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S. A. F:s nyvalde ordförande 

Kaptenen, fri herre Stig Rälamb. 

Skyttar alla I 
Bären alltid Edra skyttemärken t ill h ögtids. 

dr6.ktJ De äro hederstecken! 
Skyttemärket lir ett tecken, att Du genom 

trIiget arbete gjort Dig dugllg och värdig att 
fiJrsvara Ditt land nlir det hotas af ovlin. 

Skytfemlirket som hederstecken verkar enande 
bland samh ällsklasserna. 

DRICKI ___ _ 

Anmälan. 

Stockholms Amatörförenings Medlemsblad gdr här· 
med alt börja sin jjerde årgång. Ä/ven detta dr halva 
förändringar i bladets redaktion egt rum i det att 
Ilotarien S. SI/enson lemnat sin post som redaktkms
sekreterare, hviiken befattning för närvarande är va
kanf. I bindels program o~h arbetssätt kommer där. 
emot icke någon ändring att försiggå. Tidningens 
främsta uppgift blir sålunda detta år liksom under de 
tre närmast föregående, att ut göm en förenande länk 
me/lon föreningens medlemmar - nu så mycket mera 
behöjlig som medlemsantalet synes vara i stadig och 
glädjande ökning - samt att afhandla föreningens 
egna angelägenheter, meddela uppgifter angående dess 
öfningar, täflingar m. m. 

Medlemsblodels spalter std, i den måll utrymmet 
medgiJver, öppna för S. A. F:s medlemmar, och emot· 
tager redaktionen med nöje och tacksamhet artiklar 
afhandlande idrott skytte samt sådana af mera a,/l. 
mänt illtresse. Medlemsbladet har mycket alt vinlla 
af ett dylikt föreningsmedlemmarnes medarbetarskap, 
hvarför redaktionen hyser en lijlig förhoppning om 
mdnget frivilligt bidrag till tidningens text. 

Sället för medlemsblodels distribution blir det lin · 

der föregående år använda. 
Stockholm i FebrIlari 1909. 

R.EDAKTIDNEN. 

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
.. 
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F6RENINOENS STYRE LSE 1909 . 
Ordförande: Kaptenen Friherre Slig RdlanLb, 

Riddaregaloll 43, A. T. /0482. 
v. Ordförande: Ingeniar Eric Rudln, 

Storgatan 56, A. T. 18834, R. T. 4087. 
Sekreterare: t. o. HofrälisnotariEll Oustoj Boil/ie, 

Kungsgatan 28, A. T. 15464. 
Kassaförvaltare: Tand/akare Carl Sandberg, 

Birger jarlsgatan 22, A. T. /0175 
Intendent: Köpman Per Langbalg, 

Birger jat/sgatan 5, A. T. 781. 
Riks 8075. 

Sk/uteltef: Notarie S. Svellson, 
Handtverkaregatall 88, A. T. K. 3 39 

Idrottschef: IlIgeftiör j. A . LUlldegreu , 
OrefturegafalL 22, A. T. 6807. 

Klubbmlislare : Direktör Oscar Orunden, 
Humlegdrdsgatan 12, A. T. 6262. 

Styrelseledamot: Kopman Alfr. Hamnqvisf. 

Skjufchej: 
v. Skjutchef: 

Norrl/tf/sgatan 35, A. T. 18061. 

S1(JUT1(OMMITTEN. 
Notarie S. Svt!nson, 
Res. löjtnant Olof Reichenberg, 
Brahegatan 30, Riks 4353. 

Kommiltlnssekr: Kassör Emil Hagstrom, 
Kungsgatan 42, A . T. Kh. /50. 

Kommittimedi.: Banktjänsteman E. E. Reuferskiöld, 
Observatoriegotall 6, A. T. Vasa 10/5. 

J Banktjänsteman Folke Fagre//, 
ValLinga fan 19, A. T. 20687. 
Riks /10 65. 

IDROTTS1(OMMITTEN. 
Idro!tsc!tef: 
v. Idrottschef: 

Ingeniör }. A. LllIIdegreu, 
Kontorschef Ounnar Malmqvisl, 
Pipersgatall 1, A. T. KUllgsh. 769. 

Kommiltlns sekr .. Redaktör j. PaultlS Palm, 
Klam Norm Kyrkogata 7 A. T. 88/4. 
Riks 12220. 

Kommitflmedl: Nolarie Robert AMill, 
Bergsgatan 13, A. T. Kh. 510. 

, Kontorist Erik Bergström, 
Norrlul/sgatan IS, A. T. Vasa 13/J. 

1(LUBB1(OMM1TTEN. 
KudJbmästare: Direktor Oscar Orundln. 
v. Klubbmäs/are: Premiemklör Axel Huttman. 
Kommitflnsselu: Tandlälwre Carl Sandbelg. 
Kommilflmedl.,' Skddespelare Carl Barcklind. 

Linntgalan 34, A. T. 19450. 
, MllSiker Adrian Dahl, 

Banerga/an 21. 

Svea Svenson 
JUVELERARE ~~ 

Nya m edlemmar. 
Aktiva: 

Direktören Per Herman Bergman, Norrtullsg. 73. 
Telegrafassistensen Ernst T eodor Blomqvist, Agneg. 25. 
Banktjänstemannen Hilmer Djurberg, Hol1ändareg.29. 
Tekn. studeranden Karl Harry Friman, Engelbrekt5-

gatan 31 B. 
Konservator Oscar Hedhlom, Drottningg. 37. 
Ingeniören Jakob H. Johanson, Döbelnsg. 18. 
Studeranden NIls A. Johansson, Ad. Fredriks!. I A. 
Jägmästaren Tor William Jonsson, Prestg~rdsg. 14. 
Banktjänstemannen Svante William Kleitz, Braheg. 12. 
Grosshandlaren Sigurd Lauritzen, Odeng. 63. 
Kassören R. N. J. Löthberg, Sibylleg. 63. 
Bokh~llaren Eric August, Noreus, L:a Nygatan 16. 
Löj tnant Casimir Reuterskiöld, Observatorieg. 6. 
Poslexpeditören Axel Rådberg, Karibergsv. 32 A. 

, Helge , , " 
Tekn. stud. O. B. StaCl v. Holstei n, St. Vattug.70. 
Studer"nden A. B., » , , , 
Tjänstemannen Hugo Sixlus Sund blad, Valling. 33. 
Handelsresanden Erik Magnus Sundblad , , 
Tekn. studeranden Ernst Gu staf ;\hlen, Styrmansg. 53. 
Banktjänstemannen Einar Östergren, floragatan 14. 

MEDD ELAND EN fRÅN STYRELSEN. 
s. A. f:s uniform. 

För åvägabri ngande af enhetlighet i .amatörernas , 
uniformering, har styrelsen under det sistförflutna årel 
träffal aHal med firman Ligner & Åberg, adr. Vester· 
långgalan 7, och kommer nämnda firma att till före
ningsmedlemmar, som så önska, tillhandahålla uni
former af fastställd färg och kvalite till nedan upp
gifna priser: 

För mede/sIar person: Uniform fodrad, med prima 
tillbehör och läderknappar ....................... Kr. 47: -
Uniform ofodrad, i Ofrigt lika med föreg. , 44:

För större person.' Inträder en förhöj-
ning å fö restlende pris af.................. ..... , 3:-

Tyget i dessa uniformer utgöres af l:a s. k. Sport
kommis. 

Firman tillhandahåller äfven tunnare tyg i samma 
färg för dem som sädanl önska, och är priset å 
uniform af delta tyg c:a 10 Kr. billigare än för uni
form af den tjockare kvaliten. 

Uniformen förfärdigas af skråddaremästaren Fri
ström, van unirormsk råddare, boende Skepparegatan 
33, 2 Ir. ö. g. och som träffas i sin bostad kl. 3.30-4.30 
e. m., örriga tider af dagen vid Svea lngeniörkår, 
Al1m. tel. 18222. Måttagni ng och profn ing kunna, 
efter till herr Frislröm gjord tillsägelse, ske i veder
börandes hem. 

Det är aU hoppas alt föreningsmedlemmarne vid 
anskaffning af uniformer anlita firman Ligner & Åberg, 
därigenom den nu rådande , förbisttingem i medlem
marnes uniformer så småni ngom kommer all för
svinna, något hvarpä amatörtruppen endast kommer 
att vinna. 

NYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Riks Tel. 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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De . amatörer ~, som äro innehafvare af idrott· 
märket i guld, kunna erhålla miniatyrmärke i 18 karats 
guld till et! pris af 15 kr. Märken af detta slag 
rekvireras genom föreningen. De, som önska dylikt 
miniatyrmårke kofta att därom hos styrelsen göra an
mälan, samt därjämte angifva om märket önskas rör
sedl med nål eller med ring för alt anbringa å orden~ 
kedja. 

Skridskotäflingar i hastighetsåkni ng. 
f ör de af föreningens medlemmar, som önska tMla 

om S. A. F:s vi llkorsmedaljer i haslighetsäkning, äfven· 
som de hvilka ämna fullgöra uthål1ighetsprof i skrid 
skoåkning för idrottsmärket, kunna sädana prof afläg
gas å Al/m. Skridskoklubbens bana 11. Djurgdrdsbruflfls
vikm, Söndagen den 28 Febr. 1909 kl. 9 I m. 

Dessutom kommer täfling i hastighetsäkning alt 
anord nas vid samma tillfälle 11. 500 och 1.500 meter. 
Denna täfling är endast öppen för medlemmar; so m 
ej förut i offentlig täfling tagit pris i denna idrott. 

T ä fling i curling anordnas lördagen dm 6 Mars. 
Anmälan emollages endast i Langborgs Idro1tsmagasin, 
där äfven nödiga upplysningar erhållas. 

Oriente rings lö pning å s kidor kOllllller atf 
anordnas söndagen den 7 Mars 1909. Samling vid 
Gentmlsta/wnen kl. 7.45 på morgonen. 

Simöfningar komma att frän och med Mars 
månad anordnas i Mii/arbadets simhall hvarje onsdag 
kl. S e. m. Kontrollanter för afläggande af prof för 
idrottsmärket erhållas efter anmälan till någon af idrotts
kommittens medlemmar. 

Idroltskornmitfin. 

Kammarskjutnings~ o ch riktö fnin gar äga 
rum hvarje sön- och helgdag i Svea lifgardes exer
dshus kl. 9-11 f. 111. 

fältskjutning . Stockholms skytteförbunds nästa 
fälts kjutning äger runt söndagen den 28 februari. Se 
närmare annons i dagliga tidningarna. 

Före ningsgrupp. Sä~om S. A. F:s represen· 
tanter vid täflingen om Stockholms skylleförbu nds 
va ndringspris i fältskjutning under 1909 har skjut
kommitten utsett hrr C. Reulerskiöld, Gid. Ericsson, 
R. Löfman, H. Friman och E. Boslröm med hrr S. 
Svenson, F. Eriksson och E. Reulerskiöld säsom supp
leanter. 

Skjfl/kolll millbl. 

Till 8. H. f:s läsekrets m. II. 
Ärsbokskommiltål har ansett, aU det skulle vara 

af nytta för föreningens verksamhet, aU mån förfarna 
i skylle och idrott och förtrogna med föreningens 
hittillsvarande verksamhet ville för föreningen fram
lägga sina åsikter om denna och om sället hvarp1't 

föreningens arbete under kommande dagar bör an
läggas samt om föreningen s framtid, dessa uttalanden 
gjorda med slöd af erfarenhet om det sält hvarpå 
föreningen fyllt sin plats i ledet af sammanslutni ngar 
af skyttar och idrottsmän. 

I tanke att dyl ika uttalanden lämpligast ku nde 
göras som svar på en enquete, tillåta vi oss härmed 
till för föreningen intresserade rikta frågo rna. 

Hllr vill Ni tänka Eder Stockholms Amatör/öre
lIillgs kommande verksamhet, och hvad tror Ni Ont 

förellingens fmmtid? 
Svaren äro afsedda at! införas i föreningens årsbok 

för 1909. 
Å rsbokskoltll1litte" . 

S. A. f :s tennisafdelning har börjat sina öf· 
ningar. Hvarje onsdags eftermiddag mellan 7-9 
spelas i Centralinstitutets gymnastiks:l.!. Man hän
vände sig till herr A. Storm för nännare upplys-
ningar. Red. 

S. A. f :s afdelning a f Stockholms fri
v illiga Sjukvå rdskolonn har börjat sina öf· 
ningar i K. F. U. M:s lokal, Birger Jarlsgatan 35, 
där undervisning meddelas hvarje mändags eftermid· 
dag med början kL 7,u. Notarien G. Berglund med-
delar närmare. Rtd. 

Årsmötet. 
Ett sjuttiotal ,Amatörer, samlades lördagen den 

30:dc januari å Omnd reslaumnt Angtais' festvåning 
för aU afhälla föreningens 19:de ordinarie årsmöte, 
med början kl. 7 e. m. 

Af allmänna ärenden som behandlades, förtjäna att 
märkas, att föreningen beslöt sin anslutning till Stock
holms frivilliga sjukvårdskolonn och tillsatte en ko
mite för alt taga hand om denna nya gren af före
ningens verksamhet. I denna komite invaldes köp
man O. Elfstrand, tandläkaren 1. Sune sam t notarien 
G. Berglund. Vidare diskuterades styrelsens för års
mötet fram lagda förslag ti ll nytt medalj reglemenlt', 
hvilket antogs ~dant det före1äg, och finnes det
sam ma infbrdt å annat ställe af detta tidningsnummer. 

föreningen hade därefter all skrida till val. Tvenne 
vigliga nyval föreslodo, nämligen af ordförande i kap
ten Einar Nermans och af idrottschef i doktor Axel 
Wahlstedts ställe dä dessa bäda föreningens förtroende
män förklarat sig förhindrade alt emoltaga återval. 
Till S. A. F:s ordförande valdes kaptenen vid 
Kungl. Svea lifgarde friherre Stig RAlamb och till 
idrottschef ingenjör J. A. Lundegren. Till öfriga 
medlemmar af styrelsen utsåg ärsmötei (återfinnas på 
annat ställe i denna tidning), revisorer blefvo löj t
nanten E. kwn Uggla och grossh. Sten Stendahl 
med hrr C. Hagström och O. Elfslrand som ersättare. 
Föreningens representanter i Stockholms Skytteför. 
hund blefvo hrr S. Svenson, O. Reichenberg, E. Hag
ström, A. Hamnqvist, F. Fagrell, S. Stendahl, A. Mild 

ERICSSON 8t KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters Fasad-Stenarbeten. 
Specialit.: Röd och grå Sandsten. 
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och Gid. Ericsson, med hrr E. Boström, Rob. Löf
man, C. Sandberg, l. Sune, E. A:son Uggla, P. Lang
borg och O. Malmqvist som suppleanter. Till repre
sentanter i svenska gymnastik- och idrottföreningarnes 
Riksförbund valdes hrr J. A. Ltmdegren och O. Malm
'lvis! med hrr A. Wah!sledt och E. Ruden som sUpp
leanter. 

föreningens förtjänstmedalj i silrver tilldelades där
efter doktor Carl Sandberg som erkänsla för hans 
fleråriga och nitiska arbete inom föreningens sty
relse. 

Efter årsmötets afslulande vidtog årshögtiden, som 
inleddes med utdelning af under lixet 1908 förvärf
vade pris och utmärkelsetecken, hvilka denna gång 
voro stitligare och flera än någonsin förut. Utdel
ningen förrättades af kaplen Einar Nerman, 

Följde så gemensam supe hvarefter man bänkade 
sig kring kaffebordet till ell af de angenämaste sam~ 
kvam, som någonsin hållits inom S. A. F. Vår ut~ 
märkta ~mam1l1a l , som icke lämnat nägon möda 
osparad för all bereda si lla gossar en angenäm qväll, 
och som härutinnan förträffligt lyckades, hade fätt 
mäkliga bundsförvandter i vännerna S. O. Svensson 
och Hjalmar Ahlin, hvilka gång på gång med aldrig 
si nande välvilja läto sina granna stämmor ljuda. Vid 
midnatlstid sällade sig till dem Adrian Dahl och 
Ivåran Calte Barcklindl, som genast )drog, en af 
J. Paulus Palm författad bord visa. Adrian Dahl 
skölle den instrumentala afdelningen af aftonens pro~ 
gram med van lig bravur, och ImammaSI och de här 
namngifna vännernas förtjänst - eller fel - var det 
att man hunnit lägga åtskilliga smätimmar bakom sig 
innan amatörerna kunde bekväma sig till alt begifva 
sig på hemvägen och till hvilan. 

Red, 

Medaljreglemente för S. A. f. 
antaget å årsmötet den 30:de Januari 1909. 

Medalj utdelas 

l) Stor medalj: säsom förtjällshlledalj i siJfver eller 
guld, försedd med s. k. murkrona, enligt bestäm
melserna härför i föreningens stadgar. 

2) Stor medalj: vid föreningens årliga mästerskaps
skjutning i silfver och brons. Mästerskytten och 
de nästa två efter honom i poängtal främsta skyt
tarna erhålla silfvermedalj, de äfriga tre brons
medalj. 

3) Stor medalj: åt vinnaren af Stockholms Ama!ör
förenings idroltshorn och den efter honOlTl när~ 
mast i poängtal silfvermedalj samt de två därpå 
följande bronsmedalj. 

4) Liten medalj: vid föreningens statsprisskjutning i 
silfver och brons för uppnådda poängtal enligt 
styrelsens bestämmelser jämte stalspris. 

5) Vid föreningens ordinarie hösttäflingar i allmän 
idrott utdelas säsom pris i hvarje idrottsgren me
daljer till antal högst motsvarande en för hvarje 
påbörjadt [O-tal täflande. Härtill må användas 
stor och liten silfvermedalj, samt stor och liten 
bronsmedalj, och tillkommer det styrelsen alt be
stämma de minimiresulfat, som böra vara upp
nådda för erhållande af en hvar af dessa medal
jer, sälunda: Stora silfvermedaljer utdelas endast 

6) 

7) 

S) 

till l :sta man, såvida fordringarne för silfvenne
dalj uppnätts. Liten silfvermedalj utdelas till 2:dra 
man, såvida fordringarne för silfvermedalj upp
nåtts. Stor bronsmedalj utdelas till l:sta man, 
såvida han ej fullgjort villkoren för si lfvermeda lj, 
men fullgjort villkoren för bronsmedalj, till 2:dra 
lI1au, såvida han ej fullgjort villkoren för silfver
medalj, men fullgjort villkoren för bronsmedalj, 
till 3:je man, sävida han fuilgjort villkoren för 
bronsmedalj. Lilla bronsmedaljen utdelas till 4:de 
man, såvida han Fullgjort villkoren rör bronsme
dalj samt till därpä följande enligt ofvanslående 
bestämmelse. 
Slor medalj; såsom seriemeda!j för skarpskjutning 
i brons eller silfver samt liten medalj i gu ld en-
ligt af styrelsen antagna fordringar och bestäm
melser. 
Stor medalj; såsom villkorsmedalj för uppnådt 
resultat i idrott i brons eller silfver. Fordring-
arna bestämmas af styrelsen, och kan medalj af 
samma slag frän och med år 1907 af samma per
son blott en gång eröfras i hvarje idrottsgren. 
Den, som uppfyller fordringarne för silfvermedalj, 
må, därest han så önskar, kunna erhålla sådan 
utan att förut innehafva bronsmedalj men har då 
förlorat sin rält att förvärfva den sistnämnda. Så
som aflagdt prof för villkorsmedalj anses hvarje 
resultat, uppnådt vid af föreningen utsatta tränings
täflingar eller vid af föreningens idrotiskommittc 
anordnadt prof för R.iksförbundets idrottsmärke. 
J öfrigt skall den, som åstundar afiägga prof för 
vill korsmedalj, minst en vecka i förväg för idrotts
kommitten göra anmälan härom, och därvid upp
gifva tid och plats för profvets afIäggande samt 
minst tvä I?ersoner, hvilka skola närvara i egen
skap af kontrollanter. Därest idroltskommitten ej 
godkänner kontrollanterna, må profvet äga rUlll, 
och skall vid detsamma föras protokoll, som, un
dertecknad! af kontrollanterna, insändes till idrotts
kommitten. I stället för kontrollant, som icke 
godkännes, äger idroltskommitlen utse dylik. 
Föreningens juniorsmedalj präglas endast i brons 
och utdelas åt juniorer för uppnådt resultat i idrott 
enligt fordringar, som best.'immas af styrelsen, och 
gälla för juniorsmedaljen i tillämpliga delar, hvad 
som är föreskrifvet för villkorsmedaljer. 

J\'\ i n ia tyrmedaljer. 

Innehafvare af föreningens stora medalj (fölijänst-, 
mästerskaps-, serie-, villkors-,) eller af den mindre me
daljen i guld, ma till kr. 5: - få begagna sig af före
ningen tillhörig stans för prägling af miniatyrm edalj. 

I stället för respektive större medaljer må ~dan 
bäras i band af föreskrifven färg eller utan band på 
spång i förening 1I1ed annan medalj etler märke. 
Prägling af miniatyrmedaljer ombesörjes af intendenten. 

Vid af föreningen anordnade inbjudnings- eller 
andra extra täflingar tillkommer det styrelsen att vidare 
bestämma om medaljer. 

Å medal jer, förvärfvade före 1908, må banden, 0111 

så önskas, ändras i enlighet med föreskrifterna i detta 
reglemente. 

Band. 

Medaljbanden skola vara: 
a) Förtjänstmedalj bäres i båda rärgern:t. 
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HOFJUVELERARE 1 J,kob!torg 

K ANDERSON 
16.6,,1,1 Hdolhtorg 

• Priskurant gratis I 

b) Prismedalj för skytte, två ränder, midtelfält blätt 
med 2 hvita ränder; 
c) Villkorsmedalj för .skytte, ll1idtelfält_blå med breda 
hvita kanter; 
d) Prismedatj för idrott, 2 ränder, midtelfält hvitt 
med 2 hvila ränder; 
e) Villkorsmedalj för idrott, hvitt fält med breda blå 
kanter. 

Afgiflerna för seriemedalj bor1falla. 

Stockholms Landstormsbelälslörening. 
(Ur SI'ensk Skyttetidskrift). 

Som det torde vara bekant för de flesta af våra 
läsare, pågår för närvarande på många håll i vårt land 
arbetet med organiserandet af landstormen, en sak SOI11 

sorgligt nog varit försummad ända lill den allra sista 
tiden. Delta organisationsarbete består tills vidare i 
uttagande af befäl för landstormen och i anordnande 
af frivilliga undervisningskurser för della befäl. Vi hafva 
upprepade gånger omnämnt, at! sådana landstorms
befälskurser hi1l1its än här och än däri vi harva arven 
meddelat, alt litet hvarstädes bildats , Iandstormsbefäls
röreningar». Dessa föreningar hafva bildats i ända
mål alt genom anordnande af föredrag i militära äm
nen, genom krigsspel, fältskjutningar och andra lik
nande öfningar vidmakthi1l1a och ytterligare förkofra 
landstormsbefälels militära utbildning. Att detta är 
väl behöfligt, inses utan vida.re af hvar och en, ty 
det kan väl icke förnekas, alt det är omöjligt at! på 
10 dagar (den tid som plägar anslås för genomgående 
af en landstormsbefälskurs) kunna utbildas till pluton
chef, ännu mindre till kompanichef. 

I denna riktning arbetar äfven Stockholms Land
stormsbefälsföreni ng, som vi förut omnämn!. 

Sedan denna förening. hvilken nu räknar omkring 
I SO medlemmar, på hösten hunnit komma öfver de 
oundvikliga organisationssvärigheter, som lIppstä för 
en nybildad förening, har dess allvarliga arbete bör
jats under, som det synes, de gynsa!11Jllaste auspicier, 
ty ledningen synes vara energisk, och medlemmarnas 
intresse är stort. När vi här nedan redogöra för detta 
arbete, sker delta i förhoppning, all det möjligen kan 
vara till gagn för andra liknande föreningar, som må
hända ännu ej kommit så långt. 

Första lifslecknet gaf Stockholms Llndstormsbefäls
förening ifrån sig. dä genom dess förmedling tillstånd 
utverkades för dem af dess medlemmar, som så öns
kade, alt som äskådare följa repetitionsöfningarna vid 
Svea lifgarde förliden höst. Häraf begagnade sig ett 
antal af föreningens medlemmar, och när sista skedet 
af öfningarna, nämligen IV. armHördelningens treda
gars-manöver vid Södertälje, stundade, ombesörjde 
föreningen at! 12 af dess medlemmar fingo som en 
extra tropp på Svea lifgardes 8. kompani deltaga i 
denna manöver. Dessa 12 medförde egna mauser
gevär, buro sin egen packning, deltogo i alla kompa
niets marscher, strider oclt andra besvärligheter eller 
nöjen, hur man nu tar det, och åto samma mat som 
manskapet (mot kontant ersättni ng till K. .M:t och kro-

nan förstås!)* R.edan ett par föregående år hade en 
dellandstormsbefäl, men då endast som åskådare, följt 
de årens stora fältljänstöfningar. Vid dessa tillfällen 
koncentrerades deltagarnas intresse hufvudsakligen på 
trupprörelserna i stort, hvilket lIog är intressantare 
och roligare än alt sälta sig in i alla detaljerna vid 
ett mindre truppförband. Men personer, som skola 
utbi ldas till kompani- och plutonchefer i landstormen, 
hafva otvifvelaktigt mycket större nylla af att under 
hela öfningen följa ett visst kompani och dela Ijuft 
och ledt med detsamma. 

Nu komma vi till föreningens albetsplan för vin 
tern. Denna omfattar omväxlande krigsspet, föredrag 
och föreläsningar j militära ämnen. Alla torsdags
aftnar under vintern äro anslagna till detta arbete, dock 
med ett uppehåll öfver jul och nyår. 

Den 10 december höll major Weidenhielm vid Svea 
Ufgarde et! intressant föredrag om Magnus Stenbocks 
fälttåg i Skåne 1709-10 och om samtidiga försök alt 
använda landstorm för krigstjänst. 

Den 17 december var anslagen till krigsspel, när
mare bestämdt marschbevakning. 

Här nedan följer programmet för 1909. 
Jan. 14. Krigsspel: stående bevakning. 

» 21. FöredrogsafIon. 
» 28. Genomgdng af exercisreglerncnld för infull-

teriet af 1904. 
Febr. 4. Krigsspel: försvarsställnings förberedande 

m. m. (befästningsanordningar, afståndsbe
räkning, spaning, m. m.) 

» Il. Krigsspel: marsch bevakning med öfvergång 
till s~ende bevakn ing och försvarsställnings 
inredande. 

» l S. Föredragsafton. 
, 25. Krigsspel: anfallet. 

Mars 4. Genomgång af ~ /l1struktioll för il/flllllerief$ 
fältbefästningar , m. m. 

» J 1. Krigsspel: framryckning och anfall mot 
förberedd försvarsställning. 

» 1 s. Krigsspel: försvarsställning med reträtt därur 
till upptagsställning. 

_ 24. FöredrogsafIon. 
April l. Föredmgsvis genomgång af I ii/la kriget . 

och speciella uppdrag rör landstormen. 
, 7. Krigsspel: exempel ur , lilla kriget , . 

15. Krigsspel: förläggning, lokalförsvar m. 111. 

» 22. Krigsspel: försvarstrid i förberedd ställning 
med öfvergång till offensiven, 

» 29. Föredragsajtoll. 
j\Jlaj 6. Armens och flottans samverkan vid Iwjvud-

stadens förs~'ar; föredragsvis. 
13. Krigsspel: dubbelsidigt. 

• 
förutom ofvanstående öfningar 111. m. å rumlJlet 

komma föreningens medlemmar alt beredas tillfälle få 
följa gamison.sregcmentenas vintero/flingar (~åväl som 
åskådare som eventuellt i trupp). 

Särskilda fäftöftlillgar (d. v. s. utan trupp) komma 
alt anordnas, om tillräckligt antal deltagare anmäla sig. 

Fältskjutning i trupp anordnas eventuellt. 

• 

• Detta meddelas för att Inte st~tsrevlsorerna skota kU!lLl~ görn 
någon ~mn~rkning, Ifalt n~gon ~f dem hänrlelsevls sImIte få r~S.1 
Ilet h~ r! 
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Som af of\'anSI~ende redogörelse synes, fattar Stock
holms Landstormsbefälsförening sin uppgift synnerli
gen allvarligt, och intresset för denna uppgirt är också 
bland dess medlemmar synnerligen varmt. 

Del är dock en sak som fallas föreningen, och del 
är pengar. Detla, SOm år nervus rerum i hvarje arbe
tande förening, behOfver Stockholms Landstormsbefäls
rörening lika väl som alla andra, men då medlemsaf
gifierna måste hAlJas låga (3 kr. om äret) för alt ärven 
de mindre bemedlade fosterlandsvännerna skola kunna 
gå in i densamma, måste rören ingen söka sin ekono
miska grund i ell stort medlemsantal, både aktiva och 
passiva. Som aktiv medlem antages hvar och en som 
är utlagen till landstormsbefäl, hvarje svensk officer 
eller underofficer; som passiv medlem anlages hvarje 
väl frejdad svensk medborgare. Gå därför in i Stock
holms Landstormsbefälsförening och bidrag med dina 
tre kronor att jämna vägen för dc frivilliga krafter, 
som på lediga stunder arbeta för det stora målet: 
Fosterlandets frihet och forsl'ar! 

Boa. 

föreningens första fältskjutning 
under året. 

Söndagen den 3 1 januari försiggick S. A. F:s försla 
fältskjutning under 1909, densamma anordnad af 
Stockholms Skylleförbund å den välkända terrängen 
garnisonstruppernas öfningsfält vid järfva. Samtidigt 
utkämp.1des första omgången af de olika skylteföre
ning:trnes inbördes Uf1an om Skytleförbundets van
dringspris. 

Vid Ofver-Järfva gård, där samling skedde, ut
gåfvos af ledaren fanjunkaren F. franzon bestämmel
serna för fältskjutni ngen . l sammansättningen af de 
olika grupperna vid tAflingen om vandringspriset hade 
vidtagits den förändri ngen, alt i grupperna på 10 
man uttogos cn man ur hvar och en af de 10 före
ningarnc, hvilka vid lo ttdragningen erhfillit högsta 
nummer. Dessa tio utgjorde patrullen 11:0 1. De 
som erhållit näst högsta nummcr utgjorde patrull 
N:o 2 o. s. v. Bland återståendc föreningar gjordes 
urval på samma sält. Den försla iiomannapatrullen 
Iltryckte strax före kl. 10 f. m. under ledarens befäl, 
och kl. 10 började elden. Skjutningen försvårades 
rät! betydligt af ett ganska försvarligt yrväder, som 
med endast ett kort uppehåll vid middagstiden salte 
skytlarnes trärfsäkerhet och förmåga alt rätt bedöma 
afstånden på hbda prof. Skjutstationerna voro tre 
till antalet, och vid de två första hade skyttarne alt 
!"rå till anfall, vid den tredje alt föra försvarsstrid. 
Vid försla stationen voro målen dels "~-figurer p.'i 
ISO mtrs afstånd, dels krypande helfigurer på 150 
mtr. Vid andra stationen utgjordes målen af kry
pande helfigurer på 150 meter och vid den tredje 
och sista dels helfigurcr, dels halffigurer på 410 mir. 
Skjuttiden \'ar vid samtliga stationerna skarpt begrän
sad. Skjutningarna voro afsl lllade kl. 2 c. m. I be
traktande af det mindre gYllsamma vädret måste re
sultatet af skjutni ngen anses mycket godt. De båda 
förnämsta prisen eröfrades af . amatörer., i det C. 
Reutersköld blef förste man med 68 poäng och H. 
fri man med 66 poäng lade beslag på andra platsen. 
Utom dessa t\'~ IIppnAdde hrr Stig Rälamb, R. Löf· 

man, Gid. Ericsson och f . Fagrell poängtal, Som 
utgöra kompetensprof för täfling om skytteförbundets 
n yinsti ftade fäl tskj Il tni ngsmeda I j. 

l gruppskjutningen om Stockholms skytleförbunds 
vandringspris blef resuHatet följande: 
Svea LifgardL'S und. ofr. skylleföreni ng ... 268 poäng 
Ostermalms skyUeförening ..................... 263 » 
Stockholms skarpskytteförening .............. 257 , 
Kungsholms skyttegille ............ .... .. .. .... .. 253 » 
Svea Artilleriregementes skytteförening ... 252 , 
Stockholms centralskytteförening ..... ....... 241 » 
Ufgardets till häst skytteförening ...... .... 226 , 
Stockholms Amatörjoren/ng .. .... 225 » 
Katarina skytteförening ... ... ....... .. 218 . 
Skolungdomens i Stockholm skyttefö ren ing 21 4 ~ 
Södermahn- Liljeholmens skyttefören ing . 204 , 
Svea lifgardes officerares skytteförening ... 200 , 
Svea Ingeniörskårs skytteförening ..... 198 , 
Göta Lifgardes off. skytleförelling ....... ..... 179 , 

l S. A. f:s enskitda täflan fördelades priserna som 
följer: 

1 :sta pris C. Reuterskiöld 68 poäng 
2:dra • H. fri man .................. . 66 • 
3:dje S. Rålamb ..... . 60 • 
4:dje • R. Löfman ................. . 60 • 
5:de ~ G. Ericsson ................... . 56 • 
6:te , T. Jansson ............... . 54 • 
Början var god! Låten fortsättningen blifva än 

bättre, amatörer! 
A. H. 

Mottagningsparaden för d:r Sven Hedin. 

Bland de skytte- och idrottsföreningar, hvilka sön
dagen den 17:de januari uppmarscherade å Norra 
Blasieholmshanmens område, var äfven S. A. f., som 
kring sin fa na lyckats sam la ett femtiot .... .! medlem mar, en 
del iförda fö reningens uniform, andra föredragand e 
att vara , civila • . 

Den hyllning, som här egnades vår hemvändande 
rykt;'are forskni ngsresande, var utan tvirvel den hjärt
ligaste och Illest storartade som sedan C. A. Norden
skiölds hemkomst frän polarhafvet egnats enskild 
svensk man. 

Han hade gjort sitt land heder så som få, därför 
hedrades han äfven så som det blifvit ingen ann an 
TlU lefvande svensk beskärd!. 

Red. 

t 
Oscar och Erik Printzsköld. 

Under det sistförflutna årets sista dag beröfvades 
S. A. F. genom döden på en gä ng tvänne af sina 
medlemmar, bröderna Oscar och Erik Printzsköld, 
hvilka under en skidtur å det Jämtländska högfjället, 
öfverraskade af en snöstorm, dukade under för an
strängningarne och kölden. Vi beklaga djupt våra 
unga kammters bortgång och önska frid öfver deras 
m;l1ne. 
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Till deras jordfästning, som ägde rum i jakobs 
kyrka onsdagen den 6 januari, och som bier en säll
spordt gripande sorgehögtid, hade S. A. f. sänd! 
sin florbehängda fana med en hedersvakt af sex si na 
medlemmar. 

Red. 

Rotfasthet. 

Tro aldrig den, som tror sig s.~ stark, 
Att sitt folk ej mer han beh3fver, 
Som tror han kan lefva pä egen mark, 

Utanför folket och öfver. 

Som främmande står för hvad folket gör, 
Hvad det lider och tänker och dröm mer, 
Om blott han får fred och stå utanför 
Och skapa verk man berömmer. 

Oe narrar, som sådana tankar haft 
skola nog till sist få den läxa, 
Att blod är en alldeles särskild saft 
Och all mark behöfs för all växa. 

Det folk, som dig födde, det år den grun<l , 
Där ciu främst skall söka dig fäste, 
Den enda grund, där du växer sund 
Och blir, som du kunnat, den bäste. 

Du kan icke ställa dig utom ditt folk 
Som en ensam med dess miljoner. 
Du behöfver dess språk som din tankes tolk, 
Du behöfver dess säng och dess toner. 

Du behöfver älska dess framtids dag 
Och känna dess band af min nen, 
Du behöfver fö rni mma dess hjärtas slag 
Som en puls genom alla si nnen. 

Du har inte makt aU dikta dig fram 
Till det högsta, som lifvet kan bJifva, 
Om inte du närs af d in egen stalll 
Och något den åter kan gifva. 

Gynna tidningens .... --

Du har inte räll alt regla dill dörr, 
När llitt folk ståit opp för aH strida 
En stor befrielsens kamp, som förr : 
Din plats är vid kämparnes sida! 

D" måste gå lIIed dem hand i hand , 

D" måste bindas af slammens band, 

D" mäste ha rot i dill eget land. 

Ol/stav 

• 
Arsboken. 

Cassel. 

Dd ariJetet med utgifl'lmdet af S. A. F:s drsbok 

IIll med all kraft /uJfIlmer att bedrifvas, vilja fll/der

lee/made Itänned rikta en flppmaning till fÖl'(!ningells 

medlemmar, att genom insändande af bidrag i form 

af liimpliga uppsatser, fotografier, ftstminl/tl/ m. m., 
underlätta ~'drl arbete samt bidraga till atl dl drsbo

ktn gifta ett oml'äxlande oclt I'ördigt innelIdII. Vi 

hysa den lifliga tarhoppningen, att intresset för f0l'(!

I/ingens egen publikation md vara tillräckligt stort far 

att kOli/lila Iller än en ~ amator», att hörsamma del/Ila 

wIr uppmaning, tillkommen i jorem;lgens eget intresse. 

Tidell är emellerlid knapp, och skyndsamhet dörjar 

af nöden. Bidrag säl/des till Herr A. Hall/I/qvisl, 

Norrlullsgatan 35 och ell/ofse vi sddana i riklig mängd 

linder den allra närmaste tiden. 

Årsbokskomittell. 

R ä tt e l s e. 

sistförflutna årels sista nummer af Medlemsbladet 
hafva insmugit sig några tryckfel som härmed rältas. 
I artikeln I Ett anmärkningsvärd! uppslag o. s. v.,, 
som undertecknats A. V. i stället för A H., står på 
andra spaltens 27:de rad nedifrån räknad! . försvars
krigeh, skall vara . försvarskrafh . I . Insiindh 
andra raden uppifrån stär ~ Stort " skall vara ,Start. _ 

R.ed. 

Annonsörer 
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F(j~ENINaENS STY~ELSE 1909. 
Ordförande: K.aptenen Friherre Stig Rå/amb, 

Riddaregallln 43, A. T. /04 82. 
II. Ordförande: Ingeniör Edc Ruden, 

Storgatan 56, A. T. 18834, R. T. 4087. 

Sekreterare: e. Q. Hojro/Jsnofarien Gasta f Balvie, 
Kungsgatan 28, A. T. 15464. 

Kassaförvaltare: Tandläkare earl Sandberg, 
Birger jarlsgatan 22, A. T. 10175 

Illlcndm/: I(ÖPlnflll Per Langbolg, 
Birger j arlsgatan 5, A. 1. 78/. 
Riks 8075. 

Skjulcllej: Notarie S. SI/el/sort, 
J-/andh'crkaregalon 88, A. T. K3 39 

Idrottschef: Ingeniör J. A. Llllldegrm, 
OreJlurcgafolt 22, A . T. 6807. 

Klubbmästare : Direktör Oscar Orundål, 
Hum/egårdsgalon /2, A. T. 6262. 

Styrelseledamot: Köpman Alfr. Hamnqvisl, 
Norrlu/lsgatan 35, A. T. 18061. 

SKJUTKOMMITTEN. 
Skjulcflq: Notade S. SlIensofl, 

II. Skjulchr/: Res. löjtnant Oro! Reichenberg, 
Brahegalan 30, Riks 43 53. 

Kommitlinssekr: Kassör EmiL Hagström, 
Kungsgatan 42, A . T. Kh. ISO. 

Kommilttfmedl.: Banktjönsteman E. E. Reuterskiöli/, 
Observatoriegatan 6, A. T. Vasa 1015. 

, Banktjänsteman Folke Fagrr:lJ, 
ValJingatan 19, A. T. 20687. 
Riks 11065. 

ID~OTTSKOMMITTiN. 
ltlrotlscllef: 
II. Idroltschef: 

Ingelliör j. A. Lundegren, 
Kontorschef Ounnar Malmqllist, 
Pipersga/an I, A. T. Klwgsft. 769. 

Kommiltltzs sekr: Redaktör J. Paulus PaLm, 
Klam Norra Kyrkogala 7 A. T. 8814. 
Riks 12220. 

Kommiltlmedl: Notarie Robert Ahlin, 
Bergsgatan 13, A. T. Kil . 510. 

., Kontorist Erik Bergström, 
NorrluJlsgatan IS, A. T. Vasa 1311. 

KLUBBKOMMITTEN. 
Klubbmästare: Direktör Oscar Orunden. 
II. Klubbmästare: Premieraktör AxeL HllftffUln. 
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Linnfgatan 34, A. T. 194 50. 
• Mlzsiker Adrwn Dah/, 

Banergatan 21. 

Svea Svenson 
JUVELERARE == 

MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 

Till SI Al F:s medlemmar! 
Under innevarande år öppnas i Stockholm den 

rärsta Allmiiml4 svenska utställningen för kons/handl· 
I'f:rk ocll konstindustri. 

Det har lyckats oss, att för S. A. f: s medlem
mar utverka en rabatt af 25 procent å priset för 
abonnementskort till denna utställning, förutsatt att 
abonnemenl å minst 100 dylika kort tecknas af för
eningsmed lemmar. Priset d korlen skulle sdlul/da 
bli/va kr. 9 pr si. 

Anteckningslista för abonnement fi nnes utlagd 
hos herr I. Langborg, Birger Jarlsgatan 5, och bör 
teckningen vara afslutad vid utgången ar nästinstun 
dande Mars månad. 

Abonnementskorten gälla [ör hela den tid ut
ställningen hälles öppen eller fr. o. m. den 4:de Juni 
t. o. m. den 15:de September. 

Red. 

N attlig orienteringslöpning. 
Urdagen dcn 13 Mars afhålles nattlig oriente

ringslöpning. Samling vid Centralslatlonen kl. precis 
8 pd af/onell. Banan blir omkr. 10 kilometer. Ingen 
insats. Löpn ingen sker antingen till fots eller med 
skidor. Vid prisfördelningen räknas säväl fotlöpare 
som skidlöpare i samma klass. 

På ofta rörekommen anled ning uppmanas hrr 
amatörer, alt ovillkorligell till nolarien S. Svensson 
meddela all/byten af adress. Vi kunna i annat fall 
icke ansvara för all Medlemsbladet och årsboken 
komma medlemmarna tillhanda, och fritaga oss frän 
allt ansvar i berörda hänseende, om vår uppmaning 
icke hörsammas. Red. 

Som redaktionssekreterare Medlemsbladet har 
inträdt hr J. P. Palm. 

Red. 

Erlöggelt snarasl medlemsafgiftell till foreningens 
kasSflförvallare. 

Red. 

Plånboksinlägge!. 
Då programmet för det frivilliga skylteväsendet än

nu ej kommit föreningen till handa, har programmet 
(plänboksinlägget) för föreningens öfningar under inne· 
varande :'Ir icke kunnat tillställas medlemmarne, men 
kommer detsamma att utsändas j slutet af Mars mänad. 

N
YASTE. MODERNASTE o. STÖRSTA URYAL 

GULD. SILFVER o. NYSILFVER. 

Riks Tel. 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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fältskjutning 
anordnas söndagen den 14 mars å Hammarby ägor. 
Samling kl. 10 f. m. å stora landsvägen till Södra 
begrafningsplatsen (vid afväge.n till Katarina skytte
fören ings skjutbana). Samtidigt med fältskjutningen 
försiggår extra täflingsskjutning med gevär och re
volver: 

Ammunition: För fältskju tning med gevär 30 
patroner, för insalsskjutning med gevlir 20 d:o, för 
revolverskjutning 25 d:o medföres af dellagarne i 
skjutningarna. 

Insats ti ll ' hvar och en af täflingarna kr. I: 50. 
Som forsta pris i fältskjutningen med gevär 111-

gdr ett mausergevär. 
Dessutom kommer för förs!a gängen all IItde/as 

pris för fältmässigt uppträdande vid fäLtskjll/ningen. 
SkjutkolII iltfll. 

Grosshandlare S. Stendahls pris : Gross
handlare Sten Stendahl har i likhet med föregående 
~r välvilligt öfverlämnal ell mausergevär, att utgå som 
pris i I:a skjutklassen, till den skytt som i 5 preci· 
sionsserier i följd uppnått högsta pointlalet under äret. 

Nya medlemmar. 
Akti~'a: 

Grosshandlaren Fredrik Carlsson, Drottningg. 53. 
Ingeniören Sv. L:son Depken, Danderydsg. JO. 
Jur. stud. Erik H. Hellsten, Tegnergatan 35. 
Und. löjtnant N. E. » • » 
Konlorsbilrädel Max Emil Rson Hoffman j Torsg. 35. 
Fabrikören Claes Hullberg, Humlegårdsg. I ~, 
Köpmannen Carl Leidesdorff, Storkyrkobrinken 6. 
Kontoristen Nils T. Laurent Johansson, Pipersg.6. 
Jur. stud. Erik Albert Odelberg, Nybrog. 9. 
Direktören W. Sunden-Gullberg, Regeringsg. 61. 
Fil. s tud . Joseph Natanael Pettersson, Kaptensg. 11. 
Ingeniören August Wiberg, Dju rsholm. 

) I. H. Elof Östbom, Dufbo, Sundbyberg 

Till bilden ä första sidan. 
Som text till bilden ä första sidan afIrycka vi en 

del af en skrifvelse, som ingått till en föreningsmedlem, 
och af denne med brefskrifvarens goda minne stäl1ls 
till redaktionens förfogande. 

Alexandria den 3 Dec. 1908. 
Rlle Porle Roselle 36. 

-----
Årligen afhälles här tvenne större kapprodder. 

Den förra eger nlrn i Juni och anordnas af Egypti
ska l~ternationella Roddförbundet, den senare eger 
rum I September på föranstaltande af Khedivliga 
Yachtklubben och omfattar endast seniorlopp samt 
kallas äfven .Egyptiska rnästerskapställingar •. 

Den 27:de September gick denna senare rodd 
af stapeln, och undertecknad hade djerrheten göra sin 
första start med seniorerna. En af medtäflarne, en 

fransman L. forzinetti, hade ett stort rykte som 
roddare och hade ett femtiotal segrar förut, bland 
annat ,Medelhafsmästerskapeh för två år sedan. Jag 
visste, all han ej var väl tränad men trodde mina 
chanser det oaktadt vara mycket små, i synnerhet som 
en italienare af si n klubb allmänt tippades som segrare. 
Resultatet. blef ~ock, till min och mångas förväning, 
ett annat I det Jag lyckades vinna med Slit längder 
öfver fransmannen och med italienaren ännu en half 
bålIängd akterÖfver. Sådant skulle resultatet aldrig 
kunnat bJifva om det ej varit så hård! väder med 
svår sjö, som duschade öfver betydligt. Banan var 
IS25 meter och gjorde på ett ställe en vinkel af 
120 °. l början af rodden låg vinden p! sidan men 
efter kröken rält e~lot. Tid blef ej tagen emedan 
startu ret rll.kade stanna strax före starten och något 
an nal ej fanns till hands. 

Ledsamt nog var det ej S. A. F. som fick äran 
utan gick denna till Tyskland .• ) , 

Arven i simning emellan roddklubbarlle - lag
kappsimning på 360 yards med 6 man - hafva »vi 
tyskar. vunnit. Jag var dock den svagaste i vårt lag, 
hvarför jag icke kan räkna denna seger mig ti11 be
römmelse. 
-- - -----------

Med mänga, hjertliga helsningar till S. A. F. 
Malcolm R. Hamillol/. 

Vi bringa vår sympatiske och duktige förenings
medlem värt ~jertliga lack för förestående trefliga 
meddelande. Aran af hans segrar må hafva gått till 
Tyskland men segern vanns dock af svensk man och 
S. A. Fare och derför har den gladt oss! Red. 

, 
Från Arsmötet 1909. 

Sedan Amatörerna, efter intagen souper, på sedvan
ligt sätt bänkat sig kring längbordet, föredrog allas vår 
vän Calle Barcklind på sitt kända och medryckande 
sätt nedanstll.ende, af vår värderade fast tyvärr något 
för nyktre och rödskäggige medlem redaktören och 
nidskrifvaren m. m. Palm författade, ogudaktiga men 
på sina ställen rätt skämtsamma 

Bordvisa 
af • Halm eller Psalm eller Palm eller något annat 
i den vägen . - fersläru t 

Melodi: Bättre mans barn, ferståru. 
Lördagens kväll ferståru 
Ha vi vår .skrälh , 
festlig och glad • 
Glädjen i tak. • 
Idrottslig! knog • 
På fä lt och i skog • 
Lönas med tal ) 
Och cups oth pokal • 

oclt Stl lile punsdt och whisky ejler behag ferstdrttr· 

. ) .Spat~ . dt'11 segerrika b&ten ir byggd hos W. Reitig 
i StrIlIan, är 8 met. läng och 32 em. bred. 

• • ) De med kursiv ulm~fkta raderna talas. 

ERICSSON 8t KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters Fasad-Stenarbeten. 
Specialite: Röd och grå Sandsten. 
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En Amatör - rersl~ru 
Visa jag gör • 
För årets lopp .. 
Om sky tie och hopp ~ 
Om min revy J 

Framkallar gny, .. 
Jag mina ben .. 
Sätter i sken .. 

PalmefIs bm jerslåm. 

Anders de Wahl f('rst~nl 
Är inte skral, .. 
Spelar <Ir:unalik, ~ 
Med god komik .. 
Ar landstormen, tjo! 
Lär han sig dö, • 
Dör sell så snäll • 
I-Ivarannan kväll. 

Drama/isld jersfflm . 

I-Jagströrn bIer vild, ferst.~ru 
Tog ifrån Mild .. 
(Mes! med silt pmt) » 
Horn och schabrak. • 
Men mästerskytt • 
Bld han, jo pytt! • 
'l En riannes ka r. .. 
Segern hembar. " 

Eriksson som krigar till "äst pd dmgonema fcrsttlm. 

Och ska' vi slåss fer.ltåru 
Ja då gu nöls, " 
Dl blir det malle , 
Af Sandbergs Kalle. • 
Och norrmannen, dom . 
Klappar han om, .. 
5;1 hela ra'n » 
Skubbar som f-n. 

Skubbar för Kalle Sandberg fcrståm. 

Hessler han fick ferslåru 
Af Kaisern en klick » 

Och med besvär » 
En af Fal liers. 
T og sen med köld » 
Damernas sköld • 
Och för s itt hyss » 

fi ck han en kyss • 

ja af sill fm Justdm. 

La.ngborgens Pelle ferståru 
Står på ett ställe • 
Lik en staty • 
Midt i allt gny. • 
Rör han på ben • 
Går allt i sken, • 
Om alla gubbar • 
Pelle han skubbar • 

Sicken en lusan till att sk/lbba ferståru. 

Alfred Hamnqvist fersl!tru 
lian är förvisst , 
En bussig grabb, • 
En grabb med fl abb, » 

Som sj unger nt • 
ViSlln till slu t 
Och n.lr s itt mål , 
Men så säjer han skål! • 

jo, drn dll, hall kall siiga skäl, !tall, frrslr;fIf. 

Sven Svensson Sven ferstiiru 
Spande lIled kliil1l • 
Sina smil ben • 
Och gick i sken. 
Tog s.; en n ubbe, • 
Hall1nqvislens gubbe • 
I~ick han p3 köpet • 
För schået och stöket , 

S"f!IlSS0Il, jo del iir aflt ell jäkla sebåre fcrstliru. 9 

Niir landstormen drog ferstånl 
I snön fram med kn og ' 
I-Iördes cn bön 
Djupt ned i snön: ., 
Ilit med en sna pps • 
l rödaste nafs • 
Det var för . Giddes ' t 

Ben inle iddes , 
K/ara_ skij"flIl, , Qiddr.s . skij"a ferstlim. 

För f. Fagreil, ferståru 
Aktarej för sm511 • 
Skölden som pris • 
l3Ier läcker spis. • 
Ni ungherrar som -
Tomhilndta kom • 
Tag punsch och vin ~ 

50111 medicin » 
Jo, del är allt ell sabla jin medicin jerslåru. 

Tog se n ett kvinns ferståru 
Ett kvinns som du minns. • 
Om du är blyg • 
51 uti smyg • 
Du ju kan ffi • 
Pr telefon trå • 
Din älskades ja • 
Så 5.1blig t bra. • 

jo, det I'ar mig nllt el/ blyg älskare j erslåru. 

Lundegrens Jolm fer~lflru 
Väger en lon » 
Och våran , 1IIaml11a_ • 
Precis det samma. • 
Snart ett rekord • 
Oår öfver bord • 
Då vårn gubba' , 
Börja alt skubba. , 

Jo, det blir allt en syn jör gudama alt se dom diir 
bdda tjocka kollyll skubba på cementelI lerstårll. 

Wahlstedt och Nerman ferstäru 
För båda ber man • 
Som amatör • 
Göra honnör. • 
Först då ett glas • 
för v!t ran . bas . ~ 

Och sen för Wahls!ed! » 
Ta vi en skvätt • 

Men I'i ta allt efl rejäl klul/k, jor de lta mill själ 
varit ett par bussiga gubbar ferståru. 
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HOFJUVELERARE 1 Jakob!lorg 

K ANDERSON 16 Uu!lal 8dolll torg 
• Pnskurant gratis! 

Bast kring en bål ferståru 
Skämtet man tål • 
U llen och luden .. 
Jag gell på huden, » 
Ber och personligt 
En hvar personligt • 
Vie! amalörbål , 
f å säja skm • 

In, hej I)(l fr gubbar .! Eli boltrll IIpp lor AlI/aMr
forrningrn, f/·rstt1m . 

En nattstridsöfning med 
Oottlandsskyttar. 

Undertecknad har frAn nera. håll bli fvit ombedd 
att i r.lgot skytterörelsens organ lämna en redogörelse 
ärver den stridsöfn ing med friviltiga skyttar frän GolI
lands sky u erårbund, hvilken ägde rum i trakten af 
Visby natten mellan den ZO och ::I t sisUidne juni. 
Jag \'ill härmed ti1lmötesgl denna. begäran, desto hältre 
som jag fornummit den önskan uttalad, ntt skyllarne 
på sJ. sätt kunde få en repetition tlf det lilla .krigeh. 

Länge hade jag närt den tanken att i samba nd 
med en fältskju tning med sknrp ammunition göra ett 
försök med alt anordna en stridsöfning med lös ammu
nition med skyuarne. Att iden af dessa skulle om· 
fllllas med linigt inlresse, hade jag gjort mig förvissad 
om; endast den för arbetet minst brAdskallde tiden 
kunde viiijas, på sa mma gäng som väderleken blefve 
gynnsam. Den i dessa arseenden lämpligaste tidpunk
ten trodde jag mig finna i nägon af dagarna närmast 
rore midsommar. fältskjutningen om stalspris, hvil· 
ken borde äga rum della är under sommartiden med 
mellersta Gottlands skytterdreningar, beslöts sAlunda af 
skytteförbundels verkställande utskott skola gå af sta
peln söndagen den 21 juni i samband med en strids· 
öfning natten mellan den 20 och ~ I med skyttar frän 
hela Gottlllnd. Deltagarne uppmanas aH sa mtliga med
fö ra gevär, .torrskaffn ing.. for natten, varma kläder 
och lämpliga marschskodon samt - godt humör. Lös 
ammunition, hvilken rekvirerats frln Armerörvaltningen, 
skulle med ,fem skott pr man . af respekti\'c befäl· 
hafvare utdelas vid samlingsplatserna, på sam ma. gAng 
som den skarpa insamlades i afsikt att försäkra sig 
mot misslag vid laddning under nallens timmar. 

Förutsättningen ror öfningen var fö ljande: 
AlJman del: 
En s tyrka A., hvilken den 19 juni landstigil på 

sydöstra GOllland, marscherar längs järnvägen Hemse 
-Visby mot Tingstädc och har den 20 kl. 6 e. m. 
nåu linjen Dalhem-Barlingbo. Ett vänster spanings. 
det8schcment är framsändt mot Visby. 

En styrka B. , hvilken utrustnts i Tingsläde, har 
på e. m. den 20 anträdt marsch söderut oeh kl. 7 e. 
m. samma dag nått linjen Poro-Fale. Ett höger 
spaningsdetaschement är framsändt örver Vestkinde-L. 
Hästnäs mot Visby. 

Slirskild del till ika med . uppgifh meddelades re
spektive beralhafv~re vid samlingsplatserna . 

