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FOHEN I:'\' (;E:'\'S UTl\'Ii\ Il 1\ ELSETECI'E:-". 

Enligt s ty relse ns hcs lul koltHlIel' vid årsmötet 
fö ljandl' fÖ l' tjiin s lt cc l\Cll och l11iirk c n :1t1 utd e las. 

,,'örIFill .~l lII cd(l lj i $illJl'( till c ivilin genj örelI 
Gus l:lf BrUlldil1. 

PÖrljäll.~/(/ifllulII till sergea nten M. ,I. i\'fa ll s
son och Ijii ns tcllI :lllllc n Alan Ryheq'.(. 

T jllgofrlllur,tmä ,.ken lill jägmiis tareJl B. E n,!r 
Gardell , dil'c ktörcn Hober( i\lossht'rg och doktor 
c.-G. Za.,.hl'i SSQIl , 

NYA MEf}LE~BI AB. 

De n 29 j:muad 1941:t 
Vio lini s ten Ha gn:l l' Ge n t1.ell, in~ellJ uren Helge 

Högstadiu s oc h he r r Lars l'ar! s tccll, 

AHSAVGI FTEN för 19,",8, 

De III c!l telll Hl :I'" vil ka iinnll icke inbe talt ~rs
tl\'brifle n , kOIll Ill:. :111 genum ka ss:lfiirndtnrens 
fö rsorg ntt till s tiilla s inbcl a ln ings kort. t,n ssn fol'
vnlln re n l'il<l:u' c n enlrugen Illn ning till kfl lllra
tern a a ll 1>1I : ll'a sl möjligt ii vcrsii ndll H\'gifl en, 

~TADGEÄN IlHING, 

Såsom fl'Hlu gll l' il\' kHllelst!.1l till å r stlliilc t före
s i:'" s tyrelsc n viss iind/'in g av fÖl'enin gell s s tad
ga/', ÄIl(t/'ings fiil's l:lge l innehii .. :1 11 s lyrel1>cn skall 
l1tii kas lII ed {'Il ledamot li lan funkti on oc.h en 
supplea nt , 

S'ITHEI ,SEI3EBÄTTE L SE, 

Stock hol ms ,\ matör Förcnings s tyrelse fål' 
hiirllled a"gi":l röljande hcr:lllt'lse över \'erk
sa lllhels:\ .'ct l !J..Ji, 

Fören in ge ns Illedh'-' lll sanl:.1 UPI)gic(.. vid 1947 
:hs utg:\ng lill 428 s I., Y:l l'a \' 2 hed ersledamöter, 
~Hi s tiindig:\, 32() a kti \'a och 14 p:I ssi"a, Gentemot 
fö regående :'\. ,' u h 'isar dellH en min sk nin g med 
:10 s I. 

Anl :ll c l under ;'\rel ny in skl' h 'Jl[l 1l1 cdlellllll:ir u t· 
gjorde. 3U s I. (; cn\c. 1I 101 förcgöcnde å l' ut visn l' 
d e.Ha en mi l11>kni ng l1I ed :\ sI. 

SI!lrel,~e lJ hal' under [1l'(~ 1 ul gjor l s :lY; överste 
1\':11' .la l'1 , ord fö ra nde; s l;ulslIIii krtu'e Eric Jen
ne!, ,'iee Ol'dfii r :tnc!c ; jiig lllii s ta rc Ennl' Ga rdell, 
sek l'cle l'are; u ppböl'llsmn n SH'II D iecJ/' ichs, kas
safii r m lla re; t:indl äk :ll'c O ll e Holmbe rg, int en
den t; d isponcn t Nils Nilsson, sk juteher; tjänste. 
Illall Hagnrlr öhncll, pislols kjulchcf ; c ivil ingen
jö r Erli ng Heinius. idrollschcf ; hYI':\ in s pektör 
Sl ure Hildesl l'alld, klubhllliislarc: b:lnkk:lll1l'er 
Axd ElnlCl',js l. s ly rcl:,eledam ol uh.n funk tion; 
jägmiislarc IV:II' Hj elmsll'ö m oc h rörsä hingsin
spek tör E ric Th or , s l~' re l sesuppl ea nlel'. Curling
se ktionens represen tant hll r var it g rossha ndlare 
\' ielor 'Vettcl'strÖIII , 

H"/J;sor tr ha var il r cvisor A, \'on J';: n(.~en · 
s tjel'lltl och in te nde n t EI'ik A, Ohlsson med re· 
" iso.' Gust.af l\1in ghe .'s och jiiglllii s t:u'e Rngnar 
Nys t röm SOI II sup plea nt er, 

SkjulkCJlIIlIIiflc lI : s kjutchefe lI , ord fö rande; ej. 

Yilin gcllj öl' Gu st M Bnllld in, vice ordföra nde; re. 
\' isOl' Gu s ta f 1\ lin gbc rg , sek reterare; tjii ns tem:m 
Ni ls östberg och hCIT Nil s Lind , leda möter, 

P isfo lskjfll k om mit Mn: pi s tols ltj u tchefclI , ord. 
fö ra nde; c ivi lin ge njör Gösta .'ohnun esson, sekre
le r'a rc; kapten r., RlIlln gren och 1:1Ildl iika re Olle 
Holmberg. ledmll iacr, 
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/il ro i Iskoll/m il len.- id roI tschefen, ord föJ'a lld e; 
tjiin s lcman Thor Fredborg, vice Mdfö ra ndc; fö r
s:i lj nre C. \V. Falck, sekreterare; kapt en G. 
Hun ngrcn och in genj ör Sven J on sso n, ledamöte r. 

[(llIb bk olll/1lillen: k lubbmästare n, ord fönlllde ; 
c ivilill gc njör Yn b"'c Zackri sson , \'ice ordför:md c. 

Il ikssköldens tävlillg:rkommi IU: stad sp hll1ca r
kilek l Thure Bcrgcntz, c iyil illgcnj öre rn a Tönnes 
Bjöl'kl tlan och E r lin g Rciniu s. 

lledfll.-Iär för medlemsbladet: sekretcl'al'('11. 

Ueprt'Sl'III(fll l er i $/uckl lOlm s skyfleförlmllll : 
hCIT:u' .larl • .Jcnncl och N. S. :\'ilsson. Supplean_ 
ter; herrar Bl'lllldin , Ehlllj\'i st adl Hjclmsh·ö l1I. 

Ueprc:rcn/fl lIl i Slocklwfms idrotls{örb /lnd : 
helT Hl'in ius. Suppleant: her r F,'edbOl'g. 

Till nyallsvarig IIt gi\": II'C ay medlemsblatlct 
har ut sett s s l:ldsmäk l:lre Er ic J enneL 

Stockholms Amatör förenings ställning 
den 3 1/ 12 1947 

'/'illgängar: 

Kassa kon to 
Inycntar ic rs l,: onto ....... . 
ViirdepapJler s Iw nl o ............. . 
Depos iti ons r iikn. ko nto 
Spa r kassc ,·ii IUl . kon lo ... . ....... . 
Kapilalriikn . Hi ksskölds kon lo .. . . 
P ostgiro IWllt o ................. . 
Ammunitions kon to .......... . 
Postsparbanks kon to ............ . 
13:lIIk konto . . ................ . 
Ge\"iirs kon to 

Summa I\ronol' 

Ulyucn(/c 

2.078: Oå 
1: -

500: -
1.5a:l: 115 
1.5 !f): 5G 
1.7!)7: -

J: -
i:l:ll 

180: (iIi 
29. 150: -I S 

1.400: 

IJfll(ftl .~ /(01110. 

Sklllder: 
J)a IIlC ["ll {\S Pr"i s fund 72 1: .ltj 
l{al1l ratern as Pri s fond 721 : ·Hi 
N. Persson s PI'isrond 500: -
F . O. r .:t rlin s Pri sfond 53:1: 1)5 
Folke F:tgrc ll s P ris fond 1.000 : 
10 ka m pfon dcn ........ 1.5 15: 5ti 
Uerge ntz o. Björklnnd 540: {i6 
Ständiga ~Icdl. Fond ........... . 
Hikssköld slii\"lin gs kon lo ....... . . 
ni kssköld. ö,tr iga medel ........ . 
I{npi tal konto ................ . 

Sumllla 1\l'onor 

1'ins l - ocl! Furllls/räkning. 

U/gifter: 
Tr)'c ksnke r ........ . 
Bep. a\" geviir 
~ I II S il, " id pl"i sutd .. . 
01111,- \' id , ':'o- u lf. ... . 
Di \"e rse ............... . 
Fön;ii" rin g:l l' 
Ars o. anm iil n.-avg ..... . 
SI,a lt c r ....... . 
Por ton ................ . 
Banhyra ............ . . . 
Hyra av kvssn fack ..... . 
~I iirk en o. medalj er ... . 
~larkiirc l' (gevii ,. J 
Markö rer ( pi stol) 
Sky tt cmaterie l ......... . 
Id ro lt smaterie l ........ . . 

109 ; -13 
144: -
147 : \)5 
138: 50 
534: 44 

86: 4 1 
144: -
149; -
268: 35 
3000 -

25; -
127 : 32 

1.357 ;8n 
22 : -
56 : 85 
25: 55 

Bidrag lill Curling ..... . JO: - 3.6K6: 65 

Skyltc.pris konto: 
P l'ise l" ur fonder . .... .. . HI9 : 
Pri sc r i andrn för-

cnin gars läv!. ........ 317: -
O\Tiga priser ....... 1.464: 98 
Idroll spri ser .. ............... . 
Med lemsblad o. progranl ... . . . .. . . 
Utliimnad fr i allllnu nil ion ......... . 
Ovel"röl'l ti ll SHindign mcd!. .. ..... . 
Ate rbela ld llled l.-:n rg . ... .... . 

UlHO: !lS 
127: 90 

1.264 : n7 
67 : 56 

:WO: -
10 : -

Inl,"fI/llNII'r: 
Medlemsa\'. Iw nt n ............... . 
HiilIt ors konto .................. . 

S /.:y ll cpri.~ k ontQ: 
Pri ser i nndnl förc ni nga rs 

lii\'lin ~:lI' .. . .. ...... . 
Hiillt or III' pris fo nd 
Gåvor ........ . ........ . 
Insatsc,· ........ . 
Statcns hi(lra g 1947 .. . 
Svenska Pi s lols l'y tte förb. 

hidl'a g: HH6 . ...... .. . 
Ur Be rgentz oeh Björ k-

lu nds fondc I" ......... . 

3230 -
178: 88 
410: 05 
96 1:5/1 
73f1: -

180: 

Idrotlspri.1 k()nlo: 
Lös ta meda lj c r ............ . ... . 

Allmänna inkomster 
Vinst a a lllmu ni lion ........... .. . 
Ann onse r .......... . ..... .... ... . 
i\ tedlem smä rken ......... • . . ... ... 
l)i ve l'sc inkolllster ....•.... • ... •.. 
Arel s Föl'lu s t ........... • ... • . ... 

SUllll lI ~l 1\1'01101" 

Stock holm d en 29 januari 1948. 

Sven f)iedr ich.~ 

:>.532; In 
-1.350: _ 
-l.2!Ji: _ 

2 1.135 : 79 
2.9 t H: $13 

38.23:1: \Jl 

2.87 0 : -
100: -

2.1'120: 2:\ 

-I: 15 

3 1:L ~O 
H,,: -

7: -
.lM: 70 

4 tH : 7K 
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Fijreninyss(I/IInlflliko/luter: . rSLllötel j iirn te 
klubbrlflon ägd: r~m på .Piperska i\ 1~ re n . Major 
Hell sten böll d:lr \'1(1 ett LIltreSS:l nl fored rag, bc
litl:'l l ,Ett oly mpi sk t spel fö r 2.400 år sed:lIu 
och bel edsagat ,,'o ljusbildcr. Pri sutdelning för 
d.rut färden och : rsp risskj ul n ingen iigdc r um 
ii "en lcdes på Pillerska "l uren i sam ba nd mcd 
Il Lidda g oeh d ans. 

Ovningllr och tiivlingar ha försiggått i dell 
utslräckning. som fö renin ge ns progrnrnhiifh' ul 
visar. 

General Lindströ ms för nämli ga vand r ingsp"i s 
hM u ndel' årel för allti d hcmförts a\" fii renin gcn. 

Gdvor odl eko/l omi: Und er å ret ha r g l'oss~ 
handlare Sten Stenda hl skiinkt y tt e rligaL'c två 
;.:c\'ä r, varför salLllLlanlHgdn an!:l le t nv ho nom 
skän kta gc"ii L' nu uppgå r till ic!,e mind L'C iin 
52 sI. Gåvor hn vidare bl. :1. övcr liimll ;ll s : I V 

al'kitekt Bcrgcntz. Ur nr kil ckt Bergc nt z- (Jch di
rektör Björk lunds jl r isfonder ha e ll fl er lal pri
ser kun nat utdebls. 

Styrelsen frambiir sitt vll nna hl ck t ill dessa, 
ävensom till all a dem vil ka på e ll e ll e r a nn at 
sätt varit s tyrel sen och kommit\ ee l'lla bch jiilp
liga vid öv ningn r och tävlin g;" " 

Betriirra nd e del ekon omi ska resu ltatet hiinvi
"as till bifogade " iI1 St- och rÖL·l ll st.-iiklLin g S;lIl1t 
halansriik n iug. 

Fören ingen ha r m:'l.s l \"idk iinnas en ,'iss ned
~I ng i med lemsa nta let. Antal e t an sl: l ;.{sheriilti~u n 
de skylla r iiI' prak ti sk ilage I oför iindraI. IH del 
för föreninge ns "erk sa lllhel iiI' aY .. 11t·u s löl's la 
hetydels(', ull siirskilt dell~l se nare antal hlir S1 
högl som möjligt. viidjar s ty relse n till de ILL c r 
akti vu skylta rn a :l it ge nOILL perso nl ig hä ll\'ii n
,Ielsc l ill de mindrc :.tk ti \'a uppmunlr'1L till Ih'
Hgl dellag'lI1de i skju tö\"nin ga rnn. 

Stock holm i j:IILU:U ·j 1!l4R. 

/ /11 /1" Jarl 

/ 8. El/or (hm/(' fI 

GEVÄRSSKJUTKOM MITTtNS IlERÄ TTE LSE 
FOR ÅR 1947 

KOlUm iten för gCd rsskytt e har lInd el' :\L' 1947 
haft fö ljande s:ulIIuan sii tlnin g: 

skjulchcf; ~'. S. Nilsson ; 
vicc skjukhef: G. Bru ndin 
~ek~eterare; G. l\li ngberg ; 

. c~"f1ga ledamöter: X ö s tbel'J.( och N. Lind . 
SkJut kolll LLlillt"n har därj:imt c lLIed s ig adj u nge
r';lt Alan Hyberg. 

I(OllllllitICTl ha r under rel S:IIL1m ll nli'iill j j 

;.:-a nger ; vid e ll fledal t illfällen 11:1 dl'ssu to m 
SHllIlll lHl kolll s ter Ilc h ö\'erläggnin;':-:Jr i fii "enin g
(' il S :llll-leliigen hclc r fÖrekOl LLLl Lit . 

O\'NI NGSS I\ ,l l1TN ING. 

Övning,, !, i sl", u'l's l,j u lni n " III cd I-{cviir pfL den 
U\' SAF I' I . o . SI . ( LspOlJer:l{ e sektIO nen av Stora . , u l:(-
Aan.\; skjuthana ha ii,' t rum u nd er tiden 1:1 :1 I' f'i I 
. Hi lL o'·e lllhcr. Det ~Lppgjonl; l jJ rogr:II LL1LL c l ha l" 
kunn at fUl lfölja s, ii"e n 0 1Ll dc lLled mlOl"llna ndcl 
I ~l'h genomfö ra ndet a\" \' ii J"l d s lll iish' l" ska ps tii\"
hng:ll"ll a i sk.vll e s: llLllLl anh iing:lll dc ollls tiidil-{hc-

lema be redd e skjutkommilten en del s, 'å ri g h e
le r . Hii r bör oc kså anmärkas. :lit all skj utning 
I. g nc re und er sista hiilfl en 3V juli och fÖI'sta 
hälften av augusI i m ånade r, "ilkel give tvi s med
rö rt minskning i :lIlln le l sk jutna skot t. 

Sc rgennt i\ 1. J . ~ 1 3 tt sson har und er å re t Ij iinst
gju rt som in s lruktör. 

0111 \"e rk samheten unde r a re l liimnns hiil" ne
dan en d el stati stisk a upPSifleL 

Antal ak tiv:l medlemmar (sad ana SO Ill under 
:\I'el deltagi l i sk jutning) .......... 102 ( 105) 
fördelade pa skjutkla sse rnn sålunda : 
kl:lss I ................... . 

• 
• 
• 

2 
3 
4 

, 5 .... .. . 
Anln lll1 edl eJIIl llar, som under årel 

lossnl mins t 50 protoko llfö rd a sko II 
Antal a n slngsherät t igande mel.llc lIL -

10 
44 
32 
67 
30 

I S9 

( O) 
( 33) 
( 42) 
( 71 ) 
( 40) 

( 191 ) 

111Hr .... .. ....... J 83 (184 ) 
An tnl pro lokollförda skott .. 40. 130 (42.400 ) 

":H;,,' " id fä lt skjulnin gat· 10.OGO (8.200 ) 
Antal nyn med le mm nr. som unde r 

1'u'el d eltagit i genirsskytle .... 23 ( 27 ) 

LIN DEll. AHET ERöVRADE LITMi\HI{EL SE
TECI, El\" : 

A. SIllien s: 
sky ttem:i rke i brons: Lennart An
dersson, Arne Markslnl lll, .Jiirgc n 
Lcn strup . .. .. . . . . .. ;J ( 2 ) 

sky lte llliirlie i s ilver : Charl es C:LI'l s~ 
:-;011 , Ein:lr Lunden. Birge r Lundh , 
Lcnnar l Sty ffe. Evcrt S"en sso n .... il ( ~ ) 

sky llcmiiri,e i guld: Nils Helin , H(' II-
ry Holl . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 :1) 

tiigre :\rtalsllliir ke i !J l'OIl S: S. H i l ~ 

dt's lrand , N. Hje llll s t rölll . L Hull -
s Iröm. A. i\'1ossherg . . . . ... .... 4 

liigre å r t:lbmii d ,e i s ilve r : P . Hj u l,-
s l riitlL .... . . ... .. ........... . 
liil-{re å r tal smiirkc i gul d : .......... -

högre a rtalsmii r kc i brons: P. Nn-
umburg, E . Hcini us .. ... . ....... 2 

hiigre å r tn lsmiirkc i s il"er : T . \Vnn-
scl iu s .......... . ..... . . .... ..... . 

högre å rta lsmiirk e i gu ld : Il . Tha m 
rnä s lann:irke i brons: H. Axe n , D. 

Ing,,'ull , P. Thum ................ 3 
mii s la rmärke i s ilver: G. In ge\':Ll I .. I 

miistarmä rkt' i guld : S. Diedri ch s, 
W . Hjllks tröm .. . ...... .. . ........ 2 

l"ik s lllcdalj i sih'er : P . He ll s tedI .. t 
rik smeda lj i guld ; B. Ther m:L cn ill S l 
d iplo m elle r intyg fö .· r ik s IIL edalj : 

E. Ge rdcl iu s , P. N111I1nbuq::, N. S. 

( 2 ) 

( I ) 
( - ) 

2 ) 

( 2 ) 
( I ) 

{- l 
{ 2l 

(- ) 
( 2 ) 
(- l 

Nil sso n 3 ( II ) 

B. F öreningen!> eg1w : 
SAF;s fiilt sky tt emedn lj i brons: o. 

C:trd iu s, F . Wre lcnsjö . . . .. . . . . .. ... 2 ( 5 ) 
SAF:s fii lt sky ttcmcd a lj i s ilve r : S . 

.Jonsson 
SAF:s 
SAF;s 
SAF;s 

fä ll skyttcmedalj i gul d : 
ser ic lU cd:ll jer : .. ... ...... . 
sc ri cbäg:u'e H. V. J ohansson 

( 2 ) 
(-) 
(- ) 
(-) 
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VANDRINGSPB IS I SI\OLSI\,JUTNING : 

H. 1\. H. I\ronprinscns: P . Naumbul'g 
(för alll; (1) .......... . ............ . 

JubilclllII sskölden : H. ;\lallllsLröm .. 
Kaknlispok:d cn :IV ör 194-1 : H. V. Jo-
hansson , pi s ................... . 
I-I ös lpokalcn: J . ~Jagn iu s. pi s ... . 
V:mddngsJl ri s i st: ende skjutning: H. 

V. Johansson ................. .. . 
J . Ingev:llIs " pr. på 400 UI. : N. Hjelm-

strö III ..... . ....................... . 
LiikCJ'ulfal e l :1\' :'1.1' 1935 : C. Niring .. 
Ni sse ll s hpl'. : J . Ma glliu s . ..... ... . 
Tju l:(nfc llH rSlll ii nn ens "p r. :"IV år H144: 
ut g:'\ r ej 
To re Löfgrc ns vpr. föl' 2 Q. ;l Id.: H. 

Roll ........... .. ..... .......... . 
Sigurd Hel lber gs "pr.: N. S. Nilsson 
Hjalllla r \Vcm ers minne : E. GCl'deliu s 
Nils Gyll cmwä rcl s \'111'. i s t~cnde skj ut. 

!l in g: ut gå r ej 
Färngl'cnska pri set :1\' {II' 1035 : N. 

S. Nil sson ................. .... .... . 
SA F :s juLJilculllspl"i s av 1940, skänkt 

a\' .J ohn Fiirngrcn : N. S. Nil sson .... 

77 p. 
178 :. 

l O • 
7 • 

8; • 
06 • 

97 ,5 :. 
100 :. 

7'2 ) 
162 ) 
80 .. 

1:10 :. 

120 .. 

HLIGEN UTGAE~nE PHIS I SKOLSI\.Jll'!'. 
NIN(;: 

D;mlel'lIa s pri s: H . • V . . Joha nsson .. 
1\:I" " 'atpri se t : H. Axcn 
Folke Fagrclls: C. N"irin g . .. . 
S. Diedrichs ..................... . 
Sky ll e \'ii n s: P . Na umblll"g 
L:1J.{pri scn : 

I. A. El ml/ vis t .... .. ..... . 
S. Hi ldcslnmd . .... • . .. • ... 
N. S. Nil sson .... . . . . •• •. 

2. 1\ . Gy lland cl" .. . ' .. ...... . 
H. H'u ll . . . ........... . 

102 
105 
100 

92 
10& 

N. Hj c!rUS!r'Ölll ............ 105 
Thul'c Bcrgc n lz' handikappr is i s lå· 

de s tiill nin g: 
I. S. Hellberg 
1. H. Lenst rup 
Thu rc Bcrgc n! z' hpr. med handiknp· 

bcriilUlin g vid t ih 'Jin g om Rik sskölden: 
C. HulI sirom . 

t O·17 , rs T ränin gs !ii." iin gar: 

J,!tus &. I. H. V . .J oh:m sson .. ... , ... . 
2. N. Hj clmstrom ... . . . .... . 
;1. N. S. Nil sson 
4. A. Gylla nd er 
5. K. Sidcnbladh 

I\l ass ·1. I . C. Nir ing ... . ........... . 
'2 . • 1. Ma glliu s ..... . .. , .... . 

I\ lass 3. In gc n fu llföljt • . 
Kln ss 2. I. E. Sve nsso n ...... . . . 
IUass l. I. Erik H. Svensson .. . 

övc rs te Stig Il:\ lambs poiingpl'i s av 
år 1942: B. Hön lltnark ( för amid ) 

.Ju niorgc\·iircn : 

764 .. 
746 :. 
182 .. 
180 :. 
140 :. 

307 :. 

225 p. 
219 .. 
2 18 , 
215 , 
213 .. 
217 ) 
200 ) 

185 , 
201 • 

I\la ss 2. Uirge l' I.und h .............. 223 P 
Kla ss 1 . .J örgen Lenslrup .... . .. .... . 235 .. 

Hepresenlanlpl'iset fö r 1\1' 1947: P. N:HlIll lJur g. 

VANDHI NGSPH IS I FÄLT$HJUTNING : 

Va ndl'in gss kölden : y. Z:lchrisson 70 p. 
Henrik I\j e ll crs " pr . i fäll skj. :n' • r' 

1939: S. Hj elmslröm ..... . .... . 
Axe l Ehml"i s ls rällskyttepr is: E. 

S"ensson ......... . ........ . ..... 105 , 
Ovri ga "a ndrin gspri s i r:l lt skytle: 

1 ,la~s M. P. Naulll burg 
Kla ss 4. S. Dicdrichs (fÖl' a ll tid ) 
1\1. 3- 2. S. Hj elms iröm . 

F iill sky lt e ta ll r ikar: P . Na umburg, S. 
Hibbin g. S. J o nsson , N. Na u mburg, A. 
Cyll :md er, F . Wretensj ö och H. V. J ohansson. 

50·poiin gs pl"i sel : P. Naumbllrg. 
FörsvlIl"sfrii1l1jundcIs pri s :lV :,,. HH5: 

ul gål' ej. 
~ Jaj or Tors tcn Södc rq ui s ls " pr.: A. 

Gyllnnd c l". 
' Förc nill gs lllii sbl rc i fiilt skjutning: S. 

Died r ichs ................. .... ..... 30 IL 
Förcllin gs lll iis tn rc i skol skj u tning: B. 

Hönnlllark ............... . . . ...... 182 tI· 

T ÄV Ll NGA H UTOM FORJo:.:NJNGEN: 
I. Födmndstii\'lin gnr : 

a ) fiiltskjul nin g: 
I Stock holms sk)· ttcförbund s f:ill skju tnin gnr 

ha d clt agit 60 ( 75 ) medl cmmnr m ed et t mcdcl· 
ta l PCI' tä\'lin g - i vilka samtliga k lasser dcl· 
I:l git ;\3 (33) . Flit igastc delta gare ha var it 
P . N:tumbllr~ . T . \Van seliu s, Y. Znchri sson. A. 
Hyberg och E\'c l' l Svensson, so m dclta git i sa m i· 
Iig:1 lii" li ng:lr. S. Diedrichs, A. r.yl1ander. \V . 
Hj u ks tröm , H. \ '. ,Johansson , C. Nirin g. S. 
Be 1'1 z, P . Hcll s tedt , ,J. ~ I ngn itl s, Y. Gutke oc h 
OSC: ll' Nil sson ha dcH:lgit i sex. Miis ter sk aps· 
fo n lrin garn:l i samtli ga l:1vlin g:u' llit kl:l ra ts !I V 

P. Kalllllbu rg oc h Y. Zachr isson. 
I SM i fiilt skj u tllin g på s ld dor i Sund svall 

den 1- 2 Illars placerade sig SAF :s lag i B· 
lä vlin gen p:'l. 17 :e plat s. H. V. J ohansson , A. 
Cy llandcr, S. J onsson oc h Y. Za chr isson crÖ,,· 
I':;de pri sel' i dc ind ividu ell a Iih'lin g:nna. 

b ) skolskj u tni ng: 
J fö rbu nd stiivlingen dcltogo fdn Alllnlör 50 

(47 ) lIledlcllllll :H'. E. Gerdeliu s och W . Hjuk· 
s lr'öm placernde s ig på I I :e resp. l 3:e plat sern :1 
i m iis terskapslih 'lin gen. 
II. O\'r iga tiivlin gnr. 

I t:lv lingc n um SI{UGGANS POKAL kom SA F 
på 4:c pin is. P . Nrulln bmg nu biist i laget på 
93 1'. 

GENEHAL LI NDSTHOMS pri s hcmfö rd es för 
alltid :1\' SA F, sedan laget ge nom s in 2:dra pla· 
ce rin g siikr:1t slul\·in s ten. Uäs t \'01"0 n. HÖn n· 
m:lI'k pft 94 s:unl P. ~aulllburg, H. V. ,lol1:1I1sson 

och A. G)' lIand cl" på HO p. 
I IIl :rlchcn mol JONö P INGS SI\YTTEGI LLE 

hemrördes segern av SAF och tog dii rmed vand· 
t"in gs pri scl fö l' alltid. P. Naumbul"g oc h N. S. 
Ni lsson \'oro biist p:'\ fl;1 resp. no p. 

SA F place rade sig p:' ;j:e 1>I:1 ts i Irl\'lin gen om 
I\ AI\ NXS POA LEN . N. N:Hun bllrg (lt"il B. IHinn 

mal'k vorn hiis t på i)O p. 

"Tf" rI<H li f.M S " IMATt) R P("jREAPur:.S MEDLEMSnLAD 

STOCHOLMS·TIDNINGENS HIJ' SSI\YTTE· 
TÄ VLlNG fi ck "å l·t försia Jag en bl)'gsam pla· 
ce rin g. Indi viduelll voro B. Hönnm nrk, P. N:llIm· 
burg och N. Hjelmström bäst på 245, 244 oc h 
24 1 Jl. rcsp. 

I HII\SSI\OLDE:\' nådde vär t förs ia \:ig 6:e 
plats. P. och N. Nau mburg \'oro bäs t p. l4U 
resp . .1 39 p. 
III . SPORTSKYTTE. 

II iiviin gen om F rii2 Olssons hpr. kom ,,:\ r t 
lag pt' 2 :dr:1 plat s. La gpoiin gen ":11' 674. P . N:_· 
ulIIllllI'g bl e\' tre:l individuelll . 

Tvi\:! bl ev SA F :s lag ävc n i tii\'lin ge n Om 
HANDl I\ APPHISET. Individu cll l vann :-J. Na· 
mulm rg t:h" lin gcn på 550 1'. 

SAF: s I"g, bes tående av P . Nau m lJurg, H. V. 
J oh:m sson och N. Lind , seJ.:r:ldc i sc ri etii " lin J.:en 
0 111 NO HMA PROJEI,TILFABHII\S h pl". 

.N il s Nn u mhu rg l.:om Irea i Sveriges tag pfl 
fritt gcvii r i V~1. ble, r t\'åa i S\'eri ges IfI /-{ i Iw rt · 
h:"\ 11 s låe nd e sam t fy ra indi vi d uell!. 

Stock holm den '17 januari 1948. 

Sfockholms A /IIolör/iirPll ings Sk jll f komm il fe. 
.Vi!s Nilsson 

IG. Klingberg 

HS BE HÄTTELSE FH AN P ISTOLSI,YTTE
KO~Ji\lITTt!N. 

