångdistanspokalen" . 

Det var med ganska små förhoppningar om 
seger, som amatörerna i höstas upptogo täv· 
lingen med Skarp. 6 om Bankdirektör Hedbergs 
vandringspris - långdistansskjutn inlif mot pre
cisionstavla var då för många av amatörerna 
en fullständig nyhet - och det gick även som 
väl alla väntat : skarpskyttarna segrade. Segern 
var dock ingalunda så övervä ldigande, alt re· 
vanschfunderingar från amalön:rllas sida kun
na anses förmätna. S. A. F:s utsikter i detta 
avseende hava ljusnat högst väsentligt, sedan 
fören ingen från två skytlevänne r inom s tyrel· 
sen få tt såsom gåva emoltaga ", U.ngdistanspo
killen "' , som på grund av de för densammas för
vä rvande uppställda villkoren otvivelak tigt 
kommer alt medföra välbehövlig och vä rdefu ll 
träning till duellen med Sarp. 6. För priset 
har i samråd med donatorerna uppställts föl 
jande stadgar : 

Ldngdislanspokalen 1928. 

§ 1. 

Om detla av G. Mossberg och K. A . Peterson 
skänkta vandringspris rör skjutning å 400 och 
600 meter tävlas tre gånger årligen, dels i sa m
band med den år 1927 påbörj ade t. v. årligen 
återkommande tävlingen i långdistansskjutn ing 
mellan S. A. F. och SkarpskylteföreningenI 
6:te komp. dels vid tvenne föregående tävlings
skjutningar enligt skjutkommitt~ns bestämman
de. Tävlingen skall varj e gång omfatta en 
serie om 10 skott i valfri reglementerad ställ
ning mot ID-r ingad tavla å 400 meters avstånd 
samt en serie - likaledes om 10 skott i varje 
reglementerad ställning - mot S-ringad tavla 
å 600 meters avstånd. Marke ri ng efter varje 
skott . - 3 provskotl å varje avs lånd . 

§ 2, 

Vinnare av priset för året blir den, som vid 
sammanräkning av totala poängsiffran från 
tävlingen med . Skarp. 6. och den bästa täv
lingsserien å 400 resp. 600 meter från föregå
ende täv lingsskjutningar, uppnår högsta sam
manlagda poäng, och erhåller vinnaren sitt 
namn samt lrtalet ingraverat å prispokalen. 

§J, 

Ständig ägare av delta vandringspris blir 
den , som i detsamma oberoende av ordnings
följden erhållit två in leckningar. 

§ 4, 

Skulle tävlingen i långdistansskj utning med 
. Skarp. 6. up phöra, skall denna ersä ttas ge
nom en av S. A. F. anordnad motsva rande täv
ling inom föreningen. 

§ 5, 

Ändring av dessa bestämmelser kan ske en
dast på förs lag av skjutkommitt~n och skall för 
alt bliva gällande godkännas av S. A. F :s sty
relse. 

För innevarande år äger försla tävlingen om 
långdistanspokalen rum onsdagen den 23 maj 
med början kl. 5 e. m., andra tävlingen sönda
gen den 19 aug. (anmälning före kl. 10 f. m.); 
tredje tävlingen, som alltså sammanfaller med 
tävlingen med Skarp. 6, kommer enligt vad som 
upplysts att äga rum söndagen den 7 oktober 
med början kl. 1 t f. m. En anmä lningsavgi ft 
av en krona kommer att till bestridande av 
markörskostnader upptagas vid tävlingarna 
den 23 maj och den 19 aug. 

"Drewespokalen. " 
Vid Centralskytleföreningens jubileumstäv

ling den 15 april placerade sig S. A. F :s lag 
(A. Elmqvist, H. Frimao, E. Hellsten, K. A . 
Peterson, G. Säfwenberg) i lagtävling på 5:te 
plats och erövrade därmed ett vackert av Fa
brikör Paulus Drewes skänkt hederspris, en 
större silverpokal Styrelsen har på förslag av 
skjutkommitteD beslutat uppställa denna trofe 
som ett vandringspris inom föreningen för 
sk jutning i fristående ställning på 300 meter 
enligt följande grunder: 

Tävlingen om priset, som benämnes Drewes
pokalen , är öppen {ör skyttar från all a klasser, 
och försiggår 3 gänger ärligen. varje gåna med 
en serie om 10 skott i följd i stående ställning 
under en tid av högst tO minuter mot S-ringad 
tavla ä 300 meter. Markering efter seriens 
slut. Inga provskotl medgivna . Årsi nteckning 
i priset erhåller den , som å sina tvd bäs ta se ri er 
uppnått högsta sammanlagda poäng, och er
håll er vinnaren sitt namn samt årtalet ing rave
rat å pr iset. Skylt . som erhåll it lvd in lcck-

~ ----
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ningar i pokalen, Ur denna som ständig egen
dom. 

För innevarande Ar försiggår tävlingen om 
Drewespokalen följande dagar: den 30 maj, den 
5 aug. och den 16 september. 

Skarp. kontra S. A. F., Kontoristerna oth Liv
rere.mentet till häst den 7/6. 

Stockholms Skarpskytteförening har utmanat 
Amalödöreningen, Kontoristerna och Livrege
mentet till häst:s skytteförening till tävling om 
eH av skarpskytteföreningen uppsatt pris den 7 
instundande juni, och har S. A. F. ansett sig 
böra i likhet med de övr iga två inbjudna före
ningarna antaga utmaningen. Tävlingen, som 
försiggår medelst 2 precisionsserier mol S-ringad 
tav la t\ 300 meter, varav en vanlig serie (tid 5 
minuter) samt en hastig ( tid 3 minuter), är en 
6-lagtävlan där Skarpskylteföreningen ställer 
upp med 25 man och S. A. F ., Kontoristerna och 
Livregementet med tiHsammans 15 man. Vinnare 
blir den part, vars lag uppnår högsta medei
poäng, varvid i fråga om skarpskylteföreningen 
de 20 bästa och beträffande motparten de 12 
bästa resulta ten läggas till grund för medei
poängens beräknande. 

Huru uttagningen av de allierades 15 skyttar 
skall ske är ännu ej definitivt bestämt. Ett 
frAn Livreg. framställt förslag om särskilda 
uttagningsskjutningar bar av S. A. F . på grund 
av det redan förut överbelastade skjutprogram
met för våren avböjts. Sannolikt torde saken 
komma att ordnas så, att resp. skjutchefer söka 
enas om valet av representanter med slöd av 
resultaten frltn vårens tränin~sskiutningar, i 
vilket faH de för S. A. F. utsedda hava att vän
ta person.!iga kallelser från vår skjutchef. 

Under år 1927 förvärvade utmärkelse
tecken: 

(En efterskörd, som av utrymmesbrist först 
nu kunnat inflyta) . 

Statens skyttemärken: 

Bronsmärke: 
A Sandqvist. 

Silvermärke: 
E. Boström, C. Hullsträm, O. Hultin , S. Lind

berg, O. Lörmark. H. Nilsson, W. Reinicke. 

Guldmärke: 
E. Källström. 

Lä~re drtalsmärke i brons: 
I. Hjelmström, B. Perman, F . Weidland , G 

Wijkström. 

Lä~re drtalsmCirke i silver: 
A. Flygare, G. Mossberg. 

Högre årta/smärke brons: 
N. Gyllensvärd . 

Artalsdiplom: 
A. Ekström, A. Elmqvist, Gd. Ericson, A. 

Flygare, H. Friman, J. Färngren, B. Gyllensvärd , 
N. Gyllensvärd, E. Heike. E . Hellsten, N. Hell
slen. S. Hellberg, E. Hessler, I. Hjelmström, 
Sven Hollberg, O. Häggiund, E. Höjer, B. Jverus, 
E. Jennel. J . F. Lagergren, A. Lyberg, G. Moss· 
berg, T . Mothander, F . Odqvist, B. Perman, K. 
A. Peterson , C. Rugheimer. B. Rönnmark, G 
Säfwenherg, T . um, F. Weidland, E. Wass· 
berger, Hj . Werner, G. Wijks!rörn, J. österdahl. 

Seriemedaljer: 

Brons: 
A. Lyberg 614 p., E. Höjer 607 p., T. um 

595 p. 
Siluer: 

G. Säfwenberg, 657 p., Sven Hollberg 639 p., 
E. Wassberger 641 p, 

Fältskyttemedaljer : 

Brons: A. Flygare 
Silver: B. Rönnmark, G. Säfwenberg. J . 

österdahl. 
Jetonger: 

C. Rugheimer . . . . . . . . . . . . .. 2 
G. Säfwenberg ....... . . .... . 
T. Molhander , .. . . _ .. . •. . . . .. 
B. Rönnmark . . . . . . . . . . . . . . 1 
A. Ekström ... . .... ... . ,. .... 1 

Fältskjutning med terränglöpning vid 
Hägersta lund den 29{4. 

I den på ,.Skogisarnas» initiativ anord nade 
fä ltskjutningen med löpning den 29/4 deltogo 
endast fyra amatörer eller just det antal, SQm 
Fordrades för ett fulltaligt föreningslag . S. A. 
F:s utsikter voro sålunda tämligen små, även 
om representanterna var och en för sig kunde 
väntas nA en god placering. För två av de 
fyra lyckades även detta, i det den segervane 
fältskytten Ulff blev femte och Säfwenberg 15 
man. I lagtävlingen kom S. A. F . på 7:de plats. 

Kring vårutfärden. 

Följande personer hava hittills överlämnat 
priser till kommitterade : 

Överste Stig Rålamb, Direktör Alb. Mild, Re
visor Birger lverus samt skjutkommitten (5 st.) 

Priser eller bidrag till sådana emottagas forl
farande tacksamt av skjutchefen. 

Vi uppmana än en gång medlemmarna att 
verka för livlig anslutninJt till vårutfärden. Med 
tanke plt den sköna värme, som redan kommit , 
bör dagen kunna bli en trevlig och uppfriskande 
friluftsdag, som motverkar minst 2 veckors in 
stäng t kontorsarbete. 

~ 
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Spegeln t. o. m. den 6/5. 

Ekström, A. 
Elmqvist, E. 
Flygare, A. 
Gyllenkrok, 
Gyllensvärd. B. 
Heike, E. 
Hellberg, Stig. 
Hellsten , E. 
Hessler, E. 
Hjelmström, I. 
Hollberg, S. 
Höjer, E, 

Årtalsdiplom. 

5G-48 -
49-49-49 
41>-47-47 
50-48 -
47-47 -
50-41>-48 
41>-47 -

Jennel, E. 
Mossberg, G. 
Perman, B. 
Pettersson, K. A. 
Rönnmark, B. 
Rönnmark, L. 
Säfwenberg, G. 
Weidland, F . 

EMn. J . 
Ohlsson, E. 
Söderquist, F . 
Norbeck, G. 

49-48 -
50-49-48 
50-49-48 
49- 47-47 
49-48-47 
50-50-49 
47 - -
50-49-49 
50-50-49 
49-41>-48 
41>-48-50 
47 - -

Guldmärke. 

47 - -
49-48 -
49-41>-48 

Silvermärke. 
Berggren, F. 
Neltelhladt, E. M. 
Wanselius. T. O. 

50-46 
47 
47 -

II J u bileumsstatyeUen. II 

50 - -
50-50-45 
5G-45- 45 
50 -

45-45 
50 -
50 -
50-50-45 
50-50-50 

50-50- 50 
50-50-50 
50 - -
50- 50-50 
50 -
50 -
45-50 

45-45-45 

50-50-50 

S. A. F:s jubileumsfärd den 3 juni har förut 
om övriga egenskaper att bjuda plt en spritt ny 
iI:~ckelse, nämligen första skj utningen om "Ju
blieumsslyetten. , ett konstverk i brons, utfört 
a~ S:. A. F:s mångårige medlem och gynnare. 
Clseloren John Färngren, som genom att föriira 
fö:eningen denna vackra gåva velat hugfästa 
mlOn~t av den 25:te vårutfärden . Enligt giva
rens onskan skall statyetten nämligen uppställas 
som vandringspris i skytte, varom skall tävlas 
bl. a . v~.d föreni?gens vårutfärde:, första gången 
som namnts Vid stundande lubileumsutfärd 
S~atyetten erövras för året av den skytt, till· 
horande kl. IV eller mästerskpsklassen. som 
~ppnått högsta sammanlagda resultat från föl
lande tävlingar: 

1) Fältskjutningen vid S. A. F:s vltrutfärd 
(~ndast. huvudtävlingeni mästerskapstäv
lingen lOgAr sålunda ei)' 

2) huvuskjutningen vid Stockholms Skytte
förbunds statsprisskjutning och 

3) 600-meterstävlingen vid samma till fälle. 
Vid såväl fältskjutningen som den i moment 

2 ingående figursk jutningen ska ll härvid varj~ 
h'äH räknas som I poäng. Vid skjutningarna 

mot tavla beräknas denna i båda fallen som 
S-ringad. 

Priset tillfaller för alltid den skytt, som 3 
g nger - oavsett ordningsföljden - erövrat 
detsamma. 

Tävlan om T.B.·båten. 
Detta vandringspris är ju uppsatt av Stock

holms Skylteförbund för tävlan mellan yngre 
sky~tar . I å r förelåg stor fara, att priset för 
allhd skulle erövrats av Södermalm. S. A. F:s 
Jag, beslående av K. A. Peterson samt bröderna 
Rönnmark lyckades emellertid efler en syn ner· 
tigen vacker skjutning frånrycka Södermalm 
priset. Lagets poängsiffror blev 288 p. Andra 
lag blev Skarpskylteföreningarnas grupp IV 
med 280 p. 

.................................................... ...... 
'i 

MEDDELANDEN ! , , 
FRÅN 

IDROTTS· 
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; 
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; 

! 
K.OMMITTEN ! 

.. .............................................. __ ... 3 

Säsongen .. inle~des med orienteringslöpning 
d~~ 29 ~pnl (tillsammans med Försäkrings
mannens Idro~tskrels) . Starten var förlagd till 
hå llplatsen Flsksätra på Saltsjöbanan . För S. 
A . F :s vidkommande gällde tävlingen även del 
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~ SKYTTEFÖRENINGAR! ~ 
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, 

N i .köpa Edra pris/ö,emdl ; zuld, ,lfwr. 
ng".lv f'r och lenn - även d. popu{liro 

SKYTTESKEDARNA 
j önJ. lokllg a.1 ha. 

~ JUVELERARE , 
; llJ1. d O>)i-J( N S O> N ' 
~ ;: KONSERT H U SE'r • i T, l. NfJrr 3316 - STOCKHOLM - K,m81l1u lcul 43 ! 
" ....... """.,.,.".", ....... ,,,,,,,,, ......... ,,.,"."""",., ....... ".,.""""""., .. "",.,,,,: 

- - _. 



6 STOCKHOL MS A MATOR FORIi NJNGS l>I E.DLE.MSBLA~D _______ _ 

av Idrotlsbladet uppsatta vandringspriset, i 
vilket major Fryden och kapten Wester ha var
dera en inteckning. Den förre var på grund av 
borlresa från staden förhindrad alt deltaga, och 
den andre, som nu är bosatt i Boden, hade sam
ma morgon anlänt till Stockholm ot:h pr bil be
givit sig till slarten. W. blev härigenom mycket 
. bandicaped~ och blev endast 6:te man bland 
samtliga deltagare, ehuru n:r 1 i sin klass. Om 
ldrottsbladcls pris tävla nämligen alla i samma 
klass, oberoende av ålder. Första kontrollen 
var nordspetsen av sjön 500 m. väster .T. i 
Trehörningen. andra d:o nordspetsen sjön 600 
m. väster . T. i Tenntorp och målet vid östra 
spetsen av J ä rl asjön. Banans längd 7.8 km. 
Resultaten blevo föl jande: Seniorer: 1. Gyllen
hammar 1.22.13,2. Bergendahl 1.23.25,3. Bruhn 
1,42.30, 4. Edström 1.54.45. Yngre old boys: 1. 
Wester 1.35. 2. Carlstedt. Äldre oldboys: 1. 
Söderlind 1.21 (Vinnare av Idrottsbladets he
derspris för året) . 2. Lindbohm 1.22, 3. Eden 
1.26, 4. Broms 1.36.50, 5. Åström 1.38, 6 
Ahlander 1.54. 7. Nyberg. 

Orienteringen var lätt, då solen sken hein 
tiden. 

Curlingsektionen_ 

se vi tyvärr allt rör sällan nämnas i våra spal
ter. Sektionen rör ju en långt ifrån tynande 
tillvaro och skulle otvivelalctigt glädja oss alla, 
om den under sin säsong och vid dess slut vi ll e 
låta höra av sig i Medlemsbladet. 

Den gångna vintern har ju ' bjudit på ypperli
ga möjligheter rör curling och spelets utövare 
ha ju ockd, som vi fö rn ummit av dagspressen, 
varit i livlig verksamhet. För vår sek tions vid
kommande har vintern inneburit en hel del öv
ningar och tävlingar med delvis framgångsrika 
resultat. Först och sist måste vi här i var je fall 
notera, alt Amatörföreningens curlingssektion 
erövrat curlingsmäs lerskapet för året. Sek
tionen företräddes av ett gott lag, bestående av 
V. Welterström (kapten), G. Malmquist, O. 
Dahlin , C. Hull . Slutstriden stod mot Åre cur
Iingklubbs lag, och mästerskapet hemfördes ef
ler en ganska segsliten kamp med 12 mot Il. 