Som lätt inses, var här meningen, lut skyuarne skulle 
ingA i spaningsdetaschement A bAda sidor. För den 
skull angars i det allmänna programmet för öfningen, 
att norra och ett uppräknad! antal af mellersta GOII
lands skytleroreningar tillhÖr.,nde sky ttar tilldelades 
detaschement frln slyrka B, med samlingsplats vid 
Vestkinde s tation kl. 6,45 e. m., under det all äfriga 
sky lteföreningars skyttar tilldelades detaschement från 
styrka A, hvilket samlnues vid Visby s tation vid efter
middagstägets söderifrån ankomst kl. 7.5 e. m. Slsom 
bertilhafvare för de olika spaningsdetaschementen hade 
välvilligt åtagit sig all tjänstgörn löjtnanten L. Rune
borg och underlöjtnanten H. F.dgardh, och säsom bi · 
trädande beral hade frivilligt anmäl! sig, hos den förre 
fanjunka re C. Dalman, sergeanterna U. Wallin och A. 
J löglnnd, dist.-korpornlerna 8/, Söderberg, 23/3 Levin, 
~/t friberg och 2/! Wallin, korporalernn !3/$ Karlsson, 
33/, Johansson och S/I Karlsson samt v. korporalen 
'/\0 Åberg; hos den senare fanjunknre G. V. Eilertz, 
sergeant J. A. Norrby, dist.-korporalerna u/, Henriks
son, 23/ 6 Svensson, l/ ID Ekström och "~il, Rondahl, 
korporalerna t;/, Nilson , 10/, Albslröm och " / , \\'allin 
snm\ v. korporalen 4/8 Persson. Med sldant befiil, 
alla duktiga militärer och intresserade skynevänner, var 
lätt förutse ett godl resullat nf öfningen och stor be
IAtenhet hos .männen i ledelt. Ibland dessa voro 
mänga kända skytteveteraner sisom ordföranden för 
Guldryse skytteförening landlbruktlren J. I Jakobsson, 
rörutvarande ordföranden ror Tingstiide skYllt'gille för
valtaren A. Hemström , ordråranden rör Fole skyltegille 
iandtbrukaren \V. Smed berg, för Torta skyttegille landt· 
bruknren K. G. Gahnberg m. fl. Meningen var, nU 
de civ ila skyttarne skulle få tillfälle tjänstgöra icke 
blott slsom poster och patrullkarlar utan iifven eisom 
befälhafvare för mindre aflösningar och olika slag af 
patruller, hvnrvid en del befäl ~kulle medJölja för alt 
lämna räd och anvisningar, där så önskades och be
höfdes. 

Lednre för det hela var Kungl. Maj:ts ombud i 
skytte förbundet, löjtnant A. Wijkmark. 

Dagen rör den intressan ta och i sitt slag säkerli· 
gen enastäende Mningen kom. Jag hade hoppnts pA. 
tvenne betydelsefulla bunds(örvandter, sol oeh värme , 
men bäda syntes vilja svika mig. Den ZO inbröt med 
kylig nordost vind och starkt regn. Det är allmänt 
bekant, att jag oftast på den mär!gd gemensamma 
skjulöfningar jag ärligen sedan flera är tillbaka haft l 
olika trakter ar ön, brukat gynnas med slr!J:\nde vac
kert väder, men denna gäng, dä nAgot nytt skulle 
pröfvas, syntes otur inträffa. 51 sent som kl. 1 e. m. 
den :'0 föll ett ihärdigt regn, oeh jag började tro, att 
jag skulle blifva ensam deltngare och Ask!dn re i den 
förut frän mlnga häll med Sil mycket intresse omfat
lade öfningen. Så med ens vid J-tiden klarnade det 
upp, solen bröt fram, vinden gick .öfver till syd och 
ett härligt sommarväder var snart rAdande. Hoppet 
äterkom. Stora förhoPFningar om n!gon vidare tilt 
slutning hade jag emellertid ej, dA jag i sällskap med 
verkställande utskottets ledamöter, tygförva llaren C. J . 
Wennersten och kamrern 1. Gustafson vid 6-liden 
troppade af till Visby östra 5ta lion för att dör möta 
de frAn östra och mellersta Gottland inträffade sky t
tarne. Hade regnandet pägåtl i dessa trakter sA sent 
som vid tAgens afgängstider, voro säkerligen f A skyttar 
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att vänta. Huru ator var emellertid ej min glädje, då 
vid IIgels ankomst trenne öppna vagnar befunnas ful!
satta med skyttar, hvnt och en med geväret mellan 
knäna. Vid en hastig öfverräkning uppskattades an
talet till mellan 70 och 80. Det syntes nu försiktigt 
att låta en del här stiga af tåget och tilldela dem det 
södra detaschementet. Visserligen var det norra afsedt 
att blifva till numrären stön c, men huru stort hopp 
kunde finnas aU med de från mera aflögsna skytte
gillen inträffande skyttarne få en häremot någol sånär 
svarande afdelning. Att nu göra en ändring i den 
redan bestämda indelningen mel:an sKyttarne visade sig 
emellertid svårt. Alla ville promt tillhöra ufdelningen 
:t Nordergu ter. . Ingen ville gå ärver till , !leDden " den 
de tvärtom aUa redan beslutat i grund besegra. Inför 
en sådan entusiasm fanns ingen annan utväg än att 
låta dem fara vidare och med nästa tåg söderifrån 
hoppas på en god kontingent ,fienden . Sedan beral· 
hafvaren fåu emottaga den , särskilda delen , af föru :· 
sättningen for öfningen tillika med några e:< tra lör· 
hållningsorder ang:1ende markens beträdande, försiktig
het med eld m. m., fortsatte t krigarnu till samlings· 
platsen, Vestkinde station, för alt här, förs tärlda med 
ytterligare några man, organiseras för den nattliga 
striden. 

Kl. 7,15 e. m. anlände det tåg södcrif,:1n, med 
hvilket A.-detaschementets trupp skulle medfölja. Den 
ena raden skyttar efter den andra steg ur tåget, och 
efter några minuter var eH 60·tal man, aHa äfven här 
försedda med gevär, uppställdR på s tationsgbden. Huru 
väl hade icke den fö rut uppgjorda indelningen lyckats. 
De mot hva randra opererande s tyrkorna skulle blirva, 
såsom önskadt var, i fOrbåJlande 3 till 4. Tillslut
ningen tm öfningen var ju, i betraktande af det 
ogynnsamma vädret vid deltagarnes afresa, öfver för
väntan stor. 

Sedan berD.lhatvaren för A.-detaschementet Utit 
insamla den skarpa ammunitionen, permitterade han sin 
styrka till kl. 8,45 e. m., då den hade order alt åter 
saml/l.S i terrängen strax norr om norra stadsporten. 
Till dess fingo de l:1ngväga deltagarne, liera från syd
ligaste Gotlland, tillfälle; att sköta om ~ egna angelä
genheten i staden. 

Kl . 10 e. m. skulle krigstil!ståndet å ömse sidor 
inträda Norddetaschementet, hvilket omedelbart efter 
tågets ankomst till Vestkinde af befälhafvaren, under· 
löjnant Edgardh, organiserats sAsom fälts tark pluton 
jämte 8 velocipedryttare såsom själfständig spanings
patrull, ryckte därefter under krigsmarsch fram terräng
ledes den ungefar 5 kilometer Unga vägen till trakten 
af L. Hästnäs. Linjen Kolenskvnrn-L. Hästnäs fick 
rore kl. 10 e. m. ej Öfverträdas. Bevakning indelades 
emellertid nu för alt "id deUa klockslag hastigt kunnn 
utsättas med hufvudstyrkan vid L. Hästnäs och strids
ställning i trädgårdens södra och västra gräns. Patruller 
afdelades likaledes ror att utsändas längs järnvägen och 
landsvägen mot Visby. Detaschementet, hvars benil
hafvare i tsärskild del » under marschen genom rappor
ter fått visshet om, att den fiendtliga spaningsdetasche
mentet kl. 7,15 e. m. framkommit till Visby, 3kulle 
enligt »uppgifh från nyssnämnda linje, Kolenskvarn 
- L. Hästnäs, under nallen flitig t spana mot Visby och 
järnvägen Visby-Barlingbo samt tidigt följande mor· 
gon kraftigt påtränga och drifva fienden söder om 
staden. 

Syddetaschementet samlades åter, sAsom forut 
nämnts, kl. 8,45 e. m. strax nordost om Visby ring. 
mur. Dess befalhafvare, löjtnant Rur:eborg, genom
gick här, sedan han likaledes formerat sin afdeJning 
på en pluton med velocipedryttarepatrull, olika slag af 
posters och patrullers skyldigheter, fö revisade den fram_ 
förande terrängens användning för framkomlighet och 
strid, posternas blifvande platser m. m. m. m. Otvi f
velakligt föll den synnerligen instruktiva föreläsn ingen, 
hvilken af skyttarna följdes med största uppmärksam
het, i god jordmån. Detaschementet hade fått den 
t uppgifh förutom uppdraget, att spana längs järnvä. 
gen och landsvägarna mot Tingstäde, afhryta fiendens 
förbindelser mol Visby m. m., äfvan att indrifvR en 
viss mängd proviant och fourage. Kl. 10 e. m. skuJle 
denna indrilning, hvilken äfven af befälhafvaren blef 
föremål for några fOrklarande ord, anses vara afslu· 
tade och pro\'ianten afsänd till Roma, hvarefter styr
kan härefter uteslutande skulle disponeras fö r spaning 
mot fiendens högra flygel och att hindra ett framträn
gande till Visby af dess inrappolterade högra sidode
taschementet. Fältvakt indelades sålunda med strids
ställning i terrängen s trax sydost om Galgberget, be
vakning å linjen Bingerskvarn - Galgberget samt med 
spaningspatruller aU utsändas längs järnvägen, västra 
landsvägen och sjön. 

Då 10·slaget förklingat, hade intresset hos sky t
tame nåll sin höjdpunkt. Det var lätt att mä rka, all 
man här å ömse sidor fått trupper, i hvilka hvar enda 
man föresait sig alt göra sitt nllra bästa ulan nll spara 
sina krafter. De utsläppta posterna syntes snart , på 
alla fyru med god fart slingra sig fram till sina a r:.
visade p1atse. Pntrultkarlarnc störtade blixtsnabbt frå n 
den ena betäckningen till den andra, ständigt spanande 
och lyssnande. All från fiendehåll upptäcka någon al 
dessa mänskliga gazeJler var hardt när omöjligt. En
dast en och annan instruktör kunde man få se belåten 
kråma sig bakom något skyla:lde föremål, synbarligen 
öfverförtjust i sin patrulls fältmässiga uppträdande. 

Mycket af in tresse kunde sägas om de öfningar, 
som föregingo morgonens strid. Tid och utry mme 
medgifva endast elt slutomdöme om nattens patrullöf
ningar. Jag kan då ej finna något lämpligare sådan t 
sådant än det en af de äldste dist._korporalerna rallde 
om den patrull han åtföljde. t Jag har aldrig under 
min 10-åriga militära tjänstetid sett en spaningspatrull 
sköla sig så väl , . Då jag ej är förvissad om, alt detta 
vackra loford af den duktige korporalen kommit till 
den insiktsfulle patrullbefålhafvarens kännedom, vi!! jag 
här namngifva hOnom. Det var ordföranden rör To tta 
skyttegi!le, herr K. G. Gahnberg. Från denna patrull 
rramkom ärven en fullst ändig rapport om norddetasche
mentets uevakningsanordningar. 

Kl. 2 på morgonen den :! I afblåstes öfn ingen 
just som en lifHg skottviixling kunde förnimmas från 
trakten af L. Hästnäs. En stark patrull bade med af· 
sikt trängt på här för alt locka fram fiende n i strids
ställning. Å båda sidor skulle afdelningarna nu hvila 
i närliggande lador till kl. 5 f. m., då krigstillstlndet 
åter skulle inträda. Åt hvarje man serverades, innan 
han gick aU intaga sin tnkla krigarbädd, kaffe. Att 
sömnen blel ringa eller ingen säger sig sjätft. Man 
hade föt mycket intresse af det gångna, för många 
episoder att förtälja hvarandra. Dl larmsignalen gick, 
var också få sekunder därefter hela styrkan lter fd rdig 
till nya anstriingningar. 

= 
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Kl. 5,30 f. m. hade patruller frln norddetasche
mentet trängt fram till terrängen söder om Annelund, 
o,,:h en gles skyttelinje syntes sakta arbeta 3ig framåt 
från skogsbrynet sydväst om nämnda ort. Lika mön
stergill som patrull tjänsten varit, lika intresseradt upp
märksamma ltlydde nu sky\!arne i afdelning s itt befäls 
befallningar och tillsägelser. Också fick man under 
rramryckningen ända från afSlånden utom eld ända till 
det verksammaste eldafståndet en {ullt fältmässig bild 
af den skarpa strid, som snart var i full gång. Eldens 
ledning oc l.t öfvervakande af de civila befalhafvarne var 
beräknande och god. Ammunitionsersättning, vapnens 
tillvaratagande från döda och sårade, dessa senares 
bortförande m. m., allt öt~· ades. Intet var glömdt. 
Syddetaschementets hjältemodiga forsvar blef emellert id 
brutet och detaschementeI syntes snart lämna sin ställ· 
ning och gl tillbaka mot Visby, följdt af fienden och 
uppehållande efterpatruller. Striden afblåstes nu, de 
olika styrkorna samlades mid ! emot hvarandra, en kort 
kri tik örver öfningen hölls och krigarne fingo hvila 
en stund. 

Så var den intressanta öfningen förbi , intressant 
och lärovikt for oss alla. 

Det torde vara första gången i Sverige en nattlig 
stridsöfning med lös ammunition i förening med mar
scher, Jiigerslagning, kokning m. m. efter . alla kon 
stens regler» anordnats inom den frivilliga skytte_ 
rörelsen. 

Utan tvirvel hade deltagarnes antal blifvit minst 
dubbelt så storl, om icke ännu vid kl. 3 e. m. öfnings
dagen ett ihärdigt regn fall it. Den senare delen af 
dagen bjöd emellertid på ett härligt sommarväder, och 
natten blef gynnsam. Ocks:1 var bc11tenheten bos 
skyttarne synnerligen stor och in t res~et det allra IiFli· 
gaste. All mänt sades, all man på mycket länge ej 
haft så lärorika, kamratlika och angenäma timmar, och 
uttalades af en oeh hvar den rorhoppningen, alt det ej 
dröjde för längc till nästa stridsöfning. 

Att ärningar sIdana som denna, från medbo rgerlig 
synpunkt si förädiandc, från mil itär synpunkt så ut
bildande, borde mana till efterföljd äfven pi fastlandet, 
vore väl att önska. Emellertid kunna gOllländningarne 
vara stolta öl 'ler, alt de härutinnan som i si mycket 
annat varit föregångsmän, då det gällt at! genom nya 
vinstgifvande ideer drifva skytterörelsen framåt. Ännu 
är också, oaktadt Södermanlands skylleförbunds vackra 
arbete att vilja cch synas vara främst, GOlllands skytte· 
fOrbund så väl hvad verksamhet, medlemstal i föthU· 
lande till folkmängden, antal lossade skarpa skott per 
medlem m. m. ett bra stycke löre alla andra skytte~ 
förbund. 

Hvilken betydelse dylika stridsöfningar, hvilkas 
deltagare till största antalet i allmänhet stl ilandstor· 
men, hafva för vår t försvar är ju påtagligt. Elter en
dast 4- 4 dagars kallelse i fOrväg voro på angifna 
platser på bestämdt klockslag uppställda 60-100 man 
l hvardera sidan, alla försedda med gevär, brukbara 
marschskodon och torrföda (såsom i kallelsen var an· 
befallt). - Sllunda vana vid hastig samling på kal-

Gynna tidningen s .... ..-

lelse och tanke på alt ständigt hafva gevär och marsch
skor i god t stlnd. EFter instruktiva föreläsningar af 
lämpligt beral örver den enskilde karlens slväl som 
patrulls- och afdelnings förhållande för oli ka fall -
direkt praktisk tjänstgöring i terrängen - sålunda rör 
hvarje skytt hvart eller hvartannat åren under intresse
väckande förhållanden åstadkommande repetition af de 
under beväringstjiinstgöringen fö rvärfvade mililiira kun
skaperna. Med andra ord en mobilisering och en re· 
petitionsöfning i smått utan kostnad for statsverket. 
Är icke sådana öfningar värda alt uppmun tras? Om 
ledningen af desamma lades i händerna på lämpliga 
Kungl. r-,'laj:ts ombud inom skytte förbunden, vore det 
bortkastade penn ingar alt af skytteanslaget anvisa e\! 
par lusen kronor om året till ammunition och anord
ning af dylika öfningar inom olika trakter af skytte_ 
förbunden ? Säkerligen icke! ~) Demedltlt vorosäker
ligCft bätlre unvända, än de dryga arvodeJ1, som nit 
fl lgd till medlemmar af öf~'erstyre/sell, som. föga el/er 
illlel uträtta för skyllerörelsetl. Af Kungl. Maj:ts om
bud fordrar man allt för en reseersättning af - högst 
:!OO kr. pr år. »A-d_, 

• 
Arsboken. 

Da arbetet fIIed ulgiftandet af S. A. F:s årsbok 
nit med all kraft kommer att bedrifvas, vilja under
tecknade ILärmed rikta en uppmallillg till fören iflgeJls 
medlemmar, att genom insiindande af bidrag i form 
af lämpliga uppsatser, fotografier, reseminnen m. m., 
IInderlätla vårt arbete samt bidraga till att åt tirsbo
ken gifta ett omväxlande och I'ärdigt if/MMIl. Vi 
!rysa den lijliga förhoppningeIl, att intresset för före
nillgens egen publikation md vara tillräckligt slod föl' 
att komma mer iill en ~amatört , alt hörsamma dC/llla 
vi/r IIppmaning, tillkommen i föreningens egd infresse. 

Tidcll ål' emellertid knapp, och skyndsamhet ddrjör 
af IIMC/l. Bidrag sändes till Herr A . Hamllqvisf, 
Norrtlll/sgafall 35 och emotse vi sådl!.1lO i riklig mängd 
under dm allra Ilärmaste tiden. Arsbokskomittili. 

Årsbokskolllmitun har ansett, alt det skulle vara 
af nyt!a för föreni ngens verksamhet, at! män förfarna 
i skytte och idrott och fö rt rogna med föreningens 
hitti Jlsva rande verksamhet vilJe för föreningen fra m
lägga sina åsikter om denna och om Sälle! hvarpå 
föreningens arbete linder Kommande dagar bör an
läggas samt om föreningens framlid, dessa uttalanden 
gjorda med stöd al erfarenhet om det sält hvarpå 
föreningen fyllt sin plats i ledet af sammanslutningar 
af skyttar och idrottsmän . 

I tanke all dylika uttalanden läm pligast kunde 
göras som svar på cn enquete, tillåta vi oss härmed 
till rör fören ingen in tresserade rikta frågollla. 

Hill' !'ilt Ni tällka Eder S tockholms Amlltörjöre
nings kommallde verksamhet, och hvad tror Ni Olll 

föreningens framtid? 
SvarcJl äro afsedda all införas i föreni ngens årsbok 

för 1909. ÅrsbokskommittCn. 

*) Kursiveradt af redaktionen. 

Annonsörer 
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• Musiker Adrian Dahl, 
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Svea Svenson 
JUVELERARE =~ 

MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 

Till S, A, F:s hrr medlemmar! 
Då del alltjeml är för föreningen af största vigt, 

alt dess medlemsantal ökas och framför allt att de 
nya medlemmar, 50111 tillföras densamma, ut~öras af 
personer intresserade för skytlesaken och ldroUen, 
kommer föreningen att till hvar och en dess "!edle"!, 
SOlft under löpande året tillför jöreningell m.mst tIO 
af styrelsen godkänd~ aktiva ~.ledJe~nmar, hvIlka Il~' 
der samma år vederItgen ful/gora Sut med/emsskyldtg
hd utdela en s. k. lnlressebägare af silfver. Dessa 
intressebägares storlek ökas i proportion till nya~l
lIlälningarnas antal u!öfver första hotaIet, utdelas vid 
årsmötet och bära inskriften: 

Till 
N. N. 

för visad! intresse 
Af 

Stockholms Ama!örförcning, 

Till S. H. f:s "äldre" idroltsmän. 
Sedan Riksförbundets Öfverstyrelse beslutat, alt öf

vergångsbestämmelserna för ~röfrandet af idn?ttslllär~ 
ket ~kola gälla äfven under Innevarande år, hlIåta VI 
oss harmed fästa Eder uppmärksamhet på de~sa be
stämmelser hvilka göra det möjligt för en hvar Idrotts: 
man öfve; 30 år, att under året eröfra detsamma I 

guld. De närmare bestä~lme~serna f?r märket s1ml 
öfvergångsbestämmelser~la a~erf1l1na!! harefte~. .. 

Ingen bÖl känna sig för ~a11lmal att soka erofra 
idroltsmarket. Redan nu hafva ett hun~ratal personer 
äldre än 30 år vunnit guldmärket.' EJ nog me~ att 
Ni möjligen vinner den y~~.re ~.tmärkelsen, NI fär 
äfven gHidjen öfvertyga Er sjalf darom, alt Er kropp 
är i god kondition. . _. .. . 

Utan träning kan dock Icke market V1llnas. BO.,!ll 
llärför dellna i tid och börja den med ~lt~ar, 010111 
ej, alt endast de, som afIligga profven /- ar, få draga 
nylta af öfvergångsbestämmclserna. Red. 

Till föreningsmedlemmarnas kännedom med?elas 
härmeJ alt annonser angående föreningens läfllngar 
och örr'iga angelägenheter, i ~e fall då .de af en eller 
annan anledning icke kunna lllkomma I medlemsb!a
det, komma att införas i 

Aftonbladet 
Stockholms Dagblad och 
Svenska Dagbladet i dessa tidningars .. 

Fredagsllummer. Fredagen är s~/un~a, bdrå/fallde 
allmänna tidnil/gar, S. A. F:s ordmane alll/onsdag. 

OBS.! H[nvisande till Medlemsbladet N:o 2 
göra vi föreningsmedlemmarne uppmärk~a~l.lla der~å 
alt anteckningen för erltdllande af serteb/ljetter Itfl 
KOllstilldustriutställningen och till nedsatta priser 

Sllaras! bör vara a/slutad. 
Anteckningslista finnes fortfarande Il/lagd flos herr 

P. Langborg, Birger jarlsgatall 5. Red. 

N
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Som ma rens träningstäfli ngar i fr i idrott 
komma antagligen under innevarande år alt förläggas 
til! idl'Ottsparken. S. A. F:s medlemmar skulle då en 
kväll i veckan få disponera parken under ell par 
timmar på aftonen. Vidare senare, 

Årets Old-boystäfJin gar 
komma som bekant alt anordnas af Örgryte Idrotts
sällskap i Göteborg. S. A. f. hommer dock antag
ligen, at! den ll:te Juli anordna Old-boysläflingar för 
Stoekholm med omnejd. Som dessa täflingar skulle 
afhållas på en söndag, är aU hoppas, all det ekono
miska resultatet må blifva bättre än fjolårets. 

Idroffskomitål. 

Skarpskjutningarne vid Kaknäs laga sin bör· 
jan SÖl/dagen dm 11 April. 

P lån boksi nlägget (Arbetsprogrammet för året) 
jemte kort tör erhållande af fri ammunition komma 
vid slutet af denna månad atl tillställas samtliga för
eni ngens aktiva medlemmar. 

Ny medlem i idrottskomiten. 
Sedan notarie P. A. Ahlin afsagt sig uppdraget atl 

vara medlem af idrottskomiten, har i hans ställe i 
kOllliten inträdt postexpeditören D. Otlander. 

Till kontrollanter vid prof för idrotts
märket 

föreslår ldratlskomiten hos Riksförbundet följande 
fören i ngsmed lem Jll ar ; 

Hrr Jonas Andersson, R. Ahlin, E. Boström, O. 
Berglund, S. Båge, Gösta Drake, John Gillgren, H. 
I-Iammarstrand, Alfr. Halllnqvist, G. V. Halllllan, E. 
Hagström, A. J-Iagelstein, E. Hildebrand, J. K. Ja
kobsson, E. Killander, P. Lallgborg, Helmer Lang
borg, Hugo Langborg, Gunnar Langborg, Th. Lind
fors, John Lundegren, Ounnar Malmqvist, D. Ottan
der, E. Oltander, J. Paulus, Palm, Josef Pettersson, 
Stig Rålamb, E. Ruden, O. Reichenberg, R. Sante
son, f. Santesson, T. Segelberg, K. N. Skeppström, 
A. Stem, l. Sune, Per Sylvan, S. Svensson, S. Thftrcll, 
A. Wach!meister, A. \Vahlstedt och M. Öholm. 

HI S. H. f. afhållna idroltstäflingar. 
Å skridsko. 

Sömlagen dCI/ 2B:dc Februari afhölls å Djurgårds
llrunn~vikens skridskobana hastighetsläfJingar å 500 
och 1,500 mtr. Å 500 mtr inkom fil. stud, josef 
Pettersson som etta på en tid af 52% sek. Andre 
man blef studeranden \Vilh, Lindewald med en tid 
af 58 1/r, sek. Å 1,500 mtr blef resultatet, alt Josef 
Pettersson på 2 111. 49 1/ 5 sek. eröfrade första platsen 
med Wilh. Lindewald som tvåa på 3 m. 224/(, sek. 
Ett pris kommer att i hvardera täflingen utdelas. 

I Curling. 
Lördagen. dell 6:te Mars afhölls läfling i Curling 

å Norra Brunnsviken. Täflingen räknade 6 deltagare. 
förste man blef ingeniör Hans jreger med IS points. 
Som andre man placerade sig hr Q. Månsson med 
Il p. Tredje man blef fabrikör C. Hultberg med 
9 p. Öfriga deltagare vora disponent O. Schmith 
hrr M. Hoffman och P, Biörk. En särskild eloge 
förtjena dessa idrottsmän för sitt energiska arbete 
inom denna idrottsgren. För sina träningar harva de 
sjelfva anordnat och bekostat underhåll af bana. 

f ör intresserade kan nämnas all träningar ~ banan 
försiggå hvarje fredag från kL 8 e. lll. 

O rienteri ngslö pning å skidor. 
Söndagen dell 7:de Mars försiggick den förut i 

medlemsbladet omnämnda orienteringslöpningen på 
skidor. Det slaskiga vädret hade nog verkat afskräc
kande ty vid Centralstationen mötte endast tre star
tande nämligen d:r Axel Wahlstedt löjnant V. v. 
Feiletzen och notarie C. Berglund. 

ldroltskomiten har emellertid som en yngling ut
tryckte sig »börjaf bli al!deles djädrigt kittslig, i det 
aU numera start och mål tillkännagifves för hvarje 
deltagare särskildt och endast några minuter före 
starten. Delta försvå rar gifvetvis orienteri ngen men 
skärper i stället förmågan alt hastigt llestämma sig 
och falla sitt beslut, en synnerligen vigtig faktor, Som 
ej nog kan uppskattas. 

Idrottschefen och herr E. Bergström släppte i väg 
de startande vid jakobsbergs stalion med order, alt 
till en början söka upp redaktionssekreteraren J, Paulus 
Palm (AlIll1. tel. 8814, Riks 12220), som skulle ha 
sitt tillfälliga tillhåll på en landtlig reslalltnnt vid 
Riddersvik. Terrängen, som skulle genomlöpas, var 
vald med en synnerlig förkärlek för snår och skogs
trakter, och landsvägen kunde endast undantagsvis 
användas. Vid framkomsten till Riddersvik medde
lades, alt målet var förlagdt til! Bromstens station dit 
kontrollanterna anländ!. På denna sträcka kunde de 
täflande begagna vägen men bestod denna hufvud
sakligen af djupa slädspår. föret var tungt och snön 
klibbade hvarför denna orienteringslöpning blef $yn
nc.rligen ansträngande. Som förste 1IIan inkom löjtn. 
v. feilitzen med en använd tid af 2 t. 40 m., andre 
och tredje män hldvo d:r A. Wahlstedt och notarie 
E. Berglund, 

Nattlig orienteringslöp ning. 
Lördagen detl 13 Mars hade idrottskomiten ånyo 

mobiliserat hågade id rottsmän för en liten treflig natt
lig tripp på skidor eller till fots allt efter hvars och 
ens fria val. Antagligen \'01'0 de flesta af våra id rolls
man engagerade för en eller annan familjeafton, ty 
endast fem man mötte vid Centralstationen för atl 
hörsamma vår vänliga invit. Den annars så utom
ordentligt charmanta idrotlskollliten hade läst 1llgtid
tabellen illa hvarför man nödgades vänta på det för de 
täflandes räkning rekvirerade , lågett. Man stack i 
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väg tvårs örver galan och in i Contin,en tals ~ufe der 
de i läflingen deltagande medelst dIplomatisk! an
lagda små interpellationer försökte afIacka idrot!sko
miten önskvärda meddelanden om vägen, försök SOIl1 

dock af komilen genomskådades och med ohöljdt 
förakt afvisades. 

Med tanke på den nästkommande dagens fältskjut
ning hade man i sista stund förkortat den distans, 
som skulle genomlöpas s! alt de i täflingen dt"lIa
gande skulle kunna vara i god kondition äfven på 
söndagen. Vid Järrva station skedde starten och må
let var förlagd! till grannskapet af Stocksund. Som 
förste man inkom löjln. V. v. feilitzcn - skidåkare 
_ på J 8 111 . 15 s'/ andre man blef lojtn. E. KilIan
der - fotlöpare - på 20 m. 55 s, 

De ärriga inkomlllo i följande o rdning, kontorist 
E Bergström - till fots - d:r A. Wahlstedt och 
sist Pelle Langborg ä ski dor. Hade föreninge ns öf
riga idrottsmän mOtt för täfling, hade de också efter 
framkomsten till målet midt i nallen blifvit inviterade 
till den i bläa lägor skönt skimrande glöggrytan I 

• Pelles, praktfulla vigwam ilie vid Stocksund. 
Idroltskomilfn. 

Aflagda prof för idrottsmärket. 
Ingeniiir Jol", Lllndegren: Uthlllighetslöpning p!l. 

skridskor 10,000 mir å tid 24 m. 23 1
/ 5 s. 

S. A. F:s fältskjutning den 14 Mars. 

I fältskjut ningen å gevär samt i samband därmed 
stående tafli llg för fältmässigt uppträdande äfvensol1l 
fältskjutning :\ revolver och figurskjlltning uppnåddes 
följande resultal: 

Fiillskjuin ingen å gevär: 

I pris L. Lagerlöf 60 poäng 
2 , f. Eriksson 50 , 
3 • C. Björn bom 53 • 
4 • C. Reu terskiöld 51 • 
5 A. Wattrang 47 • 
6 • E. Hessler 46 • 
7 • E. Killander 43 • 
S • O. Reichenberg 42 , 
9 • J. R. Osterg ren 40 • 

10 • C. R. Sandberg 40 • 
Fiillskjll in ingen å revolver: 

I pris G. Boivie 23 träffar 
2 • E. Hessler 22 • 
3 • C. Bjömbom 22 • 

För jäl/Jnässigl upp(riidandt: 

I pris T. Rubin 24 poäng 
2 • E. Hagström 2 1 • 
3 • A. Ham nqvist 2 1 • 
4 • H. Sund blad 21 • 

Figllrskjlllningen : 
I pris H. Friman 8 träffar 
2 • E. Ii elisten S • 
3 • E. lia8trölll S • 
4 • J. R. stergren S • 
5 • E. Hessler 7 , 
6 • C. Sandberg 7 • 
7 • f . fagrell 7 • 
8 • S. Svenson 7 • 
9 • O . Reichenberg 7 • 

Då skjutkomitens sekreterare underlåtit till redak· 
tionen insända utförligare referat örver fällskjutnin
gen den 14 Mars, äro vi ur stånd alt från densalllma 
meddela annat än torra sinror ö h 'er ta:ningsresultaten. 

Red. 

Slockholms Skytteförbunds fällskjutning 
den 28 Februari. 

1 den af Stockholms skylleförbund den 28 Februari 
anordnade fältskjutningen uppnådde de i densamm.1 
deltagande föreningsgrupperna följande resultat: 

I. Södenna l m - Li I jeholl1lens skf. 276 poäng 

2. Ostermall11s • 268 • 
3. Cen lra lsky tlef Oren i ngclI 264 • 
4. Katarina • 246 • 
5. Skol ungdomens • 245 • 
6. GOta lifgardes IIl1d.-off. , 244 • 
7. Stockholms AmatörfOrening 237 
8. Stockholms skarpskytteförening 236 • 
9 . Svea lifgardes und.-off. 235 

10. Svea artil leriregementes • 224 • 
II. KungsholIlIs • 219 • 
12. Svea Ingeniörkårs 2 17 
13. Lifgardet till häst • 192 • 

Efter denna skjutning, den andra fÖr året intaga 
de i täflan om grupp-priset deltagande föreningarna 
följande plalser: 

l. Östermalms skF. med platssiffrorna 
2. Stockholms Cenlr:tl skf. • 
3. Svea Iifgardes und.-off. skf. 
4. Stockholms sk:l.rpskf • 
5. Södermalm- Liljeholmens skf. :t 

6. Katarina skf. 
7. Kundsholms skf. 
8. Skol ungdomens skf. 
9. Svea artilJeri reg. skf. 

10. Stockh olms Amatörförening 
I I . Göta lifgardes und.-off. skf. 
12. Lifgardet till häst skf. . 
13. Svea I ngeniörk~rs skf. 

• 
, 
• 
• 
• 
• 
• 

2+2 ~4 

6+ 3 =-9 
H 9 ~ IO 
3+8 = 11 

11 + 1 =12 
9+4 ~ 1 3 
4+ 11 =15 

10+5 ~15 
S+ 10~1 5 
8+7 ~1 5 

14+6 ~20 
7+ 1 3~20 

13+ 12=25 

(Efter Srockllollns Dagblad artl)~ka vi följande). 

Den frivilliga skytterörelsens 
djupaste betydelse. 

I tider, då svårlösliga sociala problem sprida tve
dräkt mellan olika lager af ett folk och hota alt spränga 
b.1nd, som tusenårig sammanlernad knutit o mkring 
medborgare i ett och samma land, och då dimm iga 
socialpolitiska läror med internationella tendenser söka 
skapa förakt för nationella värden ; med et! ord -
i ett folks kritiska perioder måste hvarje nationell 
folkrörelse betraktas ur djupare syn pun kter än under 
normala fÖrh~llanden . 

På samma gång den med största intresse här ob
serveras såsom mätare af styrkan hos de nationella 
känslor och tankar, som nära sig i folksjälen, bör 
den sålunda flfven i högsta möjliga g rad utnyttjas 
såsom en molvikt mol samhällsupplösand e och natio
nalitetsfien tl iga sträfvanden. 

Så kun na vi i dessa orostider i vår kraftigt blom
sirande skytlerörelse se ett ovederläggligt bevis för 
alt vårt fo lk trots alla nedbrytni ngsförsök dock allt -
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forUarande har en sund, nationell kärna, liksolll \' i 
ock i densamma äga ell del kraftigaste medel till so
cial förbrödring och tilt foslerlandskänslans bevarande. 
Och in för dessa synpunkter får denna rörelses pri· 
mära uppgift - skjutskicklighetens höjande tills vi
dare obe\'ekligt träda i bakgrundelI. 

Den frivilliga skytterörelsens utomordenIliga förlll:lga 
alt skapa förtroende mellan olika samhällsklasser och 
att döda den klasshatets sädd, hvarpå de foslcrlands
lösa så säkert räkna för sina farliga planer, hal' af 
hvarje skytt för visso iaktagits. 

Li ksolll öfverklassellS söner vid skjutbanan fMt 
erfara, alt den traditionella uppfattningen om kropps
arbeta rnas slora underlägsenhet i intell igens och bild
lIin g ej håller streck, så hafva å andra sidan al'betarn" 
lärt sig inse, alt deras skytlekamrater ur öfverk lassel1s 
'eder ingalunda äro de öfversillare de länkt sig, ulan 
goda kamrater, hvilka ej högre önska än att af arbc
tarne få mötas med förtroende och vänskap. Och 
della ö msesid iga människosludium har obevekligt kull
kastat ski lja nde llIurar och dödat gamla fördomar; vi 
harva lärt oss, alt alla nationellt sinnade unga män i 
grund och bol ten slå hvarandra helt mim, och alt 
förenande vänskap dem emellan är en bra mycket 
naturligare situtatiol1 än söndrande hat. 

Den na den fri vill iga skytterörelsens utjämnande för
måga har äh'en af klasshatets predikare nogsamt iakt
tagits, och med aningsfull känsla af hvad skytterörel
sen i sill segertåg genom landet kan ~~tadkom11l" ar 
nationell samling hafva de med alla medel börjat he
kämpa densamma, något som naturligtvis bör upp
mana oss till allt starkare krafttag i våra sociala och 
nationella förbrödringssträf\'anden, för hVllka segern 
måste vara. bestämd, lika viss! SOI1l kärlekens makt är 
starkare än hatets. 

Liksom den fr ivilliga skytterörelsen så lunda är ett 
kraftigt medel \iii social utjämning och sam hällsklas
sernas förbrödring, fyller den ock i dessa farliga tider 
en utolllordenlligt vikiig uppgift s.hom fosterlandsk
lietens bevarare. Med skjLtlöfningarna, slsom de i 
våra dagar bedrifvas, och med det af djup.1ste :lllvar 
präglade skyltelifvet, kan helt säkert liknöjdhet för fä
derneslandet och dess försvar ej förenas. Den ljum
het i försvarskansl:ln, som en hundraårig frånvaro af 
ytt re fara mll.ngenstädes medfört, öfvergår genom dc 
frivilliga skjut- och försvarsöfningarna till brinnande 
hänförelse hos många, som däri deliaga, till vaken och 
öh'ertygad försvars\'ilja hos alla. 

H varje skytteföreni ng blir på della sätt en foster
ländskhetens fästning mot försvarsnihilismens anfall, 
och då vi af dylika »fästningarl äga 2,800 stycken, 
spridda landet rundt, och med 150,000 mans _be_ 
sättning . visas lält, hvilken utomo~denllig betydelse 
skytteorganisalionen i dessa kritiska tider har för svensk
mannasi nnels bevar:tnde. Och säkert är, all Olll Sve
riges folk, d1l. det om några år genomgått den kris, 
hvaru nder det 1111 lider, ännu äger kvar sin gamla 
kärlek ti ll fosterjorden och dess försvar så är della 
till mycket stor del de frivilliga skyttefÖreni ngarnas 
förtjllnst. 

Den frivilliga Skytterörelsens djupa sociala och na
tionella betydelse, som ännu ej till fullo uppskattats 
vare sig af statsmakterna eller folket, miste för dem 
klargöms, på det alt det nationella stöd, hvaraf rO-

relsen oundgängligen är i behof för sin fortsatta ut
veckling, alltjämt m1l. stä rkas och vägen sålunda må 
jämnas för den betydelsefullaste folkrörelse, vårt land 
någonsin skådat. 

Lars jernbtl'/!It . 

Bestämmelser för Riksförbundets 
idrottsmärke. 

Riksförbundets idrottsmärke lir afsedt att vara ell 
hc1öningsmärke för färdighet i idrott och kan lilldelas 
en lIVar idrottsman, som IilIhör någon till Riksförbun~ 
del anslu ten förening och som därtill gjort sig be
rättigad enligt nedanstående bestämmelser. 

Utländsk idrottsman mll.sie för att kunna eröfra 
idrottsmärket hafva varit bosatt i Sverige minst el! 
:lr närmast före anmälningen 0111 prof för märket. 

Idrollsmärket är af trI' olik:'! grader: bronsmärke 
silfvermärke och guldmärke. ' 

Berälligad lill idroltslllårke i brons är den idrotts
man, SOIll under ell och salllma kalender~r uppfyller 
elt prof i hvarje grupp. Den, som under fy ra år 
(oafsedt 0111 i följd) uppFyller desamma, är berättigad 
till idrottsmärke i silfver, och den, som under ;'Illa år 
(oafsed t om i följd) uppFyller desa mma, är berättigad 
till idrottsmärke i guld. 

Berättigad alt afIagga prof för hronsmärket iif idrotts
man tidigast det kalenderår under hvilket han fy ller 18 år. 

De prof som skola fullgöras fö r idrottsmärkets er
hållande, äro delade i fem nedan nämnda grupper. 

Fullgörandet af prof kan ske å plats och tid, SOIll 

af vederbörande föreningsstyrelse bestämmes, eller 
ocks1\. vid i vederbörlig ordning ull)'st täfling, och 
därvid gälla enahanda kontrollbeslämlllelser, SOIl1 vid 
sättande af svenskt rekord. 

Hvarje kontrollant skall af den distriktsförbundssty_ 
relse, hvarunder föreningen hör, vara godkänd och 
hafva fyllt minst I S Ar. Namnen på godkända kon. 
trollanter kungöres, genom Riksförbundets kansli, i 
Riksförbundets officiella organ. För profven till grupp 
I b och IV a godkännas kontrollanterna af vederbö
rande sektionsstyrelse. 

Anmälan o m fullgjo rda prof skall göras till Riksför
bundets förvaltningsu tskott å fastställt fOl'IIlllh1r, SOIll gra
tis tillhandahålles före ningarna å Riksförbundets kansli. 

Efter verkstäld granskning beslutar förvaltningsut
skottet 0111 profvet~ god kännande och utdelande af 
idrottsmärket, som utsändes till föreni ngarna 1Il0t post
försko t!.l) 

') Pris l idrotlsmärket, brons kr. 1,2S, silfver kr . 2,2S och 
guld (föl'iyHt silfver) kr. 3,25. Märht kall erhåUas J 18 karals 
eller rent guld efLer särskild bc:slällnin~ å Riksförbundets kansli, 
iifvensom i miniatyr i 11 karnis iuld till ett pris af 1 S kronor. 
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förvärfvande af idrottsmärke af högre grad upp
häfver rättigheten all bära redan vunnet märke af lägre 
grad. 

Prof för erhållande af idrott ~ märket. 

Grupp I. a) Simning å en distans af 200 meter 
(Si m ku n nighetsprof). 

b) Gymnastik, nöjaktigt uHörande, inför 
tvenne af sektionsstyrelsen godkända 
personer af en gymnastiköfning efter 
program, sammansatt ur tabellerna 4-1 2 
i . Handbok fö r gymnastib. l ) 

Grupp Il. a) Höjdhopp, minimum 135 cm. Z) 

b) Längdhopp minimum 475 crn .2) 

Grupp III. a) Löpning 100 meter/maximum 13 sek.") 
b) Löpning 400 meter, maxinllull l min. 

5 sek.') 
c) Löpning 1.500 metet, maxillHllt1 5 min. 

15 sek.') 
Grupp IV. a) fäktning. Inför tven ne af fäktsektio

nens styrelse godkända kontrollanter 
skall aspiranten visa sig äga så mycken 
inblick i fäktkonste ns teori och färdig
het i dess utöfvande, som innehålles i 
~ Handtedning i värjföring) (af C. An
karcrona och Sten Drakenberg).') 

b) Diskuskastning, minimum 40 meter.!) 
c) Spjutkastning, minimum 50 meler.~) 
d) Kulstötning, minimum 16 ll1e ter.~) 

Grupp V. Uthåtl ighetsproLS) 
a) Löpning 10,000 meter, maximum 50 

min.~) 

b) Simning 1,000 meter, maXimllln 28 
min.~) 

e) Skridskoåkning 10,000 meter, maximum 
25 l1Iin.~) 

d) Skidlöpning 20,000 meter kuperad 
terräng, maximum 2 timmar 15 min.C) 

e) Velodpedridt 20,000 meter på lands
väg maxinlllln 50 min.~) 

f) Deltagare i finalmatch i distrikt mäster
skapstäflan i fotboll eller deltagare i 
fotboll match om svenska mästerskapet 
anses hafva fullgjort uthåltighetsprofvet. 

') Erhålles genom bokhandeln, 
• ) Se ~ Taflingsregler för Allmän idrott>. 
") Alla uth~Highdsprd skola ske med "linduing eller å slulen 

baua hvilken skall vala uppmät! enligt gällande täflillgsrcgler. 
<) Se .Svenska SimFörbundets täFliugsregler • . 
b) Se ~ TiiFlingsregler För skridsko!kning •. 
t ) Se ~ RiksFörb\lndets täFlingsreglen eller .föreningen rör 

skidlöpningens främjande årsskrift 1908-0(1). 
') Se Riksrörbundels täFlingsreglen. 

Öfvergångsbestämmetser år 1909. 

för e rhållande af idrottsm ä rket. 

I-Ivarje medlem, som tillhör någon till Riksförblln
det ansl uten förening och S0111 genom intygl) visar 
alt han under är 1909 fyller något af här nedan an
gifvet antal år och under året fullgör de för idrotts
märket fastställda proiven, äger erhålla idrottsmärket 
efter fö ljande beräkning. 

fyllda är 1909: 
30 .h och däröfver erhåller märket i guld . 
29 år erhåller märket i silfver och efter ytterligare 

et! års aflagda prof, i gu ld. 
• 

') frt'jdebetyg. 

28 år erhåller märket i brons, efter ytterligare ett 
års aflagda prof, i silh'er oeh efter ytterligare ett års 
aflagda prof, i guld. 

27 år erhåller märket i brons, efter ytterligare ett 
års aflagda prof, i silfver och efter ytterligare två års 
aflagda prof, i guld . 

26 år erhåller märket i brons, efter ytterligare ett 
års aflagda prof, i sj[fver och efter ytterligare tre års 
aflagda prof, i guld. 

25 år erhåller märket i brons, efter ytterligare ett 
års aflagda prof, i si!f\'er och efter ytterligare fyra 
års afJagda prof i guld. 

24 år erhåller märket i brons, efter ytterligare två 
års aflagda prof, i si\fver och efter ytterl igare fyra 
års aflagda prof i guld. 

För alla som fullgöra sina prof efter år 1909 gälla 
ej öfvergångsbestämmelserna. 

Anm.! Alla här angifna täflingsregler, finnas att 
lillgå å Riksförbundets kansli. 

RiksjJrbfludets kallsli hålles öppet hvardaga r 10 - 4. 
Adress: Brunkebergstorg 12, Stockholm. Telefon: 
Riks. 8507. Allm. 9471. Telegramadress: »Riks
idrott " Stockholm. 

(Insänd!.) 

Idrotten inom S. A. f . 

Herr redaktörl 
Eftersom Ni i senaste medlemsblad Ilppmanat med

lemmarna, att göra några uttalanden om huru de. tänka 
sig föreningens kommande verksamhet, ber Jag få 
framlägga några af mina åsikter. Jag anser, alt S. A. t'". 
är en i flera arseenden ntmärkt förening, som helt 
visst går en god framtid till mötes. Föreningen har 
sedan sin stifteise haft det syftemålet alt sammansluta 
skyltar och idrottsmän och alt sedermera söka utbilda 
dem till framst3ende förmågor. Jag måste erkänna, 
atl den lyckats med de förstnämnda. Men hllr är 
det ställt med idrottsmännen? Hvilka medel använ
der fören ingen för all utbitda dem? Visserligen anord
nas ju täitingar, hvarvid som pris utdelas medaljer 
efter uppsatta stipulationer. Men hänned anser jag 

-------
köp Edra 
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Gardiner och Möbler hos 
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det ej vara nog. I andra förcningar, betydligt mindre 
såväl i storlek som kapitalstyrka, uppställer man för 
alt uppmuntra idrottsmännen och egga dem till ihär
digt .och målmedvetet arbete pokaler för speciellt hopp, 
löpnmgar eller kast samt vidare femkampspris, tio
kampspris m. m. Mig veterligt existera, med undan
~ag af herr P. Langborgs idrottshorn, ej några dylika 
lIlom S: A. f. Vore det därför ej skäl för föreningen, 
att åtmlllstone uppställa ett par dylika, och det innan 
sommarsäsongen begynner. Alla skäl finnas härfö r, 
el1le~an ju föreningen äger flera lofvande förmågor 
på Idrottens område. Jag skulle därför vilja föreslå 
följande: 

l) Att styrctsen el1er idroltskomlllitten, hvilket det 
nu är, uppställer en pokal för hastighetslöpn ingar : IDO 
och 400 meter. Reglerna för densamma skulle lätl1[J
!igen bti; tMlan om pokalen skall försiggä 3 gånger 
å hvardera distansen, och blir den vinnare af den
samma, som uppnått sammanlagdt lägsta poängantal. 
Poängen räknas så, alt förste man erhäl1er 1 poäng, 
tredje man 3 poäng o, s. v. 

2) Anordnllndet af en tiokampstäfling 0111 en upp
salt vandringspokal, som skal1 vinnas 3 gånger oaf
sedt ordningsföljden för att blifva ständig egendom. 
De otika täfJingsgrenarna, desamma som förekomma 
vid svenska mästerskapet i tiokamp, skuile bli följande: 
löpningar IDO, 1,500 meter, häcklöpning liD meter, 
höjdhopp, spju tkastn ing, diskuskastning och kul stöt
ning. TäfJingen sker lllf'd poängberäkning efter de 
af Riksförbundet uppställda reglerna. Denna tärting 
skulle utan tvifvel vara lll}'cket nyttig och intressant, 
d:'l den ju samlar »aHround » idrottsmännen. 

J) Bestämmelserna för erhä!talldt: af villkorsme
daljer i idrott, antagna af S. A. F. den 13 febr. 1906, 
böra ovillkorligen omfalt.a. flera täflingsgrenar än som 
nu gä!!a, d. v. s. ungefärligen de, som förekOlllma 
vid svenska mästerskape\. Mitt förslag skulle bli 
så här: 

Välskjutande gevär 
för sävä! jagt som målskjutning . 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNINOPISTOLER, THER
MOS FLASKOR orh ARMBAos
SKYDD m. m. 

H.-8. SHYTTEFÖRENINfiHRNES VHrENHFFHR 
Brygg aregatan 9 

Löpningar : 

Siifverm.: Brolls"l .: 
100 mir 12 sek 13 s<k. 
200 • 24 1/," $ 25

1
/" ' 

400 • 55 • 58 • 
Häck!. 110 • IS 19 • 

1,500 4, 10 111 i n. 5 min. 
10,000 38 , 42 , 

Kasttäflingar: 

Silfverlll.: BroIlSIlI . .-
Spjutkastning 60 mtr 50 mtr 
Diskuskastning 50 • 40 • 
Kulstötning 18 • 16 • 

Hopptäflingar: 

Siifverlll.: BroIIslIl.: 
/·töjdhopp 155 cm. 145 cm. 
Lä ngdhopp 550 • 475 • 
Stafhopp 280 • 250 , 
Trestegshopp 12 mir 11 ,2. mtr 

Jlllliorsm.: 
14 sek. 
28 1

/;, » 
61 • 
20 , 
5,1~ min. 

J"lIiorslll . .-
45 mtr 
35 » 
14 • 

jlllziorslll . .-
135 cm, 

425 ~ 

200 
10,00 mtr 

Stipulationerna för haslighetsAkning å skridsko 
äro absolut för svåra och stå ej i ringaste proportion 
till ofvannäml1da täflingar. Mitt förslag blir: 

Siljllerm.: BroIlSIll . .- JUlI iorsm.: 
500 mtr 52 sek. 55 sek. 58 sek. 

1,500 mir 2 m. 49 s. 2 m. 55 s. 3 m. 
5,000 mtr 10m. IOm.25s. IOm.45s. 

10,000 mIr 20 m.15s. 21 m. 20 s. 22 m. 20 s. 

Slutligen anser jag, atl föreningen bör som hit. 
tills anordna sina täflingar, dock alt den koncentrerar 
sig på tvälme hufvudtäflingar, nämligen en försia sön
dag i juni månad, i hvilken den föreslagna tiokam
pen ingår och omfattande: löpn ingar 100,400, 1,500 
m., häcklöpning 110m., höjdhopp, längdhopp, slaf
hopp, trestegshopPl spjutkastning, diskuskastning och 
kulstötning samt en i slutet af augusti för senio
rer och juniorer, omfattande sanIlIla grenar som den 
förra. Samtidigt försiggår täflan om herr Per Lang
~orgs idrottshorn. Juniorbestämmelsen kunde läm p· 
llgen formuleras så: junior är den som ej eröfrat pris 
vare sig vid föreningens eller allmänna läfl ingar. 

j osif N. PetterssoIl, fil. stud. 
Med lem af S. A. F. 
, 

Vi äro tacksamma för mera af samma slag som 
förestående inlägg rörande idrotten i S. A. F. 

Red. 

Hötel Kronprinsen och Restauranten å 

1909 rekommenderas. 
Stockholmsutställningen 

Stockhohn den 29 Mars 1906 
Karl Löfvander. 
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Drottninggatan 6 Ilörnel af Fredsgalan Stockholm 

fiLIALER I Göteborg, Malmö, Uppsala, Eski lstuna. 
Jönköping, Sundsvall och Karlskrona. 

Stort lager af täflingspriser . 
Föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatt. 
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KOCKUMS PHNSHR-EMHlJERHDE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af l:ma 
stålplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhand lare och Bo
sättningsaffärer. 

Gynna s venSR i/J{lllstri! 

M a us e r-a m m un il i o n: 
Patroner, Hylsor, Kulor .. 

Tändhattar. 
Om laddninga r ve r kst.ii ll <ls. 

Nordisk a Me/aJ/bolaget 
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Del frivilliga skylleväsendeI skjul
program för år 1909. 

Della är som vi alla veta skytteväsendets rättesnöre, 
da det är fråga om den aktiva verksam heten, men 
det är med denna urkund som med lagböcker i all
mänhet. De äro så tråkiga, alt man sanan kommer 
sig för alt studera dem något ingående. Man menar 
väl beträffande nu särskild t skjutprogrammet, alt det 
må bli vederbörandes sak att vid banan tillse, alt 
rättesnöret följes. 

Och likväl skulle det inte skada, om skyttarna ville 
ägna lite mera uppmärksamhet åt detla program. Det 
skulle törhända bidraga till aU så ~mån ingom kunna 
åstadkomma något mera stabilt än dessa program 
hittills kun nat sägas vara. De hafva nämligen utgjort 
det allra käraste experimentalfält för herrar ledamöter 
i skytleförbu ndens öfverstyrelse cch det synes ha gått 
så långt, alt, om ej något ändras i skjlltprogrammet, 
så har det varit ett ovan ligt ofruktsamt öfverstyrelse
möte. Så har det samvetsgrannt skett år efter år allt
sedan 1893. 

Det program, som vi nu sent omsider få tt för .ir 
190Q, utgör i delta fall intet undantag, tvärtom har 
delta riktigt r uskats o m, ja, så grundligt at! det rent 
af såg ut, som s~u l le det ald rig bl i något sådant 
denna gång. 

I vissa afseenden torde man dock kunna medgifva, 
att dessa ständiga ändringar icke alldeles äro af ondo 
- de bevisa dock, alt vår skylteröreJse, trots si na 
många år, ej vill stå stilla, utan söker alt följa med 
sin tid. Ärets skjutprogram torde väl äfven i det vä. 
sentligaste kunna anses som ett framåtgllende. 

DRICK! ___ ... 

Utom oss alltså ägna detsamma ett litet studium. 
Fö rsta förändrin gen möter oss redan i namnet _ 

det hette förut, åtmi nstone under de allra sista åren 
- P rogram för det frivilliga skytteväsendets verk· 
s.'lmhet - nu däremot, Det frivil!iga skytleväsendets 
skjulprogram, detta senare är obestridligen riktigare, 
ty detsamma omfa tta r icke hela verksamheten inom 
skytteväsendet i alla dessa många ytt ringar. Det 
gäller blolt skjutning. Alltså en förbättring. 

En blick öfver det hela visar oss, alt en full stän. 
dig omkastning skelt i uppstalIningen. 

Programmet begynner med en orienterande in led
ning, en vägvis.'lre, som i korta ordalag angifver 
gången för det hela, och den, som med lite eftertanke 
genoml äser den na inled ning, skall därigenom genast 
vara på ett godt sätt inne i det svenska skytteväsen
dets metod för daning af skyttar på frivillighetens 
väg. 

Det går steg fö r steg och metoden är för visso 
ri ktig, man kan endast anmärka och samtidigt beklaga, 
all icke till vederbörandes förfogande stå tillräckliga 
hjälpmedel fö r aU göra metoden fullt effektiv. 

Såda na hjälpmedel skulle enligt fö rfatta rens mening 
vara: 

til lräcklig ti llgång på intresserade instruktörer, rik
ligare möjlighet till utdelande af fr i ammunition och 
slutligen - men visserligen ej minst viktigt - tillräckliga 
medel för större pristäflingar, kretsvis, förbundsvis, 
eller för hela riket. Efter denna lilla afvikelse återgå 
vi emellertid till vårt program. 

§ 2 handlar om skyttarnas indelning i klasser, 
hvilket ju är den funda menta la grund, hvarpå sedan 
den aktiva verksamheten bygges. 

Det har öfver land och rike ljudit ett verop äfver 
den slora afgången från skytleleden, hvilken varit så 
stor, att totalsumman nu trots en ofantligt IifJjg rekry
tering, icke kunnat uppbri ngas. Då man därtill fick 

öDAKRA STANDARD PUNSCH! 
======== == Af finsmakare erkänd bästa ========== 
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för sig uttrycket måste falla så, då man genom 
en s. k. förenkling af årsrapporterna för några år 
sedan afhände sig möjHgheten till statistik - alt af
gången var störst ur de lägre klasserna, måste något 
medel utfunderas för att nlda bol för detta. Ett så
dant botemedel trodde man sig kunna finna genom 
införande af bestämmelser, som gjorde del möjligt 
för de unga medlemmarna atl längre än förnt få 
kvarblifva i de lägre klasserna. 