Siiso ngen und er år 1947 inom pis tolsky tlet har 
rör a ma lörernas del präglat s fl" väx lande fr:lln · 
gång. En dcl god:t res ultat ha emellertid up p· 
n:\ lls p:'l. tiivling:nrnn. De bästu I, unnu a nse., \'n· 
n _. ino m precis ionsskjutningen , Ollllclls 4 :de 
phr ee rin g i l"i kS lll iista rkl:l ssen vid rik ssky tt el:I,·· 
lin gen på hemortens ba nor, och in olll fii"tl s l.: jut. 
nin ge n, Wretensjös 2 :drn placering i 1II / 07 · 1.:I:1s· 
sell "id MiilUl' höjdens fii.lIskjut n in g:. 

F ii lj :md e tii\' lin gn r h:l un der the t anord na ts 
: I\' fö rcn in gc n: 

Ovcrsle Stig H:\ lambs \'pr (segr:lre E. \Val · 
li n ) . 

T U\'lin gen om S\'enska Pi stolskytt cfö l'l'>lInd cts 
s t:Hldard m cdalj . (Segra re Olle Holmbcrg) . Me· 
dalj kan ej utdelns, enär min st 12 sky lla r skol:1 
de lt :l /::a i Ifi\'lingcn (end ast 8 dcllogo ) . 

\'å rulfärden, pis tolfåltskjlltnin gc n (segru re F . 
Wretensjö i guld klasse n. S. Hildesi rand i si lver· 
klasse n och U. HamiJtOIl i bronsklasscn ) . 

B. Lilj esll'öm s vpr. (segrare U. Ha milton ) . 
i\I iis terska ps tä vlin gen Jlrecis ionss kj u tni ng 

(segra re F. Wrelensjö) . 
General Lindsiröm s pokal (segrnre F. \Vre· 

tensjö ). 
Jn sal sskjlltning den .11 / 10 ( seJ.{l":lre N. Brunn· 

sirö m ) . 
Vid den i samband med mä ste l'skapslii\' lin ge n 

a nord nade lii\'l in gcn Olll poiingpr is erh öll s föl· 
jandc resultat. Ställnin g cfter 1\)47 års lii\' lillg. 
R. öhnell ........ .. .................. 8 p. 
O. Holmberg ... .. ... . ... .. ........... 6 ~ 
F. W rcte nsjö .. . .... . . . .............. 5 ) 
G. Fred l' i\':sson . . . . . .•. . .. ... 4 ) 
E. Lindslröm . .•.. . . ... :J ) 
H. Fri man ...... . .. . . .. .•. . . .... 3 ) 
f.. Zand rcn . . . . ... ...........•... . ... 2 , 

H . V. J oha nsso n ........ . 
S. Ar nell ... . . . . .. ..... . .. .. .... . . ... . 
S. Hibhin g . ... .... . . . ... . . .... . . . . . .. . 
S. Ekmanner ............ •. .. • . .. . ..•. 
A. Mossberg . 
N. !3runnslrö m . 
(j. Lind hol m . . ....... . 

2 p. 

1 • 

1 • 
l • 

1 • 
Vid övn in gs- och lä\'lin gssk jutn in g:r rn a h~1 

fö lj:r nd c mä"kespro" full gjo rt s: 
Mii st:ll"ln iirken ..................... . . 5 sI. 
. l'Ial smiirken . . . . . .. .. .. .. .. .... 3 . 
AI"I:l lsp la l.:etlfor .....•. . . • . . . . . • . • • .... l • 
Arl a lsdiplom .. • . .. .... • .. .. • . • • . .. !J , 
Gul dm iirke n .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. 2 , 
Sih ·c l'Ill :l. rken ................. . .. 3 , 
Bronsmiirke ll ... ........... . .. . ...... 2 :. 

Av miirkcsskju tni ng:u'na :111 döma sy nes det 
som om enda st de , ä ldre, skyllamll V:ll"it al, 
li va. Ny rekryte rin gcn har und~1" :\r-et ick e vn ri l 
s: s tnr, vil kpl ä" en ant ydcs ~I V dcl låga :mla li.'l 
brons· si lver· och gu ldm iir kc n (saI1HII:Hlln gl. 7 
s I. ) 

FUI'sla tävlin gen 11101 Bromma s l'yllcföreni n j.l 
om va ndrin gspr is om fatta nde dcls prccisions· 
skj ut ni n g, dds iiwn fii lt sk jutning. va nn s till 
båda delarna a\' BrOIllma. 

T räni ngs· och ä\'en lii\' lin gsinl resscl s" l1 es u n 
del' å rct \'ar it något diimpal. Av dc 1iI'1 ett 70 
lal uppg:\.ellde fö reni ngs medlcmmar, som ä ro el
ler ha \'arit ak ti va pistolskyttar. k unll:l endast 
ca 30 .. b~leC~n:lS såso m :lkt iv:l, \'isat triinillgs· 
och la\·lm gs llltresse. Lå l oss d:"lrför under' del 
nY:l å re t \'al' och en sii IIa in nya kra fter och 
hiiltröl på forme n och :I\'en - " ilk et ieke 5r det 
mi nst viktiga - s!imu lel'a nya mcd le mmar nit 
delta g:1 i d et S\'. t"a men I'oli~a pi s tobky lt c!. 

Stocl.: holm d en 28 j :wuari 1948. 

Ragnar OIwclf 

/ Göslu J O/U/lfIl CSSOII 

.' HSBERÄTTELSE. 

Sloel, holm s Ama lörförenin gs idrott skUl lIlIlit!e 
få r fö r \'erk s:l mhelen und er 1947 :1\'gh ':1 fö l· 
jand e bcrii tl else: 

oUlm ill cn har haft följa nd e s:u n ma nslii llni ng: 
E . Reinins, idroll sc hef 
T. Fredborg, vi ce do. 
C. \V . Fa lk, sek reter:tre 
G. Hunngren 
S .• Jonsson. 

Skidlöpning 
Första tävlingen för året, Skidl iiv{;lIg :lO bli , 

höll s söndagen den J(i mars p. Su ndby bcrgs 
mii rl.:esb:m :1. \Il man s larl:ulc. Hesu ll ate t bl ev, 
:ltl \V . Hj u ksh'öm \';lIl1l lii vlin gen oc h diirmed 
fi ck in tcc kning i nyuppsatta \'a ndl·ingsp ri set . 
Or;en l C/" ; ngsl iipni IIg 

Varor icnleringcn höll s på Lid ingö n d en 2i 
ap ril. Segm re blev W. Hjuli:sl röm. som d iil"lll cd 
f ie l.: intec kn ing i det ny uppsatta vamll·in gspr i· 
scl. medan A. GyJl a nd er rid , sill 11:lInn pli 
, Mara boufat el ' . 
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H öslurirflle /,;"fj cn Sick den 28 se ptember i 
markerna vid Enebybcrg. Segrare hl c," .A. Gy~
lander, som andra :hel i följ d tog "'lIldnngsprl' 
sel :.Skuggalls pOk,ah, denna .SånS ,.~~ck ... så 
knappl '>0111 end asl 3 sek u nder rore \\ IJk s t. om. 

Fri Jdrolt : 
Serieluvlillganw ägde rum den 13 Illaj I.o.m. 

den :) juni. Segrare i ('csp. klasserna b[cvo: 
Seniorer: S .. Jonsson 3420 poäng. 
Yn''I'C Oldboys: S. Ahrberg 2(;91 poäng. 
Äh~'e Oldboys: C. Fall.: 1:H,4 poii ng. 
FCIIIÅ'ompsl(ivfingclI höll s den \O juni. Segra-

re ble" S\'e n Jonsson med 20:13 poii ng, enda s I 
.. poiing fÖl'c . hrhc rg. J on,sson f,iek dii rmcd s in 
andra inteckning i v:mdnngspr lsc t. 

Före nillgefls . Mäslt'/'.~ "ops lävling i lio lwlI1p 
iigdc rUIlI den 12- 1a- 14 augusti . S\'cn J?nsson 
VHn n l1lii slc rskapc l och fick sin and ra IIl lcck
lIi ng i Övers tc Hål:ll11 bs vlt ndl'ingspri s. 

Sc~ra re i tic o lil_a k lasserna hle,·o: 
SeniorCI': S. J Oll sson 3894 (Joiing. 
Yn gre Oldhoys: S. Ahrherg 3 1~H1 P?iing. 
Äldre O l dbo~'s: N. Nylcn 18 1" poan g. 

2.j.OOO-poiingprillcl . 
Efter. rels IO-I,:IInpsl:t"ling iir stil llnmgen röl

jande: 
C. W . Falk ........ . ....... 24.621 J10iin g 
N. N\'lcn ............. ,..... . HI . ISB > 
C. A .'~ilsson ................ .IR.i62 • 
E. Löwe nhielm .......... ,... l i.28; > 
G. Hunn grcn ................. 16.1:\6 • 
S. Ahrherl:l .. ........ t 3. 1 lO > 
POftsporl . 

Piillsporl.driuli flfjeJl hölls den S no\'. I mar
!,erna " id Lidin gö skj uth:w:l . Segr:wc hle,· W . 
Hju l,slI·öm. som fi c k rö rsta inteckningen i det 
11\'11 vandringspr isc t 

. T orslen Sö(/erqoi.~ls olllldril/gspri!S \,:1I1n5 av 
A. Gyll a nder. 
Hi hid roll slIIiirkcl : 

För id roltslIlii rket har" medlclIlll1al' :n·l:Jgt 
fö reskr ivna prov. 
AII I{/I iclrofl sllliin 

I årets tilvling:ll' har s tartat sa11ll11anl:l gt 20 
s t. id rott smä n fördelade jJl' " seniol'er, 7 yn gre 
oldboys och 9 äldre oldboys. 

För SlockhQlnu A lIIalörförcllingll 

/ (Irottslw ",,,, i fle 

Erling lleillillS 

l earl w. Fan 

Meddelande från 
gevärsskjutkommiiten 

TIl.\NINGSTÄ VUNGARNA. 

$:1 m m:1 nsl ä 11 nillg: 
min st tre tiivling:u·. 
/{Im;., 5. 

ö"er dem som deltagit 

H. V. Jolw nssOll 
N. Hj clmströllI 
N. S. Nilsson 
A. Gylln nde l' 
l": . Sidcnbladh 
A. Mossber l-( 
E. (l enleli u s 
H. Ax en 
S. Diedr ichs 
1). In ge,':!ll 
E. Cltw sc n 
RIoIls 4. 
C. Ni r ing 
.1. Mag niUl; 
S .. Jonsso n 
J. Hj elmslröm 
Ii./oss 2. 
E. Svensson 
E. LundCn 
Kla,u 1. 

74 74 
78 71 
- .) ,- 73 
78 67 
74 71 
73 70 
73 65 

H 68 
68 62 

54 64 

ii 225 p. 
70 219 > 
i3 218 ) 
70 215 • 
68 21;{ p. 
66 209 > 
(iö 203 • 

10H • 
104 > 
18u , 
Hl5 • 

75 2 17 • 
70 200 > 

IHS :t 

184 > 

67 185 > 
166 > 

E. H. $\'e nsson 68 66 67 201 , 
.iO-poiingpriset i fältskytte. 

Slii l lnin ~cn per den 31 / 121947. 
P. NaulIlhurg i 9 S. Berlz 
Y. Z:lchr isson 46 H. Friman 
H. V . . Johansson 39 I. Hjellllström 
S. Died richs 37 G. W ijkslröm 
W. Hjuk ström 30 N. Heii II 
A. G\'lll1 l1 de r 2(j D. Inge,'a ll 
S. n ibbi ng 26 N. Li nd 
'1'. Wft l1 scliu s 26 A. Mossbel'g 
S. Jo nsson 23 N. östbe rg 
G. Br u nd in 22 S. Hell berg 
N. Naul11 lJllrg 22 E. C. Bost röm 
.J. MlI gni us 19 G. Klin gberg 
B. C~H'elins I6 Hennin g Nilssun 
Y. Gull,c 15 N. llrunnslröm 
S. Hjellllslröm 15 I. lla um bach 
S. HildesinIlId 14 E rik H. S"Cllsson 
A. H~' bcrg 12 E. J ennel 
F. Wrcte nsj ö 12 A. RyMn 
P . Hel1 s lcdt 10 B. Berg 
A. EIIIHlyis l 9 B. Gyllensvärd 
O. Joha nsson 9 N. S. Nilsson 

R 
8 , 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
4 , , 
3 
3 
J 
2 
2 

I 
J 

Alby 1948. Brodin 8< Nybergs Boktryckeri 
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Telefon 3380113 
Fb,enin, ... pool,i .... 5 t8 41 

Å RStv1 OTE T. 
. rsmötel. SOIl1 :I\'hölls p. Piperska Muren den 

2U febl'llari under god ftnslutning - 58 mcd
lemmar - öppnades :I" , ·tu· hedcrsOI'dförande, 
ön'rste Rålalllb, som hiil S:td e medlclIlm:lrmt väl
kOlli Ull och uttryck te s ill gliidj e ö"er :llt • ter f:\ 
\'flra lilt~mllllll~u;s med ka llll'a lern:l i del ttfi lllln , 
kära Amatör, varefter han övc rl iillln :l(le klubb'lIi 
till fören in gens ordfö rande . 

Utom valcn stod endast en fn'\gll på dagord
ninge n, nii1111igen styrelse ns försl:!g t.!" \' ~ ss ii t~.d
ring n\' föreningens sl:JdgflL Dettn aJl(.~l'In gsfor
slag gicl, ut pft :llt styrelsen skulle !l tokas med 
en lcdnmot u tan funktion och en supp leant. och 
de lla godtogs också av årsmöte!. 

Va len "01'0 snart överstÖlwde. A,· sty relseleda
möterna had e skjutchefen N. S. Nilsson, vice 
sk jutchcfcll Gustaf Bnllldin, s tyrelses uppleanlen 
lVIII' Hj elmström stlm t vice pistolsl\i utchcfc n 
Er il, Wahlin undanbett sig å ler\'a l. Dc blida 
förstniimnda hade innehaft s ina funktioner un· 
der fyrn < 1', "ilket cnl igt uppgirt sk ulle inn cbiira 
rckOl:d i föreningen s historia. Kapten Nils Hj clm
sirö III hade nu 10\'31 överla skjut chcfskapet oc h 
ft\'hles enhiilli"l. Till ,'ice skj ul chef "aldcs för
siiljnillgschef )hvid '.n gevall och .~iII vi.~e pi stol
skj utchef ingenjör Nils Brunnslrolll. 1 1 ~1 II~ le
da mot i s t~Telsen utsllgs apotek:l.re Bert!1 R~II~l
mark, till slll'pl.eant efter I\'ar ~J el m s trom cIvIl
ill~enjör Per N:lumburg ?Ch. 1111 ny supplenn t 
di<lponcn L N. S. Nilsson. I o"l'Igt oll1\'al. 

Ord föranden "ände sig därefter till dc av~:
ende stvre lse ledalllöt el'l1a med ett n lrtllt tnck for 
vad de -utrii tla t för föreningen. Till Gu s taf Bnlll 
din övcrlii11luade diil'p u ordföranden föreni ngens 
fiil·tjiinstmc (] illj i sih'er, \':H'llIed föreni ngen , 'ille 

~c uttryck för 
u tOlllorden lIigt 
llrundin nedlagt 
rym å ren. 

sin varma uppskatt nin g :lY det 
gagna nd e och n~' lIi g:l arbete 
för föreningen under de I-(å ngn:l 

Fören i ngeIIS förLj5 nSldiplolll öve l'iiim n:ules 
diirefter till tjän s teman Alan '(vbeq;, SOl!1 under 
fler:1 :'1. 1' v:lrit adjungerad ledama l :l\' skJut kom 
mitt en och alltid beredvilligt sliil ll sig till rörfo
g:Old c. d:1 så pt\k:1I1at s. S:lnlllla d iplom til lde lad es 
oe l,så \':h må ngå riga instruk tör. se rgea n t ~I. ,I. 
1\lallssol1, so m doc k "ar förhind rad niirvft l·:1. 

Ordförande n ut delade d iireflel' tjUgOfC111t"'S
miirken titl de kam ratcr. SO Ill undcr denna tid 
tillhört förcni ngen . Av de lI'e beriilligmlc hnde 
dock enda st en, nämligen vår sek reter~tre B. Enar 
Gnnlell, lillrii ll e person li gen nii r \'arft. Han vill e 
i ge ngäld SO Ill ett litet. bev is .. fÖl:. s il~ L1PJlslw~.t
/ling av medlemskapet I det fot'n:unhga Ama~.ur 
över lämna ell pr is, SOIll dock inte på något S:11l 
lIlo1svar:ule dcn tacks:llllhcl han ldinde gentemot 
föreningen. De båda öniga, direklöl' Robert 
Mossberg och doktor C.~G. Zaehrisson, h~ule i 
sk rh'else r beklagnl nit de ej kundc närV3ra och 
den för re hade också bifog:ll en check. 

S. vidtog utdelningen av m:trken och priser. 
diir främ st H. V. J ohansson oc h N. S. Nil sson 
höllo s i" framme. Den sist nä mnde !nde siil'ski lt 
hes l:!" I\å priser , upps tälld a för skolskj utnin g 
och f5lt skjutning gemensamt. Tydligen ett v:use l 
rö r föreningens fiiltskyltar. 

Den påföljande klubbaftonen hl e~. undcr 
kluhhmiistaren HildestraIId s "ana och sakrn led
ning en trc"lig lill s tällnin g med fön~tolll ~kylle
sn.le ), i oiimlli ghet trollkons tCt' oc.h vIsor till lu la 
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Il\' "å r trubadur Folke \\'retensjö. Troll cripl'o
(c:.SOI'n \'lir föregå ngen :lY ett rylde S0111 utOIll
orden tligt skicklig. och del \iick tc diirför ingen 
siirsk ild rÖ r v. ni ng e ll er upl'l1I~irksalllhct ho!'; dc 
ås;yna , ·i!lncIlH. n ii .. , H. V. ) vid :lIlbJicken ay de 
olika lI'oller iatlrihut , som började bäras ( .. :Ull 

röre :. pro(cssoI' Il S) en tre kvickt . smidigt och 
tyst som en vess la i en slcngiirdsgdrd I'Us:Hl e 
till och förde i si.kerh ct sina dyrb:ml !,rb. Ett 
skri n fr' Il Egypti l{lnd kunde ju bli rör begii.·· 

liS' - . 
.J ;~. nllt "al' tre"ligt Ill en k,'ällen fill' korL 

Redak törsskifte 
Befnt lnin ucn SO\11 redal,tö r föl' med lemshladet, 

som :->ctlan I H44 ":trit Yalwu l men sed:1 1l ile ss 
uPl'eh:1Ilit s Il\' yrtr' sek reterare B. Enar Ciul'(lcll, 
hal' f r. (l. 111. d ettn nUl11m er ö,'e rta gil s av ~. S. 
7\'ilsso n. Det iir in te meninge n, ntt nlll arhete i 
styrelsen sk:tll ulfiiras ~w ett fa t:d, och på denna 
grund har sc l.rclera rC'Il ay]nslflls en del av sin 
reda Il förut stora arbelsbörda, 

J StocIdIOlms Amat ör Fö rening rader ett myt'-
1.1.'1 ~ott kall\ratsk~q). Inga sura miner fbreliOlIl
mer, da (' Il kalllrat spräct.t e tt lag. Det iiI' sl raff 
nog atl ej ha kuunat gö ra den goda prestatiull 
kanH'aterna och IlInn själ\" - Yiint.11 il\" en, 
His hoppa as jag ej skall hehönl förekOlIIma. Ho<; 
diiremot ofta. Oegennylligt och uppoffrande :11"
bete till föreningens gagn lik so m ,ad.r:l fl':lm
g!lngar på tiiylillgsb~ln;m sltaJl SOIll hittill s upp
lll :irk s\lI\llLIu s. GOd~l "poiingL"r,. till\":lr:llus, Hjii lp 
mig diinlled~ Kom Illed uppsing, med inili:lth' 
Har du någol på hjiil'tat, en artikel :\,. inslnlkti\' 
arl, en sld ldrillg från en tii,'ling, diil' nll' fiil'
ening deltagil, sök kontnkt med IIlig! Ni goda 
skylla r, precisions-och fält- del finns ju s,duna 

dela med er av erl kunnande . av e r:1 e l'f:l
renheter! Ile unga och nya skyllam,l suga som 
s,·anqHH "PP vat! ni bCl'ölllda h:1 at! siiga. ;\;i 
minns del sjii h'a frun era un ga år, Gene ration en 
efle r el' iir precis liknd:l1l. GÖl' er illS:lts :hcn pa 
dell:1 Oll1r, de! Den har en slöne hetvdelSl' iin 
ni kanske anal', Och den förenar oss i värt ar
Lete föl' <;kyllel , i våd kamratskap, 

.v, 5i. Nils,wn. 

rönnes Björkman 60 år 
Oen 25 Lll:LI'S ingick Tönnes Björlunan i (i()~ 

aring{lrnns led. Få ilro de "kvIta)', som in le- kän
Ila nalllnel, 0111 inte mannen; bakom delta, Fdn 
ung skolpojke oeh lå ngl in på l');l{l-lnlet härjatIe 
Iwn ,'fllds:1I111 i prislistorna, och han har ocksA 
firat triumfer vid slörre liiylingar ulomt3ndl', 
~ Iell del SOI1l friilllst gjort hans n:1I1In Itiin\' iii' 
hans ulo mordentligt f1i1ign förfaltarslup i d(~ 
mesl ski ldll sk)'lIefr;lgor, Halls slOl'a och lidelse
fuIlu I.iirlck iir nämligen sky!tct. Inga kriunpol' 
e ll er hinder av något slag liar funnits Hir Tön
Il U!:'. niil' del giUII s l;-ylleL Hnns inithltiv iiro ota
lign. Mång:l ha realiserals och fM t bestående 
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värde. \'i i AIIl:llör ha anledn in g :Itt yiirdesätl a 
siirskilt e tt a" dess". näml igen tä"lingen Olll 

Riksskölden, en tiivling {ör skyl/tir och en tii,'_ 
ling, som mer och Iller uppskattas, Den g:\r som 
bekan t i \":\1' förenings nalll n, men de r1e~l:t kä n· 
IHI till, :Itl den SOI11 gör denna tii\'ling, iii' just 
'J'iinl1es BjiirknJ:LIL Han ii r e ld sj:1len bakom dc n, 
Iless ene rgiske och dri,andc l.;rafL 

P: si n bemilrkclsedag uppvaktades hnn :\,' re
presentanter föl' fö re nin gen och hyllades föl' sina 
insatser inom denn:l. Tidigare har h~m hiirför 
er håll it fi; l'e nin gens högsta utllliirl;.else, dess 
guId ulcda lj. 

Den som skri\"C r dessa enlda r,lder ,·iII rik In 
ett sii rs ldlt tack till ,'iinn en Tiinnes fii r de l hri n
n:lnde in tressl'. ,unllcd han följer föreningen och 
dess \'el"l,s:lI1L he t, siin;k ilt på tii\' lingsfl"onlen, 
IIull ii i' den fö rste, som rin ger och gmlulerar till 
en fnLlllg~ nr; för föl't'!ningen. Xnllu hnr han doc k 
inte förunnats gliid j en nit se Amatör som seg
rlll'e i Ril,s~l.;öldcn .. l:Lg hoppas inle minst för 
'fönnes' sk ull. :llt den d:q::en kOlli mer 

N. S. Nilsso1l, 

B. Enar Gardeli SO år 
All skjuta är roligt, j:lkten efler po:ingen u<: h 

tii,lil' ga rnn mellan kamratel"lln 'ipännande, Alt 
håll:1 ihoJl en slor sk),tteföreninl:l och ordn:1 med 
lilla dess papper iir dän"JUot ej alltirl "arken ro
ligt eller spännande, Hiirför fordras mel' än \'an
lig idcnlitet oc h vel'kligt intresse för föreningen 
och dess ändalllåJ. Ofla måste egna intrl'sset s t 
tillbaka och mycket tia o rrr:l~ till ri',reningen~ 
frumma. Alla liinkrr nog ej [lå allt :II'hele h:dwlIl 
kuli"serna, SOIII ii r nöd\"iindigt föl' alt allt s l;.:!11 
~å viii i l!'ts. Lyckligh'is hal' Stockholms Amatiir 
Förening und er !'tre ll ej saknnt medlemmar. 
SOIlL ej tvelwl shilla sig lill föd'ugandc, niil' del 
giilll föra fö reningen framåt. 

Ett s t l"ålandc ex.cmpel på en s~'d:1I1 nrbel~myl'R 
iiI' d r sel.rclertlrc, jäg:miistnre B, Enar (I'II'del\. 
ScdtLlI han tH23 kom in i förcnin;.{en, hal' hall 
med Ii \" och lusl arbeta t föl' :lit gr,ra S.A.F:s 
nnlllll a l,lal och fruklat blnlld Sveriges sl<yltM, 
God skyll so m ha n .... ar, kom han sn:wt in i 
S,A.F:s tiivlingslag i såviil fält- SOI1l skol<;kju l
ning och mfl.nga iiro de gånger han hjiilpt oss 
fÖr:.":lr:1 föreningens färger med den ärnn, Re
dan tidigt märkte man ocks:, all han giil'lla 
hjälpte till, där cH handtag behij\'{les, /Ich då Bo 
Gyllens\iirrl Hl:lil ~n'gick som sel.retenll'e. h~Hlc 
han ('H;'rlalat Ga rdell all bli sin efterll'fldarc. Ett 
synnerl igen klokt :lI"J"angemang, ty i Gardell har 
S.A.F. huft en sckreter~l.I'e , 'ars like 111:111 fUl' lelll 
erlel·. Kunnig som ffi. :lldI'ig rådd all såga sin 
mening men dock alltid redo alt disitutern e l! 
l\1u!försltLr;: och bOja sig, 0111 han hli,' il\"ert)"'god 
t)lll de.s$ förtjäns ler. Trots sin andr~l stor:! hob
by, " fdlllarl,en >, har han ej hekat all uli"lka sin 
:l\'hetshöl'da för föreningen med eXl'lllpeh'is re
daktörskapet rör lIIedl elllsbl:!det, '10111 JII:'!nga :'ll' 
å"il.lt honom. 
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Under den fö r en friimling ka nske " id först :l 
ögonknstet ndgol kä n ·n y l:lIl finn es en glad hu~ 
J1Io r och ell varml hjiil,ta och då Enar Gardell 
den 14 maj gick in i 50-å rin ga rn as led , uppvak
tades han :l\' föreni ngen och kamraterna lII ed de 
"armas te vii lgångsä nsknin g:lI', lae ].:a hono m fö r 
"tid han hillill s ulräll a l för föreni ngcn men sa lII 
tidigt med en för hoppning, all han ej ska ll för
tröll :ls utan "i ännu många må ng:1 :h f:\ h:1 
hOI1O I11 SOI11 en a rbe ta nd e kraft i st)'re lsen. 

Eric .Jelll/el. 

Meddelande från styrelsen 

NYA MEDLI~~IMAR 

De n 20 ilpril 1948, 
Hcn S"en Aroseliu s, in genj ör Am c Bengls

SOIl, inge nj ör Erik Bengisson, c ivilingenjör Gun-
11:11' Bonthron , lagerchef Bror Eriksson , Ij :i lls te
man Berti l J on sson. tjän s teman Börj e Lal'Son. 
her r Tage Nygren , herr Georg Sunesoll, hen 131'01' 
Söde rberg, !lwl.-chef Fritz Tillbom, herr Henr\" 
Ågren (anmälda a" Harry Friman ) , • 

inge njör Bö rj e Andersson , tjtlns te lllall P. E, 
Arweson , försäl j ni ngschef Bo In gelsoll , ci\"i1in ~ 
genj ör S. O. l, rOI11IlOw, ingenjö r S"en LindIJui s t 
( alllUå ld :l a" Yng,·e Zachri sson ), 

c ivili ngenjör Ingma r Jonsson, ingenj ör Gu sta\" 
Li nd gren, c ivili nge nj ör Nils \Vannborg (a nmaldu 
av Curt Hu ll s tröm ) , 

he rr Holf ÖhrströLLl , he LT Alldreas öhrs t röm 
(:lI1l11ii ld a av E r ic J ennel) samt 

in ge nj ör Per Berger. 
De n II maj 1948. 

he LT Stig Andersson ( :Inm ii ld ;1V C. Nirin g), 
k:lI l1re r ,I. G, Geij er ( anlll iild :1\' Yn g \"e Zach ri s
sun ), in genj ör Ni ls-Olof noselI (anm iil d :IV N, S, 
Nil sso n ) s:l ml jiiglllästal'e Folk e Skuncke (a n
l11iild a \' B, E. Ga l'd ell ) . 

