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j .. ·D·· · · · ·· ·· ~ Å redaktionen nu går att anmäla 7:de ärgängen af Stockholms Amatör förenings Medlemsblad, vilja vi först 
l 1 ti llkännagifva, att bladet under år 1912 kommer alt utgifvas efter i hufvudsak samma plan som under del 
gå~'g~'~' åtel. Dess uppgift skall fortfarande vara att i sin mån utgöra et! enande band mellan medlemmarna, afhandla 
föreni ngens egna angelägenheter, lämna meddelanden fmn föreningens täflingar och öfningar m. rn. 

Som dock en tidskrirts innehåll blir skäligen torrt och enformigt, om det endast och allenast utgöres af före
ningsmeddelanden och täflingsreferat, skall redaktionen söka at! så vidt möjligt låta införa artiklar, afhandlande idrott 
och skytte, samt sådana af mer allmänt intresse. fö r all lyckas i denna sin afsikt behöfver redaktionen emellertid 
understöd från föreningens medlemmar i form af just s!dana uppsatser, som kunna blanda upp de officiella 
meddelandenas torrhet med de nya ideernas must. bärför, upp amatörer alla, I som kunnen föra pennan! Harven 
I några ideer eller förslag, som I anse'n skola gagna vir förening, sA låten medlemsbladet publicera dem! Harven 
J upplefvat något ovanligt eller märkligt på idrottens, skyttets eller friluflslifvets område, så skrifven en berättelse 
därom och sänd den till oss; fin nes det plats i bladet, så skall berättelsen ej behöfva vandra i papperskorgen. 

för illustreri ngens betydelse har redaktionen städse haft öppen blick, och många äro de uppmaningar, so m 
utgått till föreningens amatörfotografer atl låta medlemsbladet få reproducera deras fotografier fmn S. A. F:s täflingar och 
utflykter. Uppmaningarna hafva äfven i de flesta fall efterkommits och redaktionen hoppas all äfven för 1912 få 
vara innesluten i herrar medlemmadotografers välvilliga åtanke. 

Glädjande nog har S. A. F:s medlemsblads debet och krcdit under år 19 11 i det allra närmaste gått ihop, 
till största delen lack vare finanskommiltens energiska arbete på all skaffa annonser för bladet. Della goda resultat 
hoppas vi skola upprepas äfven innevarande år, och få vi härmed rikta en allvarlig anmaning till medlemmarna af 
S. A. F. alt hvar i sin stad gynna medlemsbladets annonsörer, så all dessa äfven för framtiden målle finna med sin 
fördel förenligt alt understödja föreningens organ. 

Under det gångna året har föreningens verksamhet på idrottens och skyUets område varit betydligt lifligare än 

under 191 D, och tecken tyda på aU 1912 ej skall stä 1911 efter., i detta afseende. Redaktionen skall också låta sig 
angeläget vara alt hålla medlemsbladets läsare å jour med arbetet på idrottsplatsen och skjutbanan, samt i hvad på 
densamma ankommer göra allt för alt delta arbete skall bli så fruktbringande som möjligt. 

Allts~ viiI mött, amatörer, på Idrottsplatsen och skjutbanan! 
Stockholm i februari 1912. REDAKTIONEN. 
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Carl,hamns
punsch !!!! 
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Stockholms skytte'örbunds fält
skjutning. 

(Ur Aftonbladet.) 

Stockholms skylteförbund hade söndagen den 4 
februari anordnat fältskjutning vid Thureherg för 
sina tredje klassens skyttar, hvarjl1mte dagen var an
slagen för tll.f1ing om mästerskapet i fältskjutni ng. 

Någon vackrare vinterdag och mera lämpad för 
friluftslif i skog och mark skulle varit svårt at! finna. 
Vädret var visserligen tämligen friskt 12 å 14 grader 
under morgonen och några grader mindre under 
middagstimmarna, men frånvaron af all vind gjorde, 
aU kylan knappast kändes under vandringen genom 
skog och öfver gärden, hvila af eli snölager, ej 
oskärad! af nllgon smulS och under en hög, blå 
himmel, frlln hvilkel solen sken ned intensivt nog. 