Della är meningen med den i 1909 års skjutpro
gram införda bestämmelsen, alt för flyttning till andra 
klassen skall erfordras Icke blott att ha eröfrat brons
märket, utan arven alt ha fyllt 17 år, för flyttning 
till tredje klassen respektive silfvermärke och J 9 år. 

Nu få vi se, hvad verkan detta kan hafva. Det 
må bemarkas, alt en skyll med lust och anlag för 
skjutning icke är bunden af denna äldersbestäm 
melse, ulan kan han efter skyttemärkets vinnande fä 
flytta upp, om han sä vill. 

I § 3 angäende skyttarnas uppflyttning finnes en 
föreskrift, som vållat åtskilligt hufvudbry här och där. 
Som bekant skall uppflyttningen ske vid ärsskiftet, och 
det står i nya programmet alldeles särskildt poäng
teradt, att de ofvan omtalade åldersbestämmelserna 
skola tillämpas redan vid ärsskiftet 1908-1909. 

Men dessvärre utkom detla års skjutprogram ick~ 
förrän ett par m<'lnader inpå det nya het, och blir 
nu frägan för de föreningar, som pliktskyldigast för
lagit uppflyttningen vid ärsskiftet, huru de skola rör
fara. 

Skola dessa förlaga en ny klassindelning och flytta 
tillbaka de unga skyttar, som efter 1908 ärs program 
skolat uppflyttas i högre klass, men enligt della års 
program få kvarstä? J<I, svart:! läte!" hdt kakg:oriskt: 
lyd programmet! f öljaktligen mäste nu omflyttning 
företagas. Nu är väl detta ej så farligt, ty helt fä 
torde de föreningar vara, som i själfva verket företaga 
klassindeln ingen redan vid ärsskifteI. Delta torde i de 
flesta föreningar ej ske iörrän vid upptagandet af verk
samheten å banan. 

Kapitlet om mälens beskaffenhet, poän gberäkning 
och markering har i årets program lagts före kapitlen 
om öfn ingar och täflingar, hviJket väl torde få anses 
vara fullt riktigt. 

l och med målen komma vi till det, som väJlat 
programmets sena utsändande. Detta är den gamla 
striden om riktprickens benämning, hvUken nu brutit 
ut i full låga. Som vi alla veta har denna riktprick 
haft det högst vetenskapliga namnet 5 I . Det har 
synts soml~a vara enklare alt kalla densamma 6, i 
syn nerhet har därigenom äfven vunnes en utväg lil1 
underlättande af skyttars särskiljande vid lika resultat. 

Denna uppfattning har för öfverstyrelsen varit så 
liflig, alt den föranled! desamma alt år efter därom 
till höga vederbörande afgifva förslag och detta alltid 
med afsevärd majoritet. Mo! denna uppfattning har 
uppställts principen, at! del friviHiga skytteväsendet 
borde i vått och torrt följa armens skjutinstruktion, 
hvarp:l svarats, at! det vill man viss! gqra, men all 
kaHa riktpricken 6 vore ej större afvikelse än hvad 

Svea Svenson 
== JUVELERARE == 

redan skett genom alt kalla densamma 51, hvilken 
beteckning och benämning ej häller finnes i armens 
skjuti nstruktion . 

Hv~d som emel le.rtid mest stött öfverslyrelsens valda 
ledamöter för hllfvudet, var utan tvifvel det upprepade 
negligerandet af majoritetens år efter är uttalade mening. 

Då sålunda meningarna stodo härdt mot hvarandra 
tillsatte Kungl. Maj:! en särskild kommitte för att lösa 
denna fråga och i denna ingick öfverstyrelsens ord
förande generallöjtnant Björlin, ledamöter af verk· 
ställande utskottet 5.1mt chefen för infanteriskjutskolan, 
major O. MeJin. Denne senare jämte Kungl. Maj:ts 
ombud i öfverstyrelsens verkställande utskott förde 
armens talan och afgäfvo en särskild reservation mot 
kommillens förslag om riktprickens benämning för 6. 

Kungl. Maj:! resolverade nu, alt det skulle få heta 
och skrifvas 6 på .försöb under ddt.1 år samt på
bjöd alt frågan om 5:an eller 6:an skulleafgöras genom 
ett referendu m från skytteföreningarna. Dessa skola följ
aktligen rösta i frågan genom at! före den l instundande 
9ktober med ja eller nej angifva sin ståndpunkt. 

Välj, o, människa, men välj det rälta! 
En annan ändring i poängberäkningen är ocks.' 

nyheten att träff utom ringarna men på laflan skall 
räknas för en half poäng. Den allmänna meningen 
om denna ändring torde väl vara, alt det är tämligen 
idiotiskt påhit!. Det har icke emanerat från skytte
väsendet. Eme1!erlid har detta föranled! öfverstyrel
sen alt förskrih'a taflans förseende med yllerlinjer till 
begränsning af den angifna tafvelstorleken, 170+140 
centimeter. 

I öfrigt skola som hittills de för armen föreskrifna 
målen användas ärven inom skytteväsendet. 

l fråga om öfningarna har särskild! kammarskjut
ningen framh1l.1Jits och några vinkar gifvits om dess 
bedrifvande. En beaktansvärd nyhet år, att rekry
terna icke behöfva skjuta i stående ställning. Däri
genom har uppflyttningen till första klassen betyd
ligt underlättats och detta, sammanställt med möjlig
heten att få längre kvarstå i denna klass, skall säker
ligen komma att visa sig välgörande för skytteintressel. 

I § 6 afhandlades täflingarna och äro bestämmel
serna därom Illera öfverskådligt uppställda än hittills. 

De inledas med a1imän na bestämmelser och i dem 
har ledarens ställning blifvit mera utförligt angifven. 

Själfva täflingarnas utförande är ändrad! för tredje 
klassens skyttar, om till allmän belåtenhet torde vara 
frågan. Vid föreningstäfling är det som förut, men 
vid förbundstiifling skola innehafvare af silfvelskylt
märke skjuta tilläll1pningsserien mo! halffigur och 
innehafvare af guldskyttemärke samma serie mot 
tredjedelsfigur. Skyttar, som direkt inskrifvits i tredje 
klassen och icke innehafva silfver· eller guldmärke, 
skola täfla mo! halffigur. 

Täfling i fältmässig skjutning står nu själfständigt 
angifven. 

för skjutningarnas utförande gälla som hittills sär
skilda bestämmelser. Att bemärka är 5.'irskildt förbudet 
mot gevärsremmens användande. Med fetstil har i mo
ment 45 intagits följande varning: Erter slutad skjut-

NYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 
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ning skall ovillkorligen iakttagas, alt patroner icke 
lämnas kvar i magasinet eller pattonlägeh. Det är 
olyckshä.ndelsen vid Botkyrka skyltefören ing, som all· 
deles särskildt framhäft delta påpekande. 

Prismedlens fördelning vid skolskjutning är oför
ändrad. 

för alla vän ner af mer eller mindre invecklade 
beräkningar vid fältskjutningar betonas alldeles ut
tryckligen föreskriften i moment 49, alt vid täfling i 
fältmässig skjutning skall i första hand antalel träffar 
vara afgörande. Endas! vid lika träffantal tillgripas 
åtgärderna med koefficienter o. s. v. . 

Så komma vi slutligen till utmärkelsetecknen. 
På grund af sexans införande hafva kompetens

villkoren förändrats, dock icke förhöjts i egentlig 
mening, ty poängantalen äro beräknade efter samma 
grunder som förut. 

För bronsmärket är del nu 42 poäng i 5 presicioTls
serier i stället för .. 40i för si lfvermärket äfvenledes 42 
poäng i stället för 40 och för guldmärket 50 poäng 
i stället 46. 

En nyhet, som skall hälsas med glädje, torde vara 
införande! af årtalsmärket. Man har ju ofta hört 
klagas däröfver, all då de styfva skyttarna förvärfvat 
guldmärket, så gå de sin väg, därför at! intet nytt 
står åter för dem att strida för. Nu kunna de hålla 
på lifvet ut och år efter år lägga et! nytt guldband 
till sitt guldskytlemärke. De hafva endast alt för 
hvarje år förnya kompetensen för guldmärket, dock 
med den skillnad aU tillämpningsserien skall skjutas 
mot tredjedelsfigur i stället för lIlot haIffigur. 

Ärtalsmärket är et! band af guld med instansadl 
årtal och fästad t ofvanför guldmärket medelst ett par 
små ringar. 

Högsta officiella utmärkelsen för skjutskicklighet 
inom det frivilliga skylteväsendet är fortfarande riks
medaljen. 

Denna kan som bekant endast förvärfvas en gång, 
nämligen vid förbundsläfling af skytt, som innehar 
skyttemärke af guld. Under år 1908 utdelades det 
högsta antal dylika medaljer, som hittills förekommit, 
ej mindre 98 stycken. 

I [lr komma vi väl antagligen öf\'er hundratalet. 
Amatörerna må hjälpa till! 

Här ofvan har i all korthet gifvils ell sammanfall
ning af ärets skjutprogram, särskildt bdräffande de 
afseenden, hvari detsamma skiljer sig från föregå
ende års. 

Må kunskapen om hvad som kräfves af skyttarna 
mana till ett alltmera målmedvetet sträfvande i det 
för visso goda och upphöjda syftet att göra vår sven
ska skytterörelse i alla afseenden verkligt gagnelig för 
vårt land. V. ur. 

MEDD ELANDEN f RÄN STYRELSEN. 
Nya medlemmar . 

Aktiva: 
järnvägstjänsteman Jon. Fredrik Asklund, Rådmans

gatan 79, 3 tr. 
Handlanden 1. Alfred Haak, järntorgsg. 61. 

Stationsskrifvare Carl Albin Hansson, Hjärneg. l. 
Kontorist Gerhard Hasselqvist, Brunkebergstorg 12, 

I tr. 
Fabriksföreståndaren Wilhelm Rasmussen, Hornsg. 

33 b. 
Fil d:r Tryggve Rubin, Torkel Knulsonsg. 31. 
Prokurist Karl W. Nordlbf, Drottningg. 95 D, l tr. 
Distriktsveterinär Karl Kullman, Mörby. 
Kontorschef Erik Lindström, Högbergsg. 37 A. 
Byggmäslare Nils lundberg, Jgeldamsg. 6. 
Ingenjör Gunnar L. Jacobsson, Odeng. 32. 
löjtnant Carl W. Schrerström, Narvavägen 23. 
Löjtnant Joho Sliernstedt, Sibylleg. 42. 
Målaremästare Frithiof Söderman, Sundbyberg. 
Skorstensfejarmästare Edvard Andersson, Mäster-

sallluelsg. 19. 
Tjänsteman Carl 8. E. Bergvall, Riddarg. 78. 
Studeranden Johan Axel Frantzen, Birkag. 8, 
Byggnadsingeniör Anton Nils Knut Hederen, Koks. 

ga tan 18. 
Kontorist Salomon Forsgåtdh, Vollmar Yxkullsg. 3. 
Studeranden Erik Harald Lundberg, Östermalmsg. 14. 
Kontorist Karl Hialmar Johansson, Storg. 30. 
Kassör Carl Fr. Gustafsson-Maren, Stocksund. 

Stadgar 
lö, 

Stockholms Amatörförenings Kamratpris. 

För prisets anskaffande ·insamlade medel afsättas 
till en fond benämnd 

, Stockltolms Amatörjörenillgs Kamratprin . 

I. Penningarna placeras i solid bankinrällning och 
räntan skall 5rligen utgå som pris till den förening
ens medlem, tillhörande högsta skytteklassen och för 
hvilken föreningen ej kan få statsanslag, men som 
under året endast deltagit i skylteläflingar inom eller 
för föreningen. 

2. Priset benämnes _Stockholms Amatörförenings 
Kamratpris~, hvilket skall graveras å priset tillika med 
vi nnarens namn, resultatet och året, dA priset vanns. 

3. Den medlem, SOlll sålunda under öfningar eller 
läflingar å föreningens skjutbana och å föreningens 
sk jutlider uppnått den högsta, sammanlagda poängen 
å 10 precisionsserier och 10 tilJampningsserier enligt 
för året gällande program för skjutning om statens 
pris, erhåller priset för året (dock får ingen serie under
stiga resp. 40 poäng och 7 träffar). 

4. Skulle tvisl eller andra oförutsedda omständig
heter inträffa angående prisets utdelning, afgöras de 
utan appell af S. A. F:s styrelse. 

5. Täflingen tager Sill början med år 1908. 
6. Priset kan endast utdelas en gång till en och 

samme skyll, och får den skylt, som förut eröfrat 
, Damernas Pris . ej tärla om ofvanstående pris. Är 
föregående års pristagare ånyo !)åst, erhåller nästa 
man priset o. s. v. 

ERICSSON & KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters Fasad·Stenarbeten. 
Special ite: Röd och grå Sandsten. 
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7. frivilliga gArvar få till fonden läg."uas, dock blott 
under enahanda villkor, som gälla för grundplåten. 
Styrelsen är berättigad all till årsrånlan lägga medel 
för hOjande af prisets värde. 

8. Fonden får icke af styrelsen tillfälligtvis dispo
neras med mindre ån aHa närvarande styrelseledamö
terna därom äro ense. 

9. Skulle föreningen upplösas begagnas medlen i 
enlighet med § 26 i föreningens stadgar, dock i för
sta rummel täckande eventuella skulder. 

10. Skulle orörutsedda hinder inträffa, som omöj
liggöra uppfyllande! af ofvanstående bestämmelser, 
skall förändring dåraf göras å allmän I ordinarie års
möte, såvida alt 8/, af samtliga närvarande medlem
Illar anse bestämmelserna omöjliga alt uppfylla. Nya 
stadgar skola då antagas å närmast därpå följande 
all månt möte med enkel röstmajoritet. Förslag ti ll 
nya stadgar skall af styrelsen delgifvas samtl iga med
lemmar senast åtta dagar före sådant möte. 

Stadgar för 

"Vandringshornet af 1908". 
§ I. 

Ändamålet med detta vandringspris skall vara alt 
uppmuntra idrottsmän till alt förvårfva skjutskicklighet. 

§ 2. 
Rätt all deltaga i läilingen om delta pris tillkom

mer aktiv medlem af S. A. F., som uppfyller föl
jande villkor: 
1:0 att - för så vid! ej föreningens styrelse på grund 

af särskilda skill därtill lämnat sitt medgirvande -
icke hafva under året i skytte- eller idroftstäfling, 
hvari S. A. f:s medlemmar ägt rättighet deltaga, 
uppträdt såsom representant för annan skytte- eller 
idrottsorganisation, gällande denna bestämmelse 
jämvä l afIäggande af prof för statens skyUemärke, 
riksförbundets idrottsmärke eller andra li knande 
utmärkelsetecken; 

2:0 all under året hafva aflagdt vederbörliga prof för 
riksförbundets idrot1smärke; samt 

3:0 alt harva deltagit i årets statsprisskjutning inom 
S. A. F. 

§ 3. 
Priset tillfaller rör hvarje:'lr den af de till delta

gande i tärlingen om detsamma berättigade, hvilken 
vid en af föreningen anordnad fältskjutning upnålt 
högsta resultatet. Det åligger ftreningens styrelse all 
i god tid förut låta bekantgöra, hvilken af de å årels 
täflingsprograrn uppförda fältskjut ningarna härtill blifvit 
bestämd. 

§ 4. 
Den, som tre gånger oafsedt ordningsföljden eröfrat 

priset, erhåller del tredje gången med full äganderätt. 

§ 5. 
Å föreningens ordinarie årsmöte öfverlämnas priset 

till vinnaren för föregående år att af honom förva
ras. Intill dess detsamma jämlikt § 4 bl ifv it med 

Profva nya PAX! 

full äganderätt förvärfvadl, skall del senast Ivå veckor 
före nästkommande ordinarie årsmöte återställas till 
föreningens slyrelse i och för förnyad utdelning. 

§ 6. 
Skulle S. A. F. upplösas innan della pris med lull 

äganderätt af någon förvärfvats, skall detsamma öfver
lämnas till någon annan lämplig idrotts- eller skytte
organisation, all med beaktande af stadgandet i § l 
ofvan utgöra föremål rör fortsatta läflingar, hvarvid 
likväl en lIVar, som något år varit innehafvare af pri
set, skall vara berättigad atl om detsamma fortfarande 
tafla, oberoende af medlemskap i den öfvertagande 
organisationen. 

§ 7. 
SOIll nödvändig befunnen ändring af dessa stadgar 

äger S. A. F:s styrelse att, efter idrotts- och skjutkom~ 
Illitteernas hörande, fö retaga,dock under förutsät tning alt 
ändringen icke gäller del i § l ofvan fastslagna ända~ 
målet lIIed priset. Så länge dettas stiftare lefver, 
skall likväl sålunda beslutad ändri ng, för alt blifva 
gällande, af honom godkännas. 

Stadgar 
för 

LOjlnant Nils von Horns pris till god och 
intresserad skytt inom S. A. f . 

I . För alt få deltaga i tärtan om detta pris fordras 
att icke under årel deltaga i statsprisskjutning inom 
an nan förening än S. A. F. 

2. Vinnare af priset bli r den, som uppnltt bästa 
resultatet I 5 precisionsserier i valfri ställning och 5 
tillämpni ngsserier i reglementerade ställningar mot 
J/, figur, samtliga afgifna å arstånd af 400 m. dock 
Ur ingen serie understiga resp. 35 poäng och 7 
träffar och skall före series afgifvande till vederbö
rande protokoll förare anmälan ske huruvida serien 
gäller för täflan om ) Löjtnant Nils von Horns pris • . 
Sålunda afgifven serie får skytt icke tillgodoräkna sig 
såsom kom]letensserie för mlgot af föreni ngens serie
eller vandringspris. 

För /fem och /färd. Denna under sistlidne 
November månad af Stockholms skytteförbund anord
nade storartade skytlefest, har inbragt S. A. F. ett 
kontant belopp af kr. 2,688. Red. 

Stockholms skytteförbunds tredje 
fältskjutning 1909. 

Stockholms skytleförbund hade den 28:de Mars 
anordnat sin tredje fältskjutning för året, hvilken ägde 
rum i trakten af Trångsund (söder om Södertörns 
villastad). Mark hade här upplåtits för skjutningarna 
af häradshöfding G. Norström, Trångsund. 

Ny hög kvalite! Nytt papper!. 
Bomull i munstycket! - • 

Hvarje ask af den na nya tillverkn ing är 
försedd med vidstående stjärna i r6dllryck. 
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HOFJUVELERARE I J.kobslorg 

K ANDERSON 16 .6u.t.f ftdoll. torg 
• PrIskurant gratis ! 

Skyttarna reste på morgolJen kl. 8,40 ut till Trång
s und. Resan bekostades af skytteförbundel, och sär
skilda vagnar hade abonnerats för resan. Tillslut
ningen var "Jycket liflig, ej mindre än omkring 300 
skyttar deltogo i skjutningarna. 

Erler framkomsten till Trångsund samlades skyt
tarna vid en liten, strax intill stationen belägen gärd, 
där dispositionen för skjutningen meddelades af leda
ren, fanjunkaren Franzon. 

Ställningarna hade förlagts i den af fören ingen för 
Stockholms fasta försvar förutsatta södra försvars
fronten. f ienden ansågs ha landstigit någonstädes 
på Södertörn och avancerat till Skrubba vid östra 
sidan af Drefviken, och skyttarna hade nu fram
ryckt till Trångsunds gård för alt observera fie ndens 
företag. 

Därefter utdelades extraprisen frän fältskjutningen 
i februari vid Skanstull af ledamoten i förbundets 
verkställande utskott dr A. Wahlstedt. 

Prislagarne hälsades med lifliga bifallsrop. 

• 
Strax före kl. lOvoro förberedelserna färdiga, och 

patrullen n:r 1 kunde gå ut. M11en voro fördelade 
på fem stationer med ell mål vid hvarje. Samtliga 
111<11 voro lyckligt anordnade, och ej ringa arbete hade 
af fanjunkaren Franzon nedlagts härpå. Vid tre af 
stationerna voro stora vallar af snö uppkastade. Vid 
denna fältskjutning tillämpades för första gången 
klassindelningen, hvarigcnolll äfven dc:: unga skyttarna 
kunde komma till sin råt!. 

Afslånden vid målen och skjulIiderna voro föl
jande: Förs!a stationen uppdykande och försvin nande 
II I-figur, 230 m., tid 30 sek.i andra dilo sidgäende 
helfigur, 375 m., I min.; tredje d ito fast J/ rfigur, 
215 111., 4~ seki fjärde stationen, uppdykande lkfigur, 
240 m., hd 45 sek. Femte målet var vid Beatebergs 
gård, där en hög snövall var uppkastad. Skyttarna 
besköto här skyddade af vallen i stående ställ ning 
framryckande fientligt kavalleri. AfS1åndet var 410 
meter och skjuttiden I minut. 

Afståndet från utgångspunkten och till sista målet 
var ci rka 3 kilometer. Djup snö låg öfverallt, och 
de första patrullerna hade ganska svårt att taga sig 
fram genom drifvorna mellan de Ire sista stationerna. 
Sedan väg trampats upp, gick det emellertid bättre. 

Vädret var under en del af vägen ej fullt tillfreds
ställande. Först hindrade en råll tåt dimma afstånds
bedömandet, och längre fram på förmiddagen föll 
det en stund ymnig! med snö. 

På grund härar och den begränsade skjultiden 
måste resultaten anses såsom goda. 

En extra förströelse var anordnad vid skjutningen, 
I det man vid hufvudstationen anordnat lär
lingar i kammarskjutning. Ammunition tillhandahölls 
där genom förbundet. 

A nvälld vid all skjldmizg 

Kl. 2,45 voro skjutningarna slut. De flesta skyt
tarna kunde därför återvända med tåget till Stock
holm strax före kl. 3. Med tåget kl. 5 återvände 
den sista patrullen. Inalles hade 26 1/, patrull del. 
tagit~i skjutningarna. 

• 

Skjutningarna gåfvo till resultat bland annat att både 
första och andra prisen inom tredje klassen eröfrades 
af amatörer i d::o:! atl I:sta priset togs af H. Friman 
med 66 poäng (23 träffar af 25 möjliga) och 2:dra 
priset med 64 poäng hemfördes af F. Eriksson. 

Inom grupperna uppnåddes följande resullat: 
I. Ostermalms skfg ........... .... 254 p. 
2. Södermahn- Liljeholmens , ........ .. .. 248 , 
3. Kungshol ms .. . .............. 247 » 
4. Stockholms Friv. skarpskyltefg .. ......... 246 
5. Skolungdomens skfg 245 » 
6 . Göta Lifgardes und. off. » ............ 242 , 
7. Svea Lifgardes und. off. , ... ........... 240 » 
8. Svea Ingeniörkårs » .............. 218 » 

9. Censtralskytteföreningen ........ .... ... ... ...... 2 14 » 

I o. Katarina » ••.•..... ... ... 209 J 

II. Svea Art. Rgtes • ..... .......... 203 ~ 
12. Lifgardet till hästs » ............... 18 1 » 
13. Stockholms Amatörförening .. ............... 169 ) 

Efter denna tredje sammandrabbning intaga de 
om vandringspriset täflande föreningarna följande 
platser: 

I. Ostermalmsskf. med platssifirorna 5 
2. Södermalm-Liljeh. d:o » 14 
3. Stockholms skarpskyltefg » IS 
4. Svea lifg. und. off. d:o , 17 
5. Stockholms Central d:o » 18 
6. Kungsholms d:o • 18 
7. Skolungdomens d:o » 20 
8. Katari na d:o » 23 
9. Svea art. reg. d:o » 26 

l O. Göta Ufg. und. off. d:o 26 
11. Sthlms Amatörförening » 28 
12. Lifg. till häst d :o » 32 
13. Svea Ingeniörkå r d:o 33 

fö ljande amatörer hemförde pris förbundets fält-
skjutning: 

I. pris H. Friman ............ ........... . . 66 poäng 
2. F. Eriksson ............................... 64 » 

14. E. Hessler ... .......... .... .. ..... ..... ... 58 , 
21. • Gid. Ericsson ..... .. . .......... ... ... ..... 56 » 

31. » A. Wahlstedt .......................... .... 50 • 

den af S. A. F. samtidigt anordnade täflingen 
blef resultatet följande: 
l. pris H. Friman ............. resultat se ofvan. 
2. t F. Eriksson ......... »» » 
3. » E. Hessler ... .... .............. » » » 
4. » L. Lagerlöf ... .. ... .................. SS poäng 
5. • Gid. Ericsson ...... .... .... .... ............ 56 » 

Omhud f ör Stockholm med oll/nejd 

Metallbolagets i Vesterås SPETSKULAI ~ Sven Svenson 
~ Handtverkaregatan 88 :: 
~ Allm. telefo n Kh . 339 r-!:) II/gen prisförhöjnillg! Utmärkt resultat! 
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Pd grund af S tyrelsens b eslut ega här
efter inga andra af f öreni ngens skyttar 
än d e. h vilka In om S. A . F . fiffa o m 
statspris, r ätt att f ö r värf va föreningens 
SeriemedaJjer. 

Amatörer! 
Försumma icke, att infinn a E der å 

skjutbanan och där fu llg ö ra Edr a sky l 
dig heter m ot f öreningen! 

Olömmen ick e att medföra ammunl· 
t/onskortet! 

Gevär tillhandahAllas A banan! 
5 0 skott gra t is ! Skjufkommitlin. 

Förbundets fältskjutningsmedalj . f or-
dringarna för alt vara berättigad tälla om förbundets 
medal j i fältskjutni ng hafva vid de nll afhlillna läf· 
lingarna fu llgjorts af ing. Oid. Ericsson, hvilken -
ensam S. A. f:arc - jämte Kah~n i Skolung
domens skf., Björkman i Skarpskf. och Persson i 
Öslermalms skf. åra dc enda, som inom Stockholms 
skylteförbu nd fullgjordt nämnda fordringar. 

Ska rpskjutn ing. Skarpskjutningen vid Kaknäs 
har nu tagit sin början och försiggar hvaqe sön
och helgdag kl. 9-3. 

För täfling om von Horns pris äger skjutning 
rum a 400 m. åtaflorna \-5 kl. 1-3 hvarje skjul
dag samt i öfrigt då nämnda taftor icke äro upp-
tagna för skjutning å 200 m. Skjutkommiltål. 

Bestä mmelser för ju niore r i S. A. F. 
Första året en person IilI hör föreningen och deltager 
i täflingarna är han junior. Äret därpå uppflyttas 
han iseniorklassen, oafsedt om han eröfrat {äflings
pris eller ej. liar han före sitt inträde i föreningen 
deltagit j allmänna täflingar (oafsedt om han eröfrat 
pris eller ej) är han sen ior. Dessa bestämmelser ti ll 
lämpas från och med tir 1909. 

För den, SOIl1 före 1909 som junior deltagit par
tiel1t i täflingar eller p:'t grund af aflagdt prof för 
idrottsmärket erhällit villkorsmedalj utan all hafva 
anmält sig tafling om densamma, kan undantag göras 
enligt idroltskommillens bestämmelser. 

Skulle idrotlskommilten anse någon junior vara 
för svag at! deltaga i täfling, äger kommillen befo
genhet fö rbjuda honom starta. 

Simtäflinga r. Onsdagen den 21 april anord
nas i Centralbadet kl. 8,30 e. 111 . täfling å 100 meter. 
Onsdagen den 28 april anordnas p1 samma tid och 
ställe täfling ;\ 1,000 meter. 

Simolnjngar och simtäflingar förläggas hädanefter 
till Centra/badet . 

För täfling i orienteringslö pning till fots 
blir samli ng den 2 maj vid Centralstationen kl. 8,30 f. m. 

Aflagda prof för idrotts mä rket. Uthållig
hetsprofvet i simning å 1,000 meter af herr Otto Elf-
strand :\ tid 26 min. 28 sek. Idrotlskommiltln. 

Våra skyUe- och idrottspris. 
Damemas pris: för skjutning å tafla och haiffigur 

å 300 meter. 
/(amratemas pris: för skj utni ng 11. tafla och haH

figur å 300 meter. 

Astrid Wahlslcdts vandriagspris i fältskjutning inom 
S. A. F. 

Stockholms Amatörförenings vandrjngssköld för skjut
ning 11. l/u 1/. och l/! figur å respektive 200, 300 
och 400 meter. 

Alfred Hamnqvists I'Ondringspris inom S. A. F: 
Fältd u g l ighetspris. 

Stockholm -- Sa/lsjobaden-pokalell: för täflan i fält
skjutning mellan Slllsjöb:ldens skytteförening och 
S. A. F. 

Isaac LOlmans Mil/lte: för skjutning med enhan ds 
vapen. 

Ujtnaltt Nils VOft Hams pris tilt god och inlres
serad skytt illom S. A. F.: för skjutning å tafla och 
' /, figur å 400 meter. 

Henrik Sjöbergs minne: Representantpris för skytte 
och - eller idrott. 

S tock/w/ms Amatörjörenillgs Idrottsltom : för Idrott. 
Valtdringsltomci af 1908: för skylle och idrott. 
Seriemedaljer i brons, silfver och guld fö r skjutning. 
Vilkorsmedaljer i brons och silfver fö r idrott. 
Prismedaljer i brons och silfver för skjutn ing. 
je/aller i brons och silfver för skjutning. 
Seriebtigare för skjutning. 
Grosshandlare S. Slelldal.s pris, ett mausergevär: för 

l :sta klassens skyltar. 
Vi hänvisa till föreningens stadgar med afseende 

å bestämmelserna för förvärfvande af dessa pris och till 
, Medlemsbladeh i de fall där dylika bestämmelser 
ännu icke kunnat i stadgarna inflyta. 

Därjämte vill redaktionen erinra S. A. F;s medlem
mar därom, att vära pris ti ll kommit i afsikt att sporra 
till täflan. Ju flera tätlande desto större ära all segra. 
Låten della vara h\'ar och en af oss en maning, all 
söka förvärfva ett eller flera af "åra vackra pris. 

Red. 

Vårutfärden. 
Denna, under föreg1lende år af deltagarna synner

ligen gouterade; af icke deltagare med så sto r li k
nöjdhet emotlagna, amatörernas stora fril uftsdag, skall 
enligt ärsprogrammet äfven detta år eventuell ega rum. 
Kostnaderna för och, tillröljd den ri nga anslutningen, 

.. 
AMATORER 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
~~~_ DROTTNlNl3l3t'1Tt'lN 31 ~~~ 

Rikslelefon 
44 00 

Allm.lelefon 
20 & f20 
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förluste n å densamma, harva emellertid hittills visat 
sig ?I ifva så stora, att styrelsen funnit sig förhindrad, 
all IIlnevarande år anordna våmlfard om icke dess 
ekonomi säkerställes. 

FOr alt utjtirden skall kUllIla ega rum, måste millst 
70 amatoltr fore dell 15 nästkommande maj hafva 
antecknat sig som deltagare. Pris kr. 3 pr person, 
som er/tigges vid teckningen. I denna afgift ingär icke 
insats lill skjuttäflingar. Lista för anteckning till del
tagande i utfärden finnes utlagd hos hrr P. Lang
borg, Birger Jarlsgatan 5. 

---

Första skjutdagen vid Kaknäs 
för äret hade endast lockat et! f:'ttal amatörer alt un
dersöka huruvida hand och öga legat af sig under 
vin tern. , Soan " Kalle S., doktor \V. och ,redak. 
törn , samt ännu några flera trotsade de kalla vä rvin
darne. Så gjorde ock , Oidde , hvilken dagen till 
ära nästan uppträdde i frack och hvil halsduk. Han 
var verkligen vådligt schangtil! Men hade ingen 
bössa! Hvarför han föreslog Djurgårdsbrunn. Som 
var sig likt fast mindre grönt än på sommaren. 

En intressant bekantskap fingo skyttarna göra vid 
banan. Metall bolagets nya S-mauserkula med spets 
på. En bekantskap aU göra. Den är verkligen ganska 
spetsig. Massor af dyl ika ligga och vänta på Eder 
amatörer. Vår vän och kamrat J. E. Ekman har också 
en hel mängd spetsiga kulor, som lära vara nägot 
utmärkt i sitt slag. Pröfven och döm men ! 

Old boy. 

Lokalfrågan. 
Styrelsens kallelse till extra möte den 14 april hade 

hörsammats af ett femtiotal amatörer. 
Fr1I.n den för ordnande! af föreningens lokalfråga 

tillsatta komite n förelåg ett förs lag, som nu af styrel
sens ordförande framlades för föreningen. Förslaget 
afsåg at! - försöksv is p:'t en lid af ett år - förhyra 
den i huset n:o 18 vid Lästmakaregatan befintliga 
ten nisloka len med til lhörande 3 rum och kök 111 . m., 
för all till fören ingens fromma utnytlja densamma 
och sål unda komma ifrån del olidliga tillständ uti 
hvilket föreningen befin ner och tänge befunnit sig med 
arseende å lokal för arkiv, inventarier m. m. och icke 

Välskjutande gevär 
för såväl jag! som målskjutning. 

Bä.sta MauserammunltJon 
till moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, THER· 
MOS FLASKOR och ARM BAGs. 
SKYD D m. m. 

H.-B. 8KYTTEfORENINOHRNE8 VHrENRffHR 
Bryggaregatan 9 

minst med afseende å samlingsrum för styrelse- o;)h 
kom itesammanträden. Sedan ett annat förslag veder
börligen aflifvats, antog föreningen i princip lokal· 
komitens förslag och uppdrogs åt styrelsen at! inOIll 
ramen af detsamma gå i författning Om rörslagets 
realiserande helt eller delvis. 

Skötseln af lokalen och dess ekonomi kommer en
ligt mötets beslut at! i första hand öfverlämnas till 
en kom ile af fyra personer, och invaldes i denna 
komite föreningens ordförande, vice ordförande, in
tendent och klubbmästare. Dess namn blef , Lokal· 
komiIi" , . Lokalen tillträdes redan I:sta nästkommande 
ju li. 

Det ligger i sakens natur, att föreni ngsmedlemmarna 
1'1 många olika sält kunna viS<1 sit! intresse för denna 
föreningens angelägen het och stödja dcn5.1mma. Må 
vi alla låta oss angeläget vara alt underlätta lokal
koJtlit~l1s arbete. Det är vår egen trefnad och fördel 
det här gä: ler. Red. 

Till amatörföreningens aktiva 
medlemmar. 

För all det ekonomiska resultatet af S. A. F:s verk
samhet må kunna blifv3. det bästa möjliga, är det 
nödvändigt, alt hvarje .amalön gör sin plikt mot vAr 
förening. Liknöjdhet i detta afseende må vara hvarje 
S. A. F:are ovärdig och en styggelse. Tyvärr har det 
dock hittills icke varit så. Af föreningens aktiva med
lemmar fullgjorde under sistförflutlla året c;a 30 pro
cef/t de'l el/kla, oaJvisliga plik/CII, all å skjutbanan 
eller i terrängen afgifva de femtio skott, hvilka. er
fordras för att föreningen för vederbörande medle:m 
skall hafva rätt alt tillgodoräkna sig anslag af stat och 
kommun. Fiireningc11 tillhandaltållcr alla sina akth'a 
medlemmar kostnadsfriII det 11ödiga antalet skolt, älvefl
som vapen! I hafven sålunda endast alt infinna Eder vid 
skjutbanan och dar med fö reni ngens gevär - om eget 
sädant icke finnes - afgifva de fem serierna i regle
menterade ställn ingar och under vederbörlig kontroll. 
Amatör! uppskjllt eJ~ att fylla del/fia din plikt! För
eningen har rät! alt fordra, all du fullgör d in skyl
dighet. Uppskjut icke till i morgon, livad dll kall 
göra i dag! På delta sätt visar du bäst, att du upp
skallar den förening, hvilken du har äran ti llhörn, och 
gagnar du den~mma utan det kostar dig el! öre. 

Klubbafton 
afhålles 

l ördagen d en 24 April 
-å-

Red . 

Hötel Kronprinsens stora FästvAning 
med början kl. 7,'0 e. m. 

Börj an görtS med prisutdelning di rvld komma att utdelas 
hittills und er Are t lörvirfvade idrotts- ocb skyllepris. 

Efter supen. som serveras till ett pr is al kr. 3: - vidtager 
naCbspiel vid hvilkel loh at medverka hr CARL BARKUND, OSCAR 
BEROSTRÖM, AXEL Rt NOVA l l m. II. 

Om talrikt besök anhåller , Ma mma , . 

HOtel Kronprinsen och Restauranten å 
Stockholmsutställningen 1909 

rekommenderas Stockholm den 29 Mars 1909 
• l(arl Löfvander. 
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Några ord i nykterhetsfrågan ur idrotts
och försvarssynpunkt, 

T ill frågor på dagordningen kan man med s törsta 
skäl räkna , nykterhetsfrågan " och få af de sociala 
problem , som vänta på sin lösning, hafva i samma 
mIn som den visat sig äga förmåga att - allt efter 
den olika uppfattningen af densamma - ena lika väl 
som söndra . Ytterst å ena flygeln hafva vi det orga
niserade ,nykterhetsfol ket " som i ett ju förr desto 
hellre utfärdad! totalförbud mot tillverkning, import 
och försäljning af alla alkoholhalt iga drycker se den 
enda tillfredsställande lösningen af nyk terhetsfrågan, 
å andra sidan träder oss till mötes en manstark skara, 
som i den personliga frihe tens namn bekämpa r hvatj e 
inskränkn ing ej blott i rätten att tillverka och till
handahålla dryckesvaror af detta slag utan ock i rätten 
att när som helst, hvar som helst och i hvilket kvan· 
tum som helst konsumera desamma. Mellan de båda 
ytterlighetspartierna hatva vi sedan andra personer, i 
otaliga skiftningar hvilka representera en moderatare 
uppfattning il ena eller andra sidan. 

Ser man på denna fr.lga fördomSfritt, så måste man 
skänka sina varmaste sympatier å t de människor, som 
ägna tid och krafter åt bekämpandet af dryckessede!l. 
Jag väljer med flit detta ord i stället för det gamla 
uttrycket , dryckenskapslasten , . Men å andra sidan 
torde alla Slnsadt tänkande vara ense därom, att en 
förbudslagstiftn ing, så länge ännu en sådan saknar 
stöd i den allmänna uppfattningen, icke kan göra af· 
sedd verkan, helt enkelt därför att efterlefnaden af el\ 
allmänt spritförbud ej kan effektivt kontrolleras. Sprit 
behöfves nämligen för elt stort antal andra ändamål 

DRICK! ___ _ 

än till dryck och kan därför knappast barmlysas ur 
det dagliga urvel, och härtill kommer, att beredningen 
af alkoholhaltiga drycker ej är slörre konst, än alt 
hvilken husmoder som helst med så oskyldiga saker 
som t. ex. krusbär och rabarberstjälkar såsom råmaterial 
ulan större svårighet kan framställa en ganska njutbar 
såda n dryck. När det öfvervägnnde flertalet af den 
stora allmänheten gillar elt allmänt alkoholförbud, då 
förs t är tiden mogen för ett sådant, ty då först kommer 
det att eftcrlefl'8s. Detta lär oss erfarenheten 
fr1l.n de länder, där man redan experimenterat med 
för budslagstiftning. Å andra sidan bör nog ett all
mänt alkohol förbud uppställas som det slutliga måiet 
för 'lYkte rhetsst räfvandena , och därför böra alla foster
Inndsvänner söka efter bästa förmåga hjälpa till i ar· 
betet att bereda jorJmånen för ett sådant. Det för· 
nämsta hjälpmedlet i detta arbete heter upplysning. 
Kunskap om alkoholens inverkan på människans kropp 
och på hennes andliga fOrmögenheter bör spridas i de 
vidaste kretsar och meddelas r.edan i skolorna, ty en 
sådan kunskap är den enda riktiga gruDd, på hvilken 
vi hafva att bygga vår uppfattning al och vår ställning 
ti ll nykterhetssträfvandena. 

Senare tiders vetenskapliga fo rskning har visat, alt 
alkolen redan då den förtäres i ganska små doser in
verkar på åtskilliga af människokroppens organ, och 
att det regelbundna alkoholrörtärano:!et är i stånd att 
framkalla den typiska bilden af den , kroniska alkohol· 
förgiftningen , till och med hos personer, hviJka aldrig 
vid njutandet af sprithaltiga drycker öfverskridit den gräns, 
som uppdrages af den gängse uppfattningen af det i 
det allmänna umgängeSlifvet passande. Alkoholen an
griper direk t de elementära smådelar, af hvilka vår 
kropps olika organ äro uppbyggda, de s. k. cellerna, 
och dess verkan på dessa yllrar sig redan vid mycket 
måttlig alkoholfortäring såsom en verksamhetshämning, 
som vid njutande t al större mängder alkohol stegras 

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
Af finstnakare erk.änd bästa ========== 
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till verklig forlamning. Känsligast rör alkoholens in· 
verkan öro cellerna i det centrala nen'systemet, hjärnan 
och ryggmärgen, men Mven andra organ, i första band 
de ror mvet viktigaste slsom hjärta, njurar och lefver, 
gl ingalunda fria. Alkoholen upptages först i blodet 
och ur delta i cellsubstansen. Ur blodet anägsnas alko
holen genom lungor och njurar, under det att den 
alkohol, som upptagits i cellerna smll.ningom förstöres 
genom den örver allt i kroppen försigglende förbrän
ningen. Om nu alkoholförtäringen ofta upprepas, 51 
hinna cellerna knappast befria 5i6" frin den rör dem 
främmande besllndsdclen, förr än ny IBlfcirscl af deo
samma äger rum, och därigenom framkallas si sml
ningom i cellerna sj5.lfva forändringar, som ej längre 
kunna gl tillbaka i och med den upptagna alkohol
mängdens undanskaffande utan blih'a bestlende. Dessa 
förändringar te sig i olikn organ ant erter dessas olik n 
byggnad på olika sätt, men hafva i 1111mänhet till re
sulta t eeHsubstansens delvisa omvandling I fett och en 
skrumpning, ett förtvinande af organen j deras htlh~et. 

J ärverensstämmelse härmed äro de ar alkohol!or· 
täring förorsakade rubbningarna i de olika organens 
funktioner till en början öfvergAende. Ju mindre den 
förtärda alkoholmängden är, desto fortare glr dennas 
inverkan örver, och desto ram~ till antalet äro de celler 
i kroppen, i hvilka.s funktioner rubbningar äga rum. 
De ifrågavarande runktionsrubbningarna inträda näm· 
ligen I en viss gif~'en ordning. I fOrsta rummet, och 
redan efter förtäring ar en så ringa kvantitet alkohol, 
alt yttre berusningstecken ej alls komma till synes, 
angripas de cellgrupper i hjärnbarken, genom hvilka 
människo.ns själslif och o.ndliga verksamhet regleras. 
Redan en ringa alkoholmängd verkar s3.1unda nedsättande 
på vår omdömesrormAga och f6rsJdande på vAr energ1. 
Af ännu större mängder alkohol börja de grupper af 
hjärnceller att plverkas, hvilka reglera musklernas verk
samhet och framför allt deras samverkan med hvar
andra. Häraf foranled3.S den raglande gAngen och de 
obeher~kade rörelserna hos en berusnd person. Med 
ökad alkoholtillrörsel stegras dessa symptomer och slut
ligen sällar sig lill dem ett bortfallande nr smärtför
nimmelsefdrmlgan. Ett sådant stadium af berusning 
är i själfva verket redÄn en allvarsam akut fdrgiftning, 
ty samtidigt härmed harva de hjärncentra, som reglera 
andedräkten och hjär tverksamheten äfven börjat rÖM 
Inverkan, hvilket ger sig tillkänna så, att andningen 
börjar blifva ytlig och stundom för några ögonblick 
alldeles upphör, under det att pulsen blir hastig ~ch 
föravagad. Den blåröda färgen å läppar och ans1kte 
visar, alt blodets syrsättning är ofullständig. En sådan 
person sväfvar i lirsfara, ty giftverkan på de senast 
omnämnda Hrsviktiga hjärncenlra kan slegras till full
ständig förlamning, och då är lifstråden brusten. Det 
akuta alkohol ruset har emellertid I de flesta fall sin 
Ilfverglng. Den berusade faller i djup sömn, hvarur 
han vaknar slapp och dåsig, med värkande hufvud 
och bultande tinningnr, allt tecken till alt hjärnan allt
jämt lider under alkoholfortiringens fdljder. Återgången 
till fullt normalt tillstånd tager ganska lAog tid. Så
lunda uppgifves, att en person, som förtärt 3/~ liter 
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lageröl, ännu efter :!4 timmar i sina hjärnceller hyser 
rester ar den däri befintliga alkoholen. 

Detta om den aku:a nlkoholverkan. Hos personer, 
bvilka genom längre tids ofta ufprepad alkoholnjutning 
fltt sinn organ pherk nde, torde hjärtat vara det bland 
dem, som tidigpst skadas$)_ Att hjärtat ej längre är 
kraftigt som förr, märker en sådan person snart, ty 
hjärtklappning och andfåddhet börja inställa sig vid 
hvarje kroppslig ansträngning red3n ar jämfdrelsevis 
lindrig art. En sinnesrörelse eller o\'ä.ntad fara fram
kallar också hjärlklnppning. Dessa symptom från hjiir
tnt bero på den börjande feltvandlingen af hjärtnts 
muskelsubstans samt på inträdd n förändringar i hjär
tats nervösa :.pparat. Ett dylikt sjukdomstillstånd hos 
hjärtat är emellertid en allvarsam sak, ly intet af .krop· 
pens organ har så SI or betydelse, ej blott för manOIskans 
kroppsliga uthållighet och vigör ulan och för hennes 
lifslängd, som hjärtat. Så länge en människas hjärta 
är ungt och kraftigt, så länge är också den männi~kan 
ung, nar hjärtat Aldra'i, åldras mäoniskan, och bör~.ar 
hjärtat visa tecken till a\l tröttn3, dl har den man
niskan hunnit öfver lifvets middagshöjd, om ocksA hen· 
nes lefnadsår ej äro så många. Del ar nämligen så, 
att de:'!. ene . Iefver fortare. än den ardre. ~1:1nga, 
mAnga ral! af fört idig ålderdom och förtidig död af 
den sA modiirna dödsorsaken .hjärttörlamning~ eller 
.hjii rtslag» äro nit skrifva pA den ImUlliga. nlkohol
fdrläringens konto! 

Den lIr.lllligu nlkoholförttiringen~ Hvad är då alt 
anse som ett måttligt bruk af spirit uösn drycker? F.u 
bestämd! svar härpl är ej så titt att gifva, redan af 
det skäl, all den ento människan och den nndra harva 
så olika motståndskrart mot alkoholgiftet. Barn och 
mycket unga personer äro särsklldt kllnsllga för det
samma och böra aldrig f A smaka en droppe af en 
alkoholhaltig dryck. Ju äldre en människa blir, desto 
mindre skada kan mnn i allmänhet sedt a.nse, at! hon 
lider af spritförtäring. );et svaret kan man emellertid 
under ana omständigheter gifva å det ofvan framställda 
spörsmålet, aU den mängd alkohol, som en människa 
kan tillUa sig att användn till dngllgt bruk utan att 
riskera alt däraf på nAgot sätt taga skada, mAtte sättas 
vida lägre, än gängse seder inom de bildade klasse:na 
i vårt land anvisa. Det är sAledes ej nog med all 
aldrig drickn sA mycket, aU man ej är synb~rt beru
sad. En norsk likare, som nyligen utgifvit en mycket 
uppmärksammad broschyr i nykterhetsfrJgan, vlgar ej 
sätta gränsen för den mängd alkohol, som en fr isk, 
vu:<en man utan men för sin hälsa kan våga dagligen 
förtära högre än till lO-IS gram, d. v. s. ungerar • 
si my~ket alkohol, som innehålles i II. liter pilsnerö!. 
En del läkare särskildt i Frankrike, gA emellertid ej 
obetydligt längre. Sjilf är jag med stöd s!väl af egna 
iakttagelser som af den idrottsliga erfarenheten böjd att 
glfva den nyssnämnde norske läkaren rätt . Hvad de 
frnnska läk3rne angår, så torde mlhända deras upp-

0) Utrymmet medger ej att i denna lilla uppsats ~ngl pi de 
olika silt, p! hvilh kroppens örTiga organ plverkas \',d den kro
nisu alkoholfÖ"i"iftnlngen. 
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fattning vara i nlgon mIn pi verk ad nr den ckono h 
miska betydelse for deras land, som vinproduklion oc 
vinexport äga. Helt naturligt är, alt ju längre tid , som 
rörnyter mellan hvnr glng alkohol lörtäres, desto mera 
kan man utan au riskera bestlende skada vAga all 
hvarje gång koniumera, Klokast handlar likväl under 
all. omständigheter den, som alltid inskränker sin sprit
förbrukning till det minsta mojliga. 

Hvad vetenskl\psmännen först under de sista årtion
dena fått fullt klnrt för sig, det hade emellertid erfa· 
renheten lärt id rottsmännen redan under den klassiska 
forntiden. SA länge ett verkligt idrottslif exislernt, 51 
länge hafva ocks! idrottens utöfvare vetat, all total af
hills:lmhet från spirituös'l drycker är nödviindig för den, 
som vit! forvärfva förmlgnn nit I tällingsk3mpens ögon· 
blick utveckla största möjliga kraft och uthAllighet. 
Därtill kräfv3 många idrotter i sin utöfning en hög 
grad af rådighet, snabbtänkthet} beslutsamhet och hand
ling~kraft. Af den redogörelse för alkoholens inverkan 
pI den mänskliga organismen , sorn jag ofvan sökt j 

största korthet lämna, torde klart och tydligt framgl, 
huru litet alkoholfdrtäringen är eg"ad att framkalla de 
egenskaper, som Idrottsmnnnen behöfver. Kändt är 
också, hurusom de professione1.a Idrottsmännen nibe
hUla full kraft och prestationsförmAga vid en åld er, dA 
de nesta amatöridrottsman ej längre med heder kunna 
visa sig l en offentlig täningsbana, o;:h en al orsakerna 
härtill, och förvisso ej den mlOsta, är den stora :nåtl' 
lighet i fråga om bruket af spritdrycker, som des'i3 
personer i regel iakttaga. Älven cirkusa~tister äro i 
regel absolutister, och den af cirkusarenans män, som 
uppger denna ståndpunkt, anses af sina kolleger vara 
ur räkningen . 

Äger sAlunda återhlllsamhet i friga om alkoholbruk 
den största betydelse för en hvar, som viI! göra ansprAk 
pi titeln idrottsman, liksom öfver hufvud taget för den, 
som önskar pi sig själf förverkliga IJrottens sköna val
språk .en frisk själ i en frisk kropp ._ sI följer härar 
ocksA, all denna återhållsamhet mAste äga allra största 
betydelse äfven för vårt foster!anJs lörsvarsförmåga. 
Stig in en afton i en af Stockholms s. k. guldkrogar 
och se dig omkring. Till höger och vänster ser du 
grupper af unga män, representerande alla möjliga Alders· 
klasser af landets värnpliktiga ungdom. En stor del af 
dessa unga män rinner du A dylika ställen afton efter 
afton, och bland dem ser du ej så få, som redan vid 
en ålder under 30 år besitta ett hull, som skvallrar 
om ett ihärdigt njutande af \'år gula nalionnldl'yck. 
Antag att mobliseringsordern kommer, då dessa unga 
män skola draga uniformsrocken pl och inlagn sin plnts 
i ett linjekompani, en reservkompani eHer en ianJstorms· 
afdelnlng. Huru länge skall en såJnn soldat orka med , 
då det gäller att med fältpackning på ryggen, fullpic
kad ammunitionsgördel och gevär pi skuldran marsohera, 
göra patrulltjänst i 'lIr oländiga terräng och strioa? 
Och vAr ungdom ur den kroppsarbetande klassen? Är 
det mycket bättre ställd t med den? Nej! Sverige behöf
'ler annat slags folk att värna sin gamla frihet iln guld
krogarnas och ölkaleernas stampublik. 

Arbetet for nykterhetssaken är sltunda redan ur ror· 

svarssynpunkt en fosterländsk angelägenhet af allra stör
sta vikt. Annu mer träder nykterhetsfrågan i förgrun
den om vi skärskåda den från nationalekonomisk syn
punkt. Alkoholhaltiga drycker tynga oerhördt pA vAr 
handelsbalans, och ett par af vIra drygaste offentliga 
utgiftsposter, InlligvArd och fångvArd, skulle reduceras 
till en brlkdel af de belopp, med hvilka de nu figurera 
i vår kommunD.la och statsbudget, om spritdryckerna ej 
funnes. Äfven sjukhus och bospital befolkas till afse
värd del nf dessa dryckers offer. 

Hvad hnr dl fosterlandsvännen att göra för att främja 
nykterhetssaken? Slutmålet för all nykterhetsverksam
het bör vara det totala rorbudet mot alkoholen som 
njutningsmedel, ty alkoholen är ett gift likaväl som arse
nik eller stryknin. Då emellertid, som jag förut antydt, 
della slutmA l ännu mhte anses ligga mycket IAngt anäg. 
set, måste man betrakta som opraktisk t alt redan nu 
söka direkt arbeta rör att uppnA detsamma. Må i stäl
let all:!. Fosterlandsvänner enigt samverka I att motar· 
beta dryckesseden. MA vi verka för att alkoholfria dryc~ 
ker ständigt finnas tillgängliga vid vAra samkväm sam t 
att sejen all uppmana eller tvinga andra till alkohol· 
fdrtäring bortlägges. Må vi upphöra all med blott ell 
medlidsamt löje betrakta den, som I ett sällskap Förtär 
mera än han bör. En berusnd person är värd vlr afsky 
och vårt förakt. Man kan väl knappast annat än ring
akta en person, som med berAdt mod rorlär sA mycket 
nf ett girllgt ämne, med hVl\TS verkningar han bör lIara 
förtrogen, att han ej langre är fullt herre öfver sina ord 
och siua bnndlingar! Redan dessa, de allra lindrigaste 
yttringarna af nlkoholruset} skola vi vara eniga om all 
anse oförenliga med ett gentJemannnmässigt uppträdande. 
Vidare iir dtt Ivnnne reformer, för hvilka de sansade 
nykterhetsvännerna redan nu böra kämpa. Den ena är 
en betydlig sklirpning aj straffen for /lpprepade fylleri
jorsee/ser. Det är en orimlighet, att personer gång på 
glng berusa sig och den hundrade gingen liksom den 
första komma frln saken med nlgra kronors böter, som 
kunna .sittns ah på ungefär den tid , som vederbörande 
behöfver för nIt rikligt nyktra till. l frlga om fylleri
förseelser bör guldkrogarnns publik behandlas pi sam
ma sätt som bolagskrogarnas, och den som ej af bötes
straff liter sig rättas, han bör undergå frihetsstraff, som 
fö r hvarje förnyad fdrseelse af samma art skärpes. 
Den andra rc-formen är tvdngsinternering A särskilda 
kuranstalter nf notoriskn drinkareI en åtgärd, som bör 
vidtagns i sA god tid, alt vederbörande efter genom
gången kur kunna lterbördas till snmhället shom nyt
tiga medborgare. Och slut ligen börn vi. shom redan 
förut i denna lilla uppsalS framhållits, verka för alt det 
uppvä:<ande släktet redan i skolorna får lära sig, hvilka 
rusdryksbrukets följder aro såväl ror den enskilde som 
för samhället, och intresseras lör att allt ifrln sitt uttride 
i lifvet tnga del i sträfvandet för nykterhetssaken slsom 
en betydelsefull del af nrbetet ror ,Sveriges vät. . 

A xel WahL~tedf. 

ERICSSON Be KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters 

Specialite: Röd 
Fasad-Stenarbeten. 
och grå Sandsten. 
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MEDDELANDEN FRÄN STYRELSEN, 

Vid klubbaftonen den 24 a pril utdelades 
samtliga de pris, som eröfrals vid 
FäJlskjutning den , , 
Täfling i Curling 
Orienteringslöpning å skidor , 
Nattlig Orienteringslöpning 

, 
, 

Fältskjutning , 
, , 

Simtäfling , 

31 januari. 
28 februari. 

6 Mars. 
7 , 

13 , 
14 
28 , 
21 April. 

Därjemte utdelades de medaljer, so m eröfrats un
der 1908 men icke vid årsmötet den 30:de januari 
kunde utdelas. 

Oa/hem/ade pris böra snarast afhemtas lios in/en
de/den. 

Nya m edlemmar. 
Aktiva .. 

Deparlementsskrifvare P. O.Arvidson, Biblioleksg. II. 
Kontorist C. R. A. Andre, Storkyrkobrinken 10 III. 
Postexpeditör Adolf Hwarfner, Brännkyrkag. 281f. 
Banktjensteman Gerhard Högborg, Grefgatan 8. 
Tjensteman Adolf v. Krusenstierna, Stigbergsg. 42. 
Kamrer Carl Wilhelm Linder, Grefg. 27. 
Banktjensteman Hugo Hj. Wiklander, Kaptensg. 17. 

, Karl Erenfrid Åhgren, Holländareg. 3. 
Underlöjtnant Carl Emanuel Brandt, Mästersamuels

gatan 61 III. 

Sjökapten Erik Bernhard Person, Högbergsg. 70. 
Ingeniör Jön s Erik Willi Robbert, St. Eriksgatan 2. 

Studerande Eric Collin, Birger jarlsgatan 4. 
Kammarskrifvare A. R. friberg, Uppbördsverkel. 
Mäklare Einar ElmstrÖm. 
Studerande Sven Ragnar Hasselström, Drottningholm. 
Banktjensteman Helge Landelius, Mästarsamuelsg. 67. 

, Vilhelm Kock, Drottninggatan 79. 
Ingeniör Henrik Petterson, Storgatan 1. 
Herr Carl Johan Robbert, Vasagatan 8. 
Banktjensteman Gustaf StrandelI, Siglunagatan 4. 
Kamrer Erik v. Zeipel, Hornsgatan 81. 
Kontorschef Arvid Äkerberg, B.:1nergatan 29. 

Vårutfärden . 
Vi fliinvisa till, hvad angående densamma fin nes 

meddeladt i medlemsbladet N:o 4. 
Anteckningslista för deltagande i utfärden finnes 

utlagd hos herr P. Langborg. Vi begagna lillfället 
all meddela, att ännu är det bestämda minimiantalet 
lång! ifrån fulltecknad!. Det beror helt och hdllet på 
Eder själjva S. A. F.·are om vårt/fjärden kommer alt 
ega rum eller icke. Påskyndell därför /eclmingen! 

Red. 
Rätt så t 

Vid afslutning af minörmatrosernas vinteröfningar 
sköt beväringsmannen N:o 715 Ernst/sak Hildebrand 
med mausergevär 4X4 skolt Illot omvexlande tafla 
och 1 /~_figur på 200 och 300 mtrs afstånd och upp-

Profva nya PAX! 

nådde därvid 79 points af 80 möjliga. för detta siU 
väl förhållande belönades han med flottans skytteme
dalj i sjlfver samt ett penningebelopp af 50 kronor. 

Vi lyckönska vår unge kamrat till den vunna fram
gången och utmärkelsen. 

Red. 

Orienteringslöpningen den 2 maj. 
fö r de flesla idrottsmännen i Amatörföreningen 

tycktes det verkligen ha varit , andra maj ' , ty vid 
Centralstationen mötte, förutom funktionärer, endast 
6 man. Ombord ä läget meddelades, alt starten var 
vid Turebergs station, hvarifrän löparna hade alt taga 
sig fram till vägkorset 300 meter syd-sydost Valla
brink, hvarest en utposterad korpral skulle meddela 
vidare. Starten skedde med 5 minuters mellanrum. 
Till denna första kontrollstation tycktes de flesta lö
parna tagit sig tämligen rakt fram. Terrängen, som 
skulle genomlöpas, bestod, med undantag af en bit 
landsväg första sträckan, hufvudsakligen af skogs- och 
kärrmarker. 

Vid framkomsten till första kontrollstationen med
delades alt nästa station var Rösjölorp söder Olll Rö
sjön. Här hade idrol1skom ih~ns sekreterare inrättat 
kontrollstationen på taket af torpet, där han åt smör
gås och lapade mjölk tillsammans med torpets kalt. 
Som första man inkom dit löjtnant Westerling efter 
en synnerligen flolt löpning och i god kondition. Han 
fortsatte omedelbart ti!! målet - startplatsen - där 
Malmqvist noterade en tid af l timme 44 min. 40 sek. 

Efter ea en half timmes väntan inkommo nästan 
samtidigt hrr Wah lstedt och Hallman, hvilka användt 
en tid af, Hallman 2 I. 4 m. 39 s. och Wahlsledt 
omkr. 5 min. längre. Efter ytterligare en half timme 
inkom hr Kumfeldt, som roat sig med en halfmilspro
menad åt något hå!! där inga kontrollstationer funnos. 
För de båda återstående deltagarna, hrr Bergström 
och Heikenskiöld, tycktes vägen mellan första och 
andra kontrollstationerna ha varit en riktig troll
skog, ty de hade gått rund! både sjöar och berg 
och hade inte brådskat med tiden ulan användt om
kring 4 timmar. De uppgåfvo dock ej tärlingen utan 
inkomma till måle!. 

Hela vägsträckan frän start och till mäl torde fä
gelvägen ha varit 14 ii 15 kilometer, under det den 
af de låflande tillryggalagda nog uppgått till inemot 
20 kilometer. 

för S. H. f:s idrottsmän att beakta. 
Styrelsen har besl utat alt för utom de sedvanliga 

prisen vid serietäflingarna i allmän idrott (i fjol ut
delades 14 pris) ytterligare utdela 3 pris inom hvarje 
gru pp af den allmänna idrotten, nämligen uti: 

Grupp l .' Hastigltetslöpningar å 100, 400 och 
1,500 meter. 

Grupp II: Spjutkastning, diskuskastning och ku/stö~ 

Ny hög kvalite! Nytt papper!* 
Bomull i munstycket! - • 

H varj e ask af denna nya till verkning är 
försedd med vidståe nde stjärna I rödt tryck. 

