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KALLELSE TILL ORDINARIE ÄRSMOTE 
Stockholms Amatör Förenings medlemmar kallas 

härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 2 mars 
-kl. 19.30 på Teknologföreningen, Brunkebergstorg 20, 
för behandling av följ 'ande ärenden: 

1. Val av två personer att jämte ordföranden justera 
-dag,ens protokoll. 

2. Styrelsens och -de lständiga kommitteernas berät
telser. 

3. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvars
frihet åt styrelsen för det gångna förvaltningsåret. 

4. Val av följande 
Ordförande 

ledamöter i föreningens styrelse: 

Vice ordförande 
Sekreterar,e 
Skjutchef 
Pistolsk j utchef 
Idrottschef 
Klubbmästare 
Tr'e .styrelsesuppleanter 
Vice skjutchef 

pistolskjutchef 
idrottsche,f 

för 1 år 

2 " 
2 " 
l 

2 " 
2 " 
2 " 
l 
l 

l " 
1 

5. Val av två revisor,er för l år samt suppleanter för 
dem. 

'\ 

6. Val av tre representanter i Stockholms skytte-
förbund samt ,suppleanter för dem. 

7. Val av ,en representant i Stockholms idrottsförbund 

samt suppleant för denne. 

Styrelsen -sammanträder å samma 'dag och plats 
klockan 19.00. 

Omedelbart efter årsmötet sker prisutdelning, var
efter :serveras supe till -ett pris av kr. 11: - (inkl. öl, 

rödvin, kaffe och servis). Anmälan om -deltagande i 
supe;;-'torde 'sena;st tisdagen ,den l mars göras ,till 
klubbmästaren Birger Lundh, tel. kont. 2357 00 eller 
bos-t. 58 25 26 -eller vice klubbmästaren Stig Jönsson, 
tel. 23 75 00 eller host. 65 41 41. 

FRÅN STYRELSEN 

Nya medlemmar. 
Ing-enjör John Engberg, tillskärare Bo Tage Eng

ström, major Sigge Hultkrantz, assurans direktör fri
herre Carsten von Otter, ingenjör Harry Sjöberg och 
stud. Raija Valtamo. 

Vi hälsa Eder välkomna i föreningen. 

På årsmötet den 2 mars kommer att utdela's: 
femtioårsmärket till direktör John Strandberg och 

tjugofemårsmärket till stadsplanearkitekt Thure 
Bergentz, lasarettsläkare Erik Evers, generalkonsul 
Arnold Hjort, öv,eringenjör Sigwid Ribbing, byrå

chef Percy Tham och civilingenjör Gösta Wenner
ström. 

Gåva. 

Vår 'kiassaförvaltare Sven Diedrichs har som gåva 
överlämnat en Prammdiopter, vilken kommer att an
bringas på ett av de föreningsgevär, som används av 
medlemmarna vid ,skjutning ute på Skuggan. Det var 
en välkommen gåva. 
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STOCRHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEJl.ISBLAD 

Gottfrid Runngren 50 år 
Föreningens i,drottschef sedan 6 år, kapten Gottfrid 

Runngren, begick ,den 26 januari sin femtioårsdag. 
Här kan man nog tala om dt exempel på att idrott 
bidrar till att hålla sina utövare spänstiga genom 
åren. Runngren har dock flera strängar på sin båge. 
Han är en g.od pistolskytt 'och ,deltar även i gevärs
skytte och helst ,då fälhskytte på skidor ,när ett sådant 
tillfälle någon enstaka gång kan erbjuda sig i våra 
trakter. 

Föreningen hyllade honom genom att överlämna sin 
förtjänstplakett i silver och från kamrater inom för
eningen erhöll han en gåva. 

N . S. Nilsson 

STYRELSEBERATTELSE. 

St,ockholms Amatör Förenings .styrelse får härmed 
avgiva följande berättelse över verksamhetsåret 1954. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1954 års ut
gång till 457, v.arav 441 aktiva och 16 passiva med
lemmar. Av dessa voro 91 ständiga. Jämfört med 
föregående år innebär detta en ökning med 19. 

Under året ha 48 personer inskrivits i föreningen. 
Antalet nyinskrivna var föregående år 32. 

Styrelsen har under året utgjorts av: Apotekare 
Bertil Rönnmark, ordförande, disponent N . S. Nils
son, vice ordförande, civilingenjör Gustaf Brundin, 
sekreterare, Iskatteassistent Sven Diedrichs, kassaför
valtare, tandläkare Olle H olmberg, intendent, tjänste
man Ulf Hultkrantz, skjutchef, civilingenjör Gösta 
Johannesson, pistolskjutchef, kapten Gottfrid Runn
gr,en, idrottschef, direktör Birger Lundh, kluhbmäs
tare, j ägmästare B. Enar Gardell och stadsmäklare 
Eric Jennel, styrelseledamöter utan särskild funktion, 
för.säkringsinspektör Eric Thor, civilingenjör Johan 
Magnius och bankdirektör Henry Axen, styrelsesupp
leanter. Curlingsektionens representant har varit di
rektö,r C. F. Andersson. 

Revisorer ha varit civilekonom E. A. Ohlsson och 
revisor Gustaf Klingberg med ingen j ör Bengt J ohans
son och kontor.schef Nils Dstberg som 'Suppleanter. 

De ständiga kommitte.erna ha varit sammansatta på 
följande Isätt: 

Skjutlwmmittbz: Skjutchefen, ordförande; för,säk
ringstjänsteman Henry Roll, vice ordfö'rande; tjänste
man Conny Niring, 2:e vice skjutchef; löjtnant Rune 
Lundqvist , sekreterar,e och chef för sportskyttet; herr 
K. H. Bergqvist, chef för kulsprutepistolskyttet samt 
jur. stud. Hans Johansson, ledamot. 

Pistolskjutkommitten: Pistolskjutchefen, ordförande ; 
ingenjör Dag Almstedt, vice ordförande; herr Erik 
Olsson, sekreterare och civilingenjör Allan Mossherg, 
ledamot. 

Idrottskommitten: Idrottschefen, ordförande; förste 
byråingenjör Lar,s Edmen, vice ol'dförande; fil. kand. 
Gösta Wijkström, sekreter~re; ingenjör Sven Holman 
och herr Thor Fredborg: ·ledamöter. 

Curlingkommitten: Direktör C. F. Andersson, or,d
förande; konsthandlare Olof Hultberg, vice .ordföran
de ; distriktschef P'er Ddlund, sekreterare 'Och s,katt
mästare. 
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Klubbkommitten: Klubbmästaren, ordförande; arki
tekt Stig Jönsson, vict ordförande. 

Rikssköldens tävlingskommitte: Stadsplanearkitekt 
Thure Bergentz, kapten H. V . Johansson och tjänste
man Ulf Hultkrantz. 

Redaktör för medlemsbladet: Disponent N. S. Nils
son. 

Representanter i Stockholms skytteförbund: Herrar 
N . S. Nilsson, J. Magnius och Ulf Hultkrantz. Supple
anter äro herrar Brundin, Gardell och Roll. 

Representanter i Stockholms idrottsförbund: herr 
Runngren med herr Edmen som suppleant. 

Föreningssammankomster: Föreningens årsmöte var 
förlagt till Teknologföreningens lokaler. Föreningens 
högt värderade hedersledamot, grosshandlare Sten
dahl, hade hörsammat föreningens inbjudan och mot
tog personligen föreningens 50-årsmärke. Tyvärr hade 
ingen av årets övriga 50-årsmän eller fyra 25 -årsmän 
tillfälle att närvara. Föreningens förtjänstmedalj i 
guld utdelades till herrar Sven Diedrichs, som under 
ej mindre än 16 år varit föreningens kassaförvaltare. 
Förtjänstmedaljen i silver utdelades till pistolskjut
chefen Gösta Johannesson, kapten H. V. Johansson 
och r,evisor Gustaf Klingberg samt fört jänstdiploIh 
till klubbmästare Birger Lundh. 

Prisutdelningen på hösten hölls på Svenska Tekno
logföreningens lokaler med god anslutning och stäm
ning. Civilingenjör Allan Mossberg talade om sina 
intryck under vistelsen i Korea. Föredraget "Opera
tion övertalning" illustrerades av ett stort antal in
tressanta färgbi lder. 

Ovningar och tävlingar ha bedrivits i överensstäm
melse med föreningens program. För,eningens vår
utfärd kunde tyvärr ej genomföras på sedvanligt sätt 
på grund av hemvärnsövningar. Den fick därför kom
bineras med förbundets sommarfältskjutning. 

Under det gångna året ,har i kulsprutepistolskyttet 
20 skyttar blivit anslagsberättigande och av automat
vapenskyttemärken ha 4 st. i guld och 5 st. · i silver 
erövrats. 

Bland årets prestationer märks Jönköpingsmatchen 
med seger för Amatör, som nådde 733 poäng, seger i 
stridsskjutning för klasserna M och 4 samt en andra 
placering i serietävlingen i .fältskytte. 

Beträffande r,esultaten hänvisas till kommitteernas 
berättelser. 

Ekonomi och gåvor: För ,det ekonomiska r,esultatet 
av föreningens verksamhet redogöres i bifogade vinst
och förlusträkning och balansräkning. 

Grosshandlare tSendahl har under året skänkt ytter
ligar'e två gevär, varför sammanlagda antalet av ho
nom skänkta gevär nu uppgår till ej mindre än 66 st. 
Han har alltid varit generö:s och intresserad av för
eningen och det var ·därför en stor förlust, som drab
bade förening'en, ,då han i somras avled. 

Vidare har gevär skänkts av herr K. A. Peterson, 
av " Gammal Amatör" och av r'ektor Justus Lundberg, 
som dessutom skänkt 100 kronor. Penninggåvor ha 
öv,erlämnats av h'errar Lovenius, Åström, M. Hägg
lund, Krusenstjerna och Thor. 

Priser ha dessutom skänkts av Henry Axen, Erik 
Holm, N. S. Nilsson, Bridgegubbarna och Bertil Rönn
mark. 

STOC/{HOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 
------------------------------

Styrels'en framför sitt varma tack till alla dem som 
med priser eller på annat sätt givit föreningen sitt 
stöd under det gångna året. 

Stockholm i januari 1955. 
Bertil Rönnmark 

Gustaf Brundin 

Stockholms Amatör Förening den 31 / 12 1954 
UTGÅENDE BALANS KONTO 

Tillgångar 
Kassa Konto ... ...................... . 
Inventariers Konto ................... . 
Värdepappers Konto ................. . 
P.ostgiro Konto .... .. .... .. ........ .. . . 
Sparkasseräknings Konto ............. . 
Ammunitions Konto ................... . 
Bank Konto . . .. .. ... . ........... ... . . 
Gevä.rs Konto ............ . .......... . 

Summa Kronor 

1.304: 44 
1:-

3.000: -
5:-

1.678: 14 
689: 57 
750: -

1.700: -

9.128: 15 

Skulder 
Damernas Prisfond ......... . 
Kamraternas Prisfond ....... . 
N. Perssons Prisfond ....... . 
F. O. Car1ill's Prisfond ....... . 
Folke Fagrells Prisfond .. ... . 
lO-kampfonden ............. . 
T. Bergentz Prisfond .. ..... . 
L. o. B:s Prisfond ........... . 
Ständiga Medl. kto 

ing. bal. ........ 4.300:-
Kapitalkonto 271: 27 
Tillsk. för året .... 400: -
Avgår årets förlust ......... . 

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

1.000: -
1.678: 14 

80: -
30:-

4.971: 27 
1.107 : 23 

Summa Kronor 

5.264: 11 

3.864: 04 

9.128: 15 

VINST OCH FöRLUST KONTO 

Utgifter 
Trycksaker ................. . 
Skatt ......... . ....... . . .. . 
Banhyra ......... : ......... . 
Kassafack ........ . ........ . 
Diverse 

149:47 
61: -

300: -
25: -

398:65 
Försäkringar . ... ............ 143: -
Års- o. anmälnin.avg. ...... .. 244: 25 
Porton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339: 60 
Markörer .... . . . . . . . . . . . . . . 996: 36 
Märken o. Medaljer . ..... ... . 425: 04 
Materiel .. .................. 420:71 3.503:08 
Priser (skytte) ........................ 2.043: 35 
Priser ( idrott) ..................... .. . 47: 97 
Medl.bla'd o. program .... ...... . ....... 1.976: 35 
Fri ammunition ...................... 293: 39 
Till ständ. Medl. Fond ....... ... ...... 400 : -

Summa Krono-r-8-.2=-6=-4-:-"1-4 

Stockholm den 25/ 1 1955. 

Spec. över värdepapper: 

2 st. Asea . . ........... . ............. . 
3 st. Turi tz ........... . . .... . .. ..... . 
2 st. Bofors ......................... . 
2 st. Uddeholm ...... ........ . ...... . 

Dagsvärde 
31.12.54 

400:-
1.110: -

586: -
610:-

Inkomster 
M'edlemsavgifter .... .... ............. . 
Ränta .................... .. ... .. .... . 
Lagpriser .............. ... . 
Insatser o. anmäln.avg. . .. .. . 
Statens bidrag ...... . .... ... . 
Gåvor .... . .. .. .......... .. . 
Ur prisfonder ............. . 
Pistolskytteför. bidrag ....... . 
2 st. Juniorgevär ........ .. . . 
D,iverse .. . . .. ..... ... .. . .. . 
Annonser 

144: -
754: -
961: 50 
635: 20 
110: -
27: -

200: -
27 : 75 

Diverse ................. . ....... .... . 
Ammunitions Kont,o ................. .. . 
Årets Förlust .................. . ...... . 

Summa Kronor 

Sven Diedrichs 

3.218: -
196: 55 

2.859: 45 
714: 20 
50:48 

118: 23 
1.107:23 

8.264: 14 

2 st. Bryggerier ... .. ..... .. ..... . .... 630: -
4 st. Gränges .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.148:-
2 st. Iföverken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330: -

Dagsvärde 4.784:-

Bokfört värde å aktier Kr. 3.000: -. 

Gevärsskjutkommittens berättelse för år 1954 
Kommitten för gevärsskytte har under år 1954 haft 

följand,e sammansättning: 
Skjutchef: Ulf Hultkrantz 
Vice skjutche.f: Henry Roll 
2:e vice skjutchef: C. Niring 
Sekreterare: Rune Lundqvist 
Ovriga ledamöter: K. H. Bergq'llist och 

Hans Johansson 

Dvningar i ,skal'pskjutning med gevär ha ägt rum 
på Stora Skuggans ,skjutbana under tiden 4/4-14/11. 
Det uppgjorda programmet har kunnat följas med 
undantag av att föreningens egen vårutfärd måste 
inhiberas och sammank,opplas med förhundets vår
utfärd. 
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STOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Instruktör under året har varit Löjtnant Rune 
Lundqvist. 

De största framgångarna har föreningen under året 
nått i fältskjutning genom klass M-skyttarnas fram
gång såväl individuellt som i lag. Tyvärr har antalet 
fältskyttar i klass M icke varit så stort som gamla 
traditioner kräva, men med tanke på det ökade in
tresse som speciellt den nya lagtävlingen i fältskytte 
inom föreningen vunnit, hoppas kommitten, att flera 
fjärdeklassare till nästa år skola nå kompetens till 
högsta klassen. 

Om verksamheten un,der året hänvisas till ne-dan
stående statistiska uppgifter. 

Antal aktiva medlemmar (sådana 
som under året deltagit i skjut-
ning) . . ...... ... .. . .. .... . . . . 

fördelade på skjutklasserenligt 
följande: 

Klass R . . .................. . .. . 

1954 1955 

214 (212) 

8 (5) 
l ... . ....... . ......... .. . 32 ( 32) 
2 ....................... . 31 ( 31) 

" 3 ....................... . 37 ( 37) 
4 och Vet. ............... . 83 (84) 

" 5 ....................... . 19 (19) 
" . automatvapen ............. . 4 (4) 

Antal anslagsberättigande gevärs-
skyttar ..................... . 147 (140) 

Antal anslagsberättigande kpistskyt-
tar ......................... . 20 ( ~) 

Antal protokollförda skott (gevär) .. 
varav vid fältskjutningar ..... . 

Antal protokollförda skott (kpist) .. 

32370 (35181) 
7980 (10562) 
4D30 ( -) 

UNDER ÅRET EROVRADE UTMÄRKELSE
TECKEN 
A. Statens: 

S.kyttemärke i stål: 
L. Magnius, P. Rönnmark, H. Tengvall 

Skyttemärke i brons: 
K. E. Andersson, T. Baumbach, H. Brink, 
E. Eklund, K. G. Felin, E. Lagergren, S. 
Larsson, N. G. Nilsson ....... ... ..... . 

Skyttemärke oj silver: 

Skyttemärke i guld: 
Erik H. Svensson ................... . 

Automatvapenskyttemärke i brons: 

Automatvapenskyttemärke i silver: 
E. Lagergren, R. Lundqvist, L Mdin, 
N. G. Nilsson, H. Sjöberg ............. . 

Automatvapenskyttemärke i guld: 
F. Johansson, S. Ribbing, Eri,k H. Svens-
son, Evert Svensson ................. . 

Lägre årtalsmärke : 
Brons: ..... ....... ................. . 
Silver: E. Lunden .. r I . " ••••••••••••••• 

Guld: R. Lundqvist, E. 'Persson .... . .. . 
Högre årtalsmärke : 

Brons: L O. Baumbach ............... . 
Silver: P. Naumburg, N. astberg ..... . 
Guld: S. Diedriohs ................... . 
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1954 1953 
3 (1) 

8 (7) 

( 2) 

(-) 

( l) 

5 (7) 

4 (9) 

( 3) 
1 (2) 
2 1 2) 

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

Intyg för årtalsmärke (gevär): 
A. Aalto, H. Axen, B. Burman, K. Henrik
son, O. Hult, U. Hultkrantz, D. Ingevall, 
]. Magnius, T. Nilsson, C. Niring, E. 
Svensson ......................... ... 11 (17) 
Årtalsstjärna: ........... .. ........... ( 2) 

Mästarmärke: 
Brons: ................ ........ .. .. .. (-) 
Silver: A. Mossberg ...... .......... .. l (2) 
Guld: H . Axen ...................... l (1 ) 

Intyg för mästarmärke: 
G. Brundin, R. Lundqvist, ]. Magnius, 
E. Persson, T. Nilsson ................ 5 (-) 

Riksmedalj : 
Silver: E. Lunden .................... (-) 
Guld: ... ........................... (-) 

Diplom eller intyg: 
A. Mossberg, ]. Magnius .............. 2 (5) 
B. Föreningens: 

SAF fältskyttemedalj : 1954 1953 
Brons: N. Magnius, F. Johansson 2 ( 3) 
Silver: Erik H. Svensson ............. . l ( 1) 
Guld: ........... . .... . ........ .... . ( 1) 

SAF seriemedalj : 
Brons: .... . ........................ . (-J 
Silver: .. .. ......................... . (-) 
Guld: .... . ........................ . (-)-

SAF seriebägare: 
A -C-bägare : ....................... . (-) 
D-bägare: ........................... . (-~ 

VANDRINGSPRIS I SKOLSKJUTNING: 
Engelbrehts Landstormsförenings hederspris: 

Rune Lundqvist ........................ 79 p. 
Jubileumsskölden: 

E. Persson ............................ 184 p. 
K vibeTgspokalen: 

Rune Lundqvist ........................ pis 5 
Overstelöjtnant Uno Broms' hederspris: 

S. Diedrichs ............................ pIs a 
"Skytteväns" hederspris: 

N. S. Nilsson .......................... 84 p. 
Svenska Sportskytteförbundets hederspris: 

E. Lunden ............................ 74 p. 
400-meterspriset av år 1950: 

Erik H. Svensson ...................... 95 p. 
Läherolfatet: 

L. Thungren .......................... 100 p. 
Hjalmar Werners minne: 

A. Mossherg ........... ......... .. .... 82 p. 
Augustipokalen: 

J. Magnius ..................... ....... 199 p. 
Ev. Svensson( hederspris som bäste 4-kL) .. 194 p. 

SAF:s jubileumspris av år 1950: 
R. Lundqvist .......................... 410 p. 

ÅRLIGEN UTGÅENDE PRIS I SKOLSKJUTNING: 
Damernas pris: . 

Ingen berättigad. 
Kamratpriset: 

Ingen berättigad. 
Folke Fagrells Minne: 

l. R. Lundqvist .................... .. 202 p. 
2. E. Persson (Th. Bergentz hpr.) ........ 199 p. 

L. & B:s hederspris: 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

N. S. Nilsson .......................... 140 p. 
Lagpriser (lag- och handicaptävlingen): 

1. H. Friman .... .......... .... 100 p. 
A. Mossberg .................. 108 p. 
H. Johansson ................ 92 p. 300 p. 

2. G. Brundin .................. 96 p. 
H. V. Johansson ...... " . ..... 97 , p. 
A. Aalto .................... 106 p. 299 p. 

Bandicappris i stående ställning: 
l . H. Axen 
2. S. Diedrichs 

Thure Bergentz hederspris (Riksskölden): 
S. Diedrichs .......................... 9 kart. 

Overste Stig Rålambs poängpris: 
E. Fersson 5 p., B. Rönnmark 4 p., ]. Magnius 3 p., 
R. Lundqvist 2 p. , Y. Zachrisson l p. 
Ställning efter 1954 års tävling: B. Rönnmark 9 p., 
E. Persson 9., N. S. Nilsson 8 p., J. Magnius 5 p., 
P. Naumburg 4 p., Y. Zachrisson 4 p., R. Lundqvist 
3 p., G. Brundin 3 p., E. Prage 2 p. 

1954 års träningstävlingar: 
Klass 5 (6 deltagare fullföljt): 

1. R. Lundqvist ............ ..... ....... 227 p. 
2. G. Brundin .... ............ .. ...... 220 p. 
3. ]. Magnius ....... ; .................. 219 p. 

Klass 4 (4 deltagare fullföljt): 
l. E. Lunden .......................... 210 p. 
2. T. Nilsson .. • ................ . ...... 2U6 p. 

Klass Vet. (l deltagare full föl j t): 
1. G. Hultkrantz ...................... 186 p. 

Klass 3 (l deltagare fullföljt): 
1. Erik H. Svensson .................... 198 p. 

Klass 2 (l deltagar,e fullföljt): 
1. Folke Johansson .................... 177 p. 

Klass l (3 deltagare fullföljt): 
l. Nils Magnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226 p. 
2. N. G. Nilsson ...................... 219 l?. 

Klass R (l deltagare fullföljt) 
1. Lars Magnius .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 286 p. 

Serietävling, 25 skott liggande med handicap. 
(20 deltagare har fullföljt) 

1. P. Naumburg ..... ' ................ " 488 p. 
2. R. Lundqvist ....... .. ............... 488 p. 
3. V. Kaarik .......................... 484 p. 
4. ]. Magnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 469 p. 
5. K. Henriksson ...................... 468 p. 

}uniorgevären: 
Klass 2: Ingen berättigad. 
Klass l: E. Eklund .................... 244 p. 

Pistolskyttekommittens 
Kommitten har under året haft följande samman-

sättning: 
Skjutchef: Gösta Johannesson 
V. skjutchef: Dag Almstedt 
Sekreterare: Erik o.hlsson 
Ledamot: Allan Mossberg 
Föreningens tävlingar samt övnings- och märkcs

:skjutningar ha under år'et hållits på :korthållsbanan 
vid Grimsta. 

Följande märkesprov ha fullgjorts: 
Mästarmärke: 

Georg Fredrikson SI), Gösta Johannesson (S2), 

J önkö pin g smedal j en: 
Nils Naumburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 p. 

I 5-medaljen: 
Per Naumburg ....... . . . ....... ....... 247 p. 

Representantpriset för år 1954: 
Rune Lundqvist. 

VANDRINGSPRISER I FÄLTSKJUTNING: 
VandTingssl~ölden: 

R. Lundqvist ... . ...................... 79 tro 
Ovriga vandringspriser i fältskjutn ing: 

Klas's M: R. Lundqvist ....... . .......... pis. 6 
Klass 4: S. Diedrichs ... ... .............. pIs. 8 
Klass 2-3: Erik Svensson ................ pIs. 5 

F ältskyttetallrikar: 
E. Prage, ]. Magnius, Y. Zachrisson, N. Naumburg, 
R. Lundqvist, G. Hallsten, P. Naumburg. 

50-poäng-priset: 
N. Naumburg, U. Hultkrantz, Ev. Svensson. 

Direktör OshaT N onllöfs prisgevär: 
Folke Johansson . ...... .. ...... .' ........ 237 p. 

Lagtävlingen i fältshytte med handicap: 
1. Y. Zachrisson, A. Ryberg, Ev. Svensson, 

H. Johansson, H. Kullstedt .......... 387 p. 
2. B. Rönnmark, A. Pettersson, A. Aalto, 

K. H. Bergquist, Folke Johansson ...... 323 p. 

VANDRINGSPRIS I KPIST: 
Direktör A. Weimarks vandringspris. 

r. Sandin .. . ........................... 82 p. 

