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FÖRORD 

Stockholms Amatör Förening är unik på många sätt. 

Den sände Sveriges förste olympier ti ll Amen och tog 
initiativet till grundandet av dagens Ri ksi drottsför
bund. Den är också en av de fl föreningar, som lyckats 
visa sin livskraft i 100 år och som nu tycks gå en blom
strande framtid ti ll mötes. Det kanske mest unika med 
SAF, olympiska medaljörer med flera må ursäkta, är 

dock dess medlemsblad, som utkommit sedan 1906, 

och som ligger till grund för denna jubileumsskrift. 

Tack vare medlemsbladen har vi, istället för att 
skriva en lOD-års historia, kunnat låta historien skriva 

sig själv. 

De kommande sidorna är huvudsakligen hämtade 

ur medlemsblad, jubileums böcker , tidningar och från 

Riksarkivet. Om ni läser boken fdn pärm ti ll pärm, så 
kan ni bland annat upptäcka när och hur språk och 

stavning förändras . Vi har med andra ord försökt att 

addera s~ lite som möjligt och i mesta möjliga mån 

använt oss av originalmaterial. Detta gör att skriften 

inte kan läsas som en traditionell, kronologisk berät-

telse om föreningens historia. H är och var är idrotts

liga fakta uppblandade med små, trevliga kåserier, tal 

och insändare. En stor del av utrymmet har ägnats åt 

föreningens profiler samt åt intressanta idrottsmin

nen, fö r vilka vi vill tacka författarna . 

Vi har även vaskat fram varje års stora händelse 

under det första seklet och avslutar boken med en 

gedigen statistikbit. 

Vår 100-årskommitte har burit ansvaret för jubileet 

och för denna jubileumsskrift som dokumenterar 

Amatörs breda verksamhet.Jag tackar kommitten och 

väljer att särskilt nämna Bobby J:son Lindh, H ans 

Melander, Göran Ingevall, Eric Thor och Lennart 

P ree som svarat för ett rungt och mycket ambitiöst 

arbete. Ett särskilt tack till Peter Kandimaa fö r layout, 

bearbetning och tryckning av det rika materialet. 

H ans insats har varit avgörande för att skriften blev 

verklighet. 

Lennart IngroalJ 
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NÅGRA Av S.A.F:s STIFTARE 

Helmer Langborg Per Langborg Sixtus Sjöberg Hugo Langborg 

* G. Fjrestad " Rudolf Ericsson **"'*Axel Hultman 

·"Sixtus Sjöberg 

4 st champions i Göteborg 1890 

*Vclociped "Skridsko 

I:a pristagare å Nybroviken 
B. Bruzelius F. Ehlen S. Sjöberg 
5.000mtr 1,5O(}mtr SOOmlr 

.·*Allm. idrOIl 

" 

• .. · Simning 

Henrik och Six tus Sjöberg 
H. Sjöberg vinnare i femkamp 

intemationelltäfl an, 



SAP i Miilarroddsklllbbm 1892. 

Ptr Langborg. Skidtävling Sicl:la-5altsjöbadm. 

SAF:s Stockholms Roddfiirrning. 1892. 

Il 

Johll MiJllerviird. 1 man. Skidtävlingar 30 Jtm. 
Uppsala 1892. 

- .f,.- , 
~~., J-

• 

Start vid SAF:s Vdociptd Tävlingar vid Fittja 1894. 

ROll CA~NICH J or SIATl'S SlÖBVG 

FRA:-.I" VELO CIP EDTÄFLAN VID FITTJA 



Amatörs VtbxiptdJag 1894. 

H. Sjiibtrg, L. StkJnlm-g, G.Drakt . SAF:s rtprtsmtnnt" vid dm 
skandinaviska idrottsftstm i Kijpmblmlll. 1898. 

ldronsiittm Uinglxfrg 

Hr/m" Uingborg tji" 210 mil, 
Haparando - Ystad 1894 

a 

I 

FrJn idrottstiijlingm vid Drotmingho/m dm 6 stpumber 1908. Deltagart i SAF:s idrotttiiflingar vid Kakl/iis Sl»mntlrtll 

1907. 

I 
I " " .' 

, 

Segrart vid SAF:s skridskotiijlingar dm 28 
febntari 1909. 500 m pJ 52,2 stk. 

Vid KoJmiisbanan frirsta skjlltsiindagrn for Jnt 1910. 

SAF:a~n grefvt Mako/m R. Hamilton i "Spatz" i AleXIIlIdria 1908. 

Harry Frimlw, SAF:s miisurslrytt /911. 

" 



Domklllbben överlämnar fanan J 905 till SAF. 

Medlemmar af S. A. F. I Rlksskyttetaflmgen. 

År 1906. 

G ~, [_ .......-•. H_"", .... _ • ..-.... ,---

J 906 ån Lnlldsrrm1l$br[rilskrtn. 

Från vånltforden 1906 till Adels!i. 

Svm s/(or."t imåga i Stadion v id O.S iAtbin. 
I frömsta leJrt igrnkönna vi trmnr af våra jiirmingsmrdJrmmar, 
Ofomtt V. BaH i miJtm, Koptm G. Dmh till hiiger, Koptm B. 
Ftstin till vänster. 

Amatijrpitllollm vid Saltsjöhadm 1907. 

" 

Ar 1911 2 a, j lar~Ja"~n. ,1'al",I, I a, 4 r.,. 811<>_ 

l. Dd1aea.-r j jdltskjutninpn dm U up/. 2 o. 3. FNln Old BOy5Iiiflin~a,na i Malmö. 
4. Löjlnant C. Rtu ff'rShiÖld, l.t priSlaprr 'jdltsltjutnin601 dm 24 srp/. 

Ar 1911 

Afl'llu" drabbnil1b",rnn • 
SI~c"d~; D.nJc! [uk",n \'>' A. 1-:, Idro1t.,"hlJ,r~ 

s. A. ~:'s Idrollsllammilll. lIIit/dal( pd .tin/~hu$L1 
1911). lIarald fooubfrll:. w. C!mlen1, K. TlckslrUm. SilUnde: o. A. flf'rll:!ulld. 
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Fr/In SAF:s v4rutfiird 1910. 

Bo Gyllensviird och Trirmes Björkman J 922. 

W. ear/berg, Ii. von NoJst, E. ear/berg. En segrrvan skyrterrio J 9 J 2. 

" 

Fol/u Fogrtll 

Sveriges olympisk(l si/verlag i pisto/skjllflling 
Ar 1912: Wilhdm eor/berg, Erik e(lr/berg, 
E. Bn)$/rij7ll, George de Lavol. Tre lI",mÖrtl· till 
va/ister 

Amatiirernns drsmiiu 23/2 1934. 

Bertil Riinmllork vid IItr(lgninganla fl"r 
Los Angdesolympi(lden Ar 1932. 

Tqrsttl/ U1l1ll01l, oslagbar pistolskytt i llii171lllrt två dutl/llirr. 



SAF:s 40-4rsjubiltum. 

SAF:s SO-4rsjllbilm m. 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stoc~holms Am"tör Förenin9s or9"n för Idrott och Skytt. 

Föreningen slifto!ld den 21 5eptember 1890 Nr 2, maj 1950 
-- ---====~~======;-=-~-~--~-~=--===~-~----c:------ -

Utdelas gratis ,I 
Ansvarig utgivare : 

ti ll föreningens medlemmar 
'I 

" 

ERIC JENNEL 

l 
-- -'~:....=. '=-===-

Redaklio"I'" adr".; 
N. S. NILSSON 

S :, E,ikt,.'on 03 _ S'oC~ho.rn 

Te lelon 3380&8 
Fo t. ni"I'" po-" i,o !'> ,O 4 \ 



SAF:s 60-årsjubileum 

- -- ~-j 
På bilden åurfinllts bl.lI. pJ 1:11 raden: Un" Brums, 8mil Riinllmark, Stig RRlamb ocb Trinnu Björkman. 2:11 rlldm: Unnar' Rönn
,'!."rk, David Ingroall, Erik Svrossin, Evm SVn/SSOIl. 3:t raden: Thor Fret/borg, E G Ni/ssQfI, Yngvt 'ZAcbrisson, Stim Hi/Jmralld, Nils 
Ostbrrg (Kh A/lim Ryberg. 4:( radm: Erik Gronet frn71lfo"r N S Nilss()ll, Enar G/lrt/ell (Kb John Ingroo/l. Bakre raden: Svm Ditdricbs, fl 
V Johansson, Hmry Axin, GlIstav Brundin, Helge PrttrnsOIl, Joban MI/guil/s, h r NIllImbllrg och eMil} Niring. 

- 1! 

z 

N.S. Nilsson på Stora SkllM/fIl 1957. 

z 
" 

Henry Roll och H. V. JohO//SSOIl Stora Skuggan -
56. 

Bmil Rönll1llark på plnts i SJmggans markör· 
grav -50 taler. 

Loget S(J1/1 "gil1rdet". KnästAmde fr. viinstn'; Johan Magni/ls, 
Yngw lilchrisson. Stdrnde fr. viiI/st": Sven Holmall, Ulf Hult
kram:., H. V. Jobo/WQ/I. FörbIllIlJsmiisf{lt'f 1957. 

Stig Rdlamb. 
Ordfdrandt 1909- 14 

1923-4/ 



Styrt/mI/lift 1958. FrJn biigrr: Enar Gardtll, 
Evm Svmmm, Ulf HlIltkranz, Conny Niring, 
Ivar Sandin, Hmry Roll. 

u 

VJrtltfdrden 1959. FrJn hligrr: Enar 
Gardtll, Henry Axen, N.S. Nilsson, 
Britta Sondin. Vid kaffibordet Hany Frirnan 
1IIed 1IIaka. 

Vy iivrr Stora Skuggan. Amatörs paviljong 
bakom hetongrlryddet. KbrporationssJ:jutningm 
1960. 

a 

D 

1960. Emil Lagergrm, Johan Magniw, 
Hmry Axin, Gustav Bnmdin. 

SKymSTOD 

GlIstaf Bnmdin granskar IkJutprotokollet pJ 
haksidon av paviljoIIgen pJ tkuggan. Nils 
Magnius, David Ingroall, Hasse Meltmdrr. 
1960. 



Prr-Henrik Nallmbllrg tl/ottagrr reprtsrntant priset av Johan Magnills fr4n 
rtt nrsmiiu på 70- talet. 

Atllalörr srgrallde lag i forbundrtiiv/ingm Erik 
SvtnSSfJn, Hans Melandtr, Erik Ris/lind och Bmkt 
EVtrhed. J 972. 

wmart Pru lyckadn jifnga Evm niir han gtr Erik specia/tip
srn infdr siirslrjllmingm om märttrskaprtiu /n. Nisse Priman iir 
idd öra for att om möjligt mappa (fl gt11d1ro171. Hasse Melnndtr 
Jroncmtrtrar sig i bakgnmdm. Vi silgtr grattis och h()ppll$ dll iir 
,ned ()S1 ocb backar upp formingm ännu 11/1lnga, mnnga 4r. 

I 
Unga ml/atlkrr gn"J/ur k()rIJ vid m skidtävling på 70-talel. 

Ptttr Riinnmark til/dtlas fdrtjiinstmedPljm i guld iftrr 8 nrs sdlTttt
rararbtle i nyrrJsrn. Utdelare Svm Diedricbs. 

16 

ArsprissJ:jlltllingm 1977. Andra och tredje skj/ulagel pt1 
plats pJ val/m. Yngvt 2., Nisse, Rogrr Hal/berg Sven Dit
drichs och Rtn{e Kel/tr. 

Stämningsbilder frnn höstorinllrringm på Tyrrsta GJrd. MllISllckm iir /lppd/lkfld och "'la väntar på primtdelning. El'fI Akentrii1ll, Listl 
Sjiibrrg, A/ex Bkmthrrg kan /mkiijll$ på vänstra biidm. Lt1l111111, Johlln Ctder/mllldl, Leml Hagard, SylvlO Inge"ll/lll, Jolm NI/gard SIllIII 
And Cederbrant på dm högra. Aret iir 1977. 

Arsprisskjlltningm 1977. Blev drets mästrrskap vdrt sista på 
Stora Skuggan? I detta l/11mmer vill vi i så fall fl 1IIed de trt 
hirtoriska skjllt/agen. Nisse Primall iir ovan skj/lt/edare fdr det 
flinta lagtt. De rvtl andra skjut/agm tltrrfinllN· ni liingrt fram i 
tidllingen. Nänllart kamtran Lennart Pru. 

2:a skjlltlngtt: Göran, C()1Jny, Erik J. och Erik S. 

3:t skjutlagn: Yngve Z., Nisse, Rogrr Hallbrrg, Svm Dirdrichs 
och Rrn{r Krl/tr 

Förrllingsmiisrart pd [{Plmil"s 1978. Erik SvenssoII. Segtnl iir klar! 
nll är dn dags for luftfordm, villiga armar på vil~f'·a~flåt [r.v. 
b/.a. Erik Johall.mm, Hans Me/andtr (rvJa cfrrr sarskJllmmg) 
Erik, Johan Namnb/lrg, Ltlmart Il/gevall och H V. ]ohal/SJ(m. 



Amatön SVD. /ng 1977. Hanna Koho, Le1l11an Pref, P-H Namnbllrg 1)(1, Pe/' Nallmburg. 

Hany Ofl, Nils Frjman pil sista stationen, patrullen p4 plats, prdiga, (tuld. 1977 ilrs pistol
fl'1trävling p4 Grimsta. 

Nilgrfl mIl har rrfartllveter av Kvibergnnatcher iir Yngve 
Zncbn'sson, Sven Diri/richs, Conny Niring och H. V. Johans
lOn bih' l111der en palls vid mästerskapet pil SImggen 1977. 

Hany Friman, m av AmatöifdrmingmJ 
stönta eldsjiilar. 

--I",' ~{ 
Erling Rtinius. Idrouschef l 939-48. 
Fiirtllingsmiktllre i lO-komp 1935 
I)(b i groär 1948. 

RAgnar Fnwck pil en skida mellan Tyresö Ofh MarieboJlln 5 dogar 
fort sin 80-ilrsdog. 

s 

KvibrrgstiivJingen 1980. Bohby (2:a) och Ingnnar } obanssqn (3:a) 
KvibrrgJlonkerar en nöjd Per-Henrik framfor rtsllltatrllvlon. 

Ut dma vackra pris sy-mlxJlisera }lIbileumsilw .' Spiinn Mgtn 
bligt frir viln klira Amatör. 

" 

Skidtävling 1111der BO-talu. Klin Åml/m, Ltll1Inn Ingrollll, 
Le'/lnlln Prte och An/t Rosin. 

Specialdesignad Amotörnill gjord flir 25 ilrrjllbilitt. 

:: 
Milnga mnatörilr pil n(lckm har den Ila gmuinfl S(."(f.~N. Vilr 
hedmordfirande }Obflll MagllfE/S hilller till. Fri'" vall~r: 
H. V. Joha1lSSWl (ryggm mot), 1'qmm. Stillr, CO"~'Y Mrmg, 
Johan, Nin Frimo" ocl, Yngve lJIchnssoll. Års1llotet 1990 



Pli/IS i miinmkapu 1980. Sylvia Ingrool/ utfordrar hungriga 
skyttar prJ Kn/mils. 

FrI" AmulimjubilnmmiivJing 1980. Amaltirtr (Kb Kvibn-g"rt 
tJur gmfnnfdrd tiivJi,lg. 

HllSft, GÖr/m, Lnm"rt btgryndar m nyN nummtT av Amatiinid
ningm. Frln m jfiltslrj"ming 1980. 

Nils Frim"", Tomas Groll/ulld, Hmri/: Bmbll (Kb Tommy 
ÅktrStriim 1]'1I1r kortnn vid biistorimtrrillgro 1979. 

10 

1980. Bobby, MIIgnus (Kb Rolf i fdnmdron livtT H. V:s TUII/tot. 

SJ bör sk" ni göra pojkllr. PtT instT7ltTllr Hasyt ocb Lnmort p4 
&/(II#S 1980. 

AndfJr pris av Lnmort vid skidtiivhng 1980. 

AmmiinlrytTllr p4 Koknäs 1980. 

• 

Hör riiJmas det poiing! Fr. v. Lmnllrt, Johall, 
tandt Lindh ocb KlIrTt Hal/man. 

Hal/berg, sit-
1980. 

Ordf N ils Frimon mottar gAvafrån Stm Årherg,jdr dagm vakt
cbif pJ St(Kltbolm. 1980. 

Kkrrar vi biiJdm? ldrottart btgnmdur rihban 1982. Qun Hal/
man t.V. Bobby ]:sun Lindh t.h. ftT optimistisIr" ut. 

"'I ~, 

,,' 

Lemart Pru i1narkiirgravm 1985. 

11 

Miisurskap pJKoJmäs J 981. HO/Is M t /alldtT (Kb Nils MII/mbl/rg 
nännast. 

Sltidtiiv/ing 1982. MagnllS Ingroall i spAnt. 

Amatiirtr uppvaktar COIIny Niring J 982 p4 70-tlrsdagm. 

Drlnr av di duktiga fo/tskytt"r jdrrningro kO/I stJta med: 
Bobby, Jockt, Hassi, Lennart, Martin (Kb GÖroll. 



• 

Junioniiv/ing vid Jrsprisskjutningm J 988 Jenny blgroo11 vid biisson. 

Giiron, Bobby IKh Nils Noumburgjii/tskytte J 989. 

Pistolskyttor Frmtoho/lm /989. 

Nästan hein styrtlItn sfl7IIlnd på NI IKh lOmma bild IItonfär "Chfluall /ngrooll" pö A/ho/morna. /985 

11 

Amatörs vii/tränade tiokampare ute på Bosön. /990. 

&1IIlfln rxh unl/flrt. En il1)1" skytt IKh ntbniniST1"fItiir gtr v4r egell 
ord[o"rflllde lite tipr hllr Hubban ska roll/gfls rxh sikttt SNO sNmvfls. 
Kt'jbergs 90-4rsjllbiJelnn /988. 

Nordiska HllvudstaMmiirtrlt"r 1986 Bobby ]:SOI/ Lim/h. 

Thorsun Ahlquist Icdtr pistQlmiistrrs/roptt / 987. 

Pii/tslryttemiisttrJkoptt J 988. 

A",nrörs Ing 71/ot Kviberg 4/6 -88 i GöttborgpoIIJurm·/lIgemnr 
J OhOIlS:SOIl. 



Trr nöjdn ~7Jtjmilnrr~ 1988. Ingrr Jiirven, Malin och Sylvia Ingr- Pia Al1JidwJ1/ pIl träningspass mt'd svartkrlltsbös!lln. 
vall. 

Fii/tslryttrpllfnlll i Norrtiiljl' trakten /988. 

Johan IIppvaktas pJ 80-Jrsdagm 3015 1988. Yngut ZiUhrisson, Bob
by, GiiraJ/, Lennart IKh Erik. 

Amlltiirlogu samlot utllnflir bottll Exttlsior i Go"ttborg. 198a. 
Ptr Naumhllrg, Lars Arvidsson, Nils Frimlln, Nih rxh Carl 
Namnburg, ullnart Ingtvall, Lmnart Pra, P-H Nllllmhllrg, 
Pill Arvidssol/ och Glirall lngtvlll/. 

Finalftilttt ,niistmkllptt 1989 Bobby, HllSSt', Carl, Ptr-Henrik, 
Nils, Ln/llart. 

p 

Fär forstll gJI/gen. Amatiirs styrt'Lst mllnntklingar mtd dl' IIya juhi
kums6Vtralltrna. Tag (halISm visa vnn dll är - kiip dm! 

SO-Jrmtiin 1990. Eric Thor, Sten Ährhl'rg rxh Biirjt Btrg. 

Pistol 1990. Jllbi
Itumsmiistarm 
Unnllrt mtd 
g/lldmt'dnljm, 
Svm mtd silvtr 
och Jan mtd 
brom_ 

Hllns Mtkmdtr, Carl Namnburg ocb unnart Riinmnark vid Kvi
htrgmtlluhm 1988. 

Gäran korar 1989 ro miistlln. Pia ArvidrJon, pistol hal/Il, 
K.G. Friman tiokmnp, Lan Arvidsson, pistol fllt och dllbbel
miistartn Bobby J:son Lindh i gtvär, bana (Kh fiilt. 

1990. Svart/mlf. JII
bilsmtdllljiirm1fl: An
drrz, Conny och KlIrt. 

" 



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

1990. VM bronsmnJaljÖTm Lors Arvit!ssoll med s;n Er/field f1V 

1853 dn modell "Ntroy". 

ÅrJmötrt 1990. Hrdrnltdmnotm Ivar Snndi" bn-iinor 
Amntijnnillnm. 

ÅrrmiiW /990. Htdrrsordfdrlmdr Johan Magl/ius 1Olor jO'r 
Ars1llijrtt . 

Prisbord vid Aml/iim 1990. 

Lnsu Arvidsson (Xh JO/;I/II eldfr/mm! vid rmtltmsprgdn vid jlfbile/lmstiivlingm 
1990. 

J6 

]/lhilfllllmniistart Stllre Tibblin, Central, morfar gl/Mmidol), bedrnordfri
ralldr, }O/;IIII Mngnifls. 

Amatör tog bnn lagguldtt i jubiftu7tlsskjut'llingm, 2:a 
etT/troJ 3:0 R. SödtTbyknrl. 

Deltagol7lo i "Gubbtiivlingen". Fr. v. Eric Thor, Amt Srubm, Nils 
6sth"g, Johlln Magnius och JOllas Wor17l. 

Tv4 glada (TlnOför" pustar ut iftt,. pisutddningen. Bobby J:m1/ 
Lindh {)(b Lmnart Ingronll. 

, 
"Gubbarnfl~ pR vnl/m i jubiltlltlWkjuming. Nils Ön
Im-g slilppn- på slipmydut /Iii,. pI/Ism blir fOr nllTk. 
Bakom Eric Thftr, Amt Stubm lKb Jonas Wonn. 

Prisbordrt uppdukat i tii/W. Göra" /"groal/ hållrr nr vokal/dr tiga. 

n 

• 



Nils Larnan twtOtlras [lir geltt fl,wU mn skjut/edan tro 

M'dfrirandr Lrnnart Ingronll. 

Flua tlmDtiinT undrar hUT dtt glr i finalsJrytttt. J främsta ledtt 
Jonas Wlltrll , Joban Magnius (J Gliran [ngn/III/. 

JIl/TmrrilfJ publik fdljrr finalskjutningm frntnfrir remltotsprgdn. 

J8 

COTI Naumhurg (Kb Gl/m/4r &tug umkr [IIlIt "rhru i 
graven. 

~istolskytt~r 1990 pl KnJmiis bl II Gunnar &smg, Mar
tm AhJqvm, Lm nnrt Pru, Nils Friman, Lust och Pin 
Arvit!ss011.. 

p 

, 
Eric Tbur's bord vid jubiltu1I1smiddagm. 

Futurrnngiirrn, klubbmiistaTrn Fric Thor i rgm 
bögfI"Wn. 

Sam/ingfor drink i jonjin. 

~ ..... 
I RidMrrnlm Iysmar vi till Inga von Corswondt-No/lmburgs 
gtl idn;'lg 

PUrrningens ordfOrIl1ldr Unnart Ingtvull btlllrrjubi. 
Immstnltt. 



KtJ/Jt med god plIl/Kh fick Qurt Hal/man ffl. dam (Mona Q 

Lnmart Sandstedt gör t1Itri) Solveig o Fred Akmtröm, Lma 
TobiaSSOIl. 

Ordf Lel/nart Ingt"fHII/ bd/ler jubileumstalet. 

DI/O Svall inledde med specia/skrilma UXler. 

J-/Ol/niinbordet. Arne Sh/bm, Sylvia Ingroa/I, Lissi Watrn, Jonas 
Waern, Brita Magnills, Lnwart, IsabeIJ Riinmnark, Bn·tta Sa/ld~ 
in, Nils Larsson, ]oha/l Magm·lls. 

SlIm fjorde bnrbmbopparna Old Spice. 

:JIf --- ;;. 
Runt SAF:s nya stJIntJor And ]:SfI1I Lindb, Peler Kandmzaa, 
Lena Hagard, Peter Tbflrngrtn, Barbro Ivmdmzaa. 

Rolf o Merit Ingeva//, Bobby ]:son Lindb, Annd; Thol1lgrm, 
Jobn J-/agard. 

F.n /rvinfl'tt med m" dn 2'10 A."atfirJr tiflstm17nllns Yngvt 
'Z4cbrisstm, Er/ing Reinius, Ingrid Friman, Nils Nallmbllrg, 
UIIp Reinius, SnITt J-/ildmrand, Inga von CfA'SWandt~Nall1l1' 

Ni/sFriman. 

GUrUII Ingeva// vimler Salltrgeviirtt. Prisrllde/are &bby ]:son 
Undb. 

Arne St"bm 
F.d generalse. 
kreumrt i Skyt~ 
teÖVmtyreJsclI 

" 

Vir falla [rln 1904 bar /III rt1lovrrats Mb tlppvisln 1111der hlig
tidsfl/let av Christian ]:son Lindb o Ma/in JlIgrwlll. 

Jllbilmmsdnm. 

Ittirrll "MiN i prick" bjöd p4 fimtiitnlld ulldtrh4JJn;ng i Riddarnl~ 
Im. 

]ollas Watrn 
Ordfdrnndt 
1967-70 
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100-ARSDAGEN 

Stockholms Sl ott ~ sept ember 1990 

Stockholms Amatörförening 

Med tack för vänliga hälsningar sänder jag mina varma 

välgångsönskningar i samband med fö reningens 100- årsjubileum! 

CARL GUSTAF 



EN VÄRDIG IOO-ÅRSDAG 
Vår 100·, rs kOll1mitte hade förberett sig under flera 

3.r. Nuvarvialla framme vid mllet-1OO-årsdageo den 

22 september. Egentligen börj3de jubileet redan vid 

&rsprisskjumingen d~ vi mötte Kviberg som ej hade 

möjlighet att komma till Stockholm pa jubileumsda

gen. DehadeltagitsigarrangemangetavSkol-SM. V i 

vann den prestigefyllda matchen med 1310--1242 

poäng. 
Vådcrutsiktern::l for lördagen ,-ar daliga. Det hade 

regnat i övc.r en vecka. Fredag eftermiddag byggde vi 
regnskydd över serveringen och presenning sattes 
upp vid resultattavlorna. Partytält på 3:<9 meter be
ställdes fo r :m rädda värt enorma prisbord. Allt var 

dukat och klart när de första av de ca 90 sl'}'ttarna fmo 

Norrtälje och Rl näs i norr till Salem i söder dyker upp 
vid 8.30-riden. 

D e blågula fanorna vajade tungt i duggregnet, men 

de gav J ärvabanan en fin feststämning. 

Bobby J :son Lindh och gevärssektionen hade noga 

planel1lttävlingen och när väl kommunibtionen rass

lat igång och markörerna Btt en skjutlag att c-äna 

med, så flö t aUt som smort. 

Amatörs förstalag med Bobby, Per-H enrik och 
N ils Naumburg hemförde den åtråv:irda labrtävlingen 

fore Central och Söderbykarl. 

Sture Tibblin, Central, har varit Stockholms bästa 

skytt under 1990. Med en farsta silvernIedalj fr.ln SM 

i bagaget, vann han nu CG-80:an - det forniim liga 

forsrapriset, efter särskjuming mot Srefan LUnllqvist 

Ununge. Per-Henrik kom p~ en hedrande fjärde plats 

i grundomgången och pa sjunde plats i finalen i hard 
konkurrens. 

Göran Ingewall kunde sedan efter Lennarts väl

komsttal starta prisutdelningen enligt utsatt tid. Ma

ken tiU prisbord (värdeca 25.000:-) har sällan sklda ts 

på Järva. 

TrotS regn l"Unde vi aUa glädjas åt vä l genomforda 

tävlingar samt mycket nöjda skyttar. 

Sedan snabb forflyttn.ing hemåt för att f6rbereda 

sig för fcs len. 

Riddarhuset var dukat for fest. Efter en drink och 

inspirerande och intressant guidning av Inga NaUln 

burg uppe i Riddarsalen, invaggades vi alla i fest

stämning av vår egna "Mitt i Prick"-kör, med Karin 

Cederbrant som framforde en fant3stiskminikonsert. 

En poäng i programmet var "BaUad om t:n viol" som 

skrevs av W . A. MOl.art och uruppfordes i Riddarbuset. 

- det ni. 

N u var det dags for alla 114 deltagarna att ta plats 

i salen kring de 12 runda borden med Amatörs nya 

t:lcg'Jnt3 stlmdar och med bl<1vila blomsterdekorndo

ncr p~ horden. 

Lennart Ingevall. v~rordföranJc, läste etttelegmm 

fr:1n foreningens höge bt:s.kyddare, HKH KunWlgen, 

som dämled tacbde faren vänlig hälsning frln foren

mgen och t:rdmforde varnla välgmgsönskn ingar i 

samband med fOrenin gens tOO-års jubileum. 

Därefter fo ljde konungens skål och alla deltagare 

h:ilsadcs \'iilkomna. 

Lennart, v~r ordförande, höll ett högtidsta l om 

grundarna 1890 och forUlsä tOling.trna fö r den tiden, 

vil.."ten av sann Arnatörtiivlan utan vinstbegär i forsta 

rurnlllt:t, dcn särställ ni ng och styrka Amatörforeningen 

hAr l :tU luta sig mot trenne sektioner, där historien 

vis::!r ::!lt det just är tack vare denna bredd, foreningen 

i dag lcvt:r och andas obruten optimism. 

Len nart pre.o;enterade nagra av våm äld re kamrater 

som b:lnat väg for fö reningen. Joh:!n Magnius, vår 

heclersordfOrande som varit a I.."tiv j sryrelsebefattningar 

i 40 k J onas Waern och Ni ls Friman, båda tidigare 

ordföranden. V3r hedersledamot Arne Srubert, do

natorn och eldsjälen Nils Östberg, \'ar revisor sedan 

1951. Erl mg Reinius, lO-kampsmäsrare 1935 idrott

schef under hela 40-talet och m:istare i gevä r J 948, 

Yngve Zaclcrisson fliltsl..-yttemästa re 1946-48 och 
kJubbmästa re 1931, var några al' de närvarande gäs

terna som presenterades. 

N ils Larsson, styrelseordfö rande i Stockholms 

SI..yt:tcforhund var den ende av de inbjudna gästerna 

som hade möjlight:tattnärvara,satt vid honörsbordet 

ti Jls:lmmans med Johan Magnius,Jonas Waern, Arne 

Scuben samt vår ordförande. Eric Thor hade dukat 

till fest for H:e gången och med rutin och stor 

skicklighet lotsadc han servitörer, visframt rädande, 

barbcrshopgruppen "Old Spice" och alla tal. 

Nils Larsson intygade Amatörs stora betydelse i 

Stockholmsskynet. Arne Stubcrt. tidigare gener.tlse
kretenre i Frivilliga Skytterörelsen drog fram Ama

törs StOrol insatser for Svenskt skytte ochjonas W aem 

talade varrntoch medryck:mdeom den sanna Amatör

andan och glädjen över att ra vara medlem i Am:Jtör

foreningen sann höll ett fint tacktal riktat till Eric 

Thor och styrelsen. 

D t:n musikahska underhållningen fortsatte under 

middagen med Sta ffan Anderberg och en str~Jande 

musik:1lisk show av barbershopgruppen "Old Spice". 

sa va r det dags for prisutdelning. Lennart Ingevall 

blev Ama törs fcirste Meste Mästare, en atr~värd titd 

nu under ju bileumsårel. Göran lngevaU vann gcvärs

sektionens aktivirelSloneri - ert SAUE R gevär (8.500 

kr). Mamma Lizz.tt: drog vi nstlo tten ur Hobbys skM. 

I-Ion hjälpte även Martin Ahlqvisr mcd pistOll)risct 

som van ns av Tina Nilsson, och idrOttspriset som 

vanns av Qun Hallman. 

Nils Naumburg S\'at:lde dessutom for en extrapris, 

genom an skänka en a\' sina dyrgripar-en revolver av 

märket Smith & Wes.o;on som Lasse Arvidsson blev 

lycklig äbrare till. Att sedan Lasse skänkte den vid"re 

till hustrU Pia höjde bata stamningen . U nder hela 

jubileumskväJlen njöt vi av Stig Emanuelssons en

s3mble som till slut fick spela upp till dans. En värdig, 

välarrangerad, välljudande och sm:lkfull jubi leums

fest har avnjutiIS och de forst:! 100 ~ren var ti U ända. 

Lt:lJllllrt Prtr 



ORDFÖRANDEN, LENNART INGEVALLS TAL lJJ','DERJUBILEUMSMIDDAGEN 

"Kära vänner, Amatörer, m.ina damer och herrar. 

När jag f6rberedde mig for vad jag skal l säga ikväll 
visade sig mate rialet vara sl rikhaltigt att nutn kunde 

0-0 att Stockholms Amatörf6rening fyller 1.000 k 
Nu är den bara lOD, så jag kan fatta mig kon. 

Varför slötsign5gra stockholmare samman igir for 
precis hundra :1rsedan för att bilda en idrottsforening? 

Tjugo år tidigare hade det \'arit otänkbart. Vad hade 

hänt? Och 1870 fanns det inga idronsforeningar n:l

gonst.lI1S i världen. 

Den industriella revolutionen, som bö rjade i 
England och som spritt sig på allvar ti ll Skandinavien 
i slutet av l SDO-ta let, fo rde bl.a. det goda med sig att 

några fick ledig tid - friti d - utan att fördenskull gå 

miste om mat få r dagen. För oss är fritid något 
full ständigt narurlibrt, ja omistligt. D å var det lyx. en 

revolution. 

Tänk att a göra någOt man inte måste ror att' 

uppeh51la livhanken , att, som uppslagsboken säger, B 

vam en amatör - "en person som enbart for sitt nöjes 

skull och uran tanke på ekonomisk vinning ägnar sig 

åt konst, idron och annat till synes onyttigt". 

I slutet av form seklet slör man sig samman for an 

bilda fuclcfö reningar, politiska partier, nykterhetslo

ger och idrottsföreningar. Folkrörelse-Sverige dg 

dagens ljus. Roddare, skridskoåkare, velocipedryna

re, medlemmar i Stockholms Bicycleldubb och kam

raterna tTI\n StockholmsSparkstöttningsldubb, gjorde 

slag i sa ken: Låt oss trivas, träna och tävla tillsammans 

i Srockhoms Amatörsällskap. 

Den 2 1 september 1890 samlades tretton framsynta 
Stockholmare i en källare p~ S:t Paulsgatan 2 på söder 

och bi ldade vad som snart kom att heta Stockholms 

Amatör Förening (S.A.F.) - inte att förväxla med sin 

namne på Blasieholmen. 

De kom snart igång med riktig idronsverksamhet 

- inga skrivbordsidrorubyrikrater där inte. Det var 

utomhus man värvade fo lJ.: den gången. 

Det sprangs från Homsr:ull till Ungpannan, och 
det andra evenemanget var- forvånar detta Er i salen ? 

en skyttetävling. 

Anlatör blev snarr Sveriges dominerande idroru

forening. 

Och det var krut i gubbarna i styrelsen på den tiden. 

Ordfor.mden cyklade fr:1n Haparanda till Ystad på 9 

dagar, 1.5 timmaroch 18 minuter. På dom vägarna och 

på dom cyklarna! 

När de O lympiska spelen återuppväcktes i Amen år 

1896 efter två tusen års uppehaJl, var vi med. V~ r 

-. 

medlem, HenrikSjöberg, var enda svenska deltagare. 

Under de första åren gick det upp och ner i med 

lemsvärvningen. Bankrutt hotade 1898 och en handfull 

medlemmarvar kvar .Man hade fortagitsig på generösa 

priser vid storslagna arrangemang. Det bör inte en 

Amatörforening göra! 

D! rogdåvarande löjmanten, GöSta Drake. bef:ilet. 

rättade i leden och gjöt nytt liv i foreningen genom att 

satsa pä sl. .. y tte. Det är mycket hans förtjänst att 

Stockholms Amatör Förening finns kvar. 

Men det var bredd i verksamheten: en medlem 

sprang I 00 meter p~ I I , I forese kelskiftet, en hoppade 

höjd 1,83 redan 1893. Vi fick svenska och europa

mästare i skridsko, det stöttes !..-ula med b! de vänster 

och höger hand , nästan lika I! ngt. Bågskyttar, rygg

si mmare och konståkare tävlade med isens sopande 

gentlemen, curlarna, om att bli svenska mästare i 
Amatörs få rger . 

Och så sköts det förstås: på hemmabanor som 

Kaknäs, Stora Skuggan - som nu på Jätva. 

Tönnes Björlcman blev världsmästare på gevär 1929 

bona i Amerika. l Los Angeles 1931 blev föreni ngens 

senare ordfor-,mde, nerfaldiga världsmästaren Bertil 

Rönnmark, olym pisk mästare i gevär, liggande. J a, 

S.A.F. är fortfara nde och sedan sekelskiftet en av 

Stockholms främsta skytteföreningar. 

Om ni 'länder Er i den riktningen ser Ni värvarna 

fana. S.A.F, kan inte skryta med an ha varit foregångare 

när det gäller kvinnlig idrott. M en nu har vi kvinnliga 

skyttar, tjejmilare på Djurgå r'n - och styreJseledamö

ter. Annat var det förr: Då var h innor heJst osedda. 

M en fannn är ett utmärkt och tidstypiskt exempel på 

sanningen att det sclr kvinnor bakom allt. År 1905 

broderade medlemshustrur kl ubbmärket i silvertrå.d 

och sidengarn, samma klubbmärke som vi nu ser 

överfort på den nya duken. 

Vem bland dagens aktiva medlemmar bryr sig om 

att medlemmar i vår farening tog brons-, silver- och 

guldmedaljer i StOCkholm OS 1912? Knappastnågon. 

Däremot är det, enlig min uppfa ttning, vil"t:igt att vi 

månar om bredd, d.v.s. att några skjuter pistol, andra 

gevär och åter andra orienterar och friiclrottar. För 

intresset går upp och ned. Liksom tennis snabbt bl ev 

populärt genom Björn Borgs förb luffande segrar kan 
intresset fo r en idrottSgTen sjunka snabbt. 

För mig är det viktigt an: v~r farening finns levar 

som en håUpunkt för dem, som i en kommersialiserad 

tid, därpengaravgör höjden på hoppen, vill idrotta fö r 

sitt nöjessl-ull. Trän::. och tävla Illed likasinnade utan 

tanke p~ prispengar och transfersummor. 

Jag kan inget 'leta och egentligen inget önska om 

S,A. F.:s tvahundra~rsjubileum . Men jag vi ll au det 

bland er som är yngre finns de, som ser ett värde i, att 

om tjugo å.r, det finns dom som vill umgh på vi llkor 

liknande dem vi har idag, 

Utan att n u räkna upp alla namn vi ll jag nänU1a 

nl1gra personer , som är närvarande här ikväll och som 

genom oegennyttigt arbete, uthållighet och bästa 

Amatöranda gjort det möjligt for oss att glädjas vid 

jubileet. 

Föreningens mästare på gevär i faltskytte 1959--60, 

Johan Magnius, som på olika platser iforeni ngens 

styrelse, inklusive med klubban, axlat ansvar for fö

reningens besclnd i 40 år. 

Vår hedersledamot Eric Thor, klubbmästare i 33 

le. 
Föreningsmästaren i l O-kamp 1935 och pli. gevär 

1948, Erling Reinius, idroruchef hela 40-taler. 

N ils Naumburg, som på. svensk elitnivå skjutit i och 

för Amatör i en halvsekel. 

KJubbmäsmre 1931 ,skjutchefI935- 36och mästa

re i fii ltskyne 1946 och -48, Yngve Zachrisson. 

Jonas Waem, ordförande 1967-70. Aktiv prisutde

lare. under senare år vid våra å.rsmöten. 

Amatörs Hedersledamot Arne Stuber~, som aUtid 

värnat om fareningen och doncrarmång:J. fina priser. 

Nils Östberg, gevärs- och pistolskytt samt revisor 

sedan 1952 = 38 år. 

Och bland de yngre gubbarna: Bobby j:son Lindh 

vär skjutchef och sekreterare och Per Henrik Naum

burg, som visat riktningen i täten mot toppen. Båda 

sköt i SM-fi nalerna i liggande häromveckan! 

Slutligen vill jag passa p~ detta tillfi lle att tacb fö r 

alla de generösa gåvorsom fareningen fån ta emotvid 

100-årsjubilecr. 

K..1T'3. värlller Amatörer! Låt oss sända en t:lcksam 

tanke ti ll dem som gick foreoch l ~ t oss se framå. r med 

tillfrirsikt, och låt oss utbringa ett fyrfaldigt leve för 

Stockholms Amarörförening. 

Den leve! 
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Härmed inbju2e.r Ni till firandet av 

StockhoLms Amatör FöreningJ 

lOO-årJjubileum 
i RUJdarhIJJet, lördagen den 22,feptember 1990 

Program: 

kL 18.15 Virning av RUJdarhIJJet 

1830 Völkom.rtdrink - därefter 
MUJdag med underhållning 
och daM. 

Kliiare/: Kal'aj 

••• 

$ 

Bordsplacering vid Stockholms AmatörFörenings jubileumsmiddag i Rjddarhuset: 

BordA Bord D Bord G Bord K 
S igne Cederbrant K G Frimall Bobby J: son Lindh Eric Thor 
Kjell Holmström Tomas Fahleroth Annelie Thomgren Stefan Bjälkensäter 
Mona Sandstedt P-H Naumburg John Hagard Susanne Bjälkcnsätcr 
Lennart Sandstedt Kri ster Friman Anci 1:sol1 Lindh Karl Flink 
Ragnhild Holmström Margareta Karls Peter Kandimaa Carina Bjälkensäter 
Thorsten Ahlqu ist Beml Bohlin Lena Hagard John Malmquist 
Lizzie Ingevall Lars Nilsson Peter Thomgren Monica Rink 
Nils Östbe rg Mia Pehrson Barbro Kandimaa Percy Bjälkensälcr 

l ocke Cederbrant Rolf IngevalJ Kerstin Malmquist 
Mie Bengtsson Merit I.ngevall 

Bord Ii Bord E Bord H Bord L 
Honnörsbord Martin Ahlquisl Göran Ingevall Hans Melander 
Lennart Ingevall Pia Arvidsson Margareta Melander Gunlög Westin 
Ysabe l Rönnmark Lennart Pree Tomas Granlund Thomas Hall berg 
Johan Magnius Greta Persson Eva Inge vall Sven G Nilsson 
Brita Sandin Willy PAlsson Henrik Bruhn Chri stina Melande r 
Nil s Larsson Urban Ni lsson lnge r Järver Peter Rönnmark 
Lizz ie Waem Christina Pree Conny Freij Eva Nilsson 
Arne Stubert Lars Arvidsson Catarina Gustavsson Erik Westin 
Sylvia Ingevall Charlotte Andersson Anders Järver Anja Rönnmark 
Jonas Waern Lena Jansson 
Brita Magnius 

Bord C Bord F Bord J Bord M 
Nils Naumburg Qurt Hallman Johan Rönnmark Olle Magnius 
Ulla Reinius Sol veig Åkerström Liselott Melander Sten N ilsson 

Sture Hildestrand Åke Tobiasson Magnus Ingevall Richard Kellner 

Inga Naumburg Ingrid FJönn Peter Ingeva ll Charlotta Mag nius 
Nils Friman Fred Åkerström Malin Ingevall Nils M agnius 
Hafl;et Ribbing Britt Herbert s Christian J:50n Lindh Dan Li Ijeströrn 
Yngve Zachrisson Sten F Berglund Christopher Kandimaa Per Magnius 

Barbro Hildestrand Lena Tobiasson Roben Melander E llen Magnius 
Erling Reinius Eric Herberis Eva-Marie Gustavsson Lars Magnius 
Ingrid Friman Elina Berglund Karin Magnius 
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ARETS H ÄNDELSER 

1890 -1990 

1890 
Föreningen bi ldas. 

1891 
Cykeltävling Salern-Finja med amatörer som 5egTarc 

i samtliga kJassser. 

1892 
Europeiska mästerskapstiivlingar på skridskor i Wien, 
varvid vlrmedlem Th. Thomas togett forsta och and

ra pris. 
1893 

l Stockholm for första gången anordnad femkamp, 

som vanns tredubbelt av SAF. 

1894 
Skridskor, cykel, allmän idrott. Vid Skandinaviska 

Skridskotävlingen delade SAF tre fötstapbtser, en 

andraplats och en tredjeplats. Stora idromtävlingar i 
Göteborg. Giivle och Stockholm. Mwga segrar, bl.a. 

j femkamp, trots deltagande Min samtliga skandina

viska länder. 

1895 
Nationella skridskotävlingar, varvid de V!r.I erövrade 

samtliga första pris och inalJes 10 St av 14 pris. Stora 

tävlingar i löpning med tv! svenska rekord av SAF:s 
medlemmar, samt nationell idronsfest, dl foreningen 

som vanligt segrade i de flesta grenar. 

1896 
l olympisk:. spelen i Athen representerades SAF av 

Henrik Sjöberg. 

1897 
Dena :lrs största tävling V'ar den nationella idrottsfest 

som Svenska Gymnastik- och Idrottsförbundet givit 

SAF i uppdrag an anordna - SM. 

1904 
Första tävlingen om historiska nvartdringsskölden" 

äger rum. H.K.H. Kronprinsen Gustav Adolf blir 

medlem samt foreningens beskyddare. 

1905 
SAF:s kvinnliga fankommine överlämnar till före

ningen den broderade fanan. 

1906 
Föreni ngen, som nu åter att fart på den avtynande 

idrotten, anordnar detta lr den storartade festen "Ci
vii och Mi litär'" p~ Cirkus i Stockholm, en ryttarfest 

som lär ha varit något alldeles enasdende. 

1907 
Första juniorgeväret skänks av grosshandlare Scendahl. 

1908 
Den första nationella idrottsfesten for oldboys anord

nas av SAF. Deltagare från hela landet. Föreningen 

erövrade en forsta, två andra, två tredje och en fjärde 

pris. Stockholm landstorrrubefålsfårening bildas på 

initiativ av !.:apten Drake. Detta är grunden till dagens 

FBU, 
1909 

Oldboys tävlingar i Göteborg. SAF tog nu fyra f6rsro 
pris och många andra priser. 

1910 
T ~ första pris och sex andra i de av SAF anordnade 

nationella idrottStävlingar för oldboys. 

1911 
Oldboystävlingar i Göteborgdär SAF tog lejonparten 

av pnsema. 
1900 1912 

SAF Upptog detta if fältmässiga skjutningar på sitt SAF tar tre guld. tre silver och två brons i OS. 

program. 
1902 

Skolungdomens Idrottstävlingar avhöllos fo r forsta 

gången, helt på amatörerna bröderna AlgOt, Gunnar 

och Otto Frimarts initiativ och i derns regi. 

1913 
internationella oldboystävlingarna på Stadion. an

ordnade av SAF. Stig Rålamb segrade i modem tre

kamp. 
1914 

1903 SAF:s Gunnar Lundberg trea pa SM i gång 3.000 m. 
Detta år anhöll SAF hos K.M.:m a bilda en särskild 288 medlemmar skjmer 50.000 skott. 
la ndstonllskår samt särskilda la ndstormsbe fiilskursc r. 

'J 



1915 
Amatör vann även detta il" Kaknäspokalen rore Stock

holms Centni. Vid jubilewnsfesten utdelades det ny

stiftade 25 års märket till de fyra kvarstAende stiftarna: 
Per. Helmer och Hugo Langborgoch SixtusSjöberg. 

1916 
Mellan den 22 och den 27 februari hölJs festpA Cirkus 
tiU fonnAn for Föreningen Stockholms Landstonns
kamrater och Stockholms Amatör Förening. Neno
behUlningen från denna cirkusfesrinkJ. div. tombolan 
blev 41 .657:08 vi lket delades lika melJan de två fö re
nmgarna. 

1917 
Det inrapporterades att Harald Forsberg anmälde sin 

300:c medlem. 

Vid Nordiska Spelens curlingtävling hemfordcs 

det första Svenska Mästerskapet av Amatörmedlem

men A. D. Nordenstedt.Amatärs lag delade en tredje 
platS. 

1918 
Årets mästerskap i idrott blev brandskattat pi deltaga

re pA grund av dcn härjande spanska sjukan. Bror 
Elliot placerade sig pA tredje plats vid SM i simhopp 

for Oldboy5. Vid internationel la tävlingar p~ Stadion 

placcn.de sig SAF:lIren K Lillier pl tredjeplats i 

spjutkastning m ed bästa hand. Resultatet b lev 54,45 

m. Vann gjorde värJdsrekordinnehavarenj. Häckner 

med 56,56 m. 

1919 
Tore Mothander placerade sig på tredje plats vid SM 
i konsclkning. Amatör vann lagtävlingen i curling vid 

SM. l det individuella m ästerskapet delade Amatörer 

första, andra, sjätte och I O:e plats. I figurskjutningen 

sex skon mot 1/4 figur p~ 250 m, lyckades H arry 

Friman bäst med en fjärde plats, sex tJijff 56 poäng. 

1921 
Curling SM~guld av Amatör lag 2. Deltagare: C. 
I-Iultberg, E. Lindskog, O. Dahlin och A.B. Johans

son. Tävlingen om Riksskölden startar. 

1922 
Amatör fa reslår RF och lF att sätta "Svensk O ldboys 

Mästare" på programmet. 

1923 
Akademisk mästare i skytte. J. F. Lagergren. Svensk 

mästare j Curling inviduelJ t. HJ . J aeger. 

1924 
Två man fr~n Amatör är med j OS-laget i Chamonix 

och tar silver. Delta~re : C. ,,y. Petersen och V. 

Wetterström. Harald Forsberg anmäler sin 500:e 

medlem i Amatör. 

1925 
Freden blir distriktsmästare i orientering för oldboys 

klass 2. 
1926 

Tore Mothander btir svensk mästare i konstikningp:\ 

skridskor. 

1927 
Amatör nynar sin skytteverksamhet frå n Kaknäs ti ll 

Stora Skuggan. Tore Mothander svensk mästare i fi
guråkning p~ skridskor, 43 år gam mal. 

1928 
T. UlffblirMa pA. Fältskyttekärens mästerskap. Ama

tör tar SM guld j curling med V. Wetterström, G. 

Mahnqvist, O. Dahlin och C. Hult. 

1929 
Bertil Rönnmark ab.demisk mästare i bana och G. 

Vlijkström i falt. Kronprins Gustav Adolffår Amatörs 

2S-årsm3rke. 

1930 
Berti l Rönnmark vinner huvudskjumingen i Fä l t~ 

sl. .. yttelclren. Bertil Rönnmark akademisk mästare i 
bana. Emil Heilbom vinner SM-guld i bågskytte. 

Amatör tar upp pistolskytte på programmet. 

1931 
B. Rönnmark förbu ndsmästare bana och tredje :het i 

rad akademisk mästare. Lennart Rönnmark förbunds

mästare faltskytte. Bo och Tore Mothander brons och 

guld i "skridskomärket" . De två första märkena som 

överhuvudtaget utdelats. Torsten Ullman vinner SM 
i pistol. 

1932 
B. Rönnmark guld vid OS i Los Angeles. Sl-uggans 

pokal instiftas av SAF. 

1933 
B. Rönnmark etta SNI frittgeväroakademisk faJtskyt

temästare. Lennart Rönnmark akademisk banmästa

re. S. Rjbbing svensk mästare i modem femkamp. 

Första lagtävlingen motj önköpings SL..-ynegilte. SAF 

tredje in teckningen i Gyttorpskannan fö r lag i f.ilt

skytte. 

p 

1934 
Amatör e.rh! 1Jer en svensk fana vid Svensb. Flaggans 

Dag ur H.M. Konungens hand . 

1935 
Amatör forbundsmästare i lag bana och falt. Amatör 

tar fjärde inteckningen i Gyttorpskannan. 

1936 
51 Anlatörer deltar i förbundstäv lingen i banskjut

ning. Amatör vinner med ny rekordpoäng mot Jön· 

köpings Skyttegille. 

1937 
Nlinst 30 Amatörer deltar i varje förbundsfältsskjut

ning. 

1938 
Amatör tar första pris i lag i annepistol vid Svenska 

Dagbladet och AI:s virtävling (H. Friman, l. Slet

renmark, P. Naumburg, G. Runngren, S. Axelsson). 

SAFtar första inteckningen i Pilsudskipokalen. Amatör 

vinner SJmggans pokal. 

1939 
SAF femte inteckningen i Gyttorpskannan och tar 

hem den för all tid (L. Rönnmark, P. Nawnburg, B. 
Zachrisson, N. Naumburg, H. Friman). Per Naum~ 

burg förbundsmästare bana. 

1940 
SAF 50~:\rsjubiJerar på H otel Anglais. Björn Zachris

son förbundsrnästare bana. P. Naumburg klass~segrare 

"Riksföreningen på hemortens banor". Dir. G. Wran~ 

ge bokar 70 tandläkare an bli medlemm:lr i SAF och 

skjuta pistol. 

1941 
George Fredriksson tar andra plats i pistol, "Rikstäv

lingen Hemortens banor". SAF beslutar att bilda 

särskild pistolskjutkommitte. Pe r Naumburg fö r· 

bundsmästare i fiiltskytte. SAF tar andra inteckningen 

i Pilsudskipokalen. Amatör vinner Skuggans pokal 

Oohn Ingevall, B. Rönnmark, P. Naumburg, N-S. 

Nilsson och I. Slänenmark}. 

