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Kallelse till ordinarie årsmöte 

Stockholms Amatör Förenings medlemmar 

kallal härmed till ordinarie årsmöte 

tisdagen den 19 mors 1974, kl. 18.45 

på KristirtehOYI Malmgård, Kriltinehovegolan 2 
111 29 STOCKHOLM 

(mitt emol Högalidskyrkan) 

för behandling av följande ärenden: 

1. Årsmötets stadgeenl iga utlysande; 
2. Val av två personer att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll; 
J, Styrelsens och de ständiga sektionernas berät

telser för det nästförfJu tn a !l.retj 
~. R~viso rerna3 berättelse .samt frligan om be~ 

viljande av ansvarsfrihet åt Styrelsen för dec 
gångna förvaltningså rer; 

5. Inkomst4 och utgiftsst:t.t för 1974: 
6. Fastställande av årsavgi ften för 1974, samt 

fö rslag om: 
a) ett bil ligare tryck på både program och 

tidning; 
b) att styrelsen U r bemyndigande att prova 

ett nytt tryck för utvärdering under kom
mande verksamhetslir; 

c) oförändrad å rsavgi ft dock med undantag 
av att klasserna 14-16 å r samt l betalar 
10 kronor i likhet med övriga medlemmar 
under 21 år. 

7. Val av ledamöter i föreningens styrelse: 
a) ordförande ...... .... ....... för l 1r 
b) vice ordförande .............. för 2 å r 
c) intendent ............ . . . . . .. för 2 lir 
d) ordförande j gevärssektionen ... för 2 ~r 
e) styrelseledamot . ... .......... för 2 år 
f) tre styrelsesu ppleanter ...... . . för 1 år 
g) vice ordförande i gevä rssektion en för 1 år 

h) vice o rdförande i pistolsektionen för l !ir 
i) vice ordförande i idronssektionen fö r 1 h 

8. Val av tvll revisorer för l lr samt suppleanter 
för dem: 

9. Val av tre ledamöter i valberedningen: 
10. Val av fem ledamöter imedal jnämnden ; 
1 t. Val av tvI representanter i Stockholms Skytte

fö rbund samt suppleanter för dem: 
12. Val aven representant i Stockholms PiSlO!

skyttekrets samt en suppleant för denne. 

Förtjönsttecken: 

Föreningens förtjänstmedalj i guld till major Benkt 
Everbed sam t tand läka re Georg Fredrikson. 

FÖ,.W;ugf:M ~jlvermedali ti ll folkskollärare Peter 
Rönnmark samt 

Föreningens jörtjänstdiplom tilt hr Göran Johans4 
son . 

Dessutom utdelas: 
Fem tiodrsmärke till apotekare Görsta Bjurling 
samt tjllgojemdrsmä,.ken till direktör Alex Blom
berg, veterinär Lars Holm samt arkitekt Carl 
Lejdström. 

Prisutdelning och supe : 

Omedelbart efter årsmötet sker prisutdelning, 
varefter klubbmästaren i Malmgllrdens trevliga 
matsal ordnar su pe best!ende av förrätt, varmrätt 
med öl eller vin samt kaffe till ett pris av 21:50. 

Anmälan: 

Anmälan om deltagande i supen göres senast 
måndagen den 18 mars, tel. 22 96 00, anko. 104. 
~r klubbmästaren inte inne 51 tala med han sek
reterare eller ring hem till klubbmästaren Eric 
Thor, tel. 41 1429 eller till vice klubbmästaren 
Göran Ingevall, tel. 291987 eller 670300. 

VALKOMNAI 
STYRELSEN 
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----~~~~~~~~~~~~~~~--

HANS MAJESTÄT 

Konung CARL XVI GUSTAF 
AMATORS HOGE BESKYDDARE 

En skriftlig framställning till den nye Konungen 
Carl XVI Gustaf har resulterat i att Hans Majestät 
Konung Carl XVI GHstal frln och med 1974 är 
vlr förenings Höge Btskyddare. 

Konungen var först mlttligt intresserad och de 
enskilda föreningar som Hu hans medgivande som 
beskyddare är inte många. Efter en genomläsning 
av Jonas Wz:rns förnämligt skrivna artikel om 
Gustaf VI Adolf och dennes intresse för vlr för-

IN MEMORIAM 
ERIC JENNEL 

H.n invalde. i föreningen lr 1915 f,l anmälan 
av fWku,ren och olympiamedaljören Enk Hellsten. 
Under Icke mindre än 41 Ir har han suttit 
i Amat6n nyroile .Isom ordinarie styrelseledamot, 
ka .. aförvaharc, .kj~tchef eller vice ordförande. 
Han var Kvan medlem av den kommhti, som pi 
trettiotalet omarbetade förenin~en, nadgar. Eric 
lenn.1 har .jälvf.lIet fltt förentngen, alla utmär· 
Kel,etC!cken och uuAK' tiU hodonledamot Ir 1962. 
Som IItt yttorllsar. tack (8r vhade (örtjti.n.ter 
UverlKrrmade, dn honom den miillniflka Gyuorp.· 
bUen, .om föttlilirtgenl (jj,lukyuar orövrat för 
alltid , 

Erlo Jenhel tepr"\lntlräde d." 14mla tiden 
i Amattlr, d~h t,lt-~ I Ama~ör, icke bl.on vll,le vara 
utan hin Vilr r. Bot fÖrmet än 81\ vanlla ulrom· 
o,h Iky",(~r.n ni, .n ,Id dl, lng,n kund. biL m,d· 
lem I (tlrlinlhllit1 litaT! jod;t re"korh;mondatloner. 
En tid ",k.1 d ",lnM' b'lyd'/o'fult. Inlti.tlv tog,. 
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ening, fanade Konungen sitt besult. 
Tyvärr lär vi väl inte kunna fl räkna med 

Konung Carl XVI Gustaf som aktiv medlem, 
vilket utan tvekan vore roligt och dessutom en 
förstärkning för oss. Att han kan skjuta bra, visade 
han vid Skolungdomens hästtävlingar under sin 
Sigtuna· tid. Hans poänger pI tio skott liggande 
lag bra nära de hundra. 

Eric Jennel sökte alltid bevara det värdefulla fr!n 
äld re tider och hUla vid liv den gamla amatör
andan . Men detta hindrade icke att han alltid var 
öppen för det som rörde sig i tiden. Det är inte 
utan att jag tänkte pi honom när jag hörde vit 
unge konung tillkännage sitt valsprlk. Eric Jenneb 
gärning i Amatör kan karaktämeraJ med orden: 
• för Amatör ; tjdtn~ . 

Det var emellertid icke endast skyttet Jom 
f5ngade hans intresse. När hemvärnet biladeJ var 
han bland de (örna som anmälde sig, Om man 
i deua tider flr använda det gamla honnönordct 
fosterländsk, si kan intet ord passa bättre än det 
för att karaktärisera hans gärning. 

En god kamrat, en rämldig och klok man 
en fin människa, IQm alltid tänkte, inn.n hJll 
han~lade. När han i styrelten tillkänna gav .in 
memng lyssnade alla uppmärklamt. 

Med hans bongAng har Amatör förlorat nlaol 

väsentligt. Med aktning och vBrdnad mlnna_ v! 
hans gärning. 

B. Enar G4rdtll 

S T OCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD -
STYRELSEBERÄTTELSE 

Stockholms Amatör Förenings styrelse 
får härmed ovgivo följande beröttelH över 

verksamhetsåret 1973: 

Under aret har föreningens Höge Beskyddare, 
Hans Majestät Gustaf VI Adolf av lidit. 

Medlemmar ur fö reningen deltog i pa raderingen 
med fö reningens fana begravningsdagen. 

En sk riftlig framställning till den nye Konungen 
Carl XVI Gustaf har resulterat i att Hans Majestät 
Konung Carl XVI Gustaf från och med 1974 är 
v~r förenings Höge Beskyddare. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1973 års 
utgang till 259, varv 4 hedersledamöter. Av dessa 
var 69 ständiga. Jämfört med föreg~ende år inne
bär detta en minskning med 15. Antalet under året 
nyinskrivna medlemmar utgjorde 16 st. I förhål 
lande till föregående ar utvisar detta en minskning. 

Styrelsen har under året utgjorts av major Benkt 
Everhed, ordförande; civ.ing. Johan Magnius, vice 
ordförande och kassaförvaltare; folkskollärare 
Peter Rönnmark, sekreterare; kamrer Ivar Sandin, 
intenden t; tjänsteman Hans Melander, ordförande 
i gevärssektionen; banktjänsteman Peter Bergström, 
ordförande i pistolsektionen ; försäljningschef Len
nart Ingevall, ordförande i idromsektionen; dis· 
triktschef Eric Thor, klubbmästare; övernelöjt
nant H.V. Johansson och tandläkare Georg Fred· 
rikson, styrelseledamöter utan särskild funktion ; 
kamrersassistent Göran Jngevall, banktjänsteman 
LennartPree och skomakare ErikSvensson styrelse-

. suppleanter. ' 
Revisorer har varit kamrer Nils Ostberg och 

köpman Conny Niring med skomakare Evert 
Svensson och civ. ing. Yngve Zachrisson som 
suppleanter. 

Föreningens sektioner 
hor varit 50mmansolto pÖ följande ~tt : 

Gevärssektionen: Hans Melander, ordförande; 
Erik Johansson, vice ordförande; Hans Melander, 
sekreterare; Rolf Oding, kpist-ledare samt övriga 
ledamöter Erik Svensson och Hannu Koho. 

Pistolsektionen: Peter Bergström, ordförande; 
Jan Calin , vice ordförande; Peter Bergström, sek
reterare; Georg Fredrikson och Lennart Sandstedt, 
ledamöter. 

Idroussektionen: Lennart Ingevall, ordförande; 
Bengt Torsmark, vice ordförande; Arne Rosen , 
sekreterare; Bengt Wilner och Gustav Westin 
ledamöter. 

Ungdomssektionen: Lennart Pree, ordförande; 
Benkt Everhed, vice ordförande; Göran Johans
SOn, sekreterare; Hannu Koho, kassör samt Len· 
nart Ingevall och Roger Hallberg, suppleanter. 

Riksskäldem tävlingskommiue: Ovemelöjtnant 
H.V. Johansson, civ.ing. Johan Magnius och major 
Benkt Everhed. 

Redaktör för medlemsbladet: Avd.chef Torsten 
Ni lsson. 

Representanter i Stockholms Skytteförbund: 
Benkt Everhed med Hans Melander som suppleant. 

Representanter i Stockholms Pistolskyttekrets: 
Peter Bergström med Jan Calin som suppleant. 

Föreningssammankomster: Föreningens lrsmöte 
hölls den 7 mars samt en klubbafton den 30 okt. 

Styrelsen har under ~ret haft 4 protokollförda 
sammanträden samt styrelsens arbetsutskott 2. 

