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F R Å N STYRELSEN 

föreningens förtjänsttecken. 
Enligt styi'elsens beslut kon1'lua vid år's,möte,t 

följande förtjäns,ueck,en och n1ärken att utdelas: 

Förtjänstmedalj i silver till civilingenjör Jo
han Magnius. 

Förtjänstdiplom till ingenjör Dag Almstedt, 
revisor Gustaf Klingberg och hankkamr'er An
ders Hydcn. 

Femtioårsmärken till öveT,s,te Be,ptil af Buren, 
grosshandlare Sigurd Conradsson, direktör Gun
nar Malmqvist, direktör Oscar Nordlöf sa.m,t di
pektör Ax'el Storm. 

Tjugofemårsmärken 'tiI:l dlir€(ktö1r Ragna1r 
Frunck, hovrättsnotarie Fritz Geo,rgii-Hmuming, 
armedir'ektör Curt HulIströnl, apot,ekare BertIil 
Rönnluark, banktjänslenlan Gö,s,ta 'Vijkströnl 
och direktör Georg Wrange. 

Erövrare av {närken och priser 
- se kommitteberättelserna ! ,arnu<odas ,en
träget att avhämta des,sa på årsmötet den 25 fe
bruaJ·i. Intendenten kan inte härbärgera m,era 
i Isina garderober än han redan har. För övrigt 
har ni väl tränat och tävla,t för att få edra mär
ken 'och pris,er! Avhäluta delnaliltså! Ni behöve'r 
inte delta i supen, 'men den blir annars ett till
fälle till närmare klontakt med kamraterna under 
gemytlig 'saluvar,o. Prisutdelningen börjar ome-

delbart efter årsmötet kl. 19.30, Hill vnrket utgått 
sår,skild kaUellse. 

Den nya medlemsmatrikeln. 

Til,l den rmatrrkel, ,som planerats att 'snarast 

utkOlll'ma, har ännu endast ungefär ,en tredjedel 

av 'luedle1l1nlarnal insånt de k,ort, sonl för detta 

avseende rnedföljde decmnbernuluret. Det är av 

sitor vikt, att åt,er,stoden av desisa kort ifyllas 

och postas omgående,så att matrikelredaktören 

sUpper ifrån en mängd onödigt och tidskrävande 

aTbete. Inte ,minst viktig är adressuppgiften, som 

lrigger tiD grund fö,r alla från ,fö,reningen till med

lem:marna utgående förlsände,lser. Fyll så också 

i de luärrken i 'skytte - gevär, pistol och auto

matvapen (endas,t statens dock)! - sarrnt i 

Ldr,ott, 'StOnl ni 'erövrat. Märkena 'skaB givetvis 

vara av högsta valören ni ,erövrait i Irelspektive 

grenar. 

Pliocka nu 'genast f,r'anl kortet, fyll i det och 

frankera det Jued 20 öre! Saken är klar. Tack! 
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föreningens hedersledamot 

Grosshandl. Sten Stendahl 
uppyaktades på sin 75-årsdagden 20 novermber 
1951 av Stockhohns AllTatör Förening genom sin 
hedersordförande, överste Stig Rålamb, och .ord
förande, apotekare Bertil Rönlllnark, vilka fram
förde föreningens välgångsöns:kningar samt 
varmal tack för det stora intre,sse och mycket 
värdefulla ekonomiSika stöd grosshandlare Sten
dahl under flera dec'enni'er lämnat föreningen. 
Våra representanter överlämnade de'ssut.om från 
Stockhohns s,kytteförbund dess heder,sj etong, en 
ej alltför vanlig utmärkelse. 

S.A.F. salut'erar sin heder'sl,edalmot. 

Styrelseberättelse 

StDckh.ol,ms Amatör Förenin.gs styrelse får här
m,ed avgiva fö,ljande berättelse över veTksamhets
året 1951. 

Föpeningens medlemsantalI uppgick vid 1951 
års utgång till 426, varav 2 heder,sledamöteLl', 93 
ständiga, 412 aktiva .och 12 p'assiva luedlemmar. 
Jämfört nled föregående år innebär detta en 
ö killing nl ed 3. 
tar ins'krivits i för;eIi,ingen, de 'senare under förut
sättning aH ars'mötet beslutar sådan stadgeänd
ring att kvinnor kunna bli medlemmar i före
ningen. Antalet nyinskrivna var föregående år 26. 

Styrelsen har under året utgjDrts av: ApDtekare 
Bertil Rönnmark, ordförande, dilspDnent N. S. 
Nilsson, vice .ordförande, civilingenj ör Gustaf 
Brundin, sekreterar'e, uppbördsman Sven Died
richs, Ikas,saförvaltape, tandläkare OHe HDlm
berg, int~ndent, civilingenjör JDhan Magnius, 
skjutchef," civilingenjör Gö,sta Johannesson, pi
stoJ.skjutchef, kapten GoUfrid Runngren, ,idroUs
chef, civilekonom Bir'geT Lundh, klubbmästare, 
bankkamrer Axel Ehnqvist IOch IstadStlnäklare 
Eric Jennel, styrels,eledamöter ulan 'sär's.kild 
funktiDn, kap'ten H. V. J 'Dhans:s.on, försäkrings
inspektör Eric Thor och civilingenjör AHan Moss
herig, Sltyrelselsuppleanter. CudingsektJi'Ouens rle
pres:entant har varH groslShandlar'e Vict.or Wet
terströnl. 

Revisorer ha va,rit c,ivi,lelwnom E. A. Ohlsrs'Olfi 
.och r'evi'sior Gustaf Klingberg 'med ingenj ör Bengt 
J Dhans,sOln ,och t j äns,teman Nils Östherg SDm 

suppleanter. 

De ,ständiga k bm"miUeerna ha varHsamman
satta ,på följande sät,t: 

Skjutkommitten: Skjutchefen, ordförlande, 
tjänste,man Orvar Löfmark, v,ice .ordförande för
säkringstj äns:temian Henry RDB, ,se,krieterar,e, 'kap-
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ten H. V. J.ohansislOn ,och köpman Peluus Hell
stedt, ledamö'le'r. 

Pistolskjutkommitten: PistDlskjutchefen, ord
förande, ingenj ör Da.g Alllll'stedt, vice ordförande, 
herr Erik Olls,s;Dn, 'ledamot. Tj änslen sO'm sekre
teTare har vari.t vakarnt och uppehåUitls av pistol
skjutchefen. 

Idl'ottskommitten: IdrlOtt,schefen, ordförande, 
tjänsteman ThDr Fredborg;, vice .ordförande, fil. 
kand. Göst'a Wijkström; s ekret,erar,e, ingenjör 
Sv,en Holman .och löjtnant Peder Nordahl, leda
möter. 

J([ubbkommitlen: Klubhmåstaren, 'Ordförande, 
balnkkam'rer Ande,rs Ryden, vice 'Ordförande. 

Rikssköldens tävlingskommitle : Stadsplane
arkiteiklt Thure Be,r,gentz, kapten H. V. JDhans
SDn IOch c1ivilingenjör JDhan Magnius. 

Redaktör fÖl' medlemsbladet: Di,sponent N. S. 
N~lis,sDn. 

Representanter i Stockholms sk.ytteförbund: 
Re,nar Rönnmarlk, Magnius IOch N. S. NilSSDn. 
Suppleant'er äro herrar Brundin, H. V. Johans
son .och O. Löfmark. 

Representanter i Stockholm idrottsförbund: 
Herr Runngren och suppl,eant herr Fredborg. 

Föi·eningssammarnkomster: f ÖT en ingens års
mö,te var förlagt till Piperska Muren 'Och prisut
delningen på hös,ten till Terknologföreningen. 
Båda sanuuankomsterna vorD livligt besökta. 

Övningar och tävlingar ha bedrivil,s i överens
stäm,m,elsemed föreningens prDgram, 'Och skyt
tarna ha vunnit [,lera uppmärksalllmade segrar., 
Beträffande r'esultate'll hänvi,sas till kommitteer
nas berättellser. 

Enär ,myndigheterna v,elat öka intresset för 
kulsprutepistolsikjutning, ha föreningarna anmo
dats, att pr:Dpa.gera för detta och från .och med i 
år har det även varit möjligt att få låna vapen 
härför från Kronan. Två kuls'Prutepistol,er ha 
lånalts ,och skjutningar ha vid flera tillfällen an
ordnat,s. Då ammunitiDnskostnaderna äliD rätt 
betungande fö,r 'skyttarna, helslöt stypelsen att eH 
bidrag av 7 krDnDr skulle utgå till varje 'skyU, 
som erövrat brlOu:slmärket 'Och ej haft fri ammu
nition. 

Under år'et ha flera damer sökt ,inträde i före
ni'll!gen. StYDel:s'en har ,ej velat avvi,sa dem, enäT 
myndi,gheterna nu ,anse det önskvärt att även 
kvinnorna fÖTvärva en viss skjut,skicklighet. De 
S.Q111 t~llhöra någDn f örsvar,sorganisa,uon anmo
das num'era att gå in i någDn ,skytteförening, 'Och 
de bli då ansl.agsberäUigande. Styr'erls,en beslöt 
därför, aH förslag tiU ,stadgeändring: skulle före
läggas lfiä~ta årsmöte, så att även kvinnor skulle 
kunna bl,i medle:mmar i förenlingen~ Tins vidare 
skulle de dam,er, ,som sökte intråde i för,eningen 
allJtagais.:sommedletmmarmed res,ervatiDn för års
möte,ts he,slut. 

Gåvor och ekonomi: Under året har grosshand
lare Sten Stendahl Slkänkt ytterligare två gevär, 
varför 'san1manlagda antalet av hDnom skänkta 
gevär nu uppgår till icke mindre än 60 .st. GåVDr 
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ha vidare ovel'llämnats av arkitekt Bergentz m. fl. 
Styr,elsen framför sitt varma tack till alla dem 

sum med pris,er ener på annat sätt givit före
ningen ,sitt rstöd lunder det gångna året. 

På förslag av revisorerna ha rf'ör'eningens och 
Rikssköldens räkenskaper nu helt skilts från 
varandra. Beträffande det ekonDmiska r '€IsuItatet 
hänvisas tilrl bifDgade vinst- IOch förlus,träkning 
.och balansräkning. 

StDckhDlm i j anuad 1952. 

Bertil Rönnmark 
/ Gustaf Bl'undin 

Gevärsskjutkommittens berättelse 
för år 1951 

KommiHen för gevärsskytte har under år 1951 
haft följande sammansättning: 

Skjutchef J. Magnius. 
Vie'e skjutchef : O. Löfmark. 
Sekr'eterare: H. Roll. 
Övriga ol'eda.möter: H. V. J'Ohallls,son ,.och P. 

Hellstedt. 

KommMten har under åre,t haft fem s'amman
träden, varjämte eU flertal 'andra sammankomis
ter .och över,läggningar förekDmmit. 

öVNINGSSKJUTNING. 

Övningar i ,skarpskjutning med gevär ha ägt 
rum på StDra Skuggans 'skjutbana under tiden 
den 1 april-18 nO'vember. Det uppgjDrda prO'
gramu'let har kunnat följas. Under hösten ha 
utöver progra1m,met hållits övningsskjutningar 
med kulsprutepistDl. 

H. N. JohanssDn har varit instruktör. 

Föreningen har under året haft framgångar 
både i skDlskjutning .och fältskjutning. I de lägre 
klass,erna har dDck intresis'€It för fältskjutning 
varit minimalt .och det är att hoppas" aU före
ningens medlemmar på allt sätt bistår skjutkom
mitten i dess strävan att värva ,.och lära upp fält
slkyttar. I skDlskjutning har föreningen för första 
gången på mycket länge haft skyttar oj rekryt
klass,en. Kvinnliga skyttar ha för fÖlis,ta gången 
deltagit i skols!kjutning. 

Om V1erksamhetenJ runder året hänv~sas tiU 
nedanstående statisHska 'uppgifter. 

Antal aktiva' m 'edlemlmar (så
dana <SlOm under året de-ltagit i 
'skj u tn~ng) 

fördel a d'e på <skjutkJIaJss'er Iså
lunda: ' 
klass R 

» 1 
» 2 
» 3 
» 4 
» 5 
» automatvapen 

1951 (1950) 

206 ( 210 ) 

7 ( -) 
28 ( 22) 
35 ( 38) 
42 ( 42) 
69 ( 87) 
23 ( 21) 

2 ( -) 

Antal anslagsherätHgande med
lemmar 

Antail pnot'o]{ollförda ,skDtt 
varav vid fältskjutningar 

142 ( 147) 
40367 (41436) 

9180 ( 8970) 

UNDER ÅRET ERöVRADE UTMÄRKELSE
TECKEN: 

A. Statens: 

&kytte,märk,e i Is,tål: 
Toomas Er,icsson, :Nie JDhannsen, Berit 

JohaIllSrS,Dn, Birgit Johansson, Nils 
Magnius 5 (-) 
SkyUemär k'e i brons: 

Lars Berlglund, B. O. Bjö,rk, A. Ekströ,m., 
R. Eriksson, May Johansson, S. Se-
ger, I. Stiehel 7 ( 3) 
Skyttemärke i ,silver: 

Gun~ar Be-rtz, Ivar MDlin, Y. Sahlin 
SkyHe-märke i guld: 

Hans Fnisk 
AutDmatvapensskyt,tem.ärke i brons: 

G. Br1undin, 's. Dieddchs, H. Friman, 
E. Gardell, S. Hildes,trand, D. Inge
vall, E. J ennel, J. Magnius, N. S. Nils
s,on, B. Rönnmark, O. Sjöberg, N. Öst
ber.g 
Automatvapenskyttemärke Ii silver: 

P. HeUstedt, G. JDhanness,on, Bengt JIO
hans,son, Algot Petter'ss'Dn, Erik 
Svens,son, Ever't Svensson, Charl('~ 

SvärdhDlm, A. Weimark 
AutO'matvapenskylrtmäreke i guld: 

A. Ryberg . 
Intyg för åritalsmärkle: 

H. Axen, SIVen Bertz, G. Brundlin B, Bur
,man, S. Hirlde:strand, D. Ingevall, N. 
LDvenius, O. Löf,mark, J. M3Ignius, A. 
Mossberg, C. J. N aiUmburg, P. N aum.
burg, TIQT,s,ten Nilsson, C. Niring, H. 
HDll , G. Runngr'en, W. Sml1ueJ,sson, 
Evert SvensslQn, E. Thor 
Lägre årtalsmärke : 

brDns: Gösta JlOhannessO'n, E. Lunden 
silver: Bengt Johansson, R. Lundqviist, 

Erik Pers,s'Dn 
guld: J. O. Baumbach, O. Hult, E. Prage 

Högre årtalsmär ~e: 
brO'ns: N. ös,tberg 
si,lver: S. Diedrichs, S. R,ibbing 
gul~: -

Intyg efter högre årtalsmärke i guld: 
H. Friman, B. E. Gardell, H. V. JDhans

SDn, N. S. Nil:s,s.on, B. Rönnmark, P. 
Tham, Y. Zachrisson 

1. årtalss,tj ärnan: 
Mästar'märke : 

brlDns: O. Brundin 
silver: E. Prage 
guld: N. östberg 

Rik,s,m,edalj: 
silv,er: H. RDll 
guld: R. Lundqvist 

3 ( 6) 

1 ( 2) 

12 (-) 

8 ( 1) 

1 ( 1) 

19 (33) 

2 ( 1) 

3 ( 3) 
3 (---,) 

1 (-) 
2 (-) 

( 1) 

7 ( 9) 

1 (-) 
1 ( 2) 
1 (-) 

1 ( l) 
1 ( l) 

3 
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diplom dIer 'intyg: E. Prage, N. Naum
burg, N. S. Nillss,on, E. Pe.rslslon, N. 
Hjelmström, H. Fr'iman, H. V. Johanrs
s,on, G. Brundin, J. Magnius, D. Inge
vall, B. Johansson, E. Thor, E. Gard,ell 

B. Föreningens: 
SAF fältskyUemedaJIj: 

br,ons: K. Henriksson, R. Lundqvilst, E. 
Prage 

sHv'er: T. NHs,son 
guld: -

SAF serienledalj: 
brons: -
Silver: -
guld: ~ 

SAF sedebägar1e: 

VANDRINGSPRIS I SKOLSKJUTNING: 

13 ( 4) 

3 ( 3) 
1 ( 3) 

(-) 

( 1) 
( 1) 
(-) 
( 1) 

Engelbrekts landstormsförenings hederspris: 
H. V. Johanslson 78 p. 

Jubileumsskölden: 
R. Lundqvi1st 188 » 

K aknäs pokalen: 
B. Rönnmark (för aUtd.d) pIs 13 

Överstelöjtnant Uno Broms hederspris: 
H. RoU pIs 7 

Kuibergsfatet: 
N. S. Nilsson 85 » 

400-meterspriset av' år 1950: 
H. V. J 'ohan:s.son 95 » 

Läkerolfatet av år 1935: . 
H. Roll 98,5 » 

Nissens hederspris: 
H. Holl (för alltid) 94 » 

Tjugofemårsmännens vandringspris av år 1944: 
Ingen tävlan. 

Thure Löflgrens vandringspris tör klass 2 och 3: 
O. Sjöherrg 69 p. 

Hjalmar Werners minne: 
H. H,Q1U 84 » 

Augustipokalen: 
H. Lundqvist 225 p. 
H. Roll Chedersprirs SlOm bäs,te f j ärde-

klassare ) 200 p. 
SAF:s juhileumspr'is av år 1950, skänkt av John 

Färngren: 
E. Prage 

ÅRLIGEN UTGÅENDE PRIS I SKOL
SKJUTNING: 

Damernas pris: 
H. Lundqvist 

Kam ra tpl'iset : 
Utgår ej. 

Folke Fagrell's mine: 
1. R. Lundqvist 
2. H. V. J.ohansson 

L. & B:s hederspris: 
R. Lundqvist 

Lagpl'iser: 
1. S. Diedrichs 

A. W 'eimarlk 
99 p. 
95 » 

423 p. 

773 p. 

196 » 
194 » 

140 » 

H. Frhnan 101» 295 p . 
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2. T. NHsson 
G. Brundin 
J. Magrui ns 

Handikappris i stående ställning: 
1. N. S. NHsson 
2. E. Lunden 

92 » 
105 » 
97 » 294 » 

Thure Bergentz' hederspris med handikapberäk
ning vid tävlingen om Riksskölden: 
B. Rönmnark 

1951 i!RS TRÄNINGSTÄVLINGAR: 

Khrs,s 5. (8 deltagare fullföljt) : 
1. H. V. Johansson 
2. R. Lundqvist 
3. B. Rönnmark 
4. J. Magnius 

Klass 4. (8 deltagare ,fullföljt) ': 
1. T. Nilsson 
2. E. Lunden 
3. H. Roll 
4. S. Diedr!iahs 

Kla'ss 3. (1 dletagare fuHföljt) : 
1. Larls Holm 

Klass 2. (2 delltag,a~e fullfö,ljt) : 
1. l. Melin 
2. Gunnar' Belrtz 

9 kart. 

232 p. 
229 » 
227 » 
225 » 

211 p. 
210 » 
209 » 
206 » 

170 » 

207 p. 
173 » 

Klass 3. (1 deltagare fullföljt) : 
1. L. Be1'gluIlJd 218 p. 

Träningstävlingar för Stockh.?~ms-Tidningens 
Riksskytte (31 deUa,gare fullfO'IJl) : 
1. P. Nalumburg 
2. R. LundqvLs,t 
3. B. Rönnmarik 
4. S. Hi,ldestrand 
5. H. V. Jrohaill:s,son 
6. G. Brundin 
7. C. Nirång 
8. K. HenrikSSiOn 
9. J. Magnius 

10. W. Hjukström 

490 p. 
490 » 
489 » 
488 » 
488 » 
487 » 
485 » 
482 » 
482 » 
482 » 

Överste Stig Rålambs poängpris av år 1948: 
H. V. Johanss,on (för all,tid) 12 p. 
n. Rönnmark 10 » 

J önkö pingsm edal jen: 
H. V .. Johansson 

JuniorgelJärcn: 
Kla!ss 2: --
Klas,s 1: R. Eriksson 

Representantpriset för år 1951: 
H. V. JohanSlson 

VANDRINGSPRIS I FÄLTSKJUTNING: 

Vandringsskölden: 
H. V. J'Ohanslson 

Axel Elmqvists fältskytlepris: 
H. V. Johansson 

Övriga vandringspris i fältskjutning: 
Klass M: H. V. Johansson 
Klass 4: T. Wanselius 
Klass 2-3: Lars, Holm 

Fältskyttetalll'ikar: 

96 p. 

238 p. 

83 p. 

102 p. 

pIs 4 
» 5 
» ö 

P . Naumburg, E. Prage, H. V. Johansson, T. 
Nilsson, R. Lundqvist, E. Lunden, J. Magnius. 
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50-poäng priset: 
E. Lunden 
E. Prage 
T. Nirlsson 

VANDRINGSPRIS I SPORTSKYTTE: 

80 p. 
64 » 
62 » 

Fm-geväret (ställning ,efter 1951 åvs tävling) : 
\V. Hjul~strölll, G. Brundin, N. S. Nilss:on 3 p. 
P. Naumburg, B. Rönnmark 2 » 
N. HJelmström, H. V. Jo h a,nss'on, S. 
Diedrichs 1 » 

FöRENINGSMÄSTARE AR 1951: 
l skolskjutning: 

B. Rönnmark 
l fältskjutning: 

H. V. Johanss,on 
l sp0l'tskvtte: 

P. N aumburg 

TÄVLINGAR UTOM FöRENINGEN: 

l. Skolskjutning: 

185 p. 

40 tro 

258 p. 

I förbund'sltävlingendell'Og'o från föreningen 46 
slkyUar 't,i.Jlhörande Idasserna 2--5 och 11 .skyUa~ 
från klalsserna H-l, ,en Örkningmed 15 Iskyttar l 
förhållande till året förut. Bäst lyckades E. Prage, 
som Is,egrrude i klass 5, H. RoU,so,m blev 7:e man 
i k13sls 4, J. Stiebel 10 :er i klasls 1 och TOrmas Erics
son 4 :Ie man bland rekryt,erna. La1get blev dock 
'oplaoerat. Till ImäisterskapstäVilingen i{vailifice
rade 'sig sex skyttar, av vilka E. Persson och N. 
Naumburg lyck ad elS, bäst 'Iued en 5:e ;respektive 
9:e placering. 

Tävlingen o.m Skugrgans Pokal blev en besvi
kelse. Lage1t hamnade på 6 :,e plats på 433 p. bland 
7 deltagande lag. Skarp 6 vann på 452 p. Bäst 
i laget va,r H. V. J.ohansson ,med 96 p. 

Matchen mot Jönkö,ping, ,soOm gick samtidigt, 
lyckad,eis vi dock vinna med 718 p. mot 696 p. 
Laget bestod av H. V. Johansson 96, R. Lund
qvist 95, J. Magnius 92, N. Hjelmström 90, N. S. 
Nils1son 89, E. Prage 88, E. Lunden 88 p. 'Och 
B. Rönnmark 80. 

I tävlingen om Generalmajor Lindströms vand
:r.ingspri:s p[acerade isig lVårt lag på 4:e plats. Bäst 
i laget var H. V. Johans,son och B. Rönnmarrk 
med 94 p. 

I Sto okhoihn s 4T1idlnlingen s' RJikslsikJlUeltävling 
deltog'o 35 IS1kyUar. Bäst lyckadeis. C. J. Naum
burg, som segrade i klass 4 på 247 p. 'Och N. 
Naumburg, 'slOm belade 25:e plats i klass 5 med 
246 p. Våra Ilag placerrude ,sig ej bland de hättre. 

Tävlingen mot K Viibergs Sky tt egi He lyckades 
vi vinna med 751 p. U10t 748 p. Bäst i vårt lag 
Vloro E. Pra.ge och H. V. Johansson m·ed 69 p. 

T.ill tävlingen nm Götehorgspokalen hade före
ningen anmält 'ett lag, Viilket i likhet med tidigare 
år ic~ke lyckades ,erhålla någon bättre pI a c'eriug. 
Bäst i laget var H. V. Johanss,on. 

I tävlingen ,om Kaknäspokalen lyckades vårt 
laig icke placera Isig bland de främsta. Bäst i laget 
var E. Pe'I"sson. 

I tävrlingen 101m Riks:skölden olyckades vårt lag, 
bestående a:v.R. LundqvlLst, B. Rönnmark och H. 
V. Johanss'on, uppnå 415 p., vilketenda:st räckte 
till 15:e plats. 

I matchen mot Öster,sunds Skyttegille, som 
gick s,amtidigt, blielV det klart nederlag, i det att 
vår,t åttam.annalag endast rerhöll 1069 p. m'Ot 
Ös,tersunds 1097 p. 

I Fälrtjägartävlingen i Östersund, där förening
en r·epres1enter,ades av R. Lundqw1st och H. V. Jo
hansson, Isegrade den förre 1 huvudskjutningen 
med 80 p. Imä1sterska,pelt plaoerade de sig på 
respek,tive 5:e och 6:e plats. 

11. Fältskjutning: 

I Stockholms Skytteförbunds fältskjutningar 
ha ,deltagit 65 medlemnlar (mot 67 år 1950) med 
ett medeItal per tävHng - vari samtliga klasser 
deItaa,it - av 28 (mot .32 föregående år). Åtta 
medl~mmar ha deHagit i samNiga Isju tävling a\!'. 

Mästerskapsfordringarna ha uppfyllts i alla sju 
tävlingarna av H. V. Johanslson och E. Prage, E. 
Lunden, H. Lundqvist, J. Magnius 'Och Y. Zach
l'Iislson ha uppfyHt nlästarfordringarnal i fem täv
lingar. 

i förbundets Iserietävling segrade föreningen~ 
lag för förista gången. 

I .förbunds1måsterskapet blev E. Prarge 4:re man 
och H. V. Johansson 12:e man. Båda desIsa fingo 
repres!entera förbundet i S. M. ri Malmö, där H. 
V. J ohanss,on IYClkadies belägga 2:a plats. 

I Sala SkyUegiUe Jubileum·sfäUskjutning. re
presenterades fö'reningen av fyra s,kyttar,. vI,lika 
alla placerade sig på prisplatJs. R. LundqVl~t be
lade en hederS3:1n 2:a plats. Laget lm'm pa 8:e 
plats. 

I FäLtIskyttekårens tävling lyckad'es vårt 2:a 
lag, belståendre av Zachdsson, Lunden .och Hjuk~ 
ström belägga 2:a plats. Individue~lt plac'erade 
sig E. Prage på 8 :'e och H. V. Johansson på 41:a 
plats. 

I FäHj ägartävHngens fäUskjutni,ng i östel'sund 
repres'enterades föreningen av R. Lundqvi'st .och 
H. V. Johansson. Lundqvist segrade överlägset 
och även H. V. Johansson placecrade !Sig på pris
plats. Tills,ammans hade de två flera träff än 
segrande trelnannalag. 

I Katarina Skytteförenings jubi,leumsfältskjut
ning placerade ,sig vårt lag, besitående av H. V. Jo
hansson, R. Lundqvist 'Och P. Naumburg på 3:e 
plats. Il!dividuellt belade G. Magnius 9:e och H. 
V. Johansrson 15:e plats. Ytterligare fyra Amatö
rer placerade sig på ,prisplats i huvudtävling:en. 

I Hågadairsträffen lyckade's vårt lag icke pla
cera Isig på pvispJat,s. Bäst individue'llt placerade 
si,g J. Magnius. 

111. S portslcytte: 
Särsongen inleddes med tävlingen om F. Olssons 

vpr. Föreningens 2. lag bl'ev 5:a på 682 poäng 
och 1. laget hamnade på l3:e plats med 677 po
äng. Individuellt var B. Rönnmark 26:a på 230 
poäng. W. Hjukströ,m nådde 228, H. V. J.ohans
son, R. Lundqvist och W. Hjelmström 227. 
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I varmönstringen nåddes goda rCisuHat av fö,r'e
ningens skyttar. N. Naumburg segrade på fritt 
gevär m'ed 1100 poäng och påarmegevär nådde 
fyra man 500 poäng 'eller däröver. P. 'och N. 
Naumburg vorlo 5:31 respektive 7:a på 512 re
spektive 511 poäng. 

