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Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms AmatOr FOrenings organ for Idrott och Skytta 

Ärg. 71 

Ansvarig utgivare: _ Förenjngen stiftad den 21 september 1890-
Peter RÖnrelark 

Kallelse till ordinarie årsmöte 

Nr 1, februari 1976 

Redaktör: 
Peter Rönnmark 

3tockholms Amatör Förenings medlemmar kallas härmed till ordinarie åra
~äte torsdagen den 11 mars 1976 kl ockan 19. 00 i officers~ässen , Kur~liga 
Hili tärhögskolan , Valh::Qlavägen 117, '15 31 Stocki'ol'!! , för behandling av 
följande ärenden: 

1 . Årsmötets 8tadgeenli~a utlysande, 
2. Va.l av t,v! personer att jämte ordJä"'aIlden justeora d8.,3ens !"rotokoll , 
3. Styrelsens och ~e ständiga s?ktionernas be=3ttelser för dpt räst

förflutna året , 
4. Revisorernas berättelse samt, fråga~ 0'"1 bevlljande av anRvarsfrihet 

ät styrels"'n för dei:. gå,gna fi)rvalt.n.int;s~\ret , 
5. InkO:'lst- ('Ich uteiftRAtat för 'i 9·tG , 
6 . l"astställanoi.e av årsavgift'm P'r 191h (",tyrelsE'!1 ko'Tl,T.(>;I' att r5r~

sIA oförämll'M ~rsavgift) , 
7. Val av ledalr.öter i för~!'.ingens styrelSF.l l 

a . Ordförande för 1 år 
b. vice ordröranrle för 2 hr 
c . intendent fö"r;" 2 år 
d . ordförande i aevärssektione~ rö-r 2 år 
e. styrelseledamot rör ~ år 
f . tre styrp.lsesuI'pleanter för 1 år 
g . vice ordförande i gevärs sektionen fi:ir 1 ~r 
h. vice ordförende i pistolsektionen för 1 Ar 
i . vice ordföra..'"lde i ierottssektionen r" _or 1 år 

8 . Val av tvA revisorer fÖT 1 år samt suppleanter för de~ , 
9. Val av tre leda~öter i valbere~1ineen , 

10. Val av fer.'! ledamöter i medal jnämndeon. , 
11 . Val aven representant i ungdofJssektionens styrplse, 
12 . Val av två representanter i St.ock..i101ms Skytteförb\.L'1oi samt supplean

ter för dem, 
13 . Val aven representant i St~ckholms Pistolskyttekrets 5a~t en supp

leant för denne . 



Förtjönsttecken 
Fören1~~nl förtjänstmedalj i ~d till kamrer Nils 
östberg, 
föreningens ftSt'tjänstmedalj i silver t111 ino-oejör 
Erik Johansson , 
föreningens förtjänstdiplom till herr Rolf Ingevall. 

Dessutoo utdelas 
FEI!IItiolramärke till Carl Falk och tjll8OfeClårsr:lä.rhn 
till Nils J~acn1U8 , Eric ,oU,mgren ocb Helge Kullatedt. 

Prisutdeln ing och IUpe 
amedelbart efter :r9n~tet sker prisutdelning, varefter 
klubbQäetarna ordnar BUpi bestående av landgång , varm
rätt oed öl eller rödvin s~t ka!fe till ett pris av 
40 kronor (tlubventionerat) . 

AnrDälan l 
Anmälan om deltagande i supen d)rs senast tisdagen den 
9 mara till klubbmästaren ~ic Thor p! tel . 41 14 29 
eller till vioe klubbmästaren Göran Ingevall pi t el . 
29 19 87 eller 67 03 00 . 