Övningar och tävlingar har i huvudsak bedrivits 
i en lighet med programmet. Ett tjugotal skyttar 
ur föreningen deltog i Kvibergs Skytteförenings 
75-års;ubileum i maj m1lnad. Redogörelse hä rför 
har tidigare lämnats i medlemsbladet. 

Representantpriset har tilldelats Lenna rt Pree. 

Ekonomi och g3vor: För det ekonomiska resuJ
t at~t av föreningens verksamhet redogörs i bifogade 
«Vinst· och Förlusträkning_ samt «Balansräkn ing_. 

För att hjälpa upp föreningens ekonomi har 
även under år 1973 anordnats ett skinklotteri. 
Styrelsen ber att f1l framföra ett varmt tack till 
alla dem, som hjälpt till vid lottförsäl jningen
d~ särskilt till försä ljningschef Lennart Ingeva ll 
(1.500 lotter), distriktschef Eric Thor (1.200 lotter), 
kamrersassistent Göran Tngevall (1.000 lotter), hr 
Rolf Ingevall (300 lotter) samt till ' Erik och Evert 
Svensson, som ställt sin affär till förfogande för 
vinstutlämning. 

Föreningen har under aret f~tt mottaga ett antal 
gåvor bl. a. ett mausergevär, ett remingtongevär 
samt tre pistoler från civ,ing. Allan Mossberg, USA, 
en pistol Walther PP fr1ln hypoteksdirektör Robert 
Mossberg, Norrköping, 3 st. C-G·gevär frln Skytte
OS, ett luftgevär fdn Stockholms Idrottsförvalt· 
ning, 150:- till ett juniorgevär samt 150:· till inköp 
av pistol från direktör Bertil Swartling samt 100:· 
från jägmästare Enar Gardell, Kolsva. 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla, som 
med gåvor eller p1l annat sätt givit föreningen sitt 
stöd under det gångna året. 

StOckholm i januari 1974. 

Benkt Everhed 
ORDFORANDE 

Peter Rönnmark 
SEKRETERARE 
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Vinst- och Förlusträkning per 31/12 1973 

UTGIFTER, 
Medlemsblad, trycksaker 
Priser, märken, medaljer 
Banhyror 
Förbunds-, förenings-, lagavgifter 
Porto, transporter 
Materiel, licenser 
Uppvaktning, div. kostnader 
Arsmöte, Kvibergsresa 
Diopter till gevär 

3.000,-
1.348,45 
1.055,-

569,-
486,15 
12H5 
218,20 
537,-
522,-

Kronor 7.865 :55 

INKOMSTER, 
Medlemsavgifter 
Statsanslag 
Inkomst av lotteri 
Räntor 
Avkastning av Swartlings fond 
Annonser 
Glvor 
Arets underskott 

Utgående Balansräkning per 31/121973 

TlLLGANGAR, 
Vapen 
Ammunition 
Priser, märken, medaljer 
Bankräkningar 
Postgiro 
Fordringar 
KAPITAL KONTO: 

Arets underskott 
Balans, överskott 

34,72 

200,-
908,-

1.200,-
14.223,05 

50U5 
637,-

4,06 30,66 

SKULDER, 
Prisfonderna 
Till p riser disponibla medel 
Div. skulder 
Ständiga medlemmars konto 

3.275,_ 
959,_ 

1.879:_ 
646,90 
370:93 
200,_ 
500,_ 
3Hl 

Kronor 7.865 :55 

838,19 
838:07 

7.144,30 
8.880,_ 

Kronor 17.700:56 Kronor 17.700:56 

Föreningens fonder per 31 / 12 1973 

Avkcutning Skott Disponibla Aktie r Bonkräkninllor Boldä .. 

Bertil Sw:mlings fond .. 
Bertil Rönnm:uks fond .. 
Ernst löwenhielms pris!. 
Thor Fredborgs prisfond 
Hury Frimans prisfond 
Folke Fagrells prisfond .. 
A. v. Krusenstjernu prisf. 
F. O. Carlins prisfond ... 
Nils Peruons pri,fond ... 
Damernas prisfond ...... 
Kamtaternu prisfond ... 

INKOMSTER, 
Medlemsavgifter 
Statsanslag 
Lotteri 
Räntor 
S"'artlings fond 
Annonser 
Clvor 

Kronor 

607:03 
15):22 
195:87 
175:97 
116 :66 
13):06 
24:58 
69:22 
69:22 
83:20 
79:97 

1.708: 

meeter 
236: 10 370:93 10.006:- 167:44 

59:90 93:32 3.005:- 31 :94 
71 :40 124 :47 1.876:- 74:l6 
6):55 112:42 1.684:- 109:90 
44:95 71 :71 2.)16:- 246:-
50:90 82: J6 l.4)0:- 71 :58 

9:90 14:68 465:- 60:75 
25:15 44:07 835:- 30:94 
25: 15 44:07 835:- 30:94 
31 :25 51 :95 990:- 13:20 
30:75 49:22 960:- 1:14 

649: 1.059: 24.402: 838:19 

Budget 1974 

~.2oo ,-
900,-

2.000,-
550,-
400,-
300,-
300,-

Krottor -.- 7.650:-

UTGIFTER, 
Medlemsblad, program 
Priser, märken 
Banhyror 
Förbunds-, lagavgifter 
Porto 
Uppvaktning, div. kostader 
Materiel, licenser 
U nderhlll av vapen 
Oförutsett 

'tärde 
10.173:44 
3.036:94 
1.950:)6 
1.7'H:90 
2.562:-
!.SOl :58 

525:75 
865:94 
865:94 

1.00):20 
961 :14 

25.240 :19 

2.500,-
1.500,-
1.100,-

600,-
550,-
300,-
400:-
500:-
200:-:: 

Krobat 7.6.501-: 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 
----~~~~~~~~----------------

GEVÄRSSEKTIONENS 
berättelse för år 1973 

Sektionen har under 1973 haft följande $CImmansöttnin9 : 

Sk;utchef: 
Vice skjulchef: 
Sekreterare: 
K-pistledare: 
Ledamöter: 

Hans Melander 
Erik Johansson 
Skjutchefen 
Rolf Oding 
Erik Svensson 
Hannu Koho 

Träningar och tävlingar 
har i:igt rum pli Stnra Skuggans skjutbanor 

i enlighet med programmet 

Under det g3.ngna året har ett Stort antal fram
gångar kunnat noteras, b3.de i fält- och banskytte. 
Den nya serieberäkningen i fältskytteserien tycks 
passa våra jämna lagskyttar perfekt, som .med hela 
femton poäng före närmaste lag vann dlv. 2 och 
därmed tog steget upp till ettan igen. 

Bland övriga lagframgångar i fältskytte märks 
seger i huvudlagtävlingen vid förbundsrnäster
skapet, samt segrar och inteckningar i Skarp 8:s 
och örebro läns skfb. vandringspriser vid sommar
fältskjutningen. 

Individuellt har Per Naumburg lyckats bäst med 
tre segrar i klass Vet. Y., en andra plats i veteran
mästerskapet samt ännu en DN-pokal. 

Banskyttarna hade sin Stora tävling mot Kviberg 
i Göteborg, där glädjande nog ett stOrt antal 
amatörer ställde upp, vilket tyd ligen inte hjälpte 
då Kvibergarna vann lagtävlingen med 1.460-
-1.230 . 

Bättre gick det i serietävlingen, där laget vann 
div. 4. I tävlingen om V. H. Granbergs Vpr. kom 
laget tvb efter Bromma-Vällingby. . 

Att föreningens satsning på en ungdomssektIon 
var riktig, det visade Lennart Pree då han f!1y~ket 
överlägset och överraskande blev förbundets JUhlor
mästare samt vann klass 4 i förbundstävlingen. 

För verksamheten i övrigt 
hänvisos till nedans,öend. uppställning 

Antal aktiva: 
Klass 14-15 le O 
1 84 
2 4 
3 3 
4 8 
Vet. 12 
5 5 
Enbart K-pist 6 
Summa aktiva 122 
Anslagsberättigade 121 
Därav K-pist 6 

Antal protokollförda skott gevär 
Varav vid fältskjutningar 
Antal protokollförda skott K-pist 

12.339 
3.992 
2.350 

FÖRTECKNING 
över under året erövrode utmärkelsetecken 

Skyttemärken: 
BRONS: Roger Hallberg, Per-Arne Swälas 
GULD: Hannu Koho 

Artalsmärken: 
Li\GRE I BRONS: Rolf Ingevall 
HOGRE I BRONS: Hans Melander 
l:a ST ' i\RNAN: Nils Friman, Evert Svensson 
5:e STJÄRNAN: Yngve Zachrisson 

Kompetens för årtalsmärken: 
LÄGRE I BRONS: Lennart Pree (1) 
LÄGRE I SILVER: Göran Ingevall (2), Lennart 

Ingevall (2) 
LÄGRE I GULD: Erik R islund (1), J onas W:crn 

(2) 

Artalsstjärnor: 
l:a STJÄRNAN: Erik Svensson (1), Benkt Ever-

hed (2), Conny Niring (2) 
2:a STJÄRNAN: Johan Magnius (4) 
5:e STJÄRNAN: H. V. Johansson (4) 

Fältskyttemärken: 
SILVER: Göran Johansson 
GULD: Lennart Pret 
HöG~ I BRONS: Per Naumburg, Johan Mag-

mus 

Kompetens för årtalsmärken: 
L;A;.GRE I SILVER: Hans Melander (I), Nils 

Naumburg (1) 
HOGRE I BRONS, Benkt Everhed (I), Erik 

Svensson (2) 

Automatvapen: 
BRONS: Bertil Stahre, Lars Högbom 

Kompetens för årtalsmärken: 
LÄGRE I BRONS: Sven Ekelund (2), Erik Jo

hansson (2) 
LÄGRE I SILVER: Per-Ola Kraft (2) 
HöGRE I BRONS: Harry Tri.ischel (1), Gunne 

Birke (1), Bertil Eriksson (2) 
HöGRE I SILVER: Conny Niring (1) 
l:a STJÄRNAN: Erik Svensson (1), Evert Svens-

son (1) 

Fältskyttemärken automatvapen: 
SILVER: Per-Ola Kraft 
LÄGRE I SILVER: Erik Svensson 

Tvågrensmärken: 
LÄGRE I BRONS: Arne 5mbert 

Kompetens: 
LAGRE I BRONS: Bertil Eriksson (2), Per-Ola 

Kraft (2) 

Mästarmärken: 
GULD: Hans Melander (1). 



STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

J. 

2. 
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4. 