TäV'lingen om Dahlbergs- och Västman.lands
pokalen anordnades av Västmanlands sport
skyttedistrikt ochskö,ts på he.mmabanor. P. 
Naumburg, s'OIm. varit sjuk, fick ej v,ara med i 
laget. Han s'egrade på nya r 'el{jordpoängen 279. 
Laget haimnade på 6:e plats med slina 787 poäng. 

Vid SM-tävlingarna i Norrköping deltog en
dast N. Naumburg, men som vanligt med stO'r 
framgång. I år hemförde han mästerlskapet i 
Iwrthåll, stående. 

N. Naumburg deltog även i lands,}(ampen i Häl
singf'Ors och nådde goda resultat på både fritt 
gevär 'Och i korlhåll. 

Årets 'serietävlingar på he,mmabanor startade 
i ,maj med ett bra deltagarantal på apmegevär. 
Tyvärr tycks inte tiden Celler är det möjligen 
energin) räcka till, varför endast ett fåtal skyttar 
ha genOImfört tävliingarna. So,m följd härav har 
icke något av våra lag nått placering. Individu
ellt har noterats en del .framgångar. Bl. a.: 

Armegevär: 
Mad: Klass A. H. V. Johansson 10:a 259 p. 

P. Naumburg 12:a 257 » 
Juni: » A. P. Naumburg 2:a 265 » 

N. Naumburg 5:a 263 » 
Övr. R. LundqviisIt 26:a 251 » 

Sept.: Klass A. P. Naumhurig 9:a 258 » 

Fritt geväl': 
Juni: 40 Iskott knästående. 

Klas,s A. N. Naumburg 4:a 3'39 » 
Övr. H. V. Johansson 361 » 

Aug.: 40 skott stående. 
Kla'ss A. N. Naumburg 3:a 346 » 
Öv1'. H. V. JohansIslOn 2:a 340 » 

Sept. : 1/2-match. 
Klass Övr. H. V. Johansison l:a 537 » 

,säsongen avslutades [med häningsskjutningar 
för VM- och Olympiaskyttar den 20 och 21 okto
ber. På fritt gevär plaoerade sig N. Naumburg 
som 3:a med 1077 poäng 'Och på armegeväret 
nådde P. Naumburg 525. 

IV. [{-pist.-skytte: 
I förbunds,tävlingen belade H. V. Johans'son 5:e 

plalts i klass 3 och i klass 1 segrade B. Rönnmad< 
m,ed Rune- Lundqvist på 2:a p,lats. 

Skjutkommitten framför 'slutLigen sHt tack till 
alla de föreningsm'edle,mmar, som biträtt vid am
munitionsförsäljning, markering och dylikt och 
därigenom verksamt underlättalt kommittens ar
bete Vlid -geI1omföranQ.,ef av 1951 års skjutpro
gram. 

S.tockholm i januani 1952. 

J. Magnius. 
/ Henry Roll. 
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PistolskyUekommittens berättelse 
fer år 1951 

Ko,mmitten har under året haft följande sam-
mansättning: 

Skj u tchef: Gösta J.ohannelslslon 
V. 'skjutchef : Dag Allmsledt 
Sekr.: Vakant. Tjänsten uppehållen av skjut

chefen. 
Ledamo,t: Erik Ohlsson 

F ö,reningens övning's- ochmärkes,skju tningar 
samt tävlingar ha under året hållits på K 1 :s 
k'orthålllsbana vid Lidingövägen. Antalet aktiva 

. skyttar ha varit 29 st. 

FÖ'lj ande märkespr,Qv ha fullgjorts: 

Elitmärke (brons) 
Gösta Johanness,Qn, Allan Mossberg, Alan Ry
berg, Alex Weimark. 

MästaIlmärke: 
Georg Fr,edrikss,on (B3), H. Friman (SI), G. 
Johanness,on (B2), Allan Mossberg (SI), Alan 
Ryberg (B2), R. öhneU (Gl), H. V. Johans
son (B3). 

Ål'talsmärk.e: 
Harry Friman (S3), Olle Holmberg (S3), G. 
Runngren (B3), R. Öhnell (Sl). 

Årtalsplakett : 
Da g Alulslcdt (Bl), G. Fredriksson (S3), G. 
Johannesson (SI), H. V. Johansson (G2), Al
lan M,Qs,sberg (S2), E. Ohlsson (Bl), A. Ry
berg (B2), 1. Slettenmark (SI), Y. Zachris
s,Qn (Bl). 

Guldmärke: 
Aalto Aaro, S. Hildestrand. 

Silvermärke: 
Nils-Olof Sjögren. 

Bl'onsmäl'ke: 
Hans Frisk, Hugo Bergqvist, Evert Svensson. 
Sam manlag t har 30 st. märkesprov fullgj orts. 
Samtliga tävlingar enligt föreningens program 

ha avhållits. Resultaten från de flesta återfinnas 
i Medlemsbladen n :ris 3 och 4 för år 1951. 
7 okt. Höstfältskjutningen. 

1. GotHrid Hunngren ............. . 
2. Gösta Johannesson ............ . 
3. Olle Holmberg ................. . 
4. Allan Mossberg ............... . 
5. Alan Ryberg .................. . 
6. Harry Friman ................. . 
7. A. Peth r sson ................. . 

7 okt. Chefred. Carl Tryggers vpr. 

33 tro 
29 » 
27 » 
25 » 
23 » 
22 » 
1~ » 

1. Gottfrid Runngren .............. 33 tro 
2. Olle Holmberg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27» 
3. Harry Friman .................. 22» 
Med årets tävling har priset för a,lltid erövrats 

av Gottfrid Runngren. 
Den ovissh e t beträffande tillgång till pistol

skjutbana, S,!' 1l1 under en följd av år rått, och 
vilket måhända verkat dämpande på pisto.Iskyt
tet, blev i bör j :' n av året genom Bertil Rönnmarks 
snabba och för tjänstfulla ingripande uppklarad. 
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Föreningens ,skyttar fick nämUgen tiHgång till 
K 1 :,s korthåUsbana vid Lidingövägen. Visser
ligen är även denna bana dömd aU så s,måning
om fÖDsvinna men vi hoppas ännu en tid få dispo
nera den. Genom förr'e skjutchefens förmedlan
de har en materielbod anskaffats och placerat's 
vid skjutbanan och ,målmateriel har inköpts. 
Möjligheterna till pistolskytte för föreningens 
medlemmar äro sålunda för närvarande goda och 
pistolskyttekom,mitten hoppas aU intTesset för 
pistolskyttet, vilket av antalet under året full
gjordamärkespr,ov att döma stigit något, skall 
yUe'rligare stegras. 

Stockholm i januari 1952 . 

Gösta Johannesson. 

Jdrottskommittens årsberättelse 1951 
Stockholms Amatör Förenings idvottskommitte 

får för verksamhetsåret 1951 avgiva följande be
rättelse: 

I{ommittens sammansättning: 
Idrottschef : G. Runng.ren 
V. idrottschef : Th. Fredborg 
Sekr.: G. Wijkströ,m 
Utan portfölj: S. Holman, P. NordahI. 
Tävlingsresultat: 

Skidtävling 20 km. 4 mars: 
G. Runngren (Varpapokalen för alltid). 

V ål'ol'ientcringen: 
Annullerad p. gr. av felak,tigt placerad kontroll. 

Sel'iciävl. 22, 2.5, 29 maj; 5, 8, 12 juni: 
Seniopel' : B. Löwenhielm 

Tiokamp 28, 29, 30 aug.: 
Seniorer: S. Holman 3,491 p. (mästare, Övers,te 
S. Råla'mbs vpr). 
Y. oldboys: G. W igse1ius 
Ä. oldboys: G. Runngren 
Veteraner: R. Frunc'k 

2.803 p. 
2.104 p. 
1.506 » 

25.000 p.-pl'iset: efter årets 
ställningen för de bästa: 

tiokamp är poäng-

S. Ahrberg ....................... . 
E. Löwenhielm ................... . 
N. Nylen ......................... . 
H. Friman ....................... . 
C. A. Nilsson ..................... . 
G. Runngren ......... " . ' ..... .. .. . 
R. Frunck ........................ . 
S. H'Olman ........................ . 
G. Wijkström ..................... . 
Th. Fredborg ..................... . 

Simning .100 m'-. 11 okt.: 

23.462 
22.032 
21.067 
20.448 
18.486 
18.420 
11.727 
10.785 
8.470 
7.136 

Seniorer: U. Hamilton. . . . . . . . . . . ... 7.01,3 
Y. 'Oldboy,s,: P. Nordahi ............ 5.48,8 

Löpning 5.000 m. 17 okt. 
Seniorer: U. Hamilton .............. 20.33,1 
Ä. oldboys: G. Runngren ........... 20.32,9 

Höstorientering 21 okt. 
E. Wahlin (Över,ste Jarls vpr.) 

l'å~- och höstorienteringsammanlagt: ingen täv
hng (se 'Ovan). 

Pälttävling 18 nov.: 
'V. Hjukströ,m 

Jubileumspokalen : 
H. V. Johansson 
SexidroVts:m.ärkersprov ha fuHgjor~s. 23 med

lemmar ha deHag;it i övningarna. Helhet:sintryck 
för året: kärnan arv gamla medl eifilm ar är fort
farande 'lned ehuru naggad i kanten a;v tidens 
tand. En del nya medlemmar fulls,tändigar dock 
bilden aven m'ot ålderdom 'Och makliga van.'Or 
idogt arbetande kOlluluitte. 

Stockholm i januari 1952. 

G. Runngl'en. 

FRÅN GEV ÄRSSKJUTKOMMITTEN. 
Till- Mästarklassen 

i fäUskjutning för år 1952 höra: G. Brundin, H. 
Friman, B. GyUen.svämd, N. Hje'lmström, W. 
Hjukström, S. Holll:nan, H . V. Johans'son, E . Lun
den, R. Lundqw'st, N. Magni,us, N. NaJUlllburg , 
P. N aumhu r.g , T. Nilsson, C. Niring, E. P.ers'son, 
E. Prage, S. Ribhing, B. Rönnmairtk, G. Wijk
ström och Y. Zachrislson. 

ÅRETS FöRSTA FÄLTSKJUTTÄVLING. 
gick på Järvafälttet ",id Bög-Väsby den 20 janu
avi. Tyvärr Mev skjutningen a'ltltfö,r Isvår, ,sär
skilt när man tänker på att äv'en klasserna 3 
och 2 deltogo. Förbundet kommer 'Som hekant 
att i år av kostnadsskäl sl'Opa fältskjutningarna 
för de lägre kla,sserna och i s,tället låta dessa 
skjuta m,ed de högre. Det :kan vara en vinst 
även ur andra s ynpunlder men då få nog inte 
tävl,ingen göras aHtförsvår. Denna sammanslag
ning av klasserna har varit en förutsättning för 
att vi skulle kunna få i'gång den interna serie
tävling, s,om liU upphovsman har skjutkommit
tens sekreterare Henry RoU och för vilken seder
Iuera främst 'sikjutchefen Ma,gnjus utarbeta,t be
Sitämmelrs,e'r. Om denna nya tävling följer mera 
längre fram i bladet. 

Fältskjutningen blev Is,onl sagt svår och mäster
skapsfordringarna ,stannade ock'så vid 17 tro Den
na poäng nådde åtta amatörer men det var knap
past 'lned »råge». Endast H. V. nådde nämligen 
över 19 tro I vårt lag i huvudtävlingen - lik
som ,i 'serietävlingen - sköto H. V. Johansson 
23, Lundqvisit 18, Prage 17, Hjukström 15 'Och 
Ma gnius 14. Som ,synes hade de inte en turlig 
dag och de annars segervana gossarna fingo ock
så bita ,i gräset ,för nykomlingen Sk. 8, 'som slog 
de våra med ynkliga två träff. I huvudtävlingen 
blev vårl lag sjua. Bättrre franlgång hade vårt lag 
istridsstkjutningen (H. V., Prage, Ryberg och 
Roll s3lmt Imed Hjukströ,m s.om ledare), som hade 
fles,ta antalet träffade figurer ~ 17 - men fyra 
träffar mindre än segrande Sk. 11, 'StOm följ akt
Iiigen ,slog tOSIS med 1 poäng (97 mot 96). Denna 
tävling ing,ick 'också i »Karl Xlh-priset, där vi 
fick en ny inteckning genom att s-egra med 166 
p,Qäng 'IDOt närmaste 'lags 158. Så trrots allt var 
dagen ånte må!sslyckad. 

IDen var direkt lyckad i ett annat 'och inte 
oviktigt avseende. I tävlingen deltog näml:igen 
det ,största antal amatörer, !som 'ställt upp på tre 
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år, nämHgen 43. Vi VJiH trO', att detta skall vara 
ett gott om,en för vår,t deltagande i årets fält
skytte. Men de:t {~nns ännu -många, 'Som vi räkna 
med, .och fÖDSt och främst de 13 lagskyHar, snm 
nu inte kommo ut. 

För irtrYlJum'ets skull 'måste vi inskränka .oss 
till 3Jtt här nedan endas,t nämna de åtta, so:m 
uppfyNde uiästarfordringarna. AHa de övriga 
utom veteranerna Jenne'l 'm'ed 15 .och W 'eimark 
med 11 tro voro lagskyttar .och deras reisultat 
framgår av serlietabeHen här nedan. De åtta voro: 

H. V. J ohans'Son 23 »,tallrik» 
Zaichdsson 19 
Rönnmark 19 
Lundqvist 18 
Lunden 17 
Prage 17 

samt från kl. 4: 
Ryberg 17 
K. Henriksson 17 

egen vårutf,äl~d, då !Sådan anordnas. THl täv
lingen an~mälda 'skyttar lottas 'S3lm,ma i lag om 
fyra ,man, en från vardera klasserna M, 4 eller 
v'et., 3, och 2. Vid varje skjutning erhålla skyt
tarna handikap efter följande grunder: 

Medelta,l'et av skyttens fältskyUeträffar under 
de två nännas,t fÖl"egående åren uträknas. Skulle 
under någon av dessa tävlingar antalet 'skjutsta
tioner endast vara 4, proportionernas resultat 
för denna skjutning upp i förhåUandet 5 tlill 4. 
Medeltal-et utjämnas till närma:s,t Hg,gande hela 
tal. Det tal varmed detta ut j ämnande medeltal 
understiger 25 anger skyttens handikap, vilket 
doc1<. högs,t får uppgå till nedan angivna maximi
handi,kap. ,skytt som deltagit i hö'gst en <tävling 
erhåller maximihandikap enl. nedan: 

Skyttar tillhö:rande klass M ....... . 
» » »4 ...... .. 
» » »3 ...... .. 
» » »2 ...... .. 

8 träffar 
10 » 
12 » 
14 » 

BESTÄMMELSER FÖR LAGTÄVLING I F ÄL T - Segral"e i tävllingen blir det lag vars tre bästa 
SKYTTE. lagresultat lued handicap uppnått högsta resul-

Tävlingen sker vid Stookholn1s skytteförbunds tat. Vid lika resultat -går det ,lag före som åt-
fältskjutningar under år,et ,samt vlid föreningens njutit minsta hand,ikap. 

FöRTECKNING ÖVER DE OLIKA LAGEN. 
m,ed r iespektive medle[umars handikap i 'la.gtävlingen ii fältskytte. 

M. 4-. 3. 2. 
1. T. NHsson 7 H. Holl ............ 10 Erik Svenss'0n ...... 12 B. MagnussQn ....... 13 
2. H . V. Johansson 1 ·K. HenriJ<.S'son ...... 7 A. Bornelid ......... 11 R. Genzel .......... 14 
3. E. Lunden. . . . .. 5 W. Samuel,s.son ..... 10 E. Kuylenstie;rna .... 12 P. Selberg .......... 14 
4. J. Magnius ..... 5 S. Di'edrichs ........ 10 Isa'l~,:ss'0n ........... 12 S. Svederud ........ 13 
5. R . Lundqvist. . .. 4 E. ErH{sson ....... . 10 A. AaltO' . . . . . . . . . . .. 12 S. Seger ............ 14-
6. Y. Zachrisson . .. 5 B. Johansson ....... 9 L. Holm ............ 10 J. E. Grönlund ...... 14 
7. W. HjUikströ:m . . 4 Alg. p.ettersson ...... 10 B. J -acobsison . . . . . ... 8 Lal'is Andersson 14-
8. G. Brundin . . . . .. 8 A. Ryherg .......... 8 1. Melin ............ 12 Å. Karls,s,on ........ 14 
9. E. Prage . . . . . . .. 1 E. Svens,s,on . . . . . . . .. 10 Y. Sahlin .......... 12 I. Sandin ........... ~! 

10. S. Ribhing . . . . .. 5 O. Löfmark ........ 10 G. Hertz ........ ... 12 B. O. Björk ... ..... 14 

i~~ ~~ ~~l~::a~k' ~ : ~ ~~: ~e~~s~:~~s. : : ::: ~: ~ ~~ i1~\~~~~t~' : :: : ::: ~~ ~: io!~:~~n. : : : :::: 14 
13. H. Friman ...... 6 S. Hertz .. .... ...... 10 Å. Magnuss'0n ...... 12 B. Berg ............ 14 
14. P. Naumburg ... O I. O. BaiUmbach ..... 10 H. Andersson ...... 12 B. Haluling ........ 14 

AMATöRS EGEN LAGTÄVLING. blir förstås särskilt förnämligt, m'en det är upp
i fältskytte debuterade ,SlOm ovan nämnt's i för
bundstävlingen den 20 januari. Att döma av an
talet deItagar,e har den från början omfattats 
m 'ed st'0rt inh'ess-e och Vii vill hop/pa,s detta skall 
växa sig än starkare, allt 'eftersom tävlingen fort
skrider. Den här gången var fältskjutningen en 
av de 'svårare men det får inte aV/skräcka någon. 
Handikapen är ju goda ,och som vi tro även väl 
avvägda. Sam-manlag.t bUr delt sju tävlingar och 
den nästa går den 9 mars och den därpå följande 
den 30 i samma månad. De gamla fältskytte
entusiasterna Wansertius och Baumbach bl. a. 
komma nog då att göra 'allt för att få sina lag 
fulltaliga. Fj ärdeklassat:en .i re,sp. lag är näm
lig'en sam:mankallandeoch på honom beror det 
följa.ktligen 'en thel del, hur de,t skall gå m-ed 
poängen. 

Lag 3 gjorde den bästa Istarten, men lag 9 och 
8 var int.e 'så långt ef,ter. Att segra i denna tävling 

8 

satta pris'er tiU yUerligare tvenne la/g. De tre 
bästa av 7 tävlingar räknas. Heja, lag 14 och Il! 
Lagtävlingen i fältskytte: (första ,siffran skjutet 

resultat, andra siffr,an hand.ikap). 
Lag 1. 

T~ Nils,s'0n ....... . ... . 
H. Roll .............. . 
Erik Svensson ....... . 
B. Magnusson ....... . 

Lag 2. 
H. V. J ,oha!llsson ..... . 
K. Henriksson ....... . 
A. BorneHd ......... . 
R. -Gen tzel ........... . 

Lag 3. 
E. Lunden ........... . 
W. F. SamiUells.son ... . 
E. KuylensUerna ..... . 
P. H. Serlher,g ......... . 

10+ 7= 17 
13+10 := 23 
9+12= 21 
9+13 := 22 83 p. 

23+ 1 = 24 
17+ 7 = 24 
8+11 != 19 

14 81 p. 

17+ 5= 22 
16+10 := 26 
11+12 = 23 
13+14 ,= 27 98 p. 
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Lag 4-. 
J. Magnius ........... . 
S. Diedrichs ......... . 
J. H. Isaksson ....... . 
S. SV1ederud .......... . 

Lag 5. 
R. Lundqvis.t ..... . . . . . 
E. Erik'ss,on ......... . 
A. Aalto ............ . 
S. Seger ............. . 

Lag 6. 
Y. Zachdsls'on ........ . 
B. Johansson ........ . 
Lars Holm .......... . 
J. E. Grönlund ....... . 

Lag 7. "T. Hjukström ....... . 
A. Pettersson ........ . 
B .• J ac-obsson ......... . 
Lars Andersson ...... . 

Lag 8. 
G. Brundin ........... . 
A. Ryberg ........... . 
I. Melin ............. . 
Å. Carls,son .......... . 

Lag 9. 
E. Prage ............. . 
Evert Svensson 
Y. Sahl,in ............ . 
I. Sandin ............ . 

L ag 10. 
S. Ribbing ........... . 
O. Löfmark .......... . 
G. Bertz ............. . 
B. O. Björk ......... . 

Lag 11. 
S. Hol,m an ........... . 
T. Wans'elius ........ . 
F. Tillbom ........... . 
O .. Johansson ......... . 

Lag 12. 
B. Rönnmark ........ . 
P. Hells,ted t .......... . 
U. Hultkrantz ........ . 
H. Eriksson .......... . 

Lag 13. 
H. Friman ........... . 
S. Bertz . ........... . 
Ak e Magnusson ....... . 
Börje Ber g ........... . 

Lag 14-. 
P . Naum r nrg ........ . 
1. O. Ball Jl lbach ...... . 
H . Ander sson ........ . 
B. Hamling .......... . 

14+ 5 = 19 
14+10 = 24 
6 + 12 = 18 

13 74 p. 

18+ 4= 22 
10 

1+12 ,= 13 
5+14 -= 19 64 p. 

19+ 5= 24 
14+ 9 = 23 
5+10 = 15 

14 76 p. 

15+ 4= 19 
5+10 = 15 

10+ 8= 18 
14 66 p. 

15+ 8= 23 
17+ 8 = 25 
4+12 = 16 

11+14 = 25 89 p. 

17+ 1=18 
14+10= 24 
11+12= 23 
12+14 = 26 91 p. 

13+ 5= 18 
5+10 = 15 

11+12 = 23 
6+14 = 20 76 p. 

8+ 8 = 16 
9 

12 
14 51 p. 

19+ 4=23 
14+ 9 = 23 

12 
13+14 = 27 85 p. 

15+ 6 = 21 
13+10 = 23 

12 
14 70 p. 

O 
10 
12 
14 36 p. 

AXEL ELM" VISTS FÄLTSKYTTEPRIS 
så 'ongen 1H50-1951 t'og inte 'Oväntat H. V. Jo
han sson m I' j 102 poäng inteckning i. Närmast 
ho nom följ (i, Pra,ge på 97, Magnius på 96, Wan
seliu s på O..: Lunden på 88, I. Sandin, Evert 
Svensson 0 ('1 Zachrisson på 87, LundqVlist på 86 
sam t Erik ~ \ ,_ n~Slon på 82 poäng. 

Ställningen för samma pris 
för innevarandes,äso'ng - 'efter två tävlingar -
är, att H. V. J,ohansson leder på 49, följd av 
Er,ik Svensson (bra!) på 4H, W -e[-mark 43, Brun
din och Prage på 41, Jennel - a coming man 
tydligen - K. Henrik,sson .och Lunden på 40 samt 
Rybe.l·'g, Rönnmark och Lundqvilst på 39 poäng. 

50-POÄNGPRISET 
har under 1951 erövrats av: E. Lunden (80), 
E. Pralge (64) och T. Nils.son (62). I likhet med 
förra året återge vi här de som uppnått minst 15 
poäng: S. Diedrichs 49, R. Lundq'cist 45, S. Hol
man 40, H. Roll 38, P. Hellstedt .33, F. Wreten
sjö 30, B. E. Gardel'l 29, J. Peterson 28, Erik 
Svensson och I. O. Baumbach 26, O. J.ohansson 
Qch Ev,ert Svensson 25, B. Johans,son och Lars 
Holm 24, N. Nauuiburg 23, G. Wijkström 21, 
B. RönnmafIk och N. Helin 20, D. Ingevall 19, 
B. Berg l8, S. Bertz 17, N. S. NilrslsQn, B. Carelius 
och C. Hennans,s,on 16. 

T Ä VLINGS- OCH ÖVNINGSDAGAR 1952. 
Januari. 
13. Figursrkjutning på Skuggan. 
20. Förbundsfälbskjutning kl. 2 - M. Strids

skjutning kl. 4 - 5. 
Februari. 
10. Figurs.kj'lltning på Skuggan. l:a tåvlingen 

om Vandring'ss'kölden. Hemvärnets skidfält
'sll<.jutning. 

17. Förbundsfältskjutning kl. 3 - M. Förbun
dets mäster,skap. ,stookholms läns- skytteför
bunds skidfälbs1kjutning (RiaJa) . 

23--24. S.M. i sikidfä1tskjutning ii östersund. 
Mars. 

2. Västerå's skarpskytteför'ening,s 90-årsjuhHe
UlUS f,äUSikjutning. 

9. Förbundsfältsrkjutming kl. 2 - M. Strids-
,skjutning 'Id. 2 - 3. 

25. Fältskyt,tekår,ens tävl'ing. 
28. Skyttefö,rbullde-bs årslluö,te. 
30. FörbundsfäHskjutning kl. 2 M. 2:a täv-

lingen om Vandrings,slkö1lden. 
.4pril. 

6. Banskyttesäs'ong~en börjar. övning,s's,kjutning 
kl. 10.00- 15.00. 

19. Gevär: enskild övningsskjutning, kl. 13.00-
17.00. 

20. Gevär: övningsskjutning kl. 10.00-15.00. 
FÖIista ,g,tåendetävlingen. 

26-27. T'ävling Olm. Fritz Ols,sons vpr. 
26. Gevär: -enslkrild övnings/skjutning kl. 13.00-

15.00. 
27. Gevär: övningsskjutning ,Jd. 10.00-15.00. 

1:03 tränlings1tävlingen kl. 5 - R. 
29----030. Sport-s'kytte: vår:mönstring i Stockh.olm. 
Maj. 
l. Spor.tskyUe: 'Vårmönstring i Stockholm. 
4. Gerviär : öiVrnrings~'~utning Ikl. 10~ 00-15.00 . 

Uttagning för kvibergs'matchen. 
7. Gevär: övningS'slkjutning kl. 17.15-19.15. 

11. Svenska Dagbladets kor;p:Qrati'0n.stävling. 
14. Gevär: övninglsskjutning kL 17.15-19.45. 

9 
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l:a tränings,tä,vlingen för SlocJdwlms-'nd
ninges RiksskyUetävling. 

16- -18. Sportskytte: VM-uttagningar. 
18. Tävling mot KVlibergs ,skytteförening i Göte

borg. 

Meddelande från 
p is to lskytteko m m itten 

I tävlingsprogramm'et för 1952 kommer en del 
ändringar att göras. Sålunda I{;O'mnler ,et.t före
ningsmästerskap i pistolfältskjutning att införals 
med ,följande be,ställl1nelser: 

Besläm_melser för mästerskap i fältskjutning 
med pistol. 
Rätt att deltaga .i tävlingen har varje skytt, 

som tillhör Amatö,rföreningen och som icke un
der året representerat annan förening i pistO'I
skjutning. 

Tävlingen äger rum i samband med av Ama
törföreningen ,eller annan fÖf'ening anordnad 
pistolfältskjutning i Stockholm eller dess närhet. 
Den tävling, som skall ifrågakomma bestämme,s 
av styrelsen. 

Alla IS kyttar med minst bronsmärke äga rätt 
att deltaga. Vid tävlingen hänföras alla skyttar 
till samma klasIs. Endast av Sv. PistolskyUeför
bundet godkända va,pen med minst 7,65 mm ka
liber får användas. 

För tävlingen gäller Sv. Pis-tolskytteförbundets 
tävlingsbestämm<elser e11er de bestämmelser, s.om 
utfärdas av den förening som anordnar den fält
skjutning, i vilken tävlingen äger rum. 

Anmälan om deltagande skall göras till skjut
chefen. Varje deltagare skall efter tävl,ingen om
gående meiddela ,sitt skjutresultat till skjutchefen. 

Mästerskapstävlingen fullföljes om minst 6 
sikyttar äro anmälda till tävlingen. 
Poängpris. 