VÄLKOMNA! S T 1 R E L S E N • 

StyrelseSClm mo ntrads 
Styrelsen s.amrn;tnl r:idu ! samma dag och plan 

1<1 , llf. OO 

STYRELSEBERÄ TTELSE 
Stockholms Ama.tlSr Förenings IItyrelse fl.r härmed avgiva 
r61jande berättelae över verkllamhetslret 1975: 

~~~~~::'~::!~:E:~Vid 1975 l" ut~ Av dessa va:::- 66 
8tändiga . in:lebär detta en 
~inskning ~ed 10. Antalet under lret nyinskrivna ~ed
le~r utgjorde 10 et . I förhAllande till föregiende 'r 
utvisar detta en minskning. 

Styrelsen har under '~L u~gJO~t3 av Johan ~~U3 , 

ordförande o~h ka8saförvaltare; Lennart Ingevall , vice 
ordförande och representant i ~omssektionens sty
relss; Peter Rönnmark , seKreterare ; Göran lnoevall, in
tendsnt och vice klubbmästare ; &rik Johansson , ordföran
de i gevär8sektionen ; Nils Friman, ordförande i pistol
ssktionen; Lennart Ingevall, ordförande i idrottssek
tionen; Eric Thor, klubbmästare ; R. V.Johansson och Hans 
Melander, styrelseledamöter utan särekild runktion , 
Rolr Ingevall, Lennart Pree och ~ik Svensson , styrelse
suppleanter. 

Revisorer har varit Nils Östberg och Conny Niring ~sd 
Evert Svensson och Yneve Zachrisson som suppleantAr. 

Valberedning 1 Rolf Ingevall , Lennart Pree och Erik 
Svensson. 

Föreningens ordförande samt ds ~ ssk-

~::~:;~~ har varit sam:wlsatta pi föIja:lde 

Gevärssektionen ~ 

Pistolsektionen : 

Idrottssaktionen: 

Srik Joh~"lsson , ordförande j Erik 
Svensson, vice ordförande; seKre
terarposten har varit vai<ant IDen 
skötts av ordfClranden och vice 
ordflSranden ; Han."lu KGha och ;roger 
Hallberg, ledamöter. 

Nils Frima.n , ordförande ; Lennart 
Sands tedt, vice ordförande j Rarry 
FTiman, sekreterare och Erik R!s
lund, ledamot . 

Lennart Ingevall , ordfi;lraz,de ; 
Be~t Torsmark, vice ordförande ; 
Arne Ros~n . sekreterare ; Gustav 
Westin och Tommy ~keretröm , leda
möter. 

Ungdomssektionen : LeIL"lB.rt ?ree , ordfijrande i Chr18_ 
tina Halroe!:'c, vice ordfClrarUle ' 
Ph_ Falkenstedt , B€"k.retel'lt.r@; , 
Hannu Koho , kassör ; Ro~r HaH_ 
bere. ledamot och Lan.'lart Insa
vall, fc;renillll"'ns representant i 
'U\Cdoossektionens st~lse . 

Rikasköldens tävlin4~~~itt~ : Johan Magnius , H. V.Jo
hanesoo och Rolf l~vall . 

~edaktör rör me'Uer.rsbladet: Poster:: som redaktiir har va... 
rit vakant oen 8kXtt~ av sekretetaren . 

Rspresentanter i Stoclr,hobs Slcyttefö:rou."l<i: Erik JOhanll_ 
son och 1:.'rJk "ivensson !l\eti Rans Hel;mder och RIl1'Jlu 1(0,10 
80m suppleanter. 

Represant;mt i 3tockhoms Pistolskyttekrets: lllb. Pri~ 
man llJed Len.'lArt Sandatedt eoo suppleant. 

00. 

~oreningens årsmöte hölls den 
en dsn 13 november. Ut6V9r 

detta förenin;;en sitt 85-årsjubileuc i samband 
med den traditionsenliga tävlingen mot Kviberg på StOll 
Skugsan den 10 maj , vare f tsr middag med prisutdelni ng 
pI. Tre I..ejon (Vasavat"Vet) följde, 

Stynlsen har under A.ret haft sex protokollförda s ... 
manträden . 

övningar och tävlin&ar har i huvudsak bedrivits i enlig_ 
het med progralll'llBt. 

Repnsentantpriset h~ tilldelate Eri~ Svensson . 

~onomi och gåvor: För det ekonom1sr.a resultatet av 
fXreningene verke~et redocöre i bifosade "Vinst
och fi:irlusträkning, bala.nerälcnin& SaJllt föreningens 
fonder" • 
FlSr att hjälpa. upp Forenineens ekonomi har även under 
1975 anordnats ett ekinklotteri . Styrelsen ber att tA 
fralll1'lSra ett vamt tack till alla sarr hjälpt till vid 
lottflSraäljninsen - dA särskilt till Göran Incevall 
( 1200 lotter), Lennart Ingevall (1175 lotter) , Eric 
Thor (900 lotter) , Conny Nir;ng (700 lotter) och T~ 
ÄkerstrBm (625 lotter) samt till Erik och Evert SvsnaSM 
sOln ställt dn affär till förfogande ror vinstutlämnin&. 

Föreningen hsr under lret fltt mott8€o' ett antal givor, 
bl. a . från kamrer Artur Sandqvist 300:-, direktör Be~ 
til S",artlin& 200,- till ett juniorgevär och trin direk
tör Åke Eriksson ett mausergevär och ett salongsgsvär. 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla 80m med el
vor eller pA annat sätt gi vit förenlnsen sitt stöd Wl

der det gdgna lret . 

Stockholm i januari 1976. 

Johan !'iagnius , ordförande Peter Rönnmark , sekreterare 

NYA MEDLEMMAR 

Under Ar 1975 invaldes följande nya medlem:na.r l 
Berne Albertsson, JlSrgen Albertsson , Sven_lke Bodin, 
Sören Eriksson, Bengt Porsberg, Åsa Jinel1us , Gunnar 
Lundberg, Bertil Lundvall , Fred Åkerström och Kurt 
laman. 
Vid styrelsesammanträiet den 22/1 1976 L~valde6 även 
Johan Naumburg och Per-:ienrik lla.uQburg , 

Vira nya. t:l8dlellClal' hälsas hjärtligt välkomna i ClSre
ningen ooh vi hoppas att de skall f l gott utbyte av 
$10 skytte- och idrottsverksamhet, 

-----------------------
OBS : OBS : OBS : rBS ! OBS ! C3S 

O!II Du bar tomhylsor liggande - liiln.'1a dessa vid Ditt 
nästa besök pA. skjutbanan _ ammunitionsprissrna ra~ 
sar i höjden och tOUL~lsereturer gör att ammunitione
priset kan begränsas, I 

F ~ R E N I N G S "S F O ~ D E a 
per 31/12 1975 

Disp. Bank- Bokfört 
Avkastn. Skatt medsl ~kt1er riikn. värde 

3ert11 S .... a.rtlings rond 6}3 , 17 225 , 20 407 ,97 9.568,- 606 , 36 10.174,,6 
Bertil Rö=arks fond 2<13 , 33 72 , 25 131 ,00 2. 945 ,- 92 ,68 3. 037 ,33 
E.."'I'1st Lö"'enhielllls prisfond ?31 . 29 82 , 40 14!'?' ,89 1.640,- 125, 58 1. 965 , 58 
'!'hor Fredborgs pristond 208 , 17 74 , Yl 133 ,87 1. 640,- 156,- 1,796,-
Harry ?r1mans prisfond '49 , 70 60,- 89 ,70 2. 303,- 259 , 51 2. 562, 51 
"Polke Fagrells priBfond 100,30 35,75 '54.55 1.695,- 74 ,S1 1.769 ,81 
A von Krusenstjernas prlsfond 1R ,87 7, 55 " , 32 457,- 70 , 12 527,12 
p O CarliJ\s priefond 83,- 29 , 50 53 , 50 985, - 48 ,15 1. (\33,' 5 
Nils ?\lrssons pris fond 83,- 29 , 50 53 , 50 985,- 48 , 15 1.033,15 
!laI;Jernas prisfond (,9 . 66 24 ,00 44 , 86 1. 195,- '2.7 ,83 1. 222 , 83 
K~ternae prisfond .lSO~'~"<--,~'~8L!7L5>-,-,t5c,.~1~'C--,}""~'~5~,=--c"c'~7L.8~'<-__ oZ'i.'~8~'~'i8" 

Kronor 1.861,1 5 ~70. - 1, 191,15 24 .878 , - 1.527, 20 26 . 405 . 20 

1 1 N S T - (\ C R F t.' il. L U S T R A I( II' I !: G 

rer 31/ 12 1975 

oroIFTER: 

liedlelllsbla.d , progra:II , trycksaker 
Priser, ~rken, medaljer 
sanr.yror 
~r~s-, fören .-, lagavgifter 
,.,-to 
}!ateriel , licer.ser, fria skott 
'idr&.(; till a:=:!unition 
'JlIpvutn. , dlv. kostnader 
~te, lokal~~r 

'Si':::R ~ 

!'.edlel'\8avt:i f te r 
3tats8.lls1ac 
Lotteri 
!Untor 
S .... rtl1np fond 
.I.m'.onser 
Glvor 
SUt Sevär 
6ts IL"ldsl"!\kc tt 

~.ronor 

2. 7191 -
3. 181: 73 
1. 070: -

44): -
834 ~ 95 
1}6:95 

1,116:25 
797:65 
576: -

3. 235: 
~89: -

2. 915 :50 
1.417:1 ~ 

407 ~ C;7 
000:-
750 ' -
150:-
152 ~ 58 

10.876:98 

UTG ÅENDE ll AL;"NSRÄKNlNG 

per 31/12 1975 

1'ILlGÅNGAR: 

A:aunition 
Bankräkninpr 
?oatgiro 
Pordringar 

SltJLDr:R: 

?riefonderna 
1111 priser disp. ;nedel 
1Jiv, skulder 

630:-
20 , 579 ~ 25 
1 . 445 ~ -
1.155:-

Kron~ 23 .789:25 

1. 527 :20 
983:18 

11.007:70 
9.4oo ~ -StiUJdlgt1. medI . konto 

lAPIT.u. KONTO : 
~l.Zlsövel'8kot t 943 ~ 55 
4l'8h underskott !'!:5!l21'~l8!L.=== __ "'_"~!9~'~,~'JJ 

Kronor ~3 , 789 ~ 25 

BUDGET F ÖR 2 7 6 

lliKOMSTER~ 

Hsdlemsavt'{ifter 
::;tatsanslag 
Lotteri 
Räntor 
S",artl1ngs fond 
Annonser 
Gbor 

urcI?l'::R: 

Iiedlemsblad , progra::l 
Priser, märken 
Banhyror 

Kronor 

~orbunde-, fören.-, lacavgifter 
Forto 
H.;t.teriel , licenser 
Ammunitionsbidrag 
Uppvaktn " div. kostnader 
Å.n.tD8t .. 
Oförutsett 

Kronor 

3,200: 
, . 000: 
) . 500 '-
1.2oo ~ -

4001 -
000:-

}.ooo l-
2. 000: -
1.2001-

500 '-
1.000:-

500'-
1.4oo ~-

4'X"-

KJ.LLELSE TILL ÅRSHÖTE ~ ............ -.............. ~_ ....... _ .. _. 
Iledle:wnarna i Stockholms Amatör FlSrenin&8 ungdoms
eektion för skytte kallas härmed till lrsmlSte tors
dagen dsn 11 mars 1976, klockan 18,00 i officersmäs
sen, Kungliga Joiilitärhögskolan , Valhallavägen 111 . 

P1OGW,: 

1. Ärenden vid lrsmötet: 

a . Års~ctets stadgeenliga utlysande, 
b . Val av ordförande och sekreterare för mötet, 
c . Val av tvi justerinesllän, 
d . F'6redras:1ing' av styrelsens berättelse, 
e . F'dredrag!'l.!ne av I"e\'iaoremu oorilttelse och 

frågan om &nsvarsfrihet ror styrelsen , 
f . Vsl av ordförande i ungdoas5sktionen , 
g . Val av övriaa styrelspledamöter ooh s\\ppleanter, 
h . "al av ombud jWnte suppleant till i6rbundete 

ungC.o!llsårsJllöte , 
i. Val av l edamöter till valberedningen, 
j . ÖVriga {rAgor. 

2 . Prisutdelning: 
::rter ä~mötet sker prisutdelning tillesnnans D".ed 
