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Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 

Årgång 80 

Föreningen 811fted 

den 21 september 1890 

Stockholms AmatOr Förenings nrglln för Idrott och Skytte 

Februari 1985 

SVERIGES ÄLDSTA MEDLEMSBLAD 

UTDELAS GRATIS TILL FORENINGENS MEDLEMMAR 

lIedoktionen$ ad re", 

Lenna rt Pree 
Skebokvarnsv~gen 136 
124 34 Bandhagen 

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

Kallelse till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör Pören~ngs medlemmar kallas 

härmed till ordinarie "fsmöle fredagen den 15 

mars 1985, klockan 19 , 00 i Hamburgersalen 1 

Bryqghuset, Norrtullsgatan 12. 

L ~r8mötets stadgeenliga utlysande. 

2. Val av lvA personer att jämte ordföran~ 

justera dagens protokoll. 

4. 

Styrelsens och de sländigs sektionernas 
berättelser för det nästförflutna Aret. 

Revisorernas berättelse samt frAgan om 
beviljande av ansvarsfrihet At styrels81 

för det gJngna f~rvaltnln~.lrRt. 

S. Fastställande av !rsavgiften för 1985 

6. 

7 . 

~ 8. 

•• 
10. 

11 . 

12. 

Styrelsen föreslAr oförändrad avgift) 

Inkoms och utgiftsstat för 1985 . 

Val av ledamö ter i föreningens styrelse: 

a. Ordförande 

b. sekreterare 

c. 

d. .. 
ordförande 1 9istolsektionen 

ordförande 1 ldrottssektlonen 

klubbmlistare 

f. styrelseledamot 
,. 
h. 

i. 

j . 

tre styrelsesuppleanter 

v. ordförande i gevärs sekt. 

Y. ordförande i idrottssekt 

Y. ordfö rande i pistolsekt . 

för l Ar: 

, Or 

• 

• 

• 
• 

, " 
'''' , te , .. 
1 Ar 

l lir 

1 " 

l " 
Val av tv! revisorer f~r l Ar och suppi. 

för dem. 

Val av tre ledamöter i valberedningen . 

Val av fem ledamöter i medaljnämnden. 

Val av representant 1 ungdomssektionens 

.styrelse. 

Val av tvA representanter 1 StOckholms 

SkyttefÖrb. och su~pl. för dem. 

13. Val av represen t <'lnt i Stockholms Pistol 

skyttekrets ooh suppl. för dQnne. 

Styrelsesammanträde s~a dag och plats kl 18 .m 

UTMÄRJ<ELSER ~ 
FemtioArsmärke: Sven Diedrtchl 

Tjugofemårsmärken: K.G. Prim<'ln 

Rolf Oding 

Torsten Ståhle 

Arne Stubert 

Föreningens förtjänstmedalj i sIlver: 

Tomas Gr<'lnlund 

S.A.F:S förtjänstdiplom: 

NY A MEDLEMlIlAR 

Nils Nawnburq 

Sven Nilsson 

3n~ '11 e;a 1934 å rs '!\yll "ledle'" nr pre~enl tH'&il e 1 
hdatn\l= ret av 1'I(!ll le:;:abladet. 

OCH sA VAR DET 
DAGS IGEN •.. 

PR1 ~U'l'D.,;L1.I ll O OCH SUPr. Ql!d underM,llntnij JJV dI'll 
lIIulll ):a!is;:>l duon Görm'! Jo: Anctte Al:he1~ . 

Olllellclbllrt efte r u relllotet och prisutdolningen 
ordnar klubbr..astllren en sup*, b"ut.3.ende av t ö rr·,tt 
Il e~ '; 1 , V::lrarUtt c ed vin Sar.lt kaffe till ett ;lrh 
av 60: - (Uyckct STARIT subvent ionerat) 

ANUÄLAN: ~ör delta ~d e 1 _up'n SÖTS senact den 
11/3 till lclublm:ia1.:1ren Erik :l'hor pA td 41 14 2~ 
~11er 0766/310 69 eller til l v. klub~ttctaren 
Glirlln :ncev:l.l! p~ td 71,8 44 32 (bo8tad) eller 
67 r>3 00 (nrbe ~CI) 

V"LKO~:rlA 

PÄ~~ DI1;STiniKTIOIl TILL ,1,nSi.tOT3T 

T-b 1'1 tillOd enplan - II · norna på l1orrtulls-
8 a ~an ca 200 ~eter . 



STOCKHOLMS AMATöR Fö R ENINGS MEDLEMSBLAD 

STYRELSEBERÄTTELSE 
StocJo:.holm!i ,om"wr FtSrenings styrelse får härT>ed 

~iva [oljande ber;!ittelse för ver~ 

1984. 

ftsreninaens nedlemscmtal uppqic:k vid 1984 års 

u~ till 246, varav 2 hedel"sledarröter . Av 

dessa var SJ ständi9& medlmmar. Mtalet un

der !n:lt nyinskrtvna fl'f!dlmrnar utgjorde 12 . 

Styrelsen har under året haft sanrransättni~ 

I!JlllQt 1984 års pt:Ogrml. 

f6001nasS8/!ll1a!1lsg!Jter 

F&enln;rens årslOt.e hölls 16 Il&1["S 1984. 

Styrel&el"l har under 1984 haft [61\ protokoll

förda samnantcÄden. 

~ od1 tävl..1nQa.r har bedrivits 1 enliq

het rred prcgnmret. vår hermabana Mc vari t 

Kaknäs, cIi.r såväl Q!!Värs- san pist.olskytte 

bedrivits. 

Representantpri8l!!'t hoar tilldelats Per Na\!!b.lrg. 

Dspna!!i. !X:h oåvor ' 
mr det ekax:m.iska resultatet. av föreningens 

verltsan'hlrt. redogbrs i bifcgad vinst- och för

lust..rä);ninQ. balansräkning och förenil'"lqa1s 

fonder. FOrenirqen har ~ året haft två 

lotterier på tillsarmiUUI 45000 krcnor . 

Styrelsen frsnför sitt varna tack till alla, 

lian rred Ijlåvor eller på lIM"t sätt givit före_ 

ni.nQen sitt stöd I,nder det gångna året:. 

Vinst och förlusträkning per 31/12 1984 

lnkOlDste.r 

Lotterier 

MedlemSl!llvg 

Annonser 
Räntor 

Av ka stn fond 

Glvor+arv 
Statsanslag 

13.619: 40 

4.540:05 

J. 050 : 00 

2.860:05 

2 . 063 :83 

5 .100 : 00 

57 4: 00 

____ a .. ",. 

31.807: 33 

Utgifter 

Ammunition 7 .4 57 : 00 

Medlemsblad 4.809:00 

Priser märken3.743,23 

Förbundsavg 1 . 589 :00 

Porto 

M.aterial 

Olv kostn 

562:50 

236: 00 

3.783:2 5 

Arets övers. 9.627:37 

31.807 : 33 

Utglende balans per 31/12 1984 

TillslIng4r 

Bank 29 . 769:05 

postgiro 2.889 : 66 

Ammunition 8 .4 04 : 20 

Fodrin9ar 12 .258: 95 

53 . 321 :86 

Budget för 1985 

Lotterier 15.000 : -

Medlemsllvg. 5 . 000 :-

3 . 000 :-

3.000:-

fonder 2.100:-

600:-... _ ..... 
28.700 :-

Skulder 

Reserverat 13.500: 00 

Ständ. medl 12.000:00 

Skulder 6 .643:80 

Till oriser 

disponibelt 3.262:97 

Pl-illfonderna 2.524:22 

Bal översk. 5 .76 3 : 52 

Arets översk 9.627:35 

53 .321: 86 

Ammunition 10 . 000:-

Med lemsblad 5.000:-

Priser 4.000:-

Porto 1.500:-

övrigt 7. 200 : -______ . 
28.700:-

"-------

.. 

j 
~ 

STO C K H O L M S AMAT öR F Ö RE NINGS M EDLEMSBLAD 

GEVÄRSSEKTI ONENS BERÄTTELSE FöR 1984 

Sektionen har haft följande sammansättning : 

Skjutchef : Bobby J : son Lindh 
v . ~ Göran Ingeva l l 
Ledamöter: Lennart Ingevall 

Marti n Ahlquist 

Oe fö r hoppni ngar sektionen hade inför 1984 Irs 
skytteövningar i n friades i all r a högsta grad . Per 
Naumburg l yckade s med prestat i onen att vinna SM 
för veteraner i f ä l t och placer ade sig pi 4: e plats 
i motsvarande tävling pi bana - en fantast i sk insats . 
Per-Henrik b l ev för bundsmästare i blde bana och lig-
9ande och ti llsammans med framstlende placeringar 
slsom i Mä l arpokalen , har P- H visat a t t Amatör har 
Stockholms bä s ta skytt i det egna ledet . Lagframgln
garna fortsatte med 

i banseriens div I I I seger 
2:a i 
2 : a i 

fältse r iens div r ( anm. - 2 tro f r ln 
div III (uppflyttade till 

i Riksskölden 

seger) 
Il:an) 

- seger 
seger i Skuggans POkal (2:a Iret i rad) 

Sektionen framför ett stort tack till samtliga Ama
törer för ett fint bidrag till 1984 lrs framglnqar. 