VANDRINGSPRIS I SPORTSKYTTE: 
FM-geväret (utgånget 1953 men efter särskiljning 

(1954 defiriitivt erövrat av) 
G. Brundin 

FORENINGSMÄSTARE ÅR 1954. 
I Sholskjutning: 

E. Persson .......... .. ................ 183 p. 
I J!ältskjutning: 

Rune Lundqvist ........................ 44 tro 
I Sportshytte: 

H. V. Johansson ........................ 240 p. 
Beträffande alla tävlingar i 'skolskjutning, fält

skjutning och sportskytte utom föreningen hänvisas till 
utförliga upgifter i föreningens medlemsblad. 

Stockholm i februari 1955. 

berä ttelse för år 1954 

Ulf Hultkrantz 
(Skjutchef) 

Rune Lundqvist (Bl), Allan Mossherg (GI). 
Artalsmärke: 

Harry Friman (G3), Olle Holmberg (G3). 

Årtalsplaket.t: 

Aaro Aalto (B3), Hugo Bergqvist (Bl), Alex. Blom
berg (SI) , Georg Fredrikson (G3), Nils Friman (S3), 
C.-H. von Friedrichs (G3), Gösta Johannesson (G1) , 
Rune Lundqvist (Bl), Allan Mossberg (G2), Alan 
Ryberg (S2), Yngve Zachrisson (SI). 

Guldmärhe: 
Henry Bervenmark. 
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Silvermärke: 
Folke Johansson. 

Bmnsmärke: 
Gustaf Brundin, Nils S. Nilsson, Johan Magnius. 
Sammanlagt ha 22 märkesprov fullgjorts. 

T ävling om }ubileumspokalen, 8 maj: 
1. Gösta Johannesson .................. 123 p. 
2. Folke Johansson .. . .............. . .. 108 p. 
Med årets tävling har Gösta Johannesson erhållit 

tre inteckningar i vandringspriset och har sålunda 
vunnit priset för alltid. 
Insatsskjutning, 22 maj: 

1. Gösta Johannesson .................. 210 p. 
2. Aaro Aalto ........................ 197 p. 
3. Olle Holmberg ...................... 194 p. 
4. Dag Almstedt ...................... 188 p. 

Riksskyttetävlingen på hemortens banor, 29 maj: 
1. Georg Fredrikson .................. 165 p. 
2. Gösta Johannesson .................. 164 p. 
3. Allan Mossberg .................... 163 p. 
4. Alan Ryberg ........................ 160 p. 
5. Olle Holmberg ...................... 160 p. 
6. Sven Falk .......................... 156 p. 
7. Aaw Aalto ........................ 153 p. 
8. Birgit Falk ........................ 146 p. 

Overste Stig Rålambs vpr av år 1952, 11 sept.: 
1. Rune Lundqvist .................... 320 p. 
2. Allan Mossberg ................. . .. 314 p. 
3. Gösta }ohannesson .................. 297 p. 
4. Gottfrid Runngren .................. 265 p. 
5. Aaro Aalto .......... . ............. 263 p. 
~6. Hugo Eergqvist ...... -. . . . . . . . . . . . . . .. 255 p. 

Tävling om Sv. Pistolskyttefärbundets standardmedalj 
(hålles i samband med tävlingen om överste Rålambs 
vpr.): 

Minsta antalet skyttar (12 st.) för tävling,ens full
följande ej uppnått. 
Arsprisskjutning med mästerskapstävling, 18 sept.: 

Huvudskjutning 
Klass 5: 

1. Allan Mossberg .................... 170 p. 
2. Gösta Johannesson .................. 162 p. 
3. Gottfr. Runngren .................... 159 p. 
4. Georg Freidrikson .................... 15'1' p. 

Klass 4: 
1. Rune Lundqvist .................... 164 p. 
2. Hugo Bergqvist .................... 153 p. 
3. Aaro Aalto ........................ 132 p. 

Mästerskapstävling i skolskjutning: 
1. Al1an Mossberg ...... . . . . . . . . . . . . .. 342 p. 
2. Rune Lundqvist .................... 339 p. 
3. Georg Fredrikson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 322 p. 
4. Gottfrid Runngren .................. 319 p. 
5. Aaro Aalto . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 p. 
6. Hugo Bergqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 296 p. 

Poängpris i Pistolskjutning av år 1953 (tävling i sam 
band med mästerskapstävlingen i skolskjutning). 

Resultat efter 1954 års tävling: 
1. Allan Mossberg ................... . 
2. Rune Lundqvist ..... . ............. . 
3. Georg Fredrikson ................. . 
4. Gottfrid Runngren ................. . 
5. A-aro Aalto ... . ................... . 
6. Hugo Bergqvist ................... . 

General Lindströms vpr av år 1946, 2 okt.: 
1. Rune Lundqvist ................... . 
2. Aaro Aalto ....................... . 
3. Gösta Johannesson ............... . 
4. Yngve ' Zachrisson ................. . 

Tandl. Georg Fredriksons vpr, 13 nov.: 

5 p. 
4 p. 
3 p. 
2 p. 
1 p. 
1 p. 

189,5 p. 
189,0 p. 
167,5 p. 
166,5 p. 

1. Allan Mossberg .................... 183 p. 
2. Rune Lundqvist .................... 180 p. 
3. Gösta Johannesson .................. 179 p. 
4. Yngve Zachri'sson ................ .. 173 p. 
5. Hugo Bergqvist .................... 142 p. 

Mästerskapstävling i pistolfältskjutning, 14 nov. täv
lingen hållen i samband med A l:s nationella pistol
fältskjuthing) : 

1. Rune Lundqvist .................... 41 tro 
2. Allan Mossberg .................... 38.tr. 
3. Gösta Johannesson .................. 33 tr. 
4. Olle Holmberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 tro 
5. C.-H. von Friedrichs ................ 22 tro 

T andl. Gunnar Marmens vpr. av år 1952: 
l. Rune Lundqvist .................... 462 p. 
2. Allan Mossberg .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 456 p. 

755-poängspris i fältskjutning med pistol. 
Slutställning efter 1954 års ,fältskjutningar: 

Allan Mossberg ........................ 111 p. 
Gösta Johannesson .................... 94 p. 
Rune Lundqvist ........................ 38 p. 
Olle Holmberg ........................ 36 p. 
Gottrfrid Runngren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 p. 
Allan Mossberg 'och Gösta Johannesson ha sålunda 

erövrat 75-poängpriset. 
I en av pistolskyttekretsen anordnad serie tävling 

i pistolfältskjutning ihar föreningen deltagit med ett 
lag i seriens division III och därvid placerat sig på 
tredje plats hlandde i ,divisionen deltagande nio la
gen. 

Såsom tidigare nämnts ha föreningens skjutningar 
hållits på den nya Grimstabanan. Arbeten med banans 
färdigställande har ,där pågått under nästan hela året. 
Anordningarna för skjutning ha sålunda varit provi
soriska och en ,del ändringar i 'skjutprogrammet ha 
därför måst göras. Samtliga tävlingar inom föreningen 
ha ,emellertid kunnat hållas. Banan är nu färdig och 
dess skjutanor,dningar utmärkta. Den är vackert och 
trivsamt belägen och kommitten noppas att skyttarna 
under det kommande året skall finna sig tillrätta på 
banan och även stimulera nya medlemmar att pröva 
på pistolskyttet. 

Stockholm i januari 1955. 
Gösta Johannesson 

JdroUskommittens årsberättelse för ,QS4 
Stockholms Amatör Förenings idrottskommitte får 

för ver ksamih,etsåret 1954 lämna f öl j ande redogörelse: 

KOMMITTENS SAMMANSÄTTNING: 
Idrottschef: G. Runngren 
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v. idrottschef: L. Edmen 

sekr.: G. Wijkström 

utan portfölj: Th. Fredborg, S. Holman. 

STOCKHOLMS All;JATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

TÄVLINGSRESULTAT: 
Skidtävling (10 km): S. Bellander 

(R. Fruncks vpr.) 
Vårorientering: G. Runngren 

(B. Rönnmarks vpr.) 
Serietävlingarna inställdes. 
Tioham,p: 

Seniorer: B. Löwenhielm ............ 2.531 p. 
Y. oldboys: G. Johansson ............ 3.343 p. 

(Uverste S. Rålambs vpr av 1953) 
Ä. oldboys: S. Åhrberg .............. 2.518 p. 
Veteraner : H. Friman .............. 1.174 p. 

25.000-poängpriset: 
H. Friman (hpr från fonden för detta ändamål) 

Löpning 5.000 m.: 
T. Nilsson ............................ 18.40 

Höstorientering: 
G. Wijkström (Uverste L Jarls vpr för alltid) 

Vår- och höstorientering . sammanlagt: 
G. Runngren (Amatörpokalen) 

}l.lbileumspokalen: 
G. Hallsten 

Meddelande från 
sk} utkommitten 

FÄLTSKYTTESTARTEN FIN - MEN OTU LIG. 

Rubriken här ovan verkar måhända förbry Ilande, 
men vad skall man säga när fö reningens lag i de 
båda hittills avhållna tävlingarna placerat sig som 
tvåa i fr åga om antalet träffar men vid var je tillfälle 
haft oturen få möta det för dagen segrande laget. 
I första tävlingen nådde vårt lag 120 träffa r mot 
Skarp 8:s 123 och i den andra 112 mot Katarinas 120. 
T ill yttermera visso: av alla i de tre s,erierna delta
gande föreningslagen har Skarp 8 och Amatör skjutit 
mesta antalet träffar, nämligen 232. Sådan otur kan 
rimligtvis inte hålla i sig - om endast våra skyttar 
hålla stilen! 

Inga skjutkort från förbundet har ännu kommit oss 
tillhanda och det kan därför inte bli många ord om 
tävlingarna i detta nummer. 

I tävlingen den 16 januari ute i Tyresöterrängen 
var H. V. vår bäste man med 26 träff, medan Lund
qvist, Zäta och Pelle hade 25 och Magnius litet slad
dande 19. Det blev ,en medelträff av 24 och med den 
kom vi på andra plats i huvudtävlingen. I tidnings
referaten läser vi också, att Alan Ryberg i klass 4 
sköt goda 25 tr., tätt följd av vår senaste mästerskytt 
i precisionsskjutning Erik Persson på 24. Välkommen 
i vårt fältskyttegäng, hroder ! Där behöver vi litet 
mera bredd. 

Även i klass 2 bereddes vi en glädjande överrask
ning. Vår nye medlem N. G. Nilsson belade med sina 
21 tro en hedersam fjärde plats och även K. E. Anders
son kom på prislistan för sina 18 tr. 

Mästarfordringar: 21 tro 

Stiftarnas vpr.: ingen tävlan. 

Som tidigare har tävlingarnas och övningarnas tek
niska arrangemang inte bjudit några större svårig
heter, medan där'emot propaganda och sambandstjänst 
varit mera besvärliga. Erfarenheten har tyvärr visat, 
att årsprogrammets data inte äro tillräckliga: påver
kan per brev och telefon har varit absolut nödvändigt 
för att säkra godtagbara deltagarsiffror. Som är att 
vänta under ,en epok av motorisering och svagt in
tresse för allmän idrott 'och 'fältidrotter, ihar deltagar 
antalet ibland varit otacksamt litet. Dock, vi hoppas 
på bättre tider med mera förståelse och intresse för 
vår del av SAF:s verksamhet, den del som i begyn
nelsen var huvudsaken. 

Stockholm i februari 1955. 

För Stockholms Amatör Förenings Ictrottskommitte: 

G. Runngren 
idrottschef 

I ANDRA TÄVLINGEN 

G. Wijkström 
sekr. 

två veckor senare nådde vårt lag 112 tr. med Pelle 
på 26, Magnius 24, H . V. på 22 samt Lundqvist och 
Zäta på 20. Vi mötte för dagen bästa laget Katarina 
och fick smörj med 8 tr. I huvudtävlingen kom vi 
fö rst på tolfte plats och att där Erik Persson fått rycka 
in i stället fö r Magnius hade ingen betydelse, även 
om den förre hade fyra träff mindre än Magnius. Vårt 
lag i stridsskjutningen var emellertid endast en hårs
mån från segern där och hade klarat hem en säker 
sådan, om de hade observerat ännu en uppdykande 
figur. Nu fick skyttarna träff endast i 14 mot segra
rens 17 och det räckte därför inte att de fullkomligt 
pepprade dessa och fick 6 trä.Har mera än något annat 
deltagande lag. En inteckning, den andra i följd, togs 
dock i tävlingen om Karl XII:s vandringspris, på vil
ket vi nu har fått ihop 5 inteckningar och leder rätt 
överlägset. En inteckning till endast och priset är vårt! 

Mästarfordringar: 22 tr. Tävlingen kan alltså be
tecknas som lätt, även om en del lag fick besvärlig
heter med dimma och följaktligen dålig sikt. 

Gunnar Hallsten dök Mer upp efter en tids borto
varo och gladde oss med ett resultat på 27 tr., på vilket 
han blev sjua och vår häste man. 

Det förefaller som om vår nya serietävling omfat
tats med intresse, något som vi hoppas kunna belysa 
med siffror i nästa medlemsblad. Finns det några, som 
ännu inte bildat lag men skulle önska vara med i ett 
sådant, meddela detta till skjutchefen fortast möjligt. 
Det är inte för sent men det gäller förstås att bli 
flitig deltaga.r:e i de följande tävlingarna. 

Nytt vandringspris i fältskytte: 
"ARTHUR FLYGARES MINNE" 

Tävlingen om detta vandringspris, som äger rum 
vid samtliga ordinarie förbundsfältskjrutningar samt 
vid föreningens egen vårtutfärd, ,d& sådan anordnas, 
är öppen ,för skyttar tillhörande 2 klassen samt de 
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:skyttar i högre skjutklass, som erhållit inteckning i 
priset. 

Inteckning för året ,erhåller den skytt, som vid fyra 
fältskjutningar - fem, såvida egen vårutfärd ,anord
nas - uppnått högsta sammanlagda poängantal, var
vid för varje träff poäng räknas enligt följande: 

kl. 2 varje träff = 1,5 p. 
" 3 " = 1,25 " 

övr. " ,,= l " 
Vid lika sammanlagd poäng för två eller flera skyt-

tar räknas för dessa poängantalet för närmast föl
jande fältskjutning. I sista hand går skytt med högre 
handicap före. 

För att erövra detta vandringspris för alltid erford-
ras. två inteckningar. 

Meddelande från 
idrottskommitten 

Söndagens den 28 november våtväder avskräckte 
många, men den handfull trogna som kommit till
städes prisade dagen. Den bjöd på en utmärkt skogs
bana (7 km.) med start och mål vid Ulvarnas stuga 
vid sjön Magelungens ostspets och på bastu och kaffe 
vid målet. Dagens snabbaste blev Behm på tiden 1,48, 
medan hans 26 år äldre medtävlare Wijkström fort
satte sitt femtioårsfirande med att avverka banan på 
1.54, dymedelst ,erövrande' handikappriset "Overste 
Ivar Jarls vandringspris i orienteringslöpning" fram-

' . . 

för argaste konlmrrenten Runngren. Wijkström gick 
rätt på alla fem kontrollerna - en bergshöjd, en 
bäckkrök, en bergshöjd igen, ,en kärrkant och så dt 
tredje berg, allt på det förnämliga nyutkomna kart
bladet Stockholm SO. Han erövrar nu ,för alltid det 
trevliga priset. 

En särskild honnör ger vi till oförbrännerlige stän
dige funktionären Thor Fredborg, som dök upp i no
vemberdiset och sin vana trogen skötte start och måL 
Hans sjuttio år hämmar tydligen inte alls hans brin
nande intress,e för ,den idrottsliga delen av S.A.F:s 
verksamhet. Thor skriver som vanligt sina protokoll. 
Här kommer dagens: 

G. Wijkström (f. 1904) 
G. Runngren (f. 1905) 
Behm (f. 1930) ......... . 
N.-O. Sjögren 
A. Ryberg 

verkl. tid handikap sluttid 
1.54 25.54 1.28.06 
2.00 25.12 1.34.48 
1.48 1.48.00 

ENMILSTAVLINGEN P Å SKIDOR. 

Vid kontrollräkning av i tidigare referat från för
eningens skidtävling om "Järnhandlare Ragnar 
Fruncks vpr" meddelade resultat har givit vid handen 
att priset för året tillfallit vår spänstige veteran Sixten 
Bellander, som meden verklig .tid av 49.55 och en 
reducerad tid av 31.32 ,får sin första inteckning i 
nämnda pris. Vi lyckönskar Bellander till den för
nämliga prestationen och vänta honom på startlinjen 
nästa gång också. Sådana takter sitter säkerligen 
länge ... 

R. 

Alby 1955. Brodin & Nybergs Boktryckeri 

Stockholflls 
Afllatör Förenings 

Medleflls blad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 
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Ja\ v 
~ger rum den 19 maj (Kristi H.f.dag) och ställes 
blI Ros,ersberg. Avresa med hussar och bilar 
sker från Odenplan kl. 8.00. Skulle någon ha 
plats över i s·in bil ombedes rhan meddela detta 
till Niring på tel. 23 75 00, till vilken även de 
som önska medföl j a bus'sarna skall anmäla sig 
senast ,den 14 maj. För ,dem som ej kan beredas 
plats i hussarna/bilarna sker avresa med tåg 
från Stockholm C kl. 7.25 meld ankomst till 
Rosersberg kl. 8.08, där hussar möter. Återresa 
kanske med lägenhet kl. 16.25. Pris för resa 
fram och till:ba:ka kr. 4: 60 (barn som vanligt). 
De som ,icke följer detta färdpwgram erhåUer 
upplysningar av vakten på infanteris:kjutskolan 
om var samlingsp:latsen är belägen. Programmet 
är ,digert och ser ut så här: 

Anmälan skaH ske senast ,kl. 9.00. 

Tävling A. Fältskjutning, 30 sk. Insats 3: - 'o 

Prisför·delning klassvis. 

B. ,Mästerskapstävling. Tävlingen ut
föres med 18 skott. De 12 bästa 
skyttarna i klasserna 4 och M i täv
ling A äga rätt deltaga, dock att 
efterföljande skyttar med samma 
träffantal som 12:e skytten även äga 
deltaga. 

C. P,i'st.olskjutning mot pistoItavla på 
50 m. Tävlingen öppen f,ör alla 

F 
•• 
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medlemmar. Amm. och vapen till
handahålles vid skjutplatsen. Insats 
2:-. 

D. Extra,tävling mot triangeltavla. En 
omskjutning tillåten. Prisförldelning 
l/klass 5; 2/klass vd. och 4; 3/ 
klass 3,2 och l . Insats 2: -. 

E. Rekryttävling mot pistoltavla på 
50 m. Tävlingen öppen endast ,för 
dem som tidigare ·deltagi t i någon 
skjutning. Fri amm. 

F. DAMERNAS TÄVLING. 2 prov
skott samt 5 gällande skott mot 
pistoltavla på 50 m. Tävlingen öp
pen endast för ,damer som tidigar'e 
ej deltagit i övningar i skolskjut
ning. Fri amm. 

Ammunit·ion för gevärstävlingarna tillhanda
hålles vid anmälningsplatsen. 

PRISUTDELNING för damernas tävling 
sker på samlingsplatsen. 

MOT TALRIKT UPP till dessa vikt,ig,a och 
som v,i hoppas trevliga ,tävlingar. 

Låt inte en mulen morgon dler rent av lite 
regn avskräcka Er. Det finns gott om utrymmen, 
även inomlhus. Tag med ,familjen och även vän
ner ,på <denna utflykt till en 'Vacker trakt. 

Skjutkommitten. 
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ARSMÖTET 
Under god anslutning avhölls den 2 mars årsmötet 

på TeknoloOg,föreningen. Föredragslistan hade som vik
tigaste punkter val av vissa styrelseledamöter och 
funktionärer. I korthet: 

Ordföranden B. Rönnmar:k Qch vice or,dföranden N. 
S. Nilsson återvaldes. T ,ill sekreterare efter Gustaf 
Brundin, som inte kunde ställa upp till återval, utsågs 
Johan Magnius. Föreningen kan känna tacksamhet för 
aH Magnius, trots ett synnerligen krävande civilt ar
bete, beredvilligt ställde sig till förfogande för denna 
betydelsefulla post. Som många gånger tidigare kunde 
man även nu konstatera, att de av kamraterna som är 
hårdast engagerade i det civila, ofta är ,de, som vil
ligast ställa \Sig till förfogande ,för olika uppdrag. 
Skjutchefsfrågan blev besvärligare aH lösa, sedan UH 
Hultkrantz, som åtagit sig posten endast för 1 år, för
klarat sig ej kunna motta ett återval. Först efter mö
tesförlrandlingarna blev saken klar; Evert Svensson 
åtog sig sysslan, ,dock förstdter en svår strid med .sig 
själv, ,där tydligen viljan att h jälpa föreningen ur en 
svår knipa iblev avgörande. Det kallas solidaritets
känsla! 

Gösta Johannesson rhade, ,efter .flera års chefsskap, 
avsagt sig detta och efter honom trädde nu Allan 
Mossberg till. Ingen tvivlar väl på att ,det blev ett 
gott val. Conny Niring efterträdde Henry Roll som 
vice skjutchef. I pistolen fick Aaro Aalto motsvarande 
befattning och till sekreterare ,där utsågs K. H. Berg
qvist samt 611 ledamot i k'ommitten nye medlemmen 
Harry Sjöberg. 

I gevärsskjutkommitten valdes till sekreterare Lars 

Andersson och till övriga ledamöter Rune Lundqvist 
- sportskjutchef -och Folke Johansson - k-pist
chef - samt Erik Svensson. 

Gustaf Brundin efterträdde Magnius som styrelse
supplean t EEfkr Hultkrantz valdes Evert Svensson till 
representant iStockiholms skytteförhund och till supp
leant Niring efter Henry Roll. 

Detta var förändringarna i styrelsen. På övriga 
platser blev det alltså omval. 

På ett senare styrelsesammanträde har klubbkom
mitten förstärkts med Henrik Brink. 

Efter prisutdelningen, där Rune Lundqvist blev 
formligen överlastad med priser av alla storlekar och 
värden, kunde ordföranden till ,direktör John Strand
berg överlämml femtioårsmärket och till Thure Ber
gentz och Yngve Zachrisson tjugofemårsmäl'ken. De 
hyllades av kamraterna och tackade bl.a. genom att 
som gåva öv'erlämna var sitt gevär. 

Föreningen hade som gäst inbjudit fanjunkare Nils 
Adler, som vid flera tillfällen gjort föreningen stora 
tjänster i samband med föreningens mästerskapstäv
ling i fältskjutning. Han avtackades härför av ordfö
randen, sOIm till vår gäst som ett synbart :bevis på f'ör
eningens uppskattning av ,dessa tjänster överlämnade 
en silverskål, varöver fanjunkare Adler i ett trevligt 
tal gav uttryck för sin tacksamhet. Han ville även i 
fo rtsättningen gärna hjälpa 'Oss i liknande situationer 
och ett sådant löfte är vid givetvis mycket glada över. 

Klubbmästaren Lundh hade dessförinnan bjudit på 
en läcker måltid, vi,d vilken s,tämningen rb}ev god och 
hög. Ooh den stod sig kvällen lång. 

N. S. Nilsson. 
------------------------------------------------------

Ny tävling med stora chanser för de lägre klasserna. 

Nu k,ommer våra fjärde- och femteklassare att få 
konkurrens. En ny tävling, där de lägre klasserna 
torde ha minst lika stora om inte större chanser än 
de högre klass'erna att göra sig gällande, har inshftats 
på initiativ av vår v. ordförande disponent N. S. 
Nilsson. Första tävlingen går söndagen Iden 15/ .5 1955 
och :bestämmelserna är'O följande: 

H elsingfor sskålen. 

Tävlingen om priset är gemensam för klasserna 2-5 
och avhålles två gånger årligen under två år mot 5-
ringad tavla enligt följande program: 
klass 5: 5 + 5 skott knästående, 5 skott stående 
klass 4 o. Vet.: 5 skott liggande, 5 skott knästående, 

5 sk'ott stående 
klass 3: 5 skott liggande, 5 + 5 skott knästående 
klass 2: 5 + 5 s~kott liggande, 5 skott knästående. 

Tid för var 'Och en av Ide första två serierna 4 min. 
och Iför den tredje serien,5.min. 5 provskott före första 
serien. Endast lägesmatkering efter var och en av de 
två första _serierna. 

Klasserna 2, 3, 4 ooh Vet. ,erhålla 3 poängs handi-
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kap per tä'Vling. Platssiffror räknas för varje tävling, 
varvid högsta resultat ger platssiffra 10, därefter 9, 
8 o.S v. 10:e-20:e man 'erhålla platssiffra l. Plats
siffrorna sammanläggas ,och om två eller flera skyt
tar uppnå samma platssiHra vinner den som har högsta 
resuHatet inklusive handikap på s,ista tävlingen. Minst 
15 deltagare fordras varje gång Iför att tävlingen socall 
vara giltig. Särskiljning sker 'enligt skjutprogrammet, 
sedan Ihandika;pen tillagts. 

Insats 2 kr. per tävling. 

Vinnaren erhåller Helsingrforsskålen, andre man 
Sthlm Skytteförb. hpr 1951 och tredje man Skuggans 
pokal 1953. Dessutom utdelas hederspriser till en . 
fjärdedel av deltagarna. 