Nyrekrytering en 

S0111 fr:L1l1går :lY anllat s tiill e i bladel, ha vi 
reda n i år kunnat in,':i lja en hel de l nya med
le mmar. n e l.ryterin gen iir en li"sbeti ngelse föl' 
Yå r förenin g - som fö r :tl la andra - och diir
för är den in sat s medlemma r na gör , när de "iir~ 
"ar nya medlemlHa r, så god SOm nå.gon nnnan, 
De n blir d oc k betydligt \'ärdefu llm'e, om " "fin'a 
re lu se l' till , all den nve medl emm en ocf. .. så kom
mer uf fill oss på Skuggan , Dettn iir en sak, SOIll 
o!lnst ~? r~U 11lIll as. Kom ihåg, a ll fÖ I'e nill gen hnr 
fogn gladJe :1\' en medl em, som inte skj ul er, och 
den nye m edlemmen hal' i s fnll ingen gJiidj e 
av medlemskape t. Om du inl e h:!r tillfiille atl tn 
~,10110 111 med, niir du sj :il\' ger dig u t men d et 
a r :HlIl:Irs del bii stn - så Inl :l 0111 fö r honoIII , 

hu r IHm bris t ska ta s ig ut lill S IHl ggall , velll ha n 
sk a f r : ga efter - skjutc llCfen Hj e lm siröm, , 'ice 
skju tchefen Inge\"al l e ll e r Sven Died r ic hs - tala 
0111 för honom t:lvelstä ll ell han skall söka sig till 
- n :r is 42- 50 - va r igenom h:m får Hill att 
orien ler:1 s ig därute och tala om liden på dage n 
e ller k,'ä ll en. \·i m:\ste få ut \'dr Il\"e medle m 
sl/arasl och d en som skall se till de t' iir (/1/, Du 
SOIll viir"at honom, 

Inle o\"än l;lt f inn :l "j Ha r ry Friman som den 
ver kli ge s ton 'än':lren, ~Ien även Yn gve Zachris
son och Curt Hull s t rö m h :lI· sk,lffat oss fl e ra 
lUedl e llll1w r. Vi ha pl a ts fö r många . Val' och en 
a'· oss har siiked en e ll e r fl e ra goda ,,{inne r e ller 
kam rate r , som är intresse rad e för sk\·tl e. Del iiI' 
pnlldi skl tnget alla män. Sky tte t ii i' ' nä s tan den 
end :1 sport , SOIll IlUlH era - med diopte r och alll 

Illed god behåll ni ng I. an u l.övas till sena ål'. 
In t re ssera dem fö r ll1edlemsknp i "fl I' förenin g, 
om du över hu"ud Irh's diir - och del förut siiiler 
"i - dn g sek re te ra ren Ganlell Olll blan ketl (er) 
för.medl emsansö kan och ordna , a ll den hlir på
s.krl\"e n och re turnerad. Och sfl - vikti g t ! - se 
tdl , at! vå r nye medl em k0 I111l1 e r ut lill oss, 

1\Jall k_all göra en in stlls för förenin gen p: 
m:'i nga s"tL. Alla kunna int e s itta i sty re lse n. 
1\len n i:ls tan alla ka n skaffa nya med lemmar. 
Gör det dl/! NU ! ' 

På Kungens 90-årsdag 

ol~sda gen, den 1~) juni iII' det ingen skjutni ng, 
51:1/1 1'1 skj ul e r' \'l lisdf/!}t'n den l ,i j llni lIIed oor
j:ln kl. li . J5 den förs tn lii vlin "en 0 111 400-lll e-. o 
te rspnsct ( .I . tnge,·nll s pris ) . Se fö l' övri g t PI'O
gru lllm el ! 

Årsprisskjutni ngen 

[lår j år o":lIlligl tid igt , niim ii gen den 2!1ulI!jl/sli. 
En mä ngd stor tii\' lingar förhindra i II. r den a lii,·
lin gs fö r lii ggallde lill trad itionella se pt embe l' 
må n. 

I delta s:uIlIIl:ln hang k:1Il niimnas, a ll Ska rp 
5 i :h s tår som mrangör för tävlingen om ,lIar

gHrefuked ja ll. Programmet kiinna \'i iinnu inte, 
mCIl det blir en hå rd tii\"li ng för de högsta Id:ls
sema. Den sk:! gå aY s tapeln 14 da gal' före "ål' 
,rspl"i ss kjutnillg, alltså den 15 augusti. Och ä n~ 
nu Ill e rn ! På lördagen den 14, nl ll s. dngen före, 
komme r Svea Li \"garde all nvhå tla en jubileums
fältsk jutning, Med prisutdelning och ka mrn lmid
dag ute på Sören torp och d iire rt e r kriifl sex :l. Del 
blir en wee kend ! 

Fö l' dessa stora tii,'lin gal' ska n i inte glömma 
bo d ,,:'il' egen I\ r ä{fskjlllning dell 25 (III glI Sti , 

Den ii i' någonting för alla vår~1 sky llal'. :1\' högre 
s :hrii! so m liigre kl asser. Vem so m hels t kan vin-
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na de n, Olll skjullwllIlIlittcn lii gge r d en s~\, Och 
så kan den vara bra som inskjutning till : rs
p risskju tnin gen påföljande söndag, Bommarna 
kun na då va ra undan s lökad e. 

Vinterns fältskjutningar 

Siisonge ns första fiill skjutn ing gick den 18 
januari på ,lii rvaf:i lt el. Vädret ' "nr inl e del IJ iis
In. då hål'd , 'iml rådde, som förorsakade många 
IJOl11mar siirskill på de två första m, len. Och 
viiglage t bes"iirligt i de t mjuka snöliicl,e L T .ii\'
lin gen var e lll c llc rtid trc"ligt uppla gd . i\lftlc n \'O

ro: I ) tredjedel 325 ·m , 2) kvar ls figu r 270 111 , 
:l ) ci rlw lmå l 2(i0 111 ,4 ) niirstridsfig ur 425 1\\ oc h 
5 ) 1' ''lI r1 sfi gur ( snödriild ) !GO m, knii sl:\endc. 
:\ liis tc l's kllp l:i ford r in g:l rn:l bl ev 20 lI·iiff. 

I la gt iivlin gcn pl ace rad e "i oss in te blnnd dc 
I Obås!a. Biiltre gick det i st rid ss kjutnin gen , d iil' 
vdrl lag med Pelle Naulllburg, Yngve Zachri sson, 
J . i\hlgnius och F , \Vretensjö snlllt H. V . .1 0-
h on sson som leda re gick in på fjärde plat s mcd 
l riiff i 15 a\' dc l(i fi gurerna. T yvä rr hade " i ej 
Iller fln 35 träff i s~lIntli ga figurer. Indi viduellt 
ble \' Znchrisso n bii st av nma törer na med David 
In ge,,:. 11 i Idass 4 däm iisl på 23. Hesultat : 
1';:1. M. Y. Zaehrisson :t lallriJ,:t 2-t Ir. 

P. Nalllu burg 21 :t 
H. V .• Iohansson HJ :t 
T , \Va n se liu s 11:1 :t 
Sve n J onsson 18 :t 

1';:1. 4. D. In ge,'all 23 :t 
J . Magniu s Hl • 
A, i\lossbc l'S 18 :t 
A. R~' bcrg 15 :t 

Den I februari 

gic k niis ia förbuncl s lävling med l1lä s lerska ps tiiv
tiivlin g ul c i Rydbolerriin gc n. Vii gla get ,,:11· blött 
och palrultb:lIl:lIl l:'tn g lIIen tii,'lingen föl' öV I'igt 
bl"a oe h Irevli g. M: len : I ) halvfigur 400 lll. 2 ) 
fi gurtavlan s figur 265 111, 3) c irkelm AI nr I 175 
III , -t ) I,,'art s fig lll" i proril Ill ed snöldl.p:l 200 III , 

i) helfig. krypande 285 m. Mä s tersk apsm:'t len: 
l ) he lfi g. s ida 350 m, knä s tåend e, 2) fallskiirms
jägMC 525 III och 3 ) cirk el mål III" 4 415 m . i\lii s
tel"skapsford l" ing:lrn a blev 20 tr. 

1 lagtävlingen hanlIlade Amatörs lag på nionde 
plat s, 1 lävl in gcn om NorIllapokalen erhöll Ama
tör 2 )l. Slfl llnillge n hiir för de främ s ta: 

Cent r a.l 20, Söde rm a lm-Liljeh . 18 och Am:ltör 
15 p. 

Eli pu r a" våra skyllnr hedl"ude s ig. T ore W a n
selius, som und er ett par å r haft id el motgdngar 
i sitt fiilt skytte, bli xtrade till och gladde sig och 
oss ge nom a lt dundra in 26 triiH, var med han 
kom pd sjiiIIe plat s. I m iis lcrsknpe t sköt han 13 
och gick därmcd upp till tredje pl ats, "m:el aut o
mat iskt m edför han s d elt aga nde i :"u'ets Si\1. H. V, 
.J ohall sson "ar d oc k int e lån gt eflel', d å han ocl,
så hade l :l tr tiff i miistc rsk :lpct mcn en triiff 
mindrc ii n \Van seliu s i huvudtiivlin gen , Ha n 
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n ddde al lt sd samllla.nlagt 38 tr" på "ilket han 
ble" sjua. Pelle Naulllburg Ihi ssade tredj e målet 
oc h s ta nn ade på 2 1 Ir. Annars säkre Zaehri sson 
h ade s in s, ·a r ta ste dag 1':\ mycket bInge. Res ultal : 

1';:1. :\1. tj. T . Wanscliu s :. tnll rik . 26 

'.'1. -t. 

H. V, J ohansson 25 
p, Naumbu rg 
S. Ribbin g 
S. Di ed d chs 
N. Na umhurg 
.J. i\lagn ui s 
D, In gev:dl 
O. Berg 
F. Wrelen sjö 

För klasser/w 1- 3 

21 
18 
16 
Hi 
17 
IG 
15 
13 

hade förbundel ord nat niista fiilt skjulnin g den 
15 februad med start 400 111 "iisle r Hiiggvi ks 
hpl. J\ndral;]a ssa rCII Olof J ohansson pl:Jccrade 
s ig hiir bra pd sina 25 Ir. Eril, H. S"ensson i Id. 
I h:l(le 20 II'. och slog d iirlllcd si n rader i k hl Ss 
3 llIed 2 II'. Hesu ltal : 
l';:!. 3. Evert Svensson 

T. Nilsson 
1\1. 2. O. Johansson 

R Berg 
1';:1. l. Erik H. Sven sSOn 

I södertörnsområdet 

18 Ir . 
15 , 
25 :t 
22 :. 
20 :t 

avhöll förbund et de n 7 ma rs nästa fiiltsk julning 
fö r klasserna 2-:\1. För vår del bl cy liivlin gcn 
sliilstruken. Den bäs ta pres talione n s\"nrade en 
:.1\' våra andra klass:lre för, Henry Heit, som sköt 
23 Ir. Vi hoppns han snad få r lH er ~l möjlighelcr 
alt "a ra med i fiilt skytlc t, där han nog s l,:ull e 
kunna bli n dgo t. t siirskiljnin gcll s log ha. n H. V. 
.J oha n sso n och erövrade diinned da gen s fiilL sky l
tctalld1c ~Iii s l c rs k:lpsfordringlll": 20 triiff. He
sull :,t: 
Hl. M, H. V, .Johansson 23 

T. Wall seliu s 20 
W . Hj ukslröm 19 
Y. Zachrisson HI 
A. Gylla nd er 17 

1\:1. -t. B. Enar Gardell 21 
N. Lind 20 
H, Holl 18 
N. Ilnlllll ström 18 

1\:1. 3. S"en Hj e lm s tröm 18 
E, Sve nsson 15 
T. Nilsson 13 

1\1. 2. H. Heit :t tall ri k:t 23 
O. J oha nsson 17 

Riksskidskyttei 1948 

i ö s le l'stJlld d eltog fr:\n Ama tör cnda s! 2 man, 
niiml igcll H. V . .J ohansson oeh Allan Gy lla nde l'. 
W ill e Hj u ks tröllI och Sve n ,lon sson \"oro oe l.sd 
;lIHll iUd:1 Ill en hlcvo förh indra.dc all s tnrla. Diir-
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med s priick tes tyvärr också våra la g, i Biksfiill
skjutningen IHlde H. V. 21 II'. oc h I,om in p :\ 
;11 ::1 plal s oc h i S;\'1 i fält skjutning p. skid or 
bh.'" G)'lIander 80 :de man. 

FäJtskytfekårens 

w,ting gid: traditionellt Mnrie Il-Il H. V. ,10-
h ll Il SSOIl , som "a rit mycket jämn den hår sii
songe n, gjorde en bra pres tation genom all be
liigga fjiirdeplatsen i mä s te rslwpcl , två Iriiffm' 
efter segraren, I prislistan fi nna vi H. v. pli 21 , 
P. Helt sledt och G. BrUlldin på 18 salUt S. Bed ? 
på l(i II'. 

Första bantävJingen 

för .irel ble" s tåelldetävlingen de n IS april. All 
IIlflng:' gladde sig :'il all :.'lIer få h:\ lIa i den kiira 
bössan förstar m:m, då ej mi ndre iin 25 sky ll :u' 
de ll0l::0' De t bl:\s le någol och dcl I'iickl c för :1 11 
hå lla resu ltaten nere, när oh'iinin gen va r s lor . 
~'. S. Nil sson hade ej mind re iin sex femettor 
men s tannad e dock på 41 poiing, \"ilket elllelle r
ti d räck le till en fö rs taplacer in g, ehuru Reinius 
n:1dde smnJlla poäng. Resultat: 

:-J, S. :-Jilsson 41 
E . Heinins 4 1 
H, \ '. J ohansson ·10 
x. llnllln slrÖIll 30 
S. Dieddchs :17 
A. GyJlander 31\ 
Y. Zacllrisson 3(i 
~. ösl berg 3:l 
13, Therlllaenius ;l 2 
C. Hull slröm 3:.! 
H. Frima n 32 

Första fräningstävJingen den 25/4 

All ii\"e n denna lii\' ling 1Il0tsåf.\s med intresse 
fralllg:\r av ull 35 lIledl emlll~lI' stiillfle uPI'. He
su lt : ll~ n \"01'0 som viintal hiir i bÖI'j:m :1\' siisonf(
en ll:lslaJl ge nomgående s"aga. Någon 1ii\'l in g 
skall emeller tid vara den förs ta . och det iir bäst 
all kasla sig in i s triden med fr iskt mod. De äl'o 
ju ocksd främst till för att lära de mindl'C läy
lin/:lS"ana r utin . Dessutom finns del fin:. pdser 
all vin ntl, bl. a. ordföra ndens lill vinll:lre i ,arje 
klass, 

Bertil Hönnm:lrk dök upp pli b~ln:lH. o(:h fl. 
Yar de,l inle.ovänlat. att han pincerade !tig i top
pell. h.ad Siden hind h gick in som In\a med ,iii 
!!a ~avclscl"iell. Han deltar Iråki;;1 1I0B inte i \,dl':, 
o'·nga större tävlinga l'. Det iiI' ,'iii inte ralsk bl"
sam h.et 1 1 k.~ass 4 sök te ordföra nd en liiggn gnl~
den 1111 en fOI·!tla placer ing - ingen 1"111 fö rt ii lll,a 
honom, alt han ,' i1l erÖ"I":l e L! fint pris men 
rycJ, upp e r , rjiirdeklassal'e, sd ni inl e bli lurndc 

på ko nfekten ~ I kl. 1 sköt nye IlI cdlellllll t>n Dertll 
:\fllgnu sson 48 poiing i sin ta,el se rie. De bti~la 
resull ~lten ble"o: 
1\:1. ä. I. B. Rönnlllark 

2. 1\ . S id enbladh 

1';:1. 4. 

HL 3, 
l, l. I. 

3. 
4. 
5. 
G. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
I. 
I. 
2. 

1'\. ö s tberg 
N. Hjelmström 
H. Axen 
E. Genleliu s 
I. .J ad 
G. Brundin 
S. Hiltles ll'and 
,I. i\lllgnill s 
H. Holl 
E. Thor 
S. Hertz 
S. S\'edt't" ud 
Uerlil .Magnusson 
C. G. Be rg(l',jst 

Kvibe rg s ;ubiJeumsfävlingar 

77 
7:1 
'/0 
lit! 
ti7 
Iii; 
7'1. 
71 
'lO 
"O 
li8 
!\~ 

1\1 
:)ll 
78 
1~4 

Det Ya r ell gl:l!! gäng, SOIll onsd :lgcn dt'n :; 
ma j ii nlrade midtlagslåge t till Gö ll'borg, dar lIIlO:l

Ltu'erna fö lj :mde (hlg - J\r isti Hilll llle lfi.irt!sd.l;': 
sku lle möta :\Isk illiga hundra skyttar fran 

\"ä'itra Sverige. I\\"ihergs skylldöreninl-; rir.ule 
sin 311-ariJ..(a till\'aro genom all ulom det er;na 
rörbundets inhjuda ett anlal röl'enin t-:ar rr;Hl 
:mdra hdll i S\"el'ige och däribl:JIld "UI', Det V.II 

ordföranden hm ,Jarl, del 'ar Be r til HiinJlIllMk. 
Och det nu' S"en Diedrichs, H. V, ,llJh,lIlsSUII , 
AII:Ul C.yllander och N. S, i'\i1sson, Reiniu" Ynt-;
ve Zachl'isson och Nil s östberg lillstöllc i (;iile
bor;;. i'\ed,·e$an blev angeniån, ~Iell så \":\1' det 
också under tlre ls v!lck,'aste lid . Xiii' ,i kundc 
slila oss ifrån de skönhclsSV!H'r, ~O lll den sldra 
gl'unska n och de bllunma lHi e fr u kll riidell id e li
gen crbjiit!o för V~H"a b1id::H. di"i lmle r;ldcs 1:'1-\
uPl'stiitlning:Hr öeh pratades skvlle, "ad sl,ulle 
lilan an n ars ,,1":lt:l om? . 

P:"tföljHnde 1Il0röoll sken solen fn\n en moln
fri himmel nc h sl,en gjorde oel,sa Lennart R[.nll
IlHlr!,. vår gamle medlem. da han jämte ;lI1dl"1I 

s~)'rclsenll'dlelll~llar l o~ emot fJ"iS uh.' (lil !\,·iheq.;
Vid derns wd,IIg:1 "ackra jJa,·iJjong. Ballorna lil
go bra lill och del hela \'erknde myckel inhj u-
dnnde. . 

Huvudlii,·lingen '"ar en :t hah' Hikssköld . alllsä 
5 skoll i ,·arje slii.llning, och l,ring denna knlit 
s~S också de~. slora intresM'I, ly i denna I:\iek Iaj..(-
1:1\·III1;;clI. ROllll llwrk. Nilsson och H, V. bildade 
\"llrt försia lag och i andra sta r tade Reiniu"i, 
Zaclll'isson och östberg. Rönllllltlrk och :-.lil"son 
skölo båda iO poäng, me n H. \ .. , som \"; 11· lIIi,-;,,
nöjd lIled sin skjutn ing, "is:irle inle någon b ... ul
ska alt hiilllt;l sitt result at. .Iarl hade under li
dcn slnder:l! I:"'hlll med lagrestllta ten och kom 
nu tillskyndande: :tOm H. \'. h:II' (jö, Jeder v i 
med en poäng före Gillet.. Gill et hade :lIlIsa :JO:, . 
Dett:l v:u· sp:'i n llantle. och vi föstl' med milt ,aJtl 
i "ii g "{II' olustige f,;a llll'n l nll hi1111I:1 s ill l'es ul tH!. 
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Oc h ha l" ni hör I : precis 66 poiing had e ha n och 
Amatör ledd e med s ina 206 p. Delta res ult at stod 
sig forlf:lI'nnde, niir lagtävlingen [le,'" timmar 
d iil'c rt cr " ar :I\'slutad . Amatör had e vunnit sin 
första In gseger för året. 

I \' rL a nc!ra· la g hade Heinius 63, Zaclldsson 
62 och ö s tberg 56 p. och resullale t 181 r iicklc 
titl en 17 :de pincer ing i pri s listan. Omkl"ing 50 
Ing deltogo. 

l tiiyl in g il, SO Ill \ ' ;\1' en sve nsk hu\'udskjulnin g, 
hl c \'o ,,:'u'a pl acerin gar a" skilda placeringm' mc· 
ra bl ygs:wlIlI a . Elld:~s l H. V. "istId e här lej on

kl on genom a ll p:' 76 poä ng gå in på andra plat s. 
Hönnlllar], hnd c 46 i si n tavclscl' ie men fic k en 
bom llIa l'l,er ;u! i snab bse rien och slulade diirf iir 
p. 71. Hcinius Il: dd e 72. 

På Sl'und a\' vä rn medelm åttiga res ull:l t i m 'an· 
nämnda tii\' lin g hade vi hunnit il skna t ill lagom 
för da gens s is ta tä \'ling - 10 skott lllol t O· rin g. 
ad i s tällningar. Hiir sköl Rönnma rk god a 94 
poän g och nåd.de dä r med t redj e plat s och Rej· 
niu s var int e Ill ycket sämre på 93. ö stberg hade 
7 t io r. 2 å llor och en fyra . Zachrisso n fi ck 88 
och Diedl·ichs 84. Nilsson fi ck krån gel med d i· 

optcrn och H. V. e tt par då li ga skott. Och dar
med voro tä vlin gar na slut. 

Vid pri sut dclnin gen , som avh öll s på Träd
gå rd sförcn inge n, hyll ades sä rskilt Anwlö rs se
gerla g, vil ket SOIl\ belönin g fi ck Göteborgs och 
Bohus läns fö rnä mliga hederspri s, en bryll cne bä
gare. De tre la gsegrarna erhöllo också ind ividu_ 
el la hedcrspri s. Vårt andmlag fi e k en sih·el·ta ll. 
r ik för s in prestation. 

J{vibergs skytteförening har s tor heder a ,· s ina 
jubi leulll s tiivli nga r, som genomförd es mcd ut OI1l
orden tli g J)I'eci s ion och lu gn säkcrhct. P I'ogr:lln
IIIc t \'ar t rc \'li gt uppla gt, organ isa ti onen full än
dad . Allt var trivsamt. Mcn så had e oc kså (öl·
eni nge n gått in för ju bil cet med störs ta all\' [1" 
och energi. Fr ua r och fäs tmör \'oro sysselsatta 
i kök och ba r ute i dcn t revna pavilj onge n. där 
om siittningen var enorm i den dda nde hell an. 
Söner och dötl rnr ilad e med resulta t fr å n ma r
kö rgraven och till pa ,·i1 jon gen. Del gladde oss 
nll se den glädj e, med vilk en all a gjorde sin in
S:It S. Heder å t den anda , som besjälnr I{vibergs 
skytt eförening och dess sty relse! Och tnck fö r 
a tt ,·i fi ck komm a med , LcnnarL! Den fä rden är 
oss ett an genämt minne. 

Alby lQ48. Brodin &- Nybergs Boktryckeri 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

43, d;e ;\'g. f öre ningen stiftad d e n 21 septe mber 1890 N, 3, Sept. 1948 
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PRISUTD ELN I NG 

fö r \'drutfiirden, ÅI·sprisskjulningen. ~(iistel·~ 

sk:lpstiivlinge n på pistol. Stockholms-Tidningens 
riksskyttcliiYling sn mL Rik sskälde n iiger rum 
tisdage n d en 5 oktobcr på Pipcrska Murcn ( iu
gang till höge r i parken ). (';I uckan 18.:.iO sen·eras 
middag, bestående nv snndwichcs, s l1l [n 'arml och 
Ijiide l" lIled tillbehör, till e tt pds a\' lu·. (j:50. 

\ ' id kaffet - omkl-ing klockan 211.00 för-
dillas prisu tdcln ingen, so m d enna gång f!'l l" cLl 

Meddelanden från styrelsen 

-"Ylt medlemmar: 

Den 30 maj 1948. 

Civili nge njör S\"en~Erik Fr ick~Meijer, ci\' ilin~ 

ge nJor Anders Helgesson, civili ngenjör Sture 
Sands trö m (nll ma lda av Erl in g Rein ius) sa mt 
k:l plen Hen rik Nordenfelt (anmiild av R. öhnell). 

De n 29 a ugust i 1948. 

HelT Carl· GÖstn Bergq vis t, herr ' I'oivo Bj öl'k
lund, försiikri ngstj iin s teman Birge r C:III , hen 

alldelcs si"lrskilt förni"lIuligt in s lag f;e nOIll nit den 
~t\ lä nge eftertraktade segern Oln Riks.,kölden 
• I' blh·jt vUr. 

AllIII iilau UIJL liellagillldc i lIIiddagen h)l'de 
som va n ligt - göras i fö rväg och ~en:lsl mUIl
d:lgell den I oktobcr till någon a\' Idubbmiistllr
na. Telefoner: Hildestl"and 236460 och 61 Ri-lO 
(hosI. ) och Rydcn :t Göteborgsbankl'lu och 
4~ 08 OJ (bosl. ). 

Bedil ;\l:lgIlUSSOII, försäkrin gstj iinstcman Folke 
l\lyrin (anll1iilda av Erie Thor) sa mt direktör 
Erik Bcrgström CtidiWlI'e medlem). 

Beriktigande. 

I förr:1 m edlemsbladet lämn:lfles en uppgift , 
som en minnesgod läsare och tidigare synnerli
ge n aktiv IlIediem \'elnt ha korrigerad. Det n ii n ll\~ 

des nämligen , att den avgående skjuchef('n oc h 
dito vice skjutchefen innehaft sinn funktioner i 
fyra år. vilket enligt frå n ett håll liin1l1ad upp
gifl sku lle vn ra iiin gre iin någo n tid igare inlle
haft dessa pos ter. Vid ge nomgång n\" fÖl"e n i n g~ 

elis h:mdlin gal· visar det s ig d:'\. a ll båd e E rnsl 
Reu lcrsk iöl d och Bi rger J\'eru s va rit skjutcherer 
undcr li ka Jå ng pcriod, nii mii gen Heu tcrsld öld 



jP 

STOCKHOLMS A MATOR FORENiI'IGS MEDLliMSBLAb 

unde r ren 11'22/ 25 oc h Ivcru s 192G/ 29. Ära de 
S011l iira s bö r ! 

Ännu ell ko rrigerande. De t var inle efte r Bo 
Gvll cnsviird d. r nllv:lrande sekre terare Enar Gar
ele ll ö \'c rtog se kre terarskapet t935 ulan eHcr Bir
~e l' lve ru s, som innehade d enna funktion även 
19:13/ 34 . 

Slut för da gen f d n funktioniirs fronLcn. 

Meddelande från 
gevärsskjutkommitten 

Förbundets sista vinterfältskjutning 

de n 4 01 jJ l'i I g ick i Boda ut e vid Holebro och från 
H\I' fö rcn in g de ltaga 3 l skytta r. T ävli ngen va r 
syn nerli gen sv:'I ... vilket fram gå r av aU m äster
s l\:'\psfordri ngnrna stann ade vid 17 Ir. 7 av våm 
medlc llll ll:l r orkade med demw prestation och 
:ty dess:. va l' :t H. V.:t häs !. Ya nse liu s . som kJ ara
tic sig s!\ bra i miislersknpcl. synes åter ha rå kat 
in i en period av stor oj:lmn het och hade nu ett 
~"af: t resu lt at. Klicka r :I\"ståndsbedömni n gen -
eller vfld? Felet e ller fele n bö r Olll möjlig t av· 
hjiilJlas ti ll SM i september. Ett glädjande in· 
slag var gamle amaLören K. A. Pe terso n, som med 
... in:1 IR Ir'. i \'r'lf' r·ank b .<;.,r'n hle,' sbgen av endas l 
;l !ull1l1örer, 

Hesullni : 

1';:1. M. H. V. ,Iohu nsson , tfl llrila 23 
A. (iy ll a nd er 2J 
r . Zach risson 20 
H. FI'i m,tll IS 
S. Di edri ch s '" G. Wijk slrö m 15 
A. Ryberg 18 
S. Hihl eslrand 17 
N. F'rimlln 17 
P. Hell s lcdl 16 
H. Roll 15 
A. Mossberg 14 

I';: . A. Peterson 18 
I. Hj el ms tröm 14 

1<1. 3. "- Sven sson 15 
T. Nil sson 12 

Vårutfärden. 

Denna h;lde i ~ r åle r må st s tälla s Lill J:lrvn· 
fiillel , d å annat projekl tyvärr m åsL skrinEi gg:ls. 
Del!:l gand e t VHr dock gall s l, a goll, df! 47 med · 
lel llm:H möll e upp, m t'm gll med barn och bl omma 
oc h några med fiistmö. när dc så h:1Va kunde. 
P:l1rull sli gen V:1I" lagom I:\ng och må len voro nätt 
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och IrcvJigl arran gerade av vå r in s lruldör, ser· 
geant Matt sson. Vi had e dock otur med vädrets 
makler, ty regne t började fnlb inn:lIl iinnu s is ta 
pa iruil en hunnit slarta. Denna rå kade ut för y l. 
ledi gare olur genom nll behö\'a skj ul n på de 
s is ta s tation el'lla under kraftiga hngelb)'ar, vii · 
kel mi stan omöjliggj orde sik len . Målen \'o ro röl · 
jande: l) 1/ 6 fig. 160 m. 2) he lfi g. pli 380 m, 
3) rapporthund p:\ 17 fJ m. 4) hu vudm å l I fJ5 m, 
5) tred jed el 31 0 Ill . Happorlhunden på Iredje 
IIui le i fö rorsnk ade s lor så llnin g. Måle t sk ul le be
skj ula :> i kn :ls lående under 40 sek . med nIg, ngs· 
Sl il l1nin g för fol gev:u'. llakgrunden \'nr besvä r· 
li g och Iriiffa ntalet bl ev också r inga . Av huvud· 
må len \'o ro e t! pa r S\'å ra ;lit upptiicka , 

T iivli n gcn bl e \' sy nn e .-1i gen jiil1ln med ;l m iill 
pf! ~ 511'., dii r , H. V.:. vann i sii rsldljningen . De 
bil d:1 övri ga V:l l' \Vill e Hjukslröm och Znchri s· 
son, I k la ss 4 segrade oväntat E. Reiniu s. vars 
s pec ialit cl an na rs ju inl e ä r fiill skylte, och j 

k lass :J l ri umferade yngsla II pp lag:lIl Hjc lm sh'öm 
på goda 23 Il'. ll1a nd Ill era namnkunniga skytta r 
hlcvo nönnl11ark oc h VanseJius oplacerade och 
:lW ll Diedric hs, som an n:ns bl' lI knr h ålla sig 
f ralllme i dessn lih·ti ngar. ko m bort i hagelby· 
a rna. 

Miis tel'skapel ble \' en u ppgörelse frä ms t mel· 
bm de tre blista i h U\'lldtii\"li ngell. Första 1ll:'lleL, 
1/ 6 p!l 175 m. bcsköts i kll iist:\e nde, oeh b:u' hade 
endasl Hj u kslröm, Ni lsson och Hildeslrand f u llt. 
Andra mllle l, hel fig. p:\ 420 1l1, blev en s lcJteslen 
på gnmd a\" de n kra rti ga \' ind:wdr ifle n oc h h är 
va r (,yllnn dt: l' biis! på 4 tl'. I omede lbar följd 
hndc n u sky ll ar na alt a vve rk a s is la 11Iflle l, en 
Iredjedel på 3 15 111 , som besköls frå n samma 
st a tion. För utom ;l,'driften vå ll :ule d cn kod a 
skj ullidc ll hcsviir1i f{ he ter. Zäta 1" i idd ~Hle Ir iil' 1I1 ii .~· 
le rsk:lpel pi' Sillll 5 11'., mcd::m H. V, och Nil ssoll 
o rl,ade 111 ed 4. I 111 äs le l'skap slii \' lin gcn nådde Zii· 
la oc h Nil sson 12, r11 cda n Hjuks lrölll och Hildc· 
s trand 1,:0 1111110 upp ti ll l O II'. 

