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~ I. 

Inledning. 

I. For ett älldamAllij.llnligt beclrifl'llude af il fnillgllru a 
inoru det fril·iIIiga ~kyttev!U!eDdet iudelu lie aktiva med· 
lemmarna - i programmet benämntIn skyttar - i kln .. ~cr 
på ~ru nd af IIkju tflLr<!ighet. 

Vid intrUde i skytteförening inekrir\'e~ akytt i tlen kla!!s, 
11I'lutill ncdanstående indel ning hlluvi!!ar (se § 2) och till
delas ett I:lkyttekort (se § 10). 

l mån fIf ökad skjut8kicklighet eker sede rmerll uppflytt
ning af skyttarna från IAgre klllS!l till högre klas," (Ile § 3)_ 

2. Skyttarnas öfningar (se § 6) bedrifves med ledning 
af förel:lkrifterna i den genom nådig generalorder nr deu 
29 juni 1908 faststll\1da . Uandlsdning rör skytteinstruk
lÖre r>'" och det af Kungl. Maj:t årligen utfärdade skjut
lIrogrammet samt med I\nvändande af för armön fOre
skrUna mål (se § 4)_ 

3. F Or att öka intre&;leL [ör deltll~ande i fr i\-illiga skjut
öfningur anordnas tAflingar (se § G) samt utdelas Ilri~ 
(se § 8) och utmllr1r:el80tecken (so § 9). 

4. SIlTlddlda bestllmmelser för örn ingar och tilflingnr 
återCiunll.8 i § 7. 

'" .l:J slldledning fOr 8k~·ttei u .. t rukt.öreT> utdelu med eLt 
OXllHllllar till hvarje ~kytteföreu i ng och kan erhållas i 
bokhandeln eller hos kungl. boktryckeriet p_ A. Nordstedt 
Sr. Söner i Stockholm till ett pris a f 00 öre pr exemplar. 

§ 2. 

Skyttarnas inde lning i klasser. 

6_ Klasserna Aro: 
Rtkrylklassl'n, till" hvilken hänföres: 

de ll , 80m icke enligt lIedanel ileud e heställlmelser skall 
tillhöra högre kiaSM; 

l:a Iflassm, till h\'ilken hinförea : 
a) den, 80m Cömt i skytteCilrening 8eua~t tillhOrt denn:!. 

klaSl och icke upllfyllt villkoren rör inskrifning i högre 
klass; 

b) den, som iörstn gr\llgen sAsom rekryt är inkallad till 
milililr tj!\ustgörillg och därunder orbAl1er utbildning 
med ae\'är eller knr bi n ; 

e) den, 1I0UJ år 1001 eller tidigare Cullgjort .\l in förlita 
\'ArnpliktstjAn8tgöring (första årets be\'AringsMniDg) och 
dltn>id erhållit skjututbildning med gel-är eller knrbin; 
samt 

d) den, .\lom vid högre allmlLnl lAro\'crk eller fulksko le
lilrareseminaLiu rn i 4:e och vid teknil.k elementArBkola 
i 3:e exercisafdelningen erhållit minst betyget god kAnd 
i militiltOfningarna. 
2:a Iflasstn. till h\'ilken hänföres: 

a) den, som förut i skytteföreni ng 8Ona8t tillhört denna 
klnss och icke uppfyllt villkoren rör inskrifn ing i högre 
kilSI: 

lo) den, SODl !örvlLrf\'at skyttemärke i brons; 
(.) den, SOUl år 1002 eller senare fnllgjort sin törsta värn

pliktsljånstgöring (rorlIta årets bel'llriugsöfni ng) och dllr
,'id erhållit skjututbilding Ine(1 gevlr eller karbill ; 
samt 

d) den, SOI\1 genomgått. volontArrekrylskola och däTl'i.l 
erhåll it skjututbildning Illed ge\'i\r eller karl>in. 
3:t klassen, t ill h\' il ken hlln fö re!!: 

a) de ll , som fö rut i skytteCörening senl1st tillhörl dconn 
klnss; 

l» dell, som Hifvllrh'at IIkyttemärke i sJUver elle r guld. 
c) den, 80Ul fOn'ä rh'lIt nrrucos skyuemArke eller akyt.te

med plj; 8aml 
dl den, 80m genomlllltt korprals- eller underorficerukola 

och därvid e rhrilli t Bkjotutbilding llled gevär eller karbin. 

~ 
/fercallfJ/e e!llb~ 

~ Whisky 
ARRACS A.-R_ Nils ear/sons Vinhande/ ARRACS 
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§ 3. 

Skyttarnas uppflyttni ng. 
6. Uppflytlning till högrs klass sker vid lIe~ följa nde 

Arsakift.et (HIU-H112). 
7. Uppflyttning sker enligt neaanståeude g runder: 

irAn rekryt· till 1:& klil8l!en nf ",kytt, eom under Aret i å 
pr&cieionuerier (se moment Iii) pA 100 m. eller IlI.ngre 
afetAnd uppnAtt minat 40 po!\ng i hvarje serie. Dllres!, 
",kytt efter fullgjordn fordringar under ekjufAret be· 
Il/ir uppfl,Yllnine, mA sA.dan genast 1Iga rum ; 

h itn 1:11. till 2:a klRHsen af akytt, som akjuUt Big berllttigad 
till erhAllnnde af akytlem/l.rke i brons (ae ~ 9 moment 
53) och under roregAelIde dr uppnåU mil1lt Ii å rs 
ålder (fMd fOre år 189/) eller, om han ej uppnå tt 
nllmnda lider, begGr uppflyttning till 2:a klala6n; 

från 2:a ti\l 3:e klll8!Jeli af ",kyU, som ekjulihig berltlignd 
WI erhållande af ekvllelu!Lrke i silfl'er(se § 9 moment 
r,a) och undor fö regåen,lo Ar uppnått miu~t 19 års 
!\Ider (född före llr 1893) eller, om hnn ej uppnått 
llAmnda ålder, begär upptlyttning till 3:e klusen. 

8. Vid Ar8llkifLet 1911-1912 uppflytt.:J.s II.f"eo akyU, 
eom genom e rbållen akjututbildning under Aret kommit 
i den atäIlning, nlt han "id Ilyinskrifnillg (se § 21 ekulle 
halva iuförlS i hOi/:re klass. 

9. Skytt, som 1910 skjutit sig borlHtignd till orhAllamlo 
nr skyUemlirke, men icke I\nll\l nppmUt hllr ofvnn angil
I'ell Alder, kall dock vid iirllskiftet HUO- IO I I utnn hinder 
däraf pr! q[M b'lfOroll hlHI'il uppflyttad liII nllrmast iJÖgTC 
11.111.88. (Se § 9 Inom. 53 ai~ta stycket). 

§ ,. 

MAI , poä ngberäkn ing och markering. 
10. Så>lom mAI anl'lIndes de i .BRndleduiug!ör ij),;y lle

iuslrukWren nngifun tnflor och ligurer (Ile plantchen). 
MAleu böra IlUOlrerllS från höger till rlnster, frAn ekj'lt· 

~tationeu ril.inlldt. 
11. Pl'Nisionsffl/fllll lir liOcentimetet hOg och 140 centi· 

1lIeter bred. 
'I'lIlInn har grön I,oltenfll.rg och j Ulidlell en hlä 60 cen' 

timeter hOg figur, föraedd mod ell IJvit cirkelruntt rikt
prick lIC 30 fB utlmelel'!! diameler, Lellimnd 5'. 

FOrutolli riklll riclr.en har tarlan fl ringar, hllH ocl, en 
10 centitneler bred, d. ledea ti1lsnOlmans 6 ringlI r, hl'I\raf 
,len )'tteriltn har eu diameter al 130 cen timeter. 

Trlfr inom riktpricken berllknaij med 5'. inolll lllln<lllet e 
r in\!" med 5, inom ringen dnrnllilt lIIed 4 o. il. I'. T räff 
utom yttersta ringen rälulas fOr O. 

\Tid markering af träffeuli vllrde ilugifvoq pol!.ngsiUrall 
liArigellom, att visaren (.markönlpaden.),ll1\lIee pi nedan 
lmgilua s!\tt (höger ocb vftnqter rnknadt (rån skjuts~at ionell): 
llll half meter midt öh'er tnflallll Ofre kant för 

t räff inom rik~pricken ........ ... ................. vlLnle 5' 
lUidt på tafla1l8 tilre knnt (ör triHf i ring 5 ... 5 
pA !,allan", Ofre hOgrn hörn . .) . .. 4 

~ vAnst ra • • :\.. . 3 
nedre hOgra • 2 ... t 

• "lI.nstra . 1 ... • 
Inidt pil. lanans uedre kant fOr triHf j lafhlll 

utom rillgnrna .. ........... ............................ • O 
Bomskott markerf\.S genom att visaren svllugee t re 

!I'.inj;!er fralll och Ater fra'llfOr taflan. 
12. ffa/ffigUrtll Ar 00 centimeter hOg och 50 centi meter 

Ined; l"amt 
trtdjtdtl5figurtn öa centillleler hog och 50 centimeter hre.l . 
]figurerna Aro af blå eUer IlrA (Arg. 
Vid markering au~ifve8 trllU dArigenom, att visareli b,\!· 

108 r!\tt upp öfver figuren, h varefter trAffens Hlge ntpekas. 
T räff i figuren rllknas för 6 poäng. 
VUI tAflillg i fltltm18sig skjutning (f!llskjutllwg) kunlla 

tör särskiljning af akyttar nJed lika antal polng (t riHar) 
figurerna vara ringade. 

13. T rift pA grlnelioie rtknRa dit, dA r tU\rre delen s( 
kulhAlet Iil[&or. TrAft midt pä grällslinie tilldelas det 
htlgre vArdet. 

Vid OfningaT Bkall, dlLr Sl\ lAmpligen k:\U akc, t.räffens 
läge uh'isAR erter hvarje skott. 

Am'llndes rund vissre lAggelI delIIla midt pA kulbAlet, 
nnvllndee lriangulAr e!ldan ligges des!t Rpcts pA kulhålet. 

§ ri. 

Öfningar. 

1<1. Öfllillgnrnn omfaUa fOrUerod:t.nde iHuillgar, 811.01· 
sk jutning, l(ljlåndabedöm nillg och fll.ltllllluig skjutn ing. 

Vid UfllingSl!kjutning Ar det IlImpligt au' till en början 
anl·!l.nda lltöd, !\fvensolJl R~t "id dylik skju~ning A alllt1ind 
~. o. m. 200 '!lllter anbringa en sll.rsk ild riktprick af IlI.l1l p' 
lig storlek med midlpunkten förlagd 0,3 meter lJuder ta r
lans midt. Stöd och hjAlpriktprick f A dock ej nnvälldu 
vid skjutning rOr erhAllsnde ar ulmArkel!l6leeken, ej beller 
vid Ulfl ingukjutning. 

15. De jörlJttTdollllt ölnillgtlrno afse alt inllra de fO r eld· 
girning e rlorderliga fil rdillheterlla ocb omfattil riktning, 
fl\rtligslAllninga rnas intagande jllmte lad\lninll, anlllggning
och affyriug, des!.<a öfningilr i forening samt kamllul r· 
Bkjutning. 

Kommonlljlllninlfl'n afser att "arn elI direkt fG roeredelao 
till skotskj n~uinll och l'erk~lIU1es antingen lIIed gel'nr eller 
karbin af arluens modell. IlI'arvid kallllllRrskjutningsam· 
lIIunit.ion lluv!Iudef, eller ock med salougl!' eller lnftgevlle', 
I!;\m~ Agor rum illorn- eHar utomhus pA 10-30 metera 
o [sll\nd. Sltraki1tl t bUra rokrytklll8BeuS skyttnr O{v:lsmed 
klunmnr~kjulnini!, iunun de begynna skarpskjutning. 

16. Skolsltjutning ntser nU ulbihla och underbålla filrdig· 
het i ekjutning på kållCIa ah.tiind 11101. !!~hil tafla som 
figur och omtatlar : 

al mlfljza prtdsiO/lSSmn', IJestAende nr 10 skolt , hvilka 
Illed nfbro~t för marke ring afglfl':nl i följnnde ordnlnl:( 
mot BkolLnfla: 

för rekrytkla5l!6u: 5 i liggaude och 5 i ku!l.attlendo ställ· 
ning, hvartill anslåll den tid, SOll. flIr hvnrje akya eArakililt 
Rllaes behOrlig ; 

för 1:11. kl88,en: 4 i Iigl:(alhle, 4 i kull.9tllellde och 2 i 
stAende Slillll1iull, hl'arm: nuelli.s en tid nf " minuter i 
liggnude, 4 minuter i kniistllendo ocl , 3 minute r i st!i· 
onde ställning; eamt 

Wr 2:a och 3:0 klnSdernn: " i liggnude, " i knllstAendll 
!>Ch 2 islAende sl.!l.llnillg, hvarlill en tid nr 8 miuuler i 
Iigl;l1ude och ;] minuter i knJljjtl'iende samt 2 minuter i 
lILAende Sl!illning ; 

b) hastilfll prrdsiollSMrit!r, oestticude af 10 IIkolt, IlI'ilka, 
titan a rbrolt tOr markering, argih'l'.I:I i Wljande ordning 
• oot skottafla, nåmli~en: 

föl' l :a klaasen: 4 i Iigllallue, 4 i knlliltAende ocb 2 i 
stAende sUllllling, hvartill analAs ell tid af 5 minuter rCi r 
I,ela aerien; samt 

för 2 ;a och 3:e klaaBerna: 4 i Ii!!,gnnde, 4 i kni18t.Aende 
och 2 i ethnde 9Ulllning, hvartill anslAa en tid af 3 
.uinuter (Or helll serieu; 

c) tilliimpnjllpstrit!r, bestående IIf 10 skott, hvilkl~, ulan 
~fbrotl för Illnrkering, afgilVlI~ i följande ordning IIlOt 
tigur, nllmlijl'en: 

5 i Iigll;ant!e och 5 i knlUltiO'ld6 sUl.l1llinj#, "vartill anslb 
eu tid af 3 minuter för hein serien. 

För "hmande af färdighet i ligu rskjuluing bör sådan 
skjutnil1~ till en början hed rifvas med ma rkering efter 
lwnr je skott oeh I1tnn tidsbegrllllpning. 

I!'i~urerna ~kola vara I!A placerade, att de synM etAenrle 
fritt pA mar ken. 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL AF 
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Tel. Riks 11706 • 1(; Birger Jarlsgatan 16 . AlIm. Tel. 15228 

STOCKHOLMS AMA T()RF()RENINOS MEDLEMSBLA D 3 
==~~~ 

Milena naturliga bakgrund tår icke förAndras genom 
lut bel!tfO densamma med BilgspAn, killk eller dylikt. 

17. AlatAnden tOr reapektive akjutoingar u~göra: 
för rekrytklaaaen: 100 It. 200 meter 

1:a klasseu: i regeln 200 
2 :R • • • 300 

• 3:e 300 
Önskvlrdt Ilr, aU skjutni ng dllrjll.rote i den UlAn Blg 

gOra lAter anordnat äll'en p:\ längre nrstAnd An 300 meter. 
18. Afs1dlldsbtdömllilte!ir en n(i, lvAndig rorbero!delee till 

filtmilnig skjutning och bor bedrifras med hvarje skytt 
samt öfvas intill 600 meter. 

19. FiillmliMig slfiuln/IIg är den slutliga fUrbe rtdolllen 
till skjutning i fält och beddh'OR 1I10t fl\I I!l1ItB8illa m~'1 
ilA okända nfstAnd. 

20. P rotokoll skall (öras dd all skjutning och skotten 
ookfuru. 

§ O. 

Tiflingar : 
Atlml1nna besll1n1l11dsu. 

21. TäHingar Olll ttatena pris Ilro af tre Illag, nämligen: 
Ul.Hing /uJmmankju.tni"l!, tafling i skDlskju.tnillg och tAHing • 
fil/Immig skjulnillg. 

Tatlingar i kanuuarakjutninll Ilga rum endast inom 
qkyttefOrening. 

'r llllingar i akolskjlllning och f~ltmlissig skjutning !I.!:'a 
l'IUll aA.vAI inom IIkyue föreniug aom inolll 9kyltefOrbund. 

'I'Afl ing om enakilda pris bOr Itfven omfatta afstånds· 
bedOln ning. 

DAr eA oelillll68 Ilmpligt, illA efler medgifrnllde ilr 
skytteförbnndens Ofveralyrelse, fOrbund9tyrelee Ilppdela 
fOrbundsLll.Hing och helltllmnlR om anlllagsbeloppet", ror· 
uelning 

2~. l ,edare l1190s lör CU renings tiUling af fOroningena 
styrl'llae och fU r H1 rhllndstilfling af förhnndcts ,-erk:<tUtllan
de utskott.. 

!Jdartn dliggn': 
att vaka Oh-er, att gilIlande beslammelser eftorleh'SS; 
att vidta\!":t. behöfliga 8iikerbeteAt"tlrdcr samt ti\J~c, Rlt 

ordning OCII rcdn inktagu; 
:ttt sjlllf eller gell om den (dem), hall föro rdnar, besiktiga 

vapnen ollledelhnrt före skjutningell och dän-id tillge 
alt inga afl'ikelser frAn fast.iltAlIlla modeller !:Iler COre· 
skri fte r fU rekommn; 

att lA.ta nndersOlca, au \!"c,'l1ret Ar lid hård tryckt alt det 
!:ItAr helspändt f Gr en \'ikt af 2 kilogram, I'erknn(]<l 
på aft ryck:aren i riklning mO~ kolrvens underknnt: 

att efter för hauden va rande ornslllndij(heter afgör:. under 
akjulningen möjligen Ilppkommnndn tviBtigneter med 
rAtt att beat!l.nms, hnru\' ida \'id förekouHllnn/le fRIl 
olll~kjutning ... kall !\gn rUDl; umt 

ritt nnal'am för nU protokoll fÖN!a unde.r noggnlll ll kOIl
troll. 

Tl/jlillg l kanllllol'$lijulninl! . 
23. llerllUignde att oeltaga i IAdnll IA ll illg ou. ",talelll! 

"rit l\ ro do medlcmmar af rekrytklallSen, IlI'ilka nnder 
:1re~ halva ilkjn~it mins~ 50 protokoJUörda kammaulrjut.
llingnkoU, men icke ännn harl'a I()/Osnt 50 protokollfOr,la 
11karpa 9kott. 'l'AHiullen äger rum enligt moment 15. 

Tifjling i sAolslfiullllnll. 
24. BerllU,igalla att deltngll i lIMan täflillg om ~tllten" 

pri9 llro alla medlcmmar af skyuefurening, hvilka under 
[tret Ilafm 8kjuti~ minst 50 protokollförda ~karpl 9kott. 

20. Skyttarna tAlla klas9\'is, bl-/lrvid de i moment 16 
gifua föreskrifte rna akola till Ampu: 

rtli",tklasstn medelst en vanlig preci9ionuerio pli lOU 
metora MaIAnd. 

/:a k/osstll medelst en vanlig och en 1.l<sti!; preeisio!I~' 
Borie; båda serierna ilA. 300 meleril nfstAntl. 

2:0 klaytn medelst en "anlig precisiollucrie och en till· 
Iil.mpnillgssorie mot h:d Cfigur ; blid:!. aeriern ll. pA 300 melen 
a fatAnd; samt 

3:e ItICJSSIn medelll~ en hll8tig Ilrecisionaserie och en till· 
IJ\mpningsserie mol halftigllr ; bAtln seriernn pA 300 meter~ 
a f8~Alld. 

26. T rll.f!nrnllB IUg6n utl'iaae: 
vid vanlig pr~i~ i"ll"crie erter 1I1<llaLl skjulninl{ i In'arje 

"IiiIln ing och 

viet bastig precisionsaerie och till/l.mpningaserie efter 
... erien s !!Iut; 

med ritt dcx:k fOr led:t. roll alL nfgurll., huruvida trlif· 
f/lrna qkola utvisat. 

27. SkylL, som aAdant önskar, fur omedelbart innan 
täfliugen börjar mot taRa nfgUva högst 2 pro [skott i val. 
rri skjutstil.lJuing, hvart.ill för hvnrje skott anlllås en tid 
af hö.::~t en minut. TriUtarnas lAgen markeras hVRr för sig. 

Tlfjling j jlfllmllssij{ skjuitrillg. 
28. BerAttigade att deltaga i aAdnn UI.Hing om statenII 

pris Aro, oaftedt aUlalet f Ont lossade skarlla skott, alln 
mcdlemlllsr tIC IIkytteförening, hvilkn tillhöra 1;R,2:a och 
3:c klaascrlla. 

29. Skyttarna ~llfla på I!lltt , "om vederbörande skytte. 
[örbunds l'erkatlUlllnde utakott tller rOreningsstneJlI1l 
lJeslAmmer. . 

Ttiflillg inom rkyt"förmiltg. 
30. SkyUeförenings atyrelse beatAmmer tid och plalll 

fö r tllHiug, an'llAluing och insUl.llelse samt tiltkAnnllgifre l' 
beloppet af tillg(\ngliga. pri~medeJ. 

TiHJing i komnmrskju./lfing fOrsiggår enligt momenl 23: 
i Skolskju.tnilli enlig' momenten 24-27; S/Unt 
i låltmlfssij{ s~lI/ni"l! (fl ltllkj utuing) enligt momenten 

28 ocb 29. 
Fureniogatyrelsc Ager, 41,j antalet skyURr i nAgon ltln~a 

l1r fö r ringn, för att ti\.fJing inom kJRalen skall kunna 
anordnas, rlitt att med gemellsnlU prisrordelnit:g snm. 
ffinnfOrn akytlnr frlln olika klUSIler, dock skola rellp. shll:\r 
akjuta enligt de tör burje klasa gifna llHekrifler. . 

31. Föreningutl'relae likall till skyttefOrbnnds I·crk· 
a~Allllilde ut9koLt senast 8 ,lagar fOre tllfling om alalli" 
pris göra anmlllan om tid och plntll för densamma. SenIlat 
en m:\nnd efter slutad tllfling skal! den Uven Hll näm lldn 
ut.ekott a fgih'n rapport öCI'er n/ltal deJtngaTe och pris. 
tagsre, lifl'ensom prisens sammanlngda belopp i hl'arje 
kla88 samt antal lonade skOlt liksom ock, ifall eXlra 
t.Aflingar IIgt film, nntalet dlln'id Joasade skott. 

T.Jjliltg inom r.,Ytlrjörbund. 
:J~. F.:JrlounLlntyrelilll (1'!lr"-'tllllande ubkotl) oe .. lil.m_ 

Iller tid oc h p1aLt! fö r UlfJing, nnwAlning och iUlllilllelll1l 
IInmt. Wlkilnnngifvcr beloppct uf tillgällglign prillIlledeJ. 

3S. Til.fJillg i skolskjutlline (oWrbl1'l<I~t!lrJi'lg . ) Hlreiggål' 
~nligt beqtArnmell!crn:t. nnder .tllfling i l!koJ~kjutningo, 
mOmenten 24 - 27. 

al. TAmng i j4/imtissig ~jul",'ng (ol.lillllkjutlling.) Hir· 
l!iggl\ r enligt heaUtnunelscrna under .t!l.fIing i filaml\ssig 
~kjlltning., nlomelllOIl 28 och 29. 

:.Ii). Efter slutad tll.fJing8skjutll ing ~iligger ,let l('dllTen 
all IAta upprlitta rnpllort öfrer antalet ,Ieltugl\re och pr is
t.agare i fOrbun,lstlUlingen ilfveusoffi prisen ... lIaruulalllagda 
belopp i hnrje killaS samt aumlet I08s:t.dl'l akott, likllolll 
ock, ifall exlrn täflillg Ilgt rum, all talat dirvid 108llSde 
~kott.. Denna rapport slr.all inom en mAnad efter IIkjnlr 
ningens slut "am nr Wrbnnt!sstyrel~e ins!1nd lJII skytte· 
WrhunileulI iHrer~trl·e. . 

17· 
S i rs kil da bestim meiser. 

36. Skyttarna akola I'id skolskjutning och filltllluailig 
akjntnillg al1\'lInda 6. 6, 8 eller 12.11 mm. I'apen af för 
svensk'l 8nm~n till krigsbruk fastställd modell. 

37. Skjutningnrnn. 8,1I-äl "id Ofningnl' som \'id UUlingnr, 
11kola utföras rr,ln fria fil.ltet i de \'id I'l'enska MmenS 
inCII.nteri reglemellterade skjut.stltllningarna utan skydlI 
!IIot 801 eller ,'ind. \'id ~kolakjutlling lIkoiII skjutningar
na (med det nndantng, 110m i 11Iom('nt 14 !tr medgif\'et 
vid ufoillgs.skjulning) nt[;Jrns Ut.n/l stöd f<Jr gev!iret och 
med ia htagnnde nf nU i liggande skjutstAlllliug af armn rna 
elldast nrmbågarnA få stöda mot marken. Gerllrsremmell 
rår icke undar skolskjllll1iu\!" snvll.ndall såsom slö<1 fOr 
armen. Konalgjorda gll\'ilrSiltöd f A icke lInvAndIllI I'id 
nAgot slag nr skjutning. Gel·nr med refflad eller afsmnl
Ilad kolfbals f A. ej anvilndas. 

38. Ej holler få vid IIkjlltlliugar nAgra @Mnnn hjillp
medel förekomllIR å gel'l\ret anllow "lIl1l1are, opti~kn nn
ordningar, unlierOlndt korn, lju~(iirgadt korn eller d~·Hkt. 
Korn och !ikte ra icke nuder pllgJ\enlle ~kjulninl{ l'aTf! 
lIig nth~'lllS eller rullha9 i si,lled. (Forl/l.) 

-
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(Ur Aftonbladet). 

rå fältskjutning med StoGkholms 
skylleförbund. 

Stockholms s}(ylleförbund hade söndagen den 29 
januari sin försia fältskjutning för årel, gynnad af 
strålande sol och lämplig, härdande vinterlemperalur. 
Stockholmsskyltarna hade också tagit tillfället j akt, 
och på samlingsplatsen, Centralstationen, vimlade det 
vid mötesliden, kl. 8,'5 f. m., af väl munderade skyttar 
af alla åldrar och kategorier, i antal uppgående till i 
det allra närmaste 300 51. 

Kl. 8,H voro alla väl ombord 11 tåget för färden 
till Våsby station på Uppsalabanan, omkring hvilken 
station täflingarna skulle hållas. Därute var redan 
allt väl ordnadt till skjutningarna af ledaren, sergeant 
Tårnbolll. 

Redan på tåget hade numren utdelats och allt för
beredts, hvarför. sedan förutsättningarna för fältskjut
ningen upplästs, patrullerna kunde utsändas. Förut
sättningarna voro följande: 

En fientlig afdelning har öfvergålt sjOn Skarfven 
och håller på alt landsätta trupper vid Runsta. Egna 
trupper med hufvudkvarler vid Älfsunda ha vid nedre 
Rundby förlagt ell spaningsdetachement med spanings
patruller vid Sätra och Löfsta. 

Rapport har i dag på morgonen inkommit från 
spaningspatru llen vid Sätra, att fientliga infanleripa
truller på omkl ing 10 lilan varit ~ynliga vid Brunns
boda, 1,500 meter nordväst om OfrI.' R,ulldby. Egna 
patruller om 10 man utsändas all hindra fiendens 
vidare framträngande. 

Strax efter kl. 10 afsändes den första patrullen -
alla bestående af lO man - , och så afgick en ny 
patrull hvar 8:e minut. Patrull n:r 1 bestod af gamla 
prMvade skyttar, hvilka hade fålt i uppdrag att sedan 
tjänstgöra SOIll kontrollörer vid de olika målen under 
mästerskapstäflingen. De tUIande hade nämligen -
som vanligt här - uppdelats i tre kategorier, mäster
skapsskyllarna, d. v. s. de skyltar, som under 1910 
i minsl 2 af förbundets fältskjutningar uppnått den 
trärfprocent, som berättigar till deltagande i täriingen 
om förbu ndets fä ltskyltemedaljer. äldre klassen, bestå
ende af de 3:e klassens skyttar, som ej tillhöra mäster
skapsklassen, samt yngre klassen, bestående af I:a och 
2:a klassernas skyttar. 

Terrängen var synnerligt väl vald, och målen, hvaraf 
åtminstone ell par voro synnerligt svåra, utmärkt pla
cerade med hänsy n till belysningsförhållandena och 
öfriga inspelande faktorer, så all öfveralll den största 
belåtenhet rådde med sergeant Tärnboms anordn_ingar, 

NYHET! Alla Sportmän. J ägare och 
Fiskare böra till sina kän
gor och stöf]ar använda 

Vi passade på att f Olja med den försia patru llen, 
för alt sedan få deltaga i konlrolleringen vid något 
af målen för 1!13sterskapstMlingen. Ofver väldiga, sol
belysta, knagghga åkrar och halkiga vägar, Ofver famns
breda diken, på glanskisiga skogsstigar och vågar 
gick färden. Här och där stack ur barrträdens grö nska 
fram nägon lilen sjö. och från stugorna tittade folket 
ut rör att se efter, hvad allt smältande betydde. Banan 
gick öfver St. Väsby, Edsby, Orre Rundby, Löfstads 
och Hammarbys ägor. Snart mötte den förste stations
befälhafvarcn, och det ! vanliga kommandoordet ljöd: 
, Ladda med 5 skot!! , och .Säkra!., och så bar det i 
väg mot mälet, halffigurer på 320 meters afstånd, :, 
skolt på I minut. Hållet tilt delta mål uppgafs, så 
att skyltarna skulle ges tillfälle alt skjuta in sig; de 
örriga arstånden fick man som vanligt gissa sig till. 

Mälet n:r 2 var det svåraste, ryttare i frontställning 
på 5:'0 111., 3 skolt, 11/ t mm. Som man ser, ett 
betydligt afstånd. Figurerna togo sig också ganska 
diminutiva ut på det afståndet, hvilket inte hindrade. 
att många skyttar !ingo in sina fem skolt. Men 
många bommar blef det också. För de yngre skyltarna 
var målet väl svårt, och skjutning här var för dem ej 
heller obligatorisk. 

Nästa mål var l!t-figurer på 349 m, synliga en 
minut, det 4:e l/ ,-figurer på 167 m. och det 5:e och 
sista för äldre klassen I/t-fig. på 182 m., liksom de 
örriga med 5 skott på I min. Afven della var ett 
ganska svårt mål. SkyUarna fingo placera sig bakom 
en gärdesgård, och nu gällde det alt antingen skjuta 
stående, utan stöd, eller också alt få in pipan genom 
gärdesgården så, kornet ej skymdes och att en annan 
lamplig skjutställning kl1nde intagas. 

Detta sista mål var placeradt i patrullvägens flank 
och vid framkomsten uppmärksamgjordes skyltarna ~ 
detsamma genOIII skoft, som föllo från vänster. Strax 
därefter blefvo figurerna synliga. Del var, 80m sagd I, 
dessa fem mål, som voro obligatoriska för den äldre 
klassens skyttar - tre af dem endast obligatoriska 
för den yngre klassen, SOIll dock hade rätt alt skjuta 
på alla - och för mästerskapsskyUarna tilIkommo 
sedan ytterligare två mål, det ena helfigurer i sidled 
på 325 m. afstlnd och det andra af tredjedelsfigurer 
på 210 111. placerade vid samma skjutstation. 

Största intrycket knöt sig gifvetvis till mästerskaps
täflingen, i hvilken 22 skyttar deltogo. Vid 4:e målet 
låg en skolyngling l. Lejdsiröm, en son till musik
direktör L , odisputapelt främst, och denna ställning 
lyckades han också behålla genom hela skjutningen . 
Han blef också med 24 träffar mästerskytt, och till
delades förbl1ndets guldmedalj, närmast följd af kungs
holmare C. H. johansson, med likaledes 24 träffar. 

Sedan fältskjutningarna voro orverslökade~ samlades 
deltagarna vid l :a skjutstationen för att vara med om 
extratäfling mot ringad I/t-fig. på 222 m., 5 skolt 

"BoYSGou1s Uat1en1ät1" 
Gör lädret smid igt o. absolut ogenomträngl igt för vatten. Tillhandahålles i hvarje sport- o, jak tredskapsaffar 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, Stockholm. Tel. Br. 4723. 
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på en minut, och så småningom gick liden, tills åter
resan till staden, Illed tåget 4,16, skulle gå af stapel n. 
Före afresan S'lmlades man på perrongen, och Stock· 
holm skytterörbunds ordförande hälsade hår skyttarna 
lIled några ord och höjde. sedan nedanstående pris
listor upplästs. ett lefve för dagens mästcrfå1tskylt 
samt för den främsle i grllppskjlltningen, Sö<lermalms 
och Liljeholmens skytteförening. 

Och så följde återresan till hufvudstadell och sky t-
1.1rna åtskiljdes efter en väl använd, stärkande och 
härdande dag. 

Vid meddela i dag resl111alen af mästerskapsläflingen 
och gruppskjutningen: 

Miisterskapstiiflingen: 

l:a pris: I. Lejdström, Skolungdomens skf., 32 p .. 
guldmedalj, (måstelskyll); 2:3: C. H . johansson, Kungsh. 
skf., 32 p., silfvermedalj ; 3:e: E. Sundblad, CentraL
sk!., 30 p., dito; 4:e V.1ernström, Söderm. och Uljeh, 
skf. , 27 p., dito; 5:e: B. Larsson, dito, 27 p., dito; 
6:e: E. Blomqvist, dito; 27 p., dito, 7:e: Hj. Lind· 
blom, Skarpskf., 25 p., dito, S:e: E. A. Johansson, 
Söderm. och Uljeh., 25 p., dito; 9:e: Oid. Eriksson, 
S. A. F., 25 p, dito; \O:e, G. A.jonssoll. Skarpskf., 
25 p., dito; II :e: F. Ekfeldl, Centra1.-sk!., 24 p., dilo; 
12:e: L. Lagerlöf, Skarpskf., 23 p., dito, 13:e: R. 
Orlegren, Skarpskf., 23 p, bronsmedalj; l4:e: O. 
Pettersson, Katarina skf., 22 p., d:o; 15:e: C. Gri
penstedt. Skolungrl. skf, 22 p., dito; 16:e: F. Fagrell, 
S. A. F. 21 p, dito; 17:e: A. H. Nilsson, Göta 
lifg. skf., 20 p., dito: 18:e: F. Eriksson, S. A. F, 
19:e: C. F. H ullberg, Kungsh., sk!., 19 p., dito; 20:e: 
O. V. Oren, Svea art. skf., 17 p., dito: 21:a: 1-1. 

Thulin, Centr.-skf., 16 p, dito; 22:a: K. E. Thuli n, 
d:o, 16 p., d:o. Vidare tilldelades bronsmedalj åt 
C. O. Peisen, Skarpskf., och O. A. Sjöberg, dito. 

Täfling i Lawn tennis afhål1es å S. A. F:s 
tennisbana Lästmakaregatan 18 söndaffcn den 12:te 
Februari kl. I e. m. 

Anmälan göres på platsen omedelhart före täflingen. 

Täfling Curling afh~lles söndagen den 26:te 
Februari. 

Täfling i Skridskoå kning :'00- 1 :'00 och 
eventuell - för dem, som vilja afiligga uthållighets
prof för idrottsmärket - 10000 mtr eger rum 
söndagen den 26:te februari. Anmälning till dessa 
båda senare tärlingar göres, antingen i P. Langborgs 
idrottsmagasi n Birger jarlsgatan 5, där antecknings
listor finnes framlagda, eller pr telefon till Alm. 6807. 
Närmare lInderräUelser erhålles vid anmillningen, som 
skall ske minst en ~'ecka före respektive tiif/ingar. 

Skidtäflingar å 20,000 meter tör dem som önska 
aflligga lIlhållighetsprof för idrottsmärket samt Orien
teringslöplling tf skidor afhållas så snart väderleken 
t'Uåter. Ntirmare genom annons i Aftonbladet. 

Medlemmar af S. A. F:s torde mera lin som hit
tills skett beakta gymllastiköfningarna. hvilka hvarje 
torsdag kl. 7,~() l". m. ega rum i Svea Lifgardes 
exercishus. 

Passersedlar få afhemtas hos idrollschefen två dagar 
efler reqvisition af dylik. 

1 drotfskOIfl mi/lt'Jl. 

Ordinarie årsmöte 1911. 
Stockholms Atnatörförenings årslIlöte 

hålles i föreningens lokat Lästmakareg. 18 

Lördagen den 25 Februari 1911 med början kl. 7 e. m. 

föredragn; ngslista. 
l :0) Val af två personer all jemte ordföranden justera 

dagens protokoll. 
2:0) Styrelsens framställning om suspension af den 

stadgeenliga förhandlingsordningen för dagens 
årsmöle i och för behandli ng af styrelsens för
slag angående inval af till hedersledamot före
slagen person. 

3:0) Styrelsen och kommilleernas årsberättelse. 
4:0) Revisorernfls berättelse sam t frågan om ansvars

frihet för styrelsen för sistförflutna årets för
valtning. 

5:0) Bestämmelser 0111 allmänna åtgärder, öfningar 
och täflingar för året. 

6:0) Behandling af förslag till ändring af föreningens 
stadgar i enlighet lIled S.1l11ma stadgar § 21 
mom. 5. 

7:0) Val af medlemmar i föreningens styrelse, vice 
ordförande i de permanenta kommitteerna, st y-

relsesuppleanter samt före ningens representanter 
i Stockholms Skytteförbtlnd, allt i öfverenstäm 
melse med stadgarnas § 21 mom. 6. 

8:0) Behandling af från hrr S. Sjöberg, Axel Storm 
och O. C. Gustafsson lill styrelsen ingifven an
hållan 0111 ersättning för harda kostnader för 
föreningens kappsegling under år l C)06. 

• 
Omedelb.1rt efter årsmötets inledes 

Årsfästen 

med prisutdelning, dervid kOlllIlla all utdelas s.1mll iga 
under året fOrvärfvade skytte- och idrottsmärken 1 

vandringspris, serill1edalje r m. m. 
Efter prisutdelningen serl'eras SI/pi a kr. 3: 50 pr 

IJerson, inklusive nubbe, pilsner och kaffe. 
För glädjen och Irefnaden under aftonen sörjer på 

välkänd t såll klubbmästaren. 
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Stockholms Skytteförbunds fältskjutningsprogram för är 1911. 
Tiderna för fältskjutningarna. 

Fällskjutlling(lr äga rUlII den 29 januari, 26 februari , 
2 april, 18 juni, statsprisskjufning den 24 september i f Or
ening med fllltmafllch, 29 oktober och 29 nOI'ember p,i 
platser, 90m framdeles komma att bestämmas. 

Klassindelning. 
Skytt(Lrna fördelas i följl\nlle tre fl\ltskyltcklaseer: mils· 

terskapsklassen, !l.ldre klassen och yngre klassen. 
Till mlisfer.skapsklassl'II böra alla skyttnr, som under år 

Hl1G i minst 2 af fOrbnlldels fältskjut.ningar IlppnAtt den 
trilffprocent, som he rättigar till deltngande i Utfliug om 
!Urbu ndets fältskytte mednljcr (l\l 1\'3 terska psskju tn ingen). 
TI7l tildre klasstn höra 3:e klnssens skyttar, bvilka icke skoln 
tiHhöta mllsterskapSklassell THI yngre klass~1I höra 1:n 
och 2:a kln6sens skyttar. 

Mål. 
Vid hVRrje fältskjutning skola förekommn {) luAI, hl'ilkn 

bvnr för sig ekola boskjnt08 med minst 5 skott. För Yllgfl~ 
klassens sk~,ttnr ingå vid 11I'nrje fil.ltskjutning endast 3 
elle r 4 III;U (de I~Htnre) i prisbedömningen, med rAttighet. 
dock för sådan skytt att utom U\fJnu deltnga i s kjutningen 
1ir\,en mot öfrlga mAI. 

Poängberäkning. 
Hmrje träff ril.kl\!\9 fojr en pOliug, och trilffarnas alllal 

ilr sAlunda afgörande vid prisfördelnillgcn. l och för 
Särskiljning mellan skyltor med likn ontal tritffal' åsättes 
hVllrje mål en tllli\ggspO!l.ng. Vid fältskjutningen flen 211 
ileptember e rhåller hvarje skytl, Bom deltuger i f[\1t
marschen, en tillilggspo1tnjl, mot8l'arnl\lle en tr!\ff, hl'ilken 
medrllkna!l I' id llrisfördel ningen . 

Pris och insatser. 
Som allmä:J regel g!Uler, att IlI'ar tredje i läfljugen 

11eltagande ekytt e rhåller pris. "id alln fälll:'kjmningar 
utom statspristiHliugen den 18 juni upptages en ftil' iUIg 
IIIS:l.ts, för yngre klassen I kr., fO r J\ldre kh~sel\ 1 kr. 50 
tlru, (Jell fOr m!1stersknps:{laBsen 2 kr. DeSSR pennlngnr 
utgå oafkortRde till pris. De~Butom utdelas "id hvarje 
fä1tskjutnin.:, obcl'oende af erlngd insats, ett visst nnt a1 
pris inom lwarje klnss, lll'ilk!\ bekostas n{ slllt.Hmellll] eller 
n.r r!\ntemedel fråu fAltskl'Ltefouden. All llrisfiirllelning 
~ker klassl'is. . 

Utlottning af gevär, 
För 3tt sd sUl;lnlllg01ll ti!lgo(lo~e 8ky~1(\flJas he:\O[ nf 

I'npen, utlottas vid h varjc fi:lltskjutning blnnd de deltagande 
skyttnr, som icke haft tillfilllll nU skaffa ,«ig gOl'är , 1d 
stycken mausergevär. Dessa gcr;lr, SOIll på kol(l'en stämp. 
llls merl s:\rskildt inbr!lnut märke, förbJifl'a ~tockholm ll 
i<kytterörhunds e~endOIll, mell uLlämnas till vederbör3nde 
"innare llled rull och oinskränkt lIyttjnuder!Ht, flå Iiinge 
han uppr.~·ller det villkoret, att årligen skjuta minst 5U 
protokollförda skarp:\ skott eller un deslI hltn kOper ellp.r 
på au Ilat sätt (örvllrfl'l\T eget ge\';lr. Så 1!n31't nyttjande
diLten r,t. något ar dessIl bådn sillt upphör, skall sådant 
gerilr Iltnll I)!\minnel"e genonI vederbörande skylteffir_ 
e ning återstlil1us till ekyUeföl'bulldet för ntt under IiIm!\llde 
villkor ftnyo utlottas. Den, SOIl) erhållit uyttjltnuerätten 
til! ett af des9a gel'ur, llr skylllig att ul\derhAlla detsamma 
och äger att I' it! behor pA egen bekostnnd fOrse dct Uled 
Il)' pipa eller ers(llta annan förslilen del. 

Statsprisskjut ning. 
1;örbulldets tiLrllng i fltltskjutuing om st3tens pria äger 

rU1l\ den 18 juni, om möjligt i röreniDg mell utfärd på 
, let sr~u, som under 'let seultste året ägt rum, och !Ir Jet 
meningen, ntt hereda skyttarna IllOjlighet att vid detin 
tIllfAlle medtaga fnl\liljemedlemmar. MUSik kommer att 
lnedfölja. "i,l denn n fältskjutning förekomma ingft insntser. 

fältmarsch . 
Vid f!lltskjutuinJ,l'en den 24 september, som är dsedd 

nit llga rum på Stockholmetruppelnas nya öfningsflllt, 
kommer samling aU ii.~a TUm i staden, hvarpå gemensam 
mnTseh med musik företItges till skjlltplatsell. SkYttar, 
80m icke deltaga I llIarschen, utan på nnnat S!Ltt· rort
skatta sig till skjntplnuen, :Iga ieke ilga ratt till de n om" 
lIiLllIn,ln till!\ggl!poäIlI!.'Ou. 

Mllsterskapsskj ut n i n g. 
I sam hand med försln fältskjutningen fOr året Rnsl,il.lIell 

m!l.sterskapstäfling om förbUndets fäJtskyttemednljer. N!\r· 
UlaTI! föreskrifter för demlR ULCling utfärdas årligen af 
verk~tAl1andtl utskottet. Berättigad till deltagande i mäster-
9kap8t~lflingen 1I.r den skytt. tillhörnnde m!l8ter8kap~kla!!sen 
och illdra kla~sen, 80m under h\'ar och en nf minst 3, 
linder föregående Ar af förbundet anordnade (ältakjut· 
uingar, uppnått så stor träffprocent, aU den med det lal, 
aom verkställa nde utskottet årl igen bestämmer, ofverstiger 
den medeltr ilffprocent, 80m vid resp. skjutninga r uppnlllts 
al samtliga i desss kluuer tleltngande skyttar. T!ll hvaT 
och cn i miisterskaps8kjlltningen deltagande skytt utglLT 
medalj att i blått och gillt band A bröstet bllraa, s,uunda: 
I gnid jlimte diplom i förening med titel af förbundets 
mAstare i fliltskjutning fö r året Ull den, som under Skjl~.t. 
nlngen uppnått högsta aamlllanlagda polingantalet. Ar 
denne redall innehafvare af guldmedAljen för deltll 
IUlI.stersknp, erhåller han jämte diplom medaljen i silfver; 
i silfver UH dllln, som under skjutningen uppnått medel· 
poltngen för samtliga deltoglIre eller dliruWfver; i brons: 
tii! Ofriga j skjutningen deltagande skyltar. Innebar skytt, 
~om sAlun<la gjort sig berättigad till nAgon ar fältskytte· 
mednljerua, redan förnt dal}na medalj, erhåller han den' 
>jamma i etuI utan III!.IId. Ar skytt, som gjort sig d!lrtill 
herättigad , förhindrad dellnga j milsterskapst!lflingen, Ull 
.leln8 honom dock bronsmedalj, 

Ordningsföreskrifter. 
Då det ii r nr största vikt, att ett godt fOrhAllnllde mellon 

m3rkltgarno och skyttarna städse (ir nldande, Htgges Jet 
skyttarna pA hjärtat ntt iakttaga följande: eld fAr ej upp
t...~ndas eHer tobaksrökning förekouHua i n!lrheten lIf bygg· 
n3der, halmstackar eller alldra sU\Hen, där sådant knn 
medföra fnrn. Pnpper, glal:', l!I!\trester o. d. f A ej kvar' 
l!\mnns på marken. Nedtr3mpnnde nl \'il::s:unde tr!l.d, ung· 
skog eller dylik skndegörel!le snmt al! sIags !I\'erknu p:'\ 
I'(\xande gröda måste sorgf!l.lligt undvikas. 

FOr UlldviJ;anJe af olycksh!\ndelser samt fOr uppril.tLhål. 
lande af god ordning höra följande sflrskilda hesUtmmelser 
i3kttagas: 

JJAskskott må ej under någrn förbålIanden aCgirvIIs aUllnt 
än pä Ilitrför bestl\md plate, i v!\nlign rall förstnskjutstationen. 

Ge\'!l.ret lndd3l' end!\St p,l befalln ing nl skjutstationsberltl· 
hafvftreR och ailkras. Laddning !Iled Iller än fem skott Ar 
fijrbjudet, så \' ida ej nnnAn fUreskriH i s(l rskildt fall meddelas. 

Innan patru!! framrycker li..ir eldgifuing, skall p3trull· 
befltlbafl'llren uppropa skyttnTlln och uppstlll1!\ Jem i 01',1-
nlng {nin höger till \'i1.nster. 

Intagande nr ekjntst!ll1ning sknl! ske p;' ell fflltUlässigt 
si:ltt, men ,\ llgger statiousbeflUhafl'aren, ntt kOlItrollem 
skyttelinien, Innan kommandoordet .olth utell.ges, så att 
icke fara föreligger för nllgon skyll I'id eldens argifvuude. 
Gel'iLr skull 311tid I'nra silkradt, dll eldgifn ing ej förekOlllmer. 
lntet gevär får OI!1Lk ras, fllrr (i1\ på kommandoordet . eld • . 

På kommandoordet .eld upphör> skall ovillkorligelI 
elden nfhrytas och för skott, IlOIII dllreHer a flossa8, ar,!l.k· 
nas motsvarande imtal träffar. 

Vid hl'll rje station skall efter nfs!utad skjntning kOlli' 
"len deras ' patrOIl lir . , hynrefter statiollshcfälhafl'!Iren 
visiterar ged.ren. Sedan m3rkering (ir verkst!llld, skall, 
innan SL3tionen l!\nlllas, resultntet uppliiS!lS och befAlhar· 
varen för patrullen geno!)] fn'i ~a göm sig för\'issad om, 
aH protokollet ä r riitt fördl. Skjutprotoko)let mectröres 
mellan ilkjutst!ltionerna nr pntrllllbefälha fl'fllen. Efte r 
afslutad Skjutning \'id sieta stationen öf\'erl!lllluas det 
till där tjänstgörande statiollsbeflllhafl'are. Vid anledning 
till klagomAl bör skytt sA fort sig g\}m Uter v!lnda sig 
tm lodaren och dltrvlt!, helst med vittnen, styrka befogen' 
heten IIf sitt kIngomIll. 

Skylt, aom ej ställer sig dessn orduill~sregler t ill efter, 
rättelse uteslutes fr/in d3gcus tl\fling. Erlngd insats ilter· 
fås i Ih'likt fall icke. ~ 

Verketilll!\nrle utskottet förbebåller sig rutt nU gOra de 
:Lnd ringar i programmet, hvartill förhållandena kunna 
fijr!\nle,la. 

Stockholm i januari 1911. Verkställande Utskottet, 
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Skyttar och Skytteföreningar! 
Utom sina välkända tillverkningar af alla sariers svartkrut ~SOIll Excelsiorkrut, Sportkrut, 

Skyttekrut, Kart XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng. 
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserlirut 
som från början ådragit sig slor uppmärksamhet i skyllekretsar såsom elt i alla afseenden utmärkt mauserkru1. 