~öreningsmästare bana : Per- Henrik Naumburq 
fält : Per Naumburg 

Va ndr ingspriser och 
hederspriser 

1. Jonas Waerns vpr 
2. SAF : s vpr kl 5 
3 . SAF : s vpr kl 4 
6 . Vpr i st! 
7. SAF:s jub.-pris f vet. 
9. RiksSköldens vpr 

10. Bertil Rönnmarks minne 
21. Vandrinqsskölden 
22. Fältskyttepris av 1983 
23. Vpr i fält, 4,5,vet 
31 . Folke Fagrelis minne 
35. Damernas pris 
36 . Kamratpriset 
39. Serietävl. - SvD 
40. Fältskyttepris 

41. FältSkytteskedar 

45 . Hpr . i fältskjutn i ng 
53. U- mästerskapet -bana 
54 . " - fält 
91. Repreeentantpriset 

Bobby J:son Lindh 
Bobby J;son Lindh 
Bobby J:son Lindh 
Bobby J:son Lindh 
Per Naumburg 
Fer Naumbu r g 
Bobby J:son Lindh 
Nils Naumburg e:r 
Per Naumburg 
Nils Naumburg s:r 
Bobby J :son Lindh 
Nils Naumburg j:r 
Lennart Ingevall 
Per Naumbu r g 
Nils Naumburg s:r 
Per- Henrik Naumburg 
Lennart Pree 
Per Naumburg 
Bobby J:son Lindh 
Göran Ingevall 
Carl Naumburg 
Johan Cederbrant 
Carl Nllumburg 
Johan Cederb rant 
Per - Henrik Naumbu r g 
Car l Naumburg 
Per Naumburg 

14 5 P 
pIs 4 
ph 3 
14 4 P 
153 P 
147 P 
312 P 
79 tr 

131 tr 
pli 4 
174 P 

479 P 

FÖRTECKNING 
öv •• und •• ö •• , . rövrad. ,,1mäft.Is.t.do.n 

Ban-Skyttemärken 

Carl Naumburg guld 
Johan Cederbrant silver 

Artalsstjärna 

I 

H. V. Johansson 
Ni ls· Friman 
Per Naumburg 

6:e o 7:e stjärnorna 
4:e st j l:a komp 
3:e st j 3:e komp 

Arta l smä r ken 

Hans Me lander 
Le nnart Pree 
P- H Naumburg 

Högre 
" 
Lägre 

Irtalsmärke gu2:a 
" bro3:e 
lrtll.lsmärke si3:e 

Nils Naumbur g j : r 

Fält- Skyttemärken 

Nils Naumburg j : r 
Carl Naumburg 

" brol:a 

Artalsmär ken 

Nils Naumburg 
Lennart Pree 
Nils Naumburg 

AUTOMATVAPEN 

Per Brodd 

2- Srensmärket 

Per- Ola kraft 
Per Brodd 

Deltag i tävlingar 

re!2ryqi 

guld 
" 

s:r Högre Irtalsm!lrke 
Lägre 

j : r " 

Lägre !rtalsmärke 

Högre lrtalslll.!l.rke 
Lägre 

10 Fg ~bundsfält.(22,23. 40,41 ,45) SMU ~ 
17 Fg l.'ppsalaträffen SMJ 6 
24 F\;l AllTurge-Uinnaträffen 9>lJ 7 

""', 

. 1 2:11. 
br 2:a 

1 : a 

9u 1 : a 

.1 l :a 
" 1 : a 

Lundo 
Uppsala "In,,,,,e 

3 Fg FOrbundsnti.st.(21.22,23.40,4l,45) S>lJ 8 ÖSZTD 
17 FQ rn:;..träffen S>lJ 9 i.J.Inda 
31 Fg niltskyttefåren SM] 10 Rar:sta 

&><,11 
14 Fg Jörlköpingsträffen 
14 Fg Iaxsla:rt:tet. 
23 ag Amatör,l:a trän.tävl.+1:a stA (5,6,38) 
24 Bg Prisskjutning l 
28 Fg SM seniorer och veteraner 

"'1 
2 ag Ser1etävling Nr l 
5 Bg Peveljen 
7 Bg Amatär .2 :a trän.tävl.-t2:a stå (5,6,38) 
8 Bg Prisskjutning 2 Arr: Am!!Itör 
11 Bg Kaknäsfören .M'ist.LiW. -t ÖS 125 AR. Jub. 
12 Bg ~s vårtävlirq 
14 ag Jrrratär, 1:/1. trlin. SVD (39) 
16-19 Fritz OlS5al 
21 Bg Amatör, nivlinq an \lp 12,14 
23 ag 5erietävling Nr 2 
28 Bg 1lrn1l:tär, 2:a trän. SVD (3q) 
29 ag Prisskjutning 3 

'uni 
1 Bg Gjstab.xlet 
2 Bg Ftirbund.sn"ästerskap liggarde 
4 ag Skuc;Rans Pokal 
6 Bg 5erietävling Nr 3 
7-9Bg svenska tagbladet 

Järv. 
Eskilst 
""",,", 
_Os ---"""', -Kal<nli, 
Hack.sjö 

""""'. 
""""'" 

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



STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

RIKSSKÖlDEN 
_"'1121 

RIlSSlöLDF.N 1964 ................ 

5' blev det dl STOCKHOLlS AMATÖR FÖRENING , so~ för andra 

glngen inom 4 lr tog inteckningen i RIKSSKÖLDEN. 

EN FANTASTJSK PRESTATION : 

Bobby, Per och Per_Henrik preaterade 145 poäng var, 

och det kund e ingen annan förening i STeriges land 

IlvertTllifta. 

Ovanuppl detta, al vann Per indiTiduellt i B66. och 

Nil. S:r individuellt 1 856 

Pör framtida arkivforatare meddelas, stt Per Och 

Nile beter Newaburs 1 efternamn . ~obby har ef~er

naMet J:8on Llndh . Pir_Henrik heter Naumburs aA klart. 

Nu flr elIt amatörarna hllla igen lite i kommande 

tllvlingar 0111 RIKSSKÖLDP.ll. anOllra kanske svensks 

akyttefolkst börjar blänga lII1astllinksa~t på den 

stackara tllTlingsaekretersren, so~ ju inte alls kan 

rA för, att Svarigea blIista akyttar finna i Amatör

föreningen. 

Jajamen! men DE'I' ÄR P'AKTISKT UNDERBART ROLIGT. ATT 

VARA TÄVLINGSSEKRETERARE ,oR RIISSIÖLDEN. NÄR 51 
PI'IIA Sll'M'AR ÄR MED I LAGETI 

Nu !lir i all. fall 1964 Ar. tlliTli05 a~slutad. 

I dagarna .har ~i .kickat ut 11 000 kronor i 

pri.pe05.r. 400 eil~er- och bronajetoll8er. en 

miniatyr a~ KA...'UBOO CUP. värd 2 000 kronor. 

en .ilverblligar. frln SVENSKT SKYTTE, ett present

kort p' ett pr1sCev!lir CG 80. en omplpni05.glv. 

till ett CG 80. .il~ermedaljer och ett knipp. monterade 

f!lirSfotO(ra!ler av RIISSIÖLDEN (deee. foton har klippta 

och kli.trata ay T&vli05aa,kreteraren. eom i akol.n 

hade en klar femma i pappalbjd). 

Nytt för 1985 lra tlliTling: Tävll05etiden ökae till t yl 

~eckor. Antalet .kott öka. frän 15 till 20. 

Sen ~ar det ~lIil fa.iken. om ~1 inte .kulle pa •• era 

dröasrllinaen och tA med öyer 1 000 akyttar. Det eiktar Ti 
pAl 

TÄVLINGSlOt.!liITTEIJ 

slag i fältskytte. Vad sägs om serien: 

25, 28, 24 träff pA de senaste t~vlingarna 

Grattis ..•. 

Fältskjutning nr 5-84 

Bobby J: 80n Lindh 
Nila Naumburq 
Hana Helander 
Lennart Pree 

20 tr Göran Ingevall 15 
20 Johan Cederbrantl0 
19 Martin Ahlquist 9 
17· Lennart Ingevall 9 

Fältskjutning nr 6-84 

Nils Naumburg 
Bobby J:aon Lindh 
Lennart Pree 
Göran Ingevall 
Johan Cederbrant 

29 tr Lennart Ingevall 21 
27 Hans Helander 14 
27 Hannu Koho 14 
25 • Martin Ahlquiat 13 
24 

Fältskjutning nr 7-84 

Göran Ingevall 
Carl Naumburg 
Bobby J:son Lindh 
Nils Naumburg 
Lennart Pree 
P-H Naumburg 
Nils Naumburg j : r 

28 tr Lennart Ingevall 23 
28 Kannu Koho 19 
27· Per Naumburg 16 
26 Johan Cederbrant 14 
26 Martin Ahlquist 14 
24" Kans Helander 13 

"" 
Fältskjutning nr 1-85 

P-H Naumburg 
Per - • -
Lennart Pree 
Hans Melander 
Lennart Ingevall 

25 tr Carl Naumburg 
24· Martin Ahlquist 
21 Göran Ingevall 
18 Hannu Koho 
18 Johan Cederbrant 

18 
12 
11 , , 

Fältskjutning nr 2-85 

P-H Naumburg 
Carl Naumburg 
Per Naumburg 
Lennart Pree 
Lennart Ingevall 

Fältskjutning nr 3-85 

!?- H Naumburg 

Per Naumburg 

Hans />Ielander 

Göran Ingevall 

Carl Naumburg 

27 tr Hans Melander 18 
26· Hannu Koho 18 
23 Nils Naumburq j:r17 
22 Göran Ingevall 13 
20 Martin Ahlquist 9 

Johan Cederbrant 8 

30tr Lennart Pree 

27" 

25" 

24 " 
24" 

Johan Cederbrant 

Hannu Koho 

Lennart Ingevall 

"Iartin Ahlqvist 

Zl 

22 

20 

" 13 

Bobby J:son Lindh 1 0 

• 
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

PISTOLSEKTIOHENS 1RSBERÄ~ELSP. 

Pi.tol.aktionen har under 1984 anordnat elYa träninca-oeh 

tävling •• kjutningar, .ju på vlren och t yra på hö.ten. 

l tävlingen om Vandringspris 67 deltog 21 8kyttar. 

Araprls8kjutnlngen samlade 10 skyttar. 

Tl11 tävlingen om Ingevalls r.anon kom 30 deltagare, 

veTev 7 gästakyHar trAn ~ Central . 

Pältakjutnlngen hade 25 deltaga re. 

l:ÄRX"":ST AGNING!':": 

BRONSVj~ : Karatln ~almqT18t 

HÖGRE lRTALS~ÄRKE J GULD ~D KRANS OCH ryl STJÄRNOR: 

Nih PrlJ\8n. 