1942 
Ny tävling i föreningen är "rnltsport" på Stora Slrug~ 

gan. (Gång 5 km, avsclndsbedömning, han dgranat

kastning, gevärsskjuming.) Amatör vinner SM i lag i 

sportskytte (per och Nils Naumburg, B. Rönnm ark). 

N ils Naumburg svensk junionnästare. B. Rönnmark 

rvaa p~ banskytte. SAF nyttar pistolskytte till K l och 

arrangerar forsta tävlingsmästerskapet. KG. Obrich 

vinner fiiltskytte.kårens mästerskap. 

" 

1943 
B. Rönnmark svensk mästare på armegevär. SM p~ 

frigevär: B. Rönnmark tvåa. Per NaUluburg trea (Per 

vinner knästående). Amatörs tredje inteckning i 

Pilsudskipokalen. Amatör vinner Sl-uggans pokal och 
General Lindströms tävling. P. Naumburg vinner 

Stockholmstidningens Rikssl..."ytte~.ivlingoch Amatör 

kommer tvla i lag. B. Rönnmark förbundsmästa re i 

bana. 

1944 
Vi bygger om boden pA. Stora Skuggan ti ll paviljong. 

Marshajk Pilsudskis vpr för alltid till fo reningen e fte r 

fjärde inteckningen. 

1945 
P. Naumburg förbundsrnästare i f:iltskjutni ng. HarT}' 

Friman tvåa i sin klass i fiiltskyue kårcns fajtskjutning 

vilken han vann 191 1. Allan Gyllander 14:e på SM i 

skidf.iltskytte. Amatör vinner över Jönköpings SL.}'t· 

tegille. Seger i SL.-uggans pokal, "Kaknäspokalen" och 

General Lindströms vpr. Vi är nummer ett i Stock

holm (bansl.:ytte). 54 deltagare i SAF:s 4rsprisskj ut~ 

ning. Nils Nawnburgsvensk mästare i Göteborg ligg. 

fritt gevär. Pcr Nawnburg vinner Fritz Olsson. 

1946 
Amatörs lag 11:e plats SM i skidslytte i Falun (\Vi l ~ 

helm Gerhard H julström, Al lan Gyllander, Conny 

Niring och Sven Johansson). Amatör vinner Stock~ 

holms Tidningens Riksskyttetävling (B. Rönnmark, 

P. Naumburg, S . Reiunius, Y. Zachrisson, och H.V. 
Johanssson). P. Na umburg tvåa ligg. fritt gevär. 

1947 
Amatör vi nner General Lindströms vpr fö r all tid. Per 

Naumburg Stockholms bästa fiiJtskyn. 26,3 träff i 

snitt pa sju f.i ltsliumingar. D ebut i landsi:Jget for Nils 

Nawnburg. 14:e och 12:e plats frigevär ligg och knä, 

fyra i kort håll. 

1948 
Kvibergs SO-!rsjubileum. Amatör vinner lagtävling

en. Seger i Skuggans pokal - priset för alltid. Amatör 

vinner Riksskö lden för första gången (B. Rönnmark, 

H.V.Johansson, E. Reinius)NiI.Naumburg13 . Rönn 

mark tvåaoch trea vid SM armegevär sportskytte. 

1949 
Ragnar Frunek uttagen ti ll Lingiaden (en av de bäSta 

o ldboysgymnastema i landet). Amatör trea i både 

Stockholms Tidnin gens Riksskyttetävling och Fritt 

O lsson. 

1950 
Kviberg vinner den första lagtävlingen mot Amaför. 



Per Naumburg fO rlmndsmiisrare i fiilcsl..-ytte. Nils 

Naumburg tar SM i knäsdende korthåll. Arnatör 

vinner mot j önköpings Skyttegille. 

1951 
Nils Naumburg vinner SM i kort:h5U sdende. SAF 

segt'ar över KvibergochJönköping. K-pisrskyne upp

tas som ny gren . SAF vinner forbundcrs faltskytte

serie. 

1952 

SAF segrar h3dc i Skuggans pokal och G. Lindström 

samt motjönköpings SI..-ynegi lle. Genom stadgeänd

ringar f.i.r fr o m nu kvinnor bli medlemmar i före

mngen. 

1953 
SAF blir trea i Stockholms Tidningens Rikssl..l'u etäv

Hng. Seger i Stora Skuggans pokal. Vinst över Jönkö

ping. Pistol flyttar sina skjutningar till Grimsta. 

1954 
Seger mot Jönköping. Sten Stendahl medlem i 50 år, 

skänker siu 66:e gevär till foreningen. 

1955 
SAF vinner få ltskyneldrcns lagtävling. C. R. LWld

qvist, G. Hallsten, P. Naumburg, Y. Zachrisson, J . 
Magnius. 

1956 
Amatör vinner lagtävlingen i forbundsmästerskapet. 

1957 
SAF vinner Div. I i forbundets faltskyttcseric. Seger 

mOt Kviberg. Lagseger i G. Lindström. 

1958 
SAF vinner Skuggans pok.'\l. 

1959 
SAF vinner fältskytteserien, hemf6r för ajItid Stock

holms-Tidningens vandringspris (E. Svensson, P. 

Naumburg, H .V. J ohansson, j. Magnius, l. LiUman). 

Per Naumburg blir fä ltskyttemiisrare både i förbun

det och rnltskyttek.:1ren. 

1960 
Erik RislWld vinner !dass 2 i Riksskölden . Seger b:tde 

mot Kviberg och Jönköping. SAF vin ner Skuggans 

pokal. 

1961 
Seger mot KvibergochJönköping. SAFvinner Skug

gans pokal. 

" 

1962 
Seger över Kviberg. 

1963 
Seger mot Kviberg. Nils Gardell vi nner akademiska 

f:iltskyttemäsrerskaper. SAF vinn er forbundsJagtäv

lingen i bana. 

1964 
SAFvinner Div. J i forbundets banserie. Erik Rislund 

blir den första n5gonsin an pi Stora Skuggan skjuta 

250 poäng i ST Rikss l..')'ttetävling. N ils Garde ll vinner 

akademiska mästerskapet i fåltskytte. Seger över Jön

köpings Skyttegille. Bengt C arlqvist vinner SM 

Curlin g i figurspc l i Åre. 

1965 
H .V. Johansson vinner jubileumstävlingen när SAF 

firar 75:1r. SAF segrar motjönköping. 

1966 
Amatör vinner General Lindströms pris. 

1967 
Föreningen vi nner tre 13gsegrar i faltsJ....'}'tteklren. 

1968 
Amatör beslutar att bilda en ungdomssektion. Harry 

Friman lyckas spira upp och återfinna äldre handling

ar och fotografier &-l n fo teningens forsta irtiondcn . 

1969 
Imern3rionella tavlan infors som standard i gevii rs

sl..'}'tte. 

1970 
Amatörs tremannalag kommer på sjätte plats i Riks

skyttetävlingen (H. MeJander, B. Everhed, E. Svens

son). 

1971 
SAF arrangerar och tar hand om sl..')'tteintresserade 

skolungdomarpå deras friluftsdagar. Ca 110 st deltog. 

1972 
Amatörvinner lagsegern; forbundsmästerskapet bana 

(E. Svensson, B. Everhed, H. M elander, E. Rislund. 

H.V. Johansson). 

1973 
Amatörs lag vinner forbundsfliJtskyttemästerskapet 

(P. Naunlburg, H . Melander, N. Naumburg,J. Mag

nius). Lennart Pree blir juniorförbundsmiistare i bana. 

1974 
Kung Carl XVI Gustafblir fö reni ngens höge beskyd

dare. 

1976 
Ragnar Frunk åker, 80 år gammal, på en vattenskida 

t.O.r Tyresö-Mariehamn. 

1977 
Per Naumburg; totalsegrar i Riksskölden samt blir 

forbundsmästare liggande skytte. Per-Henrik Naum

burg blir forbundsungdomsmästare i både bana och 

fa ltskytte. Stora Skuggans skjutbana läggs ned. Ge

värsskynct flyttar till Kakniis. 

1978 
SAF tvåa i F. Olsson. P. Naumburg kommer tvåa och 

H .V. Johansson aea klass Vet Y i samma tävling. 

1979 
Per-H enrik Naumburg vinner JSM i banskjuming 

samt fo rbundsmästersbpet. 

1980 
Per Henrik blir förbundsmiistarc och akademisk mäs

tare i banskytte och vinner iiven forbu ndets liggande 

mästerskap. 

1981 
Carl Nawnburg blir forbundsmäsure i liggande och 

Per Henrik vinner 5ter igen forbundets banmäste r

skap. Pappa Per viU inte vara sämre utan vinner for

bundets veteranmästerskap i f.iltskjurning. SAF vin

ner Riksskölden (per Naumburg, Per-H. Naumburg, 

Bobby J:son Lindh). 

1982 
Per-H. vinner Mälarpokalen. Även i:1r blirrre Naum

burgare förbundsmästare; Per-Henrik bana, Per lig

gande och Nils S;r f'altveteran . 

" 

1983 
Per-H enrik Naumburg tvåa i ban SM. SAF vinner 

Skuggans pokal. 

1984 
Per Na umhurg vinner fultsJ..]'ttc SM för veteraner, 

SAF vinner Riksskölden (per, Pe r-Henrik. Bobby). 

N ils Naumburg S;r vinner klass B56 och Per B66 i 

samma tävling. Per-Henrik blir forbundsmästare i 
både bana och liggande . SAF segrar i Skuggans pokaJ . 

1985 
Bobby J :son Lindh vinner forbundsmästerskapet i 

liggande, med Per som tvia. Seger mot Kviberg samt 

i Skuggans pokal. 

1986 
Bobby J:son Lindb mästare i Nordiska Huvudstäder

nas. Per-H enrik blir förbundsmästare i faltskjuming. 

SM vinner åter igen Skuggans pokal. Amatörs ge

värsskyttar flyttar tiU Järva . SAF vinner Div. J i for

bund~ts banserie. 

1987 
Pcr Naumburg vinncr B66 i SVD riksskytte på NO 

poäng. SAF tar femte raka segern i Skuggans pokal. 

1988 
Pia Arvidsson vinner NM samt tar EM-brons i s\-'3n

krutsskytte. SAF tävlar for forsta gingen i Bromma

stafetten . 

1989 
Per Naumburg klassegrar i Riksskölden samt vinner 

forbundets Vet-mästerskap. Per-Henrik sexa i SM 

bana_ 

1990 
Amatör JOO år. Lagseger iJubileumstävl. (Per-Hen

rik, Nils N., Bobby). Per-Henrik forb Wldsmästare 

bana. SAF vinner forbundslagriivling. Lars Arvids

son VM -brons i svartkrutsskytte. 



AMATÖRS HISTORIA 

" 

P4 kallelse afherrar Helmer Langborg, SiKtUS Sjöberg 
och Charles Johnson samlades den 21 September 
1890! Källaren Vega, S;t Paulsgatan 2, en liten skara, 

13 stycken, unga idronsenrusiaster, de allra flesta 

tillhörande Stockholms Sport Sällskap, "för att bi lda 

en ny forening". Narmaste anledningen härtill var, att 
man var missnöjd medsin gamla förening, dels emedan 
inom densamma idrott minst af aUt idkades, dels 

därfar att där rldrle oenighet i synnerhet om den 
bestämmelsen, att vid tiiflingar militärer all tid skulle 

anses for amatörer. Särskilt herrar skridskolkare ville 

absolut icke godtaga som täflin gskamratcr de militä

rer,som med en insatsaf i krona eller s;\ ville göra dem 

segern stridig å Nybrovikens skridskobana. 

Vid sammanträde, där herr Helmer Langborg 
fungerade som ordförande, beslöts under entusiasm, 

arren idrottsförening skulle bildas och att man skulle 

utsända följande, i facsimjJe här .trergifna. 

I sin iver att B fo reningens verksamhet i glng 

afval.."tIde man ej resultatet af den utsända inbjudan, 

utan valde redan nu vid fö~tlI sammanträdet styrelse, 

"hvilket skedde med slutna lappar" enligt hvad proto

kolleramtalat, samrdiskuterade och fiutllde besluti en 

hel del &ågor. Ordfarande blefherr David Stenberg, 

vice ordforande herr Helmer Langborg, sekreterare 

herr Ch::arlesJnhnson och sbttm:i'lr-.m~ herr Per 1.:mg. 

borg. 
Vid allmänt sammanträde ett par veckor härefter 

blef emellertid nytt styrelseval, sedan upplyst blifvit, 

att herr D. Stenberg av privata skäl önskade afgå fdn 

ordfarandeskapet. Denna styrelse som d ledes är att 

Sixrus Sjöberg, vice ordforande, Charles Johnson. 

sekreterare, och Per L angborg, skaranäsrare. 

Årsavgiften bestämdes till 6 kr, och inskrifningsaf

giften till sanuna belopp som priset .t Föreninhrens 

märke, hvilket hvarje medlem genaSt vid sin inträde i 

Föreningen sl .. ."ulle etb.tJla. Vidare godkändes en af 

herr P. Langborg forevisad, med silfver broderad 

mössa, som Föreningen förekommer p! samma dag, 

skulle den erlagda afgiften vara ti llräcklig for dem alla. 

Till sammanträdena, som skulle äga rum hvar fjorton· 

de dag, skulle kallelse til ls vidare ske brefledes. 

Åtti: dagar därefter, den 28 september, höll styrel

sen sitt farsta sanunanträde, hvarvid diskuterades och 

godkändes förslag till Stadgar for Föreningen, som 

skulle framläggas vid ett kommande allmäntsamman· 

träde. Redan var man ocks.t färdig med en del andra 

beslut, hvarigenom m3n vi U främja föreningsverk-

J' 

sal1lheten,dsom "attanskaffu en bok, hvarvid alla vid 

sammanträdena närvarande medlemmar sl..."u lle an· 

teckna sina namn", samt "en bok. hvarvid h\'ar och en 

medlem sIruLIe anteckna den farkofring han gör i 

nagon sport. Detta L.'Ullde V3ta uefligt att i en framtid 

se." Vidare beslöt styrelsen nu att godkänna af herr P. 

Langborg företedd riming till en medalj, att "med 

snaraste inbjuda en aM3n klubb (till täfling) for att 

därigenom höja Föreningens anseende, såsom det d 
uppriktigt hete r i styrelseprotokollet, hvarur citaten 

här äro hämtade, samt att under oktober m;1nad an

ordna en gång- eller sprwgtä fl an. 

Detta sisrnämnda styrelsens förs lag blcfvisserligen 

pa allmänt, enkom fördetsamma utlyst extra samman

träde den 3 oktober efter onl.TösOling med sluma 

sedlar förkastadt- man trodde i allmänhet, att man ej 

skulle kunna uppn~ nog firla rider och att träningsti

den var för kort - men aldrig har vä1 en fdga i mera 

explosiv grad fallit framåt, ty "som Föreningen dock 

m!ste ha en täiling för att därigenom blifva bekant", 

forslogs ögonblicke t därefter att de, som önskade 

deltaga i en gångtälling, skulle anreckna sig därtill. 

Åtta af de närvarande anteclmade sig, och s~ kom 

SAF:s först'! täflingtill sclnd. Denna historiska tilldra

gelse inrräffade söndagen den 12 oktober 1890 -
triiningsrirlen ~rdt dlede.'l nin dagar - nch gällde 
str.ickan H omsrull- Långpannan, 5.000 meter. D e 

täflande i denna voro fa lj311de sju, ordningen bestämd 

genom IOWling: H.A. Langborg, G. Ericsson, C h. 

J ohnson, N. Hjorth, S. Sjöberg, Hugo Langborgoch 

Per Langborg. Tidtagare: Vid m111et herrar R. E rics· 

son och Hj. von Walter samt vid starten herr H. 
Sjöberg. Prisen voro: 1 och 2 silfverbägare och 3 en 

dolk, hvilka högtidligen utdelades i Mälareroddklub· 

bens bathus. 

Pristagarens namn och resultat hafva, märkvärdib>1: 

nog, icke bevarats .tt häfdema, men den muntliga 

traditionen famtäler, att första priset i denna SAF:s 

farsta täfling hemfardesafhufvudmannen fOr idrotts

i;itten Langborg, herr Per Langborg, för en tid af 23 
min. 30 sek. 

Nu hade redan den unga Föreningen "Btt blodad 

tand ", och vid allmänt sammanträde den 12 oh, innan 

ännu Föreningen ens hade fln nagra stadgar, beslöts 

att inbjuda Idrottsföreningen H.S. (Heleneborgs 

SportkJubb) till skjuttäfling tre veckor därefter. 

TäOingen skulle forsiggå i grupp om ft: m man fmn 

hvardera foreningen och med en silfver. och fyra 



bronsmedaljer frin den förlorade föreningen som pns 
åt den vinnande gruppen. Försiktigtvis beslöt man 

anordna en försöksskjuming inom Mäi:JrerOOdkJub
bens område "for an utröna, hvilka af skyttarna som 
borde sättas upp dsom riflande". Men for ytterl igare 
säkerhets skull, ifaJl ändå Heleneborgarna - det Gud 

forbjude-skuJle afg5 med segern, måste SAF:s medalj, 
som nu vid sammanO'ädet godkändes och skuUe draga 
en kosmad af omkring 70 kr, vara fiirdig till täflingen, 

och när detta bekymmer dryftades på sammanträden 
den 12 och 19 okt, lofvade de närvarande enigt art 
"hjälpa Föreningen, om dess kassa ej skuJleräcka ti ll ". 
N4, Föreningen 6cksin medalj klar till täflingen, men 

behöfde icke anli ta den, ty SAF:s grupp afgick, som 
beräknadt var, gladeligen med segern. Tråkigt nog 
forvara tideböckerna icke heller namn en pJ segTama 

i denna SAF:s andra täfling, den första inom den 
verksamhetsgrenen, som sedan sl..,dle blifva Fören
ingens aUra mest betydelsefuUa. 

Vid allmäntsammantriideden 2 november uppläs
tes och godkändes det af styrelsen upprättade försla
get ti ll stadgar. Redan nu hade Föreningen Bn en 
gOOt tillskott af nya, unga idrottsmän, och i rask följd 
slöto sig aUtjämt till densamma de bästa och mest 

intresserade inom olika specialldubbar, dsom frln 
Stockholms Gymnastik Förening, Stockholms All
männa Skridskoldubb, Stockholms Velociped Före

ning, Stockholms Bicycleldubb, Stockholms Spark

stöttingskJubb m. n., hvilket hade till fö ljd, att redan 
inom den nännaste tiden Stockholms Amatör Förening 
blef den mest dominerande i Sverige inom de fl esta 
idrotter den satt på sitt program, och dessa vora s~ 

godt som alla p~ den tiden förekomman de. Med 53 
aktiva och nio passiva medlemmar började SAF ar
betslret 1892 och var nu i ti llfälle att utveckla en 
betydligt Ii flig och hedrande verksamhet, h vari genom 
Föreningen em~dde en allt mera erkänd ställning i 
idrottsligt hänseende. 

Vid Europeiska mästemcapstäflingama i hastig
hetsllming å skridskor den 25 januari j Wien eröfrade 
vit representant, herr Th. Thomas, en första och ett 
andra pris, men m~ste tyvärr afstl, från bufvudtäfling. 

en på grund af ogynnsamma väderleksförh~Uanden. 
Samma ära följde ime Föreningens fii rger vid po. 

kaltäflingen i Hamar i februari. Dit hade SAF ämnat 

sända den bepröfvade championen G.A. Fjaestad, men 
m~ste, då denne insjulmade, skicka i elden tvenne 
unga, opröfvade krafter, hvilka likväl gjorde Fören· 
ingen all heder utan att dock hemföra pris. H är 
hemma hade SAF under sommaren 1892 fem täfli ng. 

ar, afhviJh tv5 ~ bicycleoch deöfriga tre i ded5 mest 

gängse somm:uidronerna. Till den först:! af dem, ~ 
Svea Lifgardes idrottsplan den 26 maj, voro bjudna 

och t:!lrikt representerade l drottsföreningen H-S., 
Stockholms ldrottsförening och Idrottsklubben, s:1 
att de tänande voro 19, de flest:! anmälda i flera olika 
afdelningar. Frin denna större täfling. som beskrifves 

pa:uh vis lyckad, finns inga antecImingarom priStaga· 
re och pris, blott "att vi e j vunno n~gra lysande segrar. 
men voro ej heller de öfriga föreningarna underlägs. 

na, snarare tvänom, ehuru obetydligt". Men när året 
1892 var ti ll ända, kunde Föreningen stolt peka pa 84 
medlemmar och under :iret i täflan mot andra fören
ingar cröfrade 14 första, 14 an dra och två tredje pris 

sam t ej mindre än åtta svenska och skandinaviska 
rekord :1 sommaridrottemas omrMe. 

1895 
Stockholms Amatörforening har utfärdat inbjudning 

till Sveriges idroruföreningar att sam1as till en möte 
för att öfverlägga om bildande af ett idroruförbund. 
evenruelIt anslutning till gymnastik· och idronsför· 
bond. Dess skrifvelse är af följande lydelse: 

Till Styre/sm far N. N. Idrottsfdn11ing. 
Med anledning af det intresse, hvarmed de s.k. "fria 

sommaridronerna" under de senaste åren omfattaL", 
och den tiU följd deraf ofta uttalade önskvärdheten af 

en sammanslutning af ""rt lands idronsföreningar till 
ett gemensamt idrorusförbund, taga vi oss hänned 
friheten inbjuda Eder jemte öfriga intresserade före
ningsmedlemmar ti ll ett möte å Stockholms Gymna

stik· och Fäktklubbs lokal, Smålandsgatan n:o 27, 
onsdagen den 27 november 1895 kl . 8 em för an 
diskutera de fr:1gor som kunna stå i samband med 
bildandet af ett dylikt få rbund. 

Der skulle utan tvifel vara ti ll stor gagn fö r v4ra 
sommaridroner ,om vi kunde B till sclnd en förbund, 

som finge till uppgift art verka för de fria idrotternas 
sunda tillämpning. att bestämma om de olika idrott· 
materielen och sätten för desammas användande, an 
verka för godt kamratskap och samarbete med vån 

lands idrottsföreningar samt att bevaka de svenska 
idrotternas intresse i fr:1go r af så väl nationell som 
internationell art. Svenska Gymnastiforbundet har 

visserl igen sökt att lösa denna uppgift, men som 
idroruföreningar, på ett par undantag när, ej til lhöra 
förbundet, och ej heller äro representerade i dess 
styrelse, kunna icke deras intresse der på ett nöjaktigt 
sätt bevakas. Under ddan3 förhållanden är det ju helt 

naturligt, att något samarbete med Svenska gymna· 
stikförbundet inte kan komma till stånd, huru önskligt 

detta än kan vara. För att emellertid kunn:;a B så stor 
ansluOling som möjligt vilja vi dock forsöka fl till 
stånd en sammanslagning med van lands gymnastik· 

och idrottsförening3r, en sak som lättast torde vinnas 
genom Svenska gynmastikforbundets omorganise

ring ti ll ett Svenskt gymnastik· och idrottsföbund, i 
bYars styrelse de fria idrotterna sJ..'Ulle vara lika mång· 
taligt representerade som gymnastikfåreningama. 

Under forhoppning an denna för våra sonunar

idrotter så viktiga fråga måtte få ett lyckligt resultat, 
och an Ni välvilligt skänka Edert intresse for detta 
företag tecknar 

Med utmärkt hiigukmillg J 
Stockholm A11lIltiiifo;'miIlU vägnor 

Styre/sm 

Föreningens sista arbete för 1895 var dess allmänna 

inbjudning tiU sannliga gymnastik· och idrottsf6re
ninga r i Sverige for bildandet af ett svenskt gymnas
tik- och idroruförbund. Mötet hölls å Gymnastik
och Fäktklubben i Stockholms lokal den 27 november 

och ej mindre än 23 olika forerungar voro represente· 
rade. Efter l:\ngvarig diskussion beslöts, trots lifliga 
protester från Göteborg, an bilda ett dylikt förbund, 

och en kOmnlltte tillsätter för utarberande af stadgar. 
År 1898 var ett märkesår äfven därför, att Fören

ingen då fyllde fem 1r. Minnet firades i samband med 

årsmötet med en fest å Hamburger Börs hedersleda· 
Olot och specieUe gynnare majoren V.G Balek, hvil · 
ken d~ uttryckte sin glädje att ra tillhöra SAF, "den 
mest framst:1ende idrottsförening inom Sverige" "vi 

kunna vara glada an ha en sådan Sportens Beskyddare 
att vända oss till, d~ nöden det kräfver, och vi kunna 
a1Jtid vara vissa om att i honom finna en kraftigt stöd 
for vårt arbete", heter det så förtröstansfullt och 
riL.1:igt i protokollet. 

1896 
Hvarje medalj har emellertid sin baksida . 1895 års 
kolossala verksamhet utan i någon mån motsVarande 

intäkter hade bragt Föreningens kassa i en ganska 
bedröfligt skick. och 1896 4rs styrande hade därfor 
som sitt främsta mål att söka minska skuldbördan, 
hvilket och nästan fullständigt lyckades, tack vare stor 
f'örsiktighet. Men helt narurligt fick då verksamheten 

i idrottsligt hänseende sitta emellan. Dock är äfven i 
detta afseende att anteckna fö ljande ljuspunkter: 

T ill olympiska spelen i Athen sändes, med resebi
drag af Föreningen, herr Henrik Sjöberg, som i för· 
hll llande till den oerhörda konkurrensen skötte sig 

uonädct. Till Skandinaviska ldrorufesten i Malmö 
skickades efter stora ansträngningar och listsubskrip· 

" 

tion, sex representanter, afhvilka herr P. Langborg 

eröfrnde första priset i femkamp, herr Gillberg andra 
priset p~ engelska !nilen och herr H. Sjöberg andra 
priset i längdsprång; vid Svenska Mästerskapstäfling. 

ama i kOllStoch hastighetsålmingå Skridskoklubbens 
bana den 19 febr. representerades vi afbl.a. herr Th. 
Borgh, som tog en först:! och ett andra pris; vid 
bicycleridten Jönköping-Stockholm kom v:1r repre. 
sent3nt herr Helmer Langborg som andre man tän 

efter. Redan i mars månad 1896 tillkännagafs för 
Föreningen, att Svenska Gynmastik- och Idronsför
bundclS förbundsråd beslutat giM SAF i uppdrag att 
under senare delen af augusti m:1nad 1897 anordna 
dess första nationella idrottsfest sa mt att SAF därvid 

ägde rätt att antingen ensam eller i forening med en 
eller flera lämpliga idrottsklubbar, exempelvis Svea 
eller Göta Lifgardes, afM lJa densamma. 

1897 
För den stora idrottsfesten, som kallades Svenska 

Gymnasti k. och Idrottsförbundets forsta nationella 
idrottsfest och gick af Stlpeln den 28 och 29 augusti i 
idrousparken, hade redan den 2 april tillsatts, med full 

handlingsfrihet, en organisationskommitte p:111 per
soner med Föreningens ordf. löjmant Gösta Drake 
som ordf., löjmant A. Lagerberg v.ordf., herr Carl 
A:son Victor som förste och herr Otto Andersson SOm 

andre sekreterare, löjmant G. Lö"enhielm som ska tt
mästare och herr E. Rude.n som materialförvaltare. 
Efter nära fem mmaders intensivt arbete och stora 

påkosOlingar var all t klappadt och klan, och tillställ· 
ningen , som stod under H.K.H . K.ronprins Gustafs 
beskyddarskap, var enligt allas samstämmiga vitmes· 
börd utomordentligt lyckad. Förutanom äran atthafva 
anordnat festen , ti ll hvilken inbjudning utgått äfven 
till de tre skandinaviska grann1änderna, skördade SAF 

också flera härliga lagrar i de olika täflingama: 5 
forsta, ett andra och tv~ tredje pris, nämligen: Förstl 
prisen i höjd· och längdhopp aflöjOlant A. Lagerberg, 
i hastighetslöpningafherro. Schörling, i häcklöpning 

afherr L. Sch in berg och i gång med P.iltu01Jsming af 
herr F. P. Appelgvist; andra priset i hastighetslöpning 
af herr L Schånberg och tredje prisen i IrulstöOling 
och diskuskastning af herr L.V. Eriksson. 

1890-1 915 
Som man erinrar sig hade SAF redan nAb'T:I veckor 
efter sin stan hösten 1890 anordnat en skjumfling. 

Men sedan den tiden synes detta slagafidrottal ldeles 
harva legatnere. Den stora fosterländska rörelse, som 
heter den frivilliga sJ..-ynerörelsen, hade emellertid, 



som vi veta, allt jfrin I 890-talets början fån allt bättre 

fart, och med hvarje if hade i hela landet all t flera 

intresserade sL.'yneforerungar uppscln. 

Incressct for skynesaken hade länge V'.rnt vannt hos 

SAF:s ledande män och smittade lätt vidare, s1 att när 

Föreningens ordförande, löjtnant Gösta Drake, hös

ten 1899 kom fram med förslaget an p~ Föreningens 

program upptaga äfven skytte, mönes han af soort 

gillande och ganska lifUg ti llslutning redan fn\n bör

jan. Man ville vara med äfven i denna fosterländska 

idrott, och man sig i densamma en uppryckande och 

bärande faktor fö r Föreningen, i detan man, alldeles 

riktigt, menade, att de äJdre idrottsmännen, som kan

ske kände sigöfVerflödiga numera pä grund afbristan 

dc lust och kapacitet i de vanliga idrotterna äfvensom 

andn , icke egentliga idrottsmän, skulle finna till 

fredsställelse med att, till eventuellt forsvar for foster

landet, öfVa sig i gevärets bruk. 

Och från denna tidpunl.:t kan Stockholms Amatör 

Förening räkna sin nyfOdelse. D et kom nyttlifoch ett 

nytt, mäktigt intresse in i Föreningen. Skytte- såväJ 

som idrottsintressende strömmade till i mängd. 

Medlemsantalet gick åter srnrngt upp1r, och verksam

heten visade en glädjande utveckling, särskildt den 

nya, och länge dröjde detej, förrän den lämnatintresset 

för och arbetet p! de öfriga. gamla idrottsgrenarna 
betydli gr bakom sig-tyvärr kanske a II t fö r långt, anser 

m! hända mer än en idrottsintresserad. J frimodig 

glädje kunde allts5 den uppåtspirande Föreningcn 

den 21 september 1900 fira minnet af sin lO-åriga 

tillvaro. Detta skedda å CaU Anglais under mink 

anslutning. många högstämda tal och ampla loford i 

pressen. 

Det skulle föra oss allt fö r långt att längre steg följa 

Föreningen på dess utvecklingsbana ända fram till den 

stolta sräIlningden nu intager. Vi fårdärfor inskränka 

oss ti ll att erinra om några mera betydelsefulla steg 

och ti lldragelser och anse oss därvid hufvudsakligen 

bön inrikta uppmärksamheten på Föreningens skyt

teverksamhet och därmed sammanhängande. 

Redan med år 1902 stod SAP som nr fem bland 

Stockholms skytteförbunds 32 skytteföreni ngar. För 

att i god tid ti llvarataga och odla det intresse för 

skyttesaken, som kunde finnashosde unga, beslöts vid 

årsmötet i januari 190 l sådan ändring av Föreningens 

stadgar, att under värnpliktåldern varade skolyng

lingar, som fy ll t 15 år. finge vinna in träde i SAF;s 

skytteafdelning mot en årsafgift af endast två kronor. 

De skulle erhålla 60 fri a skott till 12 mm geväret och 

i öfrigt samma fo rmiiner som SAF;s andra medlem

mar i skyrreafdelningen. Skytteinrresset bland skol . 

ungdomen visade sigganska slOrt, och en hel del unga 

skytClr strönunade till SAF, där de under ett par år 

bildade sin egen Ii fli gt arbetande skyttea fde loin g. J a så 

lifligt var detta intresse, attsnartbildades lite hvarstans 

vid läroverken sl..-yneforeningar, och därmed ansågsig 

SAF kunna låm sin särski lda skyneafdelning för skol

ungdom upphörn. 

l kla r och riktig u ppfallllin g af skytterörelsen såsom 

en fosterländsk försvarsrörselse, syftade sAF aUt ifnln 

början ti ll att utvidga och adla denna rörelse tiU något 

högre än endast sport. Redan är 1900 införde man vid 

sidan af målskjutn ing fri ltmässiga skjutningar, som 

sedan för hvarje år fltt e tt allt mer framträdande rum 

på Föreningens program, och SAF kan således tillräk

nll sig äran att först af all:l fö reni nga r i Sverige hafva 

upptagit dcnna viktiga forsvarsgren, som först 1907 

togs upp p~ allvar af Stockholms skytteforbund. 

En annan betydande insats af SAF ti ll forsvarets 

fronuna a r heller ic"-e forbigås, helst äfVen denna 

till ika mbte inregistreras som ett väckande initiativ af 

oerhörd betydelse for foste rlandets försvar. 

På styrelsens forslag beslöt SAF på allmänt ordina

rie sammanträde den 24 jan. 1903 att ingä till K.M:t 

med lInh3Uan att, for åstadkommande af mera: milirä

riska öfuingar bland sina medlemmar, som til lhörde 

landstormen, Bo bilda en särskild landstormsldr, och 
ti llsatte for detta ändamål en femmannakommittc, 

som skulle utreda och framlägga saken. Enär under 

förra hälfte n af 1903 en afKM:t tillsatt kommitte för 

utarbetande afförslag till organ isation aflandstonnen 

var samlad, ville SA.F:s l andstormskomDlim~ afvakta 

det resultat, hV:lrtill nyssnämnda kungliga kommitte 

I..-unde komma. Och d~ det befanns, att K.M:ts land

stormsorganisationskommittc fores lagit, att Stock

holms stad skulle indelas i tre områden, ansåg. SAF:s 

landstormskommitte det lönlöst söka utverka i hän

deist: afkrig skulle få utgöra en fristående k:1r, hvarfor 

kommittcn afsryrkte detta förslag. 

Däremot föreslog kommim:n, att SAF s1.. .. ulle taga 

sig:1O en annan uppgift, som för hufvudstadens lojala 

försvar I..-unde hafva en om möjligt ännu Större bety

delse, nämligen utbild:mdet inom sina led af dugligt 

landstormsbeful, hvi lket sL.-ul le ske genom ärligen an

ordnade landstormo;befulskurser. 

Detta forslagvann Föreningens bifall vid allmänna 

sammanträdet dcn 30 jan. 1904, och då herrar kom

mitterade redan langt fö rut vidtagit nödvändiga för

beredande 5tgärdcr. ktmde den första af Föreningens 

landstormsbef.ilskuJ"scr, som tillika var den fö rsta 

landstormsbcf:i lskursen i Sverige. redan i midten af 

februari manad taga sin början. Den pågick sedan till 

början af juni m~nad med lektioner hvarje måndags 

och onsdags afton Id. 7.30-9.30 e.Dl. 

Genom en Kungl. Bref den 20 maj ti llerkändes 

Föreningen af statsmedel ett forsvarsans lag :tf 1.000 

kronor till bestridande afkosmaderna för årets land

stonnsbefa:lkurs. Detta i forenlng med det i öfrigt 

mycket lyckade resultat och den stora välvilja, hvar

med alla omfattade detta. s.>\F;s betydelsefulla initia

tiv, stärkte Föreningen i dess redan fn\n början närda 

uppsät, an en landstormsbefalkurs skulle årligen 

upptagas pa Föreningens program. 

Med året 1907 tog staten själfom hand utbildni ng

en aflandstormsbeHil medels anordnande af offic.iel la 

kurser härfor, och SAF upphörde af denn anledning 

med sitt arbete i denna r ikOl ing som dock lände och 

all tid skall lända Föreningen t ill stor heder. 

Intresset inom SAF for landstormen och dess till

godoseende var dock allt for start, for att det nu utan 

vidare skulle låta sig begrafvas. Särskildt frisk lefde det 

hos dem af dess medlemmat, som genomgått Fören

ingens landstorrnsbef:ilskurser, och utlöste i april må

nad t 908 i bildandct af Stockholms I:mdstomlsbef:ils

forening, som di på initiativafkapten C. G. Drakeoch 

under medverkan af ett Stort antal Amatörer kom ti ll 

s~nd vid sammanträde den 4 april å hotell Kronprin

sen under ordforandeskap af generallöjtnant C. 
Warbe.rg. 

Enligt de vid mÖtet antagna stadbrama har Stock

holms landswrmsbefalsforening till uppgi ft att sam

manföra landstomlSbefdl för att genom foredrag, 

krigsspel, f.-ilt'll..iutn ingar m.fl. öfningar söka vidmakt

h311a och forkofra landstormsbefaleu militära ut

bildning. Vidare skall förenin gen verb for viickandct 

af allmänt intresse fo r genomgiende af landstornlS

befa:lsl..-urser. for Jandstormsinstirutionens utvecldi ng 

i allmänhet sann fö r stärkandet af sambandet mellan 

landstormsorganisationen och det frivilliga sl..-yu:evä

sendet. Slutligen skall föreningen söka väc.ka och 
underhålla allmänhetens intresse for huvudstadens 

forsvar. 

Det m!ste vara hvarje sannsL:yldig medlem af SAF 

kärt och stolt, att dess initiativtagande arbete inom 

den nu vaknande landstormsrörelsen satt äfven denna 

betydclsefulla frukt. 

Föran hålla de äldre idrottSmännens intresse vid lif 

d mycket och så länge som möjligt beslöt SAF ! r 1908 

att årligen anordna särskilda old boys-täflingar, en här 

alldeles ny ide, som mottogs med stort gillande inom 

alla idrottsligt intresserade kretsar äfvensom i pressen 

och snart därefter togs upp af fl era idrottsfören ingar 

i landet, t .ex. i Göteborg och Ystad. Äfven till Kristi-

aoia omplanterades iden, i det att där bildades n Aeldres 

I draeuforeni g" ener mönster af SM;s oldboys-a fdel

ning och med dess stadgar SOm grund. 

Ej mindre än tre stora räflingar for oldboys höllos 
1910. 

SAF hade fln i uppdrag att i samband med ~rets 

rikssl..-ynetäfling anordna ärets nationella oldboys

räflingar. De höUos den 7 juJi i Idrottsparken under 

god uppslutning från landct'l oldboys-foreningar. Herr 

C ronblom tog farsm prisen i höjd- och längdhopp. 

D esS\Jrom eröfrades se.xandra pris af de vara. l löpni ng 

1.500 Ill trafkaptenen frih. Stig R~lamb, i löpning 100 

mtr och 400 mtr samt spjutkastning af herr Per 

Langborg samt i femkamp och diskuskasming af herr 

J. A. Lundegren. 

Till Stod:holms A11Iqtiir Fiireni1/g 

vidfirundet of dess 25-årrjllhilellm. 

Då Stockholms Amatör Förening nu går att 6ra sin 

tjugofem1riga tillvaro, kan Fören ingen se tillbaka på 

en sällsynt framgångsrik och gagnande verksamhet 

inom det idrottsliga området. Frin en blygsam, men 

ungdomligt entusiastisk början. haJ" Förenjngen oaf

I~tigt g:\tt fram~t och steg for steg, må lmedvetet och 

foljdriktigt utvecldat sig ti ll den akOlingsvärda sclnd

punkt: den nu intager med vackra segrar inristade p~ 
Föreningens minnestafla. 

Vi äldre idrottsmän minnas viiI hUnl.'iom nägra 

ungdomar fö r tjugofem år sedan slöra sig tillsammans 

fo r att hängifvet utöfVa den idrott som utgjorde före

mM fo r deras intresse och omsorg. Att det var p! 

skridskosportens täflingsbanor som deras unga ama

törer sl..-uro sina första lagra r, mi nnas vi äfven. Slag i 

slag har Föreni ngen undedrens lopp gjort nya ansrnl

ter till en rask utveckling, i det den upptagit den ena 

idrottsgrenen efter den andra pi sitt prognun, såsom 

velocipedridt och allmän idrott m.m. 
En karal __ tiiristiskt drag i Föreningens verksamhet 

har va ri t den fosterländska anda som präglat densam

ma, med praktisk tillämpning af de öfningar som 

kunna gagna f6rsvaret. H elt naturligt har Föreningen 

därfor upptagit sl..-ytte säsom en af de viktigaste öf

ningama, och hvad mera är, tidigtinsen betydelsen af 

landstormens uppgift, i det Föreningen anordnat de 

första landstormsbefalsL.-u rserna i Sverige. 

M ed lyckönskan till Stockholms Amatör Förening 

för dcn värde fu lla insatts den lämnat ät svenskt 

idrottslif, :ir det att hoppas att Föreningen alh fram
gent ma fortleva och verka ti ll gagn for fosterlandet. 

Stockholm dm Ii oktober 1915. 
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RIKSSKÖWENS STIFTANDE 1921 
O fvanstJende fo tografi visar utseendet av "Rikssköl

den", detafSAF instiftade ståtliga vandringspriset for 
gruppskjuOling med 3-mannagrupper meUan Sve

riges skytteforeningar 3 fa teningarnas egna banor. 

Täfl ingen om skölden äger rum ~rligen forsta sönda

gen i september med början innevarande år. 
SL:ölden, som utg5tt frin hofjuvelerare K. Ander

sons afe lier, är en praktpjäs af stortkonSOlärligt värde. 
D en är utfård i drifvet och dceleradr silfver , storleken 

är 56x64 cm., vikten 4 kg. och värdet nära 4.000 
kronor. Den utställes fo r närvarande hos K.. Anders

son, O perahuset, där äfven till Rikssköldstäflingen 

skänkta hederspris komma att utställas. 
Föreningen äger rätt att i Rikssköldstäfl ingen 

uppstäUa godtyckligt antal numrerade 3-mannagrup

per jämte suppleanter. För att emellertid älVen de 

mindre fören ingarna skola kunna ha någon utsikt att 

eröfra skölden, har den bestämmeJsen införts i stad

garna för täfli ngen, an Riksskölden endast kan eröfras 

af en fore nings grupp n:o l . 
För hvarje grupp e rlägges en gruppinsats af sex 

kronor, hvi lka insatser, sedan smärre afdrag eventu

e ll t gjorts, utdelas som pris till de fö reningar, hvilkas 

grupper placerat sig inom bästa 20-delen afi täflingen 

deltagande grupper. 

H varjc skytt skjuter i tä flingen två precisionsserier 

A tafl a i reglementerade ställningar å obegränsad tid 
samt en ti llämpningsserie å 1/2-fi g. å 5 mimtter. 

M ed grupptäflingen äro två individue lla täflinga r, 

A) och B), kombinerade med en frivi llig insats affyTa 

kronor fö r täflingA) och två kronor for täfling B), och 

gä llcr diirvi d för täfling A) sammanlagda resul tatet af 

såväl de båda i grupptäflingen ingående tafelserierna. 

En tredjedel af deltagarna erhåller pris. PrisfordeJ

ningen sker särskild t for guld-, silfvermärkes-, och 

andra klassen. I täAing A) utdelas ett hederspris for 

hvarje afslumdt200-tal deltagare i !dassen. Dessutom 

til ldelas de skytta r, hviJ ka i täflj ng A) eller B) placerat 

sig inom den bästa 1000delen af i resp. täfling delta

g:mde , L .. ytt3r, Stockholms AlllatÖr Föreni ngs större 

siJfvernleda lj utan löpare, Iwarvid dock en och samma 

sk-ytt endast kan crMlla en ddan medalj årl igen. 

Till täfli ngen om Riksskölden, som äger rum fö r 

fo rsta f,r:l ngen den 4 september i:k, kommer Amatör

fö reningcn att uppställa fyra f,>TUpper, för hvilka för

eningen erlägga gruppinsats. Föreningsmedlemmar, 

hvilka ej komma att utrngas ti ll någon af dessa fyra 
främsta grupper, men änd5 önska deltaga i täfl ingen, 

ha att vid sidan af den individuella insatsen, erlägga af 

gruppinsatscn, all ts1\. tv~ kronor. 

Da detär afvikt att skjulkommitteen i möj ligast god 

tid ar reda pa hvilka skyttar, som önska deltaga i 

Ri kssköldstäfl ingen, för att på bästil sätt kunna \'erk

ställa gru ppindelningt!n, anmodas de af foreningen 

medlemmar, hvilka önska deltaga i täflingen, attmIIrost 

möjligt dOlk senast dm 31 ol/gllni meddela detta ti ll 

fö reningens vice skjutchef, bankkassören E. Reuter

sköld, ad ress Upla ndsgarnn SS, tel. Riks 80200 kl . 6-

7 e. 111 . Samtidigt torde angifvas, dels huruvida vcd

erbörandc är vi llig att, om s5 skulle erfordl'J.s, crlägf,'3 

de två kronor, med hvilka anmä lningsavgi ften ökas för 

de skytt'lr, som ej komma att uttagas till n~gon af de 

fyra frä msta gm pperna och dels, om vederbörande 

önska beta la insats i både täfling A) och tälling B) (se 

ofvan.). 

T ällingen o m Riksskölden år 1921 
T äflingen om Riksskölden, det afS.A.F. instiftade scltliga vandringspriset for grupptä

fling med 3-mannagrupper mel lan Sveriges skytteroreningar å fo reningam::as cgn::a 

banor, ägde rum fo r forsta gången fjärde innevarande september. l täflingen deltaga 

sammanJagt 206 grupper repn.'Senterande 104 skytteföreningar. 

Riksskölden erö&ades fo r året af Trönö skytteforening, tillhörande Gäfleborgs 

skyneförbund, hvi lken uppnådde det utomordentligt goda resultatet af 444 poäng, af 

450 möjliga. Tack vare denna forenings vackra presmtion får Riksskölden alltså börja sin 

rond bland skytteforen ingama med en tripp uttiU landsbygden, hvilken utgör den bästa 

garantin för att RikssköldsCifl ingen kommer att blifva JUSt hvad SAF afsen med 

densamma, nämligen en kraftmätning mellan skytteföreningarna, i hvilken äfven dc 

mindre fören ingarna landet runt kunna delrnga med utsikt att göra sig gälla.nde. 

SAF deltog med icke mindre än sju grupper for att bereda alIa sk-yttar, som önskade, 

möjlighet att deltaga i denna täflin g. 

Föreningens fö rsta grupp best~ende afhrr T ön nes Björkman, Evert Reuterskiöld och 

K.A. Peterson, lyckades öfver förvänt.·m bra (elle r vågar man kanske vara fo rmäten nog 

att säga efter forväntan bra), i det att gruppen uppnådde 438 poäng, hänned placerade 

sig som n:o fyr::a bland samtliga deltaga nde grupper. 

Föreningens andra grupp, p~ hvilken äfven med fog ställdes stora förhoppningar, 

bestod afhrr J. Lagergren, A. Gyllenkrokoch E. Hellsten. Gruppen visade sig vara i god 

fonn och uppn~dde en poäng mer på tafvelserierna än forsta gruppen men hade otur p~ 

till~.mpningsserierna, i deran icke mindre än fem hl1l gjordes i luften bredvid figurerna. 

Qfriga gruppers resultat visa att SAF-ama fortfarande behöfva ligga i och träna for 

att med fra mgång kunna konkurrera om nästkommande olympiska spels guldmedaljer 

i skytte. 

l de Mda med grupptäflingen kombineradeindividuella inS3tsskjuming3ma eröfrade 
SAF -arna en hel del pris. 

BOXNING 
De senaste veckorna ha i rihmått erbjudit till f:iJlcn an 

åskåda den ädla boxningssporren, i synnerhet för 

sådana, som haft godt om pengar. Biljettpriserna ha 

nämligen knappastva rit tilltagn::a med hänsyn va re sig 

tiU de knappa tiderna eUer boxningarnas kva.liret. Med 

B undantag. 

Boxningtillgår, som bekant, på så sätt, att man fors r 

r.icker hV3T3ndra händerna och lofvar alt vara vänner. 

hvarefter man omedelbart öfvergår ti ll att söka ge 

hvarandra en på ganska olämpliga delar af kroppen 

placerad aga. Enligt all pedagogisk erfarenhet, är der 

nämligen olämpligt att slåss i hufvudet, något som i 
regel brukar h emfalla under rubri ken misshan del . 

Naturligtvis är äfvcn boxning misshandel, eh uru 

den utöfvas med den misshandln dcs mcdgifvande, 

hvilket tydcr på en långt utvecklad godhct hos hcrrar 

boxare. Boxningens föres pråkare brukar ju cj hellcr 

underlåta att skryta med denna sports karakr.irsda-
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nande egenskaper. När man viU definiera beb'TCppet 

boxn ing, brukar man ofta säga att dcn är två mä ns 

försök att i praktiken omsätta sin önskan an slå varan

dra medvetslösa . Detta är naturljgtVis fe laktigt, ty då 

skulle ju de flesta slagsmål kunna räknas hit. 

Dessbättre är, som bekant, detta icke fallet. Nu är 

det endast vissa såd:ma, som kallas boxning, medan i 

de örriga polisen iiger rätt att inskrida. 

Man har klagat på publiken vid boxninb'3rna. BJ.a. 
har polisen vändt sig mot de demonstrativa hand

klappni ngarna. Det måste emellertid sägas, att man 

gjort publi ken orätt. Åoninsrone vid denna säsong har 

publi ken uppfört sig så stiidadtsom helst, och dessutom 

ha arrangörerna hi ttat på ett all deles förträffligt särt 

att tysta ned en begynnande demonstration. 51\ snart 

dcn inom parentes sagdtalldeles utmärkte räfIingsl e

daren C loka r WeI! offenrliggjort domslutctklämmcr 

en 15 mans orkester i med en vå lds.tlll mässingssoppa, 

som kommer pu bliken att gnola "I Honolul u" isr,illcr 



för att vrMa efter ny domare. Enkelt och effektivt. 

Är boxning en ri sport? Dess entusiastiska utöf"are 

säga nej, och tycka att det inte är någonting att billa 

om litet näsblod, ett spräckt öra eller dylika småsaker. 

De ha kanske rätt. Själfva r"la vi godtvid att se dylikt, 

och näsblod ha vi ti ll och med själfva haft utan att 

svimma, mcn inte är synen precis ti llmlande. Af de 

boxningsmatcher vi sett, har emellertid framgått, att 

boxa rna i regel d ia mer srryk,än de orka ge hvarandra, 

och att människan i allmänhet torde t5b mera stryk, 

än hon i genomsnitt Br. 

Att boxning dock inre är någon sport fö r damer, 

torde "äl alla kunna V<lra ense om, äfven om en 

härstädes utkommande specia l tidning i sitt första 

nummer med förtjusninginförtcn bild af ett par unga 

damer, som lekfull t satt p:1 sig ett par bo:<handskar. 

Det är d:1 d mycket egendomligare att finna, att ej så 
B damer uppträda som åskådare vid boxningsma t

cherna . Och damerna ha varit af alla :1ldra r. Vi s:1gop" 

söndagen äldre damer af den typ, som brukar S\~mma, 

närdese en människa hoppa afen spkvagn baklänges. 

Vi sågo naturl igtvis icke UJlbr.l damer af den typ, som 

inte brukar svimma för någonting. Och vi sågo hur 

deras själ fröjdade sig om:\ttligt, när ett pa r afboxama 

lyckatS slå hvarandra så pass vimmelkantiga el ler 

"groggy" som det heter på origin:llspriket, att de 
hufvuds:lkligen verkade kämpande diskrrasor.l dess:l 

tider med allmän rösträtt och damer i riksdagen v~gar 

man narurligtvis inte yrka p~ ti ll träde ti ll boxninb'S· 
matcher endast fö r män , men det kanske J..'Unde vam 

tim tet att, vädja ti ll damerna själfva. Till den verkan 

det hafva kan . 

DEN TRADmONELLA VÅRUT FÄRDEN 
ägde rum den 27 maj och hade crots ett synnerl igen 

kraftigt regnväder samlat 52 deltagJ.re, då !ngf. Val ~ 

kyrian lämnade hamnen vid niotiden på morgonen . 

Delra!prnas humör v:lr dock icke dåligt, och en :Ifdcl

ni ng ur Svea lifgardes musikkå r, som följde med , 

gjorde det ännu bättre, och man torde godt ~ga 

p!ståendet, an roreni ngen aldrig haft bättre och fliti · 
gare musik under någon vårutHird. Frukosten, som 

delblg:l rna hade tiinktatt e intaga på n"gon grön äng 

vid Södra Lagnö, som "illvilligt upplåtits af löjmant 

Berghagen, m!ste inmundigas ombord, under dt!t att 

målen vid f;i hs kjutningen utsattes. Sju patruller st! r

t:lde under förmiddagens lopp. 

På eftermiddagen skulle idronsafdc1ningen tr'jda i 
fun ktion. Det visade sig mycket S\r:1n att fä ihop några 

" 

deltagare till terränglöpningen, som gick öfver en 

synnerligen kräfvande terräng och torde varit närma

rc4.000m l:1ng. Utstakaren afdensamma har all heder 

af arbetet, och det var skada, an ej flera terränglöpare 

deltago. Utom i vädrets m:lktcr hade fOreningen en 

skarp konku rrent i Dagbladsstafetten, engelsk fotboll 

och kapplöpning vid Ulrikscbl, af hvilka den först· 

nämnda torde samlat en del medlemmar i de s. k. 

yrkeskorporarionerna. Till ku lstötningen lyckades 

tä fl ingssekreteraren ra ihop tre ggr så m:inga deltaga· 

re som i löpningen . 

En särdeles angenäm öfverraskning hade ing. 

Mossbergoch Ranu. ... ;stberendcdeltagandcdamem a, 

nämligen en reblls, hvars lösni ng fick inläm nas till en 

prisnämnd. Rebwien var tecknad af det kända mä rket 

G. W ., och vi uttala vårt uppriktiga tack till den, som 

på detta sätt hjälpt till att sysselsätta deltagarna under 

den regniga utfj rden. 