Vandringspriser 
och hederspriser 

Jonas Wd'rns Vpr. 
Benkt Everhed 133 P 

Vandringspris kl. .s 
Benkt Everhed pis 5 

Vandringspris kl. 4 
Lennart Ingevall pis 4 

Vandringspris Vet. 
Johan Magnius pis 3 

J. Vpr. stJmde kl. .5 
H. V. Johansson 141 p 

6. Vpr . stJende övriga 
Lennart Pree 104 p 

7. Harry Frimam Vpr. 
Sven Diedrichs 

10. Bertil Rönnmarks minne 
Benkt Everhed 302 p 

II . Overstyreluns Jubileums1!0kal 
Benkt Everhed (för alltid) 

12. Vandringspris för kl. 2-5 
Hans Melander 

J J. Riksskytteskdien 1970 
Hans Melander 10 p 
Erik Svensson 9 
Hannu Koho 8 
S. Atterberg 7 
Benkt Everhed 6 

J4. Juniorbägaren J970 
Hannu Koho 3p 
Lennart Pree 2 

2/. Vandringsskölden 
Per Naumburg 83 tr 

22. Fältskyttepris av år 1968 
Per Naumburg 105 tr 

22. ÖVriga vpr. i fältskjutning 
Kl. 5: Hans Melander pis 4 
Kl. 4-vet.: P. Naumburg pis 4 
Kl. 3: Lennart Pree pis ... 

3 J. Folke F ageJls minne 
Benkt Everhed 
Hpr. Erik Svensson 

JJ. Damernas pris . 
Lennart Prce 

36. Kamratpriset 
Erik Svensson 
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37. B~rtil Swartlings juniorgevär 

38. Träningstävlingen om Johan Magnius skedaT 

Vpr. kl. J: Benkt Everhed 
Vpr. kl. 4 o. vet.: Lennart Pree 
Vpr. kl. 3: ---
Vpr. kl. 2: Lennart Pree (för alltid) 

39. Serietävling 25 skott liggande 

40. FältskytteprIs 

pis 2 
pIs 2 

pis 2 

Erik Svensson, Per Naumburg, Lennart Peee, 
Hans Melander, Benkt Everhed, H. V. Johans
son, Johan Magnius 

41. Fältskytteskedar för kl. F l-F J 
Lennart Pree, Göran Johansson, Per-Arne 
Swälas, Hannu Koho 

45. Hpr. i fältskjutning för kl. F l-F2 
Göran Johansson 

51. Vpr. i K-pist 
Rolf Oding 

52. Hpr. i K-pist 

Riksskyttemedalj: 
Silver: Lennart Pree 

Seriemedaljer 

BANSKJUTNING: 

Brom: Lennart Pree 

FÄLTSKJUTNING: 

Brom: Lennart 

Föreningsmästare: 
Bamkjutning: 
Fältskjutning: 
K-pist: 

Pree 

Erik Svensson 
Per Naumburg 
Erik Svensson 

Rönninge den 17 januari 197'" 

Ham Melander 
SEKRETIRARE 

NYA MEDLEMMAR 
f oljonde nyo medlemmcrr hor 'lid de tri senoste _ryrel_ 

s-ammonttådeno inyolts iforeningin: 

Arne Sjöberg, Johanneshov; Per-Olof Blo,?berg, 
Sollentuna' Per Orehag, Skärholmen; Knstofer 
Dan-Berg~an Stockholm; Nils-Ake Granath, 
Stockholm: J~n Uddenfeldt- Åhrberg, Stockho~~i 
Lars-Erik Grenholm, Bromma och Svante Hog
stadius, Stockholm. l 

Vi hälsar dem välkomna och hoppas de skal 
trivas i Stockholms Amatör Förening. 

STOCKHOLMS AMATOR FORENJNGS MEDLEMSBLAD 

Pistolskyttesektionens 
årsberättelse 1973 

Sektionln hor under 1973 hoft foljonde sammonsättning : 

Pistolskjutchef: 
Vice pistolskjutchef: 
Materialförvaltare: 
Kassaförvaltare: 

Peter Bergström 
Jan Calin 
Georg Fredrikson 
Lennart Sandstedt 

Antalet till Svenska Pistolskytteförbundet redo
visa de aktjya skyttar var 17 stycken. 

AY dMsa hor folionde "'IIgJort proy for märken: 

Högre örtol_märket mitd 1:0 .tjärnon 3:. öret: 
Harry Friman. 

Högre örtolsmätket I guld med 3 ,tjärnar 1:0 öret: 
Nils Friman. 

Högre örtalsmätket I guld 2 stjärnor 3:e örlt: 
Sten Norström. 

lögre örtalsmätklt 2'0 öret, 
Peter Bergström. 

lOgrl örtoismärke' 1:0 öret: 
Erik Rislund. 

Pi1tolJkyttemärket i guld: 

Jörgen Lundström. 

Pi110lskyttemärbt i silYlr: 

Lennart Pree, Lars Uh iander, och örjan Kämpe. 
Pi1tol ,kyttemärket i brons: 

Nils Nylen och Karl Gustav Friman. 

Under året har följande tävlingar genomförts: 

DRAKENBERGS VANDRINGSPRIS 
Om priset tävlas 7 gånger. 

Ställningen efter 1973 år. täYling är: 

1967 r. Sandstedt 1968 B. Aquilon 
1969 B. Aquilon 1970 (Ingen tävling) 
1971 N. Friman 1972 N. Friman 
1973 N. Friman 

Poängpris i pistolskjutning 
av år 1970 

Den aktuella ställningen enligt nedan: ....... 
Georg Fredrikson 5 
Sten Norström 5 
Harry Friman 4 
Lennart Sandstedt ... 
Jörgen Lundström 3 
Peter Bergström 2 
Christer Nirling 2 
Dag Almstedt 1 
Carl Axel Ljung 1 
Lennart Pree 1 

Georg Fredriksons Vandringspris 
av år 1967 

Tre inteckningar fordras för att få priset för alltid. 

Ställningen enligt nedon: 

1967 I. Sandstedt 1968 J. Sandstedt 
1969 L Falk 1970 M. Forsgren 
1971 G. Fredrikson 1972 L Sandstedt 
1973 (Ingen tävling) 

PISTOLPOKALEN 

1969 l. Sandstedt 

1971 N. Friman 

1973 N. Friman 

1970 (Ingen tävling) 

1972 N. Friman 

Under skytteåret 1973 har felaktigheter uppsIltt 
med föreningens skjuttider pi Grimstabanan. Trots 
löften om vissa bestämda tävlingstider kunde en 
del tävlingar inte genomföras. Detta _ får VI 

hoppas - skall inte upprepas under 1974. 

Bromma i januari 1974 

Peter B~rgström 
PISTOLSKJUTCHEF 

Tack, BENKT EVERHED 

Stockholms Amatör Förening gör i vår en svår 
förlust. Vlr ordförande Benkt Everhcd flyttar 
frln Stockholm till östergötland och byter därmed 
av lättförståeliga skäl förening. 

Vi tackar Benkt för det arbete han nedlagt för 
Amatör s1väl som aktiv som ledare och önskar 
honom lycka till i fortsättningen. Att han har sitt 
hjärta kvar i Amatör tror vi oss veta. 

Benkt Everhed kom till oss frln Rosersbergs 
skytteförening, vilken han representerade under 
sin tid pl skjutSkolan. Att vi fln en duktig skytt 
så väl pi bana som pi fältskyttesOg visste vi. 
Snart nog stod det ocksl klart att vi fltt en ledare 
av format. 

Genom sitt dagliga arbete som sekreterare 
i Skytteförbundens överstyrelse har han kom
mit i kontakt med «rörelsen.. som fl andra 
au även OS gör en stor förlust är ingen hemlighet. 

Vid lrsmötet den 19 mars kommer Benkt 
Everhed att tilldelas föreningens förtjänstmedalj 
i guld. 

7 
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Kallelse till 
ÅRSMöTE 

MedlemmClrftO i 

Stockholms Amatör Förenings 
Ungdomssektio~ f~r s~ytte 

kollos härmed hU arvnote 

tisdagen den 19 mars 1974,. kl. 18.30 
i Kristinehoys Malmgard 

Kristinehoysgaton 2 
117 29 STOCKHOLM 

{mill emol Högalid,kyrkon) 

PROGRAM 
1 Ärenden vid anmälet: .. .. 

. a) Val av ordf~rand~ och .~ekreterare for motet 
b) Val av tvl Justeringsman .. 
e) Föredragning av sty~elsens beratt~lse och 
d) Föredragning av revisorernas berauelse 

fråga om ansvarsfrihet för sty relse," 
e) Val av ordförande i Ungdoms.~ektlonen 
f) Val av övriga styrelseledamoter och sup-

pleanter I 'II f" 
g) Val av ombud jämte supp eant tI or-

bundets ungdomslr~möte . 
h) Val av ledamöter ul! valberednmgen 

i) Ovriga ärenden. 

2 Prisutdelning: l ' . h d 
. Efter årsmötet sker prisutde DIng I uvu e· 

f·· . g"n va,efte r klubbmästaren ordnar sup. orenlO .. , . . ) 
Kostnad 15 kr. (subventionerat pm. 

STYREl SEN 

UNGDOMSSEKTIONENS 
ÅRSBERÄTTELSE 1973 

d '973 haft följande sornrntlnsiittnlng: Sektionen hor I,In er 

Ordförande: Lennart Pree 
Vice ordförande: Benkt Everhed 
Kassör: Hannu Koho 
Stkrtterare: Göran Johansson Il 
Ledamöter: Roger H allberg o. Lennart Ingev: . 

1973 blev ett bra skytteår. Nästan ~~Ia tav· 
lingar kunde genomföras . .o~k efi. Ikf~ev:::k~P~! 
under höstsäsongen, då VI mte IC on 
några banor. p 

Ungdomsmästart i fältskyttt: Lennart Th· 
Ungdomsmästart i banskyttt: Han!1u Ko d'. 
Hannu erövrade därmed för ~1It1d v.~n rIngs-

priset i banskytte. Nytt pris kommer att sattas upp, 
dl med förändrade regler. f" l 

Under lret har vi fltt fram en fäluk.ytte orm g,a 
som under de fl tillfällen han tävlat mte kom.~rt 
.. re än 5. femte plats. Det är Per-Arne Swa aS :h' han tlvtar i klass P 1. Om ytterligare resultat 

kan läsas i resulfatbörsen nr 2 / 1973. 

Stockhohrt i februari 1974. 

• 

Ltnnart Pite 
Ql\tifORANDE. 

IDROTTSSEKTIONENS 
ÅRSBERÄTTELSE 1973 

Vädrets makter har inte varit <?ss n~dj~a ,under 
verksamhetsåret 1973. Ingen snö !I~l skldtavllngen, 
som därför blev inställd, samt blaslgt och kall.t på 
höstorienteringen. Trots detta. ~onstaterar VI .~tt 
ännu högre deltagarantal än tidigare pi alla tav-
lingar, vilket är glädjande. . ' 

1973 års tävlingsresultat har redo~lsatS I med-
lemsblad nr 2 / 73. I sammandrag enligt nedan 

Arets mästare i klass open och handicap: 
Vdroritnteringtn: R. Torsmark och A.Blomberg. 
Strietävlingen: N. Priman. .. 
Höstorienteringen: T. Akerstrom o. A. Blomberg. 
Tiokampen: B. Wilner. 
Vi tackar funktionärerna för .~o~ hjälp och 

hälsar alla välkom na t ill 1974 år tavhngar. 
IDl\OTISSEKTIONEN 

Lennart IngevaU 
ORDFORANDE 

RIKSSKÖlDEN 1973 
Rikssköldens tävlingskommitt8 

får hiirmed avgiva föliande redogörelse tör 
verksamhetsåret 1973. 