Ran har uppfyllt fordrtng8rna tör detta ! örnliml1ga mlirlu 

tre Ar 1 Tad och tår det allt_I nu. Hill Priman tos 

g\ll.dlDlrkU 1 phtol 194 5 och dU fil rata Artale_na 

1949. Sedan deB. bel' han hunnit med .tt erövr. tolv 

Art81amärken 1 stigande valörer. Varje '-rke t s r tre 

Ir. Nils Yri=an bar gjort en verkligt fin inaat s . 

POrdringsr för lägre irtsl.mirke: Lennart Pree , Joakim 

Bnlun. Björn Ek_lll, ToDllZ!Y Söderatröm. Rolf Il\IIulll och 

l':art1n Ahlij",ist . 

Sektionens styrelse bar under Aret baft foljande 

eallllDBnaUtning:Ordförande, Thoraten Ablq",iat, vice 

ordförande, Rolf IngeT.ll, aekret. rare: Martin Abl

quiat. 

Skjutl.dar e: Thorsten Ahlqui.t. 

1984 Ira blliata ekyttar: 

PISTOLSKYTTEHÄSTARE b.na, 

PISTOLSKYTTEI4ÄS1'AHE tUt: 

XAJIIONJU.STARE 

VANDRINGSPRIS 67 

PISTOLPOKALEN 

STEN lRBERG 
LENNART PREE 

lENNART PREE 

LE'IINART PRE! 

NILS PRUIAIJ 

Piatolakjutnl05sAret 1964 har yarit ~cket bra 

eed cånga deltagare ocb med god. reaultat. 

Höstv&dret ~ar inte .A bra , cen deltagar' ko~ 

lodl. 

Tack alla piltolekyttar tör det gAngna Aret I 

Thorst.n Ahlqulat Rolf I05evall Wartin Ahlquiat 

~. 
Rikssk~ldsgeneralen Torsten Ahlqvist 

nöjd och belåten efter att han har presenterat 

de nya stadgeförslagen och fAtt gehör för dem . 

PISTOLSKYTTEPROGRk~ 1985 

måndag 15/4 

22/4 

29/4 

6/5 

13/5 

" 20/5 

3/5 

vpr kl 17-19 

" 

Ingevalls kanon 

Mästerskao 

Delar av de duktiga fältskyttar föreningen 

kan stAta med: 

Bobby, Jocke, Ilasse, Lennart ~artin o Gömln 

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



STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

IDRO'ITSSEKTIONENS 
ARSBERATIELSE 

Sr. I ,o,.~ ,. 111 uT.dc-r ·,T t'~ :l I' 
fflljOllll.lr ~ .. 6l"<ins,jttnlnq 

Or 1:1 f QIJr1Hallllliln 
II ord 1 Sv ...... G N, [sson 
ted.~ Akf' Tob,asson 

la,·s lefver1 

All .. pL.lner"de tåvlin<;ar h a,- kU1lnat 
genol" fli,·",s. UtfQ)" l>'l a r~po,t"'ll! 
finns , novp.lo\bf?rnul~,-et. 

rör ovrl'lt kan vi endas t konst a 1e' 
ra J att v~r sa t s ning p~ Foson f~r 
t0- k a ~IPEi" ,cke helt ly c kades. 
I>t- U ... ,H tf'!; , g t ly binirF iOro1t. 
.nl"99""n9 kan man ,ckt;, finna 
S t Ile kh o l III S tr '" k hm. 
Vad VI s .. knar år fralllriir " L tt ny", 
s~n,orer och juniorer saM t natur
l llltvl s daMer. 
0,,, ")';Ion lIledle~, t,olr en ,de o~' hllr 
VI sk.lI ly(kOls l ock" annu fle. 
• kt iv. 1 i II 1985 ~ rs tO-kamp s:l 
kont . kt a Qllrt eller Sven . 

For livr'9t vill vi s a t lltera 

•• M •••••••••••••••••••••••• *.* 
• • 
, NILS FR I MAN • 

• • 
•• ** •••• ~.*.* •• * •••• *.*M ••• ".* 

som uppnl'ltt den otrol19a po;ing 
S'1I.'".,.n 

21 .175 

Detta inn€lblir att han är ber;it ti
Il a d ",t l er h~llol en penningg~va 
ur Ern s l lowenhi elm ,oinnesfond. 

Vem bl ir nas ta 20 .000-poä ng are 
eLler ska ll IIi s;i'H 20-1aggare? 

Knnake vår dllk t tge v . ord fö rande 
t tdrotUao kttonen Sven G lIilsllon? 

Po;;'; n9Jihl lni t'9 Ernst LowpnhlplAu' 
p r ,sfand for IO- k •• p (20.000 pOoing) 

l. NoI r Fr'lIIa n 
~ Sten AM'-berg 
.~ (111-1 H"II"'.Jn 
.:. ~r,~ l<!FSt ,,, 
5. Lu.s L.",fvErl 
6. I lbw(",t"i"ll. 
l. C. 1. ~"'r ,)h.l!'lL; 
E:. Ak[· Tob 1.iI!oson 
9. Sven G Ni lsson 

10. Bob b'! J-son L i ndh 
11. lol"I~Y Akerstrofll 
1:<'. Fre d ,Her s t röm 
13 . lennart h "H' 
14. To."" .s I:.f'a nLund 
15. Lenna\ t Ing!!'va ! l 
16 . .joha n Lef",!!)-. 
17 K{i~lp, Fr iffl oin 
la. Ston F Ber 'llLund 
\9. Joh",n Nau~lburg 
::!C. l1a90u; Letvert 
21 . Go v. n 109(>v .. 11 
::'2. Lennart Sund i l) 
23 . Anders Jan'En 
:<'<1. Ulf TJiidN 
2~. Jan-Er I k StrO. 
:21., Rolt Yundl> fOr q 
27 . Le.ln<lrt AtlriOhalOlS"!:on 
28 . Görao Groinlu nd 
29. K C; Fri .. an 
30 . Jan HOlt LMan 
31. Hia HallMan 
32 . Christer Ma'ilnll S"S"o n 
JJ. Jocke CeOerbrant 
34. Jan Er i k Skog lund 
35. GÖ" . n Sand p. ll 
3 6 . Ewa Ni IsS"or, 
37. M~ r fen ~?r ne ,. 
3 8. M. ~n\lS C.;!derholw 
39. H&nri k Bruhn 
40. Pi . Ni lsson 
41. 8en9 1 Ake CyreUS 
42. Ann Isaksson 

21175 
, S~'73 
16~':'3 
I[,,,n 
~ ~707 

15580 
1:;126 
1 2144 
11894 
10404 
9799 
8876 
6670 
6596 
60"6 
5949 
5939 
5731 
5333 
4594 
4467 
3801 
3372 
27G8 
1610 
1497 
1340 
1327 
1242 
1203 
929 
B27 
BO< 
7B9 
757 
6 57 
641 
633 
599 
533 
506 
500 

Pr'ser OCh jetonger 1984 

Vl'! , or 't;r,1 

ko t t $undlli;o, g 
Rolf Sundberg 

Hl!'nr ,I it! ut " 
Henrik Bruhn 

l,o-k ",~pen 

" U~ 

<,",pr 8S1 
("pr 83) 

(V~r 89) 
(Vpr S,,) 

Shm F DerIIlund ( Vpr 82) 

SVfrl r. Iji I """O,, 
1',;j~tarmEctal 

b'ron,!;Je 1on';l 
2 <I OLdbo}s El 
S t Lver je1or'lI 
1 'a SC' n iOl"er 
Si I.verjeton9 
1 il Oldtlc,ys A 
[lrtJlu;je 1 ong 
2 il OLdboY$ A 
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STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

UNGDOMSSEKTIONENS 
ARSBERATIELSE 

':"~~ ;i;;-;:;;;;;-"lt" '''. ro. 
1984.UDd.r d.t •• k-

Uon .. 2(, IHdlIlllD&Z'.StJZ'llltn har ;",j,". 
or4tö~s .u •• _Wr ..... tr.t.razo. 
kM~r p.l'-Benru' H_'lNre',le4Pöt.r "-'bura, 
Robert Xelan4sr.Un&da. •• ektlon.n. ekt1~lt.t.r har 
v.nder 1984 be_U.U a~ !lftr .. qtt.,plltollItyU. ooh 
14roU. 
Jtjnoninplul uncdoallllil.atan 1 tlltakyth bin i Ir 
P.r~lIU'1Jt .-bu.rc oc.h pi IIIIdn plita koa Carl . "_lNr .. ,P& tredj_ plata ko_ 11111 !fila lIaualrllr ... 
Pöran1n«-Ela unpOlllPlilatan 1 ban.kytt. bl .... P.r-
Henrik Ji_burg.P& andn pl.ta koa Il1h lIaw1bu.r .. 
ooh pi tredje plita koa Johan Ced.brant. 
J'örenizl«en_ ordllltl1p .UlU.pelars har i lr ~ar1 t 
P.r-BenrU: 1fll1llllburg,l'Iaza r .. ult.t bar .&rit 1DIIiUk
n1np..-irt b!lp,IDII I:ullllpd kan nblnU,SntlUa n..r
blad.t 24Op.h1ts Ol .. on 242p,1lik .. ltö14.n 145p. 
'I'g" hell törbwldllllltarakap.t i "d111ganda .0_ 
i banakytt •• 'f1d Sal. trittan ul!lt haD 1p ö .. r 
.nland. aYenUa rekord.lt(328p). f14ars k.an nIUmaI 
att h .... bl..,. tda p1 Jflilarpok.bn,ka- !Yra pi 
rlb.k7\tlt. 
l'iSren1nganll tUtip. entul1ut bar 1 Il' TU1t Johan 
CId.bnnt.R.aultatan har int. hdlar uttbl h1t ooh 
trendan p.kar .Ul.ndlgt uppU för bonOSl.Ban. f o l'lll
tun. llir IQ'ck.t Illiirkl1s.dn p.ltar rakt upp. 
Carl 1I0umburg har undsr 1964 törmodl1sen balt .in 
fr~rU: .. te ''1.008.S011 .zampd kan nämn .. , 
bln 10m 1 finalen p4 d.t ""mu. rik .. qtt.t 
!Inom .tt .kjut. !till flDt .. UUI. sU .tott IItd 
auaman <46p. Snn.ka Dagbladft 2~4p,P' . tor. 51'1 
l,.ok&d .. han rlkt~ bl'. lI.d I1no 226p,Han nr 
1Ii~.El uttagan .tt l'Op1'l .. ntara 8toc!tholaa.lcytte
förbund ... 14 J5I'I p4 Cotland.Soa .nlutnin« pi 
.... onpn ~ann haD tin kl ... pi W. C4a.blot 
pi JKm. akJutbana och .k:1nk- ekjutnlnpn pi 
Ro •• nb·ra· 
!nPend. lila JaumWrg kIzI niana.I .tt haD II" .itt 
raaultat pi Skv,ganI_poW bidra, Ull la&' .... m 
tör laatl:lr.PI.. 11k.eköldlll alo .. bill till _Id 1~9p. 