Vi tacka curlingsektionen, att den i dessa 
tävlingar med beder fört våra färger, och..önska 
alt den allt framgent må så göra, sig själv och 
vår ärevördiga förening till berömmelse. 

Serietävlingarna 

(9 idrottsgrenar) pågå. De som ej bunnit an
mäla sig till första omgången , kunna börja den 
31 maj med fortsättning den 4 och 7 juni. Fem
kamp äger rum den 11 juni om Vandringspriset 
Helmar Langborgs minne. Därefter göres ett 
hopp till den 9 aug., då simning går av stapeln 
i Trancbergsbadet. Den 20, 21 och 22 aug. täv
las om ordf. vandringspris. 

" .. ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,"',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,"""" 
DIVERSE. 

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",.,,,. 

Lotteriet hu lyckligt passee. t /hag· 
ningsdagen. Slutspurten konsumerade samtl iga 
resterande lotter, vadan vi med tillfredsställ else 
konstatera, alt lotteriet lyckligt fördes i hamn. 
Det visade sig, att ödets gudinna för en gångs skull 
varit förståndig och låtit högsta vinsten falla p~ 
en medlem, som genom en högst välkommen in
sals sista veckan försäkrade sig om den chans. 
som de slora batajonernas, boc est de många 
lotternas, besittande innebär. 

Stockholms Idrottsförbunds vårorientering 
ägde rum den 13 ma j. S. A. F. hade 14 anmäl
da. varav dock endast 8 startade . 

Samlingen ägde rum kl. 8 vid Centralen, 
norra ingången, vilket de flesta deltagarna tyd
de till, att det blir orientering söderut. Så var 
och fallet. Kl. 8.24 gick tågel till Drefviken. 
Starten var c;: :a l km. (r~ n statinnen vid Mellan
gård . Första kontrollen var vid Alängen (I. B. 
S. uppgift om kontrollanterna här var felaktig). 
andra Gräsvreten och tredje torpet 1800 m. 
väst-nordväst Rudan. Målet va r vid sistnämnda 
gå rd , strax söder om Handens station. Kläd 
seln var denna gång valfri, och man behövde 
all tså icke undersöka om rocken hade foder. 
Några deltagare kommo i nyköpta overa lls. 
Tre damer deltogo för första gången i oriente
r ings löpning. För dem liksom för nybörjarne 
var banan. nog litet för lång - 10 km. -: det 
saknades nämligen icke träsk . Resultatet rör 
vårt vidkommande blev : Klass I B) 11) A. 
Bruhn, 1.52.04: 21) E. G. HelIgren, 2.04.56. 
Klass II C:3) E. Carlstedt, 3.10.20.6. Klass 3 
A ,3) E. Lindbohm 1.4t .38. 7) K. Nybe,g, 2.03. 
28.3. 11) . Klass 3 B:1) R. D. Söderlind, 2.09.55. 
4. Kla" 3 C ,I) J. Eden. 2.24.30.5. 

HANSA 
ST O CKH O L M ~ FÖRSÄKRI NG 

Aktiekapital och reservfond ~ 
Kr. 6.000.000 
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Fältskytteteknik m. m. 

. Stockhol~s . Skyttefö.rbunds tävlings program 
har något hdlgare år mnehållit en del ur fält
skyttc~ekoisk synpunkt värdefulla uppgifter 
och ron från verkställda prov och skjutningar 
~e~ torpedammunition, vilka uppgifter emeller
hd I de senaste programmen beklagligt Dog ute
slutits .. Teoretiska kunskaper om temperatu
rens, vmdens m. fl. faktorers inverkan på kul
b.~nan äro visserligen i och för sig e j tillräckliga 
for alt dana en god fältskyU; därtill kräves även 
o~b framförallt flitigt deltagande i fä ltskjut
nmgarna , Det bästa resultatet når dock givetvis 
den, "som med grun.dliga teoretiska kunskaper 
o~ faltskyltets teknik förenar en genom träget 
utovande av denna stolta sport förvä rvad för
måga aU i praktiken omsätta och tillämpa sitt 
vetande. A.matörerna äro bAde flitiga och ofta 
framgångsr.~ka fältskyttar ; fråga är dock, om ej 
S. A. F:s fa ltskyUegarde skulle bliva än nu mera 
fruktat på .tävl~ga~na, om våra fä ltskyUar i ge
men v?re I besltt~mg av den ej blott praktiska 
utan. aven teorehska kunskap om fältskyttets 
tekn.lk , som de verkliga st järnskyUarna besitta. 

V,I ?oppas, att efterföljande uppgifter och 
anvlsmngar skola bliva en och annan amatör
fältskytt till nytta . 

Trällpunklens lörllytlning å / höger (väns/er) 
vid "kornels lörflyllning å/ väns/er (höger) vid 
tevar m 96. 

Korn - flyllning 

0, I mm. förfl yttning 
0,5 mm. • 

Trtlf".U,n Itffl. i ca. pi mli",!. 
300 m. 400 m. 500 m. 600 m. 

4.6 6.1 7.6 9.2 
23. 30.5 38. 46, 

Anm. Varje 0,1 mm. lägre korn höjer lräff
punkten en!. tabell här ovan (högre korn sänker 
träffp unk ten] . 

Tr~"p~n,k/ens ungefärliga förIlyIlning i sid
led frU lol/d av sidvind vid sk;ulning med lor
pedkula, 

Vind - styrka 
Svag vind (då 
löv röras) c :a 

2 m/aek. 

Frisk vind (då 
grövre kvistar 
vaja) c :a 6mlsek. 

Triff,.ltlll' fic1I. i tII. P mlid.t. 
200 m. 300 m. 400 m. 500 m. 600 m. 

5 tO 20 35 55 

15 30 60 IOS t65 

Anm. Förutsatt aU vinden är jämn och verkar 
mot kulan under hela banan. 

Tr~"pu'!ktens ungefärliga lörllYllning i sid
/e.d itll f o/Id . av. vind snelf frein sidan (i 45 o 
vmkel mot sk/ulrlktningen). 

Vinds/yrka. 
Svag vind (då 
löv röras) c :a 

2 m sek. 

Stark vind (då 
grövre kvistar 
vaja) c:a 6m sek. 

Trilf(uU'1I firfl. i tII." Ultil~lf. 
200 m. 300 III. 400 m. 500 m. 000 m 

3 7 15 25 40 

tO 20 40 75 I lS 

Anm. Förutsatt att vinden är jä mn och får 
verka mot kulan under hela banan. 

Torpedkulans ungefärliga hö;d över sik t
Iinien i ~m. vid användande av 300, 400 och 
500 m. stktena och förutsatt all 300 m- sikleJ 
sl~r rätt med lorpedammunition pd 300 m. av
s/and. 
.Torpedkulba nans höjd i cm. liver siktHnlen på :lVstl nd. 

S,kt ...... ter !lO 100 ISO 700 2SO lOO 3SO 400 ~so .soo S50 600 
lOO + 10 + 20+20 + 20 + 10 o lO - oU 
«JO + 20 + 15 + 50 + SS + S5 + ss "l' 4.5 + 30 + S -1S 65 _ 
soo + 30 + 60 +80 + IOO + 1I0 + 115 + I U + 110+ 1I0 + 80 +$0 + 10 

. Träffp~'!k/(ms hö;ning vid gevär 696 genom 
s~klets hOlnmg med s. k. underlägg av 0,2 mm. 
t/ock/~k saml däremot svarande ungefärliga 
skoltvrdder. (Förutsatt all 300 m.-siktet slår 
rätt med torpedammunitionen på 300 m. av 
stånd) . 

Tri~nkt.... Swt, ... _ t Zi 
Mj nit I...... li ,lil' ...... 11 ' I 
pi lOO ID _ ... t. _ I .... 

300m siktet + l under\. 9.2 325 
+ 2 • 18.3 350 
+ 3 • 27.5 380 
-;. 4 • 36.7 410 

400 m. siktet 54.0 460 
+ 2 • 72.3 510 
+ 4 • 90.7 550 

500 m. siktet 117.0 610 

. Tr~ffp.unktens ungefärliga lörflyltning i cm. 
vtd oknmg (minskning) av uJgdngshaslighelell 
meod ~~krin( 15 mls~k . (motsvarande omkring 
10 hogre flagTe) sk/uJlemperalur än den un
der vilken gevärel skolls/ällfs vid sk;ulning 
med lorpedammuniUon. 

T,if{pIlUdlrlf,tt.i'l i ca. ti mU",.t. 

15 I k 
~ . 200 m. 300 m. 400 m. 500 m. 600 m. 

m se . oknrng 
av utg. hast. 100 
ökning i tempera-

tu,en. + I + 3 + 6 + 12 + 20 

19 m1sek. minsk_ 
nin% av utg. hast. 
10 minskning 
i temperaturen . - 1 - 3 - 6 - 12 - 20 
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AMAT ÖR E R! 
Eftt1' dagens skytteresullai Vha 
Ni Eder bäst p1 en god och stil
full Ottoman, och njutningen 
blir in störrt om goh'd Ir be-

klltt med en v:&ckcr malla. 
Olönl ej aU kOpa dusa hos 

ENGElSKA MA GASINET U . 
DI 1I"dra "y" l/NdtJlm//Uf". Kopia a, 31 DROTTNINGGATAN 31 

tafffltfrU 'Ilta Klr_malta IlIlKbtl1l" 
12 ,s/kG 'd""" allstf' 

.. 

Slltflf,dilf",i"'1J ,tönta spu;'[a/fitr 
i /l1li1/0,.. /lOrd;lItr orlf 11ftama"". 

t 

AM ATOR JERI 
"""""",,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, ... ,, ..... ,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, .... ,, ... ,,.,,,,,, ..... ,,' 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau· 
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
s k ö t a s av de b ä s t a 

Skytte- och 

S portkostymer 

E n da s t kvalitetsvaror 

F A C lK j\.II Ä N MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) ... " .................... ,,,,,,,, ........... "' ..... , ...... , .... ,,,,, .. "' ... ,,,, ...... ,,,, .. .. . 

r Anglais' Den o b Ii g a lori s ka olycksfallförsäkringen 

för Eder personal ordnas på bästa sätt genom att 

ingl som delägare i 

Anglais' 

O),1 SI::5IO[OA OL YCKSP A Lt.SfORSÅKRI NGSBOLAGt::T 

LAND OCH SJÖ 
ArbebrivarnlJ elen lörsiltringslDrittning. Ersätter 

lörlikringen i Riltsförsäkringsanstatten. 

9.0 00 de l ägare; 100. 000 r ö r sll.k r ade 

PALLAS BOKTRYCKERI J. H A II M A N S 
f örsäkringsbyrå 

Od eng . 36, Tel. Vasa 15674 
Generalagentur för Hansa. Um· 
nar premieofferter och ordnar 
alta slag av försäkringar. Obs.! 
Billiga resgods· och resolycksfall. 

AFPA RSTRYC K 

TlD SKR I PTER 

RE.KLAMT RYCK 

... , .. ,.,.,,, .... ,,, .... ,,, .......... ,.,.,,,,.,.,, .. ,. 
69 Ol)ENGATAN 69 
T ELEFON NORR ~604'; 
,."" .,.,,,,.,.,., .. ,.,.,.,.',,,,,,., .... ,.,.,.,.,,., 

Tl DNINGA R 
BOKA RU fTEN 
KATALOGER 

Stoekholm 1928. Boktryckeriet Pell .. 

IÖrs. för julresorna. 

• 
:Stockholms • 

N:o 4. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör f örenings organ för Idrott och Skytte. 

23:dje årg. 1928. 

Utdelas gratis t ill l 
föreni ngens medlemmar 

An.~arli u1i1vare : SVEN SVEN $ON 
R"""kllul no Id,. •• , 

K.pl.~ TORSTEN SOOe:RQUlsr 
K I , I.ol,"ft 20 

r························ .. ···························· ................................................... j 

l ! 
i MED DEL ANDEN i 
i i i FRÅN i 
I STY RELSEN i 
L ...................................................................................................... ..i 

Följande nya aktiva medlemmar hava inva lts: 
Aminoff. S. A., jur. stud., Drottninggatan 87. 
Bergendahl. B. G. H., löjtnant, MunHorgel 1. 
Broms, U., kapten, Banergatan 49, 
Carlstedl, E. T., kamrer, J ohannesgatan 20. 
Gyllenhammar, B. M. F., civiling., Kungsga t. 29. 
Gyllensvärd, E., lantmätare, Artillerigalan 6. 
Hagberg, N. G., e. jägmästare, Birgerjarlsgat. 5. 
Lindblom, E. A., kamrer, Tegnergatan 20. 
Lindh, G. G. J ., ingenjör, Dre jargatan 3. 
Stennert, A. H. 1., l jm., Linnean I , Lidingö I I. 

Prisutdelning 

efter siatsprisskjutningen den 23. sep tember äger 
rum samma dag kl. 8 em. å Anglais festvåningen. 

Styrelsen inbjuder föreningsmedlemmarna all 
begå kvällen som klubbafton med da ns och hop· 
pas styrelsen kunna framl ocka en del av (ör· 
eningens spirituellt begåvade medlemmar ti ll 

SI",,_holm T II . N.6217 

stämningens höjande å genre cabarel. Fru Hall. 
man och Hr Strand sjunga. 

Pris per person kr. 6 :75, vari ingAr sandwiches, 
varmrätt, dessert, öl, musik och betjäning. 

Styrelsen hoppas på talrik anslutning. Kväl. 
len blir enda samlingen under vintern med da· 
mer. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

K OM MI T T EN 
. ............................................ , ............. 5 

"Folke FagrelIs minne". 

Tävlingen om detta pris försiggick programen· 
Hgt den 13 maj och resulterade i att kapten A. 
Gyllenkrok segrade med 241 poäng, vilket är 
nytt rekord för denna tävling, däri bästa resu l
tatet tidigare varit 240 poäng. G:5 seger var 
emell ertid allvarligt hotad av G. Sä fvenberg, som 
på laveiserierna ledde med hela tre poäng röre 

lfj:wcfi:u'; ~ufr(. 
9ftöel'. 

~craliuset. 
9L~dersoJZ 9?gsitöcr. 

Zfolio$slrJl'!J /. 
9'{;lIIgl. fJT&o/eoCl'Oflfö,. ~ 9lJeg(v p"'-sk/Ll'(7lltl L _________ _ 
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Gyllenkrok, men som i sin and ra figurserie rå
kade få endast 8 träff och därmed halkade ned 
på and ra plats med tillsammans 234 poäng. Där
efter följde T. Ulff 232 poäng, F . Weidland 227., 
K. A , Peterson 226 p. , A. Elmquisl 226 p" B. 
Rönnmark 224 p., L. Rönnmark 221 p., 23 skyt
tar deltogo. 

Lagtävlingen mot Östersunds skyltegille 
d. 17. 5, om dr Nils Gyllensvärds vandringspris. 

A mntörl aget fick ihop till sammans 750 poäng, 
vilket är 2 poäng mer än som hittill s uppnåtts i 
denna tävling. Som vanligt måste vi tyvärr säga, 
sköto ös tersund arne emellertid ännu bättre och 
vun no med 757 poäng, all tså 9 poäng bättre än 
föru tva rande rekord. Den individuella segern 
hamnade hos en amatör, nä mligen L. Rönnmark, 
som nådde 99 poäng. De övriga i lagpoängen del
tagande resu ltaten voro för amatörern a fö l jan
de: A. Elmq~i$t 97, A. Gyllenk rok 96, B. Rönn
mark 94, I. Hjelmström 92, B, Perman 91, K. A. 
Peterson 91 och G. Mossberg 90. - Det är inte 
utan att man känner sig en smula frestad att 
med östersundarnes skyltepamp Bostrand und
ra om vandringspris verkligen är rälta benäm
ningen för ifrAgavarande pris. --

Vi d korporationsskjutningen 

den 20 maj nådde flera av våra skyltar god 
placering främst då F . W eidland, vilkens stål
liga serie på 91 poäng med ej mindre än 7 st. 10-
or länge stod ostraffad. Vi meddela här ett utdrag 
ur det digra täv lin)2sprotokoll et: 4. F. Weid
land 91 p., 7. E, W, Bejer 88 p" 14. L. Rönnmark 
86 p., 39. G. Wi jkst röm 82 p" 44 . A, Lyberg 81 
p., 65. G. Sä fvenberg 79 p., 84, L Hjelmström 
77 p., 97 . A. Tengstrand 75 p" 98. G. Mossberg 
75 p. 

Drewespokalen. 

I första omgången den 305 deltogo 23 skyt
tar, j andra skjutningen den 58, endast 11 . 40 
poäng och däröver har nåtts av B. Gyllensvärd 
146), E. He;ke (45), K. A. Pet."on (44), A . Elm
qvist (40, 43). B. Rönnmark(41, 41), I. Hjelm· 
ström (41), G. Säfwenberg (40). Hj. Werner (40). 

Av poängsiffrorna alt döma fyller Drewespo
kalen tydligen ett verkligt behov. 

Vandring~~kölden 

Den 3015 efter andra omgången är ställ ningen 
för de tio främsta följande: 

H. Frimnn och T, Ulff 57 tr, vardera, K, A. Pe
lerson, B. Rönnmark och A. Lyberg 53 tr., F. 
Weidlo.nd 52 tr., A. Flyga re och L. Rönnmark 
50 tr., A. Elmqvist och G. Säfwenberg 49 tr . 