Major E. O. Almquist skrifver därom: 
~ Undel!eckn3d, SOUL nyligen utfört en jJimförelseskjutning mellan .Gyltorps n1auscrkruh och .s!a!clIs" rär härmed på 

begäran intyga, aU det förra med en laudning af 2,6 gralll lämnade jämna och vackra häffbilder, i det mcdelrelet pr skott på 300 
meter biet endast 9,8 centimeter mot 10,1 med statens, och 50 poäng nppn~dd(>S i de f testa serier; dels ock aU vapnen icke IlpP
val"mc!(>S ,a starkt af Gyttorpskrutet, samt alt rengöringen efter detsamma sk:-dde nian sl'~righct, Uppsala den 5 febr. 1908. 

Otto Almquist, Major . • 

Oyttorps Mauserkrut erhlllles i enhvar vä lsorterad krutaffär äfvensoll1 direkt från 

G,...Uorps Sprängämnes Aktiebolag, G,...ttorp . 

SKYTTAR! 
Vå r mauserammunition är den bästa möjliga och ägna vi alltid 
största omsorg åt ingående order, Snabb expedition, 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid lI)'laddad ammunition. Silväl nya som omladdade skott sändas franko 
kÖllarens närmaste station vid parti om minst 1,000 sI. 

Vi utbyta, om sä önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra 
högsta möjliga pris för de odugliga hylsorna, GenOlll della ulbyle vinn:! föreningarna 
den fördelen, alt deras hylsanla! a!Hid hålles konstant. 

All slags skytlcamllltlllition föres. 
Hylsor till omladdlling tOlde benäget insändas under va r adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 
Var nya ammunition med spetskula (S kula) r~kOll1ll1enderas. 
OBS.! Under mänga år leverantörer af l1lluserkrut till staten för dess 6, ~ 

mm. gevär. 
Använd vid jakt llteslutande väta Normal-patroner. lJessa äro verkligen 

öfverlägsna och hafva vllnni t lifligt erkännande och enastående cfterfr3gan. 

Landskrona i Jan. 191 J. 

Aktiebolaget Svenska Krutf'aktorierna 
Riks 9. Telegrafadr.: Normal. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 
TR.ÄVAR.U- VED och I(OL
AFFÄR., ANOsAo o. ffVFLER.1 

S _ OCKHOLM, Fleminggatan 4 
Rik .. Tel, 1163, 13203, Allnl. Tel. 8436, 5950 
SÅ~VERK ______ ___ 

Flemingg J!. Stockholm. Norrte/ge ÄngsAg, Norr. 
tl./ge.Jungfrusunds AngsAgs Aktiebo/dg, EkeriJ 
Bogseringar o . Varutransporter. 

Välskjutande gevär 
för såväl jag! som målskju tning. 

Bästa Mauserammunitiol1 
til! moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
j\\OSf LASKOR och ARMBAos
SKYDD 111 . 111. 

fl.-B. 8KYTTEfORfNIN6flRNf8 UflrENflffHR 
Br7ggaregatan 9 

1 



S K I D O R af finaste svenska och 
finska fabrikat! === 

Hagens rörskridskor och skridskor rör 
segli ng! Salehows originalskridskor 
och andm för figuråkning! ---

Kippar af 20 olika slag! 

Hockey 111. m. 

PER LANGBORG 
BIRGER JARLSGATAN 5 

SKODON 
af alla slag köpas för

delaktigast hos 

Anders Pettersson 
10 Storgatan 10 

PRESIDENT 

bästa 15-öres 

Cigarr. 

Vid behof af Trycksaker, frän den enk
laste lilla adresslapp till det finaste 

illustrationstryck, ri ng upp värt 
Telefonnummer, Riks 67 t6, 

Allm . 158 10, och vi 
sända Eder genast 

värt ombud . 
Speciali te: 

AFFÄRS- OCH KATALOGTRYCK 

Tryckeriaktiebol. Svea 
BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKHOLM 

Inneh.: JOSEF HOLMQVIST, Brunkeb. 4272 
EJNAR OHLSSON, Vasa 3563 

1911. 

Kungl. Hofjuuelerare 

Begär priskurant! O Il 
de(S 

A Il Juuel, 
11. ]l- Bula, 5ilfuer, 
p- 1 Jakobstarg. = 

Hysiifuer, 16 Gust. Ad. Torg. 

Tag ALLTID Edra 

KLlCHEER 
från 

STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT 
STOCKHOLM 

Oxtorgsgat. 5 

Använd endast ___ .. 

Allm. td. 8775 
Rikstelef. 8775 

KOCKUMS PftNSftR-EMftlJERftDE 
Gjutna grytor och emaljerade kärl af 1:ma 
stålplåt, ty de äro de starkaste och mest 
syrefasta. 

Fås hos alla Järnhandlare och Bo
sättn i ngsaffäre r. 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
~~~ DROTTNINGGflT/1N 31 - -

Rlkslele!on 
4400 

Sna.. 

= 

Allm.lele!on 
20 & 120 

Stockholms N:o 2. 

6:e ärg. 

Utkommer med 12 nummer 

om årt'lt och uld&lu gratis till 

föreningens medlemmar. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

.I. •• r. , STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING. 

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE , S . SVENSON . 

T el. fon: Allm. I<h . 330. 

REOAKTOR HARALD SOH LM AN 
S. A.. F:. NYVALDA HEDERSLEDAMOT 

)fe/can/ile (Y/llb~ 
Whisky 

Februari 191\. 

ANNONSPRIS: 

10 ~re pr mm. spallhöjd. 

(I paltbredd 100 mm.) 
M.riginatannons 6 kr . 

von Bergens 
Carlshamns
punsch !!\ I 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL 
PUNSCH 

RIKSTEL. 5289 ~ 
(ANDERS KROOK) 

8 S IBVLLEOATAN 8 
Invid Östermalmslorg 

ALLM. TELEFON 
245 o. 5710 -
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Meddelanden från styrelsen. 
Nya medlemmar. 

Aktiva: 

Kontorist G. M. Andersson, Orefmagnig. 10. 
Löjtnant A. E. O . BoClhius, Smålandsg. 4. 
Ingenjör S. M. Carlstedt, Orefmagnig. 9. 
Kontorist J. Clemens, Sibylleg. 30. 

:. C. f. fredrikson, Vaslmannag. 45. 
Navigatör, O. Oimström, K. Slottet. 
Banktjänsteman Y. B. Oelln er, Danderydsg. 6. 
Grosshandlare 1. E. Hartzell, Våslerlångg. 40. 
Oen.-sekreterare K. Hellström, ArtiHerig. 32. 
SkAdespelare B. Junggren, Folkteatern. 
Studerande E. Malm, Karlbergsvägen 60 A. 
Kontorist T. Pehrson, Stora Nyg. 16. 
Målaremäslare N. Roll, StUl'eparken 4. 
Skådespelare O. Råff'll, Söd ra Teatern. 
Studerande C. Rligheimer, Regeringsg. 54. 

:. S. Rydow, Oötg. 61. 
Kontorist K. W. T. Svensson, Handtverkareg. 34. 
Studerande G. H. E. Strömfelt, Ostermalmsg. 62. 

) O. Thiel, Florag. 2 . 
Körsnär P. Thöldte, Hötorget 14. 

Passiv: 

Grosshandlare N. Burman J:or, Fredsg. 9. 

Grosshandlare S. Sten dahls pris : Gross 
handlare Sten Stendahl har i likhet med föregående 
ar Välvilligt öfverlamnat ell mausr::rgevar, alt utgå som 
pris i I :sta skjutklassen, till den skyt!, som icke före 
den l januari innevarande år erhållit något skyttepris 
eller något utmärkelsetecken för skarpskjutning. Be
träffande täfJingsbeslämmelserna i öfrigt hänvisas till 
före ningens stadgar. 

Meddelanden från skjutkommitten. 
Fältskjutning. Stockholms skytteförbund anord.

nar fältskjutning vid Huddinge, söndagen dell 2 april 
därvid följande bestämmelser gälla: 
l. Skyttarna böra medfölja tåg från Stockholms Cen

tralstation kl. 7,20 och 9,54 r. m. Grupprepre
sentanter samt alla som önska begagna sig af 
truppbiljett skola medfölja tåget kl. 7,20 f. m. 
I och för rekvirering af truppbiljetter skola skylt
arna infinna sig vid stationen kl. 7 f. m. Pris 
för fram och återresa är 42 öre. 

2. Efter framkomsten till Huddinge station samlas 
skyttarna vid Fullersta, 300 meter väsler Hud
dinge slalion. 

3. Yngre klassen medföra 18 skott och öfriga skyttar 
30 skolt per man samt för extra tänan 10 skott. 

4. Frivil1ig insats erlägges i enl. med Förbundets 
fäHskjutningsbeslämmelser samt 1,- kr. i extra 
täflan. 

5. Förutolll insatserna kommer pris alt utdelas af 
förbundsmedel. 

6. Anmälningstiden utgår kl. 12 midd. 

Skarpskjutningarna vid Kaknäs taga sin 
början söndagen den 23 april kl. 9 f In, 

Meddelande från lokalkomm itten. 
Till medlemmars kännedom meddelas, all förenin

gens lokal i sin helhet är gratis öppen för medlem
mar då densamma ej är upptagen af abonnenter. 
För ljus i stora tennissalen betalas vid ten nisspel nin g 
2 kr. pr timme. Ktubbrummet är tillgängligt för 
medlemmar då det ej är upplaget af sammanträden. 

Enkel supe med kaffe til! kr. 1.50 anordnas 0111 
iilJsägelse göres före kl, 9 e. m. Avec'en mycket 
billig 

Medlem äger räl! medtaga bekanta! 
Vidare upplysningar lämnas å telefon Riks 6259 

och Allm. 259. 

Årsmötet. 
Under kaptenen fri herre S. Rålambs ordförandeskap 

afhölJ S. A. f. sill 2 1 :sta o rdinarie årsmöte lördagen 
den 25 februari å föreningens lokal, och hade till 
samma infunnit sig ett trettiotal ) amatörer •. 

Sedan föreningen, på därom framställd fråga, afb6jt 
uppläsandet af styrelsens och kOlllrnitleernas berättelser 
öfver verksamhetsåret 191 0, föredrogs revisorernas 
berättelse öfver handhafvandet af föreningens råken· 
skaper under gängna året, som godkändes. Vid därpå 
företagit val utsägos till ledamöter af styrelsen kap
tenen friherre Stig Rålamb, ordf., ingenjör E. Rud~n , 
v. ordf., e. o. hofrätlsnotarie G. C. Boivie, sekreterare, 
köpman P. Langborg, intendent, notarie S. Sven son, 
skjulchef, köpman W. Clemens, idrottschef, general. 
agent H. Hildebrand, klubbmästa re, och afd.-chef O. 
Friman, styrelseledamot utan särskild funktion. Ing. J. 
Lundegren, skådespelare A. Hultman och köpman A. 
Hamnqvist hade afsagt sig sipa funktio ner inom sty
relsen på grund af bristande tid. Vidare utsåg?s till 
styrelsesuppleanter köpman A. Hamnq vist och IÖJtnan. 
E. Killander, vice skjutchef banktjänsteman f. Fagrell, 
vice idroltschef kontoristen H. Forsberg samt vice 
klubbmästare redaktör J. P. Palm. Revisorer blefvo 
agent Hj . Olsson och syssloman A. Mild. Till före
ningens representanter i Stockhol ms skylteförbund val· 
des herrar f. Fagrell, A. Hamnqvist, A. Mild, S. Sven
son, S . Stendahl och E. Hessler med herrar E. Bo
ström, J. Sune, E. Reuterskiöld, O. Stendah l, C. R. 
Sandberg och T. Rubin såsom suppleanter. 

Sve a S N YASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL 

JUVEL~:A~:on GULD, SILFVER o. NYSiLFVER. 

Af 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 • Allm. Tel. 15228 

22Q = = a 
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Till hedersledamot af föreningen valdes redaktör 
Harald Sohlman, som personligen mottog utmärkelsen 
och å Stockholms skytleförbunds vägnar utbragte eH 
lefve för S. A. F. 

Efter sammanträdet följde utdel ning af linder å ret 
cröfrade vand ringspris, hvar0111 tidigare utförligt redo
gjort!>, hvarpå vidtog ett Iifligt samkväm som \'arade 
ett godt stycke inpå småtimmarna. 

TAL 
af föreningens ordförande till Redaktör Harald 

Sohlman vid öfverlämnandet af kallelsen 
till hedersledamot af S. A. f . 

S. A. F., som stiftades år 1890, kunde under den 
iörsta hälften af I 890-talet glädja sig åt alt räknas 
bland de ledande idrottSföreningarna inom Stockholm. 

Under sådana förhållanden beslöt fö reningen alt 
såsom hedersledamot med sig förena en af idrottens 
förkämpar och valdes nuvarande örverst" Balck till 
föreningens hedersledamot. 

Idrotten hade dock ännu ej slagit så fasta röller 
och föreningen förde i midten af 1890-ta!et en räU 
tynande tillvaro, då den gamla skytterörelsen började 
vakna till nytt lif, under ändrade och mera bärande 
former. Den internationella idrotten fick vika för 
den nationella och fosterländska skytterörelsen, till 
hvilken nu föreningens hufvudverksamhet förlades. 

S. A. f. har dock under de senaste åren p!1 nytt 
sökt höja intresset för idrotten inom sig, väl inseende 
betydelsen af att skylle och idrott gå hand i hand, 
och vi tolka det gamla ordspråket »CIl sund själ i 
cn sund kropp ' så, alt vi önska dana medlemmar, 
SOTll med känslan för fosterlandet och den egna här_ 
den, väl inse en genom . idrotten härdad kropps be
tydelse för kommande generationer. 

Föreningen hade, som nämnts, såsom hedersleda
mot en representant för idrotten och önskade gifvel. 
vis äfven en hedersledamot, represen terande vår huf
vLldverksamhet : skyttet? 

Herr Redaktör Sohlman! 
Ni var mannen at! intaga denna plats. 
Den som under det senaste 15-lalel af år deltagit 

i skytleverksamheten i Stockholm har på nära håll 
ku nnat följa Eder verksamhet inom densamma och 
har sett Illed hvilken entusiasm och energi Ni arbe
lat på alt föra skytterörelsen framat samt gifva den 
den fosterländska prägel, utan hvilken den säkerligen 
vQre dömd till undergång. 

Målmedvetet har Ni arbetat bland de ledande inom 
skylteverksamheten, väl inseende betydelsen af ett väl 

ordna! frivilligt skytfeväsen vid sidan af vår arme 
då det en gång kan komma alt gälla värt fosterlands 
vara eller icke vara. 

Se där i korthet de motiv, som ledt oss då vi 
gått att kalla Eder till vår hedersledamot - en 
kallelse, som vi harva tillfredsställelsen se al! Ni 
hörsammal, då vi nu i afton kunna glädja oss åt alt 
hälsa Eder i vår krels. 

Kamrater, då vi nu öfverlärnna kallelsebrefvet till 
Redak:ör Sohlman, så låt oss beledsaga detta med ett 
trefaldigt lefve för vår ärade och värderade nyvalde 
hedersledamot, Redaktör Harald Sohlman! 

Lefve han! 

S. A. f:s senaste klubbafton. 
Den nya klubbmamman installeras högtidligen i sitt 

ämbete och klarar skifvan fint. 

Lördagen den 18 mars afhölls en extra klubbafton 
i föreningens lokal, närmast afsedd för den Ekman
ska-Malmqvistska-Arvidssonska viran, de Hanlllqvistska 
talen och för det högtidliga installerandet af före nin 
gens nyvalda klubbmamma, ledamoten af 36 stock
holmska sii.llskap, riddaren af ett 20-talordensgrader, 
den högt lysande brodern Carl Hugo Emil Hilde
brand, Skeppsbron 40, 8 half!rappor. 

Det var nog med under ,den kulörta västen lifligt 
klappande hjärta Carl Emil Hugo axlade Axel Hult
mans S0111 klllbbmamma i S. A. F. afaxlaJe axelschal. 
Ty alt ersälta den borne mästaren på skämtets, på 
den sprudlande humorns höga tron, det var icke 
lätt. Axel Hultmans arbete SOIl1 klubbmamma inom 
S. A. F. var alltför högt uppskattadt för alt kunna 
glömmas och stora Axel Hultmanska gesten vid g la
sens höjande lär sig nog Carl Emil aldrig, ty det 
var Axel Hu!lrnans eget patent. Man kan således 
endast beklaga at! Axel Hullman afaxlade axel kappan 
som klubbmamma och rullade från S. A. F. för att 
mera odelad t kunna rulla ' på kutlingen på Södra 
teatern. -

Della 0111 delta. 
För alt återgå till klubbaftonen, så blef denna både 

animerad och ganska talrikt besökt. Ett 50-tal ama. 
törer hade infunnit sig. Klubbmamman hade styr! 
Olll en treflig s\JP~ till facilt pris saml dessutom mo
biliserat en dubbelkvartett sångarbröder, hvars reper
toar lifligt uppskattades. Pianot hade flyttats midt ut 
på golfvet och rundt omkring hade amatörerna bän
kat sig kring borden. Det hela verkade en liten in
tim cabaret i den glada stilen. Spelpartierna pägingo 
rundt omkring, allt emellanåt afbrutna af sånger och 

Rudens Varf Kyrkviken, Lidingö 
AUm_ Te1. Lidingö 235 

Kontor: Storgatan 56, Stockholm 
Riks telefon 4087, Al!m. telefon 18B34 

Motorbåtbyggeri och Mekanisk Verkstad 
SpecialtiUverkning: Backstagningar, Propellrar, Fällbara tvättställ 

o. Vattenklosetter rör motorbåtar o. )'achter. 
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visor. Särskildt bör noteras den sympatiske tenoren, 
hvars mjuka slämma på eH alldeles förvIllande sält 
påminde om Arvid Öd man. Och sedan steg gross
handlare Salmson upp från spelbordet, tog af kragen 
och läl sin frukta nsvärda basåska rulla fram, med 
påföljd all två af takfönstren sprungo sönder af skak
ningen och sloga ihjäl en ännu ej öppnad half Ce
derlund på dl;'t Sandbergska-Kroghska spelbordet. 

Klubbmamma debuterade Mven som skald med en 
visa på me!. Soldalgossen, och då mamma äfven är 
sångare, så klarar han själf upp ett program om det 
kniper. 

En treflig fest således, som endasl medförde an
genäma minnen hos deltagarna, dock mcrl undantag 
för klubbmamma själf, som lånade ut en reservoar
penna af guld till en deltagare, SOIll glömde lämna 
den tillbaka, hvarför klubbmarnma ber honom vid 
tillfälle återställa densamma. 

Få vi be om en ny klubbafton snart, herr Klubb-
mamma! 

j. P. P. 

Klubbmammas egenhändigt skaldade och 
sjungna visa vid klubbaftonen 

den 18 mars, 
MOTTO 

Mel. Margareta . 

Som amatör jag ,"ilal hop en "isa 
Som amaliir jag t/m/la stlmt! "iii prisa 
Dm all/a/öl' som /Iii skog ocll mark 
Si'l kropp stf skö/"r att dm M/""r frisk oell 

stark. 

KLUBBMAMMAS HÄLSNING 

Jag hälsar Eder alla här 
Som kommit hit i kväll. 

Mel. Soldatgossen. 

Och hvad Ni tycka här och där 
Jag elldast ber - var snäll 
Att se uti mig en amatör 
Som gör så godt han Kan och bör. 
Blif hvar och en vid friskt humör 
Så fl Ni en honnör. 

Vi samlats här i denna sal 
Som mången gång förul 

.... Och fast det ej i dag bier bal 
Jag hoppas dock IiII slut 
Att nöjet skall bli gäst här i kväll 
Förutan dans med en mamsell. 
Om hvar och en har friskt humör 
Så får han vår honnör. 

NYHET! Alla Sportmän, J ägare och 
Fiskare böra till sina kän-

Skall jag som »mamma» stanna kvar 
Beror det endast på 
Om Ni försöker en och IlVar 
Talanger ha', som gå 
I dur och moll, i tal och sång 
Då få vi glädjas mången gång 
När hvar och en har friskt humör 
Så får han min honnör. 

Var icke blyg du unge man 
Som än ej pröfvat på. 
Man gÖTe blott så godt man kall 
Och tänker endast så 
Om det ej ännu blir så bra 
Så får jag öfning dock , - Jaha. 
Blott jag nu har ett friskt humör 
Så får jag nog honnör. 

Ty styrelsen har räknat ut, 
Den nogsamt räknat räll, 
Föreningen må utan prut 
1'·örkofras på allt sätt 
De unga vill den visa på 
Alt glädjen jämt här trifvas må. 
Blott alla visa friskt humör 
Så få de vår honnör. 

En skål till sist, du amatör, 
Som lyssnat till min sång 
Fast den ej svarfvats som sig bör 
Haf lack till nästa gång. 
Vi träffas då, det vill jag spå 
Där frisk och stark i skog och mark 
Vid idrott, skytte, som sig bör 
Så får du godl humör 
Och sist en stor honnör. 

Notiser. 
Täfling i Curling. Söndagen den 26 februari 

ägde täfling i curling rum å banan vid Albano där
vid l :sta pris eröfrades af herr G. Månsson för 14 
poäng och 2:dra pris af herr Claes Hultberg för 8 
poäng. Kontrollanter voro herrar K. Hedlund och 
J. Lundegren med herr Emst Hultberg vid protokollet. 

Fältskjutningen den 26 februari. Vid Stock
holms skytteförbunds fältskjutning den 26 sisU . febr. 
eröfrade följande medlemmar af S. A. F. pris, nämligen 

I mäsferskapsklassen: 
2 pris Harry Friman .. för 23 tL 
9 , F. Fagrell . , 19 , 

14 , E. Hessler .. • IS , 

"8oYSGouts Uattentätt" 
gor och stöftar använda 

Gör lädret s m idigt o . absolut ogenomträngligt för vatten . Tillhandahålles i hvarje sport- o. jaktredskapsaf'far 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, StockholDl Tel. Br, 4723, 

-

STOCKHOLMS AMA TÖRFÖRENINOS MEDLEMSBLAD 

I äldre klassen: 
S pris A. Wahlstedt för 19 IL 

13 , N. Berner ..... , 18 , 
33 B. Påhlsson ..... , 14 , 
40 > E. Öman , 13 , 

I yngre klassen: 
Il pris E. Svejlsson .. för 8 tro 
15 , O. Friman .. .. , 7 , 

Den ,1 S. A. F. samtidigt anordnade insatsskjut-
ningen utföll sålunda: 

I pris Harry Friman 
2 • A. Wahlstedt 
3 , R. Örtegren 
4 , E. Hessler 
5 , N. Berner. 

gruppskjutningen 0111 skytleförbundets vandrings-
pris blef ordningen mellan de täflande grupperna 
följande: 

\. Södermalm-Liljeholmens skf. med 84 Ir. 
2. Kungsholms skg. .. , S3 
3. S. A. F .. ............ , 82 , 
4. Stockholms friv. skarpskf. , 79 , 
5. ~kolungdomens skf. .. .............. • 76 • 
6. Ostermalms , , 75 , 
7. Lifgardet till häst skf. , 70 , 
8. Svea.. art. reg. , , 67 , 
9. Svea lifg. und . off. , , 63 , 

10. Katarina , , 63 
11. Central ~ 

, 57 , 
12. Göta lifg. und. off. , , 53 
13. Svea Ing. kårs , , 52 • 

Den inbördes ställningen mellan de täflande grupp-
erna är efter andra omgången som följer: 

l. Södermalm - Liljeholmens skf. platssiffra 
2. Kungshdlms skg .... ........ . 
3. Stockholms friv. skarpskf. 
4. Lifgardel till häst skf .. 
5. Östermalms » 
6. Cenlralskytleföreningen .............. . 
7. S. A. F. 
8. Skolungdomens 
9. Svea art. reg. 

10. Katarina 
Il. Svea lifg. 
12. Svea Ing. 
13. Göta lifg. 

und. off. 
kärs 
und. off. 

skf. 

• , 
, 
• 

, 
, 
, 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
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2 
5 
9 

Il 
12 
13 
13 
13 
15 
19 
21 
24 
25 
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Herrar Medlemmar! 
Gynna annonsörerna i föreningens årsbok och 

medlemsblad så all de fortfarande kunnil vara hågade 
alt understödja dessa föreningens viktiga publika
tioner. 

Yrkesregister öfver annonsörerna. 
Advokater. 

Lund\·all,Sveno. Nordin, Robert. 

A mallmitionsfabdMr. 
A.-B. Svenska KrutfaktOlierna. 
A.-S. Skytteföreningarnes Va

penaffär. 
\Vidforss· Handels-A.-B. 

Blomsterhalldlare. 
Melanders Blomsterhandel. 

Boktryckeriu. 
Tryckeriaktiebolaget Svea. 

Bo)·all/lingsmagasill. 
Brising & Fagerström. 

Briid-, kol- och vedhalldlare. 
Ohlssons Trä\·aru·A.·B. 

Bå/byggare. 
A.-S. LÖfholmsurfvel. 
Ruden, Erik. 

Clwmpognl'firmor. 
I\yala. 
Piper-Heid.ieck. 

Chocoladfabn"ka,//er. 
Hullmans chocolad!abrik. 
Klaus' 

Cigarr- 0("11 cigamrtfjabrikfr. 
Bergman e.. Qösllng. 
Srinck, Hafström & C:o. 
11amburger Cigurfabriken 
Olient. 
Svensson, frans. 

Fiskf"l'liskapsfabn"ker. 
LeidesdorHska fiskredskapsfabr. 
Lundgrens ~ 

Frukthandlare. 
Ahlström, Karl. 

Färg- S Kemikalie/wlldlare. 
Håkansson, t lerman. 

riirgyllare oell Ramlisfjabri
kilat"r. 

Hultberg, Claes. 
Jonsson, Frithio!, A.·B . 

Försäkdngsagelllllrer. 
Sunden-Cullberg, Alrik. 

Oas-, valftn- och riideJm·flgs
lIItreprel/örer. 

A.-B. Installatör. 

Orom/flOplzOllfabrikfr. 
Skand. Grammophon A -B. 

OUllllllivaror jiil'"$liljas af 
Amerikanska Gummi·A.-B. 

Idrotfsan"iRlar fÖl'"$lilj'l$ af 
Langborg, Per. 
Widforss' Handels A.-B. 

-

Juvelerore och gll/t/smalfr. 
Anderson, K. 
Svenson, Svea. 

Klichlanstalt. 
Stockholms Kemigrafiska Ans!. 

1(liideshant/lllre. 
Ugner & Åberg. 

1(rutfabdMr. 
Gyilorps Sprängämnes A.-B. 

Matl- o("h Aliibeihalld/ar". 
Engelska Magasinet (Mel Ii. 

Krog!!). 
Jansson, Karl. 
Jonsson, C. E. A.-B. 

M il/erolvattcnfabriRer. 
MineralvaUenfabr.-A.-B. Haga. 

Poppel'"$' ocltbilldgamshandlart:. 
Salmson, Valter. 
SandeIl, Rob. 

Rtsfaurmzftr. 
Res(aurant Riche. 

St1/aps-, Sås- och Ättiks
fabrikanter. 

Vinborg e.: C:o, Th. 

Sko/talld/are. 
Pettersson, Anders. 

Skriidderier. 
Bergström, Paul U. 
Janson, Emil. 

Tapet/tal/dIan. 
EdbJad & Sandberg. 

Teklliska fabriker. 
Bamängens Tekn. fabr. 
Oahn, Henrik. 
Kosmos, Tekn . fabr. 
Oxygenol. 

Urlllakal'"l'. 
Widercrantz, N. 

Vapenhal/dlare. 
A.-B. Husqvama Oeneraldepöt. 
Skytteföreningarnes Vapenaffär. 
Widforss' liandels-A.-B. 

Vefodp€der fljrsöljas af 
Langborg, Per. 
Wiklunds Vdociped f'. A.-B. 

Vi"handlare. 
Carlson, Nils, A.-B. 
Grönstedt & C;o, I. D. 
Helleberg & C:o, A.-B. 
Lindgren & C:o, C. A. 
Löfberg & C:o, Vinb.-A.-B. 



------------------------------,---------------------------- --• -KLAUS' CHOCOLAT AUTO· 
NOISETTES ENTIERES f,~,~o~~;,:,;" 

-

Välsmakande, den bästa o. 
mest närande Cho<:of"d i 
kakor, Mest limpllga eho. 
co/ad att medrar" bh nd 

o proviantenaffotvand. 
D 
O rare, jäga.re, seg/a re, 
g SkridskO'Q.Skidåkare 
D med fler/l. 

PER LANG BORG, BIRGERJARL SG 5 
II. K. H. KR,ONP!\ INSE:'<S liOflEVERANTÖR,. 

Bästa 6:öres Cigarrcigarett : 

Brinck Hafström St C:o ~ 

Havanna N:o 2 

Rrliklar fOr ==== 
!Idrott oclt Spel, Beklädnader för 
!Idrottsmän ocll l:uris ter, Browning' 
pisloler och Elmmuni!!on, Häng. 
mollor, Ku'orto lqklor <J ch r!.jTuerlleri. 

Billigast och bäst hos .... 

Per hangborg, BfrgerJar(sgafan 5 
6. K. 5. Kronprinsens Ho!leueronlör. 

Vid behof af Trycksaker, frän den enk
laste li lla adresslapp till -det finas te 

illustrationstryck, ring upp värt 
Telefonnummer, Riks 6716, 

AJlm. 158 10, och vi 
sända Eder genast 

värt ombud_ 
Specia lite: 

AFFÄRS- OCH KATALOGTRYCK 

Tryckeriaktiebol. Svea 
BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKHOLM 

Inneh.: JOSEF HOLMQVIST, Brunkeb. 4272 
EJNAR OHLSSON, Vasa 3563 

Ber gman 
& GHsllngs 

SJOCKHOLII 

Cigarr
cigaretter 

rekommenderaa 

GYNNA~ 

Rikst. 6259 
Allm. t. 259 

s. A. F:s LOKALER 

Öppna för tennisspel och 
samkväm frän kl. 8 f. ffi . 

Lästmakareg. 18, 3 tro 

ROYAL 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

•••••••••••• 
Riks!elelnn 44 00 
Allm, lelel. 20 & 120 

• . . --------------------------~-------------------------- • • 

l .. ---------------------------------------------------------.. 
• 
Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända tillverkningar af alla sorlers svartkrut såsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Oyttorps Spräng· 
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserkrut 
som från början ådragit sig stor uppmärksamhet i skyltekretsar såsom eU i alla afseenden u!märk!mauscrkrul. 

Major E. O . Almquist skrifver därom: 
~ Undel!e<:knad, som nyligen utfört en jämförelseskjutning mellan .Gyltorps mauserkruh och >statens>, Ur härmed p~ 

~giran intyga, all de t förra med en laddning af 2,8 gram tämnade jämna och \·ackra träffbilder, i det medelfelet pr skott pl 300 
meter blef endast 9,8 centimeter mot 10,.j med statens, och 50 poäng uppnåddes i de flesta serier; dels ock att vapnen icke upp
värmdes så starkt af Gyttorpskrutel, samt att rengöringen efter detsamma skedde utan svårighet. Uppsala den 5 Febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 

Oytforps M auserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt från 

G,..ttorps Sprängämnes Aktiebolag, G,..ttorp . 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko 
köparens närmaste station vid parti om mins! 1,000 sI. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skolt, och godtgöra 
högsta möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna föreningarna 
den fördelen, at! deras hylsantal alltid hålles konstant. 

All slags skyiteammvnition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas linder var adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minsl 1,000 sI. 
Vår nya ammunition med spetskula (S kula) rekommenderas. 
OBS.! Under många år leverantörer af mauserkru! till staten för dess 6, ~ 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våla Normal-patroner_ Dess.1. äro verkligen 

öfverlägsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enastående efterfrågan. 

Landskrona i Jan. 1911. 

Hktiebolaget 8uenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr.: Normal. 

Erik Ohlssons T räuaru H. -B. 
TRÄVARU- VED och KOL· 
AFFÄR, ANOSAO o, IfYFLERI 

STOCKHO LM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 1J203, Atlm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ ___ _ 

Välskjutande gevär 
för såväl jag! som målskjutning . 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, TH ER
MOS FLASKOR och ARMBÄGS· 
SKYDD m. m. 

H.-6, 8KVTTfFORfNIN6flRNf8 UHPfNHFFHR 

• 

Flemingg. 4, StockhOlm, Norrielge Å ngsdg,Norr
tlllge,Jungfrusunds ÅngsAgs Akiieboldg, Ekerö 

.Bogseringar o . Varutransporter. Br)"ggaregatan 9 • . . ----------------------------~--------------------------- •• 

___________________ ~ ___ ~ ___ --------------~ r....---------------------------------~~~-~=-----------~ _ S E . 
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OULDMEOALJ Norrt6plnc 1006, Ri< ulmlrk! god -.,jo, ini ... , ..,nlp 
och &her aoml "110m uppmunfTlln till rrlmc!nc.rlk linOR med u,llndet. 

Winb0rtrs Attl/csprlt p' lI .. to< Ir den ypptTl'a mr bonlet uml 
1111 1"14In1n",. och rh el fÖl"/bI .. med den hlLsor.rllp koncentrende ke' 
ml , h "'nlkoyn." (trUyra). Finna L h ... rj" vilsor1<! ...... pe«1i' <><:b ,'Itt." 
IlIcorri. 

A.~B. Th. Wlnborlf (Il, e .o. ,stocKholm. 
KunlU, Hone~ .. "IÖr. 

AKTIE BOL. INS'rALLATÖR 

Rih Telef. 
3120 

Kontor, Verkst. o. utställning 

NORRLANDSG. g 
= STOCK HOLM = 

Allm. Tel. 
6288,4822 

Bad-, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Värmeledn ingsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

resident 
bästa 15-öres 

Cigarr. 

nobelpristagaren i medioin 
Professor S. Ramon Cajal 

skrifver den Il juni 1910 __ _ 

Vademecum är ell munvatten, som i sig fOrenar föJ
jande ffirdelar: fu1Hwm lig oskadlighet, utprägladl, kraftigt 
antisepticum, frisk smak och angenäm arom, och klin ~
teCknas såsom ett af de bästa preparat, som uppfunnus 
för munnens hygieniska I'ård och renlighållande, samtidigt 

• som det är eu kraftigt bakteriedödande medel. 

• • 

Kungl. Hof juvelerare 
Begär priskurant! 

etSOO 
1\.0 el Juvel, 

-rl ). Bula. 5ilfver. 
~. 1 Jakobstorg. 

Hysilfver, 16 Gust. Ad. Torg. 

alltib 
Ebra 
från 

Klicheer 
StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Walter Salmson 
Rörstrandsg. 

Stockholm. 
, 

c 

56 ~ 
• 
~ 

(jageT ar 0110 
sorlers Om
slagspapper, 
Papp, o. [u1sk. 
papper samt 
Bindgarn ... 

Begdr prof Q. 

ollert. 
Stockholm~1. \316 
Riks tlllSII -'3 

Ledig annonsplats 

Skjut ej upp med att köpa 

J!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Ox)'genol - munvatten, land pUlver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid äch föro rdas af 

läkare och tandläkare. 

• • 

• •• 

• = 

Stockholms N:o 3. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

6:e ärg. Mars 1911. 

Utkommer med 12 nummer I 
om iret och utdelas graUllill 

för'n lngens medlemm.r. 

Åla •• : STOCKHOL.MS AMATÖR FÖRENING. 

II 
ANNONSFRIS: 

REDAKTOR OCH ANSVARIG UTGI FVARE : S. SVENSON . 10 öre pr mm . spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) Telefon: AJI",. Kh.330. 

R_kl"'ne., o. E.pM! .• eI .... : H.ndtv.'ka .. plan n, Stockholm. Mariginalannons 6 kr. 

Det frivilliga skytteväsendets skjutprogram för 
år 1911. 

}'asl.aUlhH al Kungl. Maj:t den 10 december I!lIO. 

(~'orts. från n: r 1.) 

Slrskilda bestämmelser. 
89. \'id all ekjuLning, dAr tiden Ar begrAnlad, ing1r i 

den anslagna ~i,jen laddning och skjutställnings intagande. 
UtgAngsstlUningen Ar .fOr fot gevlr. och med Oppet slut· 
!tycke. Tiden, som kontrolleras Re ledaren eller den eller 
dem, som han dArLil1 ut8sr, rAknas från kommandoorde~; 
. )<~ Id •. Den akjutn nde får vid tllni ng icke begagna sig 
at tidmIIare fOr bedomande nf eldhastigheten eller på 
anllat sitt meddelas npplysning om tiden. 

40. Om nfl()$lndt skott genom skytten~ eget, genom 
ammnnitionens eller genom annnt yttre fOll'AUande miss· 
lyckats, fAr omakJutning icke Aga rn m. Skott pA orll.tt 
tafta rAknas BOm bom. 

41. r hAndelse att l Or mAn$n trAffar fin nas /I. en skytts 
tafla eller figur, bör owskjutOlug i regeln AKn rum. An. 
8er ledaren &Adau icke lAmpiigen kunna utfOras, mäsk)' t, 
ten tillgodorAkna s ig de bleta {raft'arna, eAI'ida ej an
lednillg" fOrefinnes antaga, alt han sjAIf skjutit lör mAnga 
skot t. 

42. Har skytt sjAl f af mhutng !;kjutit för mAnga skolt 
j någon skjutställning (serie), afdrage9 i densamma (j 
serien) den bAsta eller de bAsta trAllarna till mot9varnn' 
de Antal. H ar skytt skjutit tör lA akOll, protokolIlöras 
de felande skotten sA&om bommar. 

43. Bli~ ~kytt lön'unnen llied Att afsiktligt hafm 
~kjutit för många skott eller att Afsi kt Hgt halva skjutit 
pA annans talla eller ligur, uteslutes 8!\dan skytt o\'ilI. 
korli/{en fr ån All tlfling. 

44. Skylt, som icke stAller sig gUna föreskrilter till 
efterrAttelse, har lön'erknt all rAtt att deltaga i tAflingen. 

45. Efter slutad skjutning skall ovillkorligen 
iakttaga.s. att patroner icke llimnas kvar / ma. 
gaslnet eller patron/liget, 

§ 8. 

Prisfördelning och prisutdelning. 
46. Prisfördelningen mellan skyltarna Iger rum på 

grund al nppnAdda skjutresult at. 
47. Sltjutre811ltaten erhlllas vid tAfling i kammar· 

skjutning och i skolskjutn ing genom samml\n rl\kning al 
de i de skjutnn serierna uppnådda }lo!\ngantalen. . 

Vid tllflin-g i (ältmll.81i~ skjutning beetllUlwas ekjnl.
resultaten på grund af antalet traffar. 

48. S4nkiljofldd o/ skyltarna i hlndelse af HkR resultat 
fOuiggAr: 

a) I' id tlfling i kammarskjutniug och skolskjutning 
på rOlJande sIltt: 

Om jnl,)m reluylklasufI tvA eller fle ra skyttar uppnA 
8amma polingantal, Alter den rOretriLde, 80m har de flesta 
femnlorna (de med 5' beterknade riktprick/JtrAffarna dAri 
inberAknlde) oeh dllrnlUt den, 110m har de f1l!8la lyrorna, 
treorna o. s. v. Skulle så"Il] anlalet femmor som antalet 
lyror, treor o. s. v. I'arl!. lika, eller skulle alla träffarna 
vnra femmor, Ager den (öretrAde, som bar eUlrsla antalet 
å ' o. !;. 1'. 

Om inom l:n, 2:0. och 3:t klOSStl'"na tl'A eller flera skyUnr 
uppnå samma pollngantal, Iger den (öretride, 80m i dcn 
/JeDare af ofvan fOreekrifll1l serier uppnått hÖkIla po!lng. 
antalet. Kan pl deUa sut särskiljning il'ke 8ke, har den 
fOretrAde, lom i den f Oret a serien har de fle,t. fe mmorn" 
o. II. ". (se I'id rek rytklaBseu). 

b) vid fILning j fältmItssig skjutning I\ntingen genom 
att i tur och ordning gifva företräde At viua grupper 
och figurer, allt eftersom de Aro svAra att t rAfta eller 
genom alt an"linda r inkllde figurer. 

49. De tm pris anslagflo. staUf//tdJm jö,dd4S: 
a) \"id tUting i skolskjutning melll\n rekryt·, I:a. 2:a och 

3:e kl/t!;serna efter den Itrund, att fOr hvarje i tAflillgen 
deltagande medlem berlIknIlS ett bIllopp, Rom 
fö r medlem tillhörande 3;e klassen är fyra gAnger !;A storl, 
fO r medlem till hOrande 2:a klassen Ar tre gAnger så 

stort och 
fOr medlem tillhörande I:a klassen !lr dubbelt ilA storl 

"m 
för medlem tillhörande rekrytklaS8en; 

von Bergens 
Carlshamns
punsch !!! I 

ftercontjfe C'lllb~ 
WhiskY 

fX~ 

~CS AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL 

RIKSTEL. 5289 

(AN DERS KROOK) 
8 51BYLLEOATAN 8 

Invid ÖSlennalmslorg 
ALLM. TELEFON 

245 o. 57 10 

-

PUNSCH 
U/ilsOlM'\'5\Nu.'«I. -
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dock med rAlt för vederbörande styrelse aU dän'id göra 
de mindre d\'ikelller, som förhållnndena knnna pAkalla. 

l frAga om !!torleken af det lInsIngsbelopp, som bör 
anvisas för tUling i kammarskj utnin$l', mA skytteföre
nings styrelse Aga att bestämma heloppet i m:in af till
gtlng p!l medel och de tii.flandes antn1. 

Vid förbundilt.i\fling i !!kolskjutning fördelns de för 3:e 
klassens skyttar ti!l pris anslagna slatsmedlen: 

särskildt för skyttar, som inneuafva. skyttemärke Af 
guld, och eärskildt för SkyttAr, SOUl icke innehafva. dylikt 
märke_ 

Vid fö reningtlLMling mA föl'cllingsstyrelse ilga att, dtl 
antnlet skyttar i någon klll!!s Ar för ringa, att lilfling 
inom kllll:!sen skal1 kunna anord na@, best ämma efter (ö\,, 
hllnden \'arande förhållIInden, (ae mom. 30). 

bl vid t!l.f1ing i fältmässig skjutni"ll pA sätt vederbörande 
slyrelse bestämmer_ 

50. Pris, som i U!.f1init utgår IIf sta!.emedel, fdr icke 
vam af högre belopp !Ln 50 kronor och bOr icke vara nf 
Ingre belopp än 2 kronor. 

51. Utdelning af i tAflinl; fÖT\'lirfvade pris bör ske 
offentligt ocb under l!Lmplig högtidlighet samt med e rin
mn om det frivilliga skyttevAsendets fosterländska ue· 
lydelse. 

§ 9. 

Statens utmärkelsetecken, 
52_ Utmärkelaetecknen llro: skyttemärke, årtalstl1!lrke 

och r ik,meda:j. 
53. Skyltt!mårkd är fastsULlldt lir J906 och föreställer 

t\'å korslagda ge\·är, omgifna. af en Illgerkrans, föncdd 
Illed tre kronor. Det b!\,rcs af därtill berät.tigad ~kytt 
IlA vänstra. sidan af bröstet vid tlHlingar och andrn IAmj)
liga tillfällen. SkyttemArkena utdelas i brons, silh'er och 
guld. 

För att vflra berll.ttiga(l till erhållande af skyttemlLrke 
fordras lit!. under året vid Ofnings· ellor tän i ngs~kjutninlZ', 
1:1001 \"erkl'tlLlles i enlighet med momenten 16, 25 och 26 
slImt i § 7 gifna föreskrifter haf\'n inom Bk~·tteförening 
vint fölJRnde prof pA s\cjnhKicklighet; 

för skj·lttmärke i brons: IIH \'sra 1. klanens skytt och 
a.tt på 200 meter eller längre sfajdnd hnf\'a i 5 precisi
ollsserier, yanliga eller hastiga, uppnått minst 40 poäng 
i hvarje serie; 

för skyltemiirke j si/frer: att vllm 2. eller (se moment 57) 
S. klaBBens skytt och att pA SOO meter eller längre af
stånd hafva i S prfldsion~ser ier, Vllnliga. eller hllstijtll, 
uppnått minst 40 poäng i hvarje serie och alt uti 2 UII-
1i~mpnil\gsse r ier mot hn1ffilZ'ur eller mindre fi>mr haf\·s 
e rhAllit minst 7 t rilffa r (= 36 poäng) i hvarje Berie; och 

Mr sk,Ytlemiirke i lluld; att vara 3. klassens skytt och att 
pA 300 meter eller längre afslAlld hafva i 3 precisions
scrier, "an liga eller hnstiga, uppnått minst 46 po!ing i 
hvarje ser ie och att i 3 til1ämpningaaerier mot halffigl1r 
eller mindre figur hnf\'a erhållit minst 9 träffsr (= 45 
po1Lng) i hvarje serie. 

Dock tilhlela9 ej skyttemärke af brone skytt, som ej 
under ett fö regAende Ar uppnått minst 17 Ars ålder , och 
af silfl'er skytt, sorn ej under ett fö regående Ar uppnått 
minst 19 Ar!! Uder, förr An sådan skylt beit1l.r uppflytt
ning i nilrm st högre klasB. (Se § 3 morn. 9). 

54. Årl(1l$miirket lir en 25 mm lång och och fl IDUl. 
lIred guld plåt med instansadt tIrtal och filstas ofvllnför 
Skyttemärke af guld medelst e tt par ringar. Skytt, Bom 
re(\flD ett föregående Ar förvärf\·nt skyttemll.rke af guld, 
tilldelas ArtalSlUlirke för hvart och ett a f de följande 
åren, hvarunder han fl1llgör samma prof som för crhål
lande aJ skyttemArke i guld är fö reskrifvet. 

55. R,iksmt!daljf!ll Ar a f si!f\'er att utan bnnd A brö!tet 
bllrlls. 

För atl vllra ber1Lttignd till erbållande al denDll we
dalj fo rdras att ett föregående Ar hafva förvllrfV:lt Bk~·lt6-
märke i guld samt alt vid förbundstltf!ing i skolskjutning 
hafva uppnått BluumRlllngdt minst 9:) poäng. 

56. Endast. etl utmärkelsetecken kan under året för
viirfvllS, nllroligcll: 

skyttemllrk6 i brons endast af den, 80m (GrlIt icke 
innehar dylikt s kyttemärke ; 

skyttemärke i si1fI'er enda~t nf den, @Olll förut inne
hnr ~kyttemärke i urons; 

skyttemärke i guld endast af den, som fö rut illnelJlI.T 
skyttemärke i ~ilf\·e r. 

ArtalsmlLrke i guld endn!lt af den, som förut innehar 
skyttemärke i guld. 

Dock kunon årtalsmiLrke och riksmedalj fOn'i\rf\'ns 
undor samma år. 

57. Shtt, som di reH inskrifl,its i 2:a eller 3:<1 klassen, 
Ar dock berättigad alt omedelloart UUln 0111 skyttemärke 
i silfvcr. 

58. FörvAr[vandet flf högre skyttemärke upphiifl'er 
rättigheten att bAm rednn vunnit lagre. 

59. För öfril!'t. kan en<last ett ekyttemi\l'ke af hvarje 
slag och en riksmedal j fÖI'I'Arf\'as IIf samma skytt och 
inom sflmmn klass, 

§ 10. 

Skyttekortet_ 
oo.. Skyttekortet är nfsedt aLt styrkn fri vil lig skyUs 

\'orksamhet såsom sållan och skall medföras vid tlLflingllf 
och vid inträde i militär tjänstgöring. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelande från Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Skytteinstruktör_ Styrelsen har för innevarande år 
till föreningens skylteinstruktör utsett sergean1en vid 
K. Svea Iifgarde B. Jonsson. 

Inkassering af årsafgiften för 191 L Föreningens 
inkasserare håller nu som bäst pli. med inkassering 
af årsafgifterna. 

Inbetala årsafgijten I'id inkassemrens försia besök 
eller insiind densamma till föreningens expedition 
Liistmakaregatan 18. 

Uraktlåtenhet at! under löpande äret inbetala med
lemsafgiften medför förlust af medlemskap. 

Medlemsbladets annonser h:l blifvil flera i 
år än hvad förut varit fallet. Texten har följaktligen 
mäst tilldelas ett något mindre utrymme. Men då 
Medlemsbladet under de senaste ären gålt med för
lust - liksom föreningens verksamhet i öfrigt 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖ~STA URVAL AF 

JUVELERARE QULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. R;ks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . AlIm. Tel. 15228 
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betonade föreningen pä senaste ärsmöte! önskvärd
heten af, att utgifterna mätte i möjligaste män in
skränkas, sä all de ej öfverslege inkomsterna. finans
kommilten har därför sökt, bl. a. genom anskaffande! 
af mera an nonser, tillföra föreningen större inkomst. 

Redaktionen hoppas därför, att medlemmarne se 
saken i sitt rälla sammanhang och icke taga illa upp 
atl medlemsbladets textutrymme något minskas, isyn
nerhet som likväl alla meddelanden om föreningens 
verksamhet inflyla till det omfång, som är nödig!. 

g7?eddelancle 

8kjutkommitten 

Söndagen den· 23 April kl : 9 f. m_ t aga 
skarpskjutningsBfningarna s in början å norra 
skjutbanan vid Kaknäs. 

Enligt meddelande från vcrkstäl1l1nde utskottet inom 
Stockholms skytleförbu nd kommer en svensk-dansk 
skylt~täfling att äga rum i Stockholm den 16-18 
juni, til! hvtlken förbundet inbjudit skyltar från 
Odense och Svend borgs amts skytteförbund. 

förbundets representanter komma all utses genom 
särskild uttagningläfling, hvilken äger rum i samband 
med insatsskjutning söndagen den 28 maj vid Stora 
Skuggan i enlighet med program, som framdeles 
kommer alt meddelas. 
_ S. A. f, äger rätt alt till nämnda ullagningslåfling 

sa!1da 4 representanter (en för hvarje päbörjadt 25-
tal anslagsberätligade medlemmar). 

Som föreningeIls representanter i Förbundets uttag
ningsläjling kommer att nI/agas de 4 skyl/ar, som 
senast dm 2/ maj å sammanlagt 6 precisionsserier i 
följd, dämf 3 I'antiga oclt 3 hasliga, mot vanlig pre
cisions/afla tf 300 ffl. ajs/ånd, llPpJl(jtt högsia poäng. 
talet. 

Stockholms skytteförbunds 
årsmöte 

hölls den 29 sistl. mars pä restaurant Runan under 
ordförandeskap af redaktör Harald Sohlman. Därvid 
förekom bl. a_ följande: 

föreningens ärsafgifter till förbundet bestämdes 
skola utgå efter samma grunder som hittills, eHer 
beräknade efter 15 öre pr aktiv medlem_ 

Af årberältelsen framgick, alt antalet lossade skott 
inom förbundet under det gångna året varit 594,230 
å banorna och vid fältskjutning 45,738, utgörande 
en ökning af öfver 50,000 skott Bland förvärfvade 
utmärkelsetecken må nämnas: 7 riksmedaljer, 119 
årtalsmärken, och af skyttemärken: 58 i guld, 176 i 
silfver och 253 i brons. Därjämte har förbunde
vid det gångna lirets rikskyttetäfling eröfrat riksskyltet 
standaret samt Sveriges skytteförbunds nyinstiftade 
v.andringspris, bestå~nde af en vacker och präktig 
stlfverurna, bägge utgörande första prisen i grupp
täflan mellan förbunden. 

Antalet anslagsberättigade inom förbundet hade un
der arbetsåret varit 4,310 och hela medlemsantalet 
omkring 6,000. 

Vid förrälladi styrelseval återvaldes med acklama
tion: 1111 ordförande redaktör H. Sohlman,!ill v. ord
förande öfverste G. Juhlin-DannfeJt samt till ledamö
ter i verkställande utskollet (i tur alt afgå) hrr P. O. 
Arvi5ison, öfverste O. )uhlin-Dannfelt, disponenlen 
o. Ostberg, samt till suppleanter banktjänstemannen 
f. fagrell och lagerbokhållaren (j. Gottfridson_ 

Ti ll revisorer valdes: fabrikören J. E. Ekman och 
jägmästaren lij. Modigh med bokhållaren A. Seger
blom och kapten S. E. Alin som suppleanter. 

Därefter godkändes förbundsstyrelsens förslag till 
inskjutning för deltagande i den täflan, som den 
16-18 juni skall äga rum i Stockholm mellan 50 
skyttar af Stockholms skylleförbund och 50 skyttar 
från ön fyens bägge skytteförbund. 

Vidare uppdrogs åt förbundsstyrelsen alt verkställa 
utredning angående elt förs lag om upprättande af en 
1,000 metersbana på därtill lämpad t område å Ham
marby ägor, 

Mötet afslntades till sist af ordföranden, som erin
rade om, alt det gångna arbelsllre! i flere fall varit 
ett märkesär ej blott för den svenska frivilliga skytte
rörelsen i allmänhet, än äfven för Stockholms skytte· 
förbund. 

Rudens Varf Kyrkviken, Lidingö 
AlIm , Te\. Lidingö 235 

Kontor: Storgatan 56, Stockholm 
Riks telefon 4OS7, AlIm. telefon 18834 

MotorbAtbyggeri och Mekanisk Verkstad 

Profva Zeus. 

Specialtillverkning: Backslagningar, Propellrar, Fällbara tvättställ 
o. Vattenklosetter för motorbåtar o. yachter. 

Pateatfärg för bottenstrykning af Eder båt! 
Öfverraskande resultat. 

II. M. Ko"un~ Oso., II,. rö .. t. utn yk t mI"<! 
sin fr," "",h~t t!105 ' .... rtf. d e "'otor~AI. 

• 
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fältskjutningen den 2 April. 
Vid Stockholms skytte:förbunds fältskjutning vid 

Huddinge den 2 april erörrades pris af följande med
lemmar af S. A. F. nämligen: 

I mästerskapsklassen: 
16 pris f. fagre\1 ............... ....... ..... ....... 19 Ir. 

I äldre klassen: 
15 pris N. Berner .......... ... ......... ..... ... ......... 19 tro 
25 :> E. Reulerskiöld ............ ................. 18 , 

fordringarna för fäliskytlemedaljen VOTO vid denna 
fältskjutning 19 träffar. 

Prislistan från den af S. A. F. samtidigt anordnade 
insatsskjrtn ingen blef, som fOljer 

l pris J. Lejdström ........ ............ 24 tr. 
2 , N. Berner 0'0 ....... ................... 19 • 
3 :t E.Hessler.......... ..... .. ... 17 , 
4 :t H. friman...... ..... .......................... 16 ~ 
5 ) L. Lagerlöf ..... .............. ....... 16 • 
6 » J. R.. (jstergren ....... ..... ......... ...... 16 • 

Oruppskjutningen om skytteförbundets vandrings-
pris utfölle sålunda: 

I. Södermalm-Uljeholmens skf ... ............... . 
2. Svea art. reg:te. ...... ............ .. . ..... . ...... . 
3. StockholtIls frivilliga skarpskytteförening 
4. » central skf ........................ . 
5. Oöta mg. underoff:s skf. ............. . 
6. Oslermalms • . ................. . 
7. Katarina •. ............... . 
8. Skolungdomens ... ............. ... . 
9. S. A. F. ) ............. . .... . . 

10. Kungsholms • . ..... ........... ... . 
11. Ufgardel till häst • . .. . ........... ... . 
12. Svea ing. kårs » ......••....•• •...... 
13. Svra lifg. und.-off. » .................... . 

101 tro 
94 • 
93 • 
91 • 
84 • 
SO • 
79 • 

79 " 
77 . 
73 • 
73 • 
62 • 
41 • 

Det förtjänar samtidigt omnämnas, alt det var tredje 
gängen i följd under förbundets fältskjutningar i 
vinter, som Södermalm-Uljeholmens skf:s grupp er
öfrade platssiffran i. 

Den inbördes ställningen mellan de följande grup-
perna är nu efter tredje omgrngen följande: 

I. Södecm,lm-Ulieholmens skf. med pl,lssiffm 3 
2. Stockholms friv. skarp. , » 12 
3. Kungsholms skg. ,. 15 
4. Svea arl. reg. skf. »» 11 
5. Stockholms central skf. • ~ 17 
6. Ostermalms » .» 18 
7. Skolungdomens » ,» 21 
S. S. A. F. , " 22 
9. Lifgardet till häst, ., 22 

10. Katarina , • ~ 26 
Il. Oöla Iifg. und. orf. • .» 30 
12. Svea , • ». • 34 
13. Svea ing. kårs ' » » 36 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Stockholms Amatör' Förenings simläflingar den l S 
den nes å 100 meter och 25 dennes å 1,000 meter 
afhällas i Centralbadets si mhall resp. dagar kl. S e. Ill. 
Anmälan sker vid starten. 

• • 
• 

Träning i terränglöpning äger rum tillsvidare, om 
väderleken det tillåter, hvarje söndag med samling 
å Ostcrmalms idrottsplats kl. 10 f. m. 

• • • 
De af föreningens medlemmar som hafva utbe

kommit passersedlar till K. Svea liFgarde, torde snarast 
möjligt återställa dessa till idrottschefen. 

• • • 
De af föreningens medlemmar, hvilka önska fort

sätta träningen j hopp och löpning, torde hänvända 
sig till idrotlschefen i och för utbekommande af 
passersedlar till K. S\'ea artilleriregemente. 

NOTISER. 
Förberedelserna för Olympiska spelen. 

En af de viktigaste grenarna af de Olympiska 
spelen i Stockholm nästa är blir utan {vifvel gym
nastiken. 

Det gäller därför för våra gymnaster alt på bästa 
sålt begagna den tid, som nu återstår, och Icke lämna 
nägon möda osparad för all nå den högsta möjliga 
färdighet. 

På grund härar ha Svenska gymnastikförbundets 
styrelse gått i förFattning om anordnandet af XHI :e 
svenska gymnastikfestcn, som kommer att hållas här 
i Stockholm den 17 och I S innevarande månad. 
Oymnastikfesten står under kronprinsens beskydd. 
Inbjudan till festen har utgått till samlliga gymna
stikföreningar i landet, hvilka äro anslutna till Sven
ska gymnastikförbundet, och harva tolf gymnastik
föreningar, representerande icke mindre än 250 gym
naster, anmält sig till feste n. 

Uppvisningarna äga rum å Operett-teatern vid 
Karlavägen den 17 och l S hvardera dagen i två 
omg~ngar, klockan hall 2 och half 8 e. m. 

NYHET' Alla SporImän, J ägare och "8 t Il rit t"tt" 
~~~~~~~. :~~ka~:hbÖ:~ö~i!~ Sj~~v~:~~ OYSGOU S Val en a 
Gör lädret smidigt O. absolut ogenomträngligt fOr vatten. Tillhandahå lles i hvnrje sport- o. jaktredska psaffår 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, Stookholm Tel. Br. 47 23. 
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Den första svenska idrottsmästaren firar 
Idrottsjubileum på - Södra teatern. Axel 
Hultman - allas vår glade vän och klubbkamrat -
har infört idrotten på Södra teatern. 