.... 4. ön-1p !lvtlraak;:rttuDa 1 un,p,OII ... ktionen bar nar. 
lyckat. _Id alnp. fgn& tina traagångar. IIl1l'1d d. 
ny re hyt'rad' kan IU.D alI.k.rt n4an 1965 förftlita 
• 1, .tt och annat. 

Pi piatol l1dan 17ckad., d.., t~r1k. Martin 
Ablqul.t k_ pi. tra4j. pl.tt i bu..udtöraa1naen. 
eppn •• It.nk.p 1 ""fil filt _a. banaltyttt. 
I 14.rott .. akUontn har intre ... t t ör .Udor och 
ori.nt.ring bli~it hipnadaTickand •• tort. Bland ann.t 
kan 1'\lIIn .. _lti4tä.1Lngoon 1 locwj8 d.n 18 f.b där 1010. 
a1ndr. lin 22 ~OIIar d.l tog. Pt höstor1ant.rlnpn 
... 1d TjKrrtorp den 8 '.pt_b.r ~ar d.t hal. 14 tappr. 
• "tual .. ttr _om ~ar i tartlll. 
lln&'!101U .. kUon.n dll .okal tacka ttlr all hjUp ._ 
~1 .rh4ll1.t under d.t PnIna lret. 

Stockhola 1 Januar1 1965 

~llElSE Till OItllI NA RIE ARSHÖTL 

STOCKHOlMS ,,*TÖR FÖRENINGS IJIGDctlSSEXTlDNS t-EnlOlH4P 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7 . 

B. ,. 
10. 

11. 
12 . 
13 . 
14. 

15. 
16. 

",II,,,,. IrslPlÖte fredaqen den 15 
HalllbUrjersal'i"n ,---Nörr

följande rl1ga ärenden . 

Val av ordförande och sekreterare for lrslllÖtet. 
Val av tv I justeringspersoner. 
Arsl'IÖtets shdgeenli ga utlysande. 
Styrelsens verksamhets berättelse filr1 9S4. 
Revisorerna s berättelse samt frIgan (In beviljande 
av ansvarsfrihet 3t st;yrelsen flir det ~n9na for
va1tnings~ret. 
Fastställande av &rsavglft flir l" 5 
Faststiillanrle av ver\;samhetsplan och budget för 
1 q.~ ... 
Val av ordförande för ett Ir, 
Val av övriga 1edal'lÖter samt supple~nter, 
Val av OOIbud samt suppleant till ungd!JIIsförbundets 
ArSIIIÖte. 
Val av revisor sant suppleant filr ett ~r. 
Ya1 av 1edalllÖt@r till valberedningen, 
Övriga fr5gor . 
Supe anordnad av klubbmästaren intages tillsillll
",ans ned huvudföreningen t ill ett slilventlonerat 
~I"is av JO kr • 
Prisutdel ni ng sk@r gernensmt fl!ll!d buvudför enlngen. 
Ars*:ltet avslutas. 

Vli1ko.,a. 
Yi syns pS 
Styn1sen . 

skjutande 
lrSfIIÖtet. 

o'" Idrottande ungdOl'lllr. 

$å Viii' det dJi 

Svensken 
var först 

på plan 
Svert,e hade en enda deltq'.

re rid de Bnt& Olymplska spelen 
I modern lid 1898 l Aten: 

Med kand Henrik Sjöw-..,. %2:, 
Stoekholfll . 

Han val dukll, I nere ,rener 
men spedellt I Iln,d· och höjd
hopp, spjut och hopp över hlst. 

Han stillde upp dirför att hn var 
en Ilad och utJ,triktad .pinlul kille 
tom mbaa ville Mtu pi I dena In' 
temauo~lIa evenem.,. Hanl kfm
nte. I Stotkholml Amalllrfö ... 
elIIn, to.elude upp honom belL 

SÖNDAGS· EXPRESSEN 
• Den 15 iuli \984 

Men reon .kuUe kosla m)'~ket 
~n&ar111OO kronor tvI" och retur • 

f'6renln,en bldl"Cf: mt<l 300 
kronor. penlar.om del vi. Ja"'
Jau in ,enom 1I.lDr ulla,da I 
Lan,borls och EJi I"I!U.erl5on. 
idrottsma,uiner P-' Birler 
Jarl"alan. RelIen fick Sjllbe., betala Ijilv . .. 

, --- - ------. ' 



STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

SJ6bef1 ,k"nl! " dlI,bp 
med majo, Viktor BIoldl 

52, ooom kallades "dltll _ ... : 
ka idrotte"" fllder". Be.kk 
tHl.e I ern,k.p n medlem I 
intern lOOr>eIl. olympiska 
kommitu,n. filT det hacH h ... 
"II "'K "Kilo ... t,Jlnstledl,t 
frA .. ,ltt ,.bete MmI &ve. IIr.
re pi Gel (Gymnastiska 
cenl.lllinltltutel) &om vu di
tiden. 1>&1114 idrouakolL 
Salek okuls Illlv betala lin 
reu. 

Henrik trinade me .. knip
pasl Uh ')'Item,llskt .,.,h 
hirt SOm h.nl efte..uiLdf.n! 
gör I da,. Hlijdhoppet troddfI 
iii" sir. kilt pj för den 1 mal 
.retln ..... had, hn I Uppu* 
I. kltorst 1.78 meter och blivit 
omnimnd i Tidnl"l rö. Idrott. 
Linld Ikulle " 08 ocksl ., 
bra ly lan h.de Henrik tre 
e'",er Htt In~lIt 
~nskl rekord:1.Ot mete •. 

Mindscen den:l3 m ... " toc Sj5be ... 
larvll n pappa 10m ...... ,kontensfe-
jlrmlstare pi SMet. mamm •• brw 
odI hmrater ,och Jtel tlllNmm ..... 
med Balck oclI dennes fru Anna om
bord pi Get 16di!"'ende ~I 
fru Stockholm. 

Aodlrden nlmndn knappt I d ... -
prenen dagen I'fter. l stlllelstod dir 
om In anUn une mIn, Nib Strind
be",. 23. 10m nu riort lin andra luft
ballonrtird fdn Pltb I .""Ikt .tt 
kunna bli en fulIvIrdla: medlem I 
Andrftl.tort uppbackade ballon,ex
pediUon till Nordpolen •• mm. sam
m.r. Det YlIr ntlOt helt annat det. in 
.tt försök. hedra SVeril1= med nAlot 
d. otidsenligt "'m Idrott Si tinkte 
fOlk dL 

SJllberl cw:h Baleh for lenom 
Ty.kland Ull den dAv.r.nde~

terriklah I~n 'I'l'iute 1 Italien. 
Dir emba~kerade de eli .v O.terrl

Ikl.ka Lloyd. pasa.,enrf.rtyll 10m 
pi tre hlrli(. IUllna d.,at toa: dem 
vi. Brlndlll cw:h Korfu till Patras i 
G~kland. Oi rlfrAn for'.IItte de med 
J'rnvis till Aten dit de anlinde IÖn
d.n den 2' m ... och v'lkomnades 
.v .tadelll boI'tmbtare Timoleon 
PhIW,mon. ~nlke kon ... ln Rodoka
n.kl cw:h prof_n. Rdermera 
. t.lUf'Adet Geora: Streit,lOm Vit med
lem I or.anb.tionakommit~n. 

S ... ".kam. k6rou till de .. priYllt
bostad .am de skulle f A dispone ... 
under tiden I.Aten. 

Ni.sta d .. Itod det lnaetl Sveri,e 
om den .torstilade ankom.slen och 
00'1 .tt Aten ~bts till fut. Hl r 
utck=k vi IrAn .tt apelen Vit ett dAlIgl 
o",.nIH .. t Jippo Illr sportI'inlt. 
kn.ppt vlrt ettnimnu. Betydli,(l!. in
treSlant&re YlIr att SpetlbeI1lJtng.
ren ~I",o· 10m .kulle lorsla Andree
expedltlonen UU den 'lartpl.ts nu 
I" I Hel.ln,bora:' hlmn. 

I det jM mf&telsevi. varma Aten 
mötte den sven8ka trion oeh III. 

Indra \!!I~nd.ka belÖkare n"'ta~ 
IdelIIlada cw:h vilkornnande minni 
skor. Spolen hade fÖ~IIAtts Iv en 
enorm propaglndl I1=nOm or,lInl .. -
UonlkClmml~n. Clrdför.nde kron 
prln. Konmntlns flInorII. Mangmil
jClniren GeorglCl' Averoff hade done
rit en ,lCIr ,umml peng.r Ull a tt re
murera Aten. anUka ltadlCln av vit 
m.rmor. BYIget bl"" nistan dubbelt 
ddyrtsom berl kn.t. 

Den okände greken 
vann maratonloppet 

Stadion rymde !]g 000 lIkAd,re oeh 
Innerplanen vit bara 33,M meter 
broed men elt ·stadion~ linat. d .. t viI! 
sia;a1711J m~ter precis som i .nUken 

I antiken spran, de nakna I6pf.rn~ 
Inte genom kurvor utan i ftillet fram 
oeh iter Iiings .. mma bana. Därför 
förekom Inga kurvor I modern be
mlrkeh.e I .ntik," •• tadlon oeh kur
..... rll. I Aten 181K'1 bl"" ""kai m)"'ket 
tvll .. nir löparna, nll med klider pA 
skulle Sprinlla runt. De fick nlista'; 
mnn. i de tvir.",ingam •. 