Tävlingen den 1 juni 

mellan Amatörföreningen, Kontoristföreningen 
och Livregementet till hästs skytteförening 
å ena och Skarpskytleföreningen å andra sidan 
slutade med seger för skarpskyUarne, med en 
mede l poäng av 90:45 mol 89:96 för de allierades 
lag, sålunda en mycket obetrdlig skillnad. In
dividuellt segrade amatören . Rönnmark med 
98 poänJl!. Till lagresulta tet bidrogo .dessutom 
bl. a, B. Rönnmark med 92 p., A. Elmqvist med 
91 och G. Säfwenberg med 90 poäng. - De lå
ga resultaten torde till mycket stor del få till 
skrivas det griniga vädret med tArdrivande blåst 
rä tt emot. 

Vårutfärden 

den 25: te i ordningen i S, A. F :s annaler, blev 
som sig borde lyckad från bör jan till slut. Nå
gon vida re värme bruka vi ej vara bortskämda 
med i bör jan av juni, och särskilt denna sommar 
har ju varit bedrövligt kall. Så mycket angenä
mare var det att få njuta av det verkligt strå
lande sommarväder, som av milda makter an
ordnats speciellt fö r denna dag, och som kom 
oss deltagare att känna en djup medömkan med 
de beklagansvärda amatörkamrater, som av den 
ena eller andra anledningen slannat hemma i 
staden. Stenslätten måste ulan all tvekan varit 
förmånligare den dagen, därom torde å tminsto
ne lärddeltagarna vara ense! Det enda, som 
onekligen i viss mån var ägnat att något dämpa 
den goda jubileumsstämningen var just det med 
hänsyn till förutsä ttningarna i form av väderlek 
och gjorda anordningar alltför ringa deltagare
antale t. Av de 69 deltagarne voro endast 32 
amatörer, Aterstoden utg jordes av kvinnor och 
barn samt 5 »kontorister», som hörsammat den 
inbjudan S. A. F, tillställt bl. a. Konloris lföre
nin~en , 

FrAn båtbryggan marcherades under flygan
de fanor och kl ingande spel upp till samlings
platsen, där jubileumsfesten öppnades av 
S. A. F:$ vice ordförande kapten T. ·Söderqvist, 
som i ett kortare anförande hälsade deltagarna 
vä lkomna samt erinrade om dagens betydelse 
i amatörföreningens histor ia. Talaren slutade sitt 
anförande med aH utbringa et! kraftigt besvarat 
leve för vår förening. Av skjutchefen lämnades 
därefter en orientering rörande dagens program. 

Efter en i godan ro aväten frukost i gröngrä
set gick så fältskjutningen av stapeln. Målen 
voro: helfigurer å 375 m., tid 45 sek., därefter 
ett dubbelmål, bestående av »rakknivar» på 400 
m. samt Kg-skyttar på 250 m., 6 skolt mot var
dera målet under en lid av tillsammans 2 min . 
Näs ta mål var 113 fig, på 330 m. , tid 1 min., samt 
slutligen Kg-laddare på 175 m., tid 45 sek. Re· 
dan i första patrullen lades upp elt resultat på 
25 träff av F. Weidland, vilket res ultat länge 
stod ost raffat. De verkliga jubileumsresu ltaten 
kommo förs t i sista patrullen, där Fri man och 
Hessler sköto resp. 28 och 26 träff, dä rmed läg· 
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gande beslag på telplalseroa i resp. mästerskaps
klassen och IV klass. 

Sedan huvudfä ltskj ulningen avsluta ts. vidtog 
omedelbar t för S. A. F:5 egna medlemmar -
d. v. s. de i buvudtävlingen bäst placerade 12 av 
dessa - tävlan om mästerskapet i fältsk jutning . 
Mäslenkapstävlingen, som såsom sig bör var 
avsevä rt svårare än den allmänna täv1in~en, om
fattade fö ljande tre mål, 1/3 fig . 335 m., 45 sek., 
1/4 fig. 275 m., 45 sek. och 1/4 fi ~. 550 m. 1 minut. 
Såsom var aU vänta blev H. F riman mästare, 
med 40 trä ff ., närmast fö ljd av F. Weidland med 
38 och L. Rönnmark med 35 trä ff . 

Liksom under föregående år hade slulligen 
anordnats extralävlingar, dels för damerna med 
5 skott mot tO-ringad pistoltavla, dels en täv
ling med tre-'skottserier mot trillnge ltavla. Sedan 
tävlingarna avslutats och middagen avätits, blev 
det dans på ångbåtsbryggan. 

Det hade lyckats arrangörerna aH samla en 
verk ligt vacker prisskörd, varför ett s lort antal 
hederspriser kunde utdelas. P risutdelningen för
rättades ombord på båten under hemresa n 
och priserna överlämnades till deras erövrare 
av prot Emil Hessler. Direktör H. Kjellers vand
ringspris erövrades för första gången av H. Fri
man och fabrikör Paulus Drewes vandrings~ris 
likaledes av H, F riman för första gAngen. För 
övrigt hade prislistan följande utseende: 

Fältskjutningen, M-klassen : H. Frir.lan , 28 tr., 
överste Rålambs hpr.; O. Wiehager (Kontoristf.) 
22 tr., E. Hesslers hpr.; A. Elmqvisl, 22 tr., H. 
J onuon5 hpr.; T . UIH, 21 tr, Sv. Dagbl. hpr. : 
B. Rönnmark, 20 tr ., advokat Aronssons hpr,j 
E. Heike, 20 tr., Sthlms skyltfabr. hpr.; G. Säf
wenberg, 20 tr., Riigheimers hpr . j K. A. Peter
son, 20 tro 

Klasserna IV och III : E. Hessler, 26 tr., B. 
h erus hpr.; F . Weidlaod, 25 tr., S. K. A:s hpr .; 
A. J . Hjelm (KontoristL) , 23 tr ., SkLu.~komm it
t~ns hpr.j V. J ansson d;o, 23 tr ,; L. Ronnmark, 
S. A. F:s hpr ., 21 tr. ; G. W ij kström, 20 tr ., 
S. A. F:s hpr.j E. J ennel, 20 tr" d:o; E. Mark, 
(Kontoristf.). 20 tr., dia; I. Holmström (Konto
rislf.), 19 tr., d:o A. W. Tengstrand, 19 tr., d:o ; 
O. Löfmark, 19 tr., d:o. 

Klass II: C, Helin, 7 tr.; G. Iverus, 7 tro 
Triangelskjulning, klasserna M, IV och III: 

G, Wijkström 57 p., Skjutkommitlens hpr.; V, 
Jansson (Kontoristf,), 55 p., d :o; O Löfmark, 
54 p., S. A. F:s hpr.; N. Gyllensvärd, 53 p., d :o: 

J. Färngren, 52 P.:i H. F riman, 51 y.; F. Weid
land, 51 p .j B. Ronnmark , 50 p.; E. J ennel, 50 
p. j A. J . Hjelm (Kontorist L), 49 p.; O. Wiehager, 
d:o, 48 p.; G. Mossherg, 48 p. 

Klass II : Thor Fredborg, 31 p. Damerna: Frö
ken G. Gyllensvärd, 45 p.; Fröken M. Wikander, 
45 p.; fru B. Hessler, 44 p.; lm S. Riigheimer 43 
p.; fru P. Söderlind, 43 p.; fru C. Flygare, 42 p.; 
fru M. FrimaD, 42 p. 

Stockholms Skytteförbunds jubileums
tävlingar 

den 9 och 10 juni. 

Utdrag ur prislistorna: 
Huvudskju fning,en Kl. M: n:o 33 G. Sä fwen

berg 96 p., 45. B. Rönnmark 94 p.j kl. f V : 4. E, 
Höjer 98 p., 5. L Rönnmark 97 p., 19. R. Söder
lind 93 p., 31. G. Mossberg 91 p. 

Tävling A (5 skott, 10 ring. tav la 300 m) kl. M. 
6. A. Elmqvisl 49 p" 22, B. Rönnmark 47 p. 
kl. IV: 31. T. Ulff 44 p., 32. L. Rönnmark 44 p . 

Tävling B, (lO skott, 10 ring. tavla 400 m.) 
kl. IV : 26. L. Rönnmark 79 p., 27. R. Söderlind 
79 p. 

Fällskjutning~n kl. M: 20,G, Säfwenbe~~ 25 !r: 
kl. IV : 14. L. Ronnmark 25 tr" 18. G. Wljkstrom 
24 tr" 20. A. Elmqvist 24 tr., 22, G. Mossberg 
24 tr., 25. F, Weidland 24 tr., 28, I. Hjelmström 
23 tr., 30. B. Gyllensvärd 23 tr., 39 K. A. Pe
terson 22 tr.; kl. III : 17. O. Löfmark 19 tro 

I grupptävlingen mellan fö reningarna till
kämpade sig Amatörföreningen en ärofull and
rap lacering med 11 6 trä ff. , samma resultat som 
Kungsholmsskyttarna. Katar ina segrade med 126 
poäng, 

Stockholmstidningens riksskyUetävl ing 
den 1 juli. 

I denna tävling utmärkte sig e j amatörerna 
särskilt, i var je fall ej positivt. Vårt bästa lag 
" tannade på 1073 poäng eller något över t OO 
poäng mindre än segrande föreningslaget i l :a 
kretsen, däri vi väl egentligen knappast borde 
höra hemma, Individuellt nåddes goda resultat 
av T. Ulf! (235 p.), F. We;dland {231 p.J och 
B. Rönnmark (227 p) samt av tredjeklassaren 
S. Undb.,g (215 p.J 

~,~~~~ (I FÖRSÄKRING 
Kr. 6.000.000 

r 

1. 
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RiksskyUetävlingarna i Örebro 
den 22 juli. 

Vid de i samband med utställningen anordnade 
extra riksskyUetävlingarne i Örebro den 22 juli 
representerades S. A. F. aven trupp på 10 man. 
Som färdledare fungerade kamrer Nils Nilsson 
och läTer resan enligt deltagarnas samstämmiga 
utsago i allo synnerligen angenäma och lyckade 
förlopp till stor del få tillskrivas del utmärkta 
sält, på vilket Nilsson fullgjort detta uppdrag. 

Ur lävlingsprotokollen anteckna vi: 
Täv/. A (2 hastiga tavelserier): 0:0 42 N. ~ils. 

son 94 P'I 77 . G. Mossberg 92 P't 89. L. Ronn
mark och 91. K. A. Peterson 91 p. 

Tävl. B (1 se rie tO ringad tavla) : n:o 18. K. A. 
Peterson 88 P'I 25 G. Mossberg 86 P'I 37. G. 
Wijkslröm 84 P't 78. E. Heike 80 p. 

Täv/. C (tO· ring. 1/3 Hg.) n :o 9. K. A. Peter
son 10/79, 26. B.Rönnmark 10/75,48. A. Elmqvist 
1069. 68. L Rönnmark 1066, 85. G. Mossberg 
10 61. 

Göteborgspokalen 
den S augusti. 

S. A. F. ställde upp med tre fulltaliga lag och 
goda förhoppningar, visserligen ej om en seger
p'lacering, men dock om ett _hyggligt. resultat. 
Förhoppningarna svekos icke, ty såväl första 
snm andra laget up(!nåddp »hyggliga » result.lI, 
472 resp. 458 poäng. Då S. A. F . tidigare ej kom
mit över 466 kunna vi t. o. m. inregistrera nytt 
föreningsrekord för denna tävling. De individu
ella resultaten följa här: lag L A. Elmqvist 97 
(49,48), B. Rönn mark 97 (49, 48), I. H jelmström 
94 (49,45\, K. A. Peterson 93 (47,46). E. Heike 
91 {49, 42 , lag Il, B. Pe<man 96 (49, 41), Ni ls 
Nilsson 95 (45, 50), Bo Gyllensvärd 95 (49,46), 
Nils Gyllensvärd 88 (46, 42). F. Weidland 84 
(42, 42), lag m, S. Hollbe<g 92 (41 , 45) , B, [v,. 
rus 88 (47, 41), Hj . Werner 87 {41,46}, E. Höjer 
85 (45, 40), G. Wijksl,öm 72 [39 , 33). 

Med en smula tur hade rekord poängen kunnat 
bliva en hel del högre. Som synes av förestående 
hade första laget efter första serien endast 7 po
äng bortskjutna. Ett par tre _tappade» skott i 
andra serien drog ned slut resultatet med goda 
10 poäng. 

Program vid S. A. F:s statspristävling 
den 23. 9. 1928. 

Huvudskjutoing. 

Klass I. 
En precisionsserie och ' en tillämpningsserie 
mot figurtavla, båda ser ierna på 200 meters 
nvs tånd, 2 provskolt äro tillåtna före preci
sionsserien . 

Samtliga skott avgivas i liggande ställning. 
Tid för vardera serien S minuter. 

Klass 1/ , 
En precisionsserie och en tillämpningserie 
mot tredjedelsfigur, båda serierna på 200 
meters avstlnd, 2 provskoU äro till åtna 
före precisionsserien. 

Precisionsserien omfattar S skott i lig· 
gan de, 3 skott i knästående och 2 skolt i 
stående skjutställning. Skjutningen skall 
fullgöras på en tid av för resp. ställningar, 
3,3 och 2 minuter, I tillämpningsserien avgi
vas 10 skolt i liggande ställning under en 
tid av 3 minuter. 

Klass III. 
En hastig precisionsserie och en tillämp
ni ngsserie mot tred jedelsfigur. båda serierna 
på 300 me ters avstånd. 2 provskott äro till. 
lå tn a fö re precisionsserien. 

Klass IV. 
En hastig precisionsserie och en tillämp
ningsserie mol tredjedelsfigur , båda serier· 
na på 300 meters avstånd. 2 provskoU äro 
tillåtna före precisionsserien. 

Hastig precision serie omfattar 5 skott i 
liggande, 3 skott i knästående och 2 skott 
i st ende ställning under en tid av 3 minu
ter. 

Tillämpningsserierna rör klasserna III & 
IV omfatta lO skott i liggande ställning, och 
anslås till skjutning av dylik serie 3 minu· 
ter för klass 111 resp. 2 t 2 minuter för 
klass IV. 

Pri!lfördelningen sker klassvis, varvid iaktta
ges, att uppdelning sker mellan skyttar tillhö
rande föreningens mästerskapsklass och övriga 
skyltar ti ll hörande IV klassen. 

Extra skjutningar. 

Tävling A, (För sky tta r ti ll hörande kl ass I) . 
En serie om 5 skott på 200 meters avstånd, 
skjuten inom en tid av 3 min. tiden för ladd
ning och sk jutställningens intagande inbe
räknad. 
Mål: lO-ringad precisionstavla. 2 provskott. 

Insats: 2 kr. 

Tävling B. (För skyltar tillhörande klass Il) . 
Skjutningen utföres lika med tävling A. 

Insats : 2 kr. 

Tävling C. (För skyltar tillhörande klass III) . 
En serie om 10 skott i valfri reglementerad 
skjutställning på 300 meters avstånd, skju
ten inom en tid av 3 minuter, tiden för ladd
ning och skjutställningens intagande inbe
räknad. 
Mål: lO-ringad precisionstavla. 2 provskott. 

Insats: 3 kr. 

Tävling D, (För skyltar tillhörande klass IV), 
En serie om 10 skott i va lfri reglementerad 
skjutställning på 300 meters avstånd, skiu
ten inom en tid av 2 minuter, tiden för ladd-
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nin~ och skjutställningens intagande inbe
räknad. 
Må l: lO-ringad precisionstavla. 2 provskott. 

Insats: 3 kr. 

PrisfördelninJ: Al Klass IV B) 
Mästerskapsklassen. 

Tävling E. (För skyltar tillhörande klasserna I 
& II). 
Högst 6 skott mot lO-ringad tredjedelsfigur 
på 200 meters avstånd under en tid av 1 mi
nut. Liggande ställnig. 

Insats : 2 kr. 

p r i s f ö r d e l n i n g: gemensam för båda 
klasserna. 

Tävling F. (För skyIlar tillhörande klasserna III 
& IV) . 
Högst 6 skott mot lO-ringad fjärdedelsfigur 
på 200 meters avstånd under en tid av 1 mi
nut. Liggande färdigställning. 

Insats: 3 kr. 

Prisfördelning: A) klass HI. Bl 
klass IV. 

Tävling G. (För skyltar tillhörande klasserna III 
& [V). 
En serie om 10 skott, varav 5 i liggande och 
5 i knästående ställning på 400 meters av
stånd, skjuten inom en tid av 5 min., tiden 
för laddning och skjutställningens intagan
de inberäknad. 
Mål: S-ringad precisionstavla. 3 provskott. 

Insats: 3 kr. 

Prisfördelning: A) klasserna 111 & 
IV. Bl Mästerskapsklassen , 

Mästerskapsskjutning. 

De 12 skyttar, som i huvudskjutningen för 
klass IV uppnått det hö~sta poängantafet , äro 
berättigade a tt deltaga i denna täv lin g, som till
går så lunda: 
a l De 12 skyltarna skjuta en vanlig och en has

tig precisionsserie, båda serierna på 300 me
ters avstånd mot S-ringad tavla , 2 provskott. 

bl De 6 skyttar, som i al nått högsta samman
lagda poängantalet, tä vla ånyo med en has
tig precisionsserie mot S-ringad tavla på 300 
meters avstånd. 

c) De 3 skyltar, som i a) och bl nått högsta 
sammanlagda poängantalet, tävla ånyo med 
en vanlig precisionsserie mot S-ringad tavla 
på 300 meters avstånd . Därvid anslås en 
tid av: för tiggande och knästående ställning 
vardera 3 minuter och för stående 2 minuter. 