Detta låter en smula mysliskt och tarFvar därför 
en förklaring. 

J år är det nämligen jämt 20 Ar sedan det första 
svenska mästerskapet utdelades. Detta var mäster
skapet i simning, som hemfördes af Axel Hultman 
under Stockholms Amalör förenings färger. Tvänne 
andra jubileum infalla ärven i år För Axel Hullman. 
Det är nämligen 25 år sedan han erörrade simma
gistern och sin försIa idrottsmedalj. 

För all celebrera dessa tren ne saker erhäller vår 
f. d. klllbbmamman en recett fredagen den. 21 april, 
då Axel H ultman uppträder i , Texas Jack» som den 
af i parla mentet invalde representan ten för staten 
Texas, en för åhörarnes skrattmuskler synnerligen an· 
strängande roll. 

Alla Amatörer jämte damer skola naturligtvis den 
kvällen stä mma möte på Södra teaterns plrketl. Det 
bli r nog rusning, men biljetter kunna på förhand 
beställas på Axel Hultmans egna telefoner: Allm. 
Maria 4094 och Riks Söder 240. Iklädd frack och 
hvit halsduk tager han själf emot beställningarne, och 
blir del minst ett dussin, sjunger han en kuplett i 
teleFonen som påbröd. 

Skyttar aJ/a! 
Bären alltid Edra skyttemärkell till högtidsdräkt! 

De äro hederstecken! 

Skyttemärket är dt tecken, att Du genom träget 

arbde gjordt dig duglig ock värdig alt värna ditt land 

när delllotas af ovän. Skyttemärket som hederstecken. 

verkar enande bland samhä/Jsklasslma. 

Brtiklar fOr ==== 
::Idrotl och Spel, Beklildnader 10r 
::Idrollsmiln och t urlsler, Brownlnll' 
pistoler och Bmmunlllon, Hdnll' 
mallor, J{ulOrta h/klor och i'tjTVe rkeri. 

BiHigasl och blIst hos ... . 

Per hangborg, BIrgerjarlsgalan 5 
o. K o. KronprI lIsens Hone~erantOr. 

Herrar Medlemmar/ 
Oynna annonSÖrerna i fö reningens årsbok Ol h 

medlemsblad så att de fortFarande kunn .. vara hägade 
alt understödja dessa föreningens viktiga publika
tioner. 

Yrkesregister ö!ver annonsörerna. 
Advokat". 

LlIndull, SVl'Tl O. Nordin, Ro~r1. 

Ammuni/ionsjabrikrr. 
A.·B. Svtnska Krutfaklor'!:'rna. 
A.·B. Skytteföreningarn~ Va' 

~nar!år. 
Widforss' Handel~·A.-B. 

Blomsf"handfar~. 
MelandCI1 Blomst!:'rhand!:'l. 

BolI/I)'("II"iu. 
Tryekeriakliebolagtt Svea_ 

Basfittningsmagasi". 
Brislng Il< Fagerström. 

Brild-, lIal- ack vtdhandlart. 
Ohlssons TrAvarn-A.·S. 

B4Ib.YUtuY• 

A.- B. l öfholmsvalfvd. 
Rlldl!n, Erik. 

ChampalI"if"U7IIor. 
Ayala. 
Pip""·Heidsieck. 

Chacoladjabrlllanttr_ 
tlultmans choc:o!adfabrik. 
Klaus' 

Cigarr- tu:" dgan"nfjabrik/!t"". 
Bergman & OÖSling. 
Bdnck, Hafström & C:o. 
Oden!. 
SI'ensson, frans. 

EldltroMmisll byrd. 
lijalmar löfquis!. 

FisllrttfsktIpsjabn"lur. 
I.cjdndorfls~a fiskredskapsfabr. 
lllndgr~ns 

Frl/k/llanDla". 
Ahlström, Karl. 

FrJ'"i- {} K.t:milla/idland{art. 
Hlkansson, Herman. 

t"örtf)'lIan ad! Ramlistjabri· 
kanttr. 

Hllltberlil:, Clats. 
Jonsson, Friihio!, A.·B. 

Fön4JtrinESQEmfuru. 
Sundl!n·Cullberg, Alrik. 

Oas-, Fa/un- oro rorl«lnings
m/rrpnnöru. 

A.·B. Installa tör. 

Orummoplwnjabn1tu. 
Sund. Orammophon A -B. 

Oummi!'aror försåljas aj 
Ame-rlkanska Gumml·A.·B. 

Idrultsarlill/ar jörsåljas aj 
Lan2bor2, Pe-r. 
Widforss' Handels A. -B. 

jUl'("ltro" ad! Euldsmtdtr. 
Andmon, K. 
Svenson, SI-!:'a. 

K.lichlanstalt. 
Stockholms Kemigrafiska Ans!. 

K.lädt:Shalldlarr. 
llgner & Åberg. 

Krmjabrflltr. 
Oyt orps Sprängämnes A.-J). 

Matl- ac/I MöbtllJandlarf. 
Engtl ~ka Mag~sinet (Aul H. 

Krogh). 
Jansson, Katl. 
Jonsson, C. E. A.·S. 

Mintmlvotlmjabrilltr. 
:\Iineralvattenfabr.· .\ .·B. Haga. 

PapJNfS- odJbindgurnshandlart. 
Salmson, ValttT. 
Sandell, Rob. 

Rcsfal/l"Q.nttr". 
R~lauranl Rkhe. 

Smaps-, Sds- och Ätlifts
labMQ"I/!t"". 

Vinborg & C:o, Th. 

SlIollalldlan'. 
Pettersson, AndrTS. 

SlIrliddtritr. 
Bl'T~tröm, Paul U. 
Janson, Emil. 

TOfldhandlart. 
Edbbd & Sand~rg. 

Ttllniska jabrfll~r. 
Barnling!:'ns Tekn. !abr. 
Oahn, Hell/ik. 
Kosmos, Tekn. fabr. 
Oxygenol. 

Ur7l/allart. 
Widtrcrllnt~, N. 

Vapmhandlarc. 
A.-B. HUSQl'3ma Generald!:,pöl. 
SkyttefÖKningarnn Vapl:'uafflr. 
Widforss' Handels·A.-B. 

Velocipedtr jörsiJJjas af 
Langbor2, P!:'T. 
Wiklunds Veloc:iped F. A.-B. 

Vinhal/dlan. 
Carlson, Nils, A.·S. 
Oränsttdt & C:o, I. D. 
Hellc~tg Il< C:O, A -B. 
Lindgren & C:O, C. A. 
löfuerlil: & C:o, Vinh.·A.-B. 



• • 
• KLAUS' CHOCOLAT AUTO
NOISETTES ENTIERES (;~'~~;':,) 
Y6/sm."nd e, den bl"" o. O 
mul n l ,.lI. nde Choco/.d I g 
k.kor. M est l'mpUr_ eho- D 
co l.iI .tt medfiJ ,.,. b land O 

O 

provilJnten affolvsnd· 
rare, jägare, seglare, 
Skridsko· o.SkidAkare 
m ed Iler •. 

PER LANGBORG, BIRGERJARLSG 5 
H. K. ~L KRO:-<PR,INSENS tlOfLfVfR,ANTÖR,. 

• • 
HJALMAR LÖFQU IST· 

ELEKTROTEKNISK BYRÅ 

BIRGERJARLSGATAN 21, STOCKHOLM 

Allm Tel. 63!17 6< 7610, RIks 503. Telegr. adr. ContracIor. 

Elektriska Ljus· och Kraftanläggningar. 

Entreprenör rör Stockholms sIads elektricUtlSI'crk. Spedalite: 
Elektriska vlrmeanordninli:ar för bostAder, b.adrum, Eleklri~ka 
Iviltmaskiner. EJd:trlska laooratoricapl»ralCT. lndird:.t !>tlys
ningw,nordninll: för skol~lar, sjukrum m. fl. 

~-------------------r---------------------
r 

Bästa ö:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafström & C:o ""'l:SJ 

Havanna N:o 2 

I PIPER·HEIDSIECK I 
ADtftnflt WlliOll H[ I os 1 [C K ron~tt In 118S 

ItUHKLLMAHN l. C~ SII:CUSMI .. ~ 
'9: a r::?J . -~ 
~~ ~ ~~ 

ROYAL 

l&fras~ 
Bergman 
& GlIstings 

STOCKHOLII 

Cigarr
cigaretter 

rekommenderat. 

~'" -.I " I 
~============~~---------------------~ 

• 

Vid behof af Trycksaker, frän den enk
laste lilla adresslapp till det finaste 

illustrationstryck, ring upp vårt 
Telefonnummer, Riks 67 16, 

Allm . 158 10, och vi 
sända Eder genast 

värt ombud. 
Specialite: 

AffÄRS- OCH KATALOGTRYCK 

Tryckeriaktie bol. Svea 
BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKHOLM 

[nneh.: JOSEf' HOLMQV IST, Brunkeb. 4272 
EJNAR OH LSSON, Vasa 3563 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

•••••••••••• 

'Rikslelelnn 44 00 
Allm, lelel. 20 & 120 • •• __________________________________ ....L _______________________________ _ 

• • 

.. ------------------------::----- .. 
• • 
Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända tillverkningar af alla sorters svartkrut såsom ExceJsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut 0 :0 l och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserkrut 
som rr5n början ~dragit sig slor uppmärksamhet i skytlekretSlr såsom el! i aHa afseenden utmärk t mauserkrul. 

Major E. O. Almquist skrirver därom: 
. Undellt<:knad, som nyligen utrört en jämFörels«kjlllning mellan .GyUorps mauserkmt. och .statens., Ur hirll1ed pi 

begäran inlY2'a, att det förra med en laddning aF 2,8 gram llmnade jämna och vackra träffbilder, i det medelFele! pr skott p1 300 
meter ble! endast 9,8 centimeter mol 10,4 med slatens, och ~O poäng uppn5ddes i de Flesta serier; dels OCk alt vapnen icke upp
virll1des så starkt af Gyltorpskru let, samt att rengöringen eher detsamma skedde utan svlrighet. Uppsala den ~ Febr. 1908. 

Otto Almquist, Major . • 

Oyttorps Mauserkrut erhlllles i enhvar välsorterad krutaffär äfvcnsolll di rekt från 

G,..ttorps Sprängämnes Aktiebolag, G,..ttorp. 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid stö rsta omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. $1väl nya SOIll omladdade skott sändas franko 
köparens närmaste station vid parti om minst J ,000 sI. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna IllOt nya skott, och godtgöra 
högsta möjliga pris för de odugliga hylsorna. GenOIll delta utbyte vi nna föreningarna 
den fördele n, alt deras hylsan tal alltid hMles konstant. 

All slags skytteammunition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vär adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minst J ,000 sI. 
Var nya ammunition med spetskula ($ kula) rekommenderas. 
OBS.! Under mänga år leverantörer af mauserkrut till staten för dess 6,~ 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våla Normal-patroner. Dessa äro \'crkligclI 

öfve!lägsna och hafva vunni t Jifligt crkännandc och enastående efterfrågan. 

Landskrona i Jan. 1911. 

Hktiebolaget Svenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr. : Normal. 

Erik Ohlssons T rävaru H. -B. 
TRAVARU- VED och KOL
AFFÄR., ÄNOSÄO o- IfYFLERI 

STOCKHOLM, fleminggatan 4 

Riks Ttl. 1163, 1J203, Allm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ __ _ 

F/em/ngg. 4, Stockholm, Norrte/ge Å ngsA.g,Norr
t6./ge,Jungfrusunds ÅngsA.gs Aktiebo/dg, Ekerö 

Välskjutande gevär 
rör såväl jagt som mälskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
MOSflASKOR och ARMBAGS
SKYDD m. 111. 

H,-B, SHYTTEFORENINfiHRNES OHPENHFFHR 
• Bogseringar o . Varutransporter. Bryggaregatan 9 • . . ------------------------~------------------------ • 



-------=~==~------,-----~~~-----------
K ungl. Hof juvelerare --

GULDMEDALJ NooTt5pln, 1906, !lit "'mlrkt tod 0010, inib, KUl' """ "ter •• ml "JOm ""pm"n'ran till from,h,lrlt I1nu n>td uUudtl. 
Wlnborp AUIkI prit pi Hukar Ir den yppcra'" ~r bordet amI 

1111 Inllunl"I"' 0011 t'r el rO""h'u mtd den hllaof.,lill koncenlrende ke
ml ak. Atllbyron (I.byr.j. Finne. I hYlrr_ vllao~ ... d .pe«rl· <xh ylkt"-

• 1Ie·ft'I;"._B. Th. Wlnborlit CIlo C .o. Stoc:kholm.. 
KURII!, Horkve ... ntOr. 

AKTIE BOL. INSTALLATÖR 

Riks Tele!. 
3120 

Kontor, Verkst. o.utställning 

NOR RLAN DSG. 9 
=STOCKHOLM = 

AlJm . Tel. 
6288,4822 

Bad- Dusch- och Toilen rumsin redninga r, • 
W-C och Värmeledn ingsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

GYNNA~ 

Rikst. 6259 
Mim. t. 259 

S. A. F:s LOKALER 

Öppna for tennisspel och 
samkväm frän kl. 8 f. m. 

Lästmakareg. 18,3 ·tr. 

Aktiebolaget Fritiof Jonsson 
29 Birger Jarlsgatan 29 

Riks Tel. 27 46. AlIm. Tel. 4 93. 

Inramning af tallor samt 
-~==== omfOrgyllningar utroras vä l. 

Speglar, fOlOgrafiramar. tanor, spegelglas, 
fönsterglas, råglas m. m. försä ljes. 

• Allt tUll billiga priser. --

Be:gör prisku rant! O Il 
defS 

A-Il Juvel. 
1/ . 6ula. 5iJfver. 
.P- l Jakobstorg. = 

Hysilfver. 16 Gust. Ad. Torg . 

frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 877~ 
Riks. 877$ 

STOCKHOLM ~ 
5 Oxtorgsgatan 5 ~ 

Walter Salmson 
hager ar alla 

sorters Om. 
slags papper, 
Papp. o. ~ask· 
papper samt 
Bindgarn. Rörstrandsg. 

Stockholm. 
, 

c 

56 ~ 
SeglIr prof Q. 

oilerl. 
Stockholms! . • 316 
Riks '0050 U 

Ledig annonsplats 

Skjut ej upp med att köpa 

l!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenoi - munvatten, klndpulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och föro rdas af 
läkare och tandläkare. • 

--Stockholm 1011. Tfycltmakti~bo1qd Snl 

, 

Stockholms 
Amatör 

N:o 4. 

Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

6:e ärg. 

Utkommer med 12 nummer 

om l ret och utdelas grati. tiH 

föreningens medlemmar. 

Aia,e, STOCKHOLM S AMATÖR FÖRENI NG. 

REDAKTÖR OC H ANSVARIG UT GIFVARE: S. SVENSON. 
T el efon, Allm. K~. 330. 

RlMlakt iGneno G. EAplMl. od ..... : H.ndt •• rb. .... pl •• 18, Su><:khGlm. 

Från l:a skjutsöndagen vid Kaknäs 1911. 

/fe,callt/le (?{ub~ 
Whisky von Bergens 

Carlshamns· 
punsch !! !! 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL 
(ANDERS KROOK) 

~ 8 SIBYLLEOATAN 8 ~ ALLM. TELEFON 
RIKSTEL. 5289 rr Invid Ostermalmstorg tt' 245 o. 5710 

April 1911. 

ANNONS PR IS: 
10 öre pr mm. spalltl6jd. 

(spaltbredd 100 mm.) 
M ariginalannonl 6 kr. 

<X~ 

«:cs 
PUNSCH 

U~fl.1l5o.~\Nu..'UI. _. 
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S. A. F:s styrelse 1911. 
Ordförande: 

v. ordförande 

Sekreterare: 

Kassafärvallare: 

Inlcndent: 

Skjulcllej: 

Idroftsclre!: 

Klubbmiistare .-

Styrelseledamot: 

SkjulcheJ 
v. Skjufchej 

Sekreleracc' 

l(om.-lednl/1of 

• 

Kaptenen Friherre Stig Rdlamb, 
Riddarcg. 43, A. T. /0482. 
IngeJliör Eric Ruden, 
S/arg. 56, R. T. 40 87, A . T. 18834, 
e. o. Ho/rättsll%de Q. Boivie, 
Da/ag. 16·/8, R. T. 113 03~ 
A. T. 15464. 
Kontorschef Q. MalmqvLsI, 
F/emmingg. /6 fl, A. T. K. 769. 
I(öpmflll P. Langborg, 
Birger j ar/sg. 5, R . T. 8075, 
A . T. 78/ . 
1]äns/eman S. Svensoll , 
Handiverkarg. 88, A . T. 1(. 339. 
I(öpmall IV. Clemens, 
Birger Jarlsg. 108, R . T. 6/50, 
A . T. 164 24. 
OCllualogent H. flildebrand, 
Skeppsbroll40, R. T. o. A. T. 2269. 
Afd.-chef O. Fliman, 
Encelbrekfsg. 31 B, A. T. 18312. 

Skjutkommiften. 
7jänstemon S. Svensofl. 
Baflktjiinste~ll. F. Fagrell, Valling. 19~ 
R. T. N. 117, A. T. 20687. 
Bankljänstell/(lIl E. Reufetskiöld, 
Upplandsg. 58, A. T. V. 10 15. 
Kassör E. Hagström, 
Götg. 13, A. T. 34 13. 
Direktör E. flessler, 
Kaptensg. 16. A. T. 22099. 

Idrottskommitten. 
Idrottschej 
v. Idroftscllej 

Sekreterare 

Kom.-Iedamot 

• 

Klubbmästare 

Köpman \V. Clemens. 
Kontorist H. Forsberg, 
Teg(lirlunden 12, A. T. 60 al. 
Kontorist- Daniel Erilison, 
Braheg. 29, A. T. 6. 51 47. 
Kontorist G. A. Berglund, 
Slyrmansg, 22-24:, A. T. 153 42. 
KQ11/orschej Carl Täcks/rom, 
Bmnkebergstorg 12, A . T. 7869. 

Klubbkommiflen. 

v. Klubbmästare 
GenuaIagent H. Hildebrand. 
Redaktör j. P. Palm, 
Tunne/g. 19, R. T. 12220, A. T. 8814, 

•••••••••••••••••••••••• 

l 
Meddelande Irån 81yrelsenJ 

•••••••••••••••••••••••• 

Vårutfärden. På grund af mellankommande hinder 
har dagen för föreningens våruHärd änd rats till 

Torsdagen den 25 Maj (Kristi himmelfärdsdag~ 
då densamma företages med ängyachfen "Saga'" till 
nägon af Saltsjöns fagra nejder. 

Närmare bestämmelser komma aH delgifvas i nästa 
n:r af Medlemsbladet. 

Gynna föreningens lokaler vid tennis-

spel , samkväm m . m. I 
~~-----------------

Aktiva: 
Nya medl emmar : 

Kamrer Torsten Askergren, Gåtg. 69. 
fil. stud. Olof Bonnett·,' Holländareg. 1 3. 
Studerande Knut Eric Ericson, Odellg. 90 ~. 
Korrespondent Emil Erikson, Kungstensg. 60. 
Studerande Thorvald lallerstedt, Kl. V. Kyrkog. I l . 
Tandläkare FrithiofNordström, Kungsholmsg. 17, 2. 

Stllderandl! Erik. Th. ObIsson, Valling. 10. 
Merk. stud. Gustaf Wassberg, Villag. 22. 
Studerande Ragnar Wigström~ Odeng. QO. 
Passil/a: 
Studerande G. H. Wilhelm I-Iallbahr, Grefg. 17 1, 

Kapellmästare Os,car Johansson, Vasateate.rn. 
Studerande Gunnar A. Hagerslrand, Sibylleg. 17 2. 

~ Gustaf RUllnströlU, .Gre.ftureg. 7 2• 

» Karl Sllndahl, Storg" 12. 

g;{eddelande 

(råfl 

Skjutkommillen 

SkjutOfningarna vid' Kaknäs. Söndagen. den 23 
dennes togo skjulöfningarna sin början å norra banan 
vid Kaknäs och deltog i samma ell 30-tal amatörer, 
som infunnit sig för alt undersöka huruvida hand 
och öga legat af sig under vintern. 

• 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL AF 

JUVELERARE GULD, SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. Riks 1170~ • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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Skjlltöfni ngar med såväl gevär som revolver pågå 
nu hvarje sän- och helgdag kl. 9 - 3 och uppmanas 
alla umatörer alt infinna sig för alt fullgöra sina skyl
digheter. 

Gel/är och ammunition tillhandahdlles af jörmillgen 
gratis . . 

Nybörjare och för öfrigt alil som däraf äro I b.e • 
hof, erhålla en noggrann och omsorgsfull undervlS· 
ning och inslruktion om gevärets skjutegenskaper och 
s..'i. tlet för detsammas handtering och skötsel. 

Skjuttäflingar under maj månad. 
Söndagen den 14:de. "Jetonskjlltningar" ä gevär 

och revolver från kl. 9 f. m. å skjutbanan vid Kaknäs. 
Torsdagen den 25:le. "Värutfärden". Fältskjut

ningar å gevär och enhandsvapen samt en mängd 
extra täflingar och nåjesskjutningar. 

Riksskyttetäfling. 
f rån Gotlands skytteförbllnd har Föreni ngen fätt 

moftaga följande 

Inbjudning. 

Till firandet af I OO-ärsminnet af skytterörelsens be
gynnelse pä Gotland har Gotlands skytleförbund 
sökt och pä Öfverstyrelsens enhälliga tillstyrkan er· 
hållit nådigt tillstånd alt i Visl>y år 1911 med all-
slag nf statsmedel anordna en riksskyltetMlin.g. " 

Gotands skytleförbund har !lied anledmng harar 
äran inbjuda S\'criges frivilliga s~ytt~r, deras ,,~åls~ 
män och gynnare till en skyttefest I Visby under JUnl 
månad innevarande är enligt i hufvuddrag nedanstående 

PROGRAM. 

I. Styrelse. 

Styrelsen för riksskylletäflingen beslår af 50 perso
ner med Herr Landshöfdingen m. m. Karl R)'din 
säsom ordförande. 

n. Tid och plats. 
Riksskyttetäilingen är beräknad äga rum friln ?ch. 

med tisdagen den 20 till och med wrdage!l den 24 fllnl 
1911. 

För skolskjutningen komma alt användas Kungl. 
Gotlands infanteriregementes och Visby skyttegilles 
skjutbanor s.'1ml för fältskjutningen plats som fram
dele; kommer all meddelas skyttarna. 

111. Berättigad till deltagande. 
Hvarje medl.ern tillhörande l:a, 2:a eller 3:1.' klas~en 

af frivillig, med statsmedel understödd skytteförening 
är berättigad att deltaga i riksskytletäflingen . 

l. Annlilla n 
0111 deHagande skall, undertecknad af skylte- för
eninas ordförande och stkreterare, vara inkommen 
till Got/a/Ids slrytteförbu.tlds VCrJlstå'JloIlde u t
skolt sellas! d CJ} 1$ moj 1 {)11. 

Samtidigt med anmälan skall för hvarje skyll in
sändas stadgade afgifter och insatser. 

2. Afgifltr och insatser. 
Il! kl. Il kl. I kl. 

kr. 2: - 2: - 2: -
» 4; - 3: - 2: 
» 4: - 3: -

AnmälningsafgiH . 
Hufvudskjutning 
fältskjutning ...... 
Extra skjutningar: 

• • 
600 III. » 3: - 3: - 3: -
400 » » 3: - 2: -

Veteranernas lärling kr. 3: -
Damernas täfling ............ » 2:-

Sna.rast möjligt efter utgängen af anmälll.ingstiden 
kommer at! till hvarje anmäld skylt öfversändas legiti
mations- och skjutkort, hvari angifves den skjut
Iid, som för hvar och en genom lottning blifvit fast
ställd . 

IV. Skjutningarna. 
Vid riksskytletarlingen komma att användas mål~ 

skjutningstanor och figurer i öfverensstämmelse med 
det frivilliga skyiteväsendels skjutprogram fö r äret. 
f ör alt underlätta särskiljandet vid lika poängtal göras 
skotlaflorna i hufvudskjutningen lO-ringade . PrctokotJ
föringen och markeringen af profskott ske dock efter 5-
ringad tafla. . 

Skjutningarna bestå af: 
A. Hufvudskjutningar, 
B. Enskild fältskjutning, 
C. Extra skjutningar, 
D. jubi1eumstäfling (veterantäfling), 
E. Skottlekar och 
F. Damernas täfling. 

A. lIufvudskjutningar. 
Dessa försiggå under torsdagen den 22 juni enligt 

årets program för det frivilliga skytteväsendets . rör 
bundstäfl ing . om statspris. 

B. Enskild fältskjutning. 
Den enskilda fältskjutningen äger TUm fredagen 

den 23 juni med 2. och 3. klassernas skyttar sam
tidigt och iIlot samma mäl. Prisfördelningen kom
Iller däremot att ske klassvis. 

C. Extra skjutningar. 
Dessa hvilka icke få förnyas, försiggå under ons

dagen d~n 21 och fredagen den 23, eventuellt äfven 
tisdagen den 20 jnni samt omfatta: 

Täfling l. 
För skylIar af alla klasser. 

En serie om 10 skolt i valfri reglementerad skjut
ställning på 600 meters afstånd mot 20-ringad figur-

AKTIEBOLAGET JOHN WALL, ! ,~~A~-ET~BL~R~OS,~~5NAFFÄR 
HÖTORGET 9, DROTTNINGGAT. 68 
STOCKHOLM ~ LI __ V_E_R_K_T_Y_G_F_O_·· R __ M_O_T_O __ R_B_ÅT_A_R ___ 
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lafla. Skjullid fem (S) minuter; tiden för laddn ing 
och skjutställnings intagande häri in beräknad. Två prof
skott medgifvas. Prisfördelning klassvis. 

Täfling 2. 
För skyttar af 2. och 3. klass. 

En serie om 10 skolt i valfri reglementerad skjut
ställning på 400 meters afstånd mol lO-ringad 1/2-
rigUT. Skjullid tre (3) minuter; tiden för laddning 
och skjutställ nings intagande häri inberäk nad. Inga 
profskot! medgifvas. 

Prisfördelning klassvis. 

D. Jubileumstllfling. 
(Veteranernas lä/ling) 

anordnas af Gotlands Skarpskytte- och JägargilJe till 
firande af dess 75-åriga tillvaro och afser 

dem, som under dr 1911 uppnå eller där/öra upp
nått SO dr ock som före år lB93 inskrijvift i frivillig 
skytteförening. 

En serie om 8 skott på 240 meters afständ i stå
ende ställ ning med 12,17 mm. reminglongevär, för
sedt med slutstycke för kant- eHer centralantändning, 
Mål: den gamla lO-ringade svarta skoflafJan med hvi! 
prick. Insats kronor 3, som utgä till pris jämte till 
denna läfling skänkta eller inköpta hederspris. 

E. Skottlekar . 
I. Centimeterskjutning 

för alla klasser. 
5 skott å 120 lll. afständ i stående ställning. Tid 

5 111. 2 profskoll. In gen omskjutning. 
Insats kr. 2:-

2. Triangelskjutning 
för alla klasser. 

3 skott å 120 m. arstllnd i stående ställn ing. Tid 
3 min. Inga profskott. Ingen omskjutning. 

Insals kr. 2: -

J. försvinnande mål 
för alla klasser. 

. 5 skott å 200 111. afstånd i val(ri färdigställning IIlOt 
l O-ringad 1/4-figur. Tid 5 sekunder hvarje gång målet 
visar sig. Ingen omskjutning. 

Insats kr. 2: -

F. Damernas fUling. 
L Hufvudskjutuing. . 

En serie om 10 skott, 5 i liggande och 5 i knä
stående ställning på 200 meters afs tånd mot S-ringad 
precionstafla, Skjullid : 5 minuter, tiden för laddning 
och skjutställningars intagande häri inberäknad. Två 
profskott medgifvas. 

Insats kr. 2:-
2. Extra skjutning. 

En serie om 6 skolt i slående ställning på 20 
meter! afstånd mot 2S-ringad pistollafla. Skjultid: 

, _.----==-- _. 
5 minuter, tiden fö r laddning och skjutställnings in
tagande häri inberäknad. T vå profskolt medgifvas. 

Vapen: 9 mm. salongsgevär. 
Insats kr. l: - SOI11 får förnyas en gång. 

V. Pris och medaljer. 
I samtliga skjutningar komma skyttarnas insatser 

alt utgå till pris, hvarjåmle i hufvudskjulningarna 
sannolikt äfven pris af statsmedel kun na påräknas. 

Skänkta pris, däribland flera till ganska storavärden, 
komma alt utdelas såsom hcders- och extrapris. 

Gotlands skyfleförbunds medaljer för skjutskicklig
het, i silfver och brons, komma alt til1delas de främ
sta skyttarna i hufvudskjutningen och fältskjutningen. 

[ Veteranernas täflingar komma att utdelas Got
lands Skarpskytle- och Jägargilles medaljer. 

VI. Kommun ikationer. 
Skyltarna äga rätt alt å statens och de flesta en

skilda järnvägar begagna sig af fruppbiljett för resa 
till och från riksskyttetäflingen. 

Å ångfartygsakt iebolaget Gotlands båtar mellan fast
landet och Visby är priset å däcksplats för enkel 
resa från Nynäshamn kr. l : 65 samt från Stockholm, 
Norrköping och Kalmar kr. 2: 50 gällande 19-30 
juni. Pris för hytt 9 kr. och f örsaloag 6 kr. från 
Stockholm, Norrköping och Kalmar ; från Nynäshamn 
resp. 7: 50 och 5 kr. 

För skyttar bosatta å Gotland gället enkel biljett 
för reSil å järnväg fram och åter under täflings
dagarna. 

VII. Inkvartering. 
Inkvartering kommer olt onordnas dels hos privata 

personer i Visby till pris af kr. I: -, 1: 25 ål: 50 
pr man och natt, dels i skolsalar m. m. till pris af 
kr. O: 50 för natt. 

A anrnälningslistan antecknas, hvilketdera . slag af 
ofvannämnda inkvartering som önskas, samt för huru 
många nätter. 

VIII. Förändringar i programmet. 
Räl! fö rbehålles skj utkom milten att, därest förhållan

dena göra det oundgängligen nödvändigt, vidtaga 
ändringa r i skjutprogrammet. 

Visby i april 1911. 

Rlksskyttetäflingens styrelse. 

De af föreningens medlemmar hvilka önska deltaga 
i ofvannämnda Riksskyttetäfling torde därom göra 
anmälan, åtföljd af stadgade afgifter och insatser, till 
föreninge ns skjutchef senast lördagen den 13 
maj. 

NYHET! Alla Sportmän, Jägare och "8 t Il tt t"tt" 
g
FoiSrkare böra till sina kän- OYSGOU S Ila en a. 

och stöAar använda _ 
Gör lädret smid ig t o. absolut ogenomträngligt för va tten. Tillha ndahå lles i hvarj e sport- o. jaktredsk~psliffår 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, Stockholm Tel. Br. 4723. 

STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINOS_MEDLEMSBLAD~ __ ~ 5 

FRÅN 

IDROTTS-

L KOMMITTEN J 

Deltagare i S. A. F:s orienteri ngslöpni ng den 7 
maj, samlas vid Centralstatio.n nän:nda dag kl. S 
f. m. för att afresa med tåg hH ElfsJö. 

• • • 
De af S. A. F:s medlemmar hvilka önska deltaga 

i den af l. f. Sleipner anordnade terränglöpni~gen 
den 14 maj torde anmäla sig till idrottskOlll111ltten 
senasl den 2 maj. 

Arsboken. 
Då arbete! med u/gijvandel af S. A. F:s årsbok 

nu med all kraft kommer alt bedrifvas, vilja under

tecknade härmed rikta en. uppmaning till föreningens 

medlemmar, att ge.nom insändande af bidrag i form 

af lämpliga uppsatser, fotografi, resemi1ll1e/l m~ 11/.., 

lInderlätla vårt arbete samt bidraga till alt åt års

.boken gijva ett omväxlande och värdigt innehåll. Vi 

hysa den lifliga förhoppningen att intresset för för

enillgens egen publikatioll ma vara tillräcklgl slort för 

att komma Iller än en "amatör' alt hörsamma denna 

L,år uppmaning, tillkommen i föreningens eget intresse 

Tiden är emellertid knapp, och skyndsamhet där· 

för af nöden. Bidrag sändes till Herr S. Svtason, 

Handlverkaregalall 88 och emotse vi sudaaa i riklig 

mängd Ilnder den allra narmasfe tiden. 

Arsbokskommitten. 

Hrtiklar tör ==== 
:Idrott och Spel, Beldildnader f~r 
:ldroltsmdll och t urls/er, Browning· 
pistoler ocfl Bmmunltlon, Hdng. 
matlor, ){u16r1a Iykfor oclt i'yroerkeri. 

Billigast och bäst hos .... 

Per l1angborg, BirgerJar[sgatan 5 
5. K. 6. Kronprln5ens Ho!leoeran[ör. 

KLUBB
AFTON 

Den allmänna belåtenheten med jöre

gående klubbafton har jöranledl lierr klubb

mamman alt 

Lördagen den 29 April, med början kl. 8 e. m. 

(Iill silljrukosldags påjöljande dag, men lala 
inte om detla hemma) anordna en extra klubb

afton i föreningens loka~ Läslmakaregatan 

16, 3 Ir. 
Sup! lIled nubbe, öl och kaffe serveras 

vid JO-liden /ill det billiga priset aj Kr. 2.50. 
Om medlemmarna så önska, kunna de 

medtaga egna kort och spelmarker. 

U/an att jörråda någol aj programllle~ 

kan dock meddelas. alt om väderleken och 
snöförhållandena så medgijva, kOlIuna såväl 

ilt- som utländska första klasse!ls förmågor 

att medverka med sång och strängaspel m. fil . 

Till ell lalrikl besök inbjuda 

Vördsammast 

Herr och vice Klubbmammor. 



.. -------------------------,------------------------- • • 
• KLAUS' CHOCOLAT AUTO
NOISETTES ENTI ERES (ChokOI,d m. 

hela Doller) 

HJALMAR LÖFQUIST· 
ELEKTROTEKNI SK BYRA 

BIRGERJARLSGATAN 21, STOCKHOLM 

VI/sm.hn de, de n b.stao. [J provi anten aff ot va nd. Alhn Tel. 6351 6< 7610, Rllr5 503. Tclqr. adr. Contractor. 
mul n l r ande Cho",of.d I D 
ka k or . M u t Il mpllf,!/J e ho- g r a r e, j ligar e, seglare, Elektriska Ljus- och Kraftanläggningar. 
collld . n medl/Jr.l. hlllnd o S k ridsko -o .SkidAk ar e 

D med fler a. 

PER LANGBORG, BI RGERj AR LSG. 5 
H. K. H. KRONPRINSENS HOl'lEVERANTÖR. 

EnlrqlrenÖr för Stockholms stads clcktricittlsverlr. Sp«i.liI~: 
E1cktriskl värmcanordninear för bostJdcr, b.adrum, E lcklri~ka 
tvättmaskiner. Elektriska laboratoricapv-ratcr. lndirtkl belys
nin~nordning för skolsalar, sjukrum m. fl. 

r-------------~~--------------
ROYAL 

• 

r l Bästa ö:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafström St C:o ~ 

Havanna N:o 2 

I PIPER·HEIDSIECK I 
AzIcItft!>t "-'11011 Hll DS I l e K fonltu Il 178S 

KU NKtllolA NN l C~ Sll:~.us 

• . ' 

Vid behof af Trycksaker, frän den enk
laste lilla adresslapp til l det fi naste 

illustrationstryck, ring upp vä rt 
Telefonnummer, Riks 67 16, 

Allm . 158 10, och vi 
sända Eder genast 

vå rt ombud. 
Specialilt!: 

AFFÄRS- OCH KATALOGTRYCK 

Tryckeriaktiebol. Svea 
BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKHOLM 

Inneh.: J OSEF HOLMQVIST, Brunkeb. 4272 
PJ NAR OHLSSO N, Vasa 3563 

"fgfrasex' 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Bergman 
tl< Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr

Cigarretter 
rekommenderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

•••••••••••• 
Riksieielon 44 DO 
Alim. lele!. 20 & 120 . . ------------------------~------------------------- • •• 

- = 

.. --------------------------------------------------- •• 
• Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända tillverkni ngar af alla sorters svarikrut såsom Excels iorkrut, Sportkr ut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o l och 2 rekommenderar Gytto rps Spräng· 

ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

GyUorps Mauserkrut 
som fr~ n. början ådragit sig stor uppmärksamhet i skyltekrelsar såsom ell i alla afseenden utmärkt mauserkrul. 

Major E. O. Almq uist skrifver därom: 
,UlldeLt~knad , som nyligen utfört en jämrörelseskjutning mellan .Gyltorps maus.erkruh och -statens., rir hlirmed pi 

begi ran Intyga, att det förra med en laddning ar 2,8 irllfl lämnade jämna och vackra triflbilde-r, i det medelrelet pr skott pi JOO 
me.ler bier endast 9,8 cenlimeler mot 10,4 med statens, och !;O poäng Llppnlddes i de flesta serier; dels ock aH v~pnen tcke upp· 
vinnda si starkl af Oyllorpskrulet, samt IU rengörinaen dter detsamma skedde Ulan svlrighet. Uppsala den 5 Febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 

Qyttorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt frå n 

C"Uorps Sprängämnes Ahtiebolag, C"ttorp . 

SKYTTAR! 
Vå r mauserammunitio n är den b ä sta möjliga och ägna 
vi a lltid största omsorg å t ingå ende order. Snabb 

expe dition . 

Rekvirera därför från oss! 

AI Hid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skolt sändas franko 
köparens närmaste station vid parti om mi nst 1,000 sI. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mol nya skoll, och godtgöra 
högsta möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vin na töreni ngarna 
den förde len, all deras hyJsantal alltid h:llles konstant. 

All slags skyl!eatnmunition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. 
Var nya ammu nition med spetskula (5 kula) rekommenderas. 
O BS.! Under må nga år le\'erantörer af mauserkrul till stalen fö r dess 6,~ 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våla Normal-patroner. Dessa aro verkligen 

öfverlägsna och hafva vu nni t lirligt erkännande och enastående efterfrågan. 

Landskrona i Jan. 191 1. 

Hktiebolaget 8uens~a Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafad r.: Normal. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 
TRAVARU- VED och KOL
AFFÅ-R, ÄNOSÄO o. ffYFLERI 

STOCKHOLM, Flem inggatan 4 
Riks Tel. 11 63, IJ203, Al1m. Tel. 8436, 5950 

SÅGVER K _ ____ _ 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutning. 

Bästa M auserammunitlon 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
MOS FLASKOR och ARMBÄGS
SKYDD tll. tll . 

H.-H, SHYTIEfORENIN6HRNES UHrENHffHR 

• 

FlemJngg. 4, Stockholm, Norrte/~ Ä ngsdg , Norr. 
tiJge,Jungfrusunds ÄngsAgs Aktiebo/d/{, Ekerö 

.Bogseringar o . Varutransporter. 

•• 
Bryggaregatan 9 • •• 



• 

OULDMl!DALJ NorTti5plll' 1906, IM utmlrkt ~od SOjl, ittika, "UP 
""b ......... "" ahom uppmuntnII Ull r ... mp"lsrik tinon med utlaod ... 
Wlnbol"J[~ AUlltsp,./t pi Rukor Jr den ",pers'. rar bord .. saml 

Ull latiu,,'np. oc h rb el f/lt1tbl .. med dcn hllaor.rHII:I koncentrer.de ke· 
ml lka {ni ur"''' ( Irbyra). flnnu I " •• ,je vllsol'tff1ld 5pe«r!· och vltlu' 

11I •• mA._B • Th. Wlnborll cm. C,a. Stockhol:m. 
KUII,II, Hon ...... nt6r. 