Den sedvanliga stafettlöpningen möste insr.mas, 

enär landsvägen var aUt för smutSig för att kunna 

arranger:l en sådan med damer som delt!g:lrc. 

Hemrnrden :lnträddes kl. 7 e. m., då middag intogs 

af, som det syntes, tämligen r ikhaltiga medh3fd:l fö r· 

råd. Underdenm återfärd hade skjutkommiuen syn

nerligen arbetS:lmt för att hinna få prislistorna be· 

stämda och de många skänkta prisen uppackade och 
placerade, och efter ungeflir h31fannan timmes tid 

kunde prisutdelningen börjA . Skjutchefen förrättade 

prisutdelningen for s1..}'tt:lrnes vidkommande och se

kreteraren for idronsafdelninbren, hvarvid pristagare i 

båcb afdelning-J.rna fingo, 1ll0t[;lga priset af fru Reu· 

rersskiöld. Vid niotiden anlände båten till staden och 

delt:lgam e skildes åt efter en trots regnet angenäm 

utflykt. 

BREFLÅDA 
Nomen Nescio. 

Ni frågar, hvarför curl ing icke srn fvas körl ing, d~ en 

del andra utländska ord blifvit försvensbde, t.ex. 

kabare. kafå. nört, fen6mobiletc. Vi göra ett försök 

med den föreslagna st.1fningen på ann:lt ställe i dagens 

nunUllef men Imnna icke br-aralltera, att vi behålla den. 

Det ka n ju tänkas, att det utliises som tjörling. Vi äro 

nämJigen gansb ganunalmod ig:J, hV:ld ortografien 

beträffar. 

Samtidibrt göra vi en motfråg:l. Hur menar insända

ren , att Americln bovling skall st:lfvas och utläsas på 

svenska ? Sbl! det hern ameri.ka nsk bävl ing eller 

emäekan båling? 

AMATÖ RERNAS IDRO'TTSDRÄKT 
Idrottssäsongen sclr nu i sitt flor. och ,,~ra tränings

tävlingar äro gläd jande nog talrikt besökta av bMe 

seniorer och old boys i broderlig sä mja . Vid dessa 

tätlingar ka n man emellertid ej undgå att liigg:a märke 

t ill den rika flirgpr:lk t, som idronsmännen medvetet 

eller omedvetet utveckla. Av ett 20~tal rävl:ancle finner 

man kn appt två med lika idrottsdräkt. LjusbMtt, 

mörkblått, svart, grönt, brunt, rött: , skä rt, alla f;irgcr 

före.komma. Hur sJ..'Ullc det vara. om vi avsade oss all 

denna flirgglädje och i stället salJl tljg:J uppträdde i den 

g'J.mla välkända SA F-dräkten, bM byxor och vit tröja 

med bl~ stjärna på bröstet. O nekligen skulle det vara 

synnerligen glädjande. om denn:l enhetlighet i dräk

ten kunde ols tadkommas ti ll "~ra sn3rt stundande 

tävlingar i fem- och ciolcamp, till vilka vi giveMs 

mangrant måste möta upp. 

Idrottskommitten har gått i rorfutming; 0111 att 

:loskaffa stjärnorna och torde de d srn~ningorn kunn:l 

tillhandahållas medlemmarna till ett billigt pris. 

"HUR GÅR DET TILL I KRIG" 
ELLER 

ETT BESÖK PÅ ÖSTERMALMS KASTPLAN 
] :ag besökte härom kvällen det ställe. där Stockholms 

många hundra idrottsmän äro häm'isade att öfva sig i 
kast p~. Kanske vill jag helst tiga med den tr.tkiga 

historien, men minnet af dc fasansfulla timmar, som 

jag till bragte på detta afskyviirda ställe, försätter mig 

ännu i det mest uppjagade tillstånd af lindrigt vansin
ne och hejdlös melankoli. 

Kära läsare af dessa helt löst nedkast:lde rader! Ni 

behöverej läsa Ma."< Immel m:lnnsoch Kapten Bölckes 

krigsberättdser för att B en aning om hur det går till 

i krig. Ni kan ej fl blott cn aning utan en drastisk 

inblick i den rh verkligheten genom att endast betala 

intriide till Östetma lms Idrottspl:lts, pris 50öre, ing!!l1 

utsikt att konmla undan billigare, såvida lilan ej kän

ner vakonästaren. Men forst älskade läsare. Tag ett 

ömt fatväl af Edra nännaste, Edra "änner och den 

kvinna N i älskar, bered därpå Eder försäkrinf,'Sagenr 

en glad och ljus stund genom attöka p~ Eder li ffö losäk

ring. Bjuder han därpå p~ middag, s~ Säg ej nej, 

uppriktigt vänliga människor äro ju så sällsynt!. 

Sedan kan N i lugnt ställa Edra steg upp mot Öst
ennalm. Betala de 50 örena. ty N i känner ju ej vakt· 

mästa ren, tagav Erså mycketsom möj ligrsamt närma 
Eder försiktigt det sriille, som man kallar kastplan . 

HV:ld Ni konuner an upplefv:l . :lnsvar-ar jag ej fo r. 

Dmft hände mig. Nervsvaga indh'ider ombedjas 
emellertid ej göra några försök. 

Vi hade k.lubhtäflingi diskus, min fö ren ingoch jag. 

Redan vid min ankomst kunde j:lg ut:lll s"årighet 

upptiick:i, att vi inte voro enSa mma, utan an minst ett 

dussin föreningar till höll klubbtäfling-dr och kastade 

upp olika redskap i luften från de mest skilda delar af 

det stii lle, som ser ut som en san dgrop, men kallades 
för kastplan. 

Just S0111 jag stod och tiinkte på att detta var precis 

SOlU i London, när tyskarna bombarderade under 

kriget, fick j:lg lof att hoppa bakJänges för att inte ra en 

dis1..-us i skall en, men m:lste omedelbart diirp.t kast:l 

mig p~ magen fö r att undbrä det tragiska öde, som 

onekligen ligger i att bli forvandlacl till slarfsylt! af en 

56 punds vikt. Stel aHasa restejag mig därpå, JUSt som 

en spjutspets svedde min", håmrån. Förskräckt nydde 

jag diirpll till en undangömd plats sann bl ev på vägen 

dit träffud på de mest olika stä llen af l st. spjut, l st. 
kula (sen ior~) samt minst 3 diskusar. 

Från det undangömda stillet studerade jag nu 

folklifvct, hvi lket va r rätt liift att komma underfund 

med. När det blef min tur att kasta diskus beslöt jag 

göra som alla de andra. Jag tog allts5 af mig min 

sveaters, futtade lekfullt diskusen, snurr.lCJe runt ett 
tag ti llsamma ns med den i en ring, hV:lrp:1 jagsläpptc 

alltsammans, i det an ;:ag högt ropade, "se upp för 

diskuscn~" AJla dgo upp för ruin diskus utom en 

spån 'agnskonduktör, SOIU fick den p~ skenbenet. 

H varfördet just skuJle bli en spårvagnskonduktör, vt:;t 

jag ej ännu i dag. 

Mitt andra kast var Iyckligare.}ag tog viiIdig sats, ty 

Allan Eriksson görså, men diskusen slant ochsinglade 

vacken och framför allt högt öfver st<lketct och ut i 
skoge.n. Den föll ned under en björk med hvit St:].m. 

Undt!r den björken sutto en hästgardist och den piga, 

för hvilken han just höll på att göra sin kärlek,c;föckla

ring. Diskusen föll ned min emellan dem, och häsr

gardisten aflägsnade sig genast springande, men pi

g:J n h:lr numera övergivit honom ock ägnar sig ~t 

Filadelfiaforsaml ingen i stället. 

Jag afs[od Fr:3.n mitt tredje kast. Innan dess råkade 

jag nämligen a en slägga mellan ögonen, en slägga 

som n~gon kastat upp i luften fdn något stil ll e p" 
planen. Fönnodligen hade han också skrikit; Se upp 

för släggan! Det brukas ju s~. Emellertid blef all tsam

mans sva rt, mycket svart ... 

N~gra dagar efter :ltt denna artikel va rit införd 

anmälde dagspressen ett olycksfull. En yngling h:lde 

Bn ett spjur i knävecket. 



EN GEVÄRSSPRÄNGNING (1924) 
Söndagen den 4 oktober inrräffade ;l Kaknäs skjutba

na en gevärssprängning, som genom ett under avlöpte 

utan an vare sig skytt e ller kringsdende blevo skada

de. Undertecknad, "ilkenvariti tillf;illeundcrsäka det 

föro lyckade vapnet, anser att full e t är s;l pass lärorikt 

att en redogörelse för detsamma bör intressera denna 

tidnings läsekrets. 

EnJjgtde uppgifter jagerhållir från sL.-ytten, herr N. 
Påhlman i Amatörf6rcningen, hade han redan lossat 

åtta skott innan sprängningen i det nionde inträffdde. 
Ammunitionen utgjordes av på skjutbanan inköpta 

tombak.1Jatroner. Skjutställningen var liggande och 

målet utgjordes av precisionst:lVla. H err P åhJman 

laddade med en patron i taget. 

Det sjunde och åttonde skonet hade markerats 
såsom bom. Skytten l'lInde icke plminna sig an dessa 
skott i knalleffekt skiljde sig fnt n vanliga. Icke heller 

förmärktes n5got som helst hinder vid laddningen av 

dessa patroner e ller den nionde. Omedelb::1Tt fore 

lossandet av det nionde skottet rådde en närsdende 

skytt honom att flyna vänstra handen, som han haft 

omkringl5dan, längre fram p5 stocken, d~ ~tällningen 

enligt rndgivarens ;\sikt skulle bli stadigare. Man an 

tog all ts;\ att bommarnas orsak låg bakom kolven. 

Tack vare att skytten åtlydde rådet undgick han att B 
sin vänstra hand söndersli ten. 

Sprängningen var ynerligtvåldsam. SI..-ytten form

ligen lyftes upp INn marken och tappade under en 

korr tidsmomem sansen genom den kraftig-d luft

trycksverkan. Även närst. ende skyttar hade ti digt 

känning av densamma och hörde dessutom spräng

styckena vissla förbi. 

Den första undersökningen p5 banan gav vid han

den att ingen skytt skadats. Geväret bef:mns va ra i ett 

go.lOSka bedrövligtskick. Högra hälften av lådans främre 

del var bortsliten. Genom hålet obsen'erades att den 

övre låskJacken sprängts bort liksom även flänsen på 

slutstyckets stötborren. Den nedre l:Ssk!acke.n hade 

hållit varfrir slutstyckct icke rört sig bakåt. 

"SVENSKA MÄSTERSKAPEN 
l KONSTÅKNING (1926) 

avhöllos söndagen den 21 februari p:\ Tunavallen i 

Eskilsru na . I konst:H:ning för herrar segrade Tot·c 

Mothander Stockholm med 297,8 poäng, platssiffra 

sex." Ja, så stod det rätt och slätt att läsa i dagspressen 

dagen därpå. Det lät ju d enkelt kan man rycka, men 

de fl esta bland oss ha nog inte riktigt reda p5 att 

"konståkning" verkligen är konst, det är just det kon

stiga. Att t.ex. åka "en ätta med punkt" är just inte sll 

Sl·Art, mcn ger man sig ut på det hala, och ger sig in på 

"doppeldreie r-schl angcnhagcn-doppeldrcier", som 

figu ren heter på internationella skridskospråket. blir 

saken ränså invecklad. Be~vning, stort cl lamod och 
intresse samt ~rsUng träning fordras för denna svåra 

idrottsgren. Det har föl jaktligen visat sig an eJ] konst

åkare forst när han uppn5tt en f,imJige n framskriden 

ålder kommer i si n högsta form. (Årets världsmästare, 

öste rrikaren Willy Bäck! är t.ex. 38 åL) 

Den nu 42 -årige "Mon e" står i dag som ett vackert 

föredöme föraIIa yngre, kommande champions. Han 

har visat oss att målmedvetet arbete slutligen även a r 

sin välförtjänt.! belöning. H atten av for "Motte"! 

H"ie 

SAFTlLL STORA SKU=AN? (1927) 

Da frireningen snart ~r an börja sina skjuOlingar för 

året, hoppas vi att dessa skol:1 ägo.! rum på Stora 

Skuggans skjutbanor. Vår Kaknäs-cid skulJe a ll~ 

dänned vara ett minne blott. Det är möjligtatl en och 

annan finnes, som ej uta n vemod lämnar Kaknä.s; vi 
äro ju alla av naruren mer eller mjndre konservativa. 

Emellertid är det styrelsens livliga förvissning att 

flytmingen sbll visa sig vara enbart till föreningens 

bästa och att medlem marna snart skola Idnna sig 

nÖjda med bytet. 

Vid Stora Skuggan komma vi an mer än vid Kal..'Tläs 

lciinna oss vara mitt uppe i det pulserande sL:yttelivet, 

där äga ock flera stora tiivlingar nun och vi få forde len 

:ltt i vardagslag träna där; resurserna äro större än vid 

Kaknäs, exempelvis ställer der sig avsevärt lättare att 

ordna skjuming på lä ngre :!v"Stånd, lämre att fl använ 

dll självmarkerande r:avlor, lii ttare att ta ettstörre antal 

tavelställ O.S.V. 

Det synesoss ocks1 som en alldeles särskild trevnad 

att nejden vid Stora Skuggan är så enastiiende'ilcker. 

Man torde väl få söka efter skjutbanor, som ligga d 
vackert i den mest mjuka, lee.nde nantr, dess vågiga, 

böljande gräsmattor, omramade av lj usa vackra IJjör

kar, kraftiga ekar och skyddande raka granar . Det är 

ett stycke äkta svensk narur, som gläder ens öga {)(~ h 
helt visst ökar lusten att lossa skott till egen glädje och 

till landets skydd. 

• 

CURLINGSEKTIONEN 
se vi tyvä rr allt fOr sällan nänmas i våra spalter. Sektio

nen for ju en långt ifrån tynande tillvaro och skulle 

otvivelaktigt glädja oss ana , om den under sin säsong 

och vid dess slut vill låta höra av sig i Med lemsbladet. 

Den gångna vintern har ju bjud it på ypperliga 

möjligheter for curling och spelets utövare ha ju 

också, som vi fo rnllmmit av dagspressen, varit i livlig 

verksamhet. F ör vår sektions vidkommande har vin
tern inneburit en hel del övnjn gar och tävlingar med 

deJvis framgingsrika resul tat. Först och sist måste vi 
här i varje fall notera, att Amarörfrirenin gens curling

sektion erövrat curlingmästerskapet får äret. Sektio

nen företräddes av ett gott lag, besclende av V. Wet

terström (kapten). G. Malmquist, O. Dahlin , C. Hull. 

Slutstriden stod mot Åre C urlingkJubbs lag, och mäs

terskapet hemfordes ener en ganska segsliten kamp 

med 12 mot Il. Vi tacka curlingsektionen, anden i 
dessa tävlingar med heder fort våra färger, och önska 

att den allt framgent må så göra, sig själv och ,>år 

ärevördiga fore ning till berömmelse. 

CURLING 
Svenska lagmästerskapet i curling eröfrades den 7 
feb ruari, af cur lingsektioncn i Stockholms Amatör 

Förening, som ställde upp foljande lag: hrrO. Dahlin , 

24p, E. Svensson, 20 p,J. H .Jaeger, 19 p, H . Burman, 

15 p, E. Wenerström, 14 p, e ller sammanlagt 92 p. 
Närmast kom Åre curlin gklubb med 83 p. 

I ndi viduelI t svenska mästerskapet tog hr O. Dahlin, 

SAF, med 24 p. 2) direktör B. Olsson, 21 p. 3) E. 

Svensson, 20 p, 4) H. Åkerlund, 19 p, 5) Bartels, 

Norrköping, 19p, 6) E. B. Haglund. 19 p. 7) J. H. 
Ja.ge' , 8) C. O. Rahm, 9) G. Langoo' g, 10) R. Be<gh. 

I individuell täflan om Nordiska spelens vand

ringspris segrade direktör G. Malml.."Vist med 28 p, 2) 

R. Valberg, 3) CD. Ra.hm, 4) R. Eriksson, 5) V.J. 
Nordcnsredt. 

Vid svenska lagmiisterskapet i curling eröfrade 

Amatörföreningens lag för tredje gången det scltliga 

"Svenska Curlingförbundcts Vandringspris i C ur

li ng". 

Den 8 februari spelade det Svenska F'ederaoonsla

get mot Royal CaJedoni an C urlingclub. 

"Amatören" H . Jaeger spelade som andre man i 

lager. 

Det svenska laget vann tv:\ matcher Qch eröfr:l de 

därmed H.K.H. pokaL 

" 

BRIDGEGUBBARNA 
När stanade " Bridegubbam a"? Ja, upprinnelsen var 

nog en s.k. 1.:1.Ipongmiddag. Efter en skjuming p~ 

Kakniis 1920eller 1921 upptäck.tevännen K.A. attnan 

hllde alldeles för m~nga middagskuponger kvar på 

O pcrnk.1.lIaren. "Gamla goda tiden. " Han inviterade 

efter vad jag tror mig veta vännerna Bosse och Nisse 

Gyllensvärd, Axel EJmgvistoch O. Ramkvist, sen siste 

sedennera avrest till Sydamerika, att ti llsammans av

äta en "enkell.."1.Ipongmiddag" pll O perakällaren. Det 

"enkla" kanske frirsvann under middagen. i varje fall 

beslöts vid stängningsdags :Itt fortsätta att dryfta 

"skynetekniska frågor" i K.A:s trivsamma ungk:trls

boning. När sed:!n argumenten tog slut, beslöts a tt 

man skulle pröva sin skicklighet i bridge och då den 

avslutades framåt 5-6 tiden, tyckte man det varit så 

trevligt att fortsättning skulle fo lja. 

U ndertecknad, på den tiden en mycket ringa med

lem av den anrika StockI101ms Amatör Förening, 

fö ljde med :lwnd de mycket livuktig-J berättelserna 

om sammankomsterna . 

lnitiativfönnåga fattades emellerti d ej och efter en 

intensiv sp:lI1ingsverksamhct beslöt jag hösten 1922 

att oförväget försöka tränga mig in i det illustra 

sällskapet. Förattsäkerställa aUa möjligheter inbjödos 

sj u stycken prominenta amatörer, K.A. Peterson , 

bröderna Bosse och Nisse G}'IJensviird. Axel Elmqvist, 

Arthur Flygare, Gustaf Mossberg och Birger lverus. 

Gästerna förefolIo ju au trivas tämligen väl, men, 

men . För an förekorruna alla even rualiteter tog kväl

lens vä rd ini tiativetvid uppgörelsen, bestämde poängen 

till kvartsöres och togsjälvddigr hand om kassan inför 

de något överraskade gäste rna. 

Överläggn ingarna voro nog m~nga och långa men 

så småningom kom en inbjudan till bridge, kanske 

med tanke på den beslagtagna kassan, från gamle 

vännen Axel Elmqvist, som tecken på att man var 

invald. 

Straffet ureblev dod:: ej, platsen som k:lssör förlda

rades vam ständig. Vidare beslöts att pengarna skull e 

~ till priser inom SAFunder namnet "Bridgegubbar

nas hederspris". :\.tsk.illigt med pengar har sedan dess 

utanord nats ti ll priser år framg3nb"Srika amatörer. 

Medlemsantalet har skiftat under åren, en del har 

tyv.ärr lämnat oss for alltid, Elmqvist, Flygare, Iverns 

S3ml fo rm ej nämnda Sven 1-lol1berg och Emi l Hess

ler, den sena re strong spelare, som hellre togstraffän 

släppte spelet och därigenom til1frirde kassa n åtskilli

ga "sekiner". 

Sedan starten k"Varst'lr nu Bosse, K.A. "ilsså" Jen

nel, på senare tid har tillkommi t H:lrry F'riman och 



Nisse Nilsson, som efte r upprepade prov beträffande 

spelsättet men kanske mest p~ grund lIV del'"Js äl.-m 
hälfters kulinariska skicklighet invalts som ordinarie 

ledamöter. Nu undrar kanske mången huru vi kan 
spela p~ fem, del är g'dlllma l tradition. En medlem 

sk:J 1I alltid vara ledig för att fylla punsch i glasen. ty 

varje gIIng ess, Ma, trea, fym kommer upp i spelet, 

drickes ett glas under högtidJjga ceremonier och vid 

varje spebrbyte tackar man hjärtligt sin medspdare 

för gOtt spel eller skändar hans oskicklighet, samt 

hälsar si n nye medspelare under fö rklenande uttalan

den om motSpelarna. En annan tradition, som dock 

fö~unnit. pa punschlJordet stod alltid en ask albyl, 

därav fortärdes vid uppbrottet på morgonen under 

högtidliga fonner tv:1 stycken tabletter per man till
sammans med det end:l glas vatten, som dracks under 

sammankomsten. 

På sistone har spelskicklighetcn stigit sa betydligt 

och differenserna blivit s:\ små, att kassören varit 

tvungen uttaxera en krona per medlem för varje 

sammankoms t samt en bötesavgift aven krona fö r 

varje hart för sen ankomSt, högsta bötesbelopp hit

tills har vant två kronor för 16 minuter för sen an

komst, vilket är ett gott bevis p:i att medlemmarna äro 

punktliga till stor fö rtre t för kassören, som alltid står 

med klockan i hand "id snm lingen. 

Skändningarna underspclet äro många, men under 

alla dess",:1r harej en ovänligt ord yttrats, eugon bevis 

pa klubbens standard. 

EN TIDSTYPISK 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
FRÅN lDROTTSKOMMTITEN 

SM idrouskommjtte tar hiinned avgiva följande be

rättelse för verksamhets:\ret 1928. 

Kommitten har vant sammansatt av hrr l. BIix, 

idrottschefK. Nyberg, v. idrunschefE. Löwt:nhielm, 

sekrererare S. Svensson och H. Forssberg.ldrottsche

fen h:lr dock ej nämnvärt tjänstgjort under aret utan 

har v. idrottschefen fungerat i hans ställe. 

U nder året hav;) tre protokollförda samma nträden 

håll its. 

Redan den 9 januari inleddes idrottst2vlingarna 

med en skidlöpning två mil. Segrare blevo resp. Wijk

Ström, Friman och Söderlind i klasserna Senior, Old

boys A och O ldboys 13. 

Nästa tävling, orienteringslöpning den 29 april 

gällde huvudsaldigast det av Idrorubladet uppsatta 

vandringspriset. Segrare inom de olika klasserna Lle4 

vo Gyllenhammar, Wester och Söderlind, och blev 

den sismiinmde på grund av bästa tid åretS innehavare 

av vandrin&ospriset. 

1 serietävl ingarna, SOIll pägingo under tiden 14 

maj-7 juni, var deltag'<lndet som vnnJigt livligt. Före

ningens b~da bästll oldboys, Svensson och Falk, till

kä mpade sig första och andra pris inom seniorklasscn, 

segrare inom Oldboys-klasserna blevo Lövwen hielm 

och C A. Nilsson. T:ivlingarna, som omfatta nio 

gremlr, f\1llföljdes av I S man . 

I femkamp om vandringspriset Helmer Langborgs 

minne segrade S. Svensson med 2.341 poäng. Resul

tatet, som på grund av regnväder var sämre än :iret 

fOnlt, fyllde ej fordringarna för stipulerad minimi

poäng. 

Simtävlingen å 500 m vanns av Wijkström och 

Brunnberg. Direktör Cbes Hultbergs vandringspris 

har för ~ret erövr:m :lV Wijk.'itröm. 

Mästerska pstävlingarna bringo av st .lpeln den 10-

13 augusti. O rdfor.mden, friherre Stig Rålambs ny

uppsatta stårliga vandringspris hemfördes av Falk. 

1nom Oldboys-klasserna dominerade Löwenhielm 

och CA. Nilsson. Resultaten voro något s\'abrare än 

vanli gt, dels pa grund av den n:gn iga och kalla som

maren, som ]lIgt hinder i vägen fo r träningen , (Iels p~ 

grund av regn .. som till och med nödgade ledningen 

att för en dag uppskjuta tiivling'3rna . 

Om SAF:s pris i tiokamp föt under en fl ertal år 

uppn dda 25.000 poäng. avsett att kunna erövras av 

varje uthMlig idrottSman inom fo reningen, tävlades 

samtidigt. Efter tre års tävlinlfolr ligger Falk etta med 

10.929 poiing, nännast följd av Löwenhielm och 

Svensson. Den fond, vars avkastning skall användas 

ti ll inköp av priserna i denna tävling, uppgick den 31 

december 1918 med rjnf:l till kronor 416:01. 

Millöpningen den 3 september vanns av SäIVen

berg, Brunnbergoch C. A. Milsson inom resp. klasser. 

Föreningens höstorienteri ng:igde rumden 7 okto

ber p en ca l Z km lång krävande bana i termngcn 

söder och öster om Handens station. Segrare blevo 

HelIgren, V. Friedrichs och Nyberg, va r inom sin 

klass. 

För Riksförbundets Idrousm:irke b:lva 18 med

lemmar fullgjort de erforderliga proven. Av dessa 

erh:\Ua Brunnbcrg, Renander och Wijkström märket 

i si lver, l-feilborn i brons. 

Föreningel15 idroctSllledaljcr. som ti lldel::as med

lcmm:lr, \rjlka efter det de erhållit RiksförbundetS 

idrottsmärke i guld, ändock fortsätta att -'t:l märket", 

hava under året erövr.ns av Zcrling i åkta gu ld (for 17 
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:irs prov, därav 10 inom faren ingen), av Svensson i 

guld med löpare, av V. Friedrichs, Frunk och CA. 

N ilsson i silver sam t av Blixoch Falk i brons. Slutl igen 

hava fordringarna för fören ingens villkorsmeda lj i 
silver uppfyUtS av Renander i L:ulstömingsamt i brons 

i olika grenar av fore ningens övriga medlemmar till 

ett antal av ~6 , därav 10 nyfOrvärv. 

St(J(kbolm dm 8 febrlIari J 929 

K71/1f l\'Jbt!rg 
Ernst Liivenbidm 

H -ÅRSDAGEN (1925) 
StockholmsAmatörforeningst:.\ r i afton infören hög4 

tidsstund, som ännu är förunnad högst B idrotts~ och 

skytteföreningar i V1lrt land. Med dessa ord inledde vår 

ordförande sitt hälsningstal till de å Fenix festvåning 

fö rsamlade föreningsmedlemmar och deras ,"'jn ner 

den 2 3 oktober. 

l dessa dagar, då fören in&'S~ välgörenhetS- och 

andra fester tävla om allmänhetens intresse, var del 

naturligt attAmatörf6rcni ngen begränsade sig till att 

i mera sluten krets högtidlighålla minnet av dess 

bildande för 35 år sedan. Inemot ett hundr::at:llmcd

lemmar med damer hade hörsammat kallelsen häniJJ 

och de kände samtliga att kvä llen \'arägnad en högtid. 

Det är givt::tvis en högtidsstu nd. när man under da

gens jäkt och tävlan låter tankarna ett ögonblick gå 
ti llbaka till svunnen rid och va ndrar en srund på stigar, 

som andra mödosamt före oss banat. Anknyt3ndet till 

generationer före oss är alltid ägnat an stärka känslan 

av rotfusthet i voirt !,ramla kära land, av samhörighet 

med det förgångna och av förp liktelser mot det kom

mande. Det srj mmer gärna sinnet till högtid. 

År 1896 var Föreningen representerad vid de 

olympiska spelen i Arhen av Henrik Sjöberg vars 

minne väl är hugfäst hos oss genom det vackra priset 

"1-1. Sjöbergs minne". 

Att alla dessa frnmgllngar givit foreningen anseen

de synes av att Svenska Gymnastik- och Idrottsför

bundctsom bi ldats 1893, uPlxirog åt SAF att anordna 

demI förbunds förs ta nationella idrottsfest vilken gick 

av stapeln den 28-29 augusti 1897 und er J-I.KI-I . 

kronprinsen Gustafs besL:yddareskap. 

En bekymmersam tid började därefter for SAF 

Medlemsantalet, som varit uppe i 194 sjönk 1898 till 

27. 
Da nöden är Som störst iir hjälpen närmast. Den 

frivilliga skytrerörelsen hade under SO-talet nått ett 

avsevärl uppsving och intresset rör denna rörelse gav 

" 

anJedning till stiftande av skytteföreningar inom hela 

bndet. 1897 hade SAF erh,llit såsom ordfönlOde 

d~varJnde löjtnanten GÖSt.1 Drake. 

Gösta Drake har alltid varit en initiativetS och 
uppslagcl1sman. Han s:ig att i sL .. yuerörelsen läg SAJ~:s 

räddn ing och det var icke s tt för honom att entu

siasmera sina kamrarerinom sryrclsen och föreni ngen 

för denna ide. 

Redan:lr 1900 hade det kommit nytt liv och nytt 

mähigr intresse i SAF och sisom hiivdadtecknaren 

säger: ni frimod ig glädje L.-unde al ltså den uppätspi

mnde föreningen den 21 seplember 1900 fira minnet 

av sin 1O-<1riga tillvaro. Dctf:l skedde :\ Cafe Anglais 

under talrik anslumi ng, mång.l högstämda tal och 

ampla lovord i pressen ~ 

Nekas kan ej att sL.-yn:eintresset sedan denna tid 

blivit det förhärskande inom fö reningen men vår 

strävan har dock al ltid varir och skalJ alltid forb li\'a att 

söka hålla sL.-yne och idrott j:il1lsidcs med va randr::a, ty 

den goda skytten måste alltid känna och fö rstå vikten 

aven genom idrott härdad och sund kropp. 

Föratt i god tid tilJvaf:ltag'J och odla det intresse för 

sk}rt1:t::saken, som kunde 6nnas hos de ung.!; , beslöts 

sådan ändring av Föreningenssradgar, attundervärn

plikt'i:\ lder vara nde skolyngli ngar, som fyll t 15 i r 

fingo inträde i SAF:s skytTeavdelning. 

Dcna visade sig vara ett lyckligt grcpp och sL.-yne

intresset bland skolungdomen visade sig ganska Stor. 

Ja, 55 stor att det började bi ldas sL.)rneforeningar i 

skolorna och SAF ansåg sig till sist böra I:\ra sin 

särski Ida skytteavde!nin g fo r skol Ull gdomen upphöra. 

Iden h:lr dock de senaste åren p~ nytt upptagitS, d l 

staten visat sig all t för njugg i stödjandetav skytterö4 

relsen inom skolorna. 

Vad som icke i detta samm:lnhang får förbigås är, 

att SAF, :ir den forstll foreni ng, som upptagit l'lilt

mässign skj utövningar på sitt program. Denna vi ktiga 

försvarsgren upptogs av SAF redall 1900 och av 

Stoddlolms SJ.-yn:eförbund först år 1907. 

Alltj:i lllt banbrytande anhöll SAF 1903 om Kungl. 

Majt:s tillst:1nd au fl bilda en särskild landstonnskår 

med uppgift :lttåstadkomma mera militärisb övningar 

bi:lnd si lla medlemmar. 

Iden upptogs dock sa mma h aven Kungl. Majt. 

tillsan kommine för utarbct'Jllde. Den f6rföll, men 

iniriativlustcn fanns alJtjiimt kvar hos Föreningen, 

vilken tillkommer den ovanskliga är:m att h<1va stanal 

de j(jrst,1 landstormsLef..1lskurscTIla i ",lrt bnd. 

Dess'l kurser ~miölO Kungl. Majt:s ekonomiska 

stöd lills de slutligen 1907 övertogs av staten själv. 

Al ltjiinlt frnmåtvar SAF:s lösen och år 1908 bildades 



pa initiativ av kapten Drake Stockholms landstorms

befålsförening under ordfårandeskap av TV armefår

delningens dåvamndechef, generallöj tnant Warberg. 

Idrotten upplevde nu Lnom foreningen sin renais

sance under de kommande åren och vår hävdateckna

re säger att "foreningen åter l"Unde göm anspråk pll en 

plats bland de ledande föreningarna inom id rotts

världen". 

1911 kunde foreningen redan vid årcts början 

"mönstra en liten mcn god trupp avverkliga Oldboys". 

Dessa funno efterföljd bland annat i Göteborg och 

Ystad samt i Kristiania. Var än vära oldboysvis3de sig 

skuro de lagrar och hedt3de sin förening och jag vill 

inte under13t'l attnämna nanmen Per Langborg, j . A. 
Lundegren, O. Schorling, V. C ronholm, W. C le

mens, A. Lagerberg, Forsberg m.fl . 

Skyttct har dock, som redan påpekats vunn it den 

största anslutningen. och under en Ung följd av år har 

fö reni ngen tack vare sina goda skyttar skaffat sig ett 

aktat och respekterat namn inom vår nationella skyt

teröreise. 

Vid ettotal riivlingar ha såväl våra grupper som våm 

enskilda medlemmar hemfortvackra trofeer s:\vil från 

tävlingar å bana som vid fä ltskjuOlingar. 

Vår nyaste sektion i foreningen är Curlingsektio

nen, vi lket även mlste nämnas i detta sammanhang. 
C urlingspelarna ha de sista åren med framgi ng upp

tagi t kampen med andra klubbar och skördat lagrar 

både inom och utom landet , varigenom SAF:s namn 

burit vida omkring. 

Till givarinnorna av vår stoltaste (fofe vi ll jag i 
afton ägna ettsärski ltvarmt tack.jag tänker då på v:\r 

fana, som vi sedan 1905 haft glädjen att fl bära i vårt 

led vid olika tillfä llen. 

T illkomsten av densamma är kanske for mangen av 

oss förbo rgad? j ag ci terar på nytt vår hävdatecknare 

som säger: "o ä SAF en dag i april 1904 ti llika med 

andra skytte- och idrottsforeningar stod uppe p;\ 

Skansen under Stockholms Skytteforbunds hma får 

att giva sin hyllning åt60-åringen, översten V. Balck, 

väckte de fosterländska, som här gingo varma och 

mäktiga, till liven önskan hos nägra amiltÖrerna 

näTsrnende damer, att de vid nästa tillfliUe måtte fl se 

SAF samlas under eget baner. De lade råd med sina 

herrar och män och så bildades SAF:s l.-vinnl iga fan

kommitte med änkefriherrinnan Maria Drake i teten ." 

Redan pMöljande är kunde de överlämna ti ll fore

ningen den vackra gåvan som sedan dess utgjort det 

"stOlm tecken kring vi lket vi vid oli ka minnesrika 

till fällen samlats". 

Vår utvecklade fu na lyste under den fo ljande pris-
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utdeln ingen över de många sdtHga pris. som erövrats 

under for~n ingens senaste statsprisskjuming. Bland 

dessa forekommo bl.a. tyll vackra vandringspris, som 

pl H-årsdagen skänktS av fo reningens ordforande. 

Följande supe. Det var en glädje att vid hedersbor

det omkring vår ordfomnde se många av foreningens 

äldre medlenmlar, som väl nwnera ej synas på vädjo

b3norna , m~ som helt vist oilltjämtägna sin fåren ing 

livligt intresse. H är såg man all tså en av fören ingens 

bildare, direktör P. Langborg, dess fö rra ordf. övers

telöjtnant Drake och syssloman S. Svensson och vidare 

fa brikör P. Langborg, ingenjörerna A. Krogh och j .A 

Lundegren, doktor K. Sandbe.rg m .fl . 

Dessas närva ro uppskattades högt 3V de yngre 

medlemmarna och 311a instämde med entusiasm i 

hyllning, som ordf. bringade dem. 

En fest utan damer är som t:n Dramat utan dra mer 

hade nagon yttrat. var fest saknade dess bättre inte 

damerna och det är ju givet att "mänga blommor lades 

för deras fOtte r". En anspråkslös trubadur kvad ocks~ 

rim tiU deras äm, varpå en av damerna tackade med 

visan: "Man borde vara tv~". Samma vänliga dam 

gladde oss även senare med vacker och stämningsfull 

s~ng. Sed:m kom dansen ig:ing efter det mest forst

klassiga kapell; en och annan av dess mycl.:et korta 

pauser utfylldes med vacker musik. Under den gladaste, 
trevligaste stämning började så småningom ljusen 

slockna, en ny dag hade gryn och vår 35-åriga hög

tidskväll var till iinda. 

H.K.H. KRONPRINSEN 
GUSTAV ADOLF (1929) 

H .K.H . Kron prinsen har rned anledniogavsitttjugo

femå.riga beskyddarska p över Stockholms Amatör 

Förening skän kt före ningen en vacker silverpokal. 

INTERNATIONELLA 

SKYTrETÄVLINGAR (1929) 
j ämforelsevis sent deltogo svenska sl-yrrar j världs

mästerskapstävlingar, nämligen ar 19 13 i Förenta 

Staterna, under det att våra grannar nornniinnen och 

danskarna voro representerade redan under dessa 

tävlingars forsta år i slutet 3V 1890-talet. 

Nykoml ingarna hade omedelba,rt vackra fram

gånga r. Särskil t gäll de detta amlcgevärstävlinga rna, 

diir M aurin Eriksson och Tönnes Björkman blevo 

vä rldsmästare. Dl lig ekonomi och bris t på org-anisa-
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non gjorde dock, att framghgam a ej kunde systema

tiskt fullfol jas. Flera års oregelbundet deltaga nde med 

omodern och bristfällig utfUsuUng foregick den tid , 

då det svenska laget ror första g!ngen kunde betraktas 

som en eLitlag, nämligen efter dess andraplacering i 

Rom 1927, fåre de fruktade amerikanerna, som tidi

gare under några år varit vä rldsmästare tack vare sin 

överlägsna ammuni tion. Året därpå i Haag upprepa

des den hedrande placeringen, och Sverige räknas nu 
bland stormakterna inom det internationella skyttet. 

Då anordnandet av tävlingarna 1929 uppdrogs åt 

Sverige, var detta en honnör, som medfo rde ettansvar , 

som fårst kändes åtskilligt tyngande fö r den lill a 

svenska avdelningen av internationella sl. .. ytteunio

nen, S.A.1 S. N;\grn helhjärtade man började med 

förarbetena och lyckades så småningom fl alla goda 

krafter i verksamhet. Genom en storartad offervilI i ghet 

fn\ n enski lda personer samt med bidrag fri n Skytte

förbundens överstyrelse lyckades man fota den eko

nomiska frågan så långt fram, att dessa oerhört dyr

bara tävlingar VOto säkerställda. 

Svensk orgarusationsformåga, teknisk rutin och 

omutl ig rättrådighet ha j dessa dagar firat triumfer, 

vilkas betydelse for landet och skytterörelsen ännu 

icke kan mätas, men som utgöra en riklig och rättvis 

belöning får dem, som ordnat eDer bekostat dessa 
tiivlingar. Ingen kunde misstaga sig på äktheten i 

känslan hos alla de talare, som vid avskedsbanketten i 

Stadshuset hyllade den svenska insatsen inom det 

internationella skyttet. Tävlingarna i Stockholm 1929 

komma i lika hög grad som de oförglömliga Stadion

dagarna 1912 att för all framtid stå som mönster för 

idrottslig organisation. N är s~ också vädret under hela 

den långa tiden 7-18 augusti var nära nog idealiskt, 

och som foljd däravvärldsrekorden rarn iade i ettantal, 

som aldrig tillfome, först:lr man vilken stomrtad fest 

dessa alla tiders väldigaste och skarpasteskyttetiivlingar 

utgjorde. 

Männen bakom fronten vara väl i forsta hand 

generalsekreteraren, kapten Wiccorin, exped itions

chefen H err Mauri tz j ohansson samt sist men icke 

minSt var egen avhållne ordfårande, överste Rålamb, 

som haft jättearbetet att organisera alla tävlingarna 

vid St. Sl"Uggan. Man forstår vilken omfa ttning täv

lingarna haft, närman hör, att omlaing 170 markörer 

och protokolJforare, till största delen gymnasister, 

voro i verksamhet samtidigt, och att 18 olika täv

lingsformer med fritt gevär, armegevär, minjaryrge

vär och pistol forekommo. Markeringsutgi fterna lära 

belöpa sig på omkring 17.000 kronor. 

YTTERLIGARE TVÅ MÄSTARE 

INOMSAF 
Vi har i llr haft gOtt om mästare av skilda slag inom 

Amatörforeningen, så att vi börja sll smått an bli litet 

bortskämda p5 den varan. Emellertid l"Un na vi ej I ~ ta 

bli an nämna ytterLigare tv;\ amatörer, som hedmt sig, 

var och en på sitt speciella gebiet. Vi tänka då i första 

hand på H . Friman , som i är lyekades lägga beslag på 

mästerskapsti te ln inom Officera rnas M~lskjumings~ 

fo rbund fo r samman lagt resultat på gevär och pistol. 

Friman berättade själv, an han denna ging fö r ovan 

lighetens skull var tvungen att slå sina medtävla.re, 

huvudsakligen på pistol. Annars brukar han ju vinna 

med sin gevär. 

Den andre mästerskytten är E, Heilborn , vilken 

även denna gång höll sig ti ll sitt fa voritvapen pi lbågen. 

Den här gången gällde det icke mindre än svcnska 

mästerskapet, som anordnades av Stockholms Bäg

skytteklubb den 18 oktober. Enligt pressen "vann som 

vanligt ingenjör E. H eilborn", med det fo rringar ju ej 

prestationen. Vi äro glada över an räkna svenske 

mästaren i bågskytte ti ll våra medlemmar. 

LOS ANGELES 19)2, 
SVENSK APOTEKARE TOG GULD! 

År 1928 sttöks skytte &in det olympiska programmet 

ti ll stor besvikelse bl.a. här i Sverige, där vi just då flu 
fram en del unga friska talanger, som värdigt trampa

de i de gamla mästarnas fotspår. 

År 1932 i Los Angeles blickade de olympiska gu
darna ll ter välvilligt på skyttesporten - eller man 

kanske kommer sanningen närmast om m3n säger att 

de sneglade litet med ena ögat. T y blott två grenar 

stod pi mat<;edeln, duellskjutning med pistol och 

miniatyrgevär liggande. Sverige del tog endast i sist

nämnda disciplin och skickade över tre man, trots att 

lagpris inte utdelades. 
Förberedelserna här bemmai Sverige var som 

all tid utomordentligt grundliga, och redan i maj 

skickades våra olympia-aspiranter i elden i en hel serie 

triiningsdrabbningar. De avgörande uttllb'lling<tm a 

höUs i Stockholm den 11- 12 juni, då eliten sköt fem 

stycken 30-skottserier, varvid goda resultat prestera

des trots hård och mycket besvärande b l~st. 

Result/Jt: 
I . Gustaf Andersson 

293-295 -292-294-295 '" 1.469 poäng 
2, K. A, Larsson 

290-289-296-293-290 • 1.458 poäng 



J.Ivar \Vester 

296-290-288-290-288 o 1.452 poäng 
4. Bertil Rönnmark 

291-288-288-293-2910 1.451 po,ng 
5 . Tage Eriksson 

284-288-293-295-290 o 1.450 poäng 
6. OUe Ericsson 

289-296-291-290-290 o 1.446 poäng 
En högst animerad diskussion utspann sig, när det 

gällde utt.lgningcn. Det giek inte gärna att komma 

ifrln Gustaf Andersson och K.A. Larsson, som leve~ 

reratde i särklass bästa resulrnten. Men vem skulle bli 

tredje man ? 

Den stora allmänheten hade nog helst sett, att höga 

vederbörande valt den väld ige örebroaren Olle Erics~ 

son trots ha ns misslyckande i uttagningen. Folk ville 

ha med hjälten fl1n VM i Haag 1928, d;'! Olle slogden 

världsherömdeschweimren Hamnann med tvi poäng 

i frigeviirsmatchen. P5 Vi\1 1929 vann han miniatyT~ 

gevär st5.ende, ld5dde sedan fenomenet Hartrnann p5 

armegeväroch förbättrade världsrekordet Bn 505 till 

överd;\diga 526 poäng. Vid VM 1931 blev Olle trea i 

frigevar. 

Hade vi verkligen r:id art lämna en dylik kämpe 

hemma? 

V5n svenska UK svarade med an nominera fjärde 

man på uttagningen, Bertil Rönnma rk, SOIll tredje 

man i truppen! Det skuUe sedan visa sig, att UK 
därmed slog huvudet p5. spiken. 

Rönnmark började som akademisk slyttoch var nu 

apoteka re i Stockholm. H an var en relativt liten och 

späd herre jämförd med bjässen O lle Ericsson men en 

av de största svenska skyttetalanger, som n~gonsin 

hl lli t i ett gevär, och hade hlvören av ett kallt och lugnt 

tävlingshumör. 

Benil var utmärkt meriterad genom att "id vä r lds~ 

mästerskapen 193 1 segra i kortdistansskyttet i liggande 

med nya världsrekordet 395 poäng. I knäsclende 

tangerade han världsrekordet 387 poäng men blev 

slagen av finnen Leski nen. Han var med i det svenska 

laget, som blev världsmäst3re i liggande. 

Äldst bland de tre svenska sl-ytteolympiema var 

Gustaf Andersson, som var född 1885 och alltså ... id 

tiden for olympiaden närmare 47 år. Rönnmark sig 

dagens ljus 1905 och KA. Larsson 1906. Den olym

piska tävlingen i Los AngeJes skilde sig avsevärt från 

prob>Tammet vid vä rldsmästersk.ipen; a) ingen lag

tävling fö rekom; b) serierna m~stc avverkas på viss tid; 

e) endast 30 skott per deltagare tilläts mot enligt 

inrernationell praxis 40. 

Dessa forändringar mottogs utan nämnv'.ird be~ 

geistring:lv de tre svenskarna, som inte vågade tro p:'l 

n:\gT'J Större framg1lngar. 

De amerikanska arr.mgemangen var märkligt nog 

i detta framsclende skytteland inte särski lt lyckade. 

Därom berän3de den svenske experten K.A Larsson 

vid hemkomsten; nSkjurpla tserna for gevärsskyttarna 

voro forlagda ti ll t"dket p skjuthallen. Detta var emel~ 

lertid av trä och kom i gungnjng sä snart någon gick 

fram och tillbaka eller upp och nedfOr trappan. Detta 

var tyd ligen minst s3brt oti ll fredsstä llande, och efter 

Ungrandiga diskussioner fram och tillbaka beslöt man 

nytta ned till bottenvå ningen, där skytta rna fingo 

ligga på särski lr iordningställda träbord. Nu mötte 

dock en ny svå righet. 

Avståndet räckte inte till 50 meter, utan tavlorna 

måste flyttas två meter tillbaka och l'u nde följaktligen 

icke betjänas fdn markörgraven. När tävlingen korn, 

m~ste därför skjutningen avblåsas efter varje 5~skott

serie, markörerna skickas fram och efter dem hela den 

internationella juryn fö r an inspektern tavlorna. !-br

till kom att alltid n:\gra ,-ilie skjuta pro\'skott emellan 

serierna, vilket årföljdesaven ny procession markörer 

och jurymedlemmar. Allt detta gjorde att skyttam a 

mellan varje 5~skottsetie under tävlingen måste göra 

en paus pA 10 11 15 minuter, och sedan berodde det 

mest p~ tur och otur, om skottställningen var oför

ändrad eller icke. 

Ofta nog hade träffbi lden flytt"at sig ut i kanten p5 

tian, och dA l"Unde t.o.m. idealskonen hamna ute i 

nian. Svenskarna med si n tävlingsvana torde icke ha 

förlorJt s~ myckerpå dettll i och for sig. Dt!t beklagliga 

var emellertid, attalla resu ltat h:irigenom trycktes ned 

till en lägre nivå, varigenom en del medelm5.ttiga 

skyttar, som hade tur med skottställningen, fi ngo en 

chans att kOlluna i säll skap med tätmännen." 

Vår trio tränade energiskt under dc nä rma re tre 

veckor de hade till sitt förfogande innan dc olympiska 

sljuminbrama började. Andersson för-:iIsJ.-adesig i K.A;s 

gevär, som befanns vara truppens bästa. och alla tre 

noterade )'Pperliga result3t. 

Det gick emellertid diverse skrämmandc rykten 

om konkurrentemas form. Amerikanarna var favori~ 

ter och påstods ha skjutit 600 pa 60 skon (dvs enbart 

tior). En itll lienare vid narnn Zorzi prickade bevisli

gen tv~ glnger in 300 poiing med 30 skon och gällde 

som n5.got aven "dark horse". 

När tävlingsdagen äntligen inföll, stä llde 27 de l

t3.brarc fr~n 10 nationer upp. Finnar och norrmän 

saknades tf"iirr. vilket dock inte förringar värdet av de 

nlirmast sensationella svensb framg1l.ngarna. 

Be.rtil Rönmnark holde sin verkligt vackra dag och 

sköt 2 t ooroch fyra morcfter 25 skott. Alltartade sig 

till en enorm brawrserie, men sa kostade han p:i.sigetr 

provskott, fick cn nia och justernde si n skjutstiiIlning 

5. t motsatthAll. T~ nior följde tyvärr. men de tre sista 

skorten smattrade in perfekt. 

Bertil var dock själv rätt missnöjd med resultatet 

294 poäng och trodde sig vara helt chanslös. Nä r 

samtli ga 27 skyttar brassat F.irdigr, visade det sig 

emellertid, att endast den unge mexikanaren Huet 

lyckats kopiera Rönnmarks result3t. 

Omskjutni ng om gu ldmeda ljen följde, och därvid 

gav Rönnmark inte mexikanen den nl insta chans. f 
dylika dueller är han en lysande fighter. Man kan säga. 

att Bertil vann guldet redan med den första serien, där 

han prickade in 99, under det "{-Illet endast fick 93. 

Den senare bättrade i de tv1\ sista serierna p5., till 

98+99 men kom i alla fal l inte upp i merän 291 poäng 

sammanlagt. Svensken sköt kallblodigt 98 + 97, dvs åter 

294 poäng, och var dänned dagens för den internatio~ 

nella expertisen mycket överraskande segrare. 

i\ven de bägge andra svenskarnaskötte sig utmärkt. 

"Gamle" Gustaf Andersson hade ett [ag segern inom 

räckhåll. Efter 28 skon hade han krutat ihop 275, 

vilket var en poäng bättre än Rönnmarks rcsultatcfter 

sanmla antal skott. T~ tior till och Gustaf hade Bn 
den olympiska lagern! 

- Men, berättade han själveftel1t, nu m"nc nerverna 

ha kJjckat. Pekfingret rörde sig av s.ig självt, och 29:e 

skonet blev en usel åtta. 

Vid tavelkontrollcn dömdes en omstridd tia ned til l 

nia, varför Andersson fick nöja sig med 292 poäng, 

vil ke t dock räckte til l en hedersam femte platS. 

K.A. Larsson sl1g länge ut, som en trolig bronsme

daljör med goda 293 poäng. Liksom Gustaf Anders~ 

son hade han em ellertid otur vid rnvelkontrollen och 

fick resultat korrigerat till 292, varigenom han sjönk 

ned till 5.ttonde plats. 

Det skall anmärkas, att K.A. unde r tävlingens g;'tng 

fick sitt dioptersikte rubbat och sedan inte lyckades 

finna någon säker skottställning. Om inte detta fatala 

missöde inträffat, ans11g svenske ledaren 2tt K.A., som 

fo r dagen befann sig i lysande form, hade hotat de tv~ 

främsta. 

D et svenska laget stod i särk1ass, s5. för vån vid

kommande var det beklagligt att lagtävlingen slopats. 

Resultat: I) B. Rönnma rk, Sverige 294 p. 2) G. 

Huet, Mexiko, 294p. 3)2. Soos-Ruszka, Unbrem, 293 

p. 4) M. Zoni, Italien, 293 p. 5) G. Andersson, 

Sverige, 292 p. 6) W. H arding, USA, 292 p. 7) F. Real, 

Pon:ugal, 292 p. 8) K.A. La rsson, Sverige, 292 p. 

" 

BRÖDERNA NAU"mURG 
I AKADEMISK HÖGFORM (1940) 

Redaktör K.A . Larsson talade vid jubi leumsmiddagen 

om sambandet mellan det akademiska skyttet och SAF 

Och däri gjorde han rätt. T y tänk så m5.nga amatörer. 

som gjort goda insatser, när de akademisb kretsarna 

haft sina uppgörelser med armegeväret. Vi nämna 

blottJ . Lagergren, eG. Zachrisson, B, Gyllensvärd, 

B. Pennan, Bertil och Lennart RÖnnmark. Och nu i 5r 
komma tvi bröder och amatörer och göra rent hus vid 

desedvanliga akademiska mästerskapstävl ingama. De 

likna bröderna Rönnmark däri, art de omväxland e 

"stra ffa n varandra, dcr m~ g:illa gevär eller pistol, och 

att de.n yngre brodern skjuter si na biiSta resu ltat, n:ir 

det If.iller f.ilts kjuOling. Bröderna Rönnmark bnlkar 

t'jvla om insats sinsemellan. H ur dessa bröder ha det 

ordnat i det fallet, är oss ännu ej bekant. Med "dessa 

bröder" mcna vi Per och Nils Naumburg, årcts akade

miska mästerskyttar i skol-, respektive f.iltskjurning. 

Per kom dessutom tv5.a i faltskjumingen med samma 

resultat som brodern. Vi gratulera de nybakade mäs

tarna och tacka dem for att de på nytt bevisat samban

det SAr - akademiska sJ...'}'ltct. Vem blir det nästa 

ging? 

SAF" 50-ÅRS]UBlLEUM (1940) 

Goda t ävlingar och lyckad fest 

Föreningens halvsekel fest sönderföll i tvl delar: de 

hårda tävlingarna p11 stora Skuggan samt de mera 

verkliga sysselsättningarna pi jubilcumsmiddagen. 

