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Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings orgall för IdIon cell Skytte 

ÄrgImg 77 Nr 1 f e br . 1982 

Redaktionen s ad ress: 
UTDELAS GRATIS TI LL 

FORENINGENS MEDLEMMAR - Föreningen stiftad den 21 september 1890-
Lennart Ingevall 
Örnholmsbr inken 124 
127 42 Skär hol men 

Kallelse till ordinarie årsmöte 

StoekhD~S AmatHr Ftlrenings medlemmar kallas härmed 
till ordinariG lrambte fredagen den 12 cers 1982. 
klockan 1900, på Res taurang Kung " idos, Uölartorge t 
15 ( te1, 201912 Camla stan) för behandling av falj _ 
anda ärenden. 

l. J, r3Clo tate stadgeeoliga utlY~Bnde . 

2. Val av två rer~oner att j~mte ordfH randen jun
tera daeens protokoll . 

J . Styrelseno och de atondiga oektionernas ber .. t 
telssr för det näotf~rflutna året . 

4. neviaorarn08 bcrl4Uelse s_t f r ågun oe; bevil 
jande BV nnsvar3frillet å t styrelsen for det 
gångna ftlMol t nilJ{;sAret . 

'). Faststlllla.ndll I V ä raavgiften fll r 198" (styrel_ 
sen fore lAr oförändrad a vgiIt). 

6. Ink=~ och utg1ft~.stat f (l r l ge2 . 

7. Val av lednmIIter i fb r enjngens styrelse ' 
a . OrdflIrande 
b . v ice ordför nndl! 
c . intendent 
d . ordför ande igevärssektionen 
e . styrelseledamot 
f. tre styrelsesuppleanter 
g. v . ordföro.nde i gevä r ssektionen f ö r l Ar 
b . v. ordforonde i pistolaektionen fdr l är 
i . v. ord f ornnde i idrottssekUonen för l Ar 

8 , Val av tvA revisorer fur l Ar och euppleant~r 

fo r de9l . 

9 . Val av t r e led~öter i v11beredningen. 

10 . Yel a v leQ ledo~t ter i ~eda lJna~nden . 

11 . Val aven repreeentant i u."18dot;lsek1;i nens 
3tyr elae . 

12 . Val nv två r epre5entanter i Stockhol ms Skytt e
FE och suppl eanter för dem, 

13 . Val aven repreaentaot i Stoclthol;Qa .Pi 3tolSkKr 
och en eu;>p learlt r;:lr denne . 

Styrel sesammant r äde sa0ma das och pl ats kl .1 8 . 00 

50 - lRsJU.f1 

Erl.ing Helniua 
Bengt Sjbvnll 
Ivar Ten8vaU 

PRISUTDELlm;C OCH Sli?!:: 

25 - ÄftSW,u 

lIlr TrY8sliu5 
Hans '.elander 

Omedelba rt efter lrs:lö t et ordna r idubblllllatarnl1 en 
sups beståondo nv f örrätt !lied ö l , vliTCIrätt lIled vi n 
samt kaffe till ett pris av 50 krono r (STARKT 
subventionerat) . 

Pri.sutdelningen ske r v id korlet . 

Anuälan : För d.lta~ande i sup' 80r S senast ~åndl1g 
d!n 8 mara till klubb",ijstaren ~ric Thor pil telefon 
~I 41 14 2<} .,Ue r 0766/)10 6~ , eller till v . lc:lubbm 
Cöran Ingevall pA telefon 08/768 44 32 (bostad) 
elle r 08/67 03 00 (arh). 

JTYitELSZl/ 

~_bann till Camla Stan 50 meter f r ån utgången . 

NY A MEDLE~r~rAR 

Harald Veroteegh 
Andra!!! Sarkany 
Jan Uöller 
Gregory Cuillaume 

Innld.a 1982 

Sven Georg Nilsson 
Conny ';tenvall 

\.'ämrmen iii OSS! 



STOCK H OL M S AM ATöR F Ö R E NI NGS M EDLE I>/S B LAD 

STYRELSEBERÄTTELSE 

S~oekhol~s ~törföreninga styrelse får ha~ed 

avgiva [oljaDde berattelse tor verkaa=hetsåret 

1981 . 

Förenineena ~edlo~aantal uppgick vid 198 1 å r s ut

gAng t1l1 215 , varav en hedersordförande och tvd 

hedersledamoter . Av deesa var 53 ständiga medlem

mar . Jkmtört med föregående Ar innebär detta en 

minskning med t yra . Antalet under året nyi nskrivna 

medlemmar utgjorde åtta. 

Styrelsen har under Aret hatt sammansattning enligt 

1981 års protram. Johan ~agniua har under året va

rit adjungerad t111 styrelsen . 

PöreniM\Ona åramöte avhölls den 13 mars 1981. 

Styrelsen har haft aacmantraden 20/1,13/3,14/4 . 18/8 

och 24/ 11 . 

ÖTn1nSRr och tav1 1near har i stort sett genoc!örte 

enligt progr~et . 

Gev~r8_ OCh pistolskytte har skett på Kaknas akjut

bana. Fri idro~t har ägt rum på Östermalas och Kärr

~orps idro~tsplatser . Skidtävling gick av stapeln vid 

Angsj ö friluftsgård och orienteringar vid Brostugan. 

Representantpriset nar tllldelats Per Henr1k Naumburg. 

Det ekonomiska resultntet framgår av vinst- och r ör
luaträknine. balansräkning och föreningens f onder . 

Föreningen har under året hoa For tuna haft två s t 

lotterl er på 15 . 000 : - varders . 

Styrelsen framfö r 3itt varma tack till all a , som med 

gåvor ellor p6 annat sätt givit föreningen sitt stöd 

under det gångna året. 

Solna och Järfälla i februari 1982 

''I i ~ ,";" 
Nils FrLman, ordf . 

Er ik Thor kan kons t en att ordna trevli ga 
å romöten . Han tänker ps allt och övervakar 
här mötete ende skadade deltagare , ~horBten 
~bandaget" Ahlqvist m. fru. Från vanligtvis 
tillförlitlig källa kan meddel as at t det ej 
r ör s ig om akottekada. 

STÖD 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENING 
Deltag i tävlingar och 

övningar Betala årsavgift. 

Värva nya medlemmar 

Oevär.s.s"ktioncn" berott.,l" .. !"br 1981 

Sekti onen har haft f~rlj8nde samman~ättning: 
Skjut chef Erik Johonseon 
V. Skjutchef Lenna rt Pree 

Banakytteverkaa=heten eke r ju vid Key.n~a skjutbanor 
enligt föreni)'~ ene prog ram . 
In trell~et f ti r fö r eni"Rcno cBIls tävlingar iir inte så 
Il tort , men vårt del t agande i Ri xeskyt tet tiv lingar på 
hemmabeno l" tir fortfarande intressant för n!lgra 
skyttar . Tävl ingar BO~ vi del t agi t i med ~!väl l~ö 
80m individuellt är Sven~ka Dagblede t , Fritz Olsson , 
Spiralen och Riksskolden. 

Vid .!leriet j vlingar i f ö rbundets regi ha r forcningen 
rep reaentera ts BV familjen lIoUlOlburg såval i lag com 
individuellt . 

F6ltakyttat har undar de t gångna Aret ej lackat 
A~atörerna till f ö rbundeskjutningerna trots att det 
varit t iiv l1ngar på Jurve skjutbano r bl . a . D<~t har 
vid några tillfällen aj verit något leg anmält . 
F8.iOiljen lIaUI:burg ä r ofta ensw:mIa del tagare f r ån 
Atlato r och det racker oft a till br a l egresul tal och 
t opp placering individuellt . l tävlingar utom fö r
hundet har endast familjen Naumburg deltagit . 

ra r - Henrik Naumburg Förbundamäatar8 bena 
FöreningsfiÖatare bana 
För bundo=tietere ligg. 
För bundsmiiata r e Fält . 

Carl NeUl!lburg 
Ve t . Per Naumbur g 

SLl _ deltagande ev trion Pe r_Henrik , Pe r och Nils 
lIaUlllbur g . 

I.ntal aktiva 53 
Anal ogaba rtittigade 90 
Antallooseda akot t 8000 

• 
STOCKHOLM S AMA TöR FÖRENINGS MEDLEM S BLA D 

Medlemsavgifter 
Stetsanslag 
Lotterier 
Räntor 
Förs . vapen 
Annonser, Gåvor 
Avkaotn . av fonder 

Kr ono r 

Vinst· o ch Förlusträkni.Q9.....2tr _ } 1 . 1 2 1981 

3 . 985 : -
776 : -

10 . 615 : -
2. 44 1: 72 
1. 400:-
1. 600 : -
1 . 536 : 28 

22 . 354 : 

~cdlc~8blad. pro~rac 
Pri se r . märken . medalj . 
Förbw:d:: , Fören . Ln..-:evg. 
Porto 
~aterial , Licenser 

Bidrag , Ammunition 
År smöte , lokalhyra 
Uppvakt ning . di v. k03tn . 
Åre t s överskot t 

Kronor 

Utgående Balansräknin9J!er 31 . 1 2 198 1 

TI LLGÄ!!GI.R 

Bankr itkningar 
Postgiro 
AI:t.cunition 
Fo rdrincar 

Kronor 

21. 428:90 
4. SJJ:S7 
4 . 492:25 
2 . '66:}5 

}" , 8 18 : '1 

SKULDER 

Pr isfonderns 
~ill priser disp. mecel 
Div . skulder 
Reserverade medel 
Stånd , medl . konto 
L\PI~AL 100!1'O 
Balans överskott 432 : 20 

6 . 016 . 85 
4 . 92 1, 97 

6'4 : -
2 . 192 : 65 
2 . ,69:25 
1. 78 1 : -
1. 662 : -

210 : -
2. '46:28 

22 . 354 : -

1. 348 : t)7 
2 . 251 : 02 
5.440 : -

11 . 000:-
10 . 000:-

År ets översko tt " •• ", •• , ., ,'8,,-<' ._ 71718",,: 4",8 

Budset 1982 

Wed l e~sevgifter 

St a tsansl ag 
Lo tt erier 
Rän t or 
Avkastning- Fonder 
Annonser - Gåvor 

Kr onor 

4 . 500 : -
800:-

11 . 000:-
2 . 000 : _ 
l. 500 : -
1 . 200 : _ 

{ I , 90Q : _ 

Före ningens fonder per 

Bertil Swertlinga f ond 
Bertil Rönnaarks minnesf . 
lrnst Löwenhielms ~rjsf. 
Thor Fr edborga p r isfond 
Har ry Frilllana pr isf ond 
Folke Fagreila pr iafond 
A. v . Krussnetiernas prisf . 
F. O. Ca rl ins prisfond 
Nila Pe resona pri sfond 
Damernas p r illf ond 
Ka mr ate r naa pr iefond 
Johan lolo.gni ua fond 
Reserv f onden 

Kronor 

J' . 12 . 1~B I 

Aktier 

10 . 11}: _ 
' . 518 : -
6 .1 60 : -
5. 560:-
3 . 845 : -
' .1 00 : -

749 : -
1. 960: -
1. 960 : -
1.736 : -
2 . 410:-
5. 450:-
7 . 044 : -

~J . 6 42 : -

Kronor 

UTGIFTER 

Nedlemsblad - Progr~ 

Priser_märken_med~lj . 