~~~~~~~~S~~=O~C~~~H~O~L~M=.S=A==M=A=~=O~R~R~O~R~E~N~JM~O~S~M~E~D~L~E~M~S~B~L~A~D~~~~~~~~5 
HOFJUVELERARE I J,kob,lorg 

K ANDERSON m6u!l,f Hdolb forg 
• Priskurant gratIs ! 

fling. Alla kast utföras med ' såväl höger som vänster 
hand. 

Grupp 11/.- Höjdhopp, längltopp, stajhopp. Dett.1 
för alt intressera de idrollsmän, S0111 äro särskildt 
lämpade för någon viss grupp inom idrotten, all ut
bilda sig just i denna, för alt kunna göra sig gällande 
vid täflingar utom föreningen. 

Täflingar om nämnda priser komma alt afhållas 
efler serietäfJingarnas sl ut, och få endast de cleltaga i 
läflingarna, som kunna styrka, att de i serietäflingar 
inom föreningen och nämnda grupp deltagit minst 2 
gånger under sommarens lopp. 

Dessutom har styrelsen beslutat, att, för att medlem 
skall erhålla villkors- eller andra medaljer äf'lensom 
priser vid idrotlstäflingar inom Stockholms Amatör
förening, han vid allmänna täflingar däri han deltager 
skall represenlcra S. A. f. 

Styrelsen har beslulat af! söndageJl den Il juli i 
likhet med föregående år afhålla läfling i allmän idrott 
och femkamp för Old-boys, dock endast tör medlemmar 
inoln Stockltobns Idrottsförbund enär Org/yle Idrotts
sällskap den 2 och 3 allg. kommrr atl a/hålla de 
Nationella Old-boys täjlingGlna. 

Idrottskomitens förslag till villkorsmedaljer och andra 
medaljer äro afgifna till styrelsen, Illen skola först vid 
nästa styrelsesammanträde behandlas. 

Idrottskomlin . 

Vi beklaga att behöfva meddela, att arbetsutskottet 
fÖl , Alimänna Sl'enska Utstäilningenför Konslllandt
verk och Konstindustri» med IlppltäfL'ande af ett genom 
utställningens kamrer oss jömt gifvet löj/e, a/slagit 
aj jöreningell ingijven ansökan om nedsaltning of 
priset för till sommarens IIts/äl/ning gällaf/de serie
bitjetter. Afslaget Ilar följande lydelse: 

Till 
Stockholms Amatörförening. 

Härmed har jag äran meddela att, Eder anhållan 
om nedsättning i abonnemenlskorten til! Konstindu
stri utställningen i Stockholm 1909 blifvit behandlad 
vid Arbetsutskoltels sammanträde den 28 sistlidna 
månad . 

Arbetsutskottet har emellertid funnit, alt, då Stock· 
h<..lms Amatörening utgör en tillfällig förenin g af 
personer tillhörande fullkomligt skilda verksamhets
områden och förmögenhetsklasser men ej är någon 
sammanslutning af löntagande personer inom gemen
samt yrke eller verksamhet - för hvilken klass af 
medborgare ifrågavavarande prisnedsättning å abonne
mentskort är afsedd - bifall till Eder anhållan icke 
kan lemnas. 

Stockholm den 3 Maj 1909. 
Enligt uppdrag 

Carl L. Bendix. 

Använd vid all skjutning 

Den å hos herr P. Langborg utlagda listan gjorda 
anteckningen om erhållande aj scriebiljeller länder sr/
llinda och beklagligtvis till ingen vidare åtgärd. 

Red. 

(Följande inbjudan har kommit föreningen tillhanda.) 

Stockholms Al1lalörjörening. 

Örgryte idrottsäIIskap 
har härmed äran inbjuda Eder v. klubb till delta
gande i 

Allmänna Svenska Old-Boys tällingar 
å vår idrottsplats Walhalla, Måndagen den 2 och 
Tisåagen den 3 Augusti 1909, enligt följande pro
gram: 

Måndagen den 2 Augusti kl. 6,30 e. In. 

J. Defilering. 
II. Höjdsprång öfver ribba. 
III. Löpning 100 meter (försök). 
IV. Släggkastning. 
V. Brottning (l:a omgången.) 
VI. Löpning 400 meter. 
VI!. Fotbo!l (40 minuter.) 
I fotbollstäflingen äger hvarje stad eller samhälle 

rält alt anmäla ett lag, och skola deltagarna i fotbolls
taflingen vara fyllda 30 år. 

VIII. Utfärd till Långedrag i Göteborgs skä rgård 
(supe). 

Tisdagell den 3 A{lgusti kl. 7 e. m. 
IX. l öpning 100 meter (slutläflan.) 
X. Discuskastning (bästa hand.) 
Xl. längdhopp. 
Xl!. Löpning 5,000 meter. 
Xlll. Kulstötning (bästa hand) 
XIV. Brollning (sluttäflan.) 
XV. Spjutkastning (bästa hand.) 
XV I. Stafettlöpning 400 meter. 
XVII. Prisutdelning med supe å Lorensberg. 
Rätt till even!. ändringar af programmet förbehålles. 
Priserna blifva sällskapets medaljer i silfver och 

brons jämte hederspris. Dessutom utdelas ett point
pris i kast och ett i löpningar 

Täflingarna äro öppna för personer, som fyllt 35 år. 
Anmälan, åtföljd af insats kronor 2: - för hvarje 

gren (maximum 5 kronor), skall vara insänd senasl 
den 15 Juli. 

Svenska Idrottsförbundets täflingsregler tillämpas. 
Under förhoppning om liflig tillslutning från Eder 

v. förenings sida skola vi efler bästa förmåga söka 
bereda trefnad och nöje för Edra represen1anter, som 
vi hälsa hjärtligt välkomna. 

Göteborg och Walhalla i April 1909. 

För Örgryte Jdrottsällskap 
Willrd," Friberg. 

Ordförande. 
HI/go Levin. 
S~kretcrare. 

Ombud för Stockholm med omnejd 

Metallbolagets i Vesterås SPETSKULA! ~ Sven Svenson 
l; Handlverkaregatan 88 :: 
fP Al/ m. telefon Kh. 339 ~ l/lgen prisförhöjning! Utmärkt resultat! 
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Hänvisande till förestående uppmanas härmed de 
föreningsmedlemmar, som ämna hörsamma Orgryte 
IdrottsäIlskaps inbjudan, alt snarast tillldrotlskomitens 
ordförande insända anmälan 3lfOljd af stadgad an
mälningsafgifl. 

Idroftskomitin. 

Nya bestämmelser för eröfrandet afföreningens 
jetoner, medaljer OGh bägare för skjutning. 
I och med _sexans_ inrörande vid skolskjutningen 

komma följande beslämmelser 311 tillämpas vid skjut
ningen om föreningens jetoncr, medaljer och bägare. 

J elolIskjulll i ng: 
Bronsjeton rör minst 40 poäng 
Silfver» ) • 50 » 

Seriemedaljer : 
Bronsmedalj: fOr minst 35 poäng i den vanliga prec.
serien och 32 poäng i den hastiga prec.-serien. 

Silfvermedalj: för minst 43 poäng i prec.-scr. 
Guld » » » 50 ».. 
Slatsprisskjlllningen: 

3:dje klass skytt silh'ermedalj för minst 90 poäng. 
• • • brons • • • 80 • 

2:dra • • silfver • • • 85 • 
• • • brons • • • 75 

Seriebägare: 
A-bägaren rö, minst 37 poäng. 
B- • • • 42 • 
C- • • • 45 • 
D- • • 48 • 

För öfrigt gälla fortfarande de gamla bestämmelserna. 
Skjlltkomitlfl. 

"S. A. f:s" träningsbägare. 
För all egga föreningens medlemmar till lifaktigare 

och framgångsrikare deltagande i större täflingar 
utOI11 röreningen, har styrelsen beslutat att under 
innevarande sommar anordna taningar om s. k. tlra
ningsbägare . enligt nedanstAende bestämmelser: 

I. Täfling om , S. A. f:s. Iräningsbägare äger 
rum under maj, juni, juli och augusti månader. 

2. Rätt all deltaga i täriingarna äger hvarje aktiv 
medlem af , S. A. F. o, som icke läfJar om sIatspris 
inom annan skytleförening. 

3. Hvarje deltagare erlägger en insats af I krona 
50 öre. Vid anmälan erhålles et! skju!korl, som före 
hvarje täflingsserie skall afiämnas till ledart"n af dagens 
skjutningar, hvilken å kortet antecknar uppnådda po
ängantal. 

4. Serierna få skjutas å hvilken ordinarie skjutdag 
som helst under loppet af två månader. 

5. Täflingen försiggår i trenne omgånga r, och ut
göres hvarje omgång af två serier skju!na i följd. 

6. Högst tre bägare utdelas i hvarje skju!klass. 
7. Sedan alla täflingsserier skjutits, skola skjut

korten i och för prisfördelning ovillkorligen aflänlllas 
till skjulchefen. 

Under Illaj månad gäller för dessa täflingar föl· 
jande program: 
II[ klassen : En hastig precisionsserie och en tillälllp

Ilingsserie mot tredjedelsfigur. 

II klassen: En vanlig precisionsserie och en lillämp
ningsserie Illot halHigur. 

l • En vanlig och en hastig precisionsserie. 
för juni månad gälla följande bestämmelser för 

täflingen om :t träningsbägarna.: 
I klassen : En vanlig precisionsserie och en Iillämp

ningsserie 1II0t halHigur. 
Il klassen: En tillämpningsserie mot haIffigur syn

lig 10 gånger 5 sek. med 5 sek. metlanrum samt 
en vanlig tillämpningsserie mot halffigur. 

l1J klassen: En predsionsserie i valfri regI. ställ· 
ning mot haIffigur å 400 m. afstånd. 

II I och )[ klassen skjuta på 300 o("h l klassen 
på 200 meters afstånd. För öfrigt i öfl'erensstäm
mande Illed årets skjutprogram. 

Kon~binerad täffing, terränglöpning 
och fältskjutning. 

Söndagen den 16 maj äger kombinerad täfti ng; 
terränglöpning och fältskjutning, rUIlI i trakten af 
Nacka enlig! följande bestämmelser: Täflande med
följa tåg från Stadsgården sI. till Nacka kl. 10 och 
IIf.m. 

Anmälan till deHagande uti täflingen sker vid Nac· 
kanäs värdshus och utgår anmälningstiden kl. 12 midd. 
Frivillig insats af kr. 1.50 erlägges vid anmälningen. 

S/ar/ och IlltIl äro rörlagda lill södra ändan af bron 
vid Nackanäs värdshus. 

Slart äger rum för ell och en i s.'inder med 5 minu· 
ters mellanrum. 

Palmlb.agen följer landsviigen i riktning, som 
vid startplatsen kommer all tiltkännagifvas. Vid 
vägskälen äro utsatta pilar med angifvande af väg
riktningen. D~r p.1trullyägen afviker från landsvägen 
utmärkes densamma medelst röda lappar. Vid hvarje 
skjutstation anvisa dessutom stationsbefälhafvarne pa· 
trulIvägens riktning. 

fll'Qrje sky/t skall hafV,1 geväret laddadl med 6 patro
ner innan han framkommer till skjutstationen. Ammu· 
nition finnes tillgänglig å startplatseu. 

Hwuje mål utgöres af tvd figurer, hvilka båda böra 
beskjutas. 

AMATÖRER ------,-
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGES KA MAGASINET 
~_~. DROTTN IN GGIlTIlN 31 ~~~~ 

Rikstelelon 
4400 

Allm.lelelon 
20 & 120 
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Poängberäkningen sker enl. följande: 

Skj/dnitlg 
1 poäng för hvarje träff (högsta möjliga) = 24 poäng 
2 d:o , o träffadl mål = 8 • 
Tilliiggspoäng för de olika figurerna (som delgifves å 
startplatsen) = 18 poäng S:a 50 poäng 

Använd tid 
45 minuter, skjulfid inberiiknad. = 50 :t 

För !tvarje pdböJjad öfverskjulande minut afgår I 
poäng och för ItvaJje full inbesparad mit/lit tillkommer 
I poäng. 
KIAdsel är fri, dock fåt ej ~. k. lält sporIdräkt användas. 

2 hederspris komma att utdelas vid denna täfling. 
Det ena uppsättes af skjulkomit!n och utgår till den 
skyll, som uppnått bästa resultat i skjutning, och som 
löper banan på en tid, som ej med 50 % öfversHger 
bäste löpares tid. 

Det andra priset uppsättes af idroltskomiltn och 
utgår till den idrottsman, som uppnår bästa resultatet 
i löpningen och som uppnår ett skjutresultat, ej under· 
stigande 50 % af bästa skytts resultat. 

Skjut- ock Idrotlskomitlcma. 

Ny träningsplats för fri idrott. 

Instundande sommar kommer S. A. F. all för sina 
idrotlsöfningar e/lSnm disponera öfver Idrotlsparken 
hvarje tisdag från kl. 7 - 8,30 e. m. 

Träningstäflingarna börja den 10 juni, hvarrör det 
vore önskvärdt, alt föreningens idrottsmän genast 
började sin träning. 

Tör till/räde liII Idrottsparken j och för tränings 
bedrifvande, fordras 011 ha löst s. k. Iriiniflgskort. 
Då dylikt beslå!!es genom föreni ngen, erhålles det 
för kr. 2: -. Anteckning sker i langborgs Idrotts· 
magasin, Birger Jarlsgatan 5. 

Vid skjutbanan pd Kaknäs kommer äfven nödig 
idrotlsmateriel att vara tillgänglig, likaså på Öster
malms idrottsplats. 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutning 

Bästa Ma userammunitlon 
till moeerat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER· 
MOS FLASKOR och AR""\BÅGS
SKYDD m. Ill. 

H.·B. 8KVTTEfORENiNOHRNE8 OHPENHffHR 
Bryggaregata n 9 

Terränglöpnjng med fältskjutning 
den 20 maj. 

Stockh olms skyttefö rbund anordnar den 20 
innevarande månad en terränglöping med fältskjut
ning, hvarom meddelas: Start och mål bli å en och 
samma plats i närheten af Katarina skytteförenings 
paviljong, hvarest anordningar för de täftandes tref
nad och bekvämlighet komma alt vidtagas. På del 
att äfven äldre skyttar och sådana, som ej ha till· 
fälle till ordentlig träning, må kunna med utsikl att 
erhålla pris deltaga, blir banan, som i förVäg ut
prickats, blott omkring 5 km . lång och ej alltför 
svår, och poängberäkningell blir sådan, alt högsta 
möjliga poäng för löpning, 50, tilldelas hvarje täf
lande, som inkommer på en tid, ej öfvcrskridande 
35 min., hvarvid beräknats för löpn ingen en tid af 
5 min. pr km. och dessutom 'I. min. för hvarl och 
ett af de 20 skott, som skola aflossas. för hvarje 
påbörjad minut öfver 35 afdrages en poäng. Högsta 
möjliga poäng för skjutningen blir också 50, eUer 2 
poäng för hvarje träff och sammanlagdt 10 i tilläggs
poäng för de 4 mål, som skola beskjutas. 

Härar synes, alt goda skyttar kunna ha utsikt till 
pris, äfven utan alt vara champion löpare. förbundet 
uppställer ell mausergevär som första pris $ami silfver
bägare som andra och tredje pris. I öfrigt komma 
de llI.f1andes insatser alt oafkor!ade ulg:l i form af 
pris. Såsom vanligt vid förbundets täflingar blir 
insatsen kr. 1: 50, frivillig, och är låflan om de tre 
af förbundet uppställda prisen öppen äfven för dem, 
som ej erlagt insats. 

Jeto n- och insatsskjutn i ngar äga rum ;\ 
banan vid Kaknäs den 23:dje Maj. Vid insatsskjut
ni ngen tilllämpas samma bestämmelser som vid täf· 
Iingsskjutningen om statspris. Seriema vid denna 
täfling gälla for täf/ingen om trällt"llgsbägama. 

Herr Emil Hagström har på egen begäran befriats 
från uppdraget att vara sekreterare i skjutkommitten, 
hvilken befattning öfverlagils af herr E. Reuterskiöld. 

Skjufkomiltn. 

Skyttem iniatyrmärken 
Guld 18 Karat 
Silfver 
Brons . 

10. -
1.50 
1. -

Emil Holm 
Juvelerare at Gulds med 
39 Norrtullsgatan 39 

Hötel Kronprinsen och Restauranten å 
Stockholmsutställningen 1909 

rekommenderas Stockholm deo 29 M,,, 19~9 
• Karl LQfvander. 
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FILIALEN I Oöteborg. Malmö, Uppsala, Eskilstuna, 
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Riksskyttcläflingcn i Hclsingborg 
den 29-31 maj. 

Helsingborgs Skyttesällskap har i dagarna firat min
net ar sin 75.lI.riga tiHvaro med en fy radagarsfest. 
Helsingborgs Skyttesällskap torde vara, om icke det 
allra äldsta, så dock ett af de äldre i hela landel. De 
äldsta urkunderna gå tillbaka till år 1834, då stadens 
dåvarande borgmästare, Håkan Lundberg, stod som 
sällskap els ordförande. Bland andra, som intresserade 
sig för sällskapets verksamhet, nämnes särskilt Carl 
XIV 10han, som årligen understödde Sällskapets.verk
samhet med 50 riksdaler banco ur egen kassa. 

för alt, som är nämnt, celebrera sällskapets jubileum, 
hade vederbörande gäll i författning om alt hu gfästa 
min net på lämpligaste s.'ift. Att döma af de för en 
landsortsstad ovanligt gedigna arrangementen, torde 
skytterörelsen nere i den vackra sladen vid sundet 
åtnjuta en synnerligen stor popularitet. Man hade 
sålunda skänkt priser i ovanligt stor utsträckning, hvar· 
vid icke minsta bidraget kommit från samhällets damer, 
af hvilka en del visat sift stora intresse genom att 
sända sina pris in duplo. 

Della tifliga skyltesällskap har också en för sin sak 
syn nerligen intresserad styrelse, idel Langborgare och 
Hamnkvistar, och då förstår man ju, at! resultaten också 
skola synas. Ordf. är löjtn. P. Ii. Hedenblad vid 
Norra Sk~nska Infanteriregementet. och sekreteraresyss
lan beklädes af sergeant O. Lindberg vid Skånska 
Husarregementet. Of Tiga platser inom styrelsen hand
hafvas af kontorschef Tage Olterslröm, rådhusvaktrnäs
tare Berg, hand!. 1. Nilsson samt herrar Hj. Celander 
och A. Bergman. Som man ser, är ju della en lyck. 
Hg sammansättning. Män i olika samhällsställningar 

DRICI(! ___ ... 

arbeta här nnder gemensamt intresse och för samma 
stora mäl. 

Att redogöra för tärlingarna i si n helhet, är ju ej, 
på grund af amatörernas mera seperata intressen, lämp
ligt, men ett hastigt skisserande kan vara af intresse, 
emedan denna stora skyUefest med sina nära 900 delta
gare lämnat djupskurna runor efler sig i hela landet, ru
nor, som tälja alla de facer af det frivilliga försvaret, som 
mäkta samta, entusiasmera och fast sam manlänka alla 
enskildheter titt ett homogent helt. I få ord kan man 
säga, att denna riksskyUetäfling i mindre format var 
en veddig mönstertäfling, där allt gick samman med 
en verkligt mönstergill precission. 

För täflingarna hade bildats en s.'rskild styrelse, 
hvari ingått såväl stadens mera representativa män med 
stadsfullmäktiges ordf., dir. Sommelius i spetsen, som 
jämväl officerare med fördelningschefen general v. 
Matern främst samt för örrigt personer med både in
tresse och villighet alt göra något. Dessutom hade 
kronprinsen åtagit sig beskyddarskapet för festen. 

Skjutningarna började med en fältskjutning på Ljung
byhed lördagen före pingstdagen. Här visade stock
holmaren Ö. Kalen rrån Skolungdomens Skytteförening 
prof på en öfverlägsen färdighet genom pli sätta in 
30 träffar, under det alt närmaste man endast kom 
upp till 19. Med 147 point hemförde Kalen segern. 
Lejdström från samma förening blef sjunde man med 
89,9 p. och H. f"riman från Stockholms Amalörföre
lIing 11:0 8 med 82,2 p. Inom andra klassen segrade 
Pe!zen från Skolungdomens Skylleförening. I skjut
ningen på 600 meter bIer L. Loger/ö/från Stockholm 
tredje man med 188 p. 

Sedan skjutningarna pågått en stund, anlände kron
prinsen till heden och hälsades välkommen på öfligt 
sätt. Sedermera följde han äfven en patrull till samt
liga mM och visade genom samlal med skyttarna silt 
lifliga intresse för skjutningarna. EHeråt gåfvo infan-

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
========= Af finsmakare erkänd bästa ========= 
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lerioHicerarna lunch i sin mess för kronprinsen, hvar
vid äfven de representanter från öfverstyrelsen, hviJka 
nedrest, inviterades tillsamman med några örriga civila 
herrar. Kronprinsen, som upptäckte en amatöruniform, 
gjorde sig underrättad om hur det stod li11 inom 
föreningen, och jag var ju lycklig nog atl ku nna gifva 
ett fullkoml ig t både iillfredsslällande och lugnande svar. 

Helsingborgs Skyltesällskaps skjutbana ligger en god 
bit utom staden vid Råå fiskläge, fullkomligt öppen för 
511. god! som alla vindar och sköljd af sundets vågor. 

Då västan ) ligger på" skall man besitta både styrka 
och färdighet för aft kunna träffa rätt. Lä ngs en hög 
b, som stryker fram c:a 500 meter från sjöstranden, 
hade man för dagen salt upp omkring 125 taflor, 
och det visade sig, att äfven vid dt'ssa skju tn ingar voro 
anordningarna af samma utmärkta beskaffenhet som 
vid l jungby hed. 

Ur prislistorna från de båda dagarnas skjutning här 
ute må anföras: Hufvudskjutning första klassen, andra 
pris, A. Johansson, skarpskyllarna för 107 p. och 
femte C. A. felton från Kungsholmen . Amatören R. 
Örtegren kom här som n:r 22 med 94 p. Prislis
torna äro för örrigt så många och långa, alt de ännu 
ej hunni t utskrifvas fullständigt. 

Ett af de vackraste prisen var det vandri ngspris, 
som uppställts af Helsingborgs stad alt taflas om grupp
vis. Skarpskyttarnas representanter, af hvilka tvenne 
äfven äro amatörer, O. H. Sjöberg, H ugo Johansson, 
L Lagerlöf och R. Örtegren eröfrade för uppnådda 
465 p. della lill 300 kr. värderade pris. 

Af de festliga tillställningar, som supplerade det mera 
allvarliga progra mmet, må nämnas en fest på Olym
pia, stadens id rottsplats, där bl. a. en 150 man stark 
husartrupp utrörde gymnastik - och sång, delta senare, 
såsom varande en mera ovanlig företeelse, lifligl sen
terad af publiken. Värnpliktstiden är ju ett utmärkt 
tillfälle att utså det intellektuella utsädet bland natio
nens verkligt breda lager. Detta föreföll måhända en 
icke reflekterande som et! intermesso endast, men gaf 
man akt på den nimbus af friskhet och kraft, som 
låg öfver hela truppens uppträdande, icke blot! i fy
siskt utan fastme ra i psykiskt hänseende, så förstod 
man, oeh så såg man, hvilken stor fond af utdanings
bart materiel, vi ha lyckan all äga i den svenska ung
domen . Och man skänkte omedvetet silt Iifliga erkän
nande åt de krafter - här befälet - som varit den 
ledande och drifllande kraften. 

Som en afslulning af den lyckade riksskyllefesten 
hade en utfärd anord nats till Köpenhamn. I det när
maste ett hundratal skyttar deltogo i denna utfärd. 
Sedan stadens sevärdheter tagits i betraktande - bland 
dessa det ståtliga rådhuset, där vår föreningsmed
lem, fabrikör Drewes, gjorde en hastig uppvaktn ing 
hos ~ Borgerrepresentationens~ (stadsfullmäktiges) for
mand, som på det älskvärdaste mottog sin kollega frän 
Stockholms stadsfullmäktige och uttryckte sin önskan, 
att de svenska skyttarna skulle medföra angenäma mi n
nen från sitt ](öpenhamnsbesök - in togs gemens..1m 
middag i Tivoli . Här höllos flera hjärtliga anföran
den, adresserade till de Helsingborgska värdarna, hvilka 

Svea Svenson 
== JUVELERARE == 

på det lifligaste hyllades för de angenäma daga r, de 
bered t sina gäster från al1a delar af Sverige. På hem
resan stötte IIi vid en dansk station oförmodad t på 
prinsessan Ingeborg, SOI11 var på hemväg från det 
danska furstebröllopet, och då prinsessan steg ur tåget 
på Helsingörs station, fann hOll, att el! hu ndratal sven
ska skyttar bildat häck på perrongen, där de hälsade 
henne med taktfasta hurrarop, för hvilka hon på sitt 
tifliga och glada sätt tackade. 

Riksskyltetäflingen i Helsingborg 1909 var en af 
de angenämaste skyttefetler, som afhål Ji ts under den 
svenska frivilliga skytterörelsens auspicier. 

J. P. P. 

MEDDELANDEN FRÄN STYRELSEN. 

Vårutfärden. 
På gnmd demf att inom den for antecklling om 

deltagande i lIårutfiirden fastställda tiden endast unge
fär häljten af det bestämda minimiantalet af/tecknat 
sig, kOll/fllCr ~'år1ltjärd detta dr icke att äga rum. På 
samma gång IIi meddela delta, beklaga IIi, alt vi på 
grund af bristai/de anslutnillg blifoit nödsakade aflysa 
denIla S. A . F·s stora täflingsdag. Styrelsen. 

fickbok för Skytten. 
handeln har utkommit ett litet häfte i fickboks

format med ofvanskrifna titel och utgifvet af hrr S. 
Oyllenstlerna och N. Nilsson, resp. ordförande och 
sekrelcrare i Malmöhus Jäns Skyltcförbunds verkstät
lande utskott. Då det lilla häftet innehåller en mång
fald upplysningar om bland annat värnpliktsförhållan
den, skytteväselldet och dess organisation samt det
samma rörande förfatlningsbestämmelse r, landstormen, 
fä lttjenslöfningar, fältskjutning m. m., sålunda synner
ligen lämplig fö r skyttar och landstormsmän, vilja vi 
varmt rekommendera dels..1mma som en bekantskap 
väl vän~ all göra. Red. 

s. A. F:s Uniform. 
Meddelande om lämpligaste sättet för den

sammas anskaffande finnes infördt i Medlems
bladets först a nummer för d. A. 

8erielällingarna i Idrottsparhen. 
På förekornmell anledlling appmanas de amatörer, 

som deltaga i dessa täflingar, hllilka ego rum hvarje 
tisdag kl. 7-8.30 e. fn. alt L'Ora omklädda f ör täf
lingen så, att denna kart taga Sill bÖtjaJl på slagel 
kl. 7. F6reningen dispollerar nämligen idrottsplatsen 
endast en och en halj timme, hlladall de, som komma 
sent, få skylla sig själjva om respektive prof icke 
/tinna utjöras. 

ldroltskommitten. 

NYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Mm. Tel. 15228 
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Göteborgspokalen. Att representera S. A. f. 
vid årets täfling om vårt förnämsta skyttepris, Oöte
borgspokalen, uttagas rle 5 föreningens medlemmar, 
hvilka före den 12 juli i de 10 sista vanliga preci
sionsserierna uppnått högsta sammanlagda poäng. 

Till den bäste af dessa skyttar utdelas ell af skjut
komiten skänkt större hederspris. 

Amatörer! Läggen Eder i rationell träning.' 

Träningsbägarne. För att uppmuntra skytt
tarna till lifligare delt:lgande i ultagningsskjutningarna 
för täflingen om Oöteborgspokalen, ändras bestämmel
serna för jun i månads träningsbägare i !II klassen 
så, alt dessa skyltar skjuta 2 vanliga precisionsserier 
på 300 meters afstånd i hvarje omgång. 

Skjutning å hvardagar. Under mdnadema 
juni - Augusti pågdr skjutning !tvatje Onsdag klockau 
S- S e. I!I. å Norra skjutballall lIid Kaknäs. 

Amatörer! Inbetala ofördröjligen årsajgijlen 
till Skattmästaren, doktor Carl Sal1dberg, Birger 
jarlsgatan 22. 

81oGkholms 8hyttelörbunds lerränglöpning 
hombinerad med lältshjulning. 

Stockholms Skylleförbund hade den 20:dc Maj 
som ell första försök a nordnat eIL med terränglöpning 
kombinerad f3ltskjutning. Start och mål hade af 
ledaren, bataljonsläkaren Axel Wahlstedt, hvilken äfven 
uppgjort för täfl ingen gällande bestämmelser, förlagts 
till grannskapet af Katarina Skytteförenings skjutpa
vi ljong. Täflingen är den första af detta slag, som 
anordnats af Stockholms Skylteförbund men torde 
icke blifva den sista, om lilan får döma efter det 
intresse, hvarmed densamma omfattades. 

Banan hade en utst räckning af 6 kilometer och 
var delvis lagd efter vägarna. I banan voro anord
nade fyra skjutstationer, och afgåfvos från hvardera 
af dessa fem skott på tid, som skyltarna hade aU 
sjalfva bestämma, dock så, all skjuttiden inberäknades 
i den för hela löpningen förbrukade tiden. ](lädseln 
hade öfverlänmats åt de täflandes fria val, dock fick 
icke lätt idrottsdräkt eller spikskor användas. Tiden 
för banans genomlöpande och eldgifningen hade af 
ledaren beräknats till ett mininllllll af 40 minuter, och 
var poängberäkningen uppgjord på grund af denna 
tid, hvilken emellertid ej gaf anledning all taga 
banan i promenadtakt. Att tillryggalägga 6 kilometer 
på 40 minuter, då man har aU medföra gevär och 
ammunition och alt därtill afgifva 20 skolt mot okända 
mål, är en god idrollslig prestation, i synnerhet då 
terrängen är uppblött, och såväl löpning som skjut
ning försvåras genom hård vind, förhålla nden som 
vid detta tillfälle voro i hög grad rådande. 

Hvarje täflande erhöH viss poäng för löpning och 
viss för skjutning. Summa n af dessa afgjorde pla
ceringen. löpningen beräknades så, att för minimi
tiden 40 minuter erhölls 50 poäng, och för hvarje 
påbörjad öfllerskjulande minut afdrogs en poäng. 
Använd tid understigande 40 minuter berättigade icke 
till tilläggspoäng. I skjutningen gaf hvarje träff 2 
poäng, för hvarje trärradt mål erhölls en ti lläggs
poäng, SOJll bestämdes Jlled ledning af det under 
skjutningen vunna samfälda resultatet, och som för 
samtliga mal utgjorde tillhopa tio. 

Målen voro: I/~~figurer 280 mtr, l/a-fi gurer 140 
mtr, l/ I_figurer 350 mtr och l/J-figurer 125 mtr. 

Det var glädjande att se, all trots den skarpa vin
den och den uppblötta marken deltagandet i täflingen 
blef öfver förväntan lifligt. Icke mindre än 55 skyt
tar, startande en och en, deltogo, och af dessa full
följdes täningen af alla L11ed ell enda undantag. Täf
!ingen anöpte i allo väl, anordningarna voro goda, 
och man kan lIled skäl hoppas och an taga, alt in
tresset för denna täflingsform skall gripa omkring 
sig inom förbundet sedan det första försöket utfallit 
så afgjordt lyckligt. Det var ej endast ungdom som 
startade, utan äfven till åren komna skyttar pröfvade 
sina krafter i terrängen, i det att äldste deltagaren 
hade sina 45 år på nacken. Bland pristagarne innehades 
högsta ålderssiffran af våran ~ Oödde ) , som med 86 
poäng hemförde S.de priset. Bäste man var också 
S. A. F:are. H. Friman placerade sig nämligen som 
ella med 90 poäng. Tack vare honom har Stock
holms Amatörförening under senaste ha1fåret två gån
ger besatt första platsen vid förbundets täflingsskjut~ 
ningar. Hvad månde varda af della barnet ! ? 

Ur prislistan meddela vi: 
l:sta pris Harry Friman S. A. F. 90 poäng, mauser-

gevär. 
6:te ) E. Hagström d:o S6 » 
8:de ~ Oid. Ericsson d:o S6 
14:de ~ C. Reuterskiöld d:o SI • 

Skul1e någon anmärkning kunna göras mot anord
ningarnI.' vid denna täfling, skulle denna gifvdvis 
träffa en af täflingsbestämmelserna. Det hade näm
ligen så beslutats, alt vid särskiljandet af lika resul
tat skulle den, som kunde uppvisa det bättre resul
tatet i löpningen, taga platsen framför den bättre 
skytten. Vid en täfling af della slag, anordnad af 
Stockholms Skytleförbund - som ju till huflludsyfle 
Ilar Iltbildning af goda skyltar - och öppen för 
ynglingar såväl som för män af delvis ganska re
spektabel ålder, synes det mig som om det bättre skjut
resultatet vid lika poängtal bort berättiga till den 
fram re platsen. Som nu skedde, tror jag mig hafva 
anledning frukta, att de äldre ovigare skyttarna taga 
sig anledning uteblifva frå n täfl ingar, hvilkas täflings
bestämmelser med nödvändighet försäIIa dem i en 
afgjordt mindre gynnad ställning än deras yngre 
medtäflare. Handicapen låg den na gång enligt mitt 
förmenande på orält sida. 

A . H. 

ERICSSON & KjELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters Fasad·Stenarbeten. 
Special it.: Röd och grå Sandsten. 
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Nedan anglfna beslämmnlm gälla härefter för 
eröfrandel af 8. H. f:s uilkmmedaljer. 

Löpningar: 
100 meter : 

Silfvermedalj Bronsmedalj Juniorer 
I J% sek. 13 sek. 14 sek. 

400 meter : 

Sil fvermedalj Bronsmedalj Jun iorer 
54 sek 59 sek. m. 4 sek. 

1,500 me/er : 

Silfven nt'dalj Bro nsmedalj Juniorer 
4 m. 25 sek. 5 mi n. S min . IS sek. 

Häcklöpning 110 meter: 
SilfvermcdaJj 

17% sek. 
Bronsmedalj 

[9 sek. 
Juniorer 
20 sek . 

Uthå llig hetslöpning 10,000 meter : 
Silfvermedalj 
35 minuter. 

Bronsmedalj 
42 mi nuter. 

Kast : Spjutkastning (höger oclt ~'änsler) : 

Silfvermedalj 
70 meter. 

Bronsmedalj 
55 meter. 

J uniorer 
50 meter. 

Diskuskastning (Hoger oclt vänster): 

Silfvermedalj 
60 mel":l. 

Bronsmedalj 
45 Im:tt'L 

Juniorer 
40 meter. 

Kulstötning (h öger och väl/ster) : 

Silrvennedalj 
19,2~ meter 

Silfvermedalj 
1 ,6~ meter. 

Sil fvc rllledalj 
5 m. 75 Clll. 

Silfvermedalj 
2 m. 90 cm. 

Si lfvermedalj 
12 meter. 

Silfvermedalj 
42 min. 

Bronsmedalj 
17 meter. 

Hopp , Höjdhopp: 

Bronsmedalj 
I , ~ .; meter. 

Längdhopp , 
Bronsmedalj 

5 meter. 

Slalho pp, 
Bronsmedalj 

2 m. 50 cm. 

Trestegs hopp : 
Bronsmedalj 
II meter. 

Ve locipedå kn ing : 
Å 'ands väg 20,000 me/er: 

Bronsmedalj 
47 min. 

Jun iorer 
15 meter. 

Juniorer 
1,35 meter. 

Juniorer 
4 m. 25 cm. 

Ju niorer 
2 m. 25 cm 

J un iorer 
la meter. 

Profva nya PAX! 

Silfvermedalj 
I m. 26 sek. 

Silfvermedalj 
21 m. 30 sek. 

Simn ing: 
JOO meler: 

Bronsmedalj. 
1 m. 32 sek. 

' ,000 meler: 

Bronsmedalj 
23 m. 30 sek. 

8. H. f:8 milällingar i allmän idrott: 1909. 
Scra tchserie n . 

M~n"d I Dagl llaSl;ghelS1öpninlla~ 1 Kast flopp 

Juni 
I 

B 100 meh'r Diskuskastning fi öjdhopp I' Spjutkastning Stafhopp 
22 400 Kulstötning 
29 I,SOO Längdhopp 

Juli 6 Spjutkaslning Höjdhopp 
13 Diskuskastning 
20 400 Kulstötning 
21 100 Längdhopp 

Aug. 3 1,500 Stafhopp 

Ha nd icapse rie n. 
JUll; 8 

I' 100 meter 
22 Höjdhopp 
29 Diskuskastning 

Juli 6 400 
13 1,500 Stafhopp 
20 Längdhopp 
21 Kulstölning 

Aug. 3 Spjntkastninc-

Slo,kholms Hmalörförenings lällingar om specialisl]lrisen 
i allmän idrotl. 

Aug 

IHI 
1,500 meJer. 

I 
Diskuskastning 

I 
längdhopp 

400 Spjutkastning HÖjdhopp 
100 Kulstötning Slafhopp 

Jelon- OGh insalsskjulning. 
Den försfa jeton- och ill satsskjutn ingen för året ägde 

rum Söndagen den 23 Maj och uppnåddes dän' id 
följande resultat : 

Jeton skjutningen å gevär. 
S i/fl'er: 

H. friman ...... 
S. Svenson 
K. Husberg ... .. 
O. Grabe 

Brons: 
Oid. Ericsson 
w. Rasmussen .. .. .... ... .. 
J. A. Lttndegren 

Örtegren R. .. 
M. E. Hellsten .... . 
O. Reichenberg .... . 

för uppnådda 5 1 
, 
, 
• 

• 
• 
> 

• 
• 

• 
• , 

• 
> 

• 
• 

51 
5 1 
50 

49 
49 
48 
48 
48 
47 

poäng 
• 

• 

, 
• 

• 
• 
• 

Ny hög kvalite ! Nytt papper!. 
Bomull i munstycket! •• 

H varje ask af d enna nya ti ll verkn i ng ä r .• 
fö rsedd med vidståe nde stjärna i rödt tryc k 
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HOFJUVEL ERARE 1 Jakob,torg 

K ANDERSON 16 U"laf Hdolblorg 
• Priskurant gratis! 

A. Oyllenkrok .. .. ........ ..... , , 47 > 

C. Björnbom ... . .. .. .. .. .. • 45 • 
J. P. Palm ..... .. ..... .. ... • • 40 , 

In satsskjutningen : 
l. pris R. Örtegren . för u ppnådda 100 päong 
2. > M. E. Hellsten ... . > 95 
3. • Gid. Ericsson .. .. > 9"5 > 

Nästa jelonskjutning försiggår den 20 )UI11. 

Om solidaritet, vårutlärder m. m. 
Vid upprepade tillfällen har jag haft anledning att 

såväl i tal som skrift beröra den brist på intresse för 
förcningens angelägenheter och den så godt som totala 
frånvaron af solidaritet med föreningen, som tyvärr är 
till finnandes hos del allra största antalet af S. A. f:s 
medlemmar. Styrelsen och de med densamma sam
arbetande kommitteerna lenma ingen möda ospard för 
alt genom olikartade läflingar sporra dct sorvande intres
set hos föreningens medlemmar, ett arbete som lönas 
med den mest ohöljda liknöjdhet, med ell det mest 
samvetsgranna tillvaratagande af den egna bekvämlig
heten, med en håglöshet hvartill jag trotsar någon enda 
sammanslutning af skyttar och idrottsmän mellan Ystad 
och Haparanda atl ku nna uppvisa maken. 

Om vi granska föreningens arbetsprogram för den 
gångna eleten af året, fi nna vi deruli upptagna en 
orienteringslöpning på skidoT, en af föreningen anord
nad fältskjutning , en orienteringslöpning till fots, en 
kombinerad täfli ng omfattande terränglöpning och fäll
skjutning, delta utom de täfl ingar föreningsslyrelsen 
anordnat i samband med Stockholms Skytleförbunds 
täflingsskjlllningar i terräng m. m. 111. 111 . Programmet 
är sådant, att det ulan tvifvel skulle samla ett betydande 
intresse 0111 del varit uppgjordt för en idrottslig sam
mansl utning, SOI11 haft förmånen vara en samling af 
män och ynglingar med sinne för betydelsen ar sina 
fört roendemäns arbete i föreninge ns tjenst och för enig 
samling kring det mål de satt sig före: nämligen ett 
kraftigt främjande af idrott och skylte. 

Hur ha!va nu S. A. f:s c:a femhundra aktiva med
lemmar utnyttjat de angifna tillfällena idl inbördes 
läflan? l orienteringslöpningen på skidor d. 7:de Mars 
startade summa tre mani vid den naltliga orienterings
löpningen, som afhölls d. 13:de Mars, hade antalet 
startande ökats till hela fem; fältskjutningen d . 14:de 
samma månad ku nde uppvisa 27 deltagare; o rien te
ringslöpningen d. 2:dra Maj ståtade med sex startande 
och den kombinerade taflingen i terränglöpning och 
fältskjutning hade lyckats samla nio läflande. Jagskulle 
tro, at! de anförda siffrorna göra Stockholms Amatör
förenings skyttar och idrottsmän all heder! De bära 
ett tydligt och högt talande vittnesbörd om den höga 

Använd vid all skjlttning 

idrottsliga anda, som råder inom föreninge n, hvilken 
trots allt dock synes vilja göra anspråk på ett fram
stående rum bland våra idrottsliga sammanslutn inga r. 
Humbug så det förslår! Eller hur amatörer?! 

l arbetsprogramet har alltsedan år 1902 ingått en 
s. k. , Vårutfärd " i regel förlagd till sista söndagen i 
Maj månad och under hvilken deltagarne haft Iil1fälle 
all öfva och täfla i såväl skytte som allmän idrott 
saml att idka en hel dags friluftslif i Skärgårdens eller 
Mälarens härliga natur. Styrelsen har ej sparat hvar
ken kostnad eller möda fö r att göra denna utFärd så 
angenäm som möjligt. Prisen i de olika täfli ngsgre
narne, sammanbragta dels på enskild väg dels med 
föreningsmedel, hafva varit både dyrbara och må nga. 
Vårutfärden har varit S. A. f.s största läflingsdag. 
Äfven i 1909 års arbetsprogram ingick densamma som 
ett viktigt moment - den na gång dock villkorligt. 
Af ekonomiska skäl hade styrelsen nemIigen funni t det 
nödvåndigt att åt föreningsmedlemmarnes eget afgö
mnde öfverlemna huruvida denna punkt i arbetsord
ningen skulle bringas ti ll utföra nde eller icke, della 
för aU råda bot för den ekonomiska för lust, SOI11 på 
grund af ringa tiHslutning städse varit en vårutfärdens 
gifna följd. I medlemsbladet n:o 4 lät styrelsen införa 
en uppmaning till h~r S. A. f:are alt genom anteck
ning om deltagande säkerställa utfärdens ekonomi, en 
uppmaning som upprepades i det följande numret af 
medlemsbladet. Följden af delta styrelsens hänvän
dande blef, alt 37 amatörer antecknade sig, under det 
atl det angifna minimiantalet hade satts till 70. Ställd 
inför en dylik likgiltighet, fallade styrelsen beslutet alt 
inställa vårutfärden - och häruti gjorde sty relsen rätt. 
Den gjorde rätt uti atl på detta sätt reagera mot den 
öfverhandtagande ljumheten och blodlösheten inom 
S. A. F., svaghetssymptom som sia allt anna! än god! 
0111 före ningens bestånd och framtid. Det mest fram
trädande, det förhärskande draget i S. A. f :s fysio
nomi år fö r närvarande oförmåga alt känna rält för 
före ningens syften, oförmåga alt underordna sig dess 
intressen och handla i öfverensstämmelse dermed, är 
bristen på vilja atl gå till rälla med den håglöshet, 
som är idrottens och skytterörelsens fa rl igaste fie nde. 
Det är mot delta styrelsen har velat Iräda inom skran
korna genom alt i och med sitt beslut med afseende 
å vårutfärden för före ningens med lemmar söka göra 
klart, alt styrelsen har rätt all af fö reningen fordra 
understöd i sitt arbete, rätt alt fordra samverkan med 
dess sträfvan för föreningens förkofran och framgång. 
Stockholms Amatörföreni ng med dess välordnade 
ekonomi och dess energiska och handlingSkraftiga för
troendemän skulle alltjemt hafva stora fö ru tsättningar 
för ett fruktbärande arbete inom ramen för dess verk
samhet om icke den af mig påpekade olycksaliga och 
omanliga lojheten vilade örver densamma. Som för
hållandena fö r närvarande le sig, måste man af hjer
tat beklaga, alt så stora förutsätt ningar alt kunna upp
bäras af så:li ten förmåga alt vilja, beklaga fören in g
ens oförmåga af enigt samarbete, beklaga den der 
nästan fullständiga obefintligheten af solidaritet. 

A/fr. H a.mnqvist. 

Ombud för Stockholm med omnrjd 

Metallbolagets i Vesterås SPETSKULA! ~ Sven Svenson 

Ingen prisförhöjning ! Utmärkt resultat! 
~ Handtverkaregatan 88:: 
(Q AlIm. telefon Kh. 339 ~ 
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NOTISER. 

En nyhet för profskoltens markerande. 
Vid _RiksskylietiUlingen :t ; Helsingborg blef man i 

tillfälle alt se en intressant nyhet för markerande! af 
profskotten å 600 meter. 

Sedan skottet aflossals hissades taflan ner och en 
lämpligt stor hvit nmd pappskifva upphängdes med 
en liten hake i sjålfva kulh1l1el. ~ hissades laHan 
upp igen, och skyllen kunde genast och pl elt utmärkt 
klart sät! se, hvar skottel tagit genom de kikare, som 
tillhandahållas vid banan. Del hela var ett par ögon. 
blicks verk, och s.1llltJiga skyttar uttalade sin slora 
belåtenhet med nyheten. 

De kombinerade fältskjutnings- OGh tärräng
löp n ing stä iii n ge n. 

I enlighet med programet afhölls Söndagen den 20 
Maj en kombinerad fältskjutning och terränglöpning. 
Tyvärr var anslutningen denna gång ej så talrik som 
vid samma tillfälle under föregående är. Det ostadiga 
vädret hade tydligen betydligt maltat intresset för 
denna annars så intressanta täning. Med tåg från 
Saltsjö banans station vid Stadsgården afreste på mor
gonen något öfveT ell 10·tal deltagare till Nackanäs 
vardshus, dit startplatsen var förlagd. 

Det var de vanliga friska krafterna, SOm stämt 
möte här ute. Emil Ha!,'Ström, segrare vid fjolårets 
täflan, tippades allmänt som segrare äfven denna 
gång. Emellertid visade det ~ig, at! gudarna denna 
gång ej voro hon om fullt så bevågna. Nu fick han 
nöja sig med alt blifva placerad som god andre, 
under det alt en yngre förmåga, Friman, som under 
vinterns fältskjutningar arbetat sig fram till en fram
skjuten plats, blef segrare. 

Banan sträckte sig i en båge fdin Nacka till Sikla, 
Ny torp och til lbaka och var omkring 6 km. lång. 
Terrängen var vald med tanke på alt , här. ska dom 
min lif få gno både upp och ned för backarna,. 
Skjutstationerna voro 4 till antald och försedda med 
mycket små gubbar; Skjutchefen är tydligen en man, 
som ylterst tänker på den slackars Amatörföreningens 
ekonomi, och SOIll sparar på de stora pappbilarna. 
Ibland rasade snöstormen så, alt det var nästan olllöj
ligt alt se annal än snögubbarna, men det oaktadt 
blefvo resu ltaten öfver hufvud taget räll goda. Alla 
de i låflingen deltagande fullföljde denna, och del 
befanns, all en af deltagarna, som hela vi ntern suttit 
i sin skrifbordsstol, nll tyckte all del var skönt alt 
sträcka pä benen, hvarför han skubbade banan rundt 
2 gånger och lyckades på så säll komma upp till 
ett mycket fint resultat - h"ad längden af tiden 
beträffar. 

T venne extra pris hade uppsatts, af idroltskommil
ten för den bäste löparen, och af skjutkommitten för 
för den bäste skylten. Idrottskommittens pris eröfra~ 
des af löjtnant C. BjörnbollI för en tid af 46 min. 
19 sek. och skjutkommittens af stud. H. fri man för 
uppnådda 20 träffar af 24 möjliga. 

Resultatet af täflingen framgår af nedanstående 

Prislista. 
För för 

använd lid. skjutning. 

l:a pris H. fri man ... 48 poäng, 44 poäng 
2:a I E. Hagström ... 46 , 42 
3:e HenuingOlsson 43. 42 I 

4:e , C. Björnborn .. 48. 35, 

~ 92 p. 
= 88 , 
- 85 • 
= 83 • 

Klubbaftonen den 24 April. 
~ Mammas l l medlemsbladet N:o 4 införda upp~ 

maning till talrik s.1 mling för afhållande af klubbafton 
hade hörsammats af en väldig skara amatörer. Jag 
tror, alt jag kommer sann in gen ganska nara om jag 
anslår antalet af alla dem, so m på utsatt tid - nalur~ 
ligtvis med tillägg af ungefär fyra akademiska qvar~ 
ter - trängdes i hote! Kronprinsens stora festvåning 
till summa - 25 man högt. Punktlighet är en 
dygd, och amatörernas känsla för solidaritet vida be~ 
römd! Del är tacksamt att vara , Mamrna , i S. A. 
f.t Nå, det var i alla händelser värst för dem själfva, 
som uraktlåto att inFinna sig, ty vår klubbafton sådan 
den - trots allt - slutligen gestaltade sig blef af 
del synnerligen angenäma slaget. 

Sedan ordföranden uppropat namnen på alla dem, 
som hade att afhemta pris - ungefär tre fjärdedelar 
af prisen måste föras hem igen af intendenten - och 
dessa fått, hvad de skulle hah'a, gingo vi och tiHade 
på Il\'arandra en stund eller togo oss något ännu 
angenämare före. Ofver mammas annars ej synner~ 
ligen lidande drag hade lagt sig en bekymrad min. 
Hon ansåg väl barnskaran otillräCklig, önskande sig 
ännu många fl er. SAdan är våran mamma, men huru
duna barnen äro - l ~ t oss tala tyst 0111 dem t 

53 kom supen, och den var väl ägnad at! höja 
mammas sjunkande mod. Hon började allt efter som 
denna skred framåt se riktigt segerviss ut, och dagen 
blef också hennes till sllll. Snart hade hon placerat 
oss vid hästskobordet Illed dess långa rader af kaffe 
och avec. Mamma hade ju mobiliserat åtskill iga af 
våra sångarvänner, de so m vanligen och vänligen 
bruka sörja för glädjen under våra klubbaftnar. Ty~ 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 

ftlkslelefon 
4400 

DRDTTNINGGIiTIiN 31 ~~~ 

Allm.lelefon 
20 & 120 
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värr hade så godt som alla hindrats infinna sig. 
Gustaf Fonandern fanns dock närvarande och ännu en 
- löjtnant Carl Brandt - för första gången inom 
amatörkretsell men som vi nu lifligt hoppas, icke fÖr 
sista. Denne senare ger signalen till _en unison. 
och så viga vi »John Browns body ' till ro. Nu var 
isen bruten. Den ene amatören efter den andre 
smiter in genom dörrarne och bänkar sig. Vid half 
tolf tiden hälsa vi Adrian Dahl välkommen tillika 
med hans och nu äfven vår vän Hugo Wahlfordt. 
Strax därefter öppnas vära dörrar för Anders de Wahl, 
och hur han emotiages kunnen I kanske förstå. På 
slaget lolf går .Ordensskaldens , nidvisa om mamma 
- ny för dagen - af stapeln, och sedan täflade de 
här förut namngifna våra vänner 0111 alt gifva af sina 
rika håfvor, och amatörerna togo så tacksamt och er~ 
kännSllmt emot allt intill småtimmarna. Tack vare 
mamma och hennes så villiga medhjälpare blef vår 
klubbafton hvad den skulle vara, några timmars 
angenäm sa.mvaro, kryddad af godt ge myt och rik på 
hvad god! var i såväl toner som tal. 