Dessa tv5 evenemang hade av ledningen forscln dib'1 

nog förlagts till två skilda dagar, då de var och en för 

sig mer än väl krävde sina män. Vi behandla dem 

därför separat i kronologisk ordning och börja med 

J ubileumstävlingama 

Söndagen den 21 september 1940 ingick en smula 

mu len mcn bjöd sedan p:i. en mild brittsommarsol, 

liksom om v3drets makter kommit p1\ bättre tankar, 

när de erinrade sig, att den dagen var det som SAF 

fy llde 50 år. Raden av tävlingstörstande amatörer, 

gamla och unga och även s. k. "beredskapsskyttar", 

vällde kompakt förhi amn älningsluckorna i Skolung~ 

domens paviljong och siade om en härd uppgörelse. 

En sextiotal medlcmmar betalade sålunda utan att 

blinka sina insatser och trodde blilll p" sigsjälvol, sina 

gevär och sina möjligheter j de komm ande dusterna, 



precis som det ägnar och ansdr en riktig amatör. 

Eher en liten högtidlighet med fl agghissning och 
tal av foreningens vice ordförande, major Torsten 

Söderquist, satte s:1 tävlingarna igång i Eric Jennels 

säkra regi, d5 ord inarie skjutchefen Hjelmström :1\' 

sjukdom tyvärr for hindrades närvara. (T skrivande 

srund är han dock k-urant igen.) 

Resultaten sköm omede.lbart i höjden. Konkurren

sen var s~ h~rd, att Bertil Rönnmark med nöd och 

näppe och 89 p. räddade sig med på 13:e plats i 
mästersb pstävli ngen. Sedan gick det bättre. 

Dagens kJart slcinande ljus i samtliga tävlingar var 

N.S. N ilsson, SOm p~ sista tiden gjort en rekordartad 

fram marsch. N u kom han tvh i huvudskjumingcn for 

kJass [V (!), och vann blda e:lftra tävlingarna, en bravad 

som renderar honom ~rets inteckning i "Kaknäspo

kalen II". Huvudskjutningeo fö r kJ. M och IV sam

manlagt vanns av L Slettenmark. som därmed ar 

inteckn ingen i H . K. H. K.ronprinsens vandringspris. 

Jubileu~nUddagen 

S;I hade man kom mit fram till tisdagen den 24.septem

ber 1940, och ett sextiota l amatörer av olika ~rgångar 

försakade den dagen sin hemmamiddag, togistället p~ 
sig sin smoking och alla sina uonärkelsetecken och 

gingo ned ti ll H otel Anglais vid halv sju tiden fo r att 

där beg5 jubileumsmiddagen. Före maten /ingo de 

dock hämta sina priser fdn jubileumstävungarna, 

vilka voro synnerligen rikhaltiga och fo m ämliga. 

Skjutkomm itten hade tydligen gjortsitt allra bästa fo r 

att skrapa ihop peng'dr fo r det ändamålet , Särskilt 

hjä rtli gt hyllades jub il eumsmästersl, .. ytten Bertil 

Rönnmark och hans argaste konkurrent, klubbmäs
taren N.S. Nilsson. 

Sedan applldem a fo r pristagarna tystnat, överläm

nade tandl äkare G. Zandren ti ll o rdforande Stig R~
lamb en vackert textad adress frå n alla de under året 

ti llkomna amatörerna och pistolskyttarna ur tandlä

karens djupa led. 

Generalmajor G. Lindström tog därefter till o rda 

och överlämnade Stockholms SL.]'tteförbunds fö r

tjänsonedalj i guld till Eric Jennel och dess medalj i 
silver till S,E. Gardell for uppoffrande arbete för 

skyttesaken. Vi instämma. 

O rdförande överste R;llamb hyllade så herrar T h. 

Fredborg, Löwenhielm och I. Bux för deras trogna 

arbete genom ån!n i idro ttens tjänst och överräckte tiH 

dem Idrottsförbundets förtjänstdiplom. 

S~ kallades man ti ll bords av den obevekJige klubb

mästaren, som ordnat på bästa sätt med den timliga 

jubileumsspisen, e tt onekligen behagligt inslag. 
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Sedan sa ndwiches och snaps fo rsvunni t, höll SAF:s. 

or(lforande välkomsttalet och vände sig däri särskilr 

ti ll foreningens specielle gynnare, grosshandlare Sten 

Stendah l, till "uram:Hören" och banbrytaren övers

telöjtnant Gösta Drake, till representanterna för 

Stockholms Skytteforbund, generalmajor G. Lind

ström, kapten Bo GyUensvärd och tjänsteman E.G. 

Nilsson, till ordf"orande i Skolungdomens i Stock

holm skyttefarening, rektorG. Iverns, till de in bjudna 

pressmännen Bj. Grom (Svenska Dagbladet), K.A. 

Larsson (Stockholms-Tidningen), S. Be rgman (Da

gens Nyheter) och H. Lönnberg (Nya D agligt Alle

handa) samt ti ll fö reningens t rogne medhjälpare ute 

pl SL.l.lggans skjlllbana, sergant H enemo. 

Föreningens vice ordförande, major T orsten Sö

derq uist, hyll:ade o rdförande RMamb i ett högstämt 

an förande och överlämnade ti ll honom som ett synlif,rt 

tecken på alla amatörers ti llgivenhet och aktning den 

av SAl~ slutgiltigt erövrade, sägenomspunna fältskyt

tetrofen "Gyttorpskannan". 

Pressröste r 

Vi kunna ej neka oss nöjet att återgiva några brott

stycken ur huvudstadspressens funderingar ang:1ende 

SAF:s jubi leum: 

"Hur många kilo guld har SAF tagit på 50 år?" 
(SVD) 

" ... Men 'ama törerna' ha haft all idrott på sitt pro

grnm och studiet av medlemsmatriklarna blottar mas

sor av id ro ttsnamn, som med ett i idrottskretsar nött 

uttryck kunna kallas legendariska." (SVD) 

" ... N u for tiden fö rekommer foreningens n3mn 

huvudsa kJigen i samband med skytte. Under sina 

tidigaste år va r den emellertid landets ledande idrotts

fo rening och hyste hos sig sekelslciftets mest promi

nenta idrottsmän. En stor insats har den äveruedes 

gjOrt genom de framsynta initiativ den tagi t, vilka bl .a. 

syftar eller lett till sådana resultat som skapandet av 

Riksidrottsforbundet, landstormsrörelsen och in fo

randet av fältskyttet." (N. D.A) 

" ... Det är sålunda en Ilng och hedrande bana i 

idrottens och skyttets tjänst. som amatörerna ha ti ll

rygga la,brt. då de den 24 ds samlas på Anglais fö r att 

hugfista m innet av si n fa renings stiftande. Och ännu 

i sitt jubileumsår står roreningen stark j den idrott, 

som ligger den varmast om hjärta t, skyttet. De indi \.j

duella segrarna i fi oUrets och l rets fö rbundsrnäster

skap i skolskjutning genom P er Naumburgoch Björn 

Zat:hrisson visa, att ännu lever den rätta 'amatörandan ' 

kvar!' (N.D.A) 

" ... För övrigt bid rogo sångare och skalder till att 

• 
göra jubileumsfesten till ett minne värdigt den anrika 

fåre ningen. 'l (Dl\.T) 

" ... Amatörerna fira i våra dagar sina triumfer i 

sL:ytte - där de f.ö. på sista tiden visat rent 'professi

onella' talanger. Men i den svenska idrottens barn

dom var föreni ngen den ledande och ba nbrytande, 

och det l,:unde icke hjälpas, att hågkomsterna Hn den 

riden, i den fonn de under aftonens lopp serverades av 

dem som d~ voro med, nuvarande ordforande friherre 

Stig Rålamb och f, o rdforande överstelöjtnant Gösta 

D rake, satte sin prägel på festen. Och det var inga 

tnllciga minnell. " (N. D.A) 

" ... Stockholms Amatör Förening - foreni ngen av 

rektore r, lärare, läkare, tandlä kare oeh ingenjörer, 

som tagit skytte ti ll sin hobby- firade på tisdagen sin 

50-åriga ti llvaro. 

När detta skrives, sitter säkerligen hela jubileum

sa uditorietoch berättat gamla minnen. Men när detta 

läses, ären god del a\' medlemmarna i mrd med arbetet 

for morgondagen, for fra mtiden. Om vi känna Ama

törerna och Amatörledarna rätt. " (SVD) 

MEDLEMSBLADET fYLLER 50 ÅR (1956) 
Stockholms Amatörforenings medlemsblad fyller i 
dessa dagar 50 år. För ett fOren ingsblad torde detta 

vara ganska uniL.-t. En titt i de gam la läggen ger en god 

bild av var forenings slagkr.ft och det patos som alltid 

besjä lat vt!.rksam heten. 

Nummer l kom i febnm ri 1906 och reda ktionens 

anmäbn av medJemsblader lyder: 

"SAF:s nya organ beder härmed f.1 presentera sig. 

V5r vannasteönskan är den, att foreningens medlem

mar måtte samlas om detta sitt eget o rgan samt i ord 

och bild själfva medarbct:i och göra sin egen tidning så 

innehlUsrik och in tressant som möjligt. 

Ut D ina vänner och kamrater veta, när Du vari, 

u te på något idrottsligt. Sänd in en kopia af det Du 

"knäppt" från täflingar, jakter etc. och låt dem a 
glädjas af hvad D u själf varit med om. 

Sök intressera Dina vänner fo r foreoingen. Med 

dela dem vår farenings program och den nytta och 

fordel de hafva af:ltt blifva medlemmar. 

Meddela dem den skyldighet de göra motsigsjä lfva 

och sitt fosterbnd genom att deltaga i v;\ra skjuröf

nmgar. 

Meddela dem nyttan och nöjet de hllfva att a 
genomgå vdra ö fver hela landet s4 uppmärksammade 

landstonnsbefå lskurser. 

Meddela dem hur angenämm vi bruka hafva det p~ 
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vira klubbaftnar. Meddela dem allt detta. och Du kan 

med en viss själftillfredsstiiUelse siiga till Digsjälf: "Ja, 

nu drar jag mitt str:1 ti ll stacken". 

Detta är ju ord som redaktionen fortfarande ~rna 

skriver under på. 

Tidningen utkom forsta ~ret med 12 nummer - ett 

va rje månad fr.o.m. februari och tvi i december. En 
fan tastisk prestation sett med redaktionens nuva rande 

ögon -av den fo rste redaktören G. C. Gustafson, men 

sl hade han också redaktionstid helgfria dagar kl. 9- 11 

f. m. Nu arbeta r redaktionen på nätterna efter en väl 

forränad arbetsdag p~ annat hll!. 

UNGDOMSSKYITET 1969 
Föreningens ungdomsverksamhet bar kommit ig.'ng 

Volten 1969 och när dem skrives planläggs fortsätt

ningen av höstens verksa mhet. 

Det är alldeles givet att det första l ret mr karaktii

ren av uppbyggnad med försök:lln lotsa in verksamhe

ten i fasta banor. 

Först nlgra rader om vårens ve rksamhet. Snarast 

efter årsmötesbeslutet attstarta ungdomssektion sök

tes statsbidrag frln barnavårdsnämndens fritidsavdel

ning. Föreningen tilldelades 2.000 kronor och en del 

av dessa medel har reserverJts for inköp av fem stycken 

luftgevär att användas under höstens och vinterns 

verksamhet. Stockholms skytteförbunds ungdoms

sektion kommer härvid att subventionera inköp dels 

av luftgevär, dels av korthålIsvapen for 50 metersL .. yt

te. Möj ligheten härti ll har uppkommitjustge.nom att 

fareningama start'Jtungdomssektioner, vilket tillfort 

forbundcts ungdomsverksamhet betydande bidrag. 

En organisatorisk framgång n:\dde fo reningens 

ungdomssektion genom att samarbete snabbt t1ppriit

tades med Västertorps g)'mnasiwn, som be~rde hjälp 

vid genomforandet av Skytte pi friluftsdagarna. !eke 

mindre än tre gånger har tIngdomssektionen genom

fart dessa skjutningar med ibland över 60 skyttar på 
samma dag. Detta har lett till att ungdomssektionen 

hittills L.-unnat registrera över 200 nya medlemmar, 

beretts ri ll faHe komma till skolan och orientera 0111 

skyttcverksamheten sam t förrätta prisurdelning. 

Gynm3Stikdirektör RolfJunefeldt, f.ö. känd femkam

pare, har på ett utomordentligt sätt hjälpt ungdoms

sektionen tiUriitta i kontakten med skolan. Vid ett 

tillHiIle fö rrättade skolans rektor prisutdeln ingen i 

aulan under stort jubel från de över 200 församlade 

eleverna. Närvarande vid dem rilJflille var Lennart 

I.ngevalJ och undertecknad. 



Lennart frigade eleverna om de hade n:igra särskil

da mål infor nästa friluftsdag, varvid fler.l. flickor påen 

gå llg undrade, varfor dom ej f3tt vara med sist. Vi 
hälsade dem då välkomna till nästa skjutning och d:i 

infann det sig nästan lika många flickor som pojkar. 

Prisutdelningen fö rrättades ute p:i banan direkt efter 

skjutninge n och en av flickorna visade sig vara bänrc 

än de flesm pojkarna. 

Med j unefe.ldts hjälp kommer inom kort en sam

manträde att MJlas, då skolan skall utse elever att ingå 

i ungdomssektionens styrelse. ViL."tigaste uppgift blir 

sedan att inreda kä llarlokAl i skolan fo r luftgeviil;"SSkyr

te samt göra upp program for skjutningarna 1970. 

En annan händelse värd art notera är :m skjutning 

även genomforts med Fruängsskolan varigenom ung

domssektionen fått det ti llskott i medlemsantalet som 

gör att det passar ovan angiven 2oo-gräns. Prisutdel

ningen förrättades p:i skolans eget initiativ vid vAner

minens högtidliga avslutning inför skolans forsamla

de lärare, elever och fori:ildrar. 

En betydande arbete for att övervinna igångsätt

ningsmotst:in det har hittills ned lagts av bröderna 

I.nge .... all och J-Jans M elander, villct vid :lila til1f.-illcn 

ute på banan stöttats upp av Sven D iedrichs. 

Sist men icke minst kan rnpporteras att Erik j ennel 

skänkt priser och en av de värdefulla silvertallrikarna 

kommer att användas som vandringspris enligt senare 

bestämmelser. 

Det finns anledning att med opti mism se fram mot 

fo reningens jubileumsskjutllingar nästa 5r, då vi hop

pas kunna ställa upp ett ungdomslag i tävlan mot 

Kvibergs ungdomssektion med vilka samarbete inlt!tt'i. 

De.nnasuml11ariska rapponfr.\n ett ungdomsskyttc 

underutveckling slutarmeden vädjan nU foren ingens 

skyttar, äldre som yngre. Tänk på att arbetet med 

ungdomarna måste fordelas på många händer om det 

skall ge något resultat på lång sil..-t. Der behövs vid 

många tillfällen under jubileumsåret 1970 hjä lp både 

med instruktionsarbete och det administrativa :lrbe

tet. 
Benkt Everh(!(J 

GUSTAF VI ADOLF - SKYTTERÖRELSENS 
HÖGE BESKYDDARE (1973) 

Vid Konung Gusl.1rVl Adolfs bortgång känner hela 

idrottssverige djup sorg och saknad. Under en lång tid 

var konungen ordförande i Riksidrottsförbunde! och 

rog aktiv del i styrelsea rbetet och i arrangemangen av 

flera stora tävlinga r, bl.a.:lv o lympiaden 1912. Skyue-

rörelsen hyste han stor fcirsclelse for och visade den 

vid många tillfiillen sitt intresse. 

Det är fö r mycket att säga att han var intresserad 

sl. .. yn. Med Konungens erkänt humanistiska läggning 

va r det nog snarare så att det bjöd honom emot att 

använda vapen - och jägare vi lle h:1O inte varJ.. Inte 

desto mindre indg han betydelsen av sl.:ytterörelsen 

och skjutskickl igheten frir Sveriges frirsVOlr och han 

friljde den ökade aktiviteten och det uppoffrande 

arbetet inom rörelsen i samband med de hotande 

världskrigen med stor forslåe lse. 

Stockholms Amatör Förening har under en lång 

följd av 3r känt stödet från Konungen särskilt sta rkt, 

eftersom Konungen va r fciren ingens H öge Beskydda

,e. 
När jag hade tillrätt som ordforande i roreningen 

talade jagom dett:l for Konungen under min tjänstgö

ring som adjutant. Det visade sig då art Konungen väl 

kom ihåg foreningen och han visste att den hade haft. 

många vackra rralll&r-§;ngar genom åren . H ans forsta 

kontah med StockholmsAmatörs Förening hade han 
Btt genom kamrater på I I, när han fullgjorde sin 

militära utbi ldning vid regementet, berättade han. 

Mina kamrater i styrelsen hade bett mig fr-lg-J. 

" 

Kungen om vi skulle kunna f3. ett nytt forografi för att 

ha i vån program. När jag gjorde det bad Kungen att 

fl se programmet och portriittet och sa sen: "Det där 

duger uonärkt fOrUarn nde" - och därvid hade det 

sed:m blj"it. 

Medlemmarna i Srockholms Amatör Förening är 

djupt tacksamma över att Konung Gustaf VI Adolf 

Imder iren har l-unna[ iigna oss något av sitt m3ngskif

tande och striingtu pptagna intresse. V i böjer i saknad 

våra huvuden infor hans minne. 

4{) ÅR MED AMATÖR (1980) 
Stockholms Amatör Förening har, som vi sanna ama

törer vet, fi rat 90-års jubileum. Själv har jag firat 40-

års jubileum med fÖft!ningen. M in fcirsta bekantskap 

med Amatör skedde en kall vi ntersöndag 1940 på 

Stora Skuggan. Ofred rådde i världen och skyttet fick 

ett uppsving som aldrig fOrr. Parollen var: "Varje 

svensk man skall kunna hanrera ett mausergevär och 
frirsvara hem och härd ifJll den lede fienden skulle 

komma på besök". Skytterörelsen seglade i medvind. 

Föreningarna st.1 11de upp med hössor och i nstnl ktö~ 

rer och det sköts landet run t som aldrig vare sig förr 

eller senare. 

M.in dåvarande chef, Einar \;Vassberger, var en av 

Nnatörs duktigaste faJtsl.:ynar, och det var helt naNr

ligt an vi vegeteare kom att ställas under Amatörs 

funa. (Vegeteare kommer av vegete, som är Sveriges 

bästa fö rsäkringsbolag. Nu fick jag med det ocks~.) 

I lum pen hade det inte blivit så värst mycket skyt

teinstruktion. Nu fic k vi namnkunniga sk-yttar till 
hj~ilp. Bara det att f3 ta lärdom av sådana berömdheter 

som Bertil Rönnmark ocb bröderna Per och Nils 

Naumburg gjorde att man på snabba foner ilade upp 

ti ll Stora Skuggan hur bUt det än var. 

Per Naumburg-eller om det nu var N ils-fickmig 

pA sin lott. j ag visade direkt vä ldigt fina anlag~ eller, 

hemska ta nke, hade jag ren nybörjarrur. I vart fall 

trä ffade jag nära tavlans centrum illed nio skott av dc 

tio jag fi ck skjuta forsta gangen. Det rionde hinade 

inte markören. Men då sa Per - eller var det k:mske 

Nils - att jag helt säkert skjutit ett skott hål i hål och 

att inte markören varit uppmärksam nog. Per - eller 

Nils - va r snäll han. 

En par r senare köpte jag ett eget gevär och 

började tävlingsskjura. Första framgången lick jag \,;d 

före ningens inskjutning 19-13, då jag vann min klass j 

en av t.1vlingarna. Intresset ökade och i slutet av 40-

talet och 50~talet hörde jag nog till de Ritigaste s~vä l 

p Stora Skuggan som p~ rnltsl..1'fl:ebanoma. Några 

större framgångar blev det dock inte, men det var 

roligt ändå. 

Ack, s:S. n ära jag var 

En tävl ing som jag inte glömmer, om jag så bl ir 

hundra år, var en forbundsf.1ltskjum ing p5 Järvafjltet. 

Jag hade tappat en triiff ti ll sista malet, vilket var 

tävlingens i särklass lättaste. Men möj ligheten att som 

fjä rdeklassare vinna hela forbundstävli ngen med en 

600-700 skyttar blev visst for mycket. Det slog kon

sluming i skallen på mig och jag bedömde ett 22 5 

Illetersavstånd till 325 meter och helbommade. Nej 

då, jagskruvade inte fd, jag bedömde fel. Den hägran

Je triumfen försvann som ett skorL Tre träffar hade 

räckt. 

Förbundstävlingen på StOI"1\ Skuggan några år se

nare glömmer j:lg inte heller. Under sommaren och 

hösten hade jag ... isat pat"dglig form och skjutit så bra 

resultat att jag fick förtroendet att skjuta i Amatörs lag 

(fem man i laget). Men det var en felsatsning av OK. 
j ag sköt 8-9 poäng sämre än nornlalt. Fick 67 poäng 

av 80. Ett skott sköt jag mella n två tavlOr trots att det 

illle blåste. 

Amatörs väntade lagseger torsvonll ; tomma intt! t 

trots att Per Naumburg, Bertil Rönnmark och H. V 

J ohansson sköt sina 79-79 poäng. Enda trösten för 

mig VlIr att lagets femte man , som var bättre skytt än 

vad jag n gonsin van t eller blev, sköt sämre än vad jag 
gjorde. Men om jag skjutit nonnalt hade vi änd:i 

vunnit. 

Jag har dock inre enbart gjort bortmigd~ det gäl lt. 

Den seger som glatt mig mest (som skytt) var då jag 

blev fo rsäkringsmi:lstare och slog den då väldigt duk

tige Ni ls Gru&nan i sista skottet. Jag sköt en femett.1 

och Grufman - som var allas favorit - sköt en fyra. 
(Femring-Jt på den tiden.) 

N5got år senare vann jag huvudskjucningen i for

säkringsbola gens tävlin goch slog nännast Bertil Åslev. 

som var en av Stockhohns liins absolut bästa sk-yttar. 

Vi sköt båda 77 poäng och jag vann i särskjutningen. 

Under de senaste femton åren har jag tyvärr inte 

luftat bössan många gånger. Kommer iag upp till 
skjutbanan med min gamla 96:aså blir jag väl utskrat

tad. Man blir väl ansedd som mossbelupen med en 

96:a. Men skjuter bra gör den och den har inte rostat 

igen. 

D et var annat forr 

Under mina år som sL.·}"tteskrivare har jag k-unnat 

glädja m ig åt att ili skriva mycket om Amatör. Tyvä rr 

inte så ofta nu som förr, men vi har ju en ny omgång 

Naumburgare på väg d jag får vjl vässa pennan igen. 

Förr i tiden rnnnsdet utrymme for skyne j tidning

arnas spalter. Jag kommer väl ihåg då jag som saligen 

;1\'Somnade MorgonTidningens r:.lpportör gång på 

gtlng fick in tvåspaltiga bilder på Amatörs så svårslag

na fiilrskyttelag. 

StockholmsIorbundets Riltskytteserie var en stor 

sak på 50-raletoch Amatör parkerade alltid i tOpp. D e 

~r vi inte wnn sj kom vi på andr-J framskjutna place

ringar. Ett år -,,; Iket det nu var- ingick fyra kaptener 

i vårt lag. Först och mmstdå H.V.J ohansson, som sä 
småningom blev dväl major som överstelöjtnant, 

även om han med ålderns dtt blev sämre som skytt. 

Nils H jelmström var en av de tre andra kaptenerna. 

Duktig s1..ytt mcn kanske mer lciind som svensk olym

piaman i backhoppning. 

De b~da herstående krigarna var Enock F rage, 

som tv:i gånger lagt faltsl..·yttebanor i SM-samman

hang sa mt Rune Lundqvist. Prage och Lundq\ist "ar 

"lånegods" från 12 i Karlst"Jd 5".unt 15 i Östersund och 

:mdom kom att s1..iura for Amatörvar H . V:s fortjänst. 

Civilisten i laget var, om jag inte minns fel , den a.lltid 

pålitlige Yngve Zachrisson. 

Per Naumburg hade under den tidc.n mer eller 

mindre hängrf..-iltskyneböss:m på väggen, annars hade 

han säkert varit med i laget. 

Pli den !f.lmla goda tiden tävlades det inom förbun-



det om tio f.i.ltskyttepo~ler donerade av Dagens Ny· 

heter. De fyra bästa av sju förbundsf:i.Jtskjumingar 

riiknades. En h tog fyM., om inte fem, AmatörsL.-yttar 

pokaler. 

Högtidsstunder pi Stora Skuggan 

Under min aktiva period p.a 40· och 50·talen var 

Amatörs föreningstiivlingar rena högtidsstunderna. 

Vi tävlade under v.aren och hösten minst en gång i 

veckan och p.a söndag:.rna. Massor av skyttar möne 

upp och inga hade blittom hem. Efter skjumingarna, 

och även mellan serierna, snackades det skytte och allt 

möjligt annat. Alla trivdes och alla kom igen. En 50-

60 deltagare i .arsprisskjutningen var inte ovanligt. Vi 
skötorn vandr ingspriser, serietävlingarom hederspri

ser, om seriemedaljer och om allt möjligt och omöj

ligt. 

Kulmen, eller kanske rättare, en av årets roligaste 

tävlingar var lagtävlingen som avslutade bansäsong

en. Lagen lonades ihop och man fick tilläggspoäng 

beroende på hur man skjutittidigare under ~et. Så det 

var inte alla gånger bra att hamna i en lag som bestod 

avettpar toppskyttarochsA cn själv. Elirgubbarna fick 

ju dåligt med tiJläggspoäng. 

Toppskyttar och dito ledare 
l denna Aterblick vill jag gärna nämna nAgra av de 

amatörskyttar som man under "min period" hade 

speciellt stor respekt för Mde som skyttar och som 

kamrater. 

Bertil Rönnmark var ju ett etablerat namn, världs· 

mästare och olympisk medaljör som han va r. Han, 

liksom brodern Lennart, (som ocks" var amatör, men 

före min tid) var också en beränare av världsklass. 

Komet knackade han med en sten, kornskruven över· 
lät han till andra med sämre ögonmån. 

Bröderna Per och Nils Naumburg var ocksi eta

blerade storskyttar med svenska mästerskap och 

landslagsmeriter inom sportskyttet. Per är väl ti ll

sammans med Lennart Ericsson i Skarp 8 den genom 

tiderna jämnaste och pålitligaste f:i.ltskytt som tävlar 

inom Stockholmsförbundet. 

Andra storskyttar men inte fullt i samma lyskraft 

varde aUtid lika trivsamma och hjälpsamma brödrapa

ren N.S. Nilsson och David Inge\'all (jo då, dom var 

bröder, h1ga denna tidning5'förträfilige redaktör om 

Ni inte tror mig). 

Vidare H. V. Johansson som ett tag ock.d höll i 

Amatörs sportskytte och som vid ett årsmöte talade 

om att året varie ett märkesär för Amatör därför an 

Torsten Nilsson, jag hette Nilsson på den tiden , tagit 

" 

sportskytteforbundets silvermärke, B. Enar Gardell, 

Sven Diedrich, Johan Magruus, Harry Friman och 

mänga, minga andra. 

Apropå Magnius, så var det inte enbartjohan som 

sköt. Sönerna Nils(som bl.a. var svensk ungdomsmäs

ta re) och La~ var ocks:i mycket duk "tiga. Tyvärr hade 

dom inte pappans stora skytteintresse. Nils åkte hellre 

ut på sjön än till skjutbanan och Lars, som kanske var 

en avdestörsta talanger föreningen haft, ägnade sig åt 
pianospel och medicinska studier. 

Vad som kom Lars an syssla med medicin vet jag 

inte, men kanske tanken väcktes då han som markör 

vid en föreningstävling fi ck en tavla i skallen. Jag var 

själv nere i blinderingen och en blekare yngling än 

Lars den g:1ngen haver jag aldrig skådat. 

Tur var an inte tavlan tog '"kål" på honom. Nog 

hade det behövts en medicinman den gången. 

Så småningom blev Lars något intresserad av de 

poänger han sköt. Till att börja med sköt han alltid 

höga poänger, men brydde sig litet om resultatet. Vid 

en tävling frigade han dock hur många poäng han fick 

ihop på serien, vi lket fick skjutledaren Conny N iri ng 

an fortjust utbrista: - Stiligt, nu har Lars att skytte

intresse! 

Många är också de am:ltörer som utnyttjats på böga 

ledarposter inom skyttet utanför vår förening. Föran 
ta några direkt ur minnet: Tomen Åström och Len

nart Rönnmark har båda varit VU-ordförande inom 

skytte-ÖS. Bertil Rönnmark och Johan Magtlius har 

tillhört ÖS på andra poster. Ö5 förre generalsekrete

rare Arne Stubert är också medlem i Amatör. 

Medan jag är inne på ÖS så vill jag rekommendera 

Er alla som numer förgäves letar efter skytte i Stock. 

holmstidningarna att prenumerera på sk.'ytterörelsens 

egen tidning Svenskt Skytte och anmäl din intresse. 

Du får en snyggtidn ingoch du får då och då läsa ordet 

Stockholms Amatör. Det brukar främst Per-Henrik 

Naumburg genom sina resultat svara for. 

TQrsten Stllt 

RIKSSKÖLDEN TIlL HEMMALAGET 
(198 1) 

TavelkonrroUdramatik in i det sista 

Nägon I/lO millimeter avgjorde, att inteckningen i 
Riksskölden 198 1 erövrades av våra duktiga lagskyt· 

tar: Per Naumburg, Per·l-lenrikNaumbu rgoch Bob

by j:son Lindh, men det va r minsann ingen lättköpt 

seger. Vid första tavelgranskningen \...jsade det sig, att 

Per·I-lenril: Naumburg l-unde riskera, att få en tia 
ned tolkad till en nia. 

Di hade Amatörs lagresultat blivit 429 poäng och 

därmed samma som Skyll berg, och i det läget hade 

Skyllberg tagit inteckningen. Men! Även Sven-Olof 

Gustavsson, bäste man i SkyUberg, hade en tia litet it 

nian till, och den satt precissom Per-H enriks, klockan 

5. Nu var det spännande. Tävlingssekreteraren sov 

d51igt i nera nätter. Hur skulle det se ut, om tävlings· 

kOmm1tten, 100% amatörer, i tveksamt fall skulle 

döma segern till egna laget? Trenne oförvitliga jury
män, men vore de att anse, som helt opartiska? Knap

past. Efter ytterligare tre sömnlösa nätter, fundering

ar och samråd futtas beslutet: Vi försöker fl med en 

expert från självaste Sk-ytteforbundens överstyrelse, 

och det blev Carl-Hugo Bjärnsson. Han kom, han såg 

och Amatör segrade! Både Per-Henrik Naumburg 

och Sven Olof Gustavsson fick in sina tior, och det 

gjorde, att Amatör fick 430 poäng och SL.'yUberg 429 

poäng. Saken var klar. Kommitten kunde andas ut. 

HemmaJaget hade vunnit. Ovanpå detta glada bud

skap kom, att även Marabou Cup gick till Amatör. 

Dessutom kom Per Naumburg som tvåa i klass B56, 

någon liten 1/10 millimeter efter gamle världsmästa

ren Tore "Wickström från Södertälje. 

Hur g:1r det nu till, an vinna en Lagtävling i konl-ur
rens med all Sveriges elitskyttar? Det är enkelt. Man 

väljer t.ex. två stabila Naumburgare och tar sig en 

funderare på, vcm som skall bli tredje mannen. "Bob

by brukar vara bra, när det kniper". sa Naumburgarna. 

Och så blev det Bobby, fast han visste inte om det. På 
söndagen sköt Naumburgarna, Pelle 144 och Per

Henrik 143 (med en sjua!). 

Bobby var på tjänsteresa,lyckligt ovetande om vad 

som konuna skulle, Pi onsdagen skuJle han skjuta, 

hade han sagt. Onsdagen kom, och Bobby kom. "Du 
är med i Rjkssköldslager, och dom tvi andra har skjutit 

jävligt bra", sade en skock elaka amatörer. Det finns en 

rad s:S.dana. Bobbys ben blev som kokta makaroner, 

och de som stod närmast honom sade, att han blekna

de något. Så sköt Bobby 143 poäng som ingenting, 

och då var saken klar. BRA VO BOBBY! 

Trmttn Ah/qvist 

PER NAUMBURG SVENSK MÄSTARE! 
Grattis Pelle till en välförtjä nt seger vid Fältskytte

SM 1984. Pelle som har sJ..iutit sedan 1932 och tagit 

tre stycken SM på frigevär och ett antal fö rbundsmäs

terskap i banskytte, kröner nu den framgång han har 

II 

haft i fiiltskytte med en seger bland de stora pojkarna. 

Per som vid unagningstiivlingama placerade sig 

som andra, f6rsta, tredje och sjäne plats var sj1ilvskri

ven i laget och hallS individuella seger bidrog i hög 

grad till segern även i lagtävlingen . 

Till tävlingen: Banan som gick i markerna runt 

Sandviken var inte så sv:S.r, men det var varmt, vilket 

gjorde an tävlingen blev ett kraftprov. Förrädisk vind 

gjorde det lite svårare trots att avstånden var humana. 

Första målen, en B65 p:S. 5 10 meter renderade en 

fyra i skjutprorokollet, vilket blev väckarklockan till 

100 procentig koncentration. Pelle blev mer sam

manbiten och resultaten i fortsättningen blev sexor. 

Målen som besköts varvidare: 1/6 hö 263 m., 520 knä 

265 m., 1/4 hö 315m., 1/8245 m., e30 282 m. och till 

sist en tunna p:S. 487 meter. 

40 träff av 42 möjliga var ett mycket bra resultat. 

j ämför man det med seniorernas medelresultat på 

32,6 träff så Br man höja pi hatten och buga. 

Förbundslaget vann på 182 träff och övriga skyttar 

i laget var Sven Moberg 38, Stig Tylebo 37, Börje 

johansson 34 och LennartGllsmfsson 33 träff. Andra 

plats tog Värmland på 180 träffoc.h trea var Norrbot

ten p'\ 180 träff. 

Pelle har också stärkt oddsen för att erhålla fören

ingens Representantpris genom att komma på fjärde 

plats vid årets SM i bansJ..'}'tte som gick i jönköping. 

Pelle sJ.."1l lle mycket väl kunna vunnit tävlingen , men 

en olycklig knäsclendeserie på 40 poäng grusade dom 

planerna. Nu fick han nöja sig med [Q[alpoängen 302 

och en fjärde plats, bara fyra poäng efte r segraren 

Bengt Berg 306, tvåan Sture Lindström 306. Tredje-

platsen tog ElofKåberg med 303 poäng. 

Segern vid f ältsJ..ytte-SM visar an envisheten vin

ner, och redaktionen hoppas an result".-ltet ska sporra 

Pelle till an fortsätta i många ir till så art segern kan 
upprepas. 

RIKSSKÖLDEN 1984 

Amatör igen! 

Bobby, Per och Per-Henrik tog inteckningen! Nils 

och Per vann var sin klass, B56 och B66! 

Vilken triumf för Stockholms Amatör Förening, 

vilken glädje för tävlingskommitten! 

För andra gången sedan 198 1 har alltså Arnatörfö

reningen erövrat inteckningen i dcn vackra Rikssköl

den, denna gång med 435 poäng. Bobby, Per och Per

Henrik sköt vardera 145 poäng, och det räckte till 



seger över Höörs SI..)'tteforening, som nådde 433 Riksskölden 

poäng. \. Per Naumburg 145 p. 

lndh~due ll t vann NiJs Naumburg S;r klass 856 l. Bobby ]:sonLindh 145 p. 

med 145 poäng, och för Per räcL.-te alltså 145 poängti II 3. P-H Naumburg 145 p. 

seger i 866. 4. Nils Naumburg 145 p. 

Vid tävlingen om Riksskölden 1984, deltog 856 5. Lennart Pree 14 1 p. 

sl..-yttar, vilket är fler än 1983. Ökningstendensen 6. Lennart IngevalJ 139 p. 
håller i sig. Att vi har öppnat dörren för korthållsskyt- 7. Ni ls Naumburg j:r 139 p. 

tama fmn 1985 kommer säkert att med fora ökning i 8. Johan Cederbrant Il) p. 

anealet deltagare. Vi borde även kunna fil. med fler 9. H ans Melander 131 p. 

skyttar fdn Stockholm och Stockholms län. 10. Göran Ingevall III p. 

TYPISK VERKSAMHET FÖR lDROTTSSEKTIQNEN UNDER 80-TALET 

Skidtävlingen 198 1 

Än en g3ng däran bröder, än en gång körde vi igång 

och hade t.O.ffi. snö och väder. 

Skidtiivlingen är fortfarande Amatörs mesta till
dragelse under året, inte mindre än 41 starter uppde

lade pa 18 i herrklassen 7,5 km, fem i damklassen 2,5 

km, nio i juniorklassen 2,5 km och slutligen nio i 

knatteklassen 250 m. Rolf Ingevall höll i tipsrundan 
och lämnade senare in tipsl.'upongern:l. (tyv:irr ingen 

utdelning). Det grillades korv och dracks b l~bä rssop

pa mellan alla starter- "Knattarna hit:'lt" - "Damerna 

gör sig klara" eller var det kanske "Damema hieåtoch 

gör klara knatta m a försrart". Kul hadevi och prisbor

den gjorde ingen lottlös. 

Krister Friman gjorde ett suver.int lopp och slog 

spurtande Bobby med tre minuter. l hasorna kom 

Kurre Hallman som vallat rätt och som med en 

noslängd slog FredÅkerström. Peter Andersson, Cla

eSÅl:erström och Sten Södemlan jagade och var bara 

sekunder efter. Det var mycket spännande och triv

samt kan vi lova alla somiggare. Juniorerna har nu 

blivit en stor klass och detta är glädjande. G:l.mmal iir 
äldst Johan Axelman ( 12 h) vann med 30 seL.,.mder 

tillgodo på yngre broder Klas (II år). Duktiga gr-abbar 

som T yvall (8 :\r) och Pia Axelman (7 år) tillsammans 

med Mats Axelmnn (endast 4 år) är värda en eloge. 

Knattetävlingen vann Malin lngeva ll (6 år) före Eva 

Petterson (5 år). 

Damerna åkte 2,; km och redan från start anade 

man att And J :son Lindh och AgnetIla Söderman 

skulle bli svårslagna Ill ed vem sl..ll lle vinna? O visst in 

i det sista. Agnctha startllde två min efter Anci men 

lyckadesimedra f6rde l av det. Anci höll undan med 29 

sekunder och va nn välfortjä nt. 

Vårorientering 

Arne och Lisa Sjöberg har nu flyttat till Sandviken. 

Kurt Hallman tar över och arrangerade perfeh till

satnlU3nS med Eva Åkerström årets vårorientering i 

skogarna vid Skarpnäck. Vädretvar fint men deltagar

antalet bl~'gsamt. Henrik fick en lätt uppgift utan 
Tommy som var forhindrad (nu for tiden tränare och 

lagledare for 3-4 pojklag i fotboll där sonen Pierre är 
mycket framgAngsrik). Arne i Sandviken. YngH v:t r 

Fredrik KjellIllan och alla fick vi pris av Kurt som 

duk.'l t upp inne i trivsamma Brotorpsrugan . 

Tio kampen 8, 9, 10 och 15 september 

Lars LefVert vår gamle tiokampmästare har gjorr 

come b-ack och det blev med besked. Lasse har börjat 

"skubba" kontinuerligtoch kom vältrimmad och tä,,

Iingssugen ti ll Start p~ Östern131ms idrottsplats. Det 

blev en mycket intressant och trevlig tiokamp med bra 

result:lt, sex man över 2.500 poäng och in i det sista 

oviss utg3ng som gav den där lilla cxtn nyttiga "ner

ven" genom samtliga grenar. Lasse \"3.nn riinvist p~ 

mycket fina 3.616 poäng men fick hård konl..llrrens 

främst av sonen Johan 18 ar som nu lagt på 20 kg och 

en och annan muskel och en ny medlem, Sven NiJsson 

40 år,en vältrimmad kille med fin tekniki kastgrenar

na, kan bli ett intressant namn i fortsättningen. Bobby, 

J\olagnus LefVert (bara 14 år), Kurre och Åke Tobias

son, där har ni en grupp som även i fort~ättningcn 
kommer an lUr:! i vassen. Tiokampen -avslutades p~ 

K.1rrtorpS idrottsplat5 och dä.refter prisutdelning -

smörbri!s, öl Odl kaffe hemma hos Tommy Åkerström . 
Årets tävlingandadesmersmakoch m:'lnga positiva 

forslag om ökad satsning på idrotten i An1atÖr lades 

fram under tävlingsdagarna. De kommer siikerligen 

redan nästa år an ge resultat. 

Höstorientering 

Pale Lindström, skogsluffarna var anyo ansvarig for 

b:mläggning och lyckades rydl igen bra eftersom sa 

många hi ttade samtliga kontroller - snabbast igen 

Henrik Bruhn som numera är outsranding på v5 ra 

tävlingar - vi hoppas for H enriks skull att motsd ndet 

blir hårda re i framtiden. 

Tommy sprang ti llsammans med Pierre och har 

tydligen redan lärrgrabhen mycket. En mycket stark 

insats al' Pierre. Karl-Johan Bowcng klättrar Uppål 
och kan b nskeredan nästa ~r ställa ti ll med lite 

överraskningar. Fred och sonen J ohan spra ng bra 

meda n Kurre hade stom problem med höjdkurvorna 

och luriga stigar. Ann Boweng och Marianne Ga

brielssonsprangdambanan. 1981 har onekligen blivit 

ett mellan:1r för idrotten i Amatör - kraftsamling kring 

,-3rtjubilewn fOlT.låret kan VOlm en avorS:l kerna. Flera 

röster har nu höjts for en kraftsamling nästa. k Vi 

m:'lste ställa upp lite till mans for att höja standarden 

och delt!lgarantalet. 

Bob in ett aktivt 1982! 

PISTOLSKYTTE INOM SAF 

Att beskriva utvecklingen inom pistolsektionen for

dr.tratt man gtrtillbaka ända till år 1900 då foreningen 

startade pistolskyttet pa skjutbanan vid TennispaviJ

jongen vid Smrevägen. Under några år sköts det aktivt 

både med revolver ocb pistol men då underhMlet av 
banan blev eftersatt upphörde skyttet några ar. Då 

som vid senare svackor fan ns det några eldsjälar som 

vill e väcb pistolskyttet till liv igen. August Löfman 

va.r en av dem och han instiftade en tävling ti ll minne 

av sin avlidne son. Tävlingen var så utformad att den 

gick under tre år, vilket gjorde att AmatörskyttarmI 

fick nödvändig träning inför de olympiska spelen 

1912. Resulcnet blev ju 000:\ bra. 10 stycken av våra 

pistolsk-yttar deltog i bade lagriivling och individuellt 

i precisionssl..iuming och j duellskytte. Det tål an 

repeteras anAmatörema hemforde inte mindre än ett 

guld, ettsilveroch en brons i pistolgrenama . (Lagsi l\'er 

precision E. Boström, E. Carlberg och V. Carlberg, 

lagguid i duellskjuming H. von Holst. E. Carlberg 

och V. Carlberg samt individuellt brons iduellskytte 

genom H. von H olst.) 

Efter denna bedrift 55 gör vi ett raskt hopp till 1930 

då pistolskynetofficiellt upptas på programmet såsom 

en delavskyttesektionen. 193 1 lyckas Torsten Ullman 

vinna Svenska Mästerskapen, vilket var dt!n störSta 

fr,lmg3ngen i modern tid ända fram till slutet av 80 

taletdå svarkrutsskynarna började vis:1 sig i dessa stora 

sammanhang. 

Som i de fl esta. skytteföreningarna innebar andra 

världskriget att tillströmningen av medlemmar öka-

de. (med lemsbladet bn man fran ~rgång 1940 läsa att 

G. \·Vrange lyckades värva inte mindre än 70 av 

Stockholms tandläkare ti ll föreningen. Detta upp

sving innebar också att man 194 1 tog och bildade en 

separat pistolsel..1:ion med Gone Runngren som forsta 

ordforancle. För att t1 lite perspektiv så deltog inle 

min dre än 80 pistolsl..-ytt:ar i verksamheten och 25.000 

skott avlossades 1940. Mästerskapet i f.'i ltskytte star

t:lde 1942 och där vann B. Bengtsson. Efter det :m 

r:lnsoncringarna ökade och amunitionsbristen tilltar 

minskar verksamheten och \'issa tävlingar fo\rinställas. 

Inte förrän 1944 när Norma börjar tiJlverb 7,65 blir 

det lättare att träna. Dock ser man vika nde aktivitet i 

stortsettända fram till 1950. Redand3 vardetproblem 

med skjutbanor och man varvade mellan skjutban-a" 
på LV3 och KI;s bana p5 Lidingövägen. Definitiv 

flytt ti ll KI :s bana blir 195 1 genom fin insats av Bertil 

Rönnmark. Aret efter ( 1952) instiftAS fåltskynemäs

terskapet i pistoL Allan M ossberg blir förste mäster

skytt. Ånro skjutbaneproblem som resulterar i att 

forerungen flyttar ut tiU den nyhyggda banan p3 
Grimsta 1953. Där stannar vi ända fram ti111978.loch 

med flytten minskar aktivi teten d~ det är långt ut p~ 

landet banan ~gger. Nytt forsök an väck:!. slummern 

gjordes 1961 bland annat genom :m några medlem

mar ställer medel till forfogande for inköp av foren

ingsvapen. Under hela 1960 talet tävbdes det aktivt 

även utan for fören ingen. T oppen va r 1967 c1 ~ man 

bokfonlc 78 aktiva. skyttar. Sedan d:!.lade intresset 

igen. Trots fl era lånevapen (fem St S&W Clll38 re-



volVT'J.r, rvlS&W cal Z2 revolver,en 1\0140 och ettantal 

mod 07) s5 ville det sig inte bättre än att man under 

botten3ret 1974 bara kunde bokföra nio aktiva skyttar. 

Flytten till Kaknäs 1978 innebar an aktiviteten öiGI.de 

igen, och genom moderniseringen av vapengardero~ 

ben blev det b5de enklare och billigare för de skyttar 

som ej hade egna vapen. Denna trend håller i sig 

fortVarande och det senaste året (1989) kan vi räkna in 

inte mindre än 40 deltagare i en interntävling, totalt 

265 tävlingsstarter i interna tävlingar och ca 100 

starter i e.'tterna tävlingar. Denna gång är det eldsjälar 

som Torsten och Martin Ahlquist och Pia och Lasse 

Arvidsson som intresserat skyttarna till deltagande. 

Att fore ningen också börjat bedriva svartkrutsskyt

te b5de med gevär och pistol har ynerligare stimul erat 

medlemmarna till deltagande och tävlingsåret 1989 

har vkJ musketörer deltagit vid VM, EM, NM, SM, 

S-SM, Ö-SM m .m. där det genomgående varit fram

skjutna placeringar. Vi i pistolsektionen ser med ti11-
fårsih fnlm emot nästa 100 år i foreningens historia 

och hoppas att sektionen fortSätter att växa både på 

bredden och toppen. Här foljer nu ett axplock av de 

viktigaste händelserna samt de bästa resulrnten frin 
1938 och framk 

1938 
SAFvinner lagtävlingen i SVDvårtävling. Lagskyttar 

1-1. Friman, I. Slettenmark. P. Naumburg, S. Axelsson 

och G. Runngren. 

1940 
P. NaUlnburg vinner sin klass i Rikstävlingen hemor

tens banor. 

1941 
G. Fredriksson andra plats i sin klassj Rikstävlingen 

hemortens banor. Ytterligare fem Amatörer rmns 

bland de tio bästa vid samma tävling. 

Pistolsektionen bildas och inte mindre än 50.000 

skott avlossas av de 80 medlemmarna. Vid en Irrets
fii ltskjutning arrangerad av AerotransporrersPK vann 

1-1.. Wrigge på 39 av 40 träff. Skjutningen lockade inte 

mindre än 368 deltagare. 

1942 
Storr deltagande vid krenofaltskjutningarna. Vid A I:s 

höstfåltskjuOling andra plars i lag och en klasseger, 

samt flera andra framskjutn:l placeringar. Första för

eningsmästerskapet i fålts l...')'tte vinns av B. Bengtsson. 

1946 
E.. Wallin vi nner PK Sveas kretsfåltskjuming. 

1947 
R Öhnell, fjärde plats i riksmäsmrklassen i Rikstäv

lingen hemortens banor. 

1951 
AHan M ossberg segrar i del fårsta fåreningsmäster

skapet i banskyne. 
1952 

Föreningen deltager med lag i serietävljngen pistol. 

fyra segra r och tre förluster innebär en fjärde plats i 

div JC, men med den näst högsta skjutna poängen. 

1953 
II lag 2 vinner serietävlingen före Amatör. (Samma 

poäng Illcn med bättre totalpoäng.) 

1954 
Fältskyttcmäsraren R Lundquist vann klass 2 j Al:s 

nationella fältskjutning. Serielaget kom på tredje plats. 

1955 
Föreningen ställer upp med tv~ lag i serietävlingen. 

Lag I vinner sin division och uppflyttas till div 2. 
Nils Naumburg vinner klass l vid Fyristräffen. 

Detta med revolver! Pistolsl...-ytteforbundet instiftar 

nya skjunniirken: H ögre artalsmiirke med stjärnor. I-l. 
_Fri man och O. H olmberg erövrar detta. 

1956 
Amnlllnitionspriset är foljande: 9 mm 18 öre/skott, 

7,6520 öre per skott. Bakslag i seriet:i\'lingarna, vi 
lämnar bl.a. WO. 

1957 
Pistolskyneforbundet beslutar godkänna Walter 6 
mm som vapen fci r att erövra utmärkelsetecken med. 

Q. Holmberg vinner en kretsrnltskjuming. 

1958 
Endast en skyn i mästarkJassen. Serietä"lingen J..'llfIde 

ej fullföljas p.g.a. sjukdom. 

1960 
Lästi medlemsbladet: "PistolsL.')'ttama kan huvudsak

ligen hänfOr.ls till studeranden eller män i farten i 
"staten" med begränsad tid för skytte." 

1943 1962 
Stor ammunitionsbrist ger inställda tävlingar. W:l lter6 mm godkänns vid alla tävling-.l.r. Föreningen 

infor intern serielagtävl1ng med fyra lag om tre man. 

1963 
Stor extern representation p:1 kretsflilnokjutningama 

men inga framskjutna placeringar. Harry Friman och 

Olle Holmberg tar tredje sista stjärnan på pistolmär

ket vilket är det högsta som kan uppnås. (Förbundet 

har ännu inte instiftat högre 5.naJsmärke med krans 

och stjärna.) 

1964 
Ökad aktivitet. 64medJemmar. Stig Norström vinner 

en kretsf.iltskjuming. 

1966 
Harry -Friman tilldelas Sv Pistolskytteförbundets 

Kungameda1j i guld. 

1967 
Ingvar Sandstedt lyckas som fårste Amatör vinna 

samtliga foreningstävlingar under året. 

1968 
Mats Forsgren korad till Årets Rekryt j StoCkholm 

(tävling för skyttar som ej innehar bronsmärket). 

1970 
Klubbmatch mot Kviberg i samband med 80-Ars jubi
lee t, vinns:w Amatör med 676 mot 612 . 

1971-1977 
E ndast interna tävlingar. Ug aktivitet. 

1978 
Flyn från Grimsta ti ll Kaknäs. Harry Frimans öppna 

minnestävling instiftas. (propaganda tävling där alla 

kan vinna.) 

1982 
Föreningen arrangerar eget KN1 i f:i. ltskyne med in

bjudna frin andra klubbar. 

30 aktiva tävlar vid ett tiota) tillfallen under ~ret. 

1986 
10 tävlingar 120 starter, dock endast internt. 

1987 
Nytändning igen. Vi startar med triining inomhusoch 

svartkrut. 

1988 
Stor tillströmning tiU foreningen. Ca 60 aktiva skyttar 

tävlar främst i fhlrsJ..-yn:e från Ho rors i norr till Berga 

i söder. 60 talet interna och I5-talet externa tävlingar 

läggs till handlingarna. Dessutom trining inomhus 

varje söndag utom p~ sommarlovet. NiJs Friman er

övrar högsta sL.-yn:emärket H ögre årraLsmärke med 

krans och tre stjärnor. Nils har uppfyllt fordringarna 

for guldmärket i 40 år. (Nu har ytterligare märke 

instiftats så man kan erövra det forst efter ytterligare 

12 ars skjutande.) Stor aktivitet inom svartkrutssidan 

med utmärkta resultat: Lars Arvidsson lagsilver vid 

NM i slaglå5pistol. LarsArvidsson, Pia Arvidsson och 

LennartPree, lagbrons i slaglåsrevolvcrvid SM. Brons 

i slaglåsrevolverallsvenskan div 3.lnbjudningstiivlingen 

Kruthornet startas med deltagande fr.ln fyrJ.1dubbar. 

1989 
Sektionen konsoliderar sig. Styrelsen utvidgas tiH 3m 

personer för an fördela arbetsuppgifterna. Vpr 67 har 

rekorddelugande - 40 tävlande med 107 starter. 

Mycket goda insatser vid kretsfiiltskjumingarna, 

främst genom Lars och Pia Arvidsson. Deltagande vid 

VM, NM, SM m.m. i svartkrutsskytte, dock utan 

medaljer i pistoldisciplinen (däremot gevär). Den 

end~ rned~ljen togs i hemm~b~neti.ivJingen ~v Len

nart Pree som tog brons i slaglAsrevolver repro. Dess
utom hemfårdes även en bronsmedalj av laget i all

svenska slaglåsrevolverserien. 