huvudföl'f'ninC"lI"! , v.u"<!ft&r klubbrJ;;~tat'B<'. ot"liniU" supit . 
Kos tnad 15 kronor (subve'ltionera t pris) . 

VJlkoillna ! StYTf!lsen . 

-
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GEVÄ R 

GEVÄRSSEKT ION[NS BERÄTTELSE reR AR 1975 

Sektionen her 1IId81' 1975 haft följande siJlfllllansiitl_ 
nlng : 

SkJutcher : 
1I1ce Ikjulcher : 
Sekreterare : 
K- pislledare: 
ledamöter : 

( rik JOIli!nSSon 
[rik Svensson 
skJutensr och vice skjulensf 
Erik Svensson 
Hennu Koho och Roger HaUberg 

Träningar OCh tävlinga r har ägt rum pA Stora Skuggans 
banor i sn lighet med programmet . 
Det bl Aser en besvärlig motvind inom vAr förening om 
men skall se til l de lagresultat, so~ uppnåtts. Vi 
kan konstete r~ att fä l tskyttelaget i div . l ej lyck e
des aemla ti llräckligt med poäng fö r fortsatt delta
gande i div. l. ~en mad bättre tur OCh skicklighet i 
att bedöma avstånd och at t vi r edan från start i div. 
11 har plockat in ett par ungdoma r, sA bl ir väl bes&
ket i div . 11 endast en säsong, få r vi hoppas . 
r,är den fö r ste u r ietävlingen i banskjutning s t art ade 
i mitten ev mej si visade vårt l ag upp ett mycket gott 
resultat , SOB poäng, vilket gav ett snitt pi 121 poäng 
per sk ytt. ~en trots att även fortsättningen va r bra 
så kunde vi inte klara oss upp till div . 111. Vi fick 
en t. r edjepletl i se ri en så inflSr nästa säsong ken vi 
väl ~nde' morgonluft . 
Nägre individuelle f r alll9ångar kan vi nolera , b1.a . 
Nils r;agnius fina 236 poäng i klass A samt Per Naum
burgs 232 i veter anklassen i Sv . Dagbladet . 
När det Qäl l er svensk huvudskjutning är [rik 5ven5sQf1 
den , som drar längata strået i de flesta skjutningar 
inom föreningen . Han sköt r eden i första seri8skjut
ningen ett r esult a t so~ placer ade honom so~ andre ~an 
total t (13B poing) • Men Iven när banskyttesäsongen li
der mol aitt slut , har inte [rik tappat stinget utan 
pl acerar sig som trea 1 ~äste rakapstävlingen . 

Dat h" r ""r it .. Ans" tävling"r und"r 3D:soog .. n . [n nAgot 
utöver de t vanlige, nämligen en match mot Kviber g . 
Vi _ inom Amatö r - hade rustat oss med ell a kenona r 
som fanns , men Vild hjälpte det7 Det blev dan gamla 
vanliga vi sen när det hela va r kla r t - seger fö r Kvi
ber\j. 
Vad bet r ärfer verksamheten i övrigt - se nedanstående 
upps tällning: 

Antal aktiva i kless lA_Hi " 2 
klass 1 Bl 
kht llll 2 , 
klass 3 3 
kl esa • 12 
kl aaa VOl , 
kl ass 5 3 
and!lst k- 21st 

Sl,.IIIlJIa aktiva m 
Anslagsberättigade '" Oärev k_pilt , 
Antel protokoll rörda ekott, gevär 
var~v vid fältskjutninga r 

9.300 
2 . 905 
2.700 Ant~ l pr otokol lför da skot t k- pist 

fÖRTECKNING 
övar und", Ö,,,I "rövrode vlmörk"lleleckel'l 

B/lNSKYTT[MÄRK[N 
Silver 
Silve r 

Lägr e årtalsmä rke brons 
~ästermärke gul d 
Ar t a1astJärna 

floger Hell berg 
Bengt rorsberg 

Lennar t Pree 
Kilns Melande r 
Axel rriman 

rÄlTSKYTT[MÄRK[N 
Lägra ~rtl15märke silver 

AUTOMATIIAP[NSKYTT[~ÄRK[N 
Brons 

Srons 
Guld 
Guld 

l äQfB Artalsmärke si ll/er 
Högre ArlaIslllörke brons 
Högre lrlalsmärke brons 
Hög r a Artalsmärke si ll/er 

Hans rielender 

Pi a faHcBnsladt 
RenLa Källef 
Ber til Stare 
Jur gen !'Iat al" 

Per_Olov Rahm 
Harry Trusehsl 
uLnns Bi r l<e 
Conny Ni r ln9 

Vandringspriser och hederspriser: 1975 

1) Jones ~aerns vpr 
2) IIp r f1Sr k l ass S 
3) SAr j ubileums-

bägor a klasa il 

.) l. RönnmarkS vpr 
rör Ilele r aner 

( 5) 

( , ) 
( 7 ) Herry Frimans "" (la) 
(12) Vrp klass 2- 5 
( 13) Rikskyttesk~len -

s I utställning 
utgått 

(l4) Juniorbägaran 

(21) Vsndringsskö1den 
( 22) Fälhkyttspris 

av år 196B 
(23) Övriga vpr i fält_ 

skytte 

(31) fagreIls Minne 

(3S) 26 . 04 
(39) Ser ietävling 25 

skott ligg ande 
(40) 12 . 01 

26 . 01 
02 . 02 
::;S . 03 
01.06 
05 .10 
19.10 

(41) 26 . 01 
01. 06 
05 .10 

(45) Hpr fältskjutning 
kl 14- 16 ~r , kl fl 
OCh kl f2 

( 53) 
( 54) 
( 91) 

Föreninglmädarfl : 

Banskjutn ing 
r äl lBkjutning 
K_pist 

Upp1. Vi:isby i jan 1 976 

[rik Svensson 
[ rik Svensson 

l ennart Pree 

H.V . Johansson 

131 p 
pla 4 

pls 6 

pla 3 
H. V.Johansson OCh Hans 
Melander e r hAller in_ 
teckning - omSkjutning 
nästa Ar . 134 p 
H. V. Johansson 
K.V . Johansson 
Per Naumburg 
H. V . Johans80n 

134 P 
131*10..140 p 
122+ 8"'130 p 
120 p - 211 1n~ 

[rik Svensson 
Hans ~el ander 
Lenna rt Pree 
Lennart Pree 

Lennar t Pr ee 

Per NaUnlburg 

31+ g. IIDp 
2A+- 6.. 30p 
28+ 2.. 3Dp 
löp _ fll r 

alltla 
72 trf 

[rik Svans50f1 klass 5 
pIs S 2: 8 int 

Per NaU'nburg kl ass 4 vet 
pli 4 2: a int 

l ennart Pree kl ass 3 
pIs 4 3: e l"t 
för alltid 

Johan f":agn i us 294 p 
lennart Pree 29l p 

Johan Häggblad 

Johan Magnius 
[rik Svensson 
Per Naumburg 
Lennart Pree 
Hans ~elander 
H. V. Johansson 
Johan Magnivs 
Gör an Ing8val1 
[ r ik Johansson 
Per- Arne Swälas 
Roger Hellbe rg 

Per- Ar ne Swäl as 
Renlla Käller 
l ennart Pree 
[rik SvenS Son 

[ rik Svensson 
Hannu KOho 
Hens Mel ande r 

[ r ik Johanseon 

136 p 

'" 25 , 
22, ,. , 
21 , 
20 , 
17, 
21 t rf 
19 t r f 
17 t rf 

PISTOL 

plSTOtSKVTnS(KT IGNENS ARSB[RÄTT[LS[ 1975 

Sektionen ha r under 
ning: 
Pistolskjutchef : 
v. pistolskjutchef: 
s~rate rare : 

l edellDt : 

1975 haft följande sa ... ansätt_ 

NilS rriman 
t ennart SenClBtedl 
karry friman 
[ r ik Risl l.Hld 

Till Svenske Pistolskytt~fö rbundet redovisade I~_ 
liva skytta r var 12 styckan . 
Av desel ha r följande fullgjort prov för märken: 
Hägre ärtalsmärket i guld med t r e stjärnor 
311 Aret : Nils rriman. 
Högre årtalsmärket i guld med t r e stjärnor 
l: e å r el: Stsn Norström . 
Högr e å rt alsmärket i guld 3: e å r et : Axel fr!mBl'1. 
Llg r e ärta l smärk et med tre stjärnor 
l: a året Lenna rt S .. ndstedt . 
Läg r e ärt<,lsmärke t med en stjärna 
3: Aret : Erik Risl und. 
Pi stolsk~ttamä rke i silver : Karl Gust av friman , 
Sören Er iksson och To rgny Horstadt . 
Unde r Arot har följande tävlingar genomförts: 

fÖRENING[NS ARSPROSSKJlITNING I PA[CISJONSSKJUTtiING 
(5 daltagare) 
Seg r er B Nils friman, där efter f öljde [ . Al_lund , 
l. Sandstedt , H. Fri~an och N_Ä Granath. 

(63) POÄNG PRIS I PISTOlSKJ UTN JNG ~v AR 1970 
(ingen tävlan) 
(65) G[ORG fR[DRIKSSDNS VANDRINGSPRIS AV AR 1966 
(ingen tävl an) 
(69) PlSTOlPOK~l[N 
Stlllningen enligt 
1969 l. Sandstedt 
1971 N. friman 
1973 N. rrirnan 

RiSlLW'ld 1915 [, 

nedan : 
1970 I ngen tävling 
1972 N. Frilllan 
19711 L. Sands t edt 

Solna OCh Täby i januari 1976 

Nils friman Lsnna r t S ndstedt 

IDROTT 

IOROTTSAR[T 1975 

Resul taten från Arats tävling ar finns redovisade i 
tidigore medlemsblad . Poängjakten i 20 . 000 poäng_ 
priset (Ernst l öwenhielms pri sfond) oCh 15. 000 
palngpr iset (Thor f r edborg' prisfond) och den nu ~k_ 
tueila ställningen f r arogår av t abelle rna n~J,n. 
Som Ni se r har nu Nils frilllilfl kä/llpat l änge och r r am
gAngsr ikt och Skördar dubbelt frukten av detta nästa 
å t. Avkastningen i år var ca 280 kr tilla~ans . 
Sikte in Dig pA en trevl i g present nästa Ar Nisse! 
Vår testverkaamhet ~ed badminton på lörOagsmorner 
'pr ack på banbrist af ter ett halvå r, medan dä r emot 
S k~ r undan på onsdagskvällar på Kärrtorp har fun
gerat mycket bra . Vi är i r egel 4- a ~an som luffar 
runt och badar bastu . Samling kl . l S . OO fö r den som 
vill vara /Ilad . 
När snön ligg er på ma rk en bru.ar vi samla5 kl. 09 . 00 
på l ö r dagsmorgonen på Kärrtorp för an 7- B km skid
åkning.i lätt tempo. 
Ring Arne RoslIn om Du vill he närmar e information , 
OBj 41"111 110 . 
~lex Slomberg har dominer a t å r ets or ientaringar med 
Tommy strax efter. Starka grabbar ! 
Thomas Granlund slog igenom i å r . Venn se rietävling_ 
an och hittar ibland rikti~t br s bland barr t r äden , 
~ed ell e r ulan kompa5s . 

l å r är det idrottens tur e tt dela ut heder spris ur 
"S ;lf1kir 'Jils Perssons pris fond". 
Dette Ilederspris har sek tionen bes lutat utdela till 
vår stor a al tmeister Sven ral k för ber ömlig orien
teringsprestation inte minst på hösto rient eringen . 
79 å r - alla kontroller med hell! _ bU tid . 
51.\ (jet den som kan ! Grattis Sven ! 

Semmanri!!ltning av årets r asultat : 

Skidtävling: Inställ d 
Ser ietävling: Silver jetong 

Vpr. nr. 87 . 
Tiokamp: Sil vermedalj 

Vpr . nr.B2 . 
Sronsje ton9 2: s 
Oldboys A 

Vå rorientering: Silverjeting 