AKTIEBOL. INSTALLATÖR 

Riks Ttlef. 
3120 

Kontor, Verkst. o. utstä llning 

NOR RLAN DSG. g 
=STOCKHOLM = 

Allm. Tel. 
6288,4822 

Bad-, Dusch- och Toilenrumsinredningar. 
W-C och Vä rmeledn ingsanläggninga r. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgata n 10 

GYNNA~ 

RikSt. 6259 
Allm. t. 259 

S. A. F:s .LOKALER 

Ö ppna för tennisspel och 
samkväm frän kl. 8 f. m. 

Lästmakareg. 18, 3 tt. 

•• 
Kungl. H ofjuuelerore 
Begl1r pri5~urantl 0 11 

de fS 
A-11 Juuel. 

1/ . Bula. 5ilfuer. 
.P- 1 Jakobstorg. = 

H ysiifuer. 16 Gust. Ad. Torg. 

frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8715 

STOCKHOLM ~ 
5 Oxtorgsgatan 5 ~ 

Walter Salmson 
Rörstrandsg. 

Stockholm. 
, 

c 

56 ~ 
• 

(jager ar alla 
sorlers Om
slagspapper, 
POPP. o. ~Osk· 
papper samt 
Bindgarn. 

Begär prof o . 
offert. 
Stockholms!. oU16 
RIks Uasa ~3 

Ledig an nonsplats 

• 

------------~----------~ 
nobelpristagaren j medloln 
Professor S. Ramon Cajal 

skrifver den Il juni 1910. _ _ _ 

Vademecum är ett munvatten, som i sig förenar f?l
jande fördelar: fullkomlig oskad1igh.~ t, utprägladt, kraftIgt 
antisepticum, frisk smak och angenam arom, och kan ~e
tecknas såsom ett af de bästa preparat, som uppfu~n~ts 
för munnens hygieniska vArd .oc~ renlighållande, samtidigt 

• som det är ett kraftigt baktenedödande medel. 

• • 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygenol - munvatten, tandpulver, tandcreme, 

innehåller kelll. ren vätesuperoxid och föro rdas af 
läkare och tandläkare. • 

-
•• 

StOCkholm 1011. Ttyd:eri.o.ktiebolle;eI S'l'U 

ho 

Stockholms N:o 5. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

6:e ärg. 

Ulkommer med 12 nummer 

om ' ret och utdelas gratis till 

röreningens medlemmar. 

..... r.: STOCKHOLMS AMATÖR FÖRE NING. 

REDAKTÖR OCH ANSVAR IG UTGIFVARE: S. SVE NSON. 

Gruppbild från KahnA •. 

/(ercatlfi(e e{llb~ 
Wllisky von Bergens 

Carlshamns
punsch !!!! 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSON S VINHANDEL 

RIKSTEL. 5289 

(ANDERS KROOK) 
8 SIBYLLEOATAN 8 

Invid Ostermalmstorg 
ALLM. TELEFON 

245 o. 57 10 

-

Maj 1911. 

ANNONSPRIS, 
tO Ore pr mm. spalth6jd, 

(spaltbredd 100 mm .) 
Mariginalannon, 6 kr. 

EX~ 

«:CS 
PUNSCH 
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S. A. F:s styrelse 1911. 
Ordförande: Kaptenen Friherre Slig Rdkunb, 

Riddareg. 43, A. T. 10482. 
v. ordförande Ingen/ör Eric Rudln, 

Sekreterare: 

Kassaförvaltare: 

Intendent: 

Skjlllchef: 

Idrottscltef: 

S/arg. 56, R. T. 4087, A. T. 18834. 
e. o. Hojrä/Isa%de Q. Boivie, 
Dalag. 16-/8, R. T. 11303, 
A. T. 15464. 
Konforscluif O. MalrnqvLsf, 
Flemmingg. /6 B, A. T. K. 769. 
Köpman P. Langborg, 
Birger jarlsg. 5, R. T. 8075, 
A. T. 781. 
1jänsteman S. Svellsofl, 
Handfverkarg. BB, A . T. K. 339. 
Köpman nr. Clemens, 
Birger far/sg. J08, R. T. 6150, 
A . T. /64 24. 

Klubbmästare.- Generalagent H. Hildebrand, 
Skeppsbron 40, R. T. o. A. T. 2269. 

Styrelseledamot: AJd.-chef O. Friman, 

Skjulchef 
v. Skjutchej 

Sekreterare 

Kom.-ledalllot 

• 

.Idrottschef 
v. Idrottschef 

Sekreterare 

KOlli .·ledamot 

• 

EnBelbreklsg, 3/ B, A . T. 18312. 

Skjulkommitten. 
ljänsleman S. S,'cnsoll. 
Bonktjänstem. F. Fagrell, Valiing. 19J 

R. T. N. 117, A . T. 206 87. 
Banktjänsteman E. Reuterskiöld, 
Upplandsg. 58, A. T. V. /O 15. 
KassOr E. ffagstrtJm, 
Götg. 13, A . T. 34/J. 
Direktör E. Hessler, 
Kap/ensg. 16. A. T. 22099. 

tdroftskommiften. 
Köpman w. Clemens. 
Kontorist H. Forsberg, 
Tegm!rlullden 12, A . T. 6001. 
Kontorist Daniel Erikson, 
Braheg. 29, A. T. 6. 5147. 
Kontorist Q. A. Berg/und, 
S tyrmansg. 22~24, A. T. 15342. 
Kontorschef Carl Tiickström, 
Bmnkebergstorg 12, A . T. 7869. 

Klubbkommitten. 
K.lubbmästare Generalagent H. Hildebrand. 
v. Klubbmästare Redaktör j. P. Palm, 

Tunne/g. 19, R. T.12220, A. T. 8814, 

....... ~ .......•......•. 

Meddelanden frän Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 
Aktiva: 

Tillskärare Johan Alfred Hansson, Upplandsg. 23. 
Kontoris! Malkus Werner Lundin, Handtverkareg. 44. 

? Eric Charles Selander, Agnegatan 4. 
Passiva: 

Ingeniör Bror Christensson, Hornsgatan 75. 
Kapten Carl jegerhjelm, Sturegatan 48. 
Konsul I-Iarry Wennberg, Vasagatan 42. 

Kontrollanter vid prof för idrottsmärket. 
Styrelsen har till kontrollanter vid afläggandet af prof 
för idrottsmärket under innevarallde år utsett följande 
medlemmar af föreningen: G. Berglund , W. Clemens, 
V. Crouholm, O. Elfstrand, D. Eriksson, f. Fagrell, 
O. Friman, H. Friman, O. Friman. H. forssberg, 
E. Hagström, A. Hamnqvist, H. Langborg, P. Lang
borg, J. A. Lundegren, O. Malmqvist, 1. P. Palm, 
E. Ruden, s. Rålamb, S. Svenson, K. Täckström och 
A. Wahlstedt. 

S. A. f:s orienteringslöpning 
. Söndagen den 7 Maj. 

Söndagen rann upp med en någorlunda klar h im~ 
rnel, när ett tiotal amatörer kl. 8 på morgonen sam
lades vid centralen, fö r alt med tåg afresa till Elfsjö, 
där föreningens första täfli ng för året i allm . idrott 
skulle afhållas. Väl anlända till ort och ställe, gällde 
det att i en hast få tag i något lämpligt afklädn ings
rum, hvilket efter en stunds sökande påträffades, och 
bestod af en större tvättstuga, som i en vådlig fart 
iordningställdes så god! sig göra lät. 

Nu när detla var undanstökadt, och hvar och en 
bestämd! sig för sin krok att hänga sin resp. »rigg » 
på, kom det spännande ögonblicket, när bana och 
kontrollstationer skulle meddelas . 

Banan som af idroltssektionen bestämts till 10 a 
12 km. fågelvägen, meddetades af sektionens sekre
tarius, och befanns sträcka sig från Elfsjö till 
vägskälet vid stora S i Sandsborg där första kon
trollen var belägen, och utgjordes denna af ell 
par af J. p·S:s . boj-skojJ, häri frän hade de t~Jlande 
alt begifva sig till torpet Högsatra beläget Vid Ny
näsbanan, c:a 2,5 km. söder om startplatsen, där herr 
Forssberg funktionerade som kontrollant, och därefter 

Svea SvensonNYASTE. MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL AF 

JUVELERARE GULD. SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . All rn. Tel. 15228 

= 
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till målet som var beläget på samma plats som ul
gångspunkten. De täflande hade nu ungefär ~5 min. 
till o rientering, hvilken tid äfven användes till lott
dragning af startföljden. Stort var intresset hos de 
deltagande, hvilken som skulle få den bland i~rolls
män så fruktade siffran som i gemen kallas ,spLken . , 
och befanns, efter alt hafva uppveckladt lapparna, 
dragits af herr Hörlin. 

Första starten ägde rum precis kl. 9,2~ f. m. och 
Illed fem minuters mellanrum startade de täf1ande i 
följande o rdning; H . '-Iörtin, G. A. Berglund, Gunnar 
Lundberg, Th. Mohtander, O. F~iman ?c~ Har.ry 
Friman. Sedan nu alla vederbörhgen bILfvLt afsklC
kade hade de kvarvarande, chefen och hans sekre
terar~ endast at! invänta de tänandes ankomst, hvilket 
ej dröjde så värst länge, ty om en stund kom 0110 
F. farande som skjuten ur en kanon och med andan 
i halsen meddelande all han uppgifvit och utgått ur 
tUlingen, hvilket vederbörligen anteckn~des . . 

Under denna väntan fick allas vår ldrotlsmtresse
rade Clemens tag i ett par pojkar, och efter alla 
konstens regler arrangerade en täflan dem emellan 
på c:a 40 meter, och såg noga efter vid slatten att 
den amerikanska användes och att ingen tjufstartade. 
Första pris 25 öre kneps af en liten pigg 6~åring 
med stort försprång före de öfriga. 

Nu hade samlats ett 20-lal nyfikna vid målet, för 
att invänta de tänandes ankomst ty nyheten om all 
barbenta och haHklädda . idiotcr ~ , som folk så gärna 
på landet uttrycka. sig om sportsmän, hade sYI.1IS till 
på landsvägarna. Då efter n3got äfver en Itmmes 
väntan en löpare synes i fjärran, för alt söka sig -fram 
tilt andra kontrolkn, och dh:r ytterligare etl tiotal 
minuter åter, och då på väg till målet, och befanns 
denna vara herr Hör1in, hans tid vid målet noterades 
till l ti1\1. 29 m. 7 sek. en ganska god lid om man 
tar i betraktande de föregåendl' dagarnas ymniga 
regnande, hvilket i hög grad hade uppblött väg- och 
skogsmark. Efler ännu en stund synes en löpa;e 
närma sig målet i ganska god fart och med en fm 
spurt afsluta den anstränga nde språngmarschen, den~e 
var herr Berglund som startat som n:o 2, hans tid 
blef 1 tim. 42 111 . 30 sek. därefter inkommer herrar 
H. Friman och Th. Molhander med resp. 1 tim. 44 
111. 13 sek. och I lim. 54 111. 13 sek. Då nu inga 
fler tåflande syntes lill förklarades täningen afslutad, 
och gällde del all så forl som möjligt blifva i ord
nin "" för alt med första tåg åter anträda hemresan 
efte~ väl förrättadt värf. Resu1ta!et af täf1ingen blef 
följ ande: l. H. Hörlin 1 lim. 29 111. 7 sek. 2 O . A. 
Berglund l lim. 42 m. 30 sek. 3. H. Friman 1 lim. 
44 min. 13. sek. 4. Th. Molhallder 1 lim. 54 min. 
13 sek. 

"Lal/e" 

glleclclelanclell 

(rån 

Skjutkommitlen 

Jetonskjutning. Årels förs~~ j7ton.s~jutning ägde 
rum söndagen den 14 dennes darvId fol Jande resultat 
uppnåddes: 

Siljt'erjefon : 
l. Lejdström för 50 poäng 
O. Sjöholm • 48 • 
E. Lindberg • 47 • 
L Lagerlöf • 46 • 
R Örtegrcn • 46 • 
H. Lundberg • 46 
G. Ljungva1t • 45 

Bronsjelofl: 
F. Eriksson • 44 • 
E. Svensson • 41 • 
O. Bonnert • 39 • 

Nästa jetongskjutning blifver Söndagen den II juni. 

Svensk-Danska skyttetäflingen. Enligt med~ 
delande från Verkställa nde utskottet inom Stockholms 
skylteförbund kommer inskjutningen för uttagande af 
förbundets representanter vid S\'ensk-Danska skylle~ 
täf1ingen att äga rum söndagen den 28 maj vid Slora 
Skuggan. Skyttarna skola inf~nna. sig vid banan senast 
kl. 9,.10 f. 111 . för att indelas t sk)ullag. . 

Inskjutningen försiggår mot den S-nngade skott~ 
taflan medelst 4 precisionsserier, däraf 2 vanliga och 
2 husliga, å 300 meters afstånd. ._ 

Uttagning af förbundets representanter 1 masterskaps
täflingen vid sagda skyttelä fJing äger rum ~nåndagen 
den 5 juni och försiggår medelst 20 skoll I hvardera 
ställningen mol internationell l O-ringad lafla på 300 
meters afstånd. Uppgift å dem, som äro berättigade 
deltaga i denna inskjulning, tillställes föreningen fram
deles. 

Lidingö Rudens Varf Kyrkviken, 
;;.';'"""..""",,=:=:-==:,"~=: Atlm. Tel. Lidingö 235 

Kontor; Storgatan 56, StOCkholm 
Riks telefon 4087, Allm. telefon 18834 

Motorbåtbyggeri och Mekanisk Verkstad 
es~p'~'~i'~h~il=l'="=k~"=i"~g: Backslagningar, Propellrar, Fällbara tvänställ 
_ o. Vallenkloseuer för motorbåtar o. yachter. 

P rofva Zeuz. Patentfårg ror bouenstrykning af Eder båt! 
ÖfvcrTllskande resultat 
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Vårutfärden!! 
Torsdagen den 25 Maj 1911 [Kr. hirnrnelslärdsdagJ 

äger S. A. F:s 9:de Vårulfärd rum med för dagen förhyrda 
Ånglust-yachten "SAGA". 

Affård från Strandvägen, midr för Anillerigatan, k l. 8.15 f. m. med det 
naturskönt belägna Nyvarp å Värmdö såso m mål. 

P/ise! för hvarje dehagare är 3 kr. 
Föreningens passiva ledamäler äga, såsom förut vid våru rrårderna varit bruk

ligt, samma riilliglteler som de aktiva af t deltaga i alla i sammanhang med 
utfärden anordnade tä//ingar. 

Förstklassig reståflmtion ombord. 

Efter framkomsten Vidtaga enskild fältskjutning med gevär och revolver, extm 
skjutning mOl ringad l/s·figur samt 

Fältskjutning i trupp. ======= 

OBS./ Till ~amtlil!a skjutningar med gevä.r utdelar föreningen 
gratis all erforderlig ammunition, 50 patronerprman. 

Därjämte komma idrottstäjlillgar såsom hopp, kast och löpningar au anordnas, 
hvarom närmare tillkännagifves på samli~gspla tsen. 

Efter slutade täflingar inmundigas återstoden af den medhafda matsäcken 
samt n,iutes eiforderlig hl/i/a i form af bol/spel och andra fri/uj/stekar (dans 
med VIsshet), hvarpå hemfärden anträdes. 

Under hemfärden utdela s alla under dagen förvärfvade priser. 

Såsom pris i fältskjutnil1gen har föreningen fått mottaga bl. a. af: 
Bankir N. Persson J mausergevär att utgd som första pris; 
Firman Cederlund & Söner ett kontant belopp af 50 krallar alt fördelas och ut-

delas i form af bägare; 

Hofjuvelerare K. Anderson J större siljverpokal; 
»3 intresserade S. A. F:are» J större silfvcrpokal; 
Grosshandlaren Axel H. Krogh l res-plaid värd 25 krol1or. 

Såsom pris i idrorrstämngarna komma arr utdelas en flertal stå tliga bägare 
och pokaler, som föreningen fåu mottaga af för idrotten intresserade 
personer. 

.--~-----------------------... : .. ---------------------------. 
Amatörer! 

mangrant! l 
NYHET! 

Deltagen 

Alla Sportmän. J ägare och 
Fiskare böra till sina kän
gor och stöftar använda 

Med/ag Damer. 
vänner och bekanta! 

"BoYSGouts Uatfentätf" 
Gör lädret smid igt o. absolut ogenomträngligt för vanen . Tillhandahålles i hvarje sport- o. jaktredskapsaff'år 

TEKN, FABRIKEN KOSMOS, Stockholnt Tel. Br. 4723. I 

STOCKHOLMS AMAT6RF6RENINOS MEDLEMSBUD 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTSL KOMMITTEN 

Föreningens serietäflingar i Allmän idrott 
taga si n början först torsdagen den 8 juni i stället 
för ti'3dagen den 6:te, och afhållas Jl. Östermalms Id rotts
plats med början kl. 7 e. m. hvarje torsdag. Ändringar 
af dagar i sornmarprogrammet har måst gör~'3, ('medan 
O lympiska lräningskommHCtn disponerar O. J. P. tis
dagar och fredagar. 

från och med måndagen den 29 maj anordnas 
hvarje måndag kl. 7- 9 e. m. träning för före
ningen'3 medlemmar. Å äfriga tider .får föreningens 
materiel begagnas mot uppvisande aL medlemskort 
för 191 L 

S. A. F:s serietäflingar i allm. idrott under 
innevarande sommar försiggå enligt nedanstående 
program: 
Juni 8. Löpning 100 mtr, Discuskastning, .Höjdhopp. 

:> 15. :> 400 Spjutkastning, Längdhopp. 
»22. :> 1,500 » Kulstötning, Trestegshopp. 

. » 29. » 100» Discuskastning, liöjdhopp. 
Juli 6. » 400 Spjutkastning, Längdhopp. 

» 13. 1,500 » Kulstötning, Trestegshopp. 
20. ~ 100 » Discu'3kastning, Höjd hopp . . 

» 27. » 400 " Spjutkastnin g, Längdhopp. 
Aug. 3. » 1,.500 ) Kulstötn ing, Tresteg'3hopp. 

Idro.ttstäflingar vid vårutfärden. Vid för
eningens vårutfärd Kristi-himmeHärdsdag förekomma 
följande idroltstäflingar: En kortare terränglöpning, 
höjd- och längdhopp, spjut- och discllskastn ing_ 
Dessuto m kommer alt anordnas en del skämltäf
lingar. 

artiklar för ==== 
~drctl ceh Spel, Bektadnader IOr 
~drotlsman ceh t'urlsler, Brolo.lnlng. 
pistoler och ammunition, HIIng" 
maltor, Kulörta t~klor och i'y roerkeri. 

Billigast och bäst hos ..•. 

Per hangborg, BfrgerJar(sgatan 5 
B. t<. B. Kronprinsen; Hoile\Jerantör. 

Notiser. 
Handbok i fri idrott. I:a afd. omfattande 

Iräning, massage, diel, sömn m. m. af Iränaren E. 
I-Ijertberg har nu utkom mit på Björck 8t Börjeswns 
förlag. förfaUaren har i denna bok lagt fram si na 
erfarenheter och rön från ett 20 -årigt arbete på idrotts
platserna och della har han gjort på eU lättfattligt 
och klart säll. Han ger sina råd och vinkar med 
full kännedom om deras verkningar och n1lgra mer 
eller mindre apokryfiska regler, som mer skad a idrotts: 
männen än de göra nytta, förekonuna icke. författa
ren utgår frå n alt den, som ämnar träna, måste vara 
fullt frisk samt ha klar insikt om hvilken idrotts
gren han bäst behöfl'er. I boken redogöres sedan 
för träningens allmänna grunder, hur muskelsicI het 
behandlas, bad, massage och dess betydelse, diet, 
söm n m. m. Hvarje afdelning är utförligt behandlad 
och författaren lämnar anvisning på huru hvarje per~ 
son skall f5rfara Illed hänsyn till kroppskonstitution 
och af andra orsaker. Vidare får man vela hu ru 
skador skola behandlas, huden vårdas och trötthet 
häfvas. Boken afslutas med ett par kapitel om 
klädsel vid träning,M hur idrottsplatser skola anläggas 
och skötas samt hur idrollstäflingar skola anordnas 
och ledas. Boken är af ell mycket slort vä rde för 
idrottsmännen och äfven andra kunde ha nytta af 
studera vissa delar af densamma. P riset är kr. 1,50. 

Riksskyttetäflinge!1 ~ G?t.land. Till del
tagande i stundande Rlksskyttetafhngen å Gotland 
hade vid anmälni ngstidens utgång anmält sig endast 
tre S. A. f:are nämligen hrr f. Eriksson , C. Relller~ 
skiöld och K V. Skeppslrölll. 

Skjuttäflingarna vid Olympiska spelen_ 
Det har nu bes1ämts, alt Svenska jagareförbundet skall 
vid Olympiska spelen nästa 1Ir på bana, so m iordning~ 
ställes vid RåsIInda, anordna täflingarna i lerdurs
skjutning och på löpande hjort, hvaremot Stockholms 
pistolklllbb, som erhållit uppdraget at! anordna tä_f
lingarna i pistol- och miniatyrgevärskjutning, får for 
detta ändamål disponeru Svenska jägareförbundets 
bana vid Norrbacka i närheten af Haga grindar. 

Stockholms pistolklubb upptager på grund häraf 
på silt skjutprogram för delta år endast sådana skjut
ningar, som ingå i Olympiska spelens täflingar, och 
såväl öfningssk jutningar två gånger i veckan som trä
ningstäflingar, hvartill redan flera priser äro skänkta, 
komma omedelbart aU anordnas. 

Intre'3serade, som önska närmare upplysni ngar 
eller inträde i klubben, kunna hänvända '3 ig till klub
bens ordförande, hofrattsnutarie G. C. Boivie, eller 
dess vice ord förande, löjtnant Eric Carl berg. 

Skyttar aJ/a! 
Bären aJ/tid Edra skyttemärken till högtidsdräkt! 

De äro hederstecken,l 
Skyttemärket är elt tecken, att Du genom träget 

arbete gjordt dig duglig ocll värdig att värna ditt lalld 
lIär det hotas IIf ovän. Skyttl!märkd som hedersteckel/ 
verkar eflollde b/alld samhällsklasserna. 



.. -----------~---------.~--------------------- • • 
• KLAUS' CHOCOLAT AUTO· 
NOISETTES ENTIERES (~,~o~~~:,) 

Bista choklad alt medfö ras bland provianten 

" jAg .... e. seglare. 
fotvand .. are. Dl. fl. 

PER LANGBORG, BIRGERJARLSG. 5 

HJALMAR LÖ FQU I ST· 
ELEKTROTEKNISK BYRA 

BIRGERJARLSGATAN 21, STOCKHOLM 

Allm Tt!. 6357 6< 7610, Riks 503. Telegr. Jdr. Coniraeior. 

Elektriska Lj us- och Krahanläggn lngar. 

Enlreprenör för Slockltohns sIads elektricitetsverk. S~ial i tl-: 
EJ:~lrish Yärm~anordningar för bottider, badrum, E1eklrl~kl 
t~attml5kiner. EJe~triska laboratorieJpparater. Jndirtkl ~Jys
mngsanordning för skolnIar, sjukrum m. fl. 

1-------------------------1~~~===-------
ROYAL 

tI. K. H. KRO!'lPR,INSENS HOfLEVER,ANTÖR,. 

r 
Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

• •• 

Brinck Hafström Bl C:o ""'lSJ 

Havanna N:o 2 

Ledig annonsplats 

Vid behor ar Trycksaker, rrän den enk
lasle lilla adresslapp lill del finasIe 

ill ustrationstryck, ring upp värt 
Telefonnumm er, Riks 67 16, 

Allm. 158 10, och vi 
sända Eder genast 

vä rl ombud. 
Specialilt!: 

AffÄRS- OCH KATALOGTRYCK 

Tryckeriaktiebol. Svea 
BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKHOLM 

[nneh.: JOSEF HOLMQVIST, Brunkeb. 4272 
EJNAR OHLSSON, Vasa 3563 

"fEtrasex' 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Bergman 
&- Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr
Cigarretter 
rekommenderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

•••••••••••• 

Rikstololon 44 00 
Allm. telel. 20 & 120 • • • 

p 

. . --------~---------------------------------------- •• • • Skyttar och Skytteföreni ngar! 
Utom sina välkända tillverkningar af alla sorters svartkrut såsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 

Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut ":0 t och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng

ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserlirut 
50111 från början ådragit sig slor uppmärksamhet i skyUekretsar såsom eli i alla arseenden utmärkt mauserkrul. 

Major E. O. Almquist skrifver därom: 
.Undeltecknad, som nyligen utfört en jll.mförelseskjlllning mellan .Oyltor]ls m3userkrul. och .statens>, Ur härmed p~ 

bq:;iran intyga, aU del förra med en laddnin2 af 2,8 gram lämnade jämna och vackra träffbilder, i det medellelct pr skolt p5 300 
meter blef endast 9,8 centimeter mot 10,4 med stltens, och !lO poäng uppn5ddes i de flesta serier; dels ock alt \'apnen icke upp· 
värmdes $l stlrkt af Oyttorpskrutel, samt aU ren2öringen dler detsamma skedde utln syArighet. UPtlSa1a den 5 febr. 1908. 

Otto Almquist. Iobjor .• 

Qyttorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt från 

G"Uorps Sprängämnes Aktiebolag. G"ttorp. 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 
Rekvirera därför från oss! 

AllIid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko 
köp.1rens närmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra 
högsta möj liga pris för de odugliga hylso rna. Genom detta utbyte vinna före ningarna 
den fördele n, att deras hylsan tal alltid hålles konstant. 

All slags skytteam munilion föres. 
Hylsor till omladdning tOlde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, och 

beiala vi frakten vid parti om mins! 1,000 sI. 
Vår nya ammunition med spetskula (S kula) rekommenderas. 
OBS.! Under många är leverantörer af mauserkrut till staten rör dess 6,~ 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våta Normal-patroner. Dessa äro verkligen 

brverlagsna och harva vunnit lifligt et kännande och enastående erterfrågan. 

Landskrona i Jan. 1911. 

Hktiebolaget Svenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr. : Normal. 

Erik Ohlssons T rävaru H. -8. 
TRA VARU· VED och /(OL
AFFÄR, ÄNOSÄO o. IfYFLERl 

STOC KHOLM , fleminggatan 4 

Riks Tel. 1163, 13203, Allm. Tel. 8436, 5950 

SAGVERK _ ____ _ 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutning. 

Bästa. Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER· 
MOSFLASKOR och ARMBÄGS· 
SKY DD m. m. 

H,-H, 8KYTIEfOREHmOHRHES VHrEHHffflR F/emlngg. 4, Stockholm. Norrte/ge Angsdg, Norr
ti/ge, Jungfrus unds AngsAgs Aktlebo/dg. Ekerd 

• Bogseringar O . Varutransporter. Bryggaregatan 9 • •• ______________________ ---IL---____________________ __ • • 



- ;;~~~~~==~----,----------------------
Kungl. Hof juvelera re _ 

OULDMEDALJ'Ne>ttt6pln. 1908, r&r ulmln, aod ..,1 •• I !lita, oenop 
... ~ .uer "mI shom ~ppmllnt .. n 1111 f .. mp"lsrlk lillan ~ ulllnd~l. 

Winbof"ZS Ätllk$p,l t pi n .. kor I. den ypperst> fOr bordrt .. mi 
till Inl~nlDPt o.:h rl. el fk;>lxI .. med den hlt.ol ... 1ia. kon""nlf"rade te
~I::~r Utuy .... (t.brra). Fln .... I huj" dlo<Jl'1ttld Ip«ffl- oc:h vl U \I-

A •• B. Th. Wlnborg IDo C.o. Stockho lmo . 
KUII,II, HoIIe.v~ "t&. 

AKTIE BOL. INS'l'ALLATÖR 

Riks Telef. 
3120 

Kontor I Verkst. o. utställning 

NORRLANDSG. 9 
= STOCK HOLM = 

Allm. Tel. 
6285, ~822 

Bad-, Dusch· och Toilellrumsinredningar. 
W-C och Vä rmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af aUa slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storga tan 10 

GYNNA~ 

1 • 
S. A. F:s LO KALER 

Öppna ro r tennisspel och 
samkväm rr!n kl. 8 r. m. 

RikSt. 6259 
Allm. t. 259 Lästmakareg. 18, 3 t r~ 

B2gä r priSRurant! O t1 
de(S 

11 ~A,.. fl ') uvel. 
~. Bu la. Silfver. 

l Jakobstorg. = 
Hysilfver. 16 Gust. Ad. To rg. 

• Lag ~~t;~ Klicheer 
frAn 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
All m. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

I PIPER-HEIDSIECK I 
~nN M'llon HE I OSI(( II; ron~it e n 1185 

I'.UHKUIdANN" C ~ Sl&tUSeal 

---------------I------------~ 
Aktiebolaget fritiof Jonsson 

29 Birger Jarlsgatan 29 
Riks Tel. 2746. Allm. Tel. 493. __ ii" 

Inramning af tnflor samt . 
--===== omförgyllningar utföras väL 

Speglar, fO lografiramar, tatlor, spegelglas, 
fönsterglas, råglas m. m. försä ljes. 

• All! till l billiga priser. 

Skjut ej upp med att köpa 

l!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, land pulver, landeremc, 

innehåller kern. ren vätesuperoxid och förordas af 
läka re och tandläkare. -----------------------~-----------------------Stoc~hoh" lQl1. Trvcketlalrliebol.~ Svn 

p 

Stockholms N:o 6. 

6:e ä rg. 

Ulkommer med 12 nummer 

om 1rel och utdelas gratis till 

rOrenin ienl medlemmar. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör f örenings organ för Idrott och Skytte 

Aclre: STOCKHOLMS AMATOR FO RENI NG. 

REOAKTOR OCH AN SVARIG UTGIFVARE: S. SVENSON . 

Telefon : Allm. Kh. 33Q. 

F r6.n S . A . FIS v6.ru tCl.rd d en 25 M a j . 

/fercall/ile efllb~ 
Whisky 

• 

Juni 1911. 

ANN ONSPRIS: 
10 öre pr mm . • p.llhOjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 

Mar;gin,,,nnon. 6 kr . 

,x~ 
von Bergens 
Carlshamns
punsch ! III 

AKTIEBOLAG ET NILS CAR LSONS VINHANDEL ~CS 
PUNSW 

U ,'0'i5 f.UM."l:'ilt'IIU.'«l -RIKSTEL. 5289 

(ANDERS KROOK) 
8 SIBYLL EOATAN 8 

Invid Östermalmslorg 
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Meddelanden Irån Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar : 
Aktiva: 

Tekn. stud. Einar Olof Celion, Rådmansgatan 4. 
Civilingenjören Wilhelm Davidsson, Villa H6glorp, 

Islinge, Lidin gö. 
Fabrikören johan Sigfrid Hasselgren, Björngårds-

galan 11. 
Tekn . stud. Carl Rudolf Kolm, Marqvardsgatan 4. 
Köpmannen Josef Söderberg, Brånnkyrkag. 147 A. 
Majoren Joachim O. R. Akerman, Floragatan 21. 

fältskyttepris. p~ af skjulkommitten därom 
gjord framställning har styrelsen beslutat, alt vid hvar 
och en af de fältskjutningar. som komma alt anord
nas af Stockholms skytleförbund under återstoden af 
innevarande år, tilldela bästa i skjutningen deltagande 
S. A. F:are, som icke skjuter om stalspris inom annan 
föremng ~n S. A. f, eU hederspris bestående af en 
större silfverpokal. Priset Ur dock icke eröfras :rf 
samma skytt mer än en gång under året. Är samma 
skytt den bästa i mer ~n en skjutning, erhåller nästa 
man priset o s. v. Prbd utgår för första gången 
v1d förbundets fältskjutning söndagen den 18 juni. 

Vårutfärden. 
Ärven S. A. f. har fåll sin kvinnofråga. Då årets 

vårutfärd och planen därför diskuterades inom styrel
sen, visade det sig, all inom densamma funnos !vänne 
partier med diametralt motsatta åsikter med afseende 
å frågan huruvida föreningsmedlemmarnas damer skulle 
medgifvas all ansluta sig till utfärden e\ler förmenas 
alt deltaga däri. Det visade sig vid det slutliga af
görandet, att damernas förespråkare voro i majoritet, 
och de hade ärven som stOd vid förfäktandet af s.in 
åsikt den angenäma erfarenheten från nästföregående 
års våruträrd, hvilken på et! så lyckligt SIll illustre
rats af et! antal skylte- och idrottsintresserade damer, 
hvilkas närvaro i hög grad förhöjde Irefnaden såväl 
inom .Sagas . relingar som under täflingstimmarna i 
det fria vid Vik. Det skulle alltså blifva .med damer •. 

Den 25 Maj ingick högsommarvarm och med 
klarblå himmel. förutsättningarna för en angenäm 
utfärd voro sålunda de allra bästa, och dagen svek 
ej heller i fortsättningen, hvad morgonen lofvade. 

Vid niotiden voro å .Sagas. däck samlade ett 50-
tal . amatÖrer . och nästan lika många kvinnliga del
tagare i utfärden, som förbi Vaxholm och genom det 
fagra Undalssundet ställdes lill det å Vermdön mel
lan Östra Saxar- och Orindafjärdarna härligt belägna 
Nyvarp, där ställets ägare benäget upplåtit såväl fält 
skjutningsterräng som lägerplats, den senare i en vac
ker tallbacke i närhden af vattnet. Skärgården prunkade 
i sin fagraste sommarskrud, vädrets makter voro vid 
sitt al1ra älskvärdaste lynne, slämni ngen ombord den 
gladaste; allt bidrog alt göra färden til1 resans mål 
till den icke minst angenäma delen af dagen. Vid 
elfvat iden lade . Saga till vid Nyvarps brygga, och 
företrädda af fö reningsfanan marscherade färddel
tagarna upp till lägerplatsen, där fanan planterades i 
en murken tallstubbe, patru lli ndelning till den före
stående fältskjutningen skedde och förutsättn ingen för 
densamma delgafs skyttarna. förutsättningen var som 
följer: 

.Fientliga trupper framrycka söderifrån och hafva 
med sina främsta aidelningar i dag kl. 9.30 f. m. 
nått Löknäs, :3 km. söderut. 

Från Nyvarp fralllsändes en landstormsafdelning 
med uppgift alt sålla sig j btsiflning af passet Eds
lösa- Löknäs. • 

Trcmansgrupperna utgöra denna landstormsafdel
nings förpatrull ... 

Snart knallar mauserelden, angifvande alt landstorms · 
afdelningen är i färd med alt arbeta sig fram mot 
det omstridda passet, och pågick fältskjutningen under 
loppet af ett par timmar, gyn nad af ett synnerligen 
lämpligt skjutväder. Också uppnåddes ätski lliga vackra 
resultat, däraf fråmst är alt anteckna den segervane 
l. Lejdströms 28 träffar af 30 möjliga. Målens antal 
voro fem af växlande storlek och å växlande afstånd. 

Under det fältskjutningen med gevär pågick vid
tog skjutchefen anord ningar för den planerade fält
skjutningen med enhandsrepetervapen och skjutningen 
mot ringad l/a figur. Vid den förra beskötos 4 mål 
och ur denna utgick herr f. Eriksson som obestridd 
segrare med 24 träffar af samma antal möj liga, tält 
följd af hrr Gid. Ericsson, C. Reulerskiöld och O. 
Boivk med hvardera 23 träffar. Skjutningen mot 
den ringade tredjedelsfiguren gaf till resultat elfva 
pristagare sam tliga nled 10 träffar hvardera. 

Under det dessa täflingar pågingo, hade:: idrotts
männen unde::r idrottschefens ledni ng icke varit sysslo
lösa, om ock deras täflingar något fördröjdes, då det 
var nödvändigt alt invänta ankomsten af åtskilliga 
skyttar, hvilka ärven skulle de::ltaga i idrottslekarna. 
Täflingsplats ut~gs, nödiga anordningar träffades, och 
vid tvåtiden voro täflingarna i gång. I hoppen domi
nerade herr A. Nyström medan Harry Friman lycka~ 
des lägga beslag på 1 :sta platsen i spjutkastningen och 
Palmen med det röda sk1l.gge::t stölle kulan längre än 
någon annan. l-Ivem skulle ha' trott de' ! ldrotls
täflingarna afslutades med en af föreningens o rdförande 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL Af 

JUVELERARE GULD, SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. Riks 11700 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. T e l. 15228 
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ordnad och ledd terränglöpning ur hvilken herr Dan. 
ErikSOIl utgick som förste man. Som sista afdelning 
i skyltarnas täflingar anordnades en fällskjutning i 
trupp. När man hunnit så långt, hade emellertid ett 
Iifligt Jägerlir under ett par limmar ägt rum, dän'id 
medförda matsäckar fått sitta Mrdt emellan, allt under 
det våra vänner från . Clvil och Militär _, det Augård
ska musikkapellet på ett synnerligen utmärkt sält sörjde 
rör taffelmusiken. följden härar var atl då skjut
chefen kommenderade . uppställning till fältskjutning 
i trupp I hade skytleleden betänkligt g lesnat. Skyttarna 
föredrogo att fortsäIIa inventeringen af matsäckar och 
medförda rIaskor. Några af dem lystrade dock till 
chefens kommando för se fältskjutning i trupp skulle 
han ha om än aldrig så lilet. Resultatet obekant. 

Kl. 6 e. m. voro vi åter ombord på _Saga l , och 
i afvaktan pli. prisutdelningen fördref man tiden med 
intagande af mal och dryck. 

f öreningen hade ärven i år blifvit ihågkommen med 
skyttepris af minnesgoda mecenater. Bankir Nils Pers
sons mausergevär saknades icke och ej heller hof
juvelerare K. Andersons siJrverpoka1. Intresserade 
.S. A. F:are .. hade äfven b~gårval föreningen med en 
större dylik, och Orosshandlar Axel Kroghs resfilt 
bier ett kärkommet pris för skjutchefen. Samtliga 
dessa pris utdelades till i fällskjutningeu med gevär 
deltagande. firman Cederlunds söner hade, i likhet 
med hvad vid alla våra föregående vårulfärder varit 
fallet, förärat föreningen femtio kronor till anskaffning 
af pris. 

Prisutdelningen hade ägt rum med fanfarer på 
stränginstrument och tal för pristagare och dagens 
tjänstgörande. På fördäcket dansades boston och Iwo 
step allt under det lSaga . passerade förbi alla de 
vackra naturscenerier hvarp! inseglingen till hufvud
staden är så rik, och till slut lågo vi åter förtöjda vid 
Strandvägskajen efter en dag så oblandadt angenäm 
SOI1l strålande sommarsol, sköna damer, angenämt 
kamratskap och väl träffade läflingsanordningar kunnat 
göra densamma. 

A. H. 

Prislistor vid S. A. f :s vårutfärd 
den 25 maj. 

Enskild fältskjutning med gevär: 
l. pris l. Lejdström ........ .. . 28 poäng. 

Bankir Nils Perssons pris. 
2. • f. fagrell ........ ... .. .. 25 poäng. 

Intresserade S. A. F:ares o 

3. • H. friman .. ....... .... .. 23 poäng. 
Hof juvelerare Andersons J 

4. • S. Svenson ......... ... 22 poäng. 

5. 
6. 
7. 

Orosshandl. A. H. Kroghs • 
, Gid. Ericsson 20 poäng. 
• f. Eriksson 20 . 
, A Hessler .. .... .... .... 20 • 

8. pris Q. friman . ... . 19 poäng. 
9. , E. Hagström ..... . ... ... 19 , 

10. • C. Reuferskiöld 18 o 

11. o E. Hessler ....... ..... ... 18 o 

12. o E. W. Linde\'l'ald 18 o 

13. o N. O. Gustafsson ... 17 o 

14. o N. Beroer ...... 17 o 

15. • E. Reuterskiöld 17 o 

16. o S. Rålamb 16 o 

17. o E. Killander .... 16 o 

18. o H. Lundberg 16 o 

Enskild 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

fältskjutning med enhandsvapen. 
pris F. Eriksson ......... .. . ..... 24 tr. 

• Oid. Ericsson ........ ...... 23 • 
• C. Reuterskiöld ........... 23 • 
, O. Boivie ............ 23 , 

E. W. Lindewald 21 • 
• O. Krogh .......... .. 20 • 

Extra täflan i valfri ställning mot 5-ringad 
1/8 figur å 220 m. afstå nd. 

l. pris C. Re::uterskiöld .. . 10tr., 36 poäng. 
2. • T. Rubin .... ...... .. 10 • 32 J 

3. • E. Hessler ............ 10 • 31 • 
4. • I. Lejdström ..... ... 10 • 30 • 
5. , Q. Bonnert ....... .. 10 , 29 • 
6. , N. Berner ..... .. 10 . 28 • 
7. • E. Svenson 10 • 28 
8. • f. Eriksson 10 • 28 • 
9. • S. Svensson . ... 10 • 28 ~ 

tO. • E. Reuterskiöld 10 . 25 • 
I I. , K. V Skeppström 10 19 • 

Idrott. 
Höjdhopp: 

l. A. Nyström ... 156 cm. 
2. Dan. Erikson .......... ... .. 154 o 

3. H. friman 149 o 

4. N. Björck 148 o 

Ländhopp: 
I. A. Nyström ........... ... . .. 568 Clll. 

2. N. Björck .. . 562 o 

3. H. Friman 554 o 

Spjutkastning: 
I. H . friman 
2. O. Friman ... .. 

64 m. 
54 • 

54 CIll. 

63 o 

3. j. GilJgren .......... 54 • 20 , 
Kuls/olning: 

I. J. P. Palm ...... ... ... 17 m. 
2. W CJemens..... ... . 17 • 
3. H. friman ... .. ....... 16 • 

Ttrränglopning: 
I. Dan. Erikson. 
2. E. D. Hagström. 
3. H. friman. 

47 cm. 
35 • 
97 o 
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g7?eddelanden 

(råll 

Skjulkommitlen 

Fältskjutning. 

Stockholms Skytteförbunds fältskjutning 

om statspris äger rum vid Ifägernäs 

söndagen den 18 juni enligt nedan. 

strJende program. 

I. Skyttarna böra medfölja extratåg från Slock· 
holms östra station kl. 8 f. m. 

I och för köp af biljetter böra skyttarna infinna 
sig vid stationen ~enasl kl. 7.30 r. m. Truppbiljett
pris (tur och retur) är 80 öre. Enär ingen biljett
fö rsäljni ng äger rum vid Hägcrnas böra skyttarna 
köpa tur och retur på morgonen. Truppbiljetl be
rättigar endast aU medfölja extratågen. 

2. Hemresan äger rum med extratäg, med afgång 
från Hägernäs kl. 4.30 e. m. 

3. Yngre klassen medföra 24 skott och öfriga 
skyttar 30 skott pr man samt 6 skott för extra täflan, 
som kunna erhållas i Per Langborgs idroltslllagasin 
Birgerjarlsgatan 5. ' 

4. De skyttar, SOIll kOllltlla att uttagas fö r att 
representera förbundet vid svensk-danska mästerskaps
täflingen, skola Skjuta i de första patrul1erna. 

5. 600 kr. af statsmedel komma all af förbundet 
utdelas i pris. I täfl ingen deltagande bästa S. A. F:are 
erhåller hin S. A. F. en större silfverpokal. 

6. Insats i extra täflan kr. 1.50 . .I fältskjutningen 
ingen insats inom fö rbundet men kr. 1.50 frivilligt 
för medlemmar lil1hörande S. A. F. för täfling inom 
föreningen. 

7. Plats är upplåten för de skyttar, SOIll önska 
medtaga familjemedlemmar. 

8. Servering är anordnad å samlingsplatsen. 

Bestämmelser 
fOr uttagande af representanter inom det frivilliga 

skyttevllsendet vid de olympiska pelen 

I Stockholm 1912. 

Seda n skylteförbundens öfverstyrelse vid sit! höst
sam r~lanträde den 28-30 november 191 0 uppdragit 
åt slit verkställan{le utskott alt vidtaga åtgärder för 
Sveriges representerande vid skjuttäflingarna med ge
vär under de o lympiska spelen 1912, har verkstäl
lande utskottet efter framstäl1ni ng af olympiska spe
lens kommille för skylle beslutat, all för representan
ternas uttaga nde skola tillämpas följande 

Bestämmelser. 

1. Täjlingama omjatta : 

A. Pil ajstdlld intill 600 meler. 
a) gruppskjutningar på 200, 400, 500 och 600 

meter med armegevär m/96; 
b) enskild Skjutning på 600 meter med armegevär. 

B. Pd 300 meters ajstdlld: 
c) enskild skjutning med armegevär mot figurtafla 

och halrrigur; 
dl g ruppskjutning med gevär af valfri typ' 
e) enskild sk jutning med gevär af valfri typ. 

2. 0.3 del för vin nande af ett god! resultat är af 
synnerlig vikt, att skyltarna skju ta i de täflingar, där 
hvar och en har största utsikt alt göra sig gällande 
och då det ärven är önskvärd!. alt s1 många skyttar 
som möjligt beredas möjlighet att deltaga i de olym
piska spelens tåfl ingsskjutningar. bör vid anmälan 
angifvas den eller de olika slag af ofvannämnda täf
Iingar, hvari skytt önskar deltaga. 

De skyllar, tillhörande 3. klassen, hvilka sålunda 
önska komma i fråga vid valet af representanter, 
skola genom skytteföreningens styrelse till vederbör
ligt skyttejorbunds styrelse senast dm 15 jUlli 19/1 in
sända anmälan, upptagande namn, titel, adre!'s, skjut
klass och uppflyttningsår. för skjutning förvärfvade 
statens skyttemärken samt de tällingar, i hvilka de 
önska deltaga. 
3. Uttagandet aj skyttarna sker genom följande tre 
inskjutningar : 

l. inskjutningen. 
De s.kyttar, hvilka i joreskriJvell tid anmält sig, 

deltaga I en första inskjutn ing, hvilken skall vara ul
förd jon den I augusti 191 1 och tillgår sålunda : 

l) inskjutningen, som äger rum .3 skytteföreningens 
egen bana eller. om ej erforderliga afstAnd där kunna 
erhållas, å närbelägen fö renings skjutbana eller i 
terrängen, skall utföras på högst 3 dagar; 

SKJUTNING HVARDAGAR! 
U nder mänaderna J uni - Augusti pägä skjutöfningar 
onsdag e. m. kl. 5- 8 ä norra banan vid Kaknäs. 
ammunition alltid tillgängliga å skjutbanan. 

t. v. hvarje 
Gevär och 
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2) de till täflingarna a) och b) uttagna skjuta pä 
200, 400, 500 och 600 meter mot respektive taflor; 
2 profskotloch 25 skott å hvarje afstånd; a rmegevär; 
skjutställning valfri; Pf.l. timme för hvarje afslånd ; 
markering efter hvarje skolt; 

3) de 1111 täriingen c) anmälda skjuta på 300 me
ler en hastig precisiunsserie mot precisionstafla och 
en titlämpningsserie mot halffigur enligt årets skjut
program för 3. klassens skyttar; 5 profskott; arme
gevär; markering efter hvarje serie; skjutni ngen får 
göras tre gånger, hvarvid summan af hvarje serie 
räk nas; 

4) de till täflingarna d) och e) anmälda skjuta på 
300 meter mot tafla; 40 skolt i stående, 40 i knä
stående och 40 i liggande ställning; t O profskott i 
hvarje ställni ng; armegevär; skjutställ ning valfri; mar
kering efter hvarjc skott; de 40 skollen i hvarje ställ
ning skjutas i följd, nian annat afbrolt än för mar
kering; sa mtliga 120 skolt skj utas på sanmp dag; 

5) skjutningen skall ske under kontroll af tre af 
skytteförbundets verkställande utskott god kända kon
trollanter, hvilka underteckna det vid skjutningen 
förda protokollet, hvartil1 blankett erhålles från Skytte
förbundens öfverstyrelsei protokollet föres i blinde. 
ringen, i hvilken två af kontrollanterna under skjut-
ningen skola närvara; • 

6 ) protokollen skola före den 8 augusti 1911 vara 
ins.'i.nda direkt till Skylteförbundens öfverstyrelse. 

2. inskjutningen. 
Sedan de inkomna skjulprotokollen granskats, ul

tager verkställande utskottet inom Skytteförbundens 
öfverslyrelse bland dem , som deltagit i l . inskj ut
ningen, 200 skyltar. 

De 200 skyttar, hvilka sålunda uttagits, skola del
taga i en 2. inskjutning, hvilken anordnas af respek
tive skytteförblInds verkställande utskott och hvilken 
försiggår p~ af skytleförbundet utsatt lämplig lid och 
i enlighet i öfrigt med bestämmelserna för I. inskjut
ningen under uppsikt af tre af skytleförbundets verk
ställande utskott uttagna kontrollanter. 

De vid skjutni ngen förda protokollen skola, under
skrifna af respektive kontrollanter, senast den 1 ok
tober \91\ vara insända til1 Skytteförbundens öfver
styrelse. 

3. inskjlltllingell 
Sedan de inkomna skjutprotokollen granskats, utla

ger verkställande utskottet inom Skytleförbundens öf
verstyrelse bland dem, som deltagit i 2. inskjutnin-

Brtiklar fOr ==== 
:Jdrcll cch Spet, Bekt~dnoder IlIr 
!ldrD!l5m~n och turister, Browning. 
ptslcler ode Bmmun!l!on, Hilng. 
mallor, Kull1rta tyktor och ryruerker i. 

Billigasl Qch bllst hQS .", 

Per liangborg, BlrgerJar(sgafan 5 
6. K. 6. KronprInsens Hci!euerontllr. 

gen, de skyttar, som enligt den sista inskjutningen 
visat de bästa .resultaten, och bestämmer, i hvilka 
olika läflingar skyttarna böra deltaga och träna sig 
för den sista inskjutningen. 