Att få f'ästa exempelvis Rune Lundqvists skalp vid 
bältet vore kanske inte så dumt, eller vad säger våra 
andra- och tredjeklassare. Möt därför upp mangrant 
och varför inte även "kvinngrant". Stort ddtagande 
gör tävlingen ve~kligt rolig. Priserna är som synes 
av hestämmelserna många .och värdefulla. 

Skjutkommitten. 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS [vIEDLEMSBLAD 

R e d a k tö rs s k i f te . 

Endast bristande tid har kunnat förmå undertecknad 
att äntlig'en lämna ifrån sig redaMörsskapet för detta 
medlemsbla,d. På tiden, säger kanske en ooh annan. 
Säkert. Som i varje annat företag behövs det även i 
ett blad av denna art pumpas in nytt blod då och då, 
för att det inte lätt skall stelna i -'en viss slentrian och 
få en ton av sövande rutinmässighet. Levande ooh 
friskt bör det fläkta omkring de torra siffrorna, så att 
de får liv och kan ge åtminstone en svag bild av vad 
poängerna innebär av glädje - eller hesvikelse. 

Styrelsen har till ny redaktör utsett Henry Roll, väl 
känd bland alla aktiva gevärsskyttar. Han tillönskas 
all framgång på sin nya post. Ron övertager sin be
fattning från och med ,detta nummer. 

Tack, kamrater, för välvilligt övers'eende a'v hrister 
och möjligen ,felaktigheter! Och tack, herr ansvarig 
utgivare, för human behandling och visat förtroende! 
Inget tryckfrihetsåtal har jag dock låtit komma mig 
ti ll last! 

En myckenhet av äkta glädje har arbetd berett mig. 

N. S. Nilsson. 

Meddelanden från styrelsen 

NYA MEDLEMMAR 

Vaktmästare Sammy Lindberg, sekrderare Ulla 
Kj ellström, .försäkringstjänsteman Viktor Kaarik, ci
vilingenjör Gert Lundberg, köpman Eddy Falkman, 
herr Arne Lundström, :kontorist Johannes Leufvenius, 
oivilingenjör Gösta Hansson. 

De äro alla väl:komna i vår förening, där vi hoppas 
de skall tri va:s. 

F XL TSKYTTE MED ELLER UTAN KIKARE 

Vid Stocklholms skyttdörbunds årsmöte i slutet av 
mars meddelade fönbuIlJdets representant i översty
relsen civilingenjör Uno Gawell, att frågan om kikare 
eller ej vid Ifäitskjutning skulle komma upp vid 
Skytte riksdagen. 

Som bekant råder för närvarande förbud mot an
vändandet av k,i!kare, men röster ha höjts Iför ett 
slopande av ,förbudet. I "Svenskt Skytte" har frågan 
diskuterats och vår medlem Yngve Zachrisson har 
haft inlägg inne. Han liksom flera av Amatörförening
ens medlemmar är positiva Iför ett upphävande av 
kikarförbudet. Bland annat har man åberopat kikarnas 
uppf,ostrande betydelse. Man får se hur man skjutit 
vid klistring,en och kan korrigera därefter. 

Vid fÖrlbundets årsmöte meddelade ingenjör Gawell, 
att han för sin del var motståndare Wlett åt-erinfö
rande av kikare och att han vid Skytteriksdagen skulle 
pösta "nej" eller också lägga ned sin röst. Han ville 
dock gärna höra föreningarnas mening. 

För att vår sotyrelse skall få en uppfattning om hur 
Amatörföreningens "breda lager" av medlemmar ser 
på saken, vore ,det av värde, om vår s'ekreterare Johan 
Magnius fick dt meddelande ,i f'Orm aven telefon
påringning (host. 257855, kont. 237500) eller ett 
brev (adress: Tjädervägen 34, Bromma). 

Meddelanden från 
skjutkommitten 

NORDISKA HUVUDSTADSTXVLINGEN 

För att få delta i uttagningstävlingarna till Nordiska 
Huvudstädernas tävlingär fordras viss kvalificering. 
Man skall alltså i min~t en serie .om 25 skott liggande 
mot internationella tavlan från öppen vall och med 
öppna siktmedel ha uppnått minst 215 poäng och 
dessutom ien kvartsmatch enligt internationella regler 
ha uppnått minst 235 poäng Bestyrkta pwtokQll , för
sedda med s'kyUens namn, förening och adress, skall 
vara inkomna ,till StoCkholms skytteförbunds expe
dition ,före den 17 maj 1955. 

Oturlig fältskjutning trots 
höga resultat. 

FÖJ1bundsfältskjutningen den 16/ 1 1955 gick vid 
Tyresö. Mästerskapsfordringarna blev 21 träff och ur 
prislistan saxa VI: 

Klass M: 

17) H. V. Johansson ......... ..... 26 tro 
("Tallrik") 

20) P . Naumhurg .................. 25 
24) R. Lundqvist ................. . 25 
28) Y. Zachrisson .................. 25 

S. Diedrjchs .................. 20 
J. Magnius ........... ..... .... 19 

Klass 4: 

7) A. Ryberg ....... .... .... ...... . 25 tro 
12) E. Persson ........ ........ .... 24 
17) T. Wanselius .......... ........ 28 
21) Ev. Svensson ................ .. 28 
38) E. Lunden .................... 21 
61) S. Holman .................... 20 

U. Hultkrantz ................ 18 
Erik H. Svensson .............. 18 

3 



STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Klass Vet.: 
B. E. Gar,dell 

Klass 3: 
P. Selberg ................... . 
I. Melin ..................... . 

Klass 2: 
3) N. G. Nilsson ................. . 

17) K. E. Andersson ........... . ... . 
Nils Magnius .......... . ...... . 
S. Larsson ................... . 
K. G. Felin ................... . 
E. La;gergren ................. . 

12 tr. 

14 tro 
12 

21 tro 
18 
13 
13 
12 
10 

'huvudtävlingen om Göta livgafldes minne ikom 
vårt lag tvåa. I ,divisionstävlingen ,förlorade vi mot 
Skarp 8 med 3 träff. Skarp 8 sköt ,dagens högsta träff
antal med 123 och vi :dag,ens nä:st bästa med 120 och 
förlorade. Otur! 

SKARPSKYTTEFORENINGENS FIGURSKJUT -
NI NG DEN 9/1 1955. 

Klass M: 
H. V. Johansson ................. . 29 
Johan Magnius ................... . 29 
Yngve Zachriss'On ... . ............. . 23 

Klass 4: 
Erik H. Svenss'on ................. . 22 
Evert Svensson .................... . 19 
A. Ryberg . .. .................... . 16 

Klass Vet.: 
B. E. Gardell ................ . .. . 25 
Harry Friman ................... . 23 
Eric J ennel ....................... . 18 
A. Pettersson ..................... . 18 

Klass 3: 

Lars Holm ....................... . 22 
FQlke Johansson ................... . 17 

Klass 2: 
Nils Magnius ..................... . 18 
I var Sandin .. .. ................. . 13 
Emil Lagergren ................... . 10 

tr. 

tr. 

tro 

tro 

tro 

Bra stridsskjutning av de våra. 

I samband med 'förbundsfältskjutningen den 30/1 
1955 vid Bög på Järvafältet var det stridsskjutning för 
de högre klasserna. Vi lyckades inte vinna men kom 
god tvåa på samma poäng som segraren Bromma. 
Vi träflfadeendast 14 figurer mot Brommas 17. I täv
lingen ,om "Karl · XII-pri~et" vann vi med 181 p. 

i' 

In di v,i:duellt och i lag hade vi annars inte några 
större framgångar ,denna dag. Mäst'erskapsf'Ordringar
na blev 22 tro I divisionstävlingen fick vi smörj av 
Katarina. 
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Klass M: 
7) G. Hallsten ................... . 27 tro 

("TaHrik") 
16) P. Naumiburg ................. . 26 
36) ]. Magnius ... . ............... . 24 

H. V. Johansson ............... . 22 
Y. Zadhris:son ............... . 20 
Rune Lundqvist ............... . 20 

Klass 4: 
23) E. Lunden ................... . 23 tro 
58) U . HuHkrantz .......... . ...... . 21 
59) E. Persson ............... . ... . 21 

T . Wansdius ................. . 19 
Erik H. Svensson ........... . . . 19 
T. Nilsson ...... . ............ . 19 
S. Ribbing ..... . ......... . ... . 18 
S. Holman ................... . 18 
A. Ryberg ................... . 16 
Evert Svensson ....... . ....... . 15 

Klass Vet .: 
A. Pettersson ................. . 15 tro 
H. Friman ................... . 14 
O. Löfmark ................. . 13 

Klass 3: 
I. Melin ..................... . 9 
F. Johansson ................. . 9 

Klass 2: 
Nils Magnius ................. . 13 
S. Larsson ................... . 10 
E. Lagergren ................. . 10 
I. Sandin ................... . 10 

TERRi\NGLOPNINGSSKYTTE PÅ LIDINGON 

Årets skidfältskjutning blev terränglöpningsskytte 
i stället, eftersom snö helt och håHet saknades :sön
dagen ,den 6/2 1955, när tävlingen gick av stapeln. 
Våra mannar lyckades inte nå några framskjutna pla
ceringar varken i lag eller individuellt. Bäst var vårt 
\hemvärnslag, som kom på fjärde plats. Vårt förut
anmälda 3-mannalag kom först på femtonde plats. 

Löpningen var det inte något fd på hos de våra, 
men skjutningen g,ick sämre. Som bekant väg,er den 
sistnämnda tyngst i sådana här sammanhang, så våra 
terräng löpare får ,tydligen träna skjutning till nästa 
år. Resultat: 

Klass B: 21-35 år. 
41) Sven Holman ................. . 
67) Erik H. Svensson ............. . 

Klass C: 36-44 år. 
22) Torsten Nilsson ............... . 

Klass D: 45-51 år. 
16) G. Wijkström ................. . 

Klass E: 52 år-
9) Folk'e JohanssQn ............... . 

10) Emil Lagergren ............... . 
15) Evert Svensson ................. . 

90,25 
111,35 

99,.08 

115,04 

112,17 
114,11 
129,31 

STOCKHOLMS AiltIATDR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

SKARPSKYTTEFORENINGENS FIGUR
SKJUTNING DEN 13/2 1955. 

Klass M: 
Yngve Zachrisson .................. 25 tro 

Inga .fler deltagare från Amatör. 

FORSTA SEGERN I "DIVISIONSTi\VLINGEN". 

Den 20/2 1955 gick förbundsfälts:kjutningen vild 
Hägerstalund och vi lyckades för första gången i år 
vinna lagrnatehen. Södermalmarna ,fick se sig slagna 
med 117-107. Mäst'erskapsfor,dringarna blev 21 tro 
I "Göta livgardes minne" kom vi tvåa på 23,40 i 
medelträff. 

Klass M: 
13) H. V. Johansson ............... . 
31) Y. Zachrisson ................. . 
32) P. Naumburg ................. . 
33) ]. Magnius ................... . 

R. Lundqv,ist ................. . 
S. Diedr,iahs ................. . 

Klass 4: 
6) Erilk H. Svensson ............. . 

("Tallrik") 
38) K. Henriksson ................. . 
49) T. Wanselius ................. . 
55) E. Lunden .................. .. 
58) A. Ryiberg ................... . 

S. Holman ................... . 
Evert Sv'ensson ............... . 
T . Nasson ................... . 

Klass Vet.: 

Klass 3: 

8) Harry Fr,iman 
B. E. Gar,dell 

28) Lars Holm 
S. Jönsson 

Klass 2: 
8) S. Larsson ................... . 

N. G. NilssQn ............... . 

Nya fältskyttemarker 

26 tro 
23 
23 
23 
22 
20 

26 tro 

21 
20 
19 
19 
18 
16 
15 

18 tro 
12 

16 tro 
13 

19 tro 
13 

N y I a 9 s 0 g e r. 

Förbundsfältskjutningen den 13/3 gick i nya marker 
vid V;endelsö. Av:ståndsbedömningensattes på hårda 
prov denna gång. Mästerfordringarna blev så låga som 
17 tro 

I mästerskapstävlingen för förbundet blev inte ovän

tat Johan Magnius vår bäste man med 36 tr. och en 
åttondeplacering. G. Hallsten kom på 19:e plats, Y. 
Zachrisson på 20:e och P. Naumburg på 21: ::1 med 

respektive 32, 31 och 31 träff. Rune Lundqvist kom 
upp till 28 träff. 

I Ihuvudskjutningen sköt H. V. Johansson sitt livs 
hitotills sämsta fältskjutning 'Och f,ick endast 10 träH. 
Om vi :känner H. V. rätt gör han inte 'Om det. U r 
resultatlistan för huvuds1kjutningen: 

Klass M: 

5) G. Hallsten ................... . 
9) ]. Magnius ................... . 

("'Iallrik") 
28) R. Lundqvist ................. . 
36) Y. Zachrisson ................. . 

P. Naumhurg ............... . . . 

Klass 4: 

24) S. Riib1bing ................... . 
32) E. Lunden .... . . , ............. . 
57) Gert Lundberg ............... . 
71) Evert Svensson ............... . 

I. O. Baumbach ....... ... .. ... . 
T. Wanselius ................. . 

Klass Vet.: 

H. Friman ........... .. ...... . 
A. ,Pettersson ................. . 

Klass 3: 

P. Selberg , ................... . 

Klass 2: 

14) Nils Magnius ................. . 

16) K. G. Felin ................... . 
E. Lagergren .. ........ ....... . 

26 tro 
25 

21 
20 
17 

19 
18 
15 
15 
13 
13 

12 
10 

tr. 

tro 

10 tro 

13 

13 tro 
8 

I "divisiQnstävEngen" vann vi denna gång litet tur
samt över Kungsholmen. Men även vi skall ha tur nå

gon gång. Vi hade 93 och Kungsholmen 81 träff. 

VÅR PLACERING GOD 

I "divisionstävlingen" är vår placering tvåa efter 

fyra skjutningar, vilk'et måste beteckn:.: s som bra efter 
en något oturlig början. Här är tabellen: 

DIV. I 

Orlogsstn . ................. 4 3-0-1 6 432 
Amatör . ................. 4 2-0--2 4 442 
Skarp 8 .. ................ 4 2-·,( -2 4 439 
Kungsholm . ............... 4 2-0-2 4 419 
Katarina .................. 4 2-0·-2 4 388 
Skarp II .................. 4 2-(·-2 4 372 
S och L .................. 4 l- l -2 3 432 
Central . ................. 4 1- -2 3 417 
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Lagframgångar i fälts kyttekåren. 

Vid Fältskyttekårens tävling söndagen den 27 mars 
1955 i Rosersberg lyckades våra lagskyttar p raktiskt 
taget 100-procentigt. Iförutanmälda femmannalag 
segrade vårt lag med 120 tro (Lundkvist, Hallsten, P. 
N aumburg, Zachrisson, Magnius). Bland tremanna
lagen kom förstalaget på tredje plats med 73 tr. , sam
ma som tvåan Skarp Il , och and ralaget på åttonde 
plats med 70 tro I lag I sköt Lundkvist, Hallsten och 
P. N aumburg och i lag II H. V. J ohansson, Z aohris
son och Magnius. Vårt tredj e lag hade 66 h. och be
stod av Lunden, W anselius och Erik H . Svensson. 

Det kan ju för dt ti,gerhjärta vara roligt att kon
statera, att om Amatörs tre 3-mannalag plus en man 
till från ,annan förening fåH bilda St.ockholms för
bundslag hade Stockiholmsförbundet hemfört en vac
ker seger. 

Våra skyttar var kolossalt jämna. Rune Lundqvist 
var bäst med 26 tr., HaUsten och Zachrisson hade 24 
tr., P. Naumburg, H. V. Johansson och ]. Magnius 
23 tr. , Wanselius 22, Erik H. Svensson 20 och E. 
Lunden 14 tr. 

I mästerskapet placerade sig Rune Luudqv,ist på 
19:e plats med 36 ,tr. och i huvudskjutningen var hans 
placering 26:e. 

Blåsig och kall banskyttepremiär. 

I strålande sol men med en stormartad, kall nord
lig vind öppnades hanskyttesäsong,en på Stora Skug
gan söndagen Iden 17 april 1955. Den nya skjutkom
mitten hade mött upp mangrant me,d den nye ,skjut
chefen Evert Svensson i spetsen. Ganska många hade 
dammat av "puffrorna" och tagit sig ut men aHa 
frös och tyckte att ,det var ruggigt. Bland andra såg 
man H. V. Johanss,on, som nu är återbördad till 
Stockholm och Amatör, ooh vidare Yngve Zacihrisson 
med ett nytt sikte, som skulle skjutas ,in. En lång rad 
s.k. korpskyttar passade också på tillfället att få lossa 
några skott. 

Träningsresultaten blev dåliga. Allt blåste bort. 
Yngve Zachrisson gick hem efter att ha skjutit ett 
enda skott utan aH ha träHat tavlan. Det var ingen 
i,de att fortsätta med inskjutningen i Iden blåsten. 

FORSTA TRÄNINGSTÄVLINGEN 

gick söndagen den 24 april i något varmare väder än 
premiären, men ,för :den . skull långt ifrån i varmt 
väder. Blåsten hesväraHe · också ,denna söndag. Johan 
Magnius 'sköt , ett vederhäHigt resultat, dock utan att 
na upp till en toppnotering. Den avgångne s:kjutchef,en 
Ulf Hultkrantz blixtrade ookså tiE. Han gör det 
ibland. Det bör bli fler blixtar nu ,sedan han fått det 
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lugnare som vanlig skytt utan funktioner. Vidare såg 
man Orvar Löfmark med ett myckott gott veteran
resultat. De flesta var ,dock mer ,eller mindre väl in
ski!Jtna. Det » li r nog bättre, när ,det blir litet mera 
som'inarli-kt på banan. I klass 2 hade G. Nilsson 76 
poäng och S. Andersson 74 poäng, vilket bådar gott, 
likaså Li ndbergs 77 poäng i klass 1. Rekryterna mötte 
upp till ett antal av sex stycken. Rolf Ingevall med 
96 och Lars Magnius med 95 poäng är hyggligt, men 
s.k. påbrå finns ju. Resultat: 

Klass 5: 

J. Magnius ............... . ....... . 
S. Diedr,ichs ..................... . 

David Ingevall ........ . .......... . 

N. S. Nilsson ...... . .............. . 

H. Roll . ........................ . 
H. Axen 

Klass 4: 

C. Niring .... . .. . .... . . . ......... . . 

Ulf Hultkrantz . . .. . .............. . 
Eri:k H. Svensson ................. . 

S. B'ertz ............... . ........... . 

E. Lunden ....................... . 

A. Aalto ........ . ................ . 
Evert Svensson 

Holger Lenstrup 

Klass Vet.: 

O. Löfmark 

Klass 8: 

P. Selberg 
A. Bornelid 

L. Andersson 

H. Johansson 

F. Johansson 

H . Gusta YSBOn ..................... . 
G. B'ertz ................. . ....... . 

Klass 2: 

73 p. 
69 

68 
67 
53 

47 

73 p. 
71 

70 

67 

61 
61 

59 
41 

71 p. 

,68 p. 

68 

63 

60 
58 

55 

55 

G. Nilsson ........................ 76 p. 
S. Andersson ...................... 74 
N. Magnius ........................ 69 

S. Jönsson ........................ 60 
S. Larsson 

Klass l: 

Lindberg 

Klass R: 

Rolf Ingevall 

Lars Magnius . . . .. . ............... . 
Göran ,Lunden ................... . 
Kjell Niring ..................... . 
Lennart Ingevall ................. . 
J an P etkfiS s,on ................... . 

51 

77 p. 

96 p. 
95 
90 
86 
56 
39 
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Meddelanden från 
p istolskjutkom m itten 

N ya bestämmelser för åtgärder vid klickskott eller 

vapenfel. 

Pistolskyttdörbundet har fastställt nya bestämmel
ser [ör omskjutning m.m. Huvudinnehörden i dessa 
är att vid skol- och duellskjutning for'tsattskjutning 
medges vid verklig klick, om skytten omedelhart efter 
klickskottet lägger ner vapnet och tar två steg bakåt 
samt ger tecken till skjutledar,en. Om dennes under
sökning visar aU klick föreligger får skjutningen fort
sättas enligt särskilda hestämmelser. Vid skolskjutning 
får uppkommande vapenfel aVlhjälpas inom den till
delade skjuttiden, men ,omskjutning eller fortsatt 
skjutning medges ej. Vid duellskjutning är ,förfarings
sätet vid vapenfel det ovan för klicksJ-wt,t angivna. V,id 
fältskjutning medges ingen fOJ1m av omskjutning, ,inte 
heller är det tillåtet att byta ut klickad patron mot 
ny , även om skytten skulle hinna med ,dd inom skjut
ti,den. 

,De fullständiga Ibestämmelserna finns tillgängliga 
vid pist.olskjutbanan. De tillämpas vid samtliga .för
eningens tävlingar, ,där inte annat angetts i vandrings
prisbestämmelser e.d. 

Ammunition. 

Föreningen Ihar numera ingen licens :hos Widforss 
utan ammunihonsförsäljningen handhas av pistol
skjutkommitten. Du kan ,få tag på ammunition dels 
på skjutbanan skjutdagar, dels efter telefonsamtal 
till någon av pistolskjutkommittens medlemmar. 

Serietävlingen 1955. 

Föreningen deltar i år med två lag i pistolskytte
kretsens .serietävling, det ena i ,division III D , det 
andra i IV A. I sina första matcher ,den 13 resp. 14 
april slog Iförstalaget Atlas-Diesel II med 643-622, 
medan andralaget besegrades av A l 3, med 571-554. 
I förstalag-et sköt Lundqvist 171, Mossberg 165 och 
reserverna Holmberg 164 ooh Fri1lllan, som ,i idet till
tagande mörkret ha,de svårt aH se, 143. Bäst i andra
laget var Rylberg med 153. 

Andra veckan hade I 1: sandralag 'o'tur mot vårt 
första. En av deras Is,kyttar kom inte .och en i hast 
anskaffad reserv ,visade sig inte vara rätta mannen, 
annars vet man inte hur det ,gått. Nu vann de 'vår,a 
med 64.6-588, där Lundqvist hade 167, Mossberg 166, 
Fredriksson 161 000 Runngren 152. Dagen innan, den 
18/4, hade andralaget besegrats av Krigsskolan med 
612-579. Även denna gång var Ryberg häst bland 
de våra, nu med goda 166 p. 

Lottningen i serien kom att medföra att vi mötte 
tv.å polislag den 26 och 28 april. Först besegrade po
lisens tiondelag (!) vårt andra med 617-,587. Sa.m 
vanligt topp a:de RY'berg amatörlaget med 153 p. 
Mörker och nästan 'duggregn medförde mycket svaga 
resultat ,då f örstalaget slog divisionens ledande lag, 
polisens sjua, med 633-603. I vårt lag sköt Mossberg 
161 , Fredriksson 159, Lundqvist 158 och Runngren 
155. Jämnt men, ,som sagt, inte något särdeles. 

FYRISTRAFFEN 
U PPSALA. 

FALTSKJUTNING I 

I ,denna tävling, s.om gick ,den 3/4 och anses s,om 

en ,av de svåraste fältskjutningarna på lång tid, visade 
Nils Naumburg framfötterna och vann klass I med 
goda 40 träfrf, slagen av endast några få av r,iks
mästarna. Detta med revolver, vil'ket inte gör pr,esta
tionen sämre. Holmberg, soQm också deltog, nådde 35 
träff och p lacerade sig i prislistan på 42:a plats i 
klass III. 

KRETSFALTSKJUTNING OCH FORENINGS

MASTERSKAP . 

I terrängen mellan Kista och Akalla hade Stock
holmskretsen den 24/4 lagt sitt fältskyttemästerskap 
och på sju omväxlande, 'lIDest rörliga, stationer och två 
extra:stationer för mästerskapet hade skyttarna att visa 
sin förmåga. Förutom andra målet, två ansiMen i 
bunkerspringa med skjutning utan stödhand, var täv
lingen "ren" och fick högsta betyg av skyttarna. Tio 
amatörer hade mött upp, vilken siffra inte uppnåtts 
vid en pistolfäl,tskjutning på länge. U r resultatlistan 
saxar vi: 

Klass l: 

9) N. Naumburg ................. . 
41) B. Berg ............... . ..... . 

Klass 2: 

32) P. Naumrburg ............ . .... . 
50) G. E. Hellström ............... . 

Klass 8: 

28 tro 
19 

25 tro 
21 

17) A. Mossberg .................. 36 tro 
28) R. Lundqvist .... . ...... . ...... 34 
82) G. JohannessoQn .......... . . . ... 28 

100) G. Runngren ............ . ..... 27 

Mästerskapet: 
14) R. Lundqvist ............ .. ... . 45 tro 
30) A. Mossherg ............ . ..... 43 
81) G. Runngren .................. 36 
90) G. Johannesson ................ 35 

Samt,idigt avgjor,des föreningens fäl tskyttemäster
skap, där MoQssherg vann, ,följd av Lundqvist och 
Johannesson, som med 13 träffade figurer klarade 
särskiljningen före Nisse med ,endast Il. 