Förbunds- fö r en. lac . avg. 
Porto 
~ra t erial . licenser 
Ammunitionsbidreg 
Uppvaktning . div. kos t . 
Års=öte _ Lokelhyror 
Oförutsett och reserv 

KronQr 

Be.nk_ Bokfört 
räkn ingnr värde 

63: 34 10 . 176: 34 
104 : 80 3 . 622 : 80 
116 : 35 6 . 356 : 35 
~6 : 22 5 . 676 : 22 

126 :43 3 . 971 : 4' 
88: 55 3 . 188 : 55 
26 : 99 775 : 99 
62:45 2 . 022 : 45 
62 : 45 2 . 022 : 45 

150 : 65 1. 886 : 65 
107 : 64 2 . 517 : 64 

2} : 47 5 . 47}: 47 
259 : 53 7 . }O3: 53 

1· ~18 : 87 24· !.!;;U:81 

32 . 6 18 · 37 

7 . 000: _ 
4 . 000: -

800: _ 
2. 500 : -
1. 200 : -
2 . 500: -

500 : -
1. 500 :-
1, 000 : _ 

2 J. QQOj -

avkastning 

718: 89 
207 : 90 
468 : 22 
416 :99 
255:47 
249 : 04 

52 : 50 
13a : 8} 
' 38: 8 3 
145 : 55 
177 : 64 
}87 : 58 
429 : 8 1 

J. Z81: ~O 
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Pistolskjutkommittens berättelse 

§t.yrtl,!l"nB 8~mlllA1:!lIÖt.tnI~, 

Vid årsmotet ,qS' v~1~~8 Lenn~rt S~nd8 t edt til l 

ordf~r~nde i pietolaP kt.lon p n. Kort efter v~let 

rlytt. .. d" hll" emellertid 1.111 ReU1en och ntldgedf!/J 

därfö .. IIvsilg" IIl~ ordförAnd"u""'pet . 

Ledere för pl stolll"kUonen '96' haT eälundB v .. rit 

vi ... e or<!tÖJ"'100"n 'i'hof'sten ~hl"ulDt . 

" 1'1""1.81' I' T1_ n h .. .. vArit lIekr<>teror" och 5ö1'<'!n 

Rrikllson .ledamot . 

Till ~venBkB rl~to18kytterörbundet h~r sektionen 

t'f'dovisst , '( .kt1v" pIstolekyttsT. 

Under Aret hll'l T eektionen genod'ört nio tä":lf1Bll" 

och tre msrk"sekjutnlngflT. 

El!.rkeupr~v..:.. 

Högre 4t'tl'llslDärk'"t 1 8Uld med IIT!HI!I och en stjärna , 

J _dje aret: ~' il " Prlllmn. 

Pietohlkytt'lmärke i silveT: MIITt.1n "hl"uist . 

P1s tolsxyttemirke i brons: ~' et8 'Qo r senbel"'ll: . CunillJl 

~'snnehed . st" rr,," ~!"nneh"d . .. tlg Mannen ed och !':rik 

Thor. 

!ti..!l!"AA!' 

I "c:ireni~enA .!r.!p.!i.!s.!.l!:.lt.!!i.!!f!_IlI!d_~s..!e.!s!".E deltog n 

nio pistolsk.yttllr, och tävl1n,!!;en ä,gde r um den l juni. 

?öreningsmälltllre i pistol blev r ils Priman tätt följd 

sv 3ör"n "F riksson och Lennar t Pre .... 

!o.!!:l16.pri.!e.! .! pi.!t!!l.!k.Ju..!n'!'nt .16lh up!'s .. tt 1970, gick 

rör alltid till rils ~ ri!:lBn , som under åren uppnD .. U 

pl"ts8ifrra 19 . 

.A.epetr!"n- "]rilMns vs n.!!r.! l'-j.e.Er.!.s '11.~ , p.!s..!o.! ~~ 

~evä;" , '·anne av Nils Pr11119n med pl"tss1ftTA n 14 . 

Pöreninasnll mästerskap 1 piatolfältskjutning har 

under Aren hllft evärt ~tt samLA tillräCKligt "ntal 

skyttAr för "tt tävllngen skalt ~älla . Så blev 

t·sllet äV8n i är . dA endast 4 skyttar atälid .. upp . 

rem ertordr6e enligt be stamrr.elserna . För "tt rå fler 

deltagare i denna sp8c1ells gren i fortsät tningen , 

komm .. r pistolsektion8n under 198? , stt anordna en 

ellsn fältskjutning på I'.aknäs , l nära s",marbete lIled 

rr r. e n tMll. 

lntres,,"t rör pistols~vttet 1nom Fdreningen hAr 

ök"t . vilket är glädjande . En klar tendens är, att 

man mer oeh II1II1' g'~' över till tinkslibriga vap~n 

med dl!es billilHl sl:illlUnition. Den!18 tendens hflr 

Pörenirl8en tas1t r"sta pA och beslutat stt inköpa 

, stycken Voatok tavllngepiatoler, tör . 22 ~oog . 

~'ed tillgän,ll; till lämpligA vapen. billiS ammunitl.on , 

och e n tr8v1is ekJutb"M ced ordMde törhållsl'.den . 

hop"~s Pistol sektionen pA ett an mer ökat intreas" 

r~r pistolskjutnlng . 

VÄU:OIWII TIU, PIS'l'OLSKY'M'f::BAI'IA!;o 

S tockhOlm 1982 02 14 

Thoreten Ahl~uis~ 

!I!I'Q~KIT'!.[l!RQG.!l.~E ..l~2 

~'arr; 2·( lÖNSg Kl 10 - 12 

A. pril 26 mAndas kl 1"/- 19 

~' sJ lO 

~.a~ 1 ( 

Juru 2 
" 

(P r llillllnär t) 

Cept 13 
Hsrll. fr,imans .!I Pl)nI!. !i!!n!e..!ä.'!ll.~ (1.Q) gick sv et"peln 

Sept 20 

onadag 

måndag 

" 

kl 17_ 19 

kl 17- 19 

" i ett strålsndfl vårvider den 20 IIlIlJ . Intl! mind r e än 

20 skyttar ställde Upl!. Av dessa VAr 13 trän .mstör 

och 1 trAn endra fÖreni~sr. Gäatak..vttsrna t r An PK 

C81"1t r al baleda dl! t r e rörsts platserna . Bäst bland 

aastörerns. var !lila Fri_n. lo:art1n Ahlquist O<":h Rolt 

Ingaval!. Vandringspr iset . "Pen vand r llnde lampsn", 

gick t111 ~ri8tln8 Priman. 

!l.!t5!:l'p:r.!su_e.! .~r 1~8.! 16.1) , ,eJ: akjutnlf18!1r under v! 

varen , vanns ev HUa F r illllJn , följ4 a v ~s. rt1n Ahlquist , 

~ennsrt Pree , Jhorsten hhlouist och Rog er Helloerg. 

!l.!.t5!:l'p:o!.s.!.e.!! .16..2) , I!tt stän4lPt vandI"flnde pria . ee

övrsdes för äret liV NU" Frl!Mn. 

Ok"t 9 

Okt 16 

lördag kl 10_ 12 

Kl 10- 13 

• - 011~. nu .. j.>., pi .. n~l. ,,, 
- NI. ckl Br du val ,n,e" 
- Ja. j'I~' p:l .n\~II'n Oc~ d., 
ii' din r.l! 
- J .. I •. JO. dl fi , JDI"I k.a 
m~~., Om u,.skl di 

• Sl. onen bjud., ,in fiisuno på 
moddal: 
- b! , b 1>..1";1 II.> '''>Opp.>. v. d 
. ko du b .... h.' 

STOC K HOLM S AMA TO R FOR ENIN G S M EDLE M S B LAD 

PROGRAM 
Gevär 

Januari 3 Prosundatruffen SJ.! 
6 HLK _ t ä vl ingen 

24 Fdrhundsföltskjtning 
30 Figurskjutnlng 
31 Forbundsfaltskjutning 2 ~2 

Ja I'Va 
Lc.v:;lts 
loIy ttinge 

Peb r uari 6 Figurskjutning L!)v3ta 
fl:osersbel"g 
Uppsala 
,\lmun-:e 
Lövsta 
KGrby 

7 Fö r bUDdstä i tllkjutn i ng ) S,,) 
14 Uppsalstraffen 31.14 
21 Almunge_Lenna Jub . S~5 

27 Figurskjutnjng 
28 Fö r bundsfältskjutning 4 S~:6 

liars 6 Fig).l rskjutnlng Lo v3 ta 

April 

:'.1. tlF 

~A Nr 

•• j 

!:!Lhl 

~:A GJ 

Io A LI 

7 Fo r bundsmästerskap 5 S~7 Kungsängen 
Amatörs lIlä3terskGp 

21 Fältskyttek/i.ren tUS Ramnts 
27 SM JSJ.! el:idfältskjutning Lulo,' 
28 SIi Vinterfä1tsk jut~lng Luleå 

1 - )0/9 Skytte OS rikctliv. Ks.knäa 
16 Jon~öp ing:;lträften 

20 AlIIo.tö r 1: s tr .. n . tävling].d K.knlIs 
21 SeG K.knäa 
24 S~arp 6 75 ä r s Jubil . Järvs 
27 seG Amator 1: a litA JllrYa 

4 , , , 
" 20- 2} 
2} 
25 
27 

1- 30 
I ,-, 
6 

12 
15 
17 
22 

Amator 2:a j8 och s tå t Ol vl . 
SCG tni~ins 
Forbund . serietuvl . ban l 
Banskyttekorpen 
Rosersbsrgsvårt~vl . 
Fri tz Olssons JlHT l 
Kegionsungaomstavl . 
Amatb r l : a SVD 39 
Fbrb . se rietdvl . Ban 2 S~2 
Spiralen 
Amat ö r 2 : II. SVD 39 
Riks t ävling !UiT 2 
Utt agning lIHT) 
Fö r bundsmäster slc:ap ligg . 
Uttagning lWT 4 
Förbund:lserie . Ban" Sit) 
NHT_l ~ge t 1/4 match 