De skyltar, som sålunda ullagas. skola under maj 
månad 1912 å dag, som framdeles kommer all be
slämmas, inställa sig i Stockholm för att .3 lämplig 
plats deltaga i en sista inskjutning, hvarvid uttagas 
de skyttar med suppleanter, som skola representera 
Sverige vid de Olympiska spelen i Stockholm 1912. 

Den sista inskjutuingen kommer att ske helt och 
håltet i enlighet lIIed bestämmelserna i täflingspro
grammet, hvadan de ti ll täflingarna d) och e) ulfagna 
skyttarna ra använda gevär af valfri typ. 

Framställning kommer att göras Olll medels anvi· 
sande alt bestrida kostnaderna för den sista inskjut
ningen. 

Taflorna kunna erhållas hos firma n C. O. Ekblad 
& C:O i Västervik. 

Hyllning. 

Skytteförbundens öfverstyrelse beslOt vid sitt "år
sa mmanträde att tilldela redaktör H. Soh lman det 
frivilliga skyttevasendets jubileumsmedalj I guld såsom 
ett erkän nande fOr dennes slora förtjänster om skytte
rörelsen. 

Medaljen öfverlämnades till redaktör Sohlman den 
30 sistlidne maj gerIOm en af verkställande utskottet 
utsedd deputation under anförande af Öfverstyrelsens 
o rdförande, generallöjtnat Uggla. 

Denne yttrade därvid följande: 
) Till Eder, Herr Redaktör Harald Sohlman, 

SOnl i fädernea rf mottagit brödrakärlek till det foster
ländska frivilliga skytleväsendel och so m själf llIed 
oafl åtligt intresse samt lifvande och ordnande hu g 
ställ t Eder i våra dagars frivill iga skyltars främsta 
led, kämpande nled dem och för dem såväl med det 
talade och skrifna ordets kraftiga vapen som ock i 
Eder ledare3tällning och genom Edert personliga 
manande exempel, till Eder anhåller Skytteförbundens 
öfverstyrelse att genom oss, dess representanter, få 
öfverlämna denna jubi leumsmedalj s1som ell välför
tjänt synligt tecken till dess erkännande och tacksam
samhet för hvad I fö r det svenska frivi lliga skytte
väsendet varit och är. 

Att detla trofasta brödrasi nne, detla goda samfÖr · 
stånd och detla värdefulla samarbete alltjämt skall 
fortbestå mel1an Eder och skyttesakens män. därför 
borga det frivilliga skytteväsendets fosterlä ndska syfte 
och Edert fosterländska hjärta! ) 

Redaktör Sohlman tackade djupt rörd för den 
heder som bevisades honom och försäkrade. alt han, 
s1 länge hälsa och krafter stodo bi, med glädje skulle 
medverka till den fosterländska frivilliga skytterörel
sens främjande. 
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• KLAUS' CHOCOLAT AUTO· 
NOISETTES ENTlERES (~,:':~~~,;" 

Bästa choklad att medföras blan d provia n ten 

" jä.gare, seglare, 
fotvandrare, nl. fl. 

PER LANGBORG, BIRGERjARLSG. 5 
Ii. K. H. IO~ONPRtNSENS HOflEVERANTÖR. 

Dekorerad föreningsmedlem. Till riddare 
af Kungl. Vasaorden, l klass, har utnämnts förenin
gens f . d . mångårige sekreterare, balaljonsläkaren 
doktor Axel Wahlsted!. 

Program 
för svensk·danska skyttetällingen 

i Stockholm 16 - 18 juni 1911. 

Torsdagen den 15 juni. 
Kl. 6.46 e. m. De danska skyttarnas ankomst till 

Stockholm. förbundets med lemmar torde mangrant 
samlas vid Centralstationen kl. 6.15 e. m. iktädda 
skyttemössa och s1lvidt möjligt med gevär' för att 
möta de danska gästerna. 

Fredagen den 16 juni. 
/(1. 9 J. /Il. Samling vid Stora Skuggan. 
Kl. 10 J. m. - 5 e. m. Skyttetäflingar vid Stora 

Skuggan. 
/(1. 6 e. /Il. Automobilfärd genom staden för de 

danska skyttarna. 
Kl. 7 e. m. Mottagning;;fest å Solliden på Skansen. 

5.1mling 11 Solliden. För svenskarne vanlig entre, 
50 öre, till Skansen samt tillägg af 25 öre för er
hållande af öl. Biljetter il. kr. 2.25 säljas vid Sol!i
den för sure 11 Höganloft kl. 9 e. m. Anteckning 
till deltagande sker genom före ningarna före den 15 
dennes. Under den 14 dennes mottages anmälnin
gar pr tel. Riks. 9425 och Allm. 19949. kl. 3 -8 e. m. 

Lördagen den 17 juni. 
Kl. /0 J. m.- S e. m. Skytteläflingar vid Stora 

Skuggan . 

Söndagen den 18 juni. 
Förbundets statsprisfäJtskjutning. (Se programmet 

härför å annat ställe). 
Kl. 1/21-5 e. m. Mästerskapslåfling vid Stora 

Skuggan. 
Kl. 8 e. m. Prisutdel ningsfest 11 Hasselbacken. 

Anteckning till del!agande i festen skall ske' genom 
resp. föreningar, som skola lill Förbundet insända 
uppgift å deltagarna före den 17 dennes. Pris kr. 
5 för sexa, kaffe och bälar m. m. 

•• 
HJALMAR LÖ FQU I ST· 

ELEKTROTEKNISK BYRÅ 

BIAGEAJARLSGATAN 21 , STOCKHOLM 

Allm Tel. 6357 8: 7610, Riks 503. Te\egr. adr. Coniraeior. 

Elektriska Ljus- och Kraftanläggningar. 

Entreprenör för Stockholms siads elektricitetsl'erk. Spedalile: 
Elektriska värmeanordningar för bostäder, badrum, Eleklrbka 
tvättmaskiner. Elektriska laboralorieapparater. Indirekt belys
ningsanordning för skolsalar, sjukrum m. fl. 

ROYAL 

"fEtrasex' 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Bergman 
Il< Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr. 
Cigarretter 
rekom menderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska MagaSinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Rikslalelon 44 00 
Allm. lele!. 20 & 120. 

• • 

• • • • • 
Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända tillverkningar af alla sarIers svarikrut säSOIn Excelsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng · 
ämn es Aktiebolag si n nya tillverkning 

Gyttorps Mauserk.rut 
som frän början ådragit sig stor uppmärksamhet i skyttekretsar såsom ett i alla afseenden ulmärkt mauserkrut. 

Major E. O. Almquist skrifver därom: 
. Undertecknad, som nyligen utfört en jamförelseskjulning mellan .GyUorps mauserkmt . och .statens>, får härmed pl 

beg.iran intyga, aU det förra med en laddning af 2,8 gram lämnade jämna och vackra träffbilder, i det medelfelel pr skolt pl 300 
meter bIer endast 9.8 centimeUr mol 10,4 med statens, och 50 poäng uppnlddes i de flesta serier; dels ock all vapnen icke upp
värmdes 5l starkt af Gyltorpskrulel, samt att rengöringen efter detsamma skedde ulan svJrighet. Uppsala den 5 febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 

Oyftorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt frän 

G,.ttorps Sprängämnes AIUiebolag, G"Uorp. 

i e \----------------i e \ 
'. .... . ........ .... 

AMMUNITION FÖR MAUSERGEVÄR 
laddad med lIårt nya progressiva krut och S-frulan rekommenderas. 

Kulans hastighet (V25) = 825 m. (Hulans lIikt = 9,00 gr.) 
Med det gamla krutet och S:kulan utgör V25 = 750 m. och med den 

Ilanliga kulan (lIikt 10,2 gr) = 700 m. Gastrycket af det nya krutet öfller
skrider icke det för den gamla ammunitionen tillåtna maximaltrycket af 
3500 atm. 

OBS.! Tills Ilidare offerera IIi den nya ammunitionen endast i nya 
hylsor och till ett pris af Kr. 82.- pr 1000 st., fraktfritt lIid köp om 
minst detta antal. 

Landskrona den 30 Maj 1911. 

Aktiebolaget Svenska Krutlaktorierna. 
:e; (~) 

Erik Ohlssons T räuaru R.-H. I 
TRÄ·VARU· VED och KOL
AFFÄR, Ä NOSÄO o. ffVFLERI 

STOCKHOLM, f leminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 13203, Al1m. Tel. 8436, 591'10 
SAGVERK _ __ _ 

F/emingg. 4, Stockholm, Norrte/ge Ångsdg , Norr
t6./ge,Jungfrusunds Ångsdgs Aktiebo/d.g, Eker6 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som mälskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER· 
MOSflASKOR och ARMBÅGS· 
SKYDD m. m. 

fl.-B. SHYTTffOREHIN6HRHES UflrEHflffHR 

• 

• Bogseringar o . Varutransporter. Bt>yggat>egatan 9 • · . ------------------------~------------------------ • • 



AK'r IEBOL, INSTALLATÖR 
~ Kontor, Verkst. o. utställning ~ 
Riks Teld. NOR RLAN DSG. g AHm. Tel. 

3120 =STOCKHOLM= 6288,4822 

Bad-, Dusch· och Toileurumsin redningar. 
W-C och Värmeledn ingsanläggninga r. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

r 11 
Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

Br inck Hafströ m & C:o 't53 

Havanna N:o 2 

K ungl. H of juve lerare 
Begär prjs~urant! O Il 

•• • 

de(S 
A Il Juvel, 

1/ P- Bula, 5i lfver, 
~. 1 Jakobstorg. = 

H ysilfver; 16 Gust. Ad . Torg. 

frAn 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
All m. 8775 

STOCKHO LM -Riks. 877.5 5 O xtorgsgatan 5 

hcIInne W.llOft H[' D$I(C K roft~iu!l118S 

I\.UNKtLUANN l C ~ SlltwCWS 

Walter Salmson 
Rörstrandsg. 

Stockholm . 

56 
c 

~ 

lIager ar alla 
sorfers Om· 
s[agspapper, 
Popp, o. fläsk
papper somt 
Bindgarn. 

--

Begår prof Q. 

offert. 
s tockholmsl. 4316 
Riks 'Oasa 43 

-~==================------------~~'::::::::::::::::::~~--::~::--~-i 
Nobelpristagaren i medioin 
Professor S. Ramen Cajal 

skritver den Il juni 1910)-, ___ 

Vademecum är ett munvatten, som i sig ffirenar föl· 
jande fördelar: fullkomlig oskadlighet, utprägladt, krartigt 
antisepticum, frisk smak och angenäm arom, och kan b,e
tecknas såsom ett af de bästa preparat , som uppfu~n~ls 
ror munnens hygieniska vlrd och renlighållande, samudlgt 

• som det är ett kraftigt bakteriedödande medel. 

• • 

Skjut ej upp med att köpa 

l!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tandpulver, tandcreme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 

läkare och tandläkare. • 

• • 

r 
Stockholms N:o 7. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Am atör Förenings organ för Idrott och Skytte 

6:e ärg. Juli 1911. 

Ä,a.e: STOCKHOLMS AMATOR FORENING. ANN ONSPRIS: Utkommer med 12 nummer ~ 
om Areioch utdelas gratis ti ll 

fOreningen. medlemmar. 

REOAKTOR OCH ANSVARIG UTGIFVARE: S. SVENSON. 10 öre pr mm. apalth6jd, 

(.pallbredd 100 mm.) 
M ar;ginalannon, 6 kr. 

T.I.foll: Allm. Kh. 330. 

s. A. F:s styrelse 1911. 

Ordförande: 

v. ordförande 

Sekreterare: 

Kaptenen Friherre Stig Rålllmb, 
Riddareg. 43, A. T. 10482. 
Ingeniär Eric Ruden, 
Storg. 56, R. T. 4087, A. T. 18834. 
e. o. Hofrätlsnotari~ O. Boivie, 
Dalag. 16-18, R.. T. 11303, 
A. T. 15464. 

KassaJön'altare: Kontorschef D. Malmqvist, 
Flemmingg. 16 B, A. T. K. 769. 

In tendent: Köpman P. Langborg, 
Birger jarlsg. 5, R. T. 8075, 
A. T. 781. 

Skjuldu1: Tjänsteman S. Svenson, 
Halldtverkarg. 88, A . T. K. 339. 

Idrottschef: Kopnzan w. Clemens, 
Birger jarlsg. 108, R. T. 61 50, 
A. T. 164 24. 

KlulJbmlis/are: OenerokJgent H. HiJdehrand, 
Skeppsbron 40, R. T. o. A. T. 2269. 

Styrelseledamot: Afd . .cJzef O. Frimall, 
Engelhreklsg. 31 B, A. T. 183 12. 

Sekreterare 

Kom..tedamot 

• 

Idrollsclle/ 
v. Idrottsche/ 

Sekretcrare 

KOfll .-ledamo/ 

• 

&nktjänsteman E. Rellterskiold, 
Upplandsg. 58, A. T. V. 10 15. 
Kassor E. Hagström, 
Dolg. 13, A . T. 34 13. 
Direktör E. Hessler, 
Kaptensg. 16. A. T. 22099. 

Idrotfskommiften. 

Kopman W Clemens. 
Kon/orist H. Forsberg, 
Tegntrlunden 12, A. T. 6001. 
Kontorist Daniel Eriksofl, 
Bralleg. 29, A . T. 6. 5147. 
Kontorist O. A. Berglund, 
Styrmansg. 22-24, A. T. 153 42. 
Kontorschef Car! Täcks/TÖm, 
Brunkebergstorg 12, A . T. 7869. 

/(Iubbkommiften . 

Klubbmästare Oenualagellt H. Hildebrand. 

Skjulche/ 
v. Skjutdu/ 

von Bergens 
Carlshamns
punsch ! II ! 

Skj utkommiften. v. KIllbbmästa~ Redak4Jr j. P. Palm, 

TjallS/eman S . Svensan. 
Bank/jäns/em. F Fagrell, Valling. 19, 
R.. T. N. 117, A. T. 20687. 

/fercoll//fe (!Jfllb~ 
Whisky 

Tunnelg. 19, R . T. 12220, A. T. 8814, 

":a 
AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL «::C5 
RJKSTEL. 5289 ~ 

(ANDERS KROOK) 
8 SIBYLLEO ATAN 8 

Invid ÖSlermaJmslorg 
ALLM. TELEFON 

245 o. 57 10 • 

PUNSCli 

-
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån 8tyrelSenl 
__ . ____ -..1 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar : 
Akliva: 

Disponen ten Jakob Bruzelius, SIvartengalan 7. 
Prokuristen Bertil Carlsson, Upplandsgslan 32. 
Grosshandlaren Oottfrid Lundberg, Bellmansg. 28. 

DONATION. 
Af Bankiren Nils Persson härstädes. som vid ett 

flertal tillfällen rörut skAnkt fOreningen större priser 
att utdelas vid täflingar, har S. A. f. rätt mottaga 
den storartade gåfvan af 1,000 kronor, alt användas 
till pris i skylle och idrott i enlighet med bestäm~ 
melserna i gMvobrefvet, hvilket har f Oljande lydelse: 

OdjvobreF 
Undertecknad örverlämnar hll.rmed såsom gåfva till 

Stockholms AmatörlOrening (S. A. f.) ett belopp af 
1,000 kr., aU af föreningen förvaltas på sält här nedan 
fÖreskrifves. 

Allmänna bestämmelser: 
1. Kapitalet afsåltes til! en fond benäm nd , Bankir 

Nils Perssons prisfond för skytte och idrott inom 
S. A. F. , hvarar räntan per kalenderår skall utgå till 
ett pris i skytte eller idrott till de medlemmar inom 
föreni ngen som, enligt nedan angifna bestämmelser, 
däraf gjort sig förtjänta. 

2. Priset utgår hvartannat år för skjutning och 
hvar annal för idrott, men får icke utdelas till samma 
person inom sam ma gren två på hvarandra följande 
gånger. (Skulle samma ånyo vara bästa man tiJl
faller detsamma nästa man om bestämmelserna upp
fyllts). 

3. Priset utgår första gången år 1911 för idrott. 
4. Priset benämnes ,Bankir Nils Perssons pris" . 

hvilkel skall graveras å priset tillika med vinnarens 
namn, resultat och årtal då priset eröfrades. Skulle 
priset något år ej kunna komma till utdelning lägges 
den under året uppkomna räntan till kapitalet. 

5. Tvistigheter rörande rätta to lkningen af be
stämmelserna för prisets utdelning afgöras utan appell 
af S. A. f:s styrelse. 

6. Skulle föreningen upplösas, äger S. A. f. att 
disponera medlen ifråga i enlighet med § 27 i för
eningens stadgar. 

7. Skulle oförutsedda hinder inträffa, som omoJ~ 
liggöra uppfyllande! af bestämmelserna för prisets ut
delning, skall förändring dårar göras å allmänt ordi
narie årsmöte, såvida att I/I af samtliga närvarande 
medlemmar anse bestämmelserna omöjliga alt uppfylla. 
Nya stadgar skola då antagas å ni!irmasl därpå följande 
allmänt möte med enkel röstmajoritet. Förslag till 
nya stadgar skall af styrelsen delgifvas samtJiga med
lemmar senast åtta dagar före sådant möte. 

Särskjlda bestämmelser: 
Skytte: 

l . Rätt till tärtan om priset tillkommer hvarje 
medlem af S. A. F. som uppfyller följa nde ivllkor: 

alt icke under samma eller nästföregående år täfla 
eller hafva läflat om statspris i skarpskj utning inom 
annan skytteförening än S. A. F. eller inom annat 
skyttefOrbu nd än Stockholms; 

aU hafva pi föreningens bana å 600 m. afslånd 
lossat minsl 5 precisiollsserier mot skoltafla, valfri 
skjutställning, tid 5 minuter och å 400 m. afständ 
minst 5 precisionsserier i reglementerade ställningar 
mol skollafIa, hvaraf ingen serie får understiga 35 
poäng, samt 5 tillämpningsserier mot '/t figur om 7 
träffar; i precisionsserierna beräknas 5, ~ och 3 minuter 
för resp. liggande, knästående och slående ställning och 
i tillämpningsserierna sammanlagt 3 minuter förIiggan
de och knästående, laddning och skjutställnings in
tagande inberäknad; markering sker efter hvarje series 
slut. Skulle något år skjutning å 600 m. ej kunna 
anordnas ökas antalet precisionsserier å 400 m. till 10. 

2. Priser tilh..ldas den bland dc till tåfling om 
detsamma berättigade skyttarne, som uppnått högsta 
medeiträfJprocenten. i det antal å föreningens ordinarie 
program utlysta fältskjutningar, som af skjutkommitten 
vid årets början bestämmes, dock minst 50 % af 
hela antalet. 

Vid lika resultat äger den företräde, som har bästa 
resultat å tillämpningsserierna i 400 m. och därnäst 
precisionsserierna å 600 111. 

Idrott: 

1. Rätt till täflan om priset tillkommer hvarje 
medlem af S. A. f., som icke under samma eller 
nästföregående år i allmän idrott representerat annan 
förening än S. A. F. 

2. Vinnare af priset blir den, som under årets 
täflingar i allmän idrott uppnått högsta poängsumman 
efter att harva ftlllgjorl villkoren i minst 10 af de för 
eröfrande! af Riksförbundets idrottsmärke gällande 
grenar för år 1911 (med undantag för grupp I). Gör 
sig låflande fö rtjänt af föreningens villkor.>medalj iill
lägges fOr bronsmedalj l poäng och för silfvermedalj 
3 poäng. 

Vid lika poäng skiljes genom brottning. 
Stockholm den 30 juni 1911. 

Nils Persson. 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STORSTA URVAL AF 

JUVELERARE GULD, SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. TeL 15228 

r 
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.7Ileclclelanden 

(rån 

Skjutkommitlen 

Stockholms skytteförbunds statspristäf
ling äger för innevarande år rum å s kjut
banorna vid Stora Skuggan söndagen den 
3 september kl. 9 f. m. 

~ fullständigt program kommer att Införas 
nästa n:r af Medlemsbladet. 

Fri ammunition. Femtio skarpa skott utdelas 

- mo t uppvisande af betaJdt medlemskort 
tiU hvar och en medlem af S. A. F., som förbinder 

s ig att icke inom annan skytteförenin g täfla 
om årets statspris. FriammunitionelI erhålles å 
skjutbanan vid Kaknäs alla skjutdagar. 

Stockholms skytleförbunds fältskjutning 
den 18 juni. 

I grupptäflingen mellan föreningarna vid Stock
holms skytteförbunds senaste fältskjutning blef ord
ningen följande: 

I. SOdermalms och Liljeholmens skf. .... .. .. . 1,. 
2. Svea art. regementes , '" .. .. . • 
3. Stockholms frivilliga skarpskytteförening • 
4. Stockholms Centralskytteförening .......... . . • 
5. Kungsholms skyttegille . .. .... ... ............ .. . 
6. Ostermalms skf. ............ .. ............. ... .. ... . 

• 
• 

7. S. A. F . .............. ................................ . • 
8. Skolungdomens skf . ............... .... .... .. .. . • 
9. Katarina , .. .................. .. • 

10. G öta lifgardes und. off. skf. ...... .... .. ..... . • 
Il. Lifgardets till häst ) ... .............. . • 
12. Svea ingenjörkårs ~ ............... . .. • 
13. Svea lifgardes und . off. • ................. . • 

-
Dd var fjärde gången i följd under fö rbundets 

fältskjutningar i år, som Södermalms och liljeholmens 
skf:s grupp eröfrade platssiffran l. 

Den_ inbördes stä.l~ningen mellan de tUIande grup-
perna ar nu efter fJarde omgången följande: 

I . Södermalms-Liljeholmens skf. med platssifrra 
2. Stockholms friv. skarp. " , 
3. Svea art. reg. ,. , 
4. Kungsholms skg. ') 
5. Stockholms Central skf. ) • 
6. Ostennalms 7 , • 

7. S. A. F. , , , 
8. Skolungdomens skf. med plattssifra 
9. Lifgardet till häst , , , 

10. Katarina • J , 

11. Göta lifg. und. off. » J 

12. Svea , , ,» • • 
13. Svea ing. kårs , » • 

Täfling för Oöteborgspokalen. 

4 
15 
19 
20 
21 
24 
29 
29 
33 
35 
40 
47 
48 

In bjudan till årets täfJing om detta bekanta heders
pris har föreninge-n fått mottaga flin det förra årets 
segrar~, Södermalms och Liljeholmens skytteförening. 

Räthghet at! deltaga i taflingen äga alla svenska 
arrnens regementen och kårer, svenska skytteföreningar, 
skarpskyttekårer, jaktsällskap och jägarförbund samt 
alla andra svenska sälIskapt som idka målskjutning. 
Hvar och en af dessa organ isationer lI.ger till U.f1ing 
utse fem representanter, och sker dem.amma p~ f'n 
gemensam da~, nämligen söndage~ den 6 augusti, 
samt :\ respektive kårers eller förel11ngars egna skjut
banor. 

Täflingen sker å 300 meters afslånd med 2 pre-
cisionsserier. 

För densamma gäller en del bestämmelser, som af 
de läflande noga måste observelOs, då minsta afvikelse 
därifrån kan göra, alt segraren går miste om priset. 

Pokalen får aldrig blifva någon enskild persons 
eller före nings egendom. Men få r segraren för liret 
förvara densamma till påfölja nde års lärling. Dess
utom. får segrande förening eller kår där.l gravera 
förenl11gens eller kårens namn samt skjutna poängtal 
år och datum. Med pokalen följer Uven eU album' 
i hvilket de segrande skyttarnes fotografier och namn~ 
teckningar samt skjutna poängtal för hvarje år in
sättas. Dessutom erhåller hvarje representant i den 
segrande gruppen silfvermedalj. De tre närmast föl
jande g ruppers representanter erhålla bronsmedalj. 

För att ytterligare höja skytlarnes intresse för täf
lingen har man förenat densamma med insatsskjul_ 

Rudens Varf Kyrkviken, Lidingö 
Allm. Tet. Lidingö 235 

Kontor: Storgatan 56, Stockholm 
Riks teleron 4087, Allm. telefon 18834 

Moto rbåtbyggeri och Mekanisk Verkstad 

Profva Zeuz. 

Specialtillverkning: Backslagningar. Propellrar, Fällbara tvättställ 
o. V,lttenldosctler rör motorbåtar o. yachter. 

PatentFårg ror bOllenslrykning af Eder båt! 
Ofverraskande resultat. 

• 
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ning, som dock är frivillig. Insatsen år 2 kr. per 
deltagande skylt, och erhåller hvar 3:e i insatsskjut
ningen deHagande skytt pris. 

Slutligen har i likhet med hvad föregående ~r skett, 
förra lirets segrare ilaflingen skänkl en silfverpokal, 
som blir den i år segrande föreninge ns eller kårens 
egendom för att sedan blifva ett vandringspris inom 
denna förening eller kår. 

Prisdomare vid årets täfling om Oöteborgspokalen 
äro: redaktör Harald Sohlman, öfverste G. Juhlin
Dannfelt och fällinlendenten Birger Tollsten. 

JetonskJutning. Söndagen den 20 augusti blifver 
jetonskjutning å gevär och revolver. 

Skjutning hvardagarl Under månaderna Juni 
-Augusti pågår skjutöfningar t. v. hvarje onsdag 
e. m. kl 5-8 å nOfra banan vid Kaknäs. Gevär 
och ammunition alltid tillgängliga å skjutbanan. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

L 

S, A, F:s serietäflingar, 
Under juni och juli månader har vid 

serieläflingar uppnåtts följande resultat : 
föreni ngens 

12 Juni: Höjdhopp: 
1. Th. Mothander ................. . 148 cm. 

140 J 

130 :t 

125 cm. 

2. G. Lundberg ... .................... . 
3. K. Täckström .... .. ... .............. . 
4. W. Clemens ........ . 

Upning 100 meteI: 
1. E. Bergström 
2. W. Clemens .. .. ....... . ... . 

13 sek. 
13 '!. • 

2. Th. Mothander 13 B/, • 
3. N. Rugheimer 
4. K. Täckström 

13 9/10 • 
14 I/~ • 

Diskuskastnillg: 
I. W. Clemens .... 53 m. 47 cm. 
2. K. Täckström .... .......... 45 • 97 • 
3. H. Forssberg ............... 41 • 96 • 
4. G. Lundberg .............. 36 • 82 • 

= = 

15 Juni: Längdhopp: 
I. Daniel Erikson 5 m. 62 cm. 
2. Nils Björck ................. 5 • 54 • 
3. Th. Mothander ............ 5 • 36 • 
4. K. Täckström ... 4 • 73 • 

liipning 400 meter: 
I. Nils Björck .................... . 
2. E. Bergström ................... . . 
3. W. Clemens .................. .. 
4. G. Lundberg .................... . 

Spjll/kastrling: 
1. Karl Täckslröm .......... . 62 
2. Sten TäcksIröm. 52 
3. W. Clemens ......... ... .. . 50 
4. N. Björck .............. . 50 

22 Juni: Trestegshopp: 

58· 1/. sek. 
59 l/ l O • 

59 1/, ' 
61 • 

m. 95 cm. 
• 97 • 

72 • 
• 25 • 

I. Daniel Erikson ... ........ II m. 82 cm. 
(Nytt rekord inom S. A. F.) 

2. 
3. 
4. 

Nils Björck... ... 11 m. 75 cm. 
a, Lundberg ............... 10 , SI J 

E. D. Hagström ......... 10 • 76 » 

Kulstötning: 
I. w. Clemens ...... .. ..... 17 m. 51 cm. 
2. Carl Täckström .. 15 • 39 • 
3. E. D. Hagström 15 • 27 • 
4. Nils Björk ........ ....... 14 • 16 • 

Liipning 1,500 meter: 
l . W. Clemens ...... ........ 4 m. 53 sek. 
2. O. Lundberg ............... I{ ~ 5S • 

29 Juni : Höjdhopp: 
J. Daniel Erikson ..... .............. . 160 cm. 
2. Nils Björk ........... ......... . 150 • 
3. V. Cronholm ... .................... . 140 • 
3. G. Lundberg ...... ................. . 140 • 
4. Otto fri man .................. . 

Löpning 100 meter: 
1, Daniel Erikson ........... . 
2. Nils Björk ..... ............... . 
3. \V. Clemens ..... ............. . 
4. G. Lundberg ................... . 

Diskflskastning : 
I. v. Cronholm ....... ... .... 51 
2. w. Clemens .............. 48 
3. J: P. Palm .. ....... .... .. 47 
4. Karl Täckström ... 46 

135 • 

12 1/& sek. 
12 ~/, ~ 

13 • 
13 4/& :t 

m. 35 cm. 

• 48 • 
• II • 
• 80 • 

U n d e r juli mAnad : 

Liipning 100 meter: 
l. D. Erikson ...................... . 
2. N. Björck .................... . 
3. \V. Clemens ...... .......... .... . 
4. E. Hagström .................... . 