Den som i al, bl och cJ når sammanlagt bög· 
sta poängsumma, blir mästerskytt. Vid lika 
poängsumma sker särskiljning genom omskjul· 
ning medelst hastiga precisionsserier, 

Mästerskytten erhåller slor silvermedalj med 
löpare. De 2 övriga, som deltagit i sis ta omgång
en, stor silvermedal j. Slu tl igen erhålla de 3 
skyltar, som, föru tom de 3 förenämnda, deltagit 
i andra omgången stor bronsmedalj. 

Allmänna b~stämmelser. 

I} Anmälan till tävlingarnl äger rum å banan 
vid St Skuggan tävlingsdagen kl. 9- 9,30 
f. m. Elter anmälningstidens utgdng motto· 
ges icke någon anmälan, dd lallning omedel
bart löretages lör indelning i skjul{ag, 

2} Berättigade alt deltaga i statsprisskjutningen 
äro endast de skyltar, som under lret lossat 
minst SO protokollförda skarpa skolt och icke 
under året inom annan skytteförening skj utit 
sig anslagsberättigade, 

3) Varje deltagare skall erlägga en anmälnings
avgift av 1 kr. 

4) Skylt, som icke infinner sig vid upprop av det 
skjutlag, han blivit tilldelad, är icke berätti. 
gad att deltaga i tävlingen ; erlagd insats 
återbetalas därvid icke. 

5) Skj utningarna utföras i enlighet med bestäm
melserna i 1928 års skjutprogram, var vid föl . 
jande särskilt torde märkas : 

Endast gevär av fastställd armemodell 
m 96, med oförändrade siktmedel få använ
das. 

Gevärsremmen får användas som stöd för 
geväret under förbehå ll alt den är modellen
lig och att den icke lossas från någon av sina 
fästpunkter å geväret. 

Konstgjorda stöd eller medförda effekter 
få icke användas som hjälp vid något slag 
av skjutning. 

Särskilda anordningar å klädseln, avsed
da aU tjäna som stöd eller hj ä lp vid skjut
ningen, få icke förekomma, Gevärskolven fAr 
icke vid skj utning placeras under rocken . 
Gevär med räfflad eller avsmalnad kolvhal s 
få ej användas. 

Tidmätare för bedömande av eldhlstighe
ten få icke användas, 

Efter slutad serie skall ov illkorligen iakt
tagas, att patronern a icke lämnas kvar i ma
gasinet eller patron läget 

6) r sa mtliga extratävlingar erhå ll er 1/3 av del
tagarna pris. 

7) Utan tävlingsledarens särskilda m~dgivande 
äger ingen i lävlingtln drlllagande rätt all be
söka blindering eller tävlingsexprldition. 

8) Den som icke ställer sig ledarens före$krifter 
eller dessa bestämmelser till e fter rättelse, 
uteslutes från tävlingarna, varvid erlagda 
ins31ser och avgifter icke återbetalas. 

9) Ledare för tävlingaroa är skjutchefen. 

Ställningen om Överste Stig Rålambs vand· 
rings pris i S. A. F:s mästerskapstävling i skytte. 

K. A. Petersoo . ..... ,... 10 poäng 
A. Elmqvist .............. 10 » 
H. Friman ., ....... • ,.. 9 » 
E. Hellsten .. ... , ... , ... , 7 » 
B. Gyllensvärd ... . , •. . . . S -
B. Rönnmark ., ... . • . ",. 5 • 
G. Särwenberg . . , , . ' , . . . 5 » 
E, Hessler ..... ,.. • . . • . . 4 » 
T. Mothander ... . .... , .,. 3 » 
B. Perman ' .. , , , .• , ' . • . . 1 .. 
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" Spegeln" I. Q. m. 26/8. 

Ballt 
Ekström, A. 
Elmqvist, A. 
Ericsson, G. 
Flygare, A. 
Färngren, J . 
Gyllenkrok , A. 
Gyllensvä rd, B. 
Gylhmsvärd. N. 
Heike, E. 
He ll berg, S , 
Hell sten, E. 
Hjelmslrörn , I. 
Hollberg, S, 
Hultin, J . 
Höjer, E. W , 
Iverus, B. 

Årtalsdiplom. 

5()-48--48 
50-5()-48 
5()--.50--50 
48--48--47 
49-48--48 
48--47-47 
5()--.5()-48 
49-48--47 
5()-48--48 
50--50--50 
48--47 -
49-48--47 
50--50--50 
50-49-48 
49 - -
49-49-48 
49-47-47 
49-49-49 
47 - -
50--50--50 
50--5()-49 
49-49-49 
50-50--50 
50--50--50 
5()--.5()-49 
50-49-49 
48-48--47 
47-47 -
50-48--47 
48--48--48 

Jennel, E. 
Lagergren. J . F. 
Mossberg, G. 
Nilsson, N. 
Perman, B. 
Peterson. K. A. 
Rönnmark, B. 
Rönnmark, L. 
Säfwenbcrg, G. 
Söder lind, Rich, 
Tengstrand, A. W. 
Ulf!, T. 
Wassbcrger, C. 

50--5()-45 
50-50-50 
50-50--50 
45-45-45 
50--50-50 
50-50-45 
50-50--50 
50 - -
50-45-45 
50-45-45 
45-45 -
5()--.50-50 
50--50--50 
50-50-50 
45-45-45 
5()-45 -
50-45 -
50-50--50 

50-50--50 
45-45 -
50 - -
50--50-50 
50--50-50 
50--50-50 
50--50-45 
45 - -
50-50 -
50-5()-45 
50-45-45 

Weidland, F. 
Wijkström, G. 

Edtn, J . 
Hultström, C. 
Norbäck, G. 
Ohlsson, E. 
Söderqvist, F. 

5l1-5()-49 

Guldmärke. 

47 -
47 - -
49 - -
49-48 -
49-48--48 

Silvermärke. 

Berggren, F. 
NeUelb ladt, E. M. 
Wanse lius, F . 
Rosenblad 

50-46 
48 
47 -
46 -

50--50--50 
45-45 -

45 - -
5()--.50-50 
45-45-45 

"Lå ngdistanspokalen 1928." 

Sk jutningen den 23 ma j om långdistanspoka
len räknade 18 deltagare, i andra omgången den 
19 aug. var antalet skyttar endast 13. Förmodli
gen var vädret vackert. 

Vid den avgörande slutstriden om årels inteck
ning i detta pris äro positionerna följande : S. 
R~nnmar.~ 128 p. ~ J. F. Lagergren 124 p., l. 
H,elmstrom, L. Ronnmark och G. Säfwenberg 
vardera 118 p.,A. Elmqvist 11 7 p., E . Hellsten 
117 p.o G. Mossberg 116 p.,E. Heike 111 p., T. 
Ulf( 110 p., G. Wijkström 109 p.,s' Gyllensvärd 
och E. Jennel 107 p., H. Friman, K. A. Peterson 
och E. Höjer 106 p., F. Weidland och S. Hollberg 
105 p., A. Lyberg 102 p ., A. Flygare 97 p., B. 
Iverus 95 p., E. Hessler 91 p. 

Meddelanden från Idrottskommitten, 
Serielävlingarna 14/5--7/6 1928, 

Seniorer. 
Svensson 
Falk 
Wijkström 
Säfwenberg 
Nylen 
Rönnmark 
HelIgren 

Oldboys A. 
Löwenhielm 
Heike 
Hörlin 
Brunnberi; 
Bcllander 
Frunek 
Zerling 

Oldboys B. 
Nilsson, C. A . 
Aminoff 
Åström 
Söderbeck 
Alander 
Nyberg 
Fredborg 
Kjellson 
Hallman 
Forssberg 
• på höger band. 

100 m. 

12,3 
12,3 
13,8 
14,1 
14,0 
13,7 
15,7 

12,9 
13,2 
15,1 
13,8 
14,6 
14,6 

14,5 
16,0 
14,0 
15,4 
15,8 
17,3 
16,4 
14,6 

400 m. 

59, 
58,7 
62,9 
65, 
69,3 
69,6 
80, 

62,8 
63,9 
66,7 
63,6 

105, 
65,3 

63, 
70,2 
65,8 
70,2 
76,6 
83,9 
91,1 
65,1 

1500 m. 

5 25,8 
5 16,1 
5 9,5 
5 18,6 
5 56,2 
5 53,1 
6 17,2 

5 14,3 
5 47,3 
5 31,6 
5 5,8 

5 9,5 
5 29,9 
6 16, 
5 50,5 
625, 
6 42,8 
7 35, 

höjd. 

150 
140 
140 
130 
140 
135 
145 

140 
145 
135 
100 
130 
135 

130 
140 
115 
120 
130 
120 
103 
106 

linr· 
598 
549 
522 
494 
448 
456 
419 

502 
551 
399 
447 
400 
454 

500 
461 
371 
410 
461 
360 
330 
354 

trut. 
11 ,65 
10,46 
11,33 
9,92 
9,23 
9,55 
9,62 

10,58 
11 ,13 
9,93 
8,69 
7,83 

9,80 
9,74 
6,25 
8,26 
8,67 
7,18 
7,05 

Kula 

16,69 
18,33 
16,20 
14,72 
15,32 
13,06 
13,33 

16,99 
16,62 
14,35 
12,76 
15,27 
13,82 
18,71 

13,14 
13,02 
12,73 
J2,98 
12,98 
12,49 
t 1 ,71 
9,52 

diSKUS 

51,23 
56,62 
33,85 
38,87 
46,70 
34,05 
33,88 

45,80 
42,15 
34,30 
40,48 
45,57 
32,43 

40,32 
31 ,47 
33,75 
31,97 
30,56 
32,27 
28,40 
21,04 
52,05 
34,80 

spjut 

52,92 
52,40 
55,06 
68,83 
50,92 
35,35 
44 ,65 

56,24 
55,08 
48,03 
38,71 
48,80· 

44,35 
58,30 
43,15 
32,31 
22,57 
38,80 
28,80 

P. I:a 

7.142 
6.978 
6.103 
5.663 
5.186 
4.761 
3.922 

6.389 
6.248 
4.792 
4.744 
3.284 
3.067 

783 

5,346 
4.643 
3.855 
3.797 
3.444 
2.639 
1.799 
1.996 

829 
570 
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Simtävling å 500 m. samt täv ling om Claes Hultbergs vandringspris den 9 aug. 

Seniorer: Oldboys: 
Wijkström 11 m. 25 sek. Brunnberg 13 m. 7 sek. 
Hullström 12 • 22 . Löwenhielm 14 • 4 • 
Säfwenberg 12 • 50 . C. A. Nilsson 

Mästerskapstävlinga rna i tiokam p den 20- 23 augusti 1928. 

Seniorer: Oldboys A" Oldboys B.: 
Nilsson, C. A. 1.630 poäng Falk 3.534 poäng Heike 3.245,1 poäng 

Wijkström 2.826 • Löweohielm 3.243,8 • Aminoff, A. 1.442 • 
Säfwenberg 2.521 • Hörlin 1.933,5 • 
S. AminoH 1.931 • Brunnberg 1.487,6 • 

Zerling (3 gr.) 1.315,6 • 
Bland de individuella resultaten märkas: 

100 m. längdhopp 
Falk 

kulstölning 
10,22 m. Zerling 12,9 sek. Falk 544 cm. 

Löwenhielm 12,9 • Zerling 520 • Zerling 9,85 • 
Falk 13,0 • Wijkström 518 • Heike 9,39 • 
Heike 13,4 • Heikc 509 • Läwenhielm 9,28 • 
Wijkslröm 13,5 • C. A. Nilsson 501 • Säfwenberg 8,50 • 
S. Aminoff 13,6 • Säfwenberg 491 • Wijkslrörn 8,45 • 
HärUn 13,6 • Löwenhielm 488 • 

S. Aminoff 482 • 

400 m. häcklöpning 
20,9 sek. 

höjdhopp 
Heike 155 cm. Falk 58,4 sek. Heike 

Wijkström 61,6 • Löwenhielm 23,8 • Falk 140 • 
Löwenhielm 61,9 • Wijkslröm 24,5 • Wijkslröm 140 • 
S. Aminoff 62,3 • S. Aminoff 140 • 
Säfwenberg 62,6 • Löwenhielm 140 • 
C. A . Nilsson 63,5 • Hörlin 135 • 
Brunnberg 64,4 • A. AminoH 135 • 
Hörlin 64,5 • 

diskuskastning spjutkastning stavhopp 
36,30 m. Löwenhielm 2,60 m. 

Falk 
Heike 
Säfwenberg 
Läwenhielm 
Brunnberg 
Hörlin 
A. Aminoff 

29,65 m. 
25,94 lO 

24,45 • 
23,35 • 
22,20 • 
21,22 ,. 
20,23 JO 

Falk 
Säfwenberg 
Wijks tröm 
Heike 
A. Aminoff 
Löwenhielm 
Hörlin 

Tävlingen i femkamp om vandringspriset 
"Helmer Langborgs Minne" framllyttades från 
den 11 juni till den 15 juni på grund av regn· 
väder. Väderleken var ej vidare tjänlig denna 
dag heller, och den i § 2 om detta pris stadgade 
minimipoängen 2400 uppnåddes ej. Resultatet 

S. A. F:s pris för tiokamp! 

§ 2 lyder: 

Vinnare av priset blir varje medlem, som ge
nom deltagande i S. A. F:5 mästerskapstäv
lingar i tiokamp under ett flertal år uppnått en 
sammanlagd poängsumma av 25.000 poäng. 

Efter tre års tävlingar är stä llningen mellan 
de tävlande följande: 

Enligt stadgarna erhåll er oldboy hel poäng, 
senior däremot får på detta pris tillgodoräkna 
si~ allenast halv poäng. 

35,76 • 1500 m. 
35,44 ,. Wijkström 4 min. 58,3 sek. 
35,16 ,. Brunnberg 5 . 6,0 . 
31,48 . C. A. Nilsson 5 • 12,9 • 
30,95 lO Läwenhielm 5 ,. 13,0 • 
25,32 . Falm 5 • 13,1 • 

Säfwenberg 5 . 14,8 • 
blev följande: 1. S. Svensson 2342,39 P'I 2. Falk 
2120,59 p., 3 Wijkström 1513,43 p., 4. Rönnmark. 

Svensson resultat voro följande : Längdhopp 
5,95; 200 m. 24 510, 1500 m. 5,17. Falk hade 
resp. 5,06; 25 1 10; 30,80; 29,85 och 5,13 2 10. 

Falk 
Löwenhielm 
Svensson 
Heike 
C. A. Nilsson 
A. Aminoff 
SandelI 
Åström 

berikn.. 
poäng 

10.929 H. Nilsson 
9.522 HörUn 
9.305 Bylund 
5.804 Brunnberg 
4.633 Stefensson 
3.681 Wijkström 
3.140 Zerling 
2.043 Säfwenberg 

HelIgren 
Palmer 
S. Aminoff 
von Friedrichs 

verklig 
polng 

4040 

2.826 

2.52 1 
2.474 
1.947 
1.931 

berikIl. 
poing 

2.020 
1.933 
1.898 
1.488 
1.429 
1.413 
1.316 
1.260 
1.231 

974 
965 
930 



8 STOCKHOLMS A.\/ATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

MiJlöpningen. 

Måndagen den 3 september tävlade S. A. F :s 
idrottsmän A 10.000 m. Tio man ställde upp, av 
vilka sju fullföljde loppet, samtliga inom dcn 
rör idrottsmärket stipulerade tiden. 50 minuter. 
Resultaten blevo som följer : 

Tävlingen i femkamp om vandringspriset . Hel· 
mer Langborgs Minne . framflyttades frAn den 
11 juni till den 15 juni på gmnd av regnväder. 
Väderleken var ej vidare tj änlig denna dag hel
ler, och den i § 2 om detta pris stadgade mini· 
mipoängen 2.400 uppnåddes ej . Resultatet blev 
följande: 1. Svensson 2.342,39 P'I 2. Falk 
2.120,59 p .t 3. Wijkslröm 1.513,43 m., 4. Rönn
mark . 

Oldboys B , 
C. A. Nilsson 39 m. 37,S sek. 

Oldboys A, 
Brunnberg 40 m. 10 
Löwenhielm 43 " 47,8 
Friman 47 lO 32,6 

Seniorer: 
Särwenberg 41 m. 
Wijkström 42 ,. 
Falk 45 • 

21,6 
15,8 
28 

sek. 
• 
• 

sek. 
• 
• 

Svenssons resultat vorD följande: Längdhopp 
5,95 ; 200 m. 24,5 ; spju tkastning 32, 16; diskus
kastning 27,84 ; 1.500 m. 5.17. Falk hade resp. 
5,06; 25,1; 30,80 ; 29,85 och 5.13,2. 

Ar 1927 uppnådde Svensson 2.415 p., 1926 ha
de Falk 2. 178, 1925 Heike 2.356 och 1924 Zer
liog 2.582 p. i femkamp , 

AMATÖRER! 
Eft~r dage ns skyll~resULtal vila 
Ni Eder bilst pi en god och stil
full Ottoman, och njutninien 
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Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

23:dje ärg. 1928. 