Vi tacka mamma och alla dem, som redligen stodo 
henne bi till vår !refnad och till saknad för dem, 
som ej unnade sig en angenäm stund i godt kam
ratlag. 

Oldboy. 

F6/?ENINOENS STY/?ELSE 1909. 

Ordjöral1.de: Kaptellen Friherre Stig RåkJmb, 
R.iddaregatan. 43, A. T. 10482. 

v. Ordjorande: Ingeniör Eric Rudin, 
Storgatan 56, A. T. 18834, R . T. 4087. 

Sekreterare: e. o. Hajnittsllotarien Gustaj Boivie, 
Kfwgsgatall 28, A. T. 15464. 

Kassajörvaltare: Tatldläkare Carl Salldbtrg, 

"ttem/ent: 

Skjlltchej: 

Birger jarlsgatan 22, A. T. 10175 
Köpman Per Lal1gborg, 
Birger jarlsgatall 5, A. T. 781. 
Riks 8075. 
Notarie S. SIlenson, 
Handil'erkaregatafl 88, A. T. J(. 3 3r; 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som m3lskjutning. 

Bästa MauserammunitJon 
till moderat pris. 

BROWNINOPISTOLER, THER· 
MOS FLASKOR o,h ARMBAos· 
SKYDD m. m. 

H.-B. SKYTTEfÖRENINOHRNES UHrENHffHR 
Br;yggarcgatan 9 

Idrotfsdtej: Ingenlör j. A. Lundegull , 
Orejturegatan 22, A. T. 6807. 

Klubbmästare: Direktör Oscar Grunde Il, 
Humlegårdsgatall 12, A. T. 6262. 

Styrelseledamot: Köpmall Alfr. Hamllqllist, 
Norrtullsgatan 35, A. T. 1806/. 

S/(JUT/(OMMITTEN. 
Skjutchej: Notarie S. S~'ellsoll, 

II. Skj/ltchej: Res. löjtnont Oroj Reichenberg, 
Brahegatall 30, Riks 43 53. 

Kommifftfnssekr: Banktjänstemall E. E. Reuterskio/d, 
Kungsgatan 42, A . T. Kh. 150. 

Kommittemedl.: Kassör Emil Hagslröm, 
Observatoriegatan 6, A. T. Vasa 10 15. 

, Banktjällsteman Folke FagrelL, 
Va/iingatan 19, A. T. 20687. 
Riks 11065. 

ID/?OTTS/(OM MITTEN. 
Idroffsc/tej: 
v. Idrottschej: 

Illgeniör j. A. LUlldegren, 
Kontorschef G/mllar Malnlqllist, 
Pipersgatan I, A. T. Kllngsh. 769 

Kommittens sekr: Redaktör j. PaulIls Palm, 
KkJra Norra Kyrkogata 7 A. T. 8814 
Riks 12220. 

Kommittemedl: Postexp. D. Offilnder, 
Stockholm I . 

, Kontorist Erik Bergström, 
Norr/u/isgatan 15, A. T. Vasa 13 Il. 

/(LUBB/(OMMITTEN. 
Klubbmästare: Direktör Oscar Grunden. 
II. Klubbmästare: Premieraktör Axel Hu!tmall. 
KomiNens sekr; Tandläkare Carl Salldberg. 
Kommittimedl.: Skådespelare Carl Barcklilld 

Ullnegatan 34, A . T. 19450. 
l Musiker A drian Dah/, 

Banerga/att 2/. 

Skytteminiatyrmärken 

Guld 18 Karat 
Silfver 
Brons. 

10. -
1.50 
1. -

Emil Holm 
Juvelerare ®. Guldsmed 
39 Norrtullsgatan 39 

Hötel Kronprinsen och Restauranten å 
Stockholmsutställningen 1909 

rekommenderas Slo,kholm den 29 Mars 1909 
• Karl Löfvander. 



lawn-Tennis - fotboll 
Cricket - Golf - Hockey 

Artiklar för 
Gymnastik - fäktning 
Allmän idrott - Beklädnader 
för Idrottsmän - Hängmattor 
fyrverkeri - Kulörta lyktor 

Allt i största sortering hos 

P er Langborg, Birger Jarlsg. 5. 
Katalog på begäran. 

Specialafför i 

5Roöon 

af alla s lag, söva l 

enkla som Elega nta . 

OBS.! S olida & praldisko 

marsch o. SportsRoöon 

PRESIDENT 

bästa 15-öres 

Cigarr. 

HALLBERG 
H. M . Konungens hofjuveerare 

Drottninggatan 6 hörnet al Fredsgltan Stockholm 

FILIALEN I fiilteborg, Malmil, Uppsala, Eskilstuna, 
Jilnkilping, Sundsvall och Karlskrona. 

Stort lager af täflingspriser. 
föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatt. 

Tag ALLTID Edra 

KLlCHEER 
från 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

Hamngatan 18 
(Sve ••• len. hU.) 

Använd endast ______ .. 

Allm. tel. 87 75 
Rikstelef. 8775 

KOCKUMS PHNSHR-EMHlJERHOE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af1:ma 
stålplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare och Bo
sättningsaffärer. 

GYJlJla SVeJlSR illdustri! 

M a use r- amm u n ifi D n: 
Patroner, Hylsor, Kulor, 

Tändhattar. 
Omladdningar verkstiillas. 

Nordiska Metallbolaget 
Västerås. 

L_rantl:lr .r M .... .,r·.mmunltlon 
till ,,·ens~ ••• m'n. 

GYlll1a SvellSR illdustri! 
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Ett medel att förbättra infanteri
eldens verkan under strid. 

(Ur Aflonbladel) 

SOIll bekant p:\g1\r för nän'ar:tnde inom armeerna 
ett intensivt arbete för höjande af eidens verkan . De 
nyvordna tyska S-kutorna och franska D-kulorna söka 
alt genom sina flacka kulbanor öfverglånsa hvarandr~, 
och man begagnar i öfrigt alla tänkbara medel för 
aH vid truppskjulning kunna göra kulbanorna så myc
ket som möjligt oberoende af den ofta växlande för
m1\gan hos skytten alf afgifva en preciserad eld och 
såmedels göra eldverkan lIlera beroende af et! godt 
samarbete mellan eldledare och skyttar. 

f öljande intressanta artikel, som sUtt alt läsa i en 
facktidskrift, _Allgemeine Schweizerische lIlil ilärzeitung, 
Organ der Schweizerische Armee., lämnar oss upp
lysning om de försök, som lIled begagnande af visst 
hjälpmedel för alt stadga kulbanan afser en dylik ökad 
eldverkan. Dessa försök, som omnämnas i den utländ
ska tidskriften, äro för oss af s~ mycket slörre intresse, 
som en utveckling i samma riktning vurit föremä! för 
praktiska försök i vårt land, hvilka på sin tid voro 
förcmål för ell liflig diskussion i Svensk Skytletidskrirt. 

Så mycket mcra afseende bör, äfven om frågan i 
nedannämnda riktning ej ännu kan sägas vara löst, 
fäslas vid schweizarnas syn på hithörande omr1\de, 
som vi veta, att Schweiz af alla nationer är erkändt 
att va ra skylterörelsens hemland och skjutkonsten där 
slår mycket högt. I nämnda tidskrift läses: 

_ Det fanns en tid - och den är ej långt aflägsen -, 
då Napoleons utsago: elden är allt, det öfriga föga 
(Le fell est toul, le reste est peu de chose), blef slMkt 
dragen i tvirvelsmål, och lilan trodde sig finna som· 

DRICKI ___ .. 

ningen hos Suwaroff, som kaHade kulan en fjoHa. 
Man hade dock bedragit sig, den geniale fältherren 
hade ändå rält, och än i dag förfäktas den satsen, all 
elden icke endast förbereder ulg:\ngen af själfva striden, 
nej, den utgör den hufvudsakligen , och segern lillhör 
den säkrare skjutande armen, om ock dess soldatnu
merär skulle vara betydligt mindre än den sämre skjut
ande fienden. Grunden för framgång ligger alllsl i 
skjulutbildningen. Därför måste på della område alll 
göras, som står i vår förmåga. 

förloppet vid skjutning är en ytterligt olikartad fysio
logisk och så alt säga finkänslig företeelse, som myc· 
kel starkt påverkas af psykiska moment. Arven den 
rutinerade lyckas aldrig komma så långt, alt han helt 
och hållet gör sig fri från psykiskt inflytande. Det 
noggranna mekaniska arbetet, som är nödvändigt vid 
skjutning, fordrar äfven vid normala förhållanden den 
största uppmärksam het af skytten, och det är därför 
oförnuftigt att på skjutplatsen påverka eleven eHer nybör
jaren genom hård t eller skrämmande tilltal. Äfven då 
förhållandena synbarligen äro de vanliga, har den vane 
skytten ibland ögonblick, då han icke är fullt säker 
på sig själf, då rampfeber eller nervös oro så behärska 
honom, alt han måste uppbjuda hela sin viljeloiraft för 
all lugnt kunna skjuta sitt skot!. Huru helt annor
lunda blifva icke förhållandena i strid, då kulorna hvina 
och döden gör sina skördar rundtom den skjutande. 

Den upprörde mannen skall då beskjuta de minsta 
möjliga, ja, knappast synbara föremå l, och della under 
förhållanden, då den största upphetsning griper en 
människa, och hon, knappast mäktig sig själf, är omgif
ven af de s.~rades jämmerrop och de döendes stönan
den . Då förlamas äfven den psykiska kraften hos den 
tappraste, och de utmattade och darrande händerna 
förmå knappast alt Mila vapnet och naturligtvis ännu 
mindre aU fä geväret i det lugna läge, som erfordras 
för att träffa målet; det kan ej mera vara tal om med-

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
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velen träff. Att man redan insett delta förhållande, 
bevisar den i alla infanlerireglemenlen uppsfällda for
dran, all soldaten Dill möjligt skall försöka skaffa sig 
stöd för geväret medels användande af lämpliga ler
rängföremllL Tankegången i det nu S<1gda har emel
lertid led! därhän, att man sökt konstruera ett tekniskt 
hjälpllledel, som skall tjäna till samma ändamål. På 
delta sätt uppstod <»gcvörsslödeJ, } en uppfinning, som 
i klarl ljus' framdrager den gamla sanningen, alt män
niskan alltid kommer ti1!baka till gamla tiders bcpröf
vade medel, ty de försia gevären lades på s. k. gaff
lar - gevärsstöd. 

[ _Svensk Skytletidskrifh för 1905 finnes ett gevärs
stöd beskrifvel, som kaplen I. Hult har konstruerat. 
I ' Krigsteknisk tidskrift. (10 häftet 1906) beskrifver 
D. Kilrchhor det enkla, af Joser Liotschak uppfunna 
gevärsstödet, del är antagligen samma modell, som 
samme författare beskrifvit i _Schweiz. lI'lonatschrift 
flir Offiziere aller Waffen " med nästan samma ord, 
men kallas uppfinnaren där för Joseph Oiotschak. I 
Schweiz är väl dock del af öfversielöjtnant J. Moser 
i Thun uppfunna stödet mest bekant. 

Ofta blir det framhållet, all de - gevärsstöden -
kunna undvaras, emedan soldaten sjålf är i stånd att 
skaffa sig ett stöd, och dessa därför icke alltid skulle 
komma till användning. Oevärsstöden skulle dess
utom ofta föranleda, att soldaten går fram ur sin 
skyddade ställning, och därjämte utöfva ett ofördel
aktigt inflytande p3 hans uppfostran samt öka vikten 
på hans utrustning utan att vä~ent1igt inverka på 
träffsäkerheten, enär felen i riktningen skulle hafva 
mycket större betydelse än spridningen, Hvad angår 
det sista inkastet, passar det · in på de Ivå förstnämnda 
stöden, men icke på det Moserska, Det oakt.'ldt är 
jag af den §.sikten, att in vändningarna icke äro full
giHiga: man bör kunna finna en konstruktion - och 
en sådan finnes faktiskt -, S0111 lämnar stora för
delar utan att man behöfver taga olägenheterna med 
i köpet. Hvarför inte göra det ena och låta det andra? 
Man har länge sökt konstruera en afslåndsmätare som 
skulle afhjälpa felen vid siktets inställande, IivarJiir 
icke också taga MI/syn liil ett gevörsstöd, som skulle 
minska spridningen, Dill mall på något vis kunde 
Jörbättra träJ/resultatel1, hvarjör skulle man ej göra 
det? Oarantien, ell lugnl siktande äfven vid dålig 
väderlek, ar ell conditio sine qua non för träff, och 
ökningen af träHsäkerhelen vår högsta önskan , Ju 
längre skytten är , leveranskraHigo, desto bättre för 
den afdelning han tiJ1hör, därför är det också nöd
vändigt all i drabbningen förse honom med ett tek
niskt hjälpmedel af stor betydelse, och jag tror mig 
icke säga för mycket, om. jag påstår eltJramliden till
hör detsamma, Säkert är, all då automatgeväret blir 
infördt - och det är blolt en tidsfråga - kunna 
vi icke reda oss utan gevärsstöd . 

Naturligtvis måsle detsamma uppfylla vissa fordringar, 
det får på intet sätt försvåra handhafvandet af geväret, 
och stödet måste naturligtvis lätt och säkert sluta intill 
geväret utan att förändra deltas yttre form, Likaså 
får stödet ej inverka på de ballistiska prestationerna, 
d. v. s. medelträffpunkten måste bli oförändrad. Stödet 

Svea Svenson 
JUVELERARE == 

måste möjliggöra fri anläggning i hvilken kroppsställ
ning som helst. f ör utbildningen af mannen till en
skild skylt och för skolskjutningen erfordras gevärs
stödet. Stödet måste möjliggöra riktning mot de 
mest olikartade föremål, ärven användande af de 
högre siktena och då skylten t. ex, intager liggande 
ställning. Gevärsstödet måste också uppfylla den 
fordran, alt det möjliggör en otvungen anläggning, 
som är ett hufvudvillkor för a\lträffa, eller med andra 
ord, tillåta soldaten alt utan fö rändring af stödets 
läge, flytta geväret så, alt det intager det rätta läget 
mol det rälta målet och det befallda skjutafståndet, 
äfven om målet skulle blifva förflyttadt något åt sidan. 

Med ell ord: skylten måste vara i st~nd all med 
hjälp af stödet när som helst och på tänkbarast korta 
tid gifva geväret den af honom önskade riktningen , 
och skall stödet bekvämt och säkert fasthålla den 
senare äfvensom si kthöjden samt möjliggöra för skyt
ten att genom ell sakta böjande af pekfingret lugnt 
afgifva si tt skolt. 

Eli dylikt stöd, som i hög grad ttppfyller de nämnda 
fordringarna och antagligen på denna grund pröfvas 
af vederbörande Illyndigheter, är det äf vapenkontrol
lanlen ·vid 111 divisionen, major J, Brechibiihl i Giim
Hngen vid Bern, uppfunna gevärsstödet. Uppfinnaren 
kommer inom kort att u!gifva en broschyr, i hvilken 
han i få ord, belysta af teckningar, kommer alt för
klara sin uppfinning, Slödet är en rätt origine!l kon
struktion, enär detsamma icke endast tjänstgör som 
stöd utan äfven som liiskstång, 

Inst rum entet består af ett vid nedre bandet fäst 
stöd, som fälles intill och fasthålles vid geväret af en 
martinstålfjäder. Stlidet består vidare af tre stålstaf
var, i hvilkas mit! en gummifot är fäst. Sidostaf
varna kunna lösgöras och fastskrufvas vid den mel
lersta, På det sättet uppstår en läskstång, hvars hand
tag bildas af gummifoten, Efter införendet af det 
nya hjälpmedlet skulle det besvärliga putssnöret såväl 
som rengöringsapparaten för patron!ägret försvinna. 
Soldaten behöfde i tornisten endast medföra borst
viskare och rengöringslapp för loppet och patron läget. 
Den för öfrigt ringa ökningen af vapnets tyngd skulle 
#nom försvinnandet af de bägge nämnda putsuten
silierna ungefär utjämnas. Det tyckes, som allenast 
lanken, aU på ett så genialiskt sätt åter inröra läsk
stången, skulle berättiga all göra en noggrann och 
ingående pröfning af den nya uppfinningen, medels 
försök, anställda vid trupp, ty läsksnöret är icke det 
putsverktyg, som vi hafva bchor af i fält. 

Oevärsstödet bjuder ännu en fördel, ty det tjänar 
den skjutande som ell enkelt, men mycket praktiskt 
skjutstöd vid inskjutningen af geväret. För delta 
ändam ål behöfver skytten endast sälta sig vid ett bord 
och placera stödet på skifvan, Känner skylten emel
lertid sitt gevärs medelträffpunkt, kan ofta hans för
lorade själfförtroende och förtroendet till hans ut
märkta gevär raskt nog återvända, och denna mora
liska vinst kan man icke skalla nog hög!. 

NYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

DULD, SILFVER o. N YSILFVER. 
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MEDDELANDEN FRÄN STYRELSEN. 

Nya m edlemmar. 
Aktiva. 

Banktjensleman Sam. A<;kerlund, Oreftureg, 55. 
Hofrältsnotarien G. f. V, Belfrage, Vasagatan 8. 
Kammarskrirvaren J. O. Eriksson, Brunnsg. 17, 
Generalkonsul Car! Friberg, Näckströmsg. 4. 
Musikdirektör C. A. Oentzel, Up1andsg. 76. 
Direktör C. D. Hoffsten, Birger Jarlsgatan 100, 
Löjtnant C. G, Högman, Kungl. Krigsskolan, 
Bryggmästaren Erik KTIlse, Oarfvargatan 12. 
Kamrer E. Lindblad, Vestmannagatan 79 3• 

Målarmästare B, K. Lindberg, Kungsg, 39. '" 
Banktjensteman H, J, LindQuist, Brunnsg, 2 s. 
Tandläkaren Axel Palmgren, Norrlandsg. 20, 
HandelsFöreståndaren John Torell, Regerings'g, 28. 
Kontoristen E. G, TäckstrÖlIl, Kungl. Lifg, till Häst. 
Lagerbiträde Einar Blixt, Vestmannagatan 12, 

d:o N. A, O. Eriksson, Nybrogatan 52. 
Kassör A. T. Jsacsson, Karlavägen 15 A. 

Föreningens andra jelonskjulning lör året. 
Söndagen den 20 juni ägde jetonskjutning å gevär 

och revolver mm vid Kaknäs och uppnåddes därvid 
följande resultat: 

Å gevär: 
Sitjver: 

H, Friman 
R. Örtegren 
J, A , Lundegren 

Brons : 
L L1gerlöf 
P. Langborg 
E, Lindberg 
J. P. Palm 
O. Boivie 
B. Lilliesköld 
E, Collin 
O , Ljungvall 
J. RÖstergren 

Å rel'olver: 
Brons: 

O , Roivie 
Nästa je/onskjutning 

för uppnådda 53 poäng. 
• 53 • 
• • 52 • 

för IIppm'idda 47 poäng. 

• • 46 • 
• • 46 • 

> 46 • 
• • 45 • , • 45 • 
• , 45 , 
• • 41 • 
• • 'O • 

för uppnådda 4 [ cm. 
blifver söndagell dm 18 juli, 

Tällingen om 6öleborgspokalen. 
Då deltagandet i inskjutningen i och för ullagning 

af representanter för föreningen i (äflingen 0111 Oöte
borgspoka!en rönt en sorgligt ringa anslutning ~ ingen 
ell da af våra skylIar har nämlige.n inom den besl5mda 
dagen fullgjort fordri ngarna - harva de af skjutkom
mitten utfärdade bestämmelserna för nämnda inskjut-

TJing upphäfts och i stället till representanter för före
ningen ulse!!s herrar C. BjiJmbofll, Qid, Ericsson, 
F Eriksson, F. Fagre" och C. Reuterskiöld ordinarie 
med S, SvenssoIl, E. Bos/röm, A. Wall/stedl, E Hell
stell och j. A LUlldegrcn som suppleanter i den ord
nin g de här anförts, 

Det af skjutk0111111ilten uppsatta hederspriset till den 
skytt, som i IIttag.ningtäflingen uppnått bästa resu.1tatel, 
kommer sålunda Icke alt utdelas lilan kommer I stäl
let alt utgå i täfling, deroIII framdeles vid<!re tillkän
nagifves. 

Jetanskjutning . 
Vid föreningens tredje jc!onskjutning för ~rd, hvil

ken ägde rum söndagen den 18:de Juli och räknade 
tl'å - sliger två - deltagare, eröfrades brol/sjelon af 
herr H. Friman för ullpnådda 49 poäng. För den 
andre deltagaren noterades ell poängtal, som något 
understeg l1Iinimipoängsiffran för erhållande af brons
jeton, Vi hoppas på bättre tur och framförallt lifli
gare deltagande nästa jetonskjutning som afhålles 
SÖlldagetl den 22 Augusti. 

Skjlllkolllmitt61 
HVllr !illnas S. A, F:s skyttar? Red. 

Stockholms skytteförbunds fältskjutning d. 6 juni. 
Vid Stockholms skytteförbunds fältskjutning den 6 

juni vid Viggeby holm eröfrades [Iris af fÖljande ama
törer, 

H. Friman 52 poäng. 
E. Reuterskbld 50 • 
E. Hellsten 45 , och 
F. Fagn·1J 48 • 

deo af föreningen samtidigt anordnade täflingen 
fick prislistan följande utseende: 

I :sta pris RÖrtegren 60 poäng. 
2:dra • H. Frimall 52 • och 
3:dje , P. Hellsten 48 • 

Stock h 01 ms skytteförbu nds statspr isskjut
nin g , för Iwilken program återfinnes å annat ställe i 
delta n:r, äger rum söndagen deu 5 september kl. 9 
r. 111. och fordras, för al! få deHaga i samma, att före 
augusti miinads utgång inom föreningen harva lossat 
minst 50 protokollförda skarpa skott. 

Uppskjllt rj lill sista skju/dagell alt lossa Edm skolt! 
Ni kall då få oJömtsedt hinder och Ni får icke del
taga uti tö/Iingm! 

' Old boys"-Iällingar lör egna medlemmar 
i idroltsparken tisdagen drn 17 aug. kl. 5.30 e. 111. 

Då fjolårets af Stockholms Amaiörförelling anord
nade täflingar för ~old boys _ fingo en liflig tillslut· 
ning, hade styrelsen uppdragit åt idrotlskommitten att 
äfven i år anordna dylika täflingar, dock endast öppna 

ERICSSON BI KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför aHa sorters 

Special ite: Röd 
Fasad-Stenarbeten. 
och grå Sandsten. 

I 
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fö r till Stockholms Idrottsförbund hörande föreningars 
medlemmar, emedan Örgryte Idrollsallskap i G öteborg 
kom mer aU anordna årels nationella >old boys»-täf-
Jingar. . 

Inbjudan till dessa läflingar utsändes också l veder
börlig ordning, men vid anmälningstidens utgång hade 
endast ett IO:lal anmälningar inkommit. hvaraf halfva 
antalet från amatörer. ldrottskommilten ansäg sig då 
ej böra fullfölja silt uppdrag, ulan hemställde till sty
relsen att inskränka dessa lärlinga r så till vida, att de 
endast skulle vara öppna för föreningens egna med
lemmar. Styrelsen biföJl också denna mening, och är 
nu dagen för tåflingarnas af hållande bestämd till Tis
dagen dm 17 aug. kl. 5:30 e. /fl . Plalsen blir idrotts
parken. 

Täflingarna äro öppna fö r medlemmar af S. A. f., 
hvilka fyllt eller under året fylla 35 år 5<1111t icke efter, 
1906 års ingång uti idrottsgren, hvartill anmälan sker, 
eröfrat pris i tärIan, öppen fö r andra än egell förenW1gs 
medlemmar, täfling uteslutande afsedd för old boys 
dock oberäknad. 

Täfli ngarna komma att omfatta: 
Löpningar å I DO, 400 och 1500 meter, 
höjd hopp och längdhopp, 
spju t- och d iskuskastning samt kulstötning och 
femkamp. 

Vid läflingarna komma Riksförbundets täfli ngsregler 
all tillämpas. (Sålunda ske alla kast med såväl höger 
som vänslcr hand). 

f emkampen kommer alt försiggå enligt följande 
regler: . . 

§ l. Täfl ingen inledes lIled längdhopp. (MullIllum 
3,50 meter). Tre försök tillåtas. 

§ 2. De, som uppfyllt minimum fordringarna, kasta 
spjnt. Tre kast med bästa hand. (Svensk fattning). 
Bästa kast räknas. 

§ 3. De fem bästa spjutkastarna löpa 100 meter. 
§ 4. De tre bästa löparna kasta diskus. Tre kast 

med bästa hand. Bästa kastet räknas. 
§ 5. De två bästa diskuskastarna täna i fri brott

ning, dock äro smärtsamma eller farliga grepp för-
bjudna. Två fall äro afgörande. . 

P riserna i samtliga täflingar komma alt utgöras af 
värdeföremål och deras antal att rällas efter antalet 
delfagare i hvarje täfli ng. 

Anmälning till tän ingarna sker i Idrottsparken en 
half timma före täflingarnas början. Anmälningsaf
giften utgår med kr. Z.S O för en gren och kr. 5:
för två eller flera . 

Alla Amatörer äro välkomna till Idrotlsparken all 
applådera gubbarna . Ingen entre upplages. I stället 
mottages med tacksam het bägare (hälst större) _all 
u tdelas som priser. 

"Old boys"-täflingarna i Göteborg. 
Som Stockholms Amalörförenings representanter vid 

dessa läflingar hafva anmält sig kapten A. Lagerberg, 
d irektör Viking Cronholm och .herr 0, SchörIing. 
Täfli ngarna afhållas den 2 och 3 augusti. 

Täflingen om specialistprisen i allmän 
idrott den 17 aug. framflyttas, på grund af . old 
boys'-Iäflingarnas afhå11ande denna dag, till nästföl
jande tisdag. 

Klubblokalen. 
I tennis och klnbblokalen vid Lästmakaregatan är 

mall för närvarande sysselsatt med diverse arbelcn i 
och för lokalens försättande i prydligt sk ick. Dcr 
målas och tapetseras och fejas värre, ny spis har ill
sa!ls i köket, och lokalkollllllittcn är ute och I ser på 
möbler , . 

De föreningsmedlemmar, sam Öl/ska försäkra sig om 
timmar å tennisbanan- böra därom SIlarost göra anmä
lall ·/tos herr P. Langborg. Lokalkommitten kan nem
ligen endast en kort tid medgifva föreningens med
lemmar rälten alt välja tider å banan då i delta fall 
affärens säkerställande måste sätlos i främsta Tl1l1lll1et. 

Alltså anteckna vi oss hos intendenten, och della 
med allra första! Red. 

"1.000 meters-skyttegille". 
Kamm.orherre T. Nordenfelt i Höganäs har tillställt 

ordföranden i Helsingborgs skyttesä11ska[l en skrih'else, 
hvari föreslås bildande af en afdelning inom H. S. S. 
med syfte alt anordna öfningsskjutningar på längre 
afstånd, 1000 meter och längre. 

Kammorherre Nordenfelt framhåller, a,~ långsfjut
ningen uppmärksammas alltför litet i vårt land i jem
förelse med eH fle rtal andra länder, el! förhållande 
som med all möjlig tydlighet framträdde vid de senaste 
Olympiska spelen . H. S. S:s styrelse har uttalat sin 
lifliga anslutr. ing till förslaget. ' 

Ett tjugul.tl skyltar har redan anmält sig mI inträde 
i det fö reslagna 1000 meters-gi11et. 

förslaget är synnerligen godt, och hoppas vi, att 
detsamma måtte komma atl i vida kretsar beaktas. 
Öfverallt der lokala förhållanden icke ställa sig, hind
rande i vägen borde långskjulningen uppmårksammas 
och bedrifvas af våra frivilliga skyl1ar. Red. 

Vid anordnad täfling i Centralbadet den 28 . April 
i simning å 1,000 meter blef resultatet följilllde : 

Torsten J(umfeldt, 19 min. 17 sek. 
G ust. Heikensköld 26 • 4s/~ :I 
E. Bergström utgick. 

Dessutom anades simkunnighetsprof af Herrar R. 
Oripe,~ f. Sjöqvist, K Skeppström, E. Bergström och 
E. Hildebrand. . 

föreningens villkorsmedaljer i silfver har eröfrats 
af Torsten Kumfeldt i simning å lOD o"Ch 1,000 m. 
den 21 och 28 April. 

Nvll föreni ngsrekord i simning å 100 meter sattes 
den·21 April af Torsten Kumfeldt å tid IS 4/5 sek. 
samt i simning å 1,000 meter den 2S April af Torsten 
Kurnfeldt å tid lQ min . 17 sek. 

OJ för komtnaode viotersaison. 
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HOFJUVELERARE l Jakobslorg 

K ANDERSON 
160ulta1 Rdoll,Iorg 

• Pri skurant gratts ! 

Aflagda prof för idrottsmärket. 
I Löpl/ing på 100 me/er: 

"I Bergströmi E. 12t / 5 sek. , 
1~/6 Santesson, R. ............ 1 23/~ • 
'/. Hasselqvist, O . 12 1

/ 6 
, 

'/. Malmqvist, O. ............ 13 • 
I Hasfighefslöpnil/g på 400 mder: 

!2/ Bergström, E. 57 sek. , 
t!/ij Collill, E. 58'1, • 
?1/6 Oltander, D . . 58'/, • 

I Diskuskastning: 

'/o Malmqvist, O . . 41,1; m. 
"1 , Ljllngvall, G. 44, G3 • 

l Spjutkastniflg: 
15/6 Sontesson , f. 5S,H 111. 

t Höjdhopp: 
n/f; forsberg, H. I ,~2 111. 

'!. ReicJlenberg, O. ............ I,;l ~ • 
'I. Malmqvist, O. l ,~.~ • 
'!. Hagström, E. 1 ,J~ • 

2% Roos, c.. I, ~~ 

I Längdhopp: 
29/

6 Santesson, R 5,0.\ 111. 

29/ , forsberg, Ii . 4,91 • 
"1 , Collin, E. .................... 4,9l • 

Nytt rekord i Längdhopp: 

2~/1; Oflander, D .... .. 5,68 m. 
25 deltagare i Scrathserien. 
20 » i Handicapserien. 

SO[11 endast två läflingar uli handicapserien af
liållils, och således ännu 7 täf1ingar återstå, är det 
ännu ej för sent alt deltaga i denna serie, i all syn
nerhet som större delen af de hittills tänande endast 
deltagit i en af läflingarna. 

Stockholm den 5/7 190Q. 

PROGRAM 
vid 

Idroflskomiten. 

Statspristäflingen 
Söndagen den 5 September 1909. 

Stockholms Skyttcförbunds täflingsskjutning om 
statspris m. Ill. äger för innevarande år rlllll å skjut
banorna vid Stora Skuggarr, Söndagen den 5 Sept, 
M9/m. 

Statsprisskj utn i ng. 
Jämlikt det frivilliga skytteväsendeIs program för 

år 1909 komma skjutningarna alt omfatta 3 täflingar. 

Tåfling I. I:a klassen medelst en valllig och en 
hastig precisionsserie; båda serierna på 
200 meters afstånd; 

Tiifling Il. 2.:a klassen medelst en van lig pr~cisions
serie och en ti1!ämpningsserie mot half
figur; båda seriernd på 300 meters af
stånd i samt 

Täfling III. 3:e klasselI: nf skyttar, innehafvande 
skyttemärke af sifjver, medelst en hastig 
precisionsserie och en !i11ämpningsserie 
mo! halffiguri och 
af sky tiar, innehafvande skyttemärke af 
guld, medelst en has.ig precisiol1sserie 
och en tillälllpningsserie mot tredjedels 
figur; samtliga serier på 300 meters 
afslånd . 

Till skjutning af de fyra skolten i liggande och 
knästående ställning i vanlig precisionsserie anslås för 
hvardera ställningen en tid af högst 3 minuter och 
för de två skotten i slående ställning högs! 2 minuter. 

Till skjutning af haslig precisionsserie å 200 m. 
anslås högst 5 minuter sam! af hastig precisionsserie 
å 300 111. och tillämpningsserie anslås för hvardera 
serien högst 3 minuter. 

Träffilrnas läge utviS.1S endast i den första serien. 
Två profskotl få afgifvas, och markeras dessa llVar 

för sig; tid för hvarje skoll en minul. 

Berälligade till deltagande i täriingarna äro de 
skyttar inom respektive skjlltklasser, som under året 
till anmälningsdagen skjutit 50 protokollförda skarpa 
skotl. 

Extra täflingsskjutninga r. 
A. Precisionsskjutniflg 

(Endast I:a klassens skyltar) 
på 200 m. afstånd med en serie om 10 skolt i reg
lementerade sliiJlnillgar. Mål: 6-ringad skoltafla. In
sats 1 kr. 50 ö re. (Denna skjutning äger rum först 
sedan J:a klassens statspristäf!ing är afslutad). 

B. 15-skoflsskjufning 
(för alla skyltar) 

på 300 m. afstånd med 5 skoft i hvarje ställning 
under en tid af resp. 3, 4 och 5 minuter. Mål : 
internationella lO-ringade taf1an (eventuellt 20-ringad 
skoltafIa). Insats 2 kr. 

C. Precisionsskjutniflg 
på 600 m. arstånd för 2:a och 3:e klassens skyttar 
med en serie om 10 skot! i valfri ställning. Marke
ring efter 5 skolt, lill hvilka en lid af 3 min. äro 
anslagna . Mål: 20-ringad sko1tafla. 2 profskott. in
sats 2 kr. 

D . Precisionssk}trtniflg 
på 400 111. afstånd för 2:a och 3:e klassens skyttar 
med en serie om 10 skott i valfri ställning under en 
lid af 5 minuter. Mål : 20-ringad skoltafla. 2 prof
skol!. Insats 2 kronor. 

E. Hastighetsskjulniug 
(för alla skyltar) 

på 300 m. ilfstånd i valfri ställ ning under en tid af 
30 sekunder. färdigställning får intagas. (Geväret 
laddad!.) Mål: l/s-figur indelad i tre fält. Vid lika 

.Oynna ~ning:; Annonsörer 
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antal träffar erhAller den företräde, som har de flesta 
träffarna i midtrållel. Prisfördelning klassvis. Skjut
ningen får förnyas en gäng. Insats l kr. 50 öre. 

F. Töj/an om jörbundds vandringspris. 

Hvarje förening, som önskar deltaga i tämligen, 
utser 5 representanter jämte nödigt antal suppleanter 
och skall namnuppgift A dessa tillika med 5 kronor 
j anmälningsafgift vara till ledaren aflänmad före 
skjutningens början. 

Täflillgen verkställes med 3 serier, nämligen I 
hastig precisionsserie å 300 meter (statsprisserien) 
l serie om 10 skolt i valfri ställning å hvardera 400 
och 600 meter. Utföras de bAda senare serierna mot 
20-ring~d tarla, skall den förstnämnda seriens poäng
antal vLd hopsummeringen multipliceras med 3. 

Mästerskapsskjutning. 

Vid förbundets statsprisskjutning l1t1agas de /5 
bästa lII.klass-skytta rna, hvilka täfla med två serier, 
en å tafla och en å hal ffigur, i likhet med hvad för 
sthtsprisskjutnil1gen är föreskrih'el. 

De 15, hvilka härvid uppnått sammanlagda högs!a 
poänganiaien, låfla ånyo med en hastig precisionsserie, 
hvarefter de 5 skyttar, hvilka under dessa !re serier 
uppnått samman lagda högsta poängantalen, ännu en 
gång täfla med en lillämpningsserie mol haiffigur. 

Den skyll, som under alla fyra serierna uppnält 
sammanlagda högsta poänganiaiet, förklaras för för
bundets mästare i precisionsskjutning för äret. 

Till Iwar och en i mäster3kapsskjutningen del
tagande utgår medalj: 

i gllld aU i bUtt och gult band 3. bröstet bäras 
jäwte diptom till mästaren. Är den ne redan inne· 
hafvare af guldmedaljen för della mästerskap, erhåller 
han jämte diplom medalj!:n i silfver lIled etui; 

i sifjver mcd elui ti!I de fyra skyttar, hvil ka jämte 
mästaren deltogo i täflingens tredje omgång; 

i siljvcr (jeton) till de 10 skyttar, hvilka deltogo i 
tärlingarnas andra men icke tredje omgång; 

i broIIs (jelon) till de 10 skyltar, hvilka endast 
deltogo i täflingens första omgång. 

Upprop till mästerskapsskjutn ingen äger rum kl. 
3,30 e. m· 

Till III klassens skyltar utgå vid statsprisskjutningen 

medaljer: 
i siljver till dem, hvilka uppnå minst! 00 poäng och 
i broIIs till dem, hvilka uppnå minst 90 poäng. 

Allmänna regler och meddelanden. 

1. Hvarje deltagare i tåflingen skall erlägga en 
anmälnings,'\fgift af 50 öre som bIdrag till bestndande 
af allmänna omkostnader och erhäller därvid ett num
reradt kort, hvarä antecknas nallln och förening samt 
den tid då skytten skall inställa sig för statsprisskjut
ningens fullgörande. Delta kort gäller för inträde 
til l blifvande prisutdelningsfest och torde för den skull 
förvaras. 

2. Vid anmälan till skjutn ing, hvilken sker på 
anvi~de platser, skall anmälningskortet ovillkorligen 
UppVIS,'\S. Emot erläggande af räreskrih'en insats er
hålles för hvar tärli ng ell skjutkort, som ailämnas till 
protokollföraren. 

3. Skylt, som icke p3 bestämd tiJ inställer siO' 
till skjutning af serie, fÖl hvilken tid är utsalt, ha~ 
förverkat all rält att senare skju ta densamma. 

4. Skjutningarna skola uljöros i reglementerade 
skjutställningar, och fd konstgjorda geviirstöd ej an
välldas, ej heller md skyll begagna sig af andra hjälp
medel, som kIllIna tjana till stOd för gtl'öret såsom 
I. ex. koljl'ens flnsällande fil/der rocken o. d. 

5. Vid lika poängtal i de extra t1Hlingarna, och 
d3 Särskiljande icke kan ske med anledning af ärets 
skjutprogram, Särskiljes genom lottning. 

Som allmån regel gäller, all llYar tredje skyt! er
hAller pris. 

6. Protokollföring sker för hufvudskjutningarna 
vid vallen, för extratåflingar vid resp. skjutstationer. 

7. Om skylt befinnes hafva skjutit flera serier i 
S,'\ll111Hl tiHlin g än llledgifve1 är, uteslutes han från 
rålt till pris i täftingen. 

8. Den, SOlll icke ställer sig ledningens föreskrifter 
eller utfiirdade bestämmelser ti ll efterrättelse, uteslutes 
frå n Iliflingarna. 

9. Ejler af sill lad scrie skall ovillkorligen iaklfagas, 
all patroner icke ltilllnas kvar i magasinet ellcr patroll
Niget. 

10. Anmälall till del/agande i skjutning sker en
dast fredagelI den 3 och lördagell dm 4 sept. å 
plllls, som framdeles bestämmes. 

11. Sk ju/kor/m skota I'ara afliirnnade d resp. skjut
slatiolll'r sellast kt. /2 middagen. 

Prisutdelning för samtliga skjutningar äger rum å 
lid och plats, som framdeles bestämmes. Anslag 
härom uppsälles vid skjutplatsen. 

Till ledare af täflingsskjutningarn:\ är utsedd depar
tementsskrifvare P. O. Arvidsson. Expeditionen före
stås af Förhundets sekreterare. 

Uppgift å de till deltagande i töjIiIIgama om stats
pris allmälda och berättigade skall ovillkorligen 
senast under den 3 1 augusti insändas till 
skytlt'förblllldets sekreterare, ballktjiinstemall Folke Fogrell 
Vallingatan 19. 

Å uppgiften ska ll för 3:e klassens skyttar antecknas, 
hvilket sta len s sky!lemärke skytten innehar. 

Ordinarie förbundsmöle äger mm måndagen den 
Ö september. 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 

Rikslelefon 
4400 

DROTTNIN661lTIlN 31 ~~~ 

Allm.lelefon 
20 & 120 

STOCKHOLMS AMA TöRrORENINOS MEDlJ'MSBLAD 7 

Breflåda. 
Svar till ~Intresserad~. 

Sedan Ni för redakflonen uppgifvit Edert namn, 
skola vi med nöje meddela Eder våra lankar och åSIk
ter med anledning oss tillsända artikeln. Anonyma 
insändare kunna däremot icke blifva föremål för 
belalldlillg i våra spalter. 

Red. 

NOTISER. 

Dekorerad S. A. F:are: T ill riddare af ryska 
St: Slanislausordens 3:dje klass har utnämnts gross
hand landen Sten Stendahl. 

Svensk Skyttetidskrift, den der ock hetes vara 
.den frivilliga skytterörelsens officiella organ., och 
som på grund häraf hart förmånen åtnjuta stats.1l\slag, 
har I dagarna undergått en genomgripande förvand· 
ling slvä.l till sin inre som yttre habitus. Det aklie
bolag, som lIled kapten B. Boy SOIll verkställande direk
tör och tidskrirtells ansvarige utgifvare, handhaft sköl· 
seln af företaget och utgifvandet af tidskriflen har 
nemligen funnit lämpligt lemna della värf i ~ndra 
händer. Tidskriftens redaktör är nUlllera herr Lars 
jernbergh i Eskilstuna - ett namn som borgar godt 
för redaktionens S:lkkunniga skötsel - och kommer 
dens.'\lllrna all tryckas i och expedieras från Sala. For
mat.et har, at! döma efter det af den nya ledningen 
utglrtla n:o 27 krympt ihop rätt betydligt, hvarjemte 
utstyrseln blifvit en annan, enkla re. 

Det s.'iges, alt en palatsrevolution inom bolaget före
gått .här ofvan angifna förändringar. 

VI tro oss få anledning återkoltlma till .fallet · S01l1 
i ~kyttekret:>ar väckt stor, icke odelad t smickrande,' upp
marksamhel. Anmärkningsvärda interiörer lir tidskrif
tens förvaltning lära före ligga. 

Välskjutande gevär 
för slval jagt som mä!skjulning. 

Bästa Mauserammunitlon 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
MOSFLASKOR ",h ARMBÄGS
SKY DD m. m. 

H.·H. 8KVTTffDRENIN6HRNE8 UHrENHffftR 
Br,..ggaregatan 9 

F6RENlNOENS STYRELSE 1909. 

Ordförande: Kapttlten Frihem Stig Rdtamb, 
Riddoregaton 41, A. T. 10482. 

I'. Ordfömnde: hlgenior Eric Ruditz, 
Storgatan 56, A. T. 18814, R. T. 4087. 

Sekreterare: e. o. H/J/rättslloforiell Gustaf 8oivie, 
Kungsgatan 2B, A. T. 15464. 

Kassaförvaltare: Tandläkare Carl Sandberg, 
Birger Jarlsgatan 22, A. T. 10175 

Intelldent: Köpman Per Langbofg, 
Birger Jarlsgatall 5, A . T. 7 BI. 
Riks 8075. 

Skjntcllej: Notarie S. SveJlson, 
flamllverkaregatall 88, A . T. K. 3 39 

Idrottscltef: Ingel/Mr J. A. Llllldegrell, 
GreJturegntall 22, A. T. 6807. 

Klubbmästare: Direktör Oscar OmIldin, 
flumlegdrdsgatan /2, A. T. 6262. 

Styrelse/edamot: Köpman Alfr. flalllllql'ist, 
Norrlu/lsgatall 35, A. T. 1806/. 

Skjutchrj: 
l'. Skjulche/: 

SKJUTKOMMITTEN. 
N%rie S. S~'ellsoll, 

Res. löjlnallt Olof Reidtelzberg, 
Brahegatan 30, Riks 43 51. 

Kommitttllssekr: Banktjällstemoll E. E. Reuterskiöld, 
KUflgsgatan 42, A. T. Kh. /50. 

Kommiltlmedl.: Kassor Emil Hagström, 
Obsenatoriegatall 6, A. T. Vasa 1015. 
Banktjänsteman Folke Fagrell, 
Vallillgatan 19, A. T. 20687. 
Riks 11065. 

IDROTTSKOMMITTEN. 
Idroffscltej: 
v. Idrollschef: 

Illgelliör j. A. Llllldegrcll, 
KOlltorschef Ollltnar Malmqvisf, 
Pipersgatall l, A. T. KlllIgslt. 769 

KOfllfllillins sekr: Redoktör j. PalliIIs Palm, 
Klora Norm Kyrkogata 7 A . T. 8814 
Riks 12220. 

Kommifflmcdl: Posfexp. D. Oltallder, 
Stockholm I. 

~ Kontorist Erik &rgström, 
Norrtu/Isgatan 15, A. T. Vasa 13/1. 

KLUBBKOMMITTEN. 
Klubbmästare: Direktör Oscar Gmndin. 
II. Klubbmästare: Premieraktör Axel Hill/mail . 
KOlflitttns sekr: Tandläkare Carl Salldberg. 
KOlfllflitttmedl.: Skådespelare Corl Bnrcklind 

Lillnigatan 34, A . T. 19450. 
~ Musiker Adrian Dahl, 

Banergatml 21. 

Hötel Kronprinsen och Restauranten å 
Stockholmsutställningen 1909 

Stockhol m den 29 



Lawn-Tennis . Fotboll 
Cricket· Golf· Hockey 

Artiklar för 

Gymnastik - fäktning 
Allmän idrott· Beklädnader 
för Idrottsmän· Hängmattor 
Fyrverkeri . Kulörta lyktor 

Allt i största sortering hos 

Per Langborg. Birger Jarlsg. 5. 
Katalog på begäran. 

5pecialaffär i 

5koDon 

af alla sla g, såväl 
en Ria sam Eleganta. 

OB5.! 50liaa & praRtjska 

marsch ö. 5parlsRoöon 

PRESIDENT 

bästa 15-öres 

Cigarr. 

~ " , \ 

HALLBERG 
H. M. Konungens hofjuve/erare 

Drottninggatan 6 hörne t al Fredsgatan Stockho1m 

FILIALER I Göteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, 
Jönköping, Sundsvall och Karlskrona. 

Stort lager af täflingspriser. 
föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatt. 

Tag ALLTW Edra 

KLlCHEER 
frå n 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

18 
(S"' .... sale .... s hUS) 

Använd endast ______ .. 

Allm. tel. 87 75 
Rikstelef. 8775 

KOCKUMS PHNSHR-EMHLJERHDE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af1:ma 
stälplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare. och Bo
sättningsaffärer. 

Gynna svensR jndustrjj 

Maus e r-am mu n il i on: 
Patroner, Hylsor, Kulor" 

Tändhattar. 
Omladdningar verkställas. 

Nordiska Me/al/bolaget 
Västerås. 

Leverantör af Mau,er. ammun; t lon 
Wl svenska a,m~n. 

Stockholms N:o 8. 

Amatörförenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatörförenings organ för Idrott och Skytte 

4:e ärg. Augusti 1909. 

Utkom mer med 12 nummer 

om året och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar. 

ÅKare : STOCKHOLMS AMATORFOREJ<lINO. ANNONSPR IS : 
Redaktör: A. H AMNQV!ST . 

A.J<lSVARIO UTGIFVARE och EXPEDITÖR, S. SVEJ<lSOJ<l . 10 öre pr mm. spallhöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

Mariginalannons 6 kr. 

Reda~lion .. e~rel.r ... : J. PAULUS PALM. 
Telefon e., Redaklör.n., Al/m. 1806'. UIK'ln .... n., Allm. Kh. S3Q, 

Red.klionen •• dr ... : J<lo"I"II .&*lon 3.r.. Stockholm 

Inbjudan 
till 

Täflingsskjutning. 

Kata rina skylleförening inbjuder föreningens med
lemmar till deltagande i läfJingsskjulningar i enlighet 
med nedanstående 

PROGRAM 
vid 

Katarina Skytteförenings Insatsskjutning 
och Höstfest 

Söndagen den 19 September 1909. 

Täjling$skjulningar. 

Ledare: Kap/eli a. 6sfberg. 

Berättigade alt deltaga i läflingarna äro sky tiar till
hörande skytteförening inom Stockholms skytteförbund 
samt Sundbybergs, Sallsjöbadens och Björknas skytte
föreni ngar. 

Skjutningarna äga rum å röreningens skjutbana 
utanfö r Skanstu ll söndagen den 19 sep!. 1909 med 
börja n kl. 8 f. m. 

Anmälan sker i röreningens paviljong, lördagen 
~en 18 Fr5 n kl. 2 e. /Il . och söndagen den 19 sept. 
1111 kl. 11 f. JiJ . Anmälan skall vara personlig. 

Vid anmälan till läningarna erlägges en anmäln ings
afgift af 50 öre, hvarvid Mven ell fästmärke erhllles. 

DRICKf ___ _ 

Huf vudskjutningama 

sker för respektive klasser enligt statens program för 
de frivilliga skytteföreningarna under h 1909. 

Insats för I klassens skyttar kr. 1: -
» » II ~ » , 1: 50 
~ ~ II I , ~ » 1:50 

Extra skjlltNingar 

A. 5 skot! mot 20· ringad tafla. Afstånd 200 m. 
' .. nga profskott. Valfri reglementerad skjutställning. 
Oppen endast för l klassens skyltar. Insats kr. 1: - . 
Fär förnyas en gång mo! erläggande af ny insats. 

B. 5 skol! mot 20 ringad tafla . Afstånd 300 m. 
l.~ga profskott. Valfri reglementerad skjutslällning. 
Oppen för alla. Insals kr. 1: 50. Får fö rnyas en 
gång Illa! erläggande af ny insats. 

e. 5 skolt mot 20-ri ngd lafla. Afstånd 400 111. 
2 pn?fskolt få afgifvas, hvilka markera_s hvar för sig. 
Valfri reglementerad skjutställning. Oppen för alla. 
Insats kr. l: 50. Får förnyas en gång mot erlä<>gande 
af ny insals. ., 

D. 5 skott mol 20-ringad la fIa. Afstånd 600 m. 
2 p~ofskoll få afgifvas, som markeras hvar för sig. 
Valfn reglementerad skjutställning. Öppen för alla. 
tnsats kr. 1: 50. Får förnyas en gång mot erläggande 
af ny insats. 

Obs.! Denna skjutning försiggår lördagen den 18 
september 1909 fråll kl. 2 e. m. 

E. 3 skot! mot centirnelerlarJa. Afslånd 100 m. 
l.nga profskott Valfri reglementerad skjutställning. 
Öppen för alla. Insats 50 öre. Skjutn ingen kan för
nyas obegränsad! anlal gånger mo! ny insats. 

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
Af finstnakare erkänd bästa =========== 
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Alllllällna bestämmelser. 

Bestämmelserna i det af K. J\ \ai;t utfärdade ,pro
grammet för de frivilliga skytteförenmgarnas öfmngar 
och täflingar om statens pris under år 1909 :kola 
följas för skjutningarnas utförande. S. k. gevär~stöd 
få icke användas. ..' . 

Skyttarna indelas vid hufvudskjulmngarna l skjut-
lag ertcr anmälan. _. 

Den skyll, som icke'på b~sta~d å Sk!~ltkort~t all 
gifven tid inställer sig hll skJutmng af VISS sene, har 
förverkat all rått at! senare skjuta densamma. Insal-
sen ålerU.s icke. . . . 

All protokollföring sker å re~pekhve skJutstationer. 
j;var tredje skyll erhäller pris. 
För belackande af omkostnaderna göre.s ell ,afdrag 

å insatserna af 20 proc., resten utdelas h~1 prls:r. 
l hufvudskjutningen utdelas dessutom sl lfverbagare 

och medaljer. 
Till I klassen 2 sI. bägare och 

. 11 . 3.' • 
111 . 4 •• • 

5 medaljer 
5 • 

10 • 
Till extra skjulningarna C och D \lt~elas i Ilvar

dera skj utningen I silfverbägare och 5 Jeto~ger. 
I täfling E. utdelas endast 1 mausergevar. Efter 

läflingarnas slut {MIa de 10 ~ästa ~kyltarna , som 
under dagen skjutit lägst 15 poang. smse~~lIan om 
geväret. 1 denna täfling användes ammumllon, som 
skall köpas ä skjutplatsen.. . 

Prisutdelning sker om liden medglfver samma 

~~ f . -Hvarje i täftingarna deltagande skylle örclllng ager, 
om $l önskas, utse en person at! kontrollera marke-
ringen i vallen. SIIj'Ulltollll/liffln. 

Festligheterna 

taga sin början kl. 10 f. m. . _ 
För tillträde till festp latsen hllhandahAlles for be

sökande feslmärken a 25 öre pr st. Märket bäres 

synligt. 
Flerahanda förströelser komma all anordnas5åsom: 

Tombola ; 
Ringkaslning; 
Rättvisa; 
Bockslagning; 
Skjutning med luftgevär; 
Dans och musik m. m.; 
Prisutdelning. 

Servering af kaffe och läskdrycker finnas å platsen. 

Konrmunikalionu: 

Bät från Barnängsbryggan hvarje hel timma. 
Spårvagn till Grindstugan. 
Löfskrindor fr~n söd ra ban torget rrtull och åter. 

I-I jårtligt välkomna! 
Stockholm i September 1909. 

För Katarina Skytteförening 
Styrelsen. 

Svea Svenson 
JUVELERARE 

Amatörer! 
Skjulsäsollgcll lJalkos IlIOt sUt slllt. T äll

kell d erför på~ oU det är hl'Orjc S. A .. F:ares 
o ldlkor/ida slryldighet alt genom afglf llnndc 
of so pro tokol/flird O sk olt tillföra sill. för
en ing de frdn sIa t och kOllllllUl1 lI tgaelIde 
anslagcn. F örellingcn hor rätt aU fordra, 
alt dcss mcdlemlJlor gClJom iafltt ogalldc of 
de/Ill a plikt l,jjrlJa 0111 dess ekoll omisk a ill 
fressen, något som l älJdcr alla S. A. F.·rl', 
skJdtar sål,iil SOIll idrottsmän, till gagn. Ut 
till skj u tbanaJ/ ! Och hör se'n! / 

RED. 

Klubblokalen och Tennisbanan. 
Dessa föreningens nyförvärfvade lokaler sllI. nu, 

efter undergll.ngen renovering, ~ärdiga all laga ~l1lot 
sll.väl det tennisspelande S. A. I'. som de förenings
medlemmar som icke utörva denna ädb sporIgren. 

Efter att' under de Iv1l. senaste åren ~afva. bot! sll. 
all säga i kapps.'i.ck, har S. A. f. nu and III gen .fålt 
tak öfver Imfvudet, blifvit satt i .tillfälle alt stIcka 
benen under eget bord, och må VI hoppa~ all delta 
skall lända till föreningens trefnad och kraftIga, sunda 

utveckling. . 
Dt: nya lokaluna te sig i {llIo tiIHal:lllde. TCll111 ~

lokalen kan) tack vare de fyra luxb1iglampor.na plus 
et! par elektriska diton, stdla i et! . haf a.f lJUS' . I 
dc egentliga klubblokalerna har 10kal~omnllt~n ordnat 
allt praktiskt och väl. Föreningens inventarier haf~a 
åter kunnat plockas fram ur dc mö.rka gömslen. dar 
de alltför länge varit undandolda, I det för stYlelse 
och kommitlesamma nträden m. m. :\fsedda ru.mm.el 
hafva vära skytte och idrottspris :iter kommit ~11I 
heders. Sedan utskänkningsrättigheter nu erhålhts, 
kommer 10kalkolUmilh.~n aH icke lämna nå~on. möda 
ospard för alt s.~ ordna det 1~c1a, tllt forenlll~ens 
medlemmar skola känna sig väl I \'1I.r nya 1u.,:nlVl~t: 

Kommilten hoppas alt amatörer.na genom f11i1~t 
abonnement af ten nisbanan 111.11. glfva företaget Sl~t 
kraftiga stöd. Nödiga uppIYS~Ill.ga r erhållas hos f ÖI

eningens intrndenl äfvensom I sJä1f~a lokal:n. 
Stora cch allgentima öjverraskmngar IIa/Ita Eder 

Amatörer. Red. 

Velocipedtäfling öfver 2 0,000 me.ter å 
landsväg (gäl lande som uth311ighetsprof för Idrotts
märket) eger rum söndagen den If) September med 
start vit! Kungsholms tull kl. S r. ".1. 

De som önska fullgöra uthålllghelsor.oh·et för 
idrottsmarket å velociped behagade sårskl.ldt upp
märksamma denna tåfling och möta fram Vid starten. 