Svenskarna triffade lven Johan 
Bergm.n. Han blev .ten ... ~en av 

Sverig" friimsta oeh popullirute ex
perter '" ,"tikens hlslCl.J .. 1898 .r
betade han vid tysk. arkeololliJka 
Institutet I s tan. 

flir Sjöberg oeh major Bakk v.r 
han intressant dirfö • • tt han pA elilet 
lnlti •. tiv anmilt siC till tivll",arna I 
slmnlllg ~om skulle ,I trAn en blot i 
Piraeus' hemn. 8eT,man tillhörde 
undeT studietiden IJpp$IIla slmsills
kap. virlden. IId~ 110m fylld .. 100 ir 
le~. 

Men nilr h.n senare flek hli .. att 
Jun hans lIt...,n ... simhCIPP oeh lin"'
dykning inte Uvlle kCllllma med droc 
hin sla:u· 

Spelen skulle Invigas mbKI.gen 
den S april enliCt vAr ,rqori.nst.1 
kalender vilket var den 2S .... rs. tllll
ka G.-kl.nds n.tionald... "nliet 
vinll.ndets julianskl Uderiknine. 
Del dg ut att bli regn. 

Efter I!!ncl! hölls re Deum. tack"'
•• Io"1l"d~in.t, l Aten. domkyrk. 
va~fter kunll Georg oeh hans hCIV for 
genClm de ferutimda,alClrn a lill!.lv
HlIg.pl.lSen dit de anllnde precis 
kl""kan 15.30. KrClnprlns Konstantin 
i spetsen för orllanisatlonskom· 
milll'R tolemotdem. 

K ronprinsen höll ell kClrt lal och 
kungen förklarade de rörsta 

olympIsh spelen I mGdern Ud öpp
n.de. Ingen eld lind ..... Den infördes 
fOrsl vid OS i Antwerpen 11128. De fem 
nngarna blev officiell .ymbollllOB. 

Rak 1 ryWn och med den kr.ftl
_ ,I. hakan pekande uUt ""h de 

bOjcho mustal<:he.n. uppAt ma.""he
rade Henrik Sj6bol'rcllln,a vita bo
muU .• bylo:CII" oeh tjgck. fCltbollntrum_ 
pOr. H.". vlckr. ligan lIPInade ut 
!Iver den hl'lCIriska ~nan cw:h publi
ken. En bit IrAn honom eick majoren. 

Red.n forsta dagen fick Sjöberg 
v.ra med. Först löpning 100 meter. 
Thoma. Burke. USA. Vit den .. nde 
10m tlllimpade lA k.llad liUade 
start, alll.5' pi all. lyra u,..e"r som I 
d.,. De M"a startade sUende med 
'rmarM hlngande lite framför alg. 
Burke Vann tredje fÖrSÖkshe.tet pi 
12 .. kunder bl.nkt (molav.rande ...... 
.ull.&t etter OS I Moakv. IDlIO: 10.25 
sekunder) med Iysken Friq HClft
mann 10m tvuoeh Sjöbel1llOm trea. 
Sven.ken var dirmed u~lllIen ty' 
bara de tvi fD"la i YITj. "".t,lek till 
tin.Len I denna vann Burk .. An)'O pli 
12,0 med Hoffman lIOI\'I tv&&. 

SIImma dag niJlde Sjöber. lvet! 
upp I dIskus. Han klll6de .kivat! 
höet upp mot den mol"irA himlen 
men kClm bar. !ju. och tick Inget 
I'HUllat nCltera" 

D iSkliSklllnlflCen vanns av 
amerikan'ke .tudenlftl vid 

PrifK'elClns unIVe rsitet Robert Gli'
~tt H.n hade IJ'lut med en ,kiva 
"'"' vigde ungeri. nio kilo ac:h näs
tan lell upp tanken pI.tt nilJ. upp 
eftenom han Inle k"nnat Ii .. ' la: 
tekniken. Men nullek han en dipu.s 
pi bar. tvi kilCl " h.n s\ot till oeh 
noterade 2U:. meter (l1li.114). Olaku
sen fin". IIl.5lilld I Dill.n Gymn.
slvm i Prineetan. Aven nu viceT en 
dlsku. tYA kilo. 

H.n vann, kull cw:ksA; 11.22 me\1l!. 
(21.35).llincdhClPP blev h.n tvu cw:h 
I höjd kom han pådelad .ndraplatJ. 

PA tlsd.,1en atod inte m~ket; Sve. 
riRe Om Invlgninl1=n oeh Sjöber81ln
ut.ser. Däremot förekom en rl lt 16nll 
artlkel om 411 r~mArlga Allmlinn. 
Idrotllrklubben (AIK) halt ett .nll"
nimtnmkvlmhemm •. 

Sjöberg hnp.pade lingd p6 tlsda
,.... troll,en 5.80 meter oeh kom p.A 
.jätte pl.ta. Secr .... n Ellery H C1 .. k. 
USA, hoppade 8.35 meter 18.54). 

Olympiska hymnen.. med telIt Iv 
KosUs Palamas, framfÖrdes .v en O 
jitteorkeste. med .to. kllr d1ril1=.ad nMl"",n Vlr frid .. för Sjöberg 
.v 1JIyeke1.5 kompositör Sp)'t'ldon Sa- men pi loDdacen hade h", 
m .. ". F'6n oeh med lDeO.tpeta.lter hopp &wr hk ett I)'I\\tIUtlk"lds
den melGdin vid InvignIngar oeh av. kep. Sjöbe" vi.lle h. hi1Jten nka hli, 
slutning ... men lIndermin,. Ir .. fter 10m hemma mflll del fÖfYli«ndH ho-
1396 brukJde IAtarn.variera. nom. Ha". hOPPC.vin,g!<n lJI_rinc 

Klockan IS.OO ljöcI fanf.re. 10m ,I Sve"'" 6do; vi veta attStrtndberi: 
, ,,,,rt drunknade I slCl ...... nde Jubet- Idttutte lin_ balloII(I Pans. 

kos ..... kClm tv ... fore en uncrare. U 
pel"lO .... r I".de atan.aL 

Ett .,.,rhl\rt Jubel ""h I.rm bröt UI 
~r den brok.i.g. sprlnrtyUda sta
dion. <iver hela Aten och ~r hela 
GrekiJI.nd oeh i .n. sina iterat!ende 
d.gar rlCk Loui. bo IIr.tts I .taden 
M.rathon oeh fl .ina . kor c'alls 
h",d.ydda. 

Sjöberg oeh Baleu promene.1de 
ibl.nd runt oeh tittade pi andr. liv
li~gar. Funktlonirer • .,. ~rllllt, 
'lindlgt ldidda 1 sina höga bl.nka 
av.rta hattar oeh kniUnga .svarta 
rockar. 

Tysken Karl Schuminn Vann 
brottningen •• merlk ....... Burke V.nn 
löpning 400 meter", 54.2 sekunder 
(44.80). den okände .u.sIJ'.Uenske I IU 
denten Edwin f1uk. som tivlade för 
london AC. vann 800 meter pi 2 I 1 
(1.45,4). oeh .... ncr~n Alfred H.,jo:< 
YlI;"n "mnina 1.200 mete. pa 11.22.2 
m,nuter (fö~ltommer Inte I OS tedan 
dess) ~h simning 100 meter p6 1.2l.2 
minut (0.50.4). Crawl vU innll inle 
upphnnet ... Idmmarna .nvinde 
tI\Idgeon. del vill siga aidslm. 

I bland la tivlinpJedningen un ni_ 
ron gren. titt cempel 100 meter 

.imning:!"CIf' sjömin. 'J'roe greker stili
deuppda •. 

Men i allmin idrott, .. Ile. (rfidrott, 
försökte m.n otrikt hIIl.sig till d .. 12 
utlysta lI~narn.löpnlngIOO.400. aoo 
oeh 1.500 me\.tr. maralCln ""h 100 me
t.lr hkk. höjd -o linp-. trutttt.- uch 
stavhopp. disku.s och kul •. Nia av.g~_ 
n.~a vanns av amerikaner. A ... n 
cykhng. fiktning ""h tennis rd~kom 

PA sönd .... n bjöds alla deltag.m;' 
pi lunch kloek.n 1I.30-1~.30 p6 11Clt
tel K.u ngen oeh kronprinHn YlIr dir 
~en. ,nte deras semaler som enligt 
Udn'ng8 rnM var 0pILSSli,la. 

SvelUlktr;nn tClr hem och Sjober,l 
kas~~e sig !!ve. s;n. medl,,;nlludler 
""h \.ävlade till sfg ytterliglIre medel . 
jer .tt hänga p6 Umnutiklr6j.n. 

IB\l7. samma Ar 10m NilJi Su-ind_ 
berg. ett Ar försenad. Intll",n kom l 
väg i sin Nordpolsballong och Om
kom. blev Sjoberll svensk mi'tare i 
spjut sammanll.(l1 höger oeh vlnJter 
~.nd med GO.IH meter. Men h.n var 
Inte m~ I Olympisk;' spelen i Pari. 
1Il00 d.r ~ ~nskar delq I det 
...... ende sven.sk-dansk. d .... -
k.mpslqeL 

18118 ~krev. Sjöberg in vid Uppsal. 
~nlvel"S,tet oc:.h blev Stockholms n •• 
ti.ans klubbm.sta~. Han blev likare 
vid rekrytskolan i SkiiYde och vid 
Hallands bataljon oeh funpr&de 
l~n. so~ provinsialläk .... H.n IÖk
te SIg till flottan oeh hemnade I 
Karlskrona. 

rop nlir de t.livlande tqade in i __ PI froed.., hade SJ6boI'ra: höjd· 
dlon hllsande den grekisk. kllnCaf.- lE: oeh klarade l.eo meter vil ket 
miljen oeh den intern.atiClneUa pvbl,- II ven Ijirdeplaeen .... lnte en tredJe 
ken. Men Yiftade med flauor. vimp- m lelaktl,(l!.. pbt.b I Bakks rel'nlt 
Iu oeh halmh.ttar. hUTTade. atod I frin spelen. Amerik.nen Ellery H 
p.kt, kramad .... oeh .ri" Hlr be- Clark vann,,*, IAI mete.(US) roljd. 
hövde ingen lingre klona Ii I galen av l.nd'minnen James B CClnnolJy 

~~;;:!.t~.n eUer hon Vit intt<!.",.ad oel~~Ga;" kClmmit tre. 