. För att stimulera intresset för pistolfältskjut
mng har ,ett parallellpris till 50-poängpriset i fält
~kju~ning med gevär uppställts. Här följer 
bestammelser föl' 75-poängpris i fältskjutning 

med pistol. 
1. Alla -skyttar [nom för'eningen, 'Som inneha 

minst pi'stolskyttemärke oj brons, äga rätt att del
taga. Tävlingen påbörjas år 1952. 

.. 2. Som tävling skall gälla av Sv. PistolskyUe
forbundet godkänd nationell fälts,kjutnind eller 
kretsfältskjutning. :5 

3. V,id varje fältskjutning erhåller den täv
la.~de en poäng för valrje träff ,SlOm överstiger 
haIften av det högsta möjliga träff antal, 'SlOm 
kan erhållas vid fält~kjutningen ifråga. 

4. Vid tävlin:ga~na erhållen - poäng adderas 
under obegränsad tid. 

5. Det åligger tävlande atts'enast 7 dagar ef.ter 
tävlingen meddela sHterhållna r,esultat till lskjut
chefen. 
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6. Endast ett 75-poängpri.s kan erövra,s a,v 
varj e lskytt. 

7. Pris utdelas vid föreningens årsmöte till 
de ,skyttar, 'som fö,regående år uppnått 75 p.oäng. 

Överste Stig Rålambs v,pr. av år 1946 vanns, 
1951 för aHtid av Harry Frhnan. Vår HederslOrd
förande har ånyo visat sin välvilja mot pis'!{}l
skyttarna, och uppsatt ett nytt pds. Vi tacka 
hj ärtligast. Bestämme'ls'erna för detta nya vand
ring,spdskolumer i åfispf<ograullIm'et. 

Tidigare har en särskild kvaHficeringstävling: 
0111 Sv. Pistolskytteförbund'ets standardm'eda,lj 
anordnats. Denna medalj kommer i f.ortsättning
en :att utdela's .i isa:mband [ned tävlingen om 
Ö,,'erste Rålambs vpr. 

Föreningens s'kjutningar kom'm'er fortfarande 
att hålla,s vid K1:s korthållsbana, lördagar mel
lan 14.00-17.00. Tävlingsdagar och dagar för 
övnings- och märkes,skjutningar bli under året: 
PISTOLSKJUTNINGAR 1952. 
Mars 29 övnings,- och 'märkesskjutning. 
AprH 5 »» » 

Maj 

Juni 

19 »» » 
20 Krets,mäst'erskap i 'pistolfältskjutning, 

Stockholm. Föreningens mästerskaps-

26 
27 

3 
10 
11 

17 
24 

31 
7 

14 

tävling i pistolfältskjutning. 
övnings- och lnärkes.skjutning. 
Köpings Allm. pk. Nationell pistolfält
skjutning. Köping. 
Övnings- ,och märkesskjutning. 
Tävling om JubileumspokaJen. 
»Västeråsklubbarna». Nationell pistol
fältskjutning. Västerås. 
Övnings- och märkesskjutning. 
Rikstävling med pistol på hemortens 
banor. 
Insatsskjutning 1. 
övnings- och märkesskjutning 

» » » 

Tremannagrupp ur S. A. F. 
leder idroffsmärkesstatistiken . 

När man tagit idr:ottsulärk'et 18 gånger, får 
man det 's. k. påbyggnadsmärket li guld ,med 
enlalj. Detta är den högsta märkelsbelöning,en f.n. 
inom svensk idrott. Sedan kan iman naturligtvis 
f'ortsätta utan annan belöning än den egna till
fr,edsstäJ.lelsen och äran. Detta har bl. a. våra 
111'edle.m~mar Ernst Löwenhiel,m, Harry Friman 
och Ragnar Frunck gj ort, dymedelst tillhörande 
den grupp, slOm enligt vad vi inhämtat från 
Svenska Dagbladet och Svensk Idrott s,kulle kun
na kallas idroUS'märkessocietetens (»18 åringar
nas») societet. Idag har 665 per,s,oner i Sverige
erövrat påbyggnadsmärket i el11'alj. Sätter man 
gränsen vid 23 provår, kan ur denna grupp av
skilj a,s en toppgrupp om 22 man, varibland sagda 
tre amatörer. Ingen annan förening i Sverige kan 
redovisa så många man inom denna societetens 
societet, varför S.A.F. i detta avseende skulle 
kunna översättas med »Sveriges allra finaste» . 
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Läsare, hör 'och begrunda: Ernst Löwenhi,el,m 
har tagit [närket 31 år, varom han är ensam i 
Sverig,e, närmast följd av HarTY Frim,an med 
30 ggr. (F. tog märket förs,ta gången redan vid 
17 års ålder, varför hans h·,eUiond'e gång ej är 
officiellt godkänd; man Ilnåste nämligen vara 
fyUda 18 år för att få avlägga jdrottsmärkesprov). 
På tredje plat's bland ,s.A.F:s medlem'mar kom
mer Ragnar FJ'unck med 23 prov. 

Några dalta: toppmannen LöwenhLielm är född 
1889, tlOg 111ärke.t Iföilista gången 1909 (vil'k,et 
egentligen hände 1908, 'men då fanns ingen kon
tr.ollant för uthållighetspr,ovet uppe i Gränges
berg, där de,t skedde) .och f,ortsatte i ett svep till 
1940 'med hlott två överhoppningar - 1916 och 
1938. De 60 åren firades 'med 'ett 31:a prov. Ur 
»Svensk Idrott», som intervjuat märkesmannen 
L ., saxar vi följande: »Hade jag bara i tid klQ~m
mit underfund med, att man infört den nu gäl
lande åldersgrupperingenmed lättare prov för de 
äldr'e årsgrupperna, hade min »meritlista» för
modligen 'varit längre än den är. När jag avbröt 
märk,esraden 1941, :fanns, inte de bestämmelserna, 
men 1949 gjorde j ag com,e baak och ,klarade pro
v~n .:och,om :sanningenskaH fram, så håller jag 
pa annu. I fjol avverkade jag aUa prioven utom 
hoppet, där det blevsIiopp på 1.22, tre oentimeter 
under stipulationen. Och likadant är det i år. Jag 
har klarat aUt utom hoppet, där det inte blev 
n~er ål!- 1.15 den här Igången och längdhoppsför
soket 'Inte .gav Jl1er än någonting på 3.25. Tro,tg 
aU jag .gjorde :mina 100 nI. på 15,1. Kast,en dick 
o~kså ~ra, både kula och ,di'skus, och i cykliI~gen 
nadde Jag 49.42, sIagenaven arv mina söner med 
3 ~:k. ,men (med drygt 10 'min. tillgodo på maxi
mllhden. J a'g har ookså summit mina 200 m. 
och gymnastikfärdigheten ,skulle ja'g tro att Six
ten Andersson skniver på när s,om helst. Senast i 
går var j ag och .gymna,stis'erade, gj.orde ö~erslag 

på plinten, hoppade meHanhopp,gj'Orde valvstup
s,tående och ö<verkast på bom, och allt vad det. nu 
är vi får roa oss' 'lued. Och, slutar kamrer Löwen
hi,elm, gör Ni en särskild resultatgräns för dem 
slOm fyllt 60 år, iSå 'skuHe jag nog kunna ~dara 
proven några år ännu. KanSike' försöker jag ock
så utan den 'ändringen, för längdhlOppet borde 
j ag ,som ,s:aglt nog kunna klaTa, .om jag fick tid 
träna tiUräCJkHgt. Men det hade jag inte i 
SOnlTas..» 

På vår egen fönfrågan ,svarar vännen Löwen
hielm, aU hans }'Iekofid sä.k:e:rt kommer att över
träffas i frail11tiden med de nu lättare fordring
arna för de äldre åldersgrupperna. Där,emot tror 
han inte, a,tt hans och Frimans noteringar kom
mer ,a tt slås av någon, S10m hland -sina prov har 
så många efter den gamla beräkningen som de. 
Det tror inte heJ,ler vi. 

En blOJ.umamåst'eook,så ,ges åt Friman och 
FrunClk, ISiOlU ri. 'så många år IOföI~trute,t ,sprungit, 
hoppat 'Och Ilw,stat Ipå östermalim:s Idrottsplats, 
där d~e l!k,som ingår i bilden. Hur många gånger 
har VI ej sett Harry svinga sig --över stavhoppsdb
ban eller spränga dert tänkta uHsnöret vid Ilnålet 
eller hört Frunek, d'rusta frarm i ett energh11läUa,t 
längdlopp dle'r 'slett honom tvin.ga iväg kulan ö'ver 
åtta:rnet'ersstreaket. Frim,an och Frunek är ovär
~erHga tiHgång~r i S.A.F :,8 trrognastamtrupp på 
ostermal.ms, bJk!som naturligtvi's Löwenhiehn. 
Även 'om resultaten natur,enligt millisikar, ökas 
vår beundran varj e gång för desIsa tre. 

Vi taaka tilJslut vår:a .tre :märkes,män för dera!s 
uthållighet och mångår,iga bemödanden i före
n~ngens. gam'la anda, vi önskar dem ,god fortsätt
mng ooh hoppas. att de:ras goda föredöme skaH 
sporra ,många generaUoner S.A.F :a/re: blI att göra 
SOln de. 

G.W. 

Alby 1952. Brodin &. Nybergs -Boktryckeri 
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ARSMOTET 
Föreningens sextioandra årsmöte avhölls den 

25', februa,ri på restaurang Malmen och öppnades 
av vår hedersordförande, överste Stig Rålamb, 
som därefter överlämnade klubban till ordföran
den Bertil Rönnmark. Den första viktiga punk
ten på dagordningen var valen. Ordföranden om
valdes med acklamation. Även i övrigt blev det 
omval, över hela linjen. Däremot bl'ev det ett par 
ändringar i kommitteerna. Sålunda ,invaldes 
Einar Lunden i gevärsskjutkommitten efter P. 
Hellstedt, och Allan Mossberg kom in i pistol
skjutkommitten. H. V. Johansson ryckte in som 
en av föreningens repres'entant'er i Stockholms 
sl{ytteförbund och till suppleant efter honom ut
sågs Enar Gardell. 

Nästa viktiga punkt var frågan om årsavgiften. 
Föreningens verksamhet har under 1951 l,iksom 
under de flesta tidigar'e år gått med förlust, och 
det är följaktligen inget ovanligt eller skulle be
höva ,anses som något särskilt ,skrämmande, om 
det inte varit så att de alltmera ökande utgifter
na, en följd av kronans fall, gett styrelsen an
ledning att i tid se upp. Styrelsen hade under 
förlidet år utsett en kommiUe med uppdrag att 
utreda frågan, om på vilket ,eller vilka sätt in
komster och utgift'er skulle ' på bästa sätt kunna 
balanseras . En ökning av årsavgifterna hade va
rit på tal, men kom mitten hade avrått från ett 

,sådant steg och styrelsen biträdde denna mening. 
Ehuru någon medlem nu fr,amförde den åsikten, 
att en höjning inte endast vore väl motiv,erad 
utan även kunde utan större risk genomföras, 
beslöt mötet, att ingen generell höjning skulle 
företas . THI detta beslut kom man ,efter någon 

diskussion, i vilken den ene av dagens 50-års
män, direktör Oscar Nordlöf, kom med uppsla
get, att föreningen - i likhet med vad som var 
fallet i en annan något närbesläktad förening, där 
talaren var medlem och där ,systemet nyligen in
förts och med vi.ss framgång praktiserats -
borde uppmana sina medlemmar att, allt efter 
råd och lägenhet, inbetala ett frivilligt bidrag ut
över årsavg<iften. Detta frivilliga bidrag kunde bli 
från ex,empelvis 2: - kr. och uppåt. Mötet ut
talade !sitt gillande aven sådan aktion. 

En ändring föreslog dock styrelsen heträffan
de årsavgifterna, och mötet sanktionerade denna, 
så att årsavgIften från och med 1952 skulle utgå 
med 

10 kr. för medlem från och med det år han 

fyller 25 och med 

5 kr. fÖI~ medlem under 25 år. 

En annan punkt a,v ;särskilt principiell bety
delse var frågan om ändr,ing av 'stadgarna angå
ende medlemskap i föreningen. Damerna ha hit
tills icke kunnat inväljas som medlemmar i väl' 
förening. Sedan Ide numera t. o. m. äro anslags
berättigande, om de tillhöra civilförsvaret och 
samtidigt den frivilli,gaskytterörelsen 'samt lik
som de manliga skjuta minst 50 protokollförda 
skott, hade styrelsen, för ,att kunna invälja även 
kvinnor som medlemmar, ansett ,sig böra föreslå, 
att stadgebestämmel'sen »varje välfrejdad svensk 
man» utbyttes mot »varje, svensk man eller kvin
na». Årsmötet godkände detta. 
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Efter förhandlingarna vjdtog utdelande av för
tjänsUecken, 50- och 25-årsmärken, medaljer och 
priser. Vårenerg,iske och duktige skjutchef Jo
han Magnius fick förtjänstmedaljen i silver. Dag 
Almstedt, Gustaf Klingberg och Anders Ryden, 
vilken nu tyvärr lämnat staden för Örebro, er
höllo förfjänstdiplom. 

Av 50-årsmännen hade mötet glädjen hylla 
direktörerna Gunnar Malmqvist och Oscar Nord
löf, som voro personligen närvarande, medan de 
tr'e övriga ej kunnat infinna sig. Fyra 25-årsmän, 
Fritz Georgii-Hemming, Gösta Wijkström, Georg 
Wrange :samt vår ordförande Bertil Rönnm'ark 
fingo sina märken, var och en med en trevlig 
och personlig presentation av ordföranden. Den 
följande prisutdelningen gick i samma uppskat- I 
tade stil. H. V. Johansson, Rune Lundqvist samt 
Henry Roll, vilken senar'e under förlidet år gjort 
en stark framstöt även på skyttevallen, var de 
största pristagarna. De hade också förutseende 
medfört väskor där'efter. 

Supen, som vår klubbmästare Birger Lundh lagt 
ner mycken möda att få till en värdig oeh sam
tidigt trevlig fest, blev lyckad. Trill d~tta bidrog 
inte minst de båda närva,rande 50-årsmännen. 
Dir. Malmqvist, själv en gång i föreI~ingen aktiv 
både i idrott och skytte, drog 'en del minnen från 
»gamla dar». Vad som gladde oss var bl. a. hans 
yttrande, alt fast han inte på flera årtionden del
tagit som aktiv han likväl kände oss alla, inte 
till utseendet, visserligen, men till namnet. Han 
läste med största intpess'e i tidningar och med-

Meddelande från 
styrelsen 

Nya medlemmar 

Civilingenjör Bengt P,ersson, civiljägmästare 
Olle Bergdahl, civilj ägmästare Lars Vingsle, ser
geant Gunnar Hallsten, civilingenjör Sigfrid An
dersson, byggnadsingenjör Tord Lindberg, ingen
jör Erik Borg, köpman Stig Nilsson och yrkes
lärare Martin Hellström. 

Vi hälsa dem hj ärtligt välkomna och hoppas 
de skall trivas i vår förening. 

Gåvor 

Penninggåvor 'eller 'priser har, förutom de som 
tidigare omnämnts, överlämnats till föreningen 
av direktör Otto Fl"iman, tandläkarna Gunn.ar 
Marmen och Georg! Fredr,iksson samt grosshand
lare Sten Stendahl. För'eningen frambär sitt 
h j ärtliga tack. 
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lemshladet, hur hans gamla förening skötte' sig 
och han gladde sig, när han läste om Amatörs 
triumfer. Heder åt ,en sådan medlem, trogen i 
det tysta! Genomilades vi inte av ,en .stin~ lycko
känsla, när vi hörde denna gamle medlem betyga 
sin samhörighet med och ,sin kärlek tilf, den g,am
la föreningen? 

Direktör Nordlöf tackade för den uppmärk
samhet, som visats honom, och bad att få över
lämna ,ett belopp för inköp av ett pris, »gärna ett 
gevär». Fritz Georgii-Hemming överlämnade från 
25-årsmännen ett gevär. Vid uppbrottet kom 
direktör Carl Riigheim,er och stack till vår ord
förande 'en vack'er silverskål att upp.sättas som 
pris enligt styrelsens gottfinnande. net är roligt, 
att föreningen så ofta blir ihågkommen av gamla 
medlemmar. 

Under aftonens lopp hade ordföranden förstås 
hälsat gästerna välkomna liksom medlemmarna 
i övrigt. Han hade också tillskjutchefen Magnius 
som ett personligt minne överlämnat en vacker 
silverbägare, detta som tack för vännen Magnius 
utomordentliga arhete under den gångna tvåårs
perioden. Harry Friman hade med hänvisning till 
dir. Malmqvists tal gett några återblickar från 
föreningens »mellanperiod» och vår hedersord
förande gav några minnen från för,eningens tidi
gareskede. 

Men en trevlig kväll går fort, allrahelst i glada 
amatörers kamratliga skara. Och uppbrottets tid 
kom. 

Ture Bergenfz 

ledamot av Rikssköldskommitten sedan mer än 
15 år, ingick den 25 april i 60-åringarnas led. 
Inom Amatör är han dock mest känd för det 
storartade mecenatskap han utövat gentemot 
föreningen, något som märks kanske inte minst 
i vårt progr'3l11 med tävlingsbestämmelserna. 
Kräftskjutningarna ha i honom också haft en 
trogen gynnare. Thure Bergentz är en, som vi 
förstår, mycket generös man. Han är en god och 
glad givare. 

Vännen Thure har tidigare fått de utmärkel
ser, som föreningen kan utdela. Jubilaren, som 
flytt till utandet fran alla uppvaktningar, blev 
telegraHskt hyllad av föreningen. Och vi låter det 
åtföljas av ett fyrfaldigt leve för Thure Bergentz! 

Leve han! 
N. S. 

Vår ordförande 
apotekail'e Bertil Rönnmark, har valts till VU
ledamot i Ö",erstyre!sen. Han har ävenledes valts 
til vice ordförande i Stockholms skytteförbund. 
Med så bra representation i de högre och högsta 
instanserna bör vi inte bl,i ovetande om vad som 
händer och sker på skyttets område. 
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STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING 
den 31/12 1951 

Utgående Balansräkning 

Tillgångar: 

l{assa Konto . .... . .............. . 
Inventariers Konto ............... . 
Värdepappers Konto .. ........... . 
Sparkasseräkn. Konto ........... . 
Postgiro Konto . . ................ . 
Ammunitions Konto ........... . . . 
Bank Konto ..................... . 
Gevärs Konto . .. . ... . ........ .. .. . 

1.217: 99 
1:-

4.168: -
1.723: 47 

5:-
4.540: 20 
1.250:-

100: -

Summa Kronor 13.005: 66 

Skulder: 

Damernas Prisfond .... . 
Kamraternas Prisfond .. . 
N. Perssons Prisfond ... . 
F. O. Carlins Prisfond .. 
Folke FagrelIs Prisfond .. 
10 kampsfonden . . . . ... . 
Bergentz Prisfond ... . . . 
L. och B. Prisfond ..... . 
Ständiga m'edlemmars Fond 
Kapitalkonto .......... . 
Avgår årets förlust 

721:46 
721:46 
500: -
533: 05 

1.000: -
1.723:47 

320:-
120: - 5.639: 44 

3.127: 40 
861: 18 

5.100: -

2.266: 22 

Summa Kronor 13.005: 66 

Vinst- och Förlusträkning 

utgifter: 

Trycksaker . .... . ...... . 
Diverse ... .. ......... . . 
Försäkringar .......... . 
Års- och anmälnings-

avgifter ....... . ..... . 
Skatter . . ............. . 
Porton .... . .... . .. . ... . 
Banhyra ............... . 
Kassafåck ............. . 
SkyUema teriel ......... . 
Markörer ....... . ..... . 
Mär ken och medalj er ... . 

Skyltepl'is Konto: 
Priser i andra föreningars 

251:60 
556:37 

74: 16 

312: 98 
47:-

420:-
300:-
25:-

245: 19 
1.470: 75 

309: 5.3 -----

tävlingar ... . . . ....... 472: 25 
Priser i egna tävlingar. . .. 1.596: 09 
Idrottspris ' ...................... . 
Medlemsblad och program ........ . 
Fri ammunition ................. . 
Ständiga Medlemmars Fond .... . .. . 

Summa Kronor 

Dubbelmedaljör 

4.012: 58 

2.068 : 34 
57: 13 

2.004: 83 
334: 74 
100:-

8.577: 62 

Föreningens vice ordförand,e Nils Nils,son har 
av Stockholms skyHeförbunds styrelse tilldelats 
förbundets förtjänstmedalj i guld. Anledningen 
härtill torde vara uppenhar för envar av förening
ens medernmar. Härförutom har Nilsson tilldelats 
Veinge skyUeföl"enings förtjänstmedalj, även den 
i guld. Veinge ~kytteförening är den förening i 
Halland, där han gj orde sina första lärospån på 

Inkomster: 

Medlemsavgifter ................. . 
Räntor ... ... ....... ............. . 

Skyltepris Konto 
Lagpriser .. . .......... . 
Priser i andra föreningars 

tävlingar ............ . 
Insatsers och anmälnings-

avgifter ............. . 
Statens bidrag . . .... . .. . 
Diverse inkomst,er ..... . 
Gåvor ................. . 
Ur prisfonder ......... . 
Pistolskytteförb.bidrag ." 
2 st. Juniorgevär ... .... . 

100:-

472: 25 

892: 23 
588:-
26:-

105:-
110: -
19: ~ 

200:-
Vinst å ammunition ..... -.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Annonser ........ . .............. . 
Diverse ......................... . 
Medlemsrnärken ......... . ....... . 
Årets förlust .. .................. . 

Stockholm den 28 januari 1952. 

2.610: -
376: 34 

2.512: 48 
1.218: 84 

799:20 
169:58 
30:-

861: 18 

8.577: 62 

Sven Diedl'ichs. 

skyttets område. Denna utmärkelse vittnar om, 
att han inte förlorat kontakten med sin gamla 
förening, en sak som hedrar honom och som 
kanske mer än annat visar vad han är för en 
karl. Vi lyckönska nu av hjärtat till de välför
tjänta utmärkelserna. 

Gll 
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Meddelande från 
gevärsskjutkommitten 

Förbundsfältskjutningen 

den 17 februari ute vid Ågesta var samtidigt mäs
terskapstävling. Det varen nästan sagolik vinter
söndag med sol från en molnfri himmel och ett 
det vackraste snötäcke, som dock vållade en del 
svårigheter för skyttarna, när de på de flesta 
stationerna hade att skjuta motsols. Men det var 
en l1ppl'evelse att komma ut en sådan gudomlig 
dag. 

Avståndsbedömningen blev ofta mycket svår 
och detta gjorde, att mästerskaps fordringarna 
stannade vid 19 tr. Från vår förening deltogo 
sammanlagt 31 skyttar. Av dessa sköt H. V. och 
Pelle 27 tro och hade sålunda ett bra utgångsläge 
för mäster,skapet. I detta gjorde den senare en 
ödesdiger felberäkning vid första målet, som 
bommades. Det hj älpte inte att han sköt fullt på 
de båda sista, det gick inte att ta igen på de le
dande, och PeHe fick därför denna gång stanna 
på en blygsammare plats än han brukar vara 
van vid. H. V. gjorde en god skjutning och slu
tade på andra plats genom att ni,ta in 15 tro Han 
är således självskriven deltagare i S.M. Av våra 

,övriga skyttar sköt Rönmark likaledes 15 tr. i 
mästerskapet och nådde därigenom i detta sex
tonde plats närmast 'efter Pelle. Rune Lundqvists 
mycket goda 17 tro här räckte dock ej till att 
föra honom Uppl påi medaljplats, då han i huvud
tävlingen fått nöja sig med 20 tr. TredJeklassarna 
Erik Svensson och Ulf Hultkrantz böra ha ett 
omnämnande for sina 20 tr, varmed de gott och 
väl höll ställningen gentemot många berömdare 
skyttar. 

Som synes var vi hyggligt represent'erade i 
toppen och närmast intill, när det gällde de in
dividuella prestationerna. I lagtävlingarna f,jrade 
vi emellertid vcrkliga triumfer genom att först 
och främst vinna huvudtävligen men också serie
tävlingen mot Sk. 2 m'ed 105 tro mo,t 84. Till detta 
goda resultat bidrogo följ.and'e: H. V. och P 'elle 
27, Rönnmark 24 och Prage samt Lundqvist 20. 
På Normapokalen fick Amatör l' poän cr . I täv
lingen , om Kungsholmens skyttegilles ~~r. hade 
vi behövt allenast 3 tro ytterligare för att för 
allti,d ha hemfört detsamma. Nu tog Central det 
på 80 tro mot våra 78. 

Resultat: 

Klass JlIl: 12 delt. 

4. H. V. Johansson 
6. P. N aumburg ....... . 

Bertil Rönnmark ..... . 
J. Magnius ....... .. . 
Harry Fl"iman ....... . 
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tr. 

27 
27 »Tallrik» 
24 
23 
22 

R. Lundqvist ........ 20 
E. Prage ............ 20 
W. Hjukström . . . . . . .. 18 
E. Lunden ........... 18 
G. Wijkström ........ 17 

Klass 4: 10 delt. tro 
Sture Hildestrand .. . .. 19 
Henry Roll .......... 19 
Peder Nordahl . . . . . . .. 17 
Sven Bertz .......... 15 
Kurt Henriksson . . . . .. 15 
Evert Svensson ....... 15 
A. Ryberg ........... 14 

Vet.: 5 ddt. tro 
A. Pettersson ........ 14 
Eric J ennel .......... 13 
A. \Veimark ......... 12 
O. Löfmark .......... 11 

Klass 3: 4 delt. tr. 
Erik H.S. Sv,ensson .. 20 
Ulf Hnltkrantz . . . . . . .. 20 
J. H. Isaks·son . . . . . . .. 14 
Ivar Melin ........... 13 

Mästerskapet: 
H. V. Johansson .. 
Bertil Rönnmark .. 
P. Naumburg ... . 
R. Lundqvist ... . 
E. Prage : ....... . 
Harry Friman ... . 
J. Magnius ...... . 
vY. Hjukström ... . 
E. Lunden ...... . 

,G. Wij kström ... . 
Yngve Zachrisson 

27 + 15 = 42 tr. 
24 + 15 = 39 
27 + 12 = 39 
20 + 17 = 37 
20 + 15 = 37 
22 + 13 = 35 
23 + 12 = 35 
18 + 13= 31 
18 + 13 = 31 
17 + 11 = 28 
13 + 7 . 20 

F igurskjutn; ng 

hade skjutkommiUen ordnat den 2 mars på 
Skuggan och i den deltogo 2,3 man. Zäta: toppade 
med 28 tro i klass M, medan »gamle» mästaren 
Enar Gardell vann i klass 4 på 23. Gladast för 
dagen var dock J ennel, som med 24 tr . slog alla 
deltagare utom Zäta. Det bör injaga respekt hos 
plutonchefens mannar i Kungsholmens hemvärn. 
Det gäller nu närmas,t att hålla denna kvar, Eric! 

Resultat: 

Klass JlIl: 3 delt. tro 
1. Y Zachrisson 28 
2. Magnius, J. ..... , .. 21 

Klass q.: 7 delt. tro 
t. E. Gardell ........ 23 
2. H. Roll . .......... 21 
3. S. Bertz .......... 20 
4. T. \Vanselius ... '" 19 
5. D. Ingevall ........ 19 

Klass Vet.: 2 delt. tro 
1. E. Jennel ......... 24 
2. O. Löfmark ....... 22 

STOCKHOLMS AMATöR FiJRENINGS MEDLEMSJJLAD 

Klass 3: 4 delt. tro 
1. G. Bertz .......... 18 
2. J. H. Isaksson ..... 17 
3. Erik Svensson .... 17 
4. F. Tillbom ........ 13 

J{lass 2: 7 delt. tr. 
1. Lars Andersson . . .. 22 
2. I. Sandin ........ 22 
3. P. Selberg ........ 22 
4. A. Bornelid ....... 20 
5. Rune Eriksson .... 18 
6. S. Seger .......... 14 

Nya lagsegrar 
blev det vid nästa fältskjutning den 9 mars ute 
v,id Helenelund-Damtorp. I huvudtävlingen hade 
vårt lag exakt samma medelträff som vid före
gående tävling, nämligen 23,6, och i serietävlingen 
fick Kungsholmen se sig slaget m'ed 118 mot 87 
tro Till dessa goda l"esultat bidrog H. V. med 28 
- trea individuellt - Pelle och Zäta med 24, 
Rune med 23 och Bertil med 19 tro I stridsskjut
ningen för klasserna 3 och 2 gick det sämre: 
däl~ fick VI nöja oss med en blygsam tionde pla
cenng. 

