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Kallelse till ordinarie årsmöte 

Stockholms Amatör Förenings medlemmar kal l as härmed 
till ordinarie årsmöte fredagen den 18 mars 1983 , 
klockan 1900 i Hamburgersalen i Brygghuset, Norr
tullsgatan 12. 
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Årsmötets stadgeenliga utlysande. 

Val av två personer att jämte ordföranden jus
tera dagens protokoll. 

Styre lsens och de ständiga sektionernas berät
telser för det nästförflutna året. 

Revisorernas berättelse samt frågan om bevil
jande av ansvarsfrihe t åt styrelsen för det 
gångna förvaltningsår et. 

Fasts tällande av årsavgiften för 1983 (styrel
sen föreslår oförändrad avgift). 

Inkomst och utgiftsstat för 1983. 

Val av ledamöter i föreningens styrelse: 
a. Ordförande f ör 1 år 
b. sekreterare " 2 år 
c. ordförande i pistolsektionen 2 år 
d. ordförande i idrottssektionen " 2 år 
e. klubbmästare " 2 år 
f. styrelseledamot 2 år 
g. tre styrelsesuppleanter " 1 å r 
h. v. ordförandei, gevärssekt. 1 år 
i. v. ordförande i i drottssekt. 
j. v. ordförande i pistolsekt. 

Val av två revisorer för 1 år och suppleante r 
för dem. 

Val av tre l edamöte r i valberedningen. 

Val av fem ledamöter i medaljnämnden. 

Val av represent ant i ungdomssektionens 
styrelse. 

Val av två representanter i Stockholms Skytte
FB och suppleanter för dem. 

Val av repre sent ant i Stockholms PistolSkKr 
och en s uppleant för denne. 

iJ 'TMARKi:Ls;m 

Femtioårsmärken: Olof Holmberg 

Tjugofemårsmärken: Thorsten Ahlquist 

Föreningens förtjäns tmedalj i Guld Göran Ingevall 

" " " Silver B. J:son Lindh 

SAF:s förtjänstdiplom Qrt Hallman 
l!artin Ahlquist 

Styrelsesammanträde samma dag och plats kl . 18.00 

PRISU'l'DEJ~NIHG OCH SUPE med underhållning av 13AllBER
SHOPKVARTETTEN HAPPY NOICE från Nyköping. 

Omedelbart efter årsmöte t ordnar klubbmästarna en 
supe bestående av fö rrätt me d öl, va r mrätt med vin 
spmt kaffe t ill ett pris av 50 kronor ( STARKT 
subventionerat). 

Prisutdelningen sker vid kaffet , 

ANMÄLAN: Fö r deltagande i supen gö rs senast måndag 
den 14 mars till klubbmästaren Bric Thor på telefon 
OS/41 14 29 eller 0766/3 10 69 , eller till v. klubbm. 
Göran rngevall på telefon 08/768 44 32 (bostad) 
eller OS/67 03 00 (arb.) 

STYllE LCi.~N 

T-bana till Odenplan - gå Norrtullsgatan ca. 200 m 
norrut. 

Per-Henrik Gch Nils J:r efter toppresultat 29 resp. 
28 träff vid fältskjutningen på Örlogsberga. 
Detta var Nils första tävling med nya CG 80- vapnet~ 

Fortsättning följer i nästa nummer •••• 
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STYRELSEBERÄTTELSE 

Stockholms Amatör Förenings styrelse får härmed av

giva f öl jande berätte l se för verksamhetsåret 1982 . 

Föreningens medlemsantal uppgick vi d 1982 års ut

gång till 236, varav 2 hedersledamöter. Av dessa 

var 53 ständiga medlemmar. Antalet under året ny

inskrivna medlemmar utgjorde 21. 

Styrelsen har under året haft samnansättning enligt 

1982 års program. 

Föreningssammankomster 

Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 1982. 

Styrelsen har under 1982 haft fem protokollförda 

sammanträden . 

övningar och tävlingar har bedrivits i enlighet 

ned progracrret. Vår hemmabana har vari t Kaknäs , 

där både gevärs- och pistolskytte bedrivits. 

Representamtpriset har tilldelats Per-Henrik 

~-,"--1JD1burg • 

Ekonomi och gåvor: 

För det ekonomiska resultat et av föreningens verk

samhet redogjörs i bifogad vinst- och förlusträk

ning , balansräJ<ning och föreingens fonder. 

Föreningen har under året hos Fortuna haft t vå st 

lotterier på 15000:- vardera . 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla, som 

med gåvor eller på annat sätt gi vit föreningen sitt 

stöd under det gångna året. 

Hässelby i februari~83 

7 · · ~ c~ '1 'l " 7,- ~)~)( p'w/ 
/Bobby t son Lindli, sekr 

Det ä r f ull f art på våra styre lsemöten. Göran _ 
illus trerar här 'j'hor:nens satsning på Riksskölden 
s p ikrakt uppåt blev resultatet. Vi s iktar närmast mo t 
1000 s t artande ntsta är, säge r Tho r sten. 

1982 en återblick 

Stockholms Amatörf örening kämpa r liksom all a nnan 
föreni ngsve rksamhet i e tt samhä lle där t i den för oss 
samtliga numera ej tycks r äcka till trot s lediGa lör
daga r oc h ko rt a re arbetstid. Bilen - båten - fritids
huset - TV - video och ba rnens hårt matchande tävli
ngs- och frit idsp r ogram är några av orsakerna till 
att s tartfälten nu för tiden inte kan mäta sig med 
forna dagars samlingar. Jag har nu helt nyligen fått 
tillgång tillföreningens samlade medlemsblad sedan 
.l2Q.§. :::: (förnäml igt inbundna i "helsvenska" band) 
och börjat inhämta fö r eningens hi s toria och aktiva 
ve r ksamhe t med t.ex 700 medlemmar år 1906,budget på 
7 . 000 :- år 1915, boxning - curling - fotboll och 
mycke t. annat på pro grammet, guldmedaljörer i både 
OS och VM. Ni får ursäkta om man näst intill t appar 
skrivfö r mågan , men jag blir samt idigt stolt öve r att 
få vara med lem och få möjlighet att tillsa~~ans med 
Er övriga påverka en så ä rorik f örenings framtid. 
Se r man nu till ;3tockholms Amatörfören ing, 1982 är 
aktiviteten fö rvi sso ej jämförbar med många tid
i gare,årgånga~ Jag är likvä l övertygad om att med 
den goda ekonomi föreningen i dag besitter och med 
de starka krafter som v erkar i respektive sektioner 
oc h som int e mins t under senuste året Vi S8. t anb i ti
ösa satsningar med gott result a t t il l följd, kan vi 
se framtiden an med ti llförsikt. 
Vi är inne i e tt intre ssant uppbyggnadsskede, jag 
hoppas a tt Du vill vara med genom flitigt deltag
a nde, en hjälpande hand och genom at t vä rva några 
nya, med l mmnar. 
Tack al l a för ett fint 1982 . 

Le=art Ingevall 

Kom med i våra övningar och 
tävlingar. Du får motion och 
goda kamrater. 

Börja nu - omedelbart! 
~~ 

NYA MEDLEMMAR 

Nya medl emma r invalda vid s tyrelsesammanträdet der 
25 janua.ri 1983 . 

Leif ekblom 
Bengt Johansson 
Anders Johansson 
Rolf Sundberg 
Robert lI;elander 
Lennart Abrahamsson 
Eva Abrahamsson 
Michel Bontros 

Ulf Tjäder 
Christer ~agnusson 
Jan Erik Skoglund 
Peter Fil ipsson 
Göran SandelI 
Jan Erik Ström 
I.1agnus Hagberg 
Lois Carbonni e r 

Vi hälsar Er al la välkomna till f öreningen och 
hoppas att vi kan ge Er ett bidrag till stimule~ 
rande fritidsaktiviteter och att Ni stöttar oss 
genom aktivt deltagande. 