Kl. 7,45 pli morgonen gick det första skyUetåget 
. från Centralstationen, med hvilkel deltagarna i mäster

skapstärJingen, gruppskylIar samt de skyttar, som 
önskade begagna sig af truppbiljeller borde medfölja. 
Ett drygt hundratal skyltar hade här infunnit sig. 

Ute vid Tureberg var högkvarteret förlagdt till elt 
kale, där man också kunde fl hvad som var behöfligt 
fö r detta lifvets nödtorft. Har gaf skjutningens ledare, 
sergeant Edv. Ternbom, förutsättningarna för dagens 
skjutning och indelningen i patruller begynte. 

Förutsättningarna voro följande: En fienllig styrka 
har besatt passet mellan Edsviken och Säbysjön för 
att hindra egna truppers framryckniug mot Stockholm. 
Frln Tureberg utsändes sjä1fstandiga strids- och 
spaningspatruHer för att utforska fie ndens ställning 
och 5tyrka och om möjligt fördrifva dc fie ntliga af
delningarna. 

Patrullinclelningen försiggick med vanlig raskhet. 
och klockan 9 kunde den fö rsta patrullen artnarschera, 

Det blef en ganska lång promenad mellan hög
kvarteret och första målet. Vägen gick öfver väldiga 
hvitglänsande fält och här och där med djupa snö
fyllda diken, hvilka det gällde att komma örver utan 
alt sjunka för djupt ned i snOn, som delvis låg 
ganska hög. Och så in i skogsmarkerna, på smala 
gångstigar mellan snötyngda granar och tallar, som 
gärna ville vara med alt dela med af sitt kyliga öfver
nöd åt den under dem vandrande. Slutligen äro vi 
framIlle vid försla skjutstationen, och s!ationsbefälet 
tar hand om truppen. 

En fientlig trupp har tagit ställning borta vid 
skogsbrynet på andra sidan en slätt. Del är l/ I_figurer 
i fronlställning. Afståndet anges vid försia stationen, 
det är 375 meter. Figurerna stå tämligen tydliga 
mot den vackra skogskanten, men solen skiner starkt 
i ögonen. Sex skott pi en minut. Mllet tycks vara 
svårt nog, ty många goda skyttar bomma eller få 
en IL Ivå träffar, trots det afståndet är känd!. 

Snart är patrullen i väg igen. Vägen gir genom 
mycket kuperad ttrräng, backe upp och backt ned 
och snön iiggtr ganska läl. Så en ny haltplats, och 
stalionsbefälhafva ren nr 2 uppenbarar sig och mffl
delar, alt vi strax fl i sikte en fientlig kavalleripatrull, 
som skall påskjuias med 6 skolt under P /4 minut. 
Hållet är långt, man gissar från 400 till 500 meter. 
I själfva verket är det uppmätta afståndtt 450 meter. 
men det meddelas ej. I allmänhet bli r det goda 
skott och ryttarfigurerna bli duktigt påpepprade. 

Marsch framåt igfn. Vi pulsa omkring i snön så 
svetten lackar, det kännes riktigt varm t inne bland 
träden och den som tagit på sig allt för mycket börjar 
snart lälta på en och annan knapp. Men försiktigt! 
Efter en kvarts promenad nästa haltplats. Här blir 
litet stagnation, en patrull före oss väntar att få skjuta, 
så all vi få ge oss till tåls en stund innan det blir 
vår lur at! komma fram till skjutpla tsen. Men lIfven 
vår stu nd kommer, vi avancera och få sikte på den 
fientliga patrullen, ha1ffigurer i frontställ ning. Afstånd 
325 meter, skjuttid en minut från kommandoordet eld. 