Att det även denna gång var en strålande vin
terdag drog inte ner stämningen för oss ama
törer. Och när vi nu efteråt i skjutprotokollen 
kunna utläsa, att inte mindre än 50 medlemru.ar 
deltogo i tävlingen, blir man riktigt glad. Det 
måtte ha vari.t längesen Amatör haft så många 
skyttar lll'ed l en vanlig förbundsfältskjutnincr. 
Alla uppfyllde förs,tås inte mästerskapsfordring
arna, som dock stannade vid 18 tr., men det är 
lättare att und~n för undan slå sina personliga 
r:kord, om de Inte redan är för höga. Så heJa 
pa! 

Goda I"esultat utöver de redan nämnda hade 
A. Ryberg och B. Johansson med 24 resp. 23 och 
nämnas bör också Olof Johansson i klass 2, 
som hade 18. Glädjande att inte mindr,e än 20-
talet ställde upp i klasserna 3 och 2. 

Och våra! bästa resultat följer här: 

[(lass M: 12 deIt. 
H. V. Johansson 
Y. Zachrisson ....... . 
P. Naumburg ....... . 
R. Lundqvist ....... . 
J. Magnius ......... . 
T. Nils,son .......... . 
E. Lunden .......... . 
B. Rönnmark ....... . 
S. Ribbing .......... . 
Harry Fiman ........ . 

Klass 4: 13 delt. 
A. Ryberg ........ . . 
B. Johansson ....... . 
T. Wanselius ....... . 
S. Hildestrand ....... . 
Sven Bertz ......... . 

tro 
28 
24 »Tallrik» 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 

tro 
24 
23 
19 
16 
16 

B. E. Gardell ........ 13 
P. Hellstedt .......... 13 

Klass Vet.: 5 delt. tro 
E. Jennel ............ 11 
O. Löfmark .......... 11 

Klass 3: 11delt. tro 
G. Bertz ............. 16 
H. Isaksson .......... 13 
B. Jacobsson ........ 11 
Ulf Hultkrantz ....... 10 
Y. Sahlin ............ 9 

Klass 2: 9 ddt. tr. 
Olof Johansson 18 
Åke Garls'son ......... 15 
Sture Seger .......... 11 
Henry Reit .......... 11 
Stig Nilsson .......... 9 
Bertil Magnusson ..... 9 

Sista vinterfältsk;utningen 

f~r ,~.äson?en avhölls den 30 mars ute vid Bög 
pa .J arvafaltet. Att det var välkända trakter be
tydde dock inte, att resultat,en åkte i vädret, allra
minst för Amatör, som efter de senaste stora 
framgångarna hade en motig dag. Det deltagande 
antalet amatörer var även denna gång stort, 46 
man, men endast 6 av dessa uppfyllde mästar
fordringarna på 19 tr., Rune Lundqvist var vår 
för dagen klart bäste på 26, för vilken lönen utom 
en fjärdeplacering blir en »tallrik», lnen »vete
ranen» Harry Friman het ocksä ifrån sig, då han 
kunde notera ett resultat av 23 tro F. Ö. voro re
sultaten närmast slätstrukna. Endas't Olle Jo
hansson i klass 2 samt hans vapenbroder Börje 
Berg, båda med hyggliga 19 .tr., skola omnämnas. 
Åtcr 20 deltagare från kl. 3 O. 2. 

I lagtävlingarna blev det följaktligen klart fall, 
där vi i huvudtävling,en fick nöja oss med en 
bly?s~.m. placering på elfte plats ungefär, och i 
senetavl'lngen blev det däng mot Central. 94 lliot 
110. Det ville sig int'e denna dag. Men ta vi med
gångar på det räUa sättet, kan vi också ta mot
gångar på samma ,sätt. Nya tag bara! 

Våra la.gskyttar voro: Lundqvist 26, H. V. Jo
ha.ns,son 20, Gunnar Hallste·u - ny medlem, stor
Ol?e~terar,en. ni vet, fast han inte var m·ed i laget 
p~. SIna, menter 'som sådan - 19, Prage 15 och 
Ronnmark 14 tl'. En trö,st för UK är, att inte ens 
med den för dagen turligaste 'sammansäUningen 
vi hade vunnit någon lagseger. 

.. I sefi.e~ävli?"gen ligger vi nu ungefär mitt i 
faltet, fran vIlket vi snart bör avancera för att 
ha chans till en hygglig slutplacering. 

Resultat: 

[{lass 1Y!: 11 delt. 
R. L undqvis,t ....... . 
H. Friman .......... . 
Y. Zachris,son ....... . 

tro ' 
26 »Tallrik» 
23 
21 
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H. V. Johans'son ..... . 
G. Hallsten ......... . 
J. Magnius .......... . 
E. Lunden .......... . 
E. Prage ............ . 
B. Rönnmark ....... . 

Klass 4': 11 delt. 
Bengt Johansson ..... . 
D. Ingevall ......... . 
A. Ryberg ........... . 
Evert Svensson ...... . 
Tore Wansdius ...... . 
P. Hells,tedt ......... . 

Klass Vet.: 4 deH. 
A. Pettersson . .. .... . 
E. Jennel ........... . 

Klass 3: 10 delt. 
Gunnar Bertz ........ . 
Ulf Hultkrantz . ...... . 
E. Kuylens,tierna ..... . 
F. Tillbom ......... . . 

Klass 2: 10 delt. 
Olof Johansson ..... . 
Börje Berg .......... . 
I var Sandin ......... . 
P. H. Selberg ........ . 
Åke Carlsson ...... . . . 
H. v . Bergen 

Fältskyttekårens 

20 
19 
18 
16 
15 
14 

.fr. 
18 
16 
15 
14 
13 
12 

tro 
14 
12 

tr. 
17 
13 
13 
12 

tr. 
19 
19 
14 
14 
11 
11 

fältskjutning bl'ev ~ år på grund av vidriga väder
leksförhållanden int'e den sportsliga kraHmät
ningman önskar sig. En hel del skjutlag hade 
formliga snöTidåer att genomtränga:, och tur och 
otur kom fördenskull denna gång ,att alltför myc
ket ,spela in i kampen. Åtminstone att döma 'av 
resultaten måtte våra skyttar tillhört kategorin 
icl{<egynnade, ty först på 116. plats återfinna. vi 
en av de våra, Gunnar Hallsten, som i huvud
tävlingen hade 18 tr. på de 30 möjliga. Vår säkre 
H. V. fick nöja sig med 13 tr. men blev nr 18 
i en extratävling. Vårt lag nck ihop 47 tro på 
plats nr 37 av 157 lag. De pris,tagare vi kunnat 
få tag i protokoHen är: 

G. Hallsten .......... . 
B. Rönnmark ........ . 
R. Lundqvist ........ . 
Y. Zachrisson ....... . 
W. Hjukström ....... . 

Ståendetävlingen den 20/4 

18 tr. 
17 » 
16 » 
16 » 
15 » 

den första för året, gick ~ ganska besvärlig blåst, 
och resultaten blev därefter. Endast N. S. Nilsson 
hade tur med vindl asten och nådde hyggligt 
resultat. 12 medlemmar deltogo. De bästa hade 
följ ande poänger: 

1. N. S. Nilsson 
2. H. Roll .......... . 

6 

42 p. 
36 

3. B. Johansson 33 
4. E. Lunden . . ... . .. 32 
5. G. Hultkrantz . . . . .. 31 
6. R. Lundqvist ...... 30 
7. H. V. Johansson .. 25 
8. W. Samuelsson . . . , 23 
9. S. Diedrichs . . .... 22 

10. Ulf Hultkrantz, kl. 3 21 

Första träningstävlingen 
den 27 april hade samlat 31 deltagare. Rune 
Lundqvist ville tydligen redan från början skaffa 
sig 'ett försprång, då han nu klämde in goda 
77 poäng. Han jämte Evert Svensson i klass 4, 
som my.sande uppvisade sitt träffbildsprotokoll, 
voro de enda som uppnådde mästarfordringarna 
på sina precisions serier. Det var k ::lllske något 
bättre ställt med snabbskottsserierna, men 'endast 
en av alla dessa skyttar sköt fullt. Och det var 
tr'edjeklas'saren Ulf Hultkrantz. Tyvärr hade han 
inte fullt så mycket i precisions serien, hur det 
nu kom sig. De bästa resulta'ten vor o : 

Klass 5: 8 delt. 
1. R. Lundkvist 
2. H. V .• J ohansson ... . 
3. G. Brundin ........ . 
4. D. Ingevall ......... . 
5. B. Rönnmark ....... . 
6. H. Friman ......... . 

Klass 4: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8 delt. 
Evert Svensson .... . . 
Torsten Nilsson ..... . 
S. Hildestrand ...... . 
S. Diedrichs ....... . 
E. Lunden 
S. Ribbing 
Hans Frisk 

Klass Vet.: 1 ddt. 
1. A. Weimark 

Klass 3: 8 delt. 
1. Lennart Andersson .. 
2. A. Aalto ... . ....... . 
3. B. Lundh .......... . 
4. Lars Holm ......... . 

Klass 2: 2 delt. 
1. S. Svederud 
2. S. Ekström 

[{lass 1: 4 delt. 
1. S. Anders,son ...... . . 
2. Stig Nilsson . ....... . 
3. H. Bergqvist . . ... . .. . 

andra träningstäv/ingen 

p. 
48 + 29 = 77 
44 + 29 = 73 
45 + 27 = 72 
44 +-28 = 72 
43 + 29 = 72 
42 + 26 ,= 68 

p. 
46 + 26 = 72 
45 + 27 = 72 
41 + 29 = 70 
40 + 27 = 67 
35 + 29 = 64 
36 + 25 = 61 
35 + 25 = 60 

p. 
43 + 20 = 63 

p. 
42 + 23= 65 
40 + 22 = 62 
36 + 26 ,= 62 
37 + 24 = 61 

p. 
45 + 27 = 72 
40 + 22 = 62 

p. 
42 + 29 ,= 71 
41 + 29 = 70 
41 + 23 ,= 64 

den 22 m,aj var deltagareantalet 33. Återigen seg
rade Lundqvist pa bättre »tavelserie» över Rönn
mark, som båda sköto fint, 77 poäng nämligen. 
Utom d essa var det endast Roll, som nådde 46 
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i precisionsserien, m'edan antalet som sköto fullt 
i snabbs,erien hade öka't ,till ,3, och av dessa bör 
särskilt Rune Eriksson i klas's 2 nämnas. Tyvärr 
startade ingen i de båda lägsta klasserna. 

Resultat: 

Klass 5: 8 delt. 
1. R. Lundqvist ....... . 
2. B. Rönnmark ...... . 
3. H. Roll ............ . 
4. G. Brundin ......... . 
5. D. Ingevall ......... . 
6. H. V. Johansson .' .. . 
7. H. Axen ........... . 

Klass 4: 9 delt. 
1. S. Hildestrand ...... . 
2. Sven Bertz ......... . 
3. T. Nilsson . ... . .. .. . 
4. Evert Svensson ..... . 
5. Georg Svensson ..... . 
6. C. Niring. ........... . 

K lass Vet.: 2 delt. 
1. A. Weimark ......... 

K lass .): 10 delt. 
1. A. Bornelid ......... . 
2. Lennart Andersson . . 
3. J. H. Isaksson ...... . 
4. Lars Holm ... . ..... . 
5. Erik Svensson ... . . . 
6. A. Aalto ........... . 
7. G. Hertz ........... . 
8. Ulf Hultkrantz 

[(lass 2: 4 delt. 
1. S. Svederud ....... . 
2. Rune Eriksson ... .. . 
3. B. Magnusson ..... . 

Klass 1 och R ingen 'startande. 

Tredje träningstäv/ingen 

p. 
49 + 28 = 77 

47 +30=77 
46 + 29 = 75 
45 + 29 = 74 
44 + 29 = 73 
44 + 27 = 71 
43 + 28 = 71 

p. 
44 + 27 ,= 71 
43 + 28 = 71 
41 + 30 = 71 
40 + 29 = 69 
38 + 28= 66 
40 + 25 = 65 

p. 
37 + 25 = 62 

p. 
41 + 27 ,= 68 
39 + 28 = 67 
39 + 27 = 66 
37 + 26 = 63 
33 + 28= 61 
31 + 27 = 58 
37 + 20 1= 57 
33 + 24 =57 

p. 
43 + 25 1= 68 
35 + 30 = 65 
43 + 21 ,= 64 

. såg endast 21 deltagare. Det var också en ons
dagskväll, och tiden kan ofta bli knapp då för 
d em, ,som skall fara från Söder eller Bromma 
eller än längre ifrån. Återigen ,triumferade Lund
qvist, för tr,edje gången i följd alltså. N. S. Nils
son hade dock slagit honom i särskiljningen på 
b ättre »t.avelserie», om han inte legat för hårt 
p å trycket i snabbser,ien, så att första skottet 
»skenade», innan eld kommenderats, och därmed 
fått 5. poängs a.vdrag. Endast dessa båda hade 
godkända mästarserier och endast Niring sköt 
fuHt i snabhserien. Ulf H ultkranlz revancherade 
sig för sina 'svag.a tavelserier i de föregående 
t ävlingarna och nådde nu sammanlagt goda 7.3 
p oäng. Del lönar sig med målvedvelen träning. 
Och här ha vi de bästa resultalten : 
Klass 5: 6 delt. 

1. R. Lundqvist ....... . 
2. B. Rönnmark ....... . 
3. J. Magnius ......... . 
4. N. S. Nilsson ....... . 

p. 
47 + 29 = 76 
45 + 28= 73 
43 + 29 1= 72 
48 + 23= 71 

5. H. V. Johansson 
6. H. Axen ........... . 

Klass 4: 5 delt. 
1. C. Niring ........... . 
2. T. Nilsson ......... . 
3. S. Diedrichs ........ . 
4. S. Hildestrand ...... . 

!(lass Vet.: 2 delt. 
1. G. Hultkrantz ....... . 

Klass 3: 5 delt. 
1. Ulf Hultkrantz 
2. B. Jacobsson ....... . 
3. Erik Svens'son ..... . 
4. G. Bertz ........... . 

Klass 2: 3 del t. 
1. I. Sandin . ......... . 
2. S. Svederud ....... . 
3. B. Hamling ......... . 

Fagrefls minne 

44 + 26 = 70 
39 + 29 = 68 

p. 
41 + 30 = 71 
42 + 28 = 70 
43 + 26 = 69 
37 + 27 = 64 

p. 
39 + 21 ,= 60 

p. 
45 + 28 = 73 
43 + 26 = 69 
41 + 25 = 66 
38 + 24 = 62 

p. 
42 + 26 = 68 
41 + 27 = 68 
39 + 22 = 61 

Tävlingen om detta pris kunde i år genomföras 
i utmärkt väder. Tävlingen är ju rätt krävande 
och när den dess u tom g.år en kväll, är det viktigt, 
aU vädret är hyggligt. Som segrare utgick kanske 
inte direkt väntat skjutchefen Magnius, som vann 
framför allt på sin enastående jämnhet. Kunde 
vännen Johan utom ,i liggande och knästående 
även lära sig konsten att skj uta skapligt i stå
ende, skulle han komma nära toppen. Efter de 
b åda huvudskjutningarna låg Magnius, Torsten 
NiIss.on, som visat pålitlig form i år, och Lund
qvist, samtliga på 146 poäng, medan Roll och 
H. V. hade 144. 400 meter skulle alltså avgöra. 
Här dök överraskande Brundin upp m'ed en grant 
skjulen 47 -a, dagens klart nästa, men den räckte 
dock inte till att föra honom upp till prisplats, 
då han hade en svag tavelserie från 300 nleter att 
dras med. Men nära var det. Efter Brundin kom 
här H. V., N.S. Nilsson och Magnius, som alla 
hade 45 och då Torsten Nilsson och Lu ndqvist 
fingo nöja sig med 40 resp. 37 - - ovanligt blyg
sam poäng av den :senare - var saken avgjord 
och 'segern gången till Magnius, som vann popu
lärt. H. V. blev tvåa. 

Man hade nog väntat sig något högre poänger 
denna: vackra kväll. Endast 5 mästarserier skötos 
och 6 hade fullt på snabbs'erien, varav Magnius 
båda 'sina. Vackert! 

14 man deltog och de bästa hade följ ande 
resultat: 

1. J. Magnius 

2. H. V. Johansson ." 

43 + 30 = 73 
43 + 30 = 73 

45 191 p. 

47+ 30 = 77 
41 + 26 = 67 

45 189» 
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3. G. Brundin ....... 39 + 29 = 68 
43 + 30 = 73 

47 188 » 
4. H. Roll ................ 43 + 29 = 72 

43 + 29 = 72 
42 186 » 

5. T. Nilsson . ....... 46 + 29 = 74 
42 + 30 = 72 

40 186 » 
6. N. S. Nilsson ...... 41 + 24 = 65 

47+27=74 
45 184 » 

7. R. Lundqvist . ..... 44 + 26= 70 
46 + 30 = 76 

37 183 » 
8. C. Niring .......... 46 +?6 = 72 

43 + 23 = 66 
44 182 » 

9. D. Ingevall ........ 44 + 27 = 71 
41 + 26 = 67 

38 176 » 
10. S. Diedrichs ....... 37 + 27 c- 64 

41 + 29 = 70 
40 174 » 

11. E. Thor ........... 42 + 27 = 69 
43 + 28 = 71 

32 172 » 
12. H. Axen ......... .... 37 + 27 = 64 

41 + 27 = 68 
38 170 » 

Seger i Skuggans pokal 

Lördagen den 24 maj var en stor dag för 
gamla, anrika Amatör: vi stred på ,två fronter och 
segrade på båda. Dels v,ann vi i tävlingen om 
Skuggans pokal och dels vann vi mon Jönköping. 
Om ,den förstnämnda skall vi berätta litet här. 
Det var fyra år sen sist, men vi hade/ 1949 samm,a 
poäng som segraren fast vi förlorade vid om
skjutningen och 1950 var vi tvåa. Seger är dock 
seger och det värmde gott. Nu få vi göra vårt 
allra bästa 1953, då det åligger oss som segrar'e 
att anordna tävlingen. Vånt lag vann på inte alls 
märkvärdiga 446, men det räckte, även om segern 
var knapp nog. Skarp 4 och 5 hade nämligen 
båda 445. Vår bäste man blev .Erik Persson, som 
inte synts på banan s'en tidigt i höstas. För övrigt 
vann vi på vår jämnhet, som framgår av föl
jande : 

E. Persson ........... 94 
R. Lundqvi'st ............ 89 
B. Rönnmark ......... 88 
H. V. Johansson .... o ..... 88 
H. Roll ............ ..... ..... 87 446 

Jönköpingsskytfarna 

fingo som 'sagt ibita i gräset för vårt åtta manna
lag, som kunde sumnlel~a ihop 716 poäng mot 
Jönköpings 709. 1 skrivande ,stund finns inte de
ras individuella resultat men de våras följer här 
nedan. Prage sköt glänsande\ och får Jönköpings
m'edaljen som 'trofe. 
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E. Prage ....... , .... . 
E. Persson .......... . 
N. S. Nilsson ....... . 
G. Halls ten . ... ..... . 
H. V. Johansson ..... . 
B. Rönnmark ....... . 
H. Roll ............. . 
H. Axen ............ . 
R. Lundqvist ........ . 
G. Brundin ......... . 

96 
94 
90 
89 
88 
88 
87 
84 716 
83 
81 

Dessutom sköt våra reserver Torsten NHsson 
90 och E. Lunden 78. 

Vår Iredje lagseger 

på två veckor tog vi hem i tävlingen om general 
Lindström's pris, som gick den 7 juni. 13 stock
holmsföreningar hade mött upp. Nuvarande pri,s 
sattes upp 1948, s'edan Amatör med tre 'segrar 
i följd och därefter två ,andraplaceringar för all
tid tagit hem det först uppsatta, myck,et dyrbara 
och förnämliga priset. Efter 4 års tävlingar om 
det nuvarande priset ledde Central på 17 % poäng 
- 20 poäng fordras för slutlig seger ~ Skarp 8 
hade 9, Amatör och Södermalni 7 osv. Något om 
tävlingens förlopp följer nu. 

Lundqvist och Pragei inledde dansenl med jäm
na 90 och 89, som endast Södermalm gick över 
och med en poäng. I andra omgången hade vi 
H. V. och Gunnar Rallsten på vallen och de vaT 
nästan lika jämna de, 88 resp. 90. Katarina hade 
dock bättre, nämligen tillhopa 183, och även 
Central med 180 var något bättre. Dessa ansågo 
vi farligast. Vi ledde dock sammanlagt på 357 ~ 
medan Katarina hade 352, Centra:! och Söder
malm 148 samt Slwrp 6 146. 

I tredje omgången kom da.gens bästa resultat~ 
både i »lag» och individuellt. Katar,inas Rulle 
Andersson sköt nämligen utomordentliga! 97, da
gens bästa, och med kamratens 87 hade de så
ledes 184. Vårt par slog dem dock. Erik Pers
son började med 49 och fick ihop 94, som tiHsam
mans med N. S. Nilssons 91 blev hela 185. Nu 
ledde Amatör på 542 med Katarina fortfarande 
närmast på 536, varefter följde Södermalm på 
530 och Central på 524. Med Bertil och Pelle kvar 
var vi inte direkt oroliga för utgången, men allt 
kan ju hända. De våra: inledde med 44 resp. 47 
och avslutade med var sin 44, vilket blev tillhopa . 
för d·essa båda 179, medan Katarina ,gjorde ett 
förtvivlat försök att slå oss på mållinjen. Det 
gick nu inte, hela 2 met - förlåt, poäng, skilde 
oss M, när allt var över, och vi kunde följaktligen 
dra ell! lättnadens 'suck. Vår 's'egerpoäng blev 721, 
21 mera än den varit för någon segrare under de 
senaste 4 åren, och för den ha vi a.tt tacka de åHa 
utomordentligt jämna skyttarna. 

Genom denna seger åkt'e vi upp till andra pIlats 
på 12 poäng, medan Central leder: tämligen över
lägset på 19. För att vinna även detta pris måsle 
vi vid de två följande tävlingarna ta. minst 8 
poäng, under det att Central under tiden inte får 
öka sin poängskörd. Det blir nog lättare för oss 
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att ta de poängen än förhindra centralarnas po
ängplockning. Vi få ju bara ställa upp ett lag -
Lagresultat : 

Amatör. . . . . . . . .. ... 721 
Ra tarina . . . . . . . . . . .. 719 
Skarp 6 ............ 703 
Södermalm . . . . . . . . .. 699 
Central ....... :.. ... 699 
Skarp 8 ............ 690 
Skarp 5 ............ 689 

llål'a skyltars poänger: 

Lundqvist ......... . 
Priage ............. . 
H. V .. ............. . 
N. S. Nilsson ....... . 
Rönnmark ......... . 
Hallsten ........... . 
Pers'son ...... : ..... . 
Naumburg ......... . 

90 
89 
88 
91 
88 
90 
94 
91 

Kvibergsresan 
Skytteresor med föreningskamrater i samlad 

trupp brukar vara roliga och uppiiggande. Att få 
koppla av ett par dagar med glada kamrater är 
en rekreation bättre än mången, annan. Och där
för var r esan till Göteborg och Kviberg's skytte
förening den 17 maj något 'som många gladde 
sig åt. En så lång resa är dock rätt kostsam, men 
vår ordförande hade genom per.sonliga förbindel
ser kunnat avsevärt nedbr:inga kostnaderna här
för. 

I bestämmelserna för tävlingen mellan Kviberg 
och Amatör ingår, att tävlingen vartannat år går 
på hemmabanor och vartannat växelvis på Skug
ga.n och Kvibergsbanan. Nästa gång vi gästa dem 
är alltså 1956 men dessförinnan är Kviher,garna 
våDa gäster 1954. Uttagningarna hos oss upp
visade inga lysande resultat, och fast vi på intet 
sätt ansåg oss slagna på förhand, kände vi dock 
ingen absolut segervisshet. Vårt 12-mannalag 
saknade också några av våra bättre skyUar, men 
det är inte ofta vår förening har möjlighet att 
ställa up~ ,sitt bästa lag. Vår medlemsstruktur är 
ju sådan, ' att den ifråga om medlemmarnas rör
lighet, betingad av deras yrken, avviker från de 
allra flesta skytteföreningars. Vi kan bara nämna 
ingenjörerna och militärerna, som få flacka och 
fara , och de representera ingalunda de minsta 
grupperna vare sig ifråga om antal eller skjut
skicklighet. 

På utsaH tid på Stockholms c·entral kunde ord
föranden Rönnmark räkna in föl}ande uttagna: 
de ,ståtliga och smärta gos'sarn~ Harry Friman 
och Gustaf Brundill, de bredare pojkarna Henry 
Axen, Sven Diedrichs och N. ,S. Nilsson, råkosta
ren Conny Niring och den i: sista stund hampade 
Kurt Henriksson, ung och nygift, varav han dock 
inte tycks ha blivit sämre skytt. I Göteborg skulle 
tillstöta H. V. Johansson, Henry Roll, Eric Thor 
och Rune Lundqvist, som tog s.ig. dit på annat 
sätt. Nedresan fördrevs på angenämaste sätt: 
skytteprat - inte :alls mycket skryt, vi känner ju 
varandra Iså väl! - en stilla bridge - Han'y fick 
mycket klöver till en början och bjöd denna färg 
även sen den övergivit honom, vilket vållade litet 
villervalla i spelet, tills vi fick upp ögonen för 
taktiken och 'satte honom på p'lats; som straff 

fick han ingen ,betalning för vinsten - ·med av
brott för middag i Skövde-trakten, och ·så med 
ens var vi framme i Göteborg, där det inte reg
nade. Tvärtom. Solen sk,en från en vårlig himmel 
och Lennart Rönnmarks ansikte bortifrån ut
gången, där han f'attat posto med vice ordföran
den Einar Arvidsson, gamle amatören Erling Re
nius samt några andra kvibergal"e. Vi mottogs 
hjärtligt och plock,ades sedan in i en rad bilar, 
som transpor terade oss ut till vår överraskande 
goda förläggning i moderna smålogement på re
gementet i Kviberg, ett par minuters väg från 
skjutbanan. Sedan vi installerat oss där, bar det 
åter i väg till staden, . där vi snart ha.mnade på 
Lorensberg, dit bröderna Rönnmark inbjudit hela 
skaran, varav några i denna med fruar. Det var 
en mycket angenäm upptakt ti'll Göteborgsvis
telsen. 

Följande morgon var det också strålande sol
sken, när vi strax före åtta gav oss iväg till täv
lingarna. På banan var allt klappat och klart, och 
inne i den mycket trivsamm,a skyttepaviljongen 
var damerna redan klara med sina förbe1'edelser 
för att bereda skyttarna materiell välfägnad. 
Ingen förening kan väl ha det trevli'gm'e ordnat 
för sina medlemma,r än) Kviberg. iDet måste ligga 
ett oerhört arbete bakom allt detta ~ och en 
mycket god 'sammanhållning. Därvidlag spelar 
tydligen skyttarnas fruar ,en mycket viktig roll. 
Det finns nämligen en damklubb inom förening
en~ vilken är mycket livaktig och bl. la. genom sitt 
arbete tillför föreningen betydande tillskott till 
dess verksamhet. Dessa damer ge vi en honnör! 

Den viktiga lagtävlingen inledde dagen. Båda 
lagen sköt samtidigt, så ,att utgången av tävling
en förelåg klar med en gång. Den blev ingen 
seger för oss: 746 plockade vi ihop mot: Kvibergs 
753, vilket ju dock inte var en katastrof. Våra 
två lägsta resultat var rätt mycket bättre än mot
ståndarnas lägsta, men vi hade för få bra resultat 
för att poängen skulle slå öv,er Ull vår favör. Av 
de våra kom Axen med den enda positiva över
raskningen genom att 'enkelt och flärdfritt skjuta 
dagens högsta poäng, ehui'u han vid särskilj
ningen fick nöj a sig med tredje plats. I övrigt 
var resultaten inget att säga om utom att Lund-
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qvist och särskilt H. V. sköt ,betydligt under sin 
vanliga standard, hur det nu kom sig. 