I,ennart Ingevall 
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Vinst- och Förlustrij.kJ'li!:!~LI~_er DJ~N 31.12.82 

Inkomster 

Medlemsavgifter 
Statsanslag 
Lotterier 
Banhyror 
Annonser 
Ej inlösta vinster 
Räntor 
Avkasning fonder 

Kronor 

5 220:-
680:-

9 388 
945:-
675:-
910:-

2 156.47 
1 674.73 

21.649:20 

Utgifter 

IF.edlemsblad 
Priser, märken, medaljer 
Förbund, förening,lagavg. 
Porto 
Material, licenser 
Bidrag ammunition 
Inköp vapenskåp, pistoler 
Årsmöte, div. kostn. 
lrets överskott 

Kronor 

Utgående Balansräkning per :UEl) 31.12.82 

Bankräkningar 
Postgiro 
Ammunition 
Fordringar 

Tillgångar 

Kronor 

19 185.90 
2 tl30.60 
4 110:-
3 788.90 

29 915.40 

Skulder 

Pris±'onder 
Till priser OlSp. Fedel 
Div. skulder 
Reserverade medel 
Ständ. medl. konto 
Kapitalkonto 
Balans överskott 
Xrets överskott 

2 778.48 
414.87 

Kronor 

Föreningens fonder per ::; 1 • 1 2. 1 982 

4 632.50 
948.88 

1 134:-
2 138.35 

416:-
4 198.25 
5 090:-
2 676.35 

414.87 

21.649:20 

121.35 
2 600.75 

599.95 
12 000:-
10.400:-

3 193.35 

29 315.40 

AKTBH D()Kli'I~"'RT Vj·~ED 

AKTli<;R 

Bertil Swartlinss Fond 10.136:-
Bertil Rönnmarks minnesfond 3.538 
}~rnst Löv/8nhielms prisfond 6.765:-
Thor Predborgs prisfond 6.115: -
Harry Frimans prisfcnd 5.375:-
Folke iragells prisfond 3.250:-
A v. Krusenstiernas prisfond 769:-
F O Carlins prisfond 
Nils Perssons prisfond 
Damernas prisfond 
Kamraternas prisfond 
Johan !IIagnius fond 
Reservfonden 

Kronor 

Inkomster 

Medlemsavgifter 
Statsanslag 
Lotterier 
Räntor 
Avkasning Fonder 
Annonser Gåvor 

2.130:-
2.130:-
1.816 :-
2.510:-
6.540:-
7.240:-

28 .214:-

Budget 1983 

5 800:-
700:-

12 000:-
2 500:-
2 000:-
2 000:-

25 OOO;~ 

BANKRIKN. BUK!", Vi:RDE 

41.10 10.177.10 
167.14 3.705.14 
114.17 6.879.17 

27.57 6.142.57 
23.13 5. j'j8.13 

136:- 3.386:-
87.23 856.23 
28.'30 2.158.90 
28.90 2.158.90 
93.90 1.909.90 

108.02 2.618.02 
88.98 6.628.98 

176.31 7.416.31 

1.121.22 29.422,22 

Utgifter 

Medlemsblad - Program 
Priser-lviärken-I,;edal j er 
Förbunds-fören. lagavg. 
Porto 
Material, Licenser 
Ammunitionsbidrag 
Uppvaktning Div. kostn. 
Årsmöte Lokalhyror 
Oförutsett och reserv 

AVKASTllIl;C 

728.19 
247.27 
532.94 
474.80 
295.74 
304.25 
64.25 

148.04 
148.04 
167.76 
217.66 
445.11 
501.43 

1·272.48 

7 000:-
4 000:-
1 500:-
3 000:-
1 500:-
4 000:-
1 500:-
1 500:-
1 000:-

25 000:-

http:28.314:-1.121.35
http:31.12.82
http:31.12.82
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GEVÄRSSEKTIONENS BERÄTTEL SE FOR 1982 

Sektionen har 
Skjutchef 

haft följande sammans~ttninn: 

v. Sk jutchef 
Ledamöter 

Bobby J:son Lindh 
Göran ~nnevall 
Lennart Inaevall 
Martin Ahlquist 

För att öka aktiviteten i qevärssektionen, som de sena ste 
åren varit oroväckande l åq med Naumburgarna undantanna, 
har en Qrupp på 4 man tillsatts som ansvariga. 
Under våren skedde en restaurerinq av såvä l orqanisation 
som mål bod på Kaknäs. Det fann s alltid en ansvarig på ba
nan, och antalet skytta r ökade märkbart. Ett par instruk
tionskvällar för nybörjare under ledninq av Per Naumburg 
gav även en del gamla uvar en hel del tins. 
~om alla medlemmar naturlintvis känner till, fi ck vi 1981 
3 st. förbundsmästare genom familjen Naumburq. Ingen kunde 
väl tro att någont ing liknande kunde ske igen, men Naum
burgarna svek inte detta år heller utan tOq hem mästerska
pen på bana, fält och liggande. Helt fantastiskt!! 
Sektionens målsättning för 1983 är framför allt att öka 
antalet skyttar på ba~an och ute Då fältskvttestigarna. Vi 
satsar på att deltaga med minst 3 st. fältskyttelaq samt 
att föra upp A-laget i div. 1. För att öka stimulansen för 
banskyttet har vi påbörjat ett samarbete med Cen tral, och 
vi kommer att ha en del gemensamma skjutningar på Kaknäs. 

Förbundsmästare bana 
ligg. 
fält 

Föreningsmästare bana 
" fäl t 

Per-Henrik Naumburg 
Per Naumburg 
Nils Naumburg s:r 

Per-Henrik Naumburg 
Nils Naumburg s:r 

Vandringspriser och 
hederspriser 

1. Jonas Waerns vpr 
3. SAF:s vpr för kl. 4 
9. Rikssköldens vpr 

21. Vandringsskölden 
22. Fältskyttepris av år 1978 
23. Vpr för kl 4-vet - f ält 
40. Fältskyttepris 

41. Fältskytteskedar 

45. Hpr. i fältskjutning 
53. Ungdomsmästerskapet bana 
54." fält 

P-H Naumburg 133 p 
Bobby J:son Lindh pls 5 
Per Naumburg 147 p 
P-H Naumburg 75 tr 
P-H Naumburg 96 tr 
P-H Naumburg pls 6 
P-H Naumburg 
Per Naumburg 
Nils Naumburg s:r 
Hannu Koho 
Göran Ingevall 
Carl Naumburg 
Nils Naumburg j:r 
Nils Naumburg j:r 
P-H Naumburg 
P-H Naumburg 

FÖRTECKNING 
över under året erövrade utmärkelsetecken 

A rsmä r ke ba na 

P-H Naumburq Läqre årta lsmärke s ilver l:a 

Arta l sstjärna bana 
Ni l s 1'riman 
Per Naumburg 

Fältskyttemärken 

P-H Na umburg 
Ni ls Naumburq S:r 

Märken automatvapen 

Per- Dl a Kraft 
Per Brodd 

2-qrensmärken 

Per-Dl a Kraft 
Per Brodd 

Antal aktiva 
Anslagsberättigade 
Antal lossade skott 

3:e stj. 4:e komp. 
3: e s t j . 1: a 

Läg re årta lsmärke 
Höqre 

Högre å rta l smä rke 
Lägre 

Högre årta lsmärke 
Lägre 

42 
71 

8.500 

s il ver 1 :a 
brons 3:e 

si lver 2:a 
2:a 

brons 2:a 
2:a 

Sektionsledningen tackar alla för det gångna åre t med en 
förhoppning om ett ännu aktivare 1983. 

,," * 
'

Johan och Anders var . på älgjakt. Johan var mte känd som 

~ 
någon god SkY. tt. Plötsligt dök Anders upp på Johans pass där 
han vantade att älgarna skulle komma. 

Johan: ::Nu var det nära att jag skjutit Dig." 
Anders: Siktade Du på mig?" 

Johan : "Ja för tusan" 
Anders: "Ja då var det väl inte någon fara." 

Johan hade bjudning och det fanns rikligt med älgkött, och 
stämningen var hög. Någon av gästerna frågade när denna älg 
var skjuten, som var så mör och god. 

Johan kliar sig i huvudet och utbrister. "Någon exakt tid kan 
jag inte ange. men ett kan jag säga, det var såpass varmt att 
spyflugan var framme vid älgen före kulan." 

Dimman låg tät på Kaknäs då Per Naumburg hade teknik
träning och rättade till felaktigheter i knä o stå 
På vänstra bilden är det dags för stående. Hasse och 
Bobby tar tips, på h ögra bilden har Hasse och Lennart 
symboliskt fallit på knä inför sakkunskapen och för 
tips i knä. Pelle passade på att gå igenom tryckpunkter 
m.m. på vapnen. Flera juniorer fick också en första 
instruktion. Tack Pelle för en mycket givande kväll. 
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FÄLTSKYTTE 

Vi har i år satsat på att föra upp 1:a laget till 
Div.II och ett lag till div.III. 
Då snart hal~a serien är avverkad och utan att vi 
själva anser att vi haft några speciellt goda 
lagresultat,ligger vi, som Ni kan se,väl till över
allt.Två lag avanserar upp från varje div. 

Förbundsfältskjutning 

i Vällinge den 16 jan. 

P-H Naumburg 
Lennart Ingevall 
Nils Naumburg s:r 
Bobby J:sson Lindh 
Per Naumburg 
Lennart Pree 
Nils Naumburg j:r 
Göra n Ingevall 
Carl Naumburg 
Ha nnu Koho 
Martin Ahlquist 
Hans Melander 

26 tro 
25 " 
24 " 
22 " 
21 " 
21 " 
19 " 
18 " 
18 " 
16 " 
11 " 
9 " 

Förbundsfältskjutning _å 

Kungsängen den 23 jan. 

Nils Naumburg s:r 
P-H Naumburg 
Carl Naumburg 
Hans Melander 
Lennart Ingevall 
Göra n I ngevall 
Per Naumburg 
Lennart Pree 
Bobby J:sson Lindh 
Martin Ahlquist 
Nils Naumburg 

21 tr o 
21 " 
20 " 
19 " 
18 " 
17 " 
17 " 
17 " 
16 " 
12 " 
12 " 

Förbundsfältskjutning i Örlogsberga den 6 febr. 