Figurerna se små ut och äro svårupptäckliga, hvilket 
ej hindrar atl resu ltaten bli ganska lysande. Nr I i 
vår patrull skjuter 6 träffar, det vill säga alla skollen 
lyckas, fastän han säger sig knappast kunna skönja 
sin figur ulan skjuter mera på känn. 

Nästa mål är l /.-figurer på 165 meter. Hlllet 
mycket svårberäkneligt och ansUs ibland ända upp 
till 250 m. Figuren står fint med en mörk skogs
bakgrund och sikten är god. Här blir många vackra 
skolt på de 90 sek. som äro anslagna. 

Så till slut det femte och sista målet för de skyttar, 
som ej deltaga i mästerskapet för fältskjutni ngarne -
dessa ha än nu trt: mål kvar. Detta femte mål är 
1/,_figurer i anl~ggningsstMlning pä 320 meters af_ 
stånd och en minuts skjuttid. Vi äro nu framme 
vid Knista och de skjutande ligga på magen på själfva 
landsvägen och brassa på. 

Så en titt på de tre återstående målen för mäsler
skapstäflingarna. Första mllet är l/s-delsfigurer på 
250 meters afstånd och en minuts skjultid, målet nr 
2 hamigurer under språng från vänster på 425 meters 
afstånd och synliga en minut och tredje målet ' /.
figurer p3. 175 meter, tid 1'/. min., skot!anlalet lika 
öfveral1t: 6 skott. 

Vid l-tiden äro skjutningarna slut och alla de 17 
patrullerna hafva fullgjort si na skyldigheter. 26 man 
ha tåfla! om mäMerskapet i fältskjutning för fö rbundet, 
och herr O. A. Jonsson från skarpskyltarne har varit 
värst: han har fått ej mindre ån 44 träffar af 48 
möjliga, ett resultat som ju måste anses mycket god!. 
I allmänhet ha skolten varit goda - det är ju också 
eliten af förbundets fä1tskyttar som deltagit. Utom 
dessa 26 mästerskyttar ha c:a J 50 andra tredje klassens 
skyttar deltagit. 

Och så är dagens skjutning slut och våra skyltar 
draga mot staden. En del vänta till 4-tåget från 

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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Ture~r~, en. del marschera hem antingen mot spår
vag~sh njen Vid Råsunda eller terrängledes mot Spånga 
stahon. 

Nästa söndag ir det första och andra klassens 
skyttars tur. Terrängen blir delvis densamma men 
arslånden och en del andra arrangemang annorillnda. 
Resan från Stockholm sker då med half liotåget 
Vid de?na fältskjutni ng komma att utlottas 3 l1lauser~ 
gevä.r hlJ sådana skyttar som förut ej äga sådana. 

'(I meddela en dej af resultaten vid söndagens 
täfhngar: 

Mästerskytt blef, som nämndt, hr O. A. Jonsson, 
S~arpskytleförellillgen. Han erhöll guldmedalj och 
d lpl?m för uppnådda 44 träffar af 48 möjliga. 

Sllfvermedaljer erhöllo: R Örtegren, Skarp., 43 
tr., V. Jernström, Södermalms, 42 tr., O. H. Johansson 
Kungsholm~n, 41 tr .. S. T. Arvidsson, Skarp., 39 tr.: 
E. Blomqvlst, SOdermalm,37 tr., O. V. Green, Svea 
art, 37 Ir., Hj. Li nd blom, Skarp., 36 tr" O. J. Su nd, 
Skarp., 36 tr., G. Ekander. Centra1., 35 tr., E. Lund . 
gren, Svea ar!., 34 tr.. K. H. Ehll -Östermalm 33 
Ir., E. Gustafsson, Skarp;. 33 tr., 'e. f . liultberg, 
Kungsh., 3~ tr.! och J. Lejdström, Sko!., 33 tro 
Bronsmedaljer tIllföllo: A. Nordin, Österm., f. Fagrell, 
Amatör., B. larsson, Söderm., R. Malmsten, Svea arl., 
A. S~ensen, Sko!., C. Sköld, Lifg. t. häsl, f. Ekfeldt, 
Katanna, E. Boström, Amatör., N. H. Widen, Skarp., 
G. dt: laval, Svea art., A. Nilsson, Göta lifg., L 
lagerlöf, Skarp., C. A. Johansson Södermalm Ö 
Karlen, Kungsholmen, N. Berner, Amatör., E. St~nd~ 
blad, Central, C. F. Eriksson, Skarp. och C. Andersson 
Central. ' 