-"-
Ja rva 

RosersbOl"B 
Kaknas 

Hack.cjtl 

Kaknlis 
Jörvs 
Hncksjo 
J u rvll. 
JUrva 
Järva 

Augus t i 12 Fbrbundsserie Ban 4 S)l4 lIackll~ö 
15 l4iilarpokslen 

1 ~-22 NHT_ tävling 
26-5/9 Riksskölden 

Se pte::obe r 

29 Fö rbundsmästerskep 

4 Amatö r Arsprisskjutning 
med c äs tersksp ~ 1 . 3 . 4 . 7 ) 

5 Saltsjöbadstiivlingen 

Köpenh8J:l1l 
Kaknbs 
Järva 

Naeks 

P! K.almäa kOCl:ler i å:z:' att finna e jOUl"gubbu-. 
Vi d alla Amatör s tävl ingar finn e en s~lsr t~a 
pA p late f ö r att hjä l pa Dig. Ftl r kortningarna 
t ill väns ter enBar ~ilka. 
/.IA-Jo:art in Ahl qv1at . N}'-!llls Fr iAle.n 
CI-Göran Ingevall. LI_ Lennart IngevaU 

UNGDOMSSEKTIONENS 
ÅRSBERXTTELSE 

Styrel sen för ungda:"5!!ktionen (,ir h!:in"U<l o.vgiva f61jo.me 
berätt.el se för verksarnet.sLrct. 1931. $e).;tiomn ho3<ie vid 
ii-rct.s utgrmQ 31 modleJffi"lilr . 5tyrelscn har under 1931 
ut.<)jorts av; ordf"drande tl.!onnu Koho, vice ordförande 

RocJer Ha liber<), sekreterare Ni Is I~\r.lburg. kassör Per
Henrik Na.\EllI:JUn;1. LedarOter earl N!ro\d:lu1'Cj och Charlotte 
UJenius sant. supplt!dnt Johan :-.a~l"9' lluvudfOreningens 
representant i ungdr::n>sekti~n hO/lr varit Lennar:t. Pre<.> . 
5t.yrelsen har urrler året rutt tre prot.Qlc.ollfårda sart-
nantrl:iden. 

Ungocr.15"";;stare i bans)cytte fur 1981 blev Pertlenrik Nol\.llt
bUr<] r:cc.l 224 po':ing. pj andra plats k<n Carl lb\.rlb.1r4g 
(200 p.J och p;;. tredje plats k= :lils /o!O/Iunb..Jt"<) (191 p . J. 
1.Jnqdcrl5Irästare i fältskytte har ej utsetts ~ qrun:l av 
får få deltagare. 

Per-Henrik NalPbJrg har varit un'}dr:nsscktic:olns och hM
törs fränste skytt i 1:.1'. Per ... Henrik blev f"öreni/"ll)SlTästa 
re i ban och fl:i l tskytte samt rörtuncIsrmstarc p.1 bnM 
efter särskjutninq. Han vann ocksA SIl utt.agningen, i SI·' 
hlcv han l-este st.ockrolmre . Vid3re har han vunnit tlor
mapd<;alen i fiil t. s];yt.te, ktX1 ~ snclra plats i r1äJ.arpoka'" 
len och placerade siq ~ tolfte plats i Svenska Dagbla
dets rikss"l<:yttetävlinr;, klass B5 . red 241 PC>lTl<J' J\natör
rör~cn vann RikssYbldens lo.~vling ned h jäl p av 
Pe.r-![enrik . 
Per-flenrilo;s ka:ventar t.ill s<iS009ens resultat var !cil
jamc: "Det har g.;.tt hyfsat ~Ue i f~lt oc:h bans"l<:yt.te'·! 

i!ctiderna Ihls och Car l har ocksl. presterat bra result.-at. 
l pistols)cytte är ~Brtin f>hlquist. bt>st av s(!ktioncru; 
pistols)cyttar följd av familjen Frir.ftn l'lBd ungdc::oN.ma 
Krister, K--G och Kristi"" . Idrottarde juniorer har vi 
kurnat läsa a:t i för~rde ~]en;blad. Krister f'r.iJ:>ln 
~r kans.lo;e inte junior oe.n han vann IIkidtävlingen 1981 
fore de ver];li98 seniorernll. Juniortävlingen vanns av 
Joi"14."l Axelran och Knat.t.etavlinqen vanns av !-lalin lr19E'
vall . 

1>11s t .. ".I,w ... ; uh:.v Cö,-bundsr:iist..llre i bc>r>s\tytte kloss B2 
r.ICd 135 ~IY}. han vann Msablot l(\s.5s Fl och i Korpen 
ko:"! Nils p.:.> fjärde plat.s i klass Bl. 
Carl NalT.1l:1lrg är ytterligar e en f"Orb.mOs. .... 'istarc i ung
d0'"6sck.tioncn, han ~lev förb .. lOdSlriist.are i banslo;ytte lig
garDe med 329 p . 199 pdin'l (200 n.) i Sp i ralen kunde 
carl ha r;;u 01' int.e träffbilden legat. lite Cel illida , 
ett knäpo, nu blev det bara 195. $(!ger i Kor ptm klass 
1317 ned 91 p . Carl sköt 234 r> . i F'ritz. Olsson. 

Charlott.e Edenius har vi tyvärr inte f~tt se ~ mycket 
av ro.:: tl:ivliTl<]ama i .:r, d(!tta ~ qruncl av h~s studier 
i US!,. Svcnsl{a C6gbladcts tiivlil"ll) vM hon mc<:l i och fick 
226 p . 

• • • • • , • , . , 

- PROnmm MfD ~tHf[l?l1?AFJKfN 
HAR ~J SNAR! tOH. DEl BEHÖVJ BARA 
YHfRlIGAI?r 12 TIMMARS rORlfNIN6 
J ~ AR VI I TAKT MED IABmfN 16EN . 

, 
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fl.a,t.or!orcninqcn fick il"l'Jen 51;yt.t ult.<O'JC!l 
vll~.('t rUst.e oII!lSCI son nlckllQt d': Carl 
w:'rlS"lJsUlrc J 

t.ill 
:m.l~ 

lh Lr:oki", händelse bIll' slutnunr.l i dcnTlill 
lbJ-kr6selo:t.ionen har blivit bestulna ~ se~ o<,v<,>.," 
luft.']evar ur ('tt ll.st skoip i Bran.!l\;yTkahallen. Dct.t..'!! 
upp;l"'gades nJr Lennart. Pree skulle hiima ett luftvapen . 
Det ar forrurvaranue osäkert om vi kan få ersätt.nin<J 
Colt t.acl<:a forlusten. Konn.lnen hou ingen försäl<;ri..n:J 
t~ckcr (<,)I"lust av forenings material son fcirvarats 
kOln..lTlsIII lokaler. 

U1gdc:r.lisc\{ticrlen t.acl<ar fär all hjälp och de gåvor 
vi er~llit under det g~..!I Aret . 
1982 blir säkert ett. bra !r för Ul1CJ<lcn';sekt.la'len. 

St.ockholm i februari 1982 

Hannu Koho. ordfcirand<;!. 

Ungdom 

Sl\X)\IKll:1S ;":Ir\'JYiH f'ORl-.m:l~s llJ:>OCC15Sfl,."I'lcrS :IU'.IL!c:IV\R 
kallas h.'m-cd ti.ll ordinarie .ks:~ot.e freda~n d.-m 12 
r..ars 19132 ... 1. 10.00. TU Kung ~liUas (se första sidan) 
for be'l\ilBJling av (oljande ärenden . 

l. Val av ordförande och sekreterare fOr drsmdtet.. 
,. V",I "'v tv,~ j ... stQrin<J"potr,;on.q,r. 
3 . k9!lbt.ets stadgeeni 19a utlysande . 
4. Styralsens verksarhets ~rättelse för 1991. 
5. Revisorel'1'\as ber~t.telse saJ1!I:. frAgan cm beviljande av 

ansvarsfrihet ht st.yrels~n f~ det gdngna ~rvalt
n i l"l9tWret. 

6 . FastsUillande av ~rsaV9ift for 1982 . 
7. Fastställande av verksar:het.splan och b.Jdget ["Cir 

1932. 
B. Val av ordförande [ör ett år . 
'J. Val av Ö"lriga ledam':iter samt suppleanter. 
10. Val av 0I:tu:l samt suppleant till urqja:Bförb.mdets 

,hsröte. 
11. Val av revisor sant suppleant f6r ett dr. 
12 . Val av ledaMöter till valberedningen. 
13. övriga frAgor. 
14. SUre arordnad av klubtrtistarom intages tillsarl.'lSns 
~ huvudföreninqen t.ill ett subventionerat pris av 
30 kr . 

15. Prisut.dclnir'll1 sker tillsarr.ans ned hluudföreningen. 
16. Arsnbtet aVSlutas. 

Nlr KarlllllOn kom hem frin doktorn frigade 
hans fru : 

- Nl.vad .... doktom? 
- 50 kronor, .... Karluon. 
- Ja, menar vad hade du, .... frun. 
- 15 kronor ..... Karlsson . 
- Var Inle dum! Vad falbldsl dig , sa frun . 
- 3S kronor. SIl Karluon. 

" - 'I or Iro l'" f6 ...... MOrol. 
.11d'~~, •• i ..... ' iI.or' "1I ""lo. i .... 
bI,,". IIlr ~i wl,Ol. II .... ~. ,iii ... , 
relr .... : - '.l. ;"l'" ar .11 of~b •• ... 

St.yrelsen. 

- l '. ..Iladen 
..... kar k..-. ... 
. k6ljde d .. II ... dit 

- Ja........".. N 
!Of 1111 och ...... dllk · 
...... e l. 

- H., " l lqen re
kommrnd.o'kon Inn 
e. ,.mle ar ... ..,I ... _ 
"' -Jo, """ .... kom-
rnende.....te mI, ,n 
oIIII~ *,. nl U Jobb. 

Pl Arsmijtet 1981 hade ovanligt många ungdomar 
mHtl upp. På bilden hittar vi Birgitta Frtman m. 
Peter Andersson,Nisae o, Carl Naumburg, Roger 
Hellberg , Lennart Px'ee , Martin Ahlqvist , Per-Henr1k, 
K, G. Frtman m. fäatmH Kristina. 
llisse FriCIan o. henar Frunck f'ö:r'gyller bilden . 

Stoelchol_ A ..... tcrfCi-."illll. U!l?do .... kt io. 

Eko" •• u 11: a t iHhli lllt. 

V1"'l aeb t ä-lu. t r ioi ltlliIlOltAr 

Ylllta_te r 

S. håll.h .. fr Kli 1980 

B1d r'llllf 

Rihlt .. 

Ut r;r: Uttr 

II:- ollar 

A.uJ\it10utii ... (hlt.j •• ub) 

r:rUa:r 

Dh oak. 

O:iald o till 19B?: 

&1a ur ii'u1~ pu 8JI2}I. 

T1Uorri""ar 

Kon.talltka ••• 

::'kuldar 

"'pihl~hi.llni.n;:: till 19~ 

Dj lll'aho l" da ll 15 r,brleri 1982 
(1/ _: l; ij //-IIt;· ,Il!! 