Da endast 10 dagar förflutit sedan t.ä~.lingen 
avslutades, kan en fullständig redogörelse ej lamnas. 
1. Tävlingskommitten 
Tävlingskommiuen har under aret bestått 3V 

Hrr B. Everhed, ]. Magnius och H. V. johans~n 
med den sistnämnde såsom sekreterare och kassor. 
2. Tävlingens genomfö~ande . .. 
Den 53:e ri ksskyttetävlmgen om R,~sskolden har 
~enomförtS under tiden den 25 au~ustl-2 s.~pte~ber 
1973. I tävlingen har det deltagit 172 fo~enm~ar 
med 1.057 skyttar. Detta innebär en mmsknlng 
mot fjo låret med 28 föreningar och 181 skyttar. 
Av de hitintills inkomna och kontrollerade re~.ul. 
taten har i grupptävlingen rapporter~.ts 399 p~ang 
från Arvika och Tuna~er~. Dock ar att marka. 
att Arvika ännu ej sänt ffi sma tavlor och Tunaberg 
har ett par tvivelaktiga kantsk~~t. 
Individuell segrare i klass 5 ar Olle johansson, 
Tunaberg med 141 poäng, vilket är nytt rekord, 
sedan tävlingen började genomföras efter de 
grunder som gäller nu. 

3. övrigt . k't 
Deltagandetitävlingen har,som synes,ånyo sJun I: 
Liksom tidigare år är d~ltagandet f~.ln ~tock~olm;r 
föreningarna mycket ~mga. Anm.arknmgsvar! 3 
att frln Amatörförentngen har I lr deltagl\ 
skyttar. Att intresset för föreningens .. egen rl s
skyttetävling är så dåligt, mlste ~et for ~en sd~ 
skall arbeta med täv lingen anses hapnadsvackan . 

T yresö den 13 september 1973 
H. V. Johansson 

SEKRETERARE 
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Så var det då 
För 25 år sedan hade vi en livaktig sponskytte

sektion som var speciellt framgångsrik pI. arme· 
gevärssidan. Vid Stockholms D M belade Nils 
Naumburg och Bertil Rönnmark platserna 2 och 3 
med respektingivande 523 resp. 517 poäng och vid 
serietävlingen bland landets alla föreningar kom 
Amatör p3. 13:e plats trots att lagsammansättning. 
en var sådan att vi inte hade möjlighet att starta 
med vårt starkaste lag. Vi hade flera A-klassare, 
men endast en fick ingå i serielaget. 14 skyttar 
från Amatör genomförde serietävlingen, som om
fattade en kvartsmatch per m~nad under som· 
maren. 

Ii. V. johansson sköt samma år t ill sig en DN
pokal i fältskytte och i spegeln över märkes
skyttarna låg H. V. i topp med tre bortskjutna 
poäng av 240. 

Medlemsbladet rörtäUer: 
... under t iden hade Pappa Friman för ett ögon

blick släppt sonen Nisse ur sikte, med påföljd att 
lille Nisse, efter flera timmars fruk tlöst sökande på 
egen hand fick utgå. Ännu har han inte lärt sig 
pappans försiktiga och metodiska kliv mellan 
skärmarna ... 

Detta gä llde höstorienteringen, som vanns av 
Allan Gyllander. Nisse Friman lärde sig orien
reringens svåra konst snabbt och har under årens 
lopp vunnit ett antal orienteringstävlingar inom 
Amatör utan pappa Harrys hjälp. 

PI den tiden hade vi ~n egen vårutfärd med 
mäs~rskap i fältskytte som huvudnummer. Inte 
mindre än 47 medlemmar mötte upp 1948, mlnga 
med barn och blomma, som det hette i -bladet ... 
Yngve Zachrisson vann mästerskapet före Wille 
Hjukström, H. V. Johansson och N.S. Nilsson. 

I kamp med elva andra föreningar vann 
Amatör Skuggans Pokal och tog en tredje och sista 
inteckning i vandringspriset. 

Bröderna Per och Nils Naumburg belade tredje 
och fjärde platserna i klass 5 i Stockholms-Tid
ningens riksskytte med 247 p. var. Laget, som 
var ett av favoritlagen, kom bort från en tätplats 
då en av skyttarna hade en svart dag. 35 man 
frln Amatör deltog i tävlingen. H ur många var 
vi i 1973 års SvD-riksskytte? 

Trion Bertil Rönnmark, H. V. j ohansson och 
Erling Reinius sköt hem Riksskölden till Amatör, 
vilket på ett alldeles sä rskilt sätt miste ha glatt 
Rikssköldens skapare Tönnes Björkman, som 
genomled många dagar och nätter in nan tavel. 
kontrollen va r klar. I poäng blev vi slagna av 
linköping, men det var deras andralag och be· 
stämmelsen sa att fö r att få en inteckning i R iks· 
skölden så måste det handla om en förenings första 
Ia.g. Så Linköping kom ur räkningen på grund av 
en i skrivarens tycke mycket underlig bestämmelse. 

Veckan efter Riksskölden kom en ny framgång. 
Amatör vann lagtävlingen i förbundet. Etling 
Rein ius, som det året hade ett stort I r, kom p3. 
andra plats i mästerskapet. Han hade tidigare 
blivit mästare inom Amatör och därtill också 
Professor. 

VI GRATULERAR 
1975 firar Amatör 85-årsjubileum. Samma år 

får vi landets, förmodligen, första förenings. 
anslutna hundraåring. överste BtrtiL a/ Buren, som 
väl tillhört vår förening så långt tillbaka han kan 
minnas, han är nämligen född den 18/ 10 1875 och 
därmed femton år äldre än föreningen. 

Under innevarande år har vi en antal 60·, 70·, 
?5., 80- och. 90·årin,gar att hylla, men märkligt nog 
lOgen 50.ånng om Peter Rönnmarks register talar 
sanning. Blir någon 50-årig amatör bortglömd, så 
är detta en fadäs av registret, som annars är ett 
litet mästerverk. 

Medlemsbladet är blde ett steg före och ett steg 
efter då det säger: Har Den Äran till 

90.åringarna 
D.ir: Berndt Forsgren,. PrästtOrps gård, Tungelsta; 
Clvmg. Gunnar Chawllon·Winberg, Floragatan 10, 

Stockholm. 

80·åringarna 
Hypoteksdir. Robert Mossberg, Tunnbindarg. 14. 

Norrköping; 
Dir. CarL Falk, Petersbergsvägen 2, Hägersten; 
Tullöverkontrollör Gunnar Hultkrantz, Roslags. 

gatan 8, Stockholm. 

75-åringarna 
Professor Folke Odqvist, Torstenssonsgatan 7 D, 

Djursholm; 
Förs. tjänsteman Nils Påhlman, Ritarvägen 24, 

Bromma; 
Bankdirektör Marcus Wallenberg, Bl:1.sieholms

torg 1 l, StOckholm; 
Apotekare Gösta Djur/ing, Lillskogsvägen 12, Salt

sjöbaden; 
Tandläkare Olov Holmberg, Drottninggatan 73 A, 

Stockholm; 
Jägmästare Einar Magnusson, Atterbomsvägen 30, 

Stockholm; 
Kapten Nils Nylen, Köpmangatan 7, Stockholm. 

70-åringarna 
Dri . 010/ Hult, WivalJiusgatan 19, Stockholm; 
Adv. G. A. Rising, Kronobergsgatan 27, Stock

holm; 
Byriingenjör Ivar TengvaLJ, Mirabellabackan 18, 

Väl lingby; 
Civilingenjör Curt HullsIröm, Norregatan 4 B, 

Malmö; 
Bankkamrer Gösta Wijkström, Johan Baners väg l l, 

Stocksund. 
60-åringarna 

Byggnadssnickare Sven Berzz, Sveavägen 55, Stock
holm; 

Ingenjör Tryggve Gusta/sson, Strindbergsgatan 41 , 
Stockholm; 

Ingenjör OUt Lö/mark, Gyllenstiemsgatan 4, 
Stockholm; 

Herr Charles Svärdholm, Borensv. 1, Johanneshov; 
Direktör Bengt Therm.enius, Eklundavägen 43 A, 

tJrebro; 
Kamrer Nils Östberg, Ornsbergsv. 39, Tullinge. 
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MINNET A V EN SKYTT 

Svenska Sportskytteförbundets konsulent, gamle 
världsmästaren i gevärsskytte och landets kanske 
genom tiderna främste allroundskytt, Walther 
Fröstell är en flitig man med pennan ocksl. 
Fröstell skriver bra och medryckande. I nummer 
12 / 1973 av tidningen ,.sportskytten- har han en 
artikel som han kallt ... Minnet aven skyn_ och 
som handlar om vår egen världsmästare Bertil 
Rönnmark. Med författarens medgivande ltcrger 
vi här nedan artikeln i sin helhet. 

(>.> 

BERTIL RöNNMARK 
EN SKYTTETS GENTLEMAN 

FÖnD 1905, DÖD 196'7. 

IOS GULD 

5 VM GULD OCH DlVERSE ENKLARE VALÖRER 

När man läser om ungdomens bravader och ser 
resultatgränserna flyttas högre och högre upp, glr 
man gärna tillbaka med tanken en aning för att 
jämföra skyttar och utrustning. 

Det är da främst OS- och VM-segrare som faller 
en i minnet och speciellt sådana, som man själv 
träffat och har ett personligt minne av. 

I en tidigare artikel har jag skildrat Olle Eriks
son, svenskt skyttes störste kämpe - i varje fall till 
kroppsstorleken. I andens storhet hade han en jäm
like för att inte säga överman i Bertil Rönnmark. 
Bertil var ett mönster av självdisciplin. Han ana
lyserade sig själv och materielen. Han visste vilken 
prestanda materielen hade och vad som fordrades 
av skytten för att det skulle bli resultat. 

Det skulle inte förvåna, om det var han som 
uppfann satsen: Det finns inga ddliga bössor, bara 

. ddliga skyttar. Men här nödgas vi kanske i så fall 
likt en annan historieskrivare konstatera, att han 
i sin fosterländska iver tagit miste. 

Vad sägs om att relativt otränad komma ut till 
Skuggan i hatt och skytteuniform med ett gevär 
m/38 för att ställa upp i SM och bli 4:e man på 
521 p. Då har man inga tvivel beträffande ma
terielen. Ingen då levande svensk och ingen nu 
heller, tror jag, skulle gjort om det. Bertil hävdade 
att m / 38 inte var så dllig, som folk ansåg eller så 
mycket sämre än 01 / 96 och vid en i Huskvarna 
senare etablerad jämförelseskjutning me~ ett lO-tal 
av landets bästa skyttar, visade sig det att han fick 
rätt. Skillnaden var ytterst liten. 