I den fö rsta, extratävlingen, svensk huvudskjut
ning, gjorde våra åtta femteklassare grundligt 
bort sig, alla utom en. Det var åter Axen, den 
ende som kom m·ed i prislistan. V åra f j ärdeklas
sare slog ifrån sig bättre med samtliga på pris
plats. Särskilt glladde d et oss, att Diedrichs seg
rade på goda 76 poäng. En klar seger. I 10-skotts
serien liggande mot lO-ringad sköt H. V. goda 98, 
på vilket han dock endast blev ' trea. En IOiiber
gare, Bertil Andersson, ,sköt här utomordentliga 
100 med fem tioettor. Bertil Rönnmark hade en 
hygglig poäng och Lundqvist gick in som siste 
pristagare. I klass 4 var hälften av pristagarna 
amatörer - det bör här påpekas, att i tävling
arna alla Kvibergsskyttar hade rätt delta - så 
våra fjärdeklassare skötte sig bra. 

Senare på eftermiddagen bjöds vi på en mycket 
trevlig och intressant båttur till Långedrag, där 
middag med prisutdelning .skulle äga rum. Ett 
åttiotal personer deltOg! i denna, varav en stor de] 
av den livaktiga damklubben. Fes,ten var synner
ligen trevlig, musik och uppträdanden avlöste 
varlandra, och bröderna Rönnmark, ordförande i 
var sin av de båda för'e'l1ingarna, hade bejublade ' 
anföranden. Lennart talade om att Kviberg hade 
vunnit »en lagtävling mot Amatör om ett pris, 
som han hade hörtsku'll,e finnas, så och så stort» 
- förargligt nog hade vi' aldrig tänld på att ta 
med oss priset från Stockholm - vm'till Bertil 
kvickt turnerade, att »nog vet vi var priset finns, 
men det kommer du, Lennart, att aldrig mer få 
se». Det gick som synes alltihop i den fria och 
glada stilen och vi var faktiskt ledsna behöva 
bryta upp så tidigt för att komma med tåget. 

:Det utomordentliga mottagande vi beredde·s 
och det kamratligt älskvärda sätt på vilket vi 
·omhändertogs gick oss till hjärtat. Vi kände oss 
nästan som hemma. För allt detta tacka vi hjärt
Hgt Kvibergs skytteförening med -des's ordförande 
Lennart Rönnmar k och hans, maka i spetsen och 
alla andr,a, i1ngen nämnd och ingen glömd, som 
gjorde sig ,så mycken möda och inte skydde några 
ko:stnader för att !bereda oss amatörereU par 
synnerligen angenäma och trevliga dagar i Götet. 

N.S. 

Resultat från K vibergstävlingarna 

Lagtävlingen 

[{uiberg : Amatör: 

Gunnar Eriksson '6'8 H. Axen 68 
Lelll'1art Rönnmar k 68 B. Rönnmark 67 
Sven Falk 68 G. Brundin 66 
D. Dahlinder 67 N. S. Ni'ls'son 65 
J. Gillmen 67 H. Roll 64 
E. Reinius 66 H. Friman 63 

B. Johansson 63 K. Henriksson 61 
E. Ohlsfors 61 R. Lundqvist 61 
Fr,itz Johansson 60 H. V. Johansson 59 
Ture Andersson 59, C. Niring 58 
N. Johansson 53 S. Diedrichs 57 
Arvid Börjesson 5,3 E. Thor 57 

753 746 

Av dessa erhöllo Axen, Rönnmark och Brundin 

i klass 5 samt Henriksson i klass 4 priser. 

Svensk huvudskjutning 

[{lass 5: 
8. H. Axen .......... 73 

[{lass 4: 
1. S. Diedrichs .. .. ... 76 
5. K. Henrik,sson .... 73 
7. E. Thor .......... 69 
8. C. Niring . . . . . . . . .. 69 

Liggande JO-ring. 

[(lass 5: 
3. H. V. Johansson 98 
6. B. Rönnmark 94 

10. R. Lundqvist • t •••• 92 
[{lass 4: 

3. H. V. Johansson . .. 98 
10. R. Lundqvi:st ...... 92 

Klass 4: 
3. C. Niring .......... 93 
4. S. Diedrichs ... .... 91 
6. K. Henriksson .... 87 

Gev ärsskyttar ! 

Deltag i Förbundstävlingen 

den 31/8, klasserna 5-2 
l-R 

och i årsprisskjutningen den 21/9 

den 7/9, 
" 

GLÖM INTE Kräjtskjutningen den 27/8! 

Pistolskyttar! 

Mästerskapstävi. går den 13/9 Deltag! 

K-pistskyttar! 

Träningen återupptas i augusti 

10 Alby 1952. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

Stockholtns 
Atnatör Förenings 

Medletnsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

47:de årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 3, okt. 1952 

Redaktionens adress: 

Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: E R I C J E.N N E L 

N. S. NILSSON 
S :t Eriksgatan 93 _. Stockholm 

Telefon 338068 

PRISUTDELNINGEN 
för Propagandatävlingen, Sthlm s-Tidningen, Vår
utfärden med mästerskapstävling i fältskjut
ning, Årsprisskjutningen, sportskyttemästerska
pet, mästerskapstävlingen på pistol samt tio
kampsmästerskapet äger rum fredagen den 24 
oktober i samband med klubbafton på Byggnads
föreningens restaurang, Norrlandsgatan 11. Det 
börjar kl. 19.00 med middag, bestående av sand
wiches, något småvarmt och en rejäl kötträtt. För 
måltiden plus öl eller vaUen, kaffe och dricks be
tala vi precis en tia. Vid kaffet omkring kl. 20 
blir det prisutdelning, varefter vår medlem major 
Nils Hellsten välvilligt lovat hålla ett föredrag 
över »Vad idrott är. Konsten att segra». Vi som 
tidigar,e hört Nils Hellsten tala, kan garantera 
en upplevelse. 

Förhandsanmälan är som vanligt nödvändig 
och bör göras till klubbmästaren Birger Lundh 
senast torsdagen den 23 oktobeJ' per telefon 
23 57 00 ener 60 29 56 (bost). 

För den som ej önskar delta i middagen räcker 
det med att komma kl. 20.00, då det är meningen, 
att prisutdelningen skall ta vid, varefter Hellsten 
talar. Alla pristagare först och främst men all
deles särskilt de yngre och yngsta skulle det gläd
ja styrelsen få se däruppe. Ni kommer inle att 
ångra det. 

Föreningens postgiro 51641 

Meddelande från 'styrelsen 

Nya medlemmar . 
Tjänsteman Sam. Axberger, stud. Harald 

Sundberg, tjänsteman John Rooshagen, stud. Ber
til Lundin, apotekare Gunnar Källroth, arkitekt 
Stig Jönsson, civiling. Arvid Hagmark, stud. An
ders J areman, civiling. Per-Åke Torell, stud. 
Lars-Henrik Örtenblad, stud. Hans Johansson, 
stud. Curt Oscar Nycander, stud. Björn Harry 
Säfwenberg och ingenjör Lennart Evefelt. 

Vi hälsa dem alla välkomna i vår förening, där 
vi hoppas de skola komma att trivas. 

Glädjande budskap 
Styrelsens upprop i våras till föreningens med

lemmar om ett extra stöd åt föreningens verk-
. samhet har inte förklingat ohört. Vid denna tid
punkt har influtit ett stort antal bidrag, från 
2:- och upp till 50: -kr. eller sammanlagt 
över 400: - kr. Inte minst kassaförvaltaren 
gnuggar händerna över många medlemmars vi
sade intresse och generositet. Han skulle dock 
bli än gladare, om de m,edlemmar, 'som ännu 
inte betalt årsavgiften, ville omedelbart göra det
ta. Varje tia - -eller femma, som utgör årsav
giften för medlemmar under 25 år - är av be
tydelse. Säkert har Du i det allmänna jäktet 
glömt bort att ,skicka i väg avgiften. Men nu ord
nar Du saken i ett huj, inte sant? Tack för det! 

Och tack framför allt Ni, 'som lystrat till före
ningens vädj an och låtit impulsen därav följ as 
av handling! 

Styrelsen. 
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t f v o a r u 
i vår egen regi bl,ev i år inställd på grund av den 
stora anhopningen av tävlingar speciellt vid den 
tidpunkten, då denna tävling brukar gå. Som 
några gånger tidigare fick vi därför i år kombi
nera den med förbundets sommarfåltskjutning. 
Fanjunkare Adler hade lovat oss ordna med de 
tre mästerskapsmålen efter förbundstävlingens 
slut. Vår mästerskapstävling i fältskjutning kun
de därför gå programenligt. Vårutfärden är emel
lertid något att slå vakt om, och vi hoppas den 
kan bli av nästkommande år. 

Vädret var det inte så stort fel på även om det 
växlade något och en och annan lättare skur 
ibland dämpade stridslusten. Näst mästerskaps
tävlingen tilldrog sig största intresset lag- och 
serietävlingarna av olika slag. Beträffande laget 
till huvudtävlingen och Sthlm s-Tidningens serie
tävling så var de denna dag tyvärr ej lyckad till 
sin sammansättning och följden blev också or
dentliga nederlag. I serietävlingen fick vi stryk 
av sjättekompanisterna med 119 mot 110 och 
som framgår av nedanstående serietabell har vi 
nu råkat in i farozonen. Nästa gång smäller det 
mot Katarina, absolut inte något av de lättaste 
lagen, och den kampen kan bli avgörande för 
vårt vara eller icke vara i division I. Vi ha dock 
i år tagit hem två lagsegrar i förbundet, vilket 
inte är fy skam, och därför är det rätt egendom
ligt, att vi skall ligga så illa. till i serien. Vi måste 
hoppas på bättring redan i nästa dust. 

Mästerskapsfordringarna blev 21 tr. I vårt lag 
hade vi Prage, H. V., Rönnmark, Hallsten och 
Zachrisson, men Lundqvist, 'som inte var med, 
slog dem alla genom att bli trea bland f.em 28-or, 
medan Prage och Hallsten gick in som åtta resp. 
nia på också mycket goda 27 tro Wille Hjukström 
hade nu äntligen hunnit skottställa sig efter en 
hel säsongs bottenresultat och fick ihop 25 tr., 
medan säkre H . V. gjorde bort sig på första målet 
och fick nöja sig med 21 tro Rönnmark -fick en 
träff mera, under det att Zäta hade en olycklig 
dag. Tredjeklassaren Hultkrantz bör nämnas för 
sina 21 tro 

Till vår mästerskapstävling kvalificerade sig 
samtliga i klasserna M och 4 med minst 18 träf
far, och de var: Lundqvist, Prage, Hallsten (del
tog ej), Hjukström, Friman, Rönnmark, H. V. Jo
hansson, Hildestrand, Ryberg, Niring, D. Inge
vall och Wanselius. Prage gjorde en lugn och god 
skjutning och fick in 16 tr., och med sina 43 tr. 
sammanlagt kunde ingen mer än Lundqvist hota 
honom. Han tappade emellertid en del på andra 
målet och fick nöja sig med 13 tr. eller samman
lagt 41, varefter följde Hjukström på 40. Segra
ren Prage hyllades omedelbart av ordföranden 
för sin seger och fick ett fyrfaldigt leve på köpet. 
Prage ä r en värdig mästä:r.e. Här följer nu utdrag 
ur tävlings protokollet. 

[{lass M, 10 delt.: 
1) R. Lundqvist 28 tro 
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ä r d e n 
2) E. Prage ..................... 27 » 
3) G. Hallsten . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 » 
4) W. Hjukström . . . . . . . . . . . . .. 25 » 
5) H. Friman ................. 23 » 
6) B. Rönnmark .............. 22 » 
7) H. V. Johansson ............ 21 » 
8) J. Magnius ................. 17» 
9) T. Nilsson ......... . ....... 15 » 

10) Y. Zachrisson .............. 13» 
[{lass 4, 12 delt.: 

1) S. Hildestrand ............. . 
2) A. Ryberg ................. . 
3) C. Niring ................. . 
4) D. Ingevall ................ . 
5) T. Wanselius ............. . 
6) G. R unngren .......... ..... . 
7) W. F. Samuelsson .......... . 
8) I. O. Baumbach ............ . 
9) P. Hellstedt ............... . 

10) Evert Svensson ............ . 
[{lass Vet., 2 delt.: 

21 tro 
21 » 
19 » 
19 » 
18 » 
17 » 
13 » 
11 » 
11 » 
10 » 

1) N. S. Nilsson. . . . . . . . . . . . . .. 17 tr. 
2) A. Pettersson. . . . . . . . . . . . . .. 15» 

[{lass 3, 7 delt.: 
1) Ulf Hultkrantz ......... . ... . 
2) J. H. Isaksson ............. . 
3) I. Melin ................... . 
4) E. Kuylenstierna ........... . 
5 ) Erik H. Svensson ........... . 

[{lass 2, 7 delt.: 
1) I. Sandin ................. . 
2) Lars Andersson ........... . 
3) Bertil Magnusson .......... . 
(!) R une -Eriksson ............. . 
1») Olof Johansson . .......... . . 
6) Börje Berg ............... .. 

Klass 1, 1 delt.: 

21 tro 
17 » 
15 » 
13 » 
9 » 

15 tr. 
15 » 
13 » 
13 » 
12 » 
1 O » 

1) K. H. Bergqvist ............ 10 tr. 
MÄSTERSKAPET 

1) E. Prage ............. 27 + 16 = 43 tro 
2) R. Lundqvist .......... 28 + 1~= 41 » 
3) W. Hjukström ........ 25 + 15 = 40 » 
4) B. Rönnmark . . ....... 22 + 16 = 38 » 
5) H. V. Johansson. . .. . .. 21 + 16 = 37 » 
6) C. Niring ............. 19 + 16 = 35 » 
7) S. Hildestrand ........ 21 + 13 = 34 » 
8) H. Friman ............ 23 + 11 = 34 » 
9) T. Wanselius .......... 18 + 12 = 30 » 

10) A. Ryberg . . . . . . . . . . . .. 21 + 7 = 28 » 
11) D. Ingevall ............ 19 + 8 = 27 » 
12) G. Hallsten ........... 27 + - = 27 » 

(ej delt. i mästerskapet) 
Division I: 

Central-Skarp 8 ............ . 
Katarina-Svea livgarde ...... . 
Skarp 2-Kungsholmen ...... . 
Skarp 6-Amatör ........... , 

Skarp 6 . . . . . . . . . . . . . . .. 5 3 1 
Central ......... . .... . . 5 .3 O 
Katarina .. . . . . . . . . . . . .. 5 3 O 
Skarp 8 ............. .. 5 3 O 

112-119 
112- 90 
92-103 

119-110 
1 514 7 
2 551 6 
2 526 6 
2 497 6 
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Kungsholmen ••••••• o· •• 5 3 O 2 457 6 
Amatör ................ 5 2 O 3 514 4 
Skarp 2 ................ 5 1 1 3 457 3 
Svea livgarde .......... 5 1 O 4 493 2 

Stockholms-Tidningens 
riksskyttetävling brev för Amatörs vidkommande 
detta år en besvikelse. Första laget hade fått för 
sig, att en skjutning mycket tidigt på morgonen 
skulle v.ara melodin och därför samlats redan vid 
8-tiden. Vad som är sanning i Linköping, är dock 
inte alltid sanning i Stockholm, men laget hade 
måst vänta ända till 7-tiden på kvällen, om de 
skulle ha fått vindstilla och jämn helysning. 
Andralaget stod inte ut att vänta längre än till 
6,30-tiden, och därför gick det också, som det 
gick. Belysningen var under h ela dagen hesvärlig, 
och att den förorsakade mycken poängförlust 
kan vi ta för givet. När våra fina liggandespecia
lister Rönnmark, Nisse Naumburg, Lundqvist, 
H. V. och Hjukström samtliga ha.de poäng mel
len 234 och 236, förstår man kanske en del. En 
enda, men ett lejon, våran Pelle, prövad och 
hårt pröva.d i många duster i denna tävling men 
aldrig befunnen lätt, var också nu mannen att 
bemästra belysning och vind, när alla andra miss
lyckades. Han kämpade - vi förmoda det - sig 
till den i detta sammanhang jättefina poängen 
247. En utomordentlig prestation vid detta till
fälle. 

Senare på dagen kom Henry Roll med en liten 
överraskning. Snabbt och säkert nitade han in 
tia på tia och då och då en nia och stannade så 
till sist på 242, dagens andra resultat över 240 
och nytt personligt rekord. 

Första laget fick ihop 1190 poäng (hederspris) 
och andra laget 1174, där Roll var bäst och Nils
son, N. S., sämst. Utom dessa sköt här Magnius, 
Hjukström och Brundin. I första laget hade vi, 
förutom Pelle och Nils Naumbur g, Rönnmark, 
Lundqvist och H. V. Johansson. 

Hemvärnslaget med Ingevall, B. Johansson och 
Nilsson sköt svagt. Det behövs bättre resultat 
nästa år, om den tredje och sista inteckningen 
i Försvarsfrämjandets pris skall kunna erövras. 
Goda resultat presterades av tredj eklassarna Lars 
Vings le och I. Melin, som hade 229 resp. 228 p. 

Här följer nu först en uppställning på de bättre 
resultaten och på slutet en poänguppställning 
för de priser och Wahlqvistmedaljer, som komma 
att utdelas på prisutdelningen den 24 oktober. 
Alla som ha minst de poängen böra komma till 
nämnda prisutdelning. Se annat ställe i bladet! 

Klass 5 .. . . . . . . . . . . . . . .. 234 poäng 
Klass 4 .. . . . . . . . . . . . . . .. 228 » 
Veteran.. .. .. .. .. .. .. ... 221 » 
Klass 3 ................. 222 » 
Klass 2 . . . . . . . . . . . . . . . .. 214 » 

Klass 5, 13 delt.: 
Per Naumburg ............... . 
Henry Roll ............ . ..... . 
Johan Magnius ............... . 

247 p. 
242 » 
237 » 

Gunnar Hallsten ............. . 
Nils N aumburg ............... . 
W. Hjukström ............... . 
Bertil Rönnmark ............. . 
H. V. Johansson .............. . 
Rune Lundqvist .............. . 
G. Brundin .................. . 

[{lass 4, 8 delt.: 
Con ny Niring ................ . 
StUl"e Hildestrand ............ . 
Torst'en Nilsson .............. . 
Evert Svensson ............... . 
Sven Diedrichs ............... . 
Sven Bertz ................... . 

KlaiSs Vet., 1 delt.: 
Alex. Weimar k .............. . 

Klass 3, 7 delt.: 
Lars VingsIe ................. . 
I. Melin ..................... . 
B. Jacobsson ................. . 
Åke Magnusson .............. . 
Ulf Hultkrantz ............... . 

Klass 2, 5 delt.: 
Sune Svederud .... ... ........ . 
Lars Andersson .............. . 
P 'er Selberg .................. . 
Åke Carlsson ................ . 

I sel'ietävlingen, 25 skott liggande, 

2,37 » 
236 » 
236 » 
236 » 
235 » 
234 » 
233 » 

232 p. 
229 » 
227 » 
224 » 
222 » 
216 » 

221 p. 

229 p. 
228 » 
226 » 
220 » 
214 » 

223 p. 
218 » 
212 » 
208 » 

blev slutresultatet (2 bästa av 3 skjutningar) 
med handikap det, att Ulf Hultkrantz segrade. 
17 man deltogo. Protokollet visar: 

1) Ulf Hultkiantz, kl. 3 ....... . 
2) Per Naumburg, kl. 5 ....... . 
3) R une Lundqvist, kl. 5 ...... . 
4) Henry Roll, kl. 5 ........... . 
5) Lars Vingsle, kl. 3 ... ..... . . 
6) S. Hildestrand, kl. 4 ....... . 
7) H. V. Johansson, kl. 5 
8) Torsten Nilsson, kl. 4 ... .. . 
9) Åke Magnusson, kl. 3 ..... . 

10)N. S. Nilsson, kl. 5 ......... . 
11) C. Niring, kl. 4 ........... . 
12) D. Ingevall, kl. 5 .......... . 
13) I. MeI.in, kl. 3 ............. . 
14) G. Brundin, kl. 5 .......... . 

Jubileumsskölderl. 

493 p. 
491 » 
491 » 
478 » 
472 » 
472 » 
470 » 
469 » 
467 » 
467 » 
465 » 
465 » 
463 » 
460 » 

Tävlingen om denna avhölls den 15 juni. Det 
är en tidpunkt då ,alla, 'Som så hav,akan, flytt 
till landet och dess ljuvligheter. Kvar i stan var 
därför endast 7 man. Bland dessa var inte re
kordhållaren från i fjol, Rune Lundqvist, som 
gästspelade i östersund, men det fanns andra 
representanter för skytteeliten, såsom t. ex. 
Rönnmark, som ju har stora intressen att he
vaka i detta pris. Det skulle dock inte lyckas 
honom att heller denna gång ta den sista och 
avgörande inteckningen. Pelle Naumburg inledde 
valsen med jämna serier på 90 och 91, men i föl
jande lag ökade Erik Persson till 93 och 91. 
Rönnmark hade därför ingen lätt uppgift, när 
hans tur kom. Även han sköt mycket jämnt och 
bra men stannade vid 179 poäng. Resultat: 

3 
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E. Persson ................. . 
P. Naumburg ............... . 
B. Rönnmark .............. . 
H. V. Johansson ............ . 
N. S. Nilsson ............... . 
D. Ingevall ................. . 
T. Nilsson ................. . 
400-meterspriset av år 1950 

93 + 91 = 184 
90 + 91 = 181 
90 + 89 = 179 
86 + 91 = 177 
84 + 84 = 168 
80 + 85 = 165 
76 + 81 = 157 

tävlades om den 18 juni resp. 13 augusti. Alla 
tävlingar som måste förläggas till tiden mellan 
miUen av juni och mitten av augusti kunna i 
vår förening endast påräkna intresse från ett 
mindretal. I den första tävlingen deltog sålunda 
nu 5 man och i den s·enare 8. Som segrare utgick 
en av våra liggandespecialister, Yngve Zachris
son, som i den första tävlingen sköt 95 poäng, 
vilken stod sig även över den senare tävlingen. 
Därefter följde H. V. Johansson och tr'edje-klas
sar·en Hultkrantz på 92. Skyttar i kl. 4 och 3 er
hålla handikap. 

1. Y. Zachrisson ....... . 
2. H. V. Johansson ..... . 
3. U. Hultkrantz. Kl. 3 
4. J. Magnius ......... . 
5. C. Niring ..... Kl. 4 
6. D. Ingevall ......... . 
7. Evert Svensson Kl. 4 
8. O. Sjöberg .... Kl. 3 
9. A. Mossberg ........ . 

10. Erik Svensson. Kl. 3 
11. F. Tillbom .... Kl. 3 -
12. T. Wanselius .. Kl. 4 

18/6 13/8 
95 
92 
92 86,5 

89 

79 

91 
90,25 
90 
89,5 

87 
85 
82 

Resultat 
95 
92 
92 
91 
90,25 
90 
89,5 
89 
87 
85 
82 
79 

Göteborgspoka/en 
Tävlingen om detta pris är en av dem, som 

Amatör a ldrig har möjlighet att ställa upp ett 
absolut topplag i. Men det finns ju plats i pris
listan för individuella prestationer, och för en 
sådan av hög klass bokade sig H. V. Johansson, 
som sköt en så fin poäng som 97, och på den 
kunde han ha blivit tionde man, om han haft 
tillräckligt med femettor, nu blev han tjugofemte. 
Nisse Naumburg nådde 93 och Magnius 91, under 
det att Gunnar Hallsten fick nöja sig med 88. 
Femte mannen, Henry Axen, hade tyvärr tappat 
den fina vårformen. Laget skrapade ihop 445 
poäng, sex från prisplais. 
Fjärde tränings tävlingen den 6/8 1952 
samlade endast 12 deltagare. Semestertid! Högsta 
resultatet hade Svederud i klass 2: 71 poäng. 
Klass 5: 

1. J. Magnius 
2. G. Brundin 

Klass 4: 
1. Evert Svensson 
2. Einar Lunden 
3. Torsten Nilsson 

Klass Vet.: 
1. G. Hultkrantz 

Klass 3: 
1. Erik Svensson 
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44 + 26 = 70 p. 
42 + 27 = 69 » 

43 + 24 = 67 p. 
37 + 27 = 64 » 
36 + 27 = 63 » 

23 + 21 = 44 p. 

43 + 23 = 66 p. 

2. Ulf Hultkrantz 
3. B . .Jacobsson 

Klass 2: 
1. S. Svederud 
2. 1. Sandin 

Klass 1: 
1. K. H. Bergqvist 

Femte tl'äningstävlingen 

37 + 28 = 65 » 
37 + 22 = 59 » 

45 + 26 = 71 p. 
40 + 23 = 63 » 

38 + 22 = 60 p. 

gick den 24 augusti och till denna hade 25 man 
tagit sig ut. Sammankopplingen med »Augusti
pokalen» hade väl inte minskat intresset för den
samma. Resultaten blev dock j ämnstrukna med 
reservation för ett par tre i de lägre klasserna. 
Lars Andersson i klass 2, Sigfrid Andersson och 
Nils Magnius i R böra sålunda nämnas. Anders
son har tränat flitigt liksom Bergqvist i samma 
klass, men d en senare var för dagen inte i riktigt 
slag. Den flitiga träningen hos dessa båda kom
mer dock att en gång ge resultat. 
Femte tl'äningstävlingen den 24/8 1952 
Klass 5, 8 d elt.: 

1. J. Magnius 
2. B. Rönnmark 
a. G. Brundin 
4. H. Lundquist 
5. N. S. Nilsson 
6. N. Naumburg 

Klass 4, 6 delt.: 
1. Evert Svensson 
2. S. Diedrichs 
3. Sven Bertz 
4. S. Hildestrand 

Vel. 1 delt.: 
1. A. Weimark 

[(lass 3, 5 delt.: 
1. Erik Svensson 
2. Ulf Hultkrantz 

Klass 2, 2 delt.: 
1. Lars Andersson 
2. P. Selberg 

Klass 1, 2 delt.: 
l. S. Andersson 
2. E. Bergqvist 

Klass R, 1 delt.: 
1. N. J. Magnius 

Riksskölden 

44 + 29 = 73 p. 
43 + 28 = 71 » 
43 + 27 = 706 » 
43 + 27= 701 » 
42 + 28 = 70 » 
40 + 30 = 70 » 

41 + 27 = 68 p. 
36 + 29 = 65 » 
37 + 27= 64 » 
32 + 28 = 60 » 

39 + 27 = 66 p. 

37 + 27 = 64 p. 
36 + 28 = 64 » 

46 + 29 = 75 p. 
36 + 27 = 63 » 

49 + 29 = 78 p. 
47+27=74 » 

49 + 50 = 99 p. 

fick från Amatör 22 deltagare, som hade tillfälle 
pröva sin skicklighet gentemot all Sveriges elit. 
Vårt förstaIag, bestående av Rönnmark, Pelle 
Naumburg och Rikssköldens »verkställande», 
H. V. Johansson, gjorde en vederhäftig skjutning 
utan att dock nå toppen av sin förmåga. Pelle 
var bäst på 140 medan de båda andra hade 139. 
H. V. startade första serien mycket fint, 73 poäng 
med fullt i stående är en utomordentlig poäng, 
men råkade ur läge i sin andra serie, vilket han 
inte varsnade, förrän det var för sent. Han för
lorade sålunda 3 poäng i knä och 6 poäng i stå
ende och därmed rök också chansen till en pla
cering i toppen. Lagets resultat blev dock så gott 
som 418, vilket medförde ·en åttondeplacering och 
hederspris. Skjutchefen hade praktiskt taget 
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maximal »tUl'» vid lagnomineringarna, ity att de 
därnäst bästa männen återfanns i andra laget, 
med undantag dock för att m'ed Roll i laget det
tas resultat hade kunnat förbättrats med 1 
poäng. Persson hade 135 och Lundqvist och N. S. 
Nilsson 134, vilket också var jämnt om än inte 
något direkt lysande. Lagets resultat alltså 403. 