Nu skull e cx lra lii vl ingnrn a ta vid , men ha gel
h~'fl l ' l\a h :ld e avlösis a\' s ilande regn oc h sval a re 
le lllperalur, och den scd \·a nli ga oc h gemytli ga 
Ircvn:ld en k rin g: dessa lii \' ling:u hade svå rt a ll 
komm a f ra m i dcn ti llta gand e upplll·olt ssliim* 
nin ge n. Sii rskill bekl agligl vur. a ll den tr :l.dil io· 
nc ll a Jhlll c rnn s lä\"lin g, där Ill a n spänt bru ka r' 
föl ja damerna s ivriga an str:i ngninga r alt repa· 
I'cra ma ken*fiistma n nen s fi:l.s ko i fä lt skj ulning· 
en. måsle avlysas. Vi kunna försäkra vå ra fö r· 
lju sande da mer, a ll skjulkommitl en p. de l Ii \"· 
li gas te bckla gar, li t! nu främ s t vädre ts mak le r' 
s lj iilpl e denna lii\llin g. Den hoppns emelle rtid 
kunna rcpa re ra saken till kOllllll:l.IHle :\1'. 

1 regnc t och le ran sköt os nu d e b:\d:l exlmUi v
lin gal"l1:l, I den ena gällde det att på en lO-ring. 
pi s lolt :lvla Skjut:l a skoll i liggande och diil'\'id 
Il'iiffa nian s ring. Triiff i tia n I'iik nades SOIU bom. 
I elen :mdl'a tii\'lin gen hes köl s samma t:welt yp 
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i k niistllende men den ble\" lite t fö r lätt, efLe r sol1l 
inle mindre än 6 skyttar i k lass 5 skölo 50 po· 
iing ul:lIl möjlighet till särskiljni ng. I kln ss 4 
blev Gardell den ende som sköt lllaximulIIJlo ii llg. 
) ö \lr ig:l h:Ill\'isa \'i lill nedan s låend e res ullallis la, 

.11 ä,~ t e rskll/)s I liv lillgell : 

Mäslnre Y. Znchrisson 
2. w. Hjuks lröm 
3. H. V. J ohansson 
4. N. S. Nilsson 
5. A. Gyllander 
6. S. Hild es trand 

A. Fiiltsk;utning 

KI~n M (II dellagare) 

I. H. V. J ohnnsson 
2. W. Hjuksll'ö m 
3. Y. Za chri sson 
4. G. Bnrndin 
; . A. Gyl1nnder 

Ulass 4" : (23 deltagnre). 
I. E. Heilliu s 
2. E, Gardell 
3. ~ . Hjelm s tr'öm 
4. S. Hildes Irand 
5, N, S. Nil sson 
6, E. Jenlle l 

J{1(us 

I. 
2. 
3. 
4. 

3: ( U delta gare). 
S. Hj e lm slröm 
P. Gutke 
Ev. S \'en ssoll 
E, Lunden 

/{fass 2 : (3 deltagare). 
l . G. Bertz 

I{ /(/ss 1: (l dellngare). 
E. Svensson 

C. Extrafävling 

KI~1S 5 (12 dell~g~ reJ 

I . Y. Z:\ebrisson 
N, S. Nilsson 
H. V. J oh ansson 
B. J ohansson 
N. Hj clmslröm 
N. Brunnslröm 

}{Iass .t.: ( tO dcll ngare). 
l. E. Ga rd ell 
2. G. Brundin 

J. Jarl 

H/ass 
I. 
2. 

H. Len sh'up 

3: (5 dcllngn l'e). 
E. Lund en 
A, Rydcn 

25+ 12 =37 
25+ 10 =3å 
25+ S~ 33 
20+ 12 = 32 
23+ !l = 32 
21 + 10 =31 

25 1(' 
25 , 
25 :)o 

23 , 
23 , 

23 t r 
22 • 
22 , 
2 1 :)o 

20 , 
l!l :)o 

23 :. 
21 • 
16 , 
15 , 

8 • 

7 • 

åO il 
50 :t 

50 • 
50 , 
50 :» 
50 • 

50 il 
49 • 
49 • 
49 , 

K/mu 1: (1 dcltagare). 
E . Sven sson 

D. Extratävling /I 

KI~n 5 (12 del l~g~re' 

I. B. Rönnlllark 
A. Gyllunder 

3. H, V. J ohansson 
N. Hjelms tröm 

I\lass ,f : ( 12 delt ngnl'eJ , 
I. S. Bertz 
2. E. Gurdell 

O, Holmberg 
H. Lcnstrup 

Klass 3 : (6 d ellagare). 
1. S. Hjehnström 
2. E, Lunden 

KllIs.~ 1: (I dellagme ). 
E. Sven sson 

39 P 

27 Il 
27 :)o 

26 :)o 

26 , 

',-_ I P 
25 , 
25 , 
25 ~ 

26 P 
23 , 

Förbu ndets sommarfältskjutning 

den 30 maj hade förlagts med båt resa till Bo~{'· 
sunds l:lI1deL VädrcL var regn igi oc h olu s ti gt oc h 
deltaga ra nta lcL var diirfö r förh 1'tl Iande,'is r ingn. 
Från Am atör de ltogo sålund a endn slll. Av dessa 
vllr Harry Frima n den klart biis le och fi ck som 
bel öning därför da gens fiiltskytlelnllr·ik. Lagpi n· 
cerin gen då lig. l\1iis terskapsfodrin ga rna bl e \' 20 
Ir. Resu ltal : 

){!:I SS M. H. Fl'illlan (t alll'il, ) 23 
A. Gylland e!' 20 
\" Zachri sson 19 

K V, J ohansson 18 
T. Wnnseli us 17 

Klass 4, N. Brunn strÖlll 15 
A. Mossbe l'g 14 
J. Dalllnbach 13 

l';l:l ss 3. E. Sven sson 16 
P . Berger I :J 

Folke Fagrells minne 

li r en krävande lii\'l ing med s ina två h uvud skjul· 
ningar och d ärpå fö ljande sel'ie om 5 sk. i ligg. 
och 5 sk. i k näs !. på 400 m. Att H. V, J oha nsson 
sku lle gå segrande u r sh'ide n \'nr van l:l!, med an 
däremot Masnius' :lndl'r1 pl ace rin g ka nske va r en 
liten över rask ning, Hrm skö t dock j ämn t oc h bra 
och VlIl" för·tj ii n t :l\' fr :lIn gå ngcn . 

Rcsulta t : 

I . H . V, ,Joha nsson 
2. J . Ma gniu s 

79 75 
74 7 1 

43 = 197 
43 = 188 
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:l. Y. Zac hriSSO Il 
4. S. Dicddchs 
5. i\'. S. Nil sso n 
6. A. ro.Jossherg 
7. II . HolI 
X. B. Thermaeniu s 
\I. O. Ingevall 

III. H. Axen 

i5 72 
i I 72 
71 71 
70 66 
63 73 
56 73 
Hl 7(1 
62 114 

Skuggans pokal 

41 = 188 
H = 187 
41 = 183 
41 = 177 
37 = 173 
,10 = Hi!) 
38 = 16n 
42 = 168 

hleven va d ,cl' seger fö r Am~ll ö r genOIll la ge ts 
f.(lii nsande skjutnin g. Dft vi föru t hade h 'å iulcek
nill f( ill' i Brnndstodsbolagels s tMl ig:1 s ilyc.1'I' allll:l , 
hem förde vi nu pri set för :llll id. 

T ii\' li ngc n bl e" spiinnande, ty del ya r int e h:lI'H 
:llIllllö rcrna som sköl bra . ElI lit et I'cfc rflt kan 
karls l,e inlressei':l liisal'lla. 

12 före ni ngar dcll ogo. Som ,'å r ffl.- s le lIlall ha
Je d 1-1 . V. och h:111 inl edde med goda 93 poiill g. 
Sk. fl:5 Ul tUl \'al' dock bättre lIled 95 och d: 
deras Hndn' IlUlIl s köl 88, J poiin g mer iin \'ål" 

Heinius, lAgo vi alll så 3 poäng efLer det leda nd e 
lagel. Ållonde kompaniet låg 2 p. före oss. ~. S. 
:'\ibs,tlll var v:\r tredj e man och fast han skol 
jiimnt och bra - 93 pO:l ng - hjälpte det inte, 
då I\nl sse i Sk. hade D5. Nu ledde Sk. !l på 278. 
\nrdter fö lj de Sk. 8 pli 277, Sk. 2 pA 274 och 
Amatör på 273. Vi salt i" d ock vå l' Ii I till vå ra 
pJ litli ga gossar Pelle N:lUmburg och Hönnllw rk 
m' h inl e hell e r kOlli de vflra förhoppning:l!" pfl 
s l;,all\. Pelle hade da gen lill iil':l skaffnl s ig <liop
te l', SO IlJ han passad e p:'\. alt invig:l oc h !Hed pli 
sA sh ·:'\. lantlc resultat. alt han ilIe" e tl :l indi vidu 
ellt i hela lii,'lin gen. Hall s l, ö l niimIi gen 47 och 
4!1 oc h del 1111iiclde samtli ga l.;onlwrrcnte r . Hod 
i Sk. H sköt svaga 83 och de ll a la g k unde uu 
:1Il ~es vara ur riikni ngcn. SI ... 8 höll d ii relll ot 
stiil lnin gen hr:l oeh låg endas l 2 p. efler ledande 
:ll11f1törla gel. Sk. 2 låg y tte rli gare 2 p. efle r . Sk. 
8 h:ll1e ell f:lI']j g s lutl\lan , \'. H. Gl'anberg, " ill,e ll 
oe l.sfl bö rjad e med -17. men Bel·t il var in te siim re, 
medan sl ullllannen i Sk. 2 spolienlde lagets cll~n
s.e r genOlll en S\':lg för sta ser ie. N u had e \"i n. grn 
!'Jl:"i nn :lIIde minuter. \' i ledde vis!'crligen forHa
I":l llde med 2 p .. men vad kan inte händ a i en 
lustig se r ie? Bedi! fick s in serie Hirsl ll1:lI"ker~d 
ol' h d . \" i hops ulllmerade 47, VM saken så golt 
som klal", d : Gnlllberg måste skjul :l fullt fö r att 
Allwtör s kull e bli slagna . En 49-poii nga re hnde 
nämli gen int e riickt , erterSO/ll "j had e flera fem
eltor iin något a nnat lag - ej mindre ä n 50 av 
de 100 skolt en. - Nå, Granherg s ta nnade på 45 
och \"å r o rdförande kunde glädjcs lråln nde ned
~U nllHera ta gpoiingen 463, medan Sk. 8 Il. <Ide 
4,jB, Sk. \) 454. SI.:. 2 4;52 oc h Sk. 5 4-45 p. Me
del jloii nge n fö l' vflr:l l(lgskytla r \"al' 92,6. 

Niist:1 :'1. 1' s l :'l. r Amatör som a r ra ngör fl\" d ell n:) 
tii\"ling, t ill " jlken v:ir onHörande redan ftHt för
re dOIl :l lo l"ll a ll IIpjls tii ll a el! ny t! va nd ri ngsp ri s. 
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Jönköpingsmatchen 

Sick samtidigl med tä,'lingen om Skuggans Po
kal. V. I·I lag i denna ko mple tte rad es med ytter
li nare fem m:II1, oe h av dessa t io r:"ik na s de 8 
hfisl~ result:llen. Vi fin go ihop ;a5 poii n g, d en 
högsta poän g vårl la g skjutit i d ':llna tävling, 
och "j m: s ie diirför hekii nna, all "I blevo ga n s
ka ö"e rr;\ skad e, då vi fi ck rapport 0 111 J önkö
pings la gets 728. VAra la gmedl emnw rs resu lta t: 

P. Naumlml'g 
U. Hön nlll:nk 
H. V . .I ohan sson 
N. S. Nil sson 
B. Thennaeniu ,l; 
N. Hjcllll s trölll 
D. In l-:(ev:dl 
E. Hcini us 
W. Hjllk st rö lIl 
S. Di edr ich s 

47 49 =96 
47 47 = 94 
48 45 = 93 
46 47 = 93 
48 4-4- = !)2 
48 4-4- = !)2 
-16 42 = 88 
'12 -15 = 87 = 735 poii ng 
42 4 1 83 
-lO 38 = 78 

General Lindströms 

nyupps:ltla pl"i s tävlade Slhlmsförenin garn.:'l Olll 
p. Sk ugga n de n 13 juni. \' årt d eltagande I lag
lih11ingar i å r har ju varit lyckosamt m ed seger 
i ~:nlltli ga, men de n hiir gången "ilie de t s ig inle. 
Vi kOIll fiirst p:'l. femte plat s. 14 dagar tid igare 
hade \'år l 8-ma nn alag skjutit 735 p. Nu skö to s1'l 
go tt SOIll sa mllig:l en elle,· ett pHr klasser under 
o: in \"flTlliga ~tandard. Oe h det sk adad e ka nske 
inle. att vi : le r fördes till jorde ll ,eh ul"ll I'ii ll"is
lige n III. s ie sugas. all vi lagit segrarn:l lu gn t. 

Segrande SI .. 8 nudd e ej surs k ilt m ii rk li ga iOU 
poiin g, m edan vi fick nöja oss med den enk lare 
poiinge n 683. En Ill ed el poiin g Il\' bl olt 85,38. 

\'å r 1 IHg s l,öl på följande sätt: 

1-1. v . . 10h:l nSSOI1 47 4~ = 9n 
N. $. Nilsson 47 42 = 8n 
P. NtHllIlburg -J 5 43 ~ 88 
Il. H.Önnm a rk H 41 = 85 
D. In gc\'all 43 42 = 85 
Il . .Johansson 42 -10 = 82 
A . Gvll:Hldt'1' 41 41 = 82 
i'\. I-(j e lm s tröm 43 39 = 82 

Stockho /m s- Tidningens 

Hikss ky tte tii\'lin g fick i :'1.1' 35 de ltagare fr ån vår 
fören in g. Vå rt rörstalag s: g egen tligen 1l1)'cket 
s tarId u t och d e l "ar de t oc kså. En a,' "Iira säk
r:'l s le m ii n råkade emellertid ha en sva rt dng. En 
nyck fu ll \'ind och s nahi):l växlin ga r mellnn sol 
och sk uggn beredde sky lta rn a en del obehngli ga 
ö"erraskn in gar me n brödcl"Ila Naum burg hehii.-s
kade s it uat ionen fu lllwm li gt. T y d et m åste dc ha 
gj o rt , niir de båd a två gjo rde den utomordentl iga 
pres t:tt ioncn alt skju ta 2-1 7, pli ,' ilI,e n poäng dc 

STOCKHOLMS AMATIJR FIJRENI NGS MEDLEMSBLAD 

placera de sig SO Ill trea resp. fy ra i he la tiivli ng
en. H. V. behö"de in te helle r skä mm as fö l' s in:l 
2-12. H. eini us, som i Iik.het med ' bröde rn a Na mn 
burs lagt sig lill med diopte r och pA Irä ni ng skj u
ti l glä nsande, fi ck for da gen noja s ig med 238. 
Den som fö r ovanl ighetens s kull drog lied las
poängen \':J r emeller tid Rön nlll a rk, lH en \"ar för 
sku lle inte :Iven ha n få m isslS'ckas en g. ng. Ih n 
började hyggl ig t Ill ed t \"å bor ts kj ut na p de l io 
första skollen l11 en kOlli sen ur skoll s tiilln ingen 
och s kö t 4 å tto r och l n ia på de fem niist:1 skot
ten. Ha ns slut resu ltal hl e,· 233 och lagpoä ngen 
sål unda 1206, varm ed , 'i placer:Hle oss på unge· 
fä r • ltonde plats. Vå r t andrnlag va r sy nnel"li ge n 
ojå m nt med Wille Hju kslröm SOIH d en kl:\I"1 biis
te pIi 24 1. De båstH resultaten : 

1\ 1. 5 P. Na llmburg 247 
N. N:wmburg 247 
\-I . v. J oha nsson 2-12 
W . Hj ul,s lröm 2-11 
E. Hcin ius 2~K 
D. Ingev:! 1I 2:17 
B. Jolw nsson 2:17 
Y. Zach risson 2:16 
P. \-I juks tröm 2~5 

1\1. 4 C. Hulls l rolll 2~1 
S. Hildes lr:lnd 230 

"I. 3 H. Nordenfelt 22!l 
P. Berger 22!1 
E. 1,lInd en 22.) 

Jubileumsskölden. 

En s ld 1:mde sO IlHn a l'söndag i mitten :n- j u ni 
udnad iiI' det in te !titt alt få sk"ttt1rna att :I\"s t: 
frå n en både viilhehövlig och' skön I'ekl'ell ti on 
ule i Gu ds hiirliga nat m'. an l ingen det rö r s ig 
t)1Il p{ ta nde i de n egna 10n':I n ute vid som ma r
stiill et e l te l' en utfl ykt i d et g röna med !Ja m Och 
hl o llll11U. I~ n såd (11l dag var de l den 13 j u ni. oeh 
ut ti ll SkUgg:11l kom egen tlige n bar:l de. so m :1\' 
för bunde t uttagit s l ill la ghi vJin gen mellan Sh)cl,
holm oe h Liine l och så fö rslås några till. s::'\ allt 
~0111 :dtt " :11' del 11 lI1ed1emm:u-, SOIll stiillde lIPP 
i denna liiv lil1 g. Som naturli g t \':lI' .konce nlrCI':I
tll'S s törsta intl'esset till Hönnlllark s skjut nin g. 
Det gå llde nu 0111 han s kull e taga sin fj iirde oc h 
sista inteckning oc h dänlled skölden för alltid . 
Med ett SY:lgt s koll i varde ,,:! se rien lI ådde ha ll 
172 p., \' i! ke ll ju inte var s:lr sk ilt hög men under 
radande \'iiderleksförhåll:1ilden d ock inle St lu tt 
alt s l:'l . Solen flödade niim ii gen fr å n en lIlolnfri 
himmel och fl'estade ögonen svår t. G:l ss ig l \':11' 

de l också. I nä sta skjutlag gingo dock Ivå ö\'e l' 
Hön nlll arks res ultat. H. V. bÖI'jade slo l's ta tl ig t 
med 97 på den l ioringade ta vla n Ill CII mås te sedan 
ha bl ivit liitt omtöck nad .'lY "ijrmen och den ste
ka ndc solen, ty i hans and ra sCl'ie by tt e s iff ror na 
(l1:1tS. S"ell Diedl"i ehs var inte s ko ttstiiIId i s in 
förS!:1 se ri e l11c n ko rri gcr:ld c t il l niis I:!, d å han 
skö t !JO. 1-1 :111 slog HÖl1ll1l1a rk IIled 2 poiill g. Av 

de övrig:1 började Ni lsson svagl, likaledes genom 
felak tig skotlst:d lnin g, m en kom in i andra serien 
och nådde 92. H. V, fick allt så inteck ni ngen för 
åre \. 

Hesu H;1\ : 

l- H . 1' . . Joha nsson !)7 7n = 176 
2. s. Diedr ichs 84 90 = 176 
J. Il. Hön n ma rk 87 85 = In 
4. A. i\ loss berg 90 78 = IGS 
5. ::-J. S . Nilsso n 7. 92 = 167 
6. D. I ngeva ll 7i 88 = 165 
7. N. Hj e llll s tröm 1i5 87 = 152 

Andra ståendetävlingen 

d en 7 j uli s;lIulade 12 d eJt ilga l·e. Nilssu n " ann 
:' nyo. fö ljd :IV Therma eni ns och Hö nn l11: II 'IL 

Besult:11: 

I. N. S. l\"i lsson 42 

2. Il. T her lll :lenius 41 

3. Il . Hönnlllark 40 
4. H. 1'. .JOh:Ul SSOIl ;l!l 

5. S. Diedrich s :l(i 

(i. H. Axe n 3j 
7. :'\. Hjellll s tröm 32 

Sliilln ingen fö l' de fråm s la e ft e r d c h. lI :l fö ,'s t:'l 
l ii" liu g:II'n a iiI' nu : 

I. K s. Nilsson 41 42 = 83 
2. H. 1'. .Johansson 411 3!) = 7!J 
:t B. T he l"lu tleni us 32 41 = 7:1 
4. S. Died l"i chs 37 3/i = 7:1 

400-meters täv li ngen 

0 111 J . Inge"aJl s pris g ick för s ta gången i . I' den 
15 j un i. 12 de ltaga re. De båda int eeklli ngsh:n'a r 
na Svc n Jon sson och s kjutchcfen Hjelmsl röm 
Hi ngo all\"arligt in för all skaffH s ig en b,'a ut
g!m gspos iti on lIlen deras resu ltat, 92.5 oeh 9 1 
resp. r iickte dock inte långt mot den s må tt fcno
menala se l"ie H. V. drämde till med. 98 med två 
nio,' iiI' inte \'ard:'lgslll:'ll. Dä rmed iiI' prakti s kt 
la get lu vlingen a\'gjord föl' å re t. ehuru en lii,,
lin g :'al e r s l:h. Result:ll. 

I. H. \ . .Johansson liS 
2. $\'en J on sso n 9') -_." 
a. ,I. Ma gn iu s 91 
4. N. Hje llll ström nI 
5. Y. Zachri sson no 
6. N. Brull ns lröm 89 
7. I. Hjell11s t röm 88.75 
8. 1' . He rge r ( kl. 3 ) 87.5 
Il. s. Di ed r ichs 86 

10. E. Lund en ( kl. 3 ) 83.5 
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11. ,-. Lisshed ( kl. 3 ) 
I~ . A. i\ loss bcl'g 

Andra täv lingen på 400 m 

82.5 
81 

g: ick programenligt den 28 juli och h:ule locka l 
11 deltagare. H. Y . .J ohanssons segerres ul tat r .. fln 
förra lii\'linge n k llnde inte på n:"lgot siitl hobs. 
Han ~köt nu et! mera :t llOl'ma!t :t J'cs ultal. Skjul
che fen ble\' dagens biisle med p l'ecis :.11111111:1 po
iin g SOIl1 i dt'1I förra. 

I. N. Hjcll11 slrölll 
2. A. MossLcrg 
:1. Y. Zac hri ssoll 
4. P. Bcrgc l' 
5. H. V. Johan sso n 
(I, B. Thermaelliu s 
7. C. Hullsll'ÖI LI 

Kräftskjutningen 

Ul 
Ul 
01 
illJ.5 
!JI) 
RU 
Hi.25 

lick i ur {'n större anslutning än pa liillgc. :J5 
alllalön'r anliindc i bil, per cykel och till fots, 
alla ny rilOl:l pa v;.d s kjutchefen sk ulle hjud:l pr.. 
för o \·c rraskni ng. Denna bestod i al! delt;lgarna 
från ('II plat s P' s lunten nedanför 300-lIIct ersval
len sku lle lles l,j uta e tt mål på c:a l io llIete l'S 
h II utgör:wde en kriifta. uppklis trad på b"k 
s idan :IV 1I1:\lla\'l:lI1. I\riiftan \":11" ind elad i seldio
IlCI' IIIcd olik a poiing\'iirden och som s ig bö .. h a
d e de t nubbglas, vilken häftan fallat i sin ena 
klo högs ta po:ingen 10. Flera skylt;!r med s lora 
s~' lII lm lier föl' gud en Bacchus koncentrer:lde sin 
skjul ning på dclln n ubbgla s, men ;-, el. iir inle 
IIn'ekel fiir el1 sta r k k:ul uch lriifl':1I'n:l I1l e\'o 
d iireftc l·. 

De n cft e rfölj:IIH.lc k r iiftsupcn ule i Fiskartor
pet ble\' en myck e t tr ivsa m lill s liillnin g, Stiilll
nill ge n nådde s in höjdpunkt SOIlJ na lul'li gl ":1 1' 

vid pri su td elnin gen , som förrälIndes a\' \'ice onl
fö l'nnden Eri c J enn el, som enk om föl' denlln 
skjut ni ng res l in frän si lt berömdn ålfiske ute 
i h:l\sbandC'1, Föl' a ll ha en cbans lill både förstn 
och jUlIlbopr ise l hade Hnrry Friman ta git med 
s ig si n son Nil s, DeL "ar ingen dålig utråknin g. 
elel började n:lI11lige n med ntt sonen fi ck kli va 
fram som fÖI'sla lilan och hälllln si n belöning 
för den i del!:1 s:ulIm:m han g förnämli ga poängen 
$;>. Del skall " tira en ung man, SOUl inte rår 
skiU":l II , d å han ser ett nubbglas inom riickh:\11. 
Sen rin go s~untlig:l deltagare undan föl' lindan. 
allt efter skicklighet och ibl an d lite tllr gå fra m 
til l pri s bord e t, och d,e L1 na genera s ilet hade möj
liggjor ts a v f1e l'~' dona lore l', bland vi ll,a fö rst. s 
" iin ncn Thu re Bcrgentz som van li gt "al' primus 
intc!' pares, Ha n had e en he l \'äska sv:\ r:\tlwmliga 
\'aror med sig oc h (l ess ut olll en v:lckcr lavlH. 
Blygsam so m vanl igt höll ha ll sig docl, borl :1 

6 

fr. n pr is bordet , tills cndas t il lilan :\ leJ'stodo. De 
hade samtl iga O, poiing: och de enS:UlIllla lyck!; 
ha fa Uat del! innersta meni ngen mcd kriiftskjut _ 
ni ngen . Del ,'al' för utom Berge nt z, Andcrs Hyde n 
oc h iSeke (,röndaht och för at! ingen orättvisa 
skulle bC1(:\s. företogs lottdragn in g 11111 det fina 
jumboprisel. Oc h Hergenlz van n. Grallis! Nu 
fick Iwn SO Ill belöning en flaska . Pu nsch 11)47. 
i stiille t för den flaska I\.arl sbamn s Flagg h:1II 
hland mycke! all nat tidigare skånk! för I'rishOl·
de l. Nedskr iv:lI'cn :w dessa rader lackar sä rsk ilt 
fö l' fÖI'IIl:\ne n :111 h:l f· Il s itln gra nne till jumbo
scg rHren . 

Sc(1:m s tii mningen IWlIImit upp lill de n höjd 
SOIll br u kar beteckn:lS som öns l.dig vid alla biiltre 
Hu ktionCI· p:'\ InndeL gjo rde 'I'ön nes en pri s lii\'_ 
ling med en done!'MI Iwffehurk som pl'is, Vi nua
ren V:i r s 1\ flotL a ll han liimnnd e en tia cx tra 
och s : lu nda IWIIl de l sig, nH föreningen till en 
Iw nllllande b "li ng kan siiIIa upp e ll extrapris 
till en "iinIe av 40 lou id orer. 

~lel1 liven Ile trevli gas te till s liillnin gal' tn ell 
'ilut och så iiH'n denn:L Innan uppbrottet hade 
dee ordförandelI rramburit fö reningens och 
kallllalel'llas lack lill skjulchefen Hj elmst röm 
()ch ha ns tlIcdhjii tp:lre för den Iycknde lii\' lin gen 
lIeh ii\'e n lack:ll klulJbmiist:lren Hildestrand för 
gud:t a r ra ngelHang. 

Oe h:isla placer inga rna följer hiil·: 

l. :\'. Fri man Mj 
:! . ,J. Y. ,JOiIHIlSSOII Uu 
3. .J. Magni u s ii 
4. H. Axen 6i,5 
.·1. B. Lund 65 
6. E. ,Ien ncl 58 
7. II. Hönnnw rk ;,5 
H. T, Björ!'llIan 53 
!1. O. Sjöherg !'la 

10. O. Holmberg 50 
Il. I. Sanc1in 45 
12. A. Byberg 45 
13. G, Run ngren 42 
14. N. Frimun 40 
15. K S. :\'ilsson 40 
16, A. EIlllll"ist 40 
17. A. ~Iossberg 40 
IM. n. Ingenlll 40 
19. I. H j ellllstl'önl ·10 
20. E. Heinius 40 
:)5. Th, Bcrgentz O. 

Ärsprissk;utn j "gen 

gid: i vackraste sonlln:u·"äd er och det och tle l! 
rör oss ova nlig t Iidig~1 I:ivli ngsd age n \'ar kan ske 
orsak el'lla till :lll entl ast 50 skyHtlr s liill de upp 
till :\re ts vildi gas te röreningsliivli ng, Vädrct före
föll g)'nn sa mt fö l' finsky lte m en d et mAsle h:1 
v:U'iI n:\gol fel med del i all:! rall , 0111 III fl ll ska ll 

~T0rK(-{ (1r.MS AMAT(jR FnREN'~'r.S MEDLEMSflLAD 

döma efter de riill lIledeluu\tl iga l'esllll :ll en. En
dlls l t"å i k lasserna 5 och" or ka de så lunda upp 
i 45 poHng på hu\'udskjutningens prec ision sse rie. 
Som segra re i klass 5 ul gick N. S, \'il ssoll ph i-l 
poä ng och i kl:lss 4 J . i\.lngniu s på i2. Den si ffer· 
llI äss igt bä s ta poängen sköts i klass l Il\' O. Sjö
berg. SOIl1 hade iS med 50 i precisionsserie ll. 

l ex!raliivlingen 11101 lO-rin gad had e "'ilie 
Jlj uks trörn och D. Johansson i klas!'! fl 92 och i 
klass 4 Alan Hy be rg snllllllH poiin g. Lilwsd ll.·A. 
Undtl"i s! i klass 2, Pä 400 111 sköta Heinius oc h 
HCJIIIlUlark b~ida 46. 