B~rtil var tiU yrket .åpotekare med studier bl. a, 
i USA1 l!ngläd och Schweiz. I yrket var han lika 

tO 

skicklig som i sin hobby, det gällde mikronoggrann_ 
h.et ~ båda fallen och till skillnad mot många av 
sm t~~S .stors.~yttar .. satte han yr~et fr:tmför hobbyn. 

Nar Jag larde kanna honom 1 början av 40-talet 
~ade h:tn redan de bästa skytteåren bakom sig. De 
Inföll I slutet av 20- och början av 3D-talen. Det 
fanns inga kurser . och instruktörer på den tiden. 
Det man kunde, fIck man lära sig själv genom att 
ex.perimentera och spionera på andra. Men en liv
lig diskussion förekom alltid och en utomordentligt 
J!;od anda och ett gott kamratskap rådde i sky tte
leden. 

~er~i l var den fulländ,!-de gentlemannen. Han 
skot \ hatt och skyneuOlform (kavaj) och utan 
han~ske. Alltid glad och hjäpsam mot oss yngre 
noviser. H an hade en förlösande, respektlös torr
hum?r, S?m till~ammans med hans litet släpiga 
blekmgedIalekt gjorde hans tal fängslande. 

.En händelse, .som särskilt etsat sig fast i mitt 
minne, daterar sIg september 1943. Gränserna var 
fortfarande stängda under andra världskriget 
men K A Larsson, som hade tentaklarna ute, had; 
lyckats ordna med en postmatch mot Schweiz och 
en mot Finla~d. Blda gällde 10 -mannalag på 
300 m med fmt gevär och a rmegevär. Hålsiktet 
var ännu inte i bruk på m / 96 men väl SM-siktet 
s?m sattes in i öppningen i siktramen och mÖjlig: 
gjorde en steglös korrektion i höjd från 100-600 m 
men i sidled fick man bearbeta kornet med ham~ 
mare eller kornskruv. Jag hade f:ttt förtroendet 
att vara med i båda dessa lag med armegevär. 

Den första tävliLl~en var min 3:e och den andra 
min 4:e halvmatch i livet. Bertil deltog b~de med 
fritt gevär och armegevär. Han höll svenska 
rekorden i knästående med båda vapnen. Dessutom 
ha~e han rekordet i liggande fritt gevär. Olle 
Eriksson höll rekorden i stående. Kurt Johansson 
hade ännu inte börjat sin rekordslakt på allvar. 
181 resp. 172 var armegevärsrekorden i knä och 
stå. Båda ~n~ågs ouppnåeliga för en vanlig dödlig. 

Det var I fmnkampen det hände. Jag var i form. 
Lösa muskler, sug i händerna, riklig salivavsöndring 
och en het vilja att träffa tian. Men det blev bara 
181 i liggande, 3-5 p. sämre än de bästa kamraterna 
hade. Jag blev orolig, men litade i alla fall till stå 
och knä. 90.82 = 172 blev det i st3.. Det var 
samma som Olles rekord, men det visste jag inte da. 
Jag orkade inte räkna ihop resultatet. Jag hör~e 
ett mummel bakom mig och trodde att jag skjUtit 
bort mig och laget. Nu gällde det Sveriges ära. 
Ett anständigt knäresultat, så borde jag kunna 
fylla min plats i laget. 

Bössan ville. Den kröp till axeln som en ung 
brud och stannade. Det var bara att dra rakt 
bakåt i avtryckaren, så kom 9-10-or. J ag har 
kanske sagt det förr, men något så underbart so,m 
knästående finns inte. Det blev 182 och BertIls 
rekord var utraderat. 534 och 4 poäng över världs
rekord och det blev det sammanlagt. 
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. Jag låg 10 p. före närmaste man, som var en 
fmne. Jag svavade på skyar. 

Prisutdelnin~en ägde rum på «Bl! Porten_ i när
v~ro av. bl. a. finske ambassadören, som hade varit 
v~~tne ~lil at~ allt gått rätt till. Svenske ambassa
doren l Helsl~fors k,?Uade finnarna och resultaten 
utbyttes p! diplomatisk väg. 

.. Nu kunde r;aan tänkt sig att Bertil varit gramse 
fo r att han .mlsta~ rekordet, men si var inte fallet. 
Han tog .. mlg aVSIdes,. gratulerade och gav mig ett 
?rd ~l vagen: -Nu mm käre vän är du riktigt uppe 
! smo~~t ... Men nu gäller det att ta det lugnt och 
I ~~e forha~as .. Det är väl sörjt för att inga träd 
vaxer upp I h~.mlen. Du har inget saldo av det här 
resultat~t. Nasta glng lun börjar skjuta står do 
p! nolltgen._ - Det var kungsord sagda pi allvar 
av en man med erfa renhet. jag fick en tir i ögon
vr!n och f~~n de~ stunden var Bertil min store
b,ror,. som lag alltid betraktade med vördnad och 
tillgivenhet. 

Li~.t ~ängre fram på 40-talet, när de riktiga 
~-tavhngarna åter togs upp, hade Bertil blivit 
f~r gammal ~tt vara med i leken pi allvar, men 
forbun~s1ednmgen en.~a~erade honom alltid pi 
skyttelagren att tala tavlingspsykologi och det va 
~tt ämne so~ han lärt på skjutplatsen. Det va~ 
Inte spekulationer och antaganden utan faktiska 
e,xem.p'e1, som kunde analyseras och omsättas på 
sIg sJ alv. 

Specialist i knästående och liggande 

Knäs~~ende var hans specialitet. Ingen svensk 
kunde tavl~. med honom i denna ställning, när han 
v~r som bast. Han höll både de svenska och 
varld~~ekorden. Han hade en makalös förmåga 
a.~t vaxa med uppgiften. H ans koncentrations-

hformåg~ var fenomenal. Hans skjutställning var 
~lt ohk dagens storfräsare, Den var sa fram

h.anga~.de att om ma',l tog en bild av honom ovan
för ~naet skulle d~t t,lka gärna kunnat vara en bild 
~v .?verkroppen 1 !tggande. Men han hade sug 
I handerna och påhäng mot bakkappan kunde 
slappna av och sitta blick stilla. ' 

Han var en god läromästare. Man behövde bara 
se pi hon~m, när d~t verkligen gällde, si upplevde 
man en kansla av lOre kraft och samling. Denna 
:lnan,le.nde konce.~trationsförmlga gjorde även ut-

f 
~g I liggande, dar han Var en av världens absolut 
rämna. 

FörhAllandevis Ival i stående 
f Hans klen~ kroppsbyggnad var inte tillräcklig 
"ör att h.an. aven ,kulle orka med stiende. Han 
annade 11& mte !t. fysisk träning utöver spauerh er ~.ykeltu:ern~ ull skj~tban"n. ViucrJigen hade 

ond la.tu. ,frtgevar, det Illta ett Fm / 36 i oriJinal 
mo .ärsklld bakkappa och handstöd. Det sIg ut 
10m ett salongsgevär i jämförelse med Olle Eriks
'On. 9,5 kg kanon. Geväret va r bra i ligg och knä 
men, den Unga, raka kolven var helt olämplig' 
I If onde. 

RESULTAT: 

1931 VM i ~wow. Världsmästare i liggande. och 
knastående fritt gevär 50 m. 

1932 OS ~ '(s. Ange~~s. Guldmedaljör i liggan
e fltt ~evar 50 m efter omskjutning 
~ed meXIkanen G Huet. Det var pi 
overresan till Amerika en som frlgade 
~ur skyttarna tränade. De övriga 
IdrottSm~nnen löpte runt däcket och 
gymnas~~s~rade. Bertil demonstrerade 
s~yttetraOlng genom att kröka pek
flO.gret. ~.kyttar~a fick ställa upp vid 
rehngen f,?r en ~Hld med fingret j luften. 
Denna blid gick sedan genom den 
svenska pressen. Sådan va r Bertils 
humor. 

Utöver Bertil var det Gustaf Andersson 
och .K ~ Larsson som representerade 
Svenge l skytte den gingen. 

1933 VM i Gra~ada. Världsmästare armegevär 
o:h fmt gevär 300 m liggande. I sist
namnda grenen satte han nytt världs
rekord 392 p. 

1935 VM i. Rom. Världsmästare fritt gevär 300 m 
hggande. 

1939 VM i Luzern. Vid detta tillfälle satte han 
sve~skt rekord knäst~ende med fritt 
gevar 50 m, men vi kan inte finna att 
ocksl blev världsmästare. 

. ~.1töver dess:t verkliga pärlor gjorde han en 
~an.gda grandIOsa resultat vid SM och nordiska 
tavhngar .. VM-medaljer i enklare valör än guld 
saknades lOte, mcn de räknades liksom inte utan 
ha~~ade bland annat i skokartongen pi vInden. 

S.aga vad man vill om de gamla kämparna, som 
alltlfrå~ .. S A I S .~i1lkomst 1911 under knapphetens 
k~lIa. stjarn.or kampat inom sportskyttet, De var 
hanglv~~ SItt _kal\., de var goda kamrater och 
deras hJartan klappade för fosterlandet. 

En av dem var Bertil Rönnmark. 

WaJthtr Frösttll 

HÄRMED AVSLiJJAS 

Att vår förenings ekonomiska ställning inte är 
~ad den borde vara. Har Du en slant liggande 
I ?yrlJådan eller om Du vill lätta lite sranna pi 
Ditt. bankkonto och förstärka Amatön kana, ,l 
har IOte kauaförvaltaren det minsta emot en .Idan 
transaktion. Vlr verksamhet koltar pengar, b1.a. 
drar dCltt~ ",ledlemsblad en _bra .Iant. , och möjlig~ 
heterna till lOkornster för föreningen förutom med· 
l e~S~VRlfter och IikinkJotteriet är smi. Gör en god 
Rärfllng och gör d~n red~n l dag I 

Il 

. 

'" , 



STOCKHOLMS AMATOR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD 

öVERLÄGSEN SERIESEGER 

Vid höstens två avslutande fältskjutningar inom 
förbundet höll Amatörs serielag ställningarna väl 
och segern i div. II blev synnerligen överlägsen. 
Vi fick 46 seriepoäng mot 3 t för tvlan Bromma
Vällingby II och vårt träffanta l 754 var det fjärde 
i hela seriesystemet. Så det blev raka spåret upp 
i div. I ir.en. 

Den t 4 oktober sköt vi på Svea Livgardes mar
ker kring Tranbygge. Benkt Everhed var bäste 
amatör med 25 tr. Någon framskjuten placering 
räckte dock inte resultatet till. Att de dra «U.g 
lågt» visar det faktum att vi hade två lag före oss 
i serien. 106 tro för Amatör mot 119 för Skarp 4, 
som toppade div. II den gången. 