~ gruppskjutningen erhö]Jo de fem bästa grupperna 
fö ljande resuliat: 

I . Stock hot ms friv. skarp5kytleföretlillg 111 IL 
2. Södermal ms-Liljeholmens skf. ......... 105 » 
3. Kungshol ms skg. ............. 98 » 
4. S. A. F. ............................... 86 » 

, 5. Katarina skf. ................... ......... ..... 86 N 

I täflillgen deltogo omkring 175 skyltar. 

Olympiska spelen. 
. Bland de för <?Iympiska spelens läningar i allm. 
Idrott utsedda funkllonärer märkas följande S. A. F:are. 

Herr W. Clemens. Domare i kastläflingarna. 
Herr W. Cronholm. Tolk. 
Kaplen Gösta Drake. Ledare af läflingen i drag-

kamp samt domare i gångtäflingen 
Löjtnant E. Killa nder. Iiärold.' 
Kapten ~. lagerberg. Ordningsmarskalk. 
~dvoka!hskal L B. Schånberg. Domare i hopp_ 

täfllngarna. 
Doktor A. Wahlstedt. Läkare. 

.Y7?eddelandell 

(rån 

8kjutkommilten 

Fältskjutning. Stockholms skylteförbund an
ordnar fältskjulning för l:~ta och 2:dra klassens skyttar 
söndagen den 11 februan 1912 vid Tureberg därvid 
fö ljande länder till efterrättelse: ' 

l: Skyttarna medfölja tåg från Stockholms Centra I
stallon ~l;. ?,30. f. m. (lilla vestibulen). 

2. Fri Villig msats erlägges i enlig het med för
bundets fä1tskjulningsprogram. 

3. A!"munitionsåtgång: 18 skot! per man. 
. 4. Till pris komma alt utlottas 3 st. mausergevär 

h1l de skyltar, som förut ej äga sådana. 
5. Tig afgå från Tureberg till Stockholm kl. 12,05 

e. m. och 4,03 e. rn. 

. Stockholms skytteförbunds fältskjutning. 
Vid Stockholms skylteförbunds fältskjutning den 4 
dennes eröfrades S. A. F:s hederspris till bästa . Ama
tön af herr F. FagretJ för 21 tr. 

Förvärfvade pris och utmärkelse
tecken under år 1911. 

Statens skyttemärken. 

Silf~'er: 

N. Djurberg ..... .. ...... .. 40, 40, 40 + 35, 35 poäng 
Sixtus Sjöberg .... ....... 46, 43, 40 + 45, 35 

Föreningens seriemedaljer för SkarpSkjutning. 

Silfver: 

E. R~u~erskiöld v. pre<:. 458 + tillämpn. 200 = 658 p. 
B. Lllhesköld • 464 + :. 155 = 619 » 

Brons : 
J. F. Lagergren v. prec. 449 + h. prec. 129 = 578 p. 
A. T .. Zander • 437 + » 12 1 = 558. 
G. Ljtlllgvall • 418 + • 110 =528» 
G. Evers » 402 + » 111 = 513 » 
O. Bonnert » 402 + • II I = 513 • 
E. Sven.sson » 398 + » 11 4 = 512 _ 
T. Rubin » 369 + » 119 - 478 • 

AKTIEBOLAGET JOHN WALL JÄRN- & MASKINAFFAR 
HÖTORGET 9, DROTTNINGGAT. 68 ~~' ;;FIRMA~N ETA~BLERA~D lB.'~ 
STOCKHOLM I VERKTYG FÖR MOTORBATAR 
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Ordinarie årsmöte 1912. 
Stockholms Amatör Förenings herrar medlemmar kal1as här

med sammanträda till ordinarie årsmöte å Grand Hötel Royal 

(stora festsalen). 