7 
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SKIDOR 

Meddelanden från 
idrottskommitten 

Skidtävlingen 20 !km. gick lör,dagenden 12 lIDars 
1955 i våt nysnö med dimman hängande över nejden 
och blev ett veritabelt kraftprov. R,esultatet blev: 
Yngre oldboys: 

1) S. Holman ...................... 2,23 
2) L. Edmen ........................ 2,52 

Aldre oldboys: 
1) G. Runngren .................... 2,19 
2) T. Kornerup ....... . . . . . . . . . . . . . .. 2,28 
3) G. Wijkström .................... 2,40 

Järnhandlare R. Fruncks vpr med handikap erövra
des av Gotte Runngren. 

I tävlingen om Stiftarnas vpr, om ,vnket tävlas i de 
tre grenarna skidor 1 mil, vårutfärdens fältskjutning 
på gevär den 19 maj samt höstorienteringen är Iställ
ningen dter första grenen skidor (om handikapbe
stämmelserse progr,ammet): 

1) S. Holman ...................... 1.06 
2) G. Runngren .................... 1.12 
3) T. Kornerup ...................... 1.14 
4) S. Ribbing .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.15 
5) L. Edmen ........................ 1.17 
6) G. Wijkström ......... . .......... 1.22 

Idrott åt alla, 

Amatörföreningens mål. 
Även skyttar bör delta. 

Serietävlingarna i allmän ,idrott hålls i juni månad 
på Ostermalms idrottsplats med början kl. 17.30 varje 
gång. Närmar'e detaljer finns i årsprogrammet. 

Tävlingarna är inte ditbetonade. Vem som helst 
kan vara med - ingen Ibelhöver alltså utebli på grund 
av ibegynnande "ka!laskula". Speciellt våra toppsky1:tar, 
som måste underkasta sig en allsidig ,fysisk träning, 
bör ställa upp. 

Alltså väl mött på Ostermalms! 
Idrottskommitten. 

Tävlingar Ni INTE får försumma! 

den 19 Vårutfärden 
. 

maj. 

Stockholms-Tidningens riksskyttetävling den 12 
. . 
JunI. 

Kräftskjutningen den 24 augusti. 

Riksskölden den 4 september. 

FörbundstävIingen den 3 resp. 11 september. 

Föreningens årsprisskjutning den 18 september. 

Alby 1955. Brodin &. Nybergs tryckeri. 

Stockholtns 

50:de årg. 

Utdelas gratis 

Atnatör Förenings 
Medletnsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

Föreningen stiftad den 21 september 1890 Nr 3, okt. 1955 

Redaktionens adress: 

HENRY ROLL 

till föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: ERIC JENNEL Björksundsslingan 27. Sthlm· Bandhagen 

tel. 478572, tjänstetel. 229600 

Föreningens postgirokonto 51641 

P R I S U T D E L N I N G-------. 

för Overstyrelsens propagandatävling, Vårutfärden, 

Stockholms-Ti,drningens riksskytte, Är,sprisskjutningen ' 

samt mästerskapstävEngarna på gevär, pistol och i 

idrott äger rum fredagen den 14 oktober kl. 19.00 i 

samband med klubbafton på Teknologföreningen, 

Brunkebergstorg 20. Middagen består av ärter med 

fläsk och plättar, pilsner och kaffe, allt 'inklusive ser

visavgift till ett pris av 9: - kr. Skjut alltså för denna 

gång på v,eckants ärtrniddag till fredagen. Prisutdel

ningen förrättas vid kaffet omkring kl. 20.30. Pris

tagarna torde vänligen avhämta .sina priser och medal

jer - även de som ej deltaga ,i kamratmiddagen. 

Särskilt välkomna äro våra unga och yngsta .skyttar. 

Anmälan om deltagande i middagen göres senast 
den 12 oktober till kluhbmästaren, ,direktör Birg'er 

Lundh, tel. 2357 00 (kont.), 58 25 26 (bost.) eller vice 
klubbmästaren, arkitekt Stig JönsBon, tel. 23 75 00 
(kont.), 6541 41 (bost.). 

H jälp klubbmästarna med anmälan i tid - och stå 

fast vid anmälan - en anmälan utan deltagande eller 
ett deltagande utan anmälan skapar irritation och be
svär. 

Möt upp mangrant, iJristagaTe och icke pristagare 
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Meddelanden från styrelsen 

NYA MEDLEMMAR 

Ingenjör Äke Bohl,in, försäkringstjänsteman Brita 
Eriks'son, ingenjör Sven Pettersson, kontorsbiträdet 
Asta Lundskdt. 

De nya medlemmarna hälsas välkomna. 

Medlemsavgifterna 

Så här års :brukar kassaförvaltaren alltid gå igenom 
medlemsmatrikeln och kontrollera, vilka som fod b 
rande resterar med år,savgiften. Styrelsen är tacksam, 
om de som ännu inte betalat, snarast ville göra det
ta. Postgirokontot har nummer 51641. En snabb in
betalning nu skulle betyda, aH kassaförvaltaren slapp 
skicka ut kravbrev. Detta tar tid och kostar pengar, 
som så väl behövs på annat håll i vår v'erk,samhet. 

50 skott - kan man begära mindre 

Från staten får vår förening varje år ett bidrag 
till verksamheten för alla medlemmar som skjutit 50 
skott. Har Du ännu inte varit ute på banan och skjutit 
dessa 50 skott, så gör det någon söndag under den när
maste tiden. Anmäl Dig till skjutledaren på banan 
- Du är klar på någon timme. 

Är Du intresserad av 'k-pist., så skjut med detta 
vapen - bidrag'et blir härigenom något större. 

Jourhavande på skjutbanan 

I årsprogrammet för år 1955 står på sidan 10 upp
tagna de jourhavande på skjutbanan 1955. Denna 
tjänstgöringsplan har tråkigt nog icke följts i någon 
nämnvärd utsträckning av medlemmarna. Styrelsen 
beklagar detta och hoppas att till dt annat år skjut
chefen får det stöd han så väl behöver ,i de jourhavan
de. Om vi inte kan bta till de frivilliga ,krafterna utan 
måste avlöna funktionärer för att vi skall kunna 
skjuta, fördyras vår hobby ytterligar~ - och det går 
givetvis ut över oss själva - tänk på det. 

Fältskytte utan kikare 

Resultatet av ,den di,skus~ion som omnämndes i förra 
numret av medlemsbladet angående kikare resulte
rade i att kikarförbudet fortfarande skall bestå. Man 
får alltså inte använda kikare på fältskjutningarna -
beklagligt nog. 
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Meddelanden från 
skjutkommitten 

Stående mörker 

Programmet var omfattande onsdagen den 4 maj -
uttagning för KVlberg och ståendetävling. Vädret hade 
varit regnigt hela dagen, men det slutade lagom till 
skjutningarnas början. Det var emellertid relativt 
mörkt och vinden var byig. Kviberg,suttagningen star
tade först och det gick hyggligt på Hera händer. Re
sultaten får tala för sig själva: 

1) N. S. Nilsson .... .... , . . . . . . . . . .. 66 p. 
2) Johan Magnius .................. 63" 
3) Erik Persson .................... 62" 
4) David Ingevall .................. 61 ,. 
5) Sven Diedrichs ............... ... 61" 
6) H. Axen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60 

( 12 startande) 

Ståendetävlingen, den första för het, fick börja 
efter kvibergsurttagningen och litet ,i ,skymundan. Kloc
kan var över 19.00, när första skottet 'smällde. En del 
"kulor" träffade, en del ink. Det blev faktiskt parodi 
på skjutning till sist. Munterheten och mörkrd tog 
överhand. De individuella presltationerna drar vi en 
slöja över. Man kunde dock konstatera, att det är ro 
ligt att skjuta i alla väder, även i mörker. De bästa 
blev: 

1) Johan Magnius ................. . 
2) H. Axen ....................... . 
3) David Ingevall ...... .. ......... . 
4) E. Lunden .......... .. ......... . 
5) Sven Diedrichs 

(.13 startande) 

KORPEN 

37 P 
37 ,. 
34 " 
33 " 
:JO ., 

Svenska Dagbladets korporationsskjutning gick i 
traditionell stil söndagen den 8 maj, även om del
tagarantalet totaH hade sjunkit något. Stora Skuggan 
hade förvandlats till ,den sedvanliga marknadsplatsen. 

Våra korporationer, i främsta rummet Skånska Ce
ment, Vegetebolagen, Sveriges Kreditbank och Mo 
och Domsjö mötte upp mangrant. Den största fram
gången hade nog Vegetebolagen, som plac,erade sig på 
andra plats i grupp C med 763 poäng. 

Individuellt märktes inga toppr'esultat bland de våra 
- ,i varje fall ,inte i .de högre klasserna. Wallis Sa
muelsson hade 87, Thungren och Roll 86 o. 's. v. Axen 
råkade ut för vapenfel. Siktmedlen lossna,de och spo
lierade "resultatet. Det var andra gången malören hän
de honom. 
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Kviberg 

Resultaten av andra Kvibergsuttagningen onsdagen 
den 11 maj blev: 

1) H. V. Johansson ................ 72 p. 
2) L. Thungren .................... 69 " 
3) Erik H. Svensson ................ 67" 
4) Evert Svensson .................. 65" 

(8 deltagare) 

Kvibergstävlingen gick söndagen den 15 maj. Vi 
fick 'smörj - som vanligt. Skall vi någonsin lyckas slå 
kvihergarna? 

Thungren var bäst av de våra med 71 p., H. V. 
Johansson hade 69. Erik Svensson 66. De övriga i -laget 
får försvinna i glömska. 

Helsingforsskålen - fin sak 

Söndagen den 15 maj gick också första tävlingen 
om Helsingforsskålen. 34 deltagare från alla klasser 
ställde upp. TävEngen är mycket trevligt upplagd -
de olika klasserna skjuter ett slags handikapprogram, 
som ger de lägre klasserna mycket goda chanser att 
hävda sig. Därutöver utgår handikappoäng efter vissa 
regler. Våra segervana 5-klassare torde få mycket 
svårt att nå topplaceringar i denna tävling, vilket även 
torde vara idegivarens N. S. Nilsson mening, när han 
konstruerade programmet. Resultatet inklus,ive handi
kap blev: 

Klass Resultat Poäng på priset: 
1) G. Hultkrantz Vet. 70 10 
2) K. H. Bergkvist 3 69 9 
3) Evert Svens1son 4 68 8 
4) G. Nilsson 2 66 7 
5) N. Magnius . . .. 2 65 6 
6) Erik Svenss'on .. 4 65 5 
7) Per Naumburg 5 65 4 
8) L. Th ungren 4 64 3 
9) N. S. Nilsson .. 5 62 2 

10) Folke Johansson 3 62 l 

Ovr'iga sta'rtande, som alla får l poäng på priset: 
Sven Bertz 61 p., B. Rönnmark 61, H. Roll 60, A. 
Mossherg 58, O. Löfmark 57, E. Persson 57, Sven 
Diedrichs 57, H. V. Johansson 57, E. Nilsson 57, S. 
Larsson 57, ]. Magnius 56, H. Lenstrup 56, A. Aalto 
56, ]. eLnstrup 56, T. 'Wanselius 55, Ulf Hultkrantz 
55, E. Lagergren 55, C. Niring 54, T. Nils'son 54, 
Gunnar Bertz 49, E. Lunden 49, G. Brundin 46, H. 
Axen 45, G. Rundgren 45. 

Solig vårutfärd 

Vårutfärden gick i år på Kristi Himmelfärdsdag 
den 19 maj och kosan ställdes till Roser'sberg, där 
löjtnant Hallgr,en var värd för skjutningarna. Han 
hade strängat en alldeles utmärkt bana, som gav ett 
fullgott utslag . . 

Det var ganska blött i markerna efter allt regnande 
och det smög sig faktiskt in vatten ända ,in på bara 
kroppen, när man lade sig på magen vid ett par sta
tioner. Blåsten fri,skade och oroade skyttarna en hel 
del. 

I klass M var H. V. Johansson 'Suverän och upp
nådde 25 tr., tre före Y. Zachrisson. Lika duktig var 
Einar Lunden i klass 4 med 24 tr., också t'r,e före tvåan 
Sven Holman. Bland vderanerna toppade Orvar Löf
mark, men han har ju rutin som få ,i fältskytte. 

Ärets fältskyttemästar,e blev inte oväntat H. V. 
J ohansson på 36 tr. Slår ,det för honom har vi andra 
inte mycket att 'säga till om - då är den gode H . V. 
enastående. 

Damernas tävling och r,ekryttävlingen gick på 50-
metersbanan - Rosersberg har alla ,so:rters banor. 
Fru Zachrisson lyckades storartat och py.ickade in 48 p. 
- inte fy skam precis. Fru Hultkrantz överraskade 
och "gick in" på andra plats - en populär placering. 
Trea blev fru Tengvall och 's'edan tre ama'soner på 45 
poäng vardera, nämligen fruarna B rundin , Rönnmark 
och Roll. Skyttekunnandet tycks inte bara vara ett 
männens kännetecken. 

I rekrytklassen var Rolf Ingevall bäslt med 50 poäng 
och Nils Gardell tvåa på 48. 

Damer och rekryter fick sina priser före hemresan 
- en populär sak - och applåderna rullade ut över 
nej den. 

Skånska Cement stod för transporterna av dem som 
inte åMe i egen bil. Det gick 'som smort, vilket behövs 
en sådan dag, om jätteprogrammet skall hinnas med. 
Over huvud taget var tävlingarna lyckade och löjt
nant Hallgren och hans medhjälpar,e ä:r värda en 
eloge. 

RESULTAT AV VÄRUTFARDEN DEN 19/5 1955. 
Klass M: 

H. V. Johansson ................. . 
Y. Zachrisson ................... . 
B. Rönnmark ..... . ........ .. .. ... . 
P. Naumbllrg ; .................... . 

25 tr. 
22 
21 " 
19 

]. Magnius ........................ 18 
S. Diedrichs .. .................... 15 

Klass 4: 
E. Lunden ......... .. ............. 24 tI. 
S. Holman .............. ~ ........ . 
E. Per,sson ....................... . 
S. Hildestrand ................... . 
L O. Baumibach ................. . 
G. Runngren ..................... . 
G. Brundin ..................... . 
I. T,engvall ....................... . 
A. Ryberg ....................... . 
Erik Svensson ................... . 

21 " 
21 " 
20 " 
16 
15 
15 
15 
14 " 
13 

(Forts å nästa sida) 
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Klass 4 (forts.) 
C. Niring ....................... . 
H. R'oll ......................... . 
H. Axen ....................... . 
T. Wans'elius ................... . 
A. Aalto ....................... . 
S. B'ertz .............. . .......... . 
D . Ingevall .......... . ........ . . . 
Evert Svensson ................... . 
U. Hultkrantz ............ . ...... . 
G. Svensson 

13 " 
13 " 
13 " 
12 " 
12 " 
9 

9 " 
8 
7 
5 

Klass Vet.: 

O. Löfma'rk .......... .. .. . ...... . 
B. E. Gardell ................... . 
O. Holmberg ..................... . 
N. S. Nilsson ..................... . 

19 tr. 
14 
10 

4 

Klass 3: 

H. Bergqvist ..................... . 
E. Nil'sson ....................... . 
L. Andersson ..................... . 
r. Melin .......... .. ........... . 
H. Andersson ..................... . 
T. Fredborg ..................... . 

16 tro 
13 " 
13 " 
10 

6 " 

Klass 2: 

K. E. Andersson ................. . 
S. Larsson ....................... . 
E. Lag.ergren ................... . 
K. G. Felin ....................... . 
N. Magnius 

17 tr. 
16 
10 

2 " 
8 " 

Klass 1: 
S. L1ndberg 
O. Andersson 
Marianne Persson ............... . 
S. Bernander ..................... . 
,H. 'T,engvall ..................... . 
H. Löfmark ..................... . 
Å . Borg ......................... . 

15 tr. 
8 " 
6 " 
6 " 
5 " 
4 " 
3 " 

EXTRATAVLING MOT TRIANGELTAVLA 

Klass 5: 
E . Persson ............... . 20 19 19 58 
N. S. Nilsson ............. . 20 19 19 58 
H. V. Johansson ........... . 19 19 19 57 
H. Roll ................... . 19 19 ] 7 55 
S. Diedrichs ............... . 19 18 18 55 
Y. Zachrisson ............. . 20 18 38 
J. Magnius ............... . 19 19 38 
H. Axen . ................ . 19 18 37 
D. Ingevall ............... . 20 - 20 

Klass 4: 
Erik Svensson ........... . 19 19 19 57 
S. Bertz ........ . ........ . 19 18 18 55 
E. Lunden ............... . 19 19 18 56 
S. Hildestrand ............. . 19 18 18 55 
E. V. Svensson ............. . 19 18 17 54 
r. Tengvall .... /:.' ........... . 17 17 17 51 
U. Hultkrantz ............. . 20 19 - 39 
T. Wanselius ............. . 19 19 - 38 
r. O. Baumbach ........... . 18 - - 18 

4 

Klass Vet.: 
O. Holmberg ............. . 20 19 19 58 
B. E. Gardell ............. . 20 19 18 57 
O. Löfmark ............... . 19 18 - 37 

Klass 3: 
H. Andersson ............. . 20 18 18 56 
L. Andersson ............. . 18 18 17 53 
r. Me1in ................. . 18 17 17 52 
T. Fredborg .......... .. ... . 18 15 14 47 

KLass 2: 
N. Magnius ..... ... . . ... . 19 19 19 57 
S. Larsso'o .......... .... . . 19 19 19 57 
E. Lagergr,en ............. . 17 17 15 49 

KLass 1: 

S. Lindberg ... .. ........... 18 18 15 51 

Rekryternas uppgörelse: 

Rolf Ingevall 
Nils Gardell 
Göran Lunden ........... . .. .. . .. . 
Lennart Bie ....................... . 
Lennart Ingevall ................. . 
Lars Magnius ................ . .... . 
Roland Fernström ............... . 
Kjell Niring ............... ...... . 
Peter Rönnmark ................. . 
Kurt Jansson ..................... . 

Damernas tävling: 

Damklassen: 

Fru Zachrisson ................... . 
Fru Hultkrantz ................... . 

Fru Tengvall ..................... . 

Fru Brundi'n ..................... . 

Fru Rönnmark ................... . 

Fru R,oll ......................... . 
Fröken A. Karlsson ............... . 

Fru Löfmark ..................... . 
Fru Nilsson 

F'fu Holmberg 

50 p. 
48 " 
47 
47 " 
47 
46 
41 
41 
40 
39 

48 p. 

47 ., 

46 " 

45 " 
45 

45 " 

42 " 

41 " 
39 

38 " 
Fru Sv,ensson ...................... 38" 

Fröken A. Johns,en ..... . . . . . . . . . . . .. 37" 
Fru Ingevall .......... . ........... 36" 

Fru Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34" 
Fru Lunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32" 

Fru Malmberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29" 

Fröken G. Axen .................... 27" 
Fru Gardell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26" 
Fröken r. Traderman .............. 21" 
Fru Lagergren 20 " 
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Stockholms-Tidningens 

I Stockholms-Tidningens riksskyttetävling gjorde vi 
dåligt ifrån oss ,i år. Vårt förstalag fick ihop 1190 po
äng sammanlagt och kom på 77:e plats. Laget hade 
inte fått den allra lyckligaste sammansättningen. Kon
kurrensen i denna tävling är järnhård. Se på place
ringarna i nedanstående prislista och lägg märke till 
de långa hoppen mellan praktiskt taget likvärdiga 
resultat: 

Klass 5: 
219) Per Naumburg ............. . 
328) Erik P.ersson . ................ . 

1102) A. Mossiberg ................. . 
1103) H. V. Johansson .. .. ......... . 
1270) J. Magnius ................. . 

KLass 4: 
224) Conny Niring ........ ... . . .. . 

1961) Ulf Hultkrantz .......... ... . 

KLass 3: 
opl.) Lars Andersson 

KLass 2: 

244 p. 
243 " 
238 " 
238 " 
237 " 

241 p. 
230 " 

226 p. 

400) N. G. Nilsson .. ...... .. ... ... 232 p. 
539) Nils Magnius ................ 231 
645) Viktor Kaarik ....... .. ..... . . 229 " 
902) S. Pettersson . . . . . . . . . . . . . . .. 227" 

Lagets 77:e placering gav ,en soppslev i hederspris. 
Hur skall vi nu använda den. Skall vi låta den vandra 
runt på våra kamratmiddagar, när soppan kommer på 
bordet? Vad säger klubbmästaren? 

Detaljer från serietävlingen i liggande, som går i 
samband med Stockholmstidningens, kommer i nästa 
nummer. 

Duktiga lägreklassare 

I Overstyrelsens propagandatävling, som sköts på 
hemmabana i slutet av maj, blev följande skyttar pris
tagare: 

Klass 2: Nils Magnius, Stig Andersson, V. Kaarik, 
S. P'ettersson, S. Larsson, E. Lagergren, J. Rudberg. 
Klass 1: S. Lindberg. Klass R: Pia Brandelius, Leif 
Johansson, Rolf IngevaH, Lennart Ingevall, Kjell 
Niring, Roland Fernström, Magnus Larsson. 

Pf'iserna får avhämtas på prisutdelning,en i oktober. 
De ,siffermässiga resultaten är inte hekanta för redak
tionen. De måste emellertid ha varit goda, ·eftersom så 
många gynnades med pris. Vi sällar oss till gratulan
terna. 

Strid om Jubileumsskölden 

Jubileumsskölden - som säges vara vikt för Bertil 
Rönnmark - tävlade 15 man om den 19 juni. Av 
dessa utkristalliserade sig en tydlig topp på fyra man, 
nämlig'en H. V. Johansson, David Ingevall, Erik Pers
son och Conny Niring. Efter första serien ledde Conny 
Niring på 89 poäng. David Ingevall hade 82, H. V. 
80 och Erik Persson 78. I andra serien prickade H. V. 
dit 95 - vilket brakresultat ! - och vann på 175 
poäng sammanlagt. David Ingevall fick 92, Persson 
93 'och Niring drog ned sitt resultat med en 82-po
ängare. Tänk vilken chans han hade. 

Bertil Rönnmark deltog inte och bevakade inte sina 
chanser. I och med detta har både han och H. V. 
Johansson tre inteckningar var. Det fordras som be
kant fyra inteckningar (eller tre i följd) för at:t priset 
skall bli ständig egendom. Slutstriden om detta ålder
domliga och säregna pris förestår alltså till nästa år 
- om nu inte någon annan kan "rädda" det kvar, 
ex,empelvis Erik Persson eller Rune Lundqvist, som 
båda har två inteckningar. Den som lev'er får 'Se. 

Priset är en stor sköld i driven mässing och graverat 
på alla håll och kanter med många berömda namn. 
Har man fått dit sitt namn är man absolut av svensk 
toppklass i skytte. 

Resultat: 
1 ) H. V. Johansson .. .......... 80 95 175 p. 
2) David Ingevall .. . ....... 82 92 174 
3) Erik P.ersson ........ . ... 78 93 171 
4) Conny Niring .. ....... . 89 82 171 
5) Erik H. Svensson . . ...... 79 88 167 
6) Evert Svensson .. .. .... .. 81 83 164 
7) Torsten Nilsson ........ 79 84 163 

Jönköping - Skuggans pokal 

Den 8 juni sköt vi Jönköpingsmatchen med dåligt 
resultat. Vi förlorade med 24 poäng. Jönköping hade 
729 och vi 705. Lag'et bestod av H. V. Johansson 88, 
Per N aumburg 92, Erik Persson 89, Johan Magnius 
84, Lars Thungren 87, N. S. Nilsson 92, Sven Died
richs 88 och Erik Svensson 85. 

Samtidigt gick tävlingen om Skuggans pokal. Vårt 
lag vann inte, men vi nådde en hedersam placering. 
Segraren arrangerar tävEngen nästa år, vilket vi alltså 
slipper - fy på sig redaktören, så skr,iver man inte. 

S KJ UT 50 SKOTT 
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Kräftskjutning på osynliga kräftor den 24 aug. 

Kräftor skjuter man inte. De skall fångas levande, 
kokas och ätas - det var kräftskjutningens paroll i 
år. Alltså träff i kräftan, som enligt uppgift fanns 
klistrad på tavlan - var det någon som såg den? -
och ,i kräftans vän(-d)krets d. v. s. 8:ans ring, gav ingen 
poäng. Resultatet blev varierande beroende på hur 
man skötl 

- Hm, det brukar det väl alltid bli, invänder kan
ske någon. 

Kräftskjutningen är 'emellertid som bekant litet spe
ciell och ett gott r'e,sultat (om man nu skall räkna bak
länges) beror på mycket. 

Nu hade t. ,ex. Matteus hemvärns skickliga skyttar 
både segrare och jumbo i sina led. Hur det går till 
att ordna det så, förklarade vid kaffet K. H. Berg
kvist. 

- Två man avdelas fö'r ändamålet. En skall komma 
först och en sist, påpekade han. Då har Kungsholmens 
hemvärn inte mycket att komma med. De avdelade var 
Nilsson som vann och Emil Lagergren som kom jum
bo (eller tvärtom, beroende på hur man räknar). 

Flera goda kräftskyttar saknades i år. Man skulle 
gärna ha sett Thure Bergentz, Sven Diedrichs, N. S. 
Nilsson och Harry Friman kring kräftbordet. Men 
de kommer nog igen till dt annat år. 