12 I /~ sek, 
12 I/lO ~ 
12 l/S ~ 
12 I/lO ' 

NYHET' Alla Sportmän, Jägare och "8 t n tt t"tt" 
• gFoiSrka oreC hböra till sina kän- OYSGOU S "a en a_ 

~~~~~~~~ stöfl ar använda _ 
Gör lädret sm idigt o. absolut ogenomträngligt ror vatten, Tillhandahå lles i hvarje SpOrl- o. jaktredskapsaffå r 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, Stockhohn Tel. Br. 47 23 

;s 
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Löpning 400 meter: 
1. D. Erikson ....................... 54 '/~ sek. 

(Nytt rekord inom S. A. 
2. N. Björck .... ............ 56 5/10 • 

F. ) 

3. W. Clernens .. 58 »/10 • 

4. E. Bergström... 6 1 4/5 • 
Löpning 1,500 meter: 

I. G. Lund berg ..................... . 
2. W. Clemens ..................... . 

Kllts/ötning: 
I. w. Clemens . ............. 
2. K. Tackström .. ............. ...... 
3. G. Lundberg ................... 
4. H. Forssberg . 

Diskuskastnillg: 
1. J. P. Palm ................ . 
2. W. Clemens .............. . 
3. K. Täckström .................... . 
4. D. Erikson .... 

Spjutkastning: 
I. K. Täckström ... .............. 
2. J. l), Palm .. 
3. O. Friman ...... 
4. W. Clel1\ens 

Höjdhopp: 
I. D. Erikson ............... .... 
2. N. Björck ..................... 
3. K. Tlckströrn ................. 
3. G. Lundberg .. .......... .. ... 
4. w. Clemens . . ......... 
4. H. Forssbcrg . ............. .... 
4. J P. Palm . . ............ 

LJingdlIOPP: 
l. N. Björck .. 
2. D. Erikson ... 
3. T. Molhander 
4. K. Täckström 

Trestegshopp : 
J. N. Björck .... . 
2. D. Erikson ...... . 
3. O. Lundberg .. ... .... ............. . 
4. K. Täckström .... .. ............... . 

4,u 
4,a 

17,39 
15,'0 
13,3.1 
[ 3,88 

4S,.\g 
47,5~ 

44 ,0' 
43,,; 

OI,H 
52, .11 
5 1,s, 
50,13 

1,u 
1, \0 
1,.0 
I ,~O 
l ,'~ 
I ,~~ 
1,31 

m. 
• 
• 

m. 
• 

• 

m. 
• 
• 
• 

m . 
• 
• 
• 

• 
• 

5,18 m. 
5,.1+ ~ 

5.to " 
5,iI , 

Il,n 111, 
11,)1 • 
l I, II • 
10,1IS • 

Artiklar fOr ==== 
!Idroll och Spel, Bekllldnader tGr 
!Jdrcllsm/ln och turister, Browning
pistoler och Bmmunltlon, H4ng. 
mollor, Kulllrlo t ~ktor och fvroerkeri. 

Billigasl och bds t hos .•.. 

Per hangborg, Blrgerjar(sgatan 5 
6. K. 6. Kronprinsens Hclle~erQnlllr. 

• 

S. A. f. anordnar för sina medlemmar följande 
handicaptåflingar, som äro uppdelade pl nedanstående 
dagar: 

Måndagen den 7 Aug kl. 7 em. Höjdhopp och 
löpning 100 meter. 

• • 14 , kl. 7 em. Längdhopp och 
löpning 1,500 meter. 

Tiijlillgarna om specialist prisen i allmän idrott äga 
rum fl följande dagar enl. nedanstående program: 

Torsdagen den 10 Aug. kl. 7 em. löpning 100 
meter, höjdhopp oeh dis
cuskastning. 

, , 17 , kl. 7 em. löpning 400 
meter, längd hopp och 
spjutkastni ng. 

t ~ 24 • kl. 7 em. löpning 1,500 
meter, trestegshopp och 
ku lstötning. 

Täflingarna äga rum å Ostermalms Idrottsplats och 
taga sin början precis å den utsatta tiden. 

TäJling om S. A. F:s idrottshorn, hålles vid Drott
ningholm söndagen den 20 Augusti, i st. f. den 27:e 
enår Svenska Mästerskapstäflingarna i allmän idrott 
äga rum sistnämnda dag. Arresan sker kl. 9 f. m. 
med' bål från Riddarholmen. Täflingen fö rsiggär i 
följande grenar : Höjd- och längdhopp, löpning 100, 
400 och 1,500 m., discus- och spjutkastniog samt 
kulstötni ng. 

Töfting i sinUlinlf l,Ooa meter äger rum torsdagen 
den 31 Augusti kl. 7 em. i Central badet. 

De, som ämna aJMgga prof för idrottsmärket, torde 
infinna sig vid ofvannämda läfJingstillfällen. 

NOTIS ER. 

Jetonskjutning. Vid föreningens jelonskjulning 
den 16 juli eröfrades bronsjeton. af 

I. Sune för uppnådda 44 poäng och 
C. Ostergren. 41 , 

Nya föreningsrekord i al/m. idrott, har satis af herr 
Daniel Erikson, den 22 Juni i trestegshopp med 
l I m. 82 CIl1. och den 6 Juli i löpning 400 meter 
med 54 'l/~ sek. 

Sky ttar al/a! 
Bären alltid Edra skyttemärken till högtidsdräk/! 

De öro hederstecken! 

Skyttemärket är ett tecken, att Dit genom tröget 

arbete gjordt dig duglig och värdig all varna ditt land 

!lär det hotas af ovän. Skyttemärket SOfn hederstecken 

verkar eflande blnnd samhällsklasserna. 



•• ----------------------Ir---------------------- •• 
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Ledig annonsplats. 

lEtrasei 
Bergman 
8< Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr. 
Cigarretter 
rekommenderas. 

Vid behof af Trycksaker, frän den enk
laste lilra adresslapp till det finaste 

illustrationstryck, ring upp vä rt 
Teleronnummer, Riks 6716, 

AlIm . 158 10, öch vi 
sända Eder genast 

vå rt ombud. 
Specialite: 

AffÄRS- OCH KATALOGTRYCK 

Tryckeriaktiebol. Svea 
BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKH OLM 

Inneh.: JOSEF HOLMQVIST, Brunkeb. 4272 
EJNAR OHLSSON, Vasa 3563 

HJALMAR LÖ FQU IST· 
ELEKTROTEKNISK BYRÅ 

BIRGERJARLSGATAN 21 , STOCKHOLM 

AIlm Tel. 6357 & 7610, Riks 503. Telegr. adr. Con!rador. 

Elekt riska Ljus· och Kraftanläggninga r. 

Entreprenör för Stockholms siads elektricitetsverk. SpedaHtc: 
Elektriska värmeanordningar för bostäder, badrum, Elektri~ka 
tvättmaskiner. Elektriska laboratorieapparater. lndirekl belys
ningsanordning för skolsalar, sjukrum m. fl. 

ROYAL 

KLAUS' CHOCOLAT AUTO· 
NOISETTES ENTl ERES ~:l:'~~~:';" 

Bästa choklad att medföras bla nd provianten 
,I 

jäåare. seglare, 
fotvandrare, :m. fl. 

PER LANG BORG MAURITZ WIDFORS H. A, B, 
H. K. H. ~"'PlI ... n. Ho1ln"'OI6<. Vapen, ammuniliDn & Eporlarliklar. 

Idrottsmagaline~ Birger JarlJg. 5. KlarabergsI. 31 o. Orollningg. 88. 
STOCHHOLM. 

AMATÖRER 
t 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Rikslelefon 44 00 
Allm, lele!. 20 & 120 

• • ________________________ L-____________________ __ 
• 

r 
T • • ----------------------------------------------_.--- . . • 

Skyttar och Skytteföreningar! 
Utom sina välkända tillverkningar af alla sorters svarikrut såsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 

Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng· 
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserkrut 
som från början ådragit sig stor uppmärksamhet i sky!tekretsar såsom ett i alla afscenden utmärk t mauserk rul. 

Major E. Q. Almquist skrifver därom: 
~Undel1ednad, som nyligen utfört en jämförelseskjutning mellan . Oyltorps mauserkmt. och .statens>, får härmed pi 

begäran intyga, alt det förra med en laddning af 2,8 gram lämnade jämna och vackra lräfFbilder, i det medeJlelet pr skolt pI 300 
meler bIer endast 9,8 centimeter mot 10,4 med slalens, och 50 poäng uppnIddes i de flesla serier; dets ock alt vapnen icke upp· 
värmdes så slarkt af Oyl!orpskrutet, saml att rengöringen efter detsamma skedde ulan svlrighet. Uppsala den 5 febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 

Oyttorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvcnsom direkt från 

G,-Uorps SprängälI1nes Aktiebolag, G,..ttorp. 

c. ,----------------( .•. ·.·. ·. ·.·.·.) ......... .. 
AMMUNITION FÖR MAUSERGEVAR 
laddad med vårt nya progressiva krut och S-Iwlan rekommenderas. 

Nulans hastighet ( V25) = 825 m. (Hulans vikt = 9,00 gr.) 
Med det gamla krutet och S'kulan utgär V25 = 750 m. och med den 

vanliga kulan (vikt 10,2 gr.) = 700 m. Gastrycket af det nya krutet äfver
skrider Icke det för den gamla ammunitionen tillåtna maximaltrycket af 
3500 atm. 

OBS.! Tills vidare offerera vi den nya ammunitionen endast I nya 
hy lsor och till ett pris af Kr. 82.- pr 1000 st., fraktfritt vid käp om 
minst detta antal. 

Landskrona den 30 Maj 1911. 

Aktiebolaget Svenska Krutlaktorierna, 
:: ~),----------------C~) 

Erik Ohlssons T räoaru H.-B. Välskjutande gevär 
TRÄVARU- VED och /(OL
AFFÄR, ANosAo o . IfYFLERl 

STOCKHOLM, fl eminggatan 4 
Ri ks Tel. 1163, 13203, AlIm. Tel. 8436, 5950 

SAGVERK ___ _ 

F/emingg. 4, Stockholm, Norrielge Å ngsAg, Norr
iiIge, Jungfrusunds Å ngsAgs Aktiebo/dg, Ekerö 

för såväl jagt som målskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
till moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, THER
MOSflASKOR och ARMBAGS
SKYDD m. m. 

H,-H. 8KYTTEFORENINDHRNE8 UHPENHFFHR 

• 

• Bogseringar o . Varutransporter. Br,..ggaregatan 9 . . ------------------------.~----------------------- • •• 

• 



-------------------------r---------------------------

AKTIEBOL. INSTALLATÖR 
~ Kontor, Verkst. o. utställning ~ 
Riks Telef. NORRLANDSG. 9 Allm. Tel. 

3120 =STOCKHOLM = 6288,4822 

Bad-, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Värmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

r 1 
Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafström & C:o "'"'Z:SJ 

Havanna N:o 2 

----------------------1 
Aktiebolaget fritiof Jonsson 

29 Birger Jarlsgatan 29 
Riks Tel. 2746. ~i," Allm. Tel. 493. 

Inramning af taflor sa mt 
__ ===== omförgyllningar utföras väl. 

Speglar, fOlografiramar, laflor, spegelglas, 
föns terglas, råglas m, m. försäljes . 

• . Allt tilll billiga priser. 

Kungl. Hof juvelerare -
Begär prisRurant! O .t1 

de(S 
-rl. A..t1 Bula. 5~1~~:~: 
~ 1 Jakobstorg. = 

Hy5ilfver. 16 Gust. Ad. Torg. 

• '(ag ~~t:~ Klicheer 
från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
-A-lIn-,.- S-7-75- S T O C K H O L M 
Riks. 8775 5 Oxtorgsgatan 5 

I PIPER -HEIDSIECK I 
hcttnne lImOII H(IOSI(CIC. rOll~tu1l178S 

KUHKE.lMAH N. C~ S~~, 

Walter Xalmson 
Rörstrandsg. 

Stockholm. 

D 

56 ~ 

tro ger af aHa 
sorfers Om
slagspapper, 
Papp. o. ~å,k. 
papper somt 
Bindgarn. 

Segilr pro i o. 
offert. 
Stockholms!. Utö 

_~'::::::::::::::::~~~~R:":'~":':' __ ~'~3_1 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, land pulver, tandcreme, 

innehåller kern . ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. ---------------------------~------------------~~~ Slodhohn lQU. Trvckerilkli~bol'l:rl Sv", --

f 

Stockholms N:o 8. 

6:e Arg. 

Utkommer med 1'2 nummer 

om tre! och utdelas grali l till 

föreninilln . medlemmar. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

Augusti 191\. 

.I.lir.: STOCKHOl.MS AMATÖR FORENING. 

REOAKTOR OCH ANSVARIG UTGIFVARE, S. SVENSON. 
T .I ,lon : Allm. Kh . 330. 

R.o.~llaun. a. E.i>H. Id .... : HUdlY" k ... ,.lan 88, Slockholm. 

Från S . A. F IS Ql&stersKapst&f1ingar 1911. 

ANNONSPRIS : 
10 Ore pr mm. IpallhOJd, 

(Ipellbrldd 100 mm.) 
Mariginalannonl e kr. 

~M6IQII drobbmilgarnQ' . S. A. F:s:idrottsltommiitl. Middag ,Hl j'/Jrdsnuuf. 
Slående: Daniel Enkson (S, A. f :s idroltsmbtare 19] I) , Harald fonsbere-. W. CJemens, K. Täckstrom. Sittande: O. A. Berglund. 

von Bergens 
Carlshamns
punsch !!! ! 

/'fe/can/ile e{llb~ 
Whisl0' 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL 

RIKSTEL. 5289 ~ 
(ANDERS KROOK) 

8 SIBYLLEOATAN 8 
Invid Östermalmstorg 

ALLM. TELEFON 
245 o. 57\0 

~ «:cs 
PUNSCH 

UllQ.HAIOO'15\\'1IU.'fDU -, 

1 
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Meddelanden från Styrelsen] 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 
Akliva: 

Köpmannen Olof Gustafson, Barnhusgatan 6. 
Civilingenjören Elis J. Larsson, Regeringsgatan 49. 
farm. Kand. Nils Verner Nilsson, Handtverkare-

gatan 34. . 
Studeranden Gösta Hugo Teodor Noren, Greftu

regalan 58. 
Kontoristen Carl Gunnar Nyman, Klarabergsg.70. 
Studeranden Gösta Olsson, Brunnsgatan 28. 

» Curt Reulerwall, Upplandsgl:llan 16. 

g1Ze(klelall(lell 

(rån 

8kjntkommitlen 

Fältskjutningen den IS juni . 1 den af S. A f" i 
samband med Stockholms skytleförbunds fäHskjutning 
den 18 sistlidne juni, anordnade insatstäflingen bldvo 
följande pristagare, nämligen: 1 

l:a pris J. Lejdström för uppnådda 25 Ir. 
2:a ~ N. Berner , ~ 20 » 
3:e » V. Rasmussen , , 19 , 
4:e , R. Örlegren » ~ 19 , 
S. A. F:s hederspris til1 bästa S. A F:are tillföll 

löjtnant C. Reuterskiöld för 24 Ir. 

Stockholms skytteförbunds statspristäfling äger rum 
söndagen den 3 september. Se nedan utförligt pro
gram. 

Jetonskjutning å gevär och revolver försiggår å 
norra skjutbanan vid Kaknäs söndagen den lO sep
tember. 

Program 
vid statspristaflingen å skjutbanorna vid Stora Skuggan 

söndagen den 3 september 1911 kl. 9 f. m. 

Statsprisskjutning. 
Jämlikt det friv illiga skyt!eväsendets program för 

år 191 1 komma skjutningarna att omf~tta 4 läflingar. 
TäfJing I. Rekrytklassen medelst en vanlig precisions

serie på 100 melers afstånd; 
Täfling Il. !:a klnssen medelsl ell vanlig och en 

hastig precisionsserie; båda serierna på 200 meters 
afständ; 

Täfling 111. 2:a klassen medelst en vanlig preci
sionsserie och en Iillä111pningsserie mot Ilalffigur; båda 
serierna på 300 meters arstånd; samt 

TäfJing IV. 3:e klassen: medelst en hasiig preci
sionsseri: och en tillämpningsserie mot halffigur; 
båda senerna på 300 meters afstånd. 

Till skjutning af vanlig precisionsserie ii 100 nI. 
anslås den tid, som för hvarje skytt s.'irskildt anses 
bchöflig. 

Till skjutning af de fyra skolten i liggande och 
knåst§ende ställning i vanlig precisionsserie anslås för 
2:a klassens skyttar för hvardera ställ ningen en tid af 
högst 3 minuter, för \:a klassens skyttar 4 minuter, 
och rör de två skolten i stående ställning fö r 2:a 
klassens skyUtIr högst 2 minuter, rör 1:3 klassen 3 
minuter. 

Tlll skjlltning af hastig precisionsserit; å 200 11) 

anslås högst 5 minu1er sam! af hastig precisionsserie 
å 300 m. och tillämpningsserie för hvardera serien 
högst 3 minuter. 

TriUfarnas lage utviS.1S endast i den rörsia serien. 
Två profskolI få afglfvas, och markeras dessa Iwar 

för sig; tid för hvarje skott 1 minul. 
I 3:e klassen fördelas de till pris anslagna stats· 

medlen särskild! för skyttar. som innehafva skytte
märke af guld, och s.'irsklldt fö r skyl!ar, SOI1l icke 
innehafva dylikt märke. 

Berättigade till deltagande i täflingarna äro dc 
skyltar inom respektive skjutklasser, som under Aret 
HII anmälningsdagen skjutit 50 protokollförda skott. 

Extra täflingsskjutningar. 
A. Precisionsskjutning 

på 300 m. arstå nd för l:a, 2:a och 3:e klassens 
skyltar. I:a och 2:a klassen sk juta 10 skall i liggande 
ställ ning, 3:e klassen 5 skoll i hvarje ställning. 

Skjutlid: för \:a och 2:a klassen 5 min och för 
3:e klassen resp. 3, 4 och 5 min. för de olika ställ
ningarna. 2 profskot! för l :a klassen. Mål: 10· 
ringad internationell tafla. Ptisjordelning klassvis . 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL Af 

.JUVELERARE aULD, SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 • Allm. Tel. 15228 
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B. Precisionsskjuloig. 

på 600 m. afstånd för 3:e klassens skyltar med en 
serie om lOskolI i valfri reglementerad sta1!ning 
under en tid af högst 5 minuter. M:'Il: S-ringad 
skoltarla. 4 profskott. Insats 2 kr. 

C. PrecisionsSkjutning 

på 400 m. afstånd för 2:dra och 3:e klassens skyltar. 
Denna skjutning utföres i öfverensslämmelse med 
hufvudskjutningen för 3:e klassen, dock med den 
skillnad, att tiden för hvarje se-ries afgiLvande är be
gränsad till 5 minuter j stället för !iii 3. 2 profskot1. 
Insats 2 kronor. 

D. Tälting om förbundets vandringspris. 

Hvarje förening, som önskar deltaga i täfJingen, 
utser 5 representanter jämte nödigt antal suppleanter, 
och skall namn uppgift å dessa tillika med 5 kronor 
i anlTIälningsafgiU vara till ledaren afiämnad före 
skjutningens början. 

Täflingen verkställes med 3 serie r, nämligen I 
hastig precisionsserie å 300 meter (stalsprisserien ) samt 
I serie om 10 skolt i valfri, reglementerad ställning 
ii hvardera 400 och 600 meter. 

Mäs terskapssk ju tn i ng. 

Vid förbundets statsprisskjulning utlagas de 25 bästa 
III-klass-skyllar, hvilka innehafva guldmärke, och läfla 
de~a med två serier, en å tafla och en å haiffigur, 
I likhet med hvad för stalsprisskjutningen är före· 
skrifvct. 

De IS, hvi!ka härvid uppnått sammanlagda högsta 
poängantalen, täfla ånyo med en hastig precisionsserie, 
hvarefter di! 5 skyltar, hvilka under dessa tre serier 
uppnått sammanlagda högsta poängantalen, ännu en 
gång täfla med en tillämpningsserie mol haiffigur. 

Den skytt, som under alla fyra serierna uppnått 
sammanlagda högsta poängantalet, förklaras för för
bundets mästare i precisionsskjutning fö r året. 

Till Iwar oeh en i mästerskapsskjutningen delta
gande utgår medalj: 

i guld alt i blåtl och gult band :'I bröstet bäras 
jämte diptom till mästaren. Är denne redan inne
hafvare af guldmedaljen för delta mästerskap, erhåller 
han jämte diplom medaljen i silfver med elui" 

i silfver med etui till de fyra skyttar, hvilka' jämte 
mästaren deltogo i täflin gens tredje omgång; 

i siljller (jeton) till de 10 skyttar, hvilka deltogo 
läflingens andra men icke tredje omgång; 

i brons (jeton) till de 10 skyttar, hvilka endast 
deltogo i täflingens första omgång. 

Upprop till mästerskapsskjutningen äger rum kl. 
3 e. m. 

Till II klassens skyttar utgå vid statsprisskjulningen 
medaljer: 

i silJver till dem, hvilka uppnå mins! 100 pOäng, 
och 

i brons till dem, hvilka uppnå minst 90 poäng 
(beräknad! efte r 6-ringad tafla) . 

Allmänna regler och meddelanden. 

l. Hvarje deltagare i täfJingen skall erlägga en 
anmälningsafgift af 50 öre som bidrag till bestri· 
dande af allmänna omkostnader och erhåller därvid 
ett numrerad! kort, hvarå antecknas namn och förening 
samt den lid då skytten skall inställa sig rör stats
prisskjutningens fullgörande. Deila kor! gäller för 
inlräde till blifvande prisuldelningsfest och torde rör 
den skull förvaras. 

2: Vid anmälan till skjutning, hvilken sker på 
anvls:'-de plalser, skall anmälningskorlet ovillkorligen 
uppvIsas. Emot erläggande af föreskrifven insats för 
Iwar täfling erhålles eli skjutkort, som afIämnas vid 
skjutstationen. 

3. Skytt, som icke på bestämd tid inställer sig 
till skjutning af serie, för hvilken tid är utsatt, har 
förverkat all rät! att senare skjuta densamma. 

4. Skjutningarna skola utföras i reglementerade 
skjutställflingar, och fll konstgjorda gevärs/öd q an
vändas, ej heller må skytt begagna sig af andra hjälp
medel, som kurIIla tjäna till slöd for geväret, sdsom 
t. ex. kol/vens ansättande Illlder rocken o, d. 

5. Vid lika poängtal i de extra tMtingarna, och 
di särskiljande icke kan ske med ledning af årets 
skjutprogram, särskil jes genom lottning. 

Som allmän regel gäller, alt hvar tredje skyt! er
håller pris. 

6. Om skylt befinnes hafva skjutit flera serier i 
samma täfling än medgifvel är, Ilteslutes han från 
rätt till pris i täflingen. 

7. Den, som icke ställer sig ledningens föreskrifter 
eller utfärdade bestämmelser till efterrättelse, uteslutes 
trån täflingarna. 

S. Efter af slutad serie skall OIIil/korligen iakttagas, 
atl patroner icke lämnas kvar i magasinet el/er patron
lägel. 

9. Anmlikl1l til/ deltagande i skjutning sker endast 
lördagen den 2 sept. i Norra Latinläroverkets gymna
stiksal kl. 6-8 e. m. 

10. Skjutkorfen skola vara af/ämnade' å resp. 
skjulstationer senast kl. /2 middagen, 

Prisutdelningen för samtliga skjutningar äger rum 
å tid och plats, som framdeles bestämmes Anslag 
härom uppsättes vid skju tplatsen. 

Till ledare af täflingsskjutningarna är utsedd bank-

AKTIEBOLAGET JOHN W .~A~ll~, !~I~~AN~N-ET&~A8L~~R~S~1B~!N=AF=,FÄR 
HÖTORGET 9 , DROTTNINGGAT. 68 I 
STOCKHOLM VERKTYG FÖR MOTORBÅTAR 
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tjänstemannen Folke Fagrel/. Expeditionen förestås 
af bokMlJaren Axtl SegerlJ/om. 

Uppgift d de till deltagande i tiiflingorna om stals· 
pris anmälda och btrr!ittigade sluJll ovillkorligen 
senast under den 30 augusti insändas till 
skytJejörbundels sekreterare, adress Vallingafan 19. 

NOTISER. 

Jetonskjutnlng. Vid föreningens jetonskjlltning 
den 20 augusti eröfrades brollsjelon af 

A. Mild rör uppnådda 42 poäng 
V. Rasmussen ~ 41 » 
S. MOller • 40 »och 
T. Rubin • 38 • 

Täflingen om Göteborgspokalen. Vid 
laflingen om Oöleborgspokalen, som ägde ru m sön
dagen den 6 augusti, uppnådde föreningens grupp 
424 poäng. Gruppen utgjordes af hrr S. Svenson, 
C. Björnbom, E. ReulerskiOld, f. Fagrell och B. LiJ
liesköld. hvilkl lIVar för sig j nämnd ord ning upp
nådde 90, SS, S3, S2 och SI poäng. 

S. A. F:are till Svenska Mästerskapställin
garna i Jönköping. 

På fredagen afreste 3 st. af vira medlemmar till 
Svenska Mästerskapen i allm. idrott, hvilka i är af
hällas i Jönköping, nämligen: \V. Clemens, Viking 
Cronholm och D:miel frikson , ärets Jnilstare i :111m. 
idrott inom S. A. f. 

Herrar Clemens och Cronholm skola deltaga i 
lilflingarna såsom funklionärer i kasl- och löpn ingar. 
Herr Erikson nedreser som föreningens representant 
i löpningar A 100, 200 och 400 meter. 

MEDDELANDEN 

FR ÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

De frän den 7 och 14 aug. uppskjutna handicap-
IiIrHngarna, äga rum den 7 och 14 september, enl. 
nedanstltende: 

Torsdagen d. 7/9 kl. 7 e. m. 
Höjdhopp och löpning 100 meter. 

NYHET! All. Sportmän, Jägare och 
Fiskare böra till sina kän
gor och stöAar använda 

Torsdagen d. 14/9 kl. 7 e. m. 
Längdhopp och löpning 1,500 meter. 

Tåflingarna afhällas ä Cstermalms Idrottsplats, och 
taga si n början precis å den utsatta tiden. 

S. A. F:s serietäflingar 
1911. 

S. A. f :s serietäfl inga r under innevarande år äro 
slut, och före ligger nu det slutliga resultatet. Som 
helhetsomdöme om dcssa täflingar, kan sägas, att 
dessa, hvad de idrottsliga prestationerna beträffar 
hafva varit särdeles lyckade. Deltagareanialei har i år 
varit särdeles ri nga mot föregående är, men de re
sultat som uppnål1S, kunna fullt jämställas med de, 
som uppnås vid allmänna täflingar. Sålunda märkes 
Dar.iel Eriksons resultat i höjdlopp och löpning 400 
meter, med resp. 160 cm. och 5 4 ti~ , det senare nytt 
S. A. f:s rekord, vidare N. Björk, 12 m. 45 cm. i 
trestegshopp och 57S Clll. i längd hopp. 

I kasUäflingarna kun na nämnas V. Ctemens resu l· 
tal i discuskaslning 53 m. 47 cm. och kulstötning 
17 m. 79 cm. Alla dessa resultat båda godt lill ett 
kommande är, och Ar all hoppas all ~Amalörerna. 

någon gång skola få sill namn med bland de stora 
fö reningarna på idrollsbanan. 

Det slutliga resultatet af scralchserien, är följande: 
1. Daniel Erikson .............. 30 poäng. 
2. Nils Björk ..................... 32 • 
3. W. Clemens ............... ... 34 .. 
4. Carl Täckström .... ... .... . 40 
5. O. Lundberg .................. 47 » 
6. H. Forssbcrg ....... 60 » 

handicapserien har resultatet blifvit följande: 
l. W. Clemens ................ . 22 poang. 
2. Daniel Erikson .............. 25 » 

3. Carl Täckström ............ 29 » 
4. Nils Björk .................... 30 » 

5. O. Lundberg .... .. 33 . 
6 . t"larald Forssberg 43 » 

Stockholms Amatör Förenings mästerskapstäf
ling I allm. idrott. 

Årels täfling om S. A. F:s mästerskap i allm. 
idrott jämte låflingar om Idrottshornel, ägde rum 
söndagen den 20 aug. å Karusellplatsen i Drolt
ni ng holms slottspark. Tällingen ar tade sig redan från 
början all blifva en af de skarpaste täfli ngar som af-

"8oYSGoufs Uaffenfätf" 
Gör lädret s midigt o. absol ut ogenomträngligt rår vatten. TiJlh andahäl1es i hvarje s port- o. jaktredskapsaffår 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, StockholJn Tel. Br. 4723 
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h~lIits 0111 det eftertrådda mästerskapet med ty lttföl
jande vandringspris. Aldrig förut vid nägon läfling 
om detsanuna har konkurrensen varit skarpare i de 
olika idrottsgrenarna, och med sådana deltagare som 
Daniel Erikson, Nils Björk, W. Clemens och W. 
Cron holm, väntades goda resultat, hvilka ej heller 
uteblefvo. Vädret var det bästa tänkbara täflingsväder, 
hvarjAmte löp-- och hoppbanor befu nno sig i ett något 
sånAr godt skick, med tanke på att denna plats ej är 
ägnad lill idrottstäflingar. 

TArIi ngarna började kl. 10,20 f. m., och gjordes 
början med höjdhopp. I denna täfli ng som räkna...de II 
deltagare, uppnåddes utmärkta resultat i det att ej 
mindre än 9 st. uppnådde en höjd af 140 cm. och 
där6rver. I :sta pris eröfrades här af Daniel Erikson 
med ell resultat af J 62 CIIl. som på .ell hår nän hade 
klarat 165 cm. 2:dra plats belade Nils Björk med 
154 cm. Nästa tilflin g 100 meter, räknade 12 del
tagare. Äfven i denna täfling segrade Daniel Erikson 
med den ypperliga ti den af II '/10 sek., tvåa blef äfven 
här N. Björk på 12 I/lO sck. och som tredje man 
inkom W. Clemens 12 s/~ sek., en utmärkt prestation 
af en old boy. Ku lstötningen, som härefter vidtog 
artade sig att blifva en kamp mellan W. Clemens och 
W. Cronholm, hvilken den förre afgjorde till si n 
fördel med ett sammanlagt resultat af 17 m. 74 cm. 
I längdhopp segrade Nils Björk med ett hopp på 
603 cm., utmärkt prestation, närmast följd af D. 
Erikson på 572 CIll. Diskuskastningen blef säker· 
ligen dagens intressantaste läfling, äfven här konkure· 
rade Clemens och Cronholrn om fOrsta platsen . 
Resultatet bIer all Clemens segrade med 51 m. 92 cm . 
följd af Cronholm pi 5 1 111. 07 cm. 

l spjutkastn ingen tog Cronholm emellertid revanch 
för si na nederlag i de andra kasttäflingarna och segrade 
här med ett resultat af 60 m 74 cm., lätt följd af seg
raren från föregåe nde år C. Täckström på 60 m. 17 CIll. 

400 meterslöpningen bter ett lält byte för Daniel 
Erikso n, so m här på sin speciella d istans segrade SOI11 
han ville, med den anmärkningsvärda tiden af 53 ~/5 
sek. och därmed sättande nytt fö reningsrekord, 2:dra 
man blef Björk 56 I/~ sek./3:dje Clemens 57 ~/6 st"k. 
Eher en halrtimmes paus startades så 1500-melers ... 
löpningen med 7 deltagare. Ledni ngen togs genast 
frAn början af O. Lundberg, som han behöll hela 
tiurn till målet utan all vara hotad. Lund bergs tid 
bIer sä god som 4 m. 41 ' /10 sek., 2:dra W. Clemens 
presterande en utmärkt löpning, och noterades hans 
tid till 4 m. 43 1/ 5 sek., 3:dje Rugheimer. 

Hrtlklar fer ==== 
Sdrotf och Spel, Bek l~dnader 16t 
Sdrcltsm4n och turister, Brololn!nll' 
pIstoler och Bmmunlllon, H~nll' 

mallor, Ku~6 rta Iyklor och fYT\1erkeri. 

Billigast odt bdst hos •••• 

Per hangborg, BlrgerJarlsg alan 5 
6. K. 6. KronprInsens Holle\leranI6r. 

Resultat. 

}-fdjdllopp: 
I. Daniel Erikson .................... .. I,n m. 
2. Nils Björck ............. ....... .... .. 1 , ~ 4 , 
3. O. Lundberg .. ....... ..... .... ..... . 1,41 , 
3. Karl Täckström I,H , 

Löpning JOO meter: 
1 . Daniel Erikson ................. . 
2. N. Björck .................... . 
2. Alg. friman ...... ...... ... ... .. 
3. W. Clemens ......... . 
4. W. Cron hohn ............... .. 

KIl/stdtning: 
l. w. Clemens .... .. 17 m. 74 cm. 
2. W. Cronholm 17 • 01 • 
3. P. Langborg ............... 15 • 89 
4. K. Täcksiröm ... 15 , 01 • 

Uingdl/Opp: 
I. Nils Björck ... ............. ...... . 603 CI11. 

572 
548 

2. Daniel Erikson ................... . 
3. Alg. friman 
4. K. Svensson ................. . 

Diskuskastning: 
I . W. Clemens ........ 51 
2. V. Cronhohll .. . _.. 5 1 
3. Karl Tåckslröm . 45 
4. Daniel Erikson ...... ... 43 

Spjutkastning: 
l. W. Cronholm ...... ...... 60 
2. K. Täcksiröm ... 60 
3. N. Bjö rck ................ 52 
4. Qtto friman . 51 

Ldpning 400 meter: 
J. Daniel Erikson ................. . 
2. Nils Björck 
3. \V. Clemens .......... .. 
4. H. f orssberg ...... .. ...... .. . 

Llipning 1,500 mder: 
I. o. Lundberg 4 m. 
2. \V. Clemens ... 4 , 
3. e. Rugheimer 4 • 
4. Daniel Erikson ........ 4 • 

542 » 

m. 92 CIl1. 

• 07 • 
• 25 • 
» 82 • 

m. 74 cm . 
• 17 • 
• • 

66 • 

53 a/a sek . 
56 1110 • 
57 ~/6 

59 • 

41 ~/10 sek. 
43 l/~ ~ 
44 - • 
55 1/10 • 

läf1ingen om id rottsmäsferskapet jemte täflingar 
om Idrollshornel. blef resul1alet följande: 

l. Daniel Erikson ............ .... .. 7 1 poäng. 
2. Nils Björk ......... ........ ...... 66 • 
3. \Yl. Clemens... .. ....... .......... 65 • 
4. W. Cronh olm ......... .... ..... 58 • 
5. K. Tackström ..... ..... 52 
6. O. Lllnd berg ... ........ .. ....... 46 • 

! 
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Skjutning på: terdufvor och löpande hjort vid 

Olympiska spelen i Stockholm 1912, 
På Olympiska spelens organisationskommittes sam

manträde den 20 juli beslöts, aU skjutningar på ler
dufvor och löpande hjort. skulle ingå i programmet 
för 5:le Olympiaden i Stockholm 1912. 

för utarbetandet af regler och anläggande! af banor 
för dessa skjutningar hänvände sig Olympiska spelens 
skyltekommitte i november förra året Iill Svenska jägar
förbundets Slockholmsafdclning, som på sitt ordinarie 
höslsammanlräde för detta ändamål tillsatte en kom
mille. Program för skjutningarne och kostnadsförslag 
för anläggande! af banorna illgafs tidigt i våras, men 
fö rst nu, sedan nära hälften på privat väg garanterats, 
har det nödvändiga anslaget beviljats. Kommitten 
arbetar för, all snarast tillfälle skall ku nna beredas Sve
riges jaktskyttar att börja sill träningsarbete och hop
pas, at! banorna skola vara fullt färdiga i senare hälf
ten af september. Anläggningen af banan för skjui
ning pä lerdufvor ta 'r kortare tid i anspräk, hvarför 
denna bana i senare hälften af augusti väntas kunna 
öppnas uuder förutsattning, atl kastmaskiner m. IiI. 

hunnit inkomma från England. 
Skjutbanorna förläggas till Råsunda vid Råstasjön 

omkring 8 minuters vag från spårvagnarnas l1ållplats, 
där mark för ändamålet af Råsunda Förslads Aktie
bolag kostnadsfritt upplålits. 

Program för skjutningarne kommer alt bekantgöras 
genom Svenska Jägarförbundels Tidskrifl, Ny Tidning 
för [drott, Svenska Kennelklubbens Tidskrift , Svensk 
Skyttelidskrift, f rån Skog och Sjö m. fl. lämpliga organ. 
I korthet kan nu emellertid meddelas, all skjutnillg
arne komma all omfatta såväl individuella som lag
täflingar, alt i båda fallen skall skjutas på 100 Ier
dufvor i tre omgå ngar uppkastade i olika riktningar 
från maskiner pä 15 meters afstånd från Skjutplatserna, 
och alt skjulllingarne på löpande hjort ske på 100 
meters ufstånd med enkel och dllbbelskott mol mål 
rörligt från höger och vänster, synlig! omkring 4 
seku nder på 23 meters öppen bana. 

Så snart som möjligt kommer skyttekommillen alt 
lillkännagifva när banorna öppnas och hvilka tider på 
dagen de äro tillgängliga. 

Skyttar alla! 
Bären alltid Edra skyttemärkefl till högtidsdräkt! 

De äro hederstecken! . 

Skyttemärket är ett tecken, alt Du genom {raget 

arbete gjordt dig duglig och värdig att värna ditt land 

när det hotas af ovän. Skyltemärket som hedersteckell 

verkar ef/ande bland samltällsklassema. 

• • 
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ELEKTROTEKNISK BYRÅ 

BIRGERJARLSGATAN 21, f?TOCKHOLM 

Alltn Tel. 6357 & 7610, Riks 503. Telegr. adr. Conlraclor. 

Elektriska Ljus- oc h Kraftanläggningar. 

Entreprenör för Stockholms stads elektricitetsverk. Speda1itr: 
Elektriska värmeallordningar för bostäder, badrum, Elektriska 
tvättmaskiner. Elektriska laboralorieapparater. lndir~kt belys. 
ningsanordning för skolsalar, sjukrum m. fl. 

ROYAL 

~fEtrasex' 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mallar, 

Bergman 
& Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr
Cigarretter 
rekommenderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Rikstelelnn 44 00 
Allm. telel. 20 & 120. 

• • 

• 
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Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända 1i1Iverkningar af <lila sorters svartkrllt såsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng · 
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserk.rut 
som från början ådragit sig stor uppmärksamhet i skytt::kretsar såsom ell i alla afseenden utmärkt mauserkrul. 

Major E. O. Almquist skrifver därom: 
_UndeJl~knad, som nyligen ulfört en jämfört.lscskjulning mellan . Oyllorps mauserkrut _ och .statens., rlr härmed p1 

begäran intyga, all det förra med en laddning af 2,B gram lämnade jämna och vackra träffbilder, i det medeHelei pr sko.tt pl 300 
meter .blef endast 9,8 centimeter mot 10,4 med statens, och 50 poäng uppnlddes i de flesta serier; dets ock all vapnen Icke upp· 
värmdes sl starkt af Oyttorpskrulet, samt att rengöringen efter detsamma skedde utan svJrighet. Uppsala den .'l Febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 

Gyttorps Mauserkrut erhälles i enhl'ar välsorterad krutaffär äfvensom direkt från 

Gyttorps Sprängätnnes AIUiebolag. G,..ttorp. 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
exp edition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition . Såväl nya som omladdade skoll sändas franko' 
köparens närmaste station vid parti om minst 1,000 sI. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna 11I0t nya skott, och god!göra 
högsia möjliga pris för de odugliga hylsorna. OenOI1l delta ulby!e vinna föreningarna 
den förde len, alt deras hylsan tal alltid hålles konstant. 

AH slags skylleall1l11unilion föres. 
Hylsor till omladdning to:de benäget in,sändas under vår adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. 
Vår nya ammunition med spetskula (5 kula) rekommenderas. . 
OBS.! Under mänga år leverantörer af mauserkrut till staten för dess 6,\ 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våla Normal-patroner. Dessa äro verkligen 

öh'erlägsna och hafva vu nn it lirligt erkännande och enastående efterfrågan. 

Landskrona i Jan. 1911 < 

Rkfiebolagef Svenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr.: Normal. 

Erik Ohlssons T rävaru R.-B. 
TRjivARU· VED och KOL. 
AFFÄR, ANosAo o. HVFLERI 

STOCKHOLM, fl eminggatan 4 

Ri ks Tel. 1163, 13203, Allm. Tel. 8436, 5950 

SAGVERK _ __ _ 

FJemillgg. 4, Stockholm, NorrteJge Ängslig, Norr
tiiJge, JulJgfrusunds Ängsligs Aktieboldg, Ekerö 

Välskjutande gevär 
rör såväl jagt SOI1l målskjutning 

Bästa Mauserammunition 
till 1II0derat pris. 

BROWN INGPJSTOLEH, T J-l ER· 
MOSFLAS KOR och ARMBÅGS· 
SKYDD m. 111. 

n,-6. 8KYTTEFORENIN6nRNE8 VnrENnffHR 
• Bogseringar o. Varutransporter. Bryggaregatan 9 • · .------------------------~------------------------ •• 



--
GULDMEDALJ No.,.k6pln, 1906, f6 .. utml rkl- god ·sol.,~IUlt l , senap 
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AKTmBOL, INSTALLATÖR 
~ Kontor, Verkst. o. utställning ~ 

Riks Telef. NORRLANDSG. 9 Allm. Tel. 

3120 =STOCKHOLM = 6288,4822 

Bad-, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Vä rmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafström & C.:o ~ 

Havanna N:o 2 

Nobelpristagaren i medioin 
Professor S. Ramon Cajal 

skrifver den 11 juni 1910' _ _ _ 

Vademecum ar ett munvatten, som i sig 'Orenar föl
jande fördelar: fullkomlig oskadlighet, utprägladt, kraftigt 
antisepticum, frisk smak och angenam arom, och kan be
tecknas såsom ett af de bästa preparat, som uppfunnits 
för munnens hygieniska vård och renlighållande, samtidigt 

• som det är ett kraftigt bakteriedödande medel. 

--Kungl. Hofiuuelerore -
Begör priskurant! O O 

odetS 
11. A- Bulö, 5;1~~:~: 
.P- 1 Jakobstorg. = 

HysiIfuer, 16 Gust. Ad. Torg. 

från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm.8715 STOCKH OLM 
Riks. 8775 5 Oxtorgsgatan 5 

I PIPER-HEIDSIECK I 
hcltnne loI"IOh HE I 051 [C I( ro~~h enl7a:; 

KUHKtlUAHN1C~ S\t.CWNfJ 

Walter 8almson 
Rörstrandsg. 

Stockholm. 

L 

56 
c 

~ 

~ager af alla 
sariers Om~ 
slagspapper, 
Papp, o. lIäsk~ 
papper saml 
Bindgarn. 

Begär prof .0 . 

offerl. 
Slockflclmsf. 4316 
Ri ks lJasa 43 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, tandw!me, 

innehäller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. -----------------'-------------- --Stockholm 1911. Try(:keri.ktiebol.~ Svea 

-
Sto'ckholms N:o 9. 

6:e Arg. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

September 1911. 

ANN ONSPRIS: 
Utkommer med 12 nummer 

om Aret och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar. 

Aa;ar.: STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING. 

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE: S. SVENSON. 

T.I.fon: Allm. Kh. 33\!. 

10 öre pr mm. spaHhöjd, 

(spallbredd 100 mm.) 

Mariginalannons 6 kr. 

von Bergens 
Carlshamns
punsch \I \I 

DANIEL ERIKSON 
S. A. F:s idrottsmästare 19 Il 

Del/agate i 19 /1 tfrs mäsll'TskapstäjlingaT 
i allmfin idrott. 

o. l.UNDBERG 
I :sta pristagare å 1500 m. i S. A. F:s 
mästerskapstiiflingar i allmän idroll. 

I. SUNE 
Eröfrare af skytteförbundens Riksmedalj 

vid statspristäflingen den 3 dennes 

/fe,call//le (Y{llb~ 
Whisky 

EX~ 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL 

RJKSTEL. 5289 

(ANDERS KROOK) 
8 SIBYLLEOATAN 8 

Invid Östcrmalll1storg 
ALLM. TELEFON 

245 o. 5710 

~CS 
PUNSCH 

• 
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Meddelanden från Styrelsen] 

•••••••••• • •••••••••• • •• 

Nya medl emmar : 
Ständig: 

Grosshandlaren Carl D. Danielsson, Sibyllegat. 9. 

A ktiva: 
Kontoristen Per Gustaf liolmin, Läslmakareg. 8. 
f arm. kand. Sven Verner Svensson, O:la Ku ngs

holmsbrogatan 51 . 

Klubbafton ! 
Lördagen den 4 NOllember bli/ver klubbaflon, 

hvarvid komma alt Illdelas samtliga pris färvärjvade 
i under dnf afhdllna täJ/ingar. 

Stockholms skyUeförbunds 
statspristäfling. 

(Ur Aftonbladet.) 

Söndagen den 3 september ingick med dis och rätt 
skarp blåst, så alt n~got idealväder rör skjutning var 
del ej, när Stockholms skytterörbunds stora statspris
läfling tog sin början å banorna vid Stora Skuggan. 
Det oaklad l var redan kl. 9, när täfti ngarna skulle 
börja, ett gladt och rörligt lif i och kring skyttepa
viljongen och bilar och droskor aWirn nade oafbrutel 
ett fle rtal, som förse nat sig i staden. Det talades om 
förutsättni ngar för olika fö reningars bästa män, och 
man enades om aU sv~righderna under dagen skulle 
bli mlnga och svira pi grund af den ojämna blåsten 
och dito belysningen. Della visade sig också under 
dagen, och i tredje klassens hufvudskjutning, som ju 
alltid samlar största intresset pl grund af det stora 
antalet tanande och där man annars hade godt hopp 
alt få Mverdldiga poänger, utgick första priset till hr 
A. T. Lunden, Sthlms skarp., för "endasi" 98 poäng, 
slledes tvi poäng mindre än högsta möjliga. Seg
raren trodde ej heller all han sku lle få behålla första 
platsen, men det visade sig, all "missa rna" l halHi
gu ren under dagen hö1l0 i sig och flera 50-poängs
seriers innehafvare fingo nöja sig med 8 och 9 träffar. 

PI slaget kl. 9 föl lo de första skotten. 
Förutom tredje klassens sky tiar Hiflade i hufvud

skjutningen resp. andra, första och rekrytklasserna. 

Mästerskapstäfling . 

Den skjutning so m onekligen samlade största in
tresset omkring sig var läflingen om förbundets mäs
terskap för 191 1 och dess segertecken, guldmedalj 
och diplom, och når upprop af de 25 bästa guld
skyttarna strax efter kl. 3 begynte, voro åsU.darna 
samlade sl nära skyttarna som stängslet medgaf och 
följde täflingen Illed den största spänning. Skyttarna 
skulle i denna täfling göra sitt bästa af de 40 skott, 
som skulle aflossas å följande mål: en hastig preci
sionsserie och en ti1lämpningsserie, efter hvil ka de 
15 med högsta poäng skulle fortsätta och skj uta ännu 
en hastig serie å tafla, därefter yllerliggare de 5 skar
paste skulle skjuta en sista lillä mpningsserie mot 
halmgur. 

Resultatet blef alt hr C. Björkman, Sthl ms skarpsk. 
6:e komp., hemförde segern för 185 p. och härmed 
eröfrade segert~cknet. De fyra närmaste medtäflarna 
voro: B. Larsson, Söderm. och Lil jeh. 18 t p., Gösta 
Ekander, CentralskytlefÖren. 178 p., A. Fellon, Kungs
holms sk. 168 p., och L. lagerlöf, skarp. 6, 168 p., 
hvilka erhöllo silfvermedalj i etui. Silfverjelonger er
öfrades dessutom af hrr B. Lindström, C. H. Johans
son, G. A. Jonsson, K. A. Jansson, M. Eriksson, A. 
T. Lunden, C. J. Sund, C. J. Lundin, Rob. jonsson 
och P. O. Arwidsson. Bronsjetonger erhållo de 10 
skyttar, som föllo ifr"n efter de två första serierna. 

Den direkta ledningen af skjutn ingama hade anfö r
trolls åt förbundets sekret~rare, hr Fagrell, hvil ken 
ocksl på el! synnerligen förtjänstfullt sätt uppfyllde 
de förhoppningar man si!il l1 på honom härom. Del
tagandet var lifligt - omkring 700 skytta r täflade 
och stämningen var den bästa. 

Pri sutdel ni ngen på Runan. 
En ad ress och ett minnesalbum. 

Kl. 8 på aftonen samlades med lemma r af förbun
det till ell antal af flera hundrata l på restau rant Ru
nans stora sal, där prisen skulle utdelas. Bland de 
närvarande märktes skylteförbu ndets vice ordf., öfverste 
Juhlin-Dannfe.lt. rektor Svedelius, skylteförbundets 
förre ordförande fältintendenten Tollsten, öfverstelöjt
nant ThoreII, kapten Ostberg, kapten G. Posse, v. hä
radshöfding Croneborg, jågmästart! Modig h, dr Axel 
Wahlstedt 111. fl. skytteinlresserade samt en del <:famer. 

Prisutdelningen inleddes med elt lefve för konung 
och fosterland, framförd t af ordföranden, redaklör Sohl
mall, hvarefler sjöngs "Du gal1lla, du fria". Förbu nds
ordföranden tog därefter åter till ordet och framhö ll, 
huru det gAgna året för förbundet varit ett utveck
lingens år, och alt s.1lllarbelel och kamratkänslan inom 
förbundet varit det bästa, nu som alltid förut, och alt 
skjutskickligheten gått framit, hvilket märktes bäst bl. a. 
på de goda resultat, som vid riksskyttetäfl ingen, vid 
fältskjutningarna, det danska besöket och sl vid se
naste inskjutningen till Olympiska spelen vunnits af 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL AF 

== JUVELERARE GULD, SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger J a rls gatan 16 . Allm. Tel. 15228 

• 

, 
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fö rbu ndets skyttar. Tal. visste, alt förbundet ej skulle 
slå sig i ro pi silla vunna lagrar, utan allt framgent 
arbeta p3. fö rkofran och framsteg. 

Sedan ett fyrfaldigt hurra höjts för förbundet, ut. 
delades prisen under fanfarer och applåder för förste 
pristagarna saml ibland för en och annan ungdom, 
som lyckats konlIna upp bland pristagarna. 

Efter prisu tdelningen, som förråttades af förbunds
ordföranden, uttalade han en lyckönskan till prista
garna, elt lack till den statsmyndighet, som möj lig
gjort utdelandet af prisen samt till prisnämnden för 
ett raskt arbete. 

Förbundets v. ordf., öfverste Juhlin-DannreH, tog 
därefter till ordet och framlämnade till redaktör 50hl
man elt synnerligen storartadt och vackert minnesal
bum med porträtt af förbu ndets verkställande utskott, 
dc olika fö reningarnas styrelser !11 . 111., lillsammaulagt 
ej mindre än 200 personer. Albumet, S011l torde 
vara unikt inom svenska skyttevas('ndet, är konstnär
ligt och synnerligt för1jä nstfuJ!1 utfördl [lä hofbok
bindare Hedbergs verkstad. 

I ett varm hjärtadt och väl framförd! 1.11 Inlade öf
versle J.-D. Olll den sympati, som redaktör S. för
skaffat sig inom skyttekretsar, och det resultatfulla 
arbete ha n nedlagt inom förbundet. Särskitdt var alt 
erinra om huru fä ltskjutningen under hans ordförande
skap, kommit till heder och drifvils fram till den 
höga ståndpunkt, den står på inom della förbund. 
Förbundsmed lemmarna hade också i fullaste män sen
terat della och det hade blifvit dem en kär vana att 
se honom ute ibland sig både i skog och mark och 
ule vid skjutbanorna. Som synligt bevis på förbun
dets tacksamhet mot sin ordförande hade tal. nu all 
framlämna en adress och det nämnda albumet. Adressen 
hade följande lydelse: 

"Stockholms skylteförbund har velat härigenom 
läm na eder elt synbart bevis på sina känslor af djup 
högaktning och uppriktig tacksamhet för det kraftiga 
och insi ktsfulla arbete, SOI11 af eder under längre tid 
nedlagts vid led ningen af skytleförbundets angelägen
heter, särskild! i samband med skyttefesten för Hem 
och härd 1908. 

Skytteförbundet tillåter sig därjämte gifva uttryck 
åt sin förho ppning aU ännu i många .ar få se eder i 
spetsen för hufvudstadens skytleverksamhet". 

Talet hälsades af lifliga applåder. 
Sedan ett lefve utbragts för redaktör Sohlman, be

svaradl af rungande hurrarop, tackade denne för hyll
ningen, som blifvit honom en så godt som fullstän
dig öfverraskning. Tal. belonade gåfvans betydelse 
såsom elt teåen på det goda samförståndet inom för
bundet och uttalade sin glädje öfver de känslor, 
hvarmed han mölles. 

SA. var den officiella delen af festen slut och mu
siken spelade upp till en dans före supen. Vid su
pen, som aflts under den bästa stäm ning, talade red. 
Sohlman för förbundets verkståltande utskott och de 
ledande männen därinom, samt för alla, som nedlagt 
arbete för förbundet. Tal höllos äfven för den förre. 
ordföranden major Tollsten osv. 

Efter supen vidtog en animerad sång- och dans
ardelning. 

9 7Cedde!anc!en 

(råll 

Skjulkommitlen 

fältskju tn ing. Stockholms Skytteförbund an
ordnar fältskjutning i trakten Ofver+j ärfva söndagen 
de" 24 sept. /9 /1 därvid följande beslämmelser gälla: 

I . Samling äger rum vid Haga södra grindar, hvari· 
frl n afmarsch äger rum kl. S f. m. under ledning af 
Ofversten 1Il . m. G. juhlin-Dannfelt, !iII Rbta (väg
skälet 100 III. sydost "K" i "Lilla Ursvik"). Musik 
lIIedföljer under marschen. De skyltar, som icke lIlarsch
ledes medfölja till samlingsplatsen vid Råsta, erhålla 
icke den i fähskjutningsprogrammet för år 1911 om· 
nämnda tillåggspo1l.ngen. 

2. Yngre klassens skyltar medföra l S och öfrig-a 
sky1tar 30 patroner pr man. För S. A. F.s med
lemmar finnes ammunillon ti1lgänglig i Per Langborgs 
idrotismagasin Birgerjalsgatan och hos före ningens 
in struktör sergeant B. Jonsson, K. Svea lifgardc. 

3. Vid skjutningen upptages en frivillig insats, 
för yngre klassen kr. 1. -, för iildre klassen kr. 1.50 
och för mästerskapsklassen kr. 2. - . Insa tserna utgå 
oafkortade till pris. Dessutom utdelas, oberoende 
af erlagd insats, et! visst antal pris in0111 hvarje klass, 
hvilka bekostas af förbu ndet. All prisfördelning sker 
klassvis. 

för medlemmar tillhörande S. A. F. anordnas dess
utom täfling inom föreningen till hvilken upptag~s 
en frivillig insats af kr. 1.50. 

Till i fältskjutningen deltagande bästa S. A. F:are 
utdelas, oberoende af erlagd insats, elt af S. A. F. 
uppställdt hederspris. 

4. Anmälningstiden för deltagande i skjutningen 
utgår kl. 12,30 e. m. 

Radens Varf Kyrkviken, Lidingö 
Allm. Tel. LIdingö 23S 

Kontor: Storgatan 56, Stockholm 
Riks telefon 4087, AlJm. te tefon 18834 

Motorbåtbyggeri och M ekanisk Verkstad 