Tillmii s terskapstih'l in gc n, l ill vilken bl.:l. Be l'
HI nönnlll:ll'k de n na gå ng inte I"'alifi ccrwle s i", 
stä lld e följande 14 mann:lI' upp : N. S. :\'ilsSOl~, 
D. Ingevnll , Hcinius, ~Iaglliu s, Diedr iclls. Hilt[c
strand , H. V., A, i\[ossberg, Y. Zachris son, ,Ien
nel. Holl, Ii. Frim:ln, Gardell, II. Lens ll'up ocl1 
N. IIj cllll s tröm. S, Hellhe t'g s!iiltdc inlc upp. I 
den för s ta se rien med m::H'keri ng efter varje 
s l~lInin g lOt; Nil sson lednin t;en lIIed 48, rölj d <1" 
Iflldes lr:lIld oe h Hei.niu s på 47, I den f1'ilj:mde 
hasti ga skö t ~i l ssoll ett par dåliga skolt i st: 
ende och fick nöja sig IlI cd 39. Skjutchefeu, SOIll 
nu hunn i! hämta andflll efter da gens jäkt, sköt 
n u <blge ns vackraste serie - 49 och d å han hade 
~6 i s in första. n ek ha n ih op förnämli ga 9f} po
:mg. '·armed han först:\s tog lerlnill g'e n, Hilde. 
s trand, som hade en ovanli g t god d ag, öve rras
kade med ult fort sätta lII etl en 44:a, och dd He i
niu ... denna omgång också hnde -II, Itlgo dessa 
l!:Ida på andra resp, tredje p lats. DeL uni ka ill _ 
triiff.:1de. a~t samtliga 14 sky ttar i fö rs t:1 omg:'mg
en glllgo v\d:lI·c till nästa, då tionde till och med 
fjol'londe alla hade S:lIl11l1 :1 poii ng. fil. Andra om
gå ngen bl ev tiimlige n s\'ng, d:i \' ind ell fr iskat j 

?ch ollli nletgjonle många god a ,lIl sats(' 1' ~iin;.k ill 
I de högre s liillnin ga rna, Endast Il'e or kade med 
en :lIlna l's,S:~ läg poäng SOIll 4-1 , niilllligl' n Hilde
st ra nd. BenH US och Diedric hs, m cdall Ii. V, Q,'ii n
la l bl e,· ut slagen på en s"ag se rie. Hild cs l rand 
oc h Hein ilI s höIJo a llt så ihop SOIll pal'h iis l:lr. men 
IIlflll l;unde sä ker! "änta på en sä rsldljn in " i 
llliistersl,apets sista omgl\ng, SO Ill brukar "~I' a 
p:Ures tande föl' de fles!n, SOIll konlIna dit. Stiill
ningen inför denna ,'al' fö ljflnde: 

, !:,je lmslröm M I~:lde ~ortrar~mtl e ledni n gen på 
LJ !, \'a refter folJde HIldestrand och Il einiu s p:\ 
13,) lIIed ett bra hopp sed:1Il till Nilsson (Ic h Di ee!
richs på 129 resp. 128. Spän ninge n var stor Och 
nel·vositelen på ett par h: 1\ pflta"li "'. vi lken "J·o r-
<l . .. l l d" I:> I:> f> e Stg mar , 1:U' re a n I h""ande, diir HJ'e[llIst rö lll 
k

.. o;:, 
s 0 1 3 fymr , medan li ildeslrand lI:nle feUlllla, 
fy ra. t rea. Nilsson och Diedrichs hade val' si n 
~'yr~l . ~Iled.an Hei niu s, som II U tydli gen val' på ,·ii g 
III I Sill lI\'s for m, hade fullt. Han ledde nu täv· 
ti ngen med I poäng fö re Hj elmslrö m och 3 före 
Hildest rand. I kniistående tappade Hj e lm s iröIII 
y tterli gare 3 p. och Hil destrnnd 2. Rein ius '·ar 
li le!' biis! med endasl en horIskj u ten. Nilsso n 
h:lde :i fyror och Died l'i ehs fy ra , t rea, t rea . S tl\.
end e s lndte so m va nligt avgö ra de l. Di edri ch s 

fick för s t 11I:ll'kend - felllella , trea, Nilsson hade 
femetta, f\':b, Heinius fe mm a, e lln , mcdan Hilde
s lrnnd oc h Hj e lm s trölII båda hade trea. e lla . Hej
ni us hetcr alltså å re ts mästare i skolskjulning 
oc h han h)'llades av ordförnlH!en och knmral erna 
IIled hurfHrop. 

Ht's ul tal a\' Lävlingarna: 

.1Iii.~ lcrsl""pe f : 

J. E, Reinius 47 44 44 45 = 1811 
2, • Hj ellll si röm 46 49 42 38 = lij 
;j, S. Hild estr:l lld 47 44 44 39 = li4 
4. i'i, S, Nil sson 4M 3U 42 43 = Ii:! 
j. S. Dicdrich s 45 :\9 44 42 = litJ 

H 1I \'ud s l,j u t II i ng. 

l": I. 5 l. N, S. Nilsso n 74 
2. Il. Ingevflll 73 
3. E. Rei niu s 73 
4. S. Diedri chs 71 
r). H. V, .I ohansson 71 
6. A, Mossberg 711 
7. Y. Za chri sson 70 
M. H. Priman 67 
O. S. Hell be rg 67 

10. N. Hj e lm slr(iln 66 
l": I. 4 J. J , :\fagniu<; i2 

2. S. Hildeslralld 71 
:I. E. Jennel 70 
4. H. Roll 68 
5. n. E. Gardell (jö 
6. H. Lens ll·up tiG 
7. J. Hjelms lt·.iim 6j 
H. J. ,lonss41n tia 

1\ 1. :l J. A. HyM n 67 
2. S. Hj e lm sl röm tHi 
;\. H. Ehn (i4 

1\ l. 2 J. H. And ersson 7j 
2. B. Berg 70 
;1, J. Sandin 70 
4. Il-A. Lindqvisl 70 

1\ I. l. O. Sjöbe rg 78 

EX T HATÄ "LING, lO-ring. 

1\ l. 5 l. W. Hjukslröm 92 
2. B. Johansso n 92 
3. H. V. Johansson Sli 
I. H. A:o;. cn 85 
5. D. Inge"all 8j 
{j. E. Rei nius 83 
7. B. Rö nnlllark 83 
8. N, Brunns ll'ölll 82 
O. N, Hjellll ström 82 

Kl. 4 J. A. Hvbe!''' . o 92 
2. H. Lenst rup 88 
:l . O. Holmberg 87 
5. .1. i\ la gn ius SI 
6. H. Roll 81 
7. S. Bertz 80 
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Kl. 3 I. A. RyMn 86 
2. H. Ehn 82 
3. s. Hjelmst röm 80 

Ii: l. 2 I. B.-.. Lindqvist !J2 
2. D. Berg !/IJ 

1\1. , l. o. Sjöberg 8R 

/f;. l'fmtå"UIIg 400 m. 

1\1. ii l. E. Hciniu s 46 
2. D. Hönnlllark 46 
3. H. Fr imall 45 

AMATOR 
i :h'cts Hikss köld sUi " lin g! Dc.! iiI' d e t gliidjandc 
buds kap T ölllles Bj örk lll :lIl kunn a t meddcln. St' 

dan alla tävlingsre sultat inkommit och hunn it 
gran s]ws. Viin nen Tön ne s hllr ge nomlid it många 
dagar - och niitlel' troli gen ii\'e n I - av spiin 
nin ,"" innan resultatet blh,jt kIm'!' Tii\'li ngcn h:lr 
n iim Ii gen vari l mycket h ård oc h jäll1n och SOIl1 
exempel kunna vi näm na , atl efter oss och våra 
418 poiing kOlllmfl h 'ä la g pä 417. h 'å lag på 4 Hj 
(oS\·. De t är vissedigcn Stmt. att \ . j i resu ltat blevo 
~Iagna av Linköping. men d å det ":U' d er:ls :lIld l'a
bg. kunna de enlig t bes tiimmelserna fö l' Rik s
sl.;ölden inte er hå lla in tcckning i Riksskölden . 
Det IlIåste vara en förenin gs fö rs Ia la g, Link öpi ng 
IWlll :1IIIs:1 ur riikni ngen i detta sammanhan g, 

"i kunna kan s ke nu också n:-Il1 111:1, all Heini 
U ll. so m \ ' ln en :1\' medlemmarna i Amatörs rör· 
stlll ag. i s in fö rs ta se r~c i s tående r;\ka s l, jula 
elt skoll på fel tavl:\, en fyra . . lIed denn a f"nl 
p:\ si n ege n lavla och unile r förut siitI ni n g 'a ll 
han då s kj u tit s in s is ta se r ie lil,a - d c l iii' inte 
så sii kcrt - hade vi också h:lft sanlI lla poiin g 
som Linköping. Olll , som sagt, om in te var it. 

8 

4. G. Inge"all 4. 
5. D. Therm aen ius 43 
6. H. V. .Johansson 42 

7. W . Hjukström 42 

8. s. Died r ichs 42 

1\1. 4 
och ~1. I. H. Len str up 4" 

2. l. Hjelmström 411 

3. .1. Ma gn ius 4" 
4. A. RyM n 38 
5. s. Hjellll s tr()1Il 38 
6. A. Hyberg :l8 

SEGRADE 
Då vi p: e ft e rm iddagen av tävl ingsdage n rin g

dl' up p T önlle s Uj ör iolIan fö r alt de lge honom 
d en god:1 poiin gc n , " ill,en vi d å sjiil va int e Il'Odd e 
s kulle räcka till sege r , blev han mi ns t sagt glatt 
i)\'elTaskad lIlen in te heller han \rågade 11'O på 
seger. Nu iiI' dock saken klar, och den gliidj e 
h:m s kull e beredas, ifall AmHtör \'ann Rik ssköl
den , oc h v:lrom vi sk re\' i "år lilla hyll ni ngsar
tikel vid han s 60·ä rsdag. är nu ett faktulll. Och 
alla amatörcr gläder s ig åt denna s to ra f ra mgå ng. 

För alt niim ll n något om själ va tävlin gen. " il

ket ju ka n \ ' :H ':I HimpJig t vid ett sädant hä r till
fillle. ku n nn " i börja med , 'ädret , \'Uket in ga
lunda var ideali s kt , mest be roend e på en s tundom 
synnerli ge n besviirli g s id vind , Våra män \' 0 1'0 

e melle rtid i fint s lag, vi lkct inte min s t giill e r 
HÖrllun :lrk . Hur "å rt lag s köt kfln Ni följn av 
neda nst. ende pro tokoll sutdrag. Utö\'er dessa tre 
gjo rde :'i\'cn Thel'ln:len ius en god skjutning ge
n0111 alt k01l1ma upp till 135 p .. varjämte Nils 
Lind oc h l1iedri chs nådde 132 res p. 131. Ö\'I'i ga 
h:rdc IJ lygs:l m lrl are resu lta t . 

Det hal ' h ittill s \':\I' it s parsamt med fo tografie r 

:TrrKH('.f,MS AMAT6R F(JREfJ'>.Ir..S MEDLEAlSflLAD -
i d. rt medlem sblad m en inför Rönnm:tl'k s. H. 
V:s oeh .Hci niu s bra gd ha vi inte tyek:lt förev iga 
denIS bild, som Ni ser här o\'an . Vi hoppas d e t 
sk:\l1 bli anl ednin g lill införa nd e :l\' fl e ra fo to
gr:lfier i fo rt sä ttningen . 

B. Hönll l1l(l r k 

l. 
2. 

6,6,6,6,{; 
6,6.6.5,4 

6.B,H,5,S 
6,6,6,5'" 

6,G.6.S,ii = 73 
6,'>"',-1 ,4 = 70 

Förbundstävling en 

den 12 september' g ick i go Lt viide]' lllen mu len 
hi mlllel och ej :tlllföl' hilnl bl :'l.st. UI:01 :111 \'ill'a 
sky ti ar s l.;öto några miirbriil'di g:1 res ull:lt , upp 
n:' ddc fiil' eninl{en en triumf som elen int e hnft på 
må nga ål'. Mlln ga lagsegrar hal' fö reni n gens wu'
wale lagskyttm' hcmfört inte min s t unde l' de se
nurt! • ren men en la gsege r i m r'bunde t iiI' det 
längese n. Efter den roli ga segel'll i Rik s !>l;:öld(' n 
söndage n före kom de lllHl :. rörhundsscgcu myc· 
kel iiimplig t. I laget , som skjutchefen s:l s k ick
ligt uttagit. sköta fö ljande: H. " , .John nsson 70, 
B. Hönnma rk 75 , Reinius 73 sa mt 'I'hel'lu:lcnius 
och N, S. N ilsson 72. Om öv l'i ga resultat i Iii\'· 
lin gar na s kola \'i sk rinl niirmare i nils!a num
Ill er. då \' i ii nn u ej fåu kOl len från fö r'bunde!. 

Til l lIIiisterskapstii\'lingen kvalificerade sig 
rn' n vå r fö rcn in l-{ följa nde sex m :lIlll :lI' (a ll :r med 
en !a\'clser ie på liigst 4.t kQllllllO med ): H, V. 
n illl lll11a 1'1" Brun ns Iröm, Reiniu s, lJicd ric hs och 
G. Ingev:1!!. Eftel' första omgå ngens hi\da serier 
låg, ~ö nnIlHlr~( p1l. t r edje plat s med 95 (5 0+ 44 ), 
HCIIII US på fJ iirde med 93 (-1 7+ 46 ) och H. V, 
1>1\ sjunde med !JI (4fj + 4S ) . De t segr:md e Hi" s
skölds in get hö l! sig alll så lll~'ck e t viii fl'a lllrllf', 
Dc trc öv r iga nådde medelmåtti g" res ultat och 
hle\ o genas t utslnglHL I a ndra omg. nge n hade 
d?ek va rkcn Uertil e ll er H . V. n:lgon av s ina 
hH!> !:1 dagar. 38 I'CSj), 41 räck te intc till fo rt satl 
H ~'a neelllnng. En poäng !iII rör "anle l'a had e 
r(l ckt. Nu h:ul e l' i cndast en I" 'al', Hei niu s. H :III. 
som nu liimllar huvud s taden föl' Göteborrt liim-,- .. ,.,. 
n :1I' ("an.n ed också S ill nktlva hall a i v:\r fÖ I'ening. 
Det a l' IIlt e bara sky tte Hein in s bcdrh,jt med s -
d:\ n f r:llllgång. han har också under en lån" följd 
a \' år "ad! idrolt schef oc h med lem av idrQtts~ 
kommitten, där han nedlag t e ll inll'essant arbete 
O.cI~ ii\'en ~fliti gt deltagit i o lika {ii"lingar, \'i hn 
~Idlgare la s t om hu r han bl ev fö ren in gs miis ta re 
I . skolskju tn ing oeh all han mcd got! resultat 
bi dragit till den hett åtrådda. förniimliga In g· 
s:gcl'll i Hik sskölden föl' en vcck:l sen. Och i da g 
fOI'de han Amat örs fii l'ger med den ä 1' :111 , I and ra 
oll lgå ngen hade han 45 och hehöll d ii rllled s in 
r}ii rde plats. En frå n Nor rland Ilyi n fl:yllad skyll, 
( •. F.olllllark , In S: 1, ~ edde tii \' lin ge n eft c l' en syn
llerl lge n god s l'Jutnm,r ,Jå 143 ]>oiin" " areft er , .. ,. ] o o· 
o J( e SI:\hl. SI .. S på 139 samt Fröstell oc h " å .. 

/J , r . .I0 IWIIS.WII 

l . 6,6,6,6.:> 
2. 6.6.6.'-'''' 

E . Ueil1ills 
1. (i,I),5, 5,4 
2, 1i.6,H.6,5 

6,5,.t.4 ,3 
6,6.5,5.5 

6.6.S .... a 
ti,G.G,S,4 

H.6,6,3,3 = 67 
6,6,S.4.4 = 72 

6,5 .5.4, - = 65 
6,5,4.4,4 = 71 

Hiir ovan iiro femelt Ol'll:l an gi\'nn med s iffran 
6. 

!~einiu~ ph las. Sis ta omgånge n blev spiinn :lIlde, 
IIlte Il.~ tn s t diirför all Beiniu s gjonle en god oc h 
l,.ppllHlrk sH111 lll ad pres tation . Han bÖl'jade med il 
leme \lol' oc.h diireftc r 2 fe mm or i li ggande S:lll1t 
fortsattc med 3 femettor i kniistående oc h fClll
('11:1 i först a stå skott et. viI kel f. ö. \'a r omgånge ns 
enda femett:l (d\·s. för s ta omgängcn i s lående ). 
N u låg Iwn end ast 1 poiin g e fl e r den leda nd c 
Fo1l1ll3 1'k. Sista ståskoltcl blev dock en lit cn 
motgå ng efter den s trå la nde uppt akten. Beinius 
nek en tre:. v i hoppns en god sådan men 
han h a d.~ dock kiim~Jat s ig till en alldr':lp la ce rin g, 
En utmarkl presl:lhon ä\'en del. 

,la, Erli ng Reini us. Ou har fos trat s i Amatörs 
h:\rdn skola , men nit df'n därjämte \':lI'it god kan 
mtm förs tii därnv. alt Du pö. ett oeh sa lllm a :\ r 
in tc bara hli\'it professor me n ii\'e n mäslare i 
~llla"~)r. Dina kamrater hOPJl~s Ou :u'lnr Dig \'äl 
an'n I fOl'tsiillningen och önskM Di g I ~'ck:l till. 

Träningstävlingarna 

F'l'an d en fö rs tn träningsliivli ngcll ii I' redan 
refe ra t liimllat i föreg:'ende med lemsblad och h:'ir 
fö lj e r nu referat fr ån de fy ra ö\Tign. 

tilldra IiiulifIgen gic!'; den 19 Ill aj och hade 
f å tt god a ns tutnin g, eller 31 st. Hciniu s segl':Hl c 
i k l. 5 på i4 poiin g: och Brundin i kl. 4 pA 73. 
De biis t:t prccisionsserie rna had e Nil sson och 
Reiniu s pä .t7 och 4G resp. 

1\1. 5 J. E. Heinius H 
2. N. s. Nilsson 71 
3. N. Brun ns tröm 71 
4. S. Diedric hs 7' 
5. D. In gevall 68 
6. B. J ohansson 67 

1\ 1. 4 J. G, Brundin 73 
2. s. Hildcs trand -.) ,-
3. J . Ma gniu s 71 
4. E. Thor 67 
5. H, Roll 66 
6. E. ,Jenne l 66 

1\1. 3 J. Y. Gutkc 70 
2. E. $\'ensson GG 
3. A. Aalto 65 
4. S. Hjelms tröm 63 
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5. A. Rydcn 
6. L. Sty rre 
7. T . Nilsson 

T redje tävlingen 

63 
63 
6::! 

a\'hölls en onsdagsk\'iill - 9 juni - och 30 skyt· 
1:11" de llogo. Res ultat en voro nu något biitlre än 
i (örcglIende tävling lIIed 3 Illall på 75 i kl. 5, 
a" vilka Hj e lmslrö m och Nil sso n båda hade 48 
i s ina prccisiollsscricr. G. Brundin scgrndc ii"c n 
d cnnn gång i kla ss 4 och i kla ss 3 val' nye Illed
Iem men P. Berger hii s l p: 73 . 

Resultat: 

Kl. 5 I. N. Hj el mslröm 75 
2. N. S. Ni lsson 75 
3. H. V . . Ioha nsson 75 
4. Y. Zach r isson 72 
5. s. Di edri ch s -? ,-
6. H. Axe n 72 
7. N. Li nd 70 
8. A. Mossbe rg 70 
o. N. BrunnsirÖIII 60 

10. A. GyJlandcl' 61 
11 . D. Ingc\'all 67 
12. K. Sid enbladh 67 

1\ I. 4 I. G. Brundin 7l 
2. H. Roll 68 
3. .1. 1\lagniu s 68 
4. E. Thor 63 

!{ 1. 3 I. P. Berge r 73 
2. A. HyMn 70 
3. T . Nilsson 62 

f{!. 2 I. G. Dcr lz 65 

Pjiirdc li.ivlingen 

gick den 21 juli, alltså u nd er den ve rkli ga semes
te rtiden och deltagandet bl e" d iirefter - l i st. 
Skjutchefen ak tade in te för rov atl ii\'e n denna 
gå ng beliiggll för s ia plat se n, men det ,'a r en bra 
poiing och skii ms inte heller rör s ig i s lör re salll
manhan g. Ha rry Frilllall hade komm it för sellt 
till skärgå rd sbo ten och lyckte inte, all han kun
de :uwflllda kviillen på biitt re sä ll än a lt la sig 
ul till Skugga n och försöka t\'åla till gossal'lla 
diir. P. sina i4 poiing fick ban bl. a. Rönnm:lrks 
sk:llp, och del händer ju inle var d:lg. Result:ll: 

10 

1\1. 5 

1\1. 4 

1';:1. 3 
1\1. 2 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
l. 
2. 
3. 
I. 
l. 

N. Hj e lm strom 77 
H. Frilllan 74 
o. Rönlllllurk i:'l 
H. Axen 71 
A. Mossberg 71 
N. Lo\,'enius 67 
I. Hjelmslröm 61 
,J. Magniu s 61 
P. Berget' 70 
S. S\'cdel'tJ(1 {ii 

F emte och sisla tävlingw 

gick den 22 au gusti und er m a lt deltagande. Bäst 
alt s1\ Iiinge som möjligt utnyllj:l baden, Om en 
\'ecka gå r rsp r isskjutn ingen och sen blir det 
s lorl :',,'ling p. slortävli ng oeh man fär ,'ack ert 
s tanna i s lan ~ S: resoner:lde antaglige n en del. 
En de l ö nskade dock pröva fo rmen efter semesl_ 
r:llld el, som tydligen bäs t utnyttjat s av Ther· 
I\laenius, åtmi nstone om man skall döma efter 
hans resultat , som n U' goda ii p. Resultat: 

I\\. 5 l. B. Thennflenius 77 
2. B. Rönnmark 73 
3. H. A xen -? ,-
4. N. Hj elmströ m 72 
5. A. i\Jossberg 67 
(1. D. Inge"a ll 66 

l';: l. 4 1 .J. Ma gnill s 65 
Kl. 3 I. E. Lunden ö3 

V I K T I G TI 

Skj lllkOll1lll ittcn vädjar en träget till alla , a ll 

dc kOIl1Ill:\ ul till banan de n ärmaste söndagarna 

och skj ula si n a 50 skoll. Och glöm inte he ller 

bort kOIllJletellsseriema. Vä9 ret blir säm re, ju 

liingre tiden lider . 

Meddelande från 
pistolskytttekommitten 

Spegel över pis/olskju/ningen elcn 11.9.19"8. 

. [rlolsmiirke . 

Holmberg, Olle 57 

Fri lllan, Han)' 56 54 
öhnell, Ragnar 55 
.t r/olsplakcl l . 
BrUllll strölIl , N il s 55 54 53 6 6 6 
Fredriksson, Nils Si 
.Johansson, H. V. 56 6 
.Johannesson. Gösta 55 6 6 6 
Mossberg, Allan 58 6 6 O 
\Vatlin , Edil. 58 5i 56 
\\'relensjö, Folke 56 6 G 6 

Guldmärke. 
Almslec1 l, Dag 55 55 54 6 r. 6 
Hild eslr:l nd , Slure 6 
.Johansson , Ake 55 55 6 6 6 
Si/vcrm(irl .. e. 
Ohls:;o ll , E r ili 54 53 53 6 6 6 
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Bronsmärkc. 

A:lllo. /\ aro 55 52 

Resultat från tävlingar. 

överste Sl ig Bå lambs "pr. 

Friman, H ......... . 
FritlIan , N .......... . 
Bnlllll s tröm, N. 
Wallin, E. ,., ...... . 
Ohnell, B. 
Di ed ri chs, S . . ...... . 

Tii\' li ng om sla nd:lnllllcd aljen. 

Wallin, E ........... . 
Wrelellsjö, F ........ . 
Hollllhel'g, O ........ . 
OlmeIl, R ........ , .. 
Hildeslrn nd , S ... , .. . 
Fril1lan. H .......... . 
Brunllström, X ...... . 
Fredriksson , G. 
Aalto, Aaro ......... . 
Ohlsson, E ... , .. ... . 
Almsletlt, D. . ...... . 
Friman, N ..... . 

Il i k s" k)' ttj,t ii vi in gt' n . 

Holmberg, O. 
Ohl\ell, R .......... . 
\\'rclensjö, F ....... . 
~Iossbcrs, A ........ . 
Hildestrand, S. 
A:llto, Aaro ... ' ..... . 
.I ohansso n, B. 
Bnmnströlll. N. 
H~'berg, A .. 
Hell stedt, P ... 

Jn salstii,tli ng den 5/ (1. 

Ohlsson, E. .. 
Carlsson, C ..... . 
~Iossbeq{, A ... . 
J ohansson , A. . ..... . 
Brullns tröm , N. 
Alm sledt, D ........ . 

B. Li lj esl röllls vp r . 

\Vrelensjö, F ....... . 
Hol mberg, O ........ . 
Ohnell, n . ......... . 
F riman, H .......... . 
Moss bel'g, A .. . 
fblllilton. U. 
Bru nn sll'öm, N .. 

. ') 0_ 

159 
151 
129 
126 
Iii 
102 

1<1 
13ti 
135 
l2!1 
I:m 
I~U 

". 
1lti 
111 
09 
8< 
iU 

6 

poii ng 

16\) poäng 
150 
158 
154 
!4!) 
13i 
13G 
J 2-l 
122 

(i2 

105 poiing 
103 
00 
00 
81 
70 

165 poiing 
163 
14i 
144 
143 
135 
134 

6 G 

Alm sledl , D. ........ 129 
Friman, N. . ......... 128 

Mä.~fersk(tps/ävlin[len i precis ionsskjutning p1\ 

pislol :whöl1s den 18 september. 

Hesul laI. 

~J:i :;la r(": FolI,e Wrelensjö ........... . 
2. Olle Holmberg ...... . ..... . 
a. Erik Wallin 
4. Nils Urllnnst~Ö I·I;:·.: :'.:: : ~:: : 
5. Hnny FrimHn ....... , .... . 
6. N i" F ,·i""", .......... • .... 

Meddelande från 
idrottskommitten 

\ '. ROHIE:\'TEBINGEN. 

33·1 
32i 
325 
319 
3 16 
;H l 

Amatörernas \':'I.I'I:ivlan i orientering utkiimpa
des denna ,~F n~ i de vfilkunda lIlarkerna krin g 
DallltorjJssJolI I sHmband med :\1.'1'. kOI'I'0l'ienle
ring lien 2;') / -1. Ej alllför sv. ra konll'oller llIen 
rik:1 "ägvalsmöjligheler karaktel'isel'ade tl~n R.S 
klll l:"l nga banan. Den raka linjen och diil'llIe,1 
~Orl:lsle "iige~ lIIell~~.n 2. och 3. konI1'01len gick 
sålunda rakt ove l' sJopasset mellan D:lllllulorps
och Sörbysjö:un:l, "arföl' del h:ir g:i lld(' all 
snabht besluta viis"alel, antingen runt Sör hv sjön 
eller l':~kl på. sjöpasset i den förh op pnin ge'n all 
en aldns så liten sp: ng sku lle kommunicera llIed 
andra s idan s tranden. Spå ngen f:mIlS ! Oc h 
~.llång:l \'?,I'o"dc oriel.lte r:l l'e som hiir glal! h:l s ladc 
over. OfOl'.~' ag~~e .HJukstI'ÖIll, SOI1l emeller tid ej 
f:1I1I1 det forlraffhgll hjiilpmedl et i f1':\g;l ka s l:ule 
s Ig ulan bcliinkande och i bii stn indiall stil i det 
s~~.a och \':'I. ~·I{:lIla vallnel. Som beliining för della 
h!a.lt ed:ld fI ck han inhösta så"iit segraqwi s, in, 
tll\'lducllt som "a ndringspl'i set . 

Resultal : 

Sel/iurer: 
;,,:, Fl'illlall 

fl/yrt: O.: 

W. Hj ukström . . , ..... , ... . 
E. Rcinius ...... , ... , ...... . 

Äldre O.: 

G. Bunllgren ..... , .•. , ' . ... 
G. Wijkström ....... ,.,., .. 
A. Gyll:lndel' ..... .. ... , ... . 

\ ' l'Iel'(wer: 

H. Fl'iman . . . . , . . . . . . . , . . . 

4.05.4:) 

t .35.25 
2.11.33 

1.51.33 
1.52.0 l 
2.14.49 

3.0-1.3 1 

II 
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Sl'ri elii "I i /1{)" r tI (I. 

Dclt agaranl:1l c t var litet, endnsl 4 st. och på 
" run d :l\' oli ka h ind e r ku nde endast H .. g l~al' 
F rullck fu ll fö lja he la serien, på ,-i lk{'n h:lll f ick 
\3 13 poii ng. 

F cml;a m IJI! I l. 
J fClI1kamps tii \' lin ge n den 8 j uni sta rta l~e 5 

man , a" vi lka 4 f ullfö lj de. Segrare bl c\' S'C II 
J onsson efl c r en seg strid m ed Nil s Fl'illll~ l1 p!! 
sis ta a \'gö r:mdc 1500 m. Resulta t.en bl~\'O ( , ord· 
ningc n liin gd. di sku s. 200 m, sPJut , 1aOO 111 ): 

I. S. Jonsson : 5.20 ;:32.27 ; 26.3; 32.W; 
5. 2 15 .......... . . . ........ . 1\12;) (J. 

2. N. Fri111 nn : 4.61; 2 1Ati ; 29 .G ; 27 .55; 
a.3U.S + handi cap 674 = ... . .... HHW .. 

3. E. Heinius : 4.7:-\ ; 23. 2;1 ; 30 .5 ; :12.01 ; 17!)3 .. 
6.:15 + handicap 117-1- = . ....... . . 

4. U. l-hl m illon : 4.43; 21. 5-1 ; -; 23 .60: 
6.35 + h3ndi ka p = ...... ' .. .. . . . i U{). 

Tio/w mpcn : 

8 lIla ll deltogu i tiok 'llujJs tiivli nge n d en .I i 19 
aug., SO Ill tyvärr dc Ivå s is l3 dag:lrna nll ssg~:n

Ilades ;1\' plaskvuta ba ll or på .grund a.~' kr3ftl~~ 
n'''Il. S. Jonsson ble\' 1\rets Idroltsll1:lstarc rOI 
Lrgdje å rct i fö ljd oc h \"3 nn dä_rmed .ö, ·erste Rå
kuubs st. tl iga vHndri ngspr is r~>r (llIlId_ .. Resulta
ten hlc\'O Ii OI'dningen 100 m. (hskus. hOJd. IlIngd, 
l'ulll. -JOO III, häck 110 III, spjut, !,I3V 1500111 ) : 

Seniorer: 
l. S. Jonsson: 13.1; 30.25; J.46:iiet R 

8.83; ti-l.8; 2VS; 29.49: 2.50; 5.14.:1 :35Hl p. 
2. ~. Fl'illlan: H .l; 24.70; 1.35; -I.iU; 

BA!I; 7;l.2; 23.!); 26.15; - ; 5.24.0 .. 23-1G . 
3. G. Löwen hie llll : 13..1; 18.92; 1.aO; 

4.61; !i.Hö; 62.6; -; 2(;.56; 
i) .3Vl .................. .. .... . . 21 -10 . 

l'ngre oldboys: 
I. S. AllI' be rg: 12.8; 25.68; 1.4 1; -J.8L 

7.7R: (i2.9; 21.8; :J2.!)(i; 2.-1-0; 5.2;:d~ 32:30 . 