N
YASTE. MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. R;ks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 • Allm. Tel. 15228 

f 

I 

I 

I 
1 

.' 
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Skjutban a n. Ombyggnad och modernisering af 
norra vallen vid Kaknässkjulbanorna har länge varit 
af ~ Amalörernal ifrigt ästuntlad. Banan ha r lemnat 
åtskilligt örrigt aU önska såväl tned afseende 11. mM
anordningarna som beträffande telefonförbindelsen 
mellan blinderingen och skottständen. Nu synes 
emellertid denna vår önskan komma all blifva verk
lighet. Redan för ett par år sedan lato vederbö
rande sälta den söd ra vallen i tidsenligt skick, och 
nu har det blifvit norra vallens tur att undergå en 
välbehöflig renovering, hvilken redan tagit sin början 
linder fanjunkare A. Sljernes sakkunniga ledning. De 
gamla måltaflorna hafva redan delvis utbytts mot 
moderna ridåtaflor derigenom en betydande tidsbe· 
sparing och säkerhet för misstag vid markeringen 
uppnås, golfvet i blinderingen cementeras derigenom 
en viss grad af trefnad och komfort beredes markö· 
rerna vid deras enformiga arbete. Skärmtaket i blin
deringen gjutes i beton - sålunda ur säkerhetssyn· 
punkt en betydande förbättring - bäddarna konIIlla 
att omläggas och grusfyllas och last but not least 
komma tre telefonledningar på hvardera afstånden 
200, 300 och 400 meter at! förmedla förbindel sen 
mellan protokollsförare och markörer, Sedan dessa 
arbeten hunnit sin fullbordan, kommer norra vallen 
all presentera sig i fullt modernt skick, skyltarn c till 
bAtnad. 

Vi hoppas alt dessa anordningar mä utöfva en 
slimulerande verkan p.-\ hrr S. A. F:ares intresse för 
sin skylteafdelning, och att ökad freqvens vid skjut
banan under söndagarna må blifva den närmast syn
liga följden af här ofvan relaterade fÖrhål1anden . 

Red. 

Stockkolms Skytteförbunds Stats pr is
skjutning, som skul1e hafva ägt rum söndagen den 
5 September ~ skjutbanorna vid Stora Skuggan men 
som med anledning af storstrejken uppskjutits, kOIl1-
mer nu att försiggå söndagen den 3 Oktober med 
början kl. 9 f. lll. och i enlighet med det progmm, 
som finnes infördt i Medlemsbladet n:o 7. 

Anmälan till deltagande i skjutningarna äger rum 
endast fredagen den t och lördagen den 2 Oktober 
kl. 5-8 e. m. i Norra latinläroverkets gymnastik
lokal. 

Prisutde lningen försiggår läflingsdagen kl. 7,30 
e. lll. 11. restaurant Runan. 

Ordinarie förbundsmöte hålles tisdagen den 
5 Oktober kl. 7,30 e. m. ~ restaurant Runan. 

Stockholms SkyUeförbund afhåller sin fOr
sta fältskjutning under hösten sÖlldagen den 26 Sep
tember. Fältskjutningen skall äga rum i trakten af 
järfva, dit fältmarsch företages med lllusikkär i teten 
för den marscherande truppen . Samling vid liaga 
södra grindar A tid, som bekantgöres genom de dag
liga tidningarna. Vid denna fältskjutning konUl1er 
alt af , Hem och I-Iärds-fondens . medel utdelas extra 
pris till ett belopp af 200 kronor. 

HOFJ UVELERARE I Jakob,lorg 

K ANDERSON 
16 Bulla! HdolflIorg 

• PrIskurant gratISI 

Söndage n den 19 September vid Kaknäs 
Insltsskjutningar sam t första täflingsserien om skytte
priset . Isaac Lö/malls millI/et, Denna senare täfling 
börjar kl. /O! III, 

föreningens Augustijetonskjutning, som 
af känd anledning ej förs iggick å bestämd dag äger, 
I stål1et rum söndagen den 17 oktober. 

Skjll/kommiffl'. 

Träningsöfningar för idrottsmärket dagli
gen å Ostermalms idrotl!.plats mellan 8 - 9 r. m. 

Vidare upplysningar meddelas pä begäran af 
Idroltschefen. 

Drottningholmsutfärden. 
Söndagen den 5 Sept. företogs den årliga utfärden 

till Drottningholm, dll. täflingen om det af hr P. Lang
borg skänkta idrottshornet gick af stapel n. Deltagarna 
voro denna gång ett 25-tal amatörer, såväl yngre 
som äldre. Hornet, som föregående år eröfrades af 
hr H. Oholll1 , togs i år af den unga idrottsmannen 
hr H. fri man, som i samtliga täflingar - höjd- och 
längdhopp, spjut- och diskuskastning, kulstötning och 
löpning 100 meter - uppnådde 79 point. Närmast 
i pointIai kom en . old boy . , dir. Viking Cronholm, 
som uppnådde 70 point. Kapten A. Lagerberg, äfven 
han old boy, Ilppnådde i höjdhopp ett anmärknings
vllnll godt resultat, 170 cm., hvilket :tr nytl fOrenings
rekord. 

Bland åskAdarna ute på Karusellsplatsen, där täf
lingarna gingo af stapeln, märktes prins Erik med 
uppvaktning. Såväl prinsen som de uppvaktande 
herrarna sågo mycket intresserade ut. 

De olika läfJingarnas utgång åskådliggöras af ne
danståend e prislista: 

Höidltopp 
1 :sta pris A. Lagerberg 170 cm. 
2:dra • H. friman 150 • 
3:dje , E. Ahlen 150 • 
4:de • G. Malmqvist 150 • 
5:te • J P. Palm 150 • 

Kulstölnblg 
1 :sta pris J. Lundegrell 17.1 ~ mtr 
2:dra • J. P. Palm 16.11 • 
3:dje • H. friman 16.~1 • 
4:de • P. Langborg 16.$0 • 
5:te • V. Cronholm 16.0~ 

Spjutkastning 
1 :sla pris H. friman 63.~ 1 mtr 
2:dra • V. Cronholm 60.3& • 
3:dje • J. Lundegren 58.~, • 
4:de • J. P. Palm 57.il • 

ERICSSON 8t KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters 

Specialite: Röd 
Fasad·Stenarbeten. 
och grå Sandsten. 
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l :sta 
2:dra 
3:c\je 
4:de 
S:te 

1 :sla 
2:dra 
3:dje 
4:de 

Diskuskastning 
pns H. Frlman 

• 

• 
• 

1. Lundegren 
A. Lag:erberg 
J. P. Palm 
P. LUllgborg 

Längdhopp 
pris A. Cronvall 

A. fri man • 
• 
• 

V. Cronholm 
A. Lagerbctg 

47.o ~ 

45.H 
43.28 

mi r 

• 
• 
• 
• 

S.os mir 
5 . 01 

5 .o ~ 
• 

• 
Löp/ting JOf) ilie/er 

1 :sla pris H. Olsson 12 l/S sek. 
2:dra E. Bergström 12 n/lo :> 

3:dje » O. Schörling 12 :;/'0 » 
4:de , O. Malmqvist 12 7

/ 10 » 

5:1(' » V. Cronholm 12·/.,» 
Poängsummor i täflin garna 0111 , Mäsferskapei i fri 

idrott. samt p. Langborgs Idrotts/lOrI/ . 
H. Friman 79 p. 
V. Cronholm 70 ,. 
a. Malmqvist 65 
A. Lagerberg 62 » 
A. CronvaH 60 » 

M E DDELAND E 
I utgifvandel af , Medlemsbladet . har genom stor

strejken ett ofri\'illigt uppehåll egl rum dermed 'lära 
läsare ulan Ivifvel vilja öfversc. 

Red. 

Nytt skyttepris. 
Skjulbancundcrolficcren vid Kaknäs fanjunkarel1 A. 

Stjerne har meddelat Stockholms skyltefö rbunds verk
ställande utskott, aH han ämnar till förbundet öfver
lemna ett kontant penningebelopp - hans arfvode 
som skjutbaneunderofficer - alt utdelas som pris 
inom respektive skytteföreningar. 

S. A. F:s styrelse har för fö reningen tillkommande 
andel af fanjunkare Stjernes g1l.fva beslutat inköpa 3 
större hederspris om hvilb taJlas d. 19:de Sep~ember, 
17:de Oktober och 2 1:s1a November, hvarje gäng med 
en hastig serie och en lillämpningsserie mol halffigur 
å 300 meters afständ sdlllllda med sex serier för ft varje 
pris. Vi/kor för deltagallde i täj/ingCll är alt icke 
skjuta 0111 statspris i armarl skytleforenillg äll S. A. F. 

Amatörer, infillnen Eder mangrant vid Kaknäsbanan 
den 19:de d. m. då täflin garne om fanjunkare A. Sljer-
nes hederspris taga sin början! Red. 

Nationella Old-boystäflingarna i Göteborg. 
frän dessa af Örgryte idrotlssällskap anordnade 

idrottsläflingar, hvilka ägde film å idrottsplatsen Val
ha1la d. 2:dra och 3:dje Augusti d. å. äro vi i till
fälle meddela följande täflingsprotokoll. 

l :sla 
2:dra 
3:dje 

l :sla 
2:dra 
3:dje 

l :sta 
2:dra 
3:dje 
4:de 

Nöjdhopp 
pris A. Lagerberg S. A. F. 155 

A. Nilsson Vega Glbg 135 • 
A. Forsberg D. l. F. Sthlm 130 • 

Spjutkastll illg 
39.~0 pris A. F. Forsberg D. I. F. Slhlm 

• H. Arbin Ö. l. S.Olbg 37.91 
, A. Olsson E.G . E. K. Eksjö 35.H 

S/iiggkastning 

• 
pris A. Forsberg 

C. Helgesson 
A. Olsson • 

• S. Äleldl 

ö. l. S. 

Yslad 
Löpning 400 meter 

cm. 

• 
• 

mir 
• 
• 

mIr 
• 
• , 

I :sla pris V. Cronholm S. A. F. 59 ~/s 
60 

sek. 
2:dra • O. Schörl ing • • 

I :sla 
2:dra 
3:dje 
4:de 

I :sla 
2:dra 
3:dje 

l :sta 
2:dra 
3:dje 

I :sfa 
2:dra 
3 : dj~ 

4:de 

1 :sla 
2:dra 
3:dje 
4:de 

Diskuskastning 
pris A. Forsberg 

/I.. Olsson 
H . Arbin • 

> S. Äleldl 
Längdhopp 

pris V. Cronholm 
A. Nilsson 

• A. Forsberg 
Vega Glbg 

KIllstötning 
pris A. Forsberg 

• A. Olsson 

mIr 
• 

2 1 . ~~ 

21.20 • 
5.22 mir 

• 
4.3~ • 

10.6H mIr 
8 . 8 ~ ~ • 

• O. Göthberg Gtbg 8.610 ) 
Löpflif1g 5000 meter 

pris C. urlander Gtbg 18 m. 30% sek 
P. M. Pehrsson ) 18 , 56 • 

• s. Äfeldt 

• O . Schörling 
Löpning 100 meter 

pris O . Schörling 
V. Cronholm 
C. Carlander 

• 
• 
• A. Nilsson 

• 

12 2/ 5 sek. 

Stafettlöpning 400 meter 
I :sla pris ett hoplotladt lag bestående af A. Olsson, 
A. Nilsson, S. Åfeldt och CaTlander 55 a/s sek. 

De ti!! täflingarna skänkta vackra hedersprisen för
delades sålunda: 

Orossfl. Carl Sandbergs hederspris Ii!! äldste försle 
pristagaren tillfö!! Kapten A. Logerberg. 

Nofilll'e/erare Hallbergs hederspris: O. Schör/ing 
för löpning 100 meter. 

Boktryckare joh . Olssons hederspris : A . F. Fors
berf! för kast. 

Ö. I. S. styrelses hederspris ti!! C. Carln.nder för 
löpni ng 5000 meter. 

Ö. J. S:s. medlemmars hederspris: Paul M . Pehrs
son för samma löpning' 

Poällgpris för kast 16 p. A. Forsberg. 
d:o » löpnillgar 8 ) O. Schörling. 

Källarmästare O . Möllers hederspris för läflingarnas 
bäsla resultat i längdsprång och löpning 400 mtr
ell mausergevär - V. Cronholtn. 

II ~~----~---iL~~~JI---L----~--~ 
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VIIUNG CRONHOLMS 
000000000000000000 lektioner i 00000000000000000000 

BOXNING och .JIU-JITSU 
laga åter sin början om kr. den 6 okt. 

Tid och plats lillkännagifves geiJOm 
annons i de dagliga tidningarna. 

"Old boys"-täflingarna för 
egna medlemmar. 

Höjdhopp. 

Lagerberg, A. l.Cl 

Schörl in g, O. I.H 

Lällgdhopp. 

Lagerberg, A. 4.~2 
Schörling, O. 4.70 
Langborg, P. 4. ~ 0 

Löpfling IDO me/er. 

Schörling, O. 12.% 
Lagerberg, A. 12.s/r, 
Langborg, P. 13 
Lundgren, J. 14 

LÖPf/illg 400 meter. 

SchörIing, O. 60.7/10 
Löpning 1,500 meter. 

Schö rling, O. 
Wahl sled l, A. 

5 

me!. 

me!. 
> 
, 

s. 
• 
• 
• 

s. 

Frä n början var det beständ all Stockholms Ama
förförening i år skulle upprepa de i fj ol upptagna 
täflin garna för , old boys., fast med den förminsk
ningen, alt il1bjudningen skulle inskränkas till Stock
holms idrollsförbund, då Örgryte idrottssällskap i 
Göteborg afhöll de nationel1a täflingarna. Emellertid 
befanns det vid anmälningstidens utgång, all endasl 
ell mindre antal anmäln ingar inkol11mit, och idrotts
kOll1milten hemstäl1de då om all afhålJa läfJingarna 
för enbart fören ingens egna medlemmar. 

f ö reningens Septemberjetonskjutning 
ägde rum vid Kaknäs söndagen den 12 September, 
och uppnåddes dervid följa nde resultat : 

Tisdagen den 17:de August i gingo ocksä dessa 
läflingar af stapel n i Idro1tsparken. 

Del var de gamla och vä lkända idrottsmännen, 
som för ett 10- eller IS-tal år sedan behärskade läf
hngsbanoma, SUlIl sIande lIPP till start i de olika 
läflingarna. Inom de ol ika idrottsgrenarna blefvo 
resultaten följande: 

Lundgren, 1. 
Lagerberg, A. 
Lan gborg, P. 
Schörling, O. 

Diskuskastning. 
höger venslcr 

(26.o~+24 . ~3 ) 
(23.60+21.22) 
(23.60+ 18.20) 
(19.19+17. 87) 

5 0.6 ~ 
44.8~ 

41.80 
37. 36 

Siljverjelon: 

R. Örtegren 54 
H. Friman 53 
L. Lagerlöf 52 
G. L1ngborg 5 1 
C. Schrerström 51 
L Sune 51 
G us\. Eriksson 5 1 

Broflsjelon: 

F. Eriksson 49 
A. Hessler 47 
E. Hessler 46 
C. Krusenstierna 44 
H. Olsson 44 

poäng. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

poäng. 
• 
• 
• 
• 

Spjutkastning. 
höger \"enster 

(33 . ~3+29.71) 

(33.43+18.7s) 
(29.02+ 1 5 .~ 6) 
(24.~~+ 16.27) 

B. Lilliesköld 43 1/ 2 • 

Lu ndgren, J. 
La.ngborg, P. 
LageTberg, A. 
Schörling, O. 

Lundgren, J. 
Langborg, P. 
Schörling, O. 

z: ARRACS 
YUNSCH 

H . nll ! eMmOn! 
VINHANDEL 

STOCKHOLM 

R. And re 41 
O . Boivie 41 • 

63 .21 
52.21 
44.1 8 
41.22 

Vid samma dag anställd insalssk jut ning omfattande 
en va nlig precisionsserie och en lillämpningsserie 
uppnåddes fö ljande resultat: 

Klustötning. 
höger \"ensler 

(9.12+ 8.2:1) 
(9.~7+7.16) 

17.3; 
16.7:1 

I pris 
2 • 
3 • 

F. Eriksson 
B Lilliesköld 
H. Friman 

/fercallt/fe (Pfub_ 
Whisky 

A.-B. Nils earlsons Vinhandel 
RIKS TEL. 5289. 8 SIBYLLEGATAN 8. ALLM. TEL. 245 o. 57 10. 

Ensam försäljare i Stockholm af J. N . von Bergen en Sons 
i Carlshamn berömda Punsch (Va pnet). 

94 poäng, 
93'/, • 
93 • 

z: ARRACS 
r UNSCH 

H . nll! eMRl!On! 
VINtiANDEL 

STOCKHOLM 
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Breflåda. 
Amatöryngling: Uppgif Edeot namn för redak· 

tionen - under fuH discrelion - hvarefter vi skola 
återkomma till saken. 

AMATÖRER! 
KÖP Edra Sängar, 

Mattor, Gar
diner och 
Möbler hos : 

Engelska Magasinet 

Riks telefon 4400. 
Allm. 20 8< 120 

f. Drottninggat. 31 
~ Stockholm 

Välskjutande gevär 
för såväl jag! som m1l 1skjulning. 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER· 
j\'IOSfLASKOR och ARMBÄGS
SKYDD m. m. 

H.-B, 8KVTTEfÖRENINOHRNE8 UHrENHffHR 
Br,..gga reg ata n 9 

F6R.ENINOENS STYR.ELSE 1909. 

Ord/omilde: Kap/enen Friherre Slig Rålamb, 
Riddaregatan 43, A. T. 10482. 

II. Ord/omilde: Ingeniör Eric Rudell, 
Storgatall 56, A . 7: 18834, R. T. 4087. 

Sekreterare: e. o. Ho/rättsllo/arien Dustaj Boivie, 
Kungsgatan 28, A. T. 15464. 

Kassajörvaflare: Tandläkare Carl Sandberg, 
Birger jarlsgatall 22, A. T. 10/75 

Iflfendent: Köpman Per LAftgbolg, 
Birger jarlsgatan 5, A. T. 781. 
Riks 8075. 

Skjldcllej: Notarie S. Svenson, 
Handfverkaregafall 88, A. T. K. 3 39 

Idrottseltcj: Ingelliör J. A . Llll/deglClI, 
Grejtungafall 22, A. T. 6807. 

Klubbmästare: Direktör Oscar Gnll/dlJ/, 
Humlegdrdsgat(lll 12, A . T. 6262. 

Stytelseledalllot: Köpmart Alfr. Halllllqvist, 
Nordul/sgatan 35, A. T. 18061. 

Skjulchl'j: 
v. Skjlt/ellel: 

SKJUTKOMMITTEN. 
Nolarie S. Sl'ensoll, 
Res. löjlllallt Olof Reichenberg, 
Brahegatan 30, Riks 4353. 

KOfll/llittins sekr.' Banktjänsteman E. E. Rell/erskiöld, 
KUlIgsga/O/I 42, A. T. Kh. 150. 

KOlfllllitttmedl.: Kassör Emil flagström, 
Obsen:atoriegalart 6, A. T. Vasa 1015. 

• BUflkljtluslemOft Folke Fagre/I, 
Vallingatan 19, A. T. 20687. 
Riks 1/0 65. 

IDR.OTTSKOMMITTEN. 
Idrolfschej: 
v. Idrottschef: 

II/geniör j. A. LlUldegren, 
Kontorschef Gmw ar Malmqvist, 
PipersgafO/l I, A. T. Kungsh. 769 

Komlllitllllssekr: Redaktör J. Paulus Palm, 
Ktara Norra Kyrkogata 7 A. T. 8814 
Riks 12220. 

Kommitttmedt: Postexp. D. Oltander, 
Stockholm l. 

.. KOlltorist Erik Bergstlöm, 
Norr/ul/sgafan 15, A. T. ,vasa 13/1. 

KLUBBKOM MITTEN. 
Klubbmästare: Direktör OSCat Qnuultll. 
v. Ktubbmästare: Prefllieraktör Axel flultntan. 
Komilftlls sekr: Tandltikare Carl Sandberg. 
KOJnmiltemedl..' Skddespelare Carl Barcklind 

Linnigatall 34, A. T. 19450. 
l> Musiker Adrian Dahl, 

Banlrgatall 2/ . 

Hötel Kronprinsen och Restauranten å 
Stockholmsutställningen 1909 

rekommenderas. Stockholm den 29 Mars 1909 
Karl Löfvander. 

• 

STOCKHOLMS HMftTÖRfÖRENIN6S 
Lawn-Tennis Bana 

18 Lästmakaregatan 18 

Nyreparerad, 
: Elegant 
: och Bekväm 
Dusch med varmt och kallt vatten 

Telefoner: 
Riks. 6259 
Allm. 259 

Abbonnera! Skaffa Abbonnenter! 



lawn~Tennis - fotboll 
Cricket - Golf - Hockey 

Artiklar för 
Gymnastik ~ fäktning 
Allmän idrott ~ Beklädnader 
för Idrottsmän. Hängmattor 
fyrverkeri . Kulörta lyktor 

Allt i största sortering hos 

Per Langborg. Birger Jarlsg. 5. 
Katalog på begäran. 

Speciala ffär i 

5koDon 

af alla s lag, s6väl 

enkla som Eleganta. 

OBS.! S o lida & praktiska 

marsch o. SportsRoöon 

RESIDENT 

bästa 15-öres 

Cigarr. 

• 

HALLBERG 
H. M. Konungens hofjuve/erare 

Drottninggatan 6 hörnet al fredsgatan Stockholm 

FILIALER I (iöteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, 
Jönköping, Sundsvall och Karlskrona. 

Stort lager af täUingspriser. 
föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatt. 

Tag ALLTID Edra 

KLlCHEER 
från 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

18 
(Sveasalens hUs) 

Använd endast ___ _ 

Allm. tel. 87 75 
Rikstelef. 87 75 

KOCKUMS rHNSHR-EMHlJERHOE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af1:ma 
stålplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare och Bo
sättningsaffärer. 

Gynno svensh industri! 

M aus e r- a mmu n ifi o n: 
Patroner, Hylsor, Kulor ... 

Tändhattar . 
Omladdningar verkställas. 

Nordiska Me/aJ/bolaget 
Västerås. 

L everantör af Mauser-ammunltlon 
1111 .. "nska armen. 

GynJlO sveJJsh iJJdustri! 

-

t 

Stockholms N:o 9. 

4:e ärg. 

Vtkommer med 12 nummer 

om Areioch utdela; gratis till 

föreningans medlemmar. 

Amatörförenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatörförenings organ för Idrott och Skytte 

Alar o : STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENING. 

Redaktör: A. HAMNQVIST. 
ANSVARIG UTGIFVARE och EXPEDITÖR: S. SVENSON. 

Rld.kilon""lk",llr.",: J. PAULUS PALM. 
Tel l fon",: Redl k!6",n l: Allm. 18061. UIfj;fvl rl n. : A!lm. Kh. 33g. 

Rld • • t;on, .. ,dr . .. , Norrlu l l" alan ~. Stodholm 

September 1909. 

ANNONSPRIS : 

10 åre pr mm. spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

Marigioalannons 6 kr. 

från Idrottstäflingarna vid Drottningholm d. 5:te September 1909. 

DRICK! ___ _ 

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
========== Af finstnakare erkänd bä.sta ========== 
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MEDDELANDEN FRÅN STYRELSEN. 

Nya medlemmar. 
Aktiva: 

Löjtnant C. H. M. Algren, Torslensonsg. 11. 
e. o. Karnmarskrifvare A. E. Bayard, Valling. 13 3 

Banktjänsteman E. Bergqvisl. 
Köpman V. Clemens, OObelnsg. 77 A. 
Tekn. Stud. T. O. Dufvcnbcrg, Frcyg. 55. 
Byggnadsingenjör V. A. Enarsson, Ostermalmsg. 10. 
Kontorschef C. A. t=riman, Stocksund, villa Ekeberg. 
Fabrikör H. A. Hanner, Bondeg. 8 C. 
Byggn adsingenjör E. Hollinder, Karlavägen 15 A. 
Ingeniör V. Lewissoll, Döbelnsg. 18. 
Kontorschef S. A. Möller, Vegagatan 4. 
Poslexpeclitör J. f. Risling, Odengatan 56. 
Banktjänsteman E. Th. RydcTl, Skåncbanken. 
Grosshandlare C. E. Samson, Stora Nyg. Ö. 
Bokhållare B. H. ThoreII, Kommendörsg. 39. 
Ingeniör G. R. Wolf, UpIandsgalan 8. 

Ungsocialisternas attack mot 
idrottsrörelsen. 

I få länder torde sportens ledande män och utöf~ 
vare haft all genombryta så tjocka mu rar af likgiltighet 
och fördomar som hos oss, för all komma ut i den 
alhnänna sympatiens sol och luft, utan hvilka ett rikt 
nationellt idrottslif ej kan frodas. När den generation, 
som nu räder och styr, växte upp, ulöfvades knap
past någon sport annat än under form af lekar. I 
alla händelser var sporllifvel så svagt, all del omöj~ 
ligen kunde gifva någon färg ål ungdomsårer.. Våra 
uni\'ersitel och högskolor, som här borde ha gåll i 
spetsen och på allt sätt sökt uppamma ett nationellt 
idrotlslif, ha i stället generatio n efter generation varit 
hemvist för en af privilegier mältad öfverskattning af 
den minnessport, som har sina uppvisningar i tenta~ 
mens- och examensrummen. Den undervärdering af 
den praktiska sidan af lifvet, och speciellt af kroppen 
och dess ans, som skapade de gamla magisterorigina~ 
len, har än nu ej helt försvunnit. Därtill har den allt~ 
för djupa traditioner i etl land, där för en mansålder 
sedan ämbetsmannavärlden inneslöt nästan allt hvad 
landet hade af s. k. öfverklass. Ännu kan man fä 
höra s. k. bildade resonnera, som om hjärn kraft endast 
behöfde förbrukas i de rent intellektuella yrkena och 
S0111 om del vore mindre värdigt att utlösa sådan kraft, 
för alt göra människans egen kropp till ett lydigt och 
böjligt instrument för själen. 

Sä långt ha vi dock nu kommit, att äfven de, som 
själfva ej ha det bittersta intresse för sport och idrott, 
likväl i allmän het medge, alt deras utöfvande dock kan 
ha någon nytta med sig. Men på detta medgifvande 

Svea Svenson 
JUVELERARE 

följa så alla dessa restriktioner och förbehåll, som vi 
så väl känna till. Sporten får ej urarla till ~sportfå~ 
neri ~, man bör söka hålla dess utöfvare inom måU~ 
liga gränser och ej genom idrottsmärken, medaljer 
och dyrbara pris hetsa dem aU hlifva s. k. rekord~ 
maskiner. 

Dess.1 idrollsvänner:tf den förnumstiga skolan ha på 
sista tiden råU ett sällskap, som ulan tvirvel måste 
synas dem mer än misstänkt och som, våga vi hop~ 
pas, skall öppna ögonen på dem, så alt de få en annan 
syn på idroltslifvet och dess betydelse för landets ung~ 
dOI11. Det är de socialistiska och socialdemokratiska 
ungdomsklubbarne, som ryckt till angrepp mot den 
organiserade idrottsrörelsen. Det har länge varit vän· 
ladt. Eli så su nd, god och stärkande rörelse som 
idrottsrörelsen måste gifveh'is vara en nagel i ögonen 
på andligen så missvllxna och skelande ungdomar som 
dem, hvilka fostras i ungdomsklllbbarne. Man gjorde 
början med skytteföreningarna och utfärdade förbud 
för alla medlemmar alt tillhöra sådana. Nu har luren 
kommit till idrottsföreningarna. Ungsocialister och 
ungsociaidemokrater göra hår gemensam sak och de 
rycka liII anfall i det fasta beslutet: ungdomsrörelsen 
skall snart vara färdig med idrottsrörelsen. Deras 
argumenl.11ion går klart på saken: idrollsöfningarna 
draga arbelareu ngdomell från ungdomsklubbarne och 
sammanföra dem i kamratligt tlll1gänge med öfver~ 
klassens ynglingar, d!lrför måste idrottsrörelsen dödas. 

Det ligger nog också något annat, om också omed· 
vetet, under ungsocialislernas animositet mot idrotten. 
Denna dekadanta och degenererade afart af ungdom 
känner sig till mods i idrottsparken med den friska, 
hllrdamlt: oi,:h ellergikl'Mvan de liflingen som krymp
lingen i balsalongen. Och ungsocialisten går hem och 
hatar samhället i stallet. Det är hans sport. Därtill 
kräfves blolt oroliga nerver och en vanlig folkmötes~ 
hjärna. 

Det stora misstaget hos dem, S01ll ~med Maade~ 
hold , hålla pli idrotten, ligger däri, att de i den sam~ 
ma endast se ett fy!;iskt uppfoshingsn)edel. Dess nytta 
i delta arseende vilja vi visst icke underskatta. 'Så som 
vi se på denna sak, är denna uppgift dock icke idrotts
rörelsens främsta och viktigaste. Idrotten och sporten 
fylla ett behof hos ungdomen. Hos en sund och frisk 
ungdom finnas alltid örversvallande krafter, som vilja 
brollas med mål, som samtidigt kunna afvinnas täflan, 
lek eller nöje. Ungdomen har behof af alt göra sig 
gällande, alt utmärka sig, all täfla och helst pä områ· 
den, där den kan aftvinga äfven de äldre erkännande 
beundran. Allt detta finner den i idrottslifveI. Där 
lär den all uppfostra sig själf och ställa allt större och 
större fordringar på sin förmåga. Den som miss~ 
unnar ungdomen den utmärkelse och glans, som seg
rar på idrottens tåflingsbana skänka åt de kämpande, 
ser med förgrämd eller förkrympt blick på de härliga 
företräden ungdomen dock äger i lifve!. Han är 
ingen ungdomens vän. 

N
YASTE. MOD ERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. Riks 117 06 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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PROGRAM 
vid 

S. A. F:s täflingsskjutning om statens och 
e nskilda p ris 

söndagen den 10 oktober 1909 . 

Stat s prisskj u tni ng.' 

J än"lli~t ~p~og~m för de frivilliga skytteföreningar. 
na.s ta.fhngssk)utn rngar om statens pris 1908. komma 
sk)lIt~ll~garna aft omfatta 3 täflingar. 

T.rijhng ' : . I. k[~ssen s skyttar. En vanlig och en 
hashg preCIsIonssene; båda serierna på 200 m. af~ 
stånd. 
. Täjlil~{f II. 2. klassens skyttar: En vanlig preci~ 

slonssene. och en tillämpningsserie mot haiffigur; 
båda senerna på. 3?O m. afstånd. Till skjutning af 
de fyra skolten I hggande och knästftende ställning 
an.slås för hvardera ställningen en tid af högst 3 
ml1luter och för de två skolten i stlende ställni ng 
h~gst 2 m,inuter. Till 2. klassens skyttar utdelas 
sllJvermedalj för uppnådda 85 poäng och bronsmedali 
för 75 poäng. 
. Tälli~g III. 3. klassens skyttar: En hastig preci~ 

slonssene och en tillämpningsserie mot halffigur, 
hvardera om JO skolt och den förstnämnda i de 
olika ställningarna o~h den sista med 5 skolt i lig~ 
g.ande och 5 skott I knästående ställning; båda se· 
rler~a. på ~OO m. afstånd. Till skjutning af hastig 
precIsIonssene och tillämpningsserie anslås för l1Var~ 
dera serien högst 3 minuter. Till 3. klasscns skyttar 
utdelas 5ilJ~'crmedalj för uppnådda 90 poäng och 
broIlsmedalj för 80 poäng. 

Extra täflingssk j utningar. 
Ta/ling A . 

för I. klassens skyttar: 10 skolt linder 2 millIt· 
le r, laddning och skjutställnings in tagande i l1beräk~ 
lIadt, mo! I/! figur på 200 m. afstånd. Valfri regle· 
menterad skjutställning. Insats I kr. 50 öre. 

Töjlillg B. 

f ö r 2. klassens skyttar: 10 skolt under 2 lilllltlter 
laddning och skjutställ lllngs intagande inberäknadt; 
1Il0t I/! figur på 300 m. afstånd. Valfri reglemen. 
terad skjutställnin g. Insats I kr. 50 öre. 

Töjling C. 

för 3. klassens skyttar: 10 skot! under 2 minuter 
laddning och skjutställnings intagande inberäknadt' 
mot l/S figur på 300 m. afstånd. Valfri reglelllell~ 
terad skjutställning. Insats 1 kr. 50 öre. 

Tiij/ing D. 

För alla skyttar: 3 skoll i hvarje ställning pä 300 
m. afstånd under en sammanlagd tid af 5 min. M~I: 
internationella 10'ringade taflan. Insats 2 kr. 

= 

HOFJUVELERAR E I J.kabstarg 
K ANDERSON 16 .tiult.! "daifi larg 

• Priskurant gratis! 

Täjling E. 

för alla skyltar: 10 skott mot 6~ringad precisions-
1a!la på 400 m. afstånd. Maximitid 5 minuter. Val~ 
fn reglementerad skjutställni ng. Insats 2 kr. 

Tiifiing F. 

För alla skyttar: ~Krigsstigen:>. 10 skolt. Skyttarna 
utgå från 400 m. afståndel och avancera 1II0t målet, 
~1lI utgöres .af dels rör!iga och dels stilIstående 1/ \, 
/, och l/s figurer, synhga under en tid af 5 sekun· 

der. Hvar gång målet visar sig, beskjutes det med 
2 skott. När målet beskjutits tredje gången göra 
skyltarna ~bakåh och retirera från målet som' dock 
beskjules om det ållYo visar sig. Insats 2 kr. 

För deltagade i samtliga täflingar D E och I: 
kunna särskilda kort lösas !ltot en afgift ~f 5 kronor. 

Miste rsk a ps s k j u t n j n g. 

. De 12 skyltar af 3:e klassen, som i siatsprisskjut. 
mngen uppnått högsta poänganIaien, täna hvardera 
lIle~ en hastig. prec~si~nsserie och en tillämpnings
sene mot halfflgur, I likhet med hvad för stalspris~ 
skjutningen är föreskrif\'et. 

De 6 skytl.1r, hvilka i dessa b~da serier uppnått sam~ 
man.lagda ~~gsta i,>Oängantalen läfla ånyo med cn 
h~shg pre.clslonssene, hvarefter till lIlilsterskapsskjut~ 
nlllge~s sista omgång uttagas de 3 sky tiar, hvilka 
erhållit sammanlagda bästa resullat i de båda försla 
omgångarna, och lafla desamma medelst en ti1li'iIll P~ 
ningsserie mot l/S figur å 300 m. 

Den skytt, som sålunda i alla fyra serierna sam~ 
Illanlagda uppnått högsta poängantalet förklaras för 
föreningens måsterskytt för årel. ' 

Till. i mästerskapsskjutningen del!agande utgår 
medalJ: 

i sil.(ver. till de ? skyttar, hvilka deltaga i mäster~ 
skapsskjutmngens sista omgång. 

i brons till de 3 skyttar, hvilka endast deltaga i 
täflingens andra omgång. 

Å mås~er~kyt~ens medalj ingraveras _ Mästerskytt 
1909, å ofnga mgraveras ,Mästerskapstäfling 1909 • . 

l. 

2. 

Allmänna regler och meddela nd en. 
Taflingarna, som äga rum å norra banan vid 
Kaknäs, taga sin början kl. 9 f. 1Il. och fllgdr an
miilni'!cslidcll jör samtliga iiiflingar kl. I/! 12/ m. 
Beräthgade att täfla 0111 stalspris aro endast de 
skyttar, som under året lossat minst 50 proto~ 
~olHö~da skarpa skott (äfven vid fältskjutning) och 
Ic~e mom annan skytteförening täf1at om slats
~f1~. Skyltar, som ej äro berättigade deltaga i 
taflmgen om siatspris, äga icke dess mindre r.'H\ 
att deltaga i skju tningen för erhållandet af medalj. 

ERICSSON & KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters Fasad-Stenarbeten. 
Special ite: Röd och grå Sandsten. 
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SKYTTAR! 
För att hafva rätt att deltaga i föreningens statsprisskjutning är 

det ett oeftergifligt vi/kor att under Aret hafva Il föreningens skjutbana 
eller under fältskjutning aflossat minst 50 protokollförda skott. De s~yt. 
tar i S. A. F., som önska deltaga i statsprisskjutning en, behagade tIllse 
att detta vi/kor uppfylles. Tillfälle härtill gifves Söndagen den 3:dje 

Oktober A skjutbanan vid Kaknäs. 

3. Hvarje deltagare i läflingen skaJI, erläg~ en a~
maln ingsafgift af 50 öre som bIdrag tIll besl!l
dande af allmänna omkostnader och erh~lIer dar
vid 1.'11 numrerad! kort, hvarpl antecknas skyUens 
namn. 

4. Vid anmälan till skjutning, hvllkcn sker på an
visade platser, skall anmälningskorlel uppvisas. 
Emot erläggande af föreskrifven insats erhälles 
för IlVar låfling et! dubbelt skjulkorl, som af
liinmas till protokollföraren. Efter slutad marke
ring erhäller skylten tillbaka det ena k~rtet pä
skrifve! det andra beh;\l1es af protokol1foraren. 

5. Ej fle:a än Iv! profskott få på hvarje afs~nd 
skjutas i hufvudskjutningen och 400 111. skJ~t
ningen (lärling E), och då endast omedelbart fore 
första seriens början och på skyltens egen tafla. 

6. Inga skjutningar fl\. förnyas. . 
7. Skjutningarna skola utföras.i reglementerade ~kJut

ställningar, och få konstgjorda gevär~töd ej an
vändas ej heller må skytt begagna SLg af andra 
hjälpm~del , som kunna tjäna till stöd för gevä
ret, såsom t. ex. koUvens ansättande under roc
ken o. d. 

8. Vid lika poängtal i de extra täf1inga~na, och! då 
särski ljande icke kan ske med led~LLlg af rets 
skjutprogram, särskiljes genom lottmng. 

Q. I extra skjutningarna utgå insatserna oafkortade 
till pris. Såsom allmän regel härvid gäller, alt 
prisens antal bestämmes sålunda, att desamma er
h1l.IIa ett medelvärde af minst 5 kronor. 

10. Den, som efter pll.börjande af serie afIägsnar sig 
ur skottständel, uteslutes från täf1ingarna, likaså 
den som icke i öfrigt ställer sig ledarens före
skråter eller utfärdade bestämmelser till efter
rättelse. 

I t. All markering sker vid vallen och visas för skyt
ten blott träffens läge. 

12. Efter slutad serie skall ovillkorligen iakltagas, att 
patroner icke lämnas kvar i magasinet eller pa
tronläget. 

13. Prisutdelningen för samtliga skjutningar äger rum 
vid af föreningen anordnad klubbarton lördagen 
den t6 oktober. 

1~. Ledare för täflingarna är skjutchefen. 

Ett s){ytteidrottsmär){e. 
Instiftandet af ett dylikt föreslås af en i våras till

satt kommitte af idrottsmän och skyttevänner med ända
mål all vara ell \Lttryck för samarbete mellan skyltar 
och idrottsmän samt en belöning för viss färdighet i 
skylle och idrott. . 

Märket kan förvärivas af en IlVar anhngen skytt, som 
till hör någon af rikets skytteföreningar, eller idrottsm~n, 
som medlem af någon till Riksförbundet ansluten for
ening, och som därtill gjort sig berättigad enligt nedan· 
stående bestämmelser. 

För vinnande af märket erfordras: i skjutning ett 
visst antal träff ä (i terräng) på okändt afstånd upp
ställda figurer af för frivilliga sk>'~terörening~rna fast
ställd modell sa mtidigt med alt L Ldrott ett VLsst uthål. 
lighetsprof i ~xempelvis löpning, skidåkning, velociped
åkn ing eller dylikt presteras. 

Dessa prof skola anpassas s .. ,, att . vardeSätlningen 
af resultatet i skjutning blir lika stor llIed samma för 
profvet i idroll, och utgör sammanlagda poängantalet 
för skju tning och idro~tsprof. den läfla~des resultat. 

Deltagarnes antal vLd täfllng för mark~t skall vara 
minst 10, af hvilka enhvar skall lossa mLllst 15 sk?" 
mot minst 3 mäl samt väglängden SOL1l därunder hll
ryggalagts utgöra: vid fotlöpning. minst? km., ~id 
skidlöpning minst 12 km. och vLd veloclpedåkLlLlIg 
minsl 15 km. 

För alt kunna komma under omprOfning, skall del
tagare hafva samman.lagdt Ii~a mänga träff som. det 
finnes utplanterade hgurer for en hv.ar all ~~Juta, 
samt vid löpnin gen eller dylikt hafva mkommLt mOln 
en på förhand bestämd maximitid. 

Deltagare skall under hela täflingcn bära gevär. 
Berättigad att afIägga prof för märket är den anande 

tidigast det kalenderår under hvilket ha!l fyller 1.8 år. 
Skyileidrottsmärket är af tre grader: L brons, sllfver 

och guld. Som kompc;tensvi11kor gäller: _ . 
för bronsmärket at! L en sådan kombmerad tafhn g, 

som ofvan angifvits, harva under ett kalende!år befun
nit sig bland den bästa. fjärdedelen. af de täflande; 

för silfvennärket alt under ytterligare tre år (oafsedt 
om i följd) hafva fullgjort samma villkor och 

för guldmärket, all under ytterligare fyra år hafva 
fullgjort sanmia fordringar. 

STOCKHOLMS AMATO/lfORENINOS MEDLEMSBLAD 

VIKING CRONHOLMS 
ooooooooooooooo '~\ctioner I ooooooooooooooo 

BOXNING och JIU-JITSU 
taga lter sin början omkr. den 6 okt. 

Tid och plats tillkllnnagifves genom 
annons i de dagliga tidningarna. 

Nya Idrottspris. 
Stockholms Amatörförening har under innevarande 

Ar haft glädjen alt mottaga tvenne donationer, hvilka 
af föreningens styrelse förvaltas och disponeras i och 
för främjande af idrotten inom S. A. F. 

Gåfvobrefven återiinnas här nedan i afskrift. 

Till 
STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINO 

Undertecknade öfverliimna härmed till Eder Kronor 
Trehundrasex och 62 (306:62), hvilka utgöra vinsten 
å 190Q års årsbok sedan densamma ulan kostnad till
ställts föreningen, under följande villkor: 
I) Penningarna förvaltas af föreningen och redovi
sas efter 5 % "rlig ränta. 
2) Af kapital och ränta användes pr år intill Kr. 
75:- att utgå som tre första pris i serietäf1in,gar i 
allmän idrott, el! i hvarje af hopp-, kast- och spring
täflingar, tills beloppet är slut. 
3) Idrottskomrnitlen äger at! årligen utarbeta och före· 
slå vidare villkor och bestämmelser till styrelsens god
kännande. 
4) Tvistigheter afgöras ulan appel af styrelsen. 
5) Prisen benämnes , 1909 års årsbokskolllnLittees 

Stockholm den 26 Aug. 1909. 
Årsbokskommilten 1909. 

Alfr. Hamnqvist. Per LAngborg. 
O. C. Boivie. Hugo Hofftnan. 

Till 
STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINO 

Undertecknad öfver!ämnar härmed till Eder Kronor 
E!thundra (100:-) under följande villkor: 
1) Penningarna förvaltas af föreningen och redovi
sas efter 5 % årlig ränta_ 
2) Af kapital och ränta användes pr år intill Kr. 
45:- aU utgå som tre 2:dra pris i scriet.'if1ingar i 
allmän idrotl, ell i hvarje af hopp-, kast· och sprin g
täf1ingar, tills beloppet är sI u!. 

3) Idrottskommitten äger' alt å rlige n utarbeta och före
slå vidare vi llkor och bestämmelser till styrelsens god
kännande. 
4) Tvistigheter afgöres utan appel ar styrelsen. 
5) Prisen benämnas • Viking Cronholms pris •. 

Slockhohn den 7 Sept. 1909. Viking Cronholm. 

Ett vackert idro ttsp ris, en större silfverpokal 
0111 3 J/t liters rymd, har Stockholms Amatörförening 
fått emotlaga af en för idrotten intresserad förenings. 
medlem. Priset lillfaller den af Amatö!iöreningens 
medlemmar, som vid allmänna tärlingar uppnått resul
tat, ej understigande stipulationerna för erhållande af 
silfvermedalj. Priset öfverlämnades till föreningen 
mälldagen d. : 1 :te oktober, och närmare preciserade 
stadganden för detsamma meddelas sedermera. 

Idrotlxmän inom 81oGkholmx Hmalörförenlng! 
För alt lI.fven under vintern kunna bereda idrotts

männen inom S. A. F. tillfälle till träning, har idrotts· 
~ommillen för afsikt all under inslundande vintersa i
song anordna en serie täflingar eller ock en större 
täfling, öppen för de idrottsmän, hvilka exempelvis ell 
par gånger deltagil i hvar och en idroltsgren, som 
förekommit under träningen. 

Meningen vore aU anordna träning j föreningens 
klubblokal (tennisbanan, Lästmakaregatan I S), där dl 
skulle förekomma slående höjdhopp, höjdhopp med 
ansats, st(leude längdhopp, grenhopp öfver /täst och 
mellanhopp. Dessutom skulle man söka erhål1a till
träde till ett af garnisonens ridhus för träning i längd
hopp lIIed ansais, slafhopp och ku/stötning. Man skulle 
för örrigt äfven här kunna örva löpning. 

Föreningens styrelse har emellertid först velat se, 
hur pass stort intresset för en dylik anordning kunde 
vara bland idrottsmännen, enär för dessa öfningars 
afhållande bl. a. tarfvas anskaffandet af $lväl häst som 
plint, hvilket går löst på några hundra kronor. 

Idrottsmännen inom föreningen uppmanas därför aU 
o m edelbart hos någofz af idro/tslwmmitllns med· 
lemmar allmäla sig fOr deltagande i dessa öfningar. 
Någon ex/m afgift erlägges ej för dessa ofningar. 

Om minst ett 25-tal anmtita sig, komma öfnillgama 
alt laga sill hör jarl i sllltet of oktober. 

I d rotlskOLII tLL i Hen. 

Skjutbanan: Våra i Medlemsbladets näst föregä· 
ende nummer meddelade uppgifter mro j det afseen
det ofullständiga, all vi uraktläto omnämna, alt planen 
till skjutfältets vid Kaknäs modernisering uppgjorts af 
kaptenen vid Kungl. Svea Lifgarde Gösta Drake, under 
hvars högsla ledning äfven sallLma arbete utförts med 
det resultat vi rörul hart nöjel konstatera. Red. 
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Obs.! Läs noga pl'ogl'auunet föl' stats- ...... 
prisskjutningen den 10 oktoberIIngen, ..... 
SOUl skjutit 50 protokollförda skott, 
böl' underlåta deltaga i denna röre
ningens största täfling under året! 

Med anledning af Stockholms Skytteförbu nds och 
S. A. F:s siatsprisskjutningar d. 3:dje och 1 O:de okto~ 
ber IlPpskJlltes orienteringslöpningen liliJots till d. 24:de 
samma månad. 

för deltagare i cykeHopp å landsväg ärver 20000 
meter - gällande som uthdtlighetsproj för idrottsmär
ket - anordnas läfling måndagen den 1I:fe oktober. 
Samling vid Centralstationen - afdelningen för lokal
tåg - kl. 8 f. m. 