13 nationer ställde upp repre.enle- hade han Inte fitt bron.smed.1J ty pi 
tade lY sammanlagt 311 miin ur .11. den tiden be$lod flinta priset i en 
ymhilloJtluser. Deltagarantalet VIT Iltvermed.lj plu, en olivkvist frAn 
inte begränsat oeh mln,a .nmilde den hellCI lunden Alti. i Olymp.a dir 
i lg efterhand pA livhngsplat.sen da unpru,..h,a .ntlka spetn höl ... 
G~kl.nd ",raderade med 230 m.n. Andr.priset Vit en bronsmed.lj plus 
bland .nnat I!IO-HIO skyttar. Tysk. ,n laJIerkvllt. 

I /!,Ji I~ for han till Lund oeh dir
,~rln_ oyer till Marientysl utanflir 

Helsmllor 1 Danmark. Dir fjo,k den en 
gang'" 5pin.rtllll lInlle likaren .. n 

hjirtatwk och dog tisdagen den I 
sugu.rtl. 

land hade 19 man, Frankrike 14. USA T 
14 AuslJ'.lien 1 Bulgarien I Chile I Ivllng.rnu ",rad nummer. ma-
Sk,rbritannien • 8 UnRern' e Lina' r.ton. nmkrfnll 40 kilometer. 
Danmark kom med. tre man VlI~av lin. avverkad!" ,.mml d.g och VllnM av 
Vigg" Jllnsen. ,kulle komma att bli den krafU,. oUnde grekiske lenur
etta och ~h I tyn.(ldlyftnln betaren Sptrldon Loul. pA 2.5II~l.Im
tvhnn, . • espektiveenarmslyft. I· ~ •• (2.11,1)3). H.n var 1.13 mln~ter 

fore lin la,d.man CharUaClo Vu,I,-

'J'roe dagar :len.re bek.ätl.ade en 
tidningsnotis dödsf,llet ""h sa att 
SJObergSÖrjde. av sin mor född Kolt. 
hoft""h sin bror. skorstensfejltmb
ta..., i AdQlI Fredrik i Stockholm. 

Men inte en rad om .tt han vervir 
förste olympier. Inte en • • 11 han vlr 
idrottsmIIn. 

Klllor: IdrotUhlstorikern TII~ 
Wldlllnd och ti ld t<! tidf\lng.r. 

NöU TOll UD 

- •• 
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SVERlGES ÄLDSTA MEDLEMSBLAD 

UTDELAS GRATIS TILL FOAENINGENS MEDLEMMAR 

Lennart Pree 
Skebokvarnsviigen 136 
124 34 Bandhagen 

Nästan hela sty~e lsen samlad pa en och samma bild 
ut""nfa~ "Chateau rn~evall" pd Alholma~na . 

STYRELSENS VARUTFÄRD. 
Elle~ hu~ man firar en pigg 95 aring_ 
Tisdagen den 18 juni samlades styrel sen , vid 
kungens brygga nedanför Stockholms slott. Vi 
steg ombo~d på tvenne batar och lättade a nkar 
fö~ att ta oss till Lennart Ingevalls som~ar-
ställ e på Alholmarna. Båttu~en gick genom Dju~gards
brunnskanalen och vidare längs med stora fdrleden 
mot Värmdö. Vädret var fantastiskt vilket borgade för 
att kvällen skulle bli lyckad. När v i kom i ldnd pa ön 
väntade en mycket hård och rafflande S kamp 
där samtliga fick visa ~ig på styva linan i de 
g renar som bjöds. Bollkastning i brevlada. pil
kastning, spikSlagning, Ölburksstapling samt 
att gissa r~tt antal spikar i sluten kartong visade 
sig Vdra lika krävande som tiokampen som idr otts
sektionen arranQerar - så det var inte utan att man 
kände sig utmdttad när Sylvia meddelade att lekarna 
skul le a vbrytas fö~ mat och dryck. 
Sill med tl11behö~. fciljt av nygrillat kött stillade 
hungern på ett mycket angenämnt sät t - heder at kocken . 
Efter kaffet så förättades prisutdelningen där Nisse 
Naumburg kammade hem första priset tätt följd dV Gör an 
Ingevdll, Thom""s Gr an lund, Bobby Json Lind och Hasse 
Helander. Hedersomnämnande till Torsten Ah lqvist som 
lyckades med bedriften att stapla 14 burkar. 
När solen sen fö~svunnit helt var det dags att styra 
kosan mot StOckholm igen efter en mycket trevlig kväl l . 
Styrelsen vill mRd detta tacka för den gästfrihet som 
ordförande Lenna~t Ingevall bjöd pa och vi hoppas att få 
komma ti llbaka. (varför inte ti Il 100 års jubi leet?) 

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



ST OC KHO L M S AMAT ö R FÖRE N i NGS M E DLEM SBLAD 

Nils F~im.n bO .~ - en ~v V~~~ mest ~ktjva 
medlemmar - 1,.amförallt pi~tpl5kjutnln9 d~r 
Ni l s varit förening.mästare många ar - aktiv 
i drott.milln i tiokamp, orienter inO;j och slo:id
löpninQ - gev« .... kytt . Ni15 har .. ven varit 
ansvarig för idrott samt pistol sektionen och 
var under ... en 1978- 8 1 o r dförande 
fören i ngen, 
Pappa Harry blev medlem i fö reninge n 
J.nu.,,.-! 1909" Nils har under de senaste 
decennierna sett till .tt namnet Friman 
figurerat i otilligil prislistor och den 
uppmjrk •• mma I •• aren av våra medlemsblads 
alla prislistor •• r ock •• att KG. Krister 
och Birg i tta .ilr in tresserade .II'" .att 
fort.ätt. en aktiv och framgångs r ik familje
tradition i va .. förening_ 

Er ic Th o r 7~ .6or . jubl ler"r I .6or den 2~ 
•• pt e mb e r. Eric jr en "V för.ningens id"9 
led .. nde profi l er. 
Er ic b l ev r.dan 1~~7 vic. k l ubbmästar e och 
har sedan 1 9~9 v .. r it h e lt .nsv.rig fö .. 
fö .. p l agn "d och t"lv.el kr ing va ....... möten . 
No .. m. l t t .... pp"" m .. n n.d sin ver ks .. mmhet vid 
mog.n .6o l d ... - Inte Eric, h .. n accel e rerar och 
ilir ,..u en sto .. drivkr aft I s t y .. el.ea .. betet 
och f ör för.ningens f .... mt id . Nu vice 
ordfbr"nde och .n ovilrderl ig In.lgge i 
jubil.umsskrift.n (100 a .. 1990) med .in" 
mi nn.n .. II tSedAn bÖ" j .. n .v " O-t .. 1 et som 
myck.t "ktlv gevärsskytt . P. senare .... gnar 
.1g Eric mest ~t pistolskytte och medlems
vä .. vning . H .. n har V.rlt föreningens storste 
l ottför.ilj . .. . I decennier. 

St.n Ah r b.r g 7~ . .. den 2~ ok t ober. 
St.n ... för os. Am.tö ..... mest kind för Sitt 
kort., explo.iva .p.instiga sprlnter.teg p .. 
kolstybben - .ik ... högerh.nd med pistol 
naven och att gillllla mä.t ..... tal , ter sitter i. 
hck vi ... ,..n",rligen e .. f.r. da Sten eft.r 
n"gr ..... fr.nv .... o dök upp pa K_kn äs förra 
.6or.t. och ul.", f Ii".,n I ng!Omli .. t"re, 74 ilr gillmmill). 
AlliII minn. vi fl .... årsmöten d .. Sten lIIitt i 
d ...... t.n .ff.ktf ul l t dyker upp I full 
offic .... mund ... lng som tj.n.tg ör"nde chef för 
h .d . .. . v.k t .n vid Kungl . Slottet och bver-
lämn... .In. .känkt. h.derspris och gåva .. 
ti ll föreni ngen. Succ," 

Det t .. v ... e t t ."p l oc k .. v 
Am. t öre.. .ir 1985 som 
föreningen vi l l g .. . t u ler. 

n ågr" j u bl l .r.nde 
j.9 och Amatö .. -
såh il .. l it. ex t .. . . 

NY A MEDLEMMAR 

t •• t:lö~e jubilarer".:. 

Föl j and e h.r Inv"lt. som ~l.~lIIar 1 f ö .. enlngwn vid 
o"dinari. 5tyr . l s.s .. ~ .. ntr äd., 1 98~-08-2 1 . 
Yositaka Yu kawa, Christin Malmqvist, Tina St"Ö~Vr9 
och Ove Nilsson. Vi hälS .. " de. vä l kom.na i fö r eningen. 

~r . Lo; Th .... r CA'h Sten lihrbo>rg 

STOCKHOLMS AMATÖR FöRENiNGS MEDLEMSBLAD 

Bans~ttet är nu till ända och även denna säsong har varit 
mycket framg~ngsrik för föreningen. VArt I :a-lag vann över
lägset div.ll och 2:a-laget blev lika överlägsen segrare i 
div.IV, varför det blir uppflyttning till resp. högre divi
sioner . Amatörerna vann för 3:e iret i följd tävlingen om 
Skuggans Pokal. Vid förbundsmästerskapet ; liggande belade 
Amatör de 2 första platserna med Bobby som segrare, I poäng 
bättre än Per Naumburg. Således Ater en mäkta imponerande 
insats av vår oldtimer. P-H Naumburg var förhindrad delta
ga, vilket klart visar vi l ken fin topp vi har i fören i ngen. 
Vid förbundets andra mästerskap, vid vilket ställningsskyt
te ingår, hade P-H och Bobby en hird match med Tibbl in frin 
Central, i vi l ken den sistnämnde utgic k med segern. 
Vid de nyligen avhillna svenska mästerskapen representera
des föreningen av flera skyttar, av vi l ka det gick bäst för 
P-H och Bobby, utan att någon av dem kunde gA till final. 
Dock bidrog dessa jämte övriga Amatörer till att Stockholms 
Stadslag fick en hedrande 7:e plats i lagtävlingen. 
Föreningsmästerskapet avlöpte den 31/8 med 11 s~ttar pi 
plats . Resultaten var över lag väldigt bra, vilket var en 
fördel i det att vi samtidigt utkämpade en lagmatch mot Kvi
berg,Göteborg. Resultatet av denna match blir klar i slutet 
av september, då Kv iberga rna haft si n IIIOtsva rande täv li ng. 
Kästerskapet resulterade i ett par sensationer, i det att 
Bobby med nöd klarade en finalplats (Bobbys förklaring -
"kräftging") och att Per N. blev utslagen i kvalificeringen. 
Detta miste vara första gången på itskilliga decennier som 
Per inte återfinns i finalen. lennart I. var annars dagens 
wdark horse" och 13g 2:a före finalen men föll tillbaka i 
ställningsserierna. 