( OBS! Inga U-båtar syntes till ) 

P-H Naumburg 
Nils Naumburg j:r 
Pe r Na umbu rg 
Lennart Pree 
Car l Naumburg 
Ha ns Melander 

29 tro 
28 " 
26 " 
19 " 
19 " 
18 " 

Ställningen 

-.<domsdivJsion 

1\!! latör l5p 192tr 
:;ka rp 6 l3p 143" 
'Jr/Vby I UJ'! 156" 
;;r;ntral lip 154" 
:: kLtrp 3 Bp 140" 
P. r/Vby II 2p 53" 
:'; 1\;, rp 5 2p 2.4" 
:jko1-Ungd, lp 41" 

Bobby J:sson Lindh 
Martin Ahlquist 
Lennart Ingevall 
Robert Melander 
Göran Ingevall 

efter J tävlingar 

Division II 

l Amatör I 6 
2 ::ikarp A 6 
3 Skarp 4 II 4 
4 ~karp 4 I 4 
5 Or1ogs I 2 
6 Skarp 6 II 2 
7 Katarina O 
8 Skarp ~ O 

D:!.visioD lV 

ikarp 4 III 
~tör III 
.:La tör II 
;Karp A III 
;karp 3 II 
;r/Vby V 

o L II 
:karp 5 II 

14.5p 
10.5p 
lOp 
9.5p 
9p 
5p 
4.5p 
3p 

155tr 
lJ..7" 
150" 
137" 
149" 
76" 
f-7" 

128" 

9 Skarp 2 II 
10 Central III 
11 FBU 
12 Skarp 6 II 
13 F o a 
lJ.. Br/Vby VI 
15 Br/Vby VII 
16 Polisen 

18 tro 
13 " 
12 " 
9 " 
7 " 

310tr 
309" 
296" 
288" 
2Cj2" 
26<)" 
285" 
O()O" 

2p l C'4 " 
2p 91 .. 
2p 69" 
2p 46" 
lp 36" 
lp 22" 
lp 20" 
Op 76t 1 

Här har fältskyttarna samlats till den första förbunds
fältskjutningen på hemvärnsgården i Vällinge utanför 
Norsborg. Fr. v. Lennart,Martin,Per,Carl,Lennart Pree, 
Göran,Per-Henrik,Bobby, Nils J:r, Nils S:r .ch Hannu. 
Hans Melander saknas på bilden. 

* GEVÄRS PROGRAM V ÅREN 1983 
======================== 

]<'1\.11' SKJUTNING AR 

Mar 5 Lör Vint e rga tan kpist 
6 Sön Förb- l.läst • Pol. 3 fält4 

18 Fre Örl ogs årsmöte 
19 Lör . Cent r als å rsm Kaknäsfö r 

årsfest 
n 20 Sön Lundaträffen 
" 22 Tis Jo'örbundets årsmöte 

27 Sön Fältskyttekåren SM 7 
Apr 17 Sön Jönköpingsträffen 

24 Sön SM-Vet. SM 

BANSKJUTHINGAR 

Apr 
" 

" 

Maj 

" 

9 Lör Södermalm Hemvä rn 
11 Mån FBU 
18 ~lån PBU 
19 Tis Amat ör 1:a trän.tävl. 
20 Ons SCG 
23 Lö r ÖSM svart krut 
25 Vrån FBU 
27 Ons Prisskjutning 

Amatö 1 :a stå + SCG 
28 Tor }o'BU 

1 Sön Reveljen 
1-26 Spiralen 
2 /;lån FBU-kpist 
3 Tis Amat ör och SeG 2:a 

trän + 2:a stå 
4 Öns Örlog 

Kungsängen 
Össebygarn 

Lunda 

Kungsängen 
Jönköping 
Borgholm 

Kaknäs 
" 
" 
" 
11 

" 
Eskilst \ma 
Hemmabanor 
Kaknäs 
Kaknäs 

5 To r Förb seri e skjutning B 1 Hacksjö 

" 

" 

7 Lör Lidingö Kaknäs 
8 Sön Vårt ävling 
9 Mån FBU 

12-15 Fritz Olsson-tävlingen 
14 Lö r Regionungdomstävling 
15 Sön Orlog 
16 l,lån FBU 
17 'r i s Lidingö 
18 Ons Prisskjutning 2 Pol 5 
19 Tor FBU 
23 Mån CE:NOS 
24 Tis Lidingö och Amat ör 1:a 

26 Tor 
28 Lör 
29 Sön 
30 Mån 

SVD 
Förb. serietävling 
Förb. ligg.mästerskap 
Korpen 
FBU 

Rasersberg 
Kaknäs 
Hemmabanor 

Kaknäs 
11 

11 

Eskil stuna 
Kaknäs 

Järva 
Lövsta 
Järva 
Kaknäs 
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Pistolskjutkommittens berättelse 

Inte mindre än 30 pistolskyttar hAr undpr aret hi ttFlt 

vägen till den trivsamma pistolbanan på Kaknäs. 

Tävlingsdeltagennet h"'r varit stort , och vi h8r till 

och med kunnFlt anordna vAr egen pistolfältskjutning 

tillsammans med våra trevliga med sky tt ar från PK 

central. 

En av rnledningarn8 till denYla gladjande utveck

ling "Cln vAra , att }'öreningen hFlr a nskaffat tre 

Vostok-pi stoler för kpllber 22 long . Ammunitionen 

till dessFl vapen är billi~ , smäl l en obetydlig och 

rekylen liten. Dessa tre egenskaper gillar många . 

.l'JU sk"ffar F öreningen ytterl.igare två Vostok, Och 

det ser vi fram emot • . FI,:,r pistolskyttar är väl

komnFl. 

Märkestaf,ningen har ocksa gått bra: Guldmärke till 

Martin Ahlquist, silvermärke till Hoger Hallberg 

och Stin: Mannehed samt bronsmärke til.l ,To"kim Bruun, 

Amr Rifat, UrbFln Nilsson och [Yla ts Jansson . 

Dessutom har Eartin Ahlquist erövrat tvågrensmärket. 

Nils F riman har fr!3.mgångsrikt påbörj ~ t marschen mot 

hön:re årtalsmärket i guld med krAns och två stjärnor. 

Pistolsektionens styrelse har under 1982 haft följande 

sammansättning: Ordförande, Thorsten A.hlnuist. V ordf 

Johan j'j 8umburg . S ekreterare, Martin Ahlquist . Skjut

ledare, ThorsteYl Ahlnuist. 

'1' ävlingar: 

I F ör~211g~::.~_arsprisskjutn.:i_ng med mästerskap deltog 

14 pistol skyttar , och tävlingen ägde rum den 2 juni. 

Mästare blev Hils Priman, tätt följd 'lV Thorsten Ahl

qUist, Lennart Pree och Martin Ahlaui.st . 

ll!3.rrv . Fri.~r:n!3.. ÖJ~:.:..c':'2.!:1inl'estä2~_:G~ sam18dc 20 delt2.gare 

den 17 mA4 i v"ckert vädpr som vanlig t. ·' v dpltagcrnn 

var 15 från ,~matör, 3 från PK Central och 2 från nYldra 

föreniYlgar. PK C cntral belade de tre främst 8 . platserna. 

Bäst bland Amqtörern'l blev I,ennC1:r-t Pree, Nils 1"riman, 

LenYlart Ingevnll onb Rolf Ingevall. Den vandrandp lnm

pan gi~k till Rolf Ingevall. 

Pi~tol priset av år 1 98.1. vanns FlV Lennnrt Pree 

följd av lhrtin Ahl quist, Nils t"riman, 'J'horsten 

~hlouist och Amr Rifn~t . 

.Pistolp"0kal=- (69) , ett stän<ligt v?'1drand n pris , 

hemfördes ,,"v Martin Ah l quist . 

STön 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENING 
Deltag i tävlingar och 

övningar Betala årsavgift 

Värva nya medlemmar 

.J<~b_t:.l!:ä~-t: ::'_E~k:aE. 2.Läl !~~jyt ni ng ~~~!. ~ arm rp- e r n 

des tillsarnnl81"'" med PK Centr8l de" Hi oktober. 

~f[äst-"re 1 982 blev M-"rtin Ahlnuist. På n"drn plFlts 

kom Bobby ,T: son I,i.ndh följd av firegory Guil l ame 

oc h I,A.nnnrt Ingevall. 

s tyrelsen för Pistolsektionen t Rckar alla deltagand e 

pistolskyttar för att de hR.r v.ori t med. Det är roligt 

att ordna tävliru::Rr, när så mång " stäl1 er upp. 

Det är särski-lt g lädj8nde , att många gn.mla 

amatörskyttn.r , som av olika skäl inte längre 

skjuter med gevär . har fu'Cni t vägen ut til] 

pistolbannn. Välkom'lR alla till pistolb''l1an 1983. 