1990 
Fortsatt högaktivitet. 54 stycken skytrarsom täviatpA 
banor från Umd i norr till Leusen i Holland i söder. 

Sektionen genomförde 2 jubileumstävlingar, en i 

svartkrutssL:ytte och en i banskytte.j ubileumsmäswe 

i svartkrut blev Conny Sundgren, Tyresö och jubi

leumsmästare pistol bana Lennart Pree. Silvennedal

jer i allsvenska Di ppelserien - svartkrut sam t individu ~ 

elit VM brons i svartkrurssl...-yne genom Lars Arvids

son. Till detta kommer flera fr-.l.mskjutna placeringar 

på fiiltskyttesrigarna med inre mindre än 14 etÖVT'llde 

standa rdmedaljer av 4 skyttar. 



KRUTGUBBAR I FÖRENINGENS UNGDOM 

Helmu Lnllgbm-g: Cykel Haparanda-Ysrad år 1894 

(210 mil) pl tiden 9 dagar 15 rim 18 min 8 sele. 

Sixms Sjiilmy,: Internationella segrar i aUmän idrott 

1890 i Göteborg samt vid skandinaviska idrottsfester 

j Stockholm 1890-1895. 

Per umgborg: Utomordentligt vacm segrar i allmän 

idrott, särskil t korta lopp och häck 110m. Guldmedalj 
i brångtävlan 189 1, HomsruJ I-Fittja. Fembmpsmäs

tl'Ire 1896 vid skandinaviska idronsfesten i Malmö. 

Htllrik Sjöberg: Seger j brottning 1893 vid skandina

viska idrottsfesten i Stockholm; Segrar i Hingdhopp 

(609 cm) och stavhopp i Köpenhamn 1898. Svensk 

mästare i spjut 1898 (60,94 m). Femkampsrnästare 

1893. Svensk representan t i Athen 1896. 

G.Fjiistnd: Förstesegraren i cykeltävling Mälaren runt 

1892 (15 ri m 56 sek). Världsrekord p~ skridskor i 
HamarvidEM I engmil2.5 1 1/5 samt2:a p~ 3 engmil 

får 9.07 l/S. 
Tb. Thomns: Segrar l skridsko i en fl ertal intemaoo

nella tävlingar, bl a i Wien 1892. 

OSfllr Gnmdbl: Världsrekord :\ skridsko 1890, I eng 

mil 2.55 1/5 5.000 m pa 9.44 4/5. Världsrekord i 

hamar 1891 å skridskor 3 eog mil på 9.03 215 och i 
Hamburg 500 m på 55 115 sek. 

Rudolf ErikssoII: Europamästare å skridskor i Berlin 

1893,500 In på 54 sele, 1.500 m pli 2.46 sam t rekord år 

1900 på 1.500 m skridskor(2.41 3/5), 5.000m på 9.1 5. 

p,·;tbiof Eriksson: Svensk mästare å skridskor 1894 

(10,000 m pI 19,224/5), 1895 (1.500 m p! 2.481/5, 
5.000 rn på 9.48 115) och 1896 (l.500m på 2.45 l IS, 

5,000 m pI 9.39 4/5), 

GidtOll Eriksson: 3:dje m:1O på cykel Mälaren runt 1892 

(16 tim 30 min). Segrare på samma distans 1893 på 
tiden 15 rim. Överlägsen segrare 1891 på såväl höga 

som låga cylclar. Olympisk medaljör 1911 på pistol 

och miniaryrgevär. 

Axel LindhJ(ul: En av vårt lands främm idrottsmiin 

åren 1893-1895 , särskilt i femkamp och spjutkasming 

(64.70 m ",St'Ockholmsrekord). Tyä skandinaviska 

fe mkampssegrar. 

]OIlfIS Jonsson: Svensk cyL::elmästare i Malmö 1896 

(1 0.000 m på 18.22 215). I Köpenhamn cykel 1 ,000 m 

1.27 115, 10,000 In på 18,004/5. 

P.O. Örr/ulld: Cykelsegr:lre 1896 Jönköping--Stock

holm , 447 1...111 p~ 23 rim 22 min. 3:dje m:m cykel 

Göteborg-Stockholm 1896 (25,52.58), 

J-ljl1/ulllr Ljungberg: Segrare cykel Göteborg-Stock-

.. 

holm 1896 (55 mil på 25,33,43,), Dessutom ett flenal 

skidsegmr i Stockholm. Uppsala, Gävle, Falun och 
Bollniis, 

B. Bnlu /ius: 2:e man cykel Göteborg-Stockholm 

1896 samt Stockholm-Göteborg J 898. 

Glmllllr umglxtrg: Svenskt rekord på cykel 1895 (1.500 

m pa 2.05 115), 
Axe/ Hllltmnll: Svenskt rekord i simning 1890 ocn 

1892 (150 In på 2,30 och 500 m på 9,12 115 samt 1,00 

In p~ 20.57 4/5). Seger i simning Stora Essingen

Stockholm p~ 1.1 8.30. 

Eli Pclrmsrm: Cykelsegrar 1894 (1.500 m på 2, 14 oeh 

10,000 m pI 18,34 215), 

G. Cumifrsoll: Svenskt rekord i kulstötning höger hand 

10.86ll1,samtsammanlagr höger och vänster 18.92 m , 

C. V. nndersson: Svenskt rekord i L.-u1stötning vänster 

h:md 10.0 1 m. 

Q. Krae-pe/in: Segrare 1893 cykel 1.609 m pä 1.43 4/5, 

5,000 ID på 8.40 och 10,000 m på 19,35 3/5. 

o. Schörlillg: Svenskt rekord 1895 j löpning 150 m (17 

4/5 sek). 

L. Schönh"&,: Svenskt rekord 18Q8 i J tO m häck(16.4 

sek). 

Il. Lngn'bel'g: SvensL."t rekord 1893 i höjdhopp (183 

cm; detta rekord gällde ännu 1900). 

A/got Frhmll/: Nordisk mästare i löpning 100111 år 

190 I (11 , l sck), Svensk miistare i löpning 150 m r 

1900 (17 "k). 

Cbarles Johllssol/: Svensk mästare i gång 10.000 111 år 

1892 på tiden 43 min 15415 sek. 
A, AllflrmDlI: Svensk mästare i kulstörning höger hand 

1893 för 11.1 5 m. 

Hi Blomqv;st: S\'ensk mästare i löpning 100m år 1895 

(124/5 sek), 
A. ] ohIlIlSSOll: Segrare i gång 2.500 m \;d internatio

nella tii\·ling-.tr 1891 (12 min 20 3/5 sek). 
Framsclende idrottsmän voro vidare Th. Borg, F. 

Ehlert, L. From, Em, Salmsson, G. Th. Svensson, E, 
Wildund. 

I olympiska spelen i Stockholm 1912 representera

des SAF i Skytte av E, Carlberg, V. Carlberg, E, 
'Boström, G. Eriksson, H. v, H olst, R, Örtegren, A. 

Norden!ov:m, p, Pall;n, G, Boi"ie. Skörden blev 9 

guldmedaljer, 8 <1:0 ;1\' silver och 2 av brons, Dessa 

togos i pistolskjutning och skjutning med miniatyr

gevär. 

Vi hade s~ när glöm t bort Gösta Drakes marSch 

Stockholm-Göteborg i fu U fli lrutrustlling, en presta

tion sa god som någon. 

Vidare nämna \>1 Tore Mothander, svensk mästare 

i figudkning pa skridskor 1929-1930. Eskil Lundahl, 

europamästare i ryggsim 100 m. 1931 , E. Heilborn, 

världsmästare i bågskjuming 1931 , 

Vid Je olympiska spelen i Paris 1914 blev amatören 

N. H ellsten medaljör i f:iktning, \>id spelen i Los 

Angeles 1932 rog Bertil rönn mark guldmedaljen i 

rniniatyrgevär liggande med nytt världsrekord 395 p, 

medan Th, Ullman tagit guld Aera g nger i olympi

adersin precisionspistol. 

S TOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS 

EKONOMI, EN LITEN ÅTERBLICK. 

StockholmsAmatör Föreningfyller 100 år. Vi har här 

i skri ften sett hur fci reningen fårändrat sig underårell , 

kanske inte aUrid till det positiva eller bättre, men en 

förändring har det i alla fa ll varit, Olika sektioner har 

växt fram, nagra finns kvar andr:l har försvunnit och 

endast gamla gulnade tidningar vittn:arom deras stor

het. Stora idrottsmän och kvinnor har passerat i revy 

och haralla medverkati den fårändringsom fåreningen 

genom~tt, 

Kan man d~ på något sätt mäta foi'2ndringcn och 
har dett:! gjortS. Fr:1g:!n, hur vi m:iter blir lib viktig 

som vad vi mäter. Hurfonspringervi 100rneter? Hur 

högt hoppar vi om 10 år? Frågor som Ilr sina sva r efter 

det att prestationen är genomfcird. 

Vi ser med dessa korta rader att en förenings 

utveckling är lika oförntsiigbar som allt :Jn nat, Om vi 

vetatt vi ~r ett var 15 medlemmar och l r rio 150 med-

192 1 1931 194 1 

Balans 13,63 I 15,63 I 17,753 

Medlemsavgifter 4,175 2.575 H86 

Medlemsblad{l<cxmad) 3 ,080 563 913 

Kan vi ucläsa något ur dessa siffror? Ja, naturligtvis kan 

man 0'0 an fcireningen gör ett uppsving efter 1960 d~ 

det verkar som om siffrorna nått botten. Vad vi j 

verkligheten ser är ett tecken på inflationen som ju var 

ett ovanl igt fenomen i Sverige fåre 1960. En tredubb

lingavnästan allt från 1950tilll988 är nästan ingenting 

annat än inflarionspellg:u. O m vi kunde dra ut tren

den än längre, skulle vi nog se en allt sn:lbbare för

dubbling av balansräkningen, Men man skulle, om 

man inflarionsrensade siffrorna, se att föreningens 

ekonomi, nästan sen starten varit ungefiir lika stOl', 

kanske med en liten övervikt ju närmare sekelskiftet 

lemmar, innebär dil det 3tt \~ år 100, alltså nu, har 

1.500 medlemmar? Svaret bli r narurligtvis nej. Ett 

perspc.krivp:t en förenings utvcclding kan alltid enbart 

ges i historiska termer, 

Jag försöker i lilla artikeln att ge en liten återblick 

på fcireningens ekonomi under de senaste 100 :tren, se 

dtt som fåreningens 100 lrs bokslut. någon budget 

for de nännast kommande 100 åren kan jag tyvärr inte 

lägga. Men om vi alla fortSätter iden anda som präglat 

fcireningen unde r tidigare är så blir min prognos ett 

mycL:et gan resultat även fr:Jmiiver. Hur har då ut

vecklingen sett ut fcir vår förening. Om man viJl 

k.1r3ktärisera oss i några kona meningar, kan man 

säga: "En liten men välmående fårening utan större 

ekonomiska bekymmer". Vi tar några si ffror ur re

dovisningen ocb ställer upp dom i kolumner, d:\ borde 

\~ ju se hur fåreningen utvecklat sig i pengar sett. 

1951 196 1 1971 1981 1988 

13,006 8,609 13,427 29.915 53,850 

2.555 3.482 +.382 5.220 7.050 

1.692 1.682 2.7 11 4,632 7,920 

man kom, all tså sekelskiftet 1800-1900, Ett ytterliga

re bevis ror an fcireningen klarat svängningarna i 

verksamheten - då verksamheten och medlemsantalet 

inom en gren minskat har det ökat inom n~gon annan 

gren. Att Il har varit medlem i Stockholms Amatör 

Förening sedan snart I; år och fåreningens b ssör de 
senaste ft rta hen har givit mig mycket . .lag tror på 
Amatörföreningen, och jag tror ocks~ att om vi nu 

bara fortsätte r pä den inslagna vägen, 55 kommer 

kanske någon AInatör om 100 år säga "Budgcren Bom 

fasts logs 1890 och 1990 har infriats", 
&In' Martin I IbJfjllist 



PROFILER 
STIGRÅLAMB 

Stockholms Amatör Förenings hedersordfcirande, 
översten friherre Stig Rålamh. 

Redan;1r 1903 kom Stig IUlamb som ung officer in 

i vår förening, ditlockad främst kanske av det idrottsliga 
program den redan från starten uppställt som si u. På 

det omrndet hade från början fateningen spelat en 
betydande roll, med många dristiga och ibland nästan 

djärva uppslag, och Rålamb tvekade inte att med liv 

och lust kasta sig in i denna verksamhet fcir fys isk 

fostran, ett intresse som han hyste intill sena ålderns 

dagar. Det var dock till det år 1899 på fcirslag av 

fateningens dåvarande ordfcirande, löjtnant Gösta 
Drake, på programmet upptagna frivilliga skyttet Stig 

Rålambs namn främst är knutet. 

År 1907 finner vi honom s;1Junda som skjufchef och 
redan 1909 som ordforande. På denna post stannade 

han till år 1915, då han blev militärattache i Paris. 
Återkommen till hemlandet dröjde det dock icke 

länge famn han :lr 1923 mya valdes till fareningens 

ordfarande, vilken post han innehade till och med 

1941. Under andra världskriget inkallad till militär 

tjänstgöring p:l annan att drabbades han därunder 

genom olyckshändelse aven besvärlig och aldrig 

" 

övervunnen ann- och skulderskada, som kanske var 

den främsta anledningen till att han d:l avsade sig 
ordforandeskapet. 

Bakom dessa få uppgifter och data döljer sig en 

mannagärning i det frivilliga skyttets tjänst och d:l 

alldeles speciellt i ledarskapet av Stockholms Amatör 

Förening. Den ägnade han mycketavsina krafter, den 

kämpade han för, den gav han sin kärlek och en stolt 

faders omsorger. Stig Rålamb hade nämligen en for

måga att samla alla kring sig. Han intresserade sig far 

alla och envar på ett vänligt och personligt sätt, som 

gjorde att alla såg upp till honom. Ehuru själv aldrig 

någon direkt framg!ngsrik skytt var han oftast med på 

d.väl skjutbana som fåltskyttestig, om inte annat som 

synnerligen intresserad :1slcldare. Och han var glad 

och stolt, då medlemmarna bar hans kära blåvita 

farge r ti ll seger och &amg!ngar. 

8mil Rönnmurk IiiImIr sin olympislril guJd",~åJllj 19J2. 

BERTIL RÖNNMARK, 
SKYTTETS STÖRSTE FIGHTER 

En skytt kan inte klättra upp till toppen utan att en del 

andra motas åt sidan. När Bertil Rönnmark klev in i 
världseliten 193 1, kunde han inte undvika att trampa 

en del gott folk på tårna. Den som skrivitefterfoljande 

högst personliga berättelse blev trampad många 



g-lnger, men obehaget härav fordunklades hell av 

nöjet an bevjttna och delvis medverka til l gevärssk)'1:

tens mest meteorlika karriär. 

J ag tänker da speciellt p:i Rönnmarks debut i kort

distansskytte, pa dcn tiden en smula sett över axeln 

och därför i behov av uppmuntran. Jag sökte int".da 

Bertil att försök::! med "pluttskjumingen". Han var 

foga intresserad men kom dock hem en kväll med sin 

bössa, och vi satte ig:1ng att byta pipa. Sedan vi bänt 

och bultat, tills grannarna började bli orolig:a, m5ste vi 

dock ge upp: JOO-mtterspipan satt for h5rt rost. 

En vecka senare :the vi ned ti ll VM i Lwow, även 

kallat Lemberg, i södra Polen. Där fanns en gevärs

hantverkare med kraftigare don, och med hans hjälp 

gick det att fil i kortdistanspipan. Jag tog geväret, 

köpte ammunition p:t banan ocb satte igång med 

tävlingen om mästerskapstecknen. som gick efter pre

cis samma program som VM. 
först;;! skottet blev en nia, ruen sedan kom en 

forblultande rad tior, och slutpoängen blev 398. P5 

den tiden var världsrekordet 392, och själv hade jag 

inte det ket lyckats komma upp till 390 ens på träning. 

Tydligt var, att BertiIs gevär vu prima. 

Vi beslöt därfor att sätta in honom i kortdistansl:!

get i knäsclende, som var hans specialstäilning. Jag 

undrar om ett s:1dant beslut någonsin fattats i idrot

tens historia. Det vardagen fo re VM, och vi satte in en 

man, som aldrig lossat ettskott i detta slags skytte. För 

att vara li te säkrare fick Bertil skjuta riivlingen om 

mästerskapstecknen p~ eftenniddagen. Dct gick efter 

den tidens begrepp bra, 376 poäng. 

Nästa morgon hade jag diverse annat att bestyra 

och kom till 50-metersbanan först när skjutningen 

börjat. Jag sag Bertil sina i knäsdende med Harald 

Victorin bakom. Med bultande hjärta smög jag mig 

fram och tittade över dennes axel på Bemls protokol l. 

Det sag ut sl här: 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 
.100 

Det var fu llständigt otroligt. Den en de som inre 

tappade hakan var Bertil. Han fortsatte i nämn sam

ma stil, och slutresultatet blev 387 poäng. 5 po~ng 

över dåvarande världsrekord! Kullervo Leskinen -

Finlands nye fantomskyn - nådde dock samma rend

tat och gick fore i särskiljningen. 

Nästa dag sköts ligg-.mde. Lagrekordet var på den 

tiden futtiga 1.931 poäng, allrsa 386 i medeltal, och 

eftersom Bertil visat sig kunna åstadkomma 387 i 

knästående, beslöt vi attsäna in honom även i l.igg-Jn

de. Föratt få någon övningsköthan p:\ eftermiddagen 

cxtratävl,ingen och fick anständiga men ej särdeles 

lysande 384 poäng. 

Om jag milUlS rätt, var det Tage Eriksson som 

inledde liggande skjutni ngen nästa dag. Han var ny

bliven nordisk mästare pa 390 poäng och sköt nu 388, 

en god ehuru inte lysande början. Skolpojken Erland 

Koch t"angerade vä rldsrekordet med 39Z och Olle 

Ericsson sköt 390. 

Om nu Bertil ocks5 lyckades greja nagOt i trakten av 

390, så skulle vi ha goda utsikter att ta hem lagsegern. 

Det skulle i si fall bli den första vårt land nagonsin 

vunnit i ett VM. 
J ag vet in te om Bertil tänL.'te pol den saken. Känner 

jag honom rän, så tänkte han istället på, att han dagen 

före fln nöja sig tued andra platsen, och det är en 

pbcering där han inte trivs. ter visade han sitt 

verkliga. fighterhumär, sköt 395 poäng och satte sin 

andra världsrekord! 

VM i Lwow var varken det farsta e ller sista tillfullet 

da Bertil Rönnmark visade en sagoli k fonnåg;t att 

koncentrera alla sina psykiska resurser på att segra. 

Medan andra skytt;;! r oftast blir nervösa och sumpar 

chanserna. om det golr bra i början, var det precis 

tvänom med Bertil. Såg han, att det slog, så tändes 

gnistan, och han sköt med en ilsken koncentmtion, 

som var frukta nsvärd. 

Om Bertil under en tävling lät frän. irriterad och 

argsint i tonen, dl visste man, an.al lt var i sin ord ning. 

Då var han på viig mot något stort. Om han däremot 

verkade lugn, leende och behärskad. då var det dags 

för en ledare:!tt ingripa, ty då var nagot i olag, 

Sina bäst;;! sl.:ytteå r hade han 1931-1938. Vid VM i 
Rom sistnämnda år tog han världsmästerskapet i Hg· 
gande med fritt gev:ir på 392 poäng. Det var nytt 

banrekord och därtill oslagbart, ty ett par år senare 

revs banan för att lämna plats for Mussolinis nya 

utrikesdepartement. lJ Ducc var själv med 1935 och 

sköt farsta skottet. Jag sköt det sista, och sedan dess 

har jag alltid behandlat honom med en viss kollegial 

forsclelse. 

Efter 1935 lOg yrket Bertil alltmer i anspråk.. han 
triinade obetyd ligt, och ute j världen började allt flera 

skytta r nå samma höjder. 1937 i Helsingfors är det 

högst troligt, att han l"Jgit VM i liggande kortdistans, 

om han skjutit i farsta skjuclager istället för i andra, da 
vinden ökat avsevärt. Ameri kas bäste sL.-yn rlIkade Ut 

for samma otur, och de b~da var bäst i andra laget. Det 

är foga tvivel om an deras skjumingar va r dagens 

bästa. 

Samma år nådde han sitt bästa resultat pa hel match 

rack vare en hygglig ståendeserie på 345 poJng. Med 

381 i kniioch 389i liggande kunde han summera 1.115 

l}Däng i NM. 

• 
Si n sist;;! internationella triumf inhöSL1.de Bertil 

Rönnma rk vidVM i Luzern 19J9. 1-lansgamla V=.irlds

rekord i kortdistans knäsclende var då för länge seda n 

slaget av esten Lokotar, som i Rom nådde 389, ett 

resultat som Bertil aldrig nått varken på tävling eller 

träning. 
l Luzern kände han dock åter :ltt tiorna började 

komma i gammal stil, och hans saidshumör vaknade. 

Närskjumingen var sJut, stod det visserligen bara 386 

på tavlan, men kikaren hade visat, att markören mar

kerat alla kantskon fo r l gr. Bertil fick ocksa böjt till 

392 och hade på nyn ~tererövrat världsrekordet. 

Bertils bror Lennart, numera professor vid Chal

mers, ansågs av många som hans diametra la motsats, 

men den som lcii.nde dem nännare visste, att det blott 

rörde sig om 15 kilos skillnad i kroppsvikt och tempe

rament. Den mera jovialiske Lennan, en av de största 

humoristiska begåvningar som Sverige någonsin ägt. 
var specialist i sclende och hade troligen blivit Benils 

övennan på helmatch sa mmanlagt. Vid sin interna

tionella debut i Rom 1935 råkade han dock bli sjuk, Ug 

i sängen under tävlingen och hängde sedan matchge

väJet på hyllan. 
Båda bröderna var äkta amatörer och är tv'l av 

svenskt skyttes största personligheter genom tiderna. 
K. A. wrnoll 

STÅlMAN 
Av rtdoktiir Svm Snndstl'dt 

En gr:\kulen viorerl.."Väll är det uppfriskande att sitta 

och bläddra i järnhandlaren Ragnar Fruncks klipp

böcker och fotosamlingar. Det står skimrande regn

bågar om demi saltskummet yr frän Ålands jäsande 

hav och stänker ner bland de blida sötvattensdroppar

na i Norasjän, kanske rentav i Medelhavets blå violetta, 

heta klarhet. 
Ragnar Frunch med vattenskidorna har varit med 

litet överallt. Det är lätt att khstra etiketten "sdlman" 

på honom med hänsyn till den bransch, där han har 

sina vardagliga övninga r till livets uppehälle for sig 
och en betydande omgivning. M en "våghals", nej det 

tycker han inte riktigt om. Det räcker med den gången 

en stor dagstidning satte ordet över hela löpsedeln, 

när Ragnar F runck pilat fra m och tillbaka Stockhol m

Mariehamn på vattenskidorna. En heldagspromenad 

på 30 mil- 7 timmar och 20 minuter bräddfulla med 

frisk luft - tidvis ryunde frisk luft - och hårda bölje

stänk. 
Del där var nog ett EuropareL:ord. Amerika med 

200.000 vattenskidare mot Sveriges ynka 700 har vid 

nagot tillfälle skickat fram en ren yrkesman, som hann 

med 31 mil. Det "ar i varmt vatten och det var helt 

säkcnime en herre på 58 är som "stod distansen" den 

g5 ngen. Det var däremot fallet under .!..1andsl'3rden 

dcn 4 juli 1954. 
Titta på bilden efter landningen vid Biskopsudden 

i Stockllohn. Ragnar F runck pa knä med en av de goda 

skidorna i näven. Ansiktet speglar en ti ll fredsställelse 

utan brränser. Inget övennod, bar:! ett enda stilla, brett 

leende. Han borde ha sett mycket annorlunda ut, ty 

:'IlIt han hade i vitaminväg inom den foga vattentäta 

gumm iddkten var två koppar kaffe, intagna i Marie

hamn. Alandshav var for gropigt for frukost eller 

middag ombord på skidorna. Ragnar Fnmck visade 

upp ett par skinnflådda nävar. Det sliter att tolka efter 

den kära racern "waterski" i en fan mellan 22-27 knop 

stup i ett. 
Vattenskidorna råkar vaTa de V=jsentligaste redska

pen i Ragnar Fruncks I~ n bra idrot'ts liv. P~ tjugotalet 

~.r han en ilV Stockholms bästa skidlöpare, en av dem 

som sag till att StockholmKamr.tternas darna vddning 

även p:1 den fronte n intog en ledade ställning. Gym
nastiken, ja den har han aldrig gett upp. Elitman ännu 
en god bit över de femtio och helt övertygad om att 

gymnastiken skänkt honom den allsidiga spänst och 

balans, som blivittillsådan nytta undervattenlekama. 

Ragnar Frunck är vinterbadare. Hela hans familj är 

det, och av den har särskilt döttrarna Monica och 

Marie-Louise framträtt med sin pappa i de här vatten

händelserna. Ragnar Frunckinslclrper, att man m:iste 

vara vän med vattnet for an lyckas på skidorna. Ny

börjare spänner sig i annat och ben, det m! vara och 
det gåt över, men de är ofta vanenriidda. Och det går 

aldrig an. Ofta tror de att jusrde stora vattenspeglarna, 

fjärdarna och haven, är värst att tas med. Det är nog 

fel, det. Riddarfj ärden utanf6r stadshuset i Stockholm 

ärdet värsta Ragnar Fnmck vet. Vågorna sUr tillbaka 

mOt stränderna i ett och samtidigt har man strömsätt
ningen an parera. Han och dottern Marie-Louise 

gjorde en bejublad uppvisning på Riddarfjärden, när 

Stockholm fyllde 700 år och ett helt garden pany 
hängde över ba lustraderna for att se hur "brudparet" 

skulle klara knunelurerna utan att bli dyblött. Fader 

Ragnar gled in utan en vattenpärla i det nystärkta 

fr ackskjortbröstet och unga Marie-Louise såg sig om 

efter en vas att sätta brudbuketten i. Blommorna höll 

pa att vissna. 

" 



BERLIN 1936, 
TORSTEN ULLMAN "ANDRA NATION" 

T Berlin 1936 förekom endast tre skyttegrenar, vilka 

dock sam lat icke mindre än 141 deltagare fr-ln 29 

länder. Tyskland blev bästa naoon med 17 poäng och 
Sverige andra med 13 . "Andra nation" med 11 poäng 

blev egentligen en enda man, pistolskytten Torsten 

Ullman. fenomensegrare i precisionsskjuOling p:\ 50 

meter och säker bronsmedaljör i silhuettskjuming. 

1 den tredje grenen, miniaryrgrnr p5 50 meter, 

misslyckades de v~ra grundligt, trots att "Du gamJa, 

du friska" representerades av "kanoner" som Senil 
Rön nmark, "egraren ; 1..0<; Angeles, Erland Koch och 

K.A. Larsson. 

Rönnmark sköt I poäng bättre - 195 - än i Los 
Angeles, men det räckte j den enorma konkurrensen 

endast tiU en delad :htonde plats. Koch noterade 293 

poäng, vilket gav en delad IS:e plats. under det att 
"K.A." hamnade långt bak i prislistan på blygsamma 

291 poäng. 

Denna motglng drunknade dock i det svenska 

jublet över Torsten Ullmans sagolika prestationer 

med pistolen. 

M 4nga har fclgat mig, vem som levererade det 

märkligaste resultatet wlder Berlin-olympiaden; den 

!MIrta vinthundenjesse Owens, 1.500-metersegraren 

Lovelock eller den otroligt starke egyptiern EI-Tou

ni, som satte ett soilande världsrekord i tyngdlyft

rung. 
Intet 3V dessa fenomen utforde olympiadens Störs

ta bragd. lnfor Torsten Ullmans rekordseger och 

fantomsiffror i pistolskyttet förbleknade alla andN 

olympiska prestationer. 

Ullman va r tippad segrare, men auspicierna var 

tyvärr foga gynnsamma. Högra pekfingret, just det 

som avfyrar vapnet, var inflammerat. Ran forerog 

själv en smä rre operation, men till raga p4 olyckan 

I1kade v:1r precisionschampion bli maoorgiftad. 

Det var ime heller ägnat att lugna nerverna, att 

tysken Krempel dagen forut presterat det ypperliga 

resultatet 5440cn därmed överlägset ledde tävlingen. 

UHman mlste göra sitt absolut bästa for att vinna! 

Han höll, sjäh. världsrekordet med 547. 
Tidigt p3 morgonen for Ullman ut till deolympis

kaskjutbanorna, som 14gca 4 mil utanfor Berlin. Han 

ville paSS;! p:1 och skjuta i det goda morgonljuset, söka 
nå 54 bN resultat som möjligt och därigenom göra 

efterfo ljande farliga konl..-urrenter nervösa. 

Ullman berättade, att han under träning hade få n 

nöja sig med maximum 93 poängperserie, men nunär 

det gä llde om icke blodigt allva r 54 dock olympiskt 

guld, prickade han in sina tior och nior med forb luf

fande säkerhet. 

VETERANESSET PER NAUMBURG, 72 

Stående for veteraner 

Skytte är en av de sporter där utövarn;! kan hll11a pli 

hö!:.rt upp ; ~ Idrarna, om de s4 skulle önska. I Sverige 

finns således en anmärkningsvärt stort antal duktiga 

veteranskyttar. En av dessa, och en av de bästa, är Per 

Naumburg, 72, representerande Stock.holmsAmatör 

Förening. 

- Jag har skjutit sedan början av 30-talet, då jag 

vann en skoltiivling i östra Real, berättar Per som ännu 

inte har en tanke p:1 att lägga geväret p:\ hyllan. 

Per Naumburg, som fOddes 1917, kom sedan han 

slutat i skolskytteforeningen med i Stockholms Ama

tör I en forening vilken som bekant i år firar 100-

:\rsjubileum. Han har blivit Föreningen trogen. Per 

framh:\ller: 

- Dethär med skytte ligger i släkten. Min farfar lär 

t.ex. finnas med i det tidiga skarpsl...-ynets annaler. 

SM-tecken 

Under de tid iga skyttc:lren var E rland Koch Per 

Naumburgs stora idol. Några år senare räknades han 

själv till rikets storsL.-ym.r och minns att "p:\ den tiden 

blev man n4got aven idol om man var duktig p4 att 

skjuta". Pers n una forekom i sportskyttereferaten i 

huvudsradspressen mest varje m4ndag. 

Sedan dess har ju sportredaktionernas priorite ringar 

ändrats. De skyttar som avbildas p4 sportsidorna idag 

- 4ttninstone i storstadspressen - är synnerligen lätt 

räknade. 

Vilka iir dina största sportsliga framångar? 

- Jag kom med i sportsL.'Yttelandslaget j början p4 

40-talet och sköt då tillsammans med bland andN 

bröderna Bertil och Lennart Rönnmark som båda var 

med i min förening Amatör. 

Speciellt Bertil, som vann olympiskt guld i gevär i 

Los Angeles 1932, inspirerade. Också Olle Ericsson 

fr:\n Örebro Vat med i landslaget dA. BAde jag och min 

yngre bror Nils var med i landslaget. KunJohansson 

vann ju de flesta SM-tecknen i gevär under de här 

hen, men det kunde ocks:\ hända att vi andra vann 

någon enstaka g4ng. 

Per vann ett par SM-tecken i sportskyttets frigevär 

for n:1gra årtionden sedan, men det senaste SM

tecknet tog ban hem 1984 då blev han svensk vc

reranmästare i faltskytte. Der är bäst an SkrivlI just 

senaste - i1ltt sistJl-d4 det gäller Per Naumburg. 
Att han är "still going strong" visas exempelvis av, 

an han i höstas blev forbu ndsmästare fo r veteraner i 

A-forbundet. Då tävlade han med skyttar som var upp 

till 16 4r yngre. 

Vill skjuta stående 

Vad lir tjlls11illgm med skyttet Oth vnd ·1If711ii,.krr efl gotl 
skytt? 

- Det är Mrt att låta bli att skjuta, det är 54 hemskt 

roligt! Detärstimulerande att mäta sin Iwncentration, 

och det är viktigt att ha en bra kondition även om du 

kanske inte behöver vaN n3got direkt spänstfenomen. 

Ett stabilt nervsystem är också nödvändigt för en bra 

skytt. Skyttet är &amforalIt en folksport, där ingen 

frigar efter vad den andre gör. 

- M:1nga veteraner säger att de inte vill skjuta i 

st4ende ställning, men det tycker jag är feJ.Jag skulle 

nog ha väldigt sv:1rt att bara skjuta i liggande. Dessut

om är det vil"tigare att ha en god syn i liggande än i 
sdende skytte. Det är klartatt det är svira re att skjuta 

i s~ende, men aUa skjuter ju sämre i den ställningen . 

Jag tycker det skulle vara katastrofalt om inte vetera

nerna får skjuta i alla ställningar. 

Per är sannerligen ej den enda; släkten NaU/nburg 

som håller på med skytte. Utan denna sl...-ytteklan 

OJ 

skulle forresten Stockholms Amatör Fören ing få det 

besvärligt att ställa ett konkurrenskraftigt lag på be

nen i Bromrnastafetten, Svenska Dagbladets riksskytte 

och andra tävlingar. 

Per och brodern Nils har redan nämnts som elit~ 

skyttar, och dessutom vann den rngre brodern Carl en 

klass i StockholmsTidningens riksskynetävling. Per 

Naumburg har hemfört flera kJassegrar i riksskyttet, 

och den senl1ste korn 1987 d4 Pervann klass B66. Pelle 

Hallgren skrevd~ sA här i Svenskt Skytte nr 8-9 1987: 

"Den 70-årige civi lingen jören rapporterade 24 1 

poäng med med frågetecken förettavskonen,och det 

blev ocks~ sänkning till 240. Detta räckte emellertid 

fortfara nde till seger fore två skyttar med 239 poäng. I, 

"Skytte inte sällskapsliv" 

Per Naumburg lade faktiskt av med skyttet en tid p:\ 

50-talet, men då sönerna i början av 6O-talet började 

visa intresse fo r sL.-ynekonsten satte han ig4ng igen. 

Idag skjuter alla fyra söner, som Per säger "mer elltr 

mindre aktivt". 

Det är Johan, 36, Per-Henrik, 30. Nils, 26 samt 

Ca rl , 14. 
- Numera är dtt faktiskt s\'4rt att sl4 Per-Henrik, 

säger Per och talar då om näst äldste sonen som hade 

en bra säsong 1989 med bland annat klasseger i 
Margarethakedjan och en sjätteplats i ban-SM. 

Per -Henrikledde SM-finalen ett tag men avsl u tade 

d4ligt; stlendeserien och foll tillbaka. 

Ell ·naturlig Fuga till t1l biigk/lISsig Vttmm.f~'Yn $0111 

72A,·ige Prr Nallmburgöy, hllr1lmn bärsig åt for att vara 

s" bra så länge.' 
- Färdet forsta måste man ha kroppen j viss balans. 

Man Br inte vara for hungrig och inte for mätt. Vidare 

m11.ste man träna inför en tävling sA man kommer 

underfund med sig själv. Det g4r inte an idka skytte 

som sällskapsliv om man viJl bli bN - man är inte 

särskilt säl lskaplig när man skjuter utan urestiinger allt 

som inte har med skjura.ndet att göra. 

- Under min mest aktiva tid tränade jag bland annat 

genom att cykla och springa, men inte lika extremt 

som vissa andra. 

Inte minst kosthållet, menar Per Naumburg, är 

viL."tigt för en skytt vilket antyds ovan. Per säger: 

- Man fl r inte äta for mycket, och detg:Sr inte heller 

att smälla i sig sockerbitar eftersom det leder till att 

blodoycket g5r upp. Du maste se ti ll an du uppryller 

vissa fysiska krav om du skalllycbs som skytt. 

- En annan tillgång som jag har ärattjagser n~got 
s4 när. Man m;\ste som skyn ha uth5Uighet i ögone.n, 



och om man hMler p~ och skjuter mycket sa blir 

ögonen uth~lliga. 

Inget SAUER-gevär 

Hur ör det att bedrivII skytte i Stockboltll1lltd dm Skjllt

hfmeS;NIIIt;(t1J $O'm rid"' 

- Det är en tråkig historia. Folk som skjmer m~ste 

ha en bana d de vet var de skall hUla till. Järvabanan 

är ju inre d dälig med Stockholms-m~tt mätt, men 

man vet att det finns många bättre banor pa andra hall 

i landet. H ar man ing-J banor så blir det ingen rekry

tering. 

- Detviktigaste fo r Stockholms-om ridets del::iratt 

det blir en ny bana som inte ar ligga för långt ut frå n 

Stockh olm. Det skall också naturligtvis finnas en bra 

bana söder och en norr Olll Stockholm. Också ti ll

g5ngen p~ rn ltskytteterräng är dålig, men än så länge 

går det ju. 

- Förr cyldade vi till skjutbanorna med geväret på 

ryggen till Stora SI.."\lggan, gamla Söder-banan, Årsta

fältet, Katarina. 

Din fiirrning StodebolmsAmotiirfJllff I 004r i dr. Gör tlu 

tIAgot omIlIt ; ftirt7li"gnl ön skjtuu? 

- Jag kom med väldigt tidigt i Amatör, då jag nyss 

slutat i sl.:.olungdomsslcyttet som hade stora, fina täv

lingar. Därefter har jag tillhört Amatör .Jag har aldrig 

o rkat med annat än att skjuta och har därfor avstått 

från ledaruppdrag. En riktig e li tskytt kan nog bara 

koncentrera sig på det egna skyttet om detska ll bli ett 

bra resul tat. 

tiar du skoffat det lIYo SA UER-gevöret? 
- Nej, det har jag in te gjort Min CG 80 slår bra, sa 

jag lugnar ner mig ett tag med att köpa nytt gevär. När 

man är så gammal som Jag kan man inte säga att det 

inte spelu någon ro ll vilken bössa man har. D et är 

viktigt att vapnet sprider så litet som möjligt om man 

börjar bli gammal och se sämre. 

Veteranfinal 

Ännu så länge har Per Naumburg inga planer på an 

sluta skjuta. Han finner fortfarande skyttet intressant 

och givande. 

- Mycket i skynetären kamp med sig själv. Attman 

klarar sina egna mål, vilket inte alltid är så lätt. Jag 

tycker det är synd att det inte 6nns en separat ve

ter:m final i litetstörre tävlingar. N u ärdeten gemensam 

final där veteraner skjuter tillsammans med seniorer 

och ungdomar. D et borde vara uppdelat, eftersom det 

med nuvarande ordning är svå.rt for veteranskyttarna 

an s15 sig in i finale n. 

Per Naumburg tillhör dem som tycker att en sL.-yrr 

klarar sig bra Illed en enkel utrustning. Han vänder sig 

emot "prylraseriet": 

_ Tidigare hade skyttar vilka Idäder som helst. En 

gammal överrock och hatt tillhörde standardutru.<;t

ningen, och man såg i regel ut som en luffare.Jaghade 

en gammal slokhatt som var med i tidningen varje 

mandag, och bekanta som såg detta undrJ.de om jag 

aldrig skulle byta hatt! Den skytteutrustning man 

hade var ett gevär modell 96 och inget mer. 

_ H örselskydd var det vidare dåligt bevänt med. 

Det ansågs omanligt att ha bomull i öronen, och 

mångn förstörde nog hörseln på skjutbanan. Vilket 

naturligtvis inte var bra. Men allmänt sett har nog 

många ungdomar svå.rr att få råd med alla de dyra 

tillbehör som skyttet anses kräva. 

Personligt i liggande 

När ni läser detta är Per Naumburg mitt uppe i 

rnltsl..-yttesäsongen. Han skjutet fi lt lika gärna som 

bana. H an tillhör den skyttets "ryggrad" som började 

skjuta fd re eller i samband med andrn världskrigetoch 

som nu gradvis tappas av med påfoljd att antaler 

nationella skyttar minskar. 

.. 

Men nog finns det hopp om återväxten. Inte minst 

inom fum iljen Nawnburg. Per själv fonsätter skjuta 

fornä1l1ligt. Såsent som förra ~ren slog han personligt 

rekord i Iigg:lnde skytte, 15 skott med 146 poäng i 

Rosersbergs "Vå.rträff'. 

Vi lkt:n 72-a ring gör om det? 

Tftlnmy Hanssftn 

60 ÅR BAKOM KOLVEN-
NÅGRA MINNEN 

Av Nils Nat,mbllrg 

Detbörjade-som väl fördom fl esta grabbar-med ett 

gammalt sa longsgevär. Broder Per, jag och vår for

hoppningsfulle morbror ti ll bringade en vecka pa ett 

pensionat i Dalarna. V arför minns jag ej, men våra 

fö räldrar behövde nog ha ledigt ett tag Wn telningar

na. 

Salongsgevä ret var alltså med (det gick tydligen for 

sig pol den tiden) och dagarna tillbringades i sko~"'3rna 
under sökandet efter\i1lebrnd - i det här fallet krnkor. 

PA väg hem i skymningen efter en resultatlös jakt 

ansågs att något borde beskjuras. Morbror öve naJades 

attkasta upp sin mössa i luften, någotsom han bedöm

de som riskfrin i det ti lltagande mörkret. Nåväl, 

kaliber 22 lång ger små häl, men häl blev det. 

Ka nske var det s:1 det började. 

Först åtskilliga år sena re började jag tävlingsskjum 

och min andra större tävling blev t:n verldig besvikel

se. Det gällde "Dagbladet". ] vredesmod trampade jag 

hem per cykel till Djursholm från stora Skuggan med 

en misarbel resultatlapp i fi ckan. Att jag fl n fel hipp 
visste jag inte då, H umöret blev något bättre när K. A. 
Larsson ringde hem och viUe ha mig tillbaka till 
skjutbanan for fotografering tillsammans med SCgr-d

ren i m in klass. Själv blev jag tvåa den gången. 

FäJrsJ..-yneinttesset vaknade också och tävlandet 

pågick med växlande frdmg:1ng. Särski lt minnesvärd 

var den faltskjuming då idel sexor vinkades. SL .. ytten 

bredvid mig hade däremot idel bommar. Före sista 

stationen kom en medtävlare fram och sa: "Hur går 

det idag, Nawnburg?" Jag tyckte det gid: ganska bra 

och sade sI. Jag undrar det, sade han. Det är ju barn 

bom. Att jag slquot på fel figur hela tiden åstadkom en 

internt pinsam stämning. 

Ja, så kom ofardstider och kriget ryckte in på knu

tama. I samband med en militärövning i Djursholm 

rådde allmän mörkläggning. Pelle och jag stod p~ 

balkongen i vårt fö räldrahem och lyssnade intresserat 

p~ dom, i v~rt rycke all tf6r ta ma aktiviteterna. Vi 
beslöt att sätta li te sprätt pil övningen.lntetskol1. hane 

ju hörts - så långt. Vad var d~ naturligare än att vi, 

utrustade med var sitt Mausergevär, i rask takt fyrade 

av l askarpa skott i näckrosdammen. En stund därefter 

härskade total tysmad. D ärefter hmde man i mörkret 

sl.1da smygande figurer och höra gruppvisa diskussio

ner. N~got nyrr hade smugit sig in i övningen. För

Idaring lämnades aldrig. 

M en - så är det ju i krig. 

Sportskytte kom att fånga intreS5eL P:5. den tiden 

när vi sköt på 300 m från skjuthallen på Stora SL.'Ugga n 

idkades jordbruk på ful ten. Vissa problem kunde uppsc1 

i form av avbrott i skjutandet i samband med plöjning, 

havring, så ning och sådant. 

En minnesvärd episod va r när Be rtil Rönnmark, 

for att minska väntetiden, hjälpte !Jond~n med en liten 

.s~kärra eller vad det nu kan heta. En annan gång hade 

både bonden och jag mt. H an - för :nt han inte blev 

skjuten. Jag - for att jag inre SkÖL Mill Ilnder en 

., 

Iiggandeserie med mitt g-.tmla blocklåsgevär med 

snäJl trycksåg det konstigt ut i dioptern och jag skul le 

JUSt torka mig i ögat när jag kom underfund med au 
det var odalmannens huvud som fOrmörkat siktl injen. 

Jag kom an hamna i landslaget i spomL.·yuc. Vi 

hade trevligt i laget och var ett sammansvetsat gäng. 

Så sammansvetsa t an om någon fo reslog en dumhet, 

så ställde alla upp. Vi L.'Unde ha mkat illa ut en gång, 

men roligt var det. TiUsanunans med Kurtjohansson, 

Walter Fröstelloch UnoBergvarjagp1i vägti U ett SM 

i Norrköping eller möj ligen Linköping. Vi F.i rdadcs i 

V nos bil och det bar sig inte bätt re än att vi körde p~ 

en fasan no1gonstans fåre Nyköping. En stackars fasan 

var ju inte mycket för fyra hungriga skyttar. Vid 

ilastning av bytet i bakluckan fick vi syn på ytterl igare 

ett antal fasaner vid skogskanten. 

Vad yar d!! naturligare än att ett par korthållsoossor 

plockades fram och an landslagsskyttarna passade i 

dikeskanten medan Walter slcickades: in i skogen för 

att med mili tär pondus driva de intet ont anande 

fåglarna mot vägkanten . Vi hukade oss i diket varje 

g5ng det kom en bil. Fasanerna var k10karc än vi och 

vi kunde utan upptäd.:t fortsätta fården. Man kunde 

tänka sig en tidningsrubrik: "SJ...')'ttelandslager fas t fOr 

olaga jakt", 

En annan minnesvärd episod med större delen av 

landslaget inblandad var i samband med en älgjakt i 

Norunda. En häst hade gått: ned sig i en mosse. Cula 

landsbgströjor med Sverige p~ ryggen lyste genom 

grenverket och he jaropen genljöd. Det revs och slets 

i hästen. Plötsligt råkade n~gon vända sig om och åtta 

älga r stod där och beundrade skhdespelet. Allmän 

rusning till bössorna som tyvärr ej m\ddes i tid. 

Efter kriget var Sverige det forsta la nd som ar

rangerade VM. ÅTer val' 1947. D etkan inte hjälpas att 

nerverna darrar n~got vid ett sldant arrangemang 

men dena ri1l trots blev resuh:ater n~gorlunda for min 

deJ, även om jag blev utan medalj. 

V id Nordiska mästerskapen t949 gick det bättre 

med en bronsplats på frigevär.Jagminns avslutningen 

i knlistlende där det ramlade in nagra tior i rad. Ivar 

Wester, $Om var lagledare, satt bakom och tittade pä. 

'Bredvid honom satt en dansk pinuppa, som enligt Ivar 

blev så exalternd att "bröstena hoppade". D et var vid 

den tävlingen jag lärdemig att svära på finska.Jag hade 

sL.iutplatsen bredvid Jahnonen. Varje gång han kom 

uta nfor tian eller nian (i sclende) avfyrades en serie 

finska eder, vilka klingar väl S3 skönt som de svenska. 

Man tänker pa det tysk::l sages:irtct "was bcdelltet 

eigentl ich "jävlar anamma", es klingelt so schön". 

Aprop~ finska svärord minns jag väl t3vlingen i 



Helsingfors vid 400-årsjubileet vid vilken Walter 

Fröstell, KurtJ ohansson och jag del tog från Stockhom. 
Redan vid ankomsten till Åbo togs vi om hand av 
finnarna på ett mycket gästvänligt sätt. 

Efterstekningi basru där v! späadesmed björkruskor 
av bastanta finska madamer, bar det av till Sveaborgs 
fåstning där vi under militärt överinseende sl"Ulle 
behandlas med mat och dryck fö r att minska våra 

chanser att placera oss vid fo ljande dags tävlingar. 
Avsikten var ju lovvärd, men misslyckades. 

Detvargottom illegala vapen i Helsingfors vid den 

tiden och vi kom hem med flera vapen än vi for ut med 
Det är numera preskriberat. 

Stora Skuggan var på den tiden för oss skyttar ett 

begrepp. Vi Djursholmsskyttar cyklade regelbundet 
ditfar träning. Nu känns det underligt och onödigtatt 
Lappkärrsmaffian kunde lyckas att jaga bort en hel 

idrottskår från banan. Jag minns en nyårsdag då PeUe, 
hans äldste son J ohan och jag var ute och sköt m\gra 
skott.Johan var på den tiden kus~ägare. Plötsligt blev 
jag sparkad balcifrån mitt i en serie. Vid ett sådant 

tillfålle vänder man sig undrande om. Bakom stod en 
maffiamedlem iford jeans med hål på knäna och runda 
glasögon med fönsterglas. Han påstod i upprörda 

ordalag att vi utgjorde en miljöfara. Då jag andg, och 
även påpekade, att han såg ut som en värre miljöfara 
själv, och kustjägaren dessutom gjorde min av att resa 

sig, fann maffiamedJemmen for gott att avlägsna sig. 
Det är ju miserabelt att myndigheterna i Stock

holmsomrndet kan handskas på det viset med en d 
stor idrottsUr som skytterörelsen utgör. Den fostrar, 
skapar ett gott kamratskap och kan bidra ti ll att ge 

ungdomen syssdsätming och värdegemenskap som 
mothåll till alkohol och knark. 

För att ge mitt bidrag till ungdomsutbildning i 
skytte inköpte jag härom året en Feinwerkbau luftbössa 
for att, som enskilt arbete i skolan, lara vår äldsta 
dotter skyttets ädla konst. Ett l"UIflng monterades på 
en dörr mot gästrummet. Skyttet ägde rum sittande 
med stöd på 10 meters avstånd från vardagsrummet. 

Flickstaooren san där med farsan vid kikaren flä
sande i nacken. Skyttet gick bra, höga poänger. Men 
med den respekt ungdomen har idag for omöjliga 
foräldrar sattes punkt for utbildningen med ett av

siktligt skott bredvid kulfånget. 
Hänned sättS även punkt fo r den här minneska

valkaden. 

Cirkeln är sluten - hål i bössan, hål i dörren. 

Nils Naumburg 

" 

INTERVJU GJORD MED 
PER-HENRIK DEN [6 JANUARI [990 

Per-Henrik började sin sl)'ttebana 1974 d~ han gick i 
skolan. Han var då 14 år. Det var ettparskolkamrater 
som gjorde att han först gick med i Skarp I. Per

Henrik deltog under detta första skytteår i Skol-SM 
men utan några bättre resultat. 

[975 
Under detta år \'ann han Skarps ungdomsrnästerskap 
samten skinhävling. SkinkancykJades hem och visades 

upp for familjen. Detta var mycket populärt och 
uppskattat. Per-Henrik hade nu bestämt sig for att bli 
bra . Märk väl det var inte trycket från Per som resul

terade i det. "Du är visst bara ute för att det smäller 
Dun lär pappa Per ha sagt vid ett tillfaJle. 

1976 
Under detta år gick Per-Henrik med i Amatör. Som 
tidigare nämnts var ammunitionen dyr och Per-H enrik 

blev V'J.rse att Amatör hade mycket bättre subventio
ner på skotten. Han gick darfor över och har varit 
Amatör trogen sedan dess. 

Pä årspnssliutningen samma år deltog Per-Henrik 

för forsta gången och gick direkt till final där han 
placerade sig som tredje man efter pappa Per. 

[977 

Detta år blev Pet-Henriks genombrottsår då han 
ryckte att det släppte ordentligt. 

Vid träningen på Hacksjöbanan veckan före SM 
blev han sammanlagt bäst och sköt bland annat 50 i 

liggande trots att han var tvungen att låna skott. Per
Henrik blev också Amatönnästare för första g<lngen 
detta år och hade 231 poäng fore final. 

Vid året<;slcinkskjutning på Kaknässkör Per-H enrik 

fuUt ti llsammans med Per och Johan, fick 26 träff. 
Resultatet blev att familjen Naumburg sopade hem 
:Ula skinkor den dagen. 

• 

[978 
För farsta gången började Per-Henrik känna p ress 

och krav från sin omgivning, men även från honom 
själv. Per-Henrik berättar bl.a. när han skulle skjuta 
Svenska Dagbladetsom är en liggande skjutning över 
25 skott med krav på koncentration under hela täv

lingen. Da kommer en tidningsreporter ut och börjar 
intervjua honom och ta bilder innan han skall gå in 
och skjuta. Trots denna störning skjuter Per-Henrik: 

241 poäng av 250 möjliga och vinner sin klass som då 
var klass 3. Det tyckte han själv var kyligt l och med 
segern trodde han att han skuUe få ett nytt gevär men 
det blev bara en pokal. 

[979 
Detta år började Per-Henrik kunna bemästra sin 
nervositet och kunde kontrollera läget i de flesta faU. 
Detta gjorde också att sjä lvfortroende stärktes. Vid 
farbwldsmästerskapet detta år kom Per-Henrik med 

tiU final som sista man. Han skjuter 45 poäng i knästå
ende och ligger 12 poäng efter ledaren som var An
karberg, fore ståskouen. Sclsenen 9, 8, 10, B och 9 
resulterar i att Per-Henrik tar sitt forsta förbunds

mästerskap. 
[980 

Genom att vinna allting inklusive mästartiteln vid 
akademiska mästerskapen vann Per-H enrik äntligen 
sitt första gevär. Det varen 63:a som Per-Henrikbytte 

mot ett standardgevär, vilket han använder än idag. 
r övrigt var detta ett lugnt år då Per-Henrik gjorde 

lumpen. 
[98[ 

Under detta år lyckades Per-Henrik otroligt bra i 
fa ltskytte och sköt nästan inte bort någon träff alls. 
Det gick heller inte sa dåligt i bana och Per-Henrik 
[Og även detta ar hem förbundsrnästerskapet. Per
Henrik deltar ocksa i SM detta år, men utan bättre 
resultat. 