Ulf Hultkrantz i klass 3 gjorde bra ifrån sig. 
när han på 10 skott i vardera liggande och knä
stående fick ihop 94 poäng med 5 v.ita i sista 
knästående! 

L. & B:s hederspris togs av Pelle Naumburg, 
Läkerolfatet av Weimark - bra! -~ på precis 
100 poäng, medan Bergentz' pris hemfördes av 
Einar Lunden för 9 kart. efter särskiljning med 
Pelle Naumburg och Nilsson. Resultat av täv
lingen: 

Klass 4 och 5: 
1. Per N aumburg ............ . 
2. Bertil Rönnmark .......... . 
3. H. V. Johansson ........... . 
4. Henry Roll ................ . 
5. Erik Persson .............. . 
6. Rune Lundqvist ........... . 
7. N. S. Nilsson ............. .. 
8. G. Brundin ................ . 
9. Johan Magnius ............ . 

10. A. Weimark kl. 4 .......... . 
11. E. Lunden kl. 4 ........... . 
12. H. Axen ............... , .. . 
13. S. Diedrichs kl. 4 ......... . 
14. Evert Svensson kl. 4 ....... . 

Klass 3: 
1. Ulf Hultkrantz ............ . 
2. Erik Svensson .............. . 
3. A. Bornelid ............... . 
4. Lennart Andersson ......... . 

Klass 2 
1. P. H. Selberg ............. . 
2. Lars Andersson ........... . 

Vår tävling mot Östersund 

140 p. 
139 » 
139 » 
135 » 
135 » 
134 » 
134 » 
132 » 
130 » 
126 » 
126 » 
126 » 
121 » 
120 » 

94 p. 
85 » 
81 » 
76 » 

90 p. 
90 » 

i samband med Riksskölden blev även i år ett 
nederlag för oss. Visserligen ökade vi med 19 
poäng till 1088, men det räckte inte, ty jämt
länningarna inte bara höll ställningen från i fjol 
utan ökade också med 8 poäng till 1105, varför 
vi alltså fick stryk med 17 poäng. Nästa år få vi 
öka en klass över lag, om det skall gå vägen. Här 
följer de båda åttamannalagens resultat. 

östersund: 
C. Skyttmo ... , . 
A. Söderin ..... . 
G. LexeI.ius .... . 
B. A. Linderoth . 
N. A. Persson ... 
Odd Westm.an .. 
Walle Nilsson .. 
G. L. Bergqvist .. 

Amatör: 
145 P. Naumburg .. . 
143 B. Rönnmark .. . 
142 H. V. Johansson. 
140 H. Roll ....... . 
139 E. Persson .... . 
135 R. Lundqvist .. . 
133 N. S. Nilsson ... . 
128 G. Brundin .... . 

140 
139 
139 
135 
135 
134 
134 
132 

Tävlingen om Augustipokalen 
blev i år inte den uppvisning i den högre skjut
konsten, som vi f.ick njuta av vid den första täv
lingen i fjol och vars främste representant var 
Rune Lundqvist. Vi upprepa hans närmast fe
nomenala resultat .då: 79 Chuvudskjutning) -I-
49 + 48 + 49 = 225 poäng med fem tappade po
äng på sex serier! Den här gången var han emel
lertid inte i slag. 

Huvudskjutningen, som samtidigt var femt~ 
träningstävlingen, uppvisade endast medelmåt
tiga resultat och därmed försvann också grunden 
till höga slutpoänger. Magnius var bäst på 73 och 
då han i -den därpå följande dubbelserien var 
bäst på 90 poäng, ledde han till sista omgången 
mot närmaste man, Nisse Naumburg, på 161 samt 
N. S. Nilsson och Rönnmark på 158. Magnius 
hade sålunda en god chans till slutseger men 
kunde inte utnyttja den utan slutade med svaga 
37, medan Naumburg och Nilsson lyckades bättre 
m·ed var sin 48 :a. Därmed segrade Naumburg på 
209 me·d Nilsson närmast på 206, under det att 
Lundqvist i år fick nöja sig med femte plats. 
Resultat: 
A ugustipokalen den 24/8 1952. 

1) N. Naumburg, kl. 5 70+91+48 = 209 
2) N. S. Nilsson, kl. 5 .... 70+88+48 = 206 
3) B. Rönnmark, kl. 5 .... 71+87 + 43=201 
4) J. Magnius, kl. 5 73+90+37 = 200 
5) R. Lundqvist, kl. 5 .... 70+85+45 = 200 
6) N. östberg, kl. 5 ....... 60+89+44 = 193 
7) A. Weimark, kl. 4 ...... 66+81+45 = 192 
8) G. Brundin, kl. 5 ...... 70+85+35 = 190 
9) Evert Svensson, kl. 4 .. 68+82+39 = 189 

10) S. Diedrichs, kl. 4 ...... 65+78+40 = 183 
11) H.Roll,kI.5 .......... 66+74+34=174 

A. Weimark erhåller priset som bäste fjärde-

klassare. 
Klass 3: 

1) Ulf Hultkrantz 
2) Erik Svensson 

64+87 +34 = 185 
64+ 78+34 = 176 

Förbundsskjutningen 
den 31 augusti - för klasserna. R och 1 den 7 
september - 'fäknade 41 startande amatörer. 
Flera av dessa skötte sig bra, riktigt bra t. o. m. 
i en del fall. Till dessa räkna vi - om vi för om
växlings skull skall börja med rekryterna - Nils 
Magnius, som sköt 100 poäng. Grattis, vår trogne 
markör! I kla.ss 1 skilde sig Kullstedt och Stig 
Jönsson med heder från sina uppgifter; 78 och 
77 är fina poänger. Unga Berit Johansson hade 
en fin precisionsserie på 49 men en något sämre 
snabb serie. Här kan man vänta högre poänger i 
fortsättningen. I klass 2 hade Sune Sv-ederud en 
god dag. liksom Lars Andersson. Svederud har i 
år tränat systematiskt; ni kan ofta finna honom 
på korthållsbanan. Träning - och givetvis 
främst systematisk ·sådan - bär alltid frukt. 
TredJeklassaren Lennart Andersson har ännu 
inte gått in för dylik träning men den skulle' ge 
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honom goda resultat, med de anlag han har. Nu 
hade han fina 76 poäng, på vilk,en han tyvärr 
förlorade segern genom särskiljningen. Fick allt
så nöja sig med andra plats, men vi lyfter på 
skärmmössan för den! 

Fjärdeklassarna hade ingen lyckad dag. Inte 
e~ riksmedalj och inte ett diplom eller intyg. Då 
gjorde femteklassarna bättre ifrån sig, ty av 14 
man hade 8 sjuttiotvå poäng eller mera. Mest 
hade ~~lla Rune, som drämde iväg hela 78 poäng, 
en poang under s,egrarens. Bra var däremot inte 
Pelle Naumburg och N. S. Nilsson, som hamnade 
längst ner av amatörerna. På deras tavla, nr 107, 
var det ingenting att hämta denna dag. Killen, 
som skötte markeringen på denna, var antino'en 
fullkomligt ovetande om läg'esmarkering eller 
också en sabotör. Det är tämligen förvånansvärt, 
att inte Stockholmsförbundet, när det för att 
sköta markeringen får nöja sig med nästan vilka 
som helst - åtminstone i vissa fall ~ inte finner 
det a~geläget att eliminera de värsta utslagen av 
oduglIga ,och nonchalanta markörers dåliga ar
bete genom en så enkel åtgärd som att använda 
»provskottsbrickor». Nu kan en markör, som vi 
alla vet, göra bort den skickligaste skytt om han 
inte förstår - eller bryr sig om - den stora vik
ten a v absolut noggrannhet vid lägesmarkerinO' 
speciellt. Det blir då så meningslöst, det hela. ;:, 

Puh! Das war eine gr au same Salbe! Men det 
känns bättre nu. 

Förbundet hade dock gjort en bra sak: ändrat 
bestämmels,erna för kvalific'ering till mäster
skapstävlingen. Nu får alla i klass 5 skjuta en 
dubbelse,rie som kvalificering till mästerskaps
tävlingen, och de 24 bästa i denna om o'ån d' fJår 

o 'd I' b b b sa VI are. nle mIndre än nio amatörer klarade 
sig fråno fÖTst.~ omgången med Lundqvist och 
~. V. pa

o 
utn;tarkta 95, en bra poäng att bygga 

VIdare pa. NIsse Naumburg följde på 93 samt 
Rönnmark och N. S. Nilsson på 92 - de hade 
var sin 49:a och en svagare 43:a - medan David 
Ingevall sköt 91, Mossberg 90 samt Östberg och 
Persson 89. I andra omgången förbättrade Lund
qvist sin position betydligt genom att mura in 49 
poäng och kom därigenom att belägga andraplat
sen på samma poäng som den ledande Touhea. 
Rune i slag, då är han fruktansvärd. »Ingen räd
der för ~argen hoär, vargen här - - ». H. V. lyc
kades ej fullt sa bra, men hans 44 räckte dock 
precis för att han skulle slinka med till sista om
gången. Dit räddade sig också Bertil med en 48-
poängare, medan Mossbergs och Nilssons an
strängningar inte räckte till denna åtrådda posi
tion, då .?e.l därtill fattades 2 poäng. Nisse Naum
burg skot Inte bra, och det gick inte heller väO'en 
för Persson och Ingevall. Vi hade dock tre I;;an 
med i sista omgången, och av dessa hade Lund
qvist en mycket god chans, även om han inte är 
n.ågo~~ vän av. g~d hd v,id s~jutning. I hastiga se
ner ar han I SItt esse.' Detta kom också fram 
r.edan i liggande, där han sköt två fyror, och två 
hkadana sköt han i knä, men trots detta hade 
han fortfarande en chans, när stående började. 
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Det för.sta skottet var bra, en femma, men andra 
skottet brände han iväg omede,lbart. När vi frå
gade honom, varför han hade 'så bråttom, sva
rade han: »J ag vågade inte vänta, tills jag blivit 
nervös». Men tänlde han så, var han nog redan 
nervös, och vem. skulle inte ha varit det i Sanll11a 
situation? En etta i stående kan nästan vem som 
helst skjuta, ja äv,en i knästående. Detta kan 
t. o. m. hända en världsmästare i knästående, och 
det hände vår egen Bertil alltså, just vid detta 
tillfälle. Efter fem vita i liggande, fick han i sitt 
första skott, som vi amatörer redan antecknat 
som en femma - skulle vi få sätta det lilla strec
ket över femman, också? - när markören på 
hans tavla - kan det ha varit markören på tavla 
1.07, som flyttats? - visade en ynklig och smal 
hten etta. Bertil, vi grät nästan! 

Nåja, han sköt bättre i fortsättningen och ej 
heller H. V. misskötte sig. Men Lundqvist åkte 
kana ned till åttonde plats, där H. V. och Bertil 
stannat, som ville ~de hejda hans framfart. Rune 
fick ihop 186 och de båda övriO'a 185 och sina . ;:, 
prestatIoner behöver de inte skämmas för. 

Huuudskjutningen: 
Klass 5, 14 delt.: 

R. Lundqvist 
A. Mossberg 
B. Rönnmark 
Erik Persson 
J. Magnius 
G. Brundin 
H. V. Johansson 
N. Naumburg 
N. Östberg 
H. Axen 
H. Roll 

Klass 4, 9 delt.: 
Torsten Nilsson 
E. Lunden 
B. E. Gardell 
E. Thor 
S. Diedrichs 
S. Bertz 

Klass 3, 7 delt.: 
Lennart Andersson 
Ulf Hultkrantz 
Birger Jacobsson 
Erik Svensson 
A. Bornelid 
Ivar Melin 

Klass 2, 4 delt.: 
Sune Svederud 
Lars Andersson 

Extratäuling (lO skott, 
Klass 4: 

48 + 30 = 78 p. 
46 + 29 = 75 » 
45 + 30 = 75 » 
46 + 28 = 74 » 
45 + 28 = 73 » 
45 + 28 = 73 » 
44 + 29 = 73 » 
46 + 26 = 72 » 
40 + 26 = 66 » 
40 + 25 = 65 » 
38 + 27 = 65 » 

45 + 25 = 70 p. 
45 + 24 = 69 » 
39 + 30 = 69 » 
40 + 28 = 68 » 
36 + 29 = 65 » 
38 + 25= 63 » 

46 + 30 = 76 » 
45 + 27 = 72 » 
45 + 25 = 70 » 
39 + 27 = 66 » 
41 + 21 = 62 » 
34 + 28 = 62 » 

45 -j- 30 = 75 p. 
47 + 27=74 » 

lO-ringat) : 

Evert Svensson ............... . 80 p. 
76 » 
76 ,» 

GeoTg Svensson ............... . 
S. Diedrichs .................. . 

Klass 3: 
B. Jacobsson 
U. Hultkrantz 

88 p. 
79 » 
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Klass 2: 
Lars Andersson ............... . 85 p. 

78 » 
73 » 

S. Svederud ................... . 
J. Lenstrup ................ . .. . 

Klass 1, 4 delt.: 
H. Kullstedt 
S. Jönsson 
Berit Johansson 
C. H. Bergqvist 

Klass R, 3 delt.: 

49 + 29 = 78 p. 
48 + 29 = 77 » 
49 + 26 = 75 » 
45 + 22 = 67 » 

Nils Magnius 50 + 50 = 100 p. 
Birgit Johansson 49 + 47= 96 » 
Bertil Lundin 50 + 43 = 93 » 

ExtJ'atäulingen (kvalificering för mästerskap) : 
Klass 5: 

H. V. Johansson 
R. Lundqvist 
Nils N aumburg 
N. S. Nilsson 
B. Rönnmark 
David Ingevall 
A. Mossberg 
Nils Östberg 
Eril{ Persson 
H. Axen 
H. Roll 
J. Magnius 
P. Naumburg 
G. Brundin 

Mästerskapet: 
R. Lundqvist 
H. V. Johansson 
B. Rönnmark 
A. Mossberg 
N. S. Nilsson 
Erik Persson 
Nils N a umburg 
David Ingevall 

48 + 47 = 95 p. 
48 + 47 . 95 » 
47 + 46 = 93 » 
49 + 43 = 92 » 
49 + 43 = 92 » 
44 + 47 = 91 » 
46 + 44 = 90 » 
45 + 44 = 89 » 
48 + 41 = 89 » 
44 + 43 = 87 » 
44 + 42 = 86 » 
39 + 46 = 85 » 
44 + 39 = 83 » 
41 + 40 = 81 » 

95 + 49 + 42 = 186 p. 
95 + 44 + 46 = 185 » 
92 + 48 + 45 = 185 » 
90 + 47 - = 137 » 
92 + 45 - = 137 » 
89 + 45 - = 134 » 
93 + 41 - = 134 » 
91 + 32 - = 123 » 

Tävlingen om Hjalmar Werners Minne 
195.2 

1) Rune Lundqvist 
2) J. Magnius .......... . 

skjutn. 
78 
7,3 
75 
73 
73 
70 

3) B. Rönnmark ........ . 
4) G. Brundin ......... . 
5) H. V. Johansson ..... . 
6) Torsten Nilsson ...... . 

Ståendetäulingen 14/9 

Hkp 
3 
7,5 
5 
7 
7 
9 

Poäng 
81 
80,5 
80 
80 
80 
79 

samlade 8 deltagare, av vilka H. V., ;som nådde 
goda 45 poäng, 'samt Mossberg slog den vid de 
båda tidigare skjutningarna triumferande N. S. 
Nilsson. Utgången av årets ståendetävlingar blev 
dock, att förra årets segrare även detta år tog in
teckningen i vandringspriset och hemförde det 
sålunda för alltid. Nio man fullföljde tävlingen. 
som gav följ ande resultat: 

1) N. S. Nilsson ... 
2) A. Mossberg .'. 
3) H. Roll ....... . 
4) H. V. Johansson 
5) J. Magnius .... 

20/4 
42 
20 
36 
25 

20/8 
45 
32 
37 

30 

14/9 
41 
42 

45 
38 

2 bästa 
87 p. 
74 
73 
70 
68 

Årsprisskjutningen 

på valdagen den 21/9 hade samlat nära sextio
talet deltagare. Det varen litet gråkall, mulen 
dag med obetydlig , vind, som dock mojnade 
framåt eftermiddagen, när mästerskapet började. 
Här sköts också ypperligt på flera håll, vilket var 
desto mer glädjande, som en del av dessa var 
yngre - som skyttar i varje fall - vilka gjorde 
allt för att hålla sig kvar till slutet. 

Vi få väl nämna n ågot om tävlingarna i sin 
helhet och börja då med huvudskjutningen, där 
H. V. även i år kunde triumfera i sin klass och 
med samma fina poäng som i fjol. Även Magnius 
var bra. I klass 4 överraskade inte måttligt gamle 
mästerskytten Enar Gardell efter en downperiod 
på flera år genom att hemföra segern på utmärk
ta 75 poäng - efter särskiljning med Diedrichs 
- och att resultatet inte var en tillfällighet vi
sade han senare i extratävlingarna genom att 
vinna en och bli tvåa i en. Härmed får han in
teckning för året i Broms' vpr. med den lägsta 
platssiffra, som kan förekomma, nämligen 3, vil
ket inte är vardagsmat i detta sammanhang. Vi 
gläder oss med honom för att han trots svaga re
sultat under en längre tid hållit ut och nu fick 
en välförtjänt belöning för denna 'sin uthållighet. 
Fjärdeklassarna sköt för övrigt riktigt bra, i mot
sats till förbundstävlingen 3 veckor tidigare. 

I klass 3 vann Sahlin överlägset på utmärkta 
76 och i klass 1 kom H. V. Johanssons dotter 
Berit med dagens överraskning nr 2: 80 poäng 
och 13 femettor! Utomo'rdentligt helt enkelt och 
vår gratulation! I denna klass gjordes goda re
s~ltat av även Stig Jönsson och S. Andersson och 
i rekrytklassen var H. V.: dotter nr 2 Birgit 
framme och tampades med skjutchefens son Nils. 
Båda hade 98 poäng och exakt lika skott. 

Trots ovan nämnda överraskningar slog det 
ned nästan som en bomb, att Erik Svensson i 
klass 3 hade skjutit dagens högsta resultat på 
400 meter, nämligen 47 poäng. Vi ska komma 
ihåg, att tredjeklassarna ha haft mycket liten 
träning i knästående, och här gällde det utom 5 
liggande även 5 knästående och så på 400 m. till 
på köpet! Undra på att pappa Evert sken som 
solen, om den varit framme. De båda, far och 
son, är bland föreningens allra flitigaste deltagare 
i ,såväl ban- som fältskytte och tvekar aldrig att 
kasta sig in i tävlingar, även där övermakten är 
mycket stor. Friska tag där! Nu fick Erik sin 
första stora seger: segrare alla kategorier, som 
det heter om tungviktsmästare i boxning. Det var 
bra gjort. Närmaste man var femteklassaren Erik 
Persson, som fick stryk med en poäng, fast han 
inte alls sköt dåligt. 

I övrigt får resultaten tala för sig sj älva. 
Och så litet om mästerskapet. 16 man ställde 

upp. H. V. Johansson, Magnius, Gardell, Died
richs, Lunden, Roll, N. S. Nilsson, E. Persson. D. 
Ingevall, ös,tberg, Rönnmark, Niring, Brundin, 
Mossber.g, Bertz och Evert Svensson. I första om
gången med en vanlig och en hastig serie inledde 
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Roll, Brundin och Nilsson med 48; Magnius sköt 
47 samt Rönnmark och Persson 45. H. V. nöjde 
sig med 44 och på samma poäng följde Gardell 
och östberg. I den följ ande hastiga serien var 
det Rönnmarks och Perssons tur att skjuta 48 
men Roll och Brundin var inte mycket sämre 
med 47 och därmed svingade de! sig upp i toppen 
och ' gonade sig en stund med den fina poängen. 
Magnius kämpade ,tappert och nådde 46 och där
med hade bildats en trio Rönnmark-Persson
Magnius på 93 p. Så följde Nilsson på 91, Öst
berg på 89, H. V. och Gardell pa 87 samt Ingevall 
på 86, vilka samtliga kom med till andra om
gången. Denna blev kanske en liten påfrestning 
för de ledande, Roll och Brundin, som nu föll 
tillbaka genom sina serier på 42 resp. 43, vilket 
hade till följd omkastade roller i toppen, då både 
Persson och Rönnmark sköto ännu var sin 48 :a. 
Nilsson strävade vidare med en serie på 47, me
dan Magnius sackade något, då han fick nöj a sig 
m-ed 44 poäng. Det hj älp.te ej Ingevall, att han 
ökade till 46; han fick jämte H. V., Gardell och 
Östberg respass ur mästerskapet. Till den av
görande omgången kvarstod alltså: Persson och 
Rönnmark på 141, Brundin och Nilsson på 138 
samt Magnius och Roll på 137. Att någon av de 
båda först nämnda skulle bli mästare var det 
inte n ågon tvekan om, ty i varje fall skulle inte 
bå da skjuta bort sig. Men vem skulle segra? Pers
son i slag lyfter man inte undan i första taget. 
Men Rönnmark är farligare än de allra flesta, när 
han bara hakat sig fast. Han är ungefär som de 
blodiglar han väl ännu n-ågon gång sälj-er på sitt 
apotelc ·de suger sig fast, tills »uppdrageb är 
fullgj ort. J a, det skulle snart v.isa sig. 

Efter de fem skotten i liggande kom markering 
från höger. Roll hade tydligen kommit ur och 
fick två fyror, själve Magnius tappade en poäng, 
Nilsson hade fullt, Brundin en fyra, Persson och 
Rönnmark fullt, den förre f,em vita. I knästående, 
där en viss grovsållning brukar ske, sköts emel
lertid överlag utomordentligt. Eller vad sägs om 
följande: av de 18 skotten var det 13 vila, 4 
femmor och 1 fyra, vilken Brundin fick hålla 
till godo med. 3 vita hade Magnius, Rönnmark 
och Persson, och -den senar-e hade alltså nu 8 
vita. Fullt hade dessutom Rönnmark och Nilsson. 
Vad skulle ske i stående? 

Det var nu stark skymning och likaledes spän
ning. Skotten gick och markeringen började. Roll 
femma, tvåa, men han var redan tidigare slagen 
ur brädet. Magnius femma och fyra Cskjutchefen 
har mi också lärt sig stående, det är tydligt), 
Nilsson 5-etta, fyra, Brundin likaså. Nu var det 
Bertils tur. Men han sken som en sol och var 
storbelåten, hade han deklarerat omedelbart skot
ten gått. Och undra på det ~ 5-etta, femma f Nu 
måste det hli omskjutning, ifall Persson hade 
fullt. Det började m'ed en 5-etta, men så d rogs 
spaden för nästa skott .uPP i vänstra hörnet och 
efter 9 vita kom det alltså en trea. Nästan hårt. 
Men Erik Persson är en bra kamrat och good 
looser och förklarade, att han kunde inte bättre. 
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Och så stod vår ordförande alltså åter ~om 
mästar'e, vi vet faktiskt inte - och inte han sj älv 
heller ~ för vilken gång i ordningen. Men en 
värdigare sådan kunde vi inte få och han hyllades 
nu av vice ordföranden, som också utbringade 
ett fyrfaldigt leve för honom. Fortsättning följer 
på prisutdelningen den 24 oktober. 

Ännu dock några ord. Mästerskapet hl. a. gav 
goda bevis för att föreningen har en god stan
dard och att nya namn är på väg upp. Rönn
marks mästarpoäng överträffades endast i två av 
årets förbundsmästerskap, och femte mannens 
poäng hade räckt till betydligt högre placeringar 
i ett stort antal förbund. Detta utan all jämfö
relse i övrigt. Men att resultaten inte var en till
fällighet visar de fina lagsegrar vi denna säsong 
vunnit över Stockholmsför-eningarna i olika täv
lingar. Vi böra därför med tillförsikt kunna se 
fram mot kommande uppgifter nästa år. 

ÅRSPRISSKJUTNINGEN DEN 21/9 1952. 
Huuudskjutningen. 
Klass 5, 12 delt.: 

1) H. V. Johansson 
2) J. Magnius 
3) H. Roll 
4) N. S. Nilsson 
5) E. Persson 
6) D.lngevaU 
7) N. Östberg 
8) B. Rönnmark 
9) G. Brundin 

10) A. Mossberg 
Klass 4, 12 delt.: 

1) B. E. Gardell 
2) S. Diedrichs 
3) E. Lunden 
4) C. Niring 
5) Sven Bertz 
6) Evert Svensson 
7) Torsten Nilsson 
8) W. F. Samuelsspn 
9) S. Hildes trand 

Klass Vet. 5 delt.: 
1) O. Löfmark 
2) A. v. Krusenstierna 
3) Gunna'r Hultkrantz 
4) E. Jennel 

Klass 3, 8 delt.: 
1) Yngve Sahlin 
2) A. Bornelid 
3) A. Aalto 
4) Erik Svensson 
5) Ulf Hultkrantz 
6) H. Johansson 
7) B. Jacobsson 

Klass 2, 8 delt.: 
1) L .sandin 
2) S. Svederud 
3) S. Almgren 
4) L Stiebel 
5) Jörgen Lenstrup 
6) Lars Andersson 
7) Åke Carlsson 

49 + 29 = 78 p . 
47 + 29 = 76 » 
46 + 27= 73 » 
45 + 28 = 73 » 
45 + 26 -= 71 » 
45 + 26 = 71 » 
44 + 27 - 71 » 
42 + 29 = 71 » 
43 + 26 = 69 » 
43 + 26 = 69 » 

46 + 29 = 75 p. 
45 + 30 = 75 » 
46 + 28 = 74 » 
42 + 28 = 70 » 
42 + 25 - 67 » 
38 + 29 = 67 » 
43 + 23 = 66 » 
41 + 22 = 63 » 
34 + 29 = 6,3 » 

36 + 28 = 64 p . 
41 + 22 = 63 » 
30 + 23 = 53 » 
28 + 25 = 53 » 

48 + 28 = 76 p. 
, 40 + 28 = 68 » 
45 + 22 = 67 » 
41 + 26 = 67 » 
40 + 27 = 67 » 
40 + 25 = 65 » 
35 + 25 = 60 » 

45 + 26 = 71 p. 
44 + 25 = 69 » 
42 + 19 = 61 » 
38 + 22= 60 » 
34 + 26 = 60 » 
42 + 16 = 58 » 
37+19=56 » 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Klass 1, 8 delt.: 
1) Berit Johansson 
2) Stig Jönsson 
3) Sigfrid Andersson 
4) Tomas Ericsson 
5) Stig Nilsson 
6) Karl Bergqvist 
7) B. Sylven 

50 + 30 = 80 p. 
48 + 30 = 78 » 
49 + 28 = 77 » 
42 + 27 = 69 » 
42 + 25 = 67 » 
40 + 27 = 67 » 
38 + 23 = 61 » 

Klass R, 3 delt.: 
1) Birgit Johansson 988 Exakt lika ~ Damerna 
2) Nils Magnius 988 företräde ~ 
3) Björn Säfenherg 93 

Extl'atäuling A C 10 skott, lO-ringat): 
Klass 5, 12 delt. : 

1) B. Rönnmark ............. . 
2) N . .s. Nilsson ............... . 
3) E. Persson ................. . 
4) H. V. Johansson ........... . 
5) J. Magnius ................ , . 
6) D.lngevaU ................. . 
7) N. Östberg ................. . 
8) H. Roll .............. ..... . 
9) G. Brundin ................. . 

10) N. Hellsten ........ . ....... . 
11) A. Mossberg ............... . 
12) Y. Zachrisson .............. . 

KlalSs 4, 12 delt.: 
1) B. E. Gardell ............. . 
2) S. Hildestrand ............. . 
3) S. Diedrichs ............... . 
4) C. Niring .......... ........ . 
5) Evert Svensson ............ . 
6) W. F. Samuelsson .......... . 
7) E. Lunden ................. . 
8) Torsten Nilsson ............ . 
9) Georg Svensson ........... . . 