I supen deltog fru H. V. öch förgyllde upp det hela. 
Flera visor av vår klubbmästares snärtiga penna sjöngs 
och vid kaffet talade som sagt K. H. Bergkvist. Dess
utom lät H. V. sina ,distinkta ,stämma ljuda och han 
hoppades bl. a. att hans önskedröm at,t få hjälpa Ama
tä'reJllla med en kontroll av gevär,en - som enligt hans 
erfarenhet är nödvändig - nu när han fått tjänst 
vid Infanteriskjutskolan i Ros,ersberg skulle kunna 
uppfyllas. 

Till si,s1 en liten maning 611 medlemmarna. Klubb
mästaren är tacksam - han är så försynt - om med
lemmarna ville stå fast vid sin anmälan och uppenbara 
sig och inte bara låta bli att komma. Det skapar irri
tation och inte minst kostnader. Tänk på det nästa år! 

Fagrell 
. 

regnig 

Folke Fagrells minne gick onsdagen den 15 juni. 
Det regnade och deltagandet blev dåligt. Regnet gjor
de också, att vi började sent, så att mörkret blev 
störande vid 400-metersskjutningen. Conny Niring ' 
vann främst genom sin suveräna skjutning på 400 m. 
Resultat: 

l) Conny Niring ......... . 
2) H. Roll ......... ; .. ' ... . 
3) E. Lunden ....... :.: ... . 
4) Erik H. Svensson ....... . 
5) O. Löfmark ........... . 
6) H . Axen .......... . .. . . . 
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71+71+46 = 188 p. 
69+75+33 = 177 " 
69+73+31 = 173 
58+71+43 = 172 
63+62+39 = 164 " 
63+54+30 = 147 

Spegel över gevärsskyttet den 18/9 1955 

Klass 5: 
Axen, H. . ................ . 
Diedrichs, S. . .............. . 
Friman, H. . ...... . ... . ... . 
Ingevall, D. . .............. . 
Johansson, H. V. . .......... . 
Lundqvist, R. . ....... . . . .. . 
Magnius, J. ....... .. ...... . 
Mossberg , A. . ......... . .... . 
Nilsson, N . S. . ............ . 
Nilsson, T. ............... . 
Persson, E .................. . 
R'oll, H .................... . 
Zachrisson, Y. . ............ . 
Klass 4: 
Bertz, S .................... . 
Hultkrantz, U. . ............ . 
Lunden, E. ................. . 
Niring, C .................. . 
Svensson, Erik ............. . 
Svensson, Evert ........... . 
Klass Vet.: 
Löfmark, O ................ . 
Klass 3: 
Bergkvist, K. H. . .......... . 
Gustafsson, H. . ............ . 
Johansson, F. . ..... ..... .. . 
Johansson,!H. . ... . ........ . 
Klass 2: 

47 45 43 
45 44 43 29 
50 44 28 
45 44 44 29 28 27 
46 46 45 28 27 27 
46 
49 46 45 29 29 28 
47 45 43 29 28 
49 46 43 27 
45 45 45 30 29 28 
50 49 47 30 28 28 
47 46 44 29 29 27 
45 44 43 29 28 

27 
47 46 44 30 29 27 
46 43 43 28 28 27 
46 44 44 30 30 27 
48 46 46 29 29 --
49 48 47 29 29 29 

44 43 43 30 30 28 

45 45 
45 
47 46 45 28 28 27 

27 

Andersson, S. ..... ... ... . . . .. 49 49 46 29 28 
28 Jönsson, S .................. . 

Kaarik, V ... . ......... .... . . 
Larsson, S .... . ............. . 
Magnius, Nils ........ ... .. . 
Nilssun, N. G. . ............ . 
Rudberg, J. ............... . 
Klass 1: 
Bolk, N .................... . 
Engström, B. .............. . . 
Eriksson, Britta ........... . 
Lindberg, S. . .... . . ........ . 
Klass R: 

49 49 48 29 27 27 
46 45 45 28 27 25 
48 44 30 26 26 
50 49 46 29 27 27 
48 45 27 

45 44 43 
45 44 43 
46 45 44 27 
50 50 50 29 28 27 

Ingevall, L. . .......... ; ............. . 99 99 98 
Ingevall, R. . ........................ . 
J ohans-son, Leif ..................... . 
Lunden, Göran ..................... . 
Magnius, Lar,s ....................... . 
Niring, K j ell .................. . .... . 

100 97 96 
97 96 93 
99 98 90 
97 95 95 
91 - -

Kompletterande seTieT torde snarast möjligt inläm
nas till skjutkommittens sekl'eterare, ,ingenjör Lars 
Andersson, Hantverkarga'tan 52, tel. 52 80 41 . 

Skjutchefen toppar 
Göteborgspokalen, som alltid går första söndagen i 

augusti, d. v. s. mitt under semestertiden, har aldrig 
varit någon tävling som passat Amatörföreningen. Ett 
och annat år får vi dock en topplacering individuellt. 
Härom ål'et gj orde H. V. Johansson en gud presta
tion. I år prickade Evert Svensson - vår skjutchef 
- dit 96 poäng i klass 4. På detta goda resultat kom 
han på tredje plats i hela landet. Grattis. 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

. . 
Ar träningstävlingarna förfelade? 

Träningstävlingarna har lockat litet i år. Deltagan
det har varit mycket dåligt. Följande lilla diagram 
får tala för sig själv: 
Klass Antal deltagare Antal som detlagit i 

minst 3 tävlingar 
5 8 4 
4 8 5 

Vet. l l 

3 6 2 
2 8 l 
l 3 

Flera borde passa på och "träningstävla" . Det är 
ganska nyttigt. Det ger en viss tävlingsvana som är bra 
att ha i större sammanhang. Sammy Lindberg i klass l 
har den grannaste s'erien med 77, 79, 75 och 74 på 
de fyra tävlingar han deltagit i. Conny Niring, klass -1 
har 73, 66, 71, 71. Endast Erik Svensson och Ulf 
Hultkrantz har deltagit i alla fem tävlingarna. Det 
sammanlagda resultatet för de tappra är: 

Förbundstävling~n 

Förbundstävlingen den 11 september blev en liten 
ljusning i det mörker som Amatörföreningen just nu 
kämpar i. Det förutanmälda 5-mannalaget placerade 
överraskade och var bäst med 78 poäng, Hertil Rönn
sig som trea på 74 poäng i genomsnitt. Allan Mossberg 
mark hade 75, Erik P.ersson 74 , H. V. Johansson 72 
och J. Magnius 71. Mossbergs resultat gladde alla, 
inte minst honom själv och han sken som en sol i det 
disiga vädret. 'Hans provskott var dåliga dter det 
han skruvat fast en skruv som ,lossnat och han korri
gerade kraftigt efter varj'e försök. Han kom emellertid 
in med 48 +30 = 78 poäng som följd. H. V. 'sköt en 
bom - åtminstone stod det så på lappen. 

Av "övriga" hade Ulf Hultkrantz 74, Di'edrichs 74, 
Torsten Nilsson 72, G. Waern 69, Evef't Svensson 69. 
Atta man klarade sina 71 poän.g och däröver och fick 
riksmedaljer, diplom och intyg. Inte så dåligt. Moss
berg tog Bin tredje inteckning i Hjalmar Werners 
mmne. 

I mästerskapet stod Bertil Rönnmark på första plats, 
när sista omgången hörjade, men fick en l:a i stående 
och hamnade i slutprotokollet som tvåa på 189 poäng. 
slagen av Kurt Johans,son, Södermalm på 190 poäng. 
Han visste 'själv, att skottet var ,dåligt, men ,trodde att 
det skulle räcka till en 3:a - men det blev bara en l:a 
- och Kurt Johansson kunde smita förbi. Det var 
emellertid en charmant skjutning av vår ordförande. 
Aven H. V. och Magnius hängde gott med och pla
<:erade sig bland dem som fick förbundets j,etonger. 
De detalJerade resultaten kommer i julnumr,et. Stock
holmsförbundet är inte så värst snabbt med resultaten 
som bekant. 

Klass 5: 
l) A. Mossberg ...... .... ....... . 
2) H. V. Johansson ...... ........ . . 
3) David Ing'evall ............... . 
4) Sven Diedrichs ............... . 

KLass 4: 
l) Conny Niring ................. . 
2) Ulf Hultkrantz ............... . 
3) Erik H. Svensson ............ . . 
4) Evert Sv'ensson .. ...... .... .. . . 
5) Einar Lunden .... ... ... . ...... . 

Klass Vet.: 
l) O. Löfmark ........ ........... . 

Klass 3: 
1) Lars Andersson ......... . ..... . 
2) Folke Johansson ........ . .. .... . 

KLass 2: 
1) N. G. Nilsson ................. . 

Klass 1: 
S. Lindberg ..................... . 

Riksskölden 

209 p . 
206 " 
205 
199 " 

215 p. 
207 
206 " 
197 " 
195 

206 p. 

194 p. 
181 " 

221 p. 

231 p. 

Tävlingen om Riksskölden hölls traditionellt första 
söndagen i september. Tråkigt nog tänkte Stockholms 
skytteförbund lägga beslag på dagen för förbundstäv
lingen, men detta avstyrdes lyckligtvis och förbunds
tävlingen flyttades till söndagen efter. 

Endast 15 man ställde upp. För något år sedan var 
det 30. Har intresset för vår egen ståtliga riksskytte
tävling blivit mindre? Det måste vi reparera till dt 
annat år - telefonerna måste ringas varma veckan 
för'e Riksskölden. 

Vårt Jag hade inte fått ,den allra bästa sammansätt
ningen. H. V. Johansson 142 poäng och Bertil Rönn
mark 139 poäng utgjorde två tr,edjedelar; den tredje 
tredjedelen nådde bara 106 poäng, vilket var tråkigt. 
Vi hade faktiskt chansen på en framskjuten placering, 
om även det tredje resultatet hade varit av samma 
klass. 

I klass 2 hade vi tre bra resultat: Viktor Kaarik 14 5, 
Nils Magnius 145 och N. G. Nilsson 143. Återväxten 
tycks alltså vara god. Om några år har vi kanske 
"tredje mannen" som skall görat. 

Utdrag ur resultatlistan: 
KLass 5: 

H. V. Johansson ................... . 
Bertil Rönnmark ................... . 
Torsten Nilsson ..................... . 
Da vid Ingevall ................... . 

Klass 4: 
Ulf Hultkrantz ............. . ....... . 
Evert Svensson ..................... . 

Klass 2: 
V. Kaarik ......................... . 
Nils Magnius ................ .. ... . 
N. G. Nilsson ..................... . 
S. Larsson 

142 
139 
126 
121 

126 
121 

145 
145 
143 
137 
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ARSPRI S S I(JUTNIN GE N 
Arsskjutningen med gevär gick den 18 september. 

49 man ställde upp i huvudskjutningen och klassför
delningen var: 

Klass Antal deltagare 
5 Il (12) 
4 10 ( 12) 

Vet. 4 ( 5) 
3 4 ( 8) 
2 9 ( 8) 
l 2 ( 8) 

R 9 ( 3) 

Som synes av siffrorna inom parentes, som visar 
antalet deltagare förra året, är det en v,iss tillbaka
gång. Det är ju beklagligt, att vår kära skytterördse 
går bakåt men det kan ju i någon mån också bero 
på att det blivit så oerhört dyrt att skjuta. Varje skott 
kostar 18 öre. En 5-klassare som är med i alla täv
lingaroch till sista omgången i mästerskapet - och 
vem är inte det - skjuter minst 81 skott en sådan 
söndag 'Och betalar alltså 14: 58 kr. i ammunitionsav
gifter. Härtill kommer sedan insatser 'och anmälnings
avgifter. Nej, låt oss gå in för ett statligt ammunitions-o 
bi drag och vi skulle f å fler skyttar på vallen. 

H. V. dage'ns man 

När nu referenten skrivit av sig och kvirrat färdigt, 
så låt oss titta litet på vad som hände. Till att börja 
med kan man konstatera, att dagen i viss mån var 
H. V. Johanssons och Erik Perssons. I alla tävlingar 
var striden mellan ,dessa två hård. I huvudskjutningen 
vann H. V. på 74 poäng. Erik Persson kom 4:a på 
7 p. Han misslyckades litet i snabbserien. I lO-ringat 
och dubbelserien segrade Perss'On med 92 respektive 
95 poäng. H. V. var tvåa i båda tävlingarna med 88 
respektive 92. I mästerskapet tog H. V. revansch och 
blev föreningsmästareefter en stark skjutning i de 
sista omgångarna. P,ersson blev förstås tvåa. Det und
ras om Bertil Rönnmark och Johan Magnius - som 
saknades - kunde ha gjort de två äran stridig. M'ed 
den form som Bertil vi,sade på förbundstävlingen vet 
man aldrig. 

Några toppresultat fick man inte se i huvudskjut
ningen. Av någDn 'outgrundlig anledning misslyckades 
de allra flesta med snabbs'erien. Endast en 30-poängare 
och en 29:a sköts av respektive Enar Gardel1 och 
Evert Svensson. Bättre kan vi. Aven i de lägre klas
serna hade man svårt med snabbs,erien. Högsta resul
tatet var 28 poäng, som nåddes av Folke Johansson, 
klass 3, N. G. Nilsson och S. Larsson, klass 2, och 
P. Leufvenius, klass 1. 

/, I. 

Kan det möjligen vara bristande träning, som visar 
sig på detta sätt? Man kan ju undra, om man betän
ker det skrala deltagandet i träningstävlingarna. 

8 

Amatörerna precisionsskyttar 1 

Precisi'onsserierna var något bättre över lag. Ar vi 
amatörer kanske mera inriktade på precisionsskjut
ning? I klass 5 hade H. V. 47 och G. Brundin och E. 
Persson 46, i klass 4 hade Ulf Hultkrantz 46 och i 
klass 2 hade Stig Andersson 49 - dagens högsta pre
cisionserie - och N. G. Nilsson 46. Rekryterna var 
duktiga och Lennart Ingevall vann med 99 poäng. 

Persson ensam över 90 

Den långsamma precisionss,erien med lO-ringad 

markering - korporationsprDgrammet - t'Oppades av 
Erik Persson på 92 poäng. Han var den ende i de 
högre klasserna som kom över 90 poäng - litet i 
minsta laget. I klass 2 nådde Stig Andersson 93 och 
Jörgen Lenstrup 91 poäng och P. Leufvenius, klass l , 

ståtade med dagens högsta lO- ringade på 95 poäng. 

Mästerskapet börjar 

Dubbelserien - två hastiga precisionsserier - som 
tillika är första omgången i mästerskapet för 5-kras
sarna, vanns av Erik Persson på goda 95 poäng (46 + 
49). H. V. var hela tre poäng efter på 92 poäng och 
sedan fö ljde "de andra" mer ,eller mindre detroni

serade. Det stod redan nu klart att striden om mäs
terskapet !skulle stå mellan H. V. och Erik Persson -

om inte någon fenomen.skytt uppenbarade sig i d'e 
sista omgångarna - men ,det kom ingen. 

I de lägre klasserna - i detta sammanhang räknar 
vi klass 4 och Vet. dit - var Nisse Friman bäst med 
86 poäng. Han har ju gott påbrå i vår gamle mäster
skytt Harry Friman. Annars började Evert Sv,ensson 
bäst med 47 poäng men kunde inte fullfölja utan 
sluta,de på 81 poäng och en fjärdeplacering. Även 
sonen Erik H. prickade ,in en god första serie med 
46 poäng men avslutade dåligt med 38 poäng. Till 
nästa år får ,dessa två om inte redaktionen är fel 
underrättad, vara med och tävla bland de stora far
bröderna i klass 5, dit nytt blod är välkommet. 

Eftersom endast klass 5 får skjuta om mästerskapet 
och 10 man går vidare till andra omgången, gick alla 
startande 5-klassare upp på vallen för andra 'Om
gången med E. Persson på första plats. Först nu bör
jade alltså allvaret, då fem skulle hart. Om d·et var 
den allvarstyngda uppgiften som gjorde att poängerna 
blev så slätstrukna, kan man undra, men endast två 
45-poängare prickades in, nämligen av H. V. Johans
son och Allan Mossberg. Ovriga åtta tappade mer eller 
mindre stilen - även Erik Persson som "bara" fick 41. 

STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSlJLAD 

H. V. leder 

När sista omgången började var ställningen följan
de: l) H. V. Johansson 137, 2) Erik Persson 136, 3) 
Allan Mossberg 131, 4) Gustaf Brundin 129 och 5) 

Henry Roll 127 poäng. 

Mästerskapsstriden stod följaktligen endast mellan 
två man H. V. och Erik Persson. OVf'iga var redan 
borta. Skulle Persson nu ha någon chans i tsista om
gången, som skjuts med fem knästående och fem stå
ende skott? Det har ju hänt förr att nerver klickat och 
ink minst H. V:s. Men den här gången blev det inga 
klickar. H. V. prickade in det ena goda skottet efter 
det andra - markering sker som bekant skott för 
skott - 'Och han f.ick ihop 43 poäng mot Perssons 42 
och drog alltså ifrån ytterHgare en poäng. H. V:,s 
poäng blev 180 och Perssons 178. En värdig mästar'e 
hade korats. Det var hans första mästerskap i för
eningen, men det blir nog flera . 

Tävlingarna gynnades hela dagen av vackert väder, 
men just när vi hurrade för mästaren föll de första 
regndropparna som sedan övergick i ett formligt sky
fall och vi fick tränga ihop oss i vår lilla "kur" och 
vänta på uppehåll. 

Askådarleden var litet tunna i år. Det var endast 
de utslagna som åsåg sista ,omgången. De äldre med
lemmar, som förr förlade sin söndagspromenad ut till 
banan mästerskapsdagen, ,saknades mycket. Sambandet 
mellan äldre och yngre tar en av sina vackras 'te for
mer vid den äldre mästarens gratulation av den yngre. 

Goda ungdomar 

Rekryternas hederspris för bästa skjutning på för
bundstävEngen och årsprisskjutningen - ett av skjut
chefens goda initiativ - måste delas ut i två exem
plar, då nämligen både Lennart Ingevall och Göran 
Lunden nått samma poäng 197. Rekryterna är all 
heder värda, då de förutom att vara goda skyttar, 
även tjänstgör som markörer med ,ty åtföljande för
stärkning av veckopengarna. Skjutchefen står till 
tjänst med anvisningar ute på banan, ·om någon ny 
"stjärna" !skulle visa sig hågad att börja. Den full
ständiga resultatlistan på rekrytpriset blev: 

l) Lennart Ingevall ...... . ... 98 99 197 
2) Göran Lunden ............ 99 98 197 
3) Pia Brande1ius ............ 96 96 192 
4) Rolf ilngevall . . . . . . . . . . .. 96 93 189 
5) Kjell Niring .... . ......... 96 86 182 
6) Lars Magnius .... . ......... 97 85 182 
7) Roland Fernström .... . ..... 84 87 171 
8) Peter Rönnmark ....... . . . .. 84 77 161 
9) Leif Johansson ............ - 97 97 

Gott arbete av skjutchefen 

Arsprisskjutningen är föreningens största tävlingar. 
Allt gick smort ·och Evert Svensson och hans med
hjälpare är tack värda för en flott genomförd skjut
söndag. 

Resultat: 

HUVUDSK1UTNING: 

Klass 5: 

H. V. Johansson ............. . 47 27 74 
G. Brundin ................. . 46 28 74 
Y. Zachrisson ........... .. .. . 45 28 73 
E. Persson ............ .. ..... . 46 25 71 
H. Axen ..................... . 43 25 68 
S. Diedrichs ................. . 44 22 66 
T. Nilsson ................... . 40 26 66 
N. S. Nilsson ................. . 39 26 65 
H. Roll .......... . .......... . 40 19 59 
D. Ingevall ....... . ........ . . 37 22 59 
A. Mossberg ................. . 33 22 55 

Klass 4: 

Evert Svensson ............... . 43 29 72 
U. Hultkrantz ............... . 46 23 69 
E. Lunden ................... . 39 28 67 
N . Friman ........ ...... .... . . 41 24 65 
B. Jacobsson ................. . 36 28 64 
Erik Svensson ............... . 32 25 62 
J. Waern ................... . 35 26 61 
S. Ribbing ................... . 38 21 59 
A. Aalto .......... . .. .. ..... . . 34 21 55 
S. Hildestrand ............... . 34 20 54 

Klass Vet.: 
E. Gardell .................. 42 30 72 
G. Hultkrantz ................ 36 24 60 
O. Holmberg o ••••••••••••• •• •• 36 24 60 
O. Löfmark •• 0 ,0·· •••••••••••• 37 20 57 

Klass 3: 

F. Johansson .................. 42 28 70 

H. Bergkvist .................. 43 26 69 
A. Bornelid ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . -11 26 67 
L. Andersson ................ ,% 17 52 

Klass 2: 

Stig Andersson ............... . 49 25 74 
N. G. Nilsson ............... . 46 28 74 
S. Larsson ................... . 45 28 73 
N. Magnius ................. . 41 26 67 
V. Kaarik ... . ............... . 40 27 67 
]. Lenstrup ................. . 45 21 66 
E. Borg ..................... . 40 17 57 
E. Lagergren ................. . 35 15 50 
H. Gustavsson ............... . 30 19 49 

Klass 1: 

P. Leufvenius ............... . 
B. Engström ................. . 

46 28 74 
36 17 53 

Klass R: 
Lennart Ingevall ............... .. . 
Göran Lunden ................... . 
Leif Johansson ................... . 
Pia Brandelius ................... . 
R'Olf Ing,evall ..................... . 
Roland Fernström ................. . 
Kj ell Niring ..................... . 
Lars Magnius ................... . 
Peter Rönnmark ................. . 

99 p. 
98 
97 
96 " 
93 " 
87 " 
86 " 
85 " 
77 

(Forts. på nästa sid.) 
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(Forts. fr. föreg. sid.) 
lO-RINGAT: 
Klass 5: 

E. Persson ....................... . 
H. V. Johansson ................. . 
H. Roll ......................... . 
T. Nilsson .......... ............. . 
A. Mossberg ... .............. .... . 
Y. Zachrisson ..................... . 
S. Diedrichs ..................... . 
D. Ingevall ....................... . 
H. Axen ....... .............. .... . 
G . Brundin ....................... . 
N. S. Nilsson ..................... . 

92 p. 
88 

87 " 
82 " 
82 " 
80 
78 

73 " 
70 
64 
64 

Klass 4: 
Erik Svensson ..................... . 
U. Hultkrantz ................... . 
A. Aalto ......................... . 
S. Ribbing ....................... . 
N. Friman ....................... . 
J. Waern ......................... . 
S. Hildestrand ................... . 
Ev. Svensson ........ .... .... . .... . 
E. Lunden ....................... . 

86 p. 

83 " 
82 " 
77" 
77 " 
73 
73 " 
73 
67 

Klass Vet .: 
G. Hultkrantz ................... . 
O. Löfmark ....................... . 
O. Holmberg ..................... . 

60 p. 
60 " 
58 " 

Klass 3: 
F. Johansson ..................... . 
H. Bergkvist ..................... . 
A. Bornelid . ...................... . 
L. Andersson . ...... ' ............. . . 

84 p. 
71 
71 
64 " 

Klass 2: 
Stig Andersson .............. ..... . 93 p. 

91 J. Lenstrup ....................... . 
S. Larsson ....................... . 86 " 

85 " 
81 

N. G. Nilsson . ..................... . 
V. Kaarik ......................... . 
N. Magnius . ......... . ......... . .. . 41 

Klass 1: 
P. Leufvenius 
B. Engström 

DUBBELSERIEN: 

95 p. 
84 " 

Klass 5: 
E. lP ersson ................. . 49 49 95 
H. V. Johansson ............. . 48 44 92 
G. Brundin ................... . 45 44 89 
S. Diedrichs ................. . 44 43 87 
A. Mossberg ................. . 43 43 86 
H. Roll ..................... . 40 45 85 
H. Axen ..................... . 39 45 84 
T. Nilsson .. ................. . 39 44 83 
Y. Zachrisson ............... . 40 42 82 
N. S. Nilsson ................. . 29 26 55 

Klass 4: 
N. Friman ................... . 42 44 86 
Erik Svensson ................. . 46 38 84 
A. Aalto ..................... . 43 41 84 
Ev. Svensson .................. . 47 34 81 
U. Hultkrantz .. \ I • ••••••••••••• 38 42 80 
J. Waern ................... . 42 36 78 
E. Lunden ................... . 36 33 69 
S. Hildestrand ............... . 30 35 65 
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Klass Vet.: 
O. Löfmark ............. .... . 
G. Hultkrantz .... . .......... . 
O. Holmberg ................. . 

Klass 3: 
L. Andersson 
F. Johansson 
H. Bergkvist 

Mästerskapet: 

1) H. V. Johansson 
2) Erik Persson 
3) A. Mossberg ...... 
4) H. Roll .......... 
5) G. Brundin ...... 

dubbel- hastig 5+5 
serien 

92 45 43 
95 41 42 
86 45 39 
85 42 39 
89 40 37 

Meddelanden från 
P is to Is kjutkomm itten 

39 36 75 
38 33 71 
28 40 68 

40 45 
44 41 
45 33 

85 
85 
78 

180 p. 
178 
170 
166 
166 

STJÄRNOR TILL ARTALSMÄRKET I GULD. 