Vpr . nr . BB . 
Vp r .nr.S3 . 

Höstorienlering : Silve r jetong 
Vpr.nr. 89 . 
Vpr . nr . BII 

Banki r Nils Perssons pris: 

Thollles Gr anll..nd 
[rik westin 
Lenna rt Ingevell 
l ennart Ingevall 

Tommy Ake r str öm 
Tommy Ake rsl r öm 
Alex Blomber 9 
(för alltid) 
Alex 810mbe rg 
Alex Blombe rg 
Alex Bl omber g 
Sven ral k 

Väl mött på årsmötet där den ak tuell !! debat tfU men 
"I drott åt alla" Skall viaas . 

IDRDTTSS[KTIDN[N 

Ungdom 
UNGOOMSS(KTI DH(H 1975 

ungdomssektionen i Stockholms Amat ö r rISrening får 
härmed evgiva följende berättel se över verksamhets_ 
å r et 1975 . 
Sekt.i onens medle~santal va r vid utgången av lr 1975 
8B stycken medl emma r . 
Sty r elsen har under året utgjort a 8V Lennart Prao 
ordförande , Christine Hallberg vice or dför ande , 
Pi a Falkenstadt sekreterare , Henf1u Koho ksssör, 
Roge r Hallberg suppleant och Lennart Ingevall fil r_ 
eningens representant i ungdomssektionen. 
Styrelsen ha r under å re t haf t II protokollförda 
semmant r äden . 
Under Are t har sektionen l iksom f ör egående Ar stAtt 
som arrangör f ö r tvA friluftsdagar för Väste rtorps 
Gymnasium. Skj utdagarna var den 21.5 och den 19.9. 
Resultaten var inte lika bre som fö r egAende Ar pA 
grund av at t det fina väd r et uteblev 1 mo t sets till 
bli!ist oi;h regn . 
Resultat frAn den 21.5: Jenny 8ackmen 88p , Hen r y 
Brage 87p , 80sse Lindberg 85p, Bengt ROBc- Hanoen 
85p , OCh Lars Svensson 8Sp . All e des.e deltog ock
sA i Skytte Ös tävling där da lyck ades att fl me
daljer av brons för sina goda r es ult at . 
Den andra friluftsdagen visande tvA högro rosult at 
näntligen Thorbjörn Andersson gIp , Peter NYIIIIV'I 8Bp , 
Oär eft er röljde Peter CArlsson 87p, IngBborg [ ri ksson 
B2p , Gunilla Kar lsson 81p och Ande rs Gustsvsson 79p . 
Grattis till de r esultaten . • 
Vid fllreningen5 jubile~stävl ing lyckades Inte ung
domsl e90t alls att hote Kviberger na . Götabor gerna 
vann trots at t Johan Häggblad lyck ades ett klämlJle 
av 128 poäng vilket bare räckte till 4: e plete i 
klassen efte r dessa "si llst rypare". 
Ungdomsmästar e eller ska vi säga ungdomemäste rinna 
i banskytte blev Rensll Käl l a r som slog a l la pojkar __ 
na och fick ihop 223 poäng färe Johen Htiggblad 222p, 
Per Arne S~ä l as 210p , Pia Falkenatedt 2OSp , Peter 
Carl sson 204p , Roger Hall be rg 203p och Göran Holm 
188 poäng . Det ä r bara att grelu1er a till Förenin9-
ens för s t a kvinnliga mästerskytt. 
Un9domsmästar9 i Fältskytt e blev Lenna r t Pr ee med 26 
t r äff före Hannu Koho 23 tr o P- A S~äle8 17 tr, C-C 
Teglund 10 tr , Roger Hallber g 8 träff OCh Johnn Hägg
bl "d 4 t r äfr . 



Det ver den f järde r "'kS eage rn for lenn ar ccn vi 
nCppes et t n~gon 9V v~r~ nyförvärv sk~ ändra p~ den 
saken . 
I fältskytteserlen l yckftdes vi belägga en 3:e pl~ls 
i division ett trols al t vi inle ställde upp på sist~ 
tävlingen . Det båder gott inför 1976 cå vi noppas p~ 
att vi ske lyck es t e oss fö r bi b~de 8ro~~a_Vby och 
Ske rp 4 ocn vinnll . 
föreninljjen fiCk ..... der 1975 lv~ s t ycken Gevär CG 63 
8V Skylte fis Bom vi hä rmad vill t acka för . 
Det ene gevä r et sa ttes upp so~ Jubileumsgavär 1975 
och det lyck ede R0ger Hallberg vinna med ett snitt 
på de utval de tävling arn", med 129 poäng . De t är ba r e 
e tt gr etulera . Det ~ndre gevär at kcmmer att sättes 
upp som vandringspros enligt de r egler sam s tåt i 
ptograllnet. 
Vi her även fått en PDl ~RO I OKA~[R~ till redaktionen 
ev POLAROlD A8 med vilken vi få r bilden framkall ad och 
kler r edan efter JO sek ..... der - så nu bli r det slut med 
desse bildfa ttiga ti dning ar, 
Ungdomssektionen frAmför hä rmed sitt varma t ack till 
elI", som he r givit oss sitt stöd ..... der ungdo~såret 19 
1975 och önskar semtidigt atl 1976 kommer et t bli ett 
år då ~me tör kommer a tt synas ännu mer än tidige r e . 

Stockholm i januari 1976 

lennert Pree 
ordförande 

G[V~S_ och KPISTPROGRA~ 1976 

Jenuari 

April 

10 rlgurlkJ. 
11 för b ..... daf.ltakj.(22. 

23 . 40. 41. 4S) 
31 figurskj. 

f~rbund'f.lt'k J . (21. 
22. 23. "O, U. 45) 

7 Wint'rgetan kpist 
8 flSrbund'f'lt'kj.(22, 

23, 40, 41, 4S) 
Junior~iist8r'kep A-8 
lin luftg,v'r 

Jubi1eu."'ltskj. 

22 

" 7 frlSsund,tr'''", 
11 A.,tlSr, Ir,.et. 
13 figur.kj. 
14 flSrbund, ••• t'rakap i 

Kekniis/lovsle 

Utinga 
Ksknii'/Ulvsh 

Ri el!l 
Kl.flgsängen 

l'IytUngs 

Solna 
lIss.bygarn 
frS.unde 

kllknla/Ulv.ta 

fllt'kj •• e-t A.etlSr, .Iat.r.ksp 
(21, 22. 23, 40, U, 4S) !lrl09.tt.rg. 

16 Ar.lOt, f6rbundete ungdoe"'kt 
20 fi gur .kj. kakn •• /l6v.t. 
21 f'lhkytteklnn trlYklSplng,SjlSu 
31 SkytteflSrbundet. Ir,.ete 

J lhgdo •• nlt'kj. A-B lin 
4 Uppu lslr"'" Uppeal. 

J.lvkerleby 
J5nk3pi"9 
llnn,hol' 
Skuggen 

11 l'K1ko U.l 
11 J6nk6ping,trl,r., 
19 PI,ktrlrr." . 
20 Trlning,.kj. 
22 -.- _.-
" 11. trlning.l'v1. (38) Skugg., 
24 Uttegning Junior SI'I LlSnle 
25 A'aler, el,terakep kpist (51) 
27 lrlningUkj. Skugglll1 
28 2,e trlning.t'vl. II, ,t,.,de-

uv!. ( S, 6, 38) Skuggan 
29 Trlnlng,.kJ. Skuggan 

.oJ 1_31 !Is ungdo"propegenda Skuggan 

• Trlnings.kj. Skuggan 

• Serhtlvl. ( ferb.) Lev.te 

• Tr"ingukj . Sk....,. , 
, , 

13 

IS 

Ile tlvl.Lannert Rann.,rk. 
hed.r'pril (12, 13, U)Skuogan 
218 ,Uend, tid. (S, 6) 

Utlegning J",ior 51'1 kakn" 
korpor.tlon"kytt,tlvl.Skuggen 
Serilllvl. (f ..... ., SkUQgWl 
Ult.gning Junior SI'I, 
Ketarins 7S 'U jubU. Hedc:'jll_ .. 

20 S.rhtlvl (f3rb.) H.dIt.Jeb .... 
22 uttagning Junior SI'I SkufKlen 

15-23 frih OlufIfI. vpr SkU9Q8fI 
23 lhgdo.'cupWl Lllv.te 
25 I,a trlnino.t'vl.Sv 0,gb1. 

(39) 5ku;van 

" H. V. Granbtlrg. vpr LeVit. 

'O f6rblrldl ••• 1IJ:'kllp i ligg, Slu.lOO" 

Sv . DlIgblndat kl llss 5 
kl ess 4 
klass" 
klass Vat 
kl ass Vet 
klass Vat 

Spiralen 

FÄLTSKYTTE 
fältSkjutning 1975-10-05 

Erik Svensson 
Nils Magnius 
Lennart Prea 
Par Naumburg 
Johan Magnius 
H. V . Johansson 

Per Neumburg 
Johen Magnius 
Hannu Koho 
[rik Svensson 
lennart Pree 
(rik Johansson 

Kless r5 Lennert Pree 
(rik Svensson 

233 p 
236 p 
218 p 
232 p 
227 p 
2J7 p 

166 p 
183 p 
181 p 
179 p 
177 p 
168 p 

24t r f 
22trf 

Hpns Mel andet 9ttr 
Kluf f4 Gören 1nge\lell l1tr r 

Jörgen ~ lberlsson 16trf 
Kless Vet Y 
"less Vet Ä 

Per Neumburg 19trr 
Johan I",egnius 20trr 
H. V.Johansson 12trf 

Kless f J 
K!els fl 

14 DEL TAG t R( _ 420 SKOTT 
fältskjutning 1975- 10-19 

Conny rH ring 
[ rik Svensson 
Erik Johansson 
Roge r Hallber g 
Ran~e Käll er 
Göran Halm 

Klass rs l ennert i ngev 811 
(rik Svensson 

Klass f4 Gö r an Ingavsil 
Klass Vut Ä Joh~n ~agnius 

(ve rt Svensson 
Yngve Zachr isson 

6 O(LTAGAR[ _ 180 SKOTT 

PISTOLSKJUTPROGRA~ 1976 

MArs 20 Vpr nr 67 . Grimsta 10 _ 11 

April 12 

" 
" 
" 

17 - 18 
17 - 18 

J ..... i 11 Ar spri sSkjutning -t I'täsler skep 
i precisionsskjutning . 

Grimsta 17 -

Sept 6 Vp r nr 67 , Grimsta 17 _ 18 
13 "17 - 18 

'"' 
, " 10 - 11 

10trf 
St r r 

14trr 
17trr 
16trf 
4trr 

IStrr 
12ttf 
17trf 
22trf 
7trr 
8trr 

Öv rige skjutninger sa ans lRg i v~r bad nr 15 på 
Grimsla. 

Lennert S!Il1ds tadt Nils friman 

rabruari 

~aj 

Joni 
5eptember 

IDROTTSPROGR ~M 1976 

21 Skidtävling, mästerSk ap 
13 Serie tävling 
18 Serietävling 
20 5erietävling 
25 Serietävling 

3 Våro riente ring, mästerSkap 
7 Tävling i tiokamp 
8 Tävling i tiokamp 
g Tävling i tiokamp 

11 Damernas femkamp 
14 Tävling i tiokamp 
25 Höstorientering, mästersk ~ p 

IIi sänder 
tä .... ling -

l< allelse r och information st r ax f ö r e va t'je 
övrig information: ~ rne Ros~n 08 _ 41 14 40 

tävlingen om Thor Fredborgs Prisfond för al lmän 
idrott där vinnare av priset blir var och en som 
genom deltagande i Stockholms :l.matö r förenings serie
tä .... lingar under ett fle r tal å r uppnått en beräkna d 
sammanl Clg d poängslSllma av 15.000 ä r ställningen nu: 
Nils Friman 14 . 863 H. lÖlIJenhielm 3 . 717 
sten Ah r berg 12.818 T. Grpnlund 1.526 
Lennart Ingevall 12.693 K. Fr iman 1.180 
e .... stav Westin 12.147 Gunn a r lundberg 854 
~il s Nyh1en 11. 728 G. Gr an lund 721 
9. l ÖlIJenhielm 10.81 6 Hn;'! Friman 565 
G. lÖlIJenhiel m 1 0 . 720 Jan Westin 430 
IIlf Tryselius 5 . 938 Gö r an Ingevall 362 
K.G friman 4 . 943 Gunlög Westin 119 
Harry Friman :3.81 0 

I (rnst lÖlIJen hilems pris fond för tiokamp är ställ
ning om 20,000 poängp r ise t efter 1975 å r s lävling 