Utdelas gratis lill 

föreningens medlemmar 
An.varla utaivar.: SVEN SVENSON 

R6d.kl lon .... d, ... , 
K.plon T ORSTEN SOOERQU IST 

K . " •• 11'" '0 

r· .. ·················· .. ········· .. ·········· .. ····· k 
.................................................... ! 

i 1 

i M EDDELANDEN i ; i 

I STY~~:SF.N I 
: ! 

i : ........... , ...................................................................................... , ...... : 
Följande nya aktiva medlemmar h3va in valts 
föreningen. 

A.· A. S. Balle, major, Jungfrug. 23. 
J . G. Bergvall, för'säkr . tjm., Lidingö I. 
O. H. B. Borgenhard, civ iling., Kungsg. 9. 
C. A. Chris tiernson, löjtnan t, Östermalmsg. 77 . 
C. H. Elmen, byggnadsing., Kastellholmen. 
C. G. Fredrikson,l bankkassör, Rödaberg3g. B. 
E. Heilborn, ingeniör, Valhallaväg.m 86. 
J . Andersson, tjänsteman, Hammarbyleden. 
E. U. Borg, arkitekt, Odeng. 1 L 
G. Rönn, ingenjör, S:t Eriksg. 2. 
T. Sandström, köpman, Svedenborgsg . 4 B. 
E. Wil:ierg, ingeniör, Rosenlundsg. 29. 

Idrottscbefen har avgått från sin befattning 
på grund av bristande tid. Vice idrotlschefen har 
inträtt i hans ställe, 

Sloc~holm To l. N.I1 11 

....................................... , ........ .. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMM I7TEN 

Den egentligl tävling'i'iä'iongen ä r övu och 
våra sky ltar få en för många väl behövlig and 
hämlmngspau, igen Banskjutningen har vis:;er 
ligen avlösl:> av' fliltskyltet, men fä lLskytle$ön· 
dagarna komma ej tätare på varann än att ma n 
mycket väl hinner hämla sig under interva ll erna. 

Sedan sena'i te medltm.,blad äro föl ja nde: hä n
delser alt notera. 

, 
Stoc:kholms Skytteförbunds s ta tspris tävling 

ägde rum de två första söndagarna i septem
ber. Den 2 sept. tävlade rekryter och l :a klas
sare å resp. föreningars banor och den 9 fiCk 
den stora förbundstävlingen för klasserna I
M. av stapeln på Stora SkuJ!1!ans skjutbanor. Då 
denna tävling utförligt refererats i dagspressen 
åtnöja vi oss med el! utdrag ur prislistorna. 

Huvudskiulnin~en: 
Kl. M, 47) H. Fdman 94 p . Kl. IV , 7) F. 

W eid land 99 p., 22) N. Helbten 95 p., 54) A. 
Gyllenkrook 90 p. Kl. llJ : 15) N. Bergs jö 91 p., 

fj':lOclc,.. rJuEcI. 
91/öe,. 

~c,.a..6..set ~/l()Cst(),..!l l. 
9imtgf. f7t$QJ~Ol!.Ii:Nv'e - $og4,. pJ't"skumlä / L _________ -' 

, . 

-- -- - -
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34) E. Kostman 85 p.t 37) E. A. Ohlsson 84 p. 
Kl. I: N. G. Svensson 96 p. Veteranklosun: 
5) G. Eriksson 76 p. 

Tävling A (5 skott ligg. å 10 ring. tavla, 300 m.): 
Kl. AL 9) B. Rönnmuk 49 p., Kl. IV, II) N. 

Hellsten 48 p., 11) G. Mossberg 47 p., 31) G. 
Eriksson 46 p.t 34} A. Lyberg 46 p. Kl. III: 24} 
N. Bergsjö 42 p. 

Tävling B. (10 sk. ligg. å 10 ring. tavla. 400 m.): 
Kl. M, 21) G. Sälwenbe<g 87 p. Kl. IV, 10) 

A. Gyllenkrook 84 p., 38) G. Mossherg 77 p.t 
44) I. Hellberg 15 p. Kl. lIT och veleranklassen: 
3) G. Eriksson 86 p., 12) N. Bergsjö 76 p. 

Täulinll C. (JO skotlliggande. 600 meter): 
Kl. M: 5) B. Rönnmark 48 p. Kl. III och IV: 

t l) A. Gyll enkrook 45 p., 15} G. Wijkström 44 
p.t 27) I. Hjelmsträm 43 p., 41) E. JenneJ 40 p. 

Förbundsmäslare blev E. Bergin, Centralskyl' 
leförcninJten, med 248 poäng. - Av de våra del· 
toga H. Friman och E. Hell sten i mästerskaps
tävlingens andra omgång, men föllo där bort i 
den hårda konkurrensen. 

Riksskö)den 2 september. 
t årels tävling, som var den 8:de i ordningen, 

ställde S. A. F. upp med ej mindre än 10 lag 
och kan dlunda på goda grunder påsU. sig hava 
mer än uppfyllt alla förpliktelser, som i fråga 
om deltagande i den rätt dyrbara tävlingen ::lm 
detta S. A. F:s eget vandringspris kunna anses 
åvila föreningen. I pressen h3.f kommit till synes 
den uppfaltningen , aU tävlingen om Rikssköl· 
den ställer sig rör dyr för såväl föreningarna 
som de enskilda deltagarne för alt kunna bliva 
rätt populär, och det är int'2 utan att m:m år 
benägen hälla med härom. 

De främsb S. A. F.·lagen3 sammansällning 
och resultat framgår av nedanstående. 

IlI) 

I) 

II) 

IV) 

B. Gyllensvärd 
H. Friman 
E. Hellsten 

A. Elmqvisl 
B. Rönnmark 
E. Heike 

B. Perman 
K. A. Peterson 
I. Hjelmslröm 
G. Säfwenberg 
N. Nilsson 
E. Hessler 

98 + 50 ~ 148 p. 
89 + 50 ~ 139 p. 
93 + 50 ~ 143 p. 

430 p. 

92 + 50 142 p. 
91 + 50 = 141 p. 
95 + 50 = 145 p. 

428 p. 
97 + 50 = 1'17 p. 
89 + 35 ~ 124 p. 
88 + 50 = 13S p. 

100 -'- 45 ~ 145 p. 
86 + 50~I36p. 
86 + 40 ~ 126 p. 

Från övriga lag ä r att anteckna följande indi. 
viduelJa resultat : N. Becgsjö och A. Lyberg 
139, I. Hultin 138, F. Weidland 136, B. Iveru'i 
133 och A. Balle 133 p. 

Siifwenberg vnr i en ulomordenLlig form, 
och en så vacker skjutning, som han denna dag 
presterade är det sällan man blir i tillfälle att 
beviltna . Tre tävlingsserier mot tavla i följd 

med 50 poäng samtliga. det är bra gjort! Utom 
om Riksskölden tävlades nämligen även i skjut
ning om Hullbtlrgska uandringspriset, och sköt 
Siifwenberg här fullt, d. v. s. 100 jämnt. De öv. 
riga tävlande voro C. Hallström (76 p.l och G. 
Wijkdröm (71 p.) 

Jubileumsskölden å?n 16 september. 20 del 
tagar~. Bäst blev B. Perman med 370 point! 
(181 "I 189). Närmast kommo H. Friman 363 
poäng (178 -+ 18S), E. Hellsten 358 poäng 
1178 + 180), G. Sälwenb"g 357 p. (191 + 
166), I. Hollbe,g 353 p. (176 + 171), E. Hm
ler 352 p. (178 + 174), N. Hellsten 350 p. 
(176 + 174) . Segrare förlidet år var G, Säf
wenberg med "samma poäng, som nu förskaffade 
P erman en inteckning i detta vackra pr is. 

Samma dag, den 16 sept., tävlades om Dre
weapokalen tredje och sista omgången. Första 
inteckningen erhölls av K. A. Peterson med 89 
poäng, närmast följd av E. Heike 87, B. Gyl 
lensvärd 84, A. Elmqvist 83, B. Rönnmark och 
H. Frimnn 82, A. Lyberg 81 p. Endast 15 skyt
tar hade fullföljt tävlingen genom att deltaga 
i mmst 2 av de 3 skjutningarna om priset. 

J atatspristävlingen den 23 september deltogo 
ett 5O·tal amatörer. Dagen blev i allo Iycbd 
lack vare ett strålande vackert väder och goda 
anordningar i tävlingstekniskt avseende. 

Som vanligt vid större tävlingar förekom 
markering endast i fråga om prov3kotlen. Täv
lin~sserierna protokollfördes i blinderingen un
der särskild kontroll, och sändes de i försett· 
lade kuvert inlagda protokoll~o däreft ~r med en 
cykelstarett till tävlingsexpeditionen, där reosul· 
laten uträknades och ul skrevos skjutlagsvis på 
särski lda listor, som så uppspikade;; på anslags. 
tavlan till allmän t beskådande och begrunda nde. 
Tack vare all hela denna ganska vidlyftiga orga
nisation fungerad2 m~d både prcci.:;ion och fer
mitet kommo resultat:m upp på tavlan inom 
sagolikt kort tid , Tävlingsledning.m och expedi
lions personalen har all heder av dagen I 

Även många av skyttarne hedrade sig, i syn· 
nerhet fiärdeklassarne, som i huvudsk jutningen 
kunde visa bättre resultat än mästerskapsklas
sen. Visserligen är Weidland, som med en vac
ker 99:a blev förste man i fjärde klass. specia
list på denna tävling, men mästarklassens seg· 
rar resultat var dock hela 2 poäng lägre och 
hade vid gemensam prisfördelning endast berät· 
tigat till 5:te plats, I tredje klass utmärkte sig 
N. Bergsjö, som mera synes böra hemrn3 i den 
högre klassen. Hans resultat vid tävlingen voro 
i varje fall av mycht hög klas;;. 

De i tävlingsprogrammet inlagda extra skjut
ningarna uppskattades livligt, av deltat!areanta
Jet all döma. Såsom framgår av prislistorna 
nåddes även vackra poängsiffror, särskilt i 
tavelserierna på 300 och 400 meter. De ringade 
smftgubbarne pö. 200 m. voro som vanligt en _ 
smura lömska, och flera skyttar, som i -övrigt 
rett sig bra, sköta här blankt bom. 

_-,S",T.:e0CKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 3 

Mästerskapstävlingen emotsågs denna gång 
med ett alldeles särskilt intresse med hänsyn till 
den stora sannolikheten av alt dö!:t av förenings
ordföranden överste Stig Rålamb uppställda 
vandringspriset nu komme alt definitivt eröv
ras av någon av de främsta inteckningshavarne, 
K. A. Peterson. A. Elmqvist, H. Friman och E. 
Hellsten. Av dessa fyra goda skyltar kommo 
emellertid endast K. A. Peterson och E. Hell
sten med i första omgången och blevo här ut
slagna. varigenom hotet mot vandringspriset i 
fråga för delta år avvärjts. Skall det klara sig 
även nästa år ? - Slutstriden om mästersky lh
värdigheten blev särskilt spännande på grund 
av de små poängdifferenserna. Efter första om
~ången var ordningsföljden: I. Hjelmström 96, 
Hj. We rner 95, N. Hellsten 94 p. r andra om
gången lyckades Hjelmström förskaffilosig el! för_ 
språng pä tre poäng framför sina båda medtävla
re, som nu lågo lika: Hjelmström 145, Hellsten 
och Werner vardera 142. l tredje och sista om
gången, varunder föreningsordförand en sj äJl v 
övertog kommandot som tävlingsledare, täv
lades medelst en vanlig precisionsserie med 
öppen markering efter varje ställning. I lig· 
gande hade alla tre fullt, Hjelmström och Hell
sten med exakt lika resultat, tre 5" och två S'. 
I knästående _tappar_ Hjelmström första skol
tet, dock ej värre än till en trea, de övriga två 
gå in. Hellsten får med en fyra, Werner likaså . 
- Sedan tavlorna svängts efter de två avgö
rande skolten, kommer markörspaden upp, men 
för att öka spänningen nu pä tavlan längst till 
vänster - tidigare har markeringen som van
liltt börjat frAn höger. 5, 4 för Werner, summa 
48 och totalsumma 190. - Hell'den s!er mzd 
två -.vita» ett vackert prov på sina vältränade 
fäktarnervers pålitlighet. 49 poäng och 191 som 
tota lsumma. Nu kommer turen till Hjelm<;lröms 
tav la. Spaden kryssar en smula tveksamt upp 
mot treans hörn, så över i riktning mot fyran, 
men kommer nu på bättre tankar och !tår med 
en blink i höjden över tavlans mit!. S'. Efter att 
E;n retsamt lång stund hava markerat skottets 
läge i femettan dalar spaden ned mot tavlans 
nedre högre hörn, där den syns ämn'! slå sig till 
ro - ånej I - nu rör den sig uppåt igen, diago
nalt upp mot trean, som den likväl i sista stund 
väjer för och kryper över till fyran, där den 
stannar. 47 poäng och totalsumma 192, och där
med mästerskapet och 6 poäng i Rålambska pri
set. 

Sedan ordföranden förklarat årets stahpris
tävling avslutad och den nyvordne misterskyt· 
ten behörigen avhurrats, åtskildes man på några 
timmar. Prisutdelningen, som förrättades av ord· 
föranden, ägde nämligen rum redan samma d3g 
på aftonen i Anglais festvåning och i samband 
med en därstädes under våt välförfarne klubb
mästares ledning anordnad klubbafton med supe 
och ta l, och s!mg av fru Hallman och dans och 
dans igen. En lyckad avslutning på en ovanligt 
trevlig dagl 

Efter årels mästerskapstävling är ställningen 
om överste Rålambs vandringspris följande : 

K. A. Peterson 
A. Elmqvist 
H. Friman 
Hj. Werner 
E. Hellsten 
G, Säfwenberg 
l. Hjelmström 
B. Gyllensvärd 

10 B. Rönnmark 
10 N. Hellsten 
9 E. Hessler 
7 T. Mothander 
7 S. Hollberg 
7 B. Perman 
6 A. Lyberg 
5 

Prislista vid statspristävlingen. 

H uuudskjutninJjar: 

Klass l (1 delt.): 1) G. Svensson 85 p. 

5 
5 
4 
3 
3 
1 
I 

Kl." II (3 delL) , I) H. Rosenblad 69 p., 
2) C. Helin 65 p. 

Kl." III (9 delL) , I) N. Se,gsjö 96 p., 2) F . 
Söderqvist 89 p., J} E. A. Ohlsson 85 p. 
. Klass IV (24 delt.): 1) F, Weidland 99 p., 

2} l. Hjelmström 97 p., 3} Nils Nilsson 97 p., 
4) N. Hellsten 97 p., 5) G. Wijkströru 95 p., 
6) Hj. Werner 92 p., 7) Sven Hollberg 91 p., 
8) A. Lybe,g 89 p. 

Mästerskapsklassen. (12 delt.): 1) G. Säfwen· 
berg 97 p., 2) E. Heike 94 p., 3) K. A. Peterson 
94 p., 4) E. Hellsten 90 p. 

Extratäulingar: 

Täv!. A kl. I (5 skott mot lO-ringad tavla, 
200 m.) 1 dell. : l} G. Svensson 48 p. 

Tävl. B kL 11 (lika röreg.) 3 del!.: t) C. Helin 
37 p. 

Täv!. C. kl. III (10 skott mot lO-ringad tavla, 
300 m.) 9 delt., I) N. Se,gsjö 95 p., 2) O. Löl
mark 86 p, 3) A. Kostman 85 p. 

Täv!. D. kl. IV (10 skott mot lO-ringad tavla, 
2 min., 300 m.) 24 del!.: 1) Gid. Ericsson 96 p. , 
2) I. Hjelmström 95 p., 3) A. Ekström 91 p., 
4) H. Malmfors 90 p., 5) G. Wijkström 89 p., 
6} T. Mothander 89 p., 7} Sven Hollberg 89 p. 

Kl. M. (lika med föreg.) 12 delt.: I) K. R. Pe
terson 96 p., 2) T. Ulff 94 p., 3) B. Rönnmark 
94 p" 4) H. Friman 89 p., 5) E. Heike 89 p. 

Täv!. E. kl. I-II (6 skott mot 10 r. l 3 fi~ . 
200 m.) 4 delt., I) H. Rosenblad 536,2) C. 
Helin 4 21. 

TävL F. kl III (6 sk. mot 10.ringad l 4 fijl, 
200 m.) 5 delt., I) O. Lölm"k 6 50, 2) C. G. 
Lindfeldt 526. 

Kl. IV. & M. (lik. med lö"g.) 34 delt., I) A. 
Elmqvid 646, 2) F. Weidland 644, 3) K. 1\. 
Peterson 640,4) E. Wassberger 542,5) E. Hell
sten 536, 7) A. Lyberg 530, 8) H. Friman 529, 
9) E. JenneI 523. 