. :WI rt' oldboys: 
I. E. Re ini us: 14.:1; 2:3.68; I.R5; 4.(j0; 

8. 19; 70.1; 23.8; 32.64: 1.80; ii.58.0 22311 ,. 
2. N. Nyh\ n : 14.0; 20.28; 1.30; 4.15; 

7.35; 61.1.7; ; 29.58; -; 6.13.8 .. liill . 
3. H. Fri ma n : 15.5; 19.53; 1.30; 3.94; 

7.20; MS.n: - ; 27.01; 2.00; i.06.0 .. 1380 
4. C. Fl"llk: 14.5; 24.68; 1.063.7-1-; 7.63; 

82.\); ; 22.88; ; i .36.8 . . ...... 11 82 . 

I.öpning 5.000 111. 

Fynl h n gdi s l:m s löp:lre sprungo n 1/ 2 var \' på 
OstCl'lua llll s den 3 1 3Ug. Resulta t : 

I. T. ~i l sson .......... .. . 18.06.8 Illi n. 
2. N. F dlll a n ...... . .... . 19.56.'1 , 

19.56.8 • 3. 
4. 

U. Hamilt on ... . .. . ... . 
A. C.y Il 31Hlc r 20.25.6 > 

ni I.- siclrull sm ärkel : 

Proven f Öl" ri ksidroll smärket äro sedan ell par 
:'\1' iindr:ul e på så sä ll , nU de iir? o lika för o ~ i k<l 
: hJ ersgru p per . Följande tabell \, ISll r fordra n I de 
o lik a g renal"ll ll: 

Gru pp 

Simning. 200 III 

(iv lllll lls1ik 
II HÖj dhopp 

Liingdhol'P 

111 Löp n ing t OO IU. 

• ..JOO III 

• );jUO m 

l\' Disl.:us 
Spj u l 
Kula 

V Löpni n g ;JOO!) III 

Simning lt)(Hl III 

Skido l', 2() km 
Orientering 7 hm 
Cifll1g 15 km 
111. fl. prov. 

A il c 
18-32 å r :13- 40 !'II' 4 1- :'I r 

godl" godk. godk. , , . 
135 CIll 130 CIII 125 CUl 
475 cm 450 cm 4 10 CIIl 

13 .-1 se k. 14.2 sek 15.2 sek 
65 se k 70 sek 75 sek 
5 .1 5 mi n 5.35 m in 6.00 min 

24 m 23 
32 Hl 30 

8 III i.75 

11\ 22 1\1 

In 28 m 
Hl 7.50 m 

23 m in 24 m in 25 min 
28 min :lO min 32 min 

2.1,j lim 2.M tim 2Aj tim 
14 m / km 16 m / h: 18 m / k 
1.50 lim 2.00 tim 2.10 tim 

I <lessa felll grupper hn godl,ii nda Jlro'· 3'·· 
lagts :1\' följande: 

Gr upp II III II' V 
C. F;lll, 2 
I I. F ri man , 
N. F r im:l n 2 2 
R. Fr u nek I 
A. r,,,l landc r 2 
U. H;lmillo n I 

W . Hjukst röm 
S. Jonsstm 2 3 " G. Löwenhielm 2 
T. Ni lsso n 
X Nylc n 2 2 
E. Hei ni us 2 I " G. Runngren 2 
G. W ijkströlll I 

S. Ahrherg 2 3 3 

Brodin & Nybergs Boktryckeri Alby 1948. 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idroll och Skyll. 

43,dje å'g. Fören ingen slift~d den 21 seplember 1890 N, 4, De,. 1948 

Redaktionens adress: 
Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar 
Ansvarig ulg iva re: E R I C J E N N E L N. S. NILSSON 

S:l E 'i ~.I.lao 113 - Sloo kholm 
TOlolon 3380G8 

F6,onlnl on, Pt»II"O 6 I G 41 

VID ARSSLUTET 

Skylles:hongen iir lill :lI1da och silar! iiven 
kalenderå ret. Amatöl'erna ha hiingt upp sin~ 

k:ira bössor på väggen och fått tid övcr att ligna 
s ig ltt s ina andra hobby n och fra mför allt å t sin a 
f!lmilj er på sön d3gal'llu, se på julsky ltnin gen 
e ll e r rent av göra det d iir besö ke t på Vuldell1al"S
udde, so m det så län ge vMit tal 0111. Ori ent e rarna 
diiremol ha s"Arl 1111 slä ppa s ina kiira s lni k ule 
i skogen, s, länge marken iir bar . Och niir s nön 
kOllllnit , ko m mer sk idorna fra III . \Vijk striim el 
con s() I'les hAlla s ig hel s t ute i naLurcn. Men de 
SOIl1 . bar:u iir skylla r, la igen s ig \'tH' och en 
.Il:". s ill siil!. De å t erh iimhl s ig efter å re ts Iler"
påfrestnnde st rider , där en enda fullig poän g 
kunnat \'ma avgöra nd e för seger e lle r nederlag. 
Alla kopplar av. Rönnlllark har s toppa l ncr s in 
nya. fina hatt i en sä ke r malpåse, H. V. hM 
olll sorgsfullMe ä n n ågons in dra git och o ljOlt in 
och se tt om s ina kä ra bössor, Axen har ~cll upp 
hoppet Olll en seriebii gare rö r det hä r året. och 
medan cigarrettröken sli ger mot taket. dröm
Iller Diedrichs om betydlig biil lring :w si na fält
s k)'lI eresultat . se n han nu U ll en ny bössa . .Jen
lIe l \'iUver planer -om utvidgnin g a\' sitt å lrökeri 
på grund av de s lora fångster han int e gj orl 
me n hOPP:1S göra . Skju tkolllllliltcn "rbelar och 
S: llIlIllantriid er fö r all fördela \·nIHlrin gspl·is -
ha r Du nå n chmls'? - oeh gö m upp s iati s lik för 
.hets skjutnin gar . Ordföranden oc h sekrele raren 

" iinta m ed spänning på s iffrorna. som s kall visa 
ftll'eningens verk sa mh et, res ult 3 tet a" mån gas' 
pres tationer och någras arbetsinsatscr och in
lI·esse. Ty värr få vi i å l' tyd lige n riikna lII ed en 
r:i ll krafti g nedgång i antalet akth':1 s ky llar. Vad 
be lriiffar röreningens prest3tioner i skytte. ha 
d essa, sä rskilt de \'iktigaste la glii\·lin ga l'lla , va· 
ril mycke t godll. Vi kunna I. ex. e rinra Om den 
förnämli ga seger n i Rik sskölden, 0 111 lagsegrar 
i Förbund stävlin gen, i SIHlgga n s pokal, J önkö
l'in l{sll1atchen och i Kvibcrgs jubilcUIll Stiivlillgm-. 
r fiiltsk julning diiremot ii .. det fortfarunde liilll
!igen n ermörkt. ~Ien s ka vi inl e a ll esa mm:lI1 nu 
- iiven vi so m ii I' tämligen lIlede luu\ Higa fiilt
s ky ltar - konulHI överens om alt näs /a år göm 
en personlig insat s i fält s ky ttet ! Sjiil\' de lta ! In
tressera a nd ra ! Är vi öve rens 0 111 dct ? Ura! 

S.A.F. har beslutat alt 1950 an ordna jubile
IIl1l si:i\llill gar i anled ni ng liV dess då 60-. riga 
till \'aro. Såd:mfl tä\'lin ga l' voro nvscdd3 311 hå lla s 
vid 50-årsjubilce l, men 1940 med s in beredskap 
och den kan ske slirsk ilt då poliliskt :dh'urlign 
s ituationen var inle liden för jubileulll sfira nd e. 
1!l·H) skall alltså bli den fliti g3 lI'ii ningen s och 
uppladdnin gen s å r för en ":lr inom fÖI·enin gen . 
Men det gä ll er inte bara skjutningen. De som 
sl, a förbereda och ordna dessa tiivl in gal" , s1.y .. el
se n. s:i l's kilt till salla skjul- och pri sko nllnitl6er, 
behö"er hjiilp och s löd (/U (l1I(/. Hj iilp kan läm-
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Ila s i m !l. n g::t fo r me r . De SOUl in te ha lill fiill e alt 
ak U,!1 d e ll a i :lI"be lct och m ed a llt , 'ad diil' t i ll 
följer, kan bidl':1 med I. ex . el! I}Cnn in ghe\opl' 
e ller lu~dc rspri s. Allt bli r behövligt - och välkom
Illet ! Tv del fordr:lli en h ej del för atl Stock holm ..; 
A1I1ntö~ Föreni ng sk all k un na , riil'digl begå s itt 
jubileum med dcll ngare frå n hein Stoc kholm, 
fr- Il ö s tersund i n OIT till Götebo rg i "iister och 
J önköpi ng i söder. Del bli r en up pgift för oss 
olla ! 

Meddelande från styrelsen 

.4 k 'i lm, 
\\onlorscherc n .1. L . Beskow ( :lIlmiild a \' Y. 

Z:lch l"i sso n ). Ij ii n stc m:mncn A. Born elid och ci

" il ekonomc n Be ngt Ås tröm (nnmälda :1\' C. Ni
ring ) . kontori sten J arl Petersson (anmii ld :l\' N. 
S. Nil sson. tjii ns lemHn Olof Sjöberg (a nlll ä ld :w 

A. nybe rg ) , sam l dis Jlonenten OSCM Lindblad 
(au miild av n. En,lI" Ganlcl1 J, 

Sven Diedri c hs 50 år 
N:I.!· I::l'ik A. Old s:,tl lI lir 1!):l8 .. "flyll ade fr. Il 

hu \' ud s lmlen Och r1ii rmcd läm nad e pos tcn som 
förenill J;c ll s k:lssa fön'alta re ut såg s tyrelscn SYCll 

Dicdrkhs lill han s cftertriid :ll'c. Sn'n hade d:'\. 
endas t tillh Öl'l fÖ l'eni ngcn Ire :1r. Enbar l d ella ii I' 
j u rii\! H, iir kli gl. Van li gcn bruk,l !' det erfonl r:ls 
en hc tyd li gl lii ngrc kvali fi k:'!t ionstid föl' in nch:'!· 
vcl :l\' cn sfl IJc lyd ch.cfu ll poSI in om s lyrc lsc n, 
All s tyrclsc n dcn na g:'\. ng vtdde rä tt framglI r bii sl 
d iil·av. ;J II ii nl1l1 ef tc t' li o :'\. 1' inte t omby te hc· 
h övt ske. 

Sve n Dicdrichs ' al d r ig s"ik:lIlde in t rcsse fö" 
fö reningcn och siirs ldH för skylI c i a lla dc ss f 01'· 

mc r iiI' , 'iilbcl;: ant föl' a lla lw mrater na. Fi'lr llt om 
s ill t jiin s t SOIH kassafön'all:lI'c h a r h:m undcr 
s is ta å "cl som - visserligen icke i progr:lI11 met 
s)rnti g men på skjul b:m:m des to mer - ledamot 
:lY skj ul kolHmitte n ulrällal ett gott a rbele. 

Hnn s försia framgång iröreni nge n y:,r erÖ,·· 
m ndet :tV j uniorgcYii rcl. Sällan har vill ett sådan I 
kommit i biitlre hii nder, ty Sve n har u lvecklat 
s ig l ill en god skyll . särsk ilt preci sionsskytl , 
ehuru han id;:e aktat fö r ro\' all lii gga bes la g p. 
mii sterskn p i rä lt skj u lnin g. 

På s in högti dsd ag d en 28 oklober uppvaktad es 
han n" k:l m ral e l' i s l)'rc lscn, med föreni nge ns ord · 
rörnndc i spetsen, som d'i.in 'id ö,'e ,'läm n:ule fö l'· 
enin gens hccl c rspl akcll och en mi n nesgå va rrån 
k a 111 ra t CI· Il :1. 

Gli. 

2 

]\Ien inna n dell.a mbele lar " id på all "ar. ska 
vi f ira den stora Högliden. oeh d:'i r för önska "i 
n u all :l "a l'a ndra 

fiO D .JUL och GOTT NYT T . R 194!J, 
SO Ill \' i v:lr och en bc~ l u ta oss för at! göra del 
hiis ia möjliga :lV, 

N. S. NilUQn. 

Prisutdelning 
filr Vfl ru triird cn och Arspdsskjul nin ge n iigclc 
r um p:' Pipers iw Muren den 5 okt ober och h,H lc 
samtal ell 40-1:.1 delt:lgare mcd \'å r hcdcrsord
röra nde i spetsen . Scd an midda gen :l\'nj ulils, vid· 
log pri su td elnin gen , SOlll fi ck e tt in s lag a \' ex il'a 
högtidlighet gcno m :111 \'t'lr fÖI'e nin g som bek t,,\1 
i å re ts tii,rlin g hemförde segern i "tu' ege n s lora 
Iiiviin g, Hiksskölden . Dcl var vär fö rsitt och hell 
eft crl ä ngtade sege l' i denna tii,'ling, och Tön nc s 
Björk ma n, leda ren för denna, begagnad e också 
l iltriille t a ll för el! spänt lyssnand e a uditor ium 
lii mn a cn ko r t men inl ressa nl hi s tor ik ö,'c r Hiks· 
sköld ens t illbli ve lse och dcss se nare öden . Tön· 
ncs ga" uttryck 1'lt si n gliid je ö\'er all ä\'en 
S.A.F. II U h" r s ill na 1l111 ingr:wera t på dcn "ack· 
I'a s il \'cl'sktj tdcn , so m inom parentes bclingll1' ett 
myekct högt ,·iil'd e. Han över läm nade d iircrter 
d c p" is, fö renin gen hem förde ulöver intecknin g· 
en i Hi l;:ssköld cn, nii mIi gen ett mauserge"ii r mcd 
s il\'c rpl ål jiitnte e tt penningpris på !la :- kl' , Vå r 
ord fö rande mottog pli föreningens "iign:lI' s \( öl
dcn oc h uttalade förenin gens lack titl Ujörkmall 
föl' d et Hrbclc oc h in lrcsse, han und er mån ga :'II' 
ncdlagl f öl' genomföra ndet n" denna stora I f,,·
li ng oe h \,ijnde s ig sedan lill BertiII Hönnma rk 
och H. V. J ohansson (Hein iu s cj niil'\':l J'a ndc ) 
so m II:'\. fr :ul1gå ngsr ik l I;:il mpa t fö l' fÖI'e nin ge ns 
[irn oc h ö\'e r liinll l<H.l c t ill dem Stock holms Ama· 
tör Förcn in gs stön e s il \'ermeda lj , ,ril ken utgA t· 
li ll segrande förcnings medl emm ar i gr upp J. 

Hö nna rk erhöll därj ii mte Thure Bergentz' heders· 
pris föl' s in placer ing SOIU sjätte man i den in· 
d h rid uell a W"li ngc n. 

Efter denna högt idliga inlednin g gick nu ord
fö runden :lit för rätta utdelning a" de :l\' med· 
Jemnl;l rn;l under året i Vår ulfil rden , Arspri s
skjutningen och Stock hohns·Tidningens Ri ks· 
s l;:)' tte tii,rlin g c rövra de pri sern a . Det \': 11' en m å ng. 
f:l td slId ann av all :_ dc sIn g, so m "åm duktiga 
s l,y ltar fi ngo :l\' hiimta under ka ulI'a lcrllllS npplå· 
del' och gl:HI:\ tillrop. Och så fingo finaldell ll g:lr. 
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11:1 i the ls mäs lersku pstävli nglll' i fält sk)'lIe och 
s kolskjut n ing kOUl ma f ram och av hiimta , seg· 
I'a l'll a si na miis ta rl cc ken och d c Ö\'rigu s ina III· 
miirke lse lecke n, och de voro : 

J {äffs l .. julnillg: 

M:'is t:lJ'c Y. Z:Ieh r isson 
2. W. Hj u ks t röm 
3. H. \ ' . J ohall sson 

:; hol s " ju I II i II g " 

i\liis la n' E. B.e iniu s 
2. K. HjcllllströllI ., ... . " . 
3. S. Hildesi rand ' ... , ... ", 
4. N. S. Ni lsson 
5. S. Diedl'ich s 

37 II'. 
35 :t 
33 • 

180 II'. 
175 :t 
17-1 » 

172 :t 
1 70 :t 

Så hUI'I':J(les salllfiilll föl' Stlllltli f:H pri slag: .... c. 
Pri s li storna för ifdga va r:lnde tävlingal' \'0 1'0 

införda i föregåe nd e numm er. 

Den angc niim:l sa m" aron unde r klubbl1lils la
re ns vu na oc h säk ra Icd ni ng fOI'l S:l tl C diirc ft cr. 
Ontför:l nd cn u lbJ"i ngade en sk. I (ör S,A.F., hvl 
lade sedan hedersordförandcn. ö"e rs te Rt lan',h, 
som så ofta hörsa mllla r "å ra ka ltelser ti ll S:1I II 

lIlank omstcl', och lack:'de diireft er s IYl'els(' oc h 
fun kt ioniirc r frilm sl, me n dii rjii lll te nita SOIl1 
;.:juri n. go n insat s t ill förcningens f rOIll In :! under 
dell nu sun r l li llii nda lupn:l säso ngen. Till skjul
chefcn Ki ls Hjelmström hnde han tid igal'e öve r. 
liimnal ell pris. skiinkt av den a ll lid gcneröse 
n il,ssköldskollHuil tclcdam oten T hu['c BCl'gc ntz, 
~um el! mi n ne II\' dcn insa ts, skjutchefcn 
/-tiol'! .,· id lI_"agni ng In ' lag e tc. " id årets WvJin g 
om H,kss lw lden, ö \'e rste Rål a ll1 b I,lekade rö r de 
\'än li ga U I'<I , \':\ 1' ordföra nde ri kla t lill hOlWII1 oc h 
belygade so m sa orla fö rr si n gliidj e u\'c r :lt! r,\ 
\'a l'a till sa mman s med de g1Hul a kn ml'''l e l'lla i 
dera s trh'S:iUHlIa li re ts och shllad e mcd att öns. 
I;: a S. A.F . all fram gång f öl' k'omma nde å r. 

Diirert cl' "al' fiill el IIl crn fritl fö l' ,'tll s lags 
r ~.'·:i l och. skry t 01.11 p res la tioner oc h poii nge r fr å n 
la ngl'e IIl1b:,ka hggallde tid cr, :t då vi "nr i Li n. 
köpin g . , . :t, _I';: ummcr du ihag ri liss kvllet:'iv. 
linf:c n i F:i lu n, d å .Jennel som pr is fi ck' Slo~k. 
h.olms.Tid n in gen fö r e t! kVM lal föl' sin pl acc. 
1'1 111{ på 100 poiin g? :t OS". Oeh så för nöj de oss 
trubadm'ell \V re lcnsj ö med så ng t ill lu ta , , ra,'vid 
han btand annal fö redrog en ",r Ala n Bvherg 
skri vcn "isn med an ledning a,· Amaliirs segc l' i 
Hikss kölden . 

Del var - som \',ml igt bland tu ll a löl'e rua 
en Iri "sam till s t:ll1 n in g, men a\'en d en IIltls le ha 
cl! slut. 

Se kl'e lel'aren ha r åte l' bläddra l i gam lll :. rg; ng. 
a l' a" medlel usblad el och fUllnit d Ctl ll referat :,v 
Fårcl/ ingcns {örs l" miisler.'kupS/ävfil/[J i prcd
.~ iol1lJskjllfllil1 f1, som iigd e I'um den 6 ok lohel' 
I !lM. 

Efle!' a tl i medl em sbladel ha rcfercra t hu ,·u(l · 
s l;j ul ni ngen oc h t ill s lut kons lt,tc l'al a ll skjUl. 

chefe n ka pl en Stig Rål:u ub i cxlraW\'li ngc n p:\ 
400 meter ble" t rea med 48 poäng a,· 50 möjl iga, 
('ndast I poäng efte r l :an och 2 ::ln , for tsiilter 
refel'e nten: 

:t 1\lock:1Il 3 e, III. är den na tävling avslutad oc b 
andra o mgå ngen a" :t l\l iistel'skaps lih ,Jj ngc ll :t ktln 
la g:l si n början. Skj u\chefen, som hö r ti ll dc få 
1I1\'"hl:l och så lu nda ä r rör hi ndmd Icd a miis tel'· 
sk"psskjut ni ng'e n, öve r lii mn tl r befiil et ti ll vice 
skj utchefen, " il keo ropnr up!' de ti o i följ a nde 
ord ni ng: H. Lill iesk iöl d, E. Bosl röm , H. \'on 
Hoisi . E . Hessler, A. W a hl s led t. Sli g H!tIa lll h, S. 
Lind q ui s ler, O. "on Hosen. A, Hcssler och A. 
C:y ll cn kl·ook. Enli gl föl' :t ~ l ii slc rskapcl » fa s t· 
s tiilld a reglcr t iivlHs nu mcd 10 SilO1 1 11lu t f C I1\

ri ng:ad ]lreeis ionst:H'la fdn 400·mclc rs h: Ilet 
sal1\l d iil'cfle l' f,.:"t n 300-metel'sval len med S:1II1II1:1 
:m lal skoll mol fö rs\'in ntll1 dc halvfigurcr. Hcsu l· 
blle\ av dcnna o mg: n g hjudcr på övcrraskni ng
"I'. Fdn ni onde pl a lsen har näm ligcn A. HessIeI' 
ryckt u pp ti ll ella , 'Och E. Hcsslc r fn n rj iirde 
p latsen gått upp till a ndra med Boslrö lll , von 
Hols l och Wnhlestedt på t redje, fF" 'de och fc mtc 
plats i nu niillllld ord ni ng. De övr ign fe m h .. fal
li t i s tr iden och r" ,'ä n ta p" l1lii s lc "sk"pe t än n u 
ell • I' . :tQ,'in la essc nlnn s ti'lllcs u pp lill s is ta Il"· 
gö rande stride n . som skall ulkiim pas med tio 
sko tl . avgivll :l p~\ 300 meteI' mol 1/ :1 figur och 
]l:i en tid ;,,' högs t Ivå m in uter. På ku mm and o
ordet eld rassl a r sn,l hbelden , och in n;lIl dc h r:'\. 
minuter na gM I t i.ll iind" ha l' H\';.(öl·a nd ct nå ll s . 
och nya omk astn inga r m cd " vseend e p" (;hu m· 
[lio nhlf{cl s inbördes s tiillning inll·iil l. Del! till sy· 
Iles siik rn scgc rll h,lr med uppn ådd lI 21 5 " oini s 
1')rel\l s ur A. Hess lel's händer :lY han s ofö"synt e 
hrodel' lIled ta ldpinnell - s lii klc n iiI' \'iil's l -
och fil. r vän nen Axel med sina 208 po inl s nöja 
s ig med andra p1:1 tse n. ti nder det a lt löjtnan t von 
Hol s t pl aee r:l !' sig som trea med Boslröm som 
fyr:, och \V:lh lestedt som fcmma med 169 po in ls. 

S. ä ndades S. A.F: s första :t maslersk:lp:t . Miir· 
tcrsky ttens presta tion va" vä l ,'an l belöni ngen. 
O(' h ha n avbi ssadcs ii\'en a" sin :l konk uncnte r,:t 

Som synes h;w programmet li ndrats cn hel del 
under åren. Det \':l r emeller tid in le må nga r 
serl:m Emil HessIeI' gjord e sig be r iill igrld ri t! dcl. 
taga i mästerskapet. Så det va r en värdi g miiste l'
s kyll S. A.F. f ick vid s ill första llI iis terska ps tih·. 
I i" g. 

Gli , 
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Meddelande från 
gevärskjutkommitten 

, lagtävlingen Stockho lm - länet 

lIlcd 20-ul:lnllnlag: "oro rölj:IIHle amatörer ullag

m1 till Stock hotm sla ge! ; H. V .. Iohansson, P. 

N:Wlllhurg. Nilsson och Hönnl ua rk. Det tä\' lade s 

med:.! se rie r luot lO-ringad !:I\'I:I . Nil sson gjorde 

hiir cn god Iwes t:ltion genom sina se d er på 8i

~I() och placc r:H le s ig d ii nlled P:I Ired je p lal s. 

AlI1a liire rnH hade följand e resu l!:l! : 

Ni lsson 87 + 96 183 

Hönn lll Hrk 88+ 91 1 i!J 

1-1. V. JOhllllsson !)4 + 84 li8 

P. Na ulHbu rg = 155 

\":\. ra \' de t re fö r slniim nd a e rh öllo pri s . I en fö re

gåend e b 'alifi ce l"in gstflding med ;; skolt i \'ar je 

SI:-,lIn in g pl:lccrade sig följande på prisplats: 

P . Na ulIlburg 6i 

Nil sson 

Höllnmllrk 

N. Hj " tlll s lriim 

Göteborgspokalen 

6i 

67 
65 

Till denna t:i \' ti ng ha vi inte p:1 må nga li r kun 
Ila t s tiilla upp n. gol h omogen t lag. Dessbiillrc 
ha ,oi , ra r il LlIcra Iyddi ;,; t loltade i :lIldra lagl:i\"
linJ.(:lI·, fil en tii\"lin gen om Göleborgspo kal en ii I' 
ju också fÖ I"l :lgd till de n tid då de flesl. a se mes l-
1":11'. V~'L"\ I:ig hestod a\' följande: H. V. J oha ns
son , P elle N:m m burg, B. J ohansson , N. Lind oc h 
The L"lIl:leniu s. De b. da försln iimnd:l skölo var· 
dcr:l \)3 p:i:ing. so m ju iir godtagbart för d enna 
lävlin <1 men de! m asle va ra d rvgl denn a poiin l! • ~ , J w 

i genom.,nitl , rör alt la gel ska ha en om ock obe
t~' dli g segerchan s. De öv riga s tan nad e me ll an 8-1 
oc h S I och lagpo:ingen ble \" 434. 

Till K8knäspoklen 
hade vi bes\":i rli gt med l:lgs:ulllllansii tt ni nge n ; 

det hle" så go ll som en hell. ny u ppsiittni n g la g
sk"II:LL' de n hiir g. ll gen . Ende fjiirdeklassal"en. 
.). ·i'I1:lgni us. öve rra slwd e IU cd all bli la gets bii sle 

man p: s ina \)0 po:i ng. Thermcni us had e 89 o:c h 
n. .Joha nsson 8i, med a n D. Inge,oall oc h Gyll an
dCI' sköl o sii mre. L:lgets poiin g bleev 421, , rilke l 
inte med förde n:'igon biitll'e pl ace r ing. 

4 

Årets träningstävlingar 
ha bel riiffande dc tre högsta k lasse rn :1 upp\'isa l 
e tt ~ :l nsk!l li,'lig t de lta ga r:lIlla l, medan i kl.a s~ :.! 
de tta va rit obclvd li " l. I kla ss 1 ha r del va nl an
nu siinU'e med 'illge~ 1 delta gare. Della iiI' ytte rs t 
be klagli gt, ly allde les sii rskilt Uigreklass:ue bc~ 
hövcr lii"]jngs,,ana . Till e ll kOnllllan( ~e :\r f~ " I 
lä gga manken till fi,r att intresser:1 m lc mmsl 
dessa kla sse r till de lta ga nd e. 

Ur I"esu ll atl is ta n rör skyltarna s tre hiis ta 
skjut ni ngar kunna "i inle framl.ela ".ågot an
In iil"k nin gsY:i I·1. Skjulchefen ha r \' , sse rll g~ n hål
lit s i" f,':Hume och be laj!;I fö rs ta pl:lt se n l kla ss 
5 11I~d:lLl fön-c vicen Brundin be lii ggel' S (lIlIlIl:1 

,;I:lt8 i Id:lss 4, men dc.! ii.1" ju il:~t e. så Ill iil'k\"ii~'
dig \. Dc SO I1l ej delt ugll I tre bl ~r lln ga.l'" hl.~ s ig 
sj ii lva a ll s l,y ll:1 , ly de lta ga nde I. Ire a.~ · f~.r~ l<l 
fö rul siillnin g för pl"i s i denna tiivllll g. Ha r folJel' 
nu en uppsHillnin g p. sam tliga S0111 de lt agit i 
min s l tre n" lii\" li ngar n:l : 

J(l(/ s.~ ii. 

l. N. HjelmströlIl i 5 ii i2 = 224 

2. B. Rön l1l11ark ii n 7:1 = 223 

3. H. V .• Johansson 75 i5 71 = 22 1 

4. H. Axen 72 71 67 = 21 0 

5. A. Mossber l:;: 70 71 67 = 208 

6. s. Died r ich s 65 71 i 2 = 208 

;. I{. Sidenbladh 73 66 65 = 20-1 

8. J) . In ge\'all 68 67 66 = 201 

R. 1). In ge\'all 68 6i 66 = 201 

fl. Il. J ohansson 67 62 i2 =- 2(1 1 

10. A.. Gyll:HHl er 61 50 6i = l i 8 

J(f(l ,~.~ ,. 
l. G. Bru ndi n 71 i3 i l = 21å 

2. J . ~ Ia g ni u s 70 71 68 = 20H 

J. S. Hild es trand 70 -o ,- [)2 = 2114 

4. H. Roll liS öG {iS = 202 

5. E. Thor 68 Iii 63 = I!IM 

6. s. Berlz 61 5i 6 1 = l i9 

7. I. Hjelmslrölll 5 i 58 [) 1 = 176 

8. c. Hull s tröm 54 4i 60 = lö l 

/(/ass 3. 
l. P. Berger 59 i3 iO = 202 

2. A. Hydcn 59 63 70 = 192 

J. L. Sty ffe 67 63 60 = HlO 
4. T . Nil sson G4 62 1)2 = 188 

5. E. Sven sson ro ,- 66 a9 = 187 

6. E. Lundcn 61 a3 56 = 170 

/(/ass 2. 
l. $. Svedenu! a9 :n 67 = 163 

An l:t1cl d('lla g:uc SOI1l skjutit mi n s t en tii,'lin g: 

I{lass 5 19 

1,llIss 4 15 
1{lass 3 12 

I\I:1 sS 2 3 

STOCKHO LMS AMATIJR FORENINGS MEDLI::MSBLAu 

Hal - Trick 
gjorde N. S. ?\ilsson i å rets tre stående tii \" li nga r, 
då hnn i å re t s s isln d en 26 september u pprepad e 
s ina segrar från de båda föregåe nde. Hes ult atet 
n u' inl e lIl:irk\":irdig t , 41 po:ing, men när in gen 
skö t l1I e/":\, räckte det ju till. Nil sson har lev i på 
sin jämnhet, men att result aten 41 ---1 2-4 1 skut· 
le ni cka till sege r i s:untliga t:ivlin ga r "al" ha n 
mes l sj:"i lv rörn\ nad över. I d en sista tiivli ngen 
VHr d eltag:lIIdet betydl igt m indl'e :i n i de båda 
föregående och resu lta ten inte över s ig. De biis ta 
hade : 

N. Nil sson 
H. V, ,Joha nsson 
A. Gy ll:mder 
S. Diedri ch s 
D. In ge, rall 

SQl II segra re BH-8 ut gick alll så: 
J . N. Nil sson 
2. H. V .• Joha nsson 
:1. A. GvllHnder 
4. S. Dfcdrichs 
5. B. Thel"lllae niu s 

41 
39 
38 
36 
36 

42 + 4 1 = S:1 
40+ 39 = i!J 
38+ 36 ~ 74 
37+~H} = 73 
4 J+ 32 = i3 

l ag- och Handikaptävlingen 
d en 17 ok lober gynnades av s in la nde "iidel', 
" arför en IHl got större an sl ulnin g kunde ha "'-IIl
lat s ii n vad SOIU nu "ar fall e t. De t bl ev doc k 
fu lla !l la g e ll er prec is SOIll förra å r{'!. Som van
li gl Lllotsllgs lollnin gen mcd största intresse, \"il
ket d oc k n. gol smlnal efter det lag 2 h0l'l ollats. 
Det förs tå r ni oc kså, när ni hö r n:UlIllen Nil s 
ö s tberg, H. \ '. oth HönnIHarlL Del sk ull e bli 
usln gbul"l , och e n I'es ignal io ncms s uck s teg lI l" f1e· 
ra bröst. Vem skull e inte \"elal v:lra med i d e t 
la gel ? Ha ndikal'en skola \' issedigc n vara CII ul 
j iim nand e f:lk to r, men nam n ii I' namn . Ingen 
l{a v dock s l:l ge l föl'loraL De flesta såg mål med 
\"e tna ut men hade s\"å l"i gheler alt bes lih uUl H 
s la gord ni nge n, ly :1 11 laklikskjuta lllol S. d :HHI 
gossar som i la g 2 fö refall e r inle v;l ra ell bU
ordnad sak. 