Juniorlaget van n en storseger. Ungdomarna slog 
Skarp 6 med hela 46 -0. Nåja, detta var ingen att 
yvas över eftersom fem av serielagen hade bättre 
resultat än värt. 

Säsongavslutningen i Riala gav bättre utdelning 
för oss. Benkt Everhed var återigen bäst (det blir 
en stor lucka efter Benkt då han nu flyttar från 
stan). Den här gången sköt vår ordförande 25 tro 
och kom på 10:e plats. Börje Fröberg vann på 
28 tro Hans Melander sköt 24 tro och gick in som 
14:e man. 

Serielaget satte punkt för a~erandet i div. II 
(för ett år?) genom att återigen bli bäst i divisionen. 
Nu med 102 tro i bagaget. Juniorlaget besegrade 
Södermalm med 50-45 och andra laget knep en 
poäng med sina 71 tro 

Suverän final gav Erik guld 

Erik Svensson skjuter hem guldmedaljer pll. 
löpande band. Till mästerskapet i banskytte lade 
han även mästerskapet i k-pistskytte som avgjordes 
på Stora Skuggan den 6 oktober och från vilken 
tävling resultaten tyvärr inte kunde meddelas 
i medlemsbladets förra nummer. 

Erik gick ut litet löst med 136 p. i första om
gången mot 137 för Rolf Oding och Lars-Göran 
Tillander. Efter två omgångar hade den sist
nämnde ensam tagit hand om täten med 217 p. 
mot 215 för Oding och 208 för Erik, som samlade 
sig storartat och sköt en överlägsen finalomgång 
med 46 p. som resultat. 254 poäng kunde därmed 
räknas ihop för Erik och guldet var hans. Rolf 
Oding tog silver på 252 p. och Lennart IngevaJI 
brons på 249 efter en fin slutomgång. 

RESULTAT: 

l ) Erik Svensson 254 (136-72-46); 2) RolfOding 
252 (137-78-37); . 3) Lennnart Ingevall 249 (133-
-74-42); 4) Lars-Göran Tillander 243 (137-80-26); 
5) Göran Ingevall 240 (123-81-36); 6) Harry 
Truschel 191 (1 23-68); 7) Göran Johansson 188 
(120-68); 8) Sven Diedirchs 185 (1 17-68). 

FIN VETERAN DEBUT AV 
H. V. JOHANSSON 

. 197~ .års första fältskjutning avgjordes den 20 
,anuan i Osseby-Garn. Amatörerna mjukstanade 
och det var väl egentligen endast gamlingarna 
H. V. Johansson och Conny Niring samt ung_ 
domarna Hannu Koho och Per-Arne Swälas SOm 
röt till. 

H. V. har nu tagit steget över i veteranklassen 
och med sina 26 tro blev han trea efter Uno Berg 
Central, 28 och Emil Sundset, Katarina, 2]' 
~~nny överraskade med 24 tro och tionde pla~ 
narmast efter Per Naumburg, som också sköt 24 tr 

Johan Magnius har också bytt klass. Nu tävla; 
Johan bland de äldre farbröderna och med 18 tr 
blev det 6:e plats i klassdebuten. . 

l klass 5 var det tunnsått för vår del. Nils 
Naumburg var bäst med 24 tro och 25:e plats. 
Bröderna Naumburg fick f. Ö. åtta rader med fet
stil i DN:s reportage för sina 24 tr. var. Det note
rades bl. a. att Per skjutit hem 16 DN-pokaler. 
Den första 1938 och den 16:e 1973. Nu lär det 
inte bli fler eftersom DN, efter 49 år som pokal
donator, anser s~~ ha gjort sitt. 

Ungdomarna Hannu Koho och Per-Arne Swälas 
skötte sig mycket bra. Den förstnämnde belade 
5:e plats i klass 2 med 25 tro och den senare 2:a 
plats i klass l med 19 tr. I serien besegrade vart 
lag Södermalm med 67-49. 

Vårt B-lag i «stora serien., med H. V. Johansson 
som finfin reserv för Lennart Ingevall, sköt ihop 
98 tro och kom fyra i div. IV medan ettan nöjde 
sig med 103 tro och sista plats i div. I. 

Vem vann då årets första förbundsfältskjutning: 
Jo, det gjorde Stockholms sedan några år tillbaka 
säkraste fältskytt Börje von Schewen, Ostermalm, 
som noterade maximala 30 tr. 

LENNART INGEVALL MOT TOPPEN 
En 30-träffare blev det även vid förbundets 

andra fältskjutning för året, vilken avgjordes den 
3 februari i markerna kring Uringe skola i Söder· 
törn. Tyvärr var det ingen amatör som svarade för 
den stolta bedriften. Johnny Praos, Orlogsstation, 
var den lycklige och han vann klart eftersom när
maste mannar, som var två till antalet, stannade 
pS 28 tro 

Nils Naumburg var träffsäkrast av amatörerna 
med 25 tr. och 14:e plats i klass 5. Men frågan är 
om vi inte tycker att Lennart Ingevalls 11:e platS 
på 24 tro i klass 4 var vassare. Man fordrar liksom 
litet mer av Nisse Naumbu rg än av Lennart Inge
vall då det gäller fältskytte, även om den först
nämnde inte tar så allvarligt på uppgiften numer. 

Brodern Per Naumburg kom femma i yngre 
veteranklassen på 24 tro Den klassen blir f.ö. allt 
hårdare inte enbart inpm Stockholms skytteför
bund utan runt om i landet. 

I serien sköt första laget ihop 11 2 träffar och det 
var endast Bromma-Vällingby och östermalm som 
var värre med 131 resp. 128tr. Skarp 6 och Orlogs 
station var lika duktiga som Amatör. 

Stockholms 
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Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholm, Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

Nr 2 , oktober 1974 

Ansvarig utgivare: 
- Föreningen stiftad den 21 september 1890- Redaktöri 

Torsten Nilsson Johan Magnius 

torsdagen den 7 november 1974 

Den sommar som inte blev någon sommar är till ända och 
nu börjar höststormar med regn och rusk. Vad kan väl då vara 
lämpligare än att kalla "amatörerna" till en klubbafton med 
ärter och fläSk , varm punch, pannkaketårta och portvin . 

Klubbmästaren har vidtalat källarmästare Stig Ljungberg 
på den lilla krogen Lyktan , Teatergatan 6 , som lovat att Du 
får äta sA mycket ärter Du vill. 

Kom .. gaml~ och unga , för vi har så mycket att prata om. 
D~ behover ~~te ha utfört någon prestation på skjutbanan, 
faltskyttest~gen eller idrottsplatsen. Vad vi vill åstad
komma är.en trivsam klubbafton och det kan hända att någon 
av de tr~vsamma sångarna som var med förra gången även ställer 
upp denna gång. 

. Vi börjar middagen kl 19.00 och anmälan ekall göras senast 
t~sdagen den 5 november till klubbmästaren Eric Thor, tel. 22 96 00 
(arbetet) . Om Thor inte är inne går det lika bra att anmäla till 
hans sekreterare . Thor, som vill se många klubbmedlemmar samlade 
den 7 november , tar också emot anmälningar på hemmatelefonen 
41 14 29 och det gör vice klubbmästaren Göran Ingevall också. 
Göran har tel. 29 19 87 hem och 67 O, 00 till arbetet. 

Priset för hela kalaset är 29 kronor. 
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Det medlemsbla d Du nu håller i Din hand är långti f rån l i ka fint och 
påkostat som tidigare . Styrelsen har ansett det vara "hur tokigt Bom 
helst" att lägga ned nästan hela det kapital vi får in i medl emsavgif t er 
på I1bladet ll och årsmötet var av samma uppfattning. 

Den tidning vi nu framställt blir betydligt mindre kostsam och att 
den verkar mer "skrivmaskinsaktig" ber vi om överseende för . Vi hoppas 
dock att medlemsbladet även i fortsättningen skall vara länken mellan 
medlemmarna och i vilket vi kan se vad som hänt inom vårt område . 

Att detta nummer , det första 1 ain nya " utstyrsel ll, inte a lls blir 
av den beskaffenhet redaktören önskar står helt klart . Men tidsfaktorn 
finns med i bilden och v i får väl hoppas att nästa nummer av bl adet 
skall bl i i ntressantare . 

Livaktigheten i vår förening är tyvärr på klart nedåtgående och 
den trenden måste vändas på något sätt . I annat fall är vi om några 
år en ren "pappersförening". 

Styre lsen vädjar till a lla och envar att skaffa nya medlemmar . Allra 
helst sådana som kan hantera ett gevär . Men även de som inte är så 
skickliga att skjuta, hoppa, kasta eller springa är givetvis välkomna. 

Tänk efter om Du inte har någon eller några i Din bekantskapskrets 
som Du kan intressera för vår verksamhet . Du kanske har någon känning 
utifrån landet som kommit till stan och som står villrådig inför vilken 
förening han, eller varför inte hon , skall skjuta för . Vi har plats på 
vår bana.på Stora Skuggan och likadant är det på Grimsta, På Hjorthagen 
och ute ~ skogen . 

Styrelsen har beslutat att Arets lotteri skall omfatta 7. 000 lotter 
och förväntar sig att var och en av föreningsmedlemmarna gör sin plikt , 
vilket i detta sammanhang kan omsättas till att sälja lotter i parti 
och minut så att förhoppning om att lotterna skall vara slutsålda i 
god tid inte kommer på skam. Samma "gubbar" som i fjol dist r ibuer ar 
lotterna.-

För ett par år sedan tog vi som bekant upp konståkningen på vArt 
program . Intresset för den vackra sporten fanns säkert hos de ungdomar 
och ledarinnbr som vil l e att Amatör skulle göra en insats för dem . Ty
värr visade det sig att tanken tydligen inte alls var att ungdomarna 
skulle tävla för Amatör utan enbart dra nytta av vad v i eventuellt 
kunde åstadkomma beträffande ismöjligheter . Styrelsen har därför funnit 
det meningslöst med att ha konståkningen kvar på programmet , eftersom 
vi inte har några utövare . 
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Idrottssektionen inom vAr förening har en mycket livaktig verksamhet 
och ~de: 1974 har tävlingar enligt programmet genomförts sånär som på 
skldtavl~ngen, vilken av lättförståeliga skäl måste inställas. 

Serietävlingen i våras samlade inte så många deltagare, men tävlings 
lusten var så mycket större. K.G. Friman var bäst med 2. 088 p. 