.. 
AMATORER 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
~~~~ DROTTNINGGI'iTI'iN 31 ~~~~ 

Rikslelefon 
4400 

Allm.lelefon 
20 & 120 

Välskjutande gevär 
för solval jag! som målskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, THER
MOSFLASKOR och ARMBÄGS
SKYDD m. m. 

fl.-H. SKVTTEfÖREnln6flRnES UflrEHflffftR 
Br"gga regatan 9 

Tällingsskjutningarna vid Kaknäs söndagen 
den 19 september. 

Söndagens tällingar gynnades af ett härligt skjul
väder, och hade de många täflingarna lockat ett osed
vanligt slort antal amatörer ut ti ll banan. 

Till första omgången om , !saac Löfmans Minne . 
ställde samma 5 amatörer, som föregående år kämpade 
om delta pris, upp till !afling. Man får IHligl beklaga, 
all läfli ngen om delta hederspris) ell af S. A. F:s 
största, försiggår på ett vapen, som så ytterst få af 
medlemmarna äga, och skulle i annal fall deltagandet 
säkerligen väsentligt ökas. 

Resullalet af söndllgens skjutning bier: 
I. V. Carlberg 427 poäng 
2. E. ' 41\ ,. 
3. R. Löfman 375 ,. 
4. E. Boslröm 372 ) 
5. Q . Boivie 349 ,. 

Försia skjutningen om A. Sljärnes hederspris utvi-
sar följande resultat: 

l. B. Lilliesköld 
2. f. Fagrell 
3. A. Hessler 
4. S. Svenson 
5. H. Friman 
6. E. Hessler 
7. E. Hellsten 
S. E. Reuterskiöld 
9. C. Sch:erström 

10. Ernst Olsson 
II. R. Lindman 
12. G. Malmqvist 
13. E. Ählen 
14. K. V. Skeppström 
15. G. Boivie 
16. J. A. Lundegren 
17. C. Sandberg 
IS. E. Hagström 

104 poäng 
95 ' 
94 , 
92 » 

90 • 
87 • 
85 ' 
SI lit ~ 
80 ' 
74 ' 
73 , 

72 ' 
58 ' 
55 
50 , 
50 , 
40 1/2 • 
40 , 
21 • 19. P. Langborg 

insatsskjutningen deltogo 
följande skyttar pris: 

16 skyttar, och erhöJlo 

III klassen: f. B. Lilliesköld 
2. R. Örtegren 
3. L. Lagerlöf 

104 poäng 
103 ~ 

96 ' 
4. A. Hessler 94 , 

5. S. Svenson 92 , 
II klassen: l. O. Ljungvall 70 ' 

= . = 

Hötel Kronprinsen och Restauranten å 
Stockholmsutställningen 1909 

rekommenderas. Sloåholm den 29 Man 1909 
Karl Löfvander. 

j 

, 
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s. A. F:s serietäflingar under 
sommaren 1909. 

Scratch serien : 
I. Palm, J. Paulus 

II. Forsberg, H. 
II I. Lundegren, J. 
IV. Collin, E. 
V. Cronvall, A. 

VI. CronholJll, V. 
VII. Sanlesson, R. 

74 points. 
84 • 

102 ~ 

106 
117 
121 
123 ~ 

Närmast kommo: 
Oltander, D. 
Reichenberg, O. 

127 
128 » 

Handicapserien ; 
l. Reichenberg, O. 23 points. 

I I. Coli in, E. 31 • 
III. Forsberg, H. 45 ~ 
IV. Cronvall , A. 50 ,. 
V. Roos, C. 53 » 

Närmast kommo: 
Palm, J. P. 54 
Lundegren, }. 56 • 

S. A. f :s täflingar o m specia listprisen 
a llmän idrott. 

f löpningar: 

I. Bergström E. 1,500 m. 400 m. 100 Ill. 4 
II. Reichenberg, O. 1,500 m. 400 m. 100 m. 5 

I kast : 
Diskuskastn. Spjutkastn. Kuls/ö/n. 

p. 
p. 

I. Djurberg, N. 49.89 
[ I. Lundegren, J. 40.~6 

li r. Palm, J. P. 49 . l~ 

6S.9~ 

63.2( 
58.6~ 

18.11 4 p. 
17.~9 5 p. 

ärriga deltagare voro: 
16.17 9 p. 

Cronvall, A. med 
Ljungvall, G. • 
Cronhohn, V. » 
Reichenberg, O. » 

15 points 
15 , 
17 
18 , 

I hopp. 
Längdhopp. Höjdhopp. Sia/hopp. 

I. Palm, J. P. 4.H I.H 1. 50 5 p. 
II. Collin, E. 5.21 l.u I.~o 6 p. 

III. Cronvall, A. 5.21 1..6 7 p. 
Scratchseriens deltagare 27 st. 
Handicapseriens ~ 24» 

föreningens villkorsmedaljer 1909. 
Simning å 100 meter. 

Silfvermedalj. 
Kumfeldt, T. 1.1 3 nt. 4/~ sek. 

Simning- d 1,000 meter. 
Siljvermedalj. 

Kumfeldi, T. 19 m. 

föpning· å. 100 meter. 
juniorsmedalj. 
1droltsparken Collin, E. 

Forsberg, H. , 

17 sek. 

12% sek. 
l"38

/ 10 ' 

Reichenberg, o. ) 
Ahlinder, J. ~ 
Roos, C. ~ 
ÄhIen, E. Drottningholm 
Hanner, H. ) 

Bronsmedalj. 
Ohlsson, H. Drottningholm 
Collin, E. Idrol!sparken 
Lage rberg, A. ) 
Friman, A, · Drottningholm 
Hasselqvisl, O. ldroltsparken 
Reichenberg, O. • 

Löpning 400 me/er. 
junrorsmedalj. 
Jdrottsparkell Coll in, E. 

forsberg, H . 
Lindqvist, H. 
Reichenberg, O. 
Ljungvall, O. 

• 
• 
• 
• 

Bronsmedalj. 
Ohlsson , H. Idrolfsparken 
Collin, E. • 
Bergström , E. • 
Ottander, D. , 
Forsberg:, H , 

Uplling 1,500 meter. 
juniorslRedalj. 
Idrottsparken Collin, E. 

Forsberg, H. 
Reichenberg 

, 

Bronsmedalj. 
Friman, A. Idrottsparken 
Forsberg, H. ) 
Ohlsson, H. » 

Reichenberg, O . » 

Collin, E. 
ÄhIen, E. 
Roos, C. 

Djurberg, N. 
Friman, H. 
Ohlsson, H. 
Lindqvist, H. 
Hamilton, M. 

Ljungvalt, o. 

Djurberg, N. 
friman, H. 
Lagerberg, A 
Cronholm, V. 

Spjutkastning. 

juniorsmedalj. 
Idrotlsparken 

Drottningholm 
Idroltsparken 

Bronsmedalj. 
Jdroltsparken 

, 
• 
• 

Drottningholm 

Diskuskastning. 
juniorsmedal}. 

Idrotlsparken 

Bronsmedalj. 

Idrottsparken 

, 

133/10 , 
13 '1/5 

, 
133/ 5 

, 
134/ 5 • 
13"/ .. • 

121/5 sek. 
128/ 10 

, 
12:J/s • 
124

/ 5 
, 

124/5 • 
13 

55'/, sek. 
56'/, • 
57 , 
5Sa/5 

, 
5S~/f> • 

5 m. 1/ 10 

S S'/s 
5 ~ 12 

sek. 

• 

4 m.484/ 5 sek. 
4 ) 538/ 6 • 

4 ~ 58'/6 • 
5 • 

53,22 m. 
52,26 , 
50,08 • 

68,94 lTI. 

63,9~ , 
62,~0 , 
57,22 • 
55,99 • 

44,03 tll. 

53,~~ m. 
48,16 • 
47,02 , 
46,61 • 

Djurberg, N. 

Kulstötning. 
Bronsmedalj. 

Iclrotlsparken 18,l8 lTI. 
(forts. nästa n:r) 
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fiLIALER I Göteborg. Malmö, Uppsala, Eskilstuna, 
Jönköping. Sund svall och Karlskrona. 

Stort lager af täflingspriser. 
föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatt. 
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KOCKUMS rHNSHR-EMHlJERHDE 
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Nedanstående artikel , Programmet" hemtad ur 
Svensk SkyHetidskrift, synes oss på eH synnerligen 
klart sätt ådagalägga ., 6:ans. oberättigade tillvaro, 
såsom ersättare för 51;an. Då i artikeln kommit till 
synes på fackkunskap fotade åsikter i räUa ögonblic· 
ket framställda i en öfvertygande och bevisande fOrln, 
hafva vi velat bereda S. A. F;s samtliga medlemmar 
tillfälle alt laga del af densamma. 

Red. 

Programmet. 
Till den i denna tidskrift öppnade diskussionen 

angående årets skjutprogram anhåller undertecknad 
få foga följande bid rag. 

Den värdesättni ng af riktpricken med 6, som med 
årets skjutprogram försöksvis infördes i det frivilliga 
skytteväsendet kom , synes det mig, som en fullkom
lig öfverraskning för den stora massan af frivilliga 
skyttar. Åtminstone kan mall ej säga aU denna 
ändring af programmet grundar sig på ett ur de 
djupa skytteleden framträdande kraf, hvilket ju likväl 
ej hindrar alt saken är ägnad väcka intresse, så myc· 
ket mer som den bland sina förespråkare räknar 
fl era af våra mest bemärkta skytteledare. 

En kort öfversikt af frågans utveckling, gjord med 
stöd af de officiella handlingar, som beröra densamma, 
torde till alt börja med här vara på si n plats. 

Det var på höstsammanträdei 1905, som riktpric
kens värdesättande med 6 första gången synes kom
mit på tal i öfverstyrelsen, och redan vid delta lilJrälle 
utlalade man sig för saken och begärde af k. m:t 
tillstånd att få införa densamma i skytteväsendet, 
hvilkel dock ej medgafs. Liknande beslut rattades 
Mven vid höstsammanträdena under de Ire följande 

DRICK! ___ _ 

åren tills man slutligen 1908 lyckades beveka k. m:t 
alt för det kommande årel försöksvis införa sagda 
värdesättning af riktpricken. 

Vid flera tillfällen har frågan hänskjutits till mili· 
lära fackmäns utlåtande. 
Den har sllu nda afstyrkts af I 90S års _skjutkommille , 
och 1906 års ,skjutsakkunniga,. 1907 års oskjut
kommitte . och 1908 års i Jskjulfrågor sakkunn iga 
personal. hafva äfven ställt sig afvisande, men harva 
dock ej velat direkt motsätta sig skytteledarnes önske
mål. I början af innevarande år hänsköts frågan till 
en kommilte, beSlående af några medlemmar al sky Ile· 
förbundens öfverstyrelse samt chefen för skjutskolan, 
inom hvilken kommitle meningarna emellertid vora 
så delade, alt man afgaf tvänne emot hvarandra stri
dande utlåtanden. J det ena, undertecknadt af gene
rallöjtnant Björlin, major Almqvist och herrar Edholm, 
Nordin och Vahlquist päyrkas energiskt 6;ans bibe· 
hällande, under det alt man i det andra, underteck
nad! af majorerna Melin, Murray och kapten Otto 
Sjögreen, lika bestämdt arstyrker detsamma. Till sist 
har man som bekant föranstaltat om en allmän om· 
röstning inom skytteväsendet angäende saken samt 
remitterat den till regementscheferna m. fl. militära 
myndigheter. 

Mycket har sålunda redan skrirvits om denna 6:a 
och mer kommer det troligen all skrifvas. Granskar 
man den officiella diskussion, som förts i saken, så 
framstår bland annat att för nämnda vårdesättn ing af 
riktpricken anförts dels att därigenom jämngoda skyt
tars särskiljande vid täflingar skulle underlättas, dels 
att den skulle åstadkomma ett rällvist och nyttigt 
uppskattande af det väl centrerade skottet. H\'ad dcn 
den förstnämnda fördelen beträffar så undras det mig 
om den får tillmätas någon större betydelse, utan tror 

öDAKRA STANDARD PUNSCH! 
Af finstnakare erkänd bästa ========== 
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AMATORER! 

Skjutsäsongen nalkas sitt slut! Ett fåtal ord. skjutdagar återstå! 

Delta torde beaktas af alla, som ännu icke lossat sina 50 protokollförda 
skolt, och hvilken af föreningens aktiva medlemmar vill ej på delta sätt för
hjälpa densamma att blifva en af de främsta inom förbundet i fråga om an
slagsberättigade medlemmar_ Den kan blifva detta om hvarje amatör gör sin 
pligt mot föreningen _ Således amatörer, skyttar s~ väl som idrottsmän, hvilka 
ännu ej skjutit de 50 skotten för året, infinnen Eder å norra skjutbanan vid 
Kaknäs mellan kl_ 9 och 3 någon af de återstående skjutsöndagarna och full 
gören Eder skyldighet! Det gäller föreningens ekonomi! 

Gevär och ammunition tillhandahållas gratis å skjutplatsen. 

jag alt sagda särskiljande kan gå för sig äfven 6:an 
förutan. Vida viktigare är då hvad man anför! an
g3ende det väl centrerade skottet och ulan Ivjfvel 
ligger en i flera afseenden berättigad tanke bakom 
delta försök alt genom högre uppskattning af rikl
pricken skärpa fordringarna på ell välriktad! skott, 
men man har samtidigt gjort sig skyldig till ett miss
tag, som enligt min mening har afgörande inflytande 
på sakell i fråga. För aH värdcsiittningen af rikt
pricken med 6 skall blifva till nytta härutinnan for
dras nämligen, alt gevärets egenskaper berättiga en 
sådan åtgärd. Ägde della förmågan alt t. ex. pä 300 
meter vid skjutning i skottstal under gynnsammaste 
förhållanden samla alla skallen inom riktpricken, då 
vore saken delvis klar, men är della ej fallet, utan 
ett under dylika förhmanden afgifvet skott kan lika 
gärna hamna inom ringen 5 som i riktpricken, då 
vore nyttan af den ifrågavarande Ugärden ingen. Tvärt
om skulle det i det sistnämnda fallet verka minst 
sagdt motbjudande alt genom 6:ans införande gifva 
slumpen allt för stort spelrum vid bedömandt:t af 
olika skyttars skicklighet. 

Då frägan första gången (1905) drogs införk. m:t 
säges det i motiveringen för 6:ans införande, all er
farenheten visat, , alt skickliga skyttar kunna på 200 
meter sälta alla skolten i den innersta ringen (6:an) 
samt på 300 meter 80 il lOD proc. ' Ulan att vilja 
bestrida aU sådana fall förekommit, vågar jag på det 
bestämdaste förneka alt detta är stöd nog för den 
ifrågasatta åtgärden. Hade man t. ex. kunnat säga 
att erfarenheten visal all skickliga skylIar med större 
delen af de för skjutning på 300 meter använda 
vapnen kunna nå dylika resultat, då hade saken kom
mit i något annorlunda läge, ehuru ej ens en dylik 
erfarenhet kan anses vara tillfyllest. Men detta har 
man ej sagt och ej heller kunnat säga. för alt be-

Svea Svenson 
JUVELERARE 

SKJUTCHEfEN. 

visa delta vill jag i korthet omnämna en del erfaren
heter ifråga om vapnens skjutegenskaper, som jag 
gjort under en 3-årig kommendering som skottställ
ningsofficer vid statens gevärsfaktori, hvarvid jag med 
såväl nytillverkade som slitna vapen själf skjutil unge
far 50,000 skott pr år och under samma tid kon
trollerat träffbilderna af dubbla della skotIantal. 

Enligt den erfarenhet jag sålunda vunnit, är det 
högst 30 proc. af med nya pipor försedda V:lpf'll, 
som vid skjutning i skoltstal på~ 300 meter kunna 
samla alla skolten i riktpricken. Ofriga kunna möj
ligen samla omkring 80 procent i sagda prick. Gevä
rens ursprungliga skjutegenskaper gå emellertid äfven 
i aktsamma skyttars händer snart förlorade och snart 
nog hafva de nedsatts därhan atl det blir en ful1-
komlig slump om det blir riktprick eHer endast 5 :a. 
Säkert är alt de allra flesta vapen, som användas för 
skjutning på 300 meter, äro just aJ det sistnämnda slaget. 

Värdesättandet af riktpricken med 6 blifver under 
sådana förhållanden en blott allt för orättvis och otill
förlitlig mälare af skjutskickligheten, ägnad att vid 
täflingar gifva företräde åt den förmögne, hvilken har 
råd all när som hälst förse sitt gevär med ny pipa. 

Några andra skäl af vikt än de ofvan behandlade 
komma ej till synes i de många skrifvelser hvari 
saken berörts. Man har under sådana förhållanden 
anledning hoppas, atl det ej skall blifva så lifsfarligt 
för den frivilliga skytterörelsen 0111 k. m:t än en gång 
sälter sig emot 6:ans införande, som man på vissa 
hål1 velat göra troligt. 

I ett afseende skul1e 6:ans införande bestämdt verka 
skadligt, och det är i fråga om samarbetet mellan 
armen och det friv illiga skytteväsendeI. Grundorsa
ken härtill ligger i att armens vapen i allmänhet äro 
betydligt sämre än de frivilliga skyltarnes, en olägen
het som af kostnadshänsyn ej kan afhjälpas. En 
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militär skyll, fast anställd eller i tjänst inkallad värn
pliktig (som bekant deltaga flera äfven af de senare 
i. de . frivilliga skjutningarna), skul1e därför genom 
nktpnckcns värdesättande med 6 se sina chanser i 
täflingar Illed de civila frivilliga skyltarn e betydligt 
reducerade, hvilket i många fall kOlllme alt minska 
hans intresse för saken. 

H. U. 

SloGkholms Hmalörförenings &lalsprisskjulning 
försiggick vid Kaknäsbanan, norra vallen, söndagen 
den 10 oktober under skjutchefens högsta ledninff. 
Samtidigt med och efter statsprisskjutningen afhöll;s 
afven extra täflingsskjutningar. Skjutprogrammet för 
dagen up~tog utom de tre hufvudskjutningarna, hvilka 
utfördes J öfverensstämmelse med statens .program 
för de frivil1iga skyHeföreningarnas taflingsskjutningar 
o~ statens pris 1908" följande extra läflingsskjut
Illngar. 

Tiijling A. För I:sta klassens skyttar: lO skolt 
under 2 minuter, valfri reglementerad skjutställning 
mot l/!_figur på 200 meters afstånd. ' 

Trifling B. För 2:dra klassens skyltar: 10 skott 
under 2 minuter, valfri reglementerad skjutställning 
mot ' /2-figur på 300 meters afstånd. 

Täjling C. För 3:dje klassens skyttar: 10 skott 
under 2 minuter, valfri reglementerad skjutställning 
mot 1/8-figur på 300 meters afstånd. ' 

TöjUng D. För alla skyltar: 3 skolt i hvardera 
af de reglementerade tre skjutställningarna på 300 
meters arstånd under en sammanlagd lid af 5 minuter 
och mot den internationella tioringade taflan. 

Täjling E. För alla skyttar: 10 skott mot sex
ringad precisionstafia på 400 meters afstånd under 
en maximitid af 5 minuter. Valfri reglementerad 
skjutställning. 

Täjlillg F. För alla skyttar: )Krigsstigen ~ lO 
skott. Skyltarue ulgingo från 400-meters skoltståndel 
avancerande mo! mlllen, hvilka utgjordes af dels rör
liga, dels stillastående 1/ \1 l/Z och 1/8-figurer synliga 
linder en tid af 5 sekunder. Hvarje gång målen 
visade sig beskötos de med 2 skott. Sedan 3:dje 
målet beskjutits retirerade sky!tarne från målen, hvilka 
dock ännu två gånger visade sig och då hvarje gång 
beskötas med 2 skott. 

Mästerskapsskjutning. De 12 skyltar af 3:dje klas
sen, som i statsprisskjutningen uppnått högsta poäng
talen, täflade sinsemellal1 med en ll<lstig precisions
serie och en tillämpningsserie mot haiffigur i likhet 
med hvad för statsprisskjutningen var fÖreskrifvel. De 
6 skyttar, hvilka i dessa båda serier uppnålt högsta 
poängtalen. tåf!ade ånyo med en hastig precisionsserie, 
hvarefter hll mästerskapsskjutningens sista omgång 
ullogas de tre skyttar, hvilka erhållit bästa samman
lagda resultatet i. de båda första omgångarna, och 
täfJade nu dessa sIllsemellan med en tillämpningsserie 

HOFJUVELERARE l Jaknbilnrg 

K. ANDERSON ~,;:~~;~"~d:~~ I!~rg 
mot l/S figur på 300 meters afstånd. Den skytt, 
som sålunda i alla fyra senerna sammanlagda upp
nått högsta poängtalet, blef föreningens Mästerskytt 
för år 1909. 
. ~risen i m~sterskapstäflingen utgöras af medaljer: 
l sllfvcr (föremngens stora medalj) till de tre skyttar 
som deltagit i täflingens sista omgång, i brons (före
ningens stora medalj) hviJka de!lagit i täflingens 
andra omgång. 

Å mästerskyttens medalj ingraveras , Miisterskytt 
/909, å de öfriga , Mästerskapstäjliug /909,. 

Täflil1garna som försvårades af dimma hvilken 
gjorde i synnerhet mästerskapstäfJingens sist~ omgll.ng 
särskild t pröfvande för skyttarna, hade samlat ett för 
S. A. F. ovanligt stort antal deltagare. I statspris
skjutningen deltago slllunda 

af 1 :sta klassens skyltar 10 stycken 
~ 2:dra ~ • 9 
~ 3:dje » » 52 

r läfling A deltogo 5 skyttar 
, , B , 9 , 
~ » C 27 , 
, D ~ 48 , 
• » E » 42 ~ 

,~ F . 38 

Många vackra resultat uppnåddes, och torde af dessa 
s..'i.rski ldt de i 400 metersskjulnillgen och de å , Krigs
stigem vunna böra framhållas. All å 400 meter un
der för tillfället räd ande belysningsförhållanden uppnä 
53 poäng af 60 möjliga, äfvensolll all 11 Krigsstigen 
skjuta 9 träffar af 10 möjliga visar alt inom S. A. F. 
finnas skyltar begåfvade med , säker hand och säkert 
öga _o 

Vid tretiden på eftermiddagen hade de olika täf
lingsskjufningarna framskridit så långt atl Mästerskaps
täflingen kunde taga sin början, och kring den na 
koncentrerade sig nog det största intresse!. Ur stats
prisskjutningen för tredje klassens skyttar hade som 
tolf bäste män i följande ordning utgått hrr S. Svens
son, T. Eriksson, Qideoll Ericsson, S. O. Svensson, 
I A. LundegrelI, E. Hess/er, R. wjmall, B. Lillie
sköld, H. Friman, Hugo Lallgborg, A xel JVahlstedt 
R. A/zr/ri. Som vi se, återfinna vi bland dessa för
eningens mästerskyttar från de båda närmast före
gående åren och af de återstående tio hafva vi under 
en följd af år städse varit vana se de allra flesta bland 
pristagarn e vid S. A. F:s tälflingsskjutningar såväl å 
skjutbanan som i terrängen. Täflingen lofvade så
lunda blifva skarp och de tolf tärrandes utsigter disku
terades lifligl. Under F. FagreIIs ledning utkämpades 
den första striden ur hvilka utgingo som sex bäste 
och i n\! nämnd ordningsföljd E. Hessler, B. Lillie
sköld, Q. Ericssoll, fluga Lnllgborg, F. Eriksson och 
A. Waltlstedt. Mästerskytlarne frå n 1907 och 1908 

ERICSSON & KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför al la sorters Fasad-Stenarbeten. 
Specialite: Röd och grå Sandsten. 
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stå sålunda qvar i ledet och fagrells kommando för 
den andra omgången ljuder. Striden är afgjord på 
mindre än Ire minuter, och nu visar del sig att en 
af föreningens mästerskyttar fallit medan den andre 
fortfarande behåller sin plats i läflingen. ~Oidde ) , 
E. Hessler och B. Lilliesköld återstå till den sista och 
afgörande striden och spänningen är betydlig hos de 
kringstående. Tredjedelsfigurerna konll1l3 upp men 
i dimman och mol den mörka jordvallen som bak· 
grund, äro dc för vanliga ögon hard! nära omöjliga 
aU upptäcka. t Lilliesköld blir mästerskytt, han har 
fått bästa gubben " profeteras af en bland åskådarne 
JIlcn med kännedo!li om Oiddes och Hesslers för
måga af täflingshumör och täflingsvana hålla andra delta 
icke för så alldeles säkert. Då den afgörande matchen 
är utkäm pad, viS<1r det sig dock all B. Ul!iesköld, den 
yngste af de tre, rörstätt all med sju träffar i tredje~ 
delsfiguren mot medtäflarnes fem hvardera förstått 
afgöra täflingen till sin förmån och hemför! mäsler
skapet för /909. Det var väl förtjenadt och är honom 
ock väl unnadt! Honnör för S. A. f:s mästerskytt 
1909 ! 

Anordningarna för täflingsskjutningarna lämnade 
åtskilligt örrigt alt önska. Dagen till ära hade led~ 
nillgen uraktlåtit sälta upp föreningens tält, hvilket 
emellertid nog vållade ledningen sjelf största olägen~ 
heten. Att densamma utan vidare i ett fall behagade 
sätta sig öfver och suspendera för täflingsskjulningen 
utfärdade bestämmelser, torde med fog kunna gifva 
anledning till att uttala en bestämd önskan därom, 
att ell dylikt förfarande icke må upprepas ell annat 
år. Sådana förhållanden som icke befintliga och 
dub1eradc markeringskorI f å helt enkelt icke vidare 
förekomma. fyrahundrameterstäflingen, krigssiigen och 
I :sta klass skyltarnes täflan ledo äfven af opraktiska 
anordningar. 

Fullständigt täflingsprotokoll återfinnes härefter. 
A . H. 

Skjut protokoll från S. H. f:s tällings
skjutningar den 10 oktober. 

I:a pris 
2:a ) 
3:e , 
4:e , 
5:e ) 

Täf/ing I. 

S. Ekström 101 poäng 
A. Frilllan 94 1

/ 2 ) 

O. Grabe 94 , 
F. Belfrage 82 , 
C. Bclfrage 81 , 

TäJlillg !I. 

l:a pris J(. Husberg 75 poäng, B. M. 
2:a , J. Persson 59 » 
3:e » T. Blomqvisi 54 , 
4:e ) N. G. Gustafson 531/~ » 

La 
2:a 
3:e 
4:e 
5:e 
5:e 
7:e 
8:e 
9:e 

10:e 
II :e 
12:e 
13:e 
14:e 
15:e 
16:e 
17:e 
18:e 
19:e 
20:e 
21:a 
22:a 

Töjlillg III. 
R. Örtegren 102 poäng, S. M. 
L. Lagerlöf Q3 , 

pris S. Svensson 93 » 
, F. Eriksson 91 , 
» Gid. Ericson 91 » 
» J. A. Lundegren 88 » 

» S. O. Svensson 88 » 

» E. Hessler 88 · 
R. Löflllan 86 » 

, H . fri man 85' 
, B. Lilliesköld 85 

J. E. Ekman 84 
» H ugo L1ngborg 83 » 

) A. Wahlstedt 83 » 
, R. Andre 83 J 

, E. Lindberg 82 » 
H. Cederschiöld 79 » 

) C. Olsson 79, 
» G . Wahlström 78 
» C. Schxrströin 76 , 

F. fagrell 75· 
, L. Belfrage 74» 
» A. Odelberg 73 » 
J E. Hellsten 73, 
, A. J-less1cr 72 , 

Täjtil1g A. 
l:a pris S. Ekström 
2:a • O . Grabe 

45 poäng 
35 • 

3:e » C. Belfrage 35 ' 

Täflillg B. 

• 
• 
• 
• 

B. M. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

I:a pris T. Blomqvist 40 poäng 
2:a , N. G. Gustafson 35 » 

3:e » K. Husberg 30 » 

Täjtillg C. 
I:a pris L. Lagerlöf 
2:a , E. Ol1lso n 
3:e , P. Langborg 
4:e » J. A. Lundegren 
5:e » G. Drake 
6:e » H. Friman 
7:e » T. af Klerckcr 
8:e » S. Båge 

Tåjling D. 

45 poäng 
40 
35 • 
35 • 
35 • 
35 • 
35 • 
35 • 

l:a pris R. Örtegren 51 poäng 
2:a » L. Lagerlöf 49 ~ 
3:e , E. Ekman 48 
4:e , E. Hellsten 48 
5:e R. Andre 47» 
6:e , K. Husberg 46 
7:e , O. Reichenberg 46 ' 
8:e S. Båge 46 , 
9:e » H. fri man 46» 

I O:e , H. Cederschiöld 44 , 
11:e E. Hessler 44 , 
12:e , A. Hessler 44» 
13:e » J. R. Östergren 43 , 

• 

• 
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14:e 
15:e 
16:e 

, R. Lindman 
• E. Ohlsson 

G. Ericsson 

Exlra lä/ling E. 

43 poiing 
43 • 
43 • 

I:a pm E. Hessler 53 poäng 
2:a » R. Örtegren 53 , 
3:e ) F. fagrell 53 , 
4:e , A. Wahlstedt 51 , 
5:e ) Hugo Langborg 49 , 
6:e » C. Björnbom 49 
7:e , S. O. Svensson 49 , 
8:e » T. Blornqvist 47 » 
9:e » H. Friman 47 » 

1 O:e » A. Hessler 46 , 
II:e , J. E. Ekman 46 » 
12:e » C. Sch:ers!röm 42 » 
13:e , S. Båge 40 1/ 2 » 
14:e , K. Husberg 40 • 

SkjutkommitIens hederspris till bäste skytt i extra 
täriingarna D, E och f tillföll hr K. Husberg för sam
manlagdt 131 poäng. 

I:a pris 
2:a » 

3:e ~ 

4:e 
5:e , 
6:e • 
7:e , 
8:e t 

Q:e » 

10:e » 

II:e ~ 

12:e ~ 

i3:e » 
14:e , 
15:e , 

Extra täfting F. 

L. Belfrage 45 poäng 
S. Svensson 45 , 
E. Reuterskiöld 45 » 
Alfr. Bergman 45 » 

K. Husberg 45 » 
C. Björnbom 40 , 
C. Sandberg 40 » 
O . Reichenberg 40 , 
Ci. Langhorg 1~ , 
F. Fagrell 35 , 
K. Friman 35 ) 
Hugo Langborg 30 » 
J-1. Cederschiöld 30 , 
T. af Klercker 30 , 
A. Wahlstedt 30 » 

Mästerskapsskjutningen . 
I:a pris B. Lilliesköld 165 poäng sista 
2:a , 
3:e » 
4:e 
5:e » 

6:e ) 

E. Hessler 1591/ a , 
Gid. Ericsson 1561/~ » 

A. Wahlstedt 118 » 2:a 
F. Eriksson 113 1/ 2 » 

Hugo Langborg 104 1/ 2 ' 

Stockholms skylteförbund 

orng. 
• 
• 

omg. 
• 
• 

hade den 5:te oktober sitt rörbundsmöte på restau~ 
rang Runan. Mötet var synnerligen talrikt besökt. 
Af den föredragna ärsberältelsen framgick, alt förbul1~ 
det under det gängIIa året vant sladt i raskt framåt -

skridande. Antalet anslagsberättigade skyttar 1Il0m 

förbundet har sälu nda okats lTIed ej mindre än 894. 
Under åre! hafva på föreningarnas banor lossats 
555,000 skarpa samt under fältskjutning 37,000 skoll. 
Sedan f~rbundsstyrelsen erhållit decharge, föredrogs 
den slulhga berättelsen angående skyUefesten för hem 
och härd, af hvilken framgick, alt den slutliga behåll~ 
ningen däraf blifvit kr. 60,118: 06, och för hviJken 
decharge beviljades. 

Vid därefter förrättade val återvaldes med acklama~ 
tion till ordförande i förbundsstyrelsen för 1910 
redaktör Harald Soh!man och till v. ordförande major 
G. Enblom samt till ledamöter i verkställande utskoltet 
följande, som voro i tur alt afgå: redaktör Sohlman, 
bataljonsläkaren A. Wahlstedt och v. hä radshöfding 
O. Croneborg. Utskottet i öfrigt består af kapten T. 
af Klerck.~r (k. m:ts ombud) major EnbJom, direktör 
G . F. Ostberg (kassaförvaltare) och departements
skrifvare P. O. Arvidsson. 

Till suppleanter i utskottet valdes hrr banktjänste~ 
mannen F. Fagrell och bokhål!aren G. GoHfridson 
sam t till revisorer hrr fabrikör J. E. Ekman och E. 
Ekström. 

Sedan föredragningslistan genomgåtts vidtog diskus
sion angående åtskilliga för skylleväsendet viktiga frägor. 
Bland annat uppdrogs åt verkställande utskottet att 
ingå till armerördelningschefen med anhållan om ned~ 
Sältn ing i skottlossningsafgifterna vid Kakl1äs skjutbanor. 

Till sist frambar jägmästaren J-Ij. Modigh på för~ 
bundets vägnar ett tack till verkställande utskottet för 
dess energiska och fruktbärande arbete. 

Klubbafton. Enligt meddelande, som i dagarna 
kommit S. A. F:s medlemmar tillhanda, afhåller för
eningen lördagen den 16 d:s sin ordinarie höstklubb
afton, vid hvilken komma att utdelas el! slor! antal 
af de skytte~ och idrottspris, som under sommaren 
och hösten af , amalörerna. förvärfvats. Samlidigt 
inviger föreningen sill Ilyförväifvade klubblokal, och 
det af festkommitterade utSända programmet lorvar 
det allra bäs!.1. Vi hafva satis i tillfälle at! kasta en 
blick bakom festkommittens kulisser, och tro oss icke 
säga för mycket då vi försäkra at! vår klubbafton 
kommer alt blifva af allra angenämaste slag. Dess 
största attraktion blifva naturligtvis damerna men de 
starka krafter hvaraf festkommitten är sammansatt 
och betydelsen af det tillfälle, som nu satt dessa krafter 
i rörelse, är oss en borgen, at! vi kunna fordra mycket 
och alt mycket varder oss beskärdt. Amatörerna 
hafva då blott alt genom att i hittills oanadt antal 
bevista vår klubbafton be\'isa vår festkommitte tilIbör~ 
lig honnör. Vår festkommilte och våra damer! Allla~ 
törer ! Utom oss därför samlas mangrann! i vår 
klubblokal lördagen deu 16 okt. kL 8 e!ll Red 

~ 4RRACS 

/'fcrCaJl/j(e (5J!llb~ 

~ Whisky 
A.·B. Nils earlsons Vinhandel ARRACS PUNSCH RIKS TEL 5289. 8 SIBYLLEGATAN 8. ALLM. TEL 245 o. 57 10. PUNSCH 

U ~D.a.l6."I5It"\lLl'OO.. 
Ensamförsäljare i Stockholm af J . N . von Berg en en Sons U,'!llScw..III.~ \"roLI.\1lEl. 

~ -i C a rlshamn berömda Punsch (Vapnet). 
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Tennislokalen. Till det tennisspelande S. A. f :s 
kännedom bringas, aH föreningens tennisba na nu tages 
flitigt i bruk, och alt antalet abonnen ter under okt. 
månad betydligt vuxit. Ännu finnas dock lämpliga 
timmar lediga därom intendenten med slörsta bered
villighet lämnar underrättelser, hvilka äfven kunna 
erhållas i lennislokalen hos lokalförest.'lndaren. Riks. 
6259. Allm. 259. 

Lokaikommitten. 

S. A. f:s serietäflingar under 
sommaren 1909. 

foris. fr. fÖrtg. 0:0. 

Coli in, E. 
forsberg, H. 
Lindqvist, H. 

fri man, H. 
Ählen, E. 
Malmqvisl, O. 
Collin, E. 
forsberg, 1-1. 
CronvaH, A. 
Wallen!in, O. 

Collin, E. 
forsberg, H. 

Höjdhopp. 
Juniorer. 

Idrotlsparken 
• 

Bronsmedalj. 
Drottningholm 

• 
• 

Idrotlsparken 
• 
• 

Drottningholm 

Längdhopp. 
juniorsl1Icdalj. 
Id rottsparken 

• 
Reichenberg, O. • 
Lj ungvall , o. • 

Bronsmedalj. 

Coli in, E. Idrottsparken 
Cronvall, A. • 
Reichenberg, O. • 
Friman, ]-1. • 
friman, A. Drottningholm 

Trestegshopp. 
j urtiorsmedalj. 

ColHn, E. 
Forsberg, Ii . 

1 ,~2 nI. 
l ,4z • 
1,40 • 

1, MI m. 
1,.\0 • 
l ,~O • 
1,41 • 
l/H • 
l,u • 
1,46 • 

4,n m. 
4,H • 
4,83 • 
4,&0 • 

5,22 m. 
5,21 • 
5,08 • 
5,o~ • 
5,0~ • 

1O,3~ m. 
10,31 • 

Prof för idrottsmärket /ta aflagts ytterligare af föl-
jande fören ingsmedlemmar: 

10/ 8 
N /S 

1 4/~ 

lO/S 

u/g 

'I. 

Diskuskastning. 

Ahlin, R. 41,H m. 
Reichenberg, O. 40,30 • 

Spjutkastning. 

Ohlsson, H. 

Längdhopp. 
Ahlin, R. 
Friman, H. 

Löpning 10,000 
Vallentin, O. 
Bergström, E. 

62,~{} m. 

4,H m. 
5,o ~ • 

meter. 
40,46'1./5 m. 
41,28 ) 

Collin, E. 44, 30 • 
f orsberg, Ii. 45,26 • 
Berglund, H. 45, ~8 • 
Friman, A. 46,291/~ • 

wpning å 1,500 meter. 

'I. Friman, H. 4,~8 1/f> 111. 

Ohlsson, H. 4,~8z/~ • 
Simning. 

Reichenberg. O. 

Löpning å 400 meter. 

u/g Ohlsson, H. 55% sek. 
Friman, H. 60 • 
Valleniin, O. 60'/, • 
Berglund, O. 6]9/ 10 • 
Hamilton, M. 627

/ 1I} 

Pettersson, A. 64 1
/ 10 • 

Nya föreningsrekord . 
Höjdhopp. 

b/9 Lagerberg, A. vid Drottningholm 1,10 me!. 
Föreg. rekord innehafves af R. Ahlin lIIed 1,62 » 

Längdhopp. 
29/

6 
Oltander, D. IdroUsparken 5,68 me!. 

föreg. rekord innehafves af samma man med 5,~1 , 

Collin, E. 
Föreg. rekord 

Trestegshopp. 

Idrottsparken 
innehafves af R. Ahlin. 

Spjutkastning. 
17/

8 
Djurberg, N. Id rottsparken 68,94 me!. 

Föreg. rekord innehafvesafJ . ltmdegren med 66,01 

DiskuskastIl ing. 
~!/6 Djurberg N. Idrollsparken 53 ,65 me!. 
Föreg. rekord in nehafvesaf J. Lundegren lJled 51,10 , 

Simnillg d 100 och 1,000 meter. 
21_28/. Kumfeldt, T. å resp. 1, \84/5 och 19,11 111m. 

Täftingar under oktober mAnad. Den 
17 oktober jetonskjutning. 

Den 24 oktober andra täflingsserien om . Isaac 
Löfmans minne • . 

Den 24 Oklober: Oriellteringslöpnillg till fots . 
Vidare genom anslag i P. Langborgs fönste r Birger
jarlsgatan 5. 

Den 31 ok tober enskild fältskjutning anordnad al 
Stockholms skytlcförbund. 

--
(Insändl). 

Öppen fråga till dem det vederbör . 
Under föregående år har det inom S. A. F. varit 

praxis, alt innehafvare af mauserhylsor haft förmånen 
att mot hylsorna åsatt pris få lämna dessa till för
enin gen eller dess skjutinstruktör, ett arrangement som 
gifvelvis varit till skyttarnes båtnad. l år har denna 
förmån borttagits. Hvarför? Kan icke en återgång 
till det förra, bättre fö rhållandet åstadkommas? Un
dertecknad inbillar sig alt det vore något att taga un-
der öfvervägande. Aktiv amatör. 

i 

I 
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S .. ,A. f:s täflingar om specialistprisen i 
allman Idrott. I den uppgift, som i medlems
bladets n:r 9 meddelades angäende pristagarne i dessa 
läflingar och af dem vunna resultat, har insmugit sig 
ett fel. J. A. LundegreIls resttIlat i diskuskastfling 
skall niimligCll vara 49,56 me/er i stället för uppgifna 
40,56 meter. Red. 

PROGRAM 
vid 

Stockholms Amatörförenings Klubbafton 
MED DAMER 

lördagen den 16 Oktober 1909 precis kl. 8 e. m. 

INVIGNING AF FÖRENINGENS KLUBB
LOKAL, LÄSTMAKAREGATAN 18111 

Kl. 8. FEST POLONAlS 
INVIG NINGSTA L 
PRISUTDELNINO 

Kl. 9,30. MUSIK 
SANO 
TRO LLKONSTER M. M. 

Kl. 10. SUPE 
KAFFE AVEC 

CABARET 
Inga Berentz, Th. Allum, Carl Barcklind, 

Oscar Bergström, O. Ad. Lund, Aug. Svensson, 
Th. Wickbom III. fl. 

Kl. 12-2 BOSTON 
VID PIANOT P INET 

PR I S ER. 
Trots att vid den stora Cabareten flera af teaterns 

mest framstående artister medverka är priset ell för 
allt så lågt som 

Kr_ 4 för dam 
Kr. 6 för herre 

med Bål, Supe med Vin, Kaffe avec intill kl. 12. 

Endast föreningens medlemmar Illed damer äga tillträde. 

FESTKOMMITTERADE. 
Axel Hultman Oscar Grunden 
Carl Barcklind Adriall Dahl 

Carl Salldberg. 

Anteckningslistorna finnas tillgängliga å 
KLU BBLOKALEN. 

Rikstel. 6259, AlJm. 259 
lNTENDENTEN. 

Rikstel. 8075, All m. 781. 

KLÄDSEL: Förmiddagsdrägt. 

ytterligare prof för idrottsmärket ha af
lagts af följande S. A. F:are: 

UingdllOpp. 
Santesson, F. 
Wideman, Sigurd 

Diskuskastning. 
Wideman, Sigurd 
Pettersson, A. 

4,79 
4,~1 

44,Jt 
41,<10 

Löpning 100 meter. 

lll. 

• 

m. 
• 

Wideman, Sigurd 12% s. 

Föreningens villkorsmedaljer. 
Löpning å 100 me/er. 

Brollsmedalj. 
forsberg, H. 13 sek. 
Wideman, S. 12% • 

Velodpeddkning d 20,000 meter 
å sträckan Spånga -Almarestäket-Spånga. 

I. I-Iagström, E. 50 min. 45 sek. 
II. Malmqvist, O. 5 1 ) 

III. Eriksson, Gid. 53 ) 
IV. Ohlson, Elis 
V. Boström, E. (anmäld men ej startat.) 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möb/er~ 

ENGELSKA MAGASINET 

Rikslelefon 
44 00 

DROTTNINGGflTflN 31 ~~~ 

Allm.lelefon 
20 & 120 

Välskjutande gevär 
för säväl jagt so m mälskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
fil! moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
MOSfl ASKOR och ARM BÅGS· 
SKY DD m. m. 

H.-6. SKYTTEfÖRENIN6HRNES UHrENHffHR 
Br,.ggaregatan 9 



Lawn-Tennis - Fotbol1 
Cricket - Golf - Hockey 

Artiklar för 

Gymnastik - Fäktning 
Allmän idrott - Beklädnader 
för Idrottsmän . Hängmattor 
Fyrverkeri - Kulörta lyktor 

Allt i största sortering hos 

Per Langborg, Birger Jarlsg. 5. 
Katalog på begäran. 

5pedolaffö r i 

5KODOn 

of 0110 slog, sövöl 
enkla som El eganta . 

OBS. ! Solida & p rak tisk a 

marsch o. 5parlskaoon 

RESIDENT 

bästa l5-öres 

Cigarr. 

HALLBERG 
If. M . /(onungens hofjuvelerare 

Drottninggatan 6 hörnet al fredsgatan Stockholm 

FILIALER I Göteborg. Malmö. Uppsala, Eskilstuna, 
Jönköping, Sundsvall och Karlskrona. 

Stort lager af täflingspriser. 
föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatl. 

Tag ALLTID Edra 

KLlCHEER 
frå n 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

Hamngata n 18 
( 5v •••• 1e ... . h ... . ) 

Använd endast ___ .... 

Allnt. tel. 8715 
Rikste1ef. 8115 

KOCKUMS rHNSHR-EMHlJERHOE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af l:ma 
stålplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare och Bo
sättningsaffärer. 

Gynna svensR indllstri I 

M a us e r- a mm u n il i on: 
Patroner, Hylsor, Kulor" 

Tändhattar. 
Omladdningar verkställas. 

Nordiska M e/allbolaget 
Väs/er As. 

L.everanlllr ar MaUlor-ammunltlon 
till syonska arm'n. 

GY/1na SVenSR indllstril 

Stockholms N:o 11. 

Amatörförenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatörförenings organ för Idrott och Skytte 

4:e årg. November 1909. 

Å,.r.: STOCKHOL.MS AMATÖRFÖRENING. II ANNO NSPRIS: Utkommer mad 12 nummor 

om året och utde la. gratis Iii! 

föreningen. medlemmar. 

Redaklör: A. HAMNQVIST . 
ANSVARIG IJTGIFVARE och EXPEDITÖR , S. SVENSON. 10 öre pr mm. spallhöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

Meriginatannons 6 kr. 

R.daktio .... k.-.to,.,...: J. PAUl..US PAL.M. 
T.,.loft.,: R .... kld .... ' AJfm.l80e •. Ut.'", ..... , AJlm. Kh. 339. 

RIOd.ktio ••• , ad, ... : No,ttull,ptu 3ll, S:odholrn 

MED DEL AN DEN FRÅN STYRELSEN. 
Ny a medlemmar. 

Aktil'a: 

Kassör J. O. Blomqvisl, Lidingö Villastad. 
Ba!1kljensteman J. O. Claeson, Mästersarnuelsg. Il. 

• A. G. Oerdes, Skånebanken. 
Journalist Torsten Gullberg, Kungsholmstorg 6. 
PoliSkommissarie O. f. Holmgren, Kammakareg. 36 
Herr M. N. Hallman, Skeppsbron 24. 
Officersvolonfär Erik F. Lagercrantz, Karlavägen 28. 
Ingeniör C. G. V. Malm, Norrtullsg. 26 2. 

Studerande Jean Medberger, Lutternsg. 3t . 

, filip Mossberg, Österlllalmsg. 28. 
Kontorschef Max Nygren, Odeng. 35·. 
Löjtnant N. K. H. Reichcnberg, Braheg. 30. 
Underlöjlnant Nils Roseublad, 1(ommendörsg. 29. 
Grossl~a!1dlare Walter Salmson, Rörstrandsg. 56. 
Afdelnmgschef N. R. Sundsledt, S:I Eriksg. 27 A. 
Bokh~lIare B. E. Törnqvist, Tjarhofsg. 20 A!. 
Ingcmör Frans Waldenström, Nybrog. 34. 
Kontorist S. Weslien. Mäslersamuelsg. 22. 
Banktjensleman C. S. Wideman, 5:1 Paulsg. 28 A. 

Passh'a: 

Skådespelare E. O. W. Brunman, Renstjernsg. 16. 
G~osshandlare S. M. Herlin , Alkislall pr Stocksund. 
Dtreklö~ A. Hellberg, Hotel Anglais. 
f. ~. disponent H. A. Reichenberg, Braheg. 30. 
Arllst Waldemar Nyström, Valhallavägen 93 . 
Jä~nvägstjensteman, Gustaf Pegclow, Thuleg. 21. 
DIrektör C. S. Svensson, Blanch C.1fe. 
Poliskommissarie J. C. G. Westdahl, Mästersa-

muelsg. 59. 
Grosshandlare A. Willander, Strandvägen 31. 

DRICK! ___ _ 

SKYTTE. 
Täflingar under November månad. 

D. 14:de. Enskild fältskjutning. (Täflillg om Stock
holm - Saltsjöbadenpokalen) 

D. /4:d:. Täf~ing om Valldriflgshomel af /908. 
Denna täfhng förslgg~r gemens..1mt med tärlingen om 
Stockholm - Saltsjöbadenpokalen. 

p. ,2/,·sla. Täfling för anslagsberattigade, insats
skJutnlng~r, sista omgången i taningen Ont . Isaoe Löf
malis MInIIe. , samt sista omgången i täflingen om 
. A. Sljemes hederspris •. 

Under de af Stockholms skytterörbu nd anordnade 
fältskjutningarna hafva 28 skyttar uppfyllt fordringarna 
för läfli ng om förb undets nyinstiftade fältskyttemedalj. 
Bland de 28 äro följande tre amatörer, Gideon Erics
son, f. fagrell och H. Frilllan. 

Täflingen om Stockholm - Saltsjöba
denpokalen, som detta år anordnas Hf S. A. F., 
äger rum söndagen den 14:de November ~ f-Iammarby 
ägor. 5amli~g kl. 10 f. m. å slora landsvägen till 
söd ra ~egrarnt~gsplatsen (vid ?fvägen till Katarina skyl
teförel11ngs skj utbana) . Samhdigt med fäHskjutningen 
å gevä r anordnas äfven sådan med en hands repeter
vapen. 

Ammunition: För fältskjutningen med gevär 30 
~Ironer! för fältskjutningen med enhandsvapen 25 
~llo, hVllka medföras af skyttarna. Samtidigt med täf
hngen om Stockholm - Saltsjöbaden pokalen och 
gemensamt med denna äger den argörande täflingen 
om :t VOlldrillgshornel af 1908. rum. 

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
========== Af finsmakare erkä.nd bä.sta ========== 
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Då Stockholms Amalörförening i täflillg med Salt
sjöbadens skylleförening redan tvenne gånger kunnat 
eröfra Stockholm - Sallsjöbadenpokalen och såled~s 
genom all segra arven denna gäng ~lir ~gare fö.~ allM 
af detta vandringspris, uppmanas forenlllgens faltskyI
lar att mangrant möla vid läflingen. 

Hfhållna täflingar t xkjutning inom föreningen. 
Söndagen den 26 sept. Vid den i samband med Slock

holms skytleförbunds fältskjutning af föreningen anord
nad insatsskjutningen blef resultatet: 

l:a pris Gid . Ericsson. 
2:a ) R. Örtegren. 
3:e J. E. Ekman. 
4:e .. L l agerlöf. 
5:e :o T. af Klercker. 

Vid täftan de olika föreningarnas grupper emellan 
uppnäddes samma dag följande resultat: _ 

1. Stockholms skarpskytteförening 262 poang 

Å 

2. Södermalm - Li ljeholmens skf. 236 » 
3 . Cenlralskytleföreningen 220, 
4. Östermalm s skf. 199 ' 
5, Sfockholrns Amaförjörening 192 ) 
6. Svea lifgardes und.-off. skf. 189» 
7. Kungsholms skf. 182 » 

8, Katarina skf, 177 » 
9, Göta lifgardes und .-off. skf. 163 

10: Skolungdomens skf. 159 » 
11. Lifgardd till häst skf. 144 » 

Söndagen den 17 oktober vid Kaknäs. 
Je/anskjutnillg d gevär odl revolver. 

gevär: 

Silfver: Harry Friman för 51 poäng 
Brons: R. Andre • 48 • 

G . Langborg • 46 • 
J. Persson • 46 • 
N. O. Gustafsson • 45 • 
C. Björnbom 45 • 
A. Krusenstjerna • 43 • 
Gid. Ericsson • 43 • 
Ernst Olsson 42 • 
1-1. Lundberg • 41 1

/ 2 • 
E. Hessler • 41 • 

Å revolver: 
Brons: G. C. Boivie ) 40 cm. 
Samma dag försiggick andra skjutningen om A. 

Sljämes hederspris hvarvid följande resultat uppnåddes 
E, Reulerskiöld 93 poäng 
E. Hellsten 92» 
H. fri man 90, 
R. Andre 85 ' 
B. U lliesköld 82 
f, fag rell 66, 

Svea Svenson 
JUVELERARE == 

E. Hessler 66 , 
A. Hessler 64 » 
Ernst Olsson 61 1/':l' 

Kvarstående til! den sista och afgörande täflingen 
om della pris äro: 

B. Lilliesköld med 186 poäng 
H, Friman , 180 » 
E. Hellsten 177 
E. Reuterskiöld » 174 1/ 2 » 

F. Fagrell , 161 ~ 
A. Hessler » 158 • 
E. Hessler ) 153 ~ 
Ernst Olsson 1351/ 2 » 

Söndagen den 24 oktober vid Kaknäs. 
Andra omgången om , /saae Lö/mans millne • . 

1, W. Carlberg 424 poäng, 
2. R. Löfman 422 ~ 
3. E. C.1.rlberg 421 , 
4, E. Boström 406 » 

5. O, Boivie 403 • 

Den inbördes ställningen mellan de 0111 delta pris 
tiiflande är efter andra omgången som följer: 

l. W. Carlberg 851 poäng. 
2. E. Carl berg 832 ~ 
3. R. Löfman 797 • 
4. E, Boström 778 » 
5. O. Boivie 752 ~ 

Vid förbundets fältskjutning 
ddn 31 okt. uppnådde de olika föreningarnas grupper 
följande resultat: 

I, Södermalm·Uljeholmens skf. 280 poäng 
2. Stockholms Amatörjörellillg 264 » 
3, Skolungdomens skf, 264 ) 
4. Stockholms Centralskytteförening 260 
5. Svea Iifgardes und.·off, skf. 256 » 
6. Kungsholmens skf. 254 » 
7, Göta lifgardes und.-off. skf. 254 ) 
8. Stockholms friv, skarpskf. 239 ) 
9, Katarina skf. 232 » 

10. Lifgardets till häst skf. 227 ) 
II. Svea art.· reg idrottsförening. 214 ) 
12. Östermalms skf. 209 » 

13. Svea ingeniörkår skf. 192 
En jämförelse af stä\lningen föreni ngarna emellan 

efter senaste fältskjutningen visar följande resultat: 
l. Södermalm - Uljeholmens skf. med sammanlagda 

platssiffran 1 Q 
2 , Sthlms skarpskf. med sammanlagda platssiffran 25 
3. OstenmIms skf. d:o 32 
4, Stockholms Centralskf. d:o 32 
5. Svea lirg. und.-off. skf, d:o 33 

N
YASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm, Tel. 15228 
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6. Kungsholmens skf. d:o 35 
7. Skolungdomens skf. d:o 36 
8. Stockholms Amatörförening d:o 44 
9. Göta lifg. und,-off, skf. d:o 45 

10. Katadna skf. d:o 48 
l I. Svea art.-reg. idrottsförening d:o 56 
12. Svea ing,-kårs skf. d:o 56 
13. Lifgardets till häst skf d.o 65 

Old 8toGkholmx 8kylleförbundx fältxkjutning 
den 31 okt. t'röfrades pris af räljande S. A. r~':are, 

Klass fil: 

20:e pris F, FagrelJ 60 poäng 
21:a • E, Reuterskiöld 58 • 
37:e • E. Hessler 54 • 
39:e • H. Friman 54 • 

Klass 11: 
3:dje pris N. G. Gustafsson 52 poäng. 

Vid den af S, A F. i samband med skylteförbun
dets fältskjutning anordnade illsatskjubtillgen blefvo 
följande pristagare: 

l:a pris L Lagerlöf 
2:a ) J. E. Ekman 
3:e • R. Örtegren 
4:e E. I-Iess!er 

64 poäng 
SS • 
58 
54 • 

Riktprickens beteckning på måltaflorna, 
Inom de frivilliga skytteföreningarna har på anmodan 
af K. M:t under innevarande år en allmän omröst
ning ägt rum om riktprickens beteckning för [) eller 
51, Den till besvarande framställda frågan lydde: 

~ Ar den i årets skjutprogram försöksvis tillämpade 
förändringen från 5 till 6 i den särskild! värdesättningen 
af riktpricken, som förekommer vid de frivilliga skytte
föreningarna, men icke har någon motsvarighet vid
armen, af den betydelse för det frivilliga skytieväsen
det, att densamma äfven för framtiden bör bibehållas, 
oaktadt den frivilliga skytterörelsen därigenom kom· 
mer alt i detta afseende skilja sig från armctl? ~ 

Omröstningen har utfallit sålunda, al! af de 26 
stora skytleförbunden, hvari det frivilliga skylteväsendet 
är indeladt, ha 19 röstat nej, 6 ja och ell ställt sig 
neutralt, Af de 2,305 skytteföreningarna ha 612 röstat 
nej och 649 ja, alltså ibland dem en en majoritet rör 
riktprickens beteckning med 6 af 337 röster, 

Vi hafva sålunda grundade förhoppningar all det
frlln markeringssynpunkt sedt ~ oting, som nämnes 
6 :an, kommer att försvinna i en snar framtid. 

IDROTT. 
Orienteringslöpning till fots, den näst sista 

för året, afhölls Söndagen d . 24:de oktober och hade 
lyckats samla ett fält af 12 deltagare, något ganska 

-
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ovanligt, kanske rent af enastående, för S. A, F:s löp
ningar. Samling skedde kl. 9,15 f. m. vid Centra!· 
stationen derifrån färden ställdes till Södertörns Villastad 
med ankomst dit omkring 10,30 f. 111. Starten var 
förlagd till omedelbar närhet af jernvägsstationen, och 
gick banan darifrån rakt sädenli äfver bron äfver sjön 
Mageiugnen, i trakten öster Ägestasjön, derifrån de 
täflande hade alt söder om MageIugnen terrängledes 
laga sig fram i sydost till kontrollstationen, som var 
förlagd till jernvägsöfvergången ca 200 mtr sydost 
Länna gård, Härifrån gick banan - alljäml söder om 
Mageiugnen - ves!eru! til! startpunkten der mlllet äfven 
var förlagd!. Terrängen var delvis svårframkomlig då 
största delen af banan gick öfver tätt skogbevuxen, 
oländig skogsmark. Förste man underlöjtnant Nils 
Rosenblad startade kl. 10,45 f. m. och sändes öfriga 
deltagare en och en i den ordning lotten bestämd t i 
väg med ell tidsmellanrum af tre minuter. Siste man 
Harry Friman startade sålunda kl. 11,18 f. m. Till kon
trollstationen vid Länna inkom kl. 11,25 den först 
startade, kl. 11,28 följd af löjtnant S Westerling, hvil
ken startat som sjelte man kl. II, och som s1llunda pres
terat en briljant löpning öfver banans försla hälft. 
Medan de täflande arbetade sig fram genom skog och 
mark, roade man sig vid målet med at! ställa . tips ) 
för de löpande samt beräkna förmodad ankomsttid 
till mlllet för förste man. Utgången af täflingen visade, 
alt man ställt diagnosen rält med afst'ende å segrarens 
namn medan denne äter med hela fem lon minuter 
rörkortade den för vinnaren beriiku:Ide tiden, Täf
lingen hade väckt en viss uppmärksamhet inom stations
samhälle!. En del ungdom hade samlats vid miilet och 
afvaktade där med tydligt intresse de täflandes inlopp. 

Till slut begåfvo sig ell par ynglingar pr cycel framåt 
vägen för al! speja efter våra löpare, och länge dröjde 
det ej förr än de voro tillbaka med rapport . nu kom* 
mer det en,' och denne syntes strax derefter med 
god farl närma sig måldolllmaren, som hastig! förfogat 
sig tillmållinien. Hvem är det!? Löjtnant Westerling!? 
Så var det äfven, och med en fart som gällde det 
400 meter passerar denne kl. 12,15 e, 111. målet icke 
vidare salonsfähig i anseende till benen men i först· 
klassig kondition i öfrigt. Han lydönskas till sin 
uhnärkta löpning och begifver sig direkt till stations· 
pumpen der en större tvagningsprocess tager sin bör
ja n och hinner afslutas innan andre man kotlllner in. 

Hvem skulle väl denne blifva? Man hade åtskilliga 
namn ah välja på då det bland de täflande funnos 
flera som i S. A. F:s föregIlende orienteringslöpningar 
dokumenterat sig som dugliga löpare med god orien
teringsförm~ga. föreningens ordförande och under· 
löjtnant A Gyllenkrook, hvilka startat som respektive 
fjärde och tredje man syntes vara favoriter, ehuru den 
förre led af något muskulaturmanquement i den ena 
af sina fortkomstledamöter. Det blef emellertid en 

ERICSSON & KJELLSTRÖMS 
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»nevus homo. inom föreningen underlöjtnanl Rosen
blad, som såsom andre man skar mållinien kl. l ~,32 
e. m. i utmärkt kondition efter en d uglig löpning. 
Del var hans första läfling inom S. A. F. Nu kom
met underlöjtnant Gyllenkrook makligt in promenerande 
mol målet {rln hell annal håll än del hvarifrån han 
väntades. Han hade på g rund af föregående sjukdom 
funnit tAdligast utgå ur liflingen. K1.12,48 inkommer 
kapten S. Rålamb och två minuter senare herr G . 
Hallrnan, som slartat tre minuter senare än si n när
maste förelöpare och sålunda slår dennes lid med en 
minut. Så synas på lång i håll ett par blåa byxor 
rusa fram mot mål platsen. l dessa befinner sig Harry 
Friman, som eHeT att kl. 12,55 harva passerat målet 
slår alla föregåcde. tider utom löjtnant Westerlings, 
och SOlll såhmcla hittills pincerat sig som tvåa i löp
ningen , hvilken plats heller ingen af de återstående 
förmår berö(va h onOI1l . KI.I,42 inkommer siste man, 
som tagit löpnin gen SOIU en angenäm träning för kom
mande strider och derför icke gjort sig någon bråd
ska. Löpningen gynnades af lämpligt väder om man 
undantager de sista minuterna under hvilka regnet 
började falla. Banan torde fåge lvägen hafva varit dryga 
12 kilometer. Kl. 2,52 anträddes återfärden efter en 
för såväl de i täflingen deltagande som för funklio
närena angenäm och uppfriskande friluflsdag. 

Fullständigt tåflingsprotokolJ meddelas härefter. 
Old boy. 
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Trän ingsöfningar. Lördagen den 6:e denna 
månad taga föreningens iräningsörningar i alimän 
tdrott sin början rör all sedan under vintern och 
våren ega rum den första och tredje lördagen hvarje 
månad. T id 8 -l O e. III. Början göres med höjd
språng med OItsafs, stående höjdhopp och ståellde lällgd
hopp. Lokal föreningens tennisbana Lästmakaregatan 
18. Genom styrelsens försorg torde konllua at! an
skaffas lokal lämplig för träning i örriga grenar af 
allmän idrott. Meddelande härom skall på lämpligt 
Slit komma föreningens medlemmar tillhanda. 

Albert Björkman. 
En af Stockholms skytleförbunds märkesmii1~ Ilar 

med direktören Albert Björkman gått ur liden. Efter 
ell långvarigt lidande afled Stockho lms Frivilliga 
SkarpskyttefOrenings ordförande d. 14 :de Oktobe r i en 
ålder af 58 år. 

Med Albert Björkman förlorade det frivilliga sky tle
väsendet en af silla mest hängifna kampar. Redan 
från börj:l.Il af 1890-talet medlem af den sammanslut· 
ning af skyttar hvars ordförande han en gång skulle 
b lifva, deltog han med kraH och energi i Skarpskytte· 
fö reni ngens arbete, och syntes hans namn under en 
följd af är ofta bland t..l~ II1 , ~U!ll nåmndes skjutbanornas 
främste. Vi erinra oss honom särskildt frän rih
skylletärJingen 1897. 

Björk mans energi och fÖr m~f.13. af iniliatif förde 
ho nom SIlart fram bland de ledande inom den skytte
fö rening där han aktift verkade. Chef för Skarpskytte
föreningens 5:le kompa ni - till hvars rekrytering han 
SOI1l inge n annan bidrog - blef han, då föreningens ord