I1r -~ ftr 1k f0u.b..-r;r: / 

IVr a. c.-

9 .428 :59 

1.619: -

900:70 

BIl :-

12 . '759 :29 

' .5H :-
300: -

3 I3 :50 

8.608:79 

l?759:29 

o 
to . 859 :}9 

}.599:40 

150: -

8.608:79 

8 . 608:79 
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Riksskölden 1981 

Amatör i topp efter dramatik 

Stockholms amatö, förening arran
gerade 1~81 års tävllng om Riks
skölden, som gick på hemmaba
norna från lördagen den 29 augusti 
tiU och med söndagen den 6 sep
tember. Tävllngen var den sexUo
första l ordningen. För första gång
en på 31 år var HV Johansson Icke 
med som tävllngssekreterare. Efter 
välförrättat värv hade han dragit 
sig tillbaka för att överlämna an· 
svaret till yngre krafter. 

I"~",, tlovlmj("""krclcr .. re , . arld.·" k .... 
,>meIl"rI,O kl"ra .. " an I>~III HV'~ ,,,a,,rd sa 
dar ,yarl ""h lII"n ",diOrr T~Ylrng>ko",,,,,, 

'en;; fQrst;o ""h myck"l an~elllJi:"a ul'I')(,fl 
bl .. " darr ...... IOU fors;okra so~ om. ~II r" lloU. 
råd "d, af" ",no"II'" , f....uaUn,n!lefl a, liV 
""h <k>ll!Jurd .. "'dn I",nlll" "Il uU<' hu ..... '" ull 
ho.-del"$ledamot • R,kuk()Jd.,u r"I'I'''II~~·o)'''· 
""Ur HV har .. 1It:sA cll lin~ ... r ,ncd ,,,,,,,I,,, 
um R,k.ukcHd~ .. .0." ,., hop~. ell \;'11 I"J! 
t,1I 

En linna" nyh"l f.,.. 191:11 ' .. li,·h"l( ~r. ~11 
dalo,~, har gjort SIt! ,nu!." pI.Il~,·hnj(:W"p<-.J,. 
t .. ",,,n. ""h ,., hop""". all dc" ~kaU ~".." 'trån 
$'1: s;I yal. at! d"n f?lr "arH h'ar dar Inkor. 
nm""""'ngh,,ler' Ja nalurhRI" •. dd Io"r 
alla fina daiu,",,,'. "'"" ,·,Io ... I~rl ull n"~r,, H' 

r or sak .. rh .. ,s . kullloa,· ,., folr , .. " I'Rk",,1 
rc.ulla'"'' W,d" r"r h"nJ ""h ",ed d',I"n,. 
"",h ... d""J(IO"rOrl 

Tc"d"ns~n fr!an JUL>,I(:ll,,,.,,,,,I,,,~,·,, t~~u 

häll ... , i S'1l ""d OOIl'dfT~I' " "t"I .. 1 1""I"'Il.oIl·1 
'a!l~r". 686 ,kyll .. r frlln 1(1.1 f"r"",,,~~r .. "II 
dc upp. och d" s,fT,'v"''' skall JHmr"'· ... mcd 
for .. g~"n"c !ar •• dli S71 SkylIar frA" 97 ror 
"n,ngar "dr n",d 

N". s!o 1;",lonlCsresullat,," ~kull,· .amnl,.n· 
",,,Ila. till pn"J'$I",... dA "trr.tld .. D~II .r"m 
d .... mo.li~~" pol R,ku~oIdf'" t",·h"~~"I,..d,· 
11<><, 

Sk"I!" intccknll'1!"" ,R,k"l..oId~ .. 19111 Sa 
\111 Skyllbo:'1?S Skyllcr"ren",~ ,·Il"r uU SU.>ek 
holn .... Amator fore"''' g~ 

Skulle '"t~kmng"n, Mnrubo~ C~p 1!ItII M" 
IHl Ar".k .. SkytteSJII" "I""r "II Slockhulnu 
Am .. lor ror"n"'lI ~ 

I Wld" r.llen ~"lId" nu lulkn"'llcn ;'" ,'U 
..... r kanIskott 

Skulle Tavbnl/.k"nunlll<!-n ...... 'n b\"lvd ~, 
'r(! från A,nalOrr"ren"'lIen. Johoon M •• .:",v~ 
N,ls f r"n"n ""to Tho"'l"n Ahlquoit. kun"~ 
<'"""mnu' "'lto",. dCll!i>O r ... "j( ..... ~ Kn"pp ... , 
Har må",,, ullk~ltas ol""." sk c~p..:'l ... 

V",n kunde .ar .. I"mplrllart- an O, ,·rt;ly. 
rdscns c"..,n 1"lkn",sst·"pc,·1. Carl·Hulo(u 
BJor"u<>n~ 

Ha" 1,lIfrag"dc$. han kon, II.'" ~h~. h .. " 
lolkad ... och Amar"r '~Iolr .. d" h,.o:~" l""k;o" 

Resulr"'<'1 HY lolkn"'lIsdram,.I,k"" bin $~
I""da. ~ll dc" ,",~h()fur"l~ ''''C~~I\'I\)(CI\ , 

R,h~k"Id~" ero,.,.atl,,~ a" S,,,,,khol,,u: Anta' 
I"r r'''e'''''g. ~JO po><n!;. PS andra plats kum 
Skyltberg. Skylldo"c",ng "'ed 429 P"''''!! 
Imcck"",gcn i Mar~loou Cup I('ck a"cn d'm 
1,11 Amalorfon·nrng"n. O"r,ga r"sullat frRm_ 
Kar R" rcs"llallrstorna. 

Hik .. kold", .. lad,,,g.ko,,,~,,rrf. [.",nf"r till 
all~ d..ll"':'" och rn"dlrjall'"rc , Ar"ts lavl",1I' 
NI "arnn lack for ddlag"ndCI o<"h ,.mska. 
~lIa ""Ikumna ,i ii mUla ar:; lävh"g. 

)<>10,,,, Mogniu Th .... "~ .. Ahlq~"c 
N,I. Frimon 

lag R'kssköld"n , Stockholms AmatOrto,en,ng '30 
PI." Naumbv'g e 56 , .. 
Pe,·Hen'·k N~umb\Ng " '" 80Dby J-son UIld S. '" , S~rr·Dergs Skyltetoren,ng ." S"el>-Olol GlJSlaYSSCIn B 5 
Tom SaI1<l S, 
Rooo!<t W !len S, , Alv,,,,, Skylteg.ile 
Stu,e Brolunct S, 
Mats Pe,sson S, 
Hans larsson S, 

Marlbou Cup , StOCl<l101ms Amatortoren,~ 
Pet lIraumbu'g 56 
Bobby J·son lmd S' 
Pe' Hennk Naumbu,g " 2 AJvot<.a S~ytteg,He 
Slu'e B,otuM S, 
Mats Pe'sSOl! " Hans larsson S, , Skyllbe,gs Skyltefmen,ng 
Sven·Ofo! GustavsSoln B 5 
Tom Sand S, 
Robe" Willen S, 

• Kmp,lombOIO Skyllalmen'ng , MOla SkyUegdle 

IndMdueUa Resultlt 
1(1 . ... e5 

'" '" '" .,S , .. 
'" '" .. 
" " " ., 
" " " " " " " ., ., 

t Stu'e Brolona. Afvika Skg. 1"8. 2. Håkan 
Fr05Igå,d. HOOr Skl. 146.3 Anders Be<gslrom. 
Amottors Skl. 146, 4 Anders Karlsson. Vaster
:Ir$ F"y Skarpskl. 145, 5 Sy"n·QIoI GustaVSWf'l, 
SkyIfbergs Sid, 145.6 Tommy W,kslrom. fil 4. 
144. 7 Göran TibeH. S 1. 143. 8 Ca,I-Gustav 
s,oIMsl. Jonkoplng SlIg. 143, 9 GO$~ Suwe 
Qstersunds Skg. 143. 10 GOI'3II Claesson. 
Mor'rSlerås Sid, 1"3. 11 Tom Salld. Skylbergs 
Sid. 143. t2 PI!I'-Henflk Naumburg. Stock' 
hoIml AmarlOf 143. 13. Alldeffl Rehnmarn. Mora 

K .... eS6 
l Tore Wiel\51Iom, SQdeflelge SlIg. 144.2 Per 
Naumburg. Stockholms Am~10r I .... > 3KI,Il"l 
Sleflkil. Jonkopmg Skg. t"3." GÖte $Oder-
51l'Öm, Gall,~are Skl. 143. 5 lars-Hugo Jack· 
marn. Karlstad Skl. 143.6 N,1s Paulsson. Froso 
Skg. ld3. 7 KG Stidigh. Fröso SkQ, 143 8 
Sture Rohmar.. GOteoorgs Skg. t"2. 9. E"k 
uht'. Karlsborgsye,kens S~t. 142. 10 HI",e 
Edesond, Strömsunds Skg. 142. 11 Vollrad 
Olsson, Karlsbo,gsyefkens Skf. 14t 

Klin 94 
I Bo Petlersson. Q,ebrO Skl. 146. 2 Stig Sto· 
hOIm. F'nspongs Skg. 145.3. Arne Hen,,~sson. 
KorpHomboto Skf. 144.4 Lelt JonUSoln. Svegl 
Skg. 144. 5 Jan·Anders Stolt. FfO.,lors Skl, 
143.6 Alf Ceder. Kila Sid, 143. 7 Donald Jo· 
hansson. Rosv,k. 143, 8 Jan StoIIurn. NOlla
hamma's 51<1. t43. 9 Bobby J·son l,nd, Stock
holms Ama!or. 143. 10 Tommy Andersson. T,· 
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Idrottskommittens berättelse 
Idrottssektionen hor haft följande ~ammansät tning ; 

Ordfbr ande 
V. ordforande 
LedsllIo t 

Lennart Inceval l 
Kurt Hal l man 
Åke Tobiasson 

Ssmtlisa t uv lingn r har i å r kunnet genomfbra~ . 
Henr ik Druhn vann båda orienteringa rna . 
La r a Lafvert tillbaka på t iokanpstronen . 
Krister Fr imnn ce grade i skidttivlingen . Ilnei J _ son 
Lindh i damerna:; l cpp . 
~ektionen har beslutat avvakta med serietävlingen 
något Ar antir rekryteringen t ill denna öVll ing i !!I!&j 

månad har viost sig Vara nYår. Lennart InBsvs!l har 
nu på t io Ar skramlat ihop 21 . 0 16 poäng och rår pris 
ur Ernot Löwonhielms priefond . 
Sekt ionen fråQfijr ett stort teck till alle 80m under 
Aret bidragit med pr isa r och god hjalp vid dyningarna 

Pri se r oeh jet onge r 1981 . 