• • 
•• Lördagen den 24 februari 1912 kl. 7,30 e. m. 

H varvid till behandling förekommer följande ärenden: 

• • 
• • 

1:0 Val af två (2) personer att jämte ordföranden justera dagens 

protokol1 ; 

2:0 Styrelsens och kommitteernas årsberättelser; 

3:0 Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
för det gångna förvaltningsåret ; 

4:0 Bestämmelser om allmänna åtgärder, öfningar och täflingar för 

året; , 
5:0 Behandling af förslag til1 ändring af föreningens stadgar o. s. v., 

som väckts af styrelsen el1er inlämnats til1 densamma af med
lem inom december månads utgång; 

6:0 Val af: ordförande, intendent, skjutchef, och styrelseledamot 
utan funktion samt vice sllj'utchef, vice idrottschef, vice 
RJubbmå'stare. två (2) styrelsesuppleanter, två (2) revisorer 
jämte två (2) suppleanter och sex (6) representanter för 

föreningen i Stockholms skytteförbund. 

STYRELSEN. 

Omedelbart efter årsmötet firas årshögtiden hvarom närmare 

genom Cirkulär, som kommer att afsändas de närmaste dagarna. 
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Föreningens jetoner. 
för Skjutning med (ulr. 

Silfver: 

E. Celion ...... . 10/ !! 46 poäng 
L. Lagerlöf .. ........ .... 14/5 46 , 
I. Lejdström ............... H/~ 50 » 1(1 ~ 48 poäng 
E. Lindberg 0.0 ........... u/~ 47 • 
G. l jungvalL........... 14/ 5 45 • 
H. Lundberg .. o.. 14/5 46 • 
O. Sjöholm .......... 14/5 48 » 
R. Örtegren ..... ... .. His 46 • 

Brons: 
O. Bonneri 0.0 .. .... .. . . .............. 1-1/6 39 poäng 
f. Eriksson .... . ...................... I~/G 44 » 
A. Mild ...... ....... .. ................. '% 42 » 
S. Möller .. . ............ ..... .. '0/, 40 » 

W. Rasmussen . . .................. ........ 20/, 4 1 » 
T. Rubin ........ ........ ...................... 20/ 38 » 

f' S~~~heimer ....... ':::.::::::::::::::::: ::::. ::/: !: : 
E. Svensson .................................... 14/ 5 41 • 
C Östergren ............................ ... . U/l 41 » 

FOreningens serieblgare för SkarpSkjutning. 
Seriebägaren A: 

E. Svensson v. prec. 210 + h. prec. 210 = 420 p. 

MEDDELANDEN 
FRAN _ __ _ 

IDROTTS
KOMMITTEN 

j 

S. A. ~:s gym n.astiktäflin~ar jämte träning i hopp 
o~h löpDIng, förSiggå hva'1e torsdag i Kungl. Svea 
llfgardes exercishus mellan 7.30- 9 e. m. Passer. 
sedl~r .. 1iI1 dess:a öfningar. erhållas genom skriftlig 
rekvlslllon hos Idrottskommittens sekreterare hr Daniel 
Erikson, adr. Bankir Nils Asp, Stockholm 15. 

De af Föreningens medlemmar som hafva utfått 
passersedlar gällande fö r 1911, torde hos idrotts. 
kom.mittens sekr. ofördröjligen utbyta ~dana gällande 
f~r .tnn~var~nde å.r, emedan endast de senare berättiga 
till mfrade l exerCIShusei och K. Svea Lifgardes kasern. 