Specialtlllverkning: Backslagningar, Propellrar, Fällbara tvättställ 

o. Vattenklosetter för motorbåtar o. yachter. 
Profva Zeuz. Patcntfarg för bottenstrykning af Eder båt! 

Öfverraskande resultat. 
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Skyttar inom S. A. F., som ännu ej skjutit sig anslagsberättigade för 
året, uppmanas att begagna den återstående för skjutning synnerligen 
lämpliga tiden därtill, hvilket är af vikt ej blott för skytteverksamheten 
utan äfven för föreningens ekonomi, då anslagen af allmänna mede! be
räknas efter antalet anslagsberättigade. 

Skjutning pågår hvarje söndag kl. 9 f. m. till 3 e. m . å norra skjutbanan 
vid Kaknäs. 

Ammunition, 50 patroner pr man, jämte gevär tillhandahålles gratis 
å banan. 

föreningens statspristäfling äger rum 
söndagen den 15 oktober å norra skjut
banan vid Kaknäs. 

För att halva rätt deltaga i slaispfistäjlingenjordras 
att ullder året ha/va rJ föreningens skjutbana eller UIl
der fältskjutlling af/ossat minst 50 protokollförda skolt. 
Tillfälle härtill gl!l'es söndagarna den 24 september 
samt l och 8 oktober. 

Program för statspristäflingen kommer alt 
införas i nästa n:r af Medlemsbladet. 

Vid Stockholms skytteförbunds statspristäfling 
den 3 dennes eröfrades följande pris af medlemmar 
tillhörande S. A. F. 

10:e p ris 

28:e • 
51:a • 
55:e • 
6l:a • 
62:a • 

Hufvudskjutningen. 
3:dje klassens guldskyttar: 

l. Sune, för uppnAdda 92 poäng, som där-
jämte eröfrade Riksmedaljen. 

R. Löfman för uppnådda 88 poäng. 
E. Reuterskiöld • • 82 , 
F. Eriksson • • 80 • 
E. Hellste n • 79 , 
S. Svenson • • 79 • 
3:dje klassen.s silfvermärkesskyttar : 

33:e pris E. Celion för uppnådda 72 poä ng. 

2:dra klassens skyltar: 
26:e pris C. Riigheimer för uppnädda 67 poäng. 
29:e » T. Rubin J ) 66 , 

Extra täflin-gar. 
TäfLing A: 

(3:e kL, 15 skott mot internationell lO-ringad tafla 
regI. ställningar, 300 m.) 

NYHET! Alla Sportmän. J ägare och 
Fiskare böra till sina kän
gor och stöRar använda 

SI(jUTKOMMITTEN. 

9:e pris E. Hellsten för uppn1dda 106 poäng. 
29:e , E. Öman • • 95 • 
34:e , E. Reuterskiöld • 93 • 
40:e • E. Hessler • 91 • 

(2:dra kl. , saJllma tafla och afständ , men beskjuten 
med 10 skott i liggande ställning.) 
2:a pris E. Svensson för uppnådda 7 1 poäng. 
4:e , T. Rubin • • 70 • 

Täflillg C: 
(400 m., en hastig precisionsserie och en tillämp

ningsserie mot halffi gur) 
32:a pris R. Löfman för uppnådda 73 poäng. 

jelonskjl1tning : Vid föreningens jelonskjutn in g den 
10 dennes erärrades SiJjL'eryeloner af: 
I. Lejdst röm för LLppnädda 48 poäng och 
E. Celion » • 46 , . 

MEDD ELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

S. A. F. anordnar söndagen dell l okt kl. 8 f. m. 
cykeltäfling 20,000 meter landsväg. Samling sker vid 
Kungl. Svea Ar!. Reg:tes kasern vid ingången från 
Valhallavägen. 

Föreningens oriellleringswpning till fots söndagen 
den 8 okt. , kommer närmare alt meddelas i Afton
bladet fredagen den 6 okt. 

"BoYSGouts Uattentätt" 
Gör lädret s midigt o. absolut ogenomträngligt får vatten. Ti11handahå lles i hva rje sport- o. jaktredskapsaffår 

TEKN. FABRIKEN KOSMOS, Stockhohn Tel. Br. 4723 

- " -

-
l 
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S. A. F:s fotwpning tf 10,000 meter äger rum 
onsdagen den 20 sept. kl. 6 e. m. å Östermalms 
idrottsplats. De af föreningens medlemmar, som ej 
ännu fullgjort uthållighelsprofvet för id rottsmärket 
torde om möjligt del laga i denna täfling. 

Som föreningens representanter i Enköpings AlI m. 
Idrottsförenings nationella idroltsliirlingar den 24 dennes 
komma alt deltaga: Herrar .Daniel Erikson, Nils Bj örk 
och G. Noren. 

Olympiska Spelen i Stockholm 
1912. 

(Från- Olympiska SpeleIls i Stockholm 1912 orga
nisafionskommitti har föreningen fålt motlogaJöfjande 
upprop, riktadt till Sveriges idrottsföreningar. 

Stockholm i Juli 19 l l. 

Till Sveriges Idrottsföreningar. 

Vid Olympiska Spelen i Stockholm 1912 milste Sve
riges gymnaster visa sig motsvara de förväntningar, 
världen stål1er på dem. All kraft m~ste därför nu 
nedläggas på alt vårt redan goda material blifver ut
markt, icke btott tin form ulan afven ti ll antal. Vi 
mäste rusta, så att vi utan svårighet kunna uppställa 
en trupp på 100 å 200 man, och därför uppmanas 
hvarje förening, som har upptagit gymnastik på sitt 
program, att energ iskt arbela på, at! hvarje medlem, 
som har en kraftig, väl byggd kropp, får tillfälle till 
gymnasti k. 

De föreningar, hvilka hufvudsakligen ägna sig åt 
idrott, erinras om, alt gy mnasti k ger kroppens alla 
delar öfning, och att kraftig, men rält ledd , omväx
lande gymnastik är den bästa träning för en all
round man. Sålunda kan gym nastiken aldrig skadOI 
ulan tvärtom gagna alla idroltsmän. Rätt ledd bör 
den icke verka så tröttande, alt icke träning för sär
skilda idroltsformer med fördel kan bed rifvas lika 
bra vid sidan af gym nastiken och i fullt ut lika stor 
utsträckning som eljest. 

Rrtlklar fOr ==== 
:Idrott och Spel, Bekllldnader !6r 
:ldrcllsmlln ocll turIster, BrownIng. 
plslo[er och Bmmunlllon, HIIng. 
mollor, Kultlrla l~ktor och ryruerkeri. 

Billigast och bäs t hos ... . 

Per hangborg, BIrgerjarlsgalan 5 
5 . K. 5. Kronprinsens Ho!1eoeranI6r. 

Gymnastike n påverkar icke blott de muskler, med 
hvilka fr ivilliga rörelser verkställas, utan iifven de, 
öfver hvil ka viljan icke råder; den har inilytande på 
de nerver, hvilka reglera rörelserna, men ock på de, 
hvilka sköta om andnings- och hjärlverksamheten. 
Gymnastiken räcker till för alll, för ledgångarnas 
uppmjukande, för de inre organens stärkande. Mat
smältningsorganen hållas genom gymnastik i ord
ning, andningsorganen uppöfvas, och hjärta! få r 
hvarje gång träning. Ju bättre man genom gynma
stik lyckats få ,kroppen i sin hand., desto lättare 
bör det äfven vara alt anpassa sig fö r de rörelser, 
som äro erforderliga i oli ka idrottsgrenar. Det torde 
ofta nog hända, all mången idrottsman mycket se· 
nare kommit ) i form., just emedan han försumma! 
gymnastik, och säkert är, alt mången förstk lassig 
idrottsman skulle vara än nu bättre, om han, föndom 
si n idrottsliga träning, använde gym nastik. Alla för
eningar, hvil ka harva goda idrottsmän, borde också 
hafva goda gymnaster, och säkerligen är så ock fö r
hållandet. För Olympiska Spelen behöfva vi de god a 
förmågorna, och anmodas därför alla föreni ngar att 
hjälpa till, så all bästa möjliga resultat på alla häl1 
kan ernås. 

För den skul1 an hålles, at! Ni snaras! möjligt ville 
ti ll Kommitten för Gymnastik (adress under somma
ren: Olympiska Spelen, Kommitlen för Gymnastik, 
Hamngatan 1 A, Stockholm) insända uppgift å de 
personer inom Eder före ning, hvilka nu äro så väl 
utbildade i gymnastik, all de med heder kunna del
taga i svenska gy mn astiktruppen vid Spelen 1912. 
Om anledni ng fin nes, hOI)pas vi, aU Ni under året 
kompletterar denna lista. 

Vi önska fä namn (fullständigt), ålder och ad ress 
samt hälst et! utt.11ande af vederbörande gy mnaster, 
att de äro villiga deltaga i uppvisning (täfti ng) vid 
Spelen, och att de för den skul1 ärna hålla s ig i trä
ning och ful1god form. 

I och för första uttagning sam las gymnasterna pä 
en del platser under november och december å tid 
och lokal, som kommer att i båda idrottslidningarna 
meddelas. 

Vid denna ullagning skola gymnasterna sk riftligen 
förbinda sig till fortsalt gru ndlig träning efter af 
Oymnastikkommilten utstakad plan för alt i Mars in
ställa sig å vissa platser i och för slutlig uttagning. 

De, som inställa sig till marsullagningen, skola 
medföra en förbindelse, att de fortfarande vilja ligga 
i träning, liksom ock att de äro beredda att inställa 
sig i Stockholm omkrin g den 18 juni i och för sam
öfni ng 18/ 6-5/ 7. Därför bör tjänstledighet (per
mission el. dyl.) redan då vara så förberedd, alt le
d ighet kan erh~ lIas under samöfningstiden och erfor
derlig tid under Spelen. Förbindelsen skall vara 
uppvisad för och påtecknad af föreningens ordfö
rande. 

För Olympiska Spelens Kommitte fö r Gymnastik: 

-- • 

Eina r Nerman, 
Ordförande. 

W. Carlherg, 
Sekreterare. 
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NOTISER. 

Internationella oldboystäflingar. Malmö 
allm. idrottsförening hade söndagen den 17 dennes 
inbjudit till internationella läflingar i allmän idrott 
för old boys. I läfJingarna ingingo höjdhopp och 
längdhopp, spjut- och diskuskastning, kulstötning och 
släggkastning sam t löpning på 100, 400 och 1500 
meter. I läflingarna deltaga såsom repro rör S. A. F. 
Herrar V. Clemens, Viking Cronholm och J. A. 
Lundegren. Resultatet från läflingarna komma at! 
införas i nästa n:r af Medlemsbladet. 

Juniortäflingar i allmän idrott. Stockholms 
idrottsförbunds årligen återkommande juniortäflingar 
i allmän idrott ägde rum på lördagen och söndagen 
å Östermalms idrottsplats. Täflingarna hade Tön! en 
ovanligt slor tillslutning af deltagare från distriktets 
föreningar och bland de 120 deltagarna märktes äfven 
tvenne S. A. F.·are, Herrar A. Nyström och N. Björk. 
1\1. 6 e. m. på lördagen började ~äflingarna med häcklöp
ning 110 m., JÖpni.ng 1500 m. samt försökslärJing i 
löpning 400 ffi. På söndagen då Iiiflingarna började 
kl. 9 f. III., förslggingo höj dhopll, kulstötning, löp
ning 100 m., spjutkastning, längdhopp, diskuskast
ning, stafhopp, löpning 5000 m., trestegshopp och 
löpni ng 400 rn. 

Skjutningarna för Olympiska spelen. 
A~~ra inskjutni ngen !tll Olympiska spelen tog sin 
bOrJan söndagen den 17 den nes då skjutning å 300 
tII. mot internationell ID-ringad tafla ägde rum ii 
skjutbanan vid Stora Skuggan. Skjutningen å 200 - 600 
tI1. äger rum å skjutbanan vid Kaknäs söndagen den 
I oktober. Saml ing kl. 9 .30 r. tI1. 

lnsändt. 
Till Stockholms Amatör Förening! 

Härmed beder undertecknad alt få rikta en varm 
vädjan. till Eder förenings medlemmar aU ingå som 
ledare t Stockholms Scoutkår. Då scoutrörelsen salt 
sig del höga målet före all såväl i allvar som lek, 
~väl ute som inomhus bibringa pojkarna en ökad 
ltItellektuell och fysisk utveckling, har en ledare stora 
möjligheter att med sin personlighet inverka på dem. 
Här fordras ej större fackkunskaper, här behöfs till 
en början endast ett lefvande intresse för den stora 
saken. 

Intressserade kunna erhålla ytterl igare upplysningar 
å Scoll/byrån, Jakobsgatan 23 1l, hvardagar kl. 6 - 8 
e. m. Tel. Riks 14 1 45, AlJm. 145. 

B. E. Littorin 
Kärchef. 

'Crljckerl fJ.·B. S V e; fl 
Brvggaregatan O B 

Riks 67 16 •••• 811m. 158 lO 

HJALMAR LÖ FQU I ST· 
ELEKTROTEKNISK BYRA 

BIRGEAJARLSGATAN 21, STOCKHOLM 

Alhn Tel. 6357 8: 7610, RIks 503. Telegr. adr. ConIrador. 

Elektriska Lj us- och Kraftanläggningar. 

Entreprenör rör StockhOlms Siads eleklricitets,·erk. Spe1.::ia1il ~ : 
Elektriska varmeanordningar för bostäder, badrum, Elektri~ka 
tvättmaskiner. Elektriska laboratorieapparaler. Indirekt betys. 
ningsanordning för skolsalar, sjukrum m. fl. 

ROYAL 

"fEtrasex' 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Bergman 
lY Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr. 
Cigarretter 
rekommenderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Riksleleton 44 00 
Allm. lelel. 20 & 120 

• • • 
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Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända. tillverkningar af alla sorters svartkrut såsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng
ämnes Aktiebolag' sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserkrut 
som från början ådragit sig stor uppmärksamhet i skyttekretsar såsom ett i alla afseenden utmärkt mauserkrul. 

Major E. O. Almquist skrifver därom: 
~ Undellecknad, som nyligen utfört en jiimförelseslcjulning mellan .GyHorp.s mauserkruh och .statens., flr härmed pi 

~giiT;ln intyga, au del lörra med en laddning af 2,8 gram låmnade jämna och vackra lraffbilder, i det med.o;Uelet pr skolt pi 300 
mtoler blef endast 9,8 ~ntill1eler mol 10,4 med statens, och 50 poäng lIpp"~ddes j de flesta serier; dels ock alt vapnen icke upp
värmdes s! starkt af Oytlorpskrutet, samt att rengöringen efter detsamma skedde ulan sv.lrighel. Uppsala den 5 Febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 

Qyftorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt från 

C,..Uorps Sprängämnes Aktiebolag, C,..ttorp. 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 

R.ekvirera därför från ossl 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skott sändas franko 
köparens niirmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mot nya skott, och godtgöra 
hög<;la möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom detta utbyte vinna föreningarna 
den fördelen, att deras hylsanta] alltid h;\!\es konstant. 

All slags skyt!eammunilion föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minst 1,000 st. 
Vår nya ammunition med spels kula (S kula) rekommenderas. 
085.1 Under många år leverantörer af mauserkrut till staten för dess 6,.1 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våta Normal-patroner. Dessa äro verkligen 

öfverliigsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enastående efterfr~gan. 

Landskrona i Jan. 1911. 

Hktiebolaget 8uenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr. : Normal. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 
TRÄ' VARV· VED och KOL. 
AFFÄR, ANOsAo o. IfYFLERI 

ST OCKHOLM, flem inggafan 4 

Riks TeJ. 1163, 13203. Allm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ ____ _ 

Flemingg. 4, Stockholm, NorrtelgeAngsAg,Norr
tli lge, Jung frusunds A ngsAgs AktieboldK, Ekerd 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutning. 

Bästa Mauserammunltion 
till moderat pris. 

BROWNINOPISTOLER. THER
MOSFLASKOR ooh ARMBAos
SKYDD Ill . lTI. 

H.-H. 8KYTIEFORENIN6HRNE8 UHrENHFFHR 
• Bogseringar o . Varutransporter. Br)'"ggaregatan C) • • • • • 
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QULDMEDALJ NQ"'k~plng 1906, röc u!ml rkt god 0010, f Uih , ~n. p 
och Iber sam! dsorn uppmuntra n 1111 f,amgin ,orlk t.non med ullandet. 

Wlnborgs Attfksprlt pi Haskor i r den yppersta rör bol"de, so m! 
1111 InliUning" och rlr el r~rvh'u med den hi lsora,liK" kon""ntrerlde ke, 
ml.k. At!iksyn n (tFisyraj. Finnes I h a rj. dl.ort.rad spe«rl' och viktn' 
11I •• IIi •. 

A,aB. Th. Winborg ep. C,o, StocKholtD. 
Kunglig Hon.\' ... nt~r. 

AKTIEBOL, INSTALLATÖR 
~ Kontor, Verkst. o. utställning ~ 

Riks Telef. NORRLANDSG. 9 AlJm. Tel. 

3120 = STOCK HOLM = 6288,4822 

Bad~, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Värmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos . 

10 Storgatan 10 

( ) 
Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafström 8t C:o ""'tSJ 

Havanna N:o 2 

Aktiebolaget fritiof Jonsson 
29 Birger Jarlsgatan 29 

Riks Tel. 2746. Allm. Tel. 493. 

Inramning af tanor samt 
-_====~ omförgyllningar utföras vä l. 

Speglar, fOlograftramar, tanor, spegelglas, 
fönsterglas, råglas m. m. försä ljes. 

• Allt lilll billiga priser. 

Kungl. Hofjuvelerore • 
Begär priskurant! 0 11 

detS 
11},..11 Juvel, 
~. Bula, 5ilfver, 

l Jakobstorg. = 
Hysilfver, Regeringsg, 19-21 

e Lag ~::~ Klicheer 
från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

I PIPER·HEIDSIECK I 
AAdtn~ M.'IIQ~ H[ l OS l EC K rcnUe en 1185 

KUNKtlMANN, C~ SlltWCWS 

Walter Xalmson 
Rörstrandsg. 

. Stockholm. 

.. 

D 

56 ~ 

lIager af aUa 
sorters Om. 
slagspapper, 
Papp, o. lIäsk. 
papper sam! 
Bindgarn. 

Begar prof Q • 

offert. 
Sfcckflolmsl. ~316 
Riks 1Ioso ~3 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygcnol - munvatten, tandpulver, iandcn!me, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. • .. -----------------------------'---------------------------- .. 

Stockholm 1011. Trvckeria\ctlebola(d Svea 

Stockholms N:o 10. 
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Meddelanden från Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 
Nya medlemmar: 

Aktiva: 
Kontorschefen Axel Ferdinand forsberg, Birgerjarls· 

gatan 29. 
Banktjänstemannen Axel Holm, Skand. Kredit. A. B. 
Byggnadsingenjören Carl Axel Ki ndvall, St. Nygatan 45. 
Kontorsbiträdet fridolf Nilsson, Teknologgatan 9. 
Kontoristen Gustaf Adolf Rahm, Sibyllegatan 6. 
Banktjänstemannen Nils Richert, Skand. Kredit. A. B. 
fil. studeranden Gustav Sandahl, Torstensonsgatall 12. 
Maskinmäsiaren Gustaf fredrik Söderström, Norsborg. 
Studeranden Sigurd A. Thorling, Skepparegatan 14. 

Passi,,: 
Banktjänstemannen Jöns Christensson, Skand. Kredit. 

A. B. 

En nytt vandringspris skänkt till Stockholms 
Amatör Förening, 

Stockholms Amatör Förening har såsom gårva af 
Bankir O. A. Kyhlberger fått mottaga en större silf
verpokal i etui, alt af föreningen uppsättas som vand
ringspris i femkamp för medlemmar inom föreningen, 

Första täflingen om detsamma, anordnas sömlagen 
den 29 Okt. kl. 10 f. m. å Östermalms idr01tsplats. 

Vandringspriset skall för aU blifva ständig egendom 
eröfras trenne gånger af en och samma person, oaf
sed! om i följd eller ej, och sker täflingen en!. utslag
ningsme!oden hvarvid i stället för brottning, som är 
borttaget, insatts löpning 1,500 meter. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Stockholms Amatör Föreni ng anordnar under oktober 
månad följande läflingar för sina medle.mmar: 
Söndagen den 8 okt. Orienteringslöpning till fots. 

Samling sker vid Saltsjöbanans station i Stadsgär
den, kl. 8,45 f. m. 

Onsdagen den 18 okt., kl: 5,30 e. m. Fotlöpning 
10,000 meter å Östermalms idrotlsplats. 

Lördagen den 28 okt. Nattlig orienteringslöpni ng till 
fots. Samling vid Östra stalion kl. 7 e. m. 

Söndagen den 29 okt. kIlO f. nI. Täfling i femkamp 
om det. af Bankir O. A. Kyhlberger skänkta vand
ringspriset. 
De af S. A. F:s medlemmar, som ännu ej aflagt 

sina prof för idrottsmärket, torde infinna sig vid de 
få täflingar som ännu äro kvar å sommarprogranllnet, 
dessutom uppmanas alla aktiva idrottsmän alt så man
grann! som möjligt deltaga i läfJingen om S. A . • F:s 
femkampspokal. 

• • 
* 

Stockholms Amatör förenings cykeltäfling den l 
Oktober å 20 km. resulterade i all herr C. D. Hag
ström segrade på en tid af 46 m. 28 sek., följd af C. 
Riigheimer på 46 111. 55 sek. och O. Malmqvist på 
48 m. 32 sek. 

Old Boys-tättingarna i Malmö. 
Från Malmö Allmänna Idrottsförening hade in

konllnit inbjudan till idrottstäflingar för "old boys", 
söndagen den J 7 augusti. Att representera S. A. F. 
ditreste den segervana trion J. A. Lundegren, V. Cron
holm och W. Clemens. 

Täflingen började med löpning 100 meter. Cron
holm kom bäst iväg i starten tätt följd af Eriksson, 
Malmö, fjorårets obesegrade old boy-löpare; efter 50 
meter gick Clemens förbi dem båda och låg före 
ända till sista metern, då den ytterst gropiga marken 
förorsakade honom en fotvrickning, som omöjlig
gjorde hans vidare deltagande i tärlingarna. Eriksson 
pressade sig därvid fram och skar mållinien sam
tidigt med Clemens. Domaren dömde Eriksson l:a man, 
tid 123/ 5 sek. N:o 3 blef Wiking Cronholm. Krakau 
från Hessleholm och Stamsö, Malmö, blefvo resp. 4:e 
och 5:e. 

Därefter följde KIl/slötning. Cronholm, som nu 
tycktes vara i fin (onn, bier n:r l med 17,81 och 
öfverraskade med att slå vår rekord man i denna gren, 
Lundegren, som bIer tvåa med 17,69. N:r 3 Ljung
berg, Ystad, en för sina år (47 ) ovanligt spänstig 
yngling, som med goda resu!tat deltog i såväl höjd
som längdhopp. 

I höjdhopp log Cronhollll 2 :a pris med 1,16. 
Stamsö, Malmö, segrade med 1,19. 

Diskuskastniflgen blef en ny seger för Cronholm, 
51,H. Lundegrens längsta kast gingo utom kast vi n
keln, eljest hade han häri blifvit etta. Han fick nu 
nöja sig med 3:e pris, 5 1,11. Ljungberg tvåa med 
51,38. 

Löpningen 400 meter motsågs !!led stort intresse. 
Det gällde nu om Cronholm på denna sin speciella 
distans skulle kunna vinna. Äfeldt fran Ystad tog 

vea vens n S S O NYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL Af 

== JUVELERARE GULD, SILFVER o. N YSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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genast ledningen och behöll den halfva loppet, hvar
efter Cronholm med stark fart gick förbi, men trots 
en fin spurt passerades af Eriksson, som segrade 
knappt. Tid. 58 4/6 sek. 

Spjulkastning vanns af Cronholm, 60,71 meter; 
Lundegren tvåa med 57,9~ . 

Liingdltoppet blef Cronholms fjärde seger, 5,4 3 m. 
( släggkastnillg togs 2:a pris af Lundegren, 23 m. 

N:o J blef Ljun gberg, Ystad, med 24,H. Lundegren, 
som ej tränat i denna gren, har stora förutsällning~r 
att med räll teknik komma tängt. Dagen före täf
lingen gjorde Clemens kast på 35 ~ 40 meter. 

Sist kom löpning 1,500 meter; n:r l Eriksson, 
Malmö, 5 min. 14 ~/6 ; n:r 2 Cronholm, n:r 3 Åfeldl. 
Då Clet11ens ej kunde deHaga bIer della en tält seger 
för Eriksson . 

Priserna beslodo af medaljer sam! fyra poängpris 
(bägare) för resp. kast, hopp, löpning och , alJround , . 

Priset i löpning togs af Eriksson, de äfriga tre af 
Viki ng Cronholtll, som alHså ånyo häfdade sin plats 
som Sveriges bästa oldboy-idrottsman. Han återreser 
i dagarna till Marseille. 

-~-

Enköpings Allm. Idrottsförenings 
täflingar den 24 sept. 

s. A. t: em/rar 3 andra, I tredje och. l ffiirde pris . 

Som Stockholms Amatör Förenings representanter 
till ofvannämnda förenings nationella idrottsläflingar 
söndagen den 24 sept., hade utsetts' herrar Daniel 
Erikson, Nils Björk och Oösta Noren, hvilka nu skulle 
ut och slå et! slag för sin förening. 

Täflingarna började vid tiotiden på söndagsmor
gonen, med försök i löpning ! 00 meter, samt en del 
slulläflingar i kast med sämsta hand, 100 meter afgjor
des i tvenne heat och ett mellanheal. Här hade S. 
A. F. två representanter, och lyckades del Daniel Erik· 
son att vinna sitt heat med 11 1/ 5 sek. c:a 7 me!. före 
2:dra man. l 2.dra heatet blef Björk 3:dje, och i 
mellanheatet också 3:dje man, I slutloppe! som skulle 
löpas på middagen hade S. A. F. alltså en ma n med, 
emedan segrarna i resp. heat jämte ellan och tvåan i 
mel1an heate! ägde räll deltaga. 

I sluttärJingarna i kast deltog herr Noren och lyc
kades det honom att i diskuskastningen blifva 2:dra 
man och i kulstötning 3:dje man. 

Slulläfl ingarna toga sin början kl. 2 e. m. med löp
ning 100 meter, där Daniel Erikson lyckades placera 
sig som tvåa med en tid af 12 sek., trots en förse nad 
slart. I kasttaflingarna, som därefter vidlogo blef herr 
Noren 2:dra man i diskuskastningen med el! resultat 
af 6 1 m. 76 cm. och därmed sättande nytt S. A. F
rekord, det gamla 53 m. 55 cm. och i kulstötningen 
3:dje man med ell sammanlagt resultat af 18 m. 65 cm. 

l hopptäflingarna deltogo Nils Björk och D. Erik
son, och lyckades det den förre all i längdhopp lägga 
beslag på 2:dra plats med ell hopp på 595 cm., och 
i trestegshopp 4:de med 12 m. 25 cm. 

I läflingarna deltogo representanter från förutolll 
Stockholm, ärven från Falun, Upsala, Västerås, Eskils
tuna m. fl. orter. De vunna resultaten ingifva för
hoppning att Stockhohns Amatör Förening till ett 
kommande år skall gå ännu ett stycke framåt på 
idrottens område. 

Sprinter. 

Bestämmelser för Stockholms Amatör Förenings 
Femkampspokal, skänkt år 1911 af Bankir 

G, A, Kyhlberger, 
§ l. 

Priset, en slörre silfverpokal i etui, skänkt år 191 I 
af Bankir O. A. Kyhlberger skall bära nammet , Stock
holms Amatör förenings femkampspokal,. 

§ 2. 
Täflingen om detsamma skall hvarje är anordnas 

af den för året inom Stockholms Amatör förening 
valda kommilten för allm. idrott, som äger bestämma 
tid och plats när täflingen skall äga rum. 

§ 3. 
Juniorer äro uteslutna från lärlingen om delta pris. 

§ 4. 
Täflingen om vandringspriset försiggår enligt utslag

ningsmetoden, och äro härför följande bestämmelser 
gällande: 

Samtliga deltagare göra ett lä ngd hopp på 41/~ meter. 
Tre försök få göras. De, S0111 utfördt hoppet regel
mässigt, deltaga i spjutkastning. Tre försök med 
bästa hand. De fem bästa spjutkastarna löpa en 
grekisk stadion (190 meter) 0111 möj ligt på rak bana. 

De tre bästa löparna kasta discus. Tre försök med 
bästa hand. De två bästa diskuskastarna löpa 1500 
meter. Den som vinner den na täfl ing segrar i fem
kam pen. 

§ 5. 

P riset, skall för alt blifva ständig egendom, hafva 
eröfrats af samma person 3 gänger, oafsedt om i 
följd eller <,j. 

§ 6. 
Möjligen uppkommande tvister afgöras iförsla 

hand af den vid läflingen tjänstgörande af idrotts
kommitten utsedd prisdomare. Mot dennes beslut 
kan vädjas til1 S. A. F:s styrelse, som i så fal1 äger 
alt fälla slutlig dom. 

Stockholm den 21 September 1911-
O. A. Kyhlberger. 
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gJ?eddelal2clel2 

Skjutkommitten 

f ö reningens sta ts pris täfling äger rum 
söndagen den 15 oktober å norra skjut
banan v id Kaknäs. 

För att !ta/va rält deltaga i statspristäflingen fordras 
att Illlder året ha/I'a d föreningens skjuthana eller IW· 
der fältskjutning aj/ossa! minst 50 protokolifördn skolt. 

Program för läflingen t terfinnes å annat ställe af 
della nummer. 

Fältskjutninge n de n 24 september. Vid 
den af S. A. F., i samband med Stockholms skytte
förbunds fältskjutning den 24 sist!. september, anordnade 
insatsläflingen fick prislistan följande utseende: 

I:a pris C. Reuterskiöld 26 Ir. 
2:a .. I. Lejdslröm 2 1 
3:e L. Lagerlöf 21 .. 
4:e ~ Gid. Ericsson 20 
5:e R. Löfm8n 19 , 

S. A. f:s hederspris till bäsla S. A. F:are tillföll 
kand. E. Boström för uppnådda 21 tr. 

Extra prisskjutning 
till rekryteringens främjande. 

Från verkst. utskottet inolll Stockholms SkytteJörbulId 
har föreningen fil/stlillts följande meddelande. 

Stockholms SkyHeförbund anordnar söndagen den 
3 december prisskjutning för de skyl!ar, som under 
oktober och november mll.nader tillfört sina föreni ngar 
minst 3 nya medlemmar, hvilka före den I december 
skjutit sig anslagsberättigade. 

f ör Itvarje allskaffad medlem får skytt vid täWngen 
tillgodoräkna sig en viss tilläggspoäng. 

Till pris i täflingen anslås af Förbundets medel 
intill 200 /vanor, beroende på antalet deltagare, hvilka 
medel fö rdelas klassvis på sätt, verkställande utskottet 
bestämmer. 

Uppgift å de skyttar, som gjort sig berättigade all 
deltaga i täflingen insändes före november månads 
utgang geno m vederbörande skytteförening till För
bundet. Å uppgiften skall jämväl angifvas huru många 
nya medlemmar skvlten anskaffa\. 

Stockholin den 3 oktober 1911. 
HARALD SQHLMAN. 

Ordförande. 
folke fag rel!. 

Stockholms Skytteförbunds fält
skjutning den 24 sept. 1911. 

En ettrig signal i telefonen! - ) f-Iallå ! ~ - .Ä 
då Boan ? » - .jaha, hva ii. dä om? - , Godda, 
dä ä skjulchefen j snälla Boan, i jösse namn , skrif någe 

om sista fältskjutningen, jag ska' ha't i morron, för 
då ska' jag lämna aHa manuskriptena, och så får du 
allt skicka mej ett par fotografier från fältskjutningen 
ocksJ, för det ska' jag ha', ajö , . - »Ajö ». -

jojo, han har mycke! att göra, han, skjulchefen och 
redaktören och ansv;Jrige utgifvaren. Och alltid br~dt
om! S~ man får väl hjälpa'n, stackarn. 

Stockholms Skytteförb!tnds fältskjutningar hafva för 
hvarje år bEfvit allt mer populära bland Stockholms
skyttarn a, hvilket bl. a. synes af det allt lifligare del
tagandet i dessa viktiga öfningar. I den senaste fält
skjutningen deltogo sälunda öfver 500 skyttar och det 
mötte från ledningens sida inga svårigheter all på c:a 
5 timmar expediera aUa dessa. 

Enligt programmet skull~ denna fältskjutning inle
das med en fä!tmarsch, och för alt locka så mänga 
skyttar som möjligt att deltaga i marschen, var den 
bestämmelsen utfärdad alt hvar o~h en som deltagit 
i marschen från stali till mäl skulle få sitt resultat i 
fältskjutningen ökadt med en poäng. - Samlingen 
skedde vid Haga södra grindar, och när ledaren af 
marschen, örverste Juhlin·Dannfelt lät skyttarna ställa 
upp och öfverräknade sitt folk, befanns det all anta
let uppgick till c:a 500 man. Till skyttarna sällade 
sig en trupp boy-scouts, för hvilka en täfling i salongs
gevärsskjutning var anordnad vid framkomsten 1111 
målet. 

Med en afdelning af Svea Ingenjörkårs musikkår i 
teten salte sig skyllebataljonen i marsch strax efter kl. 
8 r. m. genom Hagaparken. förbi I-Iagalund och järfva, 
och efter c:a en och en kvarts timmes marsch ankom 
truppen !iII Damtorp, utgangspunkten för dagens fält
skjutning. Omedelbart eiter framkomsten hälls korum 
af d:r Brandel, hvarefter skytleförbundets ordförande, 
redaktör Sohlman, utbringade ett fyrfaldigt lefve för 
fosterlande!. (Det hördes vid detta tillfälle att Stock
holmarna kunna mycket bättre hurra än sjunga psal
mer). 

Under ledning af sergeant Ternbom togo nu dagens 
skjutningar si n början. Dessa voro förlagda till den 
för fältskjutningar snar! klassisk vordna dalgangen 
väster om Damtorp. Som förutsätt n ing för dagens 
äfning an togs aH en fientlig styrka bdann sig vid 
Råsta, 1,600 meter sydväst från Damtorp, och det gällde 
nu fö r skyttarna, hvilka tänktes utgöra en landstorms
afdeln ing, alt hindra fiendens patruller all öfverskrida 
den dalg~ng som sträcker sig fran 9amtorp åt Kym
!inge till. för alt lösa den na uppgift utsändes egna 
stridspalruller om tio man. Patrullerna utgingo med 
1'11 tidsmel1anrum af 6 minuter, och snar! knallade 
skolten litet här och IlVar i backarna. 

Målen voro fem och utgjordes af: 
J. 1/8-figurer på 225 meter. 
2. 1/~ ~ 230 ~ 
3. 111 430 
4. Ryttare 485 » 
5. l / !_figurer ;o 329 » 

Figurerna fingo beskjutas under en tid af 1- 3 
minuter och högst 6 skoll fingo afgifvas mot hvarje mål. 

Som vädret var mycket god!, gjorde man sig beredd 
på många vackra resultat, men dessa för hoppningar 
kommo delvis på skam, i det endast elt fåtal skyttar 

"' 
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uppn~dde 20 träffar eller därÖfver. Glädjande alt 
omtala blef en amatör, löjtnant C. Reuterskiöld, dagens 
bästa man, och i grupptMlingen mellan skytteföre
ningarna segrade för första g~ngen i år S. A. F. 

För öfrigt är ingenting särskild! att säga om denna 
fältskjutnin g, hvarför jag endast har aH meddela nägra 
resultat som intressera S. A. f:s medlemmar. 

Pristagande amatörer: 
Yngre klassen; 

12 pris E. Svensson 
14 ,. 1- Brandel .... ..... . 
20 C. Rilgheimer .. 
21 :t O. Friman ........ 

I priS 

15 • 
19 • 

Äldre klassen: 
C Reuterskiöld ... ... ..... ..... . 
R. Löfman ........ ... _... .. .. ........ .. . 
S. Svenson .. . .. 

Mäslerskapsklassen: 

9 Ir. 
8 , 
6 , 
6 , 

26 tr. 
17 • 
16 , 

6 pris E. Boström .. ... ... _ ......... .. .. . 2 1 tr. 
12 » Gid. Ericsson .. .. .. ... .. .. . 20 » 
13 » F. fagrel!.. ............ 20 , 

Qruppskjlltllingen om förbundets vandringspris: 
l. S. A. f.. .. .. .. ... .. ....... ... 93 tr. 
2. Svea ati.-reg. skf. ...... . ... ... .... ........ 90 » 

3. Stockholms friv. skarpskf. 89 
4. Söderm. och Liljehohnens skf. S3 » 
5. Kungsholms skg. 8 l » 

6. Göta lifgardes und.-off. skf. 78 » 

7. Stockholms Central skf. 74 • 
8. Lifgardets till häst skf. .... .. .... ....... . _ 73 ) 
9. Skolungdomens skf.. ... 70 • 

10. Katarina skf. .. ... ........ .. .. ... ... . ..... .... 69 , 
Il. Östermalms skf. 62 » 
12. Svea ing. kårs skf. .. . 56 » 
J 3. Svea mg. und.-off. skf. ... ............ 22 » 
Resultatet af de hittiLls MUlla 5 töflingama är följande: 

I. Söderm. och Liljeholl11ens skf., 111. platssiffra 8 
2. Stockholms friv. skarpskf. ....... _. 18 
3. Svea arl.-reg. skf. ...... ............ 21 
4. Kungsholms skg. » 25 
5. Stockholms Central skf. 28 
6. S. A. F. 30 
7. Östermalms skf. ......... » 35 
8. Skolungdomens skf. ... .... .. .... 38 
9. LHgardets till häst skf. * 41 

lO. Katarina skf.. .. . .. ....... 45 
11. Göta lifgardes und.-off. skf. .... . 46 
12. S\'ea » » , » 60 
13. Svea ing. kårs skf. » 60 

Boa. 

Elrtiklar för ==== 
Sdrott cell Spel, Beldlldnoder Rlr 
:IdrottsmlIn oell 'Curtsler, Browning. 
pisloter oell flmmuntllon, Hling. 
mollor, Ku!Mo I~ktor ocl! 'i~roerkeri. 

Bi lligast och bast hos .... 

Per lIangborg, Birgerjarlsgatan 5 
6. K. 6. KronprilIsens Hoiteve ront~r. 

Program 
vid 

S. A. f :s täfl ingsskj utning o m s tatens 
och enskilda pris 

söndagen den 15 o ktober 1911 . 

S tatsprisskj ut ning . 

Jämlikt det frivilliga skylleväsendets program för år 
1911 kOllnna skjutningarna att omfalta 4 tiiflingar. 

Täfling l. Rekryfklassen medelst en vanlig preci
sionsserie pä 100 meters afståndi 

Täfling 11. l:a klassen medelst en vanlig och en 
hastig pricisionsseriei båda serierna på 200 meters 
afståndi 

TäfJing III. 2:a klassen medelst en vanlig preci
sionsserie och en lillåmpningsserie mot halffigur; 
båda serierna på 300 meters afstånd; samt 

Täfli ng IV. 3:e klassen medelst en hastig pteci
sionsserie och en tillämpningsserie mot halffigllJ'; 
båda serierna på 300 meters afstånd. 

Till skjutning af vanlig precisionsserie 11 100 m. 
ansläs den hd, som för hvarje skytt särskildt ans~s 
behöflig. 

Till skjutning af de fyra skoiten i liggande och 
knästående ställning i vanlig precisionsserie ansllts för 
2:a klassens skyttar för hvardera ställningen en tid af 
högst 3 minuter, för l:a klassens skyttar 4 minuter, 
och för de två skolten i stående ställning fOr 2:a 
klassens skyltar högst 2 minuter, för I:a klassen 3 
minuter. 

Ti11 skjutning af hastig precisionsserie å 200 m. 
anslås högst 5 minuter samt af hastig precisionsserie 
å 300 m. och lillämpningsserie för hvardera serien 
högst 3 minuter. 

TräHarnas läge utvisas endast i den första serien. 
Två profskott få afgifvas, och markeras dessa hvar 

för sig; tid för hvarje skolt l minut. 
Till 2:a klassens skyttar utdelas silfvermedalj för 

nppnådda SO poäng och bronsmedalj för 70 poäng. 
Till 3:e klassens skyttar utdelas silfvermedalj för 

uppnådda 82 poäng och bronsmedalj för 75 poäng. 

Extra. täflingsskju tningar . 

Täflillg A. 
För l:a klasseus skyttar: 10 skott under 3 minuter, 

laddning och skjutställnings intagande inberäknadt, 
mot I / ~ figur på 200 m. afstAnd. Valfri reglemen
terad skjutstäl1ning. Insats l kr. SO öre. 

Täfling B. 
För 2:a och 3:e klassens skyttar med prisfördel

ning klassvis: Mål I/~ och I/~ figur å 300 meters 
afs!3nd. Målet visar sig 20 sekunder tvenne gånger 
med 20 sek. mellanrum, hvarvid det beskjutes med 
högst 6 skall hvarje gång. Valfri reglementerad skjut
ställning, som fär intagas innan målet visar sig. Träff 
å bägge figurerna fordras för alt erhålla pris. Högsta 
an!at~t träffar å l/S figurer har vid lika träffantal före
träde. Insats l kr. 50 öre. 

-
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TäJling C. 

För alla skyttar: 5 skolt i reglementerade skjut
ställningar, mot lO-ringad internationell tafJa pa 300 
meters arstånd. Skjuttid; resp. 3, 4 och 5 min. för 
de olika ställningarna. Insats 2 kr. Täflingen får 
fullgöras först efter fullbordad hufvudskjutning. 

Täjling D. 

För alla skyltar: 10 skolt mol S-ringad skoltafia 
på 400 meters afstånd. Maximitid 5 minuter. Valfri 
reglementerad skjutställning. Insats 2 kr. 

Mästerskapsskjutning. 

De 12 skyttar af 3:e klassen, som i statsprisskjut
ningen uppnått högsta poängtalen, täfla hvardera med 
en vanlig precisionsserie å 300 m. 

De 6 skyttar, hvilka i denna serie uppnått högsta 
poängtalet täfla ånyo med en tillämpningsserie mot 
l/,_figur, å 300 m. afstånd hvarefter tiJl mästerskaps
skjutningens sista omgång uttages de 3 skyttar, hvilka 
erhållit sammanlagda bästa resultat i de båda första 
omgångarna, och täfla desamma medelst en hastig 
precisionsserie å 300 m. 

Den skylt, som sålunda i aHa tre serierna samman
lagda uppnått högsta poängantalet, förkla ras ~ör före
ningens mästerskytt för årel 

TiIt i mäslerskapsskjulningen deltagande utgår medalj: 

i silJver till de 3 skyltar, hvilka deltaga i mäster
skapsskjutningens sista omgång. 

i br()ns till de 3 skyttar, hvilka endas! deltaga i 
täflingcns andra omgäng. 

Å mästerskyttens medalj ingraveras , Mästerskytt 
191 ! ' , å öfriga ingraveras , Mästerskapstäfl ing 1911 ». 

Allmänna regler och meddelanden. 

1. Täflingarna, som äga rum å norra banan vid 
Kaknäs, taga sin början kl. 9 f. m. och utgår an
mälningstiden för samtliga kl. 11 f. 111 . 

2. Berättigade att täfla om stalspris äro endast de 
skyttar, som under året lossat minst 50 protokoll
rörda skarpa skolt ärven vid fältskjutning och icke 
inom annan skytteförening täilat om sIatspris. Skyltar, 
som ej äro berättigade deltaga i taflingen 0111 statspris, 
äga icke dess mindre rätt at! deltaga i skjutn ingen för 
erhållandet af medalj . 

3. Hvarje deltagare i läflingen skall erlägga en 
anmälningsafgift af 50 öre som bidrag till bestridande 
af allmänna omkostnader oclLerhåller därvid ett num
rerad! kort, hvarp1l antecknas skyttens namn. 

4. Vid allmälan till skjutning, hvilken sker på an
visade platser, skall anmälningskortet uppvisas. 

5. Två profskott få skjutas i hufvudskjutningen, 
400 m. skjutningen (täfling D) och i försia serien i 
mästerskapstäflingen , och då endast omedelbart före 
första seriens början och på skyttens egen lafla. 

6. Inga skjntningar få förnyas. 
7. Skjutningarna skola utföras i reglemen:erade 

skjutställningar, och få konstgjorda gevärstöd ej an~ 
vandas, ej heller må skytt begagna sig af andra hjälp
medel, som kunna tjäna till stöd för geväret, såsom 
t. ex. kolfvens ansättande under rocken o. d. 

----~~~~~~~ 

8. Vid lika poängania! i de extra läflingarna, 
och d" särskiljande icke kan ske med ledning af årels 
skjutprogram, särskiljes genom loltning. 

9. ! extra skjutningarna utgå insatserna oafkorlade 
till pris. Såsom allmän regel gäller härvid ati prisens 
antal bestämmes sålunda, aH desamma erhåll a ell 
medelvärde af ung. 5 kronor. 

10. Den, som icke släller sig ledarens föreskrifter 
eller utfärdade bestämmelser till efterrättelse uteslutes 
från lärlingarna. 

Il . All protokollföring sker vid vallen och visas 
för skylten blott profskoltens värde och läge, utom 
för läfling e, i hvilken läfling protokollföringen sker 
å skjutstation efter hvarje ställning. 

12. Efter afslutad serie skall ovillkorligen iakttagas, 
att patroner icke lämnas kvar i magasinet eller patron~ 
läget. 

13. Prisutdelningen för samlliga skjutningar äger 
rum vd af föreningen anordnad klubbafton å före~ 
ningslokalen lördagen den 4 nästkommande november. 

14. Ledare för täflingarna är skjutchefen 

.. 
AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Bergman 
8< Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr
Cigarretter 
rekommenderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska MagaSinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Riksieielon 44 00 
Allm, lelel, 20 & 120 

•• • • • • 
Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända tillverkningar af aHa sorters svartkrut säsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktkl ubbkrut, jaktkrut n:o I och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng. 
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserlirut 
som från början ådragit sig stor uppmärksamhet i skytiekretsar såsom ett i alla afseenden utmärkt mauserkrut. 

Major E. O. Almqqisl skrifver därom: 
.Undeltednad, som uyligen utfört en jämförelscskjutning mellan .Oyltorps mauserkruh ocb .statens>, fär bärmed pi 

~gäran intyga, all del för.ra med en laddning af 2,8 gram lämnade jämna och vackra träffbilder, i del medelrelet pr skoll p1 300 
meter bld endast 9,8 centimeter mot tO,4 med statens, och 50 poäng uppnäddes i de flesta serier; dels ock att vapnen id:.e upp_ 
värmdes så starkt af Gyllorpskrutet, samt att rengöringen efler detsamma skedde utan s\'3rigbet. Uppsala den 5 febr. 1908. 

Otto Almquist, Major .• 
Gyttorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krulaffär äfvensorn direkt från 

C,..ttorps Sprängämnes Aktiebolag. C,..ttorp . 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

AlHid nyladdad ammunition . Slval nya som omladdade skolt sändas franko 
köparens niirmaste station vid parti om mi nst 1,000 st. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna rnot nya skOII, och godtgöra 
llög,>la möjliga pris för de odugliga hylsorna. OerlOm delta utbyte vinna föreningarna 
den fördelen, att deras hylsantal alltid hälles konstant. 

All sl<lgs skyth::al :;ll1unitioll fOres. 
rlylsor ti!! omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, och 

bela la vi frakten vid pm'li om minst 1,000 sI. 
Vär nya ammunition med spetskula (S kula) rekommenderas. 
OBS.! Under mänga år leverantörer af mauserkrut till staten för des,> 6, 3 

mm. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våla Normal-patroner. 

öfverlagsna och hafva vunnit lifligt erkännande och enastående 

Landskrona i Jan. 1911 . 

Dessa äro 
efterfråga n. 

\'erkligen 

Hktiebolaget Xuenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr.: Normal. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. I 
TRÄ'VARU- VED och /(OL
AFFÄR, ANosAo o. ffYFLERI 

STOCKHO LM, FJeminggatan 4 

RIks Te1. 1163, 13203, AlIm. Tel. 84 36, 5950 
SAGVERK _ __ _ 

Flemingg. 4, Stockholm, Narrie/ge ÄngsAg,Norr
tlilge, jungfrusunds Ängsligs Aktiebo/dg, Ekerö 

• Bogseringar o. Varutransporter. 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutning. 

Bästa Mauserammunition 
till lIloderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
MOS FLASKOR och ARM BAos
SKYDD m. m. 

H.-8, SKYTTEFORfNIN6HRNfS UHrfNHFFHR 
Br)'ggaregatan 9 

• .----------------______ ~L-____________________ __ • •• 
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QULDMEDALJ NOI'Tk6plng 1{J(J6, /6r utmirkt ~od SO!I, i ulka, "".Ip 
ocb s iser , .mt . h om uppmuntran ,iII fr l rn&ing.rlk ti nAn med utlandet. 

Wlnborgs A ttl ksprlt pi fliskor fr den yp~rst. fil, bordet • • mt 
1m Inli ggnlngar o<h rb el fi'irviJc lu m~ den hil.or.rUga konc.nt"'Tld~ ke
mista Atllhyron ( tri.yra). Flnnu I hVl rle vil..,r~rad spe.erl- <><h v,ktu-

11Iedfir. C S. kh' A .-B. Th. Winbo r g al. tO. oC: O Dl. 
Kun,lig Hotl.,·.rt.ntlir. 

AKTIE BOL. INSTALLATÖR 

Riks Tclef. 
3120 

Kontor, Verkst. Q. utställning 

NOR RLANDSG. g 
=STOCK HOLM= 

Allm. Tel. 
6288, 4822 

Bad·, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Värmeledn ingsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

r 
Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafströ m & C:o "'"!:SJ 

Havanna N:o 2 

nobelpristagaren i mediGin 
Professor S. Raman Cajal 

skrifver den Il juni 19101 _ _ _ 

Vademecum är ett munvatten, som i sig förenar f?J
jande fördelar: fullkomlig oskadlighet, utprägladt, kraft1gt 
antisepticum, frisk smak och angenäm arom, och kan b,e
tecknas såsom ett af de bästa preparat, som uppfunnlls 
för munnens hygieniska vArd och renlighållande, samtidigt 

• som det är ett kraftigt bakteriedödande medel. 

• • 

•• 
Kungl. Hofiuvelerare 
B egär pris k ura nt! 0 11 

11 el erS 
11. A- Bula. 5;1~~:~: 
J~ 1 Jakobstorg. = 

Hysilfver. Regeringsg. 19-21 

frå n 

StoGkholms Kemigrafiska Hnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

AadenJIf 10111100 H[lD51 (C K fon~i;un 178 S 

I\.UHK(LMANN & C~ SItCWeIf' 

ROYAL 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, tandcreme, 

innehåller kem. Ten vätesuperoxid och förordas af 

• 

läkare och tandläkare. • 

•• 
Stockholm 1911 . TrycWjdct;~boJ.o.a::d SV~. 

l 

Stockholms N:o 11. 

6:e å rg. 

Utkommer med 12 t1ummer 

om .!iNI t och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar, 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockh olm s Amatör f ö renings organ för Idrott och Skylte 

November 1911. 

Alla,.: STOCKHOL.MS AMATÖR FÖRE NING . 

REDAKTÖR OCH A NSV ARIG UTGIFVAR E : S. SVEN SON . 

T .I . fon: Allm. Kh. 33Q. 

Red.kHan ••• c. Exped •• <1 ..... : H andt ... klfeptan 88, S tockholm. 

Frd" S. A. F:s slatspris(äj1ine dm 15 ok/aber 1911. 

.!fe,con/ife elub~ 
Whisky 

ANNONSPRIS: 

10 öre pr mm. spa\lhöjd , 

(spaltbredd 100 mm.) 
M ariginalannons 6 kr . 

Folo R. LiJfmon 

EX:a 
von Bergens 
Carlshamns
punsch Il!! 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL ~CS 
RIKSTEL. 5289 

(ANDERS KROOK) 
8 SI BVLL EGATAN 8 

Invid Östermalmstorg 

PUNSCli 
ALLM. TE LEFON 

245 o. 5710 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 

Aktiva: 

Kontoristen Gustaf Adolf Berglund, Hjärnegatan 4. 
Kandidaten Peter Carl af Buren, Kommendörsg. 7. 
Studeranden Harry GereIl, Kommendörsg. 2S. 
Studeranden Georg RUll dblom, Strandvägen 35. 
Köpmannen Rudolf Schyl, S:t Eriksg. 14 A. 
Studeranden Kurt Svensson, Grefg. 7. 
Underlöjtnanten Ivan TOrnmarck, Gymn. Centralinst. 

De S. A. f :s hrr medlemmar, som ännu 
häfta i skuld till föreningen för ogulden medlems
afgif!, behagade oförtöfvadt inbetala ärsafgiften till 
föreningens kassaförvaltare, kontorschefen G. Malm
qvist, Fleminggalan 16 B. Uraktlåtenhet härutinnan 
medför enligt stadgarna förlust af medlemsskapet i 
föreningen vid årsskiften. 

femkamp om det af Bankir G. A. Kyhl
berger skänkta vandringspriset. 

Täflingen om detta vandringspris afhölls Sön· 
dagen den 29 okt. ä Östermalms idrottsplats. 

Nio man hade hörsammat kallelsen till denna den 
sista täflingen i allm. idrott fö r Aret inom vår före· 
ning. När dessa vid hal f 12-tiden samlades på täf
lingsplatsen företedde densamma ej nägon sä värst 
stor likhet med en idrottsplats, hela planen och alla 
banorna sågo ut som ett stort snöfäll. Della lät 
emellertid ej lägga något hinder i vägen, och trots 
kylan började alla man ikläda sig sina sporidräkter 
och så färdigklädda ut at! börja kampen. 

Början gjordes med längdh opp, som klarades af 
alla utom G. Lundberg. Nästa tåflingsgren var spjut
kastning i hvilken G. Noren, K. Täckström, Harry, 
Otto och Gunnar Friman kvalificerade sig till den 
kommande löpningen å 190 meter (en grekisk stadion). 
De trenne bästa i denna löpning ullogos till diskus
kastningen, och blefvo dessa G. Noren, Harry och 
Gunnar Friman, hvilka nu skulle slä sig fram i fem
kampens final, nämligen löpningen öfver 1,500 meter. 

Ordningsföljden i diskuskastningen blef följande, G . 
Noren, Harry Friman och Gunnar Friman, hvarföre 