Fö rfalla ren hiil":I'·. lyviil'r :n' sju l, dom förhi nd
rad all sjiihr d e lta, m inn s med nöje fj o lål"Cls lii,,-
1i ug, d :ir han och hnn s kamra ter i laget hade en 
roli g och s pii n nande stu nd , i vilk en taktiken en
li gt refera tet (rlin nä mnd a tii"li ng firade Irium
fe r . 

Men SOIll sagl, del r iicker inte end as t alltid 
med laktik. Del fa nn s emellertid nu el! oc h all
nat lag, so m "i lie a s pirera på en OUl inle förs l:l 
sll d ock god placering. Nligl'a tyckte la g -I med 
Gerdeliu s och \Vi lle Hj u kström, pojk!1f som in te 
s:ic kar ihop "id förs ta s löt, ha cha nse n, ehu ru 
de h:ule en tredjek lassa re i sill lag, och '-"'e n 0111 
han VtU en efter f6r hå llandell:l hra sky ll s~l , rar 
ha n givetvis orutinerad i de högl'e s liillnin g:lI·ulI . 
Hans handikal' ":rr j u förstå s bra ! S~ fann s la g 
7 med David In gev:dl , SOILl i fjor vid de nn a 1:1\"
ling ,'äck te senS:1tion Illed s in höga pO:ing, oc h 
Bengt J oh:lIl sson , SOHl yisse l"li ge ll ha rt mMtli;.: 
j"1" :"I mgå ng i år Hlell doc k kan skj ul:1 bra, nii!" del 
,'iii s ig. De hade oc kså en lagmedl em med /Jod 
hantlil,ap. Vid :lI'e Iyckl e nog Thel" m:l eniu s alt 

ha ns J:I S, nr 8, inle "a r hell ul an eh:1I1S, ly han 
hade förre a rbelskamra len och s tad igt uppfttgå· 
end e sky lt en Henry Boll i s ill I:lg. Holger Lens
trup som tredje man V1U' dock elt fr ågetecken . 

Seda n lagen fastställt slagordnin gen gick l ä ,'
lill~en raskt lindan. östberg vur förs te IlI:Ul i 
de t uppmiirksamlllade 2 :dra lagei och hun bö r
j:.de också med en 46-a. Bengl J oha nsson i lug 
7 hade 45 l1l edn n b g S:s Lens trup ge nom s ina 
h '. elt or i s t:'l ende fi ek nöja s ig med Ill er:l blyS
S:l n1l11:1 37. I :lndra se r ien blev Gerdcliu s bäs t 
på 46 och då han had e de l l"i k li ga hand ikaptill
liigge t ko m han upp i id eali skn 100 p. Be ngt J o
hansson nådde t rots s\'ng:\. 39 ock s ~i t OO, men 
båda dessa hle"o s la gna av ö s tberg, so m nådd e 
10:t In te U1~r cl,el ,11l gö ra ål lag 2 ! Gm'd ell och 
~ I agni u s i la g I rcs p. ö kOlllm o d iimiis t ]I:i s l,:q)
liga 98. Lcns lt·up sköl bra , ti lls han kOlli upp i 
s l:i end e, diir han darrnde in s in:1 ohlig:1lori s lw 
ettor. 

I andr[1 olll g:'l ngen spiinslade H. \' . upp p. 
vallen fÖl' lag nr 2 och all inte de t la gets posi
lio n sk ull e fö rs:imrns ge nom detta \":11' gall ska 
k la r \. Han in ledde också med 4(}. Holl sve k inte 
sina k:llural e rs förtroellde m ed s in SCl"i(' på 45, 
Ill ed :m i:de la gels Hull strö m bÖI"jade litel svagt 
i ligg:mde och r ick noterat 3i, vi lke t sk ull e visn 
s ij!; bli ödesdigert fö r lagets segerchan ser. Hilde
s tr;lll(l. som i fjol "ar llIed i det scgnmde lagel 
och d:irför vet, hur vik ligt de l iir med en takti sk 
pl:llI i sdda na h.-u· silualionel', hade reda n från 
hörj :lIl Iyeknt s ordna en del:llj i denn a. niim Iigen 
:111 I ~ t:1 s ig lolla s in i In g I (lag I iir j u d oc k 
Ja1:; l , iiven Olll de t inte segra['~ ) Hans nll sta sleg: 
va r at! börja med 5 fyro r i för stn se r ie ns li gga n
d e, (' II snk. va rs e\"ent ue lla fö rlj:"in s le l' 1:Il{karnr:l
Ic r na in te synles lI]Jpskn lla IIl CI" ii ll högst i f Öl"
h:'lll:md e till poiin gen. Trol s de ra s gny hes löl han 
doc k fu ll följ a sed en so m den påbörj :l ts, fö r vi l
liCt del dock knappast behöv ts någon jlbn, ly 
i de högre s liillnin gn rna regle ra \' s i ~ s, dant f:Ll, 
l is l" ll\O s ig sjii"'\. 

All l nog, H. V. fort sa tt e med god:1 47 , Lllcn HolI 
följde hon om so m en sku gga med (' n sed e pö 
46, V:ll"i ge ll om han förde sill la g upp lill ,lndra 
pt.lt s, 5 IlOiin g eft er ledand e la g 2 p- :.!Oli. Som 
tredje la g I: g nu -I på J9H, vareft e r fii ljde la g 
i resp. lag I på 196 oc h 195. Endas l ell unde.r
,'e,'k kund e nu beröva lag :.! de n åt rådd :l segem, 
och under verket hö ll ock så på all handa . Man· 
nen som höll på aH ås tadko llILIla flella ":11' vice 
sk j utcheff.> n David Ingc\'n Jl, vilken in ledde tredj e 
omgå ngen med en ":icke r 4i, dagen s biis ta . Dli 
hans hn ndi kap d essulo m ":11' 4 mera lin h uvud
konkurren ten Rön nmarks. s iste 1I1l1ll i la g 2, h:l· 
d l' de lla lags rörsprång, nii l" s is ta se r ien åters tod. 
redu ceral s till :1 poäng. vi lket nalu l"li gt,"is ":11' 
111.,·d,;e t nog. 

Hön n lllark är CII koncen trat ionens Llliis tare oc h 
siiljcl" s ig al llid d Y1" 1. Ha n fi ck i ~lIIdr : 1 ser ien Iv. 
rö rargli g-n fyrol" i li ggande och förs pl"å nget \'1Ir 

i rcn li tcten nu återhä m tat , I)' In geYidl s kiit fem 
,"ila . Man , 'iidmde cn sen s:llion. I kn iis låe nd e log 
HiirlLlllHLl"k ige n de t fö rl orade, d å ha n hl oll sköt 

5 
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bOl'l en poiin g. m edan In gc\'all blc\' av dem !(' II~ ~ 
Ståend e V:11' nu kvar. Nii .. Hönnlllark f:llt .,+:.1, 
an sågs inte In gc,,;dls cha llser stora, d:\ han Im s
Ie skjul :. fullt rör att segra. i\len han hade hr:. 
IIc ,'ver och del bl c,' siikr:. avfyrin ga r med I'{'
Miltal 5. 4, v:lrlllcd de blida lagen nådd e Sa~llnJ;1 
poiing, 304. I sådana fall segl':'!' lage t mcd hogsl:l 
skjulna IlOiil1g. vi lke t hl g :.! hade. 

Inför d en na strid bl eknade d c anrl ra lage ns 
föl' en plat s i so len . Lag 8 med, Thcrl1lacn ius. 
SO Ill sköt jiilllnl , g ick upp på tredje plats. Ill cfl. :t ll 
la g 4, dii .. \Ville Hjuk s lröm va r s lutlI1:III , flc!{ 
S:1II IIn :l placering SQ LIJ la gnU1lll'c l. 

HBndikBplävlingen j stående 
vidtog oll1cdc lbaL'l rn ed 22 dell:1 g:u'C oc h hh~\' ell 

karl aHiiI'. Till andra omgånge n gi ngo Zachris
su n. Hildesira nd , Lensir up. Hol l. Diedl'ichs, N. 
Hjcllll!:>trii lll , Will e Hjuk strölII , Gardell , Hel lbe rg, 
Brund in. Axell oc h Thor. {,ardell och Brundin 
h:Hlc hlld a i :Illdnl olllgll.ngen fe mcttol" och d ess
utOIll gin go HjukslrölII och Roll vidare. G:u'd ell 
slogs ut i niisl:1 omgå ng, medan de tre öv riga 
sköt , 'a r s in fyra . I\,,:u' val" alll så Brundin, en 

gosse so m har cn miirkyiirdiJ.: fö rmåga att h : 11:1 
s ig i toppen )1: d essa tävli ngar. Hju kslrölIl. som 
inte heller springer fr å n y:tUen, förrun de t iiI' 
nödYiindi gt, sa lllt HolI , "ilken vi ska följa i furt
siittningen . Brundin ut gick. inte o\"ii ntat , SOIll 
seg r;l rc U t· dcnn a ~I ,.jd gC tHH)l <lit fullborda si n 
fina se rie !lIed en felllllla, Ill Cd itll Holl fick nöja 
sig med en I\" :'t:t och Hjukslrotll Illerl en blygs:ull 
nolla . Gratt is Brundin ! 

Nu hu r rade s del för seg rare och diirefl c r ut 
delade ordföl'anden .Jarl cxl ra pri s till ti e tv:i 
bä s ta SkVIt :tl'Il :1 i vflnlera lii\'linge n . I l:t glii \' lin g
en tillföilo dessa de biisl;! skyltar so m inl e \'01'0 
i \'i lllHlud e lag, niilllligen Bengt Hjelms trÖlIl . (d en 
sell .u·e rör u l( Genleliu s inte \":Jr niirvarande \" id 
pl"isutdel n illgcn. Han får dock hiimta ett sådanl 
h os r<.' dakl ören , 0111 han s löter på ) . I st ll.ende 
segmde, SOIl1 rör ul nii lllllt s, Brundin mcd Rull 
p. a ndra plat s och hiir ble" dc t allt så Hjukslröm 
och Gardell, som fi ck mottaga extra prisen. 

Oc h mcd dessa lti\"lin ga l' \'a r t:I\'lingssiison gen 
avslut ad för i ; r . 

Hur lage n och lagmcdlemmarna skötte sig, 
framgår av fö lj a nde uppsiäilning. Siffl':lII i and

ni kolumnen H\'ser sky tten s ha ndikap. 

ö s tberg 
2 H. V. Johansson 

Rön n nIar!, 
n . J ohansson 

7 Hull s lröltl 
D. In gevall 

6 

89 14 103 
9:1 10 

89 fl 
84 l (j 

76 20 
fll 17 

to3 
98 :10-1 

lon 
9(; 

108 au.J 

H. LCll slrup 
$ Roll 

Therlllacn ;us 
Gel"d eliu s 

-I S. HjehnströlII 
W. HjukslrölII 
G:mlcll 
Hild cstrand 
Di edrich s 
i\I:l gnu sso n 

:\ N. Hj el lll s lrörn 
Y. Z:lchri sson 
.1 :11'1 

!) Thol' 
I. Hj chu s tröm 
1\la gniu s 

Ii Hyll en 
Brul1din 
.Icn nel 

5 Uurman 
Hellberg 

i8 15 
91 1 i 
88 10 
88 12 
79 20 
86 12 
81 17 

82 15 
82 13 
74 17 
8G II 
85 13 
84 10 
i7 15 
SO 18 

83 15 
74 18 
81 12 
75 18 
70 18 

iö 12 

Höstens fältskjutningar 

93 
108 
98 1~m 

100 
99 
98 2\Ji 
98 
97 
95 290 
9 1 
9; 
98 28& 
94 
92 
98 284 
98 
92 
!l:l 283 
93 
88 
BR 2MI 

inl eddes den 2& seplember med t~iyling för kla s· 

ser na 3- 1 uppe "id Norr\"ik en. rad hetriirrar 

amatöre r \';tl' d eltagandet hela Ire 111:111. Erik 

S\'ensson i kla ss I sköt bra , 22 LrMfar, och s log 

därmed sin fader sli pass grundligt, all han skul

le blivii s lllMt förmögen , 0111 hiln ku nn at förlll 1\ 

s in fade r in gå s:unllla vlld SOIll d et berömda "a

del mell an Fl"inwn och so n en gån g föl' n1\gra 

M sed:ul. 

Besu llai : 

"':tss H. '1' . Nil sson 

Kla ss l. E. Sve nsson 

Klasserna M-2 

I il II'. 

22 , 

hade fiilt sk jutning den 10 ok tober pö. norra de
len :1\' J iin·afälte t. T ii,'lin ge n kan betraklns S011l 

IUcde\ sv:\r, då mä sterskn)lsfordrin gcn stannade 
p:1 20 tr. Målen \'oro: l ) helfigur, 480 m., 2 ) 
tredjedel. 300 m. , 3 ) kvart , :lIlkn :. . 220 m., 4 ) 

hu\'udmll.l + å ttondedel, 160 m. , 5 ) hein i pro
fil. 400 III. 24 a ma löl'e l' d ellogo. 

V: I':l s l'y tta .. i kln ss M lyckades mins t bra, 
med llll Hol l. so m nu tug s in för s l:1 fiilt sk)' t1e· 
t:tlll"ik, oc h Nils Prim:Hl i kla ss 4 hade "ardera 
23 Ir. L:t gel had e en med ellriiff P~I 20.20 och 
placerade s ig jii.mte \';atnJ"inu, med S:1l1l1l1:t po
iin g, på plat sc rna 4-5. 
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Resullai : 

"lass 1\1. H. V. J ohansson .....•...•.... 22 
H. Frilllan .................... 22 
Y. Zn ch r isson .. .... .• . •.•.... 20 
A. G)' I1 :lIIder .........•... 20 
T. Wnll selius .... . .. . . • . ..•.... HI 
S. lJi edl'ichs .......• •.••.• .... 19 
G. nrulldin ............... • .... 18 

Kla ss 4. H. Boll ( tallrik ) .... • ...••.... 2:l 
No Primall ....... .. . ,... . . . ... 2a 
S. Hildes trand . ..... ,......... 20 
S. Hellberg............ .. .. .... l !l 
A. Byberg ........ .•..•. .. • ... l B 
I. Daumhach . . . . .. .. .. . . . 17 
J. Ma gnius . .. . . . . . . . .. . . . .. Hi 
N. Hel in ... .......... 14 

Idnss 3 deltog en IIHIIl oc h kla ss 3 Ite Illed 
s "ag:1 res lllt:lt. 

Den 24 oktober 
, ' fII' del :\te r fiiltsk j utnin g för kla sse rna 3- 2 lIIed 
lika uselt deltagande som den 21i september . I 

klass :\ had e Evert Sven sson 1-1 oc h TOl"slen 
Xilssoll 12 II'. 

I T yre.töferrå"gell gick den 1-1 nO\'em bel' fU'els 
s ist:t f tillskjutni ng. Det "al" nya ma l'ker fÖ l' 
stockhol maren, och man mölle rl iirfOr upp UIl

d er s tora för\'ä ntnin ga r. DinuuH och di s försvå
rade emelle r t id s ik ten och de t bl ev diirfiir korl :1 
hå ll med s lll å mM, so m \'oro: I ) 1/ 6 n gur, 165 
m, 2 ) hund i f l'onl , 165 m , 3 ) :l\'~k urc l cirke l· 
11,,1 III' 2, 230 III , 4 ) hel figur, rygg. 365 m . j } 

p .. ec.-tavla, prick avs kuren , 230 m. Imiist. ende. 
H. V. J ohansson fick hii l' iintJi gen niisl:1Il en 

fulltrMf. då han n ådde 'tredje plals med 2X 
Iriiffnr, diirm ed siil, l'll nde ål s ig den tionde oc h 
sisl:1 lt\" årets D. N.- polwl er. Bengt J ohn nsson \":1 1' 

dock \'lir överra sknin g denna da g. dl' h:lJI nådde 
25 Irii rr:u·. Han lwr hiltill s inle visat n:l gra spe
ciella anlag för fiiltskytte, men de ha kan ske 
leJ:::tt "iii dold a. rort siitt Bengl ! SO Ill helöni ng 
f:'r ha n dagens , tallri b. 

no GyllenS\'iird var ut e och uppfyll de miisler· 
"l kapsfordrin gn rna, SOIll bl e \'o 21 t l·. 

Resultni: 
Klass 1\1. H. V . . Joh a nSSOIl 

G. Brundin 
B. Gyllen sviird ......... . ... . 
Y. Zach risson ............. . 

J\I:lSS 4. B. J ohallsso n (talldk ) ..... . 
J. l\la gni us .......... ..... . 
S. Hildest r:lll(l ............. . 
N. Heli n 
H. Boll 
P. HeJl s ledt ........ . 
A. Bybcrg .......•........ 

28 II'. 
23 » 
21 :. 
18 • 
25 » 
2:1 • 
18 
17 :. 
t 7 » 
Hi » 
15 :. 

Vid Förbundets prisutdelning 
d en l !) november erhöll AIII:IIöI' förbu nd ets se
l'iepl'i s för skol skjutning. H. V. J ohansson fick 
SOIll be löning för sin 10:depl:l cel'in g på riiIL
skjutnin ga r under åre t a\'hiillll:1 en D.N. pokal. 

Sedan korten f rån förbllndss kjulllin gen d en 
t2 sept. nu ii ro tillgiingliga . • terge vi h:lr nedan 
de biiUre resultal en från denna . 
11/1 u/I(I.~ kju t 11 i IIg : 
J\l ass !j. H. V. J Oh:lil sson ............... . 

Hönnmark 
Diedrichs 
Ikunll st röm ... ...•........•... 
Reinius ....... " .. • .. .. ... ..... 
Nilsson ...........•............ 
Th el"lllaeniu s ....... ... •.. . .. .. . 
G. Ing,,""" ... .... . . . . .. . ..... . 
A. Mossherg . ..... , ...•...• . ... 
Y. Za chri sson ...... . . . • . . • •.... 

Klass 4. T . Wanseli us .............•.. 
1 .. luliS 2. B.- Lindq\"i s l .......• , ... • .... 

G. Ber tz ... .........••...•.... 
1 .. lass I . O. Sjöbcq; .. . .........•... • .... 

F. Tillbom ....... . •.... .••.... 
E x l raf(jvlillg: 
I\I:I SS 5. E. r.erdeliu s 

75 
75 
74 
73 
73 
72 
72 
;0 
;0 
70 
66 
72 
65 
77 
7G 

54 
N. Lind ........... . ...•.•..... 52 
H. \ '. J oha nsson ..... .. . . .... ... 52 
Beinius .. . ................ . ... 5 1 
Died richs ............... • . . . ~O 
Thel'lnaeniu s .................. 49 

I\lass 4. r. Jarl . . . . . .. ......• .. •. .. • ... 50 
J\la ss 3. E\"e rt S"ensson ................ 52 
l\Iass 2. D.- . LiIHitp' is t ................. 40 

Spegel över gevärsskyttet 1948 
BroIIsmärke: 
n englsson. A. 
Uergq"i s l, C. G. 
Björl.:lund , T. 
Bonthroll . G. 
Gcijcr • . 1. G. 
Jonsson, Il 
Larsson. B. 
Lindqvi st , S. 
Magnu sson , B. 
:\Iyrin , r . 
Nygren , T. 
Bose n, ':Il. 
Sjöbe rg, O. 
Söderbe rg, U. 
Tillholll, F. 
Åström, B. 
Silvermärkr: 
Andersson, B . 
Andersso n, L. 
Balllnh:tch. Th. 
nenglsson, E. 
Berg, B. 
Bel'lz, G. 
CuJl , B. 
Forshell, C. E. 
Hamlin g, B. 
Lindq\'i st. B. Å. 

45 22 -- 28 
~7 46 44 28 
43 

25 25 
50 

23 22 
25 24 

48 
48 

49 

49 24 24 2!J 
50 41) 

24 24 23 23 29 
24 24 24 24 30 

47 - 46 
~5 45 

47 45 
22 -

28 
28 
28 

24 - - _ 
50 50 50 30 

2~ 23 23 23 22 22 30 
~8 48 24 25 29 

50 49 48 29 

49 48 47 30 
4; 
47 4~ 44 27 
47 ~i 45 
47 ~6 
44 28 
49 45 44 26 
-l8 n 44 
47 45 
48 47 46 28 

27 

29 

26 
29 

27 
28 

30 
29 
29 
28 

29 

28 

27 

27 

27 

26 
27 

?" -. 
27 

29 
27 
29 
27 

28 

27 

25 
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Rcit, H. 
S:mdin, I. 
S\"cderud , S. 
GlIldmärke: 
A!llto. A. 
13crgcr, P. 
C!l rl sson, C. 
Ehn, H. 
Gut kc. P. Y. 
Lund en, E. 
:"o/ilssOll, T . 
n"den , A. 
Svc nsson, E. 

.-f r l l/l.~lllä,.",(': 

Axcn, H . 
Baumb:lch. I. 
Hertz. S. 
Bli x. H. 
Un,nd;n , G. 
Urun nströlII , N. 
BUI' lIl : lI1. B. 
Clnuscn , E. 
Dicdrichs, S. 
Fdman, H. 
Fl'im:ln, N. 
Furuskog. V, 
Gardcll, n. E. 
lic('dclius. E. 
Gyllflndel', A. 
Hcli n, K 
Hcll berg, S. 
Hell s tcdt , P. 
Hildestr:md, S. 
Hjc llll s tröm, I. 
Hj ellll ström, N. 
Hjukst rölII, \\' . 
Hohnhc rg, Q. 
Hull st rÖIll , C. 
l'lu ll, Q, 
In gcvall, 1), 

In ljcvall. G. 
,Im' l. I. 
J cnn cl, E. 
,lo l1 :lII sso n, B. 
J oha nsso n, H. V, 
J oha nn esso n, G. 
Lcns trup, H. 
Lind, N. 
Lo\"eniu s, N. 
Lundberg, H. 
Mtlgniu s. J . 
Ma gn usson, E. 
Moss berg, A. 
N:wll1bu l"J:;,1'. 
~aumburg, r. 
Nilsson, N. S. 
Ilciniu s, E. 
Boll , H. 
Hy berg, A. 
n ö nn lll: lI' k, B. 
Side nblndh , 1\. 
S\"edill , S. 
'l'h al11 , P . 
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.' -o 
.J..I 26 

<6 

9' -, 

"9 46 45 29 2!) 28 
28 

46 45 45 2R 27 21 
28 

.. 7 46 46 29 28 28 
23 27 

"5 28 28 
9--, 

47 47 46 :~(t 29 21) 
48 45 44 2\1 28 27 
.. 8 43 43 
43 
4[) 44 43 2~1 28 28 
48 47 47 29 29 29 
"5 44 43 29 28 28 
45 "5 43 
46 46 45 ao 29 28 
49 47 46 30 30 28 
'u 44 43 29 28 27 
.. 6 .. 4 44 30 30 28 
46 45 43 3U 28 28 
.. 7 47 46 30 29 27 
47 46 30 29 28 
.J.4 27 27 
47 46 46 29 2!1 2l) 
44 43 43 27 27 27 
47 45 44 29 2~ ~7 

44 43 43 28 28 27 
49 48 48 :w 2!l 2H 
41l 47 46 30 30 :10 
45 
4R 44 43 2!l 28 28 
4-1 44 44 2H 28 27 
"7 47 47 30 30 2!l 
48 47 47 29 2n 2!l 
46 46 .... 30 27 27 

30 
48 46 46 30 29 2n 
50 49 48 30 30 311 
45 43 43 28 28 27 
47 46 44 29 29 28 
47 47 45 30 30 30 
49 45 45 302M 27 

9 --, 
48 46 44 30 29 29 
,Hj 44 .. 3 
47 46 46 2n 2!l 2n 
47 46 
49 47 45 
"!l 48 48 30 30 30 
49 47 47 30 ao 21) 
47 ·46 45 29 28 28 
"8 47 43 30 27 27 
50 48 48 30 30 2\l 
48 46 46 30 ;10 211 
43 
.. 8 46 46 :1O 21l 2!J 

Thel'1\laen ius, B. 
Thor, E . 
\Va nsclius, T . 
Wl"ctensjö, F, 
\V"a nl::c, G. 
Zachrisson, Y. 
ö st lJcrg, N. 

.. 8 48 48 
49 47 44-
45 4:l 43 

4. 
..6 46 -tU 
48 47 .. 7 

Mäsfarkompetenser 

30 30 
28 27 
2!) 28 
28 

30 29 
30 29 

30 
27 
28 

29 
29 

h a fö r Mct full gjorts "\': H. Axe n. N, Brunn· 
strö m, E, Gerdelius, S, Hell berg, N Hjelmström, 
D. In ge\'al 1, G. Ingeva ll, B. J ohansson. H. V, J o
hansson, N. Lind, A. Mossherg, N. S. Nilsson, E. 
Hci.,iu s, B. Rönn ll w rl" 1\. Side n blad h, P. '['ham , 
B. Thel'l11:1cniu s, V. Zn chris son och N. ö s tberg. 

E\'c n!u clla :l llllliirl, t1in ga r Ill ol ovtln s tåcnde 
spegel torde SJllIl' :'l s l m ed delas till skjutko lllllli t
lt n s sc1O'c tcral"c in gc njör Bengt J oha nsson, tel. 
60!l2 78 ell er . AGA » 124 . 

l\ orps l_yt ta l'. 
HCI1l \'iil"J1smiin uch 
skvttar tilthÖ I':lnde Bcfiilsutb ildningsförbundel 

\'ilk :i under t'tret skjutit ett mindre eller s tör re 
a utal skoll linder sin triinin g eller utlJildnin g 
bedja s på d ct (,lI l rägl/oste :1 11 omedelbart Illed· 
del:4 tlelta per telefon till skjutkolll lllitt tl ns sek re
ter,lI'c ingc nj ör Hengt Johansson. Se under Spe. 
gc ln ~ Statist ik cn skall nämlige n föreligga k t.~r 
till s lutel ;I\" dccce lll bcr må nad. 1 sy nnerhet ga l
lel' delt a Uppl'''!' de som inte s l,j util mi ns t 50 
skott p. förenin ge ns fiillskjuln ingar eller på 
lI:ln;ln. 

Spor/skylle 
Fiireni ngclI s IlIeJlClllll1ar ha Illed ökal in tresse 

iignat s ig :11 spo r tskytte - främ st då med a rmC· 
gC\'iir - linder d ct g:lngna :1 rlJe ts:"t ret.. St\lund:l 
hnr ~H' rie l i i vli n ge n - en 1/ 4-mntch va l"J e munad 
u nde r S01l11lWI'CII - i slod genomf<ir ts :l\" 14 

sky ttar inom fiirenin ge n och böl' motivcra en 
fö j'hoppning 0 111 :1 11 :'\. Ierviixlen p1'l spo rt skyttc
sidan s l,a ll hli !i llrt'edssliilla nd e, i vad a\"ser HI'· 

mcgevii r . 
För fl'i gee\"iirssky tte t u tgo r "apenfrågan -:

m :tn hör kanske också l ill iigga tid s· , anHllU Ill· 
tiOIl S- och markörfråga n - ett sli pass bes\'ii l'
li gt (dyrbart ) problem, att nwn tyvän inte kan 
r ak na mcd ett I11Cr:l allmänt detl:lga nd e undcr 
de niirmnsle li ren. Under årel h !l ocks1'l endast 
dc mera »gar\'nde» skytta rnH som red!ln löst WI
pcnfråg:lI\. d eltagi t i tä vlin gar. Ur resullatsyn. 
punkt k:1n följande noteras för t'tre ts sportsk)' lIe. 

I serie t:I\'lingar p:'\. !lrmcge\"ä r ha flera goda 
indi vid uetia res lli lal uppn li tl s. men på grund a\" 
besliilllmclser n:l fÖl" lage ns sam ma nsii ttnin g -
enda s t en A·klassal·e i varj e lag - ha r före ning~ 
en f It nöja s ig med en 13:e pi nce rin g i den hli r
d~l l,on kUl'I"ens. som la ndets <ivr iga före nin gllJ" 
hjud er. 