[982 
Detta år innehöll också en del godbitar med seger i 

forbundsmästerskaper men framfor allt seger i Mä
larpokalen. Delma seger slår högt dä bland andra 
Hans Sunden besegl"ddes. Per-Henrik vaon med hela 
fyra poäng. 

[983 
Detta ars höjdpunkr blev SM j Växjö. Morgonen 
började med tät dimma och starten sköts upp ett par 
timmar. När det äntligen blev skjuOling sköt Per
H enrik inte d där fantastiskt, men gick ändå knappt 
med till final. Han låg på en 17:e plats när finalen 
började med fem skott i knäst~ende. Per-Henrik sköt 

47 poäng, vilket förde upp honom några placeringar. 
men det var långt kvar fram till täten. 

Sclskotten sköt<; ett och ett och Per-Henrik var 
mycket samlad och avskännad. Han känner att han 

har kontroll över ståskotten och får fo ljande serie: 8, 
9, 8, tioett och avslutar finalskjutningen med en tia. 
Med detta resultat gick Per-Henrik upp till en andra 
plats. Tvåa i svenska mästerskapen när det ocks~ var 
första gången han var i final, helt fantastiskt. 

[984 
Detta ar blev ett bra år. Per-Henrik placerar sig på 

fjärdeplatsen i Rikssl-ynefinalen i Västerås. Dubbel 
forbundsmästa re var också en styrka. Per-Henrik 
gjorde under året flera goda resultat och var d~ och då 

uppe och nosade på svenska rekordet. Bland annat i 
Sala sköt han 328 poäng med 92 i finalen. 

[985 
Ytterligare ett bra år. Nu började segrarna att komma. 

VinstiNyköpingsGästabud och Reveljen. l Nyköping 
k'll1lde Per-Henrikl'Vittera Ut en SAAB turbo och köra 
fritt 200 mil under valfri' vecka. 

1986 
Efter särsli utning med få ltskyttekungen Börje von 
Scheven tog Per-Henrik hem forbundsmästerskapet i 

fålt. Per-Henrik blev akademisk mästare med en 
mycket 6n final. 

[987 
Per-Henrik skjuter en hel del sportskytte också. Detta 
gör han i Solna eftersom Amatör inte har sportskytte 
på programmet. Detta år blev Per-Henrik svensk 

mästare i lag och vi gratulerar. 

[988 
Detta år var det jubileumsskjutningar mot Kviberg j 
Göteborg. Per-H enrik krossade allt motstånd och 
vann med god marginal och med god poäng. 

[989 
Året 1989 far nog Per-Henrik räkna som ett av de 

bättre trots någon fadäs här och var. 
Årets SM for seniorer gick i Kristianstad detta år 

och Per- Henrik var naturligtvis med. Finalell börjar 
med fem knäskottoch Per-Henrik känner sig mycket 

samlad. Han skjuter snabbt och säkert och klipper in 
en fullpoängare, 50 poäng. Dem gör att Per-H enrik 

tar en säker ledning med hela fYra poäng fore tv:bu 
innan deavslut.'lnde ståskotten. Detär dags for tredje 
ståskottet ocb Pet-H enrik som nonnalt släpper iväg 



skotten snabbt skjuter sittskottinnan tio sekunder har 

gått. Per-H enrik ser inte direkt missnöjd ut men 

heller inte jättenöjd. Han ar bara en sexa på skottet. 

Trots sexan leder han fortfarande SM-finalen. Det 

är dags for fjärde skottet och Per-Henrik skjuter detta 

mycket snabbt. H an känner sig relativt nöjd med 

skottet men markeringen visar att även dena skon 

blev en sexa. Efter detta skott ramlar Per-Henrik ner 

till en delad tredjeplats. 

Det är dags for sista sclskottet och Per-Henrik har 

nu svårt att kontrollera sitt skott. Ingenting stämmer 

och han släpper iväg ett helt okontrollerat skott. Han 

får en femma och säger att det ar man vara nöjd med 

med tanke på skottet. T rots dessa tre efter Per

Henriks mått mycket dåliga skott slutar han ändå på 

sjätteplats i svenska mästerskapen. Per-Henrik säger 

att han skjutit for a finaler under året, att han helt 

enkelt var för orutinerad när det verkligen gällde. 

1990 

Vad kommer då an hända under detta år, vårt jubi

leumsllr, fdgar vi Per-Henrik. Han kommer att skjuta 

ungeflir som tidigare år . Kvaliteten är högre på e1it

skiktet nu än tidigare år och fler kan vinna ett SM. Per

H enrik säger att, fomtorn han själv, kan M de Sture 

T ibblin och Bobby J:son Lindh från Stockholm vimla 

ett SM. 

Mental styrka har varit en positiv del för Per

Henrik och bidragit till mycket goda resultat genom 

åren. Per-Henrik anser an inställning och målinrikt

ning är viktiga ingredienser i en lyckosam utveckling. 

Per-Henrik anser inte att han fått något gratis. Han 

har att kämpa med olika saker genom åren. 

Under åren som gått har Per-Henrik alltid varit 

bland Stockholms tre bästa skyttar. Tittar man över 

en tioårsperiod kan in gen mäta sig med honom. 

" 

BOBBY J SON LINDH 
EN VÄRMLANDSSKOLAD ELITSKYIT 

Det började med en middag hos mina barns dagmam

ma, Signe Cederbrant hösten 1974, i Tallkrogen. 

Signe ville presentera And och Bobby for Sylvia och 

mig - hon anade att personkemin och våra respektive 

fritidsintressen stämde väl ihop - och visst hade hon 

rätt. Vid middagen fick jag snabbt klart for mig Bob

bys skolning j gevärssJ.. .. ytte härstammat frå n Karlstad. 

Jag fick under mina skolungdomsår stor respeJ...-t för 

just värmlandspojkama vad gäUde skjutskickligheten. 

En annan amatör och en av mina bästa vänner Lars

Göran Tillander växte upp och lärde sig skjuta i 

Karlskoga och besitter även idag s[Qr skjutskicklighet 

närhelst han tar fram bössan. Kunnandet sitter på 

något sätt i ryggmärgen hos dess grabbar. 

Amatör var i stort behov av fotStärkning på gevärs

sidan på sjuttiotalet. Jag ville gå varligt fram eftersom 

Bobby var medlem i SJ...-atp 6. Idrotten fick bli in

körsporten till Anlatör. Vänskapen f3stställdes och 

när vi väl var framme vid 90-års jubileum var tiden 

mogen. Bobby tog steget över tiU Amatörskyttet vil

ket innebar en klar vitalisering av vår föreningens 

sL.-ytteverksamhet Per- Henrik, Nisse och Calle samt 

en pånynänd Per fick nu stim ulerande konkurrens 3V 

Bobby. Göran, undertecknad, Hasse Melander och 

Lennan Pree rycktes alla med av medgångarna och i 

Bobby, Per-Henrik och Per hade vi toppskyttama 

som nu gav oss en dominerande ställning i Stock

holmssJ...-yctet under 80-talet. Vi andra gav bredden 

och åter nämndes Amatör med stor respekt på Kakniis 

och]ärva. 

Jag tycker att det kan vara av intresse for oss 

storstadsbor an få en inblick i Bobbys "utbildning" till 

storsJ...'fC!. Redan som 5-6 åring var han med och 

jagade ute i V ii rmlandsskogarna, som 13 årin g blev det 
hemvärnet som var mycket aktiva i Ka rlstad. Bobby 

• 
cyklade ofta 5 km ut tiU Fallängens skjutbana och fiek 

under Harald Svenssons självuppoffrande och nitiska 

ledarskap träna kvantitativt med kammarammunition 

på 200 m. 96::10 frän den tiden har hålli t till dags 

datum och är ombyggd till en 63:a. Hemvärnet hade 

ofta jul-, påsk- och sommarläger i baracker - väl 

ordnat och mycket skytte med betoning på faltsJ...-ytte 

och avst<lndsbedömning. (Sa knades på min tid i 

Stockholmsskyttet.) H emvärnet gav fri ammunition 

och möjlighet till mycket tävlande. 

Bobby deltog sedan 1960/61 i Skol SM och flyttade 

till Sundbyberg 196 1 och Skarp 6 som 17 åring, med 

särskjuming mot självaste Lennart Eriksson Skarp 8 j 

en av de farsta tävlingarna. Bobby flyttade tillbaka till 

Karlstad och tävlade mycket i Rikshemvärnstävlingar 

under 1962-64d3 han vann dessa M ari rad i lag. Det 

tävlades varje helg i Karlstads skytteförening all tid 

med fri ammunition. Man tränade mot tändsticksas

kar på 200 m och mängdträning i snabbskytte mot 

fasta och rörliga m:il i fult, variationsrik och stimule

rande träning, som jag tycker vi saknade i Stockholm 

på den tiden. 

Bobby sköt strålande redan som 17-18 åring. Det 

sågs inte aUtid med blida ögon fr-ln de äldre skyttarna. 

"Man var for ung", sa Bobby. Någon ställningsin

struktion vardetaldrig frågan om. "Man lärdesig själv 
och studerade de äldre." I Skol SM 1961-65 kom han 

ofta till final. Tillsammans med tre flickor i Karlstad 

plockade laget hem i det närmaste alla lagpriser under 

ett par år i Skol SM. 
Bobby blev mellansvensk mästare flera gånger b3de 

i fliltoch bana undersamma tid. 1963 iJSMiKarJskoga 

ledde Bobbymed två poäng(S -ringat) föresista skottet 

- vänder sig om och studerar resultattavlan - kon

staterar ledningen och darrar in en tvåa i sista skottet 

och tappar segern. 

Bobby ta5ut till juniorlanclslaget, börjar på Solbacka 

1964 där andra idrottsgrenar främst fotboll och is

hockey nu tar merav hans intresse. Bobbyvinner klass 

S i Skol SM i Malmö 1964 med en lånad 63 :a. Efter 

studenten -65 väntade militärtjänstgöring som beri

den jägare på K4 (Norrlands Dragoner) i Umeå. 

Mindre skytte men trots det disoi.J.:tsmästare p5 luft

gevär i Ume3. Studier på KTH i Stockholm och ater 

till Skarp 6, men utan pengar och ammunitionssub

vention blev det nu sparsamt med sJ...yn:et. Bobby 

deltog dock all tid i fo rbundsmästerska pen men ej 

längre kontinuerlig t räning. 

Vi träffades 1974. Bobby blev medlem i Amatör 

1975 och idromr mycket. Jag glömmer aldrig d5. han 

satte personligt rekord i stavhopp, med 205 cm p5 

" 

Östermalms idrottsplalS, med axeln ur led som följd. 

Bobby stapplar fram till gräsvallen, lägger sig tillrätta 

och beordrar "Dra, och ta i så mycket du orkar!". Jag 

tog i (Bobby kände da inte till mina enorma kraftre

surser) och vi hamnade båda i längdhoppsgropen och 

visst låg annen rätt. Jubileet 1980 blev stanen för 

Bobbys Amatörskytte. H an har flera gånger blivit 

fören ingsrnästare både bana och fålt, alltid med 

spännande och ovissa finalmatcher mOt främst Per

H enr ik. Bobby blel' forbundsmäscare i liggande 1985, 

vann Nordiska Huvudstädernas 1986 i Helsingfors. 

SM final i liggande 1990 och silver i lag. Bobby var 

med och sköt hem Riksskölden p! Amatör vid två 

tillfållen. 

Pistolsl...'fC!et gav föreningsmästartitell983 och 85. 

Bobby har fotutom all aktiviter på bana och i terräng 

vari t vår sekreterare sedan 1979 och skjutchef allt 

sedan 1982. 1986 bildades laO-års kommin en där 

Bobby blev en självklar medlem. Vi som var med på 
Järva den 22 september forra året kunde konstatera att 

han arranger.tt vår stora jubileumsskjuming med 90-

talet deltagare från A och B-län, hel t perfekt. 

Bobby blev via jakten, hemvärnet, Karlstads sJ...-yc

tefore.ning och Skarp 6 en fullfjädrad Amatör, bakom 
kolven, på idrottsbanan, i styrelsen och inte minst p~ 

årsfesterna. 
Stockho/m1991 

Lemlart l71gevall 

FRÅN SJÖBERG TILL SJÖBERG 

Sveriges fOTSte olympiker var höjdhoppare-

och hans namn var Sjöberg 

I Soiil 1988 bestod den svenska OS-truppen av flera 
hundra aktiva. Ett av trumfkorten var höjdhopparen 

Patrik Sjöberg. r Ate.n 1896, i de första Olympiska 

Spelen i modern tid, representerades Sverige aven 

enda idrottsman. en annan höjdhoppande Sjöberg, 

21-å riga H enrik. 



Patrik Sjöberg behöver ingen nännare presenta

tion i dessa dagar; vi ska ll här koncentrera oss pA hans 

namne, v~r forsteolympier.] ag har därfor botaniserat 

i gamla tidningsiniägg, främst T idning fo r Idrott 

(ffI) och hellre än att göra omskrivningar har jag vaJt 

att 5terge direkta citat. Det gav dessutom en god 

uppfattning av synen p5 idrott här i landet i slutet av 

ISDD-talet. 

Krist;nn Hmrik RtldolfSjiibergfoddes den 20 januari 

1875. Pappan var skor5tensfejannästare p5 Söder j 

Stockholm. Henrik studerade medicin i Lund, ti ll

hörde Wlirmlands nation och tävlade fdn 1892 for 

Stockholms Amatör Förening, SAF (ej att forväxla 

med Svenska Arbetsgivarföreningen!). 

SAF stiftades 1890 under namnet Stockholms 

Amatör-Sällskap. En av tre initiativtagare var Henrik 

Sjöbergs äldre bror Sinus, senare skomensfejannäs

tlilre i Adolf Fredril.; Stockholm. 

Föreningen var en avde ledande under den svenska 

idrottens uppbyggnadsperiod (189 1- 1896), och fle ra 

andra av friidrottens pionjärer - utöver Henrik Sjö

berg - tillhörde SM. 

Mlnga ledande tävlingscyL:lister och sA. gott som 

alla de främsta skridskolk2.rna pI 1890-raletvar"ama

törer". Vmnarna av de tya forsta Mälaren runt på 

cykel, Gustaf Fjaestad (l892) och Gideon Ericsson 
(1893), tillhörde SAF även om de i just Mälaren runt 

representerade andra klubbar. 

Bland skrinnarna märktes den fors te världsrekord

hillaren pI 500 m, Oscar Grunden (50,8 sek. 189 1), 

den forste europamästaren (1893), Rudolf Ericsson 

och den fo rste svenske mästaren (1895), Frithiof 
Ericsson. 

. .. blo tt medelmittiga kast .. . 
Efter sekelsklftet inriktades intresset främst pI skytte. 

Nio SAF-skyttar del tog i OS 19 12 och fem tog guld: 

Carlberg.tvillingarna E ric och Vilhelm. Gustaf Boj· 

vie, H iibnervon Holst och Paul Palen. N5gra decen

nier senare hade SAF tv1 nya olympiamästare i sina 

led, Bertil Rönnmarkoch Torsten Ullman. 1892 hade 

SAF en idrottsfest p5 Kong!. Svea Lifgardes idrotts

plats. Festen gick av stapeln pI Kristi Himmelst3rds

dag och i Tidning for Idrott !runde man läsa en referat 

av tilldragelsen. H är nämns Henrik Sjöbergvid namn. 

Förutom H enrik, dA 17 ir, deltog brodern Sinus. 

P5 11 0m häck hade blda 19 2/S sek. Det blev om

löpning om andra pris dem emellan, "'warur hr H. 

Sjöberg kom med ettknapptforspr:1ng". I spjut(vardera 

tvA kast med varje hand) överraskade bröderna "med 

an blorrvisa medelm5ttiga kast". Henrik blevsexa(2 1,6 

100 

+ 14,4 _3 6m) liksom p5 lS0m(l9,3/S sek).ldrottsfes

ten samlade 29 deltagare frAn fyra Stockholmsforen

ingar, och Tfl konstaterade: 

"Dylika gemensamma uppvisningaräro utan tvivel 

till fromma och ston gagn for verksamheten inom 

foreningarna, ty de utgöra den bästa sporren for 

individen att förkofra sig sjelf och söka verka forko

fr,m hos foreningskamraterna. Man gick fr3n denna 

liksom fjol~rets större idrottstäfl an med det fulla in
trycket, att tiden nu är pI aUvar inne for dylika idrotts

fester, att deltagarne g5 upp i dem med lif och lust och 
att de skola 5terkomma ti ll nästa täflan med än större 

krafter, ännu bättre kroppar." 

Antik femkamp 

Tre söndagar i rad i september 1892 forbättrade 

Henrik Sjöberg det inofficiella svenska rekordet i 

längd i f.Mingar pA Svea Lifgardes idrottsplats 5,85-

6,05 - 6,09. "Äfven om man l4ter fl gälla den fordel 

som den lindrigt sluttande marken gaf i anloppet." 

Detta var innan enhecliga tävlingsregler och bestäm· 

melser hade faststäl lts. Sjöberg förbättrade "ganska 

nsencligt det skandinaviska rekordet i längdspring, i 

hvilken öfning han är en mästare; brodern S. Sjöberg 

kommer honom ganska nära. 

BAda ega ett anlopp fulltaf energi och fa rt och deras 

nedspr:\ng afslurar det hela pA ettsänsom gör presta

tionen ej bion vacker pI mAttbandet, utan äfven for 

ögat". 

H ur poetish dA tidens sponskrivare kunde uttrycka 

det! 1893 tävlade H enrikSjöberg med fram~ngäven 

i g~ng och antik femkamp. 

Söndagen den 6 augusti foretog SAF sin sedvanli

ga, 4r1iga, ut:F.ird ti ll Fittja och i gAng l eng. mil ( 1.609 

m) rak bana vann Sjöberg p18.38 m . 

"l lenrik Sjöberg och C. V. Andersson hafva goda 

forutsättninga r till att blifva framst~ende fotgängare. 

De visade båda, men i synnerhet den senare, en 

särdeles ren och felfri g5ng, och gjorde hvarandra 

segern stridig ända till siSf2 steget." 

Att det gick idylliskt till kring idrottstävlingar i 

slutet av 1800-talet visar fo ljande rader i TO: 

"Efter väl forrättadt värf aflts gemensam middag 

pI gästgifvareg!rden, hvarefter hemflirden fo retogs 

till fots, per höskrinda, velociped eller §.ngblt." 

En viss sklUnad mot vI ra dagars Sjöberg som susar 

iväg i en sportbil av senaSte modell! 

Tre veckorsenare gav Sjöberg prov pA sin idrottsl iga 

mAngsidighet. I AIK:s tävlingar på Svea Lifgardes 

idrottsplan fick han lagerkrans for segern i antik 

femkamp (spjut, bästa hand, höjd, diskus, längd, 

• 
brottning). "Femkampen var icke andeles korrekt i 
programmet, 'såsom saknande löpning, hvilken bort 

ingA istället fö r endera af de b5da kast· eller de bIda 

sprlngöfningarna." S3 skrev man aprop5 denna täv

ling. 
"Brottningen, som afgjorde segern mellan finnen 

Lindberg och Amatörforeningens representant, Sjö

berg, ti ll den senares seger, utfordes ej korrekt. Passi

vitetvid fri brotmingä r visserligen en god taktik, men 

snabba angrepp betyda mera, om väJ utforda. Afgö

randet gick snabbt: Sjöberg drogs framAt af Lindberg 

och hvilade på knä och hand, hvarpA Sjöberg fattade 

Lindbergs ena ben och under omkasming fick denne 

pI rygg under sig." 

Ett lysande böjdspring 
Efter ett f Of honom idrottsligt lugnt 1894 gjorde 

Henrik Sjöberg nsen av sig igen v:l.ren 1895.9 maj 

rapporterade T fI : 
"Ett höjdspr:1ng pI t 90 centimeter säges hr H enrik 

Sjöberg, bekant från Atskllliga täflingars4som medlem 

af Stockholms Amatörforening, hafva nyligen utfOrt i 
UpsaIa der han vistats for studier; springet har utan 

tvifvel utfons utan satsbräde, dl detsamma eljest ej 

skulle befunnits värdt det omnämnande det redan Btt 

i tidningspressen." 
En dryg m4nad senare, 13 juni, fide dock T fI 

korrigera uppgiften, med en "känga" tiU Sjöberg, men 

forst sedan tidningen sugit ett tag pi karamellen: 

"H enrik Sjöbergs höjdsprlng på 190 cm, hvarom 

stod att läsa j nr 19 uti en notis som visserligen icke 

blifvi t direkt bekräftad men å andra sidan icke blifvi t 

vederlagd, betecknas af det stora verldssportbladet 

"The Field", till hvars kännedom språnget kommit 

genom TU, sbom "a very fine leap", som blott öf

verträffats vid tvenne tillfallen, nemiigen af hr M.F. 

Sweeney med ett spring p3 6 f. 4 1/4 t engelskt mån 

(. 194 cm) och h, W. B. Page 6 f. 4 ,. (. 193 cm). Bi da 
äro amerikaner. 

6 f. 2 t . eng, hvilket nlr nästan om ock e; fullständigt 

upp emot 190 cm, har uppnAtts och öfverskridits vid 

flera andra tiUflillen i England, Irland och Amerika. 
Vi har ansen denna vackra bedrift aven svenskman 

fo rtjent afden jemfår.mde utredning vi s;\lunda foran

ledt. Om hr Sjöberg alltsl ej sitter inne med en 

verldsrekord, sI är hans formlga icke desto mindre 

högst beundransvärd och hans 190 cm spring skall 

utan tvifellänge scl som ett rekord for norden, kanske 

ror kontinenten. 
Justnu erfara vi från hr Sjöberg nära st4ende person 

att springet ifclga varit 178 cm, hvadan de tidningar, 

bvilkas notis vi Atergifvit, vant illa underrättade. D5 

notisen ej varit hr Sjöberg obekant, forefa ller de-

mentiens uteblifvande från hans sida oss olämpJjg; det 

ännu efter sagda reducering i alla fall vackra springet 

skulle säken sr! i mlngas ögon än vaclcrare om den 

rim siffran forr än nu och på annat sätt: kommit till 
allmännare kännedom." 

Senare har det kommit fram, att britten George 

Rowdon hoppade 1,97 redan den 6 augusti 1890 i 

H ayror Camp. Officiella världsrekord noterades forst 

sedan lnt. Friidrottsforbundet, lAAF, bildats 1912. 

Olympiska förspel 
År 1894 bildades Internationella Olympiska Kom

mitten (lOK) i Paris och det bestämdes" ... att upplifva 

de olympiska spelen" - i Aten 1896 - efter drygt 1.500 

Ars uppehlll. Antikens OS upphörde på order utflir

dad i Milano Ar 393 e.Kr. av den romerske kejsaren 

Tbeodosius l, "den store" (346-395). 

Victor Balck, "Den svenske idrottens fader", var en 

av de ursprungliga ledamöterna av lOK. 

PI den tiden fanns ingen "paraplyorganisation" ror 

svensk idrott. Centralforeningen grundades 1897, 

Riksidrottsforbundet 1903 och bara tvi specialfor

bund : Svenska Hjulfo rbundet, bildat 1888, och det av 

BaIck den 14 maj 1891 bildade Svenska Gymnastik

rorbundet. 
Vem slrulle d5 "hllla i" Sverigesrepresentation i de 

forsta olympiska spelen i modem tid? BaIck fOr5tb! 

Programmet skickades sommaren 1895 direkt frin 

organisationskommitten i Aten till "vederbörande i 
Lindmans idrottskalender upptagna svenska idrotts

foreningar". l Svensb Idrottskalendern 1894, som 

gavs ut lagom tiU juJ 1893 av Balcks nära medarbetare 

Alex Lindman (tillsammans redigerade de Tidning 

får Idrott), nämndes 340 foreningar. 
I en osignerad artikel, sannolikt skriven av Balck, 

hyser- T fI 13 juni 1895 betänkligheter beträffande 

svenskt OS-deltagande. Detta möter "antagligen stora 

svårigheter, dels på grund af den långa och dyrbara 

resan till Athen, dels pl grund af den tidiga mtiden 

för spelens M llande, den 5-15 april". 

10/ 

Sl sent som tv1 och en halv mlnad fåre spelen, 23 

januari 1896, var TfI tveksam om svensk representa

tion: 
"För Sverige har svenska gymnastikfårbundet Btt 

fonroendet att vara den intemationella konuruttens 
ombud och cirkulär har utflirdats till de foreningar 

som tillhöra forbundet, hvarjemte ett nytt sådant 

utgh i dessa dagar. med anhMlan om definitivt svar 

om deltagande. 



Emellenid synes det som om Sveriges gymnastik

och idronsforeningar ej slrulle komma att deltaga 

detta lr, dels emedan vi fårbereda vlr egen gymnas
tUc- och idronsfest tiJ! vlren och kr:afterna ej da bön. 
splittTas pl M hUI, utan måste vi foreträdesv:is kon

centrera dem pl ett värdigt firande af vår egen fest, 

dels ock emedan tidpunlaen for de olympiska spelen 

i Arnen är utsatt till början af april, d5. is och snö 

knappast lemnat marken i vår nord och våra idrotts

män alltsl ej haft tillfälle till den grundliga träning 

som ett deltagande i dessa internationella täflingsspel 

häfver, hvarjemre sv5.righeterna att under vlr då 

p~giende arbetstermin J..."UIUla göra sig ledig, äro all t 

för stora." 

D etta måste ha varit något av ett dilemma ror Balck. 

Han satt i lOK men var ocks1i knuten till Gel 

(Gymnastistiska CentraHnstitutet, nuvarande Glli), 

där Ling-gymnastiken dominerade. Då gällde det 

narurligtvis att värna om den nationella gymnastik

och idronsfesten. 

Med egna medel ... 
Mindre än tre veckor före spelen, den 19 mars, kunde 

Tfl meddela: 

"Glädjande ... synes det ej foretigga oöfverstigliga 

hinder att fl d rt land representeradtvid de olympiska 

spelen. Med kand H enrie Sjöberg är nemIigen, såsom 
medlem af Stockholms amatörforening, beredd an 

göra resan till den aflägsna idrottstäflingen for hvilken 

han egnat senaste tiden åt en så omsorgsfull träning, 

de vinterliga omständigheterna här tilllåtit. Han är 

vederbörligen anmäld. 

Sjöberg är en god "all-round" foreträdare för den 

plats vårt land fn. intager på detta område, de s.k. 

allmänna idrotterna i språng på längd såväl som i höjd 

och med staf söker han sin like bland dem hvilka trädt 

fram i svensk idrottstäflan, han är en ganska god 

löpare, ej minst öfver häckarne, och slutligen har han 

presterat åtskilligt anmärkningsvärdt i kastöfningar. 

Hr Sjöberg är i tillfälle att af egna medel täcka 

beräknade haifa kosmaden for resan, och denna insats 

af ekonomisk uppoffring gör han med gladt sinne. 

Man m! hoppas an hans fårening lyckasanskaffa: de 

resterande penningmedlen, beräknade till omkring 

300 kronor, sam t för den skull röner ddan god vilja 

och formåga anu ppoffringsom saken fortjenar, öfver 

allt der den nu i dagarne klappar på, vädjande till 

fosterlandskäns la n och det icke ringa all männa 

idrottsliga intresset. Vi har blifvitombedda anmäla att 

bidragslistor för änd amålet äfven äro utlagda i 
Langborgs och Eli Penerssons idrottsmagasiner vid 
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Birger Jarlsgatan. 
Den 23 mars anträdde Sjöberg resan, i sällskap med 

Balek och dennes fru Anna. Man for med tåg genom 

Tyskland till Trieste, som d:1 tillhörde Österrike, och 

tillbringade tre härliga, lugna dagar på österrikiska 

Lloyds passagerarfanyg. De[ gick via Brindisi och 

Korfu till Pattas i Grekland. Därifrin for man med tåg 

till Aten, dit de tre svenskarna kom den 29 mars. 

Åtta dagar senare, p! GrekJands nationaldag den 6 
april invigde kung Georg farsta OS i modem tid på 

Panateneiska stadion i Aten. 1 spelen , som avslutades 

den 15 april, deltog 311 idrottsmän. Och det var 

verkligen bra miin fuln 13 nationer i nio idrotter. 

Han gjorde sin sak bra! 
H enrik Sjöberg v-ar med i fem grenar: 

Friidrott 100 m Utslagen i forsök. Hans tid 

Friidrott 

Friidron 

Gymmastik 

disJ...-us 

längd 

hopp 

har uppskattat'> tiJ! 12,6. 

7:a. Resu1tat ej känt. 
6:1'1 5,80. 

över häst Resu1tat ej kända. 

Friidrott höjd 4:a 1,60. 

Minga varianter foreligger beträffande placeringar 

och resultat. Vi har h5.llitoss till uppgifter i publice

rade p! 1980-talet av Ture Widlund och Bill Mallon, 
M ledande OS~historilcer. 

Tävl..ingama började direkt efter invigningen, och 

Sjöberg var med redan i forsta grenen, 100 m. De tv~ 

främsta i de tre forsöksheaten gick ti ll final. Svensken 

blev 3:1'1 och utslagen i sista heatet bakom Thomas E. 

Burke, USA, 11 ,8 och tysken Fritz Hofmann. Dessa 

två blev också frä mst i finalen fyra dagarsenare. Burke 

fårst p~ 12,0. 

Senare samma dag, en mindag, kastade Sjöberg 

diskus och "gjorde sin sak bra", enligt Balck. Men 

"Sjöberg så väl som danskarna klagade öfver diskens 

fonn, hvilken afve!.:: från den de voro vana vid och de 

hade svårt att ~ riktig fattning. Den var emellertid 

liinsfonnad, afhårdt trä, med jern i kanten och metall 

i midten. Vigt 2 kilos. Kastet utfordes frin en 2,50 

meters fyrkant ... F~n flera håll förspordes klagomål 

över dess tjocklek. Det är emellertid sannolikt att den 

var en trogen kopia af den antika fonnen." 

Amerikanen Roben Garrett, som hemma låti t ti ll

verka och träna med c:a nio kilo tung diskus i tron att 

en ddan kopia av antikens disl..-us skulle användas i 
OS, vann på 29, 15. 

1 längd, den 7 april, gjorde Sjöberg"en ganska godt 

hopp" och noterades för Sveriges första poängplace

ring, bland desex friimsta. Efter tv! övertram p klämde 

Ellery Clark, USA, tiU med vinnande 6,36 i sista 

hoppet. 

Efter en for honom tävlingsfri dag ställde Sjöberg 

upp i hopp över häst "språng på längden öfver hästen, 

efter fritt val + voltige p~ häst på tvären". 

"Sjöberg, en god hoppare ... debuterade med ett 

grenhopp, hvarvid han som v'anligt tog ett dugligt 

anlopp; men ovan vid så låg häst gjorde han ett vä ldigt 

språng på hufvudet i en sandhög. Han reparerade 

detta visserligen genoJJl att visa hästens litenhet i det 

han tog ett fritt språng på längden öfver hela hästen, 

han lyckades dock ej få pris." 

Svenskens bästa gren, höjdhopp, stod på pro

grammet sista friidrottsdagen, 10 april , och "Sjöberg 

gjorde sin sak mycket bra ... hade ett ganska djerft och 

vackert anlopp med god form i hoppet". 

Han blev 4:1'1 på 1,60 efter tre amerikaner, Ellery 

Clark (1.81), James Connolly och Robert Garrett 

(1,65) - en framgångsrik trio som också tagit de tre 

främsta platserna i längd. 

Motsättningar om kallsinne 

Sjöberg deltog alltså i OS genom Svenska gymnastik

forbundets och Balcks fonnedling. Det i Göteborg 

hösten 1895 bildade Svenska friidronsforbundet var 

inte alls inblandat. Demotsättningarsom fanns mellan 

de tv~ forbunden och i någon mån mellan Stockholm 

och Göteborg, avspeglad i den behandling OS fick i 

göteborgstidningenStan. Tidningensutgivare 1892-

98 var Wi lhelm Friberg, grundare av Örgryte IS och 
1895- 1932 styrelseledamot j just Svenska idrottsfår

bundet. 

Först tv:'i månader efter spelen, i nr 8 (15 juni), 

redovisade Stan "olympiska Spelen 1896",2 1 futtiga 

raders text och summariska resultat. 

"Vi anse det onödigt att vidare orda om dessa 

täilingar, som mera voro ett bevis på idrotte rnas 

framging, än en m5.ttstock på dessas höjdpunkt. Detta 

gäller icke minst får de svenske deltagarne, hvilka 

mera fl betraktas som Sv. Gynmastikforbundets re

presentanter än Sveriges. n 

Start skriver om deJtagare j pluraliS. Göteborgaren 

Harald Andersson (senare Arbin) var anmäld men 

reste aldrig. Orsaken är okänd men troligen var det 

ekonomin som satte stopp. KJassikem nykterhers

kämpen johan Bergman, som senare blev en av Sve

riges främsta och populäraste experter p~ antikens 

historia, hade på eget initiativ anmält sig i simning. Fil 

dr Bergman som vid tiden for OS arbetade vid Tyska 

arkeologiska institutet i Aten, hade undersin skol- och 

studietid i Uppsala vari t med i detexakt l 00 år tidigare 

bildade Uppsa la SS. Han ställdeemeUertid aldrig upp 

i OS, då de grenar han tänkt vara med i, simhopp och 

längddykning, inte fanns med på programmet. 

När Fri~Idronsforbunde[ fyllde 30:lr hade instäU

ningen till detolympiska fOriindrats. 1 en minnesskrift 

konstaterades: 

"Det skulle vara allrfor fånnätet att begjra, det v~rt 

idrottsförbund redan frin starten skulle varit i stånd 

au tänka på representation utk Nllturligtvis hck 
arbetet inom landet dominera de fårsta :lren, ehuru 

tillfli llen erbjödos året efter. Svenska ldrottsforbun~ 

detsstiftande an skicka några idrottsmän till de Olym

piska Spelen i Athen. [nom fcirbundet även som p~ 

annat h~U var denna sak icke p! tal, och d~ Henric 

Sjöberg själv anmälde sig och deltog, poängterades 

det i en tidning. att han icke representerade landet 

utan sig sjäh'. l varje fall var det icke någon skam for 

Sjöberg och Sverige ... Sjöberg hedrade sig ... 

Hans deltagande åstadkom en del protester, men i 
själva verket föranledde dessa ingen annan åtgärd än 

att en intresse for Olympiska spel väcktes." 

Sjöberg rorblev Svenska gymnastikforbundet, Balck 

och Stockholms amatörfurcrung trogen. 1896 ställde 

han upp j Gymnastikforbundets andra gymnastik

och idrottsfest i Malmö, däremot inte i Svenska (fri~ 

idrottsforbundets forsta SM i Hälsingborg. 
1897 har vi inte hittat något skrivet om Sjöberg, 

inte ens i Svenska Gymnastik- och idronsfårbundets 

nationella idrottsfest, som ordnades av hans klubb, 

Stockholms amatörfårening. 

Läkare och marlnintendcnt 

1898 avslu tade Henrik Sjöberg sin idrottskarriär, 23 

~r gammal med två uppmärksammade segrar i spjUt, 

dels bästa hand i den internationeHa gymnastik- och 
idrottsfesten i Köpenhamn, dels båda händerna i 

tredje SM, p:1 idrottsparken i Stockholm . I sin enda 

SM ·stansatte "den sedan gammalt erkändt skickligaste 

bland svenske kastare, kand Sjöberg, hvilkens syn· 

nerligen smidiga kaSt väckte bifall", personliga rekord 

sbälsammanlagt (60,94)som med bästa hand (38,06). 

Samma Mskrevs Sjöberg in vid Uppsala universitet 

och blev Stockholms nations klubbmästare. Med ti· 

den blev han läkare vid rekrytskolan i Skövde och vid 

HaHands bataljon och fungerade även som provinsial· 
läkare. Han sökte sig till flottan och hamnade i 

Karlskrona som marinintendent. 

ljoL 1905 fo r Sjöbergtill Lund och diirifr&n tillfälligt 
[iII Danmark, närmare bestiiIn t MaricnlyS[ utanfcir 

H elsi ngör. Där omkom han tisdagen 1 augusti unde.r 

badni ng i Öresund i en ålder av endast 30 år. En källa 

=---------~.~--------------------------------~ 



säger, att Sjöberg hoppade fr:tn en trampolin och slog 

huvudet i bottnen och att detta skulle ha hänt pA hans 

rorlovningsdag! 

'" Dagens Nyheter 7 augusti 1905 begråter en 

:1.ldrig moder sin son pi ett sätt som rör oss ännu :tttio 

Ar senare: "Min gosse, min älskling, hvi skulle du gli I 
grafvcn frAn mamma och alla?" 

Utöver Henrik och Patrik har vi faktiskt haft en 

rredje höjdhoppande Sjöberg å OS, Richard G:son 

(20.9. 1890 - 14.9 1960). I Stockholm 1912 blev Ric

hard, som representerade IFK Stockholm, utslagen i 
kva l, å bAde höjd och stav. H an vann engelska mäs

terskapeti stav 19 14, SM i höjd 1915 och sattt!~venskr 

rekord med 1,86 (1913) och ... ( 1915); var god bow

lingspelare, kassör i Sv. bandyförbundet och en av 

banbrytarna fö r orientering. OS. 

Stockholm står får Svea Lifgardes idrottsplats 

bortsett frin rekorden i spjut, som noterades p:1. 

idrottsparken. Höjdtävlingen i Uppsala torde ha g:ltt 

inomhus. Sidda z Sådda djurgårds idrottsplan. 

Officiella världsrekord började noteras fårst sedan 

Internationella idrottsfårbundet(IAAF) bildats 1912. 

Vi har angivit bästa kända resultat vid slutet av 1898, 

Sjöbergs sista tävlingsär. 

Dokumentationen fuln denna tid lämnar mycket i 

övrigt :utÖnska. BLa . saknas serier i vissa femkamper. 

Bonsett tr.ln resultaten i spjut är ocks:1. samtliga Sjö

bergs personliga rekord frln tiden fåre Svenska (m
idrorrsfårh undets bildlande med allt vad det innebar av 

fastställande och tillämpande av enhetliga tävlings

regler och bestämmelser. I referat från tävlingar på 

Svea Lifga rdes idrottsplats 1892 talas t.ex. om "den 

fördel som den lindrigt sluttande marken ga f i an

loppet" i längdhopp! 

(Källor: Tidning får Idrott 1892 -98; olyrnpiahisro

rikerna Ture Widlun d och Bill M allon; artiklarna 

"Svensken som va r forst pli plan" av Björn von Bahr i 
Expressen den 15 juli 1984 och "Den vilda jakten pli 

"li r fOTSte olympier" av Jean Bolinder iKvällsposten 

den 21 april 1985, m.fl.) 

Ove IVzr/sson 

H e nrik Sjöbergs personliga rekord 

Världsbästa 

per J/ .12. Ja 
100 m 182/5 sek (3) 25.9.92 Stockholm 10,98 
150 m 184/5 sek (fårsök) 27.8.93 Stockholm 
120 yards häck. 18 2/5 sek (I ) 18.9.92 Stockholm 15,2 
110 ffi häck 182/5 sek (2) 11 .6.93 Stockholm 
H öjd 1,78 m (I) 4.5.95 Stockholm 
Stov 2,36 m (I) 25.8.95 Stockholm 3,61 
Längd 6,0910 (I) 25.9.92 Stockholm 7,33 
Kula, bästa hand 9,42 m 11 .9.92 Stoc.kholm 14,75 
" blida händerna 17,52 ffi (3) 11.9.92 Stockholm 

Diskus, bästa hand 26,48 m (2) 27.5.94 Sickla 36,20 
Spjut, bästa band 38,06 m 31.7.98 Stockholm 44/50 

" b:1.da händerna 60,94 m (I) 31. 7.98 Stockholm 
G:1.ng 1 mile 8,38 min (I) 6.8.93 Finja 
Siffr.tn i""", pilrt1Itu .ngrr pfn«ringm i dm .hudl4 tiit .. lingm. 

OH 

MINNEN 



Er/illg Re;nius; 
Jag blev medlem i Amatörföreningen i början av 

1930-talet, värvad av vännen och L.-urskamnnen pa 

Teknis Lennart Rönnmark.Jag hade visserligen inte 

sysslat med gevärsskytte utan med idrott och hade 

varitidrottscbef p:\ Teknis. MenAmatör hade ju ocks5 

idrott p5 programmet. 

Lenn:ms bror Bertil hade just vunnit den olympis

ke guldmedaljen i gevärsskytte i Los Angeles 1932 , 30 

skott liggande p:\ SO m avst1od. Det var en bl:\sig dag 

och det gällde att vid varje skott bevaka vinden. Han, 

och mex.ikanaren Huet l:\g båda etta och lika p:\ 293 

poäng. Det beordrades omskjutning. Bertil hade inte 

kvar s:\ mmga patroner s:\ det blev insamling Enn 
andra skyttar. Sedan beordrades tyStnad i det svenska 

båset. I det mexikanska däremot haglade det upp

muntringar och r:\d över skytten som blevalloner 

nervös och därför misslyckades. Bertil träffade oclcs:\ 
sin hustru i Los Angeles så han hemforde tv:\ trofeer. 

SO m-skjummgen med 22 long patroner i.::Illades d:\ 

fo r miniaryrskyne och gevären miniaryrsL.-yn-egevär, i 

talsprik förkortat till miniaryrgevär. Under uttag

ningstävlingarna 1932 var Bertil apotekare i Karlskro

na och reste med tig till Stockholm. I kupen lade han 

sitt gevär p:\ hyllan - ett 8 kg tungt muskedunder med 

stor specialkolv och tjock pipa. Mitt emot Bertil satt 
en major som med forvming och intresse betraktade 

geväret. Han böjde sig fram emot Bertil och fr:\gade: 

- Ursäkta, men vad är det där for slags gevär? 

- Det är ett miniaryrgevär. 

Majoren stelnade, blev högröd i ansiktet och sade 

upprörd: 

- När jag fnlgar hövligt, väntar jag mig ett hövligt 
svar! 

En annan historia från 1932 är från olympiatrup

pens överresa med fartyg till Amerika. Det var träning 

och löpning på däcket hela dagama- aHa deltog utom 

skyttarna. Journalister rapporterade dagligen om 

truppens förehavanden. En av dem frig2de skyttarna 

p:\ vad sätt de tränade. Spjuvern Bertil svarade - och 

det kablades bern till Sverige: "Vi lägger armen si här 

p:\ bordet och så kröker vi pekfingret 100 gånger". 

Idrotten inom Amatör var elitidrott fore 1920. 

Efter 19]0 var det folk, mång2 över oldboys-~Idem, 

som tyckte att det var rol igt att hUla sig spänstiga och 

, .. 

genom tävlingarna tvingade sig att röra p:\ sig och 

bnske träna lite. M:lng2 i gänget som deltog var 

reservofficerare och därfor ville halla sig i trim både i 

skytte och idrott. Deltagare var under 1930--1940 

talen bl.a. Harry Friman med sonen Nils, Ernst 

Löwenhlelm, Ragnar Frunck, C:J.rl Falk, GöSta Wijk

ström, Gottfrid Runngnm, G. .Fagerström. Sten 

Ahrbergm.fl. forutom jagsjälv. Som funktionärstä llde 

Thor Feedborg aUtid upp. 

I m:J.j började man med varorienteringen och serie

tävlinga r i friidrott och avslutade viren med fem

kamp. I augusti utkämpades lO-kampen under tre 

dagar, och p:\ hösten blev det höstorientering samt 

löpning 10.000 m, och simning SOO m i Centralbadet. 

På vintern var der 20 m skidlöpning. Efter lO-kampen 

brukade vi tiga ned frin Östennalms idrottsplats til l 

Srurehof. där vi intog en öl och farsenad middag samt 

räknade poäng. En par g:\.nger vann jag lO-kampen, 

alltid efter hird kamp mor Falk under sista 1.500 

meters löpningen. 

1938 sL:.ankte Salmson en cykel att tävla om i tre

kamp: höjdhopp, diskuskastning, löpning 1.000 me

ter, en ovanlig kombination. Efter de två farsta gre

narna ledde Fagerström i poäng strax fore mig och 

Gotte Runngren. Gone var en driven långdistans

och orienteringslöpare. Fagerström räknade ut an 
han inte skulle kunna hålla poängforsprånget och 
startade inte på löpningen. Själv räknade jag ut att jag 

inte fick släppa Gotte mer än 45 selrunder före mig. 

Men han hade tränat och sprang milen snabbare än 

vanligt. Efter tre !.:ro mbte jag släppa och efter sju lan 

lag jag en minut efter. Gotte vann cykeln. 

Jag blev 1939 utsedd tilhdrottschef och kom in i 

Amatörsscyrelse. däröverste Rålamb da varordforan

de och Enar Gardell sekreterare. Rektor Lundberg 

vid llickläroverket pa Sveaplan var också med och 

sammanträdena hölls därfor ibland på kvällen på lä

roverkets kollegierum. Ibland gick vi efteråt och :\t 

forsenad middag på Metropol. 

De farsta åren iAmatör deltogjagendastsporadisL.1: 

i gevärsskytte med l:\nat gevär. Efter att jag 1934 

vunnit ett gevär i pris fick jag möjlighet att träna samt 

ocks! vara med i fiiltskjutningar.Jag ficktipsom att en 

sän att träna stiillningar och avfyringsteknik var att 

klicka mot en miniatyrtavla på 4-S m avstind hemma. 

I lumpen var sAdant forbjudet, Jag skrev senare i maj

numret 1943 av Medlemsbladet en artikel om gevärs

skjutningens teknik delvis med tanke pi alla nya 

sL .. yrtarsom kom till skjutbanorna under krigets dagar. 

pa vårarna bade man populär familjeutflykt med 

gevär - och, pistolfiiltskjutningar samt extra tävlingar 

där även medföljande damer deltog. Matsäcken togs 

fram medan nya m:\1 sattes upp till mästerskapstäv

lingen. På 30-talet ställdes kosan med abonnerad bit 

till stenslätten på Vänndö, senare pA 4O-talet till 

Järvafältet, Bögs g:\rd, eller till Rosersberg. Jag t~na

de inte fåltskjuming och brukade delta endast d:\ och 

dA. Men en vår p:\ Värmdö hade jag tur. Jag och 

WeidJand ledde mästerskapstävlingen pli samma po

äng. Omskjutning skedde på ett extra svirr mål och 

Weidland vann. 

När tyskarna den 9 april 1940 överfall Norge i 
nattens mörker, en del grupper klädda som norska 

soldater I blev det full beredskap i Stockholm. Budkav

le gick till skytteforeningarna med uppmaning att 

tilIf.illigt ett par nätter ställa upp med frivilliga skyttar 

som skydd mot luftlandsättning på t.cx. Gärdet, med

an militären mobiliserade. Vi var en stor skara som 

övernattade på. polishuset med eget gevär och ammu

ruton samt med armbindel. Kanske var vi foreg:\ngare 

till hemvärnet. Vid genom~ngen av befiil om vad vi 

slru1le göra meddelades 3.tt vi lrunde med bil bli sända 

till hotade platser och där bilda bevakningslinje. Om 

nagon okänd dök upp skulle vi ropa halt, 3 ganger tror 

jag, innan varningsskott skulle ges. Först därefter fick 

eld ges. Debatten efter:\t visade valhäntheten och 

osäkerheten hos det beordrade beteendet. M ånga av 

skyttarna menadeatt man efter ett eller två haltrop har 

handgranater över sig, och sedan blir det nog fritt 

fram för fienden - om det nu slru11e vara så.dana som 

slru1le dyka upp j mörkret. 

Jag hade i m!nga :\r varit en skytt strax under de 

bästa. Men 1946 började jagskjuta bättre och jämnare 

och blev uttagen till farsta laget i Stockholms Tid

ni ngens Riksskyttetävling p:\ hemmabanor, 25 skon 

liggande p:\ ID-ringad tavla, S-manna laget besclende 

av P. Naumburg, 246 p, B. Rönnmark 244 p, E. 

Reinius 24] p, Y. Zachrisson 242 p och H.V.Johans

son 2]6vann på 1.2 11 poäng. Detvaren härligdag for 

foreningen och for skjutchefen N.s. Nilsson som 

lyckats med laguttagningen. Resulmen får bedömas 

mot den omständigheten att mall d5 hade annegevär • 

modell 1896, med öppna riktmedel. Först 1947 fick 

man använda diopter. 

1947 blev jag uttagen till Stock!lOlms 10-mannalag 

i de Nordiska Huvudstadstävlingarna i Oslo. Huvud -

,,, 

tävlingen var IO skott + 5 provskon med va rdcTll av de 

tre ländernas gevär. Lotmingskedde av de tre sl:yttar 

mellan vilka gevären s~ .. u1le cirkulera. Mitt svenska 

gevär var sämst. Jag sköt i sista laget med det norska 

geväret, som varumlärkt. Tidigare hade jag bra poäng 

med det svenska och det danska geviiret.och nu börja

de jag med sex tior i foljd, vaTllV fem tiettor! J össes! 

Fyra tior till och jag vinner! Men pipan hade blivit het. 

luften dallrade och pricken blev ibland oval. Del blev 

4 nior och jag fick fjärde plats. 

Tönnes Björkman hade hand om Rikssköldells täv

ling.Jag hade under 40-talet ing:\t[ i tävlinbrskommif~ 

ten tillsammans med honom och Bergent'l. Tönnes 

skötte tiUsammans med sin fru all korrenspondens 

med all:J. klubbar samt grovgranskningen av tavlor. 

Fingranskningen av poäng och tavlor med topplace

ringar gjordes gemensamt. Tönnes var en eldsjäl när 

det gällde att göra Riksskölden till en verklig rikstäv

ling. Och 1948 slog Amatör till och vann Riksskölds

tävlingen. Skjumingen på hemma banor bestod av tv" 

IS-skotts serier, fem skott i varje ställning på S -ringad 

ravla: 3-mannnJaget beslod av B. Rönnmark 143 p, 

H. V.Johansson 139 P och E. Reinius J 36 p-trots an 

jag skjutit en skott sclende p:\ fel tavla - sammanlagt 

418 p. Det var ytterligare en stOr dag for Anutör. 

Mina egna skytteframgingar fortsatte. Jag vann 
1948 foreningens mästerskap i skolskjutning. Veckan 

därpå blev jag tvåa i förbundets mästerskapstävlingar 

och Amatör vann lagtävlingen. Mina skjutningar un

der Amatörs banervardänned slut fören tid.Jag hade 

bli"itumämnd till professor i vattenbyggnad p:1 Chal

mers och flyttade till Göteborg. Där gick jag in i 

Kvibergs skytteforening som hade Bertils bror Len

nart Rönnmark som ordforande. J 949 deltog jag i 
Göteborgs- och Bohus forbundstävlingar och blev 

tvåa i mästerskapstävlingen. 

I de akademiska skyttetävlingarna mellan universi

tet och högskolor brukade av tradition studenter, 

professorer och lektorer deltaga tillsammans. P:\ 
C halmers hörde Lennartocb jag till de bästa skytta rna 

och vi deltog i lagskjutningama. N!gra:\r v:mn C hal 

mers därigenom alla lagpris och vandringspokaler. 

0 5 bestämdes att endast en lärare fick vara med i laget 

- Lex Rönnmark - Reinius! Eftersom Lennart i all

mänhet var bäst fick jag inte vara med i laget! 
Efter 10 ar i Göteborg kom jag 19S8 tillb:J.ka till 

Stockholm och Amatör. Jag deltog dock bara ibland i 

skyttet och idrotten under några ar. Synskärpan var 

inte längre 2.0 och spänsten minskade. 

J ag vill avsluta dessa spridda minnen fdn mina 
aktiva idrotts- och skyttdr med att tacka faren ingen 



for det goda kamratskapet och for den underb2ra 

rekreation och de 6na upplevelserna som skyttet och 

idronen gen mig. Att en vacker dag vandra fåltsl..-yt

testigt!" i skogsbrynet längs öppna fålt eller an hasta 

genom skogen med karta och kompass och he la tiden 

jämfora kartan med terrängen pa väg mot en oriente

ringsskänn är häftigt, men det är det p~ annat sän 

också an på idrottsplatsen klara sigöver stavhoppsrib

ban i lO-kampen, även om den ligger bara p! 2.60 m, 

eller i sista sclskottet i Rikssköldslaget hålla på avfyr

ningen medan gevä ret pendlar i bUsten tills man tror 

att det blir mitt i prick och det ockd blir det~ 

Lem/art Rönn1ltnrk: 
Det är dags for Stockholms Amatör Förening att ta 

klivet in i hundrairingamas krets, och nu vill jag tänb 

tillbaka och skriva ned n!gra minnen frin de glada och 

lyckJiga skytt- och idrottS!ren, d! jag var aktiv med· 

lem (1928-1939). Numera är jag s!som göteborgare 

och "kvibergare" bara passiv ledamot. M en en g!ng 

amatör - alltid amatör! 

Varfor hamnade jag just i Amatörforeningen, när 

jag som nybliven teknolog kom till Stockholm? Allt

sedan pojlcl.ren var skytte mitt stora fritidsintresse, 

och jag tillhörde under skoltiden det anrika Christi

ansstads Skyttesällskap, landets äldsta skytteforening, 

som grund2des redan 1831. Hösten 1917 flyttade vSr 
fami lj till Stockholm. Mamma, som var änka sedan 

mänga .är, tyckte det var praktiskt, eftersom vi tre 

ungdomar sl..-ulle änd~ sam tidigt studera där, min bror 

Bertil vid Farmaceutiska Institutet, min syster Anna 

vid Musikaliska Akademien och jagpä Tekniska Hög

skolan (väg- och vatten). 