de förstnämnda nu skulle afgöra segern . Det \ä ... 
spänning i luften bland de församlade, ly de bägg~ 
finalisterna visste man ej vara nägra utpräglade fot
löpare, men de flesta höllo herr Noren som segrare, 
med tanke pä hans utmärkta terränglöpning vid röre
ningens vArutfärd, men afven Friman hade sina an
hängare, på grund af att hans lätta kropp passade 
bättre för den mycket tungsprungna banan. 

Det försla hvarfvet gick med nAgorlunda god fart 
med H. Ftiman som ledare, det andra blef det försl~ 
likt, med del undantag att fart!'n nll var sämre, och 
så börjades sista hvarfvel. Det säg i ett tag ut som 
Friman skulle harva en säker seger, ty Noren fick 
plötsligt ett håll, men i ett nu pressar han sig upp 
jämsides med ledaren, då börjar slutspurten sida 
vid sida, så fortgår ett 75· tal meter frå n måle! då 
Noren med et! ryck lyckas komma ifrAn sin rival och 
segrar med ett IS· tal meter, och därmed afgörande 
taft ingen till sin förmån . 

Idrotten utomhus är i och med denna täfling slut 
för äret inom S. A. F., men icke för ty, skola de 
idrottsmän som i år, både inom och utom föreningen 
deltagit i idrottstäflingar, icke slå sig till ro på sina lagrar. 
Utan ut i den fri ska och stärkande vinterluften, och 

.. I~t lungor och bröst inandas densamma, ty en sund 
själ i en sund kropp, och framför allt, försumma ej 
del tillrälle som i år år erbjudet S. A. F:s medlemmar, 
nämligen gymnastik och kroppsOfningar emedan däri 
ligger grunden nästan till all idrott. 

Nästa år stunda stora tider för den svenska idroflen, 
ty den 5:te Olympiaden har uppdragits ät Sverige att 
anordna, och det bOr vara hvarje idrottsmans heders
sak och strUvan, att försöka komma därhän, alt fä 
representera svensk idrott, och icke minst glädjande 
rör S. A. F., om den bland de utvalda kunde räkna 
någon eller några bland dessa, ty inom Stockholms 
Amatör Förening har det visat sig, all det finns både 
många och goda idrottsmän, som med en ännu ratio· 
nellare träning skulle nä ännu längre i toppen bland 
de svenska champions. Därför tänk på år 1912 
och försök gör ditt bästa. 

Sprinter. 

Breflåda . 
Svar till • Bosse, . 

Sedan Ni rör redaktionen uppgifvil Edert namn, 
skola vi med nöje införa oss tillsända artikeln. för 
red. anonyma insändare kunna däremot icke blifva 
föremål för behandling i våra spalter. 

Svea SvensonNYASTE, MODERNASTE o. STÖRSTA URVAL AF 

JUVELERARE GULD. SILFVER o. NYSILFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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3:e ~ I E. Hellsten .... . ................. 85 , 
4:e • 1 S. Svenson ......... .............. S2 ;o 

g12ecldelanc!ell 5:e • ' F. lagergren .................... SI , 
6:e » ~ O. Bonnert ........................ 80 ;o 

7:e • ' G. Malmqvist ............ ...... 79 » 

från 8:e , 2 E. Hessler ........... , ........... 79 , 
9:e ;o , C. Björnbom ...... .............. 77 , 

Skjutkommitlen IO:e • ! J. Sune 77 , 
II:e , ! A. Wahl~·i~di· ·: : :::.::::::::::::::: 77 , 
12;e • ! Gid. Ericsson .. ................. 75 • 
13:e • ! E. Reuterskiölrl ... ............... 75 » 
14:e S. RAlamb ... .... ... . ........... 74 , 
15:e • F. Eriksson ... .. ....... 7 1 , 
16:e • N. G. Gustafsson ......... . .... 71 » 
17:e » C. Reuterskiöld ., .... .... .. .. ...... 71 , 

Enskild fältskjutning. Den enskilda fältskjut. 
ning, som i enlighet med årsprogrammet skulle af
hållits söndagen den 12 november, äger r/lm sonda
gell dm 19 november, och går samtidigt 2:a tärlings· 
skjutningen om det mellan Katarina skytteförening 
och S. A. F. uppställda vandringspriset af stapeln. 

Silfvermedalj eröfrades därjämte af V. RaslIlussen och 

Den dagell gd S. A. F:s Jält.~kytfar man ur hase! 
Oemensamt med dellna /äjling äger ä/ven den aJ

görande /ajlingen om , Vandringshornef af 1908, rum. 
Skjutningen, som anordnas af Katarina skytteför-

ening, blifver i närheten af Svedmyra gård. 
Samling sker vid Enskede slutstation kl. 10 f M . 

Anmalningen /ltgdr kl, 12 f m. 
Ammunition, 30 patroner pr man, medföres af 

skyttarna och finnes alt tillgä i Per langborgs Idrotts
magasin, Birgerjarlsgatan 5. 

Stockholms Skytteförbund anordnar fältskjut
ning, den sista för året, söndagen den 26 november 
vid Saltsjöbaden. Skyttarna medfölja tåg fmn Stads· 
gården kl. 8, 9 och 10 f. m. Samling äger rum i 
Tennishallen vid Saltsjöbaden, hvarifrån patrullerna 
utgå. 30 patroner för fältskjutningen och 10 för 
extra skjutning medföres. Prisutdelning äger rum kl. 
4 e. 111. i Tennishallen. Omedelbart efter prisutdel
ningen blifver gemensam middag 11 kr. 1 :50. 

S. A. F:s statspristäiling 1911 
försiggick vid Kaknäsbanan, norra vallen, söndagen 
den 15 oktober i enli~het med i Medlemsbladet n:r 
10 införd! program, och deltogo ett sextiotal skyttar 
i samma, lIled resultat som återfinnas härefter. 

Tä/ling l. 
I:a pris G. Friman ....... . . ........... , .. 83 poä ng 

Tii/ling Il. 
I:a pris C. Rfigheimer ........... . 69 poäng 
2:a • E. Svensson ....... . 64 • 
3:e • T. Rubin ... . ................ . 63 • 

Silfvermedalj eröfrades af T. Lallerstedt fö r 85 poäng 

• Tafling III. 
I:a pris I R. Löfman ... .. ....... . 91 poäng 

R. Örtegren för 99 och 93 poäng resp. 
, och si!fvennedalj. 
• och bronsmedalj. 

Ta/ting A. 
l :a pris G. Friman .... .... ....... ... ......... S3 poäng 

Ffi/fl R. UJj mlJJt. 2:a , I H. Friman ..................... . 88 • Hany Fn·man, S. A. F.s m6$luskJtI 1911 

Rudens Varf Kyrkviken, Lidingö 
Allm. Tel. Lidingö 235 

Kontor: Storgatan 56, StOCkholm 
Rikstelefon 4087, AlIm. teleron 18834 

Motorbåtbyggeri och Mekanisk Verkstad 
Specialtillverkning: Backslagningar, Propellrar, Fällbara tvänställ 

o. Vattenklosetter för motorbåtar o. yachter. 

Profva Zeuz. Palelltfårg för bottenstrykning ar Eder båt! 
Öfverraskande resultat. 
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JlMJlTÖRER t 
Endast tvd opdinapie skjutdagap dtepstd I 

Söndagarna den 19 oeo 26 novem6er. 
9)etla torde 5ealitas af alla, som ämw iCke lossat sina SO prolo~ 

/iolljöl'da sliof!, DeO gvi/hn af föreningens aliliva medlemmar vill ej 
på delta sätt flroiä/pa densamma att 61i/va en af de främsta inom 
för6undet i fråga om anslags6el'ät/igade medlemmar. 2)en lian 61i/va 
delta om ovarje amatör jullgöl' denna sin sliyldtfJoef mot föreningen. 

• 
Således amatörer, skyttap såväl som fdpottsmiin ovilIia 

ännu ej slijufit de 50 skotten.för åre!, i?ifinnen 15der å norra slijut-
6anan vid 3Calinäs mellan Iii. 9 DeO 3 någon af de tvd åte,.· 
stående skjn/söndagarna Deo ju!!gören detta! 9)el gäl/el' för
eningens ekonomi! 

jjevär DeO ammunition fil/oanda6å!!es gratis å slijutplatsen. 

Tö/ting B. 
III klass: 

I :a 
2:a 
3:e 
4:e 
S:e 
6:e 
7:e 
8;e 
9:c 

lO:e 

pris R.. Örtegren ...... 45 
~ H. Friman ........... ............ 45 
» A. Krogh ..................... 35 
~ I. Leidström ............ ". 35 
» E. Hagström .................... ... 30 
» E. Hessler . .. ...... ........ ..... 30 
» J. E. Ekman 30 
» F. Fagrell ..... .. ......... ..... 30 
» H. Lundberg ........... ....... 30 
» F. Eriksson ....... ........... 30 

II klass: 
35 l:a pris E. Svensson 

2:a , T. Rubin 0'0 ......... ..... 20 

I:a pris 
2:a » 
3:e » 

4:e » 

S:e ,. 
6:e :t 

7:e » 
8:e , 
9:e » 

1 O:e , 
11:e , 
12:e » 

Tö/ting C. 
L Lagerlöf ....................... . 
C. Reuterskiöld ....... . 
P. O. Arvidsson ..... .. 
A. Wahlsledt 
R. löfman 
F. lagergren ,'o ........... .. 

R. Örtegren .................. . 
W. Rasmussen .. ... "": ........... . 
B. UlJiesköld ................ . 
E. ReuterskiöJd 
H. Friman ... 
Klas Östergren 

Töjling D. 

123 
III 
110 
108 
103 
98 
98 
96 
96 
96 
88 
87 

l:a pris R. Örlegren ..................... 50 
2:a , L. Lagerlöf .. 49 
3:e , H. Friman ..... ........ ......... 47 
4:e , S. Svenson ... .................... 45 
5:e , J. E. Ekman 44 
6:e » f. Lagergren .. .......... 44 

poäng , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 

poäng , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

poäng , 
• , 
• 
• 

Skjutchefen. 

7:e » 
8:e , 
9:e 

C. Reuterskiöld ..... 43 , 
O. Bonnert ........................ 43 , 
F. Eriksson 42 , 

Mäsferskapstäj/ingen. 
, Mästerskytt 1911 , H. Friman för 

pOäng. Silvermedalj jämte diplom. 
2. F. Lagergren .. ... 120 poäng. 
3. E. Hessler 114 » 
4 . R. Löfman 73 » 
5. Gid. Ericsson 72 ~ 
6. E. Hellsten .... 66 » 

uppnådda 138 

Silrvennedalj. , 
Bronsmedalj. , 

, 

Stockholms Skytteförbunds fältskjutng 
den 29 oktober. 

Vid Stockholms Skylleförbunds fältskjutning den 
29 sistl. oktober eröfrades pris af följande S. A. F:are: 

13. pris 
17. » 

I mäsferskapsklassen: 
E. Boström 
J-L Friman 

I äldre klnssen: 
15. pris E. Hagström 
24. , H. Lundberg 

I yngre klnssell: 
20. pris C. RCtgheimer .............. . 

10. pris 
Il. » 

I extra töjlingen: 

Äldre klassen. 
f. Eriksson .............. . 
E. Hagström . 

20 poäng 
19 , 

(7 poäng 
16 , 

10 poäng 

9-81. 
8- 76. 

Fordringarna för fällskyltemedaljen voro vid denna 
skjutning 20 träffar. 

I den af S. A. F. samtidigt anordnade insatsfiij
!ingen fick prislistan följande utseende: 

l;a pris R. Örtegren .......... ....... . 
2:a » H. Friman ....... . 
3:e , f. Eriksson ............ ... ............ ..... . 
4:e , E. Hagström .. . 

24 tr. 
19 
18 , 
17 , 

S. A. F:s hederspris till bästa .Amatör» tillföll 
H . Friman. 

De olika föreningarnas grupper uppnädde följande 
resultat: 

1. Södermalrns och Liljeholmens skf. 98 poäng 
2. Stockholtns Centralskytteförening ... 93 » 
3. Stockholms frivilliga skarpskf. ...... · 92 ) 
4. Östermalms skf. ........... ....... ...... .. 91 » 
5. Skolungdomens skf. ............ 89 • 
6. Göta lifgardes und. off. skf. 85 » 
7. Kungsholms skg. ....... 84 
8. S. A. F. ............ .. 82 » 
9. Svea ar!. reg. skf. ............. . 78 » 

l O. Katarina skf. ...... ............. ............ 73 J 

1 1. Ufgardets till häst skf. ............ .. ... 73 » 
12. Svea ingenjörkårs , .... ............. 73 , 

Ställningen mellan föreningarna efter de hittills 
under året hållna 6 fältskjutningarna är: 

med platssiffra 
L Södermalms och Liljeholmens skf. '.. 9 
2. Stockholms frivilliga skarpskf. .... .. 21 
3. Svea arl. regementes skf. .. . ....... ... . 30 
4. Stockholms Centralskytteförening .............. 30 
5. Kungsholms skg. ...... ................. . 32 
6. S. A. f . ......... ........ ....... . ... 38 
7. Östermalms skf. ...... ..... ....... .. ... ...... 39 
8. Skolungdomens skf. 43 
9. Lifgardets till häst skf. .............. 52 

10. Göta lifgardes und. off. skf. . ............... 52 
Il. Katarina skf. ... ............ .. ... .. 55 
12. Svea ingenjörkårs skf. ............ ............. 72 
13. Svea lifgardes und. off. skf. .............. 73 

foto. R. U'ifman. 

Vy öfver Kaknässkjuthanorna den 15 oktober 1911 med 400 
meten; vallen 5 nOIT1l banan i förgrunden 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Resultat vid S. A. f:s orienteringslöpningar 
under Oktober månad. 

Den 8 Okt. 
l. C. Bergström 
2. O. Hallman 
3. A. Wahlsledt 
4. H. HörJin 

1 tim. 40 min. 
1 , 46 » 
l ~ 47 ~ 

2 » 16 , 

26 sek. 
33 • 
25 , 
29 , 

Bana: Dufnäs station - Skarpnäcks g3rd - Hästhagen 
Dufnäs station. 

Den 31 Okt. (Natflig). 
,. Harry fri man. 

Bana: Start vid järnvägsöfvergången 2 km. norr 
Näsby station - l :sla kontroll belägen vid 
vägskälet Wallabrink, - 2:dra kontroll vid 
~ö~ i Rösjötorp - mill; Danderyds station. 

föreningens gymnastiköfningar i Kungl. Svea ur
gardes exercishus logo sin början torsdagen den 9 
nov. 1911 kl. 7,30 e. m., samt fortgå t. v. hvarje 
torsdag samma lid. 

Föreningens medlemmar uppmanas alt sll. mangrannt 
som möjligt deltaga i dessa öfningar. Passersedlar 
utlämnas endast fiJl dem som hafva för afsikt att regel
bundet deltaga i nämnda öfningar, och erhll.11es säd ana 
endast genom skriftlig rekvisition hos idroHsko mmith!ns 
sekreterare herr Daniel Erikson, adr.: Bankir Nils 
Asp, Stockholm 15. 

flrfiklar för ==== 
:JdroU och Spel, Bel!lildlloder fer 
:Jdrollsmän och turister, Brolllll!ng. 
pistoler och flmmun!llon, Häng. 
mollor, KulMa lyktor och Fyrverkeri. 

Billigast och. bäst h.os .... 

Per Itangborg, BIrgerjarlsgalan 5 
5. K. 6. Kronprinsens Hofleoeronter. 
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Extra prisskjutning 
till rekryteringens främjande. 

Från verks!. utskottet inom Stockholms Skylleförbund 
har föreningerl fillställIs följande meddelande. 

Stockholms Skylterörbund anordnar söndagen den 
3 december prisskjulning för de skyltar, som under 
oktober och november månader tillfört sina föreningar 
minst 3 nya medlemmar, hvilka före den 1 december 
skjutit sig anslagsberåttiiade. 

För hvorje anskaffad medlclIl får skylt vid täflingen 
tillgodoräkna sig en viss ti/liiggspoäng. 

Till pris i til.flingen anslås af Förbundets medel 
intill 200 krollor, beroende på antalet deltagare, hvilka 
medel fö rdelas klassvis på Sält, verkställande utskottet 
bestämmer. 

Uppgirt å de skyttar, som gjort sig berättigade alt 
deltaga i lärlingen insändes före november månads 
utgång genom vederbörande skytteförening till För
bundet. Å uppgiften skall jämväl angirvas huru många 
nya medlemmar skylten anskaffat 

Stockholm den 3 oktober 19 11. 

HARALD SOHLMAN. 
Ordförande. 

Folke Fagrell. 

Old-boys täflingar. 
De af Orgoryte idrotlsällskap och idrotlsallskapet 

J L. S.J den 22 oktober anordnade old-boystäflingarne 
i allmän idrott hade samlat Sverges och Norges allra 
bästa old-boysidrottsmi'in till läflan. 

Resultaten blefvo i de allra flästa grenarna utmärkta, 
trots det ihåtlande ösrägnet under täflingarnes gång. 

Ur prislistan må nlimnas: 
Spjutkastning mot mål : l pris A. F. forsberg , D. 

J. F., 23 poäng 2 pris Leopold Englu ng, , L. S. " 
19 poäng. 3 plis j. A . Lrmdegrel/, S. A. F, 16 
poäng. 4 pris Helge Pauli, S. S. G., 13 poäng. 

Diskuskastning: I pris A. F. Forsberg, D. l. F. , 
31,1' 111. 2 pris Aug, Gustafsson, Ö. l. S., 29,.\8 m. 
3 pris Levin Gustafsson, Bollebygd, 28,48 111. 4 plis 
j. A. Lrwdegrefl S. A . F 24,ll fil. 

Hederspris till älste man bland pristagarne: Anders 
Ljungberg, Ystad. 

Klubbafton. Under ordförandeskap af ingeniör 
E. RuMn a{höll S. A. F. på inom föreningen öfligt 
sall klubbafton lördagen den 4 november i förenings
lokalen vid Låstmakaregatan. Vid densamma utdelades 
samtliga de pris, som förvärfvats vid taflingar under 
sommaren lifvensom vid statsprisskjutningen den 15 
Oktober. Efter intagen supe bänkade sig amatörerna 
kring långbordet vid kaHet med ti llbehör. Mellan 
talen gjorde våra vänner hrr Adrian Dahl, Axel Hult
man m. fl. sitt blista att med strängaspel och s3ng 
k0I111na tiden alt fly och man var långt inne på små
timmarne innan de sista amatörerna efter en angenäm 
och ovanligt talrikt besökt klubbafton, beslöto sig för 
hemgång och hvila. 

Heder och lack malllllla 1 

BESTÄLL EDRA TRYCKSAKER HOS 

TRYCKERI
AKTIEBOL. 

: SVEA: 

BRYGGAR EGATAN 6 B, STOCKHOLM 

"fElrasex' 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Bergman 
8< Göslings 
STOCKHOLM 

Cigarr
Cigarretter 
rekommenderas. 

Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

RIkstelefon 44 00 
Allm, telel. 20 & 120 

. . --------------------------------------------------- •• • • Skyttar och Skytteföreningar! 
Utom sina välkända tillverkningar af alla sorlers svartkrut såsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 

Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, jaktkrut n:o 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng· 

ämnes Aktiebolag sin nya ti11verkning 

Gyttorps MauserKrut 
SOIl1 frå n början ådragit sig stor uppmärksamhet i skyllekretsar såsom ell i aHa afseenden utmärkt mauserkrul. 

Major E. O. Almquist sk rifver därom: 
.Unde1tecknad, som nyligen utFört en jamförelseskjutning mellan .Gytlorp$ mauserkrut> och .statens., Ur hirmed pS 

btgiran intyga, aU det förra med en laddning af 2,8 gnm lämnade jämna 01;11 vackra träffbilder, i det medellelet pr skott p5 300 
meter blef endast 9,8 centimeter mot lO,~ med statens, och ~O poäng uppnlddes i de flesta serier; dels ock all vapnen Icke upp
värmdes sJ. starkt af Oytlorpskrutet, samt aU rengöringen efter detsamma skedde utan svIrighet. Uppsala d~n 5 f~br. 1908. 

Otto Almquist, Major . • 

Oyttorps Mauserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt från 

G".ttorps Sprängämnes AIUiebolag, C".ttorp. 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. Såväl nya som omladdade skolt sandas franko 
köparens närmaste station vid parti 0111 minst 1,000 st. 

Vi utbyta, om så önskas, de kasserade hylsorna mol nya skolt, och godtgöra 
högsta möjliga pris för de odugliga hylsorna. Genom detta utbyte vinna föreningarna 
den förde len, at! deras hylsantal alltid hålles konstant. 

All slags skytteammunilioll föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, och 

betala vi fra kten vid parti om minst 1,000 st. 
Vår nya ammunition med spetskula (S kula) rekommenderas. 
O BS.l Under många år leverantörer af mauserkrut till staten för dess 6,~ 

111111. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande vlha Normal-p8.troner. Dessa äro verkligen 

öfve rlägsna och hafva vu nnit lifligl erkännande och enaslll.ende efterfrllga n. 

I...andskrona i jan. 1911. 

Hktiebolaget 8uenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr.: Normal. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 
TR.ÄVAR.U- VED och KOL
AFFÄR.. ÄNOSÄO o, ffYFLER.1 

STOCKHOLM, fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 132Q3, Allm. Tel. 8436, 59511 

SÅGVERK _____ _ 

Flemlngg. 4, Stockholm, Norrtelge Ängsdg, Norr
tlilge. Jungfrusunds Ängsdgs Akt/ebo/dg, Ekerö 

Välskjutande gevär 
för såväl jagt som målskjutn ing. 

Bästa Mauserammunitlon 
till moderat pris. 

BROWNINGPISTOLER, THER
MOSFLASKOR och ARMBAos
SKYDD m. m. 

H,-B. SKYTTEFOREnIN6HRnES UHrENHFFHR 
• Bogseringar o . Varutransporter. Br~ggaregatan 9 • •• 
•• _______________________ -1. ______________________ _ 
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OULDMEDALJ N .. rr~3pln, 1900,' rör utmlrkt god soj., i tlika, 8enop 
och si ... , .. mi sbom uppmuntnln IILl rumelngsrik ti nan med "Iludet. 

Wlnborgs Attlksprit pi Hoskor ir den ypperst . för !>orMI " mI 
lill inliunlngor ocb rir el rörvhlas mM den hil.or.rlig. koncent",,,,de ke
misk . i\ ni k'yran (tri.y .... ). Finnes I haric ,illWrler.d spe .. ,I- och viktu· 
.lIe.fri,. 

A._B. Th. Wlnb o rg ep. C,o. Stoo;:khohn. 
Kunglig Hon ••• rontör. 

AKTIE BOL. INSTALLATÖR 

Riks Tele!. 
3120 

Kontor, Verkst. o. utställning 

NORRLANDSG. g 
=STOCKHOLM = 

Allm. Tel. 
6288,4822 

Bad-, Dusch· och Toilemumsin redningar. 
W -C och Värmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan tO 

r I 
Bästa ö:öres Cigarrcigarett: 

Brinck Hafström St C:o ""'tSI 

Havanna N:o 2 
'--------~ 

--Kungl. Hof juvelerare _ 

Begär priskurant! O tl 
defS 

l! },.. tl ') uvel. 
.P- 6ulo. Silfver. 

• 1 Jakabstorg. = 
Ny5i1fver. Regeringsg. 19-21 

frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

I PIPER·HEIDSIECK I 
ADcitnne ~iIIS0~ HE:l0S 1(O. ron~tHn 1185 

tUMKtLI.1ANN, C~ S~«mUs 

ROYAL 

------------I·--~~~~~ 
Aktiebolaget Fritiof Jonsson 

29 Birger Jarlsgatan 29 
Riks Tel. 27 46. Al1m. Tel. 493. 

~j~ 

Inramning af taflor saml 
omförgyJlningar utföras väl. 

Speglar, fOlografiramar, ta flor, spegelglas, 
fönsterglas, råglas m. m. försäljes. 

• Allt lilll billiga priser. 

Skjut ej upp med att köpa 

mmmm Oxygenol 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, landcn.'!me, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. -------------------------------~--------------------------- --Stockholm 1911. TryckeriJktiebolla:eI Svea 

Stockholms N:o 12. 

7:e ärg 

Amatör förenin gs 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

December 1911 . 

Utkommer med 12' llummer 

om åreIoch utdelas gratis till 

föreningens medlemmar. 

"sa'.: STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENING. 

REOAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE; S. SVENSON. 

T.I.lon, Allm. Kh. 33Q. 

ANNONSPRIS: 
10 öre pr mm. spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm.) 
Mariginalannons 6 kr . 

Ordförandr: 

v. Ordförande: 

Sekreterare: 

Kassaförvaltare: 

Intendent: 

Skjn/d/ej: 

Idrottschef: 

Klubbmästare: 

Styrelseledamot: 

von Bergens 
Carlshamns
punsch !!!! 

S. A. F:s Styrelse 1911: 
Kaptenen friherre Slig RAlamb , 
Riddareg. 43, A. T. 104 82. 

Ingeniör Eric Ruden, 
Storg. 56, R. T. 4087, A. T. 18834. 

e. o. Hofrätlsnotarie G. Boivie, 
Dalag. 16-18, R. T. 11303, 
A. T. 15464. 

Kontorschef O. Malmqvist, 
Flemmingg. 16 B, A. T. K. 769. 
Köpman P. Langborg, 

jOll/ .. tll ........ 'tt"". 
SkjulcheJ: 
v. Skjutchef: 

Sekreterare: 

Kom.-ledamol: 

• 

Tjänsteman S. Svenson. 
Banktjänslem. F. Fagrel1, Valling. 19, 
R. T. N. 117, A. T. 20687. 
Banktjänsteman E. Reuterskiöld, 
Upplandsg. 58, A. T. V. 1015. 
Kassör E. Hagström, 
GÖlg. 13, A. T. 3413. 
Direktör E. Hessler, 
Kaptensg. 16, A. T. 22099. 

Birger Jarlsg. 5, R. T. 8075, 
A.T.78\. Id" .. ttsll ........ 'tt"". 
Tjänsteman S. Svensson, 
Handtverkareg. 88, A. T. K. 339. 
Köpman W. Clemens, 
Birger jarlsg. 108, R. T. 61 50, 
A. T. 16424. 
Generalagent H. Hitdebrand, 
Skeppsbron 18, R. T. o. A. T. 2296. 
Direktör O. Friman, 
Engelbrektsg. 31 B, A. T. 183 12. 

IdrottsciteJ: 
1'. Idrottsdtef: 

Sekreterare: 

KOff/.-ledamot: 

• 

KI .. fJfJll ........ ttt"". 

Köpman W. elemens. 
Kontorist H. Forsberg, 
Tegnerlunden 4. A. T. 6003. 
Kontorist Daniel Erikson, 
Braheg. 29, A. T. Ö. 5147. 
Kontorist G. A. Berglund, 
Styrmansg. 22-24, A. T. 15342. 
Kontorschef Carl Täckström, 
Brunkebergstorg 12, A. T. 7869. 

Klubbmästare: Generalagent H. Hildebrand. 
1'. Klubbmäsfare: Redaktör J. Paulus Palm. 

/fercall//fe (5'!lib~ 
Whisky 

AKTIEBOLAGET NILS CARLSONS VINHANDEL 

RIKSTEL. 5289 

(ANDERS KROOK) 
8 SIBYLLEOATAN 8 

Invid Cstermslmslorg 
ALLM. TELEFON 

245 o. 5710 

"~ 

~CS 
PU NSCH 

.u ,~1!S c.um.~ ll.'Ul\\!IO. -, 
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Meddelanden från Styrelsen 

•••••• • •••• • •••••••••••• 

Nya med l emmar: 

AIl/il'a: 

Studeranden Tor V. Bengtsson, Scheelegatan 15. 
Banktjänstemannen Johan Elof Björck, Orerturegat. 41. 
Studeranden Sven Curman, floragalan 17. 

, Per Einar Engström, Rådmansgat. 72. 
liandelsbiträdet Erik Viktor Kling, St. Badstuga!. 86. 
Kontoristen Ragnar Nilsson, Regeringsgatan 99. 
Direktören J. H. Skarstedl, Vanadisvägen 23. 

Årsmöte. 
Fä/eningens ordinaru drsmöfe i förening med tirs

högtidsdagens firande, kommer alt äga rum lördagen 
den 24 februari 1912 d Grand HoleJ Royal. Nä,· 
mafe meddelande jämte ul/örligt program i Medlems
bladet n:o J för 1912. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
L KOMMITTEN 

Herrar Idrottsmän inom S. A. F. uppmanas alt 
mera mangrannt infinna sig till inomhusträningen i 
hopp och löpn ing, hv;lken som redan förut meddelats 
pAg~r hvarje torsdag kväll kl. II! 8-9 e. m. i Svea 
ljfgardes gymnastiksal . Godkända kontrollanter finnas 
alltid tillstädes för dem som önska aflAgga prof för 
idrottsmärke! för At 1912. 

• • • 

Nytt S. A. f. rekord i simning å 1000 
meter saltes d. 2 Nov. i CentraIblIdet af Harry Ge · 
rell med den goda tiden af 18 min. 9 sek., and re 
man blef Kurt Svensson med en tid af 19 min. 7 
sek. Det gamla rekordet innehades af Torsten Kum
feJt med 19 min. 17 sek. (salt d. tal ... 1909.) Å IDO 
meter noterades för Kurt Svensson d. 21 Nov. en 
tid af l min. 25 I/~ sek . och fö r liarry GerelI l mi n. 
25 ~/& sek. Dessa tvenne dukti~a S. A. F:are . er~f
rade således 2 af fö reningens vIllkorsmedaljer l Sllf
ver hvar. 

• • • 

Harry Frima n löpte den 14 Dec. 10,000 meter på 
40 min. 40 1/ 5 sek. i Svea lifgardes gymnastiksal; ett 
vackert resultat, di banans omkrets blott är 100 me!. 
samt har 4 skarpa ku rfvor. 

'räftingeu om Amatör- och 
Ratari llapokalell. 

Söndagen den 19 november ägde iäflingen mellan 
S. A. F. och Katarina skytteföreni ng om den s. k. 
Amalör- och Katarinapokalen rum med en fältskjutni ng 
i närheten af Sved myra gård. Pokalen i fråga är, 
som bek:tnl, ell större vandringspris mellan de lvå 
nämnda föreningarna, och vinnare blir den förening, 
hvaTS fem på den fältskj utning, som anordnas för 
tåfllllgen om pokalen, bästa medlemmar fått högsta 
träffantalet. f örra året anordnades täflingen af S. A. 
F., som äfven dä blef vinnare af pokalen. och i är 
hade arrangemangerna kommit på Katarinaföreningens 
10U. . 

Skyttarna samlades kl. 10 r. 111. vid Enskedespår
vägens ändstation, hvarifrån vandringen till utgångs
platsen för skju tningarna, i närheten af Sv~dmyra g~~d, 
företogs. Det tråkiga vädret var med sm synnerligt 
dåliga sikt det nästan sämsta t~nk~a~a !ör en fält
skjutni ng och hade hållit många elJes hfhgl mlresserade 
fältskyltar hemma. ElI 40·111.1 skyttar hade dock in
fu nnit sig. 

Målen voro fem till antalet och utgjordes af l/a· 
figur på 290 meters afstånd, I/ I·figur på 460 meter, 
ryttare på 625 meter, I/I-figur på 240 meter och 
l/t -figur på 420 meter. . . 

M~len voro i den regntjocka luften nästan omÖjliga 
atl se p~ Ofver 200 meter och ärven på detta h~11 
svårskonjbara. Resultaten blefvo också osedvanlig t 
däliga - det fanns också mycket duktiga fältskyltar, 
som ej lyckades fä in mfr än 4 skott af de 30, som 
skulle skjutas. 

s S N YASTE MODERNASTE o. STÖRSTA URYAL AF 

==V=~eVEL:~A~:on aUL~. SILFVER o. NYSJLFVER. 

Tel. Riks 11706 • 16 Birger Jarlsgatan 16 . Allm. Tel. 15228 
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Resultatet af täflingen blef, aU S. A. F. fic k behålla 
vandringspriset änn u ett år. Vår föreningsgrupp hade 
nämligen 55 träffar, medan Katarinaföreningen upp
nådde 49 träffar. De fem bästa S. A. f:arne voro 
herrar E. Svensson 17 tr., E. Boslröm Il tr. , H. 
fri ma n 10tr., E. Hagström 10 tro och H. Lundberg 
7 tr . I den i samband därmed anordnade enskilda 
fältskjutningen erorrade b!. a. E. Svensson I pris, 
H. fri man 4 pris och E. Hagströ m 5 pris. 

l samband med denna fältskjutning afgjordes inom 
S. A. F. täflingen om ~Va ndringshornet af 1905 _. 
Fordringarna för detta pris äro som kändt ganska 
svåra, i del vinnaren skall ha fullgjor t fordringarna 
för erhållande! af idrottsmärket fö r äret. Vinnare för 
årel blef studeranden Einar Svenssoll med 17 träffar. 

Stockholms skytteförbunds fält
skjutning den 26 november. 

Stockhol ms skytteförbu nd hade den 25 sistlidne 
november anordnat fältskjutning, den sista för året, i 
närheten af Saltsjöbaden. 

B-tåget till Sallsjöbadet förde med sig c:a 200 
skyttar, bland dem alla de som skulle deltaga i grupp
skjutningen, och nasla timmes Ug användes af i del 
närmaste lika många. När skyttarna ankommit till 
Saltsjöbaden ställdes marschen till ten nispavi ljongen, 
ej Ungt frän stationen, och där hade allt onlnall; Mr 
alt göra det så trefligt som möjligt för skyttarna. 

Saltsjöhadens skytteförening stod som inbjudare till 
Stockholmsförbundet och ulom dessa voro också med 
en del skyttar från Björknäs och Gustafsbergs skytte
föreningar. 

Pairullindelningen börjades genast och förutsätt 
ningarna för fältskjutningen meddelades. Det dröjde 
ej lång stund förrä n den försIa patrullen kunde 
marschera af. 

Förutsättningarna voro följande: Fientliga truppaf
delningar hafva öfver Tyresö försökt framgå mot 
Stockholm, men hafva vid Slu mnäs blifvit tillbaka
drifna af en i Erslavik förlagd bevakningsafde\ning. 
Tidigt på morgonen har meddelande ingått, att smär
re patru ller öfvergAIt Erstaviken, antagligen för att 
öfver Garfkroken och Toltby kringg5. den i Erstavik 
förlagda bevakningsafdelningen. För aH hindra fiendens 
framgående öfver denna väg har en landstormsafdel_ 
ning jämte SaltsjObadens skytteförening beordrats till 
Saltsjöbaden för alt medelsl patruller bevaka terrängen 
mellan Saltsjöbaden och Erstaviken. 

Patrullerna bestodo af 10 man och de utgingo 
med S minuters mellanrum. Alt det skulle taga tid 

innan alla kommit ut, kan man rörstå, då ej mi ndre 
än 368 man gingo med i dem . 

Det wIr ju gifvet, alt det skulle taga en betydlig 
tid, innan dagens resultat, med den mängd af skyt
tar, som deltogo, skulle hinna bli uträknade, men 
det dröjde ej så synnerligen I1ngt efter kl. 4 förrån 
skytteförbundssekreteraren, hr folke Fagrell, och hans 
li lla stab fått den saken klar. Under den tid af 
väntan, som skyttarna fått underkasta sig, hade de 
dock ej varit ulan förströelse ty Svea ingeniörk~rs 
utmärkta musik hade fö r dem, som i tennispaviljongen 
hvilade sig efter mödorna, förkortat väntetiden med 
både sprittande valser och mera gedigen musik. 

Kl. I/t 5 började prisutdelningen, till hvilken ill
funnit sig förbundets v. ordf. öfverste Juhlin-Dann 
fell, Sallsjöbadens skytteförenings ordförande kaplen 
Åstrand samt en del intresserade frå n Saltsjöbaden, 
och som inleddes med et! lal af förbundsordföranden. 
Stockholms skytleförbu nd, framhöll han, hade i som· 
ras haft tillfälle att utmärka sig på ett glänsande sätt 
genom den elitkår på ett halft hundratal män, som 
tåflade med danska skyttekamrater. Bland dem, SOIl1 
medverkade till denna skyHetäflings tillkomst hade hr 
Paulus Drewes från svensk sida varit den initiati v
tagande. 

På många andra säit hade han \'erkal för den 
frivilliga skyllerörelsens framg~ng och för alt gifva 
ett tack och erkånnande härför öfverlämnade nu 
Stockholms skylleförbund till honom sitt hedersdiplom 
med uttalande af dess tacksamhet. 

Diplomet hade denna text: Till fabrikören Paulus 
Drewes fr~n Stockholms Skytteförbund, med varmt 
11Ick för nitisk, uppoffrande verksamhet i och för 
förbundet. 

Förbundsordföranden framförde sedan ell tack till 
Sallsjöbadens skytteförening rör deras inbjudan, till 
dess ledare, kapten Åstrand samt till Björknäs och 
Gustafsbergs skytteförening, ,>om deltagit i täflingen. 

Fabrikör Drewes framfönle seda n sin tacksägelse 
för den heder, Stockholms skytteförbund visat honom 
samt utbragte ett lefve för förbundet, som besvarades 
med kraftiga hurrarop. 

$ä vidtog den egentliga prisutdelningen. Först 
Mverläm nades förbundets vandringskanna för fält 
skjutning till Södermalms och Liljeholmens skylte.:
förening, hvilket beseglades med ett lifligl hurra, och 
sedan utdelades penn ingprisen för dagens täflillgar. 
När delta skett, uttalade förbundets ordf. ett tack till 
Svea ingenjörkår och dess chef, för det intresse, som 
härifrån städse visats förbundet, till fältskjutningesII 
ledare, sergeant Ternbom, för hans utmärkte sätt att 
leda förbundets fältskjutningar, till underbefäl och 
manskap från samma kår för deras pliktlrogna och 
värdefulla hjälp vid dessa fältskjut ningar samt till 
kärens musik fOr de mänga gånger den låtit höra 
sig inför förbundet. 
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Sedan efl 1efve för Svea illgcnjörkär med fyrfaldigt 
hurra följt var liden inne för alt gå ned till 11Iget till 
Stockholm, och de lifHga diskussioner om afstllnd, 
terräng och mycket annat som där upplogo deltagarna 
i dagens fältskjutni ng, visa hän på det stora intresse, 
som besjälar alla deltagande i dessa läfJingar. 

Resultaten för i fältskjutningen deltagande S. A. 
f:are blefvQ följande: 

Mästerskapsklassen: 5:le pris Fagrel1 26 tr., 7:de 
pris E. Boström 26 Il'. och 15:de pris E. Hessler 23 Ir. 

Äldre klassen: 7:de pris R. Lä fman 24 Ir. och 18:de 
pris och E. Hellsten 22 Ir. 

S. A. F-s hederspris till bästa . AmatÖr. liltjölL 
F. Fagre" för 26 tro 

l den af S. A. F. anordnade insalsskjutningen: 
1 :sta pris I{. l ö fman 24 tr, 2:dra pris R. Örlegren 
24 11'. och 3:djc pris H. Frimall 201r. 

Resultatet af glllppskjutl/ingell &fef följande: 
1. S. A. F .. . ..... ..... . .. .. ........ 119 Ir. 
2 . Stockholms friv. skarpskytteförening \1 7 ~ 
3. LHgardels till häst skf. .. ... . _ ........ .. .... 112 ~ 
4. Stockholms Central skf. ........... . 104 .. 
5. Södermalms-Liljeholmens skf. 102 ~ 
6. Svea ar\. reg:s skf. .. .... .. .. .. .... 101 » 
7. KIlngsholmens skg. ........ .... .. 100. 
8. Skolungdomens skf. .. 100 1I 

9. Östermalms skf. ........ 99 » 
l O. Svea ing.-kårs skf. .... ..... ... 95 ) 
11. Katarina ....... .... ..... . . 92 , 
12. Göta lifgardes und.-oH. skf. S6 ) 

R.esultatet af samlfiga gruppskj/llnil/gar III/der dret: 

I. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
s. 
9. 

10. 
l I. 
12. 
13. 

Södermalms-Liljeholmens skf . . 
(vinnare af pokalen för år 1911.) 

Stock ho Im s fri v. ska rpskyttefö ren i n g 
Stockholms Central skf. .. ... 
Svea art.·reg. skf. .. 
S. A. F ... ... ..... .. . 
KIlngsholmens skg .. ...... . 
Österma\ms skf .... .... ... .. . 
Skolungdomens skf . ....... . 
Lifg<irdets till häst skf. 
Göla lifgardes und.·oH. 
Katarina sH. 
Svea ing.-kllrs skf. 
Svea lifgardes und.·off. skf 

platssiffra 14 

, 23 
, 34 
, 39 

36 
, J 9 

48 
, 51 
1I 55 
• 64 
, 66 

82 
, 86 

Gruppskyttar. Till S. A. F:s representanter i 
grupptäflingen Olll . Stockholms skytteförbunds van
dri ngspris i fältmassig skjutning » för 1912 har skjut
kommitten utsett herrar E. Boström, Gid. Ericsson, 
F. fagre Il, H. Friman och S. Svenson med herrar E. 
Hessler och R. Löfman såsom supplt·anler. 

Hederspris i fältskjutning. Föreningens sty
relse har på af skjlllkommitten därom gjord fram
ställning beslutat, alt vid hvar och en af Stockholms 
skylleförbunds fältskjutningar under 1912 lilldela bästa 
i skjutningen deltagande S. A. F:are ell hederspris, 
bestående af en silfverpokal, SOIl1 dock ej får af sannne 

skytt eröfras mer än en gång under året. Skulle samma 
skylt uppn1\. högsta resultatet mer än en gång erhåller 
den i resultat närmaste man priset o. s. v. 

Nils Perssons pris. Skjutkomlllitlcn har be
slutal, att vid läflingen om Nils Perssons pris, hvilket 
under år 19! 2 utgår för s kytte, fordras alt harva del· 
tagit i minst fem fältskjutningar under årel. 

!J7?eddelal1del1 

(rål/ 

Skjutkommilten 

Fältskjutning. 
Stockholms skyttefö rbund anordnar fält

skjutning söndagen den 4 februari 19 12 
vid Tureberg, därvid följande länder till 
efterrätte lse: 

I. Skyttarna böra medfölja tåg från Stock· 
holms C:shltion kl. 7.45 f. m. (stora vesti
bulen); kl. 9.30 f. m. (li ll a vestibul en) och 
kl. 11.20 f. m. (stora vestibulen). 

Oruppskyttar, Mästerskapsskyttar samt 
alla som önska begagna sig af truppbilje!t 
skola medfölja tåget kl. 7.45 f. m. I och 
för rekv is ition af truppbi lje!t böra skyttarna 
infinna sig vid stationen senast kl. 7.25 
f. m. Truppbi lje!tpris för fram- och åter
resa är 20 öre. 

2 . Frivillig insats erlägges i enlighet med 
Förbundets fältskjutningsprogram. 

3. Ammuni tionsåtgång: Mästerskapsskyt
tar 48 skott per man. Yngre klassen 18 
skott och för öfriga skyttar 30 skott per 
man. 

4. Till pris i skj utningen har Förbundet 
anslagit 200 kronor. l skjutningen delta
gande bästa S. A. F:are erhåller ett af 
före ningen uppställdt hederspris. 

5. Anmälningstiden utgår kl. 12.30 e. m. 
6. Rörande täfl an om »förbu nd ets van

dringspris i fältmässig skjutn ing ~ gälla sam
ma bestämmelser som inn evarande år. 

7. Tåg afgå från Tureberg till Stockholm 
kl. 10.48 f. m., 12.05 e. m. och 4.03 e. m. 

STOCKHOLMS AMATÖRFÖRENINOS MEDLEMSBLAD 

Förvärfvade pris och utmärkelse
tecken under år 1911. 

Föreningens intressebägare: 
Harald Forssberg 'Och Einar Svensson. 

Damernas pris: 
E. Reulerskiöld, v. prec. 479 + tillämp. ser. 485 

~ 964 p. 
Kamrntpriset: 

Axel H. Krogh, v. prec. 461 + tillämp. ser. 450 
~ 911 p. 

Vandringspriset Henrik Sjöbergs mintle: 
J. A. Lundegren . 

Vandringsskö/den: 
A. \'Vahlstedl, ' /,-fig. 30 !r., lis-fig. 27 Ir. och 

1/2-fig. 26 tr. = S3 tr. 
Idrottshoret af 1908: 

Einar Svensson. 
Grosshatldlare S. Stetldahls pris: 

A. O. Olsson, 245 p. 

Astrid Wahlstedts vandringspris i ftiltskj(dniflg: 
F. Fagrell, 164 p. 

Statens skyttemärken: 

C. Björnbom, 
E. Doström, 
Gid. Ericsson, 
F. Eriksson, 
H. Friman, 
N. O. Gustafsson , 
E. H. Hellsten, 
E. Hessler, 
Axel H. Krogh, 

Ärtalsmärkel. 
48,48,48 + 50, 45, 45 poäng. 
49,48,48 + 'IS, 'IS , 45 • 
50,49,47 + 50,50,45 » 

48,47,47 + 50, 50, 50 ;> 

49, 48, 'IS + 50,45,45 » 
46,46,46 + 50, 50, 45 ~ 
50.49,47 + 50. 50, 50 
50,49, 48 + 50, 50, 50 , 

A. von Krusenslierna 
J. F. Lagergren, 

49,48,47 + 45, 45, 45 , 
47,46,46 + 50, 45, 45 ~ 
50.48. 48 + 50. 50. 45 

E. Lindberg, 
H. Lund berg, 
R. Löfmall, 
C. Reuferskiö1d, 
E. Reuterskiöld, 
l. Su ne, 
A. Wahlstedt, 
T. Zander, 

J. Åkerman, 

P. H. Bergman, 
O. Evers, 
O. Friman, 
C. Leidesdorff, 
T. Rubin, 
C. Riigheimer, 
Einar Svensson, 

W. Clemens, 
G. Friman, 

A. Holm, 
O. Olsson, 
P. Thöldlc, 

49,48,47 + 50, 50, 45 l 

48,46,46 + 50, 45, 45 1I 

49,49,48 + 45, 45,45 » 

50, 46, 46 + 45, 45, 45 , 
50,49,49 + 50,50, 50 
50,49,48 + 50, 45, 45 
48,48,48 + 45, 45, 45 • 
49,49,49 +- 50, 45, 45 » 

Guldmärke!: 
48,48, 46 +- 50, 50, 45 poäng. 

Sifjvermärket: 
44,41,40 + 45, 40 poäng. 
48,46,46 + 35, 35 ,. 
46,44,41 + 40, 35 
43,42,41 + 45, 45 ~ 
46, 45, 43 + 45, 45 
48,47,47 + 45 , 45 » 

47,47, 46 + 35,35 

Bronsmärket : 
50, 49, 49, 48, 48 poang. 
48, 46, 44, 44, 40 
48, 47, 47, 'IS, 44 
50, 50, 49, 48, 48 
50, 50, 45, 40, 40 » 

Iferrar medlemmar/ 
Gynna annonsörerna i föreningens årsbok och 

medlemsblad så all de fortfarande kunna vara hågade att 
understödja dessa föreningens viktiga publikationer. 

Yrkesregister öfver annonsörerna. 
Advolwru. 

Lundvall ,Sven o. Nordin, Robert. 
Ammullitionsjabriku. 

A.-S. Svenska Krutfaklorierna. 
A. -B. Skylteföreningarnes Va· 

pendlar. 
Widforss' H:lndels·A.-B. 

Blomsterhalldlare. 
Melanders Blomsterhandel. 

Bokl,yrkerier. 
Tryekeriakliebolaget Svea. 

Bosi1ttllillgsmagosin. 
Srising 8: Fagerström. 
Briid-, kof· orll ,'Mlm"dl"n!. 

Ohlssons Träl·aru·A.·S. 
BJ/byggare. 

A.-S. Löfholmsvarfvcl. 
Ruden, Erik. 

Champag"efirmar. 
Arala. 
Piper- lieidsie<'k. 

Choco1adjabrikall!fF. 
Hullmans' Chocoladfabrik. 
Klaus' 
Cigarr- och dgaretifabriRer_ 

Bergman 8: OÖSling. 
Brinek, Hafström 8: C:o. 
Orien\. 
Svensson, frans. 

Elektroteknisk byrd. 
I1ja!ouu Löfquis!. 

Fiskredskal'sjabriker. 
Leidesdorffska fiskredskapsf~br. 
Lundgrens 

FruktlulIIdlare. 
AhlstTÖm, Karl. 
Färg· .(: Kemikaliehalldlure. 

Hlkansson, Herman. 
FiJrgJll/t)n- och Ramlisifabn"· 

kalltu. 
Hultberg, Claes. 
Jonsson, frl/hior, A.-B. 

FiJrsiikrillgsagl'lllurer. 
Sunden·Cullberg, Alrik. 
Oas·, vaffen· och riJrltdnings

enlrepnllÖrtr. 
A.·S. Installatör. 

Orommopholljabriku. 
Skand. Grammophon A.·B. 

OUnlmivaror försäljas af 
Amerikanska Gummi-A.·B. 

Idro/lsar/iRJar flrsiiljas af 
Landborg, Per. 
Widforss' Handels-A.-B. 

JIII'ekrore orll guldsmeder. 
Andersson, K. 
Svenson, Svea. 

KlicMansta/t. 
Stockholms Kemigrafiska Ans!. 

x,llideshandlort. 
Ligner 8: Åberg. 

Kruifabriktr. 
Oyltorps Sprängämnes A.·lt 

Matt· och Möbeihandlan. 
Engelska Magasinet (Axel H. 

Krogh). 
jansson , Karl. 
jonsson, C. E., A.-B. 

MilltroJvat/elljabriJ<er. 
Milleralvallenfabr.·,\ ·B. Haga. 

Pop~· och bi"dgarnshomflan. 
Salmson, Valter. 
Sandell, Rob. 

Restauranter. 
R!'Slaurant Riche. 

Serraps-, Sds· or" Ällills· 
fabrikonter. 

Vin60rg- 8< C:o, Th. 

Skoltondiort'. 
Petler550n, Anders. 

Skn7dderitr. 
B"rgsträm. Paul U . 
}an500, Emil. 

Tal'rlhalldlure. 
Edblad 8< Sandberg. 

Telmiska jabriJ<er. 
Barnängens Tekn. fabf. 
Oahn, Henrik. 
Kosmos, Tekn. fabr. 
Oxygeuol. 

Umwkare. 
Widercraul~, N. 

Vapell/ulI/dlan. 
A.-B. Husqvarna Oeneraldepöt. 
Skyllclöreningarnes Vapenaffär. 
Widforss' Handels·A.·B. 

Velociped" jörsiiJjas {If 
Langborg, Per. 
Wiklunds Velociped F. A.·S. 

ViIlllalldlare. 
Carlson, Nils, A.·B. 
Orönstedt 8< C:o, I. D. 
Helleberg 8: C:o, A.·B. 
UDd~en..8< C:o, C. A. 
Löfberg 8: C:n, Vinh.-A-8. 

Brtiklar IOr ==== 
~droll oelt Spel, Bekllldnoder för 
~drollsmlln och turIster, BrowninII" 
ptsloler odt Bmmunlllcn, Hllnll ' 
mollor, I{u!örto tvktor och l'~roeTkeTi. 

Billigasl Qch bdst hQS .... 

Per Itangborg, BIrgerjarlsgatan 5 
5. K. 5. Kronptlnsens HolleoeTont6r. 



· . ------------------------~------------------------ •• • • 
KLAUS' CHOCOLAT AUTO
NOISETTES ENTlER""'S ,Ch,k",dm. r:. hela notter). 

Bästa chokolad att medföras bland provianten 

,f 

fotvandrare, 

jägare. 

sRridslto'-Kare. 

sKidåkare, 

!n. n. 

PER LANGBORG, BIRGERjARLSG. 5 
H. K. H. Kronprinsens Hof!e,·crantÖr. 

BESTÄLL EDRA TRYCKSAKER HOS 

TRYCKERI
AKTIEBOL. 

: SVEA: 

i mBdlGin 
Cajal 

skrifver den 11 juni 19101 _ _ _ 

Vademecum är ett munvatten, som i sig fcirenar fö]
jande fördelar: fullkomlig oskadlighet, utprägladt, kraftigt 
antisepticum, frisk smak och angenäm arom, och kan be
tecknas såsom ett af de bästa preparat, som uppfunnits 
för munnens hygieniska värd och renlighållande, samtidigt 
som det är ell kraftigt bakteriedödande medel. 

fEt ra sex" 
Bergman 
Il< Göslings 
STOCKHO LM 

Cigarr
Cigarretter 
rekommenderas. 

BRYGGAREGATAN 6 B, STOCKHOLM AMATÖRER 

• 

I PIPER-HEIDSIECK I 
Andtnne IotfUOfI Ht l OS 1 [e K ron~tun 118S 

Ir.uHKE.tMANN 1 C~ S\l.tweor. 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

Engelska Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Riksieielon 44 00 
Atlm, lelel. 20 & 120 

· . ------------------------~------------------------- • •• 

i 

I 

· . ------------------------------------------------- •• • • 
Skyttar och Skytteföreningar! 

Utom sina välkända tillverkningar af alla sorlers svartkrut silsom Excelsiorkrut, Sportkrut, 
Skyttekrut, Karl XV jaktklubbkr-ut, jaktkrut ":0 1 och 2 rekommenderar Gyttorps Spräng· 
ämnes Aktiebolag sin nya tillverkning 

GyUorps Mauserk.rut 
som från början ådragi t sig slor uppmärksamhet i skyttekretsar såsom ell i alla afseenden utmärkt mfluserkrul. 

Major E. O. Almquist skrifver därom: 
_ . ~ndel tecknad, som ny!fg~n utfört. en jämförelssskjulning mellan .Oyitorps 1Uauserkrnh och .slalens>, f~r härmed pi 

~garan mtyga, all det förra m~d en laddnmg af 2,8 gram lämnade jämna och vackra Iraffbilde-r, i del medelfelet pr skott pi 300 
meter bIer endas! 9,8 centimeter mol 10,4 med statens, och 50 poäng uppn~ddes i de flesta. serier; dels ock att vapnen icke upp
värmdes s§ starkt af Gyttorpskrutel, samt alt renl(öringen eher detsamma skedde utan sl'lrighet. Uppsala den 5 febr. 1908. 

Ofto Almquist, Major .• 

Oyttorps Mauserkrut erhAlles i enhvar välsorterad kru taffär äfvensom direkt från 

G,.,ttorps Sprängämnes Aktiebolag, G,..ttorp. 

SKYTTAR! 
Vår mauserammunition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående order. Snabb 
expedition. 

Rekvirera dä.rför från oss! 

Alltid nytaddad ammunition. SAva l nya som omladdade skott sändas fra nko 
köparens närmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

Vi utbyta, om s:1. önskas, de kasserade hylsorna Illot nya skott, och godtgöra 
högsta möj liga pris för de odugliga hylsorna. Genom delta utbyte vinna föreningarna 
den fördelen, alt deras hylsantal alltid h1H1es konstant. 

All slags skytieammunition föres. 
Hylsor Ull omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro, och 

betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. 
Vår nya ammunition med spetskula (S kula) rekommenderas. 
O BS.! Under många år leverantörer af mauserkru l till staten fö r dess 6,5 

111111. gevär. 
Använd vid jakt uteslutande våta Normal-patroner. Dessa äro verkligen 

öfverlägsna och hafva vu nnit lifligt erkän nande och enastående efterfrågan . 

Landskrona i Jan. 1911. 

Hktiebolaget 8uenska Krutlaktorierna 
Ri ks 9. Telegrafadr. : Normal. 

Erik Ohlssons T råuaru H.-H. 
TRA VARU- VED- och KOL
AFFÄR, ANosAo o. HYFLERl 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 13203, AlIm. Tel. 84S6, 5950 

SÅGVERK _ __ _ 

FJemingg. 4, StockhOlm, Norrfe/ge ÅngsAg, Norr
täJge.Jungfrusunds ÅngsAgs Aktiebo/dg, Ekerö 

• Bogseringar o . Varutransporter. 

Välskjutande gevär 
fö r s:1.väl jagt som mAlskju lning. 

Bästa Mauserammunitlon 
till moderat pris. 

BROWNING PISTOLER, THER
MOSFLASKOR och ARMBÄGS· 
SKYDD m. m. 

H.-6. SHYTTEfORENIN6HRNES UHrENHfFHR 
Br,..ggaregatan 9 • • ___________________________ J-________________________ ___ • •• 



====~~~===-----.-~~~~~------~, .. Kungl. Hofjuuelerare • 

OULDMEDALJ Norrtllp'n, 1906, ffl r utmllt! lod .oja, 'nib, KIlIP 
och ds ...... mI .. bom upp muntran Till ru mll.C,rlk fin u mod ulllndet. 

Wlnborgs Altlksprlt pi fI .. tor I. dfl! rPJIHS'" 1'6. bordet u mt 
till Iniiunio, •• och fl. ej fllnllttu med den hi l.or.rHl'h t OIl" " lnItade ke
ml.h Ani t a, ... ( trl.yra). !'Innes I h!"rie v'I&Ork" ~. och ~Itlu' 
IlIutrllr. 

A .• B . Th . Wt ... horlt cm. C,o, Stockhohn. 
Kun,lI.r: Hof\evcrul& •• 

AKTIE BOL. INSTALI,ATÖR 
~ Kontor, Verkst. o.utställning ~ 
Riks Trlef. NOR RLAN DSG. 9 AlJm. Tel. 

3 120 = STOCK HOLM = 6288, 4822 

Bad·, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Värmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af aUa slag köpas 
fördelaktigast hos 

10 Storgatan 10 

r ) 
Bästa 6:öres Cigarrcigarett: 

Brinck ~ Hafström &. C:o ~ 

Havanna N:o 2 

Begctr prisRurant! O Il 
eterS 

11. All Bula. 5;1~~::: 
~ 1 Jakobstorg. = 

Hysiifuer. Regeringsg. 19-21 

• Lag ~~t:~ Klicheer 
frAn 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
AlIni. 877.S 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Walter Salmson 
D 

Rörstrandsg. 56 ~ 
• Stockholm 

L 

liager af alla 
sorters Om· 
slagspapper, 
POPP ••. ~Osk· 
papper samt 
Bindgarn. 

Betir pre! D. alfert. 

stockll~[mst. U 16 
Riks "0050 -"3 

ROYAL 

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

• 

Aktiebolaget Fritiof Jonsson 
29 Birger Jarlsgatan 29 

Riks Tel. 27 46. Allm. Tel. 493 . 
..,j{" 

Inramning af tanor samt 
-~==== omförgyllningar utföras väl. 

Speglar, rOIOgrafiramar, tanor, spegelglas, 
fönsterglas , rAglas m. m. försäljes. 

Allt tilll billiga priser. 

Skjut ej upp med att köpa 

m!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tand pu lver, tandcreme, 

jnnehäUer kem. ren vätesuperoxid och fö rordas af 
läkare och tandläkare. • • • ______________ .1-______________ •• 

S~kbohll l Ql ll. Trytkm";tl ~bo!IEd Snol 

I 
" 