Vid D1\J fÖ l" Stockholm i \"lIms nåddes en del 
h !":! pla ce rin gar på arlll egevä r. och vid son~ .lIl a 
rCll s SM-lii vting-:l r s l,öto N, NH umbu l"g och Honn· 
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llw r k utlll iir kt a 5 ~ 3 respekt ive 5 17 poiin g i 1/ 2 
11l:,tchcn . Oe bel ade hiirige nom 2 oc h 3 plat ser. 
na. Vi s ra tuler:l ! rid S:lInm a t:i\' lin l:( sköl N. 
:"Ila ulllburg mcd fritt gevä r fin a 1089 poäng och 
tog 4 platsen i sa mman lagd poilng. 

Det ka n s: lunda konstateras all året icke \':;II'i t 
ulan framg:'\.ngar, men trots dess:l ha r anta let 
erövrade skyttem51"ken var it mycket bl ygsamt. 
Detl:1 be\'iS:lr ka nske också, :,tt markena ii ro 
s\". ra att erövra och ntt ett e l'övl'a t milrke ut gör 
eH goll bevis pt't skj utföl"lll:.'tga. Då alla »Allla
töre!'», en ligt god sedvänja. "äl bered :1 sig för 
v:lpne ns skick lig:1 hante l'ande. 51' dct alt hoppas, 
a ll dc SOIll u nd er å rel hö rja t med spodsk)' lI e 
skol a h]i \':1 »Miil'kesmillU undcr dct kOllllll:lndc, 
sa mtidigl S0111 de bö .. intressera alll fl cl'[l nybör
j:Il'(' för dcl liil'o l"i ka sp-OI't1; ky tt c t. 

Viii möltn, spor tsky lleent ll sinslc l" :U· H)4!). 

N. v. 

Dir. H. Kjel/ers 
va ndrin gspr is i fält skju tnin g ha l' fö l' :'\. ret e('ö\"

I"nls :1\' H. V. Johansson. 

Gåva 

En a\" föreningens med lem mar , direkt ör Ge· 
o rg \Vrange. har skä nkt etl m;luscl'ge \"iil' att 
uppsliillas som pri s eftel' styrelscns f:(0 tt f in n!ln
de, Hed er och tack ! 

Tävlingsdagar vintern 1949 

JallunI"i 16. 

» 30. 

fel)!". 12- J 3. 
» 13. 

",,,,., 6. 

Fiilts l,j utning för kl!lssc rna \ ·el.· M. 
SIridsskj utnin g rö r des1;a kl asse r. 
Fiiltskjutning för ldasserna Vet.·1\ 1. 
1\1 iis terskn pslii \'1 ing. 
S. M. i skid fii lt skj utning i Umeå. 
Fä lt sk jutning föl' klflsscma 2 o. 3. 
Fiiltskjutni ng för klassern:l 2, 3, 
Vc!., 4 och ~1. 

~ 20. Fiill skjutlling för klasse l" n:1 2, 3, 
VeL, 4 och :'\ 1. Stridsskjut nin g föl' 
Hemvii I"Ilsgrll ppe r. 

» 25. Stock h olms Fiillskytt ek: f S lih·ling. 
» 29. Förbundets å rsmötc . 

Meddelande från 
idrotfskommiften 

Simtävling 
:wn III. a\'hölls den 12 oklober i Cc nt r:db!ldet, 
\"arv id föl·sta pri s erövrades :IV Ni l1; F'I'im,m, SOtH 

avfiird ade striickan på G minut er, 24 ,G s. 

Höstorienteringen 

de n 2"/ 111 had e sa mlat 9 morgollp iggn Amatol'er, 
S0111 kl. 07.15 p:'\. bu ss fmk tad es ul till skidfr:i m
jalldets Weda och Rydboter rii ngen . En kriiwmde 
hana p:'l. 10 km. med ö konI1'01ler utgjo nle da
!:Cells nöt a lt k niic kn, sa nlIlla allts. rör de sp:in. 
st iga yngli ngarna som GO-å rs~oossal'na i ve tern 11-

kla ssen. De sena re Mnj öto dock I'äth'is li gen h:1 n
di ka p i pl'O por! ion till uppn ådd å ld er, \nrför 
in ge n kii nd e sig säker p: uppn lidd place l'in g 
fö r riin halld ik:lpen ,'a l' ut r:iknad, Den sed v:m Iig:1 
ö\'el"t~;;;kningc n ut ebl ev ej heller. Dcnn ;l gli ng va r 
dct l.:ii llljlen Hj u kströlIl SOlll mölt e sitt ödc i den 
tunJ::sIJl'u lI gna terriin gen. Q\':l n li gt t:ll11 anlii ndc. 
Imn lill 3 kontrolle n I'Opande på socker och smÖI"· 
g!'ts:u . ~ I cn \Vili c år allti d hy pel'fal'1 ig Olll h!lll 
få r I,,,ickna till , va rför Gy llander oc h RUllllgl'en 
såg si n ch:m s, Lugnt och säke rt utan ri sker spi
kade dc 4 och 5 kontrollcrna oc h d iirmed VM 

IiiIp latserna bärgad e. 

Under tiden had e Pappa Fl'ima n fö l' e l! ögon. 
hliek s lap pt so nen Kisse m' sik te, mcd pMöljd 
all lillc Kisse, efte r flera timnmrs f ru ktlöst sö· 
ka nd e på egen haiHI, fi ck utgå. Ännu h:1 r han 
inte 1:lrt s ig: pappans försiktiga och metodi ska 
kl iv mella n skiil'lna r na . Biitil'c I~'cka niis tn gå ng! 

Hcsultnt: 

L A. Gy tJ undcr 
(I nteckn in l:: i Övers te Jarl s 

v .. nd r ingspris) 
2. G. HUl1n gre n 
3. R, Ernfelt 
4. H. N)'stl'öl1l 
5. 1\ . Sid enbladh 
6. H. F'rim:l ll 
7. G. Wij kst röm 

1.24. 55 

1.26.50 
1.35.09 
1.4 1.24 
1.48.36 
2.24.27 
2.36.05 

F ällsporllävli ngen 

( 1.4!).3~ ) 

( 1.51.30) 
(2 .32.29) 
( 1.54 .44 ) 
( 1.59.46) 
( 3. 11 .47 ) 
(3.03.05) 

avgjordes de n 31/ 10 ute på Lid ingöl:l ndel, som 
för d ~lge n bjöd pli frostbitna marker med hög 
och k la r luft och gra nna höstfärger. Tävli ngen 
inl ed des lIIed fiillskjut ni ng, 30 skolt p:'\. 3 s tatio· 
ner, \'a n l\' 2 med dubbelm ål. Skjut nin gen utför
d cs i ställningar oeh i en rörrädi sk s id obelys
ning. v:U'för någon riktig fu ll träff:1re in te såg 
d:lgcn s ljus. Gn mle fältskyttemiistaren Gös ta 
W ijkström tog ledninge n med 28 triiff, narmast 
fö lj d :l\' Hj u ks tröm på 26 II' , 

Dcn fri a orie nter ingen med kartliisni ng nv\'c l"
J,ades på en S-km bnna med (i kontrolle r. J f r ia 
ori en ter in ljc n \':41' s triden hård mella n Runn gl'c ll 
och Gy tl a nd cr - 15 sek. tid sskilln ad. !{:Htlii s
ni ngen v:mn specia li s ten Emfclt lIl ed \Vijk s t röm 
I1ji l'll1 ast. 
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Sa ll1 111:111 la l:\1 '-,11111 Hun ll gren 
Hjukslrö ll1 och Gyll a ndcr, 

Hcs ult a l : 
1. G, Hun ll gren 

(I nteck nin g i r.ii,'lcskålen ) 
2, W . Hjuks lröm 
3. A. Gylland,,· 
4, G, W ijks l rölll 
5. N. F'rim:m 
6. H, Er nfelt 

k na ppt [öre 

1-12.30 p, 

147,20 , 
153, 15 :t 

lit , 
220 , 
~23 , 

Meddelande från 
pistolskjutkommitfl!n 

Spegel över pistolskyttet 6 12 1948 
Mästarmärk e, 

Holmbcl'/:t. O ll e 
~'Iossberg, Alhln 
W :,ll in . E ri k 
W.·etcnsjö. Folke 
Ohnell , Bagna r 
.-1 r l als",årke. 
Friman, Ha rry 
Holm berg. Olle 
Ohn ell. Hugnnr 
.i rtals plake.tt. 
n r ll nn s lröTl1, Ntb; 

C:II'lssOII , Charles 
F'red ri kssoll , GeurJ.( 
Frinwll , Nil s 
.J oh:lIl sso n, H. V, 

J uhann esso n, Gös ta 
~ I ossbe rg, Alla n 
Hihhin g, Sigwid 
Wa lli n, Eril, 

Wretensj ö, Folke 
(; " Itlm iirke. 
Allll s ledl, Dll g 
Ha milto n. Ulph 
Hild est ra nd, Sture 
Joh:lIlsson, Åke 
Zachrisson, Yn gyc 
Si ffle rmiirke. 
HulI s trÖlII . Curt 
.I ohnnsso n. Bengl 
Oh lsson , Erik 

Hyberg. Ala n 
/Jron ,wliirke. 

Aldtu. Aal'O 
Högs tadiu s, Helgc 
.l :lcobsson, C, H. 

Lindblad, O . 

10 

å9 57 57 
58 57 57 
58 58 57 
59 59 57 
58 57 57 

59 56 56 
59 5i 57 

58 5i' 5i 

56 56 56 
Sg 57 54 
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56 54 54 
56 55 55 
5G 55 55 
:)8 57 57 
56 55 55 
58 58 57 
60 5!1 59 

5i) 55 54 

55 
57 55 55 
55 55 54 

50 48 46 
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54 
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6 
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(; 
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6 ( S I ) 

6 
G 

6 
6 

6 
6 
6 

6 

O 
O 
5 
5 

6 O 

Amatör, glöm e; bort din förening 
SA F-a re, ingc n nämnd och inge n glöm d , om 

du ock s:, på gr und av Ider e ll er flIldra OIllstän
dighe ter funnil d ig för:IIlI Aten all, s lutgi lt igt el
ler ka nskc cnd:l s t mera tillfälligt, hänga gevärct 
på , inden och liigga s piksko rna åt sidan . vi sa 
di~ i a ll:l fall någon gång ute på skj ul bnn<ln eller 
idroltsplatsen! Ett sådant besök sätta de aktiva 
"fInie på, d ilt \"is:ule intresse för deras prcsta· 
tioner ved ,:II ' sti mu lerande, och d in li lla upporr
r ing, 0 111 de n u äl' en s1\d a n. bli r a llt s: clt, Olll 

iiI! an s pr:'lks lös t led i ul vcck li ngen. 
Och iiI' dct så, nll du befinn er dig i lä mplig 

ålde r oc h ha r hiiIs:. och krafter i behåll. så låt 
ej (lina besök vid skjuthanll elle r idrott s pl a ts en
ha ri nvsc e ll beskådande nv an d ras prest nli oner 
e llel' e lt ege t de ll:l g:lI1 dc i övni nga r och tii \'li ng:u, 
ul :1I\ försiik ii\'cn var:1 till dire ld ny lla genom 
all :Hllga dig ' liss t sfldnn t r uti na rbetc, SO Ill i ngår 
SOI U en nöd , 'iindi g och ofta gan ska be tungande 
inr;l"f'diell s i :d l föreni ngs,-e rk sa lllhct av ovnn
niimnt slag. l)u kan däri genom lätta bördn n för 
dc s tvrelsemedlc nHn ar och funktionärer. som ej 
siillal; med uppoffra nde av cgna intressen pllta
gil sig att S\,:1I':I för ifrflga\larande förenin gs ...... 
hcte. du kan diirigenom söm en insats till from· 
l\Ia för diu fii.·eni n g, SOIl1 oft a s l tord e "ara be
roendc lIV sådan tilWill ig hjälp, fö r alt övni ngs
oc h tii\' lin gsarbetct skall gå i lAs, och - sist men 
icke l!li nst - du kan dii r ige noll1 pA ett Jl I'ak tiskt 
sii tl och ulan alt : sa mk a di g någon kostnad \'isa 
dill cr h:änsla lIl o1 fören ingen, för "ad den sa m ma 
HOr och gjor t rör d ig. 

Deltag liven någo n g1\ng med ej alltför I:\ngn 
mell:lII rUIIl i fö rcni nge ns samkvä m, i dess kräfl· 
skju tn ingssex a i llll gus li, dess prisut delningsmid 
da g i okl ohe r , dess års möte i feb runr i. Dessa 
saml,,'iilll, so nl utgöra en \' ik t ig sa mlll a nh :\lln nd e 
b u k i förc llin gstill\'~lJ'on, åro inga ex ldus iva Ii ll 
s liillnillg:II', \' id vil ka llI edlemmurna beh öva llJlP
triid a i n:igon viss dress, och diir dy rbam llla t
r ii ll CI· och vin er. som föro rsaka kassa feber. ser· 
,'e ra s. De iiro en lda och kord ialt betonad e l.:oll n
lionel', n"sedd a a ll bcfiis ta och uh'ec kla S:-lInhÖ· 
I·ighe ts ltä n s[ an mcdlenllll arn:\ emella n och mel· 
1:111 d cm och föreni ngen. 

Stock holm s Amatör Förenin g med dess \liilbe· 
riis tade nali onell a ry kte iiI' inget sä ll skap fö r in 
bö l·des beundran uta n cn sammanslut ni ng. n\'· 
sedd för s:tlllf:tlld beundra n ay och a rbete för 
d ct höga må l. som al ltid sM it SOIll led s tj ärna föl· 
förcninge ns \'e rks:lll1he t, näm li gen befrämjandet 
i k:lIll t"a tska pels tec ken av de båda fö r landets 
fÖI·s\'arsberedskap s be tydelsef ulla folkrörel ser · 
n a - skytte och ich·otl. En va r, som i m å n ay 
lid, krarter och fö rm:lga " iII de ltagn i d c lla fos
te rländ ska arbe te. ii i' \':dkommen i fö renin gen 
oc h ka n diir\'id allt id p: räkna förs tåe lse fö.· sina 
giinmd en och låtn nd en. om de sy fta ti ll det ge-
111e nsa m m :1 må le ts bästa . 

Oc h t ill s is t du gode Amatör, och diir" id ii\'e n 
dLl i rörsld ll grin ge n, 0111 g iv mi ldheten s a nde nå
gon g/\ng skulle krin gs\'ii":I din k fl1l ske red t," 
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grånade e ll cr I. o. m. kala hjiissa ue h pocka pli 
!lin upplll ii rks:llll hel, kom då ihåg:, all din föl·· 
eni ng. SOIll du har all tack n för så många tre\'
Iig:l stulHler i det gemytl iga klHllrlltsl,:'pcts tec
ke n oc h förmodligcn även för å l!>k iJliga "ackr;! 
hede rspriser, som pryda din hy ll:l , och so m kOm
ma dig att !lied s tuHlle t se tilJhaka ]I, dina tidi 
gare skytte. eller idroll shr:lgder, alltid mcl l:lek· 
s::~mhe l t:u' emot oc h ha r s tor all\'ändning fö ,· 
va rje konkret bevis i fonn a\' hederspri s e ll e r 
ko nta n te r fö l' dilt goda mi n ne av och din er
I.änsla för \'ad föreni nge n gjort oc h bet:'f'tl för 
d ig. 

, AII löna gå \'o r med ge ngåvur. iii' en :tv t ill
varons fund :lrnentala och mest tilltal ande 1I 1l1 -

gängesprinci pcr . Gl öm cj bort , :dt (le n na princ ip 
äger sin tillämpning ej bl oll illdh'iderlla Clll el· 
la n ulan i lika hög grad rn ell:m inllh 'id c l'll :l Odl 

de salll lll Hn slutnin gnr, indi vidern tl t illh ö l":I . 

.. T f'bc :. 

Riksmästerskapet 

Det giilJde riksllläs tersk:l!)e t i fältskytte. Vi 

skulle skj uta 0111. Vi \"oro tre !Han p/\ 44 triifr 
:1\' h m 'ud skjutningens 48 möj li gn. Nu skulle ,Ii 
skjuta Illot 1/ 4 f ig. 280 m, (enl. se nare uppgi ft l . 
k näståe nd e, 30 sek., i riltt s t:U'k si dvind .. Ja g 
hade sista fi guren. Vi hade intagit \'åra s tiill· 
ningn!" - själ\' sköt jag i den g:ulll:l vHn li ga _ 
s lations befiilhavarcn kOllllllendcl'al!l' :. Fiinli g:1 _ 
e ld !, oc h vi sa tte igång. Alla SOlU skjutit i knii 
s t:icnde med l idsbegränsning \'et Ilu.· det kiin ns: 
:u·men rullar ]lä knäet, lilan sVll jar litel i rCIll
men och gel' sig intc lid till den diir sista av
pulsningcn av rild n inge n, oc.h i a"ryringsögon
bliekel a" tecl, n(u· s ig l;,orn et inte rik t igt dill' 111:111 

vill e ha de l. Men man hoppas docl" all lil an 
hå llit sig i fi guren e ll er a tt lilan vadl , p In. 
g. ende,. 

Nå, vi sköto, laddade 0 111 så fort vi kunde och 
sköto igen i den bes tä mda avsikten :111 triirra och 
sä lja os~ dyrt. ända till s pipan bh\sl e. DA hade 
jag i alln fall hunnit få iviig alla skolte n. Andra 
och femte hade jag rrågetecken för, :lI1nars h:l
dc del gåll hyggligt, I)'cktc jag. Men \'id såda lla 
s pä nn ande ögonblick i livel, vet man 4)\'erhll\'ud 

ingentin g beslii ml. Jag hade s innesniirvaro nog 
a ll plocka uJlP mina hyl sor med tanke på :ltt 
S.A. F . ror tf:ll"andc har brisl på sådana, Om ocli 
om iiltade jag inolll mi g: , .I ag höll I. gl höge r 
he la tiden. dom bö .. ha gålt in . Fyra h:1I ' 110~ 

i varjc fall .. ,~ Jag tog mod till mig: (lch "iinde 
mir; Ulll. Bakom oss vnr dcl gansk:1 [I:tekn!. De 
fles ta :1\' traktens skylleexpe l'l er och u,' l"i ga ho
nora ti Ol'CS sy n t('s dii!' med I:mdshöwlin gcn i 

spetsen, ,,,!"i gt resone ra nd e och \' is l. and e, al lt 
undcr det de knstad e gr anskande blicklu· å t vå r t 
håll. De :IIHat öre .. , som reda n skjut it. bJicl\:lde 
blek a :I" aterhållen förvän tan mol de små f igu· 
rerna, som verk lige n , ·o ro oWlIlli gl bl ygsa mt Iii I· 
tagna. där borl:1 i skogsbr)' ne t , däl' ,,·tid en kas
lade fÖI·villande s lagskuggo r i motsolen, 

1 amatörflockclI såg Illnn ordföra nden .J arllllcd 
ma r t ialiskt ,'eckn l pokeransik te. , e lake hernu 

J cnnel med en ova nligl snä ll upps)'n, där de 
okyn niga dragen s lä tats ut :I'. s pii nni nge n, s:unt 
sek rctc rarcn Gardell ' med e ll lä tt t vivel i ena 
mun gipan. Vi dare sk)'l1llade gaml e j agaren 
Hjcl lll s tröm med s ina berömda kanin va n trtr med 
(l n lcdni ng :t\' ky lan, sigillbevMllI'cn. förlåt , in· 
lendente ll Hol mberg med out grun dlig min halWll1 
s ina h ornbå g~lde samt Kgl. Maj : ts om budsman . 
so m med en lå tt hostnin g demons tre r lld e s ill 
intresse. Dess utom , kanonem:l :' Bertil Hönn
mark , Nflllm burgarR11, Reiniu s, \Van selius, Zach. 
risson. Hjukström, Gyllander, Hun llgren och 
må nga, 111: nga flern, som jag i mitt upph etsadc 
tillslånd in te så noga kunde id ent ifi e rn. , 1{:) 11 0. 

nerna _ s: go liitt skeptiska ut och Iyck tcs liin ka: 
, Nää, det där kla rar han nog inte. Han 11:11" haft 
tur hittills. ;';U sku lle nog jag ha beh ö\' ts i stii.J
let! :. Dcn cnde oberörde jag såg i samlin gcn var 
Nil s Ni lsson, som forLfar:mde Iwde glimte n k\'ar 
i Ög:41. Am:lIörc ru a , 'oro all:! vätförs t: Ildi~1I miln, 
garvade i sky ttets hå rda skola . De hade se lt hå· 
dc bOllIIIIlIr och sexo.· ma rke ra s, sett HiI'ssköl. 
dar och s toc kholm s tidnin gs "i ksskytte segrar och 
and r .. dyrgri par båd e kOIlIllI:t och gå, och dc 

\'oro fullt fö r! l'Ogn a mcd a lltings fÖl'gii nglighcl. 
Men de ii ls lw d e s in spor t OeJl nu hoppades d e 
- det göl' \'arje sa nn am a tör - me n d c \'01'0 
sa m tidigt nyk tert bereddll på alll. Mcn pass på. 
IlU började ma rkerin gen . Förste 111:111 hadc 4. 
andre,j. För all Villllfi m åste jag al lt så 11 :, :. ful ll _. 
Solcn hade plöls ligt gått i moln uch vinden kä n
des kallare. Terriingen fra mför oss såg med ens 
så öd slig ut, rigu rerna förefö llo så olr:iffb:U:I 
och markörerna så fulla av heml ighe ter. Ja g 
grep stadi gn re om ge" :lrsp ipa ll , dilr j:lg stod "v· 
\'aktande, sp~H1~lItde, mcd föl' fot gevär och sval· 
dc hårt ctt pa!" gånge r för alt få bo r t den to .... n 
fliicken i halse n . • Iag tänktc med en ilnin g i 
hj iirttrakten ]J:\ h ur m)lcke t som berodd e a\' vad 
markörsp:Hlen sk ulI c " isa n:is ta gån g. Ja g tä n k· 
te på alla, som litade på mig. Det hii r t\ I'Ct h ade 
jag sä rsk ilt gå tt in fö .· fålt sky lte, och d e t \'O!'C 
en \'änli g topp , om verk li gen ... 

SOIll det stå r i romanc rn a, såg j ag he la mitt 
föregående fiilt sky lle li \' ha s tig t passcra rc \'y: 
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jag stig Inig sjiih ' "oll ll il en s lw lp(lj ke, in le ln,\'e
ke ! l iin~ I 't' iin II1 :Hlsl' I'gedn·t , niijd IH t'd il :, -1 
Ir', pcr lII å l av d :Hidl'n s IIH~I':I sniil l:! a l'\. ,Jag sår: 

lLli~ SOIl1 mc ra l' r fan'n lila n, lul tr;ld i Im'e ns vih:· 
1i1l !-t"u r. d :'i oc h t!j h c m fö r afll!<'> n:\~(ln ;lh l;Jl i:ir ... 

c ll('r an n :Ul s skall' IIH'II 1\Il' sladd s su kta nd e ef· 
I!:' I' flCI':1 jloiin,ewl'. T ys t b:)(1 jag för 111i g c;jiih', 
med an 1ll:lrkörcn obevckligt llii l' lIlr.dc sig min 
fi gu r: , $0111 ersiHtllin g fö .. alla hcs\,jl,clscr. j:l t.l 
h:lft. k :m jaG ,'iii Imra denml enda ratti WI ~. u~ 

f. fulll , nu niir del ,,('rkli ge n beh övs Ill e ra iiu 
1I :\g:o ns in . Sedan behöv(' r jag inge n träff på m)'c
I,et 1:"111 14"', inte en s pft förenin gens \'åruHii nl. 
11Istiin d e l \'ure ro li gt kOJlllll1l IIl ed i 1l1iI S h~ I's ka 

pel ' " Men nu, niir de l gå tt S:\ lll':l hilli ll s! ~ 

Alla dessa l'cfle xi(lI) cr och lallk ~lI' hnde drtlgil 
genom l11itt s inne p:'i mycke! l.;orlnrc l id i1n del 
1:\l;:il :It! hii l' t1lergc dem , Nu böjd " s ig Ulflrkiiren 
ö\'c r min k ":II 'tin g, hU ll tillade liillge, mi sstiink t 
lii nge, M reste han si;.::, s p:1d en gick upp i lrcan ; 
nej , nej, sakta började den s \'[tn ga dil .. uppe i 
skyn , bli x lrfldc skil nt i solen, SO Ill :'I. le .. kommit 
( ram , och sexan yal" c Ll ftlkturIl, - Eli liilt löc
IH~ n kOlli (ii)" l1lin:! ögon. jag hörd e nnwl örenas 
ljut bak OIII Illi~ , såg :1 11 Inndshö,'dingen jus t 
lyfte :lr lll cn rilr all iiska Iys tnatl och säg:l något 
lill allt folket. 

IH r ingde förargligt no", nicknrklocka n, och 
ja!; bl ev :IIIIl"ig r iksll1:istarc, Aldrig få r Ill all Vl1m 

l'ikligt glad hii!" i \'fiddell, Så 11ft I':) del ynr nu , i 
all:1 f:dl. H:H:I -I 11M I a :n ' :'-1, ;\ lin sö mll "ar föJ'
stön\, IlI cn dl' t YH I" in le kn lten s, Nu gå r jag rioel, 
hä nd elserIla i förv iig: mcdan j:lg skiil på huvud 
s!, julningcns fö t'sl:1 111:", h :Hle min »kinesH ntl e:t 
svåge r s liippl in en s loJ' sva rt. n ;isl lln vildkatt i 
mi n s locksu nds,'illa , l\atl en h:lde klampal lIPP 
fii t' I ra(lIKlll och sedan linde r hein Mer s t: ende 
skjutn inge n sol'it i lu gn och ro pA soffan i sk rh'· 
L'unllnel, int e sell min stolta St'xa och inte hellc t, 
hi; rl :nllulörernas jubel. Och inle hörde han re· 
vclj en från , 'äck :tl'klockan, SOIll s tod 2 cm , fd.n 
han s högr:! ÖI'iL. )\:11101' är oU" slida n:L. Del hitr 
exclIlpl:we l had e s. hUlda La ek l'a re si n p: litli ga 

och 

SÖUIIl IIlöjlighcl a ll vid :II '(' följ:l händ clSCI'tI:lS 
g:'l. n ~ d ii l'll e l'c i l'ik ssky ll(· lIlarl.cl'lla ot: h hl. a, hö_ 
ra e ftl'I', \'a(l 1:,ndsh{j\"(lin gcn liin kl ... siil4a, ,lag 
liillkle ru"!\:! Ii\ i Iwn"ll1 ! 1;:lIlcn) rör a ll fl':1ga 
h m' del s iek, 1I11"1I in'lflt; IIct h0l'plös:1 i hela före. 
taget. J;l g fii rstocl . nit j:\g g:\l t IHis! .. 0111 ell S,M, 
«(;:IIlIle :1t1l ;) tÖl'cn SVC'1l Ljun gfell skölte \'iick ar_ 
I,/oda l! biitll'd, ~iir jllg 'i:'\g ul i gry ningen HII 
den nYll ~11' ''cl sd:t gl'n, "pan: I(le j:lt::' dock mllorn a_ 
li s '" efter o lll s l, jutnings llItde ts k,,:.t'I:1I', Diil' nere 
i skogskn nl cn kun de de h:1 s l:\ tl. 1\l en den snåla 
morgol1vi nd en dro!;; 1'1' :1111 över nakna lUat'l,er , 
DrötlllliCIl S lII o tsol vi sad e sig \':1nl \'ii1{lyset , dc 
j uhl:tnd t, III11:l tii rc rrnl m ina yr\'::llwa fli ckor , som 
rop:l d(' p r. mi /-{, oc h l;lIld shövdin gen lLIin fr u, just 
i iJcgl'c]l1' ;dl IlInna dem till on !ni IJgen, 

Det !':ulldc inl e li :llt en hjälpa, ~\ lt jag t SUIll_ 
p:tt . d l S,"!. Fö r övrigl Sl g den Man li gt hygglig 
oc h fii l's~' nl III fö t, nit Y;]I':I katt. fi ck en s tund 
senal'i,' mj öll. nen' i l.ö ket nv m in::1 inll'esserade 
fli c kor oc h bl c" dessuto m så hemtam på ku ppen, 
all den bh,tI m otvilligt gal' sig: i väg fJ'!'1I1 den 
\' ill :1, d:i r en !Syen sk l1l iisla re så n:ir 11'01l:ll s fnl lll, 

Niir jag La ss:ule 11 1.'1' fö l' Ir:ll'p:1I1 ((i l' HII ord na 
med ,':irlll c p:UlIl:I, Ag:lspi s ()l' h mal , såg jag m ina 
g:llIIla »bu ckOl'. gl illl llln i del bleka l11or~on lj u

st'! , <Hi t' de s tod i s iU s k:'l.p i haJI en, minn nnde 
0111 fl ydda t:i\'lin gur med :lIn;llörer oc h and ra 
o<" h 0 111 dc :dltfu r rå Hå ll gc r som vflck :u'k lock:m 
inte rin gt, ulan man vc rkli gcl1 fåll hehålla si n:! 
fa tti ga !lounger och ockst'l fått höra \'ad, om in te 
db'c kt I:utd shöwlin gen , goda , 'iinncr o('h 11l cdt ii v
Inre S:lgl 0 111 e ns pres tation , 

Vi lII iil1lli s l\O l' pendlil j u ofta mella n dröm oc h 
w rkli ghel , SO IU nyk tra, e ffe ktiva n utidslll,1n ni
s lwr hM1,1 \' i oss helst lill den senare oc h röre
,lra~n I, l Oss siiga 24 Ir, ( llI ii 5lIcrskapsfoJ'{lrin gll r_ 
11 :1 :W Il",) p: en vanlig fii ll s kj ulnin g rl'amför 30 

" ', i drömm en, Men iindå: lit et (h'ömmar m :'l.s te 
del \'arH för alt ge bnkgrund ål lil"':1I'on , Ä,'en 
llt ll Ul :1Il l'i s ker:u' att "fikna upp ur dem oc h 
IIl iit'ka , ;111 d l.' ej (ört fra lll till l'ik s lll:is te rskupcl. 

G, W , 

Brodin & Nybergs Boktryckeri Alby !948, 