Höstens tiokamp, vilket namn haltar betydligt eftersom ytterst få 
av deltagarna verkligen genomför en tiokamp utan ställer upp i en och 
~~ gren, hade samlat inte mindre än 20 deltagare . Efter avslutade 
ovn1ngar stod Lennart Ingevall och Tommy Åkerström märkligt nog på 
exakt samma päng eller 2.524 . Av protoko llet framgår att Lennart inte 
sprang 1. 500 meter och hoppade stav. Det borde han ha gjort . Då hade 
segern varit hans . 

o~ tiokampen i övri gt är väl att säga att några världsrekord aldri g 
v~ ~ fara. Amatör bedriver sin fria idrott på amatör- och motions
massig nivå och det var länge sedan vi hade någon representant med i 
olympiska spel. För sentida läsare av medlemsbladet skall nämnas att 
~enrik Sjöberg från Amatör var Sveriges förste olympiaman. Han deltog 
1 spel~n i Aten 1896 och kom då fra i höjdhopp med 170 cm. (Arne Rosen 
v~ hojd i årets tiokamp på 1, 46 Sjöberg deltog också i längdhopp, 
d~skus och 100 meter men blev oplacerad i den olympiska konkurrensen. 
Han hade redan 1892 satt nytt svenskt rekord i längdhopp med 6,09. 

Orienteringarna samlar alltid sina anhängare. Amatör har nu hittat 
"nya" marker i Nackaterrängen . Såväl vår- som höstorienteringen av
gjor des med start och mAl vid Järlagården , där banläggaren på order 
lagt lätta och fina stråk . 

Vårorlenterlngen gick på en fem km lång bana med sex kontroller. 
Här gick det undan och nog var det synd att inte orienteringsförbundets 
t alangscouter var ute och tittade. Tommy Åkerström snodde runt bland 
buskarna på 29 . 30 , vilket vittnar om att Tommy inte enbart kan springa . 
Han kan or ientera också. 

Inteckningen 1 vandringspriset utan handicap togs a1.1 tsä. av Tommy 
Åkers t r öm och Alex Blomberg intecknade i priset med handicap . 

I ~amband med tiokampen tävlade damerna i femkamp. Sylvia Ingevall 
var bas t med 1. 726 p . Lennarte fru visade speciellt fina anlag i att 
springa 80 meter och kasta slungboll. 

Resultat, 

Våror ienteringen: 1) Tommy Åkers tröm 29. ;0; 2) Henrik Bruhn 31.00 ' 
3) Arne Sjöber g 35 . 00 , 4) Sven Lagnergård 31 . ;0; 6) Helge Kul1stedt 52 . 30 ; 
7) Sixten Dahlberg 5; . 15; 8) Lennart Ingevall 56.45 ; 9) Nils Pettersson 
62 . ~0 1 10) Clary Kul l stedt 6~ . 001 11) Sven Falk 78 . 45 . 

Serietävlingen: 1) K. G. Friman 2.088; 2) 
Friman 1. 618\ 4) Lennart Ingevall 1.10;; 5) 
Nyl en 1471 7 Gunlög Westin 119 . 

Erik Westin 1. 819; ;) Nils 
Krister Friman 651; 6) Nils 

Tiokampent 1 ) Lennart Ingeval l och Tommf Åkerström 2.524; ;) Arne 
Rosen 1.883, 4) Birger Lövenhielm 1. 850, 5) Erik Westin 1. 786; 6) Alex 
Bl omberg 1. 7~2 1 7) Arne Sjöberg 1. 6751 8) Göran Ingevall 1.594; 9) Nils 
Friman 1. 560; 10) Thomas Gr anlund 1. 492; 

Damernas femkamp I 1) Sylvia Ingevall 1.726 (längd 3,58 ; 80 m. 12, 9; 
kula 8 . 421 slungboll 29 . 851 400 m. 88.~)1 2) Lisa Sjöberg 1.326 (~.06-1~. 
1-)6 . ~~1-2~. 46 - 86 . 9)1 ~) Eva Ingevall 1 . 093 (2 . 90- 14 . ~-6 . 5~-24.41 -92 o), 
4 Eva kerström 96; (2,9;- 14,4- 6,20-22,31 - 96,0) . ' , 



Styrelsen och sektionerna har efter årsmötet 1974 samt efter konsti
tuerande styrelsesammanträde den 17 april följande sammansättning' 

ORDFÖRANDE samt KASSAFÖRVALTARE, Civ.ing . Johan Magnius , Tykövägen 12, 
181 61 Lidingö, tel. 766 44 11 

VICE ORDFÖRANDE, Försäljningschef Lennart Ingevall, Kagge_ 
holmsvägen 22, 122 40 Enskede , tel. 4996 7 
arb. 34 98 10 

SEKRETERARE, Folkskollärare Peter Rönrunark, Tröskvägen 18 
175 45 Järfälla, tel 0758-36543, I 
arb. 766 09 33 

INTENDENT, Kamrersassistent Göran Ingeval l , Högk1int,_ 
vägen 39, 172 38 Sundbyberg, tel. 29 19 81 

KLUBBMÄSTARE , Distriktschef Eric Thor, Klevgränd 16 ~, 
11 6 46 Stockholm, tel. 41 14 29 , 
arb. 22 96 00 

VI CE KLUBBMÄSTARE , Kamrersassistent Göran Ingevall, Högklinta. 
vägen 39 , 172 38 Sundbyberg, tel. 29 19 81 

STYRELSELEDAMÖTER : ÖVerstelöjtnant H. V. Johansson, Morell
vägen 2, 135 00 Tyresö , tel 712 79 50 , 
arb. 60 12 43 

STYRELSESUPPLEANTER. 

GEVÄRSSEKTIONEN . Ordf. 

V. ordf. 

Sekr . 

Ledam . 

PISTOLSEKTIONEN: Ordf. 

V. ordf. 

Sekr. 
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Dataoperatör Hans Melander, Lingonstigen " 
150 24 Rönninge , tel. 0753- 55209 
Hr Rolf Ingevall , Ekshäradsgatan 87 , 
123 46 Farsta, tel. 93 49 51 

Banktjm Lennart Pree, Kungssätravägen 50, 
127 37 Skärholmen, tel. 46 38 66 

Skomakare Erik Svensson, Ringvägen 18 , 
185 00 Vaxholm, tel . 0764- 31611, 
arb . 33 63 12 
Erik Johansson, Stallgatan 1 A, 194 00 
Uppl. Väsby, tel 0760- 83919, arb 22 3960 

Erik Svensson , Ringvägen 18, 185 00 
tel. 0764- 31611, arb. 33 63 12 

Vakant, men skötes t.v. av ordf. och v 

Hannu Koho , Ljusstöparbacken 28 A, 
117 45 Stockholm, tel . 19 67 05 

Roger Hallberg, Terrängvägen 79 , 126 61 
Hägersten, tel . 46 47 84 

Rolf Oding, John Ericssonsgatan 7 , 
11 2 22 stockholm 

Nils Friman , Ekensbergsvägen 87 , 171 45 
Solna, tel. 82 76 7, 
Jan Calin , Järnvägsgatan 2 Bt 171 6, Solnil 

tel . 27 47 19 
Vakant, men skötes t.v. av ordf. 

Ledam. 

IDROTTSSEKTIONENI Ordf. 

v. ordf. 

Sekr. 

Ledam . 

UNGDOMSSEKTIONENS 
STYRELSE: Ordf. 

v. ordf . 

Sekr. 

Kassör 

SuppI . 

REDAKTÖR FÖR MEDLEMSBLADET. 

REVISORER . 

REVISORSSUPPLEANTER. 

VALBEREDNING . 

MEDALJNÄMND • 

RIKSSKÖLDENS TÄVLINGSKOW~ITTE : 

FÖRENINGENS REPRESENTANTER 
I STOCKHOLMS SKYTTEFÖRBUND. 

FÖRENINGENS REPRESENTANT I 
STOCKHOLMS PISTOLSKYTTEKRETS . 

UNGDOMSSEKTIONENS REPRESEN
TANTER I STOCKROLMS SKYTTE
FÖRBUNDS UNGDOMSÅRSMÖTE. 

FÖRENINGE:llS REPRESENTANT I 
UNGDOMSSEKTI ONENS STYRELSE. 

Georg Fredriksoo, SIt Eriksplan 6 B, 
11 3 20 Stockholm, tel 30 92 12, arb. 31 99 88 

Lennart Sandstedt, Röhällsvägen 25-27, 
183 63 Täby, tel. 756 60 49 

Lennart Ingevall, Kaggeholmsvägen 22, 
122 40 Enekede, tel. 49 96 74, arb. 34 98 10 

Bengt Torsmark, Fenixvägen 19, 180 10 
Enebyberg, tel. 768 40 76 

Arne Ros~nt Bohusgatan 37, 11 6 67 Stockholm, 
tel. 41 14 40 

Bengt Wilner, Skiftesvägen 12, 175 43 
Järfälla, tel. 0758-32540 

Gustav Westin, Landaooravägen 43, 191 51 
Sollentuna, tel. 35 72 91 

Lennart Pree, Kungssätravägen 50, 127 ,7 
Skärholmen , tel. 46 ,8 66 
Göran Johansson, Ljusstöparbacken 28 A, 
117 45 Stockholm, tel. 19 91 20 

Roger Hallberg, Terrängvägen 79, 126 61 
Hägersten, tel. 46 47 84 

Hannu Koho, LjuBstöparbacken 28 At 11 7 45 
Stockholm, tel. 19 67 05 

Lennart Ingevall, Kaggeholmsvägen 22, 
122 40 Enskede, tel. 49 96 74, arb. 34 98 10 
Per Arne Swälas, tel. 018- 40 04 18 ell er 
59 44 67 
Avd.ohef Torsten Nilsson, Byälvsvägen 30, 
121 74 Johanneshov, tel. 48 34 06 

Kamrer Nils Östberg samt köpman Conny Niring 

Skomakare Evert Svensson och elv .ing. 
Yngve Zachrieson 

Rolf Ingevall, Lennart Pree , Erik Svens son 

Föreningens ordförande samt de fyra sek
tionsordförandena 

Johan Magnius , H.V. Johansson , Rolf Ingevall 

Erik Johansson och Erik Svensson med Hans 
Melander och Hannu Koho som suppleanter 

Peter Bergström med Jan Calin som suppleant 

Lennart Pree samt Roger Hallberg 

Lennart Ingevall 
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Årsprisskjutningen den 8 september samlade inte något större antal 
deltagare och ändå hade i uppropet för tävlingen talats om att fri mar_ 
kering skulle förekomma och att kontakt alltså skulle kunna hållas mel_ 
lan deltagarna dagen igenom. I rättvisans namn skall dock nämnas att 
vädret säkert avskräckte många. 

Hans Melanders seger i mästerskapet var hur stor 80m helst eller 
hela 19 p. Rolf Ingevall överraskade med att komma tvåa ooh han hade 
i sin tur en nästan lika ator marginal till trean Erik Svensson. 

Det hela inleddes med 10 skott liggande. Här var fjärdeklassarna 
helt överlägsna sina medtävlare i klass 5. Såväl Hannu Koho 80m Lennart 
Ingevall och Lennart Prae sköt 90 p, medan Göran och Rolf Ingavall no
terade 86 resp. 84 . Erik Svensson var bäst 1 högsta klassen med 83. 
Johan Magnius var också bättre än Erik och Hans genom att skjuta 85 p 
och vinna äldre veteranklassen . 