Skidtävling: 
Krister Fr illan (vpr 90) ailve r j etong 
llils Petter sson (vpr 85) 
Anei J _son Lindh (damer nas vpr . l 
Kur t Ha llIlIan b r onsjetong 
Bobby J _son Lindh br onsjetOIl8 

VArorientering: 
Henrik Bruhn ( vpr 88 fö r alltid) + silverje t ong 

(vpr 8J) -"- -"-
Serie tävlill8en : 
Nils Friman (vpr 87 fö r a lltid) 

Höstoriente ringen : 
Henrik Bru.hn (vpr 89 for a lltid) ... silverjetong 

- "- - "- (vpr 8 4) 

Tiokamp: 
Le r s Lefvert (vpr 82) + mästarmedalj 
Sven );Usaon bronsjetong (2 :a i kla sa Ol dboys A) 
Magnus 1etvert bronsjetong (l:e i klass jun . ) 
Pria ur ~rna t Löwenhielms pri sfond f ör tiokamp 

(20. 000 poängpr1set) Lennart Ingevall 21 . 026 poäng. 
Banki r l{fla Perssons hederspris utdelas i år till 
Henrik Bru.hn . 

Skidmästaren 1 9~1. Kri s ter 
Friman , har mottagit f ör s te 
pr is , silve r skåls n (vpr ) 
oeh en r ökt 1&% m. m. 
Han se r r ä t t nöj d ~. 

Enda problemet med att komma 
tvåa var att prisbordat 
dignade av prylar. Bobby kan 
tyvärr inte rör svara andra_ 
plataen i å r . A%eln ä r ny_ 
opererad. 
Inga valproblea i å r således. 

* ROR PÅ PÅKARNA! 
Oet Ir roligt, det Ir ekOnt, det Ir toppen fOr kroppen. FOr ~Jlllan ocksA, 
fOr den delen. 

* 

En g~el kämpe som aldr ig 
ger sig ä r Fred Åke r ström. 
Alltid hjälpsam oeh beredd 
att ryeka in . Fred tog en 
fin 4: e pla ts och pr oblemen 
hopar aig även där v i d pris_ 
bordet som aynes . 

= 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amator Forenings organ för IdIott oeh Skytte 

hglmg 77 Nov. 1982 

Reda kt ionen s adreu: 
UTOELAS GRATIS TILL 

FORENINGENS MEDLEMMAR - Föreningen s tiftad den 21 september 1890-
Lennart Ingevall 
Örnhol msbrinken 124 
127 42 Skär holmen 

medalj till H. V. JOHANSSON 

Vid skytte ÖS Arsmöte i Stookholm den 11 juni er_ 
hHll H V Johansson förtJänstmadalJen i guld . Vi i 
Amstörföreningen vill gratule ra Dig H V till ut
märkelsen som kronan pl ve rke t af ter l r av stor a 
inaatser f ör frivilli ga skytterör alaan . 

* 
NY A ~lEDLEMMAR 

Curt SkÖld 
Björn ';;hall 
'ro_y Naster 
Joakim Bruun 
l'e ter Kandill8 
Barbro Kandiaa 

x)Claea Falleniua 
)Sven lverud 

x Urben Nilsaon 

CODlly Sten.all 
Yngn Olseon 
Kjell GrönlUDd 
Kjell Orbriq: 
Beng_he Cyreus 
Harry Llndekrants 

)Ilah rorsenbers 
:)Fradrik Zethraeus 

Ingrid J.hlqv1st 

Ni blev invalda~1id ordinarie styrelsesammanträde 
1982 . 0' , 12 och 1982.08.1 7 , 
Vi bälsar Er vä l komna till föreningen och hoppes vi 
kan ge Er e t t bidras t ill bätt r e fritid oeh att Ni 
et ötta r oa6 i dessa Tåra st rävanden senom aktivt de l _ 
tagande , 

Lennart Ingevall 

Amatör i topp efter 

fight om Mälarpokalen 

lrets upplaga av ~larpokaleD skHts i Örebro , Per
Hanrik som tyeks trivas i det starka startfältet ~ed 
da bäs~s skyttarna från Västaanland , Upp.ala • St ock
holm oeh länet a,fl . hede en myeket fin andrapl a t a fr 
An r~rrn aret i bagaget, gjorde en av slne bäat. ln_ 
aatser någonsin på skjutbanan {JSM_segern smäller hH. 
gre).En iskallt fö r nämlig avslutning knäekte de Hvriga 
storhe terna . P_H var lika ~ad Hana Sund'n, Lara Lind_ 
gren och Hana Häggiund i nför avslutsnde 5 knä oeh 5 
atå och gAr ifr AD ~ed 5-4 r esp 6 poä ng . 

Det här klas.ar jag som min 
senoa Iren (JSU ä r ännu nr. 
aed aln insats. 

Mäla rpokalen IS aue 1982 

näat störate fra.,lng 
I l . berättar P- H. nöjd 

183 ... el .. IIf_:M3 
181 .. t3 .. 8s_m 
la5~ . ... a._3N 
1801.80 ... 83_367 
lU ... IIII.a. _36ot 
181 ... 87'801_352 
118 ... 92+801_352 
11O+81+a._351 
1l1li+81 +83_360 
171. 80 +83 _350 
11$+ .. + U_ ,.i 
lU+ IIf+7$_ ,.7 
171 + 80. 18 _ :148 
179"'."10_3<45 
17e+i(I.1$_3oI5 

- -- - ----- - - --- - - -
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ÅRSMöTE 

Klubbmäetaren Erik Thor hade till årsaötet funnit ny 
lokal i Reataurang Kung . i das på Xälartorget 1 Gemla 
atan . I _yckat tre.,lig. aalar och !:led 'l'1I.1B1l1akanda 
eup' ."hölla 'remöta och prisutdelning . 
Ar •• ötet b."iljada styrelsen ana'l'arttrihat _ medl.~a
avgitten blev oförändrad - Lennar t Ingevall ny ordför
anda arter Nils Fri.an som över lämnade klubban mad att 
lycka till - Er ik t hor ny viee ordför ande - Bo~by 
J_son Lindh ny ordförande i geväraaektionen _ !horaten 
AblqYiat ny ordtörandt i pietolaektionen . 

Bobby J-eon Lindh lyckades med sedvanligt coda r öa t 
och alnsreauraer påkalla uppmärksamhet vid anepa- vin 
och punlch"laor na aom skallade ljuvt mellan de vit
kalkade källarvalven . 

Göran tog af tar maten över kommandot och lyckadee eom 
eå många gånger tidigara få vår hedereordförande Johan 
.agniue ett f~rrätta prisutdelning , 

I 

III 
~v 50- åra mInnen kunde Er ling Hein1ue narvara och er_ 
hålla nAlen likeo$ 25- åre mannen Hans Melander. 

Pi gevärssidan sr övrade Pe~Henrik Mäet art iteln , 
Nils Fr iman blev pietolmäetare och Lars Lefvert tog 
ein 3: e inteckning i t iokampspriset. 

F~re lrsmötet akänkt e Ragnar Frunk en mycket fö r nämlig 
t r äekulptur eom eenere skall sät tas upp till vandrings·· 
pris på idrotten_ Sten Ähr berg donerade vid lram~tet 
lnnu en Gustavebergetall r ik. För dessa och övrige 
såvor framför vi ett mycket et ort tack ! 

Lennart Ingevsll 

Per-Hanr ik och Per mottar hederspr ie av Johan 
_agniua f~r mästar titlar i fö r bundet under över
i nseende av G~ran. 

Ungdomssektionen eamlad Karti n Ahl qvist , Nile 
Naumburg , Hannu Kobo och Per-Hanri k. 

llNgn.1ng 1 atoN 
dala godbitarna. 
Carl aAg till att 

J,:,,", •• , .. hjälpar Lennart att f~~ 
an ~oket nöjd Per Naumburs, 
till och att fruktkorgen kom hem. 

-
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RIK5SXöLDEN 1982 

P~r sextioandrs Aret i f~ljd (!) her 

A~t~rföreningen hatt hand o~ tävlin

gen om RIXSSKÖLDEN. TävlingskOmmitt 6n 

har med glädje märkt, att i ntresset 

för denna tävling ökar. 1979 deltog 

500 skytta r. Prån 1980 b~rjar vänd_ 

ning uppåt med 580 f~r att 1981 ni 

eittren 700. 1982 blev antalet 900 

8å när 80m på två skyttar. 

Tävlingakommitten har ställt i n 

kikarsiktet på en bra bit ~ver 

1000 deltagare 1983. 

Av Arets 900 skyttar kom 13 fråm Ama

törföreningen och det var bra. 

1981 Ars tantastiska resultat med 

seger i huvudtävl1ngen kunde natur

ligtvis inte upprepas, men Ama

t~r-skyttarna gjorde ändå fint ifrAn 

sig. Per Naumbuxg var 1 millimeter 

frAn segern i kl.ass 1156 med 145 poäng. 

Bobby J:eon Lindh, säker 80m vanligt t 

kom med 141 poäng på tolfte plate i 

kla BB 114 med nära 200 deltagare. 

Datorn har i Ar 8k~tt om uträkning en 

av resultatlistan f~r hela tävlingen. 

Den finns nu med varje liten detal j 

lagrad pA en eA kallad disketts, ett 

ma.gnetkort, so~nte är st~rre än R1ks_ 

sk~ldens resultatkort. Om man stoppar 

disketten i en automatisk skrivare, 

så kommer det ut listor i lAnea banor. 

Fantaetiskt. 

Tävlingskommitten tackar alla i AmatHr

föreningen för god hjälp vid årete täv~' 

lins. 
Thorsten Ab.lqu1st 

. - --- - - - --

RlkSSKCLDEN ( 15 liggande) 

Per Naumburg 
Lennart Pree 
Nils Naumburg J:r 
Gi:iran Ingeva 11 
Martin Ahlquist 

145 p. 
141 N 

137 M 

133 M 

125 M 

80bby J:son Lindh 
CarT Naumburg 
P-H Naumburg 
Lennart IngevalT 
Nils Cstberg 

141 p. 
139 M 

134 n 

132 .. 
104 M 

FÄLTSKYTTE 

FALTSKJUTNING nr l, 

Ingen deltagare 

FALTSKJUTNING nr 2 , 

Göran Ingevall 

FALTSKJUTNING nr 3, 
P-H Naumburg 
Lennart Ingevall 
Hannu Koko 
Ni 1 s Naumburg 

FALTSKJ UTNING nr 4, 

Nils Naumburg S:r 
Lenna r t Pree 
Göran IngevalT 

FALTSKJUTNING nr 5, 
Nils Naumburg S:r 
P-H Naumburg 
Ha nnu Koko 
Nils Naumburg J:r 
Carl Naumburg 

24/1 - 82 

31/1 -82 

20 tro 

7/ 2 -82 

28 t, . 
21 .. 
19 
13 

28/2 -82 

22 t,. 
21 
8 .. 