Th orsten ~hlnui st 

Joh"n Naumbur g 

;;artin Ahlquist 

Följande historia har sitt ursprung från vännlandsskogarna 
men förekommer även i Hälsingland. 

Den gamle finske tjuvskytten och syndaren, är ute på jakt· 
stigen med sin mynningsladdare. 

Han träffar på en slagbjörn och sårar denne. Björnen ilsknar 
till och bereder sig till angrepp. Finnen hinner inte ladda om 
utan drar sin kniv, men kommer samtidigt att tänka på, att 
förhållandet till Vår Herre inte precis är det bästa varför han i 
sin vånda fonnulerar följande bön: 

- Gode Gud Fader! Jag begär visst inte, att Du skall hjälpa 
mig. Men ta nu inte parti för någon av oss, så ska Du få se på 
fan. 

---------- - ~ . 
-- ~= - - -=-- - .:!'.-

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

http:12.~j.ut
http:Ahloui.st
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IDROTTSSEKTIONENS 
ARSBERÄ TTELSE ' 1 982 

Sektionen har haft följande sammansättning: 
OrdfQr ande: Lennart Ingevall 
V. ordförande: Qurt A Hallman 
Sekretera re: Åke Tobiasson 
Ledamot: Tommy Åkerström 

Alla pl &ne r ade tävlingar ha r kunnat genomföras. Skid
t ävlingen med 60-talet dektagare n e d kända segr a re 
som K-G Friman och Anc i J-son Lindh, Juniorerna 
o:"xelman och Kjellman hade mycket , bra tider på 2 , 5 km . 

o/årorienteringen födde en ny suverän skogs r ännare 
~o lf Sundberg som inte e r övrade bara båda vårpriserna 
~tan även kapade å t sig höstskö r den av orienteringsut
:::ärkelserna. Var ä r ni "gamla" inte,clouu:'.' någonstans? 

:iokampen har i år mött en ny vå r fast den går på 
~o js tkanten. Vi hade i år ca 25 aktiva. Om segern s lo-
28 f amiljen Lefvert med Junior Johan som i år blivit 
Senior och vi sat detta med att snuva Fader Lefvert på 
~t t erövra vandringspri se t för alltid. Poängjakten i 
- r nst Löwenhjelms prisfond toppas a v Sten Åhrberg som. 
: å r ej hann ka pa å t sig tillräcklig poäng för att få 
~td e lning. I övrigt se refera t i Novembernumret av 
=edlemsb l adet. 

Priser och je tonger 1982 

~ddtävlingen 

:: ~ Friman 
: : nny Niring 
~~c i J-son Lindh 

: l rori ent ering 

C,:lf Sundberg 
~-:lf Sundbe rg 

", _ 3torientering 

C,:::;' Sundbe rg 
o: lf Sundbe r g 

!iokampen 

-- ::-0 ,m Lefv ert 
, ~: Tjäder 
o ~,;:lUs Lefvert 
:, ~,"s e Lefvert 
_0;-=:1 Il ilsson 
',:e 'i'obiasson 

(Vpr 90) s ilver jetong 
(Vpr 85) 
(Dame rnas Vpr) s ilver jetong 

(Vpr 88 ) silver jetong 
(Vpr 33) 

(Vpr 89 ) silver jetong 
(Vpr 84) 

(Vpr 82) Mäs tarmedal j 
Bronsjetong (2:a senior ) 
Bronsjetong ( 3:a senior l:a junior 
Silverjetong (l:a Olsboys A) 
Br onsjetong (2:a Oldboys A) 
Bronsje t ong (3:a Oldboys A) 

~~::igen t ack a ll, ingen nämnd ingen g l ömd , som gj o 
,o o : :-t det möjl i g t f ör oss at t genomfö r a t äv lingarna 
0::0 iven g j ort de t möjligt f ör oss i Sekt i onsfunkti
co,, :: at t delt aga aktivt i t ä vlingarna . Tack al l a som 
o _~agit med priser ti ll vå ra prisbord . 

PRESS'l'OPP !!!!!! 

' : ~ Ars skidtävl ing på Ingsjö 19 februari gick i 
v:::nl igt so l sken och re sulterade i att KG Friman 

. c ~r a de vandringspriset för allt1Q vilket dock Anci 
<:c kades med. En ny runnerup på damhimlen Gunne l 

c _~: ooson fick sin f ör s t a int eckning . Juniortävlingen 
. '0:00 3 av Kl as Axelman. Vi åte r komme r i nä s t a nummer 

-n : ~tor r appo rt en he llyckad tävling med över 60 s t. 
-: . :-:2.nde . 

Aktuell poängställning Er ns t Löwenhielms 
prisfond f ör tiokamp (20.000 poängspri s) 

Sten Åhrberg 
Nisse Friman 
Erik We s tin 
B Löwenhielm 
G Löwenhielm 
Lars Lefvert 
Qrre Hallman 
Tommy Åkerström 
Åke Tobiasson 
Bobby J-som Lindh 
Fred Åke r s tröm 
Sve n Nilsson 
Gö r an Ingevall 
Thomas Gr anlund 
Lennart Pree 
Len:::tart Sundin 
Johan Lefve rt 
Ande r s Jä rve r 
Kri s t e r Friman 
Johan Naumburg 
Magnus Lefvert 
Sten }' Berglund 
Ulf Tjäder 
Jan Erik Ström 
Lennart Ingeva ll 
Rolf Sundbe rg 
Lennart Ab rahamsson 
Gör an Granlund 
K G Friman 
Christer Magnusson 
J-E Skoglund 
Gö r an Sandeli 
Magnus Cederhol m 
Henrik Bruhn 
Mia Hallman 
Janne Hallman 
Pia Nil s son 

Sar ah Hallman 
Jessica Erlandsson 
Pierre Åke r s tröm 
Ol a Åke r s tröm 
~iat s SundberR 

18973 
17577 
16077 
15580 
15126 
13641 
12148 

97 99 
9582 
8175 
6380 
59 12 
4467 
4341 

Motion 
ger , 

kondition! 
J7RlM:;~ 
RIKSIDROTTSFöRBUNDET 

3815 ~----------------~ 
380 1 
3760 
3372 
3186 
3141 
24 12 
21 16 
1867 
1610 
1553 
1497 
1340 
1327 
1242 
827 
789 
757 
633 
599 
400 
289 
141 

125 
115 

83 
50 
50 

• 
Då Du uppnått 20.000p. 
erhåller Du pris ur 
fonden. I år är avkast
ningen 532:-. 
Inte fy skam, eller hur? 

Så, K Ä M P A P Å ! 
====================== 

Upprop till alla 

UlJDERHALLNING PÅ ÅRSMÖTET 

I å r s ka ll även ~gå på årsmö tet - ta med frun _ 
f äs t mön och bjud henne på en god middag - de t 
ko s t a r Di g ba ra 50:- pe r kuvert • 
Vi b j uder i å r de ssut om på en av Sveriges bä s t a 
Barbershopkva rtetter - HAPPY NO IC E - från 
Nyköp i ng med vå r gamle ti obmlpsmäCl t are Bengt Wilne r 
i spet s en. 
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UNGOOMSSEKTIONENS 
ÅRSBERÄTTELSE 

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR UNGDOMSSEKTION 
I STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING 1982. 

Styrelsen för ungdomsektionen får härmed ~vgiva fö1jan~e 
berättelse för verksamhetså r et 1982. Sektlonen hade vld 
årets utgång 3~ medlemmar. Styrelsen .har under. 1982 
utgjo r ts av: ordfö r ande Hannu Koho, ~lce ord~orande 
Roge r Hallbe r g, sek r etera r e Martin Ah1qU1St, kasso r Per
Hen r ik Naumbu r g. Ledamöter Carl Naumbu r g . och Cha r 1o!te 
Edenius. Huvudföreningens representant 1 ungdomssek!lO
nen har varit Lenna r t Pree. Styrelsen har under a~et 
haft tre protokollförda sammanträden. Vidare h~ r se~tlo
nen anordnat två f r iluftsdagar med elever f r an DJurs
ho1ms gymnasieskola. 

Ungdomsrnästare i ban s kytte oför 1982 blev P:r-Henrik 
Naumbu r g med Carl Naumbu r g pa and r a plats 2ch Nl1s Na~m
burg på t r edje plats. Per-Henrik blev ocksa ungdomsma~
t a r e i f ä 1 t s k y t t e , a n d r a p 1 a t s e n d e ~ a d e s .. a v . M a r t 1 n 
Ah1quist och Nils Naumburg medan Carl flCk nOJa Slg med 
fjärdeplats. 

Ungdoms s ektionens och Amatörs bäste sk~tt ~lev ~ven i å~ 
Per-Hen r ik Naumbu r 9. Pe r-Hen r ik blev f~ r enlngsmas!are 1 
banskytte dubbel förbundsmästare pa bana (senlor och 
junior k1;ss). I år vann P-H mä~a r poka1en men b1e! 
istället näst bäste stockholmare 1 SM med 40 : e p1ats .. l 
fältskyttet. Vid svenska ~kademiska . mästersk~pet sko~ 
Per-Henrik ihop till tredJeplatsen 1 bana. 19.e plats 1 
Svenska Dagbladets riksskyttetävling, klass B5. Han har 
också visat sig vara duktig i spo r tskytte genom att kom
ma tvåa på dist r iktsmästerskapet i halvmatch. 