röl j ande : 
~il5 frim en 
[rll< Westin 
Ha r ry r r i m an 
Nils Nyhlen 
C. l ÖlIJenhielm 
B. l ÖlIJenhielm 
Sten Äh r be r g 
Lennart I ngevall 
[tUng Reinius 
hel Friman 
S~en F sIk 
T. Äkerst r öm 
Bengt Wilne r 
~l ex 810mberg 

19. 495 
15.929 
15.906 
15.SS9 
15.1 26 
14.819 
J3 . 367 

6 . 660 
8 . 473 
7 . 649 
7.398 
5 . 078 
4 . 301 
3 , 464 

Rolf Ingevall 2.008 
Arne R05~n 1.883 
Göran Ingevall l. 771 
K-G FrimCln 1. 464 
l ennart Sundin 1 . 19C 
Fred Ake r st r öm 1. 0Zf 
Arne Sjöberg 838 
Thom aS Gr anlUld 746 
Gunnar lundberg 695 
lars Sl omberg 462 
Kriste r Friman 262 
Thomas Nybom 137 

Du gillar idrott. 

Kanske gillar Ou ~agnus Hä rQnstam ocksA . 
Honom får Ou möta i en ny festlig debatt_ 
film om idrott på å r smötet . Välkommen ! 

oooEXTRA PRE 55 TOP FRAN GEVARSSEKTIONENooo 

fAlT 5KYTTERESUlT AT 1976: 
Vid å r ets först a fältSkjutning i Ur inge 
den 11 jan . fanns det någr a resultat, som 
var mycket br ? inom förbundet , dä r Nils 
~jalJllburg med 27 trf blev 4: e mOln i kl ass 
Vet Y. l klass 4 var Göran Ingevall i fin 
form och sköt 26 trf , vilket innebar en 
9 : e placer ing . l klass 2 va r Johan t~a um

burg 7 : e man med 20 t r f och i klass l har 
vi säke r t en bliv2nde mästerSkytt i Per
Henrik Naunburg , som klippte till med 29 
trf och med det res ultatet uar h an kla r t 
bäste Amatör, 
Vid den andr a fältskjutningen i Riala var 
det samma friska gäng Amatöre r, som star
tade , men Johan Magnius lyckades bäst med 
22 t r f i kless Vet A och i klass l bleu 
Per-Henrik N3umburg 2 : a med 20 trf, men 
det uar ett resultat, som han inte v ar 
nöjd med . 
Våra l ag finns ju som bek ant i div .II 
resp. div . III, där för stalaget i div .Il 
ha r 2 poäng medan and ral age t har 7 poäng 
i div. III. 
0000000000000000000000000000000000 

~ - - -- -~--_._----. 



Vi har j ust avs lutat 1975:års skinklotte ri och kan 
nu liksom tidig8re år konst ater a - SLUTSÄLT - och 
i år betyder det 8 .000 små lotter nytt r ekord och 
en god pott till föreningens stigande omkostnader. 
V? r je år kan vi i medlemsbl aden l äsa r es ult atlistor 
från gevär - pistol och idrottstävling a r nu ä r det på 
tiden ~t t presentera en fylliga r e prislista på lott
sälj arn~ , dess a a tleter som med si na vältrimmade 
ans iktsmuskler prata t på våra medmänniskor 8.000 kr. 
På årsmöte t kommer pr esenter a tt utdelas till samt
liga i nedanstående prislista . 
(6.BOO lotter på 15 medlemmar gör 6B . 000 på 150 

medlemmar. Rätta oss om vi ha r fel). 

Göran Ingevall 
Lenn art Ing evs ll 
Erik Thor 
Conny Niring 
Tommy Äker st röm 
Alme r Söders tröm 
Erik Svensson 
Cl aes Äker st r öm 
Rolf Ing eval l 
Arne Rosfm 
Bengt Wilne r 

1. 200 
1.175 

900 
700 
625 
500 
500 
300 
250 
150 
1 00 

Roger Hallberg 100 
l asse Ni l sson 100 
fr ed Äker s tröm 100 
Bengt Tor s ma rk ~~1~0~0 __ 

6 .BOO 

Under 1976 ha r föreningen e r hållit lotteripla ts 
på Tempo - Ös t ermal mstorg och kommer kanske även 
på Fältöversten vid Karlapl an. Detta betyder ytter
ligar e stöd till vå r ve r kS; mhet. Vi se r tiden an med 
tillförsikt och hoppas a tt DU ger oss en god hjälp 
vid nästa skinklott eri. MOT NYA REKORD . 

Styrelsen 

000000000 PRESS TOP 000000000 PRESS TOP 00000000000000000000 

PER-HENRIK NA UMBURG, JOH AN NAUMBURG OCH JÖRGEN ALBERTS
SON, NYA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN, HAR REDAN VISAT FR AM
F"TTERNr, VID ÄRETS FÖRSTA FÄLTSKJ UTNING AR . 
PER-HENRIK VANN SIN KLASS MED 29 TRÄFF I URINGE DEN 11 
JANUARI OCH FICK 26 TRÄFF UTE PÄ VÄRMDÖ DEN B FEBR UARI. 
JOHAN GÄR OCKsA DIREKT IN I U-L AGET SOM NU MÄS TE RÄKN AS 
TILL ETT AV STOCKHOL~S ABSO LUT BÄS TA. 
RUTINERADE JÖRGEN ALBERTSSON PRESENTER ADE SIG MED 23 
TRÄFF (B FEB.) I SIN FÖRSTA TÄVLING FÖR AMATÖR. 
VÄLKOMN A GR ABBAR - NI HAR STÄLLT TILL ANGENÄMA PROBLEM 
FÖR LAG LEDARNA . 
GÖR AN I NGEVALL HAR SLAGIT TILL EFTER NYÄR - 66 TRÄFF PÄ 
TR E TÄVLI NGAR . 
B-L AGET SLOG A- LAGET UPPE I RI ALA DEN l FEBRUARI - JOHAN 
MAGN IUS I TOPP VAR OCH VARAN NAN TÄV LING, H.V . I TOPPFORM 
IG EN (2 2 TRÄFF PÄ VÄRMDÖ). 
DET ~NO .Il.S OPTIMI SM ! 000000 

000000000 PR E5STOP 000000000 PR ESSTOP oooooooooooooooooooc 

Stockholms 

År g . ?l 

Ans va rig utgivare: 
Lennart Ingevs ll 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förl!nlngs organ för Idrott och Skytte 

- Föreningen st iftad den 21 september 1890-

Nr 2 , oktober 1976 

AedaktBr: 
lennart Ingevs ll 

Vårt s tora s kinklot teri 1976 med In ona lotter har nu startat och lotterna har 
redan distribuerats till några medlemmar som nu bar a väntar på DIN stor~ eller 
lilla beställning. Gör v9d du kan f ör a tt hjä lpa oss till ett fint r esultAt ! 
Föl j~nde har lotter och passar ständigt telefonen: 

Johan Magnius 08/766 44 11 Eric Thor 08/41 14 29 
GBr an Ingevsll 09/67 03 ~O Lennart Pree aB/Bl 64 59 
Tommy Åkerström 09/ 49 34 74 Lennart Ingevall 09/49 96 74 

GRATT IS PER-HENRIK NAUMBURG TILL EN LYSANDE TÄVLINGSSÄS ONG: 
Par-Henrik har under år et gått från klArhet till klarhet och tillh~r nu definitivt 
en av Stockholms bästa skyttar på ungdomssidan. Att han nu ä ven k~n ge de M1dre 
en match visade han bl.a. vid vårt eget mästerskao. På bilden ovan mott~r hAn pris 
för sine insatser vid JuniorSM. Bästa s tockholmare med en 17 :e pIets i finalen 1 
sportskytte och bara l poäng från finsl i bAnskytte. I skolSM, 19:e plats i huvud
tävlingen ( 140 poäng ) och bland de 3n bästa i extratävlingen. Vi gratulerar! 



GEVÄR 

}:A TAÄNINGSTÄVL!NG ~4.a.76 

sv. Huvudskjutning 

kl. 5 

kl. 4 

1e1. Vet Ä 

kl. 2 

kl. l 

E Sven sson 

Hennu Koho 
L Prao 

J Ungn!u!! 
H. V. Johansson 

J Nl'I.umburg 

J Hll.ggbl" d 
juniorgev!lr 

129 poäng 

133 -"-
126 -"-

118 -"_ 
113 - " -

119 -"_ 

138 -"-

? stycken delt"tg"'ro !'\ tHllde upp på st" r" Skuggan 
vld årets f orst" bnns kj utning, trots att blAs t 
och kyla inte sk~~ode de bäs t a f orutsättn t ngerne 
bl ev det trots detta en del god~ r esult ... t. 

7 :A TRÄNINGSTÄVLING 28 , 4 .1976 

kl. 5 E S V,," "I801" 115 "Oo'{ng 

kl. Il L 1ng O\.11I t l 

kl. Vn t Ä H. V • .JahB.-.sson 118 -"-

3:E TRÄNlNGSTÄVLINGEN :>0 .6. 1975 

kl. 5 

kl. 4 

kl. Vet Ä 

C Gven~~on 

J Al berts son 
E Johnnsson 

H. V. johansson 
J PMgniuB 

Bilden till heger : 

En del "V dat vackra 
prisboTdet vid vårt 
årsmete på Kgl. Ml11-
~rt'legllkolen den 11 
mars 1 Ar. 

12 5 noting 

131 -"
lnS - "-

125 - "-
1 21 -"-

l lA STÄENOETÄVLINGEN 1') S KOTT 

" 2 , 
3, 
4, 

Vet Ä 
-"-

kl . 4 

E Svensson 63 
L IngSV8ll 54 
H. V. JohMlISOl'1 64 
E Joh8ns son 58 

2 
4 
l 
3 

2 . STÄENOETÄVLINGEN 

H. V. JohflnssOrl 
J ~gn1us 

e JohemssOrl 

58 poling 
41 _,,_ 

53 _,,_ 

LENNART RCJ..INMAAKS HEDERSPRIS 15 . 5. 1976 

Vet Ä 
- '-

kl. a 

H. V'. Johansson 
J """gnius 

11a poong 
11? -"_ 

as -"-

FAITZ OLSSOO MAJ 1976 

l. Erik Svensson 
2 . Per Na umburg 
3. Larm~rt Pree 
a. Jahan Megnius 
5 . Lenn~rt Inge vell 
6 . GHr en Ingeva 11 
? P-H N~umburg 
8. Johtm Nl'l umburg 
9 . Erik Johen s aon 
10. Roger Hellberg 
Il. Rolf lngevflll 

236 poäng 
235 -"-
229 -"-
220 -"-
218 - "-
216 -"-
209 -"-
20? - " -
21)4 -"-

199 -"-
190 -"-

TRÄNING TILL SVENSKA DAGBLADET 

kl. 5 
kl, VDt - .. 
kl. 4 

E Svenr son 
J Megnius 
H. V. Johansson 

L Prae 
G IngCVfl11 
L Ingeva11 
R InqE'vel1 
E Jotmnsson 

236 pol3ng 
231 -"-
21? -"-

?26 
?l6 
nB 
190 
204 

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-

25 . 5 . 1976 

TR ÄN ING TILL SVENSKA DAGBL ADET 1, 6 . 1976 

l. 
2 , 
3, 

Erik Svamison 
J oh" n Magnius 
Er ik Johensson 

230 ocHng 
22? - "-
::>26 -"-

RESULTAT SVENS KA DAGBLADET 

25 skott ligga nde 30n me tar . 

l. 
7, 
3, 
4, 
5 , 
6 , 
7, 
a, 
9, 
lO, 

Per N,"umburg 
Nils Magnius 
Johl'ln ~gnius 
P-H Na umhurg 
J Nl' umtlurg 
H, V. Johl'lnssOl'1 
E SVIll1!!son 
G In gev"J 11 
l Pra e 
E Johensson 

739 
230 
::>'2? 
'224 
222 
219 
717 
716 
215 
210 

pollng 

-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
- "-

F Cl.. KE FAGRELlS ~UNNE 20. 6 .19'76 

Vid året t; skjutni ng OI!'I Fagrelis minne kom det endast 
5 delt~g~re till ste rt. Det kunde säkert v~rit ett 
bll ttre hedr .. nde ItV en mångårig Am" t~r men vi hoppIIS 
på a tt bA ttra delt - gl'lnde nästa år . 
Det vlt r att 1"ivårt 1"ikjutviider frem och å ter men trotl 
dettlt lyck" das J~rgan Alb prtsson skjut~ e tt bra ra