7/3 - 82 

27 t,. 
21 .. 
19 .. 
13 .. 
12 

Per Naumburg 
Göran Ingeva 11 
Carl Naumburg 

P-H Naumburg 
Johan Naumbur g 

Per Naumburg 
Göran Ingeva 11 
Lennart Pree 
Martin AhTquist 

AMATöRS MASTERSKAP I FALTSKJUTNING 
l. Ni 1 s Naumburg 
2. P- H Naumburg 
3. Hannu Koko 

43 tr. 
34 " 
33 

25 tr o 
20 .. 
18 .. 

22 t r . 
15 " 

23 tro 
19 " 
16 
13 " 

BANSKYTTE 
FRITZ OLSSON (25 

Per Naumburg 
P-H Naumburg 
Nils Naumburg S:r 
Carl Naumburg 
Martin Ahlquist 

.?VD (25 Ti99ande) 
P-H Naumburg 
Nils Naumburg S:r 
Lennart Pree 
Hannu Koko 
80bby J:son Lindh 
Mats Forsenberg 
Urban Nilsson 

1 iggancle ) 

238 p. 
233 " 
226 
224 M 

206 • 

240 p. 
234 .. 
226 .. 
218 
214 
189 
123 .. 

Lennart Ingevall 237 p. 
Lennart Pree 233 " 
BObby J : son L i ndh 225 " 
Nils Naumburg 22 1 .. 

Per Naumburg 
Carl Naumburg 
Göran I ngeva 11 
Nils Naumburg J:r 
Lenna rt I ngeva 11 
Martin Ahlquist 

234 p. 
232 " 
222 " 
218 " 
210 
188 

fOLkE FAGRELLS MINNE (2 deltagare) 

1. H,V, Johansson 136 p, 
2. Johan Magni us 135 M 
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VAr enda B5 skytt i föreningen ~ann således följd 
riktigt men .Ange knackar pI och i nta på flera Ar 
ko~.r .1 att ha ett intressantare sta~rält än Tid 
198} Ara aäaterak-p al1ar vad &äga o~: 
H.~. ~sl.nda~h.r införskaffat glaaöunn , Bobby 
J _aon Lindh ltaratälld af tar 8%eloperation - Nila 
och Carl Naumhurg ett Ar äldre, notera dar • • final
.e ri er ( Nila 47 1 knä Carl 45) . Vi var trots vädret 
mycket nöjda Ilad dagen dl vl aUa hissade Pe r-Henrik 
i l~ten pi banvallen _ r egnet hade nu upphört och 
aolen tittade frall,,,åhända ett tecken inför 198)1 

ÖTr!g. Stockholms.kyttar kan börja tro att det 
sAtt t r oll i tllrbUDd~ä8t.rskapen . Haumburgarna 
t oS likaom förra ' rat mästartitlarna i f Ut, Nile S Ir 
Per liggande och Per_Honrik hanmäste r sKapet. 
Detta torde Tara rekord 1 förbunde t s h1"tor1a, 
FamilJ"m"dlemmar b"lägg"r alla t re titlarna 
tvl lr i rad , Medlemsbladet lyfter pl hatten inför 
en .1 etrong pre.tation : 

* 
Rosersbergs V årtävling 

CARL & NilS 

på gång 

Det blev htmm.H9'f " .. " upple
ga.Y ROHI'abef9a V6rt1ylIll9. All· 
tid pilltllge Han. SlIncNn akOI nim
IIgen 351 P efter en .... nde grenn 
eY8lulnln;lI'IICI47 p I et."kotten. 

Våra egna sk:yttar, Pel1e , 
Carl och Nila Jlr Haumburg 
Ter pål itligt med i täten 
äTen här. Pel1e fanne med 

Carl har i lr ta-
git ett kliT . ot f1-
na stä llDingaserier.Det ri
eade de äTen Tid Tlrl IIIoäster
skap. Nu ledde Carl 1n!ör 
f~.len 1 aäet,,~apet för 
B66 och lägrekla ssarn& med 
3p. och l yckades så när hålla 
undan. Näste gång bär det 
kanske hela Tägen hem.Nils 
eköt också strålande och 
fick en 5;e plats , 

""STERSUP ~ 8M. Bl. 8 2. II. 811_ 815 , M,_,,-,"_ ...,.. ,n " • • .. • .. •• 2 c.lN",mtlllrv _ ,n " " • .. • • * 3 ~-"8,~ Rlnn ,n .. • • • , • ~. • Ur •• EhI<~_ m .. • .. .. .. .. ~, , ...... N~ AmI!6r ,n .. • • , • • ~ • ..... 0'....... -,..... ~, " ". • .. " • ~ , , __ lI>ncIo 

'" " • , • • .. ~ 
Årspris8kjutningen 198' * Föreningens mä.~erskap o banskjutning avgjordes pi 

Keknäs den 4 septamber i tråkigt Täder med ihlllande 
ragn , Synd o. arrangörerr~ som i lr satset på aal'
ret kalla Ile _ eervering - barnskytte (luftgeTär 
OCh törberett ett stort lotteri, allt tör s tt sktivera 
Tira skyttar och deae anhörigs . Men skyttarna kom , de 
fl.lta och kunde f örnöjt koneaters att ekyttehlllen 
var boke4 och ett UYl1ngen sålades genclnlördes under 
tak _ torrt och tint . 

Per Henrik at od aom favorit tätt följd av Per OCh 
trote tina re sultat pl mlnga hIll, t . ex Hans ~elander 
92 (47 ligg , 45 knä o stl) i omglngen före finalan , 
Er ik Thore fina atällnin888~ytte , vilket kanske inte 
ä r el mlirklij:t . om man batänkar Erike stora jaktintr_ 
..... , Bobbya B_UYUng 131 p lII , fl '/ kWlde vi inta göra 
nlgot lt P-H idag . Han Tann lIIed trygg marginal 13 p. 
föra Per. Andrlplataen fanne däremct inom räckhåll för 
flere. . Inför silta atlekottet hade Bobby _ Pe r _ Carl 
och Nill alla möjlighet att ni dit . Per visade sig he 
me at i e i magen '0111 så många gånger fö rr , 

Pinal tältet Tid .asterskapet på Kaknäs 
t r.v, Per- Henrik, Per, Hils, Carl, Bobby 
och Haeee 

AlISPIUSSKJUTNING - GEVÄR den 

Vetll E Thor 
VetY P Naumburs 
B 5 P-H Naumburs 
B 4 l Ingeva11 

, 
, 
B 

B J:Son lindh 
l Pree 
H Me1ander 
N Fri~n 
G Ingeva11 

2 N Naumburs 
H Ahlquist 

1 G PetterSSon 
17 C Nal.nbllrg 

A , 

95 122 
132 128 
143 133 
12. 125 
136 131 
141 126 

"' 121 
12. "' 126 112 
136 12' 
123 112 

OJ 
127 '" 

4/9 -82: rA 

C s:a 

" 161 
SJ 211 
90 22J 
76 101 
80 211 
78 204 
92 21J 
70 184 
76 188 
85 209 
65 177 

84 212 

KAKMS 

Häst 
kn st 

46 38 
45 40 

41 36 

36 30 

47 37 

45 32 

S:a 

295 
30S 

288 

279 

293 

189 

Nu akall han IIpp i vädret , Lennart Pree , Göran, 
Carl , Bobby och Nils tattar tag om Per - Henrik 
Han landade välbahållen några sekunder senare, 

Plac 

2:a 
1 :a 

5:a 

6:a 

3:a 

4:a 

.. 
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TYl nöjda arrangörer Martin och Göran ler i kepp 
/lied Lennart Pree BOm trots allt ints Tar nöjd med 
att e tå utsnför tinalen. Lennlrt varkar ha fl tt 
aptiten åter på skyttet och Ti ... r honoll gärNl. .er 
pi banan 1983, Han behöTs i Tår nyeatining , 

Rapport från Piatole!!ktionen. 

Verkes.mheten 1nOlll Pistolsektionen her 

under året vIIrit Uvlig . Antalat aktiva 

uppgår Ull 2J skytter, ocll ny" medla_ar 

kommer, De tre Voetok_phtolernll , 80m 

föreningen inJcllpt , ha r fungerat bra och 

är ollltyekta av akyttarna • 

IoIll rkeetagnill6en under den anart av_ 

elutade eäaoll&en, har reeulterat 1 ett 

gllldl&ärke (Ma rtin All l quilt) ocll fell 

bronsmärken (Urban H1la.on , lII.te J,n .. on, 

Amr Rifas.t, Roser HaUbers och Joak1. 
Bruun) . 

TII.v11l1f!ereeul tat' 

lIIileterakap .. tllT11ngen 1 pietol'kjutning 

ägde rum den 2 juni 19B2 mad 14 deltasere, 

veekert väder, 11gnelfle,ggor och kaffe_ 

bord . IIlllat"re för 'rat blev IIUe Fri_n 

med 24J poäng , Pi andra pl.te kom Tlloraten 

Ahlquiet med 238 pollng. Trea blaT LeMart 

Pree , ockaå han .. ed 238 pOIlnf!: och tyra 

),Iart1n Ahlquiet 22S poäng. 

De gamle kämpe rna NUs Öatbel'8 , Rrik 

Thor Och Olof Hult klerade alg bra 

blern! lUlf;domarll8 . 

Hils tiatberg och Thorsten Ahlqvia t g"r igenoIII de 
pr ydligt annonaer ade täTlingsreglerna vid Harry 
Frilllans öppna lIIinnestäTllng , 

Harry Primens öppna minneitävling gick 

den 11 mej. 26 deltags.re atllllde upp , 

prilbordet dignade, kattebordet doftade 

och signalflaggorna fladdrade i dan 

lJ~ eOm:a.llI'Tinden. VIra vänner trin 

PK Centre l deltOS eOIll Tanligt i tllT_ 

Ungen och belade (ocka' lom v!Plltat) 

de tre främsta plateerna. 

Bäeh Amatllr bIeT Lennart Pr ... ed 

136 poäng Utt följd av HUa Priman 

pi 135 poäng. 

Ketf .. bordet beallktee fUtigt och pria

bordet länsades . 

Pri aborde t beundrns av lng~id ocb Birgitta Fr iman 

-- ------ - ~ -
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Vandring_lampan erövradss ST Rolf 

Ing_vall ganoIII en törnAal1g in •• ta 

1 lotter1hatten. och han hade de •• uto~ 

akJutit bra oeb kommit .j~ med l"~ 

PO"III. 

HIlrl"y 'Prillllns lippna Illinneatäv11ng 

har blivit 811 rolig och omtyckt 

propll6andatilvl1ng, 80m delJeutolll 

på ett vll.rdigt ailtt hedrar Harry 

F rimana lninn •• 

Det är alldel •• uppenbart, att in_ 

trenet för p1atobkjutn1ng inom 

Amatörflireningen lovar gott för 
fortaitttninee n. 