Martin Ah1quist visade även i år att han ar br a i 
to1skytte genom att vinna fö r eningsmästerskapet 
och komma fyra i banskyttet. 

pis
fält 

Nils och Ca r l Naumbu r g lyckades inte r iktigt lika bra 
som för r a året. Nils sköt fint i Ko r pen, han blev tvåa 
t r ots att han flyttat upp en klass. En 6:e plats i fö r 
bundsmäste r skapet för junio r e r ä r inte heller dåligt. 
Carl Naumburg vann aven i år Korpen, ockS~ han en klass 
hbgre. Vid for bundets juniormäst~rs~ap 1 b~na kom Carl 
på 4:e plats och vid Rose r sbergs vartav1an ~a 2:a plats. 
I Svenska Dagb1 adets r ikstävl ing kom Carl pa en hedrande 
18:e plats. 

på idrottssidan ha r juniorerna också gjo r t ende1 f r am

Kallelse till årsmöte 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS UNGDOMSSEKTIONS MEDLEMMAR 
kallas hä r med till ordinarie årsmöte fredagen den 18 
mars 1983 , kl. 18.00, plats: se fö r sta sidan! för 
oehand 11 ng a-v to I J ande år1 iga ä r enden. 

1. Val av o r dförande och sek r eterare för årsmötet. 
2. Val av två justeringspe r soner. 
3. Arsmötets stadgeenliga utlysande. 
4. Styrelsens ve r ksamhets be rättelse för 1982. 
5. Revisorernas be r ättelse samt frågan om beviljande av 

ansvarsfrihet åt styrelsen för det qångna förvalt-
ningså r et. -

6. Fastställande av årsavgift för 1983. 
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget fö r 

1983. 
8. Val av or dförande för ett år. 
9. Val av övriga ledamöter samt suppleanter. 
10. Val av ombud samt suppleant till ungdomsförbundets 

å r smöte. 
11. Val av revisor samt suppleant för ett år. 
12. Val av ledamöter till valberedningen. 
13. Öv r iga frågor. 
14. Supe anordnad av klubbmästaren irrtages tillsammans 

med huvudföreningen till ett subventionerat pris av 
30 kr . ------

15. P r isutdelning sker tillsammans med huvudföreningen. 
16. Ärsmötet avslutas. 

Sty r elsen önskar alla ungdomar välkomna. 

Vi hoppa s se fler und ornar på årets årsmöte. På bilden 
ovan från årsmötet - 82 ser vi "gamlingen" Erik Johan
s son t.v., med ryggen mot Lennart Pre e och mitt emot 
Nils oct Per- Henrik Naumburg samt sektionens ordf. 
Hannu Koho. 

steg som vi noterade i hastens medl e~sb1 ~d, .Kr~ ster Fr i - -------------------------
man fick i å r ge sig för seniorerna 1 skldtav11ngen o~h 
kom på 3: e plats . Johan Axelman vann juniortävlingen for 
andra året i rad. Knattetävlingen vanns i år av Chris
tian J.son Lind. 

Stockholm februari 1983. 

Hannu Koho, ordförande. 

Humor 
En hös tdag gick jag och en av mina jak tkamrater och jagade 
småvilt. Plötsligt fick min kamrat se e tt föremål som liknade en 
kvarglömd kavaj. Han gick bort [ör att se vad det var, men då 
han närmade sig lyfte en vildgås. T vå skott avfyrades, men 
båda var bommar. 

Jag frågade sedan: "Hur i all sin dar kunde du bomma på så 
fi nt håll ?" Jag fick till svar : 

"Gåsfanen sket mig i riktögat. " 

* 
Greven och Jean på jakt. 
När Greven och Jean kommer hem efter en jaktdag ser de att 
någon har smugit sig in i huset till Grevinnan. Det går ej att ta 
miste, av siluetten på rullgardinen att döma, vad som händer. 

Greven lyfte r bössan och trycker av. 
Aaaa, utbrister Jean! Greven är alltid samma sport sman, 

han får dom alltid just som dom lyfter. 
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FORENINGENS MEDLEMMAR 

Stockholms Amatör Förenings organ för IdJott och Skytte 
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Örnholmsbrinken 124 
127 42 Skärholmen 
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q)i~ 
'J~rar 

Evert Svensson bD år. 
Göran Ingevall, Conny Niring och Lennart Ingevall upp
vaktade med blommor vår f.d skjutchef och alltiallo på 
Stora Skuggans skjutbana. 

Carl Ryggheimer 90 år 
B. Ena r Ga rdell 85 år Hedersledamot 
Sven Diedrichs B5 år He de rsle damo t 
Gustaf Brundin 80 år 
Johan Magnius 75 år Hedersordförande 
Bertil Eriksson 75 år 
Artur Eist rat 75 år 
Erling Reinius 75 åI 
Henry Roll 65 år 

Johan Magnius " Mr Amat ör" 75 ÅR 

"Arets Skytt"! 

Per-Henrik 
SM-silver 

succe i 
SM 1983 

I år mönstrade vi ett ovanligt stort SM-de l ta ga nde genom 
Per Henrik, Bobby, Carl, Per och Nils SIr (fältskytte). 
Den 17-18 september for de ner till Växj ö efter att ha 
kvalificerat sig bland de 10 främsta från Stockholm. 
Per och Nils skulle även genomföra den på grund av dimma 
i somras uppskjutna SM - fältskjutningen på Öland. 
Bobby råkar dessvärre ut för en malör. får en 2:a på 
första provskottet??? Ammunitionsfel? 1:a på andra prov
skottet, samma läge - kontroll av korn och dioptel -
allt OK _ "jag skruvar" han hamnar på en 8:a som sista 
provskott får trots det ihop p. och är bara poäng 
från finalplats. Pipan satt lös! 
Men det gör den aldrig mer i någon stortävling för Bobby 
_ så mycket kämpande för en plats till SM, och så detta?'? !! 
Carl skjuter klart godkänt med en kanonserie i ställning 
som av oförklarlig anledning drog ut till vänster. 
Per Henrik når finalen med ett nödrop som 21:a man(182p) 
av 25. 4 poäng efter toppen, men med en 47:a i knä och 
45 i stå (se årsprisskjutningen) klättrar P-H upp till 
en andra plats endast 2 poäng från segraren (47 i stå). 
En strålande prestation och än en gång bevisar P-H sin 
kyla och brist på nerver när det drar ihop s ig. 

Per Henriks fina insats är en utmärkt PR för föreningen 
och kommer att smitta av sig på banan framöver, var så 
säke r. 

Grattis Per-Henrik till den vassaste säsongen hittills 
(eenos mästare+2:a på två förbundsmästerskap ) och till 
silvermedaljen. 
Känner vi P-H rätt är siktet redan inställt på en ädlare 
valör. 
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Trevligt och glatt var det på årsmötet. 
Fr.v. kan vi urskilja KG Friman (ryggen mot) Carl , Hannu , 
Lizzie Ingavail, Arne Eriksson, Jocka Cederbrant , P- H, 
Nils och Erik Thor. 

Arsmötet 1983 

Hamburgersalen i gamla bryggerlat på Norrtullsgatan var 
ny saml.ngsplaLs rör Amatorerna för årsmöte med sups . 
Erik Ihor var klubomäst.are har nog nu slagit huvet på 
spiken. Lokalen fungerar utmärkt med årsmöte em trappa 
upp på läktaran och finns Si gne Cederbrant som nu vid 
baren förstår alla att årsmötat "flöt" fint. På 10 min. 
var det avklarat. 
Qrt Hallman valdes till ny idrottschef. 
Hans Me1ander som "ny" styrelseledamot hä lsades varmt 
väl kommen åter af ter några år ute i det fria. 
Svan Nilsson blev val d till vice idrottschef och Ort 
Hallman till vice pistolschef. 
Gunnar Pet te rsson ny valdes till st Y relsesuppleant. 

I stora salen var sadan dukat till stor middag undar 
Amatörs slitna gamla sekelskifts fana samt stort pris
bord signerat Göran Ingavall och vi d sidan en rejäl 
scen 

"Happy Nojs" från Nyköping med Bengt Vilner i spetsan 
underhöll i barbarshopstil så applåderna nästan fick 
dat gamla bryggeriet att jäsa igen. En mycket välb j ud
ande och r oli g (tan d1äkarspex) show bjö d de oss på. 
Stor prisutdelning - god mat - ovanligt rikligt deltag
ande - stort lotteri. 
Erik har efteråt berättat att aldrig har så många nöjda 
amat örer rin gt och tackat för en trevlig kväll. 
Vi gör om det nästa år - kom du också ! 