10) Sven Bertz ..... ............ . 
Klass Ve t., 4 de1t.: 

1) O. Löfmark ..... .... ...... . 
2) E. Jennel ................. . 
3) G. Hultkrantz .............. . 
4) A. Weimark ............... . 

Klass 3, 5 delt.: 
1) Erik Svensson ............. . 
2) B. Jacobsson ............... . 
3) A. Aalto ................... . 
4) Ulf Hultkrantz ............. . 
5) Gunnar Bertz .............. . 

Klass 2, 6 delt.: 
1) S. Svederud ............... . 
2) Lars Andersson ......... . 
3) S. Almgren ................ . 
4) May Johansson ............ . 
5) I. Sandin ................. . . 
6) J. Lenstrup ............... . 

Klass 1, 8 delt.: 
1) Berit Johansson ............ . 
2) Karl Bergqvist ............. . 
3) Stig Nilsson ............... . 
4) Stig Jönsson ............... . 
5) S. Andersson ............... . 
6) Tomas Ericsson ............ . 
7) H. Kullst,edt ............... . 

93 p. 
90 » 
90 » 
88 » 
87 » 
87 » 
86 » 
83 » 
77 » 
75 » 
74 » 
73 » 

85 p. 
85 » 
84 » 
83 » 
80 » 
79 » 
78 » 
75 » 
74 » 
71 » 

89 p. 
81 » 
77 » 
65 » 

68 p. 
67 » 
64 » 
64 » 
63 » 

89 p. 
88 » 
85 » 
81 » 
76 » 
72 » 

94 p. 
88 » 
87 » 
87 » 
81 » 
77 » 
68 » 

Extratäuling B (400 m.) : 
Klass 5, 12 delt.: 

1) E. Persson ................. . 
2) J. Magnius ................. . 
3) H. V. Johansson ............ ' 
'4) G. Brundin ................ . 
5) N . .s. Nilsson ... .. .......... . 
6) N. östberg ............. .. . . . 
7) Y. Zachrisson .............. . 
8) H. Roll . . ............. ..... . 
9) B. Rönnmark . .. ........... . 

10) A. Mossberg ............... . 
Klass 4, Vet., 3, 15 delt.: 

46 p. 
44 » 
44 » 
43 » 
41 » 
41 » 
40 » 
40 » 
39 » 
38 » 

1) Erik Svensson ..... . . . .. 47 klass 3 
2) B. E. Gardell ........... 42 
3) Evert Svensson ......... 41 
4) S. Hildestrand ... . . . . . .. 41 
5) A. Weimark .......... " 39 » 
6) O. Löfmark . . . . . . . . . . .. 39 » 
7) G. Svensson ............ 39 
8) B. Jacobsson . . ... .. .... 37 » 
9) S. Diedrichs ........... 36 

10) E. Lunden ...... .. ..... 35 
11) Torsten Nilsson ........ 34 

Vet. 
Vet. 

Mästerskapet i skolskjutning den 21/9 1952. 
Precisionsserier 

vanl. hast. 
1) B. Rönnmar k 45 48 
2) E. Persson 45 48 
3) N. S. Nilsson 48 43 
4) J. Magnius 47 46 
5) G. Brundin 48 47 
6) H. Roll 48 47 
7) D. Ingevall 42 44 
8) N. östberg 44 45 
9) H. V. Johansson 44 43 

10) B. E. Gardell 44 43 
11) A. Mossberg 43 41 
12) S. Diedrichs 37 42 
13) S. Bertz 41 38 
14) C. Niring 37 41 
15) Evert Sv,ensson 43 34 
16 ) E. Lunden 36 38 

hast. vanl. 
48 50 
48 48 
47 49 
44 48 
43 47 
42 45 
46 
43 
44 
43 

S portskyttemästerska pet 

191 p. 
189 » 
187 » 
185 » 
185 » 
182 » 
1.32 » 
132 » 
131 » 
130 » 

84 » 

79 » 
79 » 
78 » 
77 » 
74 » 

gick den 14 september under deltagande av hl. a. 
fem modiga män, som ställde upp mot tre A-män, 
Rönnmark, P,elle Naumburg och H. V. Givetvi<; 
voro de fem sparvar i tranedansen, men Gustaf 
Brudin gjorde dock bra ifrån sig. Som mästare 
utgick Pelle efter en särskilt fin liggandeskjut
ning. Resultat: 

1. P. N aumburg ............ .. 263 p. 
2. B. Rönnmark ..... . ........ 254» 
3. H. V. Johansson ............ 249» 
4. G. Brundin . ................ 243» 
5. N. S. Nilsson ............... 237» 
6. S. Diedrichs ................ 221» , 

I den med mästerskapet kombinerade tävlingen 
om FM-geväret segrade för året Gustaf Brundin 
och resultaten hlev: 

1. G. Brundin .. .. .. .. .. .. .. ... 273 p. 
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2. N. S. Nilsson ............... . 267 » 
263 » 
254 » 
251 » 

3. P. Naumburg ............. . 
4. B. Rönnmark .............. . 
5. S. Diedrichs ............... . 

Spegel över gevärsskyttet 
pr den 25/9 1952. 
Klass {i, 4- o. Vet.: 
Axen, H. 
Bachman, C. H. 
Baumbach, 1. O. 
Hertz, Sven 
Brundin, G. 
Diedrichs, S. 
Gardell, B. E. 
Hallsten, G. 
Hellsten, N. 
Henriksson, K. 
Hildestrand, S. 
Il1gevall, D. 
Jennel, E. 
Johansson, H. V. 
Lunden, E. 
Lundqvist, R. 
Löfmark, O. 
.Nlagnius, J. 
Mossberg, A. 
N aumburg, Nils 
N aumburg, Per 
Nilsson, N. S. 
Nilsson, Torsten 
Niring, C. 
Persson, Erik 
Prage, E. 
Ribbing,S. 
Roll, H. 
Rönnmar k, B. 
Svensson, Evert 
Svensson, Georg 
Thor, Eric 
'Veimar k, A. 
Zachrisson, Y. 
Östberg, N. 
Klass 3. 
Aalto, A. 
Andersson, Lennart 
Borneiid, A. 
Hultkrantz, U. 
Isaksson, J. H. 
Jacobsson, B. 
Melin, r. 
Sahlin, Y. 
Sjöberg, O. 
Svensson, Erik 
[({ass 2. 
Almgren, S. 
Andersson, Lars 
Eriksson, Rune 
Carlsson, Åke 
Lenstrup, Jörgen 
Sandin, I. 
Selberg, P. H. 
Svederud, S. 

10 

48 48 46 

45 
43 

44 43 

47 47 
46 45 
46 46 
46 43 
44 
47 45 
45 44 
50 47 
43 

47 
43 
45 

47 

49 48 48 
46 45 44 
49 49 49 
47 45 
49 48 47 
49 47 46 
48 47 47 
49 47 44 
49 48 48 
46 45 45 
48 46 43 
49 48 48 
48 48 
48 
47 
49 
46 
49 
43 
45 
43 
46 

45 
46 

46 46 
49 49 
43 43 

43 
43 
45 45 

48 47 46 
45 
46 , 46 45 

48 

47 

44 
48 48 47 

f ' • ----c-

45 48 
49 48 48 
47 48 45 

29 28 27 
27 
2g 29 27 
28 
30 29 29 
30 30 29 
30 29 27 

30 27 

29 29 28 
30 30 29 

30 29 29 
29 28 28 
30 30 29 
28 
30 30 30 
29 29 28 
30 

28 28 27 
30 30 28 
30 28 
30 30 28 

29 29 29 
30 30 29 
29 29 28 
28 27 
28 28 27 
27 

30 27 27 

27 
30 28 
28 27 
30 28 28 
27 
29 28 27 
28 
28 
29 28 
28 27 , 27 

29 29 27 
30 
26 
26 25 
26 26 
28 27 
30 27 27 

Klass 1: 
Andersson, S. 
Bergkvist, K. H. 
Borg, .P. E. 
Ericsson, Tomas 
Johansson, Berit 
Jönsson, Stig 
Kullstedt, H. 
Källrot, Gunnar 
Nilsson, Stig 
Klass R. 
Jareman, A. 
Johansson, Birgit 
L undin, Bertil 
Magnius, Nils 
Säfvenberg, Björn 
Örtenbla d, Lars 

49 49 49 
50 50 50 
47 
46 44 
50 49 48 
50 48 48 
49 
48 45 45 
46 44 44 

93 
98 49 
97 46 
98 50 
93 49 
97 46 

29 29 28 
27 27 27 
28 
27 
30 26 
30 30 29' 
29 
26 25 25· 
29 

47 
46 
50 50 50 
47 47 46 
46 

Anmärkning: De understrukna serierna för klas
serna 5, 4 och Vet. äro ej skjutna 
enligt tävlings programmet och få 
sålunda ej tillgodoräknas å mäs
tarmärke. 

Anmärkningar mot spegeln mottagas av skjut
kommittens sekreterare, Henry Roll, Eklångsvä
gen 25, J ohanneshov, tel. 4865 36 . 

Anmäl kompetensserier, som skjutits utom 
föreningen, exempelvis korporationsskjutningen ! 

Amatörs lagtävling i fältskytte 
Amatörs lagtävling vid sommal'fältskjutningen 

den 25/5 1952. 
Lag 1: 
T. Nilsson ................... . 
H. Roll .................. ' ... . 
Erik Svensson ............... . 
B. Magnusson 

Lag 2: 
H. V. Johansson ........... .. . 
K . Henriksson ............... . 
A. Bornelid ................. . 
R. Gentzel ................... . 

Lag 3: 
E. L unden ............ " ... . . 
W. F . Samuelsson . .......... . 
E. Kuylenstierna ........... . 
P. Selberg ............. . ..... . 

Lag 4: 
J. Magnius ................. . 
S. Diedrichs ................. . 
J. H. Isaksson ............... . 
S. Svederud ................. . 

Lag 5: 
R. Lundqvist ......... . .... .. . 
E. Eriksson ................. . 
A. Aalto .. . ............ . .... . 
S. Seger ...... . .............. . 

'-,: 

15 + 7 = 22 
10 

9 + 12 = 21 
13 + 13 = 26 

------r9. 

21 + 1 = 22 
7 

11 
14 

---::>4 

5· 
13 + 10 = 23 
13 + 12 i== 25 

14 
~ 

17 + 5 = 22 
10 

17 + 12 = 29 
13 
~ 

28 + 4 = 32 
10 
12 
14 
68 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENiNGS MEDLEM'SBLAD 

Lag 6: 
Y. Zachrisson ............... . 
B. Johansson ................ . 
L. Holm .................... . 
J. E . Grönlund ............... . 

Lag 7: 
W. Hjukström .............. . 
A. Pettersson ................ . 
B. Jacobsson ................ . 
Lars Andersson .............. . 

Lag 8: 
G. Brundin .................. . 
A. Ryberg .. , ................ . 
I. Melin ..................... . 
Å. Carlsson .................. . 

Lag 9: 
E. Prage .................... . 
E. Svensson .. : .............. . 
y, Sahlin .......... ......... . 
I. Sandin ................... . 

L ag 10: 
S. Ribbing .................. . 
O. Löfmark ................. . 
G. Bertz ... : ................ . 
B. O. Björk ................. . 

Lag 11: 
S. Hohnan .. , ....... , " . , .... . 
T. Wanselius ............... . 
F. Tillbom .. ... ..... ... ... .. . 
O. Johansson 

Lag 12: 
B. Rönnmark ...... ......... . 
P. Hellstedt .......... ..... .. . 
U. Hultkrantz . .............. . 
R. Eriksson 

Lag 13: 
H. Frilnan .................. . 
Sven Bertz ................ .. . 
Å. Magnusson ............... . 
B. Berg ............ , ... , .... . 

Lag 14: 
P. Naumburg ................ . 
I. O. Baumbach ............. . 
H. Andersson ................ . 
B. Hamling .................. . 

13 + 5 = 18 

10 
14 
51 

25 + 4= 29 
15 + 10 = 25 

8 
15 + 14= 29 

-------gr 

8 
21 + 8 = 29 
15 + 12 = 25 

14 

76 

27 + 1 = 28 
10 + 10 = 20 

12 
15 + 14 = 29 

-sg 

' 5 
10 

7+12=19 
14 

-48 

8 
18 + 9 = 27 
8 + 12 = 20 

12+14=26 
-sI 

22 -t 4 = 26 
11 + 9 = 20 
21 + 12 = 33 
13 + 14 = 27 

----w6 

23 + 6 = 29 
10 
12 

10 + 14 = 24 
-w; 

O 
11+10=21 

12 
14 

-4i 

AMATÖRS LAGTÄVLING I 

1) Lag 12 ... . 
20/ 1 9/3 

85 81 
51 102 
89 102 
98 73 

F ÄL TSKYTTE. 

30/3 25/ 5 3 bästa 
83 106 274 

2) Lag 11 ... . 
3) Lag 8 ..... . 
4) Lag 3 ..... . 

87 81 270 
68 76 267 
92 67 263 

5) Lag 9 . . . . .. 91 
6) Lag 6 . . . . .. 76 
7) Lag 13 .... 70 
8) Lag 1 . ... . .. 83 
9) Lag 10 . . .. 76 

10) Lag 4 . . . . .. 74 
11) Lag 7 . . . . .. 66 
12) Lag 5 . . . . .. 64 
13) Lag 2 81 
14) Lag 14 .... 36 

63 80 
90 85 
83 93 
83 56 
86 70 
80 66 
52 61 
76 68 
64 58 
67 36 

89 
51 
75 
79 
48 
74 
91 
68 
54 
47 

Axel Elmqvists fältskytlepris 1951-1952. 

260 
251 
251 
245 
232 
228 
218 
212 
203 
150 

Det blev en ytterst jämn tävling mellan de tre, 
som låg i toppen, sedan tävlingarna avverkats. 
Alan Ryherg avgjorde den dock hårfint till sin 
favör och gratuleras till framgången. 25 man full
följde tävlingen. Resultat: 

1) A. Ryberg ..... 17 
2) H. V. Johansson 26 
3) R. Lundqvi.st . .. 21 
4) I. Sandin ...... 13 
5) Gunnar Bertz ., 
6) E. Prage .. ..... 24 
7) H. Friman ..... 20 

22 29 
23 28 
18 23 
22 17 
20 25 
17 15 
15 17 

20 26 
20 21 
26 28 
24 25 
26 16 

23 
27 
23 

Meddelande från 
pistolskjutkommitten 

Serietävlingen. 

77 
77 
77 
71 
71 
68 
66 

I den av Stockholms pistolskyttekrets anor d
nade serietävlingen med pistol har Amatör an
mält ett lag, vilket såsom nytillkommet haft att 
tävla i division III och där placerats i grupp C. 

Resultat i Division i11 C: 
Vinst Förlust Skjut- Serie-

Riksbankens Pk .. . . 
S 1 Skf .... ..... . . 
Ing 1 Skf ......... . 
Amatör .......... . 
Il Skf, lag 2 ..... . 
SJ Pk ...... . .... . 
Taxi Pk ....... .. . 
Rosersbergs Pk, lag 2 

Pistolfälts k jutningen 

6 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 

1 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
5 

poäng poäng 
4.588 12 
4.407 10 
4.391 10 
4.407 8 
4.330 4 
4.311 4 
4.302 4 
4.065 4 

Fören.ingens mästerskapstävling i pistolfält
skjutning hölls den 20 april. Denna tävling in
går äv·en som del i tävlingen om tandläkare Gun
nar Marmens vandringspris, vilket uppställts un
der året. Resultaten blev: 

1. G. Johannesson 
2. A. Mossberg 
3. G. Runngren 
4. B. Berg 
5. S. Hildestrand 
6. A. Aalto 
7. O. Johansson 
8. D. Almstedt 
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Jubileumspokalen. 
I tävlingen om Jubileumspokalen, vilken hölls 

den 10 maj, deltog 12 ,skyttar. Resultatlistan fick 
följande utseende: ' . 

1. G. Johannesson ............ 136 p. 
2. A. Mossberg ... . . . . . . . . . . . .. 133» 
3. A. Ryber.g . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120» 
4. A. Aalto ................... 117» 
5. D. Almstedt ....... . . . . . . . .. 114» 
6. H. Friman ............ . .... 100» 
7. E. Ohlsson .............. . . . . 97» 

Rikstävlingen . 
I rikstävlingen med pistol på hemort'ens banor 

den 24 maj blev resultaten (9 delt.) : 
1. A. Mossberg ............... . 
2. O. Holmberg ..... . ..... . ... . 
3. G. Johannesson .. . ........ . 
4. A. Ryberg ................. . 
5. H. Friman ..... . .......... . 
6. E. Ohlsson ............... . 

166 p. 
158 » 
157 » 
157 » 
156 » 
152 » 

Tandläkare Georg Fl'edl'ikssons vandringspris. 
. I ,~en först~ tävlingen den 14 juni om detta ny
InstIftade pns deltog 6 skyttar med följande 
bästa resultat: 

1. A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . .. 186 p. 
2. G. Fredriksson. . . . . . . . . . . . .. 184» 
3. A. Ryberg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167» 
4. G. Runngren . . . . . . . . . . . . . . . . 163» 
5. H. Friman . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160» 

Insatsskjutningarna. 
Insatsskjutning 1 sköts den 7 juni med 4 serier 

om 5 skott mot den internationella precisions
tavlan på 25 meter. Resultaten blev: 

1. A. Mossberg .............. . 
2. E. Ohlsson ............. . .. . 
3. G. Runngren .. , .. ... ... .... . 
4. D. Almstedt ............ ... . 

223 p. 
216 » 
197 » 
190 » 

Insatsskjutning 2 sköts den 30 augusti med 2 
ser.ier om 5 skott mot triangeltavla på 25 meter. 
Resultat: 

1. G. Johannesson ............ 167 p. 
2. A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . .. 131» 
3. D. Almstedt ................ 125» 

MÄSTERSKAPET 

i precisionsskjutning med pistol hade samlat 9 
deltagar,e. Georg Fredriksson inledde liksom i 
fjol mycket starkt med 59 + 58 och fortsatte i 
samma tempo l andra omgången. 56 + 60 fick 
han i andra omgången och därmed knäckte han 
definitivt allt motstånd. Förra året kunde han 
inte fullfölja och behålla sin ledning, men nu höll 
han stilen in i det sista genom att klippa in 
58 + 56 och nådde därmed ypperliga 34 7 poäng, 
en mästarpoäng som väl inte tidigare skjutits 
i föreningen. Vår hop.nör! 

I skuggan av Fredriksson kämpade Olle Holm
berg tappert och gick in på andra plats. Mossberg 
och Ryberg hade 'en hård uppgörelse, som den 
förre avgjorde till sin fördel. 

12 
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Tablå den 1 september övel' pistolskjutningen. 
Elitmärket: 
G. Fredrikson, B tavla: 47 

figur: 49 
A. Mossberg S tavla: 49 48 48 48 48 

figur: 50 50 50 49 49 
A. Ryberg S tavla: 49 
Mästarmärket: 
G. Johannesson B3 uppfyllt fordringarna 
A. Mossberg S2 » » 
Årtalsmäl'ket: 
H. Friman Gl 56 55 - - - -
O. Holmberg Gl 56 55 55 - - -
Årtalsplaketten 
A. Aalto Bl 58 58 58 - - -
D. Almstedt B2 57 55 55 6 6 -
A. Blomberg B2 57 56 55 6 6 6 
G. Fredriksson Gl 60 58 57 - - -
S. Hildestrand Bl 59 - - - -
G. Johannesson S 2 59 58 58 6 6 6 
A. Mossberg S3 59 58 58 6 6 6 
E. Ohlsson B2 60 57 57 - - -
A. Ryberg B3 59 58 58 -- - -
I. Slettenmar k S2 56 55 - - - -
A. Wcimark S3 58 55 54 6 6 6 
Silvermärket: 
H: Bergqvist ..... 53 51 46 6 6 6 
H. Frisk ......... 54 46 46 6 - -

Meddelande från 
idrottskom m itten 

V årorientel'ingen 
den 27 april gick vid hemmaknutarna i propa
gandans tecken, med start vid Björkhagens folk
skola. Banan var 6 km. med fyra klara kontroller, 
vilket dock inte uteslöt de sedvanliga s. k. »surr
ningarna». En för lätt bana är alltid farlig för 
gamla rävar, som förleds att ta för lätt på upp
giften och ge efter på uppmärksamheten. Bl. a. 
Runngren föll offer härför. Han hade gått fint 
till sista kontrollen men prickade in målangivel
sen fel och så var den chansen borta. Wille Hjuk
ström däremot, som gick jämnt och säkerl, vann 
såväl tävlingen som Vårpokalen, den sista för 
tredje gången. De bästa resultaten blev: 

~T. Hjukström . . . . . . . . . . . . . . . . 49.42' 
G. Runngren ................. 1.10.10 
G. Wigselius ................. 1.14.04 
P. Nordahi . ... ..... ..... .... 1.24.22 

En särskild honnör åt vår kvinnliga medlem M. 
Hallgren, som också gick runt banan. Vi hoppas 
hon får efterföljare. 
S erietävlingQ'l'na. 
gick 27/5-17/6 med 14 deltagare och gav föl
jande resultat, beräknade efter tiokampstabellen: 
Seniorer (3 st.): 

B. Löwenhielm ................ 3.034 
H. Löwenhielm ................ 2.730 
H. Olheden .................... 2.673 
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Y. oldbo,ys (3 st.) : 

S. Holman .................... 3.311 
G. 'Vigselius .. ... .. . ........... 2.633 
A. Blomberg ............ . ...... 2.497 

Ä. oldboys (3 st.) : 
S. Ahrberg ................. . .. 2.679 
G. Runngren ............. . .... 2.409 

Veteraner (5 st.): 
E. Löwenhielm ................ 1.195 
R. Frunck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974 
J. Roshagen ................... 903 

Till löpningen 5.000 m. 
hade förutom funktionär,er infunnit sig endast 4 
deltagare. Som segrare utgick Torsten Nilsson på 
en tid av 18.48.0. 

Tiokampen 

ägde rum den 19, 20 och 21 augusti. Första da
gens regnväder synes ha avskräckt från allmänt 
deltagande, och det var ju inte heller angenämt 
att plaska omkring på den vattenfyllda löpar
banan. Resultaten anges i ordning: 100 m, diskus, 
höjd, längd, kula, 400 m, häck, spjut, stav och 
1.500 m . 

Seniorer: 1. H. Olheden, 14, 21,16, 140, 480, 
774, 65,9, 21,9, 22,02, 210, 5.30.7 - 2.634 p.; 
2. G. Löwenhielm 14,4, 18,07, 130, 392, 670, -, 
-, -, -, - = 980 p. 

Yngre oldboys: 1. S. Holman 13,3, 32,08, 145, 
491, 913, 64,1, 22,5, 27,58, 260,5.33.2 = 3.387 p.; 
2. G. Wigselius 13,4, 20,63, 145, 450, 838, 65,2, 
23,8, 27,30, 200, 6.12,0 = 2.561 p. 

Äldre oldboys: 1. S. Ahrberg 13,3, 21,99, 135, 
447, 779, 67, 23,3, 31,85, 250, 5.41,2 = 2.791 p.; 
2. H. Widestam 14,5, 15,07, 115, -, 744, -, -, 
-, -, - = 737 p. 

Veteraner: 1. E. Löwenhielm 15,1, 21,59, 115, 
352, 752, -, -, 22,97, 220, ~ ,= 1.396 p.; 2. H. 
F riman -, 19,78, 126, 365, 773, -, -, 25,83, 
200, - i= 1.208 p. 

Efter ovanstående tävlingar är ställ:p.ingen om 
25.000-poängspriset följande: 

S. Ahrberg .................. . 
E. Löwenhi,elm ............... . 
H. Friman ................... . 
N. Nylen .... ...... .. ..... ... . 
G. Runngren ........... . ..... . 
S. Holman ........ ......... .. . 
R. Frunck ................... . 

26.253 
24.824 
22.864 
21.067 
18.420 
13.872 
11.727 

Överste Stig Rålambs vandringspris av 1949 
erövrades för alltid av S. Holman och S. Ahrberg 
får ett hederspris från S.A.F:s prisfond för tio
kamp. ,;'J 

Kräffskjulningen 
i år hade skjutchefen ordnat på ett trevligt och 
knepigt sätt. Så här nämligen: tavlan var indelad 
i fyra kvadranter, och det gäHde att pricka in 
tre skott i varje kvadrant och så nära centrum 
som möjligt, eftersom det gällde att nå högsta 
möjliga poäng. Tavlan var lO-ringad och avstån
det 200 m. Två provskott tilläts och dessa plus 

ytterligare 10, avgivna i ställningar enligt veder
börande 'skytts skjutklass, skulle alltså placeras 
med 3 skott i varje kvadrant. Blev det något mera 
skott i en kvadrant, borträknades det eller de 
bästa. Sen skjutningen var fullgjord, fick var och 
en omedelbart nämna den poäng han trodde sig 
ha skjutit. Den poäng som sedan lades till grund 
för prislistan blev den skjutna minus halva skill
naden m'ellan den skjutna och den tippade poäng
en. Om vi som exempel tar segraren, så sköt han 
101 (120 möjliga) och tippade 87. Då h~llva skill
naden här utgör 7, avdrogs denna från 101. Hans 
poäng blev alltså 94. 

IDet blev rätt oväntade saker. Ingen tippade 
exakt, men Ryberg, tredjeklassaren I. Melin, 
Mossberg samt Fredborg i egen hög person hade 
samtliga endast en poäng fel. Det finns de, som 
vet var de sätter skotten! Det visste där,emot inte 
förra årets 'segrare, Gottfrid Runngren, som nu 
blev jumbo 1 Sic transit - - - Roligt var att så 
många lägreklassare höll sig framme i toppen och 
av dessa var Erik Svensson i klass 3 primus! 

Kvällen var alltså hans - och Thure Bergentz'. 
En kväll någon dryg vecka före tävlingen ringde 
det på vice ordförandens telefon. »Tjänare, de e 
Thure Bergentz. Hur har du deh - »Tack, bra, 
men hur har du d'e själv? Det låter som om du 
var ute i Biscayabukten?» - »Ja, de blåser friskt 
härute. Jo, du, de e ju kräftskjutning den 27. Vill 
du va hygglig och ställa om för 100 kr. priser till 
den?» ~ »Tack ska du ha, rysligt gärna. De va 
hyggligt av -dig.» - - »Finemang, vi råkas då på 
kräftskjutningen 1» 

Undra på att prisbordet var överlastat av alla 
de slags priser från bags till moraknivar, rak
hyvlar, ficklampor, gäddrag - avsedda för Jen
nel, om han kom så till - spelkort och deckare. 
Förutom stormeccnaten Bergentz hade Rune 
Lundqvist skänkt en välkommen gåva till före
ningen, och likaså hade Gustaf Brundin, Harry 
Friman, klubbmästaren Lundh och Nilsson bi
dragit med trevliga priser. Tack, alla fr ikostiga 
givare! 

Kräftorna var stora och fina och det hela myc
ket trevligt och gemytligt. Förtjänsten härav till
kommer i främsta hand klubbmästaren. Han ord
nade bl. a. en gissningstävlan, från vilken före
ningen kunde tillgodoräkna sig ett ej obetydligt 
helopp. Så det var alltigenom en pluskväll för 
SAF. 

Innan vi åtskildes efter en kväll oj otvungen 
kamratlig samvaro hade ordföranden tackat 
samtliga som bidragit till att göra kvällen så lyc
kad och vände sig då främst till klubbmästaren, 
skjutchefen och de frikostiga prisdonatorerna. 

Och nu följer här en uppräkning i tur och ord
ning efter resultat'en aven del av de 30 pris
tagarna. 1. Erik Svensson (kl. 3), A. Ryberg, K. 
H. Bergqvist (kl. 1), I. Melin (kl. 2), S. Anders
son (kl. 1), A. Mossberg, Evert Svensson, L San
din, S. Diedrichs, H. Friman, N. S. Nilsson, D. 
Ingevall, E. Lunden, G. Brundin, Lars Andersson 
och - - GoUfrid R unngren. 
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(överstående från föregående nummer) 

Trän ingstävlingarna 

för Sthlms-Tidningens riksskyttetävl1ing gynna
des sannerligen inte av något önskeväder. Den 
förs ta den 14 maj på kvällen gick i mör kel' och 
hällande regn, och ett flertal måste avbryta täv
lingen eller ställde inte upp. Sålunda kom endast 
nio att fullfölja densamma. Trots det miserabla 
yädret nådde Pelle Naumburg och Lundqvist 244 
resp. 243, och tredjeklassaren Hultkrantz kom 
med sitt handikap upp till 243 även han. 