su1tpt. Hen g rundlllde sin s eger red" n i f~rst,. ser i 
en, där MIIn t og ledningen ~ed 6 poäng f 1re H.V och 
Erik och sed~n v~ r det ingen di5ku~~ion vem ~nm ~ku
Il a tll hem det hel a . 

1. Jergen Al berts aon 
2 . Erik Sven~son 
3. H.VI Johe nsaon 
a. Erik Johansson 
5 . JohelM IkIgnius 

3<14 poling 
330 poäng 
303 oo/jng 
29'7 no.!lng 
291 pollng 

ÄRSPAISSK..nJTNING MED I.CSTERSI<AP 12 . 9 .1976 

S"In"l"gen dan 12 seotember v " r d e t s ilsangfin" l flA 
b~nskyttet noed e~ m' ing oå st'l r e 5 ku'lglln , ~ed en 
blr ndning ~ v ä ldre och yngr e Am~ t~rer . nåqr~ med 
egna funderl ng~r om Att bli b~n5kytte~j5tttre. U8n 
om men Ber ti1lbRk~ ~å åro ts result_t så b~r 5eg
r · ren finn~!I inom kvartetten P.N .. umburg, Erik q ven
~son, Lenn~rt Pree e lle r Hennu Koho. 
en det v e r it v .. dhållning " r' r h~g nog .,att "bAng" 
på P~r. som hAr v~rit i bre form hel~ ~ lsnngen. och 
det h~r inte v" r tt någon dålig o lacering ~v pang_m ... 
för n~r det hel .. v~r kl ~rt så var Per mJs t e re för 
å r 1976. 
Men n~st~ Ar k~n 5egr e r en bli å rets t r edjeme n 
n im1ig en P-H N .. umburg som verk ligen skjute r brll 
i s tä11nin1,o, r och med rätt trJ n ing blir Am"t~rs 

n 'Ls t " stor-s kytt 

Tltvl1ng A 

kl. 5 

kl. 4 

kl. v"t y 

kl. Vot Ä 

kl 3 

kl. l 

TlI.vl1ng C 

kl. 5 

kl. 11 

kl. Vet Y 

kl. 3 

kl. l 

l. 
7 , 
3, 
4 , 

5 , 

RESULTAT FRAN ARSPR ISSK..lJTNING 

Sv. Huvudsk j utning 

Er ik Sven"son 

Llmn .. rt Pree 
Rolf IngevR11 
Hennu Koho 

Per N .. umburg 

H. V. Joh .. n."son 
JQhf' n thlgnius 
Eve rt Sven~son 
Sven Di edric hs 

J Ne umburg 
L Megnius 

P-H Neumburg 

Er i k SV,mS501'l 

HAnnu Koho 
lenn "rt Pr~e 
Rolf lng evnll 

Per N" umburg 

Johen Magniu~ 
H. V. Jl)h·~n$~on 

Sven Diedriche 
Evort Svenss on 

l IoIBgni us 
J N .. umburg 

l3~ o!)ling 

"' W. 
lOB 

137 

-"-
-"-
-"-
-"-

1<'5 -"-
112 - " -

99 -"
?O - " -

13<1 -"-

? 5 noän{J 

92 -"-
92 -" -
65 -"-

95 -"-

9'1 -"-
?i3 -"-
7? -"-
7~ -"-

MÄ"lTERSKAP 

Ppr NlIurnburg 
Er i.k Svens son 
P-I-! Neumburg 
H. V. JehenS50n 
Jehlln Magnius 

286 poäng 
282 -"_ 
2?B -"-
26B -" -
248 _ " _ 

FfRBUNOSMPsTERSKAPET I BANSK..lITNING 1976 

T&vlingen gick på. Kaknäa den 29 aug . i relativt 
bUsigt IdIdar. VAre. skytta r trivdn tydligen utlllllrkt 
-" IdIderleksförhA11andena och belede flerll hedrande 
topplaceringa r. 
Pella NauMburg ko~ två8 i mAsterskapat (Vat) , H.V. 
venn aJOl trat.!lvlingen stort och kom twC! i hu\l\.ldlkjut
ningen'Vet Ä) 
Johan NauMburg VBnn klass 3 i bada huvudskju~ing 
och aJOl trat!vling . Per Henrik kom två i klas s 2 . 
Vi blb-jllr dIt synas lite hlIr och vor i toppen. 

RESULTAT SPIRALEN 

2 0 ~kott l iggande 3~~ me ter 

" 2, 

4, 

Per N~umburg 
J PA!;'gnius 
H Koho 
l Magnius 

las Poa"9 
192 -"-
1 '32 - " -
16'3 - " -

::>0 skott liggende 2D~ meter 

P_H Neumburg 192 oo!l.ng 

S KYTTE: äl Ai k "'oropng'lnda 

Er i.k Sven"soo 
Erik Jt:Jh ... n~IOrI 
..... nnu Koho 
Roger Hellberg 
lenn .... rt Pree 
H. V. J ohe nsson 
Johen I.l!lgnius 

1::>9 oo;;ng 
l::>S _ " _ 
133 -,, _ 
126 _ " _ 
126 _"_ 
Il a _"_ 
lllJ _"_ 

B RCJ..INMAAKS MINNE ? ''I.9.1976 

1. H. V. Johsnsson 
2 . Er i k Svansson 
3. Evert Svensson 

t 

183 "!läng 
182 -"_ 
l 21J _"_ 

Erik Rilllund död 

Genom da gspress en her Stockholms AlII!ltör Förenin g 
nAtts av budsklIpat 8tt medlemmen Erik Ri slund sv
lidit . 
H8n va r r ede n under ~koltiden en intresser 8d och 
duktig gevärsskytt. Inom vAr förening ägnade han 
Sig åt såval gavärsskytte som pistolskytte. H8n 
vllr ~cket framgångsrik pA bagge VllOn en. 
Erik vll r en god skyttekamrat som !Ivan tj8nstgjorde 
som ledll~t ev pistol~ektionen. Vi skall l a n ge 
minnlls ha ns beredvillighat IItt s t!llll Upp fer 
f6rantngen såv!l indivi duellt som i lag. 

Nils Frimen 

. -- - -- ------ ~,-----"'" 



FÄLTSKYTTE 1). jlln 19'76 

E. Svenss on 23 träff , Kll1ss F4 G.Inge~11 
N. Melgniu. 22, H. Koho 20 , L. Prae 19 och 

L. lng~al1 IS. Klass VetÄ J. Melgnius 13,Y. Zachris
son 13. Klass VotY N. Neumburg 27 , P . Naumburg 15. 
Klass F3 E • .bnenss on 15. Klnss F2 J. Naulllburg 20 
R. Hnllborg IS. KIass Fl P-H Nnulllburg 29, R. K81181" 
IS trllff'. 

FÄLTSKYTTE l febr. 19'76 

Kll1ss F5 E. Svensson 11 träff. KIllss 4 H. Koho 20 , 
G. lng.vllll 19, L. Ing.val1 18, l. Prao 12. KIllss Vet 
~J. MelgniulI 22 , Y. Zechrisscn S. KIllss VetY P.Nllullt-
burg 19, N. Nllumburg 18. E • ..hhnnsson 15. 
Klass 2 J. Naumtlurg 15 , B. 
Klaa~ l P-H Nautllburg 20, R. IQlller 

FÄLTSKYTTE 8 febr. 19'76 

Kll1ss 5 E.Svensson 25 trSf'f. Klnss 4 L. Prae 23 
J. Al bertason 23 , G. Ingevall 21, H. Kaha 16, l . Ing_ 
vlIll 12. KI llas VetÄ J. Mngnius 22 , H.V • ..hhensson 2~ 
y. Zachrillson 13. Kless VetY P. Naumburg 25 , N. Naullt
burg 19. Kleaa 3 E. Johansson 16.~ J . Nau"'burg 
18 , R. Hellberg 16. P-H. Naulllburg 26, 
J. HSggbled 16 och 16 träff. 

FÄLTSKYTTE Il jon 19'76 

Klasa F5 E. Sven"son ~3 tr'iff. Kl"ss F4 G. Inge
vAll ?3, N. MsQnius ?2 , H. Koho ?O , L. Prae 19, 
l . Ingaveli 15. Kl~ss VetÄ J. Magnius 13, Y. Zach
ri~son 13. Klass VetY N. Nf'u..tlurg 7.'7 , P. Neulllburg 
15 Kl~sG F3 E. JohAnsson 15. Klass F2 J. N~umburg 2fl: R. HlIliberg 15. Kl .. ss Fl P-H. Ntoumburg 29 , 
R. IQUler 15. 

FXLTSKYTTE l febr. 19'76 

Kl",ss F5 E. Svensson 1, . Klf'ls5 F4 H. ::>0 , G. 
Ingevall 19, L. Ingevflll l ~ , L. Pr ae 

J. Mognius 22 , Y zachriss'lon~~5~,~~~;; burg 19 , N. NlluPllburg 18. 
Klass F? J . Nnumburg IS, 8 . KIess 
P-H Neumburg 20 , R Keller 1. 

FÄLTSKYTTE 9 febr . 1976 

KIIISS F5 E. Svensscn 25. Klass F4 lo Pr ee 23 , 
J. Al bertsson ::>3 , G. Ingeval l 21, H. Koho 16, 
L. Ingevall 12. Klass VetÄ J. M8gnius 22 , H-V. 
Johl'lnsson 22, Y z;;chM.s;On 13. Klass VetY . P. Nllu_ 
burg 25 , N. Neu~urg 19 . Klass F3 E. Johnnsson 16 , 
Klas. F2 J. Nau!llburg 18, R. Hallberg 16. Klass Fl 
P-H. Nllumburg ::>6, J. Häggblad 16 , R. Kel ler 16 . 

FÄLTSKYTTE 13 jUfli 19'76 

Kl",ss 5 E. Svensson 26 träff. Klass 4 l. Pree 22 , 
J. Albertsson 20, H. Koho 18. Klass Vet Y P. N~u~ 
burg 26. Kl~ss VetÄ J. Megnius 19 , H. V. Johansson 
17 , Y. Ze.chrisson 9 . Klass 3 E. Johensson 15. ~ 
g J. NauPllburg 20, L. Mngnius 18, R Hallberg 14. 
KIes8 l P-H. Nau~urg 19. KInss 14-16 Ar N. Nllu~ 
burg 6. 

Gå med i vdr skytteförening 
och tröff a goda vänner! 

K~I:;TMÄ5 TERSKAPET 24.4. 19'76 

Sk jutningen ganomf~rdes i strå1~nde eol cken och 
lite blåsigt vader. Oeltag~r-~ntrlet var Il modig~ 
skytt~r som stä llde UQO d"gen till !r~. Vi hrde 2 
vet. Ä Evert SVl!f1!'son och Harry Tr~chfll 80m !'! k~t 
vHdigt b re . 
Det lII!Ir1<;s "!tt Erik Svensson och H"ns l.Iel .. nder bl'lrJ"r 
f A konkurens . F",c t dOJm " r ju pA tep'-'fl<1 ;Jn sA l~ngo , 

dem yngr e kommer ernall rtid myckrt st~rkt fremAt 
och tur Hr dat. Lenn .. rt Pree tnppsde 1~-1? on~dig .. 
poöng i f~rst~ 5 skottsserien - det skiljda till 
slut inte på mycket mer. 

M:'-,TERSKAP 

1. Hans Melender p 261 130~7-43-4l , Erik Svensson p 254 130~6-36-4? 

3, Lenn .. rt Ingava l l p 251 13l~3-4l-36 

4, Lennert Pr Ae o 248 l?4-41-39- 38 
5 , G~ran Ingevell p 23n 121-44- 35-::>9 

K-pist "riset. (Bäst efter de 3 fl\rs t .. sertern .. ) 
Lenn .. rt I nocv"ll 131 P . 
K-pistmBstera 1916 : Hllns Mel~ndar 

Erik S\ltlnsson 

•••••••••••••••••••••• 

Johan Magnius "varlämnar oven f&reningens 
fÖTt jän~tmede1J i gul d til l vAr fertröfflige 
revisor, kemrer Nils Östberg i se!llbllnd mad 
vårt Ars~ete pA officers~ssen, Kungl iglI 
Milit8rhögskollln i år. 

••••••••••••••••••••••• 

Vid styre1sesll~ntrddet den 3 m!!.j invaldes föl
jande nya medlemmar: 
Gunny Bjelkendehl Sven Nilsson 
Gun 80din Jen G Pettersson 
Ann- Chri stina Cederbrendt lise Sjöberg 
Eve Ingevsll Rune Södarberg 
Syl via Ingave li Tore Tenninga 
Eva-8ri tt Johansson Kenny Tessmer 
Bobby J:son lindh Gunn1~ Westin 
Nils Naumbvrg Gun-MarIa Åsman 
VAre nye medlemmar hälses hj§rtligt vä lkomns oCh 
vI happas e tt ni ska rA mycket gl!dja liV vAre 
gemensemm!!. övningar. 

IDROTT 

SKIQT:':VlING:;:N 21.2. 19'76 

Äntligen en skidtävi 1.ng om än oå sp .. r v not med s nö 
_en under fullt rätt~is" förhåll~nden. 19 aksugnll 
gr~bb8 r - 4 flickor och flere b"rn ken-de runt i 
det f~rhAIVmdevis fin" 2 , 5 km - sUng"n som vi 
klIrde 3 v~ rv och med m:'Ingder ev het blAMrssQOpe 
vid v- rvningerna. 
Det b1py en oerh,rt drpmntisk och sp~nn .. nde t~v-