Så kom då huvudskjutningen och i den visade Johan Magnius ånyo prov 
på fin höstform genom att toppa på 120 p. Hans Melander och Erik Svens
son sköt 11 8 p var i klass 5 och Ingevallarna radade upp sig i klass 4 
med lennart överst på 111 p. 

I enkelserien, som även utgjorde andra omgången i mästerskapet, 
fick inte heller femteklassare vara värst. Rolf Ingevall sköt 83 p och 
vann klass 4. Hans Melander tog hem klass 5 på 81 p. 

Men i mästerskapets final visade Hans Melander var skåpet skulle 
stå och med sina 80 p var han helt suverän här. 219 p sammanlagt mot 
260 för Rolf Ingevall och 244 för Erik Svensson talar sitt tydliga 
språk. 

10 skott Ii de: Klass : 1) Erik Svensson 83, 2) Hans Melander 76 . 
~K~1~a~s~6~4~'~1tf}H~a~nn~u~K~oh~O~9~01;~2~Lennart Ingevall 90; 3) Lennart Pree 90 ; 
4) Göran Ingevall 86; S) Rolf Ingevall 84. Klass Vet . Y: 1) Conny Niring 
67 . Klass Vet . Ä: 1) Johan Magnius 8S; 2) Evert Svensson 57 . Klass 3: 
1) Erik Johansson 81. 

Huvudsk·utnin: Klass : 1) Hans Melander 118; 2) Erik Svensson 118 . 
Klass 4: 1 Lennart Ingevall 117; 2) Göran Ingevall 117, 3) Rolf Ingevall 
11S; 4) Hannu Koho 102 ; 5) Lennart Pree 101. Klass Vet. Y: 1) Conny 
Niring 10S . Klass Vet . Ä: 1) Johan Magnius 120; 2) Evert Svensson 91 . 
Klass 3: 1) Erik Johansson 112. 

Enkelserie. Klass S: 1) Hans Melander 81; 2) Erik Svensson 70. Klass A: 
1) Rolf Ingevall 83; 2) Lennart Pree 72; 3) Hannu Koho 72; 4) Lennart ~ree 
69; 5) Göran Ingevall 68. Klass Vet.Y: 1) Conny Niring 64. Klass Vet. A: 
1) Johan Magnius 70. Klass 3: 1) Erik Johansson 64. 

Mästerskapet 

1) Hans Melander 199 + 80 c 279 

2) Rolf Ingevall 198 + 62 • 260 

3) Erik ·Svensson 188 + 61 255 

4) Lennart Ingevall 189 + 60 2 249 

5) Johan Magnius 190 + 54 • 244 
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Av första halvårets fem förbundsfältskjutningar redovisades två 
i vårt förra medlemsblad, varför tre återstår. Den som vi fick största 
utdelningen i var Sommarfältskjutningen, där Erik Svensson glänste 
med 29 tr och vann . I övrigt har det väl gått hipp som happ . Inför 
höstavslutningen ligger första laget på 5:e plats i Div. 1. 

Vårt eget mästerskap avgjordes i samband med förbundets i Almnäs 
den 17 mars. Erik Svensson blev inte oväntat mästare på 31 tro 

Amatörs mästerska I 1) E. Svensson 31; 2) L. G. Tillander 29; 3) B. 
Everhed 26; 4 1. Pree 24; S) H. Melander 24; 6) N. Naumburg 24; 1) H. V. 
Johansson 23; 8) J . Magnius 22; 9) L. Ingevall 19; 10) C. Niring 15. 

Förbundsfältsk·utnin en den 1 2 . Klass I 9) E . Svensson 27; 17) B. 
Everhed 25; 30 N. Naumburg 23; HMelander 18. Klass 4: N. Magnius 23; 
L. Pree och L Ingevall 20; G. Ingevall 11. Vet . A: 3) J Magnius 19; 
Y Zachrisson 12; E Svensson 9 . Vet. Y: P Naumburg 20; H. V. Johansson 15. 
Klass : 8) H Koho 21. Klass 2: L Grenholm 12. Klass 11 4) P.A. Wälas 18; 
6 R. Hallberg 16. 

Den 17/3. Klass 5: 24) N. Naumburg 19. Klass 4: 22) L. Ingevall 21. 
Klass 1: R. Hallberg 11; 8) C.G. Teglund 10. Serielaget kom på 3:e plats. 

Den 26 : 1) E Svensson 29; 29) H. Melander 22. Klass 4: 17) 
~~~~~2~3~~N~.~Magnius 20. Vet. A! 2) J. Magnius 21; Y Zachrisson 15; 

8. Vet. Y: 3) P . Naumburg 2S; HoVo Johansson 20, C Niring 13. 
Johansson 20; H Koho 16. Klass 2: G. Johansson 17; U. Johansson 

L. 
E. 

Banskjutningarna har varit dåligt besökta och en uppryckning är av 
behovet påkallad . 

~S~e~r~i~e~t~ä~v~1~i~n~e~n~d~e~n~2~0~'V~~~~: 1) E. Svensson 121. Klass 
121; 2 L. Pree 114. Vet . A: 1 J. Magniu8 127 . Vet. Y: 1 H. V 
11 9 . Klass 3: 1) G. Johansson 121 ; E. Johansson 106 . 

, 1) H. Koho 
Johansson 

Den 27/4 . Klass 5: 1) E. Svensson 129. Klass 4: 1) L. Pree 106. Vet. Ä: 
1) J . Magnius 116 . Vet Y: 1) H.V . Johansson 131. Klass 3: 1) G Johansson 
112; 2) E. Johansson 104. Klass 2: 1) P .A. Wälas 125. Klass 11 1) H. 
Karlsson 110 . 10 skott stående . Klass - Vet.: 1) H.V. Johansson 69; 
2) E. Svensson 61 . Ovriga: 1 G. Johansson 52. 

Rikssk tteskålen den Klass: 1) E. Svensson 133. Klass 
L. "P=-r"e"-e"-1'"2"5~; e;2IT"'H".'-";-Ki'o7h"'o'--!1"2-,i2-'-.-V~e7t"-. "-A "",01. 1) J . Magni us 121 . Vet. Y: 1 
Johansson 134. Klass 3: 1) G. Johansson 112. 

1) 
H. V. 

SvD:s riksskytte. Klass 5: E. Svensson 229; N. Magnius 22 11 E . Rislund 
217 . Klass 4: H. Koho 230 ; L Pree 222; L. Ingevall 203 . Vet. A: J. Magnius 
221 . Vet . Y: H.V. Johansson 227 ; J. Waern 222. 

Folke Fagrells Minne: 1) E. Svensson 256; 2) H.V. Johansson 226. 

Bertil Rönnmarks Minne . Klass : 1) E. Svensson 204 . Vet. Ä: 1) Jq 
Magnius 210. Klass 3: 1 E. Johansson 192 . 

Förbunds tävlingen. Mästerskapet: 10) E. Svensson 278 . Veteraner: 6) 
J . Magnius 260. Huvudsk utnin • Klass 14) E. Svensson 130. Vet . Ä: 2) 
J Magnius 125 . Vet . Y: 1 H.V. Johansson 123. Lag: 6) Amatör 12S,50 . 
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Föreningens mästerskapstävling avhölls i strålande sommarväder 
fredagen den 14 juni 1974 . Sektionens äldste skytt Harry Friman (83) 
hade hörsammat kallelsen och sköt 39 poäng i fjärde serien liksom 
Sten Norström i de ;1 andra serien. Den sammanlagda skjutna poängen i 
de fyra första serierna blev 167 för Lennart Sandstedt och Nils Fr iman 
samt 143 för Georg Fredriksson. Dessa tre skyttar gick till final t 
I de två finalserierna hittade Fredriksson den internationella tavlans 
centralare delar med 42 resp . 49 poäng. Tyvärr räckte inte denna för_ 
nämliga prestation för att ta ifatt Sandstedt och Friman. 

Resul tat oän , 1) L. Sandstedt (N 9) 167 + 43 + 46 • 256 . 
2) N Frlman P 9 167 + 41 + 38 - 24 6 ; 3) G Fredriksson (R 38) 143 + 42 
+ 49 '" 234. Med gällande handicapberäkning beroende på vapen blir s l u t ~ 
resultatet för de tre främsta 274 resp . 264 resp . 246. 

Tävlan om Drakenbergs vpr ägde rum söndagen den 16 juni 1974 . Tre 
amatörer ställde upp för att skjuta tre serier på tavla (25 m) och 
tre serier på helfigur (50 m) . 

Resultat : 1) L. Sandstedt 39 + 36 + 42 + 25 + 25 ~ 192 ; 2) N Friman 
38 + 44 + 39 + 25 + 20 + 25 - 191 ; 3) H Friman 22 + 27 + 33 + 20 + 15 
+ 20 • 137 . 

Lennart Sandstedt får årets inteckning i vpr men Nils Friman tar 
hem priset för alltid med tre inteckningar. 

Tre man ställde upp i "Hemortens banor II den 2 september . Erik Ris 
lund sköt med kaliber 22 medan de övriga sköt med 9 mm vapen . Rislund 
nådde 168 poäng i sin klass efter serierna 40, 40, 44 , 44. Lennart 
Sandstedt var ännu jämnare med serierna 40 , 37 , 40 , 37 = 154 . Nils 
Friman var en poäng sämre och sköt 153. 

Fredrikssons vandringspris avgjordes den 15 september med 3 skyttar 
i "startfältet" . Erik Rislund, Fr ed Blomson och Lennart Sandstedt ställde 
enligt reglerna upp med "grovpistol" . Tyvärr fick de två förstnämnda 
ett flertal eldavbrott varför Lennart Sandstedt tog hem segern med 
231 poäng , 25 poäng före Ri slund. 

Nils Friman 

Riksskölden, Amatörs stora rikstävling på hemmabanor , samlar ty
värr i nte längre det stora intresse som en gång i tiden visades för 
tävlingen . Vi amatörskyttar borde gi vetvis gå man ur huse för att 
vara med , men så är tyvärr inte fal l et . Förhållandet mellan 1973 ooh 
1974 visar dock en storartad ökningsprocent från amatörhål l. I fjo l 
deltog nämligen endast tre skyttar eller ett lag. I år ställ de åtta 
skytta r upp. 

Det var di sigt och otrevligt på alla sätt och resultaten blev 
också därefter . Hans Melander lyckades bäst med 122 p. Tillsammans 
med H. V. J ohansson och Johan Magnius t 80m sköt 118 resp 11 3 p, bi l 
da de Melander vårt förstalag , s om alltså fick ihop 353 p. I andra
l aget , som noterade 327 p . i ngick Erik Svensson 11, Hannu Koho 109 
och Göran Ingevall 107 . 

Utöver dessa sex vädrade Rolf Ingevall och Conny Niring bössorna 
med 101 r esp. 100 p i utbyte . 