Bertil och jag gjorde forsta vämpliL.'tstjlinstgöring

en samtidigt år 1917. Bertil vid Kungl. Vlinemorr

lands Regemente och jag vid Kungl. Hallands Rege

mente, och vi tiUhörde d! respektive förbands skyne~ 

förening. 

I augusti år 192 7 vardetallmäna riksskyttetävlingar 

i Stockholm, och Bertil och jag deltog. För egen del 

var jag klädd i den menige soldatens exercisunifonn, 

vilket foranledde en del missforstånd vid min första 

entre pS Stora Skuggan. Bakom trehundrametersval

len fanns några sm! paviljonger for vapenvSrd, och 

när jag torrdrog min gevär, trodde mAnga väntande 

skyttar, att jag var en gevärshantverkare, som :\tog sig 

att rengöra skyttarnas bössor. Jag fattade galoppen 

och på en kort stund hade jag inkasserat drickspengar 

motsvarande en halv mimIdslön för en beväring. 
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Som alltid på stora skyttetävlingar gjorde vi nya 

trevliga bekantskaper bland deltagarna. Till vär glad3 

överraskning visade detsigatt vi till och med inte var 

helt obekanta for många av skyttarna. P:\ den tiden 

tilldrog sig nämligen skyttet ett helt annat intresse i 

tidn ingsvärlden än vad fallet är idag, och skyttespal

terna i de större ridningarna hade en omfattning, som 

närmast motsvarar vad som numera gäller for is

hockey och tennis. Och själva tyckte vi det var en 

upplevelse att här fl skida sådana berömdheter som 

Olle Ericsson (Örebro), ]anne Gustafsson och Gott

frid Berglund (Stora Skedvi), Erik Olsson och Folke 

Rolff (Malmö), Gustav Andersson och Ivar Wester 

(Lidköping), Emrik Karlsson (Pelarne), Erik Kugel

berg (Linköping), Fritz O lsson (Luleå) och na turligt

vis den stora skaran Stockholmsskyttar såsom P.O. 

Artidsson, MaurittJohansson, ViL.-ror Knutsson, Leon 

Lagerlöf, John Scheja, Nils Haskel, H2JT}' Frim:m, 

Axel Elmqvist, Calle Björkman, G.A Jonsson och 
många, m!nga andra. 

Aven til1fålligh et nek Bertil tavlan brevid Bertil 

Pennan, en ung medicinare som studerade vid Karo~ 

linska Institutet. Därmed kom ett betydelsefullt avgö

rande att träffas. Bertil Pennan tillhörde nämligen 

Stockholms Amatör Förening, vars forträfflighet han 

- med rätta -skildrade i de ljusaste fårge r och som han 

absolut tyckte att Bertil skulle bli medlem i, när han till 

hösten slruJle börja pS Farmaceutiska lnstirutet. Sam

tidigt satt jag i skyttepaviljongen och drack kaffe 

tillsammans med ett gäng skyttar, som ville värva mig 

till "skarp". Men efter en liten inbördes överläggning 

senare, beslöt Bertil och jag att bli amatörer. 

Stockholms Amatör Förening "isade sig vara en 

sammansluming av ganska särpräglat slag. TiU skill

nad från de vanliga skytteforeningarna hade man ett 

betydligt bredare reginer . Förutom sJ..yttet - som 

dock dominerade - bedrev man allmän idrott, skid

löpning, orientering och curling. Men det som 

framforalIt utmärkte föreningen var, anden verkligen 

gjorde skäl for sitt namn. En amatör är ju enligt 

uppslagsverken "en person, som enbart for sin nöjes 

skull och utan tanke p! ekonomisk vinning ägnar sig 

lt konst, idrott eller dylilrt". Och inom Arnatörfor

eningen satte man verldigen nöjet och trevnaden i 

högsätet. Vrnnare och tOrlorare hade lika roligt, och 
programmet for en del av tävlin~ma ("handikaptäv

Ijngen", "Iagpriset" och "kräftskjumingen" t ex) var 

anpassat 55, att alla hade en klar chans att görd sig 

gällande. 

Priserna utgjordes sl gott som genomg!ende av 

foremåJ av äkta silver. Penningpris forekom ej, men i 
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serietävlingar hade man möjlighet att sit samman 

belöningarna födret och "önska sig" t.ex. matbestick, 

tallrikar eller dylikt, allt i äkta silver. 

Jämfon med vär tids fullpackade !rsprogram, var 

själva tävlandet inom Amatörföreningen relativt be~ 

gränsat. Men likväl sköt man flitigt for sitt nöjes skull 

och foratt förkoVl'a sig i och alJnnera lära sig den svm 

skjutkonsten. Man hade alltid särskild tavla avdelad

bIlad "provskottstllvlan" -som markerades noggram 

skott for skon för att ge varoch en til lfåUe till systema

tiJolk övning, till utprovning av skjutställningar, till 

skottStällning, till forsök med olika kornbredder osv. 

Man anslog mera tid till meningsfull träning än till 

tävlingsskyttet. Numera är for hSllandet det omvända 

i de fl esta skytteforeningar. 

Under högsommaren gjorde amatörerna tävlings

uppehtll. Alla hade alltså varje weekend ledig for 

familj och sonunamöje. Men for dem, som av sitt 

arbete hölls L.-var i stan anordnades varje vecka de s.k. 

onsdagsskjumingarna med samling pS Skuggan för 

helt informella övninga r, ofta avslutade med en ge

mensam sommarsupe p! Statlmästare~,..:1rden. 

Troligtvis var det alla dessa övningar for skjutan

dets egen skull, som var en väsentlig orsak ti ll de 

mSnga betydande framgångar, som amatörerna upp~ 

nädde i tävlingarutanfor den egna foreningen. Sadana 

tävlingar voro de stora herrunabansrikstävlingarna 

(Stockholm-Tidningens, Göteborgspokalen och Riks
skölden), forbundstävlingama i skol- och fåltskytte, 

akademiska mästerskapen, korporationsskjutningar

na, Kaknäspokalen, Nordiska Huvudstädernas täv

lingar samt nationella och internationella Skytteuni~ 

onen. Antalet av alla dessa tävlingar, var större än 

antalet interna föreningstävlingar. 

Egentligen var det bara en enda princip inom for

eningen som jag ogillade. Kvinnlig-.1 skyttar var pon

forbjudna som medlemmar.Jag gjorde flfånga forsök 

att fl en ändring till sund, men motståndet var kom

pakt, varfor t.ex. min egen fru Maja hänvisades till 

Skarpskytteforeningen, där hon skrevs in i 5:e kompa

niet. Men en gång om :\ret övergav man principerna, 

och det var vid den ärliga utfården med s1citrg:1rdsbät 

till sommamltskjutningen vid Smedslätten, då barn 

och blomma 6ckmedfolja och en särslci ld extratävling 

var anordnad for damerna. 

Amatörforeningen disponerade ett antal tavelställ 

på Stora Skuggan ytterst på vänstra fl ygeln om man 

bortser frän 400~ och 600-metersbanorna, som låg 

ännu längre ut på fl ygeln. Sbrpsl..'}'1.1eförcllingen sä

som ägare till banan h}'Tde ut respektive ställ till 

Am3törforeningen, och som grannar pS liknande vill-

kor hade amatörerna tiU höger om sig Kontoristför

eningens skytteforening, Livgardet ti ll häst och Skol

ungdomen. 

Stora Slruggan med sina praktfulla ekar i fagraste 

Djurg11rdsmiljö torde ha varit Sveriges anrikaste, 

vackraste och största skjutbana. Att detta levande 

kulrunninnesmärke sedemera skulle offras är en stor 

tragedi. 

Medlemsuppsättningen i Amatörforeningen ski lde 

sig naturligt nog frä n skytteföreningarna ute i riket. 

"Amatör" var i markant grad en huvudstadsforening, 

även om mSnga amatörer hade sina röner utanfor 

Stockholm. De hade i stor utsträckning sin dagliga 

verlcsamhet inom ämbetsVerk, högskolor, miUtäf'.1 

o rganisationer, b:l.nk~ och forsäkringsbranschen, 

handels- och affårsforetag, konsultväsende. Läkare, 

lärare, militärer, apotekare, tandläkare, ingenjörer 

och jägmästare var väJ företriidda. 

Ordforande var översten, frih. Stig Rllamb, som 

senare eftertriiddes av läroverksrektorn 6l.dr Jusrus 

Lundberg, bäda fornämLiga representanter fö r fore

ningen. Dessa båda innehade ordforandeposten un~ 

der mina tolv "amatörSr", innan j.Ig flyttade till Gö

teborg 1939. Verksamheten iforeningen präglades av 

påtagligt undvikande av byclkrati och organisatioris

ka formaliteter. Man hade nännast ett int.ryck av att 

aUa hjälptes åt ändl, även om narurljgtvis sekreteraren 

och sk;utchefen utövadeen vissstyrning. Skjutchefen, 

Birger lverus, tog sig verkligen an varje nybliven 

medlem och höll honom ordentligt underTättad om 

vad som var pol gång. H an s~gtill attaUa anmälningar 

till tävli ngar blev gjorda, han skötte laguttagningar 

och han övervakade att markörer fanns pol plats. Det 

är att märka an det ansågs som en självklarhet att de 

skyttar som hade tid och tillfåIIe ocks! ställde upp och 

hjälpte till. Om jag minns rätt forekom det t.ex. en 

g:1ng att de sl.:olpojkar, som mot en ringa peng atagit 

sig att markera, hade såsom "klistrare" en överste och 
ett regcringsrM. 

En annan av eldsjälarna i foreningen var Harry 

Friman, som var helt outtröttlig i att entusiasmera 

sina kamrater inte bara på gcvärsbanoma pä Skuggan 

uun även pä pistol banan på 11, på Östennalms 

IdrottSplats. på orienteringsbanorna, p:\ faltskjur

ningarna, i skidspåren och i gamla Ström badet. Alla 

som hade en möj lighet sL-ulle avlägga proven for 

idrotts- och skyttemärken och fullgör d si na obligato

riska skjutserier for att bli aJlSlagsberättigande. Det 

kunde hända att Harry i allra sista stund, dvs p~ själva 

nylrsafton tog ut någr.! skyttar ti ll Skuggan for att 

skjuu sina felande se.rier. innan Sret var slut. 



S~SOIJ1 mer eller mindre genuina sk~ningar (BertiJ 

var dock född fyra kilometer utanför) hade vi båda 

naturligtvis aldrigprövat på skidlöpning. Men i febru

ari 1931 var det fint skidfore, och Svenska Dagbladet 

anordnade då en faltskjuming på skidor i Skarpnäcks

terrängen, där det nu är srorstadsbebyggelse. Harry 

Friman godrog inte alls vån! högst motiverade in

vändningar mot att ställa upp. "Om ni åker en runda 

p:1 Ladugärdsgärde någon vecka innan, så garanterar 

jag att ni klarar tävlingen", var hans optimistiska 

bedömning. Harry lånade ihop utrusming åt oss. Av 

Ca lle Björkman i Skarp 6 lånade han ett par stadiga 

backhoppningsskidor av Hickory för Bertils räkning. 

Själv tilldelades jag ett par lmga björkskidor med 

bindningar av Kronans äldre modell. 

Kvällen fore tävlingen gjorde vi vår premiärövn.ing 

på Gärdet, som då var obebyggt, om man bortser fdn 

"Borgen" på sin kulle och en rad kolonistugor med 

sina tillh örande klena staket runt i vintersömnen 

vilande trädgårdstäpporna. Dumt nog började vi uppe 

vid "Borgen", och sedan var det ingenting som l..-unde 

hejda oss, förrän vi brakade igenom staketen. Bertils 

runga hickoryskidor forcerade till och med en kolo

nistugedörr utan att själva ta synbar skada. 

Fältskjutningen dagen därpå blev en minnesvärd 

upplevelse. Till skillnad fdn övriga deltaga re saknade 

vi lämplig utrusming, om man undantar gevären. 

Ingen av oss hade skidpjäxor eller lämplig klädedräkt, 

bortsett från nummerlappen. Bertil var absolut enSam 

om att lI.ka i ulster, velourhatt och galoscher. Jag vill 

minnas att han sköt fullt, men åktiden visade sig inte 

vara särskilt bra, när han kom i mål Str"a.'( fore mörk
mngen. 

Snabbast var "Enskede-Johnsson", känd dsom 

framstående bll.de i skidlöpning och tävlingscykling. 

Han avverkade akningoch skjutning på nll.got över en 

timme. Själv lyckades jag dupera en del avamatörerna, 

när jag helt sanningsenligt berättade, att jag hade åkt 

p~ l timme och 96 minuter. Det lät bättre sit 

Men jag hade otroligt nog Rtt blodad tand, och 

redan pUöljande weekend deltog jag i Riksfåltskjut~ 

ningen p~ skidor i Örebro, där jag t.o.m. lyckades fi1 
hederspris. 

När jag nu skulle skriva ned n~gra rader om gamla 

tider, Mgade jagmigom jag verkligen kunde i minnet 

lI.terkalla så värst många av aJla de glada amatörer, som 

jag mötte for 50 a 60 år sedan. D et visade sig att jag 

di rekt kunde kunde räkna upp över ett femtiotal. Det 

skulle föra for l;\ngt att nämna dem aJla här. Men låt 

mig i alla fall nämna etturval, även Olll jagärmedveten 

om att jag då utelämnar m~nga, som lika gärna hade 
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l-unnat fylla sin plats i listan. 

Det är att märka att medan Amatörforeningen 

betydde hem och faste för oss aUa, så hindrade inte 

detta, att amatörerna gjorde bemärkta insatser ävan 

inom andra organisationers hägn. Som exempel kan 

jag nämna Torsten Ullm:m, som fo rst dök upp i 

Föreningen såsom lovande gevärsskytt, men sam 

sedemera inom organisationerna för internationellt 

skytte gjorde sina stora insatser som pistoJsl'}'tt med 

både VM- och OS guld samt flera världsrekord. Det

samma gällde i \,iss mån min bror Bertil, som sex 

gånger blev världsmästare (frigevär, miniatyrgevär, 

annegevär) och en gång olympisk guldmedaljör (1932). 

Ett av hans världsrekord stod oslaget i 22 år. 

InOUl idrotten återfinner vi sådana namn som Nils 

H ellsten (fuktning), Motbander (figuråkning skrid

skor), Cacka Christiernsson (häck), Aminoff och 

Löwenhielm (alla idr. och gymnastik), Eskil Lundahl 

(EM i simning), Sigwid Ribbing (modern femkamp) 

och m!inga andra. 

Man kan kanske säga, att den fasta grunden för 

Föreningen utgjordes aven bestämd stamtrupp av 

entusiaster, som i vått och torrt ställde upp pli. övning

aroch tävlingar. Några utmärkte sig som tävlingssl-yt

tar i toppk1ass, andra ingick i en vän- och kamratkrets 

från n~gon yrkesgrupp eller organisation, somliga var 
huvudsakligen mecenater, andra tillhörde någon spe

ciell grannskaps- eller umgängeskrets, under det att 

ytterligare andra genom sina tjän5tgöringsforhållan

den var något av tlyttEaglar. 

Bland de stöttepelarna som tävlingssl-yttar må 
nämnas Axel Elmq\,jst, Harry Friman , bröderna Bo 

och Nils Gyllensvärd (Bo även förbundssekreterare) . 

Gösta Wijkström. bröderna Nils och Erik Hellsten, 

"jägmästargänget" Ivar I-Ijelmström, Enar Gardell, 

Stig \Nijkström, af"\iVlI.hlberg, Bergsjö, Säfwenberg, 

Höijer, "Teknisgänget" Torsten Åström (sedemera 

VU-ordförande. i sl-yttefö rbundens Överstyrelse), 

Yngve Zachrisson, Sigwid Ribbing, Ivar Tengblad, 

Erik Lundahl , Erling Reinius, Johan Magnius och -

sedemera - Naumburgarna. Vidare hade vi alla mili

tärerna, såsom HV. Johansson, Axel Gyllenkrok, 

Nils Hellsten, Lennan Peyron, Bohman, Löfgren 

m.fl. 

Många slyttar bidrog till prisanskaffningen, an

tingen enskilt eller i kamratgäng s:1soru "Bridgegub

barna". John Ferngren (lärare i metallkonst och 

skulptur) skapade själv vackra vandringspriset, och 

sådana skänktes även av t.ex. Henrik Kjeller och Emil 

Hessler , den senare inte bara skytt utan också profes

sor vid Musikaliska Amademien. Till de allra trognas-

- ......... ---- - - - --------

te deltagarna hörde också KA. Petersson, Gustaf 

Mossberg, Eric Jennel, Rugheimer, Bergentz, Sven 

Diedrichs, Rikard Söderlind, Hjalmar Werner, Tön

nes Björkman, Orvar Löfmark, Thor Fredborg och 

den unge entusiasten Conny Niring. 

Pli. idrottsbanan var det framfor allt "oldboysen" 

Aminoff och Löwenhielm, Ragnar Frunck, Falk och 

Sven Svensson, som outröttligt ökade på sina poäng j 

tiokamp. Deras siffror fick nämligen sam manläggas 

från lI.r till år, tit!s summan stigit ti t! 10.000 och då 

resulterade i prisbelörung. Alla hade alltså möjlighet 

att B pris, även om det for många kunde ta ganska I ~ng 

tid. 

Yngvf Zachrisroll: 

Av den som var aktiv skytt i Amatör vid föreningens 

4O-års jubileum år 1930 och som nu upplever IDO-års 

jubileet, om och som passiv, kan det förväntas att han 

kan bidraga med något lite "skyttesnack" i 1 00~:1.rs

skriften har det sagts mig av utgivarna. 

I Amatörbladet 2/1953 hade jagen insändare betit

lad "Fel framfor eller bakom kolven". I den berättade 

jag om hur mina dll.liga skjutresultat så sm~ningom 

l-unde härledas till dll.liga pipor i båda mina gevär. När 

en hylssprängning medfårde att det ena geväret kon
trollerades av Norma Projektfabrik, visade det sig att 

pipan var knölig inuti med en förträngning vid pipans 

mitt. "Med den pipan kan du aldrig skjuta hyggliga 
resuJtat", uttalade (min namne) Björn Zachrisson vid 

Norma. Pipan i det andra geväret visade sig vara 

utsliten, trOts an antalet skjutna skott inre tillnärmel

sevis uppgick till vad en god pipa borde h~lla för. 

Kanske jag kan spinna vidare på att skytten bakom 

kolven kan drabbas - eller gynnas - av omständigheter 

varöver han icke r~der. Låt mig R relatera två tävlings

skjutningar där jag haft rur respektive otur. 

Tur 
Skjutningen vid Akademiska Mästerskapen i Stock

holm pil 30-talet, 10 skott liggande pil 400 m, fem 

räknades som sex, orutinerad personal i markörgraven. 

Provskott l : bom, begärd ommarkering gav pl1 nytt 

bom. Provskott 2: bom, jag avstod från att begära 

ommarkering. Provskott 3: låg femma, jag ignorerade 
skottläget och korrigerade ingenting. När jag hämta

de skjutlappen hade jag 59 poäng (av 60 möjliga)vilket 

var dagens bästa resultat. 

T ur? Javisst! Men kanske inte enbart. Amatör hade 

på den tiden tävlingar om den s.k. "Långdisranspoka

len" med skjumingar i liggande på 400 och 600 meter. 

III 

Det innebar an jag inte var helt bortkommen vid 
akademikernas e,.'(tratävling på 400 m. 

O,'" 
Riksskynetävling i Stockholm 1950, skjutning 3x5 

skott j ställningar, skjuming i en tidig patrull, kalasvä

der med vindstilla, på tavlan intill Sven Ljungfelt som 

vann tävlingen. 

Liggande och knästående gick normalt. Sl1 återstod 

stående, min Achilleshäl. Jag fick iväg fem skott med 

som jag tyckte uonärkta avfyringar. Glad i h~gen satte 

jag mig omedelbart i bilen för att hinna till en middag 

i Blekinge sanare på dagen. 

Det visade sig senare att skjutlappen hade fo ljande 

resultat för stående serien: 10 9 9 9 9, men därjämte 

fanns ett mycket dåligt skott, jag minns inte valören. 

J ag var beordrad ti ll omskjuming, vilket jag ju inte 

hade n~gon möjlighet att ställa upp på. I protokollet 

ströks 10:an och ersattes med det dåliga skottet, som 

jag ansåg mig oskyldig till. 

Otur? Ja, det tyckte jag. Hade jag ställt upp till 
omskjuming senare på dagen dö det blåste, är det dock 

inre troligt att jag nått en bättre resultat än der jag nu 

blev bokad får. Om det dåliga skottet inte funnits p! 
min tavla, hade jag hamnat väldigt mll.nga pinnhll.l 

högre pil prislistan. 

Brnkt Everhfd: 

Från storstad till glesbygd. Den fårändringen inträf

fade för min delllr 1974, då jag lämnade l-ungsängslil

jans landskap och inträdde i blåklintens rike j södra 

Östergötland, en gränsbygd som skalden Atterbom 

karakteriserade som "i det hela vild nog, for att alltid 

stämma sinnet isagoton". 

Med i bagaget hade jag massor av minnen och rika 

erfarenheter från mina tolv skyttelr i kungliga huvud

staden, erfarenheter som skulle "isa sig vara till stor 

glädje for min nya fOrening, Ydre Skyttegille. 

Till Stockholm kom jag år 1962, då jag tillträdde en 

nyinrättad befattning som sekreterare på Frivilliga 

skytterörelsens kansli. Dessfonnnan hade jag varit 

lärare pli. InfSS, bott i Märsta och tävlat för Rosers

bergs sl-ytteförening. 
En dag kom Halvarjohansson upp på kansliet, som 

även då lilg på Karlavägen 65. 
_ Nu närdu flyttat till Stockholm mll.sredo. g~ med 

i Stockholms Amatör Förening, der ären gammal fin 

farening. 
Och vissr lydde jag det rådet. HV., som ha n kalla-
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des, var för mig en stor auktoritet. J ag kände honom 

väl sedan lnfSS-tiden, då H .V. var min avdelnings

chef. Dessutom var vi båda tvi lika entuSiastiska för 

skytte som sport och tränade ti llsammans varje ledig 

stund. 

Bertil Rönnmark 

An komma in i Amatör-gemenskapen och samtidigt 

ha sin hobby som arbete var naturligtvis underban. 

Del va r ett liv fyl lt av samarbete med positiva och 

skickliga personligheter. 

O rdförande i SAF var Bertil Rönnmark, han var 

samtidigt ordförande i skyttets centrala skjurpro

gramkommitte, där jag var sekreterare. Det gällde att 

vara sn;1bb med pennan under sammanträdena, 'lägen 

till beslut var ofta kon och spikrak för Bertil. Som 

olympisk mästare kunde han det mesta OlD de teknis

ka finesseroch reglersom omgerskyttesporten. Trevlig 

var han odcd, det m:irktes vid arsmötena och under 

resorna till Kviberg, där brodern L ennart stod som 

värd. 

Föryngring 

Om mitt arbete på sL-yttekansliet skall jag inte berätta 

mer än att 6O-talet var ett explosivt skede. En rad 

reformer såg dagens ljus, den gamla 96-an moderni

seradcs, skjurvallar började byggas, den elektroniska 

tavlan godkändes. den nationella tavlan slopades ... 

Det för SAF och mig kanske aUra vil.'tigaste va r att 

skytterörelsen fick en ungdomsorganisation som av 

egen kra ft skulle driva fåryngringen vidare. O ch det 

kunde behövas. I SAl' fanns i mitten av 60-talet endast 

en enda medlem i det yngre skjutklasserna . Men 

entusiaster som Lennart Ingevall , hans bror Göran 

m.fl. dg till att det det bildades en ungdomssektion. 

Unga namn som Lennart Pree och Hannu Koho 

tände nytt hopp inom föreningen. 

En titt i SAF:s Medlemsblad ger idag glädjande 

besked, medlemssiffran sO ger, skjutskicldighete.n höjs, 

ori enteri ngslöpningar och idrottstävlingar är populä

ra, :S.rsmötcna riktiga familjefester. .. 

- Föreningen har idag en utveckljng som vi själva ä.r 

rorvånade över, säger ordfåra nde Lennart lngevall 

med tillfredsställelse. 

Själv är jag inte förvånad. Föreningen har en verk

samhet som ligger rätt i tiden, det finns en mångfald 

aktivitete.r för avkoppling och friskvård, det finns 

utrymme ror det lekfulla - allt ä.r une blodigt allvar, 

ledarna är genomsyrade av den sanna SAF-andan. 

Friska SAF-vindar 
Jag mins hur imponerad jag blev över alla vandrings

pris som dukades upp 'lid årsmötena. Det fanns alltid 

något få r enVll.r att kämpa om. Demsän att arbeta har 

jag infårt i min nya fårening, Dä r fanns ti ll en början 

bara ett vandringspris, nu har vi :S. tta. Det finaste bär 

Lennart Rönnmarks namn och överlämnades den 

27:e. augusti 1977, då Lennart tillsammans med en 

annan känd SM- medlem, Arne Stuben som d~ Vll. r 

s J...-ytterörelscns generalsekreterare, invigde vår mo

derniserade skjutbana jämte sJ...'}'ttepaviljong. Det blbte 

friska SAF-vindar över den lilla glesbygdsbanan, som 

hittills stån helt utan paviljong. Nu är byggnaden 

hemvist för b~de sJ...-yttar, lottor och hemvämsm:in. 

Lennart Rönnmark invigningstalade och nämnde bl a 

att han i yngre dar tillhört Kisa sl..-yn:efå rening, endast 

n~gra mil fn1,n Y dre. 

Kamraterna 
Som ständig medlem kan jag tack vare bl.a. Medlems

bladet M Ua kontakt med min tidigare förening, vars 

o rdfårande jag va r under ett antal ho innan jag flyttade 

ti ll Edsarp. p~ min SO-3rsdag 197 1 erinrade J ohan 

Magnius mig om att namn som Viktor Balek "den 

svenska idrottens fadern hade Vll.rit ordfårande i vår 

anri ka fåren ing. D3 fårstad jag att här handlade det 

om fina insatse.r fö r att leva upp ti ll höga ideal . Varje 

g1ng jag slår upp MedJemsbladet är det många av de 

gamla kamraterna som plötsligt står levande framför 

mig, även fami ljerna. Jag lcan inte räkna upp dem alla, 

men vill gärna kom plettera kungsängsliljan i min 

jubi leumsbuken med näckrosen, båda sym bole r få r 

de landskap \'ars skjutbanor och fåltsJ...-yn:es tigar vi 

kämpade ti llsammans p3. 

Kungligt skytte 

Jag är också glad över att Föreningen lyckats få v3r 

kung som SAF:s höge besl..·yddare. Det skapar natur

ligtvis extr.J. glans över jubileet. J ag var närvarande d~ 

var kung som kronprins ocb elev i Sigtuna Humanis

tiska läroverkdeltogi Skol SM i ban-och fåltskjuming 

i Malmö. Det var år 1964. Den kunglige skytten 

lyckades bra och fick en pokal för sina prestationer. 

Han hade en svänn av fotografer i hälarna, men trots 

det verkade han helt oberörd. U ndrar hur dagens 

skyttar skulle klarat en s3dan pärs? 

Kungamedaljer 

1 skytterörelsens rikspropaganda utdelas som bekant 

kungamedaljer ti ll bästa hälften av deltagarna i varje 

skjutldass. Mcdaljsericn började med vår nuvarande 

kung 1974. I år är det i7:e gingen medaljen utdelas 

och den pryds av drottning Kristina. I Ydreskolan är 

detuen tävlingsom står på s.kolschernat. Hela högsta-
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diet deltager, alla vi ll vara med. Det innebär över 200 

deltagare 3rligen, medaljerna utdelas vid SKolavslut

ningen efter bösttenninen och vid det här laget är ca 

2.000 medaljer fårdelade. Jag nämner detta som ett 

exempel pa att en bra kontakt med en skola betyder 

mycket ut rekryteringssynpunkt. Det vet inte minst ni 

som var med om det när SAF:s ungdomsskynefören

ing bildades. 

Med dessa rader önskar jag Stockholms Amatör 

Förening allt gan pa tOO-årsdagen och att de blåvita 

fargerna må lysa klarare än någonsin. 

Jonas Waml : 

Mrd skyttehiiIsning 
Btmkt EVI!1·IJtd 

S1..-yu:et och jag 

Min stan som skyn var mödosam. Jag började min 

militärutbildning i juni 1934 vid officersaspirantsko

lan på 14 i Linköping få r att bli reservofficer så 

småningom. Det var en hård skola, s:irskilt får mig 

som inte var utvuxe.n vid mina 18 år, utan mestliknade 

en gänglig giraffunge, kroppsligt sen. Det var vid den 

skolan jag stiftade bekantskap med gevär m/96, som 

jag bar, kröp och ålade med och blev tack vare den all t 

starkare. Jag lärde mig skjuta , även om exercisen på 

den tiden få ljde med ända upp p5 skjurvallen. Det var 

många "omkull!" "sd upp! n, som få regick serierna 

och som hetsade fram en nervosi tet som menligt 

påverkade resultaten. 

J ag hängde med ganska bra i övninga rna :inda till 

katastrofen inträffade. Den rororsal..-ades av att vi hade 

som gymnastiklärare en officer, som saknade gymna

stikutbildning. Han ville skap:l djärvhet genom de 

mestegendomliga övningar. En sådan var kapplöpning 

p:S. bommarna på högsta höjd och med den smala delen 

av bommen uppåt. Följden blev en benbrott och ett 

par stukningar . Ett annat jippo var -att han stiillde en 

bom p3 tvären bakom bocken när vi skul le hoppa över 

den. Bänken flyttade ban e&er varje omgång längre 

bon får an, som han sa öka mrighetsgraden . De mest 

ambitiösa ansträngde sig an n5. få rbi bänken, men ti ll 

sist träffade de hnten på bänken, som slogs om~ • ."ull 

och hopparen kullbunernde. Ett par allvarlig'a stuk

ningar blev få ljden. 

Min olycka kom när vi skulle springa stafett bak

länges över gymnastiksalsgolvet. Jag varslu ouan i ert 

lag och spurtade allt var tygen höll baklänges mot 

målet. Följden blev, som man kunde förvänta, att jag 

snubblade och foll baklänges. Jag tog emot mjg bakåt 

med händerna och bröt bägge handlederna . Läraren 

fick byta jobb med omedelbar verkan och jag fick 

handlederna gipsade och upphängda i mitellor runt 

halsen. Man ifrlgasan e om jag skulle kunna fortSätta 

'lid kursen och läget såg hopplöst ut. 

Men snälla kamrater ryckte in och hjälpte till att 

bädda min säng, klä på migoch ti ll och med mata mig. 

Ungsamt blev jag bättre och fick slippa både gips och 

mitellor och kunde som åsk:S.dare fålja med på öv

ningarna. Men, när det gällde praktiska fa rdigheter 

var jag långt efte.r kamraterna. Jag h'lde just börjat 

kunna h~lla i ett gevär igen, när vi fick inbjudan att 

deltaga i nRikspropagandan 1934". N3gra kamrater 

och jag nappade på erbjudandet. J ag hade narurligtvis 

inga fårrinmingar på resultat, utan s tällde upp för att 

a träning, som jag hade ett d stort behov av. Vi 
tävlade i lägsta klassen får 14, som 'Ii tiJlhörde. Detvar 

civila ledare som ledde skjutningen, pa ett välgörande 

lugnt och bra sätt. Efter skjutningen sa skjudedaren 

till mig: "'Det gick ju hyfsat det där".Jag Vll..r för blyg 

och orutinerad for att ta reda på resultatet och vad det 

innebar. 

Så fortsane övningarna under ett par m:\nader. Jag 

låg hopplöstefte.roch jag kände migstundolll som den 

fluga man hittar i mjölken, dvs som något som inte 

hörde dit. Jag funderade p~ att som det heter på 

boxarspråk "bsu in handdukenn. Då inträffade und

ret. En dag kom ett bernl in till oss pa logomentet och 

tog fram en tennskål ur ett papper och sa ti ll mig: "Du 

lyckades visst bra på Rikspropagandan , Här :ir ditt 

pris. D u kom trea i D in klass i Sverige".J ag blev mMlös 

och tummade försiktigt p5 skålen, som hade "R.iks

propagandan 1934n ingra .... erat p:S. sidan. Kamraterna 

strömmade till, dunkade i ryggen och gratulerade. 

Det kan inte beskrivas vilket lyft det var få r mig. Här 

var det äntligen något som jag L"Unde och var bra på. 

J ag fick plötsligt ett självförtroende, som visade sig 

hlIla och som hjälpte mig an under det halv~ r, som va.r 

levar, kunna stnv:l. fram till och slutligen oå ett god
känt resu ltat vid J...-utSen. 

,,, 

S5 sm:S.ningom blev jag reservofficer och började 

läsa juridik vid universi tetet j Uppsala. Även därägna

de jag migåtsk-ytte, visserligen endast sporadiskt, när 

studenmationern;1 tiivlade inbördes, In en jag uppskat

tadedessa avbron i studierna s5 mycket attjagskaffade 

mig ett eget gevär m/96. Senare har det att en 

kosmetiskt yttre och kallas Carl Gustaf, men kärna n 

finns frisk dock levar. När kriget kom och fosterlandet 

kallade, gick jag över p5 stat och blev yrkesofficer. J ag 

tjänstgjorde på o lil..-a få rband i Sverige och medförde 
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aJItid min trogna gevär.Jag hade inte stora möilighe~ 
ter till träning p5 grund av att egen och andras ut~ 
bildning tog tiden i :mspr5k och resultaten blev väl 

inte så där över sig. Att mvla mot mig själv blev min 
tröst många ~nger, eftersom endast jag visste hur 
liret jag tränat och därför kunde ge mig en hemlig 

rabatt, som muntnde upp mjg. N~gon ~ng lyckades 
jag och kände en inspirerande gläd je. Kamratlivet på 

skjutvallen och i markörgraven uppskattade jagmyck
et och fick vänner bland alla kategorier. 

Åren 1945-47 läste jag vid Krigshögskolan och där 
träffade jag en skyttekamrat från Karlstad. Wille 

Hjukström. H an föreslog att jag skulle skjuta fOr 
Stockholms Amatör. J ag nappade på förs laget och 

sökte medlemssbp och antogs om~ende. Det var ett 
trevligt gäng att komma till, med skickJjga skyttar och 
goda kamrater. 

När jag reste ut for att bli FN-brigadchef i Kongo 
1961, lämnade jag naturligtvis tävlingsskjucandet och 
min gevär kvar i Sverige, ödet ville att jag sk"Ulle 
komma att sakna mitt vapen som forsvarsvapen fle ra 

gänger. Jag skalJ berätta om ett sådant tilWill e. 
FN-trupperna var ini ednin gsvis endast 3vsed da som 

bevakningstrupperoch hadesom sådana bara polisbe~ 
väpning. Som handvapen förfogade vi endast över 
pistoler och kulsprutepistoler. Detta visade sig val1l 
mycket olägligt när vi efter en tid tvingades i strid for 

att skydda vira sk"Yddslingar afrikanerna - och oss 
själva. Terrängen var huvudsaldigen öppen, vilket 

möjliggjorde för våra motsclndare att bes~juta oss 
fdn långt hMlll1cd sina långskjutande autom:ltkarbi
ner. 

En dag sl"Ulle jag gå fdn brigadsmben till min 

förläggning några hundra meter bort. Jag gick ensam 
med k-pisten på a.\:eln över ett slätt och jämnt fa lt och 
misstänkte ingen fara. Dll smaU det ett karbinskott 
f6rbi huvudet på mig med omskakande kraft. j ag 
slängde mig ne r pll platta marken. Ett skott till, 

mycket nära .Jag halade fra.m min k-pisti stä llning och 
lyckades ana mig till att skotten kom frå.Jl en dun ge 
med mycket höga, mörka träd på ca 3-400 meters 
avstånd. Ett skotttill på nära håll och jagupple\'deden 
kväljande känslan att sl..ytten, troligen en prickskytt i 

träden långt bort'J, ville forsöka träffa och döda mig. 
Sjäh'bevarelsedriften rog mig ur stundens förl:uu

ning.jag bd.ik-nade att skytten befann sig någonstans 

halvvägs upp i träden där forgreningama erbjöd skjut
plats. Min chans va r att med mitt konMIlsvapen nå 
fr::t m till träden för art åtminstone störa skynen sa pass 
artjagjagskulle l'unna rusa från mitt utsatta läge. Som 
det nu va r, var jag lika lite sL:yddad el ler osynlig som 
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en säl på ettisflak.jaghöjde mynningen på mitt vapen 
föratt nå fram och sköt så systematiskt, som min rädsla 

til lät, med korta punL.-teldar från vänster till höger mot 
fö rgreningarna på tri:iden. Efter cn kon stund tystna
de motsclndarcns beskjutning.J;ag fick hopp och reste 

mig halrngs fo r att rusa iväg. l\lten, nej tydligen hade 
motsclndaren räknat med detta for att a fram ett 

större mal. Ett nytr skott passer.ade med en vinande 
ljud fårbi mitt öra. Detdg Ul som duellen bara kunde 
a ett sorgligt slut for mig. Med kalls\'ettt:n rinnande 

längs ryggraden stirrade jag mot lämpliga uppehålls
platser fo r min osynlige motståndare i de mörka 
träden och ökade takten på mina korta, genomsökan

de punkteldar. 
Så äntligen blev det en ny paus i den vi nande 

beskjutningen. Den varade redan n~gna sekunder 

längre än den förra. "Nu eller aldrig!" tänkte jag l 

hävde mig upp och rusade iväg över faltet och slängde 

mig ner bakom en husgrund. Jag pressade nog mina 
tidigare och senare löprekord med Oera sekunder. 
Som man kan forstå saknade jag mitt kära gevär under 
den pärsen. Den upplevelsen och liknande ledde till 
att FN-truppens utrustning anpassades efter forMl

Iandena så att vi förstä rktes med långskjutande 
handvapen. Nar jag kom hem återtog jag min spora
diska sk)rn:ehobby vid de forband, där jag tjänstgjorde 
och hade glädje av sporten som avkoppling. Bättre 
ordning blev det på tävlandet när jag 1966 kom tiU 

Vaxholm och därigenom kom nännare till mina 
Amatörkamrater. jag tränade mera på allvar och fick 
så småningom bänTe resu ltat. J966 bad vår legend[l

riske ordförande och världsmästarskytt Bertil Rönn
mark mig att efterträda honom som ord föt:lnde i 
Amatörföreningc.n. Jag protesterade i det längsta ef
tersom mina meriler p;.\ skjutbanan inte på något säu 

kunde ge migden starussom Bertil alltid haft. Men tiU 
slut gav jag efter och med kamraterna i styrelsens stöd 
hankade jag mig fram efter bästa fönnåga. 

En g;.\ng under min ordforandetid saknade jagverk

ligen särskilt mycket ,m jag inte hade nagot av Benils 
lysande status SOm skytt. Det var när Amatörerna var 
vä rdar for K\'ibergs Skytteförenings traditionel la ut

bytesbesök hos oss på Stora Sl'1lggan, den 13 juni 
1970. Amatörerna låg inte särskilt väl till under de 
inledande serierna och en som lyckades mindre väl, 
minst sagt, var jag.Jagsåg med vemod framåt mot min 
uppgift att presidera vid den efterföljande middagen 
och prisutdelningen med s~ usla resultat bakom mig. 
"Du är verkligen inte mycket till skytteordfonmde, 

tänkte jag och den 13:e är det idag till råga p~ all t!" 
Men jag fick hjälp fdn ovan, kanske var det Bertil i 
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sin himmel, som gav ett gon ord for mig. l huvud
skjumingen blev jag tvia efter Erik Svensson, Amatör. 

Vilken lycka! I min klippbok har jag bredvid resultat
mappen skrivi t: "Min härligaste fra mgång i skytte?" 
Nog var det s~ och det var med lätmad och glädje jag 

var värd vid den efterföljande kvällens begivenheter. 
1971 avgick jag som ordförande och var til1 1983 

bosan i Mariefred utan kontakt med slyttesporten i 

Stockholm. Därefter flyttade jag ti ll Drottningholm 
och tog upp gemenskapen med Amatörerna igen.Jag 

prövade att sl..iuta n~gn serier på Järvabanan och 
riktade och höll i, som jag tyckte, som forr. Men, ack 
nej, synen var bra, men åldern hade lakat ur händer 
och armar, som var som gjorda av gummi . Resultatet 

blev uselt. Änd~, just på grund därav, ha r jag på senare 
tid fy ll t en uppgift inom f6re ningen. Jag har med 
oväld skött funktionen som prisutdelare vid årsmöte

na, eftersom jag ime gärna numera kan misstänkas 
vi lja eller kunna konkurrera om priserna. 

Det har varit en glädje an fl dela ut priser ti ll 

Amatörs skickliga b 'innlibra och manliga skyttar, allt
ifrån veteraner till ungdomar, och beundra deras 
prestationer. Nu hoppas vi på ett framgångsrikt jubi
leumså r 1990 med goda resultat. Kanske, rent av, kan 

det tänkas att jag dammar av mitt gamla gevär och ger 
mig än en glng ut för att tävla - inte fo r att vinna utan 
fö r den gam1a, goda kamratsIcapens och sk-ynegläd

jens sk'1l ll ! 

Nils FrimIllI: 

Hösten 1935 var väl min debut i organiserat sl..ytte
sammanhang. Då fick jag tillsammans med min äldre 

bror Axel på lördagar cykla från Kungsholmens läro
verk ti ll Stora Sl..'1lggans skjutbana for att markera på 
Skolungdomens lOO-metersbana. Tavlorna var tyng
re på den tiden liksom telefonerna - relefonapparat 

Ml37 fanns ju inte än-detvarett tufft jobb för en 10-
åring men inbringade 3:- på lördagen och 4.50 på 
söndagen. På 1930-talet fick hela fa miljen folja med 

fa r och mor på sommarfaltskjutningen som t.ex. kunde 
innebära ångbåtsresa till Srenslätten på Vårmdölan

det. 
Det finns inom släkten Friman en idrotts- och 

skytterradition art bygga vidare på. Mina två äldre 
farb röder Algot och Gunnar var duktiga idrottsmän 

redan vid sekelskiftet. Den fo rre innehade svenska 
rekordet på 100 m 190 1. AJgot och Gunnars yngre 
bröder Otto och H arry (min far) idrorudebuterade 
givetvis nAgot senare. Min far blev medlem 1909 och 
deltog med framging i de fl esta av foreningens verk-

samhetsgrenar medan hans bror Otto blev mest känd 
som gynnare och prisdonator. Redan 1902 startade 

Otto tillsammans med sina äldre bröder Skolungdo
mens idrottstävlingar i Stockholm. Han tjänstgjorde 
under m~nga ar som funktionär vid längdhoppsgro
pen. Innan vi lämnar brödrakvartetten vill jag hänvisa 

till ett medlemsbb dsreportage fron en skidtävling 
1912-02- 18 över 20 lan där alla bröderna var med och 
delade de fyra främsta platserna. I generationen efter 
min far 3temnns min bror Axel sedan 1939 som 

gevärsskytt och tiokampare. Själv blev jag medlem 
1942 och deltog samma 3r i bl.a. fu ltsport där snabb

skytte i stående möt närstridsfibrur pA 100m ingick. 
Miinga duktiga skyttar och idrottsmän har jag genom 
~ren kommit i kontakt med och trogna funktionärer. 
Bland desenarevi U jag särskilt nämna T hor Fredborg 

och Nils Nyhlen. 
Uuusmingen har förbättrats under det gångna 

halvseldet; bäme riktmedel, bättre skidmaterial och 
Idädsel. Överging har nästan heh sken från grovpistol 
tiU pistol for 22 long. Tävl ingsplatser har växlatunder 
;\rens lopp for såväl gevär, pistol som allmän idrott. 
Scr jag framåt hoppas jag att mina söner Karl Gustav 

och Krister - 15-års män bägge-även fortsättningsvis 
ska ll vara framgångsrika i skidlöpning) orientering, 
tiokamp och i kanot. Min mor Märta resp. min hustru 
lngrid har också deltagit i foreningens verksamhet-

150 m stafettlöpning (dam +herre), damernas tävling 
vid vhud'arder, lottförsäljning varom en ~tta cm hög 

minnesbägare ännu vittnar, resp. H arry frimans min

nestävling (pistol). 

&il Thor: 

Vi sitter nllgra medlemmar i jubi leumskonunitten och 
planerar for minnesskrili:en som vi ska utge med 
anledning av att Amatör fy ller 100 är, d~ Lennart 

Lngevall plötsligt utbrister: 

'" 

_ Du E ric som snan har vari t med i Amatör i 50 ~r, 

sl.."UlIe Du vi lja berätta lite om dina år iforeningen? 
Min kommentar var, att jag vi ll nog fundera på 

saken ett tag. Året var 1940, ett andra storkrig hade 
utbrutit i Europa, i vårt land höjdes beredskapen. j ag 
tillhörde den grupp unga svenskar som hade blivit 
f6rklarade som "i-.Tonvrak" vid militännönstringen. 

Försvarsviljan varstor hos svenska folket och även hos 
mig, varför jag anmälde mig til1 Hemvärnet. Jag 
arbetade sedan ett anr:-.a l ~rsom distriktschefi Vegete

bolagen (nuvarande W ASA forsäkringar)och där hade 
vi en duktig fåltskytt som hct'te Einar Wassberger och 



som även var m~ng;hig medlem i Amatör. När vi 
organiserade en liten sl.."}'ttesektion bland personalen, 
såg Einar till att vi alla blev medJemmar i Amatör. Det 

var så det började, det blev instruktionsskjumingar på 
Stora Sl-uggan, under ledning av välkända med lem
mar. Jag blev tilldelad gamle K.A, och unge Per 

Naumburg. Vi i Vegete-bolagen ställde upp 1941 i 
Svenska Dagbladets korporationssL..-yne. Där lyckades 

jagsom klass l-skytt uppnå 89 poäng och fi ck ett fint 
silverfat i pris. Då var intresset väckt och jag blev en 
flitig besökare på Stora Skuggan. Det var många 
färgstarka profilerman träffade, såväl på banan som på 

foreningens sammankomster t.ex, Stig Rålamb, Axel 
Elmq\'ist, Erik Jennel, Harry och Otto Friman, Carl 
Riigheimer, N,S. N ilsson, Bertil Rönnmark, bara för 
att nämna n;\gra. 

I början av 4O-talet tyd.'te vi rorsäkringsfolk, att 
Stockholms Försäkringsmäns Idrottskrets (S FIK) 

skulle utöka sin verksamhet, att även omfatta sL..)'tte. 
Jag tog dA kontakt med N isse Grufman i Skarp, som 
förutom att han var försäkringsman, även var en fin 

skytt. Vi kallades till ett interimsmöte och där tillsat
tes en tävlingskommitte på fem man, där underteck· 
nad blev tävlingssekreterare under ett antal år. Vi 
ordnade sedan under många år en propagandatävling 
som avslutades med mästerskap. Tävlingen blev 
mycket populär, vi hade flera år över 500 deltagare. 

N.S. Nilsson lyckades sedan, i mitten av 4O-talet, 
övertala mig att ställa upp som suppleant i styrelsen 
för Amatör och där blev jag också ganska snarr ordi

narie styrelseledamot. I början av 50-talet valdes jag 
till vice klubbmästareoch till ordinarie klubbmästare 
1956 tror jag det var och där sitter jag fortfarande. Det 
är många fina årjag haft i Amatör, spännande tävling

ar, såväl inom klubben som p~ rikssl..-yt:tetävlingar och 
inte an förglömma alJa Kvibergsmötena. 

Någon storsb.ytt blev jag aldrig, de bästa resultaten 
n5ddejagväl i Dagbladskorpen1948 och 1952, där jag 
blev tvåa i klassen 4-5 med 95 respektive 97 poäng. De 
där 97 poängen har en särskild historia, det var näm

ligen sa att jag natten före tävlingen blev dålig i magen 
och blev mest sittande på ett visst ställe. Då jag kom ut 

till Stora SL..-uggan ganska så matt, sköt första prov
skottet, en sjua till vänster, skruvade inte, trodde det 
var en rillfallighet, efter nasta provskott som var en 
sexa till vänster, då började jag undra, skruvade och 
sköt en tvåa vänster, hade skruva t åt fel håll, vad göra? 

Skruvade på måfå åt andra hållet och se det blev 97 
poäng, vilken glädje, den dagen var räddad . Nar jag 
tänker tillbaka på mina:lr i Amatör; vilka fina minnen 

av dessa gentlemän, såväl på skjutbanan, som i styrel-

n, 

searbetet och övriga sammankomster, alla hade en 
vann känsla for vår anrika forening. 

Nils Östberg: 
Förutom jag själv ocn min gevär, som jag skjutit med 

sedan 1929, var Harry Friman inblandad i verksamhe
ten vid Hangöfronten, H arry Friman sk:lffade tor
pedammunition, som via en brortiU mig fonnedlades 
till frivilligrörelsen osv. I Finland kunde man av6. 5 mi 
m:s ammunition endast ta tag i "sta tens" alltså med 
rundad spets och av betydligt lägre kvalitet än Nonnas 

torpedammunition. Ska man använda kikarsikte mås
te ju ammunitionen ha en så liten spridning som 
möjligt, annars fö rfe las delvis meningen än vad vi 

hade till v:ira 6,5. Alla inom frivi lligbata ljonen hade 
finska eller rattare sagt ryska 7,62 m/m:s gevär och s.k. 
snabbeldsgevär och maskingevär med samma kaliber. 

Min sold räckte inte till att hålla mig sj1ilv med 
ammunition till kikargeväret.Jaghade 10 finska mark 
per dag och eftersom marken på den tiden stod i 8 öre 
var det alltså bara fråga om en symbolisk lön även om 

8 öre var betydligt meta värda än vad det är idag,Jag 
vet inte om det var Hany Friman som stod får 
kostnaden. Det kanske var Amatörfåreningen och i så 
fall är jag nog den rame inom föreningen som fått ut 
subventionerad ammunition . 

Hangöfronten 1941, 
2:3 grupp 3:e pluton kompani Murray 

Med anledning av uppmaning i Förbundet Svenska 
Finlandsfrivilligas Tidning nr 1/88 översändes bifo
gade foto taget av frontkorrespondenten Zilliacus. 
Visserligen visste jag att han fanns i vha ställningar 

men jag märkte ej när han tog fotot. Har fått det aven 
anhörig, som såg det j DN:s rooster vid Stureplan 
hösten 1941, 

Jag hade kallats till poststä llet d~ man sett tvil ryssar 
röra sig j helfigur pil ca 200 m avstånd, Mycket 
ovanligt. Hann fram och fick in dem j hMkorset. Sköt 
två skott och fick i varje fall den ene, som lagt sig i 
eldställning. Möjligen fick jag den andre också när 
han drog sig bort hln platsen, 

Hade länge fårsökt komma i skottläge men inte 
lyckats. En morgon före dagningen gingo vi ut två 
man och lade oss i en rotväl ta nära den stridsvagns
grav, som fanns framfor ryssarnas linje. Samarbetade 
med en granatkastare, som sk'"Ulle skjuta en granatmot 

terrängen i ryssarnas främsta l..inje minst en gång i 
timmen, Vi skulle skjuta samtidigt om det fanns något 

" 

• 

an skjuta på. Härigenom sb.'"Ulle risken tOr upptäckt 
minska. Men trOts att vi hlgo mycket långt fram, dök 

inga mål upp. 
Antagligen lågo vi fdr långt fram ty vissa tecken 

tydde på att vi hade upptäckts och därför blev det litet 
jäktigt med återtåget. Kanske såg man ett bra tiIJ8IJe 
att enkelt ta ett par fmgar. 

Efter ryssarnas evab.-uering gick vår kompanichef 
Malcolm Murray igenom skogspartiet framfår I:a och 
3:e plutonernas ställningar och upptäckte då det väl+ 

kamouflerade gömstället får den ryske pricksl..)'tt, 
som orsakat så många fårluster i I:a plutonen och i 
varje fall i vår pluton skjutit Ek och VigertLundström, 
den senare fänrik Edlunds ställfåreträdare. Dessa två 

hade träffats från sidan eller snett framifrån medan de 
som stupade p~ I:a plutOnens postställe träffats fram· 
ifrl.n. Så här efteråt rycker man att det inte borde ba 

varit så svårt att lokalisera skytten men det var det.Jag 
forsökte men kamouflaget var tydligen perfekt. Han 
låg snett bakom oss j vår rotvälta men han kunde inte 

se oss från sin plats! 
Var med i fanrik Edlunds patruJI l l/9 och efte r 

återkomsten från sjukhuset blev jag gruppchef och det 

n, 

blev inte någon tid över ti tl extraknäck med kikarge
väret. Lånade utdet till en finlandssvensk pionjär, som 

var hemmahörande i Lappvik och darrar orienterad i 
forrerrängen. Geväret var mitt eget m/96, som jag 
skjutit mycket med alltsedan skoltiden. Var klasskamrat 

med Carl Ragnar Beve. Mausem är ju numera urmo· 
dig och därror nu ombyggd till studsare. 

När vi återvände tiU Åbo i januari -42, fick jag ut en 
ny "pysti korva", som jag monterade kikaren på. Det 

var mer praktiskt med tanke pä ammunitionen. Svir är 
ju bred och en lämplig plats för inskjuming. Var nere 
nägra g:inger på isen nch provsköt fare forflyrmingen 

tillJandeba.Innan dess hade vi några övningar då hela 
fårläggningen tydligen hade lagt märke till kikaren 
och letat reda på den när de voro ensamma, Terräng
en vidJandeba varsådan att man inte hade haft mycket 

glädje av ett kikargevär sä jag saknade det inte och får 
övrigt är denna verksamhet som n1imnts tidsödande. 
Den 9/4 gick jag på en trampmina mellan vår stödje
punkt och den till vänster om oss, H ade tur. Det var 

bara höger underben som strök med men det var 
snöpligt. 

r 



VANDRINGSPRISER 

RIKSSKÖLDEN -
AMATÖRS RIKSSKYITETÄVLING 

Riksskölden är en av svenskt skyttes finaste trofeer. 