1ing , ~ minuter skiljde mell .. n f~rste och elfte 
p1 .. ts , ett A", .. t·'rrek,rd i ~i tt s lag. 
Nisse Megnius ko", f f\r .. tt f ' rsv.oor_ !laq"rn fron 
1977 ~en fick sa sig kn"Opt sl~g<>n ev K-G FrIm!!.n 
och Arne Sjöberg . K-G skpffpda sig redIIn pa '"rata 
varvrt en ledning på 15 sekunder i ett ur~innigt 
t empo och det h~11 hele v~gen he",. ~~e~t ~v toop
Akarna körde Sten S~der",en (van .. tt disoonere krllf
terne f rån kustj5g~ rtIden) med vervtider som 10.40 
lry.45 - 10.41 minuter. Snyggt Stan! Lesse Till .. nder 
knm ner från Hermånger fnr "tt kltnna s tors t"'ds -
gr ... bb~rne på pulsen - h"n fick bl odad t~nd. 

Sven- Aka BOdin (vAr Got1endsvärvning) och l ennart 
Ingevs l1 visade nu äntligen Tommy Åkerstr ijm v" r 
h",n h~r hemme ntir net drAr ihOp sig till närde tllg. 
Anci Cederbrendt ett nytt intress~nt nemn i vår 
d~~ldrott v"n demtävlingen pA ut~rkt tid med Lisll 
Sj~erg stMlII efter . JohJoln Magnius - \/å r förtrc'lff
lige ordförande - gi'lv ungdCJflll'lrn"l en rejäl match 
och st .. kede helt f r -nkt hem VAndringsorisnt med 
hrndicap fr~mför näsen pA ~v~rrflsk.oode och för
-adltgrn överträn" de gr-bbar. Dom från Norrl ~nd 
d'WII pr" t int - dOlll k6r. 
Vi gr .. tulor"' r K-G till sngern och inteckning i 
v"ndringspriset . 
Stort prisbord - ett sä rskilt t " ck till Anners 
Jirvr r f"r trr'vlig" jackor - " vt>luteda en hdrlig 
d"g. 

SKIOTÄVLINGEN 1915 

1. K-G Frimen 30.45 
(9 . 45-10 . 25-10.35) 

" Arne S j~b[!rg 31. 38 
(lO.nn- lO.4S-ln.53) 

3, Nils Mpgnius 
(10 .15-10 .45-10.51) 

31.59 

" Sten Söderm'l.n 32 .12 
(1~ . 4~_lO . 45-l0 . a1) 

5, Lesse Tillender 33.51 
{11.~-11.35-ll. ::>2) 

6, Arne Rosk! 35.30 
7, Hanrik Bruhn 36.4B ., Sven- Åke BOdin 31.00 ., lennart Ingevall 31.::>5 
lO , Tommy Åkerstl'Ölll 39.15 
Il, Ni le Frilll'Jn 38.:n ", Rune Söderberg 41.15 
13, Thomas Gr en1und 45.19 
14, HHns Kjelloitan 45.25 
15, Anders ...6rver 48,10 
16, Johan IkIgnius 4B.XI 
17, Krister Frim.n 49 . 57 
18, Lenner t Axelman 58 . 21 

", 80bby ~son Lindh 

DAMER 

" Arlci Cederbrent 44 . 45 
2, li se Sj~berg 49.44 
3, l, Sli11t 
4, Eve Åkerström 

1. 

3, 

BARN 

Stefsn Aos~ 
Mikeel 
Bern en Allelm",n och 
KJellmen 

?Jl. 15 
?Jl.15 

Sil~r'rjp-t1Og och Vor klllss ~en 
Vor handiCftp 

K-G Frill\tln 
..Jo.h.!Jn Mngnius 

1976 

'1ERIETÄVlING POÄNG 

Erik IYes tin 1.439 
Thollll'Js Gr~nlund 1. 318 
Lenn",rt Ingevell 1.3l~ 

G~rlln Ingevsll 1. ~ 1 3 

Nils Fr im"n 1 . 059 
Krister Frim"n 460 
Jpn Westin 417 

Silver J et!!':!!.!: Er i k Westin 

A 
S~ 
A 
A 
V.t 
Jun 
.Aln 

HANOICAP 

+ 145 
+ O 
+ 655 
+ 6'J7 
+ 1. 059 
+ 115 
+ '0' 

SIA 

2 .234 
1.316 
1. 965 
1.6::>1 
2 .118 

575 
5'l' 

Inteckntng i Vpr ('37) 1915 ErIk "lestin 

THD=! FAEDBfJlGS PAI,FCJ-JD 

Nils FrimAn 
Lenn- rt Ingev .. l l 
Er ik ~/e!'ltin 

Sten Ahrb~rg 
Nils Nyhlen 
B. L·\."enhielm 
G. L6wenhiel .. 

15,1'lOO poiingpriset 
Nils Frimen 

16 . 931 
14 . 6fA 
14. 381 
1::>.818 
11.72'l 
l D.a16 
I D. 721} 

19'76 till 

VÅRfJlIENTERINGEN 3.6. 19'76 

50m VAnligt s ~ mling på J3 rl agård~n med Lenn .. rt 
Lindström SQrn benläggere . Fin bAn~ i l8ttsprungen 
terräng . Ni som vill börja pröv~ på orienteringen 
skall sbsolut ~pna på vAror ienteringen . Tommy 
v~nn kn~pot föra en liten alitor ienter llre, Johsn 
Lefvert 13 å r, som gjorde ett drö",l oon - men fråg 
an är om BndA inte vår nye vice ordför ande i för~
ningen Nisse F ri~n gjorde ett ev sin~ bijStA t äv
ling .. r ~A möng p år. Ver det månne u tn~mnlngen som 
gAV sA~ insoir" tlon. 
Gr~ ttis Tommy och Nisse till inter.kn1ng .. rn '" i Vllrl
dr ingspr isernR. 
Titt .. lite n ~rm~ re i pris l ist~n ~å flnnDr Ni n~got 
~rkligt. Peter Nilsson (l~sses gr ... bb) och St ef .. n 
Ro~~ (Arncs) sor .. ng runt med L~sse hel ~ b~n.oon _ 
5 r e"'p. 9 Ar gpml"l - duktig .. grebber - återvlbten 
trygg .. d. 

" Tommy Åker "'t l"'Sm 44.10 
2 , JohAn Lefllert 44 . 12 
3, Nils Frill\llrl 41.30 
4, Henrik Bruhn 51.511 
5, Arne Rosdn 1. 01.50 
6, Nils Pattersson 1.~9.?O 
7, Fred ÅkerstrOllI 1.16.22 
8 , SUg Lind 1.11.00 ., Sven- Åke BOdi n 1.43.11"1 

Jen Pettersson 1.43.00 
Leif AnderssOl'fl 1.43.00 

12, lasse Nilsson 1.44.00 
Peter Nilsson 1.44. 00 
Stefan Rost§n 1.44.00 

Si lverjetong: Tommy Akers trGM 
Vpr kless apan -"-
Vor hend1cep Nils Frimen 

. -- - - ---- -~~-----



TIOKAMPEN 7 - ~ - 9 - 14.9.1976 

Succd ~St8 v"rr rltt a ordat ~er Aret~ uoolag~ 
av ~te~ tiOk~mo om vi bortser f r ån regn och 
kyl a . 2? st~rt~"de , dar de ~lest~ gen~ferde 
~18rtalat granar. Det var riktigt trivs~mt på 
HJorth .. gan och en hArd - trevlig tävling med 
mångr nya medl emmar b~kom kul a och h~Jdribba. 
En ev da- - Lars Lefvert var så oblyg och frSck 
sA h~" kerde i~rtn .. Ile gpmla säkra kort i oo§ng
tabellerna sA det sJ~g om det. Ny r ekordpoMng 
pA sieta 20 Arrn . Stavhoppet kunde tyvarr ej 
ganomfer~s i Ar. på HJorth~gen f~nns ingen 
ställning och på Österm~lms idrotts~l~ ts gick 
den bnr a ett sänka till 2JO cm. Vi s tag ~ver 
a llihop och r ev ut oss på 510 cm. Trrgiskt. 
Tommy sk"ll svets~ tillbehör f er hopp kring 
l on - I SO cm nd~te år . 
Lennn rt Sundi n kom igen i år - br~ oå bettet och 
i stöten inte b~ra 1 kula. Nye namn f~r~tom mei
ster Lefv~rt, Ander s ~rver - Anders Myrån -
Ulf Ander~son (st" rk man) - Kurt Åsm~n - Hens 
Fred. Tävlingens mest Upp mij rks-mmede result .. t: 
Cl ees Åkerstr~ms f~rst~ spjutk~st oå 3 ,14 meter 
d8r " l1a vill e hJillpe till och 'Ilät" och sätt a Uf)P 

n ummer~rk"rlng. Vi g~tuler"r L~rs Lefvert till 
årets storseger mon k~n nog r edsn nu utlov" hård 
mateh rednn nijsta år. Instrukt~r kommer då ~Mr
lllooligen s tt ' finnes ol .. ts f '\ r dPO som behnver 
hJ8ln med nåqon liten teknisk Ju~tpring t någon 
gr en. 

T!OKAI.PEN 19'76 

Kl .. s s Ant,g po1Ing H,c .. o S :a 

• Llu's Lefvert 9 3,382 O 3,362 
A A""B Rodn ? 2.65B O 2 , 55'3 
A Lenn .. rt SUI'lr1in 9 2,611 O 2 . 511 
SM I(-G Fri","" 9 2 , ~64 -0,_ 1. :>92 
A Lmm .. rt Ingav .. ll ? 2.559 O 7.559 
A TholfWJlI AkRrs tröm 9 7. 463 O 2.463 
S~ Fred ker str öm 9 2.4;>3 -<>,5 l.n::> 
A Bengt Wllner B 1-945 n 1, 945 
A Andar s ..iirver B 1 .855 a 1 ,355 
SM Anders Myrdn • 1.849 -'1 , 5 9:>5 
A Kenny TessmlO r 9 1 . 8J? a 1. 83? 
A ~ lf' AnderseO!'\ 6 1 .827 O 1.8::>7 
A Kurt Åsman 6 1, 714 O 1 ,7111 
S~ CI "es Aker s tr"m • 1 .594 - '1 , 5 64? 
SM Thom~s Gr anlund 6 1. 568 -n,s ?M 
A Sven-Ake Bod!n 9 1,513 O 1. 513 
VBt Nih Fr iman 9 1.510 2 3.020 
SM Gör en Gr enlund S 1,403 - 0,5 ?02 
S~ Hons Fred 5 1, 264 -'1,5 64> 
Sen Henrik Brum S l. I gEl -<l,5 599 
Vet Sten AhrbRTg 9 915 2 1. 9SO 
..AJn Krister Fri"Bn • 60S -'l,5 301 
Ju" JAn \'Ieattn 2 264 -'1, 5 132 
Ju" Maidi Lel'vert 2 261 -'1,5 131 

""" "'ik~el Lindel<;f 4 252 -",S 176 
Ju" Stefan RosAn 4 l?l -n,5 '" A Erik Westin l 14B O 148 

Tiok"mo~at"re med med .. lJ Lars Lefvert + inteckning 
i vandringsDris 

Kless Junior Silv~rJetong 
Kless S..,ior Sllver jetong 

BronsJetCI"Q -
Oldboys A Bronsjetong 

Br ons j etong 
Br onsjetong 

Krister Fri"""n 
K-G Frim,," 
Fred Ak"'rstr~fII 
Arne Rosoo 
Lennart Sundin 
Lennart Ingevsll 

20,OOO'po!ngpr1set ErT'Is t Löwenhiellll5 prbfond 
1975. Nila Frillllln pris ur ~onden 22.515 poftng 

DAMERNAS FEMKAMP 11.9.1976 

Fyrklevern . på huk bekom l~ng~hoopsmerkeringerna 
~r.h~er, Syl via - Ingels - Inger - Eve samt t vA 
på18ggakalvar Pierre Åkerström och Anders Wilner 

Fyr~ f Ports liga flickor klädda om nch ~nodde runt 
kring slungbDll ~r och kulor uo~e på HJorthegen i 
fint väder och med idel 5~kkunnigA suonortr .. r. 
Sylvia fick i år mycket hArt ~ot5tånd ev f~ms t 

Ingele Wilner - det ski lde inte mång~ poSng vid 
samm8nrlkningen , Vi hOPD~S på fler nya deltag_ro 
näste år - Inger PalmQvist v~r med f Mr f~rsta 
gången 1 Ar och blBV nog lite biten !'IV denna lIvnin 
Syl via Vo!'lnn l fJO m ( 13\2 sak,) - sllJllgbo11 (311 , 47 II) 
och l ängdhopp (J,ad /I 

Ir::Ige11! v .. nn 4rmm (1.14,J ) - kul & (a,64 III). 

Ingel&,med fer första gången , stod ~er degens 
va.snste Tenultet med s inn 1,14,J oå 400 II. En tid 
SO"fI givit brtl placering i gre.bbarn&s t!vling, 

OAMERNAS FE ... .KA~'P 1976 

1. 
2. 
3, 
4. 

Sylvia Ingavall 
Ingela vIiIner 
Inger PlIlrnqvist 
Ev" ÅkerstrOm 

1.375 
1.359 

921 
391 

Silvor jetong till Sylvi a Ingeva ll 

/HGEGEFI//Ib 
Tel""'on 62 65 24 

VUhellavAgan 155 

VI KAN SPORT - GER GOD SERVICE 

OCH HAR HYGGLIGA PRISER 