Tä ,I. G. kl. III & IV (5 skall ligg, 5 ska ll 
knäst. 400 m.) 24 delt., I) A. Lybe,g 49 p., 2) F . 
Weidland 47 p., 3) I. Hjelms tröm 47 p., 4) G. 
Mossberg 47 p., 5) N. Bergsjö 46 p, 6) Sig. 
Hellberg 46 p., 7} E. Wassberger 45 p, 

Kl. M. (lika med ovans!.) 12 delt.: I) B. Per
mnn 47 p., 2) E. Heike 46 p., 3) H. Friman 46 p., 
4) G. Säfwenbcrg 46 p. 
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M ästerskapslävlinJten: 
Mästerskytt : l) J. HjeJmström 192 p. (96 + 

49 + 47), 2) N. Hellsten 191 (94 + 48 + 49), 
3) Hj. Werner 190 (95 + 47 + 48), 4) Sven 
Hollberg 134, 5) G. Säfwenberg 133, 6) A. Ly
berg 132. 

Lagtäv1.ingeo t den 30 september. 
Den trevliga lag- och handicaplävlingen om

fattas av amatörerna med ett alldeles särskilt 
intresse. I årets tävling deltaga 24 skyltar, för 
delade på 8 full ständiga lag. 

De bäs ta resultaten blevo: 

S. Hellb"g 
I. Hultin 
F. Söderq vis t 

l. Lag VII, 
48 + 42 + 14 = 104 p. 
48 + 46 + 9 = 103 p. 
49 + 49 + 3 = 101 p. 

JOS p. 

2. Lag V/II , 
E. A. Ohlsson 
B. Rön nmark 
T. Mothander 

. 1. Färngren 
A. Elmqvist 
F. Weidland 

F. Berg~ren 
A. V. Tengslrand 
A. Flygare 

48 + 46 + 13 = 107 p. 
48 + SO + 3 = 101 p. 
46 + 4? + 5 = 100 p. 

30S p. 

J. Lag /II. 
46 + 46 + 14 = 106 p. 
48 + 48 + 5 = 101 p. 
46 + 46 + 8 = 100 p. 

4. Lag h 

42 + 43 + 
42 + 47 + 
45 + 42 + 

307' p. 

15 = 100 p. 
11 = I00p. 
12 = 99 p. 

299 p. 

På grund av bestämmelsen i lävlingsn~gle
menlet punkt 11, att vid lika lagresultat det Jag 
går sist, som har det lägsta individuella resul
'tatet, utgick det Hellbel"gska laget som segrare, 
trots sämre skjutresultat än '(Iet Ohlsonska laget. 

Handicapprisen tillföllo' C. G. Lindfeldt för 
109 p. (44 + 48 + 17) och E. Ohlsson, 107 p. 

Vandringsskölden den 7 oktober. 
I sluttävlingen om årets inteckning i vand

ringsskölden deltogo 19 skyttar. Många vackra 
result a t uppnåddes : T. Ulff, B. Iverus och K. A. 
Peterson vardera 29 tr;i ff, I. Hultin och B. 
Rönnmark 28, E. Wassberger, E. Jennel. A , 
Elmqvist och A. Ekst röm 27, 

Segra re för året blev med bred marginal T. 
VUt 86 träff. K. A. Peterson låg närmas t med 
82 träff, därefter B. Rönnmark och H. Friman 
med 81 träff och F , We id land med 77 trä ff , 

S. A. F. mot Skarp. 6, 
Samma dag, den 7 oktober, tävlade amatö

rerna med Skarp. 6 om bankdirektör N. Hed
bergs vandringspris och - sinsemellan - om 
. Långdistanspokahm* i tredje omgången. Liksom 
föregående år måste vi se oss slagna av skarp_ 
skyttame. På 400 meter låg S. A. F. över, men 
på 600 föllo vi tillbaka, såsom synes av nedan
stående: 

400 m.: 

S. A. F. 
1. A. Lyberg .. ,,,. 86 p. 
3. T. UIII .... . .. . . 84 p. 
5. Hj . Werner .... . 81 p. 
8. B. Perman .. . . . 80 p. 

......,,,....9"'. E. Jennel .. . .. . .. 79 p. 
S,. 26 410 p. 

Skarp. 6. 
2. V. Knutsson 
4. L. Lagerlöf 
6. J. Kragsterman . . 
7, C. ~Jiörkman .... 

11. C. Wilhelmsson .. 
"'5",-:. "'30'" 

600 m .: 

S. A. F . 
4, A. ,Lyberg . . ... . 
6, F. Weidland 
8. Hj . Werner .. ,.,. 
9. T. UlII ........ . 

11. B. Rönnmark 
..."S :::,,"'3;;;'8 

Skarp '6, 
l . J . Kragsterman 
2. H. Nielsen 
3. C. Björkman 
5, C, Wilhelmsson - . . 
7. K. Velin-Berger .. 

"'S"',-:. '1°8 

84 p. 
SJ p. 
81 p. 
81 p. 
78 p. 

407 p. 

47 p. 
46 p . 
46 p. 
46 p. 
43 p. 

228 p. 

48 p . ! 

47 p . • 
47 p. 
47 p. 
46 p. 

235 p. 

Total platssiffra: S. A. F. 64, Skarp 48. 

Total poäng: S, A. F. 638, Skarp 642. 
Skarps poängövervikt var alltså ej alltför 

överväldigande, • 
Vr tävlingsprotokollet notera vi ytterligare 

följande av S. A. F:s skyttar nådda resultat : 
å 400 meteI": 10) I. Hjelmström 78 p., 16) B. 
Rönnmark 75 p. och å 600 meter: 12) E, Jennel 
43 p., 13) I. Hjelmström 43 p., 14) E. Hessler 
43 p., 15) H. Friman 43 p. - Amatörerna hade 
sålunda av si na. 15 i tävlingen deltagande skyt
tar ej mindre än 9 man på 43 poäng och där
över mot SkarpskyUarnes 6 man. 

I och med - skarpsk jutningen_ fullföjdes täv
lingen om -Långdistanspokalen . , som för Aret 
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hemföres av B. Rönnmark för uppnådda 246 
poäng. T. Vift hade 240, I. Hjelmström 239, A. 
Lyberg. 235 och G. Rönnmark 232 p, 

Amatörer! 

De/taA mangrant i fältskjutningarna! Denna 
uppmaning riktas sä rskilt till de skyttar, som 
hittills åtnöjt sig med det visserligen även nöj
.samma och nyttiga men i jämförelse med fält
skyttet ur sportslig synpunkt avgjort under
lägsna banskyttet, - de som en gang gått in 
för fälu.kyltet, behöva ingen påstötning, ty för 
dem skulle det innebära en svår missräkning att 
nödg~s gå mis te om någon enda av de ej a lltför 
ofta förekommande fä ltsk jutninga rn a. ' 

"SPEGELN" !. o. m, 14/10. 

B.lle, A. 
Blix, I. 
Ekström, A. 
Elmqvist, A. 
Ericsson, G. 
Flygare, A. 
Friman, H, 
Färngren, J. 
Gyllenkrook, A. 
Gyllensvärd, B. 
Gyllensvärd , N. 
HeiRe, E. 
Hellb"g, S. 
He ll sten, E. 
Hell sten, N. 
Hje!ms lröm, I. 
Hessler, E. 
Hollberg, S, 
Hultin , I. 
Hägglund, O. 
Höjer, E. 
Iverus, B. 
Jennel, E, 
Lagergren, J. F. 
Lyb"g, A. 
Mossberg, y, 
Mothander, T. 
Nil~son, N. 
Perman, B. 

Årtalsdiplom : 

50- -48 
48- -
50-50-49 
50-50-50 
48-48-47 
49-48-48 
50-49-48 
48-47-47 
~ 
50-49-48 
50-48-48 
50-50-50 
48-48-47 
49-48-47 
50-5~50 
5a-5a-50 

. 49-49-49 
, 50-49-48 
49-49-48 
48- -
49-49-48 
49-47-47 

' 50-49-49 
47- -
49-48-48 
5tl-50-SO 
49-48-47 
50-50-49 
50-49-49 

50-50-45 

5O-5tl-50 
5a-50-50 
45-45-45 
~ 
45-45-45 
50-50-45 
~ 
50- -
50-50-45 
50-50-45 
45-45-45 
5a-5tl-SO 
5tl-5tl-45 
5tl-5a-50 
50-5a-50 
50-50-50 
45-45-45 
50-45-45 
50-45-45 
50-45-
50-50-50 

50-45-
5O-5a-50 
45-45-45 
50-45-45 
50-50-45 

Peterson, K. A. 
Rugheimer, C, 
Rönnmark, B. 
Rönnmark, L. 
Säfwenberg, G. 
Söderlind, R. D. 
Tengstrand, A. V, 
UlII, T. 
Wassberger, E. 
Weidland, F. 
Wel"ner, H. 
Wijkström, G. 

50-50-50 
48- -
5O-5a-50 
5tl-50-49 
5tl-5tl-50 
48-48-47 
47-47-47 
50-48-47 
48-48-48 
50-50-49 
48-48-47 
48- -

Eden, J . 
Hullström, C, 
Kostman, E. 
Lindberg, S. 
Lindfeldt, C, G. 
Norbäck, G. 
Ohlsson, E, A. 
Söderqvist, F. 
Ringden, H. F. 

Guldmä rke: 

47- -
49-47-47 
49- -

48- -
49-49-48 
49-48-48 
49-49-49 
48- -

Silvermärke: 

Berggren, F. 
Bergsjö, N. 
Bogenhard 
Iverus, G. 
N ycander, H. 
Nettelbladt, E. M. 
Rosenbrad, H. 
Walman, H. 
Wanse lius, T. O. 

'. , 

SO-48-46 
46-46-46 
48- -
49-46-
49-48-48 
48-
46-
49-
47-

Bronsmärke. 

Lindberg, L. 
Sven'sson, N. ' G: 

, 

49-49-46 
50-50-48 

5tl-SO-SO 
45- -
5O-5a-50 
50-50-50 
5a-50-S0 
45-45-
5O-5tl-
5tl-50-50 
50-45-45 
~ 
5a-50-45 
50-45-45 

45-45-45 
45- -
50- -
45- -
5tl-SO-SO 
45-45-45 
5a-50-45 

50-50-45 
50-50-50 

50-50-45 

50-45-

49-48-48 

Se~h!e:;' Q. N. fälttävlan för rfi!sfi!ruollicerar~ 
blev i år löj tn . v. Frietlrichs ; föreg, år ' segrade 
löjtn. Friman. 

~'~'~·~Nfu~ (I FÖRSÄKRING 
Kr. 6.000.000 



G srOC;;I/OUIS AlArOR FORI1NINGS A(I!OLliMSBLAO ______ _ 

, .....................•........................................• 

MEDDELANDEN I 
FRÄN 

IDROTTS· 

• • • 

I 
• 
• 

KOMMITTEN l 
• ' .............................................................. , 

Föreningens egen höstorientering ägde rum 
den 7 oktober tillsammans med söderför. 
eningarno.. Banan hade lagts av dir. J. V. Wel
lander i Handenskogarna och var oerhört krä· 
vande. Den var 12 km. lång och bjöd på moras 
och kärr samt bergklätl:u m~d få eller inga 
orienteringspunkter mellan kon trollerna, en ren 
kompassbana alltså. Från punkt 124 å lands
vägen norr Västerhaninge station gick banan 
västerut förbi sydligaste spetsen av sjön Oren 
till den lilla sjön söder . h i Paradiset. Därifrån 
nordväst u~ till torptz:knet vid . B. i Brink 
till mAJet vid vägskälet söder . h i Nyvreten. Il 
voro anmälda och 9 slarlade. Felspringningarna 
vara många - och det uppgives. alt en löpare 
lä r ha få tt taga Gottlandsbå ten för att komma 
till Stockholm - och resultaten för vår för
ening följande : 

Seniorer : l) E. G . HelIgren 2.11.12, 2) G_ 
Wijkslröm 2.30.32, 3) S. Edström, 3.15.47, 4) B. 
Gyllenhammar 3.46.21. Yngre old boys: 1) C. A. 
v. Friedrichs 3 .23.39. Äldre old hoys: l) K. Ny
berg 2.25.50, 2) R. Söderlind 3.17.41. 

T. F. 

Förbundsorientering gick av stapeln den 2 1 
oktober. Föreningen hade anmä lt IS man (eller 
lika många som antalet jägmälö1are enligt med
lemsmatrikeln, men någon sådan startade tyvärr 
ej - de flesta av de tillfrågade syntes ha 
tjänste- eller andra hinder) , vilket ej är mycket. 
Föregående år har föreningen alltid nämnts i 
pressen bland dem, som haft många anmäl
ningar_ Vi hoppas alltså på bättring till ett kom
mande å r. Tävlingen var förlagd till halvön sö
der om Bockholmssund , nära Södertäl je. Start : 
Ragnhildsborg. För kl. 1 låg 1. kontrollen vid 
torpet 300 m. norr .p_ i Björksjötorp. 2. kon
trollen var torpet 1500 m. sydväst Ladvik och 
något lä ttare a H finn a än den föregående. 3 . kon
trollen var placerad vid skärningen me llan bäc
ken och lulningss treckvarv.el 1800 m. väster 
VällinIle kyrka, och 4. korl troll en, där &ignaturen 
hade hand om tidtagninl!en, var t0rpet 1300 ro 
söder Bockho lmssä tra . D~n gav ej anledning till 
klagomå l, oakLlt den ej s tämde mo:d karlan . En
dast en tävlande anmärkte detta. Mälet var se
dan Bockho lmssä tra. För föreningens vidkom
mande gav den föl jande resultat: 

Kl. I) 134) G. Wijkslröm 3.17.34.4, 145) E. G. 
HelIgren 3 .37.33.3 . 164 sta rtade, 19 utgångna. 

Kl. /I B. Korl::J.re banan - (från starten till 
andra kontrollen, sedan lika): 4) H. Friman 
1.56.20.7, 28 startande. 

Kl. Il C, 7) E. Fryden 2.00.25.1, 13) E. Wi · 
berg, 2.15.30.2, 18) H. Åström. (startade för Äp
pelviken) 2.30.51.2 , 19) E. Lmdbohm 2.31.33.8, 
20) C. Aug. Nilsson 2.32.53.1, 22) N. Åhlander 
2.40.36.7. 24 startande. 

Lagpris, oldboys: Il D. L F. 10.11.24.8, 2) 
Hellas 10.30.28.3,3) Amatörföreningen 11.16.41.9, 
4) Gymnastikföreningen, 5J Skuru och 6} GÖla. 

T. F. 

K ri/l~ förliu"dsorien leri"gen. 

Giltigt skäl alt utebliva från .. orienterin~slöp
ningen hade föreningens skattmaslare (och mt~n
denl. Han _ eller rältare sagt hans fru - hck 
nämligen en son söndagen den 21 ok tober kl. 
8 f. m. Vi gratulera . 

Enligt notis i dagspressen skulle funktion~
rerna vid orienteringstlöpningen samlas Vid 
Centralplan kl. 6.25 fm. Så var dock ej fallet . 
De fingo upp mycket tidigare och träffades kl. 
5.30 fm . vid Operan. 

Kontrollanterna vid 4. kontrollen tippade, 
huru dags de försia skulle komma. En anså4 
t 2 11 tirl;~a .. t. en annan kl. 10.40 och S. A . F . 
sekr. tippade 3 inne före II. Den fÖrsIJ. kom 
strax. efter Il. 

Det blev lån!! vänlan för kontrollan terna . 
Sisla kontrollen -låg 50 min. bilväg från staden. 
Man avhämtades som bekant kl. 5.30 för alt bör
ja tjänstgöring kl. 11. Delta ej nämnt s'!m ~lan
der mol ledningen ulan endas t som beVIS. v!l.~~n 
tid SOIl1 ,tgår, och denna vän tan torde allbd fo l) a 
med funklionärsysslan. Det ä r dä ej all undra 
på, all konlrolla',ltc.~lIa gå fr.~.n. kontrol.l.en på 
bestämd tid och el vanta på mOlIIgen utelopande 
orienterare. Under söodagen fattades två, som 
bå ten fick vän ta ph, sA. ankomsten till staden 
blev ej förr än kl. 6 .30 e. m. 

Enstämmigt yUrande om förbundsorienle
ringen : Arrangörssucces . 

Direktö r Clae$ lIu/lbergs vandringspris har 
för. ret erövrats av G . Wijkström. 

Ovanligt må nga medlemmar ha i år kvar sim· 
kunniJlhetsprovet. Det synes, aH sommaren varit 
sval. Bland dem, som måst~ göra provet, åter
finnes en simmagister. Prov kan avläggas efter 
överenskommelse med hr Fredborg, tel. 2372, 
dock minsl 3 medlemmar å t gången. 

Till IFK blldknvletävling den 28 okt. är ett 
lag, bestående av Bergendahl, Bruhn och Hell
gren anmält . 
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S. A. F:s prisfond för tiokamp. 

Transport frln föregående nummel .' 377001 
\0:-
10:-

C. A. Nilsson .......... . ....... . . . 
E. Löwenhielm ................... . 

S:ma 397:01 

Evenluelb. bidrag mJ ttagas fortfarande av E. 
Löwenhielm, adress Kung:! . Mynt verk21, S tock
holm. 