Pistolskyttet har följt i gevärsskyttets fotspår genom 
aH införa stjärnor hll årtalsmärket i guld, en för tre , 
två för sex och tre för nio års fullgjorda guldmärkes
prov efter erhåller årtalsmärke i guld. Detta märke 
delades ut för första gången i år och de ,enda Ama
törer som har det är Harry Friman och Olle Holm
berg. Så än får inte pistolen läggas i lådan! 

FORST ALAGET GRUPPSEGRAR 
i 1955 års serietävling 

I förra numret slutade vi med tredje veckans mat
cher. Fortsättningen blev början ganska lik. Fjärde 
veckan gav seger för förstalaget över AGA 2 med 
658-619, lagmedlemmar var Mossberg 171, Lundqvist 
165, Runngren 162 och Fredrikson 160. Andralaget 
fick bita i gräset mot Lidingö 2 med 643-572 och 
Ryberg bäst med 157 p . 

Samma dag, fredagen den 13 maj, sköt förstalaget 
mot Katarina 2 och andralaget mot AGA 3. Det reg
nade, som vanligt kan man nog säga och med undan
tag av Mossbergs 174, var resultaten ganska medel
måttiga. Förstalaget vann med 645-631, de övriga 
skyttarnas resultat var Wahlin, reserv för Lundqvist, 
som lagt sig sjuk, 159, Fredrikson 158 och Runngren 
154. Andralaget förlorade med 612-604 och som 
vanligt Ryberg bäst på 158 p. 

Näst sista veckan medförde bara den förändringen 
att matcherna gick i hyggligt väder. Förstalaget slog 
F 8:s andralag med 665-470, ja, skillnaden ser bättre 
ut än i verkligheten, motståndarna saknade 'en man. 
Mossberg hade 173, Fredrikson med återvunnen form 
171, Runngren överraskande 167 och Johannesson 154. 
Andralaget blev sIaget av FAK:s förstalag med 627-
578 och med Ryberg som bäste Amatör på 158. 
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Sista veckan slutligen mötte förstalaget SJ 2, som 
besegrades med 656-642, varvid våra skyttar var 
Mossberg 171, Fredrikson 168, Runngren 160 och 
Holmberg 157. Andralaget fick dagen efter stryk på 
Svartsjös bana med 636-608 och för sjunde gången 
i följd Ryberg bäst i laget på 157. Som plåster på 
.såret bjöd Svar1tsjö-kamrakrna på kaffe efter matchen. 

I sluttabellen för serietävlingen står alltså försia
laget 'som :segrare i division III D med 7 vunna match 
laget som segrare i division III D med 7 vunna mat
cher av 7 och totalt skjutna poäng 4546, vilket lika
ledes är bäst inom den gruppen. Laget kliver därför 
upp i ,division II B. Serietabellen talar om att 1956 års 
motståndare alla utom 2 i år 'skjutit bättre samman
lagd poäng än vårt lag, så det gäHer att spotta i nä
varna om segrarna skall fortsätta! 

Individuellt har de första poängerna samlats för 
representationspriserna. Således har Mossberg fått 7, 
Fredrikson och Runngren 6, Lundqvist 4, Holmberg 
2 samt Harry Friman, Johannesson och WaMin 1 p. 

INSATSFÄLTSKJUTNINGAR VÅREN 1955. 

Pistolskyttekretsen ordnade under våren två s. k. 
centrala fältskjutningar, där varje förening ansågs 
skjuta för sig själv. Några Amatörer deltog och resul
taten blev: 

27/2: 
Klass III: 

A. Mossberg 31 

Klass II: 
P. Naumburg .... . .. .. . . ........... .. 34 
A. Aalto ............................ 32 
G. Hellström ..................... .. . 24 

Klass 1: 
B. Berg .............................. 30 
H. Sjöberg .... ....... . .............. 26 
F. Johansson .......... . ..... . .. .... . 19 

Klass 11: 
P. Naumburg 

Klass 1: 
N. Naumburg 

20/3: 

41 

3R 

Insatsskjutning 1 den 4/6 (5 serier mot internationella 
pistoltavlan). 

1. A. Mo,ssberg .... . ................. 229 
2. G. Johannesson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207 
3. H. Bergqvist ...................... 187 

INSATSSKJUTNING 2, 

·den 3/9, 'omfatta,de 3 precisionsserier och 3 serier mot 
ringad 1/4-figur. Endast tre Amatörer deltog och 
Johansson visade att han inte glömt skjutchef.stak
tema. Resultat: 

G. Johannesson .......... ......... ... 224 
A. Mossberg ........................ 219 
A. Aalto . " ...................... 19 ,) 

ÄRSPRISSKJUTNINGEN 
samlade inte heller i år mer än 10 deltagare, varav 
endast 3 i klasserna under guldmärkesskyttar. Detta 
är beklagligt eftersom föreningen har långt fler med
lemmar, som väl kan försvara sin plats i pistoltäv
lingarna. Dagen var mulen och litet blåsig och po
ängerna blev ganska normala. Resultat: 
Klass RM: 

A. Mossberg ........................ 170 
G. Johannesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
G. Fredrikson .............. . . . . . . . . .. 160 

Klass 4: 
O. Holmberg ...................... .. 166 
A. Aalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 
A. Ryberg .................. .. ...... 155 

Ovriga: 
O. Löfmark 
G. Hultkrantz 

147 
140 

första omgången ,tog Fredrikson, som för dagen 
prövade sin nya revolver i större sammanhang, led
ningen med 111 p. Han följdes av Holmberg på 108, 
Mossberg 107, Johannesson 104 samt Ryberg och Aalto 
10 l. Bergqvislt f.ick lämna båten me?- 94. 

En oavsiktlig avfyring, som medförde en tavelträff, 
gjorde att Fredrikson i andra .omgången endast sum
merade 98 mot 108 för Mossberg, överraskande 107 
för Aalto, 104 för Johannesson , 99 för Holmberg och 
98 för Ryberg. Tre skyttar skulle enligt bestämmelser
na gå vidare till sista omgången och dessa var Moss
berg 215, Fredrikson 209 och Aalto 208. Dessutom kom 
Johannesson med på samma poäng (208) medan Holm
berg låg 1 pinne för lågt. 

Mossberg och Johannesson gjorde båda 111 i sista 
omgången och Fredrikson med 105 gick därmed ned 
på tredje plats. Slutresultaten blev alltså 

Mästare: A. Mossherg ................ 326 
2. G. Johannesson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 319 
3. G. Fredrikson ............. ..... . . 314 
4. A. Aalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30S 

Genom seger i både skol- och fältskyttemästerskapen 
med pistol tog Mossberg också årets inteckning i Mar
mens vandringspris. 

RIKSTÄVLINGEN HEMORTENS BANOR. 

Individuellt nådde Fredrikson 45 plats i klass 5, 
övriga vapen, med goda 175 p. och tog därmed också 
föreningens hederspris för året. I klass 4, övriga vapen, 
placerade sig Birgit Falk på 176 plats. För första 
gången på flera år lyckades föreningen nå en lag
placering, då det förutanmälda 3-mannalaget (Fred
rikson, Moss:herg, Johannesson) blev 29 bland 100 
s'tartande lag. De bättre resultaten inom föreningen 
var: 

G. Fredrikson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
A. Mossberg ...... .. ... ... ... . . . .. .. 167 
G. Johannesson .... ...... ..... ....... 163 
Birgit Falk ......... . .......... . ..... 162 
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OVRIGA T AVLINGAR INOM FORENINGEN 
Insatsskjutning vid vårutfärden (2 serier mot 

pistoltavlan). 
Klass 5 + 4: 

1. A. Mossberg . .. . . .. . .. . ..... . .... . 106 
C) G. Runngren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
3. A. Aalto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 
4. O. Holmberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
5. Y. Zachrisson . . . .. .. . . ..... . . . ... 99 
6. A. Ryberg .... .. .......... . ..... 98 
7. H. Bergqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
8. P. Naumburg .................... 97 

KLass 3 + 2: 
1. T. Wanselius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
2. G. Brundin .......... . ........... . . 78 

KLass 1: 
1. E. Nilsson ....................... . 90 
2. U. Hultkrantz .................... 68 
3. O. Löfmark ........ .. ............ 66 

RALAMBS VANDRINGSPRIS 1952. 
Tävlingen om Rålambs pris -samlade :sju deltagare. 

Då det fordras 12 för standardmedaljtävEng måste 
den senare inställas. Mossberg tog ·emellertid årets 
inteckning överlägset. De bästa resultaten var: 

A. Mossberg .... . ................... 337 
G. Johannesson .............. . ....... 292 , 
A. Aalto ............................ 278 
O. Löfmark ........................ 263 

TABLÅ OVER MARKESSKJUTNINGAR MED 
PISTOL 12/9 1955. 

Mästarmärket: 
Georg Fredriksson (S2) 
Rune Lundqvist .... .. .. .. ...... (B2) 
Gösta Johannesson .. .. .... .. .. (S3) 
Allan Mossberg ...... .. ........ (G2) 
Artalsmärket: 
G eorg Fredriksson ...... .. .... (Bl) 
Gottfl"id RUl1l1gren ............ (S3) 
Erik W ahlin .......... .... .. .... (Bl) 
A Ttalsplakett 
Aaro Aalto .................... .... (SI) 
Hugo Bergqvist ............ .. .. (B2) 
Sven Falk .............. .. ...... .. (Bl) 
Birgit Falk .. .................. .. .. (Bl) 
G östa ] ohannesson ......... .. (G2) 
Rune Lundqvist ................ (B2) 
Allan Mossberg .... . .... .. .... (G3) 
Alan Ryberg ........................ (S3) 
Erik Olsson .................. .. .... (SI) 
Yngve Zachrisson ........ (S2) 
Guldmärket: 
O. Löfmark ............................. .. 

SilveTmäTket: 
Harry Sjöberg ............................ 

Gustav Brundin .................. .. .. .. 

H'rOlnsmär ket: 
Henry Axen ............... . 
K. G. FeEn ............... . 
Ulf Hultkrantz ............. . 
Sam Lindberg ........ . . ." 
N. G. Nilsson ........ 1. ' .•••• 

E. Nilsson ................. . 
Sävenberg ................. . 
Gunnar Hultkrantz ......... . 

58 58 59 
57 57 57 
57 57 57 
58 58 58 

58 58 59 
57 58 60 
55 

59 60 60 
57 57 59 
55 
55 
57 57 57 
57 58 59 
58 58 59 
58 59 60 
58 
58 

57 54 

49 49 51 
51 

51 
39 

51 

6 6 

6 6 6 
6 6 6 

6 

6 o 6 
6 6 6 

6 6 6 

6 6 6 
6 6 6 

6 6 6 

6 6 6 

38 47 51 5 6 6 
46 
42 50 51 
42 48 
46 
49 49 42 5 5 6 

Meddelanden från 
idrottskommitten 

TIOKAMPEN 
G . Johansson vann igen 

Tiokampen ägde rum under gynnsamma väderleks
förhållanden den 29-31 augusti , första dagen på 
Hjorthagens, de övriga dagarna på Ostermalms 
idrottsplats, och hade samlat 14 deltagare. Resultaten 
blev: 

Seniorer: 
1. H. Löwenhielm " ........... . 
2. B. Löwenhielm ............. . 

Yngre oldboys: 
1. G. Johansson ........ . ...... . 
2. L . E,dmen .................. . . 
3. S. Holman ................... . 

Aldre oldboys: 
1. S. Ahrherg 
2. G. Wigselius ................. . 

VeteTaner: 

1.778 p . 
1.641 p. 

3.831 p. 
3.433 p. 
3.011 p. 

2.983 p. 
2.444 p. 

1. N. Nylen ............ . ....... 949 p. 
2. E. Löwenhielm ................ 923 p. 

G . Johansson tog således med br·ed marg,inal sin 
andra inteckning i Overste Stig Rålambs vandrings
pris. 

Efter årets tävling är ställningen om 25.000 p.-priset 
följande: 

N. Nylen ......... . ....... . . . 
S. Holman ........ . ....... . .. . 
G. Runngren .... ... ...... .. .. . 
G. Wigselius . . .. ... ..... . .. . . . 
B. Sjöwall ............ . ...... . 
R. Frunck ............... . ... . 
Th. Fredborg ................. . 
G. Johansson ................. . 
L . Edmen ................... . 

26.429 p . 
22.905,5 p. 
20.350 p. 
12.829 p. 
12.572 p. 
11.727 p. 

8.108 ' p. 
7.174 p. 
5.169 p. 

Priset utdelas för året till N . Nylen, som i 14 år 
idogt samlat poäng till den föreskrivna summan. I 
detta sammanhang kan nämnas, att C. W. Falk er
övrat priset 3 ggr, H. Friman och E. Löwenhielm 2 
ggr, S. G . Svensson, E. Reinius och S. Ahrberg l gång. 
S. Holman har utsikt att få priset 1956. 

MASTERSKAPSMEDALJ för tiokampen den 29 , 30 
och 31 aug. kommer aH tiUdelas följande: 

Seniorer: Halvar Löwenhielm, bronsmedalj . 
Yngre oldboys: Gunnar Joha'Dsson, stor silvermedalj 

med löpare i s·ilver med gravyr "Tiokampsmästare 
år 1955", 2) Lars Edmens bronsjetong . 

ALdre old boys: S. Ahrberg, silverjdong. 
VeteTaneT: N. Nylen, silverjetong. 

5.000 m.-Iöpningen, 

sista tävlingen i allmän idrott för säsongen, ägde rum 
den 9 september. Segrar'e blev liksom förra året Tors
ten Nilsson med tiden 17.35.8. 

Alby 1955. Brodin & Nybergs tryckeri 
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GOD JUL 
Så här års , när det går mot jul och nyår, kan det 

vara skönt att stanna upp en stund i hetsen och ögna 
igenom Ämatör.{öreningens medlemshiad. Det är sista 
numret av 50:e årgången, som presenteras för med
lemmarna. Det är alltså inte vilken liten "blaska" som 
helst som gör sig påmind - utan en ",grånad" femtio
åring, som funnit sin stil och som torde vara ,ganska 
ensam, vad åldern som medlemsblad heträffar. Det 
"grånade" är det inte så ,farligt med. Stockholms 
Amatör Förenings Medlemsblad träder som galten 
Särimner fram, "slaktas och uppätes" av medlemmar
na, men är med nästa nummer åter levande. Heder 
åt en sådan 50-åring - och inte minst den rad av 
redaktörer, so.m genom idogt arbete och nit gjort det 
möjligt för dagens redaktör att skriva dessa rader. 

Ar 1955 - Amatörföreningens 65:e verksamhetsår 
- har inte varit särdeles framgångsrikt. Visserligen 
gjorde våra Ifältskyttelag en god insats i Fältskytte
kårens tävling och våra precisionsskyttar bra ifrån si.g 
genom en delad förstaplacering i Generalmajor Lind
ströms tävling - men vi har haft motgångar, som vi 
inte riktigt är vana vid. För det första kom vi näst 
sist i förbundets serietävling i fältskytte och flyttades 
ned i div. II - och för det andra har vi haft en 
kraftig nedgång i deltagarantalet i våra övningar och 
tävlingar. 

Det förstnämnda går att reparera, som vi hoppas, 
ganska snahbt. Det bör inte dröja så länge, ,förrän 
vi är uppe i div. I igen, om oturen släpper. Ty otur 
har vi haft. Sjukdom och andra .förhinder för del
tagande, för att inte tala om våra konkurrenters för
måga att lyfta sig själva i håret, när de tävlat mot oss. 
Men som sa.gt, denna "skönhets,fläck" på vår sköld, 
bör vi kunna radera ut, låt oss hoppas redan under 
nästa år. 

Föreningens postgirokonto 51641 

Med deltagandet i tävlingarna är det värre. Det 
går inte att stampa fram skyttar ur marken utan 
vidare. Skjutchefen Evert Svenssons initiativ för de 
lägre klasserna hälsas alltså mycket, mycket välkomna. 
Gå på som Du hörjat Evert, så blir Du så småningom 
en märkesman i den långa rad av plikttrogna och upp
slagsrika medlemmar, som alltid varit Amatörför
eningens styrka. Faktum är nämligen att utan nya 
kra.fter, kan vi inte fylla ut luckorna efter de gamla 
skyttar som av naturliga skäl måste träda tillbaka. Vi 
har nämligen inte längre förmånen att i vår förening 
få in de nyutexaminerade akademikerna, som fallet 
var förr - de går nämligen numera till annan skytte
förening. Alltså än en gång Evert - fortsätt som 
Du börjat, så skall Du se att skaran ökar. 

I pistol sköt våra mannar hra i våras och tog en 
vacker lagseger i mycket hård konkurrens - men det 
blir kno.gigt att hålla stilen till nästa år, då konkur
rensen blir ännu hårdare. Och kära pistolskyttar -
inte något gnat på varandra - det smakar så beskt. 
Om vi skall lyckas, måste vi stå eniga. 

Individuella framlgångar har vi haft vid några till
fällen. Bertil Rönnmarks andraplacering i Iförbunds
mästerskapet värmde. Likaså Sammy Lindbergs första 
placering i klass 1 i tförhundstävlingen på hemma
bana. Andraklassarna N. G. Nilssons och V. Kaariks 
andra och tredjeplacering i samma tävling bådar gott. 
Evert Svenssons tredjeplacering i klass 4 i tävlingen 
om Götebor,gspokalen gav stimulans och förnyade 
krafter - inte minst åt honom själv. Även Erik 
Perssons seger i klass 4 i näst sista förbundsfältskjut
ningen minns man. Men slutomdömet blir - det 
brukar vara fler amatörer med bland de främsta. Allt
så, nya ta.g till nästa år med nya segrar och topp
placeringar. Skam den som ger sig! 

(Forts. å sid. 2) 
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(Forts. fr. sid. 1) 
Det nya året, j a! Låt oss till att börj a med konsta-

tera att det har några höjdpunkter, främst då den 
allmänna riksskyttetävlingen i Göteborg i slutet av 
juni och början av juli. Då skall vi vara med. Sätt 
i gång och spar till resan! Lägg undan ett par 50-
lappar redan nu - om man nu kan spara i jultider 
- det ' är ,gott att ha i reserv, när man skall i väg! 
Sedan är det som vanligt vårutfärden till Rosers.berg, 
årsprisskjutningen och förbundstävlingarna m. m. Ställ 
in siktet mot toppen och träna, träna och åter träna · 
f'Ör dessa tävlingar. Tro inte, att om man bara "ligger 
högt på magen på. skjutvallen" , så går det bra. En 
allsidig kroppslig träning med promenader och var
för inte deltagande i friidrottarnas övningar, .betyder 
mycket för ett gott skjutresultat. 

Börja alltså de't nya skytteåret redan på Nyårs
dagen med en promenad ut till Järva skjutbana och 
var med i skjutch~fens nyårssalut (se programmet på 
annan plats). Du skall se, att hans entusiasm och goda 

Orvar Löfmark 
ingick den 11 november i sextioåringarnas led. Redan 
år '1926 hJev Lö[;mark medlem i vår förening, 'där han 
under åtskilliga år tillhörde dess fruktade fältskytte
lag. I sin aktiva !bana gjorde han ett uppehåll under 
hela 40-talet men återkom 1950. Forna tiders skjut
skicklighet har han väl inte - ännu - återvunnit 
men han kan som veteran göra en och annan "stöt" 
och i Matteus hemvärnslag räknas han som en tillgång. 

I två perioder har han tillhört f'öreningens styrelse, 
nämhgen 1935-36 och 1951-52, båda gångerna som 
vice skjutchef. Som ett bevis på sin uppskattning av 
Orvar Löfmarksinsats till föreningens fromma över
lämnade ordföranden Bertil Rönnmark i spetsen för 
några medlemmar av styrelsen jämte Kungl. Maj :ts 
ombud vid en uppvaktning i hemmet föreningens för
tjänstplakett i silver jämte en gåva, hopsamlad av 
kamrater inom föreningen. 

Vännen Orvar har vi anledning tro många år an 
skall förbli det aktiva skyttet trogen. 

N. S. 

Göta Livgardes minne 

Vid förbundets prisutdelning den 16 november hade 
Amatörföreningen nöjet att hämta "Göta livgardes 
minnespris" för alltid. Priset är en jättestor silver
bägare, som det tävlats om i fältskytte vid lagtäv
lingen sedån 1951. 

Sedan år 1936 har föreningarna i Stockholmsför
bundet tävlat om lagpriser efter liknande bestämmel
ser och Amatörföreningel! har alltid varit med och 
erövrat något. 1940 koin' ;vi på tredj e plats, 1945 seg
rade vi, 1950 kom vi på andra plats och nu 1955 åter 
igen på första plats. Utan att förhäva oss kan vi alltså 
konstatera att vi varit den mest framgångsrika för
eningen i förbundet under denna 20-årsperiod. 
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handlag med medlemmarna - han bjuder nog på 
varm glögg - kommer att rycka med sig även Dig till 
den extra lilla ansträngning som behövs för att Du 
- ja, just Du - skall segra. 

Nu närmast har vi juldagarna. Xt julgröten och 
skinkan i ' ro! Tänk inte så mycket mer på skyttet än 
de minnesbilder och tankar detta medlemsblad kan 
ge Dig. Lös sedan Julkorsordet och skicka in lösningen 
till redaktionen! Och viktigast av allt, var med i 
familjehö,gtidligheterna! Som ivrig skytt bör Du ha 
1956 års söndagar fullbokade för skyttetävlingar, så 
att familjen över hUViUd taget inte ser till Dig. Det 
sista mera sagt på skämt, om nu det kan lu,gna en 
orolig hustru eller väntande " festemö" . 

Till allra sist alltså 
EN GLAD OCH TREVLIG JUL 

och 
ETT GOTT NYTT FRAMGÅNGSRIKT ÅR 

Henry Roll 

Kamratmiddag 

Prisutdelning 

Höstens prisutdelning och kamratmiddag ,gick av 
stapeln fredagen den 14, oktober på Teknologförening
en. Trots ett ogynnsamt utgångsläge - bl.a. utkom 
medlemsbladet först i sista stund - hade vice klubb
mästaren trummat ihop omkring 35 medlemmar, som 
inmundigade ärter och fläsk samt pannkakstårta av 
hjärtans lust. Den varma punschen dricks ju därtill 
antingen med förtjusning eller också inte alls. 

Vid våra sannmankomster är vi alltid omkring 35 
stycken, hur förhållandena än gestaltar sig. Detta 
vittnar om styrka och sammanhållning. Det undras, 
hur många föreningal~ som kan åstadkomma något 
liknande. Bland kvällens deltagare märktes direktör 
Otto Friman, som inte så ofta syns i kamratkretsen, 
men som tillhör den trofasta skara gynnare Amatör
föreningen har fönmånen att ha bland sina medlem
mar. 

Vid prisutdelningen hade en stor mängd medlem
mar nöjet att hämta bdöningen ,för sina bemödanden 
på skjutbanan. Främst då H. V. Johansson, som eröv
rat mästerskapstecknen i såväl fältskjutning som pre
cisionsskjutning. En strong prestation, som inte är så 
lätt att göra efter. Vidare fick en lång rad unga skyt
tar sina priser. Där sågs Pia Brandelius och två av 
Ingevallspojkarna, de sistnämnda ätande glass med 
viss förtjusning. Bland dessa ungdomar har vi vår 
framtid och det värmer att se deras glädje inför pris
bordet. Man minns själv, hur spänd man var, den 
gången man skulle hämta sitt ,första pris. Med tiden 
blir man lätt litet bortskämd. 

Slutomdömet blir aU kvällen gick i gammal god 
amatöranda, som står sig i alla väder. Vår värderade 
ordförande har förmågan att få alla med sig ung 
som gammal - och vi hoppas, att det blir många 
sådana här trevliga sammankomster. 

H. R. 

STOCKHOLMS AMATöR FtJRENINGS MEDLEMSBLAD 

Medlemsbladet 
Stockholms Amatörförenings medlemsblad fyller i 

dessa dagar 50 år,. För ett föreningsblad torde detta 
vara ?"anska ~nik~. En titt i de gamla läggen ger en 
god blId av var forenings slagkraft och det patos som 
alltid besjälat verksamheten. 

Nummer 1 kom i februari 1906 och redaktionens 
anmälan av medlemsbladet lyder: 

:'S.A.F:s ny~. organ .?eder härmed få presentera sig. 
Var va;maste onskan ar den, att föreningens medlem
mar ~atte .. ~a~las om detta sitt eget organ samt i ord 
o~h. blId ~plf.va med~rbeta och göra sin egen tidning 
sa l~ne~allsn~ och mtressant som möjligt. 

Lat dma vanner och kamrater veta när du varit 
~te .. på ,någ?t id.~o~tsligt. Sänd in en k~pia af det du 
knappt fran taflmgar, jakter etc. och låt dem få 

glädjas af hvad du själf varit med om. 
Sök intressera dina vänner för föreningen. 
Me~dela dem vår förenings program och den nytta 

och fordel de hafva af att blifva medlemmar. 
Me~dela dem den skyldighet de göra mot sig själfva 

~ch. SItt fosterland genom att deltaga i våra skjut
ofnmgar. 