PS. Åberopa di tt IlIediemekap 
det l l5l1ar slg, OS 

HÖSTORIENTERINGEN ?5.9. 1975 

H~s torientRringen sa mlade i å r inte mindre ~n 19 
delttog" re OCh At5ki11igll suoportre r. V'Idret vll r 
s~ollgt trots lite kyl & och bl åst. Arne SJ~bprg 
",.de " rrangero!'lt b"'rnt.'\vl 1ne- mad m~ng8 hårt s nts
""de yngling" r som Pierre Akerström - Stef ... n Ros6" 
och aJ~rn SJl1berg m.fl . AlllI fick pris. 
Orienteringen Vi>r l ngd !'IV Birger Joh .. nsson i år 
i g8l1 , Hnn hede funnit en b"nll Oll c ... 5 km SOIII vn r 
/lyeket uts lngsgivAnde och trevlig. Vi t " cka r f~r 

det, Fler e nya intressents nemn 1 s t~ rtfältet , 

Johnn Lefvert ( 13 å r) , Bobby J-son Lindh 110m 
inte sett 811 kOtlllla5s sed"n l umoen (.-65) lII,f1. 
SV!!l'l-Åke " Kli rret" Bodin liksOIII Rune Söderberg 
(var nye sekreterare i sektionen) och Cl .. es Aker
!.tr~m fick s itt genombrott, Gr ... ttis gr~bb .. r, 
Gratth säger vi ock5å till Arne SJ6berg som nu 
, ... tte " I l a övriga ordentligt oå olats i ett prick
fritt l D!')p , Ett ovenligt stort prisbor d avsluta'de 
an fin d ... g med korvgrillning och anna t . Vi t~cknr 
speciellt Kur t Åsman f ör fina hUmrAr so~ v .. nns ~v 
Arne Sjöberg, Tommy ÅkprstrlSm och Lenn ~rt Wärn. 
Arne fick i år inteckning i bådtl vnndringsp ri5ern .. , 

lo Arne SJ.~berg 48 . 15 
2, Tommy kers tröm 53,sa 
3. Johen Lefvert 1. 15.15 

'. Arne R05dn 1.15. SO 
S , Rune Söderberg 1.17. 05 
6. Sven-Ål(e BOdin 1. 17.15 
? Bobby J-son Lindh 1, ? l, 1lI1 
S. e l tlas Åkarstr611 1. 28 ,10 
9. L8!'Ina r t Wli rn 1. 29 , 20 
l O, Leif Andersson 1. 55,30 

Kenny T eSSlllBr 1. 55 . 311 
12. Lers Lefv ert 2 . 06 . QIJ 
13 , Lennert Ingav" ll 2.08 . 00 
I', SVe!'! Falk 2 . J!. 110 
15. Thomoll Granlund 
16. Ulf Almqvis t 
l ? Gör 8n Ingf!Vl'l l1 
IB. Gaorg Lf\..,enhiallll 

Sil ver Jetong och Vpr klASS ODe!'! Am B S j öberg 
Vpr Handicao AmB SJlSbarg 

Ungdomssektionen 

UNGOO~MÄ5TEA5KAPET 1975 

ReneA K8llar satte i år alle gTftbber pA olets ute oå 
Stora Skuggan vid åreta uool llga ev U-mAstarskapet . 
Hendil2pberilkning till/imoades med skjutpTOgl"l"lm ~ör 
resO . klass er för ett semtliga ungdomar skulle kunna 
val"l"l .. ed. Resultaten blev därför mycket o j/i.IMa . 

l. Rand IQiller 
2. P-H Naurnburg 
3, Johan Naumburg 
4. Lennart Pr a e 
5 • Hennu Koho 
5, Nils Neumburg 

FRILLFTSOAGEN JO.4,1975 

Vårens ~rlluftsdl'lg nrad skyttepTOgnlm oå VIIs ter
torps gy~tlsiulI &rrangerades av Am~ t~rs IJIlgdoms_ 
sektion, Omkring 20 skytttIr ställde UPP i ett om
vAKl ande väder, än sol. an snö. De' vtlr ~ervånan
svört duktiga och f l er fine result"t presterades. 
Men ved kan IMn mer begäre med s6 duktiga instruk_ 
t e rer. 

På vallen: Rene' 
KIIller[med Tyg'geh mot 
kameran).Johen Nnum
burg och Helnnu Koho. 

V~nn gjDrde Pater Car lsson med 121 po8ng, och de 
endr l'l prist",garnR vpr inte l ångt e fter, En lyckr d 
frllurtsdag alltså f Ast dåligt väder, 

FRILLFTSOAGEN 17.9.1976 

Fredagen den 17 saotember "nordnade AlIIB t örs ung
dOllls~~ren ing den sedv~nlig" friluftsdags- s kJutntngen 
~~r Västertol'Qs gy .... as ium. 42 elever etAllde IIPO pA 
t!IkJutbl"nl'ln och rlet Ar et t av det högsta deltaQa ran
t e l e t sen j8g börJ ... de 1974. Det v ... r s~ v ... nligt ett 
bl~ndat kunnende, nAgrA hade aldrig hållit i ett 
gev/ir, en del h~ r varit mad 2-3 gAngar f~rut . Det ä r 
roligt ~ tt f~r v~rJe gång sA kommer mer och mer 
flickor ut och vill pröVB oå l'Ikytte . Vl!ldret v"' r B OIII 

v~nligt r egnigt och kallt men resulteten blev rel&
tivt br", f~r det, 
VBnn g jorde Artur Bowgird N JB oA 91 pollng . Den van
ligs drivern ", tt f~rsOka intresser", e levern", till ",tt 
fortsätt", s k jutll verke r a tt ha t!I l egit bättre ut den 
här gången. De s enl'lste 1lSrdagernB h", r cirk .. 10 per
soner v~r1t ute oå Skuggan och trännt 1118user, 

GerM Holm 
(U-sekreterare) 



PISTOL 

P ISTCI.PRI5 AV ÅR 1975 

o... det t.'! pris Mr und er vIIrsn 1976 sl<: j l.ltlts tre 
~6ngeT. n~~llqen 20 .3, 12.4 OCh 26 . 4 . I t~vlingen 
hor fe~ Skytt&T delt~Qlt v~ r~v ~y~ med eftern8~Qt 
Frl~n. S UllninglJfl 1 "h.,l",tit/" v>lr: N. Frlm",n 3~9 . 
l. Sendstodt 233 ( tvA $kjutnln9~r), A. F Tim~n 115, 
K,G. Frimlll1 99 och H. Fr iman 83. Tre FrimB.nner h .. do 
deltagit i end.,,, t. en skjutning . Nu nHr under höstan 
ytteTllg~ tre 5kjuttillf~11en avverk'lts, n~mligen 
6 ooh 13 seotember oen 9 oktober hnr under årat sam
~nlegt se~ skyttar deltagit. 
Innan vI g6r ln på slutresulta tet måste fr>lmhållas 
att. vl s kytt", r uopsketter n~r damerna följer med 
till skjutb~n"n 5A50~ t.ex . Märta Friman och TaresB 
Send!'lted t. 
Skjutningen den 9 oktober !gde rum 1 härligt britt-
50~marvAdor Med bl.e. Herry Frlman (as) OCh Sven 
FlIlk (SO).VAr föreninge kanske störste mecenat 
gen~ tidern~ Bartil Svartl!ng följde tävlingen 
med stort intresse oen v~ndrDde t'rRm till tavlorna 
vld v~rja m~rkaring trots en krånglende nöft. 
Sven Falk sotede v~pnet omsorgsfullt och visade 
god~ takter trotlil ~ tt det ver g-nsk~ länga liIen si~t. 

DA ~n ~kn~r de under Aret tre bälilta skjutningern~ 
blir Dlutresult~ tet : N. Frimen 413, l. Sandstedt 
369, H. Fri .. ,"" :?64, K-G. FrilllBn 249, A. Fri",~n 115 
och Sven F .. lk 1114. Et'tcr två Ars skjutning .. r QIn 

pil'ltolpris "v Ar 1975 50l'Il vi hormas kunna dOo" om 
till B. Svprt l 1nga plstolorls av år 19?5 ä r s~ll
ningen: N. Fri"",n SO, H. Frillltln 60. L. Sandstedt 50, 
K-G . FrllMn Jp cell A. fri..-n lp, 

AASPRISSKJUTNING 

Föreningen. Arsprlsekjutntng den 11 juni s~mlade tre 
dalt~ga re. Det var utmärkt skjutv~der - vindstilla 
cen mulat. Tävlingen avvarkEdss Mvar fyra stycken 
fa,"~kott5sariar och a lle sknt med gTOvoistol. Sunar
vatsr"nen Harry Frimen och veterpnen Tho~ten Ahl_ 
quist hade inta lycka t s pricka in t'ormtoo~en till 
dann" d .. g - da fick KvRl"l någr~ tr-'iffar ut~nrl\r ring 
7, d.v . s . i den ljusare delen pv tnvl~n, Nils frimPn 
d~ra~ot anv~n de endast svarta täck lappar och kunde 
noter a 170 ooäng. Trnditi onsanl igt följda så eftpr
sn ~ cket i be~ån på Grimst .. skjutbana där-marktjNns
ten - f "rt j'instt'ullt sk~tten av fru MäTta Friman. 

MÄQKESSF..AIER 

Du s om vi ll evl'gne mBrkess8riar ring snrrT~ t Nils 
FrimPn. t s l. B2 76 73. 

MedlemsblQdet önskar 
sina löWlre 

GOD JUL och 
GOTT NYTT AR 

f O,,," kan IU nU rohgt ~[I v"r~ fön' l 

Jubel 
En man sökte anställning 
på väderlekstjänsten. 

Vad har n; för meriter? 
frågade personalchefen, 

Jag har haft tretton ratt 
på tipset tre gånger . . , 

- Usch vad .lIt blivit dyrt. Nu har solen ockaA 
gått upp. 

Filosofi 
En bond., hadeakiclwt 5in".,., 

tlll en hölt'lkola. Nir ."nen kom 
hl)til ville han visa lin klyftighet, 
och di modem II&tte rnun tn! 
pwmkakor liOIYI hon criddtol, SlI -, _ Men V>lrf'o,. har du griddat 
Åmånp~or? 

- Delirjubantre. 
- Nttj , .tirnöo,ochdelluon 

Jac beviAo ~ di, helt logiskt, 
DU det rltln5 '"' r""" det oeksi 
tvl. Tre och tv" ir fem. och dir 
det rUlla rem rii\l'll det ocl<s.Io 
fyr. Fy ... och fem är 1\10._ 

Fadem ..... hadt hört nog 
avbröt honom: 

- Nu UIr N tv" pannlcakor 
och mor din m. Å Ilr du behilla 
• llfId.ra .sel<. 

- K .... var viNt 9*nmaf ia._. 1_. gifte sigl' 
J.a....~ die h . en la. 

inkorn.t för,". 
Har h8f1 det nu di 1 

- Ja, fotkpensionwo, 

En ung jOlUnJllist 
med sinne fl'r ny
heter hilUJde en 
dag en död sill vid 
kanalen. Dagen 
därpå S1odjög •• · 
de rubrik på löps<' 
ckln: 
KÄND KANAL· 
SIMMARE FUN· 
NEND(JD 

• Oe\ ii, Inspektion p' I 3 , O,ebro. Ga· 
ne.,len upptkk". aft en av mannama 
h •• n'gol ~,It som 5lock8f" upp över uni· 
fo.mskfa.gen. 

- Vet ,nie soldaten illl det i, förbjv
del all tia .. CIVil skjo,u lill un,formen. ry. 
ler han. 

Soldalen. en IryW nontinn,ng, gör sliltn'ngssleg 
- Del a, IIlgen 5kjo<1a. ~aI. Del it J(ronar1$ Ijogk.t· 

"""'" . 

..Joolg ban~ver njlilp, tnte bare på skjutbanan och 1 
merk~rgravon - 1 vsl1ning"boden och MCI kOlllPftSSIl'l, 
utan framfer all t med IIIfttarial tUl detta VIlri lc!J'I 
medlemsblad. 
Jag vllnder mig speciellt till våra lUdra .. edi .. IMr

1d "om her m~j1ighat att infOmlen. oss yrlgnI om den t 
då det \l8rkl1gen begav sig i vår BS-åriga fl5l'9rd.ng, 
Skriv till mig och berllt-ta, ~nd gärna ett $vert
vitt kort{ ratumeTae omg. ) . 
Låt on gemensamt s rbeta ... er ett innehållsrikt ce" 
atimulorande rören1ngsblad. 

Lerlni!t.rt IngevaI1 