Aminoff, A. 
Amin0H, S. 
Bcllandcr 
Blix 
Brunnberg 
Bylund 
Falk 
v. Friedrichs 
Friman 
Frunek 
Heike 
Heilborn 
HelIgren 
Hulhtröm 
Hörlin 
Löwenhielm 
Nil sson 
Nylen 
Palmer 
POlIsbach 
Poss 
Rennnd er 
Rönnm!lrk 
Svedfell 
Svensson 
Särwenberg 
Wijkström 
Zerling 

Idrottsmärket 1928. 
Simni"lf 

H
I 
2 

I 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
2 

I 

I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
I 
2 
I 

11.,10,,11..1. , Ulh!"Kh 
I ...... ;"" K • • I f>I "~ 

I 
I 

2 I 
I 

3 3 
I I 
I I 
I I 
I 3 
I I 

I 
332 
2 I 2 

3 

I I 
231 
2 I I 
222 
I I 2 

De idrottsmän, vilka ännu hava elt eller an
nat prov kvar, men S0m hava för a vsikt alt und er 
å ret avlägga fullständiga prov (ör idrotl smä rket, 
torde snarast sälta sig i förbindelse med Herr 
Fredborg, kl. 9-5, tel 2372 eller Herr Löw.en
hielm kl. 9-4, tel. 311 17 samt i bostaden 
K. 3869 eller eventuellt med någon anniln av 
de inom föreningen godkända kontrollanterna . 
Banorna å östermalms idrottsplats äro fullt 
accep tabla. 

,., ... " ... "., .. ",.",,,,,,.,,.,,,,.,,,,, .. , .. ,,, ... , ... , .. ,,,,,,,,,.",., .. , .... "",." ... , ..... ,.,., ... 
DIVERSE. 

",,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,.,,,, ... ,,,, .... ,, .... ,, ....... ,,,, ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.""".", 
Det var en gang en s tackars beviirini, som 

klallade för sin löjtnant, att han inte alll gillade 
vakttjänstgöringen, f:ir han kän de sii så - inb.mt 
påpassad , alt h:ln aldrig kunde få en enda mi
nuts frid alt vila sina tr5tta ben, när ha n kände 
behov därav. Den go:::le bevaringen, han hade 
Jtjort samma sorgliga erfa.renhet , som sA månJten 
annan ..I V os.> lörr eller senar~ fb ll göra und er 
vandringen i livet. 

Ett nytt belägg rör all vi alla vn ndr:t mer oc h 
mindre påpnssade, kanske då vi minst vänta det, 
ber Red. härmed all fa visa löreningens högt 
värderade skjut -sekreterare. Denne har nämli 
gell i föregående nummu gått i god för, alt Y ,~ 
j år kunde inregistrera rekord poäng vid tiivlan 
om _Folke FagrelIs minne •. Vår likaledes högt 
värderade kamrat Herr Tönnel Björkman, vars 
ögon alltjämt nå oss, ehuru fj är ran ifrån, har 
e mell ertid fä st Red:s uppmärk ~amhet p , alt 
delta p5staende var en s3 nn ing med modifika
tion. Herr Björkman meddelar nämligen, alt han 
redan år 192t erövrade sagda pris med precis 
samma poäng som segraren j ar eller 241 poäng. 

Vilket härmed ma vara i sanningens intresse 
och till sekretariatens observandum meddelat. 
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I SKYTTEFÖRENINGAR I 
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Ni köp" Edra prisfölemdl ; ,uld, .iI'Wr, 
"g.ilvI!.r och t,,"" - UV"" d" popullira 

SKYTTESKEDARNA 

H, 

jörJrclaktigarl ho. 

J L\.' l'~r ... F;H 1\ HE 

([)J1JNSON 
1{0 NSErt')'rrl'S.~l' 
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AMATÖRER! 
Efter dagens skytleresUllJl Vll2. 
Ni Eder bås! plen eod och stil
full Ottoman, och njutninit'n 
blir In större om goh'el Ir be-

klltl med en vllckef malta. 

GIO.m ej att köpa dun hos 

ENGElSKA MAGASINET U . 
31 DROTTNINGGATAN 31 SluJ/,J im,,;n l ~IQnltl SJNdd/f4f{<i1' 

I _I'". ",ni/itU' Mil <>ftOlf/Il"". 

AMA'FÖRER.I 
Skytte- och 

Sp~rtkostymer 

IF' 

Ett besök på nåron av 
Restaurantbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
skötas av de bästa 

c Jr{ M 
,,,,,,,,,,,, ,,,, ... ,, .. ,,,.,.,,,,,,, ...... ,,., ................... ,,,.,, .. " .. "",,,,, .. ,,,,, ,,, 

Anglais' 

Anglais' 

En dast kualilelstJaror 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B.(MEA) 

~ J 

Den o b l i sr a to ri s k a olycksfallförsäkringen 
, , 

för Eder per-onai ordnas pi bista sätt genom aU 

iniA ,om delägare i 

O\lSI::SIOIO" Ol YCKSr"usrORSÄKRINOSBOI..A.OET 

LAND OCH SjÖ 
Arbettri .... mu eren försäkrin"inrittning. Ersätter 

försäkrin,en i Riksförsä1ui llgsaJtstaltell. 

9 . 000 d e l ira r e; 100.000 försikr ade 

PALLAS BOKTRYCKERI J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrå 

Odeng. 36, Tel. Vasa 15674 

Generalagentur för Hansa. L1;n ' 
nar premieoflerte r och ordnar 
alla slag av försakringar . 

AFP A RSTRYC K 
T IDSKR i f TE R 
REKLAM TRYCK 

.""",,,,,,,,., .... ,.," .. ,.,.,., .. ,,,.,.,., ...... ,. 
6. ODENGATAN 69 
:rELEFON NOR R . 6043 
"" """""",,,,.,.,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TIDN I NGAR 

BOKARBETEN 
KATALOGER 

Stcx:kholn\ 1928. Boktryekeriet P. Il .. I 

Stockholms N:r 6 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

23:dje årg. 1928. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An.varia ulllivara: SVEN SVENSQN 

R.d.k!l"~I"" III, ... , 
Koplon TORSTe: N SOOeRQUIST 

K .r".ll.~ 20 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM MITTEN 

Höstens fältskjutningar. 

., 

, 
.l 

~ Hägerstalund- Spånga kyrka del! 14/ JO. En 
intressant lagom svär s kjutning i idea lvä
der . Cirka 450 deltagare. Mälen : ryttare 550 m" 
1/ 4-fig . 260 m ., kg-skytt 290 m " he lfig ur i sidl ed 
380 m., 1/ 6-fig. 180 m. Lättaste mäl et var tredje, 
därefter andra , fjärde , femte och fö rsla, som 
alltså var det svärasle målet. 

Mästerskapsfordringarna slannade vid 18+ 2 
= 20 träff. I gruppläulingen segrade som van
ligt Katarinaskyitarna med 101 trä ffar . S. A. F. 
kom med sina 83 träff endast på 9 :de plats, 

J gru ppfältskjulningen under land,lormifbe fäl 
för Il O. III kl. skyltar kunde S. A. F. stä lla upp 
endast 5 man i st. f. de 8, va rav gruppen nor
malt skall bestå.. Resultatet, 12:te plats med 
45 träff och 23 träffade fi~urer, fär under des
sa rörh ällanden anses ganska gott. 

Stoetholm Tol , N, 8217 

Utdrag ur prislistorna : 
Kl. M. 12. B. Rönnmark 21 tr. 
Kl. IV. 6. I. Hjelmslröm 23 tr., 9. A. Elm

qvist 22 tr., 25. E. Jennel 19 tr., 39. B. Gyllen
svärd 17 tr., 44. B. Iverus 17 tr., 53 G. Moss
berg 16 Ir. 

Kl. III. 28. N. Bergsjö 13 Ir., 32. F . Söder
qvis t 12 tro 

S. A. F:s rältskyltelallrik tillföll r. Hjelm
ström. 

Vid Sundby Söder om Huddinge den 4/ 11. 
En lätt skjutning i trevliga marker och bra vä
der. C:a 410 deltagare. Mälen : 1/ 4-Hg, 150 m., 
1/ 3-Hg, 225 m., ryttare 500 m " helfigur 440 m., 
kg-laddare 175 m. - l:a målet var lättast, där
efter andra, femte, tredje och fjärde, som va r 
svåras t. Mästers~apsfordringar na blevo så höga 
som 24+2=26 träff. 

I grupptävlingen vann lng. 1 med rekordpo
äng, 136 trä ff . S. A. F. stannade helt blygsamt 
på 11 :Ie plats med 108 Ir. 

Utd rag ur prislistorna : 
Kl. IV : 11. A. Elmqvist 27 tr., 18. L. Rönn

mark 26 tr., 42 . E. Jennel, 46. I. Hjelmström och 
55. G. Mossberg, samtl iga 23 tro 

Kl. III : 10. E. A. Olsson 22 tro 
Elmqvisl fick tallriken . 

l Järualerrängen, Helenelu nd-SiIlingetorp d. 
18/ 11. En pä grund av dålig sikt inga lunda lätt 

fj:we/er, fluId'. 
9ftuer 

(Jperalill.Jet. 
~('raliL,.vef. 

9i.lmgt: fTtlJoJi'Ueftrnre - !?lJegiir pr/sJipr(11{f/ L _____ . ___ --' 
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skjutning. C :a 400 deltagare. Målen : ryttare 
480 m 't helfigur 425 m .. 1/ 6-fig. 150 m., 1/ 4·fjg. 
250 m" l / J-rig. 330 m. Lättast var tredje, där
efter första, femte , fjärde och and ra, som var 
svårast. Mästerskapsfordringarna blevo 22+ 2 

24 träff. 
I grupplävlingen. där denna gång Svea liv

garde segrade med 123 P'I belade S. A. F. 9:de 
plats med 104 p. 

Utdrag UT prislistorna: 
KL IV: 5. L. Rönnmark 26 tr., 7. L Hjelm

ström 26 tr., 28. A. Elmqvist 23 tr ., 41. E. Jen
nel 22 tr. 

K!. II I : 10. O. Löfmark 19 tr. 
Fältskytteta llriken gick till L. Lönnmark, 

Ex/ra prisskörd. Till fö lj ande deltagare i å.rels 
två grup pfä ltskj ulninga r under landstormsbefäl 
för fl och II I kl. har Stockholms Skytteförbund 
utde lat s. k. skylteskedar: N. Bergsjö 29 tr., 
E. A. Ohlsson 26 tr., O. Löfmark 22 tr., F. Sö· 
derqvist 22 tr., C. G. Lindfeldt 18 tro Träff
siffrorna hänföra sig till de sammanlagda indi
viduella resultat från samma dagars huvudfält
skjutningar. 

SPEGELN t. o. m. "/". 

Artalsdiplom. 

Balle, A, 
Blix, I. 
Ekström, A, 
Elmqvist, A. 
Ericsson, G, 
Flyga re, A. 
Friman, H. 
Färngren, J , 
Gyllen krok, A. 
Gyllensvä rd, B. 
GylJensvärd, N, 
Heike, E. 
He ll berg, I. 
Hellsten, E, 
Hellsten , N, 
Hjelmsiröm, I. 
Hess ler, E. 
Hollberg, S. 
Hultin, I. 
Häggiund, O. 
Höjer, E. 
lverus, B, 
Jennel, E. 
lagergren, J . F. 
Lyberg, A. 
Mossberg, G. 
Mothander, T. 
Nilsson, N. 
Perlnan, B. 
Pelerson, Z. A. 
Riigheimer, C. 
Rönnmark, B. 
Rönnmark , L. 

5050 48-50 50 45 
48 
50 50 
50 50 
48 48 
49 48 
50 49 
49 48 
50 50 
50 49 
50 48 
50 50 
48 48 
49 48 
50 50 
50 50 
49 49 
50 49 
49 49 
49 48 
49 49 
49 47 
50 49 
50 48 
49 48 
50 50 
49 48 
50 50 
50 49 
50 50 
48 48 
50 50 
50 50 

49 - 50 
50 - 50 
47 - 45 
48 - 50 
48 - 45 
47 - 50 
50 - 50 
48 - 50 
48 - 50 
50 - 50 
47 - 45 
47 - 50 
50 - 50 
50 - 50 
49 - 50 
48 - 50 
48 - 45 
48 - 50 
48 - 50 
47 - 50 
49 - 50 
47 - 50 
48 - 50 
50 - 50 
·47 - 45 
49 - 50 
49 - 50 
50 - 50 
47 - 45 
50 - 50 
50 - 50 

50 50 
50 50 
45 45 
50 50 
45 45 
50 50 
50 50 
50 50 
50 45 
50 45 
45 45 
50 50 
50 45 
50 50 
50 SO 
50 SO 
45 45 
45 45 
45 45 
45 45 
5050 
50 45 
50 45 
50 50 
45 45 
45 45 
50 45 
50 50 
45 ·15 
50 50 
50 50 

Säfwenherg, G. 
Söderlind, R, D. 
Tengstrand, A. W , 
UIff. T. 
Wassberger, E. 
Weidland, F. 
Werner, H. 
Wijkström, G. 
Wiberg, E. 

Guldmärke: 
Dahlqvist, S. 
Oden, J. 
Hull ström, C, 
Kostma n, E. 
Lindbe rg, S. 
Lindfe ldt. C. G. 
Löndahl , T. 
No rbäck, G. 
Ohlsson, E, A, 
Ringden, H. F. 
Söderqvisl, F. 
Silvermärke. 
Berggren, F. 
Bergsjö, N. 
Borgenhard, O. 
Gummesson, G. 
lverus, G. 
Jennel, R. 

etlelbladt, E. M. 
Nordensson, N. G. 
Rosenblad, H. 
Walman, H. 
Wanselius, T. O. 
Wranke, G. V. 

Bronsmärke, 

Li ndberg, L. 
Nilsson, C. A. 
Svensson, N. G. 

505050 - 50 
48 48 47 - 45 
47 47 47 - 50 
50 48 47 - 50 
484848-50 
505049-50 
48 48 47 - 50 
50 48 47 -50 
49 

48 
47 
49 47 
49 

48 

47 - 45 
-- 45 
--50 
-- 45 
-- 45 

50 50 
45 45 
50 45 
50 50 
45 45 
50 50 
50 45 
45 45 

45 45 

4949 48-505050 
494848 - 454545 
48 
49 49 49 - 50 50 15 

50 48 46-50 
504848-50 

50 45 
50 50 

48 
47 
49 
46 
48 

46 
49 
47 

46 -- 50 45 
46 ---

-- 45 
--50 45 

47 47 46 --

494946- -
46 ---
5050 50- 505049 

F ä/fskyllemedal jer: 

Silver: J. Hjelmsiröm, L. Rännmark, A. Ek-
st röm, N. Bergsjö. 

Brons: I. Hultin, G. Wijkström. 

S. A. F:s jetonger hava til\fallit: 

Si/uer: N. Bergsjö, A . Ekström, A. Elmqvist , 
A. Gyllenkrok, C. Hullström, K . A. Peterson, 
L. Rönnmark och F. Weidland , I jetong var. 

Brons: B. Iverus 3 sL, C. Rugheimer 2 st, 
G. Mossberg och E. Ohlsson 1 jetong var. 

Seriftmedaljer av brons hava erövrats av föl. 
jande skyltar: B. Rönnmark 640 poäng, L. Rönn
mark 627 p" A. Ekström 622 p., A. Balle 602 p., 
N. Bergsjö 584 p. och I Hultin 575 p. 

Seriebägare: A: N. Bergsjö 436 p. - B: A. 
Ekström 479 p" B. Rönnmark 472 p., L. Rönn
mRrk 472 p., l. Hjelmström 471 p. - C: B. 
Rönnmark 489 p. 

Damernas pris tillfaller B. Rönnmark för 1'?O0 
poäng uv lika mänga möjliga, Samma s t3th~a 
poiin~siHra har förekommit endast en gång ti-
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digare, nämligen är 1917. Segraren hette den 
gången T. Björkman. 

Kamralprisel går till J . Färnl!:ren för uppnådda 
893 poäng. 

Juniorleuäret. I tävlingen om detta har N. G. 
Svensson med 245 p. placerat sig bäst. 

Bankir Nils Perssons pris, som under r 1928 
skall utgå som skyttepris. tillfaller A. Elmqvist 
för 120 träffar (=80%), närmast följd av I. 
Hjelmsiröm, 119 träffar ( 79.33(',f J och II. Fri
mnn, 118 träffar (=78.66~f). De jämna resulta
len hava tydligt ådagalagt nödvändigheten av 
särsk iljningsbestämmelser, ach har styrelsen be
s lutat komplettera statuterna för priset med den 
bestämmelsen, aH vid lika resultat sä rsk iljning 
ska ll ske genom att i erforderlig m~n öka an
talet av de til1 grund för mede h räffprocenlens 
beräknande lagda fältskjutningarna. 

Vandringspriserna. 
På mångas begäran införa vi här en förteck

ning.!i inteckningshavarna i S. A. F :s vandrings· 
priser. 

}ubileumsskölden. 

Diedrichs hederspris. 

1927 E. Ohlsson 1928 N. Bergsjö 

H~nrik Kj~lIers vandringspris i fältskjutning . 

1924- 25 S. Perman 1926-27 F. Weidland 
1925- 26 H. Malmlors 1927- 28 H. Friman 

Fabrikör Drewes 

1926 H. Malmfors 
1927 F, Weidland 

vandringspris i fältskjulning . 

1928 H. Friman 

Flygare-Iverus uandringspris i fällskjlllninl: 

1928 L. Rönnmark 

Drewespokalen: 
1928 K. A. Peterson 89 p . 

Lån gd i stanspokalen: 
1928 B. Rönnmark 246 p, 

J ubileumsstalyelten: 
1928 B. Rönnmark 121 p. 