Jocke Cederbr<int b l i ckl .,.. mot hOlijre Illa I. 

Folke Fagrel1 - 11/6-85 Vpr. 12 - 21/5-85 
I. lennart I ngeva 11 118 p . 1. 80bby J: son l i ndh 181 p. 
2. Per Naumburg 
3. Nils Naumburg 
4. Göran Ingevall 
5. H V Johansson 

Vpr. 12 - 3/9-85 
l. Johan Cederbrant 
2. lennart Ingevall 
3. Göran Ingevall 

113 
111 " 
9J " 
9J 

126 p. 
119 " 
96 " 

1. Hans Melander "5 " 
J. Göran lngeva 11 148 
4. Johan Cederbrant 141 " 
5. lennart Pree 136 " 
6. H V Johansson 110 " 

l:a Trå"ningstävling 23/ 4-85 
l. lennart Ingevall 136 p. 
2. Bobby J:son lindh 134 " 
3. Johan Cederbrant 107 H 

4. H V Johansson 55 M 

2:a Träningstävling 7(5-85 
I . BObby J :son l indh 
2. lennart Ingevall 
3. Hans Melander 
4. H V Johansson 
5. Johan Cederbrant 
6 . Nils Naumburg 
7. Göran I ngeva 11 

133 p. 
131 
129 " 
126 
119 
115 
112 " 

3:e Träningstävling 11/6-85 
1. Bobby J:son lindh 137 p. 
1. Hans Helander 115 " 
J. Göran l ngeva 11 118 " 
4. Johan Cederbrant 116 " 
5. lennart Pree 114 " 
•• H Y Johansson 105 ., 

4:e Träningstävling 20/8-85 
l. Bobby J:son lindh 
2. Göran Ingevall 
J. lennart Ingevall 
4. Hans Helander 

liertll Itonrmarks IIIlnne 
I. Bobby J:son lindh 
2. lennart Ingevall 
3. Hans Helander 
4. Göran Ingevall 

l:a Stå-tävling 23/4-85 
1. lennart Ingevall 
2. Bobby J:son lindh 
3. H V Johansson 
4. Johan Cederbrant 

2:a Stå-tävling 7/5-85 
l. Bobby J: son lindh 
2. Hans Helander 
3. Nils Naumburg 
4. lennart Ingevall 
5. H V Johansson 
6. Göran Ingevall 
7. Johan Cederbrant 

3:e StA-tävling 11/6-85 
1. Bobby J:soo lindh ,. lians Helander 
J. Johan Cederbrant 
4. H V Johansson 
5. lenna rt Pree 

•• Göran Ingevall 

135 p. 
134 " 
131 
119 

ZU/8-85 
318 p. 
302 " 
187 
175 

70 p. 
56 ,. 
45 " 
16 " 

72 p. 
69 " 
.8 " 
'4 
48 " 

"" 11 

73 p. 
.7 ., 
55 
18 ,. 

, -------
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B66 
B56 
B 5 

B • 

B 3 
B , 

Arspr1.sskjutning' - gevär· - 31/8 -85 

A B C B+C 5knä SsU Sa _ Ha""""" 9S '36 74 210 
Nils Friman BO '19 67 '86 
P-HNaIJTtlurg' " 13B BB 226+44+38 308 P 
a:tlby J: SO"I L1ndh 90 130 84 214+46+41 301 P 

u.nnart ""'" " 12B Bl 209 
Lennart lngevall " 13. 90 224+42+27 293 P 
attan Inqevall 90 13' BO 214+39+25 278 
carl NaUlblrg " '38 B2 220+42+26 288 P 
Nils NaUlilurg 95 13' " 220+44+37 301 p 
Hons Me1ander " 120 B7 207 
Jct\an cederbrant B7 117 65 '82 
Am::. RUfat " 

MIlsterskal2 

Segr~ P-HNaI.l!burg J08 p 
2:a ~ J:son L1ndh 301 P 
3 : 1I. Nils~ 301 P 
4 :a 

Lonnart """""" 
293 P 

5:11 Carl NalSltlurg 2BB P 
6:a 

""'" """""" 278 P 

KVI'9ERG 

P-H_ 138 P Inge", ... r Joh ... n~\Oon ". 
Carl Kalllblrq 138 P AH Joh ... nsson m -- 136 P B~gt J ... kobsson '" u.nnart """",,il 134 P ArV i d Tnynell ,,, 
""'" """""" 134 P Giuseppe Boschetti ", 
Nils KaI.lttJurl:l 131 P TrYQve Johansson m 
Bc:tlby J : son L1ndh 130 P Bertil Joh.ansson m 
Lonnart ""'" 128 P Bengt Nyl und m 
""" Mol"""" 120 P LeH Hi l .. erl;son ". 
Nils Friroan 11!..E H .... bert. J ... kobsson "" 

Lagpol!ng 1.308 laQpoänQ 1305 

VI f.lr I yft.a på hatten och gr atuler a. För 
först.. QanQen sedan 1961 sa lyckas vi 51. 
vara vänn~ från GöteborQ . Fran laQet s~ 
d.ltOQ 1961 fanns fran Amatörs sida bara 
Per N.umburQ ",edan Kviberg hade bade Bertil 
Joh.ns.on och He .. be .. t Ja~obsson .. ed. Notab.lt. .r att. Bertil Johansson hade ~amma r.sult.t. i 
År SOM 19b1 . 

RIKS SKöLD EN _.- Riksskölden 

1. P- H Nalmlburg ,gO p. 
2. Bobby J;son Lindh 189 • 
3. Carl NalJ!lbur9 '8' 
•• Hans Me lander '87 
5. Nils NOllllburg 185 
•• lennart Ingevall ' 8' 
7. Göran Ingevall '82 
8. lenna rt Pree 180 ,. Johan Cederbrant 179 

------- ---

, , , , 
p , , , , , 

SvD I:, Träning 14(5-85 

1. Bobby J:son lindh 
2. lennart Ingevall 
3. P-H Naumbvrg 
4. Per Naumburg 
5. Göran Ingevall 
6. Johan Cederbrant 

237 p. 
236 • 
236 
235 
226 
187 

SvD 2:a Träning 28/5-85 
l. Bobby J :son L indh 236 p. 

234 • 
234 
230 
lO. 

2. lenna r t Pree 
J. Hannu Koha 
4. lennart Ingeva11 
S. Johan Cederbrant 

SvD - Kuvudtävling 

,. lennart Pree 
2. Bobby J:son lindh 
J. P-H N1UIIlbufg 
4. Nils Naumburg 
5. lennart Ingevall 
6. Per Nal.lllbufg 
7. Hannu Koho 
8. Göran Ingevall 
9. Carl NOYllburg 

10. Johan Cederbrant 
II. Kartin Ahlquist 

Fältskltte-aktuell t 

Fältskjutning nr 4 

237 p. 
237 • 
237 
236 
235 
233 
232 • 
229 ". 216 
214 

3(3-85 Mästerskap 

1. Carl Naurnburg 24 • 12 36 tr 
2. P-H Naumburg 22 • 12 34 
3. Hannu Koho 18 • 16 .. 34 

•• Hans Melander 21 • 12 33 
5. lennart Pree 16 • 13 29 

•• Per Nal.lllburg 15 • 
7. Ni l s Natlllburg 14 • 

12 27 
10 24 • 

B. Hartin Ahl quist 12 • 12 

Ställningen efter 4 ~ (av 7) 

Div I 

l. BI"OImIiI I ." " 8 ,. 
2. Skarp 6 l 437 8 • 
3. Nnatör I '" 5 • 

Oh 2 

I. Skarp 3 . " tr .8 p . 

5. Matör 2 292 2 • 

.. 
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Pistols.ktionen har under aret anordnat nio 
skjuttillfillen , fem p~ v .... n och fyra p Å 
höst.n. Utöver dessa kommer d.n 12 Oktob.r 
.tt anordnas var arliga pistolfiltskJutning. 
da vi hoppas pa ett, av a",atörer, stort 
deltagande . 
Arets hittillsvarande skJutnlng"r har 
glijdjande nog samlat sa",,,,anlagt 92 s l y ttar. 
FolJande skjutningar har forevar jt och 
redovisa s h~rm~d. 

Arspri •• kjutning lQ85-06-03 

Eft.r grundo",gang~n, som t.lll d.lt_garantal 
f~r anses Vara rekord, hade sju skyttar 
kvallfi~erat sig t.ill final. Skyttarna v.r 
Nils, Joakim, Bobby, Lennart P, Marhn, Rolf 
och Nils Jlr. Finalen utvecklad •• Ig till .n 
r_ffi and. duell mellan Nils och Joakim. 
tillslut. kunde dock Joakim hylla. som 
segrare efter goda 44 po.ng i den avslutande 
s.rlen. 

Joak; m Bruun 
Nils Friman 
Lennart. Pree 
Bobby J : son Lindh 
Martin Ahlquist 
Rolf lng",va11 
Nil S Naumurg 5:r 

258 poänQ 
256 poäng 
2S:S po.iong 
250 po.ling 
247 po.ionQ 
242 poing 
237 poing 

Ar. ts upplaga av denna mv~ket popu) ara 
t.ävling genomfarde6 pa ett SOligt Kaknls. 
DwltaQar_nt .. let var 24 skytta, I,V vilkil fyr .. 
ej kom fr .. n Amatör . 