Gö ran mottar föreningens förtjänstmedalj i guld av vår 
Hedersordförande Johan Magnius. 

Sprutan skall fram - Happy Nojs i tand1äkarshowen. Notera 
skö te rskan (Bengt Wilne r). 

Första prisat i lotteriet. En klart höjd Kjell Holmström ' 
omgiven av Signe Caderbrant t.v och Hannus flickvän. 

AR~ ÖTET 19 B4 

JAG VÄNTAR pA ÄLGEN! 

Det är den 10 oktober. Tidigt upp, skall vara på mit t 
älgpass innan dagen gryr. Vil ken morgon _20 C, markan 
är frost vit och stjärnorna börjar blekna på den moln
f ri a himlen , asparna lyser vackert i den uppgående sol
ens strålar, kaffet i termoskannan smakar bra och värmer 
gott tör det bli r lite kyligt så här i soluppgången. 
Många tankar rullar forbi när man sitter sa här och 
väntar , även tl Amatorerna rt kommer med l bl.Idan, jag 
tänker väl da närmast på "Arsmöt.et 10184" cagen är spikad 
till den ~6 ma rs, lokalen olir även i ar "Hamburgersalen". 
~oka redan nu ln Cagen så at t Vl b1l r rik tigt många. 
Jag t.ror att Vl kan garantera en trivsam k väll med god 
mat och OCh goda drycker. Kanhända vi hittar någon trevlig 
underhållning även denna gång. 

Kl ubbmästaren 
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Många var vi på Tykövägen och uppvaktade vår 
Hedersordförande Johan Magnius. T.v. Lennart - Anni 
- HV·· - jubilaren - Erik Thor - Göran - Bobby 

Vi arrangerar som vanligt ett eget ju llotteri. I år 
prövar vi det populära 21-lotteriet med priser från 
17 poäng och uppåt. Lotterna är redan ute och till 
försäljning. Kontakta Göran 76B 44 32, Lennart 710 74 
Thomas 51 95 63 eller Erik Thor 41 14 29 och bestä ll 
10-100 stycken. 

NYA MEDLEMMAR 

05, 

18/3 Gunnel Eriksson, Ha rry Arpell, Magn us och Malin 
Ingevall, J ohan Ärver, Lars Gunnar Pettersson, 
Christian J :son. Lindh, Johan Cederbrant, Mia Hall
man, Erik He r barts, Jan Hallman och Wi ll y Pålsson. 

26/4 Ragnhild Ho lms tröm , Kjell Holmström och Lizzie 
Inge vall. 

23/8 Jonas Forsman. 

* 
Medlemsbladet önskar 

sina läsare 
GOD JUL och 

GOTT NYTT AR 
(Det kan ju vara roligt att vara först ) 

Inför mästerskapet samlar sig trion Hans Malander-Göran
och Lennart Pree med en titt i dagsfärska medlemsbladat. 

Fältskjutning nr 4 

Nils Naumburg j:r 26 tr Hans Melander 17 tr 
Nils Naumburg s:r 25 tr Göran I nqeva 11 17 tr 
Lenna rt I ngeva 11 23 tr Carl Naumburg 17 tr 
Per Naumbu rg 23 tr Lennart Pree 9 tr 
P-H Naumburg 21 tr Robert Melander 8 tr 

Hannu Koho 7 tr 

Stä llning efter 4 omgångar (3 återstår) 

!liv. II (8 lag ) Ungdomsdivisionen 

L Skarp A 8 P 432 tr 1. Amatör 21 p 256 tr 
2. Amatör I 8 p 414 tr 2. Skarp 6 17 p 177 tr 
3. Skarp 4 I 6 p 396 tr ------
4. ör log 4 p 385 tr 

Div. IV (16 lag) Amatörs mästerskap 

L Skarp 41n15,5p 200 tr L Ni l s Naumburg j:r 41 tr 
2. Skarp ATII15,5p 200 tr 2. Per Naumburg 37 tr 
3. Amatör rr 14 p 207 tr 3. Nils Naumburg s:r 37 tr 
4. Skarp 3U 12 p 205 tr 4. P-H Naumburg 36 tr 
5. Amatörm11,5p 179 tr 5. Lenna rt I ngeva 11 36 tr 

Nisse vår nye fältskyttemästare skall hissas. Raskt 
rusar fr.v. Hannu - Hasse - pappa Per - Göran och Lennart 
Pree. Robert Melander håller sig vid sidan , kanske säkrast 
så. 
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Per Henrik pressad, men avgjorde i stående 

Hela 15 deltagare mBtte upp vid årets mästerskap på 
Kaknäs lordagen den 3 sept . Ett kärt aterseende var 
Louis Carbonnier som nu är tillbaka i Sverige efter 
ett antal år i Brasilien m.m. 
Barn och vuxna skBt luftgevär med stor prisutdekning. 
Aven salongsskytte Bvades på pistolsbanan. 
Per Henrik fick i år en mycket hård match av i fBrsta 
hand Per och Bobby. Bobby Bppnar starkast med fina 144 
i tävling A( 15 ligg.) och när finalgänget så småningom 
utkristalliserats är det oerhBrt jämnt i täten. 
Per 229 p, P-H 228 P och Bobby 227 p. Efter fBrsta final
omgången med 5 knäskott skiljer endast 1 poäng mellan 
P-H - Per och Bobby , men när sista ståskotter markeras 
har Per Henrik dra git i från rejäl t och undra på det, 
45 poäng och 316 sammanlagt - ett absolut toppresultat. 
Mästare 1983 Per Henrik 

~n paus i tävlingen: Sylvia Ingevall, Arne Ekström , 
Eans Iiielander, Inge r Järver, J ohan lYlagnius och GB ran. 

Finalisterna på pl ats : Louis , Nils , Carl, Bobby, Per
Henrik och Per . 

Arsprisskjutning - gevär den 3/9 -83 på Kaknäs 

A B C S:a Mäst S:a Pl 
kn st. 

Vet Ä Johan Maqnius 121 102 57 159 
Vet Y Per Naumburg 141 136 93 229 41 

Nils Friman 125 108 65 173 
kl. 5 P-H Naumburg 140 139 89 228 43 
kl. 4 Bobby J:son Lindh 144 138 89 227 43 

Louis Carbonnier 135 127 79 206 40 
Hans Melander 136 128 77 205 
Lennart Ingevall 132 112 78 190 
Göran I nqeva 11 138 114 75 189 
Ro lf I ngeva 11 118 58 176 

kl. 3 Nils Naumburg j:r 141 130 80 210 37 
kl. 2 Carl Naumburg 137 132 87 219 43 

Martin Ahlqvist 121 86 
kl.17 Johan Cederbrant 121 102 66 168 
kl.I5 Robert Melander 112 121 

SVENSKA DAGBLADETs 

SVD (25 liggande) 

P-H Naumburg 
Nils Naumburg 
Per Naumburg 
Lennart Pree 
Ca r l Naumburg 
Göran Ingevall 

Riksskyttetävling 

239 P 
237 p 
236 P 
233 p 
232 p 
228 p 

BObby J:son Lindh 
Lennart Inqevall 
Nils Naumburg j:r 
Hans Melander 
Rolf Inge va ll 
Johan Cederbrant 

34 

45 
29 
27 

32 
35 

304 2:a 

316 1 :a 
299 3:a 
273 6:a 

279 5:a 
297 4:a 

225 P 
225 p 
225 p 
213 p 
211 p 
204 p 

Förbundsmästerskapet i liggande 

Lagtävling Segrare Amatör 

Mästerskapet: P-H Naumburg 2:a 

AmatBr ha r bBrjat sin marsch uppåt 

I serietävlingarna på bana har vi inte deltagit med 
fulla lag på några år och har därfBr dalat ner U ll 
lägsta division. Marschen uppåt har nu bBrjat. 

Di v. I V 

1. Amatör 3.256 P 

Amatörernas insats är enastående när man betänker att 
Central vann Div. med 3.248 p. Detta bör betyda att 
Amatör om 3 år är toppen och naturligt då bör slåss 
om en tätpos ili on Di v. I. 

Förbundsmästerskapet 28/8 -83 på Järva 

Lagtävling Amatör 2:a (av 13 lag) 

Individuellt: P-H Naumburg 2:a 

Fritz Olsson 

1. Bobby J:son Lindh 241 p 6. Hans Melander 228 p 
2. Per Naumbu rg 240 p 7. Nils Naumburg s:r 224 p 
3. P-H Naumburg 236 p 8. Nils Naumburg j:r 224 p 
4. Carl Naumburg 236 p 9. Göran I ngeva 11 213 p 
5. Lennart Pree 231 p 10 Lennart Ingevall 199 p 

Vårt lag i Fritz Olsson med Bobby - Per och Per Henrik 
samlar ihop he la 111 poäng. Ett toppresultat som räckte 
till en 2:a plats. 

Folke Fagrells minne 

1. P-H Naumburg 182 p 

Cenos 1983 (4 - stadsmatch Sala, Eskilstuna, No rrköping, 
Kaknäsför. ) 

Mästerskap 

1. P-H Naumburg 
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Centrals jubileumstävling 
21 aug 1983 

mästartitel 

Bobby's första mästartitel i Amatörs färger. 