. Följande program för S. A. F:s laningar under 
f ebr.-Mars månader ä r af idroltskommitten fastställdl: 

13 Febr. kl. 7 e. m. Tennis (enkelspel). 
16 » • 7. , (dubbelspel). 

Dessa täflillgar äga rum å klubblokalen. 
18 • J 9 f. m. Skidlöpning 20 km. 
21 » » 7 e. m. Skridskoåkning 500 och 1,500 m. 
25 • J II f. m. Curling. 
28 • »7 e. m. Skridskoåkn ing 10,000 meter. 

3 Mars Orienteringslöpning å skidor. Tid och 
plats kommer att meddelas genom annons 
i Aftonbladet Fredagen den l Mars samt 
genom anslag i herr P. Langborgs rönster, 
Birger Jarlsgatan 5. 

Täfling~rna i skridskoåkning och curling afhållas 
;I Albano skridskobana. 

Samlingsplats för deltagarna i skidlöpni ngen ä 
20,000 meter den 18 febr. kommer all meddelas genom 
annons i Aftonbladet, Fredagen den 16 febr. 

Prof för idrottsmärket kan afläggas i skidäkning 
20 km . och skridskoåkning 10,000 meter å de dagar 
när dessa täflingar äga rum. 

Följande nya idrottsgrenar hafva fr. o. m. år 19 12 
inlagts i föreningens tärtingsprogram, samt gäller, för 
erhållande af villkorsmedalj här nedan angifna 
fordringar: 

Löpning 200 me/er: 

24 '/~ sek. si lfvermedalj, 25 4/5 sek. bronsmedalj . 

Löpning 5,000 me/er: 

17 mi n. silfvermedalj, 18 min. 30 sek. bronsmedalj. 

Sliiggkas/njng: 

30 meter silfvermedalj, 25 meter bronsmedalj. 

Höjdhopp II/an sals : 

135 cm. silfvermedalj, 125 cm. bronsmedalj. 

Langd/zopp a/an sals: 

295 cm. silfvermedali, 270 cm. bronsmedalj 

Bankir Nils Perssons pris 
för allm. idrott inom S. A. F. har för är 1911 er. 
öfrats af herr W. Clemens, med följande resultat i 
nedannämnda idrottsgrenar. 

löpning 100 meter .... . ..... ...... 12 '/5 sek. 
» 400 . 574/5 » 
» 1,500 .... .. 4 m. 43 Ils sek. 
» 10,000 » ... 47 m. 47 sek. 

Simning 1,000 • 25 m. 31 l/S • 
Höjdhopp ................................. 135 cm. 
långhopp ..... .... ........ ..... 483 » 
Spjutkastning .. ..... ........ 50 m. 72 cm. 
Kulstötning ...................... . ..... 17 • 79 • 
Diskuskastning .. .......... . . ...... 53 , 47 » 

Föreningsrekord t. o. m. den 31 
December 1911. 

l öpning 100 meter 11 sek, O. De la Oardie, 
Drottningholm 1/9 1907. 

400 ) 53 8/5 sek. Daniel Erikson, 
Drottningholm tO/s 1911. 

• 1,500 . 4 min. 23 sek. H. Hammar. 
strand, c)stermalms idrotts
plats 17/, 1908. 
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löpning 10,000 meter 35 min. 40 sek. H. Hammar
st rand, Ostermalms idrotts
plats '/D 1908. 

Höjdhopp: 170 cm. A. Lagerberg, Drottningholm 
' /. 1909. 

Längdhopp : 608 cm. A. Nyström, Ostermalms idrotts-
plats lÖ/ 8 1911. _ 

Trestegshopp: 12 meter 45 cm. Nils Björk, Oster
malms idrottsplats al. 191 1. 