14 dagar s'enar,e var det mera kylan, ,som besvä
rade, samt även blåst. Rune Lundqvist var i 
utomordentligt slag och prickade in ,inte mindre 
än 23 tior och tiaettor. 248 är ett storståtligt 
resultat i det allra bästa väder . Det var ett långt 
hopp till nästa man, som var N. S. Nilsson på 
241, de 'enda som nådde 240 och över. Pelle 
Naumburg kom ut utan gevär, så hans 239 med 
ett förenings gevär utan intrimning var bra. Ulf 
Hultkrantz, va,rs namn under våren ofta skymtat 
i prislistorna, var emellertid den, som för dagen 
segrade, då han med handikap nådde oslagbara 
250. Bra gjort! 

Resultat av första tävlingen med tillägget inom 
parentes: 

1. P . Naumburg .' ...... . 
2. U. Hultkrantz ....... . 
3. R. Lundqvist ........ . 
4. T. Nilsson .... . ...... . 
5. H. Roll . ............ . 
6. H. V. Johansson ..... . 
7. C. Niring ........... . 
8. D. Ingevall .' .. . ..... . 
9. S. Hildeslrand ....... . 

Andl'd tävlingen den 28/5 1952. 
1. Ulf Hultkrantz ..... . 
2. Rune Lundqvist ..... . 
3. N. S. Nilsson ....... . 
4. S. Hildestrand ...... . 
5. Per Naumburg ..... . 
6. Å. Magnusson ...... . 
7. D. Ingevall ......... . 
8. W. F. Samuelsson ." 
9. H. Roll .. . ......... . 

10. L. Vingsie ......... . 
11 . S. Holman ......... . 
12. C. Niring .......... . 
13. G. Brundin ......... . 
14. Rune Eriksson ..... . 
15. Erik Svensson ..... . 
16. l. Melin ........... . 
17. Bertil Magnusson ... . 

244 
243 (11) 
243 
238 ( 4) 
236 
235 
229 ( 4) 
229 
226 ( 4) 

250 (11) 
248 
241 
239 ( 4) 
239 
236 (11) 
236 
234 ( 4) 
2,34 
232 (11 ) 
229 ( 4) 
228 ( 4) 
227 
226 (17) 
226 (11) 
224 (11) 
218 (17) 

Deltag 
. 
l Höstorienteringen den 19 oktober! 

Skjut 50 skott! 

Du bör göra det för att hålla kon

takten med skyttet och Föreningen för 

att få ett välbehövligt anslag. 
Det får den nämligen: av staten för varje skytt, 

som skjutit minst 50 pro'tokollförda skott. Det är ba

ra fyra söndagar kvar: 19 och 26 oktober samt 2 och 
9 november. 

Och .du, som inte är klar med märkena utan har 

en eller annan serie kvar , att skjuta! Försumma inte 

detta, ty då ångrar du dig efteråt! 

Årsavgiften för 1952 

sakna vi ännu från en hel del medlemmar. Föreningen 

behöver den så väl. Tänk på det och skicka den genasd 

Alby 1952. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

Stockholtns 
Atnatör Förenings 

Medletnsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

47:de årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 4, dec. 1952 
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Utdelas gratis 
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INfÖR ÅRSSKifTET 

Snart har å ter ett år gått till ända. Även den 
tris taste höst h ar ett slut; vintern blir visst t idig 
i år. Gösta Wijkström, en gån g detta blads ut
märkte redaktör, håller redan p å att lära sin 
nioåriga dotter skidlöpningen s finesser. Isarna 
bör sen länge och är säkert r edan prövade av 
gamle, spänstige Mossberg och Brundin. Rickard 
Söderlind h ar gjort sin sista färd över isblank 
fj ärd. Det bland annat är en påminnelse om livet s 
fö rgänglighet. 

Julen står för dörren. Några daga rs avkoppling 
behöver v i väl alla. Det dagliga arbetet i tjänsten 
eller för egen rökning hal' en h etsig rytm, som tär 
på livs ner ven. Alla känner vi avkopplingens nöd
vändighet och sköna ro. Men för många av oss 
blir det inte mycket tid till övers därför. Inte kan 
skjutcheferna och deras kommittesekreterare 
koppla av så särskilt mycket. Nu ör den tid då 
årets material skall hopsamlas och bearbetas, så 
sammanställas och i rapporter till skilda håll in
givas . Vandringspriser ska fördelas. Förårets 
skjutprogram planeras. Fältskyttet, som tar sin 
början redan i första hälften av januari, organi
seras . Magnius får inte mycket ro. Sekreteraren 
Brundin har sina papper och handlingar att tän
ka på. Kassaförvaltaren drömmer - observera 
drömmer) - om ett år utan förlust, ett år d å 

alla m edlem mar självmant och i börj an på året 
skicka in sina m edlemsa vgifter. 

Och vi andra, vi som ba ra skjuter - J a, vi kan 
j u koppla av och h änge oss åt u topi ska drömme
rier. »Nog ska H. V., den attan, få på p älsen nästa 
år. Och Bertil, j a, har jag bara lite tur - och 
Bertil motsvarande otur först ås - ska han få 
vara med om en vals i nästa mästerskap.» K-pist
gänget drömmer om alla tiders service och topp
poänger vid guldmörkesproven nästa år. Johan
nesson skrattar tyst och stilla vid tanken på den 
nya, utomordentliga pistolbanan ute vid Råcksta, 
som vi nu kommer att flytta till, och Fredborg 
går halvt i trance vid tanken på de hopplängder, 
som han kan mäta upp med det fina stålmåttban
det. 

Och under tiden smakar vi på den goda julma
ten eller knäcker litet nötter och smuttar på glög
gen, medan vi halvligger i fåtöljen - - Ute glim
mar stjärnorna från en mörkblå natthimmel, och 
snön skriker under fötterna. Tomten smyger i 
sin röda luva omkring knuten. Det är kallt ute; 
fönstren är täckta av vita isblommor. 

Var det också en dröm? -

Tack, kamrater, för i år l 

G O D J U L och G O T T N Y T T Å R 

tillönskar 

Redaktören. 
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Axel Elmqvist 

.. Nyss fyllda 60 år har Axel Elmqvist för alltid 
lamnat den kamratkrets, som vi veta han satte 
så stort värde på. . 

Sedan 1918, då han inträdde i Stockholms 
A.matö]~. F?rening, har han varit en trägen och ge
dIgen tavlIngsskytt; som lagskytt både i förenin
gen och förbundet var han mycket anlitad och 
har där genom sin skjutskickliO'het vunnit stor 
ära och berömmelse åt såväl Sto~kholms Amatör 
Förening som Stockholms SkyUeförbund. Sär
skilt åt fältskyttet ägnade han stort intresse och 
som en av hu.vudstadens bästa fältskyUar har 
han stor del l den uppskaUninO' som kommit 
S.A.F:s fältskyttegrupp till del. o 

Gans]<a snart togs hans tid även i anspråk för 
den administrativa delen av föreningens verk
samhet och sedan början av 1920-talet har han 
deltagit i styrelsens arbete, som vice skjutchef, 
medlem av skjutkommitten och sedan en följd av 
å r och till sin död som styrelseledamot. I styrel
sen ha vi haft synnerligen stor nytta av honom 
som ~.n sk~~te.~ekniskt väl kunnig person, som ej 
var radd forfakta den mening, han funnit vara 
den rätta, även om han därvid ibland måste kom
ma i viss opposition mot övriga kamrater, m.en 
som vår vice ordförande vid uppvaktnino'en pil 
hans 60-årsdag sade »opposition är värdef~ll och 
nödvändig för att fråaorna skola allsidi O't bely-

l 
. u o 

sas», oc 1 I alla Axel Elmqvists inläo'O' spårade 
l 

. 55 
man al hd hans brinnande intresse för Amatör-
föreningens bästa. 

Sitt intresse för föreningen har han också visat 
genom många vackra priser och ekonomiskt stöd 
åt före~ingen ~~l~ ä;ren sedan en svår ledgångs
r~Ul?absm ~moJhggJorde hans deltagande i våra 
tavlm.gar glomde han ej bort oss utan syntes ofta 
som mtresserad åskådare på våra större täv
lingar, såväl på banan som i fältskytteterränO'en . 

. ~matörerna sänka i sorg sin fana för den lode 
vannen och sanne amatören. Tack, Axel, för de 
gångna åren. 

Eric Jennel. 

t 
Liemannen har gått härjande fram i våra led 

denna höst. 

Om Ax~l Elmqvist, en av Amatörs trognaste 
och mestmtresserade Pl~'dlemmar skriver hans 
gamle vän Eric Jennel en runa härovan. Ytterli
gare två av våra gamla medlemmar, Richard Sö
?erlind i en ålder av 64 år och Sven Hollberg, 66 
ar gammal, har också lämnat våra led. 

2 

Richard Söderlind kom redan som 25-årinO' år 
1913 in i Amatör. Han var föreningens skattI~äs
tare åren 1926-1928 och därefter och fram t.o.m. 
1939 intendent. Söderlind tjänade alltså förenin
gen i h~la 14 år och för det arbete han nedlagt 
och det mtresse han ägnat föreningen är den ho
nom ett varmt tack skyldig . 

Hans håg låg mest åt det idrottsliga och han 
var en st?r v.än av orientering och simning. Men 
det verklIga mtresset skänkte han skridskospor
ten , f rämst kanske skridskoseglingen. Det var 
också under en sådan färd hans hj ärta till sist 
stan n ade. Så fick Richard Söderlind som han lär 
ha önskat: dö ute i Guds fria natur. 

Su:n HOllberg, 30-årig medlem i Amatör, syn
tes e j mycket ute ho s oss under de sista tio. fem
ton åren. Under åren 1925-1927 var han ~ekre
terare i skjutkommitten och deltog då och under 
30-talet ofta i banskyttet. Ytterligt försynt i sitt 
uppträdande lärde vi i honom känna en sällsvnt 
fin och g~digen man. Sven Hollberg gick, ä~en 
~an, hastIgt bort under en resa till ett avlägset 
lIggande land, dit han farit för att träffa sin 
dödssjuke son. Det ligger en stor och ödesmättad 
tragik häri. 

Till våra gamla kamrater Richard Söderlind 
och Sven Hollberg gar från oss en sista hälsning 
och en tacksamhetens tanke. . 

N. S. Nilsson; 

Meddelande från 
styrelsen. 

Nya medlemmar 

Veterinär Nils-Erik Björklund, tjänsteman Ed
vard Sundqvist, stud. Ralph Lea th, kamrer Gösta 
Sandberg och herr Sten Eriksson. 

Vi hälsa dem hj ärtligt välkomna i vår förening. 

PRISUTDELNINGEN 
hö.stens traditionella, avhölls på Byggnadsför
~mngen den 24 o~dober. Anslutningen var gläd
Jande stor, omkrmg 55 medlemmar, varav tre 
damer. Nils Hellsten, kvällens föredragshållare, 
var föreningens gäst. Dessutom hade ordföranden 
som sina gäster inbjudit några av våra äldre med
lemmar, som tidigare varit mycket med i skytte
och kamratkretsen. Där såg vi K. A. Peterson, 
sig oföränderligt lik sen årtionden, Gustaf Moss
berg, till synes frisk som ett vinterny och med 
den spelande glimten i ögonen, och Torsten 
Åström, som SS inte lyckades ta knäcken på. Men 
så är han ju knappast uppe ens i den tidiga me
delåldern. 
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Efter middagen, som klubbmästaren utmärkt 
arrangerat och genom sin egen och ordförandens 
generositet fått en extra touche på - synnerligen 
uppskattad - vidtog prisutdelningen. Höjdpunk
terna i denna blev de tillfällen, då överrasknin
garna från årsprisskjutningen - se föreg ående 
n ummer - kom fram för att h ämta sina priser. 
Likaså blev mästarna tillbörligen hyllade. Lycka 
gjorde de prispallar, som nu för första gången an
vändes i föreningen och som fick bestigas av mäs
tar na och deras två närmaste män. Tyckte du 
inte du såg dig själv där nästa gång? 

Och så kom Nils Hellsten. Hans ämnen var: 
»Vad idrott är. Konsten att segra». Vi skrev i 
för ra numret något om en upplevelse. Hellsten 
har en säregen förm åga att fånga sina åh örares 
uppmärksamhet. Men så ger han också hänsyns
lös t sig själv: eld och flamma är hans väsen . En 
sto r del av sitt liv har han ägnat sig åt ungdoms
fostran och vet intuitivt men naturligtvis också 
av erfarenhet, hur han skall få ungdomen med 
sig. Men ung eller gammal, Nils Hellsten gav oss 
alla en stund av - ja, jag tvekar inte att säga 
det .- andakt. Tack! 

Det var för föreningen en gl ädje att genom ord
föranden till Hellsten därefter överlä m na för
eningens förtjänstplakett i silver. Den var ett ut
tryck för den tacksamhet föreningen känner till 
Nils Hellsten för att han så ofta ställt sig till för
fogande då det gällt att bereda medlemmarna 
yerkligt god underhållning. Han blev ovationsar
tat hyllad. 

Det var en angenäm och givande In'äll, i mer 
än ett avseende. 

Meddelande från 
curlingsektionen 

Curlingsektionen höll årsmöte den 4 november 
å Restaurant Anglais under sedvanlig god anslut
ning - samtliga 15 aktiva spelare+en del pas
siya m edlemmar hade infunnit sig. Dessutom re
vresenterades moderföreningen av kapten Harry 
Friman, Yilken inbjudits, då ordföranden A. 
Rönnmark anmält förhinder. 

Vid årsmötet avgick sektionens ordförande se
dan exakt 25 år Grosshandlare Victor Wetter
s tröm och avtackades varmt för sina uppoffran
de insatser för curlingsportens fromma. Till ny 
ordförande valdes enhälligt direktör C. F. An
dersson och till sekreterare och skattmästare Di
striktschef Per Öd lund. Som vice ordförande 
k\'arstår konsthandlare Olof Hultberg. 

Efter årsmötet vidtog subskriberad middag, 
under vilken kapten Friman gav en expose över 
de gångna 25 åren vad beträffar' Stockholms 
Amatörförening i allmänhet och dess curlingsek
tion i synnerhet, samt överlämnade föreningens 
fört j änstpla kett i silver med inskription. Den nye 
ordföranden meddelade även styrelsens beslut att 
utnämna grosshandlare Wetterström till curling
sektionens förste hedersordförande. Klubbmästa
ren direktör Th. Sandström talade för curling
kamraterna. Till kaffet hade sekreteraren anord
nat en curlingfrågesporltävling mellan 2 treman
nalag, vilken livligt uppskattades - inte minst 
av juryn, s o ni. bestod av kapten Friman samt 
gamle och nye ordförandena. 

Curlingsäsongen har startat å de konstfrusna 
curlingbanorna vid Tennisstadion, där klubben 
bl. a. har träning mellan kl. 18.00-20.00 tisdagar 
och torsdagar. En gemensam förhoppning från 
de nu aktiva spelarna är aU även få se ett flertal 
av moderföreningens medlemar som åskådare -
och varför inte till nästa säsong som aktiva inom 
curling sektionen ! 

Sekr. 

Meddelande från 
gevärsskjlltkommitten 

Lag- och handikaptävlingen 

samlade i år 6 lag. Sedan lottningen ägt rum, 
ägnade sig deltagarna som vanligt först åt att 
öyerväga det egna lagets chanser. När detta var 
överstökat och man funnit situationen tillfreds
ställande, gällde det att kvickt anlägga ett poker
face för att i möjligaste mån söka dölja tillfreds
ställelsen över den tur man haft. Fortuna var 
nämligen ovanligt nyckfull denna gång och gyn
nade kanske särskilt lagen 1 och 5. Handikapen 
är ju till för att utjämna styrkeförhållandena 
mellan de olika skyttarna, och det är ju tämligen 
klart, att skyttarna i lägre klasser generellt ska 
ha högre handikap än mästarklassarna. Men 
denna gång höll det inte riktigt och till en del 
berodde detta på, att t. ex. tredjeklassarna skju
tit för litet under året för att få en så riktig -
d. v. s. rättvis - handikap som möjligt. 

Den tippning om segrande lag, som alltid bru
kar föregå denna tävling, tvekade inte om de bå
da, som skulle ligga i toppen, sedan tävlingen 
fullbordats. Lag 1 hade idel femteklassare, Roll, 
Ingevall och H. V. Johansson och lag 5 med Tor-
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sten Nilsson, Diedrichs och Magnius borde ligga 
lika bra till, då det hade dagens högsta handikap, 
42, mot 33 för lag 1. 

För att nämna litet om tävlingens förlopp så 
blev det inga sensationer i första omgången. Lag 
5:s Torsten Nilsson angav omedelbart tonen för 
sina kamrater genom att skjuta goda 103 poäng, 
följd av Östberg i lag 6 med ideala 100. Roll i lag 
1 hade 97. I andra omgången hade Ingevall i 
detta lag 99 men det räc1de inte långt mot den 
poäng Diedrichs presenterade sina kamrater. Han 
har under året tydligen skjutit så svagt, att han 
kunde tillgodogöra sig det synnerligen höga till
lägge t av 18 poäng och då han sköt -goda 90, ned
skrevs på generalprotokollet för honom ej min
dre än 108 poäng. Chansen för lag 1 var nu endast 
teoreti sk, men H. V. gjorde förstås vad han kun
de och fick ihop högsta skjutna poängen för 
dagen, nämligen 93, men stannade med handika
pet dock på 102. Magnius hade därför ingen på
frestande uppgift, när han klev upp på vallen. 
Skjutchefen är nu också mycket säker och jämn, 
sen han tydligen komit underfund med stående
ställningen. Han sköt 46 och 43 och nådde med 
handikap 99. Och det räckte mer än väl till aU 
bärga segern. 

Hur de olika lagen sköt, framgår av resultaten 

här nedan. 

Roll, H. .. . .......... . 

1 Ingevall, D ............. 

Johansson, H. V. ...... 
Hultkrantz, U. ........ 

2 Löfmark, O. . ......... 
Gardell, E. .. .. ........ 

.. Aalto, A. . ..... ....... . 

3 Nilsson, N. S. ......... . 
Brundin, G. .......... 
Frisk, H. ........... .. . 

4 Axen, H .............. . 

Lundqvist, R .......... . 

Nilsson, T ............ . 

5 Diedrichs, S. .......... 

Magnius, J. .......... .. 
östberg, N. 

f, t. ........... . 

6 Lundh, B. ............ 
Weimark, A. ...... .... 

4 

41/43 

42/46 

46/47 

37/36 

36/44 

40/45 

39/3& 

45/44 

42/48 

30/32 

45/41 

42/46 

46/43 

45/45 

46/43 

47/41 

38/36 

42/42 

13 97 

11 99 

9 102 298 

15 88 

14 94 

13 98 280 

14 88 

11 100 

13 '103 291 

13 75 

13 99 

8 96 270 

14 103 

18 108 

10 99 310 

12 100 

13 87 

16 100 287 

1. Lag 5 · . · . · . · . .. 310 

2. Lag 1 .. . · . · . · . . . 298 

3. Lag 3 · . .. . · . . . 291 

4. Lag 6 .. . ..... . ' .. 287 

5. Lag 2 ... . · . · . . .. 280 

6. Lag 4 · . · . · . ..... . 270 

Handikaptävlingen ; stående 

som följde omedelbart efter lagtävlingen, blev en 
ytterst segsliten historia. Till femte omgången 
kvarstod östberg, Löfmark och N. S. Nilsson och . 
i denna triumferade den förstnämnde genom att 
ensam klara fordringarna. De båda övriga fort
satte striden om andra pris. Löfmark som fjärde
klassare behövde en trea minst för att gå vidare, 
medan Nilsson måste skjuta minst en fyra. Det 
blev ett envig, som avgjordes först i tionde om
gången, då överraskande Löfmark äntligen kunde 
hyllas som segrare. 

1. Nils Östberg 

2. O. Löfmark 

Fältskyttet 

Den 12 oktober gick ute vid Hägerstalund
Bög höstens första fältskjutning. Ehuru den för 
laget började med maximala 30 träffar på första 
målet, blev den inte någon triumf för gamla 
Amatör. Vi ledde med 9 träffar vid sista statio
nen, men där fick vi en rejäl knockout av Kata
rina, som fick in hela 12 tro mer än vårt lag. A v
ståndet var ingen svårighet att fixera, men målet • 
cirkelrnål nr 2 med en vit bård utom i underkan
ten, tycks ha skapat osäkerhet. I varje fall blev 
manfallet mycket stort här och särskilt illa av de 
våra råkade H. V. och Rönnmark ut. Av amatö
rerna var Prage på 27 tro vår klart bäste. Utom 
honom hade Hallsten 24, Lundqvist 21, H. V. 19 
och Rönnmark 16, summa 107, medan Katarina 
hade 110. Genom denna förlust ha vi råkat in i 
farozonen, något som vi efter våra två förbunds
segrar på senvintern då knappast räknade med. 
Nu är vi alltså nödsakade att i nästa och sista 
tävlingen för året slå Svea Livgarde, om vi vill 
stanna kvar i första divisionen. Och det gör vi 
säkert. Litet otur ha vi kanske haft ett slag, men 
den skall väl släppa nu . 

Mästarfordringarna blev 21 träff. 31 amatörer 
deltogo. 

._-
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Klass M: 

5. E. Prage ............... 27 
30. G. Hallsten .............. 24 

E . Lunden . ............ 23 
Y. Zachrisson . ...... . .. 22 
J. Magnius ............ 22 
Rune Lundqvist ........ 21 
T. Nilsson . ............ 21 
H. V. Johansson . ....... 19 
B. Rönnmark ........... 16 

Klass 4: 

S. Diedrichs . .... .... .. 24 
E. Gardell .............. 21 
T. Wanselius . ......... 20 
D. Ingevall .......... .. 19 
C. Niring ..... ......... 18 
W. Samuelsson . ....... 17 
E. Svensson ............ 16 
I. Baumbach ........... 15 

Klass Vet.: 

11. O. Löfmark .. ........ ' .. 19 
A. Pettersson ........... 15 

Klass 3: 

3. U. Hllltkrantz . ......... 24 
18. E. Svensson . ........... 20 

Lars Holm ............. 18 
A. Aalto . .............. 17 

F. Tillbom . ............ 15 
E. Kuylenstierna . ...... 13 

Klass 2: 

8. P. Selberg ....... , ...... 21 
I. Sandin .............. 15 

Särskiljningen mellan Hallsten, Diedrichs och 

Hultkrantz om »tallriken» är vid det här laget 

icke klar . 

Äran räddad 

Så kom då den för oss så viktiga fältskjut
ningen den 2 november, och den gick som så 
många gånger förr ute på de kända stråken vid 
Hägerstalund och Bög. Det var grått och kallt och 
skjutningen blev inte heller den lättaste, ty mäs
terskapsfordringarna _ stannade vid 19 träff. 33 
man ställde upp från Amatör och i vårt lag sköt 
H. V. Johansson, Lundqvist, Prage, Hallsten och 
Magnius. De båda senare hade för dagen inte nå-

gon särskild framgång, men då de tre övriga sköt 
jämnt och bra, gick det likväl vägen och vi vann 
en hygglig seger över Svea livgarde med 103 träf
far mot 92. Därmed höll vi oss kvar i division 1· 
och kan börja på nyåret med friska tag. 

Dagens överraskning var kanske P. Hellstedt. 
som blev femma i sin klass och tog »taIlriken» . 

Av D.N.-pokalerna gick i år två till våra skyt., 
tar, nämligen H. V. och Rune Lundqvist som vi 
gratulera. Det blir t io nya nästa år. 

Resultaten från vår egen serietävling föreligga 
tyvärr inte i denna stund. Men de skall komma 
i nästa nummer. Redan nu kan dock sägas, att 
intresset för fältskyttet blivit större särskilt hos 
våra yngre skyttar, och därmed är det viktiga 
syftet uppnått. Tävlingen kommer att fortsätta~ 
och vi anmoda alla skyttar aU begagna tillfället 
skjuta in sig, då Skarp omedelbart på nyåret har 
sin första figurskjutning. Den kan ha stor bety
delse isynnerhet efter det långa skjutuppehållet. 
Se annons därom i dagspressen! Den brukar gå 
andra söndagen i januari men ännu ha vi inte 
sett någon uppgift därom. 

Och så följer här resultatlistan från årets sista 
fältskj u tning. 

Mästarfordringarna stannade vid 19 tro 33 man 
från Amatör deltog. 

Klass M, 8 delt.: 
9. H. V. Johansson 24 

21. R. Lundqvist . . . . . . . . .. 23 
E. Prage . . . . . . . . . . . .. 23 
E. Lunden .. .. ....... 17 
G. Hallsten . . . . . . . . . .. 17 
J. Magnius 
H. Friman 

[(lass 4, 9 delt.: 

16 
15 

5. P. Hellstedt ......... . 
13. A. Ryberg ~ .......... . 

24 »tallrik» 
23 

T. Wanselius ........ . 
S. Bertz ............ . . 
E. Svensson ......... . 

Klass Vet.: 
9. A. Pettersson ........ . 

11. O. Löfmark ......... . 
E. Jennel .. ......... . 

[(lass 3, 8 delt .. ; 
E. Svensson ........ . . 
U. Hultkrantz ....... . 
A. Aalto ........... . . 
G. Bertz ............. . 
Y. Sahlin 

[{[ass 2, 3 delt.: 
S. Svederud ........ . . 

, , P. Selberg . . ......... . 
I. Sandin ... . ....... . 

19 
13 
13 

17 
16 
15 

16 
15 
14 ' 

13 
12 

13 
11 
10 
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Förbundstävling i k-pist 

med mästerskapstävling gick den 19 oktober i 
regnigt, kallt och olustigt väder. 15 man från 
Amatör prövade sin mer eller mindre tur, mest 
det senare kanske. Visserligen vann H. V. Johans
Son sin klass, men överraskningen beredde oss 
Diedrichs, som nätt och jämt hakade sig med till 
mästerskapstävlingen, men där kämpade sig till 
en sjätteplacering. Östberg blev utslagen i andra 
omgången, nledan H. V. och Nilsson fattades nå
gon poäng för att gå vidare från första. 

Resultat: 

Klass 3: 

Klass 2: 
5. N. Östberg ...... . .... .. 88 

14. N. S. Nilsson ........... 82 
S. Diedrichs ... . . . . . . . .. 79 

Klass 1: 
6. R une Lundqvist ........ 85 
9. Olle Holmberg ......... 79 

27. P. Nordahi . . . . . . . . . . . .. 74 

Meddelande från 
idrottskommitten 

-

1. H. V. Johansson ....... . 
A. Weimark ........... . 
S. Svärdholm ......... . 

91 poäng 
79 
78 

Simning 300 m ägde rum den 7 oktober i Cen
tralbadet. Segrare blev Peder Nordahi på tiden 
5.51,2. 

rill M-klassen inom föreningen höra: 

H. Friman, B. Gyllensvärd, G. Hallsten, S. Hildestrand, H. V. Johansson, E. Lunden, R. Lundqvist, J. Magnius, 

P. Naumburg, T. Nilsson, E. Persson, E. Prage, S. Ribbing, A. Ryberg, B. Rönnmark, G. Wijkström, Y. Zachrisson. 

Fältskyttesäsongen 
börjar redan den 11 jan. med figu rskjutning på Stora Skuggan. 

Mycket lämplig för inskjutning, då figurerna på ett eller flera av målen brukar 

vara uppklistrade på precisionstavlor. 

Första FörbundsFältskjutningen 
går den 18 jan. 

Värva metdlemmarl 
Årsavgiften för aktiva medlemmar fr. o. m. 25 år 10 kr., under 25 år 5 kr. 

Passiva medlemmar betala 5 kr. 

Alby 1952. Brodin & Nyb.r:~ Bo~tryckeri 
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