Bobby med nytt C§-80 införskaffat 1983 har nu börjat 
tränings och tävlingsskjuta flitigt och resultaten kommer 
som ett brev på posten. Han bidrar nu i hög grad till 
Amatörs stronga insatser i förbundstävlingar m.m och 
ger Naumburgarns ett gott stöd på tävlingsbanan ech en 
stimulerande konkurrens i våra egna tävlingar. 
Vad kunde sit t a bättre än en stor meriterande seger i 

80- -årsjubileum på Kaknäs med stockholms -
Bli ten samlad. 

Grattis Bobbyl 

Louis Carbonnier å ter tillbaka till Amatör eften många 
år utomlands. Samtalar här med Gö ran. Vi hoppas Louis 
får lite tid öven för skyttet han ä r en mycket god 
skytt med stående som specialitet. 

Amatör och Per-Henrik 
överlägsna i Skuggans Pokal 

Den femtioandra upplagan av "Skuggans Po
kal" blev en uppvisning av Amatörs stora 
överlägsenhet redan från början. Efrer det 
första skjutlaget med Carl och Per Naumburg 
hade man dragit ifrån det övriga sällskapet 
med nästan 20 poäng. Och avståndet mer än 
fördubblades när Per-Henrik i nästa skjutlag 
klämde in hela 187 poäng i sin dubbelserie 
och den fjärde Naumburgaren Nils fick 163_ 
Den siste Amatören behövde inte darra på 
manschetten med det utgångsläget, även om 
han nu inte hette Naumburg i efternamn. 
Bobby J:son Lindh sköt pliktskyldigast 163 
poäng och segerresultatet kunde summeras till 
848 poäng. Comel Frånberg i Sjätte knappa
de in 15 pinnar genom goda 178 men det fat
lades ändå en poäng till andraplatsen som i
stället gick till Skarp 9. 

Individuellt toppade naturligtvis Per
Henrik Naumburg med sina ypperliga 187 
poäng (P-H som dagen efter sköt 183 vid för
bundets serietävling torde i det närmaste vara 
oslagbar, åtminstone för oss Stockholmsskyt
tar). 

Resultat 

I. Amatör 

Carl Naumburg 
Per Naumburg 
P-H Naumburg 
Ni ls Naumburg 
Bobby J :50n Lindh 

2. Skarp 9 
Lennart Vaterval 
M von Ubitsch 
Uno Hahne 
Gösta Andersson 
A Christiansson 

3. Skarp 6 

Tage Olsson 
I Söderlund 
L-E Isaksson 
Karl Gunnarsson 
Comel Frånberg 

848 poäng 

166 
169 
187 
163 
163 

804 poäng 

162 
142 
165 
171 
164 

803 poäng 

165 
151 
153 
156 
178 

~;;;g;g;;;~=!;~;:=!~~~;;~~;~~~~!;;;:~~~=~;;~~~~~;~;Jl= 
under vå ren 1983: ================= 

1~åndagen den 16 m"'j gick denna tävli~g för 

femte och sistn gång en . T jug o deltagare av

verkad e två t ~velserier och två f i gurserier 

i vackert försolIlI'1arväder . Vrisbordet var som 

vanligt överväldi gande , och skottlampan stod 

och vänt a de på s i n slutgiltiga ägare. Knffe 

bordet var ockc;å duk",t, och s i gnalflaggorna 

fl a ddra de för somma rvinde n. 

Resultatet vid skjutningen blev: 

1. Bosse Hydstål, gästskytt 139, 2. Nils Fri

man 132 , 3.Dagny Corbell, gäst sky tt 132, 

4- Rolf I ngevall 130 , 5. Thorsten Ahl quist 
12" 

128, 6. Tommy Söderström, 7. Kurt Sköld 125, 

8. Bobby J :son Lindh 118, 9. thristian Palm 

116, 10. Percy Bjelkensäter 113, 11 . Bj örn 

Ekvall 111, 12. Mnrtin Ahlquist 111, 13. In

grid Friman 105 , 14. Birg itta Friman 91, 

15. Chri s tina Gustavsson 84 , 16. Erik Hille

toft gästskytt 81 , 17. Eric Thor 73 , 18 . Ve

t er Anders son 61,19. Sven Iverud 55 , 

20. KG ~riman 38. 

Sedan prisbordet tömts, skred b't::: ~1 till den 

spärmande lottdragninge '1 om skottlampan . 

Genom fin insats i lotterihatten lycka des 

Christina Gust",vsson erövra lampa'1 för alltid. 

Glädjande nog hamnade den därigenom som sig 

bör inom f amiljen Friman. 

Det är i ngen tvekqn om, att Hqrry Frimans öppna 

mi nnestävling mötts av stort intresse under 

de rem år tävlingen :pågått, och den ha r 

starkt bidr agit till, ",tt intresset för pistol

skjutning inom Am",törföreni ngen har ökat så 

bra . 

Detta sammanfaller ju väl med Harry F rim",ns 

strävan under al l a år i Amatörfören1ngen, och 

pistolskyttarna har verkligen på ett fint och 

föredömligt sätt hedrat hans minne 
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Föreningens årsprisskjutning med mästerskap 

ägde rum den 1 juni 1983. Det va r på en onsdag. 

Fjorton skyttar ställde upp. 

Till final gick Joakim Bruun 176, Rolf Inge

vall 173, Hens Meland8r 171 och Nils Friman 

170. 

I finalen blev Rolf Ingevall mästare med 

263 poäng . Hans melander blev t våa på 257 

poäng. på tredje plats kom Nils Friman med 

251 poäng och fjärde man blev Joakim Bruun 

med 251 poäng. 

Hesultat vid först a omgången: 

1.Jo8.kim Bruun 176, 2. Rolf Ingevall 173, 

3.Ha ns Melandp.r 17 1, 4. Nils Friman 170, 

5.Lennart Ingevall 167, 6.Tommy Söderst röm fb5" 

·1.Lennart Pre e 162, 8.Pp.rcy Bjelkensäter 

154, 9. Martin >\.h l quist 145, 10. Björn Fk

vall 141, 11.KG Frima n 138, 12. Nils Öst-

berg 130, 13.Urban Nilsson 108, 14. Sven 

Iverud 64. 

Tjugotvå skyttar ha r under våromgången 

avverkat tre skjutningar om pistolpriset, 

som under året omfattar sex skjutningar. 

Stäl lningen inför höstomgångens trp. 

skjutningar är: 

1. Nils 1>rimen 326, 2.Björn Ekvall 287, 

3.Hans Melander 249, 4. Rolf Ing evall 241 , 

5.L ennart Pree 240, 6. J oakim Bruun 237 , 

7.Thorsten Ahl quist 218, 8. Bobby J:son 

Lindh 211, 9.Kurt Sköld 155, 10. Percy 

Bjelkensäter 145, 11. Amr Rifaat 145, 

12. Ma.rtin Ahlquist 120, 13. Tommy Söder

söderström 117, 14. Chri s tian Pa lm 116, 

15. Robert l.'elander 110. 16.Hannu Koho 105, 

17. Eric Thor 97, 18. Roge r Hallberg 70, 

19. I,enn'ut IngevolI 61, 20. Urban Nj l sson , 

21. KG Friman 48, 22.01of Hulth 20. 

Tävlingen fortsätter alltså nu i hös t, 

och de tre bästa resultaten av sex 

räknas . 

Utöveer de i programmet an~ivna skjut

tiderna , ha r tränings- och märkes

skjutningar ägt rum. 

Detta har medfört, at t flera skytta r 

har godkända serier för pistolskytte

märken. 

1> ordringarna för guldmärket har upp

fyl l ts av: 

Rolf I ngevall och Joakim Bruun. BRA! 

stockholm 1983 08 26 

Ma.rti n Ahl qui st 

En av.före~ingens stora män, Thorsten Ahlquist (Pistol 
och R1ksskoldsgeneral) har ännu en gång lyckats samla 
rekorddeltag~nde. 27 startande vid höstens fältskJ'ut_ 
nlng på Kaknas. 
Grattis och tack för trevlig tävling, resultat i nästa 
nummer. 

Stockholm 83-06-21 

Bäste redak tö rl 
Här är resultaten från Amatörs debut i större skido! 
sammanhang. Som du sar har vi lagat i mycket och kommer 
troligtvis redan näste år att köra lite bät,tre. 
Tyvärr, är nog ungdomen Anders Johansson i år inget att 
satsa på eftersom han blev spöad av farfar själv (under
tecknad) med hela 12 minuter. Men en dag får jag väl 
stiga åt sidan och lämna över tronen till yngre förmågor. 
Leifå och Bengts tidar är bra att åka på, tycke jag. 
Jag vill med detta lilla brev upplysa v~ra medlemmar 
om att jag hoppas Ni kontaktar mig inför skidsäsongen 
så informerar jag närmare om de tävlingar vi tänker 
delta i. Telefon bostad 0758/74028. 