Slafhopp: 280 cm. R. A. Ahlin, 5:1 Petersburg u/s 1906. 
Kulstötning: 18 meter 66 cm. J. A. Lundegren, Drolt-

ningholm 18/s 1908. , 
Discuskastning: 61 meter 76 cm. Gösta Noren, En-

köping 24/ 9 1911. .. 
Spju tkastnin g: 77 meter 57 cm. Nils DJurberg, Idrotts

parken !8/ 1 1910. 
Häcklöpning 110 m.: 16 1/5 sek. M. Öholm, Idrotts-

parken % 1908. . _ 
Skridsko~kning 10,000 m.: 23 mm . ::15 sek. J. A. 

Lundegren, Saltsjöbaden '0/, 1908. 
Velocipedåkning 20 km. landsväg: 45 m. 6 sek. O. 

Malmqvis t, Enskede '/, 1908. 
Simning 100 meter: 1 min. 18 ./~ sek. G. Kum

feld! u/, 1909. 
Sim ni ng 1,000 meter: l S min. 09 sek. H. GerelI 

'/H 1911. 

Villkorsmedaljer 
hafva under år 1911 eröfrals af 

i Upning IDO meter 
Bronsmedalj: 

A. Nyström ......................... . 
K. Svensson ..................... . 
S. RiJdow .................................... . 
H. Hörlin ........................... ... ..... ... . 
Gösta Noren .. ..................... .......... .... . 

i Löpnillg 400 meter 
Silfvcrmedalj: 

Daniel Eriksson ... 

Nils Björk 
S. RGdow 

Bronsmedalj: 

i Upning 1,500 meter 

12 9/ 10 sek. 
13 ~. 

12 2/5 
12')/ 10 » 

12 1/ 10 l 

56 l / lO sek. 
58 '/10 • 

C. Rugheimer ............................. 4 min. 44 sek. 

i UingdllOPP 
Silfvermedalj: 

A. Nyström .......... ............................ , ..... . 
N ils Björk ............................................. . 
Daniel Erikson ............ , .......... ... ......... . 

Bronsmedalj: 
K. Svensson ......................... .. ................... . 
J. Oillgren ............................................. . 
H. Forssberg .............. ..... .............. . 
Einar Svensson .. , 

i Höjdhopp 
Bronsmedalj : 

Th. Mollander..................... ... . ........ . 
G . Lundberg ... ...................... .. ... .. ... ....... . 

608 cm. 
603 • 
587 • 

542 cm. 
Sil t 

502 » 
520 ) 

148 cm. 
149 , 

K. Täckström ...................... ..................... . 145 cm. 
145 • K. Svensson ................. , ........................... . 

i Trestegshopp 
Silfvermedalj : 

Nils Björk ..... ................................ . 12 m. 45 cm. 

Bronsmedalj: 
Daniel Erikson ............... ... ........... . 
G. Lundberg ....................... ...... . 

11 111.82 cm. 
11 • II » 

i StaJhopp 
Bronsmedalj: 

Thore Molta nder ............ .... . 250 Clll 

i Discuskastning 
Silfvermedalj: 

Gösta Noren ...... ... ... ................ . 61 m. 76 cm. 

Bronsmedalj: 
H. Forssberg ... .............. . ........ 45 m. 98 cm. 

i KuJstötning 
Bronsmedalj: 

Gösta Noren .. ................................ . 18 m. 27 cm. 

i Spjutkastning 
Bronsmedalj: 

Gösta Noren ................... ........ 57 m. 26 cm. 

LOpning 10,000 meter 
Bronsmedalj: 

C. Rugheimer . ....................... .. 40 min. 36 2/~ sek. 
Otto Friman ........ . ...... 40 • 52 • 
Harry Friman ............ ...... ... .... 40 • 40 l/s • 

i Simning IDO meter 
Silfvermedalj: 

Kurt Svensson ............................. 1 min. 25 1
/ 5 sek . 