~1:I:l.!a!!~ 

Rune Lindblom Central '" poang 
Joakl m Bruun AIIoatör m 
L.nn .. rt Pre. ''" Nil. Fr i lJliiln >32 
K. G. P.ttersson Borg_n '" Mart.ln Ahlquist Amatör >30 
Rolf Ingevall >30 
LennAr t Ri~kll\an Cent.ral >24 
Bobby J.son Lindh A"'Atör ". L.nnArt IngevAll "B 
St.en AhrberQ ",. 
Eric Thor '0' 
Thor6t.en AhlQulst '0' 
Roger Hallberg .B 

K.G. Frl",an Am_tör ., Po.iong 
Chrlstin Malmquist ., 
Urban Ni l 6son .2 
Vosltaka Yukawa B' 
Tina Strömberg BO 
Am, Ri faat " O~. Nits60n '" Kerst.in Malmquist " N1i s Larsson Central 3. 

KANONEN t.,." m.d loth.'lls hH.lp hem ov "", 
Ri f aat. 

V. lfyllda skjutlag 
Erik, Roger , Ur ban, M ... rtln, Ove , TinA, Sten och 
Tor s ten väntar på eldtillstand . 

Joakim, Yoshitaka, Lennart, Lennart, Jock_, Carl, 
v.ntar pa att Tors ten ska f. I gang skjutandet. 

. . - -"--_."'-"'----. 
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Pistolp.-t ........ 1991 , vandri'ngspris 67. 

Om detta vandringspris skjuts sex g.ng"" pe .. 
.... av d ••• a skjutninga .. far skytten rikna 
sina tre bÄ.t ... esultat. 
Hi .. folje .. nu .... ultatet av a .. ets om..,."..,. 

1.M.rtin Ahlquist 
2.Nils Fr-fman 
3 . Jo.ki III Bruun 
4 . U,..b." Nll •• on 
5 . Erlc Thor 
o . A",,. Rlf •• t 

D ••• utom h a.. 11 
Skjutningar . lle .. 

m 
3.3 
3.' 
299 
294 
202 

poin9. :5 
4 
3 
2 

poling 

tv. 

R •• ultatet innebir att .t~l lni ngen efter 
.... t. skjutning ar. 

Ni l. Friman 
Lennart Pr •• 
I't ... tin Ahlqul s t 
Joakim S'-uun 
Roi f In",."' . 11 
Thor.tan Ahlquist 

NII. F r iman 
Joakim Bruun 
Martin Ahlquist 
Lennart Pr •• 
Thor.ten Ahlquist 
Roi flngaval1 

Ptstolpokalen 

19 poäng 

'" ,. 
9 , , 

14 poing 

" • 
7 , 
5 

Plstolpokalan tOQs iven i 
F.-Iman t h a .. d match med 
1074 p oing mot 10:59 poing. 

.a..- nem 
Ma..-ti n 

.. v Ni l s 
Anlqui s t, 

Dett.. v .. ..- ..-es ut .. t .n f..-an 
v.il l mött p. f.ill tskjutningen 

pistolsI1ktionen, 
den 12 oktober-. 

M .. r-tin Anlqu1st Tnor s ten Anl qU I .t 

ytt.r-lig .. ..-. damer p a start linj en 
Anki, S i gn .. , Christ!n , Kerstin med make, 
NI •• e, Rol f Bobby o c h J on an fullbordar det 
t .. edJe ' kjut l aget. 

----_. _.-

K .. nongenera l e n Torsten Anlqv i st fö .. . ra .. 
Jo~ki~ Bruun priset fö .. d~gens b~st~ 
Aeatörp .. estation. 

C .... l RUljjhelme..-

IM MEMORIM 

En .. v fö .. enlngen. äld.ta medlemma .. 92 ar den 

7 juli ha .. lämn .. t dett .. jo .. disk ... 

Med C .. ..-l 

Han blev aktiv medlem redan 1911 m. a.O. ,," 

RUljjh.ime.. va .. aktiv skyt t och ve .. ksam Inolll 

• ty..-elsen .om vie. skjutchef. 

Sina .i.ta ... tillb"lngade han i SenwI1iz. 

Stockho l ms Amatö.. FOr.ning b..-ingar c .... I 

Lunna .. t Ingev .. l ) 

• 
STOCKHO LMS AMATÖR FÖRENINGS MED LEMSBLAD 

Rappo~t f~6n f~lldrottssek tlonen - . -- ---- - - - -------------- 

Sektionen ho~ under 6~c t hOf t 

Gurt Hol lilian ordf 

Silen o Nil sson II o~df 

n" Toblosson ledalllOt 

Lor. Lerllert leda~ot 

Arets f!l~O tö..,llng.dagar 1'101' nu allll.rkats 

0<:1'1 III f6r konstatera att körntruppen Ii..,e n 

I 6~ stöllde upp. N6gra n!l0 'rlls<:l'Io anslken 

kunde III do<:k Inte sik ta. 

VI hade tur ed ..,lidret adl BosOns, ~edan tld l-

gare, so!l fina banor hor !jtter l lgare fOrbllHrats 

eed flno kostbanor. 

II I saknade n6gro 011 de gamla . lIkra nalllnen) de t kan 

11111 Inte 1101'0 ..,6ra rantastlska resultat _ skrlimt 

111119 Lasse L , El obb!j 0<:1'1 Lennart P ? 

Jnftlr IIÖsta 61'S tIllIII ngaI' tllnker III 1 styr'l"n 

personl igen kontaHa 0 1 10 frIidrottare aeh 'k!jHar 

_ ..,1 tror kon pM!stera ett IlIngdhopp oeh lite t III . 

ko. t III ElastIn och ftlr5tHr. Olllrtrll ffa era go.la note-

ringar. 

DusutOll .er ..,1 glIr na att ni rör5tHr.er detronisera: 

•••••••••••••••••••••••••••• 
• STEN F BERGlUND • 
• ••••••••••••••••••••••••••• 
_ nll fel' andra 6ret I rod II lnner tO-kalifen. 

Han III' faktiskt en B-oldboys. 

Hons potingsumr.lo 1 61' 1101' blittre lin f ÖI'~a 6ret, Olle r-

t~litta det 01:1 ni kon. 

För ÖII~19t noterar III att NILS FRIIo4AN po!lbtlr Jat .I na 

n!ja 20.000 pOling. Oe1 bll ~ splinnand" att följa l'Ion. 

Illdare IIlIent!jr. 

En annan Intressant Sak de nllr_s t e 6ren ör ..,em soe 

.1:0 II b II ntisto lilan so. kOfll:llc r upp t III 20.000. 

Det ör ett koppe l 011 Id~ottare see ligger M ilon 

14 .000-16.000 poCi"9 n!Sll llgen Lasse L, Qurt H, Ake T 

0<:1'1 S..,en N. 

Arets toppar 

Sten F Be~glund 3348 poling 

Silen G Ni lsson 2912 

Fred nerst~ts. Ull 

ake TotIlasson 211:6 

Th~a. Gronlund 1807 (8 grenar) 

NII. FrlJlHln '" 
'" (Knatte) 

Tabe II t oppen 

Shn al'lrbetog 11973 

Glll r t Hall.:ln lnU 

Erik Westen 16077 

Lane LeNert 15707 

B Ltiwenl'llel. 15580 

• Löwenhtele ll1U 

SVen O NI lsson 14'06 

Ik. TotI l asJOn 14210 

Fl'ild Der.tM:III 11429 

..... ~-. 
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STOCKHOLMS AMATÖR FÖ R ENINGS M EDLEMSBLAD 

"Hj"~ntruppen" i styr .. l ... e" fÖ"evi~ad. 
Bobb'. Eri k, Göran, Johan och Lennart s er fram 
emot e tt Qott s lut p~ 1985 o c h hoppa!li att vi gör 
lika bra prestationer pa banan 19Gb. Samt att 
VI gör allt vi kan för att värva nya medlemmar . 

o 

***. 

* ••• _ ..... 
- Men herregud, 
Olsson, det at fjär_ 
de gången den här 
månaden som ni 
kommer och begär 
påökt. - Ja, men 
chefen, min rTU 
kräver så myeket 
pengar. _ Hnn, 
t6l'$jag frAga till 
vad' - Ja, ni kan
ske, men ini"jag .. _ 

Arsmöte 
ARSMOTE 

11.1.5 lid< ~t -.I e. ",klo",· 

....... "Il, ....... la . fflin· """"11<.10 __ 11 01 ... 
rn. .. Uti halva prb ... 

EtU ••• lid okkkM ...... 
~, .... y. dl< ..... f~ 
mo ..... ...t .... IJ'<Ill .... 
re .. n. 

s .................. ,Ill_ 
IW ..... : Vilken .... ! 

Trad,tionsenligt har Vd ... klubbmast .. r .. Erik Thor 
bokat In Hamburger ,., ,,l .. ,, p~ No,..rtull ~9atan 12 för 
ordinarie arsmöte med darpa fÖljande sup~ . 
Pricka in den 21 mar~. God underhalln;ng och god 
m .. t utlova~. 

STÖD 

STOCKHOLMS 

AMATÖR FÖRENING 
Deltag i tävlingar och 

övningar Betala årsavgift 

Värva nya medlemmar 

Medlem~bladet önskar 
sine lä$CIre 

GOD JUL och 
GOTT NYTT AR 

Glöm inte 

G1 ÖIII inte Amatörs 21-1atte .. i!!!! ! !!! 
Vi ha .. i dag .... n .. iatt a .. . t § u ppl .. g .. pa 13.000 §t 
jul lotter levere .... de. Vi be .. dig o~gaende beställa 
lotte ... Oe är l ika lätts aIda so~ tidigare ~ .. och 
kostar 1:- per styck. RING .. edan idag! 
Thomas Granlun d t.l a .. b 788 60 00 
Gö .. a n Ingeva ll tel arb 67 03 00 
E .. ik Thor tel bos 4 1 14 29 
Qu .. t Hallman tel .... b 939000 
Lennart Ingevall 

, • • • " 3< 99 .. , 