Rasultat:Engelbrektsloppet 1983 
Plac. 
470 
650 
740 
803 

Anders Johannesaon 
Lei f Ekblom 
8engt Johansson 
Claes Akerström 

o 

Senior 
Oldb. 
Oldb. 
Oldb. 

Med "1ångloppshälsningar" 
Glaes Äkerström 

Tid 
5.11.55 
4.16.16 
4.37.03 
4. ~9. 05 
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IDROTTS SEKTIONENS BETRAKTELSE 19B3 

vår vårorientering samlade CIa 20 deltagare och Henrik 
såg till att det blev ordning på torpet genom att nästan 
stå i en klass för sig. föra kopplet Sundberg-Löfvert
friman och Peter Andersson. 
Damklassen vanns av Eva Abrahamsson. Juniorerna Ingevall 
och Kjellman gjorde stronga resultat men det finns mer 
plats i både Dam och Junior klasserna. 
Ärets 10-kamp var otursförföljd från början men"artade 
sig till slut och bådar gott till nästa år då vi för
modligen får förmånen att utnyttja Bosens förnämliga 
anläggningar. 
Deltaga r antalet sjönk i år. Vi är tacksamma för infor
mationer om varför just du inte kunde deltaga i årets 
1D-kamp. 
Deltog gjorde däremot förra årets mästare Johan Lefvert 
som hade en hård fight med "Lillebror" I~agnus. Dej; är 
så lite som skiljer att man skulle vilja ha två segrare. 
4377 mot 4363 poäng. 
I junior, flick och barn klasserna vann Jan, Mia och 
Sarah Hallman medan Da~klassen dominerades av Eva Nilsson. 
Infö r Hösto riente ringen hade Hen rik lagt en t ränings-
bana där vi skulle fa öva oss inför tävlingen. Men maktern, 
var inte med oss denna höst. Ett ihärdigt regn depopu
lariserade denna akt ivite t till den milda grad att endast 
Ola Åkerströ~ tappert ställde upp och letade reda på 
ett antal skärmar. 
När den "riktiga" tävlingsdagen grydde vaknade Ordföranden 
av ett strilande och plaskande varför ett tidigt tele
fon mate beslutade "Inställt pa grund av regn". försök 
gjordes att nå dem vi visste var intresserade. Alla nådde! 
tyvärr ej. Klanen friman kom, sag, snackade och gick hem. 
Tuffare var dock Axelmans som tyckte att när kontrollerna 
finns och vi tagit oss hit så försöker vi att hltta dem. 
Ett är vi säkra på, nästa ars Höstaktivlteter kan lnte 
drabbas hårdare. l räna för skidtävlingen! manar 

Idrotts sektionen 

Ett imponerande prisbord - det största i modern tid -
Lennart och Qurre kunde glädja sig åt stort deltagande 
och strålande väder. 

HERRAR SENIOR SKIDOR - B3 

Plac. Namn Tid 

1 K.G friman 30.37 
2 Lei f Ekblom 30.42 
3 Krister friman 30.52 
4 Qrt Hallman 33.57 
5 Bobby J :son Lindh 35.11 
6 Johan Axelman 35.32 
7 Sve n Åke Bodin 36.02 

14 Åke Eriksson 3tl.23 
15 Oaes fallenius 38.58 
16 Harry Lindek rantz 39.05 
17 Lennart Grabe 40.0 8 
1B Lennart Ingevall 41.07 
19 Åke Tobiasson 42.30 
20 Gunnar Pettersson 43.07 
21 Lennart Pree 45.22 
22 Lennart Axelman 46.06 
23 Harry Arpell 50.53 

Damernas skidtävling blev mycket spännande och hård. 
Vann gjorde Gunnel Eriksson som flankeras av tvåan Anci 
t.v. och Ulla Pettersson t.h. Notera prissamlingen Gunnel 
bär bl.a på en rostbiff (3 kg). Göran i bakg runden och 
Johan Järver och längst till höger AnnBritt Langer. 

DAMER SKIDOR -83 

Plac. f~ amn Tid 

Gunnel Eriksson 12.45 
2 Anci J:son Lindh 13. 24 
3 Ulla Pet te rsson 14.45 
4 Karin Axelman 15.31 
5 &Ar b ro Kancdå ........ 15.49 
6 Ann Sofi Kjellman 17.46 
7 Rigmor Arpell 18.00 
7 U- B fallenius 18.00 
g Inger Jä rver 18.24 

10 Gunilla Grabe 24.00 
10 Peter Grabe 24.00 

8 Arne Rosen 
9 Pete r Ande rsson 

36.05 
36.55 

Topptrian i j uniorloppet h" r just mot t agit mycket fina 
priser och se r onekligen glada ut fr .v. Lars-Gunnar (2) 

10 RoI f Sundbe rg 37.00 
11 Nils friman 37.07 Klas (1 l a ) och Johan (3:a) 

12 Hans Kjellman 37.14 
13 Hans fred 3B.10 
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JUNIORER SKIDOR -83 

Plac. ~ 

1 Klas Axelman 

2 L-G Pet te rsson 
3 Johan Fallenius 
4 Johan Järver 
5 Richard Eriksson 

6 Johan Grabe 
7 Roger Arpell 

8 Fredrik Kj e llman 

9 Claes Kjellman 

10 Ande rs G rabe 

11 Magnus Ingevall 

12 Pia Axelman 

13 A-K Kabdimaa 
14 Stefan Fallenius 
15 Eva Pet te rsson 

16 Ola Äkerström 

BARN SKIDOR - 83 

Namn 

Mats Axelman 
Andreas Bodin 

Tid 

12.26 
13.41 
14.17 
14.52 
14.55 
15.05 
15.20 
15.24 
15.30 
15.59 
16.15 
16.56 
19 .00 
19.24 
20.14 
27.56 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Christ. J:son Lindh 

Tid 

2.09 
2.16 
2.17 
2.50 
2.55 
3.25 

Mats Sundberg 
Pete r Jä rve r 
Torbjörn Sundberg 

Morgondagens Arnatorer 
Upps t ä llda fbr prisutdelning: fr. v. Andf eas , ! 

Christian, Peter, fuats och Torbjbrn . 

VÄRORIENTERINGEN 17/5-83 

Herrar och Juniorer 

1. Henrik Bruhn 
2. RoI f Sundberg 
3. Krister Friman 
4. Peter Andersson 
5. Johan Lefvert 

Magnus Lefvert 
7. Lennart Abrahamsson 
8 •. Nils Friman 
9. Bengt-Åke Cy reus 

10. Lars Lefvert 
11. Magnus Ingevall 
12. Lennart Ingevall 
13. Bobby J:son Lindh 
14. Fredrik Kjallman 
15. Claas Kj ellman 
16. Hans Kjellman 
17. Torbjörn Eriksson 
1B. Qrt Hallman 

1. Eva Abrahamsson 

40.51 lnt. v p r 
49.11 
49.33 
52.22 
52.48 
52.48 
59.27 

1.04.00 lnt. vpr 
1.11.30 
1.13.23 
1.21.33 
1.21.52 
1.23.06 
1.34.15 
1.34.35 
1.34 . 36 
1.41.50 
1.42.00 

1.22.34 

Johan Lefvert tar en viilbeh:;vlig vila i s t a vhoppsgr o p en 
efter jämnaste tiok"mpen i mannaminne, 

TIOKAMPEN 1983 

Seniore r 

1. Johan Lefvert 
2. Magnus Lefvert 
3. Krister Friman 
4. Sven Nilsson 
5. Lennart Ingev8.l1 
6. Qurre Hallman 
7. L a rs L e f ve rt 
8. Ulf Tjöder 
9. Nils Friman 

10. Sten Berglund 
11. B-Å Cyreus 

Damer 
1. Eva Nilsson 
2. Ann Isaksson 

Juniorer 

1. Jan Hallman 
2. Mårten Werner 
3. Pierre Åkerström 
4. Johnny Raymond 
5. L arry Koont 
6. Rikard Hagås 

1. Mia Hallman 
2. Pia Nilsson 

Barn 

1. Sa rah Ha llman 
2. Ola Åkerström 

JJ ... 
~ / ~~ 

/ .. ~ L 

4377 
4363 
2971 
2967 
2287 
2191 
2066 
1682 
702 
538 
506 

657 
500 

1827 
1282 

613 
442 
293 
201 

1057 
784 

150 
50 

Tiokampmästare 

Engelbrektsloppet 11-12 februari (60 km) 

Vill Du åka långlopp i vinter tex. lngelbrektsloppet 
-kontakta C~aes Akerström bost. U75B/740 2Cl eller 
arb. Ob/67 02 90 adress Yllevägen "/ f 190 32 Kungsängen. 
Skidlicens 50:- löses genom amatör före 30/ 11-~3. 
Anmälan till Engelbrektsloppet före 17/1-Cl4 (160:-) 
8/2-84 (260:-) 
Ta omgående kontakt med Claes så fixar han allt . 