Meddela dem nyttan och nöjet de hafva att få 
genomgå våra öfver hela landet så uppmärksammade 
landstormsbef älskurser. 

Meddela dem, hur angenämt vi bruka hafva det på 
våra klubbaftnar. 

Meddela dem allt detta, och du kan med en viss 
~jälftil.lfredsställelse säga till dig själf: 'ja, nu drar 
pg mItt strå till stacken'." 

Detta är ju ord som redaktionen fortfarande gärna 
skriver under på. , 

Tidningen utkom första året med 12 nummer -
ett varje månad fr. o. m. februari och två i december. 
En fantastisk prestation - sett med redaktionens nu
varande ögon - av den förste redaktören G. C. Gus
tafson, men så hade han också redaktionstid helgfria 
dagar kl. 9-11 f. m. Nu arbetar redaktionen på nät
terna efter en väl förrättad arbetsdag på annat håll. 

--------~--------

Så här låter en notis i första numret: 
"Föreningen har erhållit inbjudan o~ deltagande 
de Olympiska Spelen i Athen i år." 

. Inte fy skam precis. De olympiska tävlingarna har 
JU se~an dess I?,livit nå?"ot helt annat och en hjärte
angelagenhet for de olIka deltagande länderna. Om 
detta är till det bättre kan diskuteras - redaktionen 
tvivlar på att så är fallet. En utveckling på vad man 
skulle kunna kalla föreningslinjen hade säkerligen va
rit att föredraga. 

---------~--------

I nummer 9 år 1907 saxa vi följande: 
"De Hrr medlemmar, hvilka ännu ej erlagt stadgad 

årsafgift, uppmanas vänligast att med snaraste verk
ställa detta antingen till föreningens skattmästare Dr 
C. Sandberg, Birger Jarlsgatan 22 eller Sergeant S. 

fyller SO o ar 
Sve?sson, K. Svea lifgarde. Afgifter hvilka icke in
flutIt sena~.t den 1 nove~her komma att uttagas ge
nom postforskott, detta ar en nödvändighet för att 
kunna .. hålla föreningens medlemsförhållanden och 
kassavasen i behörig ordning. 

Skulole någon mo~ förmodan ej önska i föreningen 
kvar~ta, ombedes darom fortast möjligt göra skriftlig 
anmalan hos föreningens styrelse." 

. Det f~nns tydligen kassabekymmer redan på den 
t:~en. Var nuvarande kassaförvaltare Sven Diedrichs 
sag~r fort.farande ungefär detsamma i sina små notiser 
- mgentmg nytt under solen alltså. 

--------~--------

!, ~.U1~m.~r 2 ~ars 1908 står följande meddelande: 
. For av.agahnngande af enhetlighet i 'amatörernas' 

u~lfo,rmefll~g, har styrelsen träffat aftal med firman 
Llgner & .~berg, I?ed adress Vesterlånggatan 7, och 
kommer namnda f~r~a, att. hädanefter till förenings
medlemmar, som sa onska, tIllhandahålla uniformer af 
fast~~älld färg och kvalite, till nedan angifna priser: 

For. med.~lstor person: Uniformen fodrad, med pri-
ma. tIllbehor och läderknappar ........ Kr. 47:-
Ulll~orm~n ofodr., i öfr. lika med föreg. " 44: -

For storre person inträder en förhöjning å förestå
ende priser af Kr. 3:-. 

Tyget i dessa uniformer utgöres af prima s. k. sport
kommiss." 

.. Mc:ddelandet är i sin helhet något längre. Fort
sattlllngen talar omskräddaremästare Friström som 
gärna kommer hem till vederbörande och tar mått och 
provar. Likaså erbjudes en uniformshatt och vi cite
r~r: "l!atten .. kommer att blifva al något 'smäckare' 
dImenSIOner an den gamla, något som vi förmoda 
kommer att tilltala amatörerna." 

Med "smäck" menar ju dagens s. k. stockholmskis 
~n helt annan huvudbonad än en uniformshatt - men 
mte tr?,dde redaktionen att benämningen på dagens 
sportmossa eller keps hade rötter i Amatörföreningens 
medlemsblad. 

--------~--------

I en notis i samma nummer står följande öppna 
fråga.: "Hvilka åtgärder böra vidtagas, för att på ett 
prakh~kt och e!,fekt.ivt sätt 'rycka upp' vår idrotts
afdelnmg, och oka mtresset för dess verksamhet och 
t~llslutningen till densamma?" Frågan är fortfarande 
lIka aktuell, eller vad säger våra idrottsvänner. "Svar 
som i mån af utrymme komma att inflyta i Medlems~ 
bladet, emottagas tacksamt at Redaktionen." Kom an 
b.~ra .. med förslag. Vi skall ta in vad vi kan få plats 
for aven nu. I några följande nummer hittar man 
rubriken "Hur ska' jag kunna ta riksförbundets 
idrottsmärke?" Var det kanske ett svar från "idrotts
afdelningen" på redaktionens fråga - och vad säger 

(Forts. å sid. 4) 
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(Forts. fr. sid. 3) 
idrotts chefen - skall vi ta upp artikelserien igen -
i oförändrat skick kanske. Om höjdhopp läser man 
t. ex.: "Det lättaste sättet att klara den ingalunda 
imponerande höjden af 1,35 är att hoppa på sned
den. " Inte så dumt, eller hur. 

--------~--------

. I alla äldre årgångar av medlemsbladet finns det 
gott om annonser. Man hittar färgrika pilsneretiketter 
inklistrade på sista sidan på flera ställen. På ett annat 
ställe står: "Dåligt hår o. kal hjässa kan undvikas, 
om man i tid sköter om håret". Annonsen är under
tecknad av Hårläkare Arnesen, Vasagatan 44. Och 
den är så sann, så sann. Men fortfarande tappar vi 
håret, när vi kommer upp i den begynnande gubb
åldern. Redaktionen undrar alltså vilken verkan Hår
läkare Arnesens behandlingar haft på medlemmarna. 
- Men det var annonser det gällde. Den s. k. stöd
jande annonseringen har mer och mer dragits in av 
företagen - det är rätt många år sedan medlems
bladet hade en annons - kanske fmns det någon som 
känner sig hågad att vara "först" och annonsera igen. 
Ordna kön bara. 

--------~--------

Meddelanden från styrelsen 

Nya medlemmar 

Den 26/10: Stud. Pia Brandelius, stud. Roland Färn
ström, stud. Leif Johansson, ingenjör Roland Carlson. 

Den 28/11: Herr. Bill Almgren, bergsingenjör Gustaf 
Göthberg, tandläkare Lydig, advokat Harry Säfwen
berg, tullombud Ingvar Sällström. 

De nya medlemmarna hälsas hjärtligt välkomna i 
föreningen. 

Skänk dioptrar 

Pramm-dioptern har blivit litet föråldrad och upp
fyller inte riktigt tidens krav på exakthet och hållfast
het. Många medlemmar har därför bytt till diopter 
av annan typ och torde alltså ha en avmonterad 
pramm liggande hemma i någon låda. Styrelsen är 
tacksam om dessa avlagda- dioptrar kunde skänkas 
till föreningen för att monteras på föreningsgevären, 
så ·att de som ej har eget gevär kan komma i åtnju
tande av diopterns fördelar. Styrelsen tackar på för
hand .. 
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År 1913 hittar vi rubriken "Fotbollsspelet upptaget 
mom S.A.F. " . Den nuvarande redaktionen känner 
inte till om föreningen fortfarande bedriver det ädla 
fotbollsspelet - men några större framgångar tycks 
man inte ha haft, eftersom "joxandet med trasan" 
inte lämnat några mer spår efter sig i medlemsbladet. 

---------~---------

En sådan här återblick borde ju rätteligen ha riktat 
de nuvarande medlemmarnas uppmärksamhet på före
gångarnas stronga prestationer - det finns nämligen 
sådana i stort antal - men det finns ju anledning 
att i ett annat nummer återkomma till detta. I stället 
tIllåter sig den nuvarande redaldören konstatera, att 
medlemsbladets linje från början varit klar och tyd
lig - det skall vara ett "organ för idrott och skytte" 
och ej ett tryckt protokoll - och att denna linje hål
lits obruten under alla de 50 årgångar som getts ut. 
Må redaktionen kunna hålla " stilen" även i fortsätt
ningen - ansvaret känns tungt - men i äkta amatör
anda skall vi nog försöka. 

Henry Roll 

ARSMÖTET 1956 
f öreningens årsmöte kommer att hållas torsda.gen 

den 16 februari 1956 - något tidigare än vanligt på 
året. Reservera dagen redan nu, närmare detaljer 
kommer i nästa nummer av medlemsbladet. Våra olika 
kommitteer måste alltså inrikta sig på att lämna sina 
årsrapporter redan i början av januari , om de skall 
hinna tryckas i vanlig ordning. 

Nya ~fältskyttepriser 
På förslag av skjutkommitten har föreningen satt 

upp nya hederspriser i fältskytte för de lägre klas
serna. Man skjuter om ett pris i klass 2 och om ett i 
klass 3 och bestämmelserna är: 

Tävlingen om hederspriset, som äger rum vid samt
liga ordinarie förhundsfältskjutningar samt förening
ens egen vårutfärd, är öppen för samtliga skyttar till
hörande klassen. 

"Inteckning" erhålles varje gång av vinnaren vid 
ovanstående skjutningar. 

Slutlig erövrare av priset blir den tskytt, som vid 
årets slut erhållit de flesta inteckningarna. Skulle 
flera skyttar erhålla samma antal inteckningar, går 
den före som deltagit i de flesta fältskjutningarna 
under året. Härefter räknas högsta sammanlagda 
träffantalet. 

Dessutom kommer s. k. fältskytteskedar att utdelas 
för klasserna 2 och 3, efter ungefär samma regler som 
gäller för fältskyttetallrikarna. 

STOCKHOLMS A~fATöR FlJRENINGS MEDLEMSBLAD 

Meddelanden från 
skjutkom m itten 

MASTARKLASSEN I FALTSKYTTE 1956. 
Från Stockholms skytteförbund har meddelande in

gått att ~ölj.~nde skyttar äro berättigade att ti llhöra 
klass M l faltskytte under 1956, nämligen: G. Hall
sten ~/4, U. Hultkrantz 2/5, H. V. Johansson 6/7, E. 
Lunden 4/7, R. Lundqvist 3/4, J. Magnius 5/7, Per 
N~~!llhurg 5/5, Erik Persson 4/6, Y. Zachrisson 4/6. 
\SIffr.an efter namnet, t. ex. 2/5 anger två mästerskaps
fordrmgar uppfyllda på fem fältskjutningar under år 
1955.) 

Nyårssalut 

Fältskytteinstruktion 
. Skjutche~e?-. ön:mar för .fältskyttet och har tagit ett 
mtressant InItIatIv. Han mbjuder sålunda alla fält
skytteintresserade att på Järvabanan vara med om en 
fi~urskjutning - hör och häpna - på Nyårsdagen. 
For klasserna 1-3 blir det instruktion. Aven på 
Trettondagen är han lika generös. Se programmet på 
annan plats. Medlemsbladet hälsar alla sådana här 
initiativ med tillfredsställelse. Det är ett friskt" grepp" 
o~h hoppas att skjutchefen inte blir ensam ute på 
Jarvabanan. Men det blir han nog inte. Det lär finnas 
glögg att tillgå. 

lagtävlingen fältskytte 
Resultat av 1955 års lagtävling i fältskytte. 

l) Lag 6 ........ ............... ...... ... 406 p. 
(S. Holman, T. Wanselius, E. Lagergren). 

2) Lag 8 ....... . ........................ 385 p. 
(E. Svensson, K. E. Andersson, K. G. Felin). 

3) Lag 5 . . :............................. 383 p. 
(Y. Zachnsson, U. Hultkrantz, E. Lunden). 

4) Lag 1 ................................ 372 p. 
(R. Lundqvist, E. H. Svensson, Ev. Svensson). 

Nio lag har deltagit i tävlingen och det är faktiskt 
inte så många luckor för "skolkningar" . Men att som 
på något håll anmäla sig till tävlingen och vara med 
?å endast en skjutning är litet okamratligt - men 
mgen bör dömas ohörd Det kanske finns orsaker. 

Skjutkommitten hoppas att även 1956 års lagtävling 
skall bli lika framgångsrik och handikapsiffrorna är 
följande: 

Vinterns program 
Januari: 

l Instruktionsskjutning f'ör kl. 1-3 på Järva 
skjut1banor kl. 9-11. 

(j Samma som den 1 jan. 
8 S~arps fig.~rsk~utn~n.g på Stora Skuggan. 

15 Forbundsfaltsk]utmng för kl. 2-M. 
22 Skarps figurskj utning på Stora Skuggan. 
29 Förbundsfältskjutning för kl. 2-M. Stridsskjut

ning för kl. Vet.-M. 
Februari: 

5 Skidfältskjutning tillsammans med Stockholms 
läns skytteförbund. 

12 Hemvärnets vinterfälttävlan. 
19 F?rbu~.dsfältskjutning för kl. 2- M. Stridsskjut

nmg for kl. 2-3 och för hemvärns,grupper. 
26 SM i skidfältskjutning i Falun (ingen riksfält

skjutning). 
Mars: 

4 Skarps figurskjutning på Stora Skuggan. 
11 FörbundsJältskjutning för kl. 2-M. Mäster

skapstävling. l:a tävl. om Vandringsskölden. 
25 Fältskyttekårens tävling. 

Klass M: G. Hallsten 3, Ulf Hultkrantz 9,5, H. V. 
J?hansson 3, E. Lunden 7,5, R. Lundqvist 2, J. Mag
nIUS 4, P. Naumburg 3, E. Persson 4,5, Y. Zachrisson 
4,5, nytillkommande 5 . . 

Klass 4: A. Aalto 14,5, I. O. Baulffilbach 12,5, S. 
Bertz 11,5, K. Henriksson 8, S. Holman 10,5, F. Jo
hansson 15, N. Naumburg 4,5, T. Nilsson 10,5, C. 
Niring 12, S. Rihbing 7,5, G. Runngren 8,5, A. Ry
berg Il, B. Rönnmark 9,5, Erik Svensson 9,5, Evert 
Svensson 11, T. Wanselius 10, nytillkommande 10. 

Klass Vet.: S. Diedrichs 7,5, H. Friman 10,5, B. E. 
Gardell 11,5, O. Löfmark 13, Alg. Pettersson 15, ny
tillkommande 10. 

Klass 3: H. Andersson 8,5, K. H. Bergkvist 14, G. 
Bertz 19,5, A. Bornelid 11, L. Holm 11,5, S. Larsson 
12, I. Melin 14,5, N. G. Nilsson 13, r. Sandin 15,5, 
P. Selberg 12,5, nytillkommande 12. 

Klass 2: K. E. Andersson 12,5, K. G. Felin 15, S. 
Jönsson 13, E. Lagergren 16, S. Lindberg 10, N. Mag
nius 11,5, S. Pettersson 8,5, nytillkommande 14. 

Lagtävlingen i fältskytte är intressant och samman
sättningen av lagen skall göras av skyttarna själva -
har någon svårt att få ihop ett lag eller att komma 
med i något, kontakta då skjutchefen Evert Svensson 
i början av januari, så klaras nog saken av. 

ANMÄL VAD DU SKJUTIT UTOM 
FORENINGEN TILL SEKRETERAREN 
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General Lindströms 

I generalmajor Lindströms tävling för 8-mannalag 
på Stora Skuggan den 4 juni 1955 delade vi första 
platsen med Skarp 8. Båda la,gen hade 701 poäng 
och vi fick 41/ 2 prispoäng. 

Vårt la.g bestod av H. V. Johansson 93, E. Persson 
93, N. S. Nilsson 84, ]. Magnius 80, E. Svensson 84 , 
L. Thungren 86, B. Rönnmark 86, P. Naumburg 95. 

Resultatet är strålande för vår del. Vi har inte haft 
så mycket framgångar i år, så det är gott att \Suga 
på denna "söta karamell" även så här litet i efter
hand. 

S ommarfä Itskj utn i n gen 

Förbundets sommarfältskjutning gick vid Mytinge 
den 5 juni. I serietävlingen fick vi smörj av Central 
med 126-113 och i huvudtävlingen om "Göta liv
gardes minne" placerade vi oss på sjunde plats med 
medelträffen 22 ,60. Individuellt kom H. V. Johans
son på tredje plats i klass M med 27 träf,f, vilket var 
dagens bästa prestation. Johan Magnius - som alltid 
säker - hade 24 tr., Erik Persson 22. I klass 3 stack 
Henning Andersson upp med 21 tr. - inte så illa. 
N. G. Nilssons sjätteplacering i klass 2 är hedrande 
och resultatet 19 tr. placerar honom högt på listan 
bland föreningens fältskyttar. Nils Magnius, kl. 2 
lyckades också och kom på .J.O:e plats med 18 träff. 
Mästerskapsfordringarna blev 20 tr. 

RESULTAT AV FÄLTSKJUTN. den 5 juni 1955. 

Klass .Lvi (4 delt.): 
3) H. V. Johansson ....... . ....... . 

29) ]. Magnius ......... . . . .. . .... . 
P. N aumburg . . .... .. .. . ...... . 
Y. Zachrisson ..... . ........... . 

Klass 4 (9 delt.): 
12) E. Persson (Tallrik) . ... . ........ . 

Erik Svensson ................. . 
C. Niring ....... . ............. . 
B. Jacobsson ................. . 
L. Thungren ................. . 
A. Aalto ..................... . 
E. Lunden ..................... . 

Klass Vet. (3 delt.) : 
8) H. Friman ........... . ....... . 

A. Pettersson ................. . 
O. Löfmark ... . ............... . 

Klass 3 (5 delt.): 
8) H. ,Andersson ................. . 

P. Selberg ................... . 
J. Melin ..................... . . . 

Klass 2 (10 delt.): 
6) N. G. Nilsson .............. . .. . 

10) N. Magnius ... '.' .............. . 
25) S. Pettersson '. '. ' ..... . .......... . 
26) E. Lagergren . ................ . 
30) K. E. Andersson ............... . 

K. G. Felin ................... . 
S. Andersson -
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27 tr. 

24 " 
20 " 
20 " 

22 tr. 
16 " 
16 " 
13 " 
13 " 
12 " 
12 " 

18 tro 
14 
12 " 

21 tr. 
14 " 
11 " 

19 tro 
18 
16 
16 
15 " 
13 
11 

(Forts.) 
Klass 1 (3 delt.): 

S. Lindberg .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 tr. 
N. G. Bolk . . .......... ; ... . ....... 8 

Höstfältskjutningen 

Förbundets fältskjutning den 9 oktober i terrängen 
Viby-Väsiby på Järvafältet blev på gott och ont för 
Amatör. Individuellt hade vi framgångar , men vi fick 
se oss slagna i den viktiga S. k. divisionstävlingen. 
Mästarfordringarna blev 20 träff. 

I klass 4 segrade Erik Persson på 26 tr. Han får 
alltså förbundets eftertraktade fältskyttejetong, som 
utdelas till segraren i varje klass. Gunnar Hallsten 
placerade sig som trea i klass M också han med 26 tr. 
och på åttonde plats i klass 4 kom Einar Lunden på 
23 tr. 

Mest glädjande var att våra andraklassare lyckades 
så bra. På sjunde plats kom Karl-Erik Andersson med 
19 tr. och på 10:e-13:e platserna sågs idel amatörer. 
Detta är ju inte vardagsmat för oss och det gäller 
nu för våra duktiga lägreklassare att hålla stilen -
även efter uppflyttning till högre klass. 

Man konstaterar alltså med en viss tillfredsställelse 
att Amatörföreningen tycks bygga upp ett nytt fruktat 
fältskyttelag från botten - det är inte alltid vi har 
några andraklassare som sticker upp på detta sätt. 

I divisionstävlingen fick vi som sagt se oss slagna 
av Orlogsstationen, som st;grade med 107 tr. , trots de 
våras goda 105 tr. I Göta livgardes minne k0II.1 vi 
på sjätte plats med en medelträff av 21,00. I täv
lingen om Lottapriset kom Amatör II på andra plats 
med 60 tr. och - hör och häpna - i tävlingen om 
Katarinafatet tog Amatör II en seger och inteckning 
på 52 tro Det sistnämnda är någonting som hittills 
aldrig "hänt" oss och det är helt och hållet andra
klassarnas goda skjutning som är orsaken, eftersom 
bara de lägre klasserna räknas på detta pris. 

Stridsskjutningen för klasserna 2 och 3 blev inte 
lika lycklig för oss. Vi fick 62 träff i 16 figurer och 

"kom på sjunde plats. 
RESULTAT AV FÄLTSKJUTN. DEN 9/10 1955. 

Klass M (5 delt.): 
3) G. Hallsten . . . . ............... . 

23) H. V. Johansson ............... . 
S. Diedrichs ................... . 
]. Magnius ........... . ....... . 
B. Rönnmark ................. . 

Klass 4 (11 delt.): 
l) E. Persson .......... . .......... . 
8) E. Lunden (Tallrik) ........... . 

46) U. Hultkrantz ................. . 
48) G. Runngren ................... . 

A. Aalto ..... -.................. . 
S. Bertz ....................... . 
Erik Svensson ................. . 
S. Holman ..................... . 
A. Ryberg .. . .................. . 

Klass Vel . .(3 delt.): 
O. Löfmark ............... .. .. . . . 
H. Friman .. . .................... . 

26 tr. 
23 " 
21 " 
19 
11 

26 tr. 
23 " 
20 " 
20 " 
18 " 
17 " 
16 " 
14 " 
13 " 

14 tro 
10 " 
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(Forts.) 
Klass 3 (6 delt.) : 

F. Johansson .. . .... . .. . ..... ... . . . 
L. Andersson ..................... . 
E. Nilsson ....... . . . ... . ..... . . . . . 
A. Bornelid ..................... . 
K. H. Bergqvist ........ . ...... . ... . 

Klass 2 (14 delt.) : 
7) K. E. Andersson . . . . .. ..... .. .. . 

la) S. Pettersson ...... . .... . ....... . 
Il) N. G. Nilsson . . . . ......... . ... . 
12) r. Sandin ................. , . . . . 

S. Lindberg ................. . . . 

Sista fältskjutningen 

17 t r. 
17 
15 
14 " 
l-! 

19 tr. 
18 " 
18 " 
18 
15 

Förbundets sista fältskjutning för året gick vid 
Norrtorp-Fäboda på Järvafältet den 30 oktober. Den 
s. k. "olyckscentimetern" grinade oss i ansiktet och 
vi fick rätt snöpligt smörj av Skarp Il i serietävlingen 
med en träff. Siffrorna var 95-96 och därmed kom 
vi näst j umbo och åkte tillsammans med Kung,sholmen 
ned i div. II fr. o. m. 1956. 

Dramatiskt var det så det förslog. Efter sista skjut
stationen konstaterades att Skarp 11 vunnit med en 
träff, men när resultatet slogs upp var ställningen lika 
95-95. Vi skulle därmed ha klarat oss kvar i div. I 
- där vi inom parentes sagt enligt en samstämmig 
tidningspress hör hemma. En man hos skarparna hade 
alltså fått sitt resultat sänkt med en träff, men efter
som det samtidigt var jubileumsfältskjutning med an
ledning av Skarpskytteföreningens 95-årsjubileum, 
lämnades protest in och sent på kvällen - ,sedan hlin
deringsprotokollen kontrollerats - kunde man kon
statera att sänkningen var felaktig och att slutresulta
tet 95-96 till Skarp Il var det rätta. Därmed var vi 
borta ur div. I, trots att vi har hela lseriesystemets 
tredje resultat i fråga om sammanlagt träffantal. Det 
känns .litet bit~ert. Det verkar som om alla föreningar 
just mot oss presterat sitt allra bästa och det har flera 
gånger varit så att vi förlorat knappt mot den för
ening som haft dagens högsta resultat och vårt re
sultat varit dagens näst bästa. Otur, men vi håller 
på och bygger upp fältskyttet från botten - enligt 
skjutchefen --'- så vi kommer igen. Generationsväxling 
brukar det ju så fint heta. 

Skjutningen var svår och mästerskapsfordringarna 
stannade på 17 träff, vilket var årets lägsta. Någon 
individuell placering bland de främsta fick vi ej. Inte 
heller i någon lagtävling syntes vi - vi hade så smått 
hoppats på andraklassarna. 

Samma dag gick Kpistfältskjutningen. I klass 3 kom 
H. V. Johansson på 18:e plats med 25 tr och i klass 2 
placerade si.g O. Lö,[mark som 16:e man. 

RESULTAT AV FÄLTSKJUTN. DEN 30/10 1955. 

Klass M (6 delt.): 

20) H. V. Johansson .... . .......... . 
25) G. Hallsten ................... . 
27) J. Magnius ................... . 

Y. Zachrisson ..... . .......... , . 
S. Diedrichs .. . .. . ........ . .... . 
B. Rönnmark . ................ . 

22 tf. 
21 
21 
14 
14 
Il 

(Forts.) 
Klass 4 (1 2 delt.) : 

7) U. Hullkrantz (Tallrik) ......... . 
28) S. Bertz ............ .. . . . . .... . . 
43) E. Persson ..................... . 
59) Erik Svensson ................. . 