förande major Trana år 1900 nfgick från ordförande
skapet, enhälligt kallad till dennes efterträdare och 
verkade såsom dda n så länge hans krafter det li11äto 
pl ell säll SO!11 inom föreningen länge skall i tack-
5..1mt minne bevaras och sent glömma". 

Af S. A. F. var Björkman passiv medlem sedan 
1906. De af v3r förening, som kommit i beröring 
med honom, minnas honom duglig, energisk och orädd 
med ell vänsällt sinne bakolll ett yttre, som kunde synas 
kärn och sirl1ft men som dolde ett rör vänskapen öppet 
och mollagligt sinne. 

Vid Björkmans begrafning, som egde rum onsdagen 
d. 20:de oktober, sänktes S. A. F:s fana ärver hans 
stoft, bringande honom föreningens sista helsning och 
dess tack för vaket, målmedvetet och framgångsrikt 
arbete i det frivilliga skylteväSendels tjänst. 

Red. 

-

-

Amatörföreningens 
Utskänkningsrättigheter 

Som bekant beslöto Stockholms stadsfullmäktige vid 
sitt senaste sammanträde att bifalla den af Stockholms 
Amatörförening gjorda framstii llningen om erhållande 
af utskänkningsrälligheter. Föreningens anhållan hade 
dock rönt ett ganska starkt motstånd från fullmäktiges 
nyklerhetsgrupp och socialistiska fraktion , hvilka funnit 
alltf.ör stor .risk i en åtgärd :lll bevilja utskänknings
rätllgheter tdl eil skytte- och idrottsförening bestäende 
af c:a 800 unga män och ynglingar. Ärendet hade 
af denna anledning en gång återre mitterats från full 
mäktige till dess beredningsutskott, och faran af ell 
afsla~ 11 röreningens anhållan var, på gru nd af full-
1l.läkllge .. meddelade, om föreningen vilseledande upp. 
gIfter, for handen. Styrelsen beslöt då all genom si n 
ord förande. i . skrifvelse till stadsfullmä ktige bered nings
l1~Skott b«:rJktlga de rörande föreningen oriktiga upp
gIfter, hVIlka meddelats fullmäktige samt utförligt moti
vera föreningens anhållan. På gr und af här anförda 
rörhålland('n sam t med anledning af i en härstäd('s 
utkommande daglig tidning synliga, lindrigt sanna, re
ferat angående denna styrelsens skrifvelse, meddelas 
S. A. F:s medlemmar på annat ställe i medlemsbladet 
lIlnehållet af densamma. Vi vilja därjell1te p<l det 
bestämdate betona, all en af hufvudanledningarna till 
styrelsens sedan åratal närda hfliga önskan alt kunna 
disponera öh'er egen lokal för sammanträden och före
nillgssamkväm var en lika liflig önskan alt kunna fri
göra _föreningen från t"änget af all för dylika dess 
angelagenheler \'ara beroende af nagon :af hu fvudstn
dens restauranter med åtföljande förpliktelser at! fästa 
afseende vid innehafvarens förviirfskraf. Ultalade far_ 
hågor, alt spritkonsumtionen inom S. A. f. skulle 
komma att tilltaga derför alt föreningen meddelns 111-
skiinkningsriitligheter, och alt spritförtäri ngen 1110111 före
lI.ingens lokale.r tagits starkt med i räkningen vid upp
rältand(' af utglf1s·och inkOl11stsstat för rörcningslokalen, 
kunna endast hafva sin grund i bristande kännedom 
om den inom S. A. F. rådande andan eller bristande 
vilja alt göra densamma riiltvisa. Vi äro liflig t ö fver
tygade derolll, att hvarje före nin gsmedlem med rält 
uppfaltning af sina förplikidser 1110t sin förening vill 
och skall noga vaka deröh"er, alt det anseende S. A. F. 
förvärfvat sig som en skytte- och idrottsorga nisation 
me:d stark känsla af siU ansvar och ett lifligt med
vetande om sina förpliktelser utM, icke förverkas, 
skall vara styrelsen behjälplig aU städse vaka deröfver 
alt della anseende icke i nAgon mAn förringas seda,; 
S. Å. F. blifvit herre j eget hus. 

R.ed . 

Till 

Sthlms StadsfUllmäktiges Beredningsutskott 
Stockhotm 

Med anled ning däraf, all vår ansökan om erhål
landet .af Illskänkn"ngsräiti~heter bl irvii för yllerligarc 
ll!redl1lng äterrenlltlerad hll Stadsfullmäktiges bered
nlllgsutskott, få vi härmed vördsamt anföra f Oljande: 

Stockholms Amatörförening räknar sin ti ll varo sedan 
5. ~ 1890 och har bakom sig en snart tjugubig, och 
VI våga påstå det, gagnande verksamhet. 

F~reningen har länge känt behorvet af en egen 
samlll1~.loka l för afhållandet af dess styrelse - och 
kOITl IUlttesammanträden, för förvaring af dess inventarier 
sam t för anordnandel af billiga samkväm för dess 
Ill~dlemmar och för personer, intresserade för för
cllIngen och dess verksamhet. 

Vi. hafva d~ck ansett, alt kostnaderna för ell dylik 
~1ll1ll1gsloka l .Icke böra tagas af röreningen!> ordinane 
IIl ko:nster, hVllka efter vår åsikt odelade böra utgå rör 
!rämJandet af röreningen s verksamhet inom skyttet och 
Idrotten.. Fö.r all sålu nda utan utgifter för föreningen 
~omma l åtn jutande af den väl behöfJiga, egna sam
lmgslokalen .har före ningen från den I:a sistlidna Juli 
fö!"hyrt den 1 huset N:o 18 vid Lästmakaregatan h1lr
s tad~s belägna tennisbanan med tillhörande lokalt'f. 

Medel till bestr idande af härmed förenade utgWer 
har föreninge n tänkt sig kunna erhålla genom ut
hyrande af den ofvan näm nda tennisbanan, hvilken dock 
under vissa kvällar i månaden är reserverad för för
eningens egen del i och fö r sammanträden och sam
kväm. Det är för dessa sammanträden och samkväm 
som föreningen ingått med ansökan o m utskllnk nings
rältigheler. 

D:t h~r vid behandlingen af vår ansökni ng sagts, 
alt fo~enlt1gen ~ku lle bestå af cirka 800 unga män. 

Så ar emellertId ej förhållandet. Stockhohns Amatör
förening består till stor del af personer, välkända i och 
erkanda af samhället. Hvad deras ålder beträffar äro 
de allra flesta till mogen ålder komna män. Så liro 
30 sI. övfer 50 år, 161 st. 40 - 50 år, 215 st. 30 - 40 
~r , 238. st. 20 - 30 år och. endast 22 st. ynglingar 
under tjugu är: Detta enhgt medlemsförteckningen 
af den I Januari delta år, hvilken bifogas i föreningens 
årsbok. Fara n för ett missbruk till följd af för stor 
ungdom hos föreningsmedlemmarna eller brist på själf· 
kontroll torde således få anses fullständigt utesluten. 

Skulle fören ingens ansökning om erhå llande! af 
utskänkningsrättigheter icke bevil jas, bli r afsikten med 
förhyran?E' t af ofvanämda lokaler tyvärr icke uppnådd. 

FOrenmgens sam manträden och samkväm 111~ste då 
såsom under föregående år förläggas till dyrb.1Ta 
restauranter och kunna då af kostnadsskäl icke erhålla 
den tillslutning från medlemmarnas sida, som lir nöd· 

~ 
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vändig för bibeh~J1andet af medlemmarnas - och i 
synnerhet de äldres - intresse rör föreningen. 

Stockholms Amalörförenings namn och renomme 
inom skytte- och idrottsvärlden är en ytterligare borgen 
för <lH sträng kontroll kommer alt öfvas i våra lokaler 
och örver föreningslifve t därstädes. Föreningens verk
samhet har städse på ell synnerligen hedrande sät! 
låtit lala 0111 sig. S,l märkas de af förenin gen pil eget 
initiativ dels med statsunderstöd dels på föreningens 
bekostnad under 3 är anordnade 3 si. landstorms
befälskurser, de första i Sverige. Vidare var föreningen 
den försla i Sverige att sammanföra skytte och idrott 
sam! i anordnandet af fältmässiga öfningar och lär
li ngar. 

Särskild! har en stor del af föreningens medlemmar 
gjort sig förtjänt af sam hällets uppmärksamhet genom 
sitt medlemskap af Stockholms frivilliga skyddskår 
under storstrejken. Stockholms Amatörförening är 
ocks..~ jus! den förening, som lämpligast kan rekrytera 
en blifvande permanent skyddskllr, då den bland sina 
led räk nar ett stort antal äldre, duktiga idrottsmän och 
skyltar med tid att ställa sig till en dylik samhällsnyttig 
klirs förfogande. 

Af hvad här anförts, torde med all önskvärd tyd
lighet framgå, att Stockholms Ama!örförening väl skulle 
konuna alt motsvara det förtroende, som vi begära i 
och med vår ansökan om erhållande! af utskänkni ngs
rättigheter fö r våra klubblokaler. 

Vi anhålla, med slöd af det sagda, vördsamt om 
bifall till denna vår ansökan. 

Stockholm den 30 Sept. 1909 

Å Stockholms Imatörförenings 'ägnar 
Stig Rålamb 

S. A. F:s Klubbafton med Damer 

I enlighet med af festkomi!erade uppgjord! program, 
egde föreningens 2:a ordinarie ~ K!ubbafton l för året 
rum den 16:de Oktober i v~ra nyförvärfvade lokaler, 
hvilka samtidigt af föreningen officie!t togos i besitt
ning. Styrelsen hade på kommitterades förslag beslutat, 
att denna gång gifva Mven damer tillträde till vår fcst. 

En och annan ansåg väl experimentet vågadt men 
den utgång det hela fick, synes oss utgöra en kraftig 
maning till vederbörande alt fortsätta på den nu in· 
slagna vägen och att aldrig härefter låta de! kvinliga 
elementet saknas vid våra föreningsfe3le r, hvilka icke 
kunna annat än vinna på ett dylikt arrangemenl. 

Då vi en timme före festens början infunno oss i 
festlo kalen, möttes vi af en angenäm öfveraskning. 

Tack vare massor af gröna guirlander, spända kors 
och tvärs under tennishallens mäktiga glaskupo!, en 
vacker flaggdekoralion anbragt å den ena fondväggen, 
med tillhjälp af ell stor! antal orientaliska mallor 
hängande ned från åskådarläktarn och lIled l KelimS l 
anbragta framför dörröppningarna hade , Mamma . 
och hennes dugliga, intresserade medhjälpare vår vän 
Martin Norman förslått all åt lokalen gifva en synner
ligen festlig och angenäm prägel, en åsigt som helt 
säkert delades af alla de 170, som bevistade vår klubb
afton . Mas~or af ljus bidrago al! framka1!a en färg
verkan, som på det mest behagliga säll smekte öga 
och sinne. 

festen skulle programenligt 1:örja kl. 8 e. m. 

Vid denna tid hade tennishallen medelst ett för
hänge afdelats i tvenne häl fler. l den ena skul1e första 
delen af programet försiggå, i den andra skulle under 
tiden arrangeras för tillgodoseendet af de mera ma
teriella kraf, som för att tillfredss1ällas fordra sådan! 
som smörgåsbord, ~ helalJ), pilsner och varm Illat 
m. m. Vid halfniotiden hade publiken så talrikt in
funnit sig, all Hessler kunde ge tecken åt sin för 
tillfället sammanbragta orkester hvarpå programmets 
festpoJonais brusade genom salen. Omedelbart här
efter framträdde föreningens ordförande och bjöd i 
ett varmhjärtad! anförande S. A. F:s medlemmar alt 
taga sitt nya hem i besittning, och våra gäster att vara 
välkomna under vått tak. På. ett anslaende sält fram
hållande de särskilda omständigheter, SOIU för dagen 
bragt S. A. F:arne samman, betonade baron Rålamb 
den sammanhållande verkan, som borde blifva en följd 
af det egna hemmet och vården om detsamma, sam t 
uttalade sin förhoppning om fortsatt kraftig och 
sund utveckling under eget tak. Omedelbart här
efter följde prisutdelningen under hvilken minst 
ell hundratal pris, medaljer, pokaler och bägare 
emottogos af sina vinnare. För årets mästerskytt och 
årets idroltsmäslare herrar Bertil Lilliesköld och Harry 
Frimall hurrades liksolll ock efter prisutdelningens slut 
för samtliga pristagare, 

Nu blef det ånyo Hesslers och hans orkesters tur, 
och alla enades vi om den åsigten, att hofkapdiet var 
bara bosö mot vår egen utmärkta dam- och herr
orkester, hvars sifverflöjt vid Adrian Dahl accompagne
ment efter orkesternumren beredde oss en njutningsrik 
stund. 

Följde sA säng af vår egen S. O. Svensson, som, 
alltid trogen p~ sin post linder vära klubhaftnar, lJi!. 
städse låter oss njuta i fulla drag af hans granna 
stämma. I elt nu försvinner det förut omtalade för
hänget, och samtidigt med det vi hälsa våra bepröfvade 
vänner Oscar Bergström och Calle Barcklind välkomna, 
mötas våra. blickar af långa bord dignande under 
massor af ma! mol hvi!ka ordförandeu bjuder oss gå 
till anfall. Under den följande limmen gjordes äfven 
fruktansvärda inhllgg i de Avenska anrällningarna pä 
hvilka vi togo vara med den allra Slörsta omsorg. 

En och annan började supen med syd frukter och 
shltade med sill och potatis eller något dylikt mcn i 
della afseende lägges inom S. A. F. inga band p1l. den 
individuella friheten. Efter supen kaffe och avec och 
under kaffet och avecen storartadt framträdande af den 
berömde trolleri professorn Viking Cronholm, som på 
det mest eleganta sätt kom oss att tvifla på våra egna 
ögon. Hade han lefvat i den s. k. gamla, goda tiden 
hade den mannens öde säkerligen bl ifvit all stekas på 
halster el1er n1lgot annat lika hemtrefligl. Sedan han 
slutat trolla gjorde l ordensskalden , nagra maHa försök 
att afslöja hono111 men vi skänkte afslöjaren vårt 
omä1liga förakt och trodde allt fortfarade på trollkarlen . 

När man trollar så at! man får brännsår i händ
erna så! 

Programmet ullofvade nu Cabaret med uppträdande 
af de al !ra flesta våra qvinliga och manliga celebriteter 
p.~ området IUen festkommiltcn hade inte räknat med 
Ranft när den gjorde upp programmet för qvällen. 
Trista tidender ingingo! Inga Berentz, Th. Allum, 
Lund, Svensson, Wickbom , alla voro de ihjälrepeterade 
och m~ste gå hem och lägga sig i ställe! rör att g3 
på Amatörklubb men de som lefde med mycket mera 
lif voro Calle Barcklind, Oscar Bergström, S, O. och 
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Adrian Dahl. Tack vare dem och vår långväga från 
komna gäst för aftonen fru Svea Lindqvister gingo ell 
par småtimmar med en fart, som är egen för små
timmarna under S. A. F: s klubbaftnar. Och s..~ blef 
del boston! Visserligen inte ännu med Pinet vid 
pianot men ändå boston! Behöfva ni då veta mera?! 

Då leden på morgonqvisten började glesna, voro 
alla e.nse därom, at! aftonen varit glad, och glad hade 
den varit utan öfverdrifter så som det egnar och 
anstår S. A. F. 

Dagens tunga hade burits af . J\!amma , C11le B. 
och ' Pelle». Tack vare dem och deras oförtröttade 
nit kröntes vår klubbafton af fullständig framgång. 

Därför bringa vi dem och alla deras hjälptrupper 
ett tack för vår klubbafton den 16 Oktober 1909. 

(lnsänd1) 

8toGkholms Hmatörlörenings stalsprislkjutning. 
I n:r 10 af S. A. F:s medlemsblad tillåter sig det 

kända märket A. H. alt tämligen omild! kritisera allord_ 
ningarne vid Föreningens statsprisskjutning den 10 
sistlidne okto1}er. 

Då ju denna kritik närmast drabbar mig såsom skjut
chef, har j.1.g härigenom ansett mig manad att i kort
het bemöta densamma, helst som A. H:s anmärkningar 
i al1mänhet äro obefogade och öfverdrifna. 

Hvarför ondgör sig A. H. till en början däröfver 
all Föreningens tält icke var uppsalt, då A. H. sam~ 
tidigt 1illägger, alt ledningen torde själ f haft största 
obchaee1 ilf denna I!rak11~tl'nhet? Jag ber få IIpplYS3, 
alt på grund af föregående års erfarenheter det befun
nits både opraktiskt och onödigt at! uppslå tältet såvida 
de! ej regnade. Tältet var också medtaget IiII skjut
banan för at! användas vid eventuelt behof (d v. s. 
om det skulle börja regna) men mig veterligt var det 
uppehål1sväder så länge skjutningarna pågingo. 

Au utfärdade bestämmelser angående anmälnings
tiden i ett fall öfverskredos är sant - men jag undrar 
om man med fog kan klandra ett sådant tillvägagående. 
Inom Stockholms skylteförhund har det äfven händt, 
alt skyttar fått anmäla sig efter anmälningstidens utgång. 
net vore nog ej så välbetänkt alt afvisa en skytt, som 
råkat komlna något för sent och låta honom bege sig 
hem igen den långa vägen till staden med oförrättadt 
ärende. Skulle A. H. kalla detta tillmötesgående? 

A. H. påslår vidare att dubleltkort saknats. Jag 
vore tacksam få veta, för hvilka dylika kort saknats 
ty ledningen vet åtminstone säkert, all vid fäflingen~ 
slut icke ell enda dubleltkort saknades. 

. A. H. säger till sist at! 400 meters täflingen, krigs
stigen och l :sta klass-skyttarnes tärling , letlo af oprak
t~ska anordn~l1garl ·, men anger icke, hvari dessaoprak
hska anordnlllgar bestodo. Jag har sålunda litet svårt 
all bemöta della hans utfall. Möjligen åsyftar A. H. 
här, att telefonen strejkade vid 400 meters täflingen 
äfvensom at! under krigsstigen skyttarne vid et! par 
tillfällen sköto på hvarand ras figurer, men dessa för
hållanden torde väl ej kunna läggas ledningen till last. 

Att 200 meters täflingen led af vissa bristfälligheter 
medgifves. Della var dock hufvudsakligen beroende 
därpl al! samtliga l :sta klass skyttar anlände samtidigt 
eller vid Il tiden. 

*) kursiveringen gjord af undertecknad. 

Jag vill emellertid begagna tllffällel påpeka, att det 
kan vara svårt nog aH för så många skyttar anordna 
9 täflingar som skola pågå samtidigt mot blott en vall 
med endast tolr tafJor och en enda telefon. Att under 
sådana förhll.l1anden en del mindre väsentliga brist
rä1!igheter kunna uppstå, torde vara sä god! som ound
vikligt men därfö r ocksä ursäktligt. Det är att hop
pas, at! äfven dylika mindre väsentliga olägenheter 
skola kunna afhjälpas i den mån, som Föreningens 
resurser ökas, och vii! jag tro att äfven A. H. inser, 
all skyiteledllingen vid tällingars anordnande också 
måste ta' hänsyn till Föreningens resurser. 

Stockholm i november ! 909 
Sven SvenSOIl 

Skjutchef inom S. A. F. 
Ledare af 1909 In; siatsprisskjutnIng. 

Diverse. 
Som flera af S. A. f:s medlemmar under instun

dande vinter önskat spela bandy, torde hugade spe
lare insända sina adresser till någon af undertecknade, 
för alt framdeles i november sammanträda å Före
ningens lokaler i och för bildande! af en sektion fÖl" 
bandy. 

Harald Forsberg, 
Ttgnerlulldm 12. 

Jolw Ahlinder, 
19 Norrlandsgatan. 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 

Rikslalafon 
44 00 

DROTTN/NGGfl TflN 31 ~~~~ 

Alim,lalalon 
20 & 120 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som mälskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
til! moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, THER
MOS FLASKOR och ARA1BÄOS
SKYDD m, m. 

H.-B. 8HYTTEfORENIN6HRNE8 UHPENHffHR 
Bryggaregatan 9 



Lawn.Tennis • Fotboll 
Cricket· Gol f. Hockey 

Artiklar för 
Gy mnasti k . Fäktni ng 
A llmän idrott · Bekl ädnader 
för I drottsmän. Hängmattor 
Fyr verker i - Ku lö r ta lyktor 

Allt i största sortering hos 

Per L angborg. Birger Jarlsg. 5. 
Katatog på begäran . 

5pecialafför i 

5 k oDo n 

af alla slag, s6völ 

en~la som Eleganta. 

OB5.! 5 0naa & praktiska 

marsch o. 5portsRo<~on 

P RE SI DE N T 

bästa 15 -öres 

Cigarr. 

HALLBERG 
H. M : ' Konungens hofjuve/erare 

Drottninggatan 6 hörntl al fredsgatao Stockholm 

FILIALER I (iGteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, 
Jönköping, Sundsvall ocll Karlskrona. 

S t o rt lager af tiiflingspriser. 
föreningar och Sällskaper erhålla stor rabatt. 

Tag ALLTID Edra 

KLlCHEER 
från 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

Hamngatan 18 
(Sveasalen. h ... . ) 

Använd endast ___ _ 

Allm. tel. 87 75 

Rikste lef. 8775 

KOCKUMS rHNSHR-EMHlJERHDE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af l:ma 
stålp låt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare och Bo
sättn ingsaffärer. 

Gynna svensk industri! 

M a us e r-a mmu n iii on: 
Patroner, Hylsor, Kulor .. 

Tändhattar. 
Omladdningar verkställas. 

Nordiska Me/allbolaget 
Västerås. 

L.everanlllr af Mau.ar.ammunlt lon 
1111 I ven.ta arm 'n. 

GyNna sveNsk industri! 

Stodholm 1909, Trydrriaktirbol.~ SVf2, 

Stockholms N:o I i. 
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SKYTTE. 

EXTRA SI\JUTSÖ N DAGAR . 

Decem ber 1909. 

ANN ONSPRIS: 

10 Ora pr mm •• paUhOjd, 

C.pallbradd 100 mm.) 

Mariginalanlloll l 6 kr. 

Extra öfningsskjutning anordn as fö r S. A. F:s medlemmar Söndagen den 12:te och even· 
tuellt om tillslutningen blir liflig - söndagen den 19:de December klockan 10 - 2 å skjutbanan 
vid Kaknäs. 

Dessa skjutningar anordnas u tesl utan de för att g ifva d e af f öreningens med· 
l emmar, som ännu Icke af/ossat de 50 skott, hvilka erfordr as för att tillföra före· 
nlngen anslag från stat och kommun, tillfälle att uppfylla denna p ligt. . 

Äfven få under dessa dagar k ompletteringsser ier fö r vinnande af statens 
sky tte- och årfal smärken afgl fvas. Däremot räknas icke efter den 30:de November afgifna serier 
medlem till godo för vi nnande af något af förenin gens vandringspris för skytte om hvilka läflingarna 
för årel äro afslutade. 

Vi vänta och hoppas, alt alla plig lmedvetna S. A. F:are s kola begagna dessa tillfällen att 
gagna och stödja s in förening! Möten mangranni! Medtagen skjutkorl! 

Tredle klmenx skjulprogram uid 8kylteför
bundens Ofuerslyrelm böslsammanlräde. 

Ur Svensk Skyttelidskrifl. 

Då ett mera detaljeradt referat af den na frågas be· 
handling vid nyss afslutade Ofverstyrelsesammanträdt> 
än det dagspressen innehållit torde vara för våra skyl. 
tar kärkommet, vilja vi här redogöra för den mycket 
omdebatterade frågans behandling. 

DRICKI ___ ... 

STYRELSEN. 

Som vi minnas, beslöt öfverstyrelsen på sitt höst· 
sammanträde ifjol, att då en mängd klagomål försports 
öfver alt silfvermärkesskyttarna i alldeles för hög grad 
frän prisl istorna undanträngdes af de i regel vida skick· 
ligare guldmarkesskyttarne, för dessa senare införa ell 
något svårare skjutprogram hvarigenom en skälig ut
jämning mellan de båda skyltekategorierna sku lle ske. 

Man beslöt sålunda, alt guldmärkesskyttarne skulle 
tMla på ',. figur medan silfvermårkesskyttarne fortfa
rande sku lle skiuta mol II, figur. Detta all t vid för· 
bu ndstäfJi ngarna. 

ÖDAKRA STANDARD PUNSCH! 
========== Af finsUlakare erkä.nd bä.sta ========== 
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Emellertid inkommo till öfverstyrelsens nyss afslu
lade sammanträde flera motioner i iimnet. 

Sålunda föreslogo fyra skyUerörbund, alt 'I. figuren 
skul ie bort och i stället kortare skjutlid eller något an· 
nat handicapsystem för guldmiirkesskyttarne införas, ett 
skytteförbund alt 'I. figuren skulle stå kvar och slut
ligen ett förbund, aU lilan skulle äten'anda till 1908 
års sk jutprogram, d. v. s. att hela tredje klassen skul!e 
täfla efter samma program. 

Öfverstyrelsens verkställande utskoll, som hade all 
med anledning af de ingifna motionerna afgifva ytt· 
rande samt alt till öfverstyrelsen inkomma med förslag 
till skjutprogram för år 1910, an~g frägan så svllr 
alt afgöra, att det från alla skytleförbund infordrade 
rapporter angående de under höslen afhllllna förbunds~ 
tlI.flingarna och uppgjorde med ledning deraf en sta~ 
tistik som visade, all guldmärkesskyttarne vadl öfver
lägsna i 17 skytterörbund medan sifvermärkesskyttarne 
kommit före i 9 skytteförbund. 

Häraf ansåg sig verkställande utskottet hafva rätt 
draga den slutsatsen, ali 'I. figuren för guldmärkes· 
skyttane ej varit rör svär, och aU programmet derför 
borde bibehållas ofÖfandradt. Då emellertid fem skyt
leförbund på grund af en felaktighet i programmet 
anselt sig hafva räll alt uppdela förbundstilflingen och 
de för 3:dje klassen afsedda prismedlen på tvl grup' 
per, beslöt verkställande utskoUet alt i stadgarna göra 
det tillägg, alt hvarje förbund sjelf egde afgöra om 
silfver eller guldskyttar skola tana gemensamt eller hvar 
för sig. 

Verkställande utskottets förslag innehöll ~Iunda, att 
guldskytlarne vid förbundstäfling skola skjuta ä 'Ii figur 
och silfverskytlarne mol 'It figur men att förbunden 
harva räll alt låta de olika slagens skyltar 'MIa hvar 
för sig. 

I detta skick kom frigan tm programutskotlet (ut~ 
skollet n:2 ) vid öfverstyrelsens sammantrJ.de, och hår 
fick densamma en synnerligen grundlig utredning hvaraf 
framgick såsom beslut, att verkställande utskoUets för· 
slag borde slopas, och all utjämningen mellan guld och 
silfverskyttar i ställe! borde ske så, alt guldskytiarne 
ringe skjuta ett skolt mera i den sIIåra sItiende ställ
ningen. Medan silfverskyttarna således skulle skjula 
4 skott i liggande, 4 i knästllende och 2 i stäende 
ställ ning, skulle guldskyttarne skjuta 4 i liggande 3 i 
knästående och 3 i stdende s/iil/ning. 

Härigenom ansåg utskoUel N:o 2, alt en rällvis och 
lagom stor försvåring skulle för guldskyttame erhållas 
samtidigt som den af många militära sakkunnige varmt 
förordade sUende ställningen mera skulle komma alt 
öfvas. 

Hvad förbundens rätt all själfva bestämma huru vid 
läflingen med guld. och si lfverskyttar sku lle förfaras, 
ansåg utskottet n:o 2, all nägon sMan rätt ej borde 
till förbunden öfverlll.mnas då angående denna fråga 
g ifvetvis svåra strider vid förbundsmötena skulle kunna 
uppblossa. 

Så kom frågan till öfverstyrelsens plenum. 

På grund af mycket ingående diskussioner angående 
andra fr<1gor utdrogs tiden emellertid så långt, att Ivå 
af utskottets n:o 2 medlemmar måste aflägsna sig för 
31t hinna sina resp. tåg. 

Dels med anledning häraf dels ärven på grund af 
någon ouppmärksamhet vid frägans behandling blef 
densamma ej tillbörligen utredd förr än proposition be
gärdes och klubban föH bekräftande bifall till I'erks/fi/· 
/aflde a/skollels fors/ag. 

Öfverstyrelscns beslut blef sålunda, att det i år gäl· 
/onde sk ja/programmet med "~" figur för gtudskytmrne 
vid forbundsläfling ska!! bihehållas men attforlmnden 
sjelfl'O genom silJa forlmndsstyrelser äga rält alt de/a 
upp guld- och silf11erskyllar på 2 gmpper. 

Härtill vilja vi för vår egen del, med beklagande 
af att det förs lag utskottet n:o 2 framställde ej bIer 
öfverslyrelsens beslnt, blolt tillägga , alt vi hoppas, alt 
den ganska vidt utbredda förbittringen mot 'Il figuren 
skall lägga sig nägot dels därigenom, att ytterligare 
öfning derå skall medföra ökad träfförmåga dels eme
dan förbuudsstyrelserna kunna besluta de olika skytte· 
gruppernas åtskiljande. De få försöka till.>e, alt pri. 
sens stolek till följd deraf ej allt för mycket reduceras. 

• • • I här senast uttalade fromma önskan och förhopp.-
ning kunna vi för ingen del instämma. Må i stället 
förbittringen ärver örverstyrelsens beslut stadigt och 
hastigt tillväxa och så kraftigt och tydligt gifva sig 1iII· 
känna, atl öfverstyrelsen för all framtid m'- förlora lus
ten att premiera dc mindre sk jutskickliga pä de skick
ligares bekostnad. 

R.ed. for S. A. F:s Medlemsblad. 

Stockholms skytteförbunds fältskjutning 
d . 31 Okt. Utom i denna täfling i medlemsbladet n;o 
Il uppgifna pristagare hemförde härefter nam ngifna 
amatörer pris. 

Insatsskjufningen: 
K/ass I. 2:a pris A. friman 42 poäng. 

Tö/lingen om af forblllldct sMnkta medel. 
/(lass /. 4:e pris A. Friman 42 poäng. 
Klass II. 6:e » N. G. Gustafsson 52 , 

Vid skjutni ngen uppn4ddes en medelträffprocent af 
40, och erfodrades sålunda för alt uppfylla fordring -
3rna för förbundets fältskyltemedalj 60 proc. Iräffar. 

Anm: förestående uppgifter, hvilka rätteligen skulle 
hafva meddelats i medlemsbladets näst föregående num· 
mer, kunde emellertid icke där inflyta då fullständigt 
täfJingsprotokoll icke i tillräckligt god tid stod redak· 
tionen till buds. 

Täflingen om StockhoJm-Saltsjöbaden~ 
pokalen egde rum söndagen den 14 d:e November 
under högsla ledning af vice skjulchden och linder 
det mest strälande vinterväder, som gjorde vistelsen i 
skog och mark till ett synnerligen förstklassigt nöje 

r 

• -
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ehuru det skarpa solskenet ulan Ivifvel spelade mänga 
af skyttarna fula spratt med ufseende på förm~gan aU 
, hålla räth. I striden om pokalen deltaga 14 skyttar 
från Sallsjöbadens skytteförening och 34 S. A. F:are. 
All dellaga i den med fäflingen kombinerade ins.1tsskjut· 
ningen hade inbjudits Katarina Skyltdörening, hvilken 
arven sände etf tjugutal skyttar i elden. 

Banan var förlagd till Hammarby egor i skogspar
tiet öster om södra begrafningsplatsen. Målen voro 
till anlalet sju fördelade på fyra skjutplatser och utgjor
des - i den ordning de beskölos - af 

1:0 ryttarfigurer å 610 meters arstånd, skjutlid 2 min. 
2:0 helfigurer å 420 , • » 1'/. » 
3:0 a 'I,-figurer, uppdykande och försvinnandt', å 

265 meters afsUnd. 
b l/ •• figurer, uppdykande och försvinnande, å 

265 meters afstånd. 
c 'I.·figurer, uppdykande och försvinnande, A 

150 meters afstAnd. Skjuttid för målen a och 
b en minut, för c treWo sekunder. 

4:0 a '/.-figurer, uppdykande och försvinnande, å 
330 meters afstånd, skjultid en minut. 

b helfigur, rörlig i sidled, å 300 meters afständ 
och med skjuttiden obegränsad. Skottantal 
maxirnuol fem mot hvarje mål. 

Skjutningen försvårades, som förut nämdl, af det 
skarpa solljuset, som gjorde både afståndsbedömningen 
och siktningen vanskliga. Del oakladt levererades mänga 
vackra resultat deraf särskildt rörtjena aU omnämnas 
förste och andre pristagarnes, löjtnant Björnbom och 
ingeniör Lllppert, tjuguen träffar hvardera. 

Täflingen var anordnad och leddes pä ett förtjänst
fullt sätt och gaf till slutligt resultat, alt Stockholms 
Amatörförening med sju träffars öfvervigt för alltid 
eröfrade Slockhoirn-Saltsjöbadenpokalen. De fem 
segrande skylt,1rna \'oro C. Björnbotll , E. Hessler, Gid. 
Ericsson fr. Eriksson och W.Carlberg med 21, 20, 
19, 18 och 16 träffar respektive. 

Samtidigt egde fältskjutning å enhanC:s repetervapen 
rum i hvilken täffing !7 skyttar de!logo. Här voro 
målen fyra ti ll antal, och lossades lIlOt hvarje mål sex 
skott. Försia målet utgjordes af en helfigur, andra af 
haiffigu r båda fasta, tredje och fjerde målen af fö rs/in_ 
nande 'I. dels och 'I. dels figurer. Som första och 
andre man utgingo de bäda S. A f:arne Gideon 
Ericsson och Robert Löfman den förre med 22 den 
senare med 20 träffar, resultat som bäda ligga nåra 
recordel. 

Den fullständiga prislistan har följande u~eende: 

Fällskjulningen å gel'är: 
1. pris C. Björnbom, 
2. I L. Lflpperl, 
3. » E. Hessler, 
4. I Oid. Ericsson, 
5. * C. Wik, 

S. A 1=. 
Saltsj6badens skf. 
S. A. F. 
S. A. f. 
Katarina skf. 

62 poäng 
ö2 » 

60 • 
58 • 
56 , 

6. pris E. Eriksson, Saltsjöb..1dens skf. 55 • 
7. • E. Sahlin, Katarina skf. 54 • 
S. • W. Carlberg, S. A. F. 52 • 
9. • F. Eriksson, S. A. F. 52 • 

10. • A. Hedjersson, Saltsjöbadens skf. 50 • 
l J. • F. fag rell , S. A. F. 50 • 
12. • E. Hagström, S. A. F. 50 • 
13. • G. Malmqvist, S. A. F. 49 • 
14. • K. E.Gustafsson, Katarina skf. 49 
15. • F. Gustafsson, Saltsjöbadens skf. 48 
16. • T. af Klercker, S. A. F. 48 • 
17. • Ii. Friman, S. A. F. 47 
18. • O. Pantzar, Katarina skf. 47 • 
roI/skjutningen å tnhands vI/pen: 

I. pris Gid. Ericsson, S. A. f. 22 tro 
2. R. Löfman, S. A. f. 20 • 
3. t A. Eriksson, Saltsjöbadens skf. 19 • 
4. t C. Björnbolll, S. A, F. 18 • 
5. • F. Eriksson, S. A. f. 18 • 
6. ~ \'\' . Carlberg, S. A. f. 18 • 

Revolllerskflltning mot centimeter/ajla: 
J. pris Gid. Ericsson , S. A. f. 25 cm. 
2. G. Boi vie, S. A. f. 28 
3. » E. Boström S. A. f. 28 • 

Stockholms skyUeförbund hade söndagen den 
28 November anordna! sin sista fältskjutning för ~ret 
och förlagt densamma till Saltsjöbaden och trakten där 
omkring. Med Ire olika tåg arreste under morgon
timmarna omkring 250 skyttar från stadsgården för att 
efter framkomsten till Saltsjöb:lden samlas i därvarande 
tennispaviljong där förutsättningen för dagens öfning 
ulgafs, pairullindelning gjordes, och därifrån marschen 
mot VArdgärdssjön patrull vis sedan anträddes. Tack 
vare förträffliga anordningar, v3rierade förhållandena 
vid de olika målen på el! instruktift sätt med afseende 
målanordningar Oell terrängförhålla nden. 

Mäl I utgjordes af ryttare på 590 meter, 5 skott 2 
minuter, mål 11 haiffigur 415 m., 5 skott 2 min, mål 
III fjerdedel sfigur 160 m., högst 5 skolt under en minut, 
mål IV tredjedelsfigur 260 m., en minut högst 5 skott, 
mål V helfigur i sidled, 375 111., 5 skott I 'I, minut. 

Vid fmmkomslen till sista målet, som var rörlagd! 
invid Saltsjöbadens skyttefö renings skjutbana- där det 
var väl sörjd! för skyttarnes Irdnad· var tillfälle gifvet 
alt deltaga i en extra läfling med insatsskjutning. 

Vid gruppskjuln ingen mellan föreningarne logs första 
priset af Södermalm~ Liljeholmens skytteförening med 
274 poäng. Denna förening hemförde därmed för 
året ,StockllO/ms skytte förbunds vandringspris for fält
mässig skjlltning~ med platssiffran 20, ett synnerlige n 
vackert resultat. 

)fe,can/ife C'lub_ 

~ 
Whisky 

~ A.-B. Nils ear/sons Vinhande/ 
RIKS TEL. 5289. 8 SIBYLLEGATAN 8. AlLM. TEL. 245 o. 57 10. 

Ensamförsäljare i Stockholm af J. N . von Bergen al. Sons 
i Carlshamn berömda Punsch (Vapnet). 
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HOFJUVELERARE 1 Jakob.torg 

K ANDERSON IS SUltaf ftdolhIorg 
• Priskurant gratIs! 

I grupplliflingen blef resultatet följande: 
1 Söderrnalm -Li ljeholmens skyttefören. 274 poäng 
2 Stockholms friv. skarpskyttefören ....... 244 » 
3 Katarina skytteförening ........... ........ 229 » 
4 Kungsholms skyttegille ..... ... 202 » 
5 Svea Artilleriregementes skytlefören.. 20 l » 
6 Göla Lifgardes Underoff. skylleföTell. 200 » 
7 Stockholms Amatörjörel/ing .............. 188 » 

8 Lifgardes till hästs skyltefören ... ....... 174 » 
9 Svea Ingenjörkårs skyltefören. ....... 173 » 

I O Stockholms Centralskytteförening . 161 , 
11 Skolnngdomens skytteföreni ng ......... 148 » 
12 Östermalrns skyt!c:ören ing ............. 138 » 

13 Svea Lifgardes Underoff. skytlefören. 128 » 
I tärlingen 0111 vandringspriset blir slutresultatet så

lunda som följer: 
l Södermalm - Liljeholmens skytter. platssiffra 20 
2 Stockholms friv. skarpskyllef. »27 
3 Kungsholmens skyttegille ...... ...... » 39 
4 Stockholms Centralskylleförening ... , 42 
5 Östermalms skytteförening ............ » 44 
6 Svea Lifgardes Underoff. skyllef.... 46 
7 Skolungdomens skytteförening ...... » 47 
8 Stockholms Ama/öljiirel/ing ......... .. , 51 
9 Göta Lifgardes Underoff skyltef. ... » 51 

l O Katarina skytteförening .................. , 5 1 
: l Svea Artilleriregementes skyller.. .. • 61 
12 Lifgardet till håst skytteförening ... • 63 
13 S\'ea ingenjörkårs skytteförening ... » 65 

Följande S. A. F:are eröfrade pris i sky!leförbundets 
fältskjutning 3:e klass: 
15:e pris C. Björnbom ................. .. 52 poäng 
23:e, C. Reuterskiöld ....................... 50 , 
37:e pris E. li .1gström .. ............... 46» 

I Stockholms Amntörförenings enskilda fältskjutning, 
anordnad i snmband med skyl!efMbu ndets blefvo, pris
tagarna följande: 

l:a pris L. Lagerlöf .............................. 54 poä ng 
2:a » R. Örtegren ..................... ......... 54 ) 
3:e ~ Gust. Eriksson .......... . ............ 52 , 
4:e C. Björnbom . ..... .......... .......... 52 , 
5:e ) J. E. Ekman ................... 48 . 
6:e • E. Hagström ........................... 46 • 

Täflingen om fältskyttemedaljen . På grund 
af uppnådda resultat vid de af Stockholms skytteför
bund anordnade fältskjutningarna ha följande skyttar 
gjort sig berättigade att deltaga i mästerskapstäflingen 
om förbundets nyinstirlade fältskyttemedalj, hvilken 
täfting kommer alt anordnas nAgon söndag i januari 
månad nåsta år. 

Från Stockholms stads frivilliga skarpskytleförening 
S. T. Arvidsson, K. Björkman, G. A. Jonsson, L La,-

-~~~~~ 

gerlör, Hj. Lindblom, C. O. Petsen, G. A. Sjöberg, 
C. J. Sund, I. G. Thunlund , C. Wallenborg, och R. 
Örtegren; från Södermalms och Liljehol mens skytte
förening E. Blomqvist och V. Jern ström; jron Stock
holms amatörjörening Oid. Ericsson, F. Fagrell och H. 
Friman; från Skolungdomens i Stockholms skytte
förening H. Rickerl och Ö. Kalen; från Svea artilleri
regementes skytteförening G. V. Green och F. O. Sjö

'gren; från Katarina skytteförening K. E. Gustafsson 
och G. SundelI ; från Svea lifgardes underofficerares 
skytteförening Th. Lindfeldt, B. Malmborg och C. 
Nordström; från Östermalms skytteförening P. A. Pers
son; från Stockh olms cen tralskytleförening E. Sundblad 
samt från Kungsholrns skyttegille C. f . Hultberg. 

MedeltriHfprocenten för samtliga deltagare i förbun
dets sju fältskjutningar under året har varit resp. 40, 
48, 45, 38, 36, 40 och 41. 

K. M:t har bestämt att under skj ulåre! 1910 , fem
ellan . skall benämnas 6. frågan har af K. M:I af
gjorts utan alt Skytteförbundens öfverstyrelse fått till
fälle att yllra sig i densamma, eH förhållande som väckt 
både fö rvåning och ogillande i vida skyt!ekretsar. 
Saken var föremål för omnämnande vid senaste skylte
riksdagen. 

AfhAlIna täflingar. 
Söndagen den 21 November. 

Töj/il/g för ans/agsberolligade: 
l. pris A. Krusenstjerna 89 poäng 
2. , E. Reuterskiöld 83. 

Insalsskju III il/g: 
l. pris A. KrusenstjernOl 89 poäng 

Tredje och sista olllgdngen i töj/an om Fanjul/kare 
A . Stjiimes hederspris: 

F. Fagrell 98 pOäng, E. Hessler 94 poäng, B. 
Lilliesköld 91, Ii . Friman 84 , E. Reuterskiötd 83, 
A. Hessler 68 och E. Hellsten 63 poäng. De tre 
prisen hafva sålunda eröfrats af: 
l. B. Lilliesköld med 277 pOlng 
2. H. Friman » 264 , och 
3. F. Fagrell , 259 » 

Tredje och sista omgdngen o,n , Isaac Lö/mans mil/ne.: 
I. E. Carlberg 476 poäng 
2. E. Boström 459 • 
3. W. Carlberg 436 • 
4. G. Boivie 424 • och 
5. R Löfman 399 , 

Slut protokollet f~r sålunda fö ljande utseende: 
1. E. C..arlberg 1308 poäng 
2. W. Carlberg 1287 , 
3. E. Boström 1237 » 
4. R Löfman 1106 » och 
5. G. Boivie 1176 , 

ERICSSON & KJELLSTRÖMS 

Mekaniska Stenhuggeri utför alla sorters Fasad-Stenarbeten. 
Specialit.: Röd och grå Sandsten. 
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förvärfvade pris och utmärkelse
tecken under år 1909. 

Efter nu . Islulade öfningar och liininglr för trel halva föl 
jande pris och utmärkelsetecken eröfrals ., löljande mtdlemmar 
inom löttningen, nämligen: 

Damernas pris: 
Harry Friman, v. prec. 530 + tillämp. ser. 460 = 
990 poäng. Närmast i poängantal komma Hrr F. 
Fagrell och Gunnar Langborg med resp. 978 och 
955 poäng. 

Kamratpriset : 
A. Wahlstedt, v. prec. 515 + tillärnp. ser. 475 = 
990 poäng. följd af J. LIJndegren med 966 poäng. 

S. A. F:s idrottshorn : 
Harry Friman. 

Idrottshornet af 1908: 
E. Hagström, för så vid t ej C. Björnbom före decem
ber månads utgång aflägger prof fö r idrottsmärket, då 
priset i så fall tillfaller honom. 

Henrik Sjöbergs minne: 
Harry Friman, för pris förvärfvade i Nordiska Spe
lens fältskjutning, Riksskyttetäflingen i Helsingborg 
och i fältskjutningar inom Stockholms skytleförbund. 

Vandringsskölden: 
Harry Friman, 1/" fig. 26 Ir., 11. rig. 28 och l/t Hg. 
24 Ir. = 78 träffar. Närmast komma E. Reuterskiöld 
och A. W.lhlstedt med resp. 69 och 64 Ir3.ffar. 

Alfr. Hamnqvists vandringspris : 
Harry Friman , 5 poä ng med A. Wahlstedt närmasl 
med 7 poäng. 

Astrid Wahlstedts vand ringspris i fältskjutning : 
Harry Fl'iman, 442 poäng, f. Fagrell kommer där
näst med 420. 

Isaac Löfmans minne : 
E. Carlberg, 1308 poäng. 

Löjtnant N. von Horns pris: 
C. Sandberg, prec. ser. 248 + tillämp. ser. 220 = 
468 poäng. 

Föreningens seriemedaJjer för skarpskjutning : 
SilJver. 

Wahlstedt A., v. prec. 466 1/, + ensk. tilllimp. 200 
= 666 l/t poäng. 

föreningens seriebägare för skarpskjutning: 
Seriebiigaren D. 

Lagerlöf L, v. prec. 255 + ensk. tilliimp. 240 = 
495 poäng. 

Örtegren R., 
492 poäng. 

Seriehiigaren C. 
v. prec. 262 + ensk. tillämp. 230 = 

Bosttöm E. 
Fagrell f. 
friman H. 
Langborg G. 
Löfman R. 
Reuterskiöld E. 

Belfrage L 
Boivie O. 
Jakobsson L 
Lindberg E. 

Arfalsmärket i Guld: 
för 56 55 52 och 50 50 50 poäng 
• 54 53 53 » 45 45 45 , 
» 55 54 54 » 50 45 45 » 
• 57 56 55 • 50 45 45 J 

• 56 53 53 » 50 50 50 , 
• 53 52 51 50 50 45 • 

Statens skyttemärken: 
Ollld. 

rör 54 51 5 1 och 50 45 45 poäng 
» 56 50 50 J 50 45 45 » 
, 52 50 50 • 50 50 45 • 
, 5 1 50 50 » 50 50 45 » 

SilJver. 
för 55 48 45 och 45 40 poä ng 
• 51 48 47 • 50 40 • 

Am ner A. 
Slomguis! T. 
Gustafsson N. 
liusberg K. 
Ljungvall G. 
Persson J. 
Roos C. 
Samson C. 
Svensson H. 

G . • 50 45 45 • 50 40 • 
• 52,51 46 • 40 35 • , 47 46 45 • 45 40 • 
• 50 48 47 • 45 40 • 
• 51 49 47 • 40 35 • 
• 52 50 42 • 35 35 • 
• 51 50 43 • 35 35 • 

BroIIs. 
Belfrage C. A. för 55 49 48 47 45 poäng 
Cronholm V. • 58 49 48 47 45 • 
Ekström S. • 57 56 55 52 51 • 
Frantzen ). • 46 46 46 46 44 • 
Friman Alg. • 56 54 53 53 52 • 
Grabe O. • 56 52 50 50 49 • 
Jonsson Jonas • 48 48 47 47 46 • 
Krook E. • 5249 494747 • 
Leidesdorff K. • 47 47 46 44.42 • 
Li ljenstolpe G. A. R. • 51 48 47 45.44 • 
Möller S. • 50 49 47 47 46 • 
Palmer A. • 53 48 48 47 47 • 
Pettersso n Anders • 48 46 44 43 43 • 
Richter J. E. • 55 46 44 43 42 
SalmSOll W. 54 49 49 49 48 • 
Sjöberg Sixtus • 57 44 43 42 42 • 
Sjöholm G. E. 50 48 46.43 42 • 
Storm A. • 49 48 46 46 44 • 

IDROTT. 

Nattlig orienteringstäfling. 

Nattlig orienteringstäfling afhölls den 6 November. 
På eftermiddagen samlades de täflande vid Central
stationen hvarifrln man afreste till Turebergs station. 
Starten ägde rum i närheten af Edsbergs gård. f örst 
här fingo de täflande meddelande om, all målet var 
förlagdt till Näsby station. Under vägen till målet 
hade de i täflingen deltagande alt passera en vid Rö
sjötorp anordnad kontrollstation. 

Svea Svenson 
JUVELERARE ~-~~ NYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. Riks I I 706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 • Allm. Tel. 15228 
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Den väg som skulle tillryggaläggas, uppgick lill c:a 
10 kilomeler. Hela läflingen försiggick i fullständigt 
mörker och j svår terräng. De täflande utryckle efter 
slutad löpning sin belåtenhet med såväl anordningarna 
för täflingen SOlll läggningen af banan. Vid fram
komsten till målet, serverade :. Boan . de löpande varmt 
the, hvilket inmundigades med synbart välbehag. 

P rislistan fick följande utseende: 
l:e man Harry Friman .... 
2:a ~ V. von Feililzen .. 
3:c » B. Lagercrantz 

Närmast komma: 

47 m. 10 sek. 
50 ~ 20 
51 • 50 • 

G. Halllllan, S. Westerl)erg och Axel Wahlstedt j 

nu nämnd ordning. Nämnas bör, all d:r \Vahlstedts 
nyförvärfvade elektriska ficklampa storstrejkade atllifrån 
starten men atl han det oaktadt fortsatte och fullföljde 
löpningen samt i god kondition inkom till målet. 

fullständiga prof för idrottsmärket hafva 
aflagts af följande föreningens medlemmar: 

G. Berglund. 
Harald forssberg. 
Harry Friman. 
Algot f ri man. 
Otto Elfstrand. 
M. Hamilton. 
C. M. Liljeberg. 
C. Roos. 
Olof Reichenberg. 
O. Malmqvist. 
E. Hagström. 
S. O. \Valentin. 
E. n.ekström. 
A. Lage] berg. 
Anders Pettersson. 

De medlemmar, som under året legat i lräning för 
idrottsmärket men för Izvilka ännu ett eller annat prof 
dterstår, Ilppmanas alt omedelbart afliigga detta. 

Tennis/äflingarna harva framflyttats till nyåret. 
Vinter/rönillgar komma alt försiggå å följande tider' 
Lördagen d. 4:e Dec. kl. 7 -9 e. m. höjdhopp lIled 

eller ulan ansats, stående längdhopp. 
Lördagen d. ll:e Dec. kl. 7 - 9 e. m. fäktning 

(eventuelt). 
Lördagen d. 18 e Dec. kl. 7 - 9 e. m. höjdhopp. 
Lokal jörenillgellS tennisbana. 

Stadgar för priset .J. A. Lundegrens 
pris i Allmän Idrott •. 

P riset (en större silfverbägare) benämnes tj. A. 
Lundegrells pris i A llmän Idrotb. 

Detsamma skaH öfverlämnas som pris till den S. A. f:s 
medlem, som vid allmänna idlOttstäflingar under ett 

och samma år där han representerar S. A. F. kan i 
åtminstone Ire af följande idrottsgrenar uppvisa minst 
de resultat, som här nedan angifvas nämligen i: 

Grupp J. Follöpllingar: 
Hastighelslöpning. 100 meter 

» 400 
11 % sek. 
54 • 

UlluJ.llighelslöplI. 1,500 ~ 4 min. 20 
~ 10,000 ) 35 • 

Ontpp 1/. Kast: 
Spjutkastnil1g: 70 meter 
Diskuskastning: 60 meter 
Kil/stötning: 20 meter 

Grupp III. Hopp: 
Höjdhopp: I,H meter 
Cängdhopp: S,n meter 
Slafhopp: 3 meter 

• 

Med här uppgifna )allmänna idroltstäflingar, menas 
sådana täflingar, SOIll äro öppna för 1ltminstone alla 
föreningar inom Stockholm tillhörande Riksförbundet. 

Täflingsresultat för detta pris upplages ej fö r dell 
föreningens medlem, som under samma eller näst före
gående år i allmänna täflingar representerat annan 
förening än S. A. f. 

Om flere än en täflande kommit till resultat, som 
som motsvarar ford ringarna för prisets vinnande, äger 
den företräde, som de flesta gångerna vid allmänna 
lärlingar under året täflat för föreningen. Skulle de 
ändock stå lika, äger den företräde till priset, som i 
här omnämnda taflingar under året eröfrat pris i någon 
af här angifna idrot!sgrenar. 

P riset utdelas vid föreningens ordinarie årsmöte till 
vinnaren och får dessförinnan icke ullemnas utan skall 
finnas i föreningens ägo, och ansvarar föreningens 
styrelse för detsamma. 

Stockholm den 3 December 1909 
j. A. Lllndegren 

Nya medlemmar. 
Aktiva: 

Löjtnant A. A. S. Balle, Skeppargatan 37. 
Löjtnant f. A. Carlström, Narvavägen 32. 
Kontorist O. D. Eriksson, Näckströmsgalan 2, n.b. Lv 
Banklj""I""" B. G. Ena"dec, Komm",döcsgat. 37: 
Kontorist T. A. Friman, Engelbrektsgatan 31 B. 
Löjtnant Carl Hjorth , Drottninggatan 95. 
Handlande S. A. Hansson, Kommendörsgatan 5. 
Kontorschef Erik Krook, Riddargatan 19. 
Underlöjtnan! J. O. H. Möller, Strandvägen 33. 
Studerande C. A. NyströJll, Täcka Udden, Djurgården. 
Bltaljonsläkare A. H. Otlerström, Vasagatan 40. 
Banktjensteman Georg Olsson, Kommendörsgatan 17. 
e. o. Hofrällsnotarie J. O. RegnsIrand, floragatan 21. 
Tekn. S-!uderande G. W. Stenberg, Hökensgatan 8 A. 
Kamrer Carl Täckström, Brunkebergstorg 12. 

Arsmötet. 
Stockholms A maförjörening afhåller sitt ordinarie årsmöte lördagen dell II) de Februari I(}IO i före

l1ingens lokal Läsbnakpregalan 18 med början kl. 7.30 e. m. Föreningens medlemmar erinras derom, att even
tuella förslag till lindring af jörenillgens stadgar i ett eller annat of seende skola vara aflemnade till styrelsen 
före tt/gången af innevarallde December månad. 

STYRELSEN. 
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Stockholms Amatörfö renings Medlems blad 

för hugade spekulanter göres härmed veterligt, aH 
ett antal äldre årgångar af denna utmärkta publika
tion finnas till salu å föreningens expeditionslokal 
Lästmakaregatan IS. 

Priset pr årgång är kr. 2, inbunden i utomordent
ligt praktfullt band kr. 4. 

Samaritkurser. Under förutsättning af alt 
tillräckligt anlal anmälningar - minst 20 till hvaIJ'e 
kllrs - ingå, anordnar bataljonsläkaren d:r Axel Wahl
stedt för medlemmar af S. A. F. tvenne samarit
kurser, under månaderna Februari - Mars 1910 hvar
dera omfattande en lektionstid af tio dubbeltimmar. 
Lektionerna komma att förläggas till eflermiddagarne 
och tider där;)m kursernas anordnare oeh deltagare 
kunna enas. 

Priset för deltagande i kurserna iir 4 krOllor för 
person och kurs. 

Anteckningslistor för deltagande finnas utlagda hos 
herr P. Langborg, Birger Jarlsgatan 5. Gjord an
tecknil1g är bindande. Det är önskligt all eventuella 
deltagare snarast ville anteckna sina namn å de ut
lagda listorna på det arbetet i god lid må kunna 
ordna .... 

Förloradt. Vid föreningens klubbafton den 16 
oktober förlorades på obekant sätt tvenne siljverbägare. 
Den, som tillvaratagit desamma eller om dem kan 
lämna upplysningar, torde meddela sig med föreningens 
intendent. 

På obekant sätt bar en Stockholms Amatörförening 
tillhörig må/skju/ningspisfol förkommit. Den, SOJll om 
densamma kan lemna upplysning, torde meddela sig 
med föreningens intendent. 

De S. A. F:; hrr medlemmar, som ännu 
häfta i skuld till förenil1gen för ogulden medlemsafgift, 
behagade oförtöfvadt inbetala årsafgif/en till förenilIgens 
skattmästare dok/or Carl Sandberg BiIJer jarlsgatall 22. 
Det bör för hvar och en S. A. F:s medlem vara en 
hederssak att icke brista i fl~lIgörandet af dellna pligl 
mol föreningen! 

Breflåda. 
Svar till Amatöryngling. Påpekade förhål

lande! har icke varit okänd! för vederbörande kom
mitte, som redan tidigt gäll i förlallning om omskrifne 
kommitteledamots ersättande med annan man. Del 
Iäter sig svårligen göra alt förbjuda medlem, som 
äfven är aktiv medlem af annan idrottsförening, att 
vid af denna anordnad täflan uppträda som dennes 
representant. Med afseende omnämnda junior/aflan 
ställer sig saken annorlunda, och komma vederbörande 
at! egna densamma sin uppmärksamhet. 

Svar till aktiv amatör. Anledningen till det 
påpekade fö rhållande! är at! söka hos det billigare 
ammu nilionspriset, som tillämpats under skjutårel, 
och hvilkel medför! skyldighet för köpare af getlOlll 
föreningens försorg anskaffad ammunition att utan 
ersättning återlämna tomhylsorna. 

Ännu finnas några timmar lediga 
å fö reningens tennisbana! Begagna 
tillfället till uppfriskande kroppsrö· 
rel se! Abonnement emottages af vakt· 
mästaren! 

Lästmakaregatan 18, 3 tro 

• • 
AMATÖRER 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 

Rjkstetefon 
44 00 

DR OTTNINGG/i T/iN 31 ~~~~-~-

Altm. telefon 
20 & 120 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, THER
MGSfLASKGR och ARMBÄGS· 
SKYDD m. m. 

H.-H. 8HVTTEFORENIN6HRNE8 UHrENHFFftR 
Bryggaregatan 9 



No No ~No No PER LAN G BO R G 

Spe:ciclaffdr i 

5Rooon 

Idrotts magasinet 

S Birger Jarlsgatan S 
Skidor i finaste utfönnde af bästa 

modeller och kva:ileer. 

Skridskor Skridskosegel 
Hockeykäppar .f I' oli'" ,I.g 
;;:';;;;;;d;;:';~';;; och alla tillbf,hör 

fö, 
i ,-allra stö~ta 

sortering:. 

af alla slag, s6vd l 
enkla som Elrzganta. 

OB5.! 50liöa & praktiska 

marsch o. 5portsl<aoon 

RESIDENT 

bästa l5-öres 

Cigarr. 

HALLBERG 
If. M. Konungens hofjuve/erare 

Drottninggatan 6 hörntl al fredsgalan Stockholm 

fiLIALER I Göteborg, Malmö. Uppsala. Eskilstuna, 
Jönköping. Sundsvall och Karlskrona. 

Stort lager af täflingspriser. 

Föreningar och Sällskaper erhålla stor rabalt. 

Tag ALLTID Edra ~ 
KLlCHEER ~ 

från 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

Hamngatan 18 AlIm. tel. 8775 
(S" ..... t.n. h\l. . ) Rikstelef. 8775 

Använd endast ___ .. 

KOCKUMS rHNSH-EMHLJERHDE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af loma 
stålplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare och Bo
sättningsaffärer. 

Gynna sJ/ensR industri! 

M a us e r- am m un iti o n: 
Patroner, Hylsor, Kulor ... 

Tändhattar. 
Omladdningar verkställas. 

Nordiska Me/allbolaget 
Västerås. 

Lever antö r ar Mauu .. ammunl llon 
tm .venl~ •• rm~n. 

Gynna sJ/ensR industri! 

Stockholm 1909, TrydmilkliebolaKd s~ , 

o 