"" rti n Ahlqubt 

Sekreterare. 

* KlubbrUisterskap i fältskjutning IIW!d pistol. 

Den 16 oktober 1982 anordnade Pistolsektionen fijr (örst~ 
gingen en egen fältskjutning I118d pistol. Tävlingen gäll · 
de klubbrUisterskapet och den ägde rum pJ ~~abanan p& 
Kaknä"s. PK Central hade inbjudits att deltaqa , och de 
st~llde upp med 11 duktiga skyttar. Fr3n Amatijrfijrenlng· 
en kom 12 tävlingssugna skyttar. Prisbordet dignade av 
blanka pokaler , klirrande glasbägare, theburkar fr'n 
Fjärran östern och smaskigt godis. K3ffebordet stod du
kat och si gnalflaggorn~ sände sitt budskap enligt inter· 
nationella kodboken. Det vackra höstvädret gjorde sitt 
till (ijr trivseln i färgprunkande Kaknäs-natur. 

Ilartin .t.hlquiat senomfllJ'de ain kaoeke bilat. skjutIling 
n'sooein Tid föreningena förpta fältakjutIling i egen 
res! . Tor sten hade lagt en ' aycket ut alagagiyande bana 
som sill_dae aT samtliga . Många rlleter h lljdea fllr ett 
enart upprepande . På bilden Martin, Thoraten ooh snett 
bako. Lennart Pree. 

STÖD 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENING 
Deltag i tävlingar och 

övningar Betala årsavgift 

Värva nya medlemmar 

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

Banan, sa. lagts av Thorsten Ahlquist, hade fHljande 
_11: 

l. Helfigur 70 meter, 12 sekunder, 60 meter för vapen· 
grupp .... och 15 sekunder. 

2. Bildäck bakifrIn, 40 meter, 12 sekunder. 

3. Huvudmil ("julgran") , 30 meter, 12 resp 15 sekunder. 

4. Helfigur ~iniatyr, 30 meter, 12 och 15 sekunder. 

5. Rör1i9" mil, 1/6 rak, 25 meter, 3 + 8 sekunder. 

6. Bunkersprlng~ 2 st, 25 meter. Mittcirkeln för klass 
II. 12 resp 15 sekunder. 

7, Slirsldljnlngsmll, Strip 526, cirkel C30, 25 meter. 
Inom ring 3 för klass II. 

Sanrnanlagt al1td 12 figurer. 

Vinnare 1 hela tävlingen blev Hartin Ahlquist med 37 
träff I 12 figurer, och 20 poäng pI mil 7. En fin presta· 
tlon. 

Hlir följer nu prislistan i h'latörföreningens mäster
skapsthl ing: 

l. Martin Ahlquist, 37/12, 20. 2. Bobby J:son lindh, 35/ 
12, 13. 3. Gregory Guillaume, 27/10, 17. 4. lennart Inge· 
vall, 27/10, 12 . 5. Roger Hallberg , 26/10 , 12. 6. lennart 
Pree, 24/'1 , 8. 7. Amr Rifaat, 20/10, 17 . 8 . Qurt A H.J 11 · 
lilan, 19/11.9. g. Torgny Hofstedt, 16/7, 3. 10. Gunna r 
Pettersson , 15/8, 3. 11. 80 Andersson, 12/6, 13. 12. Gli· 
ran Ingevall, 5/4 , 8. 

I PK Central kom Ralf [nevi först pi prislistan med 37 
träff i sa~tllga 12 figurer och 16 poäng pj rd,1 7. 2:a 
Ca rl Ha9bel"9, 31/9, 11. 3:a Per Hanngren, 30/9, 16. 4:a 
lennart RickJUn , 28/12 , 19. 5:a Rune lindblOfl , 27/10, g. 

Det är roligt att anordna tävling , när si mlnga stäl
ler upp och resultaten b'ir si bra, tycker 

Thorsten Ahlquist 

PS 
Yad hade nu s;gn~lflaggorna för buds k~p att framföra, där 
de vajade i vinden? Svaret fin ne r man, om man ser efter I 
"l nternation~1 Code O( Signals·. Detta sade (laggorna: 
"lennart väntar , att varje Amatörare gör sin pl ikt". Och 
det gjorde de. 

.. 
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IDROTT 

S~rhalvarets aktiviteter startode med vAr-orienteringen 
S~ vanns av vlr nye skogskomet Rolf Sundberg. Banan var 
50lIl vanligt bra, h!JOl!l Hitt för oss som ej iir sa rutinera
de I att leta skiirn13r. Plats filr fler fanns l skogen och 
vi rekommenderar alla att komma ut en skiln vlrkvXl1 nästa 
var. 

VAR-ORIENTER ING 82 

I. Rolf Sundbi!rq 55,40 
2. Kurt Ha llman 1.13,00 
3. "'ke Tobiasson 1.13 ,01 

•• Fred A~erstrÖ'n 1.15 ,05 
5. lennart !nqev~ll 1.15,44 ,. Ni Is Friman 1.22,23 
7. 8enqt Cyreus 1.29,45 
8. st~fhn Söderman 1.45 ,013 ,. Sten Söderman 1.45,10 

10. lennart Abrahamsson 1.47,55 

lO-kampen, som inte är en hästtävling utan en hijsttä"v
ling , blev i Ir nAgot i hästväg ~d 25 startande varav 18 
I seniorkl~ssen. Fyra fina höstkväl lars övninga r resulte
r~de i en lefvertsk dominans med enaest nye -edlemmen 1/1f 
Tjäder pi 2:a plats som förhindrade en Trippel. Yad sägs 
~; l:. Johan Lefvert, 3'a Lar~ (Jnhan den gamle) lefvert 
och 4:a Magnus lefvert. 

* 

Lasa8 Lafv art fick på hllatorlanterinsen medaljen 
och nmdrill8sprisat f ör segern i 1ge2 're tiOkamp 

Tiokampareaul tat atuderas p' Stockholas Stadion aY 
fr.y . Qrre, Lennart och !Ya (fio sekreteriatinaata) 
Abrahamaaon samt Ulf Tjäder SOIll gay grabbarna LafYert 
en hird .ateh . 

Tiokamp 1982 

1. Johan Lehert 4.346 p. 

2. 1/1f Tjäder 3.737 p, 

3. lars lefvert 3.618 p. 

•• Magnus lefvert 2.'195 p. 

5. Sven Nilsson 2.918 p. ,. lennart Abrahamsson2.680 p. 
7. Kurt Hallman 2. 566 p. 
8 . "'ke Tobiasson 2.54'1 p. ,. Sten F Berglund 2 .11 6 ~. 

10. Christer Magnusson 1.654 p. 
11. Jan-Erik Ström 1.610 p. 

12 . Jan-Erik Skoglund 1.577 p. 
13 . Göran Sandell 1.514 p. 

". Rolf Sundberg 1.497 ~ . 

15. Fred "'kersträl 1.244 p. 

16 . Nils Friman 1.079 p. 
17. lennart Ingev~ll 527 p. 
18. Sten "'hrberg 489 p. 

Även resultaten var av hög klass. Yi tror att det s ia· 
gits Amatijr· rekonl i flera gren~r och hen saJl'llanlagd 
poäng - Itnlinstone i modern tid: Johans 4346 poäng. 13 ,2 
p& 100 m, 503 i längd samt 27,'18 i diskus , och 1/1fs 2,80 
i st~v samt 17,1 pi 100 m häck. lite sordin pi tävllnqen 
l~de de förh&llandevis mlnga skadorna som gjorde att 
mlnga inte kunde fullfölja alla grenar. Men näs ta Ir kom· 
mer vi tillbaka med riktig uppvännning före övningarna . 
"'rets ID-kamp avslut~des i Tommy Akerströms gillestuga 
med eftersnack Och en hamburgare. lenna rt kunde pga tjäns
teresa ej närvara. varför hedersprisutdelningen fic k i n· 
ställas, men det blev ändA en lyckad avslutning. 

- - - - --- - - -- --- ----- -- -- ._-- ---
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Jun. l. Karla Hal1lliln 574 p. ,. Ph Nilsson l82 p. 

3. Jessica Erlandsson 230 p . 

•• Pierre Akerstr&l 166 p. 

Barn l. Sarah Hallman 150 p. 

1. Ola Akersträn 100 p. 

1. Hats Sundberg 100 p. 

Ett fyrfaldigt leve f ör Mästaren Rolf S~ndberg 
Lennart och Kurt HallMsn (etraz bakom) ledar 
prisutdelningan. 

Viktigt 

Höstorienteringen beghades med ett strilande höstvlider. 
sol och vindstilla. Pi nytt visade Rolf sin suverlinitet 
1 skogen . HalU alla gamla inteckningshavare, var lir n11 
Det vore kul att fl ut fler i skogen och se var ni stlr 
idag! Damklassen vanns av Sylvia Ingevall (vi vill även 
se fler damer). Sarnklassen: tYA Ingevallar pi första· 
platserna. 

Lotteri, luftgevlirsskytte och ma t säckslitande var övri· 
ga aktiviteter pi denna underbara Alnatör·dag. 

En hÖltor1lntlr1ng 1 I trAlande ~äder fr •• , klnner 
~i igen Krilter Fr iman, Signl Cederbr ant, Conny 
Stenwall , Chri"tiAn, And och BobbT .J,eon T.indh 
Peter F1lipBeon, Johan Letvert, Ulf Tjäder , Lars 
Let~ert , Gunnar Och Olla Pettaraaon och Hana Kjel l _an 

* Höstorienteringen 1982 

S," l. Rolf Sundberg 53,50 
1. Christer Fr iman 1. 04 ,40 

3 . Johan lefvert 1.06,40 

•• Peter Filipsson 1.17 , 25 

S . lars lefvert 1.17,50 

•• Hans Kjellman 1.33,10 
7. Bobby J:son lindhl.48,50 

•• Kurt Hallman 2.05 ,00 
Stookbolaa Am.t~rtören1ng har ganoa Martin !hl quiat 
laet upp •• dl •• ,reglatret pl data fö r att d. l . undar
UU. addn" •• ring ,.id all. utskick II_ t bät tre och 
anklare banka Jubilarer ooll l agra resultat . 
Vi behÖYar Dina uppgifter ~at och 80m Du för e tA. 
sIllar dat en koll a,. naQn ooh adress samt fr&afö r 
allt Ditt t~.la.d.tu. (aj f~ siat a aittr.raa 1 
par'HIIlllUlU'et) • 

9. 
10 . 
11. 