G. Runngren ................... . 
S. Hol-man ..................... . 
B. Lunden ..................... . 
r. O. Baumbach .... . .......... . 

Klass Vet. (4 delt.): 
8) O. Löfmark ................... . 

- B. E. Gardell ................. . 
Klass 3 (4 d el t. ): 

L. Holm ... .. .................... . 
E. Nilsson ....................... . 

Klass 2 (8 delt.) : 
14) r. Sandin ..................... . 
18) S. Pettersson ................... . 
19) N. G. Nilsson ................. . 
26) S. Larsson ..................... . 

Vacker lag- och handikap 

20 tro 
19 
17 
16 
14 
12 " 
12 " 
11 

15 tro 
11 

10 tr. 
10 " 

15 tro 
15 " 
14 
13 

Men dåligt deltagande 
Lag- och handikaptävlingen gick den 2 oktober i 

ett varmt och härligt höstväder - det bästa som varit 
på flera år. Ingen behövde dIrekt frysa, vilket annars 
om åren brukar vara vanligt. 

Endast 12 man anmälde sig, varför blott fyra lag 
kunde sammanställas. Detta är ju i minsta laget för 
att tävlingen riktigt skall fånga intresset - men vi 
har ju haft en kraftig nedgång i deltagarantalet i 
tävlingarna i år, så mycket annat var nog inte att 
vänta. Innan vi startade skjutningarna, kunde vi 
alltså konstatera, att om ståendepriserna räknades med 
skulle åtta man få priser och endast fyra gå hem 
prislösa! 

Veteranen Gunnar Hultkrantz i lag II sköt char
mant och uppnådde dagens högsta poäng inklusive 
handikap med 108. Eftersom även de övriga två del
tagarna i lag II skötte sig fint, vann laget rätt kom
fortabelt. Om andra priset blev striden hårdare men 
genom Sven Diedrichs fina skjutning dök lag I upp 
från underläge och placerade sig på andra plats -
ganska oväntat för de flesta. 

Lag- och handikaptävlingen blev genom det dåliga 
deltagandet en ganska kortvarig historia, vilket man 
däremot inte kan säga om ståendetävlingen. Fem man 
ställde upp. Efter första skottet blev endast två man 
kvar. De två var Evert Svensson och Ulf Hultkrantz, 
Man sköt en omgång till och bägge två klarade sig 
och så gick man på i ytterligare fyra omgångar. I 
sjunde omgången markerades Evert Svenssons tavla 
först. Bom! Nu är saken klar tänkte man. Men ve 
och fasa, Ulf Hultkrantz fick en tavelträff - och 
tävlingen fortsatte. Ättonde omgången blev emeller
tid Everts fall och Ulf Hultkrantz stod som segrare. 
Populärt! 

7 



STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEJJfSBLAD 

GUSTAf BRUNDIN 
i lag- och handikap 

Gustaf Brundin deltog i lag- och handikaptävlingen 
på sitt speciella sätt. I första knästående tog han ovan
ligt lång tid på sig och pressade sig hårt för att få dit 
alla skott mitt i prick - det brukar inte vara någon 
omöjlighet för honom. När hans tavla skall markeras 
kommer telefonrapporten: "Fem skott j tavlan". Hur 
kan nu detta hänga ihop. Men Gustaf Brundin vet 
svaret: 

Gevärsskyttets 
Amatörs mästerskqp i fältskjutning den 19/5 1955 
H. V. Johansson . .... ....... 25 6 2 3 36 tro 
P. Naumburg .. ...... . ... .. 19 6 2 6 33" 
E. Lunden .. . . . . . . . . . . . . .. 24 3 2 4 33" 
S. Holman .............. .. 21 6 3 2 32" 
S. Hildestrand .............. 20 5 O 6 31" 
Y. Zachrisson ... .. ......... 22 l 3 5 31" 
J. Magnius ................ 18 3 3 6 30" 
O. Löfmark ................ 19 4 l 4 28 " 
E. Persson .. . . . . . . . . . . . . .. 21 l 5 5 27" 
I. Tengvall ................ 15 4 4 4 27" 
B. Rönnmark .............. 21 3 2 O 26" 
I. O. Baumbach ............ 16 l l 5 23" 
G. Runngren ........... ". .. 15 2 O 3 20" 
G. Brundin .............. , . 15 l O 3 19" 

Augustipokalen den 28 /8 1955 (7 delt.) 
l) H. V. Johansson, kl. 5 .............. 209 
2) Allan Mosaberg, kl. 5 ....... , ...... 204 
3) Evert Svensson, kl. 4 .............. 199 
4) K. H. Bergkvist, kl. 3 .............. 188 
5) N. S. Nilsson, kl. 5 ....... ....... .. 188 
6) David Ingevall, kl. 5 .............. 184 
7) Erik H. Svensson, kl. 4 ............ 180 

Weimarks vandringspris k-pist den 4/9 1955 (10 delt): 

l) Bertil Rönnmark .................. 69 
2) Gunnar Hellström .................. 67 
3) I var Sandin .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E'3 
4) Erik Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 
5) Folke Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 
6) Emil Lagergren . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57 

Göteborgspostens k-pisttävling den 2/10 1955 
3-mannalag: 

Sven Diedrichs ............... . 
Evert Svensson ................. . 
Erik Svensson ................. . 

5-mannalag: 

Erik Svensson ..... .. ........... . 
Evert Svensson .. /~ : : . .. .. .. ..... . 
Sven Diedrichs ................. . 
G. Hellström ............. .... . 
H. Friman 
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186 
186 
194 566 

194 
186 
:86 
190 
182 938 

- Jag sköt fem skott. Skulle vi inte göra det? Nä 
visst ja, det var bara tre skott det gällde. 

Det var inte mycket att göra. De tre sämsta skotten 
protokollförs , 4, 4, 3. Annars hade han fått räkna 
5, 5, 4. 

- Otur det här, kommenterar Gustaf Brundin. Jag 
sköt dom bra skotten i hörjan, förstår du - innan 
jag blev trött. Jag kunde inte förstå, hur ni andra 
kunde bli färdiga så fort. 

Att sedan Gustaf Brundins lag vann är en annan 
historia. 

resultatsidor 
Resultat av lag- och handikaptävlingen den 2/10 

I II Handikap 
l) Lag Il: 

G. Brundin ........ 41 47 Il 
Gunnar Hultkrantz .. 45 43 20 
David Ingevall 40 37 14 

2) Lag l: 
H. Roll ............ 41 40 13 
Lars Andersson .... 44 36 17 
Sven Diedrichs 42 42 16 

3) Lag III: 

A. Mossberg o ••••••• 46 46 13 
O. Löfmark ....... . 37 37 19 
Evert Svensson 38 37 13 

4) Lag IV: 

J. Ma,gnius o ••••••• 47 48 12 
forsten Nilsson '" . 37 33 13 
Ulf Hultkrantz ...... 38 36 15 

Förbundssk;utningen på k-pist den 16/10 1955 
Klass 1: 

1955 

99 
108 
91 

298 

94 
97 

100 
291 

105 
93 
88 

286 

107 
83 
89 

279 

9) G. Runngren .................... 109 p. 
19) P. Leufvenius .................. 97" 

Klass 2: 

5) Torsten Nilsson ................ 108 p. 
7) O. Löfmark .................... 104 " 

Klass 3: 

31) J. Magnius ...................... 111 p. 
82) Evert Svensson .................. 94" 

111) Erik Svem;son .... . . . . . . . . . . . . .. 76 '" 

Laget, hestående av T. Nilsson, J. Mag-nius, P. 
Leufvenius, Evert och Erik ~vensson, kom på 10:e 
plats med 486 poäng. I mästerskapet ställde mger av 
de våra upp. 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

FORBUNDSTKVLINGEN DEN 11/9 1955. 
Huvuds k jutnin g 
Klass 5 (10 delt.): 

3) Allan Mossberg ............ 48 30 = 78 
21) B. Rönnmark .............. 49 26 = 75 
40) S. Diedrichs ................ 45 29 = 74 
43) Erik Persson ................ 44 30 = 74 

H. V. Johansson . . .... .... .. 43 29 = 72 
Torsten Nilsson ............ 42 30 = 72 
J Magnius ................ 42 29 = 71 

Klass 4 (6 delt.): 
12) Ulf Hultkrantz . . ... . .. .... 45 29 = 74 
42) Evert Svensson . . . . . . . . . . .. 45 24 = 69 
46) G. Waern .................. 42 27 = 69 

E. Lunden ,......... ... .. . .. 38 29 = 67 
Klass Vet. (2 delt.): 

O. Löfmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 24 = 60 
B. E. Gardell ................ 35 21 = 56 

Klass 8 (1 delt.): 
Folke Johansson ..... . ....... . 37 21 = 58 

Mäster skapet: 
2) B. Rönnmark .......... 98 49 42 = 189 
9) H. V. Johansson ........ 94 49 42 = 185 

20) Johan Magnius .......... 90 48 - = 138 
Allan Mossberg ........ 91 45 - = 116 

Klass R-2 på hemmabana den 3-11 september. 
Klass 2 (6 delt.): 

2) N. G. Nilsson .............. 49 29 = 78 
3) Viktor Kaarik .............. 49 29 = 78 
7) Stig Andersson ........ .... 48 29 = 77 

Emil Lagergren ..... . ...... 45 27 = 72 
Sten Larsson ................ 44 27 = 71 

Klass 1 (5 delt.): 
l) Sammy Lindberg . . . . . . . . .. 50 30 = 80 

33) Bo Dalström ................ 48 28 = 76 
51) Per Liedholm .............. 47 28 = 75 

Stig Bernander . . . . . . . . . . .. 46 26 = 72 
Britta Eriksson .............. 45 27 = 72 

Klass R utan stöd (3 delt.): 
10) Lars Magnius ...................... 97 
15) Rolf Ingevall ..................... . 96 

Peter Rönnmark .... . . . . . . . . . . . . . . .. 84 
Klass R med stöd (5 delt.): 

76) Göran Lunden ..... ........ ....... 99 
117) Lennart Ingevall .................. 98 

Kjell Niring ...................... 9f 
Pia Brandelius .................... 96 
Roland Fernström .. ................ 84 

Extratävlingarna vid förbundstävlingen den 11/9 1955 
Klass 5, dubbelserie (9 de1t.): 

2) Bertil Rönnmark ............ 49 ,49 = 98 
10) H. V. Johansson ...... .. . . .. 49 45 = 94 
45) Allan Mossberg ............ 45 46 = 91 

Johan Magnius . . . . . . . . . . .. 48 42 = 90 
Henry Roll ................ 42 46 = 88 

Klass 4, lO-ringat (6 delt.): 
26) Ulf Hultkrantz .................... 85 

Erik Svensson .................. .... 80 
E. Lunden ........................ 77 
A. Aalto .......................... 76 

Klass Vet., lO-ringat (l delt.): 
O. Löfmark .................... . ..... 74 

Klass 3, lO-ringat (1 de1t.): 
10) Folke Johansson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 

Platssiffrorna på Helsingforsskålen efter 
195:; års tävlingar. 

15/5 25/9 Summa 
Resul- Plats- Resul- Plats- plats-

Klass tat siffra tat siffra siffror 
l)N.G.Nilsson 2 66 7 71 8 15 
2) Nils Magnius 2 65 6 74 9 15 
3) G. Hultkrantz .. vet. 70 10 56 1 11 
4) Folke Johansson 3 62 1 74 10 Il 
5) K. H. Bergkvist 3 69 9 65 l 10 
6) Evert Svensson 4 68 8 65 l 9 
7) N. S. Nilsson .. 5 62 2 70 7 9 
8) S. Larsson .... 2 57 1 70 6 7 
9) Erik Svensson .. 4 65 5 63 l 6 

10) G. Brundin .... 5 46 67 5 5 
11) P. Naumburg .. 5 65 4 4 
12) H. V. Johansson 5 57 1 66 3 4 
13) J. Lenstrup .... 2 56 67 4 4 
14) L. Thungren .. 4 64 3 3 
15) O. Löfmark .... vet. 57 1 62 l 2 
16) E. Nilsson .... 3 57 1 57 1 2 
17) J. Magnius .... 5 56 66 2 2 
18) Sven Bertz .... 4 61 1 
19) B. Rönnmark .. 5 61 
20) H. Roll 5 60 
21) A. Mossber,g .. 5 58 
22) E. Persson .... 5 57 
23) S. Diedrichs 5 57 
24) H. Lenstrup 4 56 58 
25) A. Aalto ...... 4 56 56 
26) U. Hultkrantz 4 55 60 
27) S. Andersson .. 2 , 56 
28) Nils Östberg .. 5 62 

Dessutom har följande skyttar deltagit, men blivit 
poänglösa: T. Wanselius, E. Lager.gren, C. Niring, T. 
Nilsson, G. Bertz, E. Lunden, H. Axen, G. Runngren . 
I föregående nummer av medlemsbladet tilldelades 
även dessa var sin poäng, vilket emellertid var fel
aktigt 

STÄENDETKVLINGEN 1955 

4/5 17/8 25/9 Två bästa 
Klass 5: 
1) N. S. Nilsson ........ 29 39 35 74 
2) Johan Magnius ...... 37 32 29 , 69 
3) Sven Diedrichs ...... 30 35 28 65 
4) Henry Roll .......... 24 34 58 
Klass 4, Vet. o. 3: 
l) Evert Svensson ...... 27 31 37 68 
2) E. Lunden ........ .. 33 32 65 
3) Folke Johansson ...... 28 . 17 32 60 
4) Erik Svensson ........ 21 26 25 51 
5) Ulf Hultkrantz ...... 18 25 43 

400-meterstävlingen med handikap 1955 (lO delt): 

Y. Zachrisson ....... . 
C. Niring ......... . 
Sten Larsson ....... . 
Ulf Hultkrantz 
Evert Svensson 
Lars Andersson 

Klass 22/6 10/8 Bästa tävl. 
5 94 87 94 
4 92,75 88 92,75 
2 91 92 92 
4 88 89,5 89,5 
4 89,5 89,5 
3 89,5 89,5 



STOCKHOLMS AMATÖR FlJRENINGS ~fEDLEMSBLAD 

JULKORSORDET 1955 

Vågrätt 
l. Måste vi ha för att kunna lossa våra skott (16). 

Il. Skall kvick historia göra (3). 
12. Ryss (6). 

13. Gudadryck (3). 
14. Skall ej ,stavas med två l (6). 

15. Varuhus .(2). 
17. Romantiserat yrke 0(6). 
16. Vill affärsmannen sina varor ett högre pris (6). 

19. Gör vi innan vi skjuter (6). 
23. Gör ibland visan (4). 

25. Studentfest (4). 

27. Försökte alkemisten göra (4). 

29. Dryck (2). 
30. Olympiska spelen (2). 
32. Flitigt (2). 
33. Gammal egyptisk sta,d t4). 
85. Tycker man sällan att 'den egna skjutställningen 

är (8). 
37. Har studenten gjort före examen 0(8). 
39. Kan man göra när man skjuter knästående (5). 
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40. Brukar åklagaren (5). 
42. Är myran berömd för .(4). 

43. Bör vår ordförande förstå som lika delar (2). 

-1:4. Barrbuske (2). 
45. Tropisk ranka (4). 

46. Förekommer numera sällan i skolan (5). 

48. Som detta ord missbrukas ofta för .(2) . 
50. Kan vara besvärlig på vinterfältskjutningarna (5). 

52. Efter eld (4). 
55. Gör hon som lägger stjärna (4). 
57. Tunn och spröd (4). 
59. Modernt ord för fråga (4). 
62. Kan telefonsamtal gå (2). 
63. Efter väderleksrapporten kl. 19 (6). 
64. Gjorde den hungrige pojken (2). 
65. Obestämd artikel (3). 
67. I sätesregionen (4) 
68. Hotade kungen att göra 1941 (4). 
70. Störande vid skytte (3). 
72. Gör tornet i Pisa (5). 
73. Handelsterm (4). 
74. Kallas ibland skinnknuttens ögonsten (5). 

STOCKHOLMS A~lATöR FlJRENINGS MEDLE~lSBLAD 

Lodrätt 
1. Konsten att tyda handskrift (9). 
3. Måste den hitta, som skall över flod (9). 
4. Det reflexiva pronominet (3). 
5. Drack man förr julölet ur (6) . 
6. Är stackaren (6). 
7. Tu (3). 
8. Gör skytten skottet (9). 
9. Ej vinst (3). 

10. Ar australnegern (9). 
18. Kallas ibland fältskyttefigurerna (3). 
20. Försvårar skjutning på långt håll (3). 
21. En av de fyra stera (3). 
22. Skymmer solen (3) . 
24. Där går ibland fältskjutningar (6). 
26. Befordrar hälsa och välstånd (6) . 
28. Blir blyertspennan ibland (6). 
30. Biflod (3). 
31. Svår skjutställning (3). 
34. och fordras vid skjutning den ställningen (6) . 
36. Dit reser vi gärna (7). 

ffi 

38. 
39. 
41. 
47. 
48. 
49. 
51. 
52. 
53. 
54. 
56. 
58. 
59. 
60. 

61. 
66. 
67. 
69. 
71. 

Förr Kinas södra huvudstad 1(7). 
Förening med över 200.000 medlemmar (3). 
Blir sagan (3). 
Hårt vatten (2). 
Idyll (5). 
Gör fäbodjäntan (5). 
Blir flugan om våren (2). 
Grevar och baroner (4). 
Fasthåller rutan (4). 
Har kottar (2). 
Ar sjukdom ibland 0(4). 
Kommer och går (4) . 
Hästen har en (2). 
Är H.V. van att bli, åtminstone inom för
eningen (4). 
Var sommaren 1955 (4). 
Är gott att vara (2). 
Mått (2). 
Del av åkning (2). 
Har vi snart ett nytt (2). 

Om den värderade korsordslösaren börjar uppe i övre vänstra hörnet och läser diagonalt i rutorna nedåt 
högra nedre hörnet, kommer han att finna en hälsning från korsordsredaktören - men först sedan lösningen 
är klar. 

--------ffi--------

Lösningar märkta "Julkorsord 1955" skall vara redaktionen tillhanda senast Tjugondag Knut, d. v. s. 
den 13 januari 1956, under adress: Henry Roll, Björksundsslingan 27, Stockholm-Bandhagen. Jul- och Nyårs
märkena som finns att köpa på posten bör sitta på a Ila svar och tänk också på att redaktionen samlar 
fri:märken - så frankera vackert. Det är så roligt att få vackra brev. 

Några små priser kommer att utdelas till de först öppnade rätta lösningarna. Vad det hlir, kommer att bli 
en överraskning, kanske förstärkning i kassan. Ovansklig ära till förstapristagaren kan vi emellertid utlova 
redan nu. 

Till sist alltså Lycka till och God Jul och Gott Nytt Ar. 

Meddelanden från 
pistolskjutkommitten 

Från pistolfronten finns inga nya tävlingsrapporter. 
Insatsskjutning 3 "torkade in" på ,grund av storm och 
därav föranledd brist på skyttar på banan. Tävlingen 
om general Lindströms pokal blev inställd för året 
och det hade sin särskilda historia. Samma dag sköts 
reservofficersförbundets hemmabanetävling, vilken 
våra reservare genomförde på Grimsta. Med avsikt 
att sedan också delta i Lindström-tävlingen. Detta 
föranledde missnöje från någon eller några andra 
amatörers sida, som förklarade att det stred mot be
stämmelserna i skjuthandboken och att alltså reser
varna-amatörerna inte ägde rätt att skjuta om vand
ringspriset efter sin tävling. Trots ivrigt slående i 

handboken kunde dock ingen av de närvarande på 
skjutbanan finna den åsyftade bestämmelsen. Detta 
medförde i sin tur att icke-reservarna beslöt sig för 
att inte ställa upp i tävlingen om pokalen. Med hänsyn 
till den rådande stämningen ansåg då de övriga, att 
inte heller de borde ställa upp. Ärendet har sedan 
dragits av pistolskjutkommitU:n i styrelsen, som kon
staterat att det inte finns några generella bestäm
melser och att det därför är skytt obetaget att skjuta 
vad han vill när han vill före en tävling under förut
sättning att han inte stör tävlingen eller dess del
tagare och att han anmäler sig i tid och därefter 
följer skjutledarens instruktioner. I de fall då i he
stämmelserna för en viss tävling är särskilt utsatt, att 
skytten inte får skjuta inom viss tid före tävlingen, 

måste denna regel naturligtvis följas. 
Alltså återstår ingenting annat än årets sista spegel. 

De, som inte har fullföljt märkes fordringarna, upp
manas ta kontakt med någon i pistolkommitten, som 
gärna ordnar ett extra märkesprov. Amatörer, som 
skjutit sina serier på andra håll uppmanas skicka in 
resultaten till kommitten före nyår. 
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STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEJJfSBLAD 

Tablå över märhesshjutningar med pistol 28/11 1955. 

Mästannärhet: 
Fredriksson, Georg (S2) 
Lundqvist, Rune ........ (B2) 
Johannesson, Gösta o •• • (S3) 
Mossiberg, Allan ........ (G2) 
Artalsmärhet 7ned st j.: 
Friman, Harry . ... .... (1/1) 
Holmberg, Olle ... ..... (1/1) 
Artalsmär ket: 
Fredriksson, Georg (Bl) 
Runngren, Gottfrid (S3) 
Wahlin, Erik .......... (Bl) 
Artalsplahett : 
Aalto, Aaro .......... .. (SI) 
Friman, Axel o ••••••••• (Bl) 
Friman, Nils .......... (S3) 
Bergqvist, Hugo o ••••••• (B2) 
Falk, Sven ......... . . . (Bl) 
Falk, Birgit ............ (SI) 
Johannesson, Gösta .... (G2) 
Lundqvist, Rune ........ (B2) 
Mossberg, Allan .. ...... (G3) 
Ryherg, Alan .......... (S3) 
Olsson, Erik .... . . . ... (SI) 
Zachrisson, Yngve o ••••• (S2) 
Blomberg, Alex ........ (S2) 
Guldmärket: 
Löfmark, O. ................ 
Silvermärket: 
Sjöberg, Harry o ••• •• •••••••• 

Brundin, Gustav ..... . ...... 
Nilsson, N. S. .............. 
Bronsmärket: 
Axen, Henry .... . ........... 
Felin, K. G. ................ 
Hultkrantz, Ulf .......... . . 
Hultkrantz, Gunnar .......... 
Lindberg, Sam .............. 
Nilsson, N. G. .............. 
Nilsson, E. .................. 
Säfwenberg, Harry ...... . .. . 
Säfwenber,g, Björn o ••••••••• 

Precisions- Figur 
serier 

58 58 59 6 6 
57 57 57 
57 57 57 6 6 
58 58 59 6 6 

54 55 55 6 6 
55 55 57 

58 58 59 6 6 
57 58 60 
55 

59 60 60 6 6 
54 
54 54 54 6 6 
57 57 59 6 6 
55 55 58 
55 -
57 57 57 6 6 
57 57 57 
58 58 59 6 6 
58 58 60 6 6 
58 
58 
54 

54 54 55 6 6 

49 49 51 6 6 
51 51 46 6 6 
46 

51 
39 
38 47 51 5 6 
49 49 42 5 6 
46 
42 50 51 6 6 
42 48 
42 51 49 5 6 
46 55 38 5 6 

Meddelanden från 
idrottskommitten 

SERIETAVLINGARNA 

6 

6 
6 

6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 
(j 

6 

6 
6 

6 
6 

6 

6 
6 

som ägde rum under tiden 1-17 juni, hade på grund 
av det kalla vädret icke samlat så många deltagare, 
dock fler än i fjol. Resultaten blev för de bästa: 
Seniorer: 

l) H. Olheden (3 grenar) ........ 773 p. 
Yngre old boys: 

l) Sven Holman (9 grenar) ...... . . 2.272 p. 
2) Åke Bohlin (8 grenar) .......... 1.238 p. 

Aldre o"d boys: 
l) Sten Åhrberg (7 grenar) ... . .... 2.031 p. 

Veteraner: 
1) Ernst Löwenhielm (7 grenar) .... 951 p. 

Ad resspiåtar 

Föreningen håller på och lägger upp adressplåtar på 
medlemmarna för att underlätta adresskrivningen på 
våra meddelanden. Underrätta därför sekreteraren, 
civilingenjör Johan Magnjus, Tjädervägen 34, Brom
ma, om adressen ändrats, så att registret från början 
är så komplett som möjligt. 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften för 1955 saknar vi ännu från en 
del medlemmar. Föreningen hehöver den så väl. Tänk 
på det och skicka den genast! 

Riksskölden 

H. V. Johansson meddelar, att Riksskölden, trots 
den allmänna tillbakagång skyttet haft, kunnat öka 
deltagandet i 1955 års tävling med 45 skyttar. Gratu
lerar! Ett gott arbete ligger bakom, det vet vi. 

Utgånga vandringspriser 

En hel del av våra vandringspriser har gått ut i år 
- dock inte Jubileumsskölden. De flesta av dem kom
mer att ersättas antingen genom föreningens egen för
sorg eller genom minnesgoda donatorer. Vi får till
fälle återkomma härtill i nästa nummer av medlems
bladet. 

·:lIl1lllilllll!· 

. .1111111111111111'. 

Alby 1955. Brodin & Nybergs tryckeri 