Den är pris vid StockholmsAmatär Förenings tävling 

p~ hemmabanor . 

Tävlingen om Riksskölden är en imponerande pjäs 

i rent silver med en vikt av 4,5 kg. Priset är ständigt 

vandrande och kan dänar aldrig hemtas av enski ld 

farening. Skölden kan for närvarande beskådas på 
frivilliga skytterörelsens kansli i Stockholm. 

Under tävlingens 50 första år skickades skölden 

som fraktgods till for året vinnande faTening. Detta 

förfarande f6rf1öt lyckosamt i 49 k 1970 hände det 

som inte fick hända; Riksskälden 4,5 kg rent silver 

forsvann under en järnvägstransport. Försvi nnandet 

blev en chock for den dåvarande tävl ingssekreteraren 

H.V.Johansson, skulle detta bli detsnöpligaslmct för 

den imponerande pjäsen. Nej, sade H. V. J ohansson 

och började leta med en frenesi och energi som bara 

1-1. V kunde prestera. Det blev nu oroliga dagar fo r de 

transportansvariga p~ statens järnvägar. H. V. slog ne r 

'" 

som en ~ska p~ transportcxpedirionerrunrom i Sverige. 

Resultatet lät inte vänta på sig. Riksskölden ~terfanns 

i trasigt emballage i ett oUst godsskjul p~ Huvudsta 

Central. 

Sedan det äventyret var det ingen som dg Riks

skölden på m~nga år, utom tjänstgörande tävlingsse

kreterare som hade den i säkert forvar under sin säng. 

För an emellertid vädra skölden och ge Sveriges 

skyttar möjligheten att se den kära trofen ställdes den 

ut på annemuseum i början av SO-talet. 

- Är den alldeles säker här? rrngade tävlingssekre

teraren. 

- Ja, inget museum i Sverige är säkrare bevakat än 

armemuseum, svarade museets chef. 

- Var ar den hänga? 

- Vi hänger den i stora salen mitt för entren. Men 

det är viktigt att den inte skymmer Carl-Johan. 

Där hängde nu Riksskölden hela sommaren under 

stark bevakning. När utställningstiden var slut gick 

tävlingssekreteraren till museets kansli for att hämta 

skölden. 

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



- Var är Riksskölden? 

Tjänstgörande kanslist svarade efter en li ten srunds 
funderande: 

- Riksskölden, det måste V3ra den stora prylen som 
står i garderoben i besökshallen. 

Även detta äventyr klarade alltså Riksskölden. Se 
gärna Riksskölden där den nu hänger på FSR:s kansli. 

Hur har då utvecldingen varit på deltagaranralet i 
tävlingen genom åren 192 1 deltog 620 sl.."}'tta t , 1931 
497 sl ... yttar, 1941 2000 skyttar, 1951 2600 skytmr, 
1961 2480 skytta r ,1971 1063 skyttar, 1980577 skyt

tar, 1981 686 skyttar. 1982 878 skyttar, 1983 901 
sL .. yttar, 1984 948 skyttar, 1985 J050 skyttar, 1986 
1200 sL.-yttar, 1987 1263 skyttar, 1988 1180 skyttar 
och 1989 deltog 1070. 

U nder 80-talet har tävlingen om Riksskölden varit 
den enda riksskyrtetävlingen som ökat och bibeh:Ulit 

ett högt deltagarantal ar från år. En bidragande orsa k 
till detta kan bl.a. varn att tävlingen sedan 1984 även 
omfattar konhållsskytte. 

Bland vinnande foreningar genom åren märker vi: 
Stockholms Amatör Förening 1948, 1981 och 1984 
Stora Skedvi skyttef6rening 1957 och dessf6rin

nan 5 ginger mellan 
192 1- 1943 

Tunabergs slcytteforening 1965, 1968, 1969, 
1975 och 1976 

Arvika slcytteforening 1971, 1972 och 1973 
Uppsala sL"}'ttegille 195 1, 1952 och 1979 
Eda skytteforening 1953,1963 och 1967 

Under Rikssköldensnu 69-åriga tiUvaro har fö ljan
de personer varit tävlingssekreterare: Tönnes Björk
man, Bo Gyllensvärd, Halvar V.Johansson, T horsten 
Ahlquist och Martin Ahlquist. 

Av dessa var H. V. Johansson tävlingssekreterare i 
3811r, en berömvärd insats. 

Att administrera tävlingen om Riksskölden innebär 
ett enonnt arbete för tävlingssekretcraren och hans 

medhjälpare. Detta arbete är emellertid inspirerande 
och intressant så länge som intresst't bland Sveriges 

skytteforenin~r är d . stort som nu. Om detta intresse 
fortsätter så kommersäken tävlingen att kunna fortgi. 
Om Stockholms Amatör Förening genom olika sti
muJerande åtgärder kan hålla civlingsintressetlevande 
så har tävlingen om Riksskölden en lovande framtid. 

Tack alla skyttar och skytteforeningar i Sverige for 
de gångna :lren. 

Rikssköldens tävlingskommitte gratulerar 100-
åringen Stockholms Amatör Förening. Den foren
ingens välgång är Rikssköldens framtid. 

Thrmtt:1l och Martin Ah/ljuist 
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VANDRINGSSKÖLDEN 
(ständigt vandrande) 

Om vandringssköldens tillkomst berättas foljande ur 
medlemsbladet årgång J 906: 

"Köpman LundelI j Kamerun blev vid en tillfälligt 

besök å en afSAF:s Idubbafmar for n~got;\r sedan så 
fortjust af att vara ibland vänners lag i sitt kära fos

terland, an han lovade an vid :lterkomsten till Afrika 
genastgå i fortattn ingom attöferlämna till fö reningen 
ett par bättre elefantbetar, som antingen borde be
gagnas till prydnad afldubbrummet eller såsom pris 

vid någon skjutt1iflan. V:innen L. skref sedan något 
därefter, att han troligen snart skulle återkomma till 
Stockholm för an söka återvinna hälsa och krafter (L. 

hade blifvit angripen av malaria) samt äfven laga, at[ 

betarna blefvo iordninggjorda. Men döden kom och 

gjorde ett slut på hans vacm tanke, då nämligen 
vännen, L. efter en kort tids närvaro afsomnade å 
Senfimerlasa rettet. Emellertid hade styrelsen städse 

p;\ fo redr2gningslistan frlgan om de Lundellska be
tam3. En vacker dag frågade löjmant Uggla hVJd 
kostl13dsforslagen till skölden slutade på samt erbjöd 
sig att med hälften lämna sin andel till forverkligan

det. Herr Stendahl, som händelsevis var närvarande 
på detta styrelsesammanträde, ville icke vara sämre 
utan erbjöd sig betala resten fo ratt a slut på frågan. På 
dett:l sätt har det storscltliga priset ti llkommit. 

Skölden utfordes senare på Hallbergs ateljeer efter 
rimingar av artisten V. Andn!n. 

AKTUELLA PRJSFONDER 

Kamratpriset 
Fonden åstadkommen av skyttar inom SAF. SI..-yttens 
minimiålder 40 k Priset kan aven och samma skytt 

endast erövras en ging. Första tävlingsåcet 1908. 

Bankir Ni.ls Perssons pris 
Priset utgör Arliga räntan på frin år 1911 överlämnad 
su mma av 100 kronor. Priset utgår växelvis vartannat 

år for idrott och skytte. Första tävling ar 1911 . 

Folke FagreUs minne 

Till SAF:s år 1919 avlidne medlem Folke FagreI Is 
minne bi ldades en fond å 1.000 kr vars avkastning 
skulle utgi till ett pris i särs1cild årlig anordnad skytte
tävlan. Första tävling år 192 l . 

Benil Rönnrnarks minne 

Till Bertil Rönnmarb minne bildades 1965 genom 
frivill ig insamling av foren ingens medlemmar en fond 

• 

vars avkastning årligen utdelas vid tävlingen med 

samma namn. 
Damemas pris 

Detu pris kan räkna sin tillkomst från den H:e april 
1904. Denna dag deltog nämligen SAF under Stock

holms Sl-ytteforbunds funa i den parad, som med 
anledning af öfverste V.C. Balks sextioårsdag fOr 
honom var anordnad på Skansen. T anken attvid nästa 

likartade tillf;ille kunna fylkas kring eget baner hade 
emellertid fodts , och några fo r foreningen intresserade 
damer togo tanken i sin hägn. En penninginsamling 
sattes afdem igång, och resultatet af deras arbete blef, 

att de på foreningens årsmöte den 28 jan 1905 kunde 
til1 SAF ävelämna icke blott foreningens nuvanlnde 

vackra fana, utan äfven ett på insamlingen uppkom
met öfverskott afkr 405:95 hvi lket enligt gifvarinnor
nas önskan afsanes till grundplåt for en prisfond, 
hvilken erhöll namnet "Damernas prisfond ". Priset 

utdelades forsta gången år 1905. 

Represenuntpriset 
(Henri..k Sjöbergs minne) 

Till hugfåst:lnde af minnet efter aflidne doktor Hen
nc Sjöberg, en afföreningens stiftare och bästa repre
sentanter på sin tid, fick SAF den l :a augusti 1905 af 

den aflidnes moder och broder emomga en större 
silfvercup, att inforlivas med foreningens vandrings

pris. Priset är ständigt vandrande. Priset utdelas ti ll 
den som bästhar representerat foreningen under året. 

Vunnen for evigt: 

Pilsudski-Pokalen 
År 1944 vann foreningen den fjärde och avgörande 

inteckningen i marsalk Pilsuds1ci's VJndringspris och 
hemforde fo r alltid denna trofe som ständigegendom. 
Pokalen representerar ett stort konsmärligt och eko
nomisktvärde. Här fo ljer några fakta om dess historia. 

Internationella skytteunionen hade uppdragit åt 
Polen att anordna 193 J 11rs världmästerskapstävlingar 

i skytte, och dessa ägde rum i Lwow (Lemberg) i 
augusti månad. Polackerna hade med stor energi tagit 
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itu med uppgiften och det omfattande programmet 

upptog dväl konhålJ- som frige\'iir- och annegevärs
skjutning, den senare obligatorisL:t utford med polskt 
annegevär. Stor uppmärksamhet väckte en tävling 
med 5·mannalag, där varje deltagare hade att med 
annegevär skjuta 20 skott i liggande pi 300 meters 
avst5nd, ty i denna lagtävling stod som segerpris 
uppställt en av marsalkJosef Pilsudski skänkt silver

pjäs, vilken liksom flertalet övriga tävlingspriser ut
forts vid konstakademin i Warsawa. Som favoriter i 
denna tävling stodo forutom polackerna själva givet
vis de fruktade schweizarna. 

Till stor överraskning segrade emellertid det svens
ka laget, som utgjordes av Emok Karlsson, Olle Eri c.~. 

son, K..A. Larsson, N ils SchulJström och Berti l Rönn
mark. Och dyrgripen hamnade så lunda i vårt land. 

Under de närmast följande åren hade sl..-ytterörelsen 
att kämpa under mycket ogynnsamma ekonomiska 
fOrh11l1anden. För att i möjligaste mån stimulera in
tresset och a fram de bästa skyttarna inom vårt land 

uppsatte Skytteunionen (SAlS) Pilsudski-Pokalen 
fr.o.m. 1934 som pris i en armegevärstävling, där alla 
v5ra skytteforeningar ägde i.irr att deltaga med obe

gränsat ant:ll 3-mannalag. Skjumingen utfo rdes som 
s.k. 1/4 match, dvs med 10 skott i varje ställning m.ot 
internationell tavla. Eftersom lagen skulle vara f6ru
tanmälda och icke mindre än fyra årsinteclm.ingar 

krävdes for att pokalen definitivt erövras, så var ju en 
segsliten kamp att vänta. In teckningar forvärvades av 

Central, Skarp 9 och Skarp I l, Stora Skedvi och 
Västerås skytteforening, men genom att segra 1938, 
1941, 1943 och 1944 erövrade Amatör priset foralltid. 
Lagdeltagare har varit Per och N ils Naumburg, Tvar 

Slettenmark. Björn Zachrisson och Bertil Rönnmark. 



S.A.F:S STI'RELSE 1890-1990 

Ord[tirllnJl: 
1890-1890 Helmer Langborg Grosshandlare Srh"dffarr: 
189 1- 1891 G Tamm Herr 1890-1890 Charles Johnson Hm 
1892- 1891 Fr Eriksson H,~ 1891-1895 O Andersson Kontorschef 
1893-1894 O Barthelson V Häradshövding 1896-1896 Th Borg H,~ 

1895-1896 C V Andersson (VictOr) Köpman 1897-1897 Oscar Schörling Fabriks-
1897-1905 C G Drake Major foresdnd:m~ 

1906-1908 E KH Nennan Major 1898--1899 O Elfstrand Köpman 
1909-1914 Stig R:Slamb Friherre 1900--1901 P Langborg Grosshandlare 
1915-1917 GEnblom Överste 1903-1905 A W ahlstedr Bat2ljonsläkare 
1918--1922 Sven Svensson Syssloman 1906-1906 R Ahlin Notll rie 
192'3-1941 Stig Rälamb Friherre 1906--1907 Hj Olsson Agent 
1942- 1949 Ivar Jarl Överste 1908-1913 G C Boivie Hovrättsnot3rie 
1950-1966 Bertil Rönnmark Apotekare 19 14-1917 Hj Werner Hovrättsnotllrie 
1967-1970 Jonas Waem Öveme 1917- 1917 Emil Hessler Musikdirektör 
1971- 1973 Benkt Everhed Major 191 8--1910 Erik Hellsten Tjänsteman 
1974- 1977 Johan Magnius Civilingenjör 1911- 1929 Thor Fredborg Inköpschef 
1978--1981 Nils Friman Brandkapten 1930-1931 B Gyllenwärd Löjtnant 
1982-1990 Lennan Ingevall Försäljningschef 1932-1934 Birger Iverns T jänsteman 

1935-1950 En:lrGardell Jägmäst2te 
V'/U ordfrirantk: 195 1- 1954 Gust2f Brundin Civilingenjör 
1890-1890 Sinus Sjöberg Fabrikör 1955-1965 Johan Magnius Civilingenjör 

STATISTIK 1891- 1891 Fr Eriksson Herr 1966-1970 Sven Pettersson Ingenjör 
1891- I89l C G Gust2fson Hm 1971-1978 Peter Rönnmark FolkskoleHirare 
1893-1893 Fr Eriksson Hm 1979- Bobby};son Lindh Bergsingenjör 
1894-1894 C V Andersson (Victor) Köpman 
1895-1896 Drake C G Major KAmir, 
1897-1897 Eli Pettersson Herr 1890-1890 Per Langborg Grosshandlare 
IMIJS-I81J9 C Victor Köpm:ln IHIJ I- IMIJ2 L From Herr 
1900-1900 C G Gusrnfson Hm 1893-1894 Per Langborg Grosshandlare 
1901- 1901 C Victor Köpman 1895-190l Erik RuMn Ingenjör 
1901-1905 C G Gusrnfson Hm 1903-1904 Per Langborg Grosshandlare 
1906--1914 Erik Ruden Ingenjör 1905-1 909 C R E Sandberg Tandläkare 
1915-1917 Svens Svensson Syssloman 1910--1913 G Malmqvist Kontorschef 
1918-1920 HjWemer Hovrättsnotarie 1914-1915 Hj Olsson Agent 
192 1- 1921 Nils Hedberg Bankdirektör 1916-- 19 17 Ouo Friman Direktör 
1923-1931 Torsten Söderquist Major 1918-1919 G F Richter Kontorschef 
1932- 1937 J usrus Lundberg Rektor 1920--19l0 Nils Hedberg Bankdirektör 
1938-1940 Tomen Söderquist Ahjor 1921-1925 EricJennel Prokurist 
1941-1941 Ivar J arl Överste 1926-1918 R D Söderlind Tjänsteman 
1942-1948 Eric Jennel St2dsmäk.lare 1929-1930 Thor Fredborg Inköpschef 
1949-1949 Bertil Rönnmark Apotebre 1931-1937 Erik A Ohlsson Tjänsteman 
1950--1956 N S Nilsson Disponent 1938--1958 Sven Diedrichs Uppbörd~m:ln 

1957-1965 Enar Gardell J ägmäst2re 1959-1961 Henry Axen Bankdirektör 
1966-1973 Johan Magnius Civilingenjör 1963-1979 Johan Magnius Civi lingenjör 
1974-1974 Lennan Ingevall Försäljningschef 1980-198l Thomas Granlund Tjänsteman 
1975-1977 Nils Friman Brandbpten 198]- Martin Ahlquist Ekonom 

1978-1981 Lennart Ingevall Försäljningschef 
1981- I989 Eric Thor DistriktsChef lntmdmt: 
1990-1990 Göran IngeYllIl Kontorschef 181J5-1896 Per L\Ulgborg Grosshandlare 



.. 
1896-1898 F Ehlen 
1900-190 1 O Andersson 
1902-1902 G C Gustafson 
1903- 1904 Erik Ruden 
1905-1913 Per Langborg 
1914-1917 E D Hagström 
1918-1927 Harald forssberg 
1928-19]9 Rickard Söderlind 
1940-1956 Olle Holmberg 
1957-1974 IvarSandin 
1974-1990 Göran lngevall 

K/ubbmiinllrt: 
1896-1898 Y Brandes 
1902-1902 FSchamu 
1903- 1903 Einar Carlsson 
1904-1904 G C Gustafson 
1905-1905 C R E Sandberg 
1906-1907 A Hultman 
1908-1909 O Grunden 
1910-1910 A Huinnan 
1911- 191 9 H Hildebrand 
1920-1920 T Nauckhoff 
1920-1922 Carl Riigheimt:r 
1912-1923 Aug Lindström 
1924-1924 ErikSödersuöm 
1925-1910 John Hallman 
1931 - 1931 Yngve Zackrisson 
1932-1938 Torsten R Åström 
1939-1944 N S Nilsson 
!1J45-1950 Sture IIiidestrand 
1951-1956 Birger Lundh 
19S7- 19!iR Stig Jönsson 
1959-1990 Eric Thor 

Hm 
Kontorschef 
Herr 
Ingenjör 
Grosshandbre 
lnspd:.tör 
Kontorist 
Tjänsteman 
Tandläkare 
Kamrer 
JUmrcr 

Hm 
Hm 
Herr 
Hm 
Tandläbre 
Premiäraktör 
Direktör 
Premiäraktör 
Generalagent 
Grosshandlare 
Disponent 
Bankir 
Kontorschef 
IUmrer 
Civilingenjör 
Civilingenjör 
Disponent 
Byd.im;pekrör 

Civilekonom 
Arkitekt 
Distr. chef 

Skjlluhif; fjrJn (Kb m~d 1941 groiirnwjuuhtj) 
1903-1903 B Festin Herr 
1904-1904 Per Langborg Grosshandlare 
1905-1905 A Wahlstedt 
1906-1906 E A:son Uggla 
1907-1908 S Rl lamb 
1909-1909 Sven Svensson 
19 10-1910 O Reichenbcrg 
19 11- 1920 Sven Svensson 
192 1- 1921 AxelGyllenkrok 
1922- 1925 Evert Reuterskiöld 
1926-1928 Birger Iverus 
1929-1931 Ericjenne! 
1932- 1933 Lennart Rönnmar\.: 
1934-1934 Harry Friman 
1935-1936 Yngve Zackrisson 
1937-1939 Frans Wiedland 
1940-1942 Ivar Hjelmström 
1943-1944 Bertil RönnmarJ.: 
1945- 1947 N S Nilsson 
1948-1949 Nils Hjelmsltöm 
1950-1953 Johan Magnius 
1954-1954 UlfHultkrant7. 
1955-1959 Erik Svensson 
1960-1960 Sven Diedrichs 

Bataljonsläkare 
Löjtnant 
Friherre 
Syssloman 
Löjmant 
Syssloman 
Friherre 
Bankkassör 
Tjänsteman 
Stadsmäklare 
Civilingenjör 
Kapten 
Civilingenjör 
Kamrer 
Jägmästare 
Apotekare 
Disponent 
Kapten 
Civilingenjör 
Tjänsteman 
Skomakarmästare 
Uppbördsman 

1961- 1962 
1963-1965 
1966-1966 
1967-1973 
1974-1981 
1982-

Idrotnchrf 
1903-1905 
1906- 190R 
1909- 1910 
1911- 1914 
1915- 1916 
1917-1924 
1925- 1928 
1929-1930 
1931 - 1938 
1939-1948 
1949-1960 
1961-1970 
1971-1982 
1983-

Conny Niring 
Sven Pettersson 
Nils Gardell 
Hans Melander 
Eri\.:Johansson 
Bobby J:son Lindh 

G C Gustafson 
A Wahlstedt 
J A Lundegren 
W Clemens 
Harald Forsberg 
T Mornander 
I Blix 
K Nyberg 
I Blix 
Erling Reinius 
Gottfrid Runngren 
Birger Löwenhielm 
Lennart lngevall 
Qurt Hallman 

Pistohkjutthif: 
1941- 1943 Gottfrid Runngren 
1944-1946 Gunn:uZandren 
1947- 1950 IUgnarÖhnell 
1951-1954 GöSta Johannesson 
1955- 1955 A11anMossberg 
1956-1956 Aaro Aalto 
1951-1958 
1959-1 960 
1961-1962 
1963-1966 
1967- 1969 
1970-1970 
1971- 1973 
1974-1 980 
1981- 1981 
1982-1986 
19S7-

R~dnktär: 

1906-1906 
1907-1907 
1908-1910 
19 11 - 191 1 
1912-191 2 
1913-1917 
1918-1920 
1921- 1923 
1924- 1930 
1931- 1932 
1933-19H 
1935-1939 
1940-1943 
1944--1947 
1948-1954 
1955-1971 
1972-1974 

K H BergL-vist 
Nils Friman 
Allan Mossbcrg 
Harry Friman 
Ingvar Sandstedt 
Rolf Larsson 
Peter Bergström 
Nils Friman 
Lennart Sandstedt 
Torsten Ahlquist 
Manin Ahlquist 

G C Gustafsson 
Axel Wahlstedt 
Alfred Hamnqvist 
Sven Svensson 
Danie.l Eriksson 
Sven Svensson 
Gunnar Lundberg 
Thor Fredborg 
Torsten Söderquisl 
Sven Svensson 
Birger !vems 
B Enar Gardell 
Gösta Wij\.:ström 
B Enar Gardell 
Nils S Nilsson 
Henry Roll 
T Nilsson (StihJe) 

Köpman 
Ingenjör 
Civilingenjör 
Banktjänsteman 
Ingenjör 
Bergsingenjör 

Hm 
Batal jonsläkare 
Ingenjör 
Köpman 
Intendent 
Lagerchef 
Revisor 
Kamrer 
Revisor 
Civilingenjör 
Kapten 
Redaktör 
Försäljningschef 
Produlctchef 

Kapten 
Tandläbre 
Tjänsteman 
Civilingenjör 
Civilingenjör 
Hm 
Skräddare 
Brandkapten 
Civilingenjör 
Direktör 
Inspel.:tör 
Studerande 
Bankkamrer 
Brandbpten 
Marknadsdirektör 
Ingenjör 
Eltonom 

Herr 
Bataljonsläkare 
Köpman 
Syssloman 
Herr 
Syssloman 
Redalttör 
lnltöpschef 
Kapten 
Syssloman 
A\·delningschcf 
JägmäsUre 
Hm 
Jägmästare 
Disponent 
Kamrer 
Försäla.tjänsteman 

1975-1975 Peter Rönnmark 
1976-1984 LennartJnb't!Vall 
1984- Lennart Pree 

Cur!i"guwtjtmnl! rtyrtJsrrtprrsrntll"t: 
1921-192 1 J H Jaeger 
1922- 1928 Knut Djurling 
1929-19]0 elaes Hultbe:rg 
1930-1951 Victor Wetterström 
1952-1958 C F Andersson 
1959-1961 PerÖdlwtd 

Ordfiirtmde ungdu",sstwtitmtn: 
1969-1969 Benkt Everhed 
1970-1971 Hannu Koho 
1972-1977 Lennart Pree 
1978-198] Hannu Koho 
1984-1990 Nils Naumburg 

ÅR ANTAL 
1890 20 
1894 164 
1898 27 
1902 213 
1906 623 
1910 Sl 2 
1914 541 
1918 659 
1922 520 
1926 427 
1930 368 
1934 382 
1938 B1 
1942 537 
1946 458 
1950 413 
1954 457 
1958 390 
1962 370 
1966 354 
1970 283 
1974 236 
1978 ' 115 
1982 236 
1986 244 
1990 297 

Adjunkt 
Försäljningschef 
Försäljare 

Konsul 
K:unrer 
Direktör 
Grosshandlare 
Direktör 
Distrilrtschef 

Major 
Studerande 
Banktjänsrenlan 
Studerande 
Studerande 

K4ssör lI"gdmmstktirmm: 
1969- 197 1 Lennart Ingevall 
1972-1977 Hannu Kaho 
1978-1980 Lennart Pree 
1981- 1988 p H Naumburg 
1989- U Pettersson 

Sth-rt~re IIngdtmmektionm: 
1969- 1969 Göran lngevall 
197()...197 1 MaddeineAas 
1972- 1973 Göran Johansson 
1974-1974 Roger Hallbe:rg 

1975-1975 Pia Falkenstedt 
1976-1977 Lena Lwtdevik 

1978-1982 Renee Käller 
1983-1983 Nils Naumburg 
1984-1990 Jod:e Cederbrant 

ANTAL MEDLEMI\tAR 

AR ANTAL ÅR ANTAL ÅR 
189 1 48 1892 84 1893 
1895 191 1896 114 1897 
1899 56 1900 98 1901 
1903 288 1904 3H 1905 
1907 672 1908 726 1909 
1911 524 191 2 518 1913 
1915 549 191 6 572 191 7 

1919 590 1910 590 1921 
1923 517 1924 529 1925 
1927 4 16 1928 399 1929 
1931 399 1932 4 10 1933 
1935 376 1936 ]72 1937 
1939 356 1940 502 1941 
1943 514 1944 487 1945 
1947 428 1948 436 1949 
1951 426 1952 447 1953 
1955 455 1956 434 1957 
1959 396 1960 381 1961 
1963 355 1964 173 1965 

1967 354 1968 331 1969 

1971 148 1972 274 197] 

1975 126 1976 236 1977 
1979 207 1980 219 1981 

1983 246 1984 246 1985 

1987 248 1988 248 1989 

l1l 

Försäljningschef 
Studerande 
Bankkamrer 
Studel'2nde 
Ekonomichef 

Sruderande 
Sruderallde 
Sruderande 
FörsäL:rings~ 

~änsteman 

Sruderande 
FörsäL:rings~ 

tjänsteman 
Studerande 
Studerande 
Försäljare 

A.iVTAL 

100 
lO) 

110 
502 
667 
527 
659 
6J8 
5JJ 
J78 
382 
354 
539 
458 
417 
4J8 
J75 
J96 
J70 
H7 
259 
IJI 
115 
2JO 
28J 

-



FÖRENINGSMÄSTARE GEVÄR BANA 
1906 E H essler 1949 E Persson 
1907 E H essler 1950 B Rönnmarlc: 
1908 F Eriksson 1951 B Rönnmarlc: 
1909 B Lilliesköld 1952 B Rönrunarlc: 
1910 C Reuterslciöld 1953 N S Nilsson 
1911 
1912 
1913 
191'4 
1915 
1916 
191 7 
1918 
1919 
1920 
192 1 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1931 
1933 
1914 
1935 
1936 
1937 
1938 
1919 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
19B 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
J939 

H Friman 
A Bergskiöld 
A Wahlstedr 
E BostTÖm 
F Fagrell 
E Hellsten 
A GyllenlcroL:. 
A GylJenkrok 
E H essler 
T Björkman 
T Björkman 
T Björkman 
H Friman 
H Friman 
K A Peterson 
H Friman 
A Elmqvist 
I HjelmstTÖm 
L Rönnmark 
G S:tfvenberg 
B RönnmarII: 
H Friman 
B E Gardell 
B Gyllensvärd 
S Sundholm 
B Rönnmark. 
B RÖnnmarL:. 
B Rönnmark 
p Naumburg 
B Rönnmark 
p Naumburg 
J lngcvalJ 
B Rönnmark 
B RönnmarII: 
P Naumburg 
G Hjukström 
B Rönnmark 
E Reinius 

1954 E Persson 
1955 HVJobansson 
1956 P Naumburg 
1957 E Svensson 
1958 P Naumburg 
1959 E Persson 
1960 N Magnius 
1961 HVJohansson 
1962 N Gardell 
1961 E Svensson 
1964 E Rislund 
1965 B Everhed 
1966 N Gardell 
1967 E Rislund 
1968 H Melander 
1969 E Svensson 
1970 H Melander 
1971 E Svensson 
1972 E Svensson 
1973 E Svensson 
1974 H Melander 
1975 E Svensson 
1976 P Naumburg 
1977 P H Naumburg 
1978 E Svensson 
1979 P Naumburg 
1980 p H Naumburg 
1981 p H Naumburg 
1981 P H Naumburg 
1983 p H Naumburg 
1984 PH Naumburg 
1985 P H Naumburg 
1986 B Json Lindh 
1987 P H N aumburg 
1988 BJ:son Lindh 
1989 B J :son Lindh 
1990 P H Naumburg 

FÖRENINGSMÄSTARE GEVÄR FÄLT 
G S,fwenberg 
H Friman 
E H ess1er 
E E1mqvist 
B Rönnmark. 
L Rönnmark 
B E Gardell 
L Rönnmark 
I-I Friman 
L Rönnmuk 
B Rönnmark 
L Rönnmark 
F Weid1and 

1940 N Naumburg 
1941 B Rönnmark 
1942 J lngevall 
1941 G\Vijkström 
1944 S Diedrichs 
1945 B RÖnnmarJ.:: 
1946 y Zackrisson 
1947 S Diedrichs 
1948 y Zackrisson 
1949 H V Johansson 
1950 N HjelmsO'Öm 
1951 H V Johansson 
1952 E Prage 

Ilt. 

1953 R Lundqvist 
1954 R Lundqvist 
1955 H V Johansson 
1956 P Naumburg 
1957 U Huhl .. :rantz 
1958 P Naumburg 
1959 J Magnius 
1960 J Magnius 
196 1 N Magnius 
1962 H V Johansson 
1963 H Hurtig 
1964 B Everhed 
1965 N Magnius 
1966 N Magnius 
1967 H V Johansson 
1968 N Naumburg 
1969 HMeiander 
1970 E Svensson 
197 1 N Naumburg 

1972 
1973 
J974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198; 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

P Naumburg 
p Naumburg 
E Svensson 
H Koho 
N Naumburg 
P H Naumburg 

T Naumburg 
N Naumburg 
P N aumburg 
p Naumburg 
N Naumburg 
N Naumburg Jr 
P Naumburg 
C Naumburg 
P H Naumburg 
P H Naumburg 
PH Naumburg 
B Json Lindh 
8}:50n Lindh 

UNGDOMSMÄSTARE GEVÄR BANA 
1970 L Pm: 
1971 LPru 
1972 H Koko 
1973 HKoho 
1974 HKoho 
1975 R Killer 
1976 R Källcr 
1977 P 1-1 Naumburg 
1978 N Naumburg 
1979 inställ t 

1980 P H Naumburg 
1981 P H Naumburg 
1982 P H Naumburg 
1981 P H Naumburg 
1984 P 1-1 Naumburg 
1985 C Naumburg 
1986 C Naumburg 
1987 N Naumburg 
1988 J Cederbrant 
1989 T Hellberg 

UNGDOMSMÄSTARE GEVÄR FÄLT 
1970 HKoho 1981 
197 1 L Pree 
1971 L Pree 
1973 L Pree 
1974 L Pree 
1975 L Pree 
1976 P H Naumhurg 
1977 P H Naumburg 
1978 p H Naumburg 
1979 P H Naumburg 
1980 P H Naumburg 

1982 P H Naumburg 
1983 N Naumburg J :r 
1983 N Naumburg J :r 
1984 p H Naumburg 
1985 C Naumburg 
1986 C Naumburg 
1987 
1988 
1989 

FÖRENINGSJ\tÄSTARE SPORTSKYTTE GEVÄR 
1950 1-1 V Johansson 1957 
195 I P Naumburg 1958 
1952 P Naumburg 1959 
1953 P Naumburg 1960 
1954 1-1 V Johansson 1961 
1955 1962 

P Naumburg 
H V Johansson 
H V Johansson 
H V Johansson 
N Gardell 

1956 P Naumburg 1963 B Rönnmar!.: 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1%3 
1964 
1%5 
1966 
1967 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

FÖR.ENJl'lGSMÄSTARE K-PIST 
E Svensson 1968 B Everhed 
S Diedrichs 1969 S O Elmersson 
H V Johansson 
S Diedrichs 
S Diedrichs 
S Diedrichs 
N GardeU 

R Oding 
HMelander 

1970 H Mdander 
1971 HMeJander 
1971 H .Mdander 
1973 ES\'ensson 
1974 HMeJander 
1975 HMelander 
1976 HMeiander 
1977 HMelander 

FÖRENINGSMÄSTARE PISTOL BANA 
B Bengtsson 
S Flink 
R Öhnell 
E Wahlin 
O Holmberg 
FWretensjö 
FWmensjö 
R Öhnell 
H Friman 
A Mossberg 
G Fredriksson 
irutiillt 
AMossberg 
A Mossberg 
G Fredriksson 
G Fredriksson 
G Fredriksson 
A Mossberg 
G Fredriksson 
A Mossberg 
A Mossberg 
G Fredriksson 
I Sandstedt 
N Friman 
B Aquilon 

1967 l Sandstedt 
1968 B Aquilon 
1969 I Sandstedt 
1970 
1971 S Nordström 
1972 G Fredriksson 
1973 
1974 L Sandstedr 
1975 N Friman 
1976 N Friman 
1977 N Friman 
1978 L Sandstedt 
1979 N Friman 
1980 N Friman 
1981 N Friman 
1982 N Frirnan 
1983 R Ingcvall 
1984 S Åhrberg 
1985 J Bruun 
1986 R lngevall 
1987 RIngevall 
1988 P Antidsson 
1989 P Arvidsson 
1990 L Arvidsson 

FÖRENINGSi\lÄSTARE PISTOL FÄLT 
A Mossberg 1969 I Sandstedt 
G Johannesson 1970 N Friman 
G Johannesson 1972- 77ejtiivlan 
R Lundqvist 1978 N Friman 
A Mossberg 1979 
A Mossberg 1980 N Friman 
O H olmberg 1981 N Friman 
G Runngren 1982 M Ah1quist 
G Johannesson 1983 BJ :son Lindh 
A Mossberg 1984 L Prce 
B Berg 1985 BJ :son Lindh 
A Mossberg 19116 L lngevall 
N Friman 1987 P Bemthling 
l Sandstedt (Arvidsson) 
SNorström 
SNorström 
I Sandstedt 
I Sandstedt 

1988 P Arvidsson 
1989 L Arviclsson 
1990 LArvidsson 

FÖRENINGSMÄSTARE CURLING 
19 12 GMinsson 
1914 G M:lnsson 
1915 GMånsson 

1921 O Dahlin 
1924 G Söderberg 
1932 O Dahlin 

MÄSTERSKAP I IDR<YIT lO-KAMP 
1903 G Malmqvist 1948 S Jonsson 
1904 M R Hamilton 1949 S H olman 
1905 G MaJmqvist 1950 S I-Iolrom 
1906 RAAhlin 195 1 S Holman 
1907 J p Palm 1952 S Holman 
19'18 M Öholm 1953 L Edmen 
1909 H Friman 
1910 VCronholm 
19 11 D Eriksson 
1912 D Arfvidsson 
1913 VCronholm 
1914 A Bylund 
1915 B Elliot 
1916 K Lindholm 
1917 KLindholm 
1918 H Friman 
1919 KLillier 
1920 G Palm 
192 1 P Zerling 
1922 P Zerling 
1923 S Svensson 
1924 E Heike 
1925 P Zerling 
1926 E Hejke 
1927 S S\·ensson 
1928 CW Falk 
1929 CWFalk 
1930 G Wi jkstTÖm 
193J CWFal!.: 
1932 G Oden 
1933 CWFalJ.:: 
1934 C W Falk 
1935 E Reinius 
1936 CW Falk 
1937 G Runngren 
1938 E Rcinius 
1939 G Fagerström 
1940 G Fagerström 
1941 A Heindow 
1942 AJohansson 
1943 AJohansson 
1944 O Nystrand 
1945 A Heindow 
1946 SJonsson 
1947 SJonsson 

1954 G Johansson 
1955 G Johansson 
1956 G Johansson 
1957 N G Nilsson 
1958 N G Nilsson 
1959 L Swahn 
1960 L Swahn 
1961 B Ström 
1962 8 Löwenhielm 
1963 L Swahn 
1964 B Löwenhielm 
1965 N GardeU 
1966 B Löwenhielm 
1967 U Tryswlius 
1968 UTryswlius 
1969 8 Löwenhielm 
1970 E W estin 
197 1 EWestin 
1972 B Wilner 
1973 B 'vViJner 
1974 L Ingevalll 

T Åkerström 
1975 L Jngevall 
1976 L Lefven 
1977 L Lefvcrr 
1978 J Naumburg 
1979 J Naumburg 
1980 L Pree 
1981 L Lefverr 
1982 J Lefverr 
1983 J Lefvert 
198" S F Berglund 
1985 S F Berglund 
1986 KGFriman 
1987 K GFriman 
1988 KGFriman 
1989 KGFriman 
1990 K G Friman 

REPRESENTAl""ITPRlSET: H SJÖBERGS MINNE 
1906 G E Carlberg 1911 J ALundegren 
1907 G Ericsson 1912 A F Forsberg 
1908 S Svensson 1913 A F FOr5berg 
1909 H Friman 1914 GAhrenberg 
19 10 VCronholm 1915 GAhrenberg 

-



1916 G Ahrenberg 
1917 T Mothander 
1918 AGyllenlc.rok 
1919 T Björlanan 
1920 T Björkman 
1921 K A Peterson 
1922 B Gyllensvärd 
1923 H Friman 
1924 A Elmqvist 
1925 A E1mqvist 
1926 E Pettersson 
1927 H Friman 
1928 A E1mqvist 
1929 A Elmqvist 
1930 G Wij1tström 
1931 B Rönnmark 
1932 O Löfmark 
J 933 L Rönnmark 
1934 H Friman 
J 935 L Rönnmark 
1936 l Slettenmark 
1937 T Björlanan 
1938 L Rönnmark 
1939 P Naumburg 
1940 P Nawnburg 
1941 P Naumburg 
1942 P Nawnburg 
1943 P Naumburg 
J 944 B Rönnmark 
1945 P Naumburg 
1946 H V Johansson 
1947 P Naumburg 
1948 H VJoha.nsson 
1949 B Rönnmark 
1950 HVJohansson 
195 1 H V Johansson 
1952 H V Johansson 
1953 H VJohansson 

1954 R Lundqvist 
1955 H VJohansson 
1956 H Friman 
1957 J Magruus 
1958 E Svensson 
1959 P Naumburg 
1960 N Magnius 
1961 N Magnius 
1962 N Magnius 
1963 N Magruus 
1964 N Gardell 
1965 HVJohansson 
1966 J Magnius 
1967 N Magnius 
1968 E Svensson 
1969 B Everhed 
1970 B Everhed 
197 1 J Magnius 
1972 B Everhed 
1973 LPree 
1974 E Svensson 
1975 ESvensson 
1976 P Naumburg 
1977 p H Naumburg 
1978 p H Naumburg 
1979 p H Naumburg 
1980 p H Naumburg 
1981 p H Naumburg 
1982 p H Naumburg 
1983 p H Naumburg 
1984 P Naumburg 
1985 p H Naumburg 
1986 B Json Lindh 
1987 P Naumburg 
1988 P Arvidsson 
1989 L Arvidsson 
1990 L Arvidsson 

FÖRENINGENS FÖR1JÄNSTMEDALJ I GULD 
HAR TILLDELATS 

1904 C G Dl"2ke 
1905 P Langborg 
1914 E Ruden 
1916 S Svensson 
1928 S RJ1amb 
1930 K Sjöberg 
1935 S Stendahl 
1942 EJeMel 
1943 T Björlanan 
19'45 B E Gardell 
1947 T Fredborg 
1949 T Bergentz 
1950 N Nilsson 
1954 S Diedrichs 
1956 B Rönnmark 
1957 H Friman 
1957 O Holmberg 
1961 J Magnius 

Kapten 
Affiirsman 

Ingenjör 
Syssloman 
Friherre 
Apotebre 
Direktör 
Stadsmäklare 
Civilingenjör 
Jägmästare 
Tjänsteman 
Stadsplanearlcitekt 
Disponent 
Uppbördsman 
Apotekare 
Direlaör 
Tandläkare 
Civilingenjör 

I!I 

1966 H V Johansson 
1970 E Thor 
1970 N Nyhlen 
1972 H Roll 
1972 I Sandin 
1972 E Svensson 
1973 S Pettersson 
1973 AJohansson 
1973 L RönnmarI.: 
1974 B Everhed 
1974 G Fredriksson 
1975 H Melander 
1976 N Östberg 
1977 L Ingevall 
1978 C N iring 
1980 P Rönnmark 
1983 GIngevall 
1987 BJ :son Lindh 
1987 T Ah1qvist 
1990 M Ahlquisl 
1990 L Pree 

Major 
Distriktschef 
Kapten 
Kamrer 
Kamrer 
Skomakare 
Inge.njör 
Kviberg 
Kviberg/Amatör 
Major 
Tandläkare 
Dataoperatör 
Kamrer 
Försäljningschef 
Köpman 
Adjunkt 
Kamrer 
Bergsingenjör 
Ingenjör 
Ekonom 
Försäljare 

RESULTAT AMATÖR - KYlBERG 
1950- 1990 

1950 Amatör - Kviberg 753-760 
195 1 Amatör-Kviberg 75 1-748 

1952 Kviberg - Amatör 753- 746 
1953 Kvibcrg - Amatör 767-758 
1954 Amatör - Kviberg 692-77 1 
1955 Amatör - Kviberg 71 1-727 

1956 Kviberg-Amatör 780-729 
1957 Kvihcrg - Amatör 746-790 
1958 Kvibcrg - Amatör 76fr737 
1959 Amatör - Kviberg 1437- 1514 
1960 Amatör- Kviberg 148fr1454 

1961 Amatör - Kviberg 1513-1473 
1962 Kvibcrg-Amatör 1426-1 521 
196] Kviberg- Amatör 1412-1425 
1964 Amatör - Kviberg 1511-1556 
1965 Amatör - Kviberg 1435-1559 
1966 Amatör - Kviberg 1412-1514 
1967 Kviberg -Amatör 1553-1374 

1968 Kviberg- Amatör 1579-1103 
1970 Amatör - Kviberg 917-lOH 
1973 Kviberg-Amatör 1460-1230 
1975 Amarör- Kviberg 11 98-12 10 
1978 Kvibcrg - Amatör 1249- 1238 

1980 Amatör - Kviberg 1250-1260 
1983 Kviberg - Amarör 1242-1274 

1985 Amatör - Kviberg 1308-1305 
1988 Kviberg-Amatör 1264-1250 
1990 Amatör-Kviberg 1301-1242 

• 

LI 
•• 

EN SAKER 
KLASSIKER 
WINBORGS Ättiksprit är en helt naturlig, 
biologisk produkt. till sltillnad från ättiksyran 
som är kemiskt framställd. Ättiksprit är också 
den mest omtyckta att använda vid inläggniJlg. 

WINBORGS Ättiksprit har funnits på mark
naden sedan 1861 och har därmed blivit en 
speciell tradition i den svenska matkulturen. 

WINBORGS har dessutom tagit fram en 24-sidig 
receptfolder med vanliga och ovanliga inlägg
ningar, den hittar du i din livsmedelsbutik, 
eller ring oss så sltickar vi den hem till dig. 

CPCFoodsAB 
Krlstianstad 

-



ANNONSER 

T ATLAS ÅKERI OCH HRMINAL AB 
o LAGER och AKERI SPEDITION TERMINAL 

n LitCl 

Spccialitew : 
MÖBELMAGASINERING 

BILTRANSPORTER : -: MÖBELFLYTTNINGAR 

ATLAS EXPRESS AB 
Internationella transporter 

Box 50103 . 104 05 STOCKHOLM 
Tel: 08-150590 • Fax: 08-1660 67 

Blid6gatan 25 • 211 24 MALMÖ 
Tel: 040-290029 • Fax: 040-29 24 25 



SVENSKT 

SKYTTARNAS EGEN TIDNING 
"Nya" Svenskt Skytte under 1990 - med 4-fårgs- och temanummer om "tjejskytte" 
och korthåll - blev en sueelS . 

Under 1991 går vi vidare på den inslagna vägen och kommer bl a att ha ett "veterannummer" 
(nr3). "Nya" Svenskt Skytte följer upp det nationella skyttet på såväl elit- som breddnivA.. 

Tävlingsreferat, resultatservice, tekniska aniklar, intervjuer, humor - allt fllUlcr du i "Nya 
Svenskt Skytte! 

Prenumerationspris endast 100 kr/år få r 12 nr/h varav 2 dubbelnummer. 

Sycmkt SkJfte BOl SOlO 102 41 Stoc;kbolm id 08-661 fiS 25 
Po9.0 55022-8 

John Tranvik ab 
som numera ingår i 

I:M 
GRUPPEN 

(yckönskar Stockholms Amatör Förening ttll 
100 dr i idrottens (jänst med /iJrhoppning om 

fortsatta ji'amgdngar 

CM-Gruppen är ett grafiskt företag med fullservice till kontor. Verksamheten i Bromma omfattar: 
SÄlTERI, TRYCKERI, KOPIERING (även 4-färgs-), KUVERT, KONTORSMATERIEL, FÖAETAGSPAESENTER och PR·PRODUKTER. 

Slockholm 
Stockholm 
Spånga 

CM Office Kontorskonsuller 
CM Kontorsgross G:a Stan 
CM Kontorsgross l unda 

Dessutom inglr; CM-Grvppen: 
Roslagsgatan II 
Slora Nygatan 44 
Fagerstagalan 18 B 

KontorskoosulttjAnster 
All materiel för kontor 
All materiell6r kontor 

CM GRUPPEN, Ulvsundavägen 176, Box 11011, 16111 BROMMA 
Telefon 08-980860· Telefax 08-28 10 80 

08-160005 
08-101136 
08-36 27 40 

-smaken 
man aldrig 
glömmer-

Huvudsponsor I Rikssköldens Marabou Cup 



Compaq's LTE modeller 
! 

Marima/G miJjI~ ; 
minimflll lotmal. Dtt är 

nycMlordtn (O( 

Compoq~ Ul$tl'lt, som 
OI!Ikr/I(ITCQIIPAQ m. 
COllPAQ LJtl186 SOfII/ 
COJIPAQ l1r 38W2O. 
Med Jm db pd 3 .. 

JIOfIt_ som ttI Af Jidc! 
och prtJlallda som 

fulb/oro ptf'SOOdatorfr 
fifIIU de, alllid ndgoIr 

$0lIl passar diflO behou 
OOlJStlf Du iir söljare, 

1\!l'OOr, jouroolist, 
servkflelmiker tIC. 

c:::> p - - --

__ =1: r=-=:p = re --

----

Compaq's SLT modeller 

r 

-
T - - "1 
~ .c_~ '- "", .- . 

, ~ , 
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Här är de sex bästa bärbara datorerna. 
De fem översta är gjorda av Compaq. 

------------------------------------------------ -, 
Det stod Compaq på världens första kompatibla bärba
ra dator. Ända sedan dess har Compaq varit marknads-

Jag vill ha mer information om Compaq's persondatorer: 
, , , , 

ledande och steg för steg fört utvecklingen framåt. -,:~~ 
Det gör att vi idag har en oöverträffad produktlinje med ,...: 

D COMPAQ LIT D COMPAQ LTf,12!6 D COMPAQ LIT 386sJ20 
D COMPAQ SLT/286 D COMPAQ SlT 386s/20 

unika små mästerverk. TIllräckligt små och lätta 
för aU ta med sig överall t.lillräckligt kraftfulla 
lör att Du skall få tid över till annal. Med hjälp 

1 av tillhörande expansionsbox kan de till och 
med göras om till stationära persondatorer 

med kortplatser och gränssnitt för kring· 
utrustning. Kort sagt den enda dator Ou 
behöver! 

... _~ Sänd in kupongen så får Du veta mer om 
Compaq's serie med bärbara underverk. 

Företagl::· =============== Namn:_ 
Befattning: _____________ _ 
Adress: ______________ _ 

Postadress:---------------
Telefon: _ _ _____________ _ 

Skid a kupongen till: Compaq Computer AB, Box t224, 164 28 Kista. 
, Telefon081703S200. fax 08!7512057. ' 
: för upplysning om narmaste återförsäljare ring 081703 52 25. : 
~-- ----------------------- ---- - -------------------- - ~ 

rOmPAQ 
It simply works better. 

r 

DACAB 
gratulerar 

Stockholms Amatörförening 
till 100 år! 

Vi finns .. . 

på vägarna 
på butikshyllorna 
i kylskåpet 
på tallriken 

.. . som en del av din dag. 



Den grymma sanningen 

När den tyska gevärstiifverkaren Sauer festar och godkimner sina rävlingsvapen 
använder de Norma ammunition för att kunna eliminera yrtre felkäl/or. 

Du kan trimma In ditt vapen perfekt. 
Och Norma ammunition kan du lita på. Både till funktion och precision. 

VI är själva skyttar och vet vilka krav som ställs. Därför är vi mycket 
noggranna vid tillverkningen och kontrollerar varje patron Innan den packas. 

Därför beror ditt resultat enbart på dig själv. 

GEVÄRSPATRONER 

'""" K",Mkt HastlChet 
GEVÄRSKULOR 

6,5x55 mm 
I &ram I "alns Im/ I 

V. &,5 mm 9, tomt>.k 

• 
Hys Slrv .. torptd Hålspel$ 9.' 139 800 6 ,5 mm 9, 1161.petl (Elit) 
FilttOl'ped Helmantel 9.' 139 830 

"' Hålsoets 9.' 139 800 KRUT 
Banakyttepatron Helmantel. ogival 5.2 80 6" Skyltfi!rut 1220 

.308Wln. 

.308 Wln Ml td, Hålsoets 10.9 168 777 

.308 WIn Mateh Hålspets 12.3 190 '80 

I it·] U ilt·l~ 
FfV NORMA AB 670 40 ÅMOTFORS TELEFON 0571·308 20 

-

• ! 

f 

Vi har stöttat SAF sedan 1936. 

Kolafabriken AROMA 
Gevlegatan 12 A 

Ttl. VAxt ! ~) 17 6J 

5peciolfobri~ lör 

Kola, Lakrits, 
Gelekonfektyrer 
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Landets f6nIa 
och_ 
specialaffär 

I bastu. 

450 m2 UTSTÄLLNING FÖR 

Ett skönare liv. 
BASTU • DUSCH 

SPISAR 
JACUZZI • ÅNGBAD 

RAGNAR FRUNCK, JÄRNAFFÄR 
86 S:T ERIKSGATAN 86 

tHö RN ET AV T O RSO ",T AN) 

TEL . N . 33330 (VÄXEL LtNJEVÄLJ) 

Badrumsskå p o. speglar. 
H usgerådsarliklar , 

Gtöggkokare. 
Bandyrör 0 , klubbor. 

Kälkar o. Skridskor, 
Sparkstöttingar o . Skidor, 

Meccanolådor, 

Rostfria Knivar o Kokkärl. 

Tjänallning II skidor utföres fackmässigt, Skridskor Slipas 

':Ba"tu"e.eciaLi"ten 
RAGNAR FRUN CK AB 

Torsgatan 40 och 43. <.t.l SI. Erlk.plen. Box 6241. 10234 Stockholm. Tel. 08· 340510. 

Viom,,"
l.eYenon. 

Montering 
Finan.rinc 



STOCKHOLMS VARUHUS 
VID SKÖNA HöTORGET 

KARL8ERGSVÄGlEN 43 11334 STOCKHOLM TEL309903 

REKLAM * INDUSTRIFOTO 
PASS * KÖRKORTSFOTO 
SERIEFOTO * PORTRÄTT 
PS. Fotograf av bilderna pil styrelsemedlemmar i jubileumstidskrijten. 

-

l 
MÅNGA AV LIVETS BÄSTA STUNDERÄR BLÅ. 
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För generösa och vänliga bidrag 
i samband med vårt lOO-årsjubileum 

tackar vi följande: 

Lennart Rönnmark 

Brita & Johan Magnius 

Britta & Ivar Sandin 

Yngve Zachrissol1 

Nils Östberg 

o 

Oscar Agren 

George Löwenhielm 

Erling Reinius 

Sylvia & Lennart Ingevall 

Arne Stubert 

Nils Naumburg 

Sture Hildestrand 

Benkt Everhed 

Kvibergs Skytteförening 

Husqvarna Vapen AB 

Sveriges Riksidrottsförbund 

FFVNormaAB 

Centralförbundet för befalsutbildning 

Rudens Varv 

samt annonsörerna i denna jubileumsskrift 

- /44 -
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