P"", P ..... 
Till S. A. F:s mäs/erskapsklass lör år 1929 

höra: 
1916 G. Ahrenberg 
1917 A. Gyllenkrok 
1918 • • 
1919 K.A. Peterson 
1920 T. Björkman 
1921 . • 
1922 B. Gyllensvärd 

366 1923 E. Hessler 
371 1924 J . Lagergren 
~~ 1925 B. Gyllensvärd 
362 1926 B. lverus 
3591927 G. Säfwenberg 
360 1928 B. Perman 

Vandringsskölden . 

1906 S. Svensson 
1907 E. Bo:otröm 
1908 F. Fagrell 
1909 H. Friman 
1910 E. Hessler 
1911 A. Wahlstedt 
1912 J . Lagergren 
1913 E. Reuter-skiäld 
1914 G. Ahrenberg 
1915 T. Mothander 
1917 H. Werner 

T,.fI 

75 1918 T. Björkman 
77 1919 K. A. Peterson 
~g t 920 N. Hedb.,g 
81 1921 N. Gyllensvärd 
SJ 1922 E. Leveau 
83 1923 B. Gyllensvärd 
87 1924 A. Brännholm 
85 1926 B. Iverus 
82 1927 H. Friman 
75 1928 T. Ulff 

Fämgrenska priset av år 1923. 

359 
377 
355 
342 
370 

i skolskjutning: A. Elmqvist, H. Friman, A. 
Gyllenkrok, B. Gyllensvärd, E. Hellsten, N. 
Hellsten, E. Hessler, 1. Hjelmström, B. Perman, 
K. A. Peterson, B. Rönnmark, L. Rönnmark, G. 
Söfwenberg, T. om, F. Weidland; 

370 i lällskjutninl: A, Elmqvisl, H. Friman, B. 
Gyllensvärd, I. Hjelmström, E. Jenne!. B. Rönn
mark, L. Rönnmark. G. Sä fwenberg, E. Wass
berger, T. UIff. 

T,lIf Förulom nu nämnda 10 skylla r ä ro fö lj ande 
85 5 tilldelade Stockholms Skytleförbunds dryg t 
79 150 man starka mäslerskapsklass i fii llskj ut· 
80 ning: A, Ekström, f. Hultin, G, Mossberg och G. 

Wijkström. 
80 I fråga om skolskjutning skall som bekant 
81 från och med 1929 en uppdelning verkställas av 
71 IV :de klass i A- och B-skyttar, och äro bestäm-
80 melserna för uttagning m. m, av A-~ruppen 
90 meddelade i § 11 och 12 av skjutprogrammet för 
79 år 1929. Att tillhöra Stockholms Skvtteförbunds 

98 82 man omfattande A·grupp hava föreslagits 
följande amatörer: A. Elmqvist, A, Gyllen
krok , N. Hellsten, B. Rönnmark , G. Säfvenberg. 

p........ I'"", Till S. A. F:s Fällskytlegrupp för år 1929 hö
ra tillsvidare: l. Hjelmström, A. Elmqvisl, L. 
Rönnmark, T, Ulff och H. Friman med B. Rönn
mark och B. Gyllensvärd som suppleanter, 

1923 E. Hessler 163 1926 H. Werner 156 
1924 K. A. Peterson 167 1927 G. Säfwenberg 171 
1925 B. Gyllensvärd 1551928 F. Weidland 171 

Djurgårdens skyltars hederspris. 

1927 T. Ulff 1928 A. Elmqvist 

Universitetskansler E. Tryggers hederspris. 

1927 E. Wassberger 1928 I. Hjclmslröm 

AMATÖRER! 
Dellag mangran! i vin le",s fältskju lningar! 

Enli,!!l meddelande under hand från Stock
ho lms -Skytteförbund lä r förs ta fältsk jutningen 
bli den 20 januari. Söndagen dessfö rin nan, . tj u· 
gondag-K nut. , gå vi alla ut till Sto ra Skuggan, 
där vAr gode sk julchef lovat bjuda på en del 

( 
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trevliga öve rraskningar i prisväg i samband med 
I :a täv lingen för årelom . Vanclringsskölden ... 
som ska ll försiggå söndagen före första fält· 
skjutningen . lngen bör f. ö. försumma del ut
märkta tillfälle till skottställning för de kom
mande fä ltskjutningarna, SOm *vandringssköl· 
den_ ger och ä ven avser. Om inga ändrade sig
naler komma, ifråga om dagen för fö rsta fält
skjutningen, t rä ffa3 vi alltså på skjutbanan igen 
den 13 januari. Skjutningen börj ar som vanligt 
klockan tO. 

Ammunition kommer a lt finnas i till räcklig 
mä ngd för att alla, som så öns ka, skola kunn a 
förse s i ~ med skolt till vinlerfältskjutningarna. 

_ ...................................................... ; 
; 

MEDDELANDEN I 
FRÅN ; 

, 
IDROTTS· : , 

KOMM ITT EN I 
, ....................................................... : 

S. A. F:s villkorsmedaljer. 

Fordringarna för föreningens villkorsmedalj i 
si lver har under ret endast uppfyllts i kulstöt
ning, dä r Renander uppnåU ett resultat av 19,39 
m. emot stipulerade 19,25 m. (Medaljreglemen
tei 19,25; programmet t 9,5 m.). 

Brons medal jens fordr ingar hava däremot upp 
fyll ts av följande med lem ma r j 

löpning tOO m.; max t3 sek.: Sve nsson och 
Fa lk 12,3, Heilborn 12,4, Löwenhielm, Pons
bach och Zerling 12,9 sam t Blix 13 sek. 

löpning 200 m., max. 26,4 sek.: Svensson 24,S 
sek . och Falk 25, 1 sek. 

löpning 400 m. ; max. 59 sek.: Falk 58,4 och 
Svensson 59 sek. 

höjdhopp, min. 145 cm.: Heike 155, Svensson 
150 och HelIgren 145 cm. 

lä ngdhopp, min. 525 cm.: Svensson 598, Heike 
55 t och Falk 549 cm. 

stavhopp, min. 250 cm.: Löwenhielm 260 cm. 
trestegshopp, min. t t m.: Svensson 11 ,65, 

Wijkström 11,33 och Heike 11 ,13. 
kulstötning, min. 16 m. ; Zerlin~ 18,71 , Falk 

18,33, Löwenhielm, Svensson, Heike, Ny len, 
Wijkström och Heilborn . . 

diskuskastning, min . 45 m.: Falk 56,62, Ha ll 
man 52,05, Svensson 51,23, Blix , Ny ten, von 
Friedrichs, Löwenhielm och Bellander. 

sp jutka stning, min . 55 m.: Sä fwenbetj~ 68,83, 
A. Amino fr. Löwenhie lm, Frunck, Heike och 
W ijkström. 

Emedan villkorsmedaljerna endast utdelas en 
Il ng i varje gren mot en lösen av kr. I :50, äro 
Följande medlemmar berättigade att erhålla dy
lika: Heilborn och Wijkström 2 st. vardera, Bel
lander, Fa lk, Frunck och Nylim I st. vardera. 
Medaljerna tillhandahållas på årsmötet och 
kunna därefter erh Ilas genom Löwenhielm. 

Idrottsmärket 1928. 

Aminoff, A. 
Aminoff, S. 
Bellander 
Blix 
Brunnberg 
Bylund 
Fa lk 
v. Friedrichs 
Friman 
Frunck 
Heike 
Heilborn 
HelIgren 
Hullslröm 
Hörlin 
Löwenhielm 
Nilsson 
Ny len 
Palmer 
Ponsbach 
Poss 
Renander 
Rönnmark 
Svedfelt 
Svensson 
Säfwenberg 
Wi jkslröm 
Zerling 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
2 

l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
l 

l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
2 
l 

l 
l 

l l 
2 l 

l 
3 3 
l l 
l l 
l l 
l 3 
l l 
l l 

l l 
3 3 
2 l 

3 
l 
l l 
l l 
l l 

l l 
2 3 
2 l 
2 2 
l l 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
2 
2 

9 
2 

5 
7 

2 1 

l 
5 

16 
19 
3 

3 

2 

13 
12 
7 
4 

17 

De lör idrollsrnörkel godkända provelI hava 
fördelat sig på de olika grenarna på följande 
säll: 

st. 
höjdhopp 19 
längdhopp 13 
t OO meter .. .. _,. 7 
400 meter ....... 18 
1500 meter . . . . .. 6 
kulstötning ...... 9 
diskuskastning ... 16 

st. 
spjutkastning ... 10 
10.000 meter .... 10 
cykel . .......... 2 
simning 1000 m... 6 
skidor ....... ... 5 
skridsko ........ . 

På grund av de und er å ret avlagda proven 
erlullla: 

Brunnberg, Renande r och Wijkström idrotts
mä rk et i silve r, 

Heil bo rn idro ttsmärket i brons, 
Zerling föreningens idrottsmedalj i guld (för 

under 15 år av lngda prov, därav 10 år inom för
eningen), 

l 

Svensson föreningens idrottsmedalj i guld 
med löpare (fär.g. silver), 

von Friedrichs och C. A. Nilsson föreningens 
idrottsmedalj i silver samt 

Blix och Falk föreningens idrottsmedalj 
brons. 

DIVERSE. 

Fiiljande 10 medlemmar av S. A. F. ha riks
idrottsförbundets förtjänsttecken i gu ld : Erik 
Bmilriilll '916 : C. Gösta Drake 19 12: Ragnar 
Frihcrg '923: Nil s H ellsten 1926: Ernst Ki lan
der 1916: Knut Nyherg 19 16: Langborg t 1918: 
Tore Mothander '925; Nils P crsson 1')17: A. 
Stor11l 1913. . . 

I~iksid rott srörbundet har firat l5-år~Ju"Lletlm 
()ch givit lit en synnerl igen intressant minncsskrift 
om 4°3 sidor i stort ionnat. och rikt illustrN3d. Av 
c!CllS31111ll<\ framgår. att "år förening tagit en 
synllcrligen akti" del i rörbundets bildande. 
S. A. F. var den enda idrottsföreningen i Slock~ 
holl11, .s0111 var med att underteckna inhjudan till 
fjirbundets bihlallde i mars H}03. och dåvarande 
kaptenen Gt)J,ta Drake kom samma år il\ i I",er
sl\'rel .. /:n, clar hall stannade under q år. Förhun
deb .. ekreterare :.ynes varit vår medlem E. Bo
.. triim från 1904.....:Ig06. efter vilket år avlonad 
kamrerare engagerades. 

ProfesJ,iona!ismen. så aktuell i våra dagar, sy
nes fil rsta gången ha herörts av RF 1909: och 
1910 \'ar redan ett förslag inne 0111 1\rtaJ..miirk", 
till idrottsmärket i guld. Det har sedan återk0111-
mit flera gånger men alltid avo:lagit'i. 

;\Iinncshäftet är den värdeiullaste bok Olll dc se-
1I:11"C årens idroll i koncentrerad {orm och rC
kOUlIIlcndcras till inköp av medlc111marna. Pris 
kl". 5 :-, 

Ilarrv Frirnan har år avlagt provet för 
idrolls;n iirkct iUr 20 gången (cgc nl\igcll 21 
gången. mcn ~lr 1<)07 räkna s ej. enär F. då vnr 
17 år). :-iärmast komma Ernst LÖ\I"cnhielm IlIcd 
'9/-:ån/-:er. P. Zerling 17. H. l1 örli" t6, T . '- Iolhan
der 1..1. R. Svedieldt 13. :-i. Svensson 12 och 11. 
Forssberg I I . 

V.d ro.de sig Friman med på sist. sträckan? 

er tiderna på forhundeb oriemeringslopning 
kan man utläsa följande. Frim3n använde på 
fiir .. ta 'tt rackan 3' min .. 2 ~tr. 34. 3 "tr. 30 och 

ijänlc sträckan 21.20.7 min. och fi~k härigenom 
en ~Iuttid av 1.56.20.7. Segraren am'ande på resI}· 
s traekor 36.20.25 och 12.05.2 min. uch fick dä:· 
igenom en slut tid av 141.05.2. Närma'ite .. lld 
"i langd" pa .. ista sträckan bland de 10 basta 
hade Konlberg. D. t. F .. med 17·39· 

J hudkavleiavlingen ble\' föreningens lag 1\:r 
.10.63 lag \'oro anmälda. och 57 kOllllllO .f ram. 

~allnriellterillgell elen 17 Tlovelllher Intre sse· 
racle ej medlemmarna, möjligen därför, all den 
\'ar på en lördag. :'\:i.gon annan dag kan den 
knappal'il anordnas. Det var för övrigt fillt skjut
nillg" p!l söndagen därpå. De ti ll frågade II1cIIg!\.vo 
dock all elen var "nmerl igen illlres"anl. ehuru 
1"iskf~' lld. lll\'e ket krävande f}ch strapatsrik. Vår 
patn;lI var' dock kvalificerad p;"l .:.111a \' i ~. Den 
hes tod aven militär. en leg. lakarc och en 
,>nahhlijpare. 1 B fi'trcslår. att vi~1 pat~'lI11("lpnillg 
('n dast cn skat! ha hand om oncnter111g'en och 
dc (ivriga hli nt f;:'lja mel\. Annars hlir del tvis
tighete r i gruppen. 

Samlingen ägdc rum på l{ornhaI111lstorg, var
ifr;\n man heg:\\' sig till :ingf Hjörkfärdcll till 
lerrilllgen norr 0 111 Hesselhy villastad. Fi)hta 
kuntrollen var torpet Gri.inncten. därefter R~
.. tl"n, .. edan Lilla Lund via Xyaland till m!..let VId 

h " rkhalllll. Resultatet fö r vår del blev. att vär 
p~trull kOlli in som Il:r 2..4 med en tid av 3·OO.~.8. 
StlIn jamfiirel:.e kan namnas, all svenska armens 
re~ervtlfficcr",förhund hade med 4 patruller (3 
kommo i !Il:t!) men ingen av dem placerade sig bätt
re 5n v!tr iörening. Ilemkomsten ägde rum kl. 3 p.'i 
IlattCI1 i regnväder. 

Också en tävling. 

På okän da vägar har ova nstående influtit; 
M.B. och den uppställda frågan har väck t Red.:s 
syn nerli ga uppmärksamhet. Kans~e g~m~er sig 
här en hem lighet, av betydelse for forenmgens 
liv och leve rne. Lätom oss för omväxlings skull 
träna även våra stackars hj ä rnor, för vilka vi ju 
knappast hava nägon användning i vardags lag i 
S. A. F. Och låtom oss vid långbordet efter å rs
mötet i ädel täv lan framl ägga resultatet av vå ra 
efterforskningar i det spörsmålet: vad roade sig 
Friman med på sista sträckan? 

För bästa svaret i ledig och okonst lad form 
utdelas eH pris, helt visst långt anspråkslösare 
än vad svaret berättigat till. 

Red. 

~,~~.~~ (I FÖRSÄKRING 
Kr. 6.000.000 

-
" 
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A M A T Ö R E R! 
Efter dagens skytteresultat vi la 
Ni Eder bäst pA en god och stil· 
fu ll OUoman, och njutningen 
bli r all större om golvet är be· 

klitt med en vacker malla. 
Glöm ej alt köpa dessa hos 

ENGElSKA MAGASINET H. 
31 DROT TNINGGATAN 31 

Eli lir ~4,.. "ra spullllm61ulu. KOJ/11l liV 
p""""/,n' a l(i,.",II."",/IJ . f'"I~billl~r 

\.... 72 tliil:a f4'1l"Jllnser. 

Slrnndlnavll!tJS ./6rsta spu ialaffiif' 
I mllltlN". prd/Mr HI! OIUu,u",er . 

) 

l~-------------------\ 

I' 
o 

" " """ """"" ." ".""" """""" "."" .","." " ".,." " "."""""",,,,,,,,,, 

F 

Ett besök på någon av 
Restauran tbolagets restau
ranter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
s k ö t a s av de b ä s ta 

c .MI N ...................... " ......................... " ... " •................... ".,.,.,.'",.'.,.,. 

Anglais' 

Anglais' 

~ 
\:AJ 

Skytte- och 

Sportkostymer 

E n das t kvali t e t sva r or 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Den o bliga toriska olycksfall försäkringen 

fö r Eder persollai ord nas på bästa sätt genom aU 

ingå scm deliigare i 

O~St::SID IGA QLYCKSPAUSf"ORSAxRINGSBOLACET 

LAND OCH SjÖ 
Ar~lsrivamas egen förr.ik rings inrä ttning. Ersätte r 

forsäkringen i Riksförsäkringaanstalten. 

9.000 d e lä g ar e; 100.000 för .ä kr a de 

r------------------------~ 

PALLAS BOKTRYCKERI 
AFF A I{STRYC K 
T I DSKRI F TER 
REK L AMTRYCK 

69 ODE NG ATA N 69 
TELEFON NO RR 26045 
",.,.,,,,.,,,,.,.,,,,.,,,,,.,,,,.,,,,,.,,, .... ,., .. .. 

TID N I N G A R 
BO K A RBETEN 
KA T ALOGER 

,--------------------------------) 
Boktryckerit! Pallas. Stockholm 1929. 

J . . HALLMANS 
Försäkringsbyrå 

Oden g. 36, Tel. Vasa 15674 

Generalagent nr för Hansa. läm
nar prtm1tofftrler och ordnar 
alla slag av rörsäkringar. 