Ulf Tjäder 2. 19,20 
Conny Stenvall bröt 
Claes Akerströln • 

11 . lennart Ingevall 1.10,50 (kort bana) 

J"" l. Fredrik Kjellman 1.33,00 

SÄND IH DETTA Sll!ltAS'l'!f1 1. Janne Hallman 2.05,00 

0" l. Sylvia Ingevall 1.10 ,45 

I Komihåg '" 
Mi, l. Magnus Ingevall 1.10 ,1 0 ,. Malin Ingevall 1. 10 , 20 

3. Eva Pettersson 1.10,40 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Nog så ~ikt1gt ä r de t att pricks in kontrollerna 
rätt och inte förväxla kontroll.ngi~elaerna rr.~. 
Peter Filipsson, Johan Lef~ert, Lennart Inge~.ll, 
Kurt Hallman och Fr ed Åkerström f örbereder s tart 
1 höetorienter ingen . 

Inger .Järver gör i ordnill& ett fint pr1abord 
till höatorienter1l1&Bn 

Idrottssektionen vill tacka alla som bidragit med funk
tionllirs~rbete SOll gjort det IllÖjligt även för oss i styrel
sen att kunna va ra med aktivt i övningarna. 

Väl mCitt i skidsparet och 
ti Il näs ta säsongs tljvl1 ng I 

Qrre. 

ROR PÅ PÅKARNA! 
o.t Ir roligt, det Ar skOnt, det er toppen fOt" kroppen. Fo.. ejilen ockd, 
fo.. den cMIen . 

VASALOPPSAKARE, ENGElBREKTSlOPPSAKARE OCH ANDRA VXRLOS
~TARE PA SKlOOR 

Varför gl över In efter vatten. Fr.O.m. säsongen 82/83 
k<ll\ Ou representera hnatör i alla stora skidlopp. ~_ 
tör har nämligen anslutit sig till Sv. Skidförbundet 
vilket gör att licens och ar'l't\ähn till olika tävling~r 
kan skölas genom .Gmatör. Du kanske har en kamrat som 
ocksl är intresserad av motionslopp pi skidor . 

Om Ou är intresserad av att lösa licens och Ua tävling
ar för .6matör, kontakta dl snarast Ches AkerstrCim, 
Yllevägen 7, 19632 Kungsiingen. tel. 0758/74028 (arb 
67 02 90), som tillsvidare samordnar detta med licensen 
o. dy l . 

Vi syns i splret! 

Sknd inbetalningakort (l1censkostnsd 50: -) med person_ 
nucmer cch namn. Licensen gkller ett år. 

Claes 

70 ir 

Styreleen r epresenterades a~ Lennart I~e~all, 
Erik Thor och Johan .egni~s ~id upp~ektnin&en ute 
på kristell~ägen ~id Conny Hirings 70-ir.das. 
Conny som O~8n mcttegit blommorna lo~qrdadel (ör 
aina etora insstser i r~reningen. idrott , skytte, 
lottsri, ungdoms sekt ionen (revisor) m.l! .. 

. - - - - --- -- -- -" - -- -- --- - - -



STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Sk idtävl ittgen 1982 , Lenna rt Ingevall släpper iväg 
etorrilnnarna 108 K ... rt laman , 9 Ha na KjeUman, 120 
Conny Sten .. all hjälptidtasare Fred Åkerström och 
112 Arne Ro.ln i st rilande vinterväder, Ams t öra 
s t ör.t •• kidtlvlina i mode rn tid, 

SJ:IMAVLIlfGEN pi An&;sjö Torp 20 CI.rs 

flerr.r 7! 5 D. 

•• t . G. FrLaan 28. 50 Vpr. 
2. Mil. "gniua 29.1 5 ,. Kriste r Fr1ma.n JO. 55 
4. Sten Berglund J2.50 ,. Henr ik Bruhn JJ. 05 

•• Qrre BaUCI8n J4.00 
7. Conny Sten.aU 34. '0 

•• Jan 1I1S11.r J5.00 ,. Hans Kj.llBan J6.05 
10 . B.ngt_h. S1"u.a 36 .1 5 

". Bobby Jlson Lindh 36 .1 5 

". Yngve Olsson '6.20 

". And.rs Jltl",..r 36 . 50 
14. Am. Roeeil 36 . 55 
15. Carl-Johan BouvsngJ7 .15 

". Sten Söd.rman J7.40 

". Hila FriDlan J8.05 

". Kje ll Orbring }B.l0 

". Hane Fred 39. 15 
20. Kurt l aman 39.25 

". Kjell Grlinlund 41.45 
22. Harry Lindekrants 42.25 

". Tomas Granlund 44 . 05 
24. Conny Ifirillg 47.10 Vpr. 
25. Lenn.rt A.J:ellilan 49. 20 

För andr a Aret i rad tos; Anoi eesem och int.olcling 
i det liD. vandringeprisst samt briokan tull m.d 
.~tr.pris.r, ooh .n liten klapp trån Lennar t , 
Bland Iskld.m •• kyDt.r tr.T. Ull. P.tt.r sson, Inger 
JärTer , Peter Ing •• all ooh Pi. A~.lman . 

Da.aer 2,5 D. 

1 . J.nni JI . on LiD.d.h 14 .1 2 
2 . SylTia Ingevall 16.0J 
J."ri&mle Boyveng 16 . 07 
4.B1rsitta Frilaan 16 . 10 
5. Harriet L1n4ekrants 16.41 
6. inn-$ofie Kjelllilan 16.49 
7. Inger Järver 18.00 
B. Ev. Ingn'aU 18. J2 
9 .B.rbro KandimI 19.1 0 

'O. Agneta SlSdarman 21.J2 
II.Ulla-Britt FaUanius 28.15 

Juniorer 215 km. 

'. Johan A~alman 12.45 
2. Klas A~el.llan 13.12 '. Fredrik KjaUman 14 . 55 

'. Kl.s Kjellman 15.35 '. Johan Fallenius 15.45 '. Johan Jlrnr 17 . 03 
7. Ptter Inge ... all 18 .15 

'. Klas fyrell 19 . 25 '. Pia Az.lAan 19.JO 
10. Patrik 4nd.reson 27.05 
11. Jenny Ing.v.U 28.00 

". Itattan SlSderman 28.45 

". "gnu. lngevaU 1.09.00 (7, 5 ka ) 
14. h .tan PaU_ius l.n.JO -"-

D. dli r riktigt _, glins köl'd. en bil'd rundban. pi 
tältet med ZlUllllllerl.ppar {ayckllt ... iktigt )o . sshtant.r 
o tidtsg.re o .1It~Det Kr viktigt det har töretir Nl~ 
aäg.r gäng.t 110 •• tlr upprad.t tör prisutd.lning. ' 
Chriatian, Ilata, "lin, Ola, Ilats , P.t ..... "'O Liaa 

Uder Knatt.r 01 5 D. 

50. I . Cbriatian J,son I.1odh J.15 
50. 2. )late uelman ' . 25 
50. '. )lats Sundbarg J . }O ,,. 01. Akarström J.JO 

J , 5ir '. Pater J"".r 7.'" J.5ir Lis. Södarman 7. }O 

7" lI&lin IDg .... U 2.45 
(UtOIII tl ... lan) 

.. 
STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLA D 

Ett styralses.mmantr lid. kan ooksi ske i he~et 80m 

hlir hOB Lenn.rt.Ing . ... . ll i nov . -81, li t e r äkor och 
ro stat bröd i en p .... s under k ... lillsns srbete tr ,~. 
Göran , Thom.e , Bobby. Johan , Er ik Joh.nsson , ~rik 
Thor ooh Nila , 

- Ja, Jat Ir bell .&ker 
p6 an III bar .a.,tt kl 
n,,-. J., bar nIm1I. ................ .. • 

"NI, hur var er första opera· 
tian?" lilIfrIgades dM unga 
kirurgen av Ö'lflrlikaren. 
- "Operation?" utbrll$l kifIJrgen 
och bleknade. "Herregud, jag 
som trodde att det {Jillde en 
obcIuktion. " 

- VI konjunkIU«l~rter är inle skapta pJ nJ· 
gol sänkiII säll, Vi är rörmedlare. 

SJ kommenterar Rudolr Jalakas, 5\'t nsk kon· 
junklurbedömnings ledande ~rsonllghel, kon· 
JunklurspAmännens sylra Jobb. 

Lektion i spådom 

... .. , 
_'iii At WOlrM •• 1I 'II~ l .. rt 

II'tt .. , . '"11 All,., r.,., lo<. Uf ... 
.1 IIU IlOIr , .. HlIY' 1I1111"'. 

*** 
Hos Frisören: - Min herres hAr 
börjar att grIniJ. - Sno pi f1lfId 
klippningen dl! 

Jalakas m ~;P, ~m 

~~. 

'* En kille hiKM list; en tidning om 
hjirnlf3nsplftltluioner. 01 hM 
{Jirnll villll bytll hjirnll stack hlln 
till M labre och frlgl!de vild de 
hade att viiljll pi. 
- Jo, Sil läkaren, vi har en som 
har tillhört en snitkare för 750.
kronor och en som har tillhört en 
politiker för 12 OCIO,' kronor. 

Del vllr stor skilIntId, är 
politikerns hjifflll sA mycket 
bittre? 
- Nej, fTIfIfl den hllr eldrig varit 
ftlvindf 

- Blir .in .. ", sWnK 14r? 
- Ja, .lnin, .inur 

- Hlir d" •• rlrli,e~ ffi 
SINn, .in,u' 
- j{J . "'yt." 6lril~g .i~ · ., - Ar duf{Jrf/aftJnd~ &6br 

tid dl/ d~/ blir ~n .träng 
.in'fT." 

- Hur i41n dll ... '" si >4. 
ktr tid dll vi fdr ~n striln, 
.in/er' 

- J{J, ",,~k .. ,lnfing .in
/tr i 4r, 

- ViI ",an "UUII ""ektl o,. 

. - - - - - --- --~--- -------
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Från kansliet 

MEDL EMSREGISTRET 

NU PÅ data 

DU SKA MEDDELA 
Namn 
Utdelningsadress __ 
Postnummer _ 

Personnummer 

_ _ Ortsadress 

o B S ! Endast de ee% t ör sta s iffrorna. 

Fyll i kupongen 
Portokostnad 1: 65 kr . 

* * _h •• lU" <bu."" .. , U S. ,. on lH." In .... rllr 
t6 .. nlr.~ .... ~.OOO lon_ • • ~.U ."",bb l .. lj .. ut I 
dona" .. "".d. lina 1111 ""ron .. ".d"", .. hnd. 
ooh hUUi I O. iO , SO 0110 . 100 U l bUda lottor . 
Dro.nl",olhUn Ii"". pi ... jo lo .. . 
Tho ... Or,"lu,,~ ~195" . Joho" Ko",lue 7664411 . 
Er ik tbor 411429. h"". r t '"... .. .11 1101405. 
011'0" l"Coull 7Uo.,2. 

OCH Posta NU. 

• • 
M.dlemsblgd.t öns kor 

sina löltlre 
GOD JUL och 

GOTT NYTT AR 