Harry Gerel1 ................. , ... ........ I , 25 ' /5 • 
i Simning 1,000 nuter 

Silfvermedalj: 

Ha rry Oerell .................. ...... ... ..... 18 
K"" 5"n550n...... ........................ 19 

Cyktldkning 20 km. 

C. D. Hagström 
C. Rugheimer 

Bronsmedalj : 
.................... 46 
................... 45 

juniormedaljer 
harva under år 1911 eröfrals af 

i LOpning 100 meter 
C. Rugheimer 

i LOpning 400 meter 

min. 09 sek. 
, 07 • 

min. 28 sek . 
• 35 • 

13 5/ tO sek. 

C. Rugheimer ................................... . . 

i Discuskastning 
Einar Svensson ..... ... ............ 40 meter 19 cm. 

i Höjdhopp 
Einar Svensson ............. . 137 cm. 

.. ------------------------------------------------ •• 
• • 

AMATÖRER 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos Engelska Magasinet 

31 DROTTNINGGATAN 31 

RIksieielon 4400 1.! .... _=========== Allm. lelel. 20 & 120 

SKYTTAR! Vår ma useram munition är den bästa möjliga och ägna 
vi alltid största omsorg åt ingående orde r. Sna bb 
expedition. 

Rekvirera därför från oss! 

Alltid nyladdad ammunition. S1vä l nya som omladdade skott sändas fra nko 
köparens narmaste station vid parti om minst 1,000 st. 

o Vi o~t?yta, ?m så önskas, .de kasserade hylsorna 1Il0t nya skott, och godtgöra 
hogsta mOllIga priS för de odughga hylsorna. Genom della utbyte vinna före ningarna 
den fördelen, alt deras hylsan tal alltid hålles konstant. 

All slags skyt!eam munition föres. 
Hylsor till omladdning torde benäget insändas under vår adr. Dösjöbro och 

betala vi frakten vid parti om minst 1,000 sI. ' 
Vår nya ammunition med spetskula ($ kula) rekommenderas. 
OBS.! Under mänga år leverantörer af mauserkrut till staten för dess 6 ~ 

mm. gevär. ' 

Använd vid jakt uteslutande våra Norma/-patroner. Dessa äro verk ligen 
öfvcrlägsna och harva vun nit lirJigt erkän nal1de och enastående efterfrågan. 

Landskrona i Jan. 1911. 

Hktiebolaget Suenska Krutfaktorierna 
Riks 9. Telegrafadr.: Nor mal. 

3 

Erik Ohlssons T räuaru H.~H. I 
TRA VARV- VED- och KOL
AFFÅ'R, ÄNOSÄ O o, ff YFLERI 

STOCK HO LM, Fleminggatan 4 
RIks Tel. 1163, lJ2 03. Allm. Tel. 8436, 5950 
SAeVERK _ __ _ 

I PIPER-HEIDSIECK I 
ADcItnIle MI)~Qn H[lDS1[CK fcnli u nl7SS 

KUHKllMANN .I. C ~ SUCCWCII/' 
Flemlngg. 4, Stockholm, N orrte /ge ÅngsAg,Norr
tlilge, Jungfrus unds ÅngsAgs A k t/eholdg, E k cr6 

_Bogseringar o . Varutransporter. 

• • • • 



• 

• 

, till 

W I borIs Attlkspr /t p' ftutor Ir den YPI7."'" tö. bordet ... ml 
Ull Inll~nlnpr oc:II flr el r6""hl .. med den lll1so1., II' kon""n~d\tc. 
milt. ",nlklyn .. (1"'1"). Finnes I hvorle vilSOrIend spccm· och ~, tu' 

·1I"'"A.~B. Th. Wlnbo ... al. C , o . Sto c kholn>. 
Kun,lIc Horlen ..... ,Or. 

AKTIE BOL. INSTALLATÖR 

Riks TdtF. 
3120 

Kontor, Verkst. o. utställning 

NO R RLAN DSG. g 
=STOCKHOLM = 

Allm. Tel. 
6288, 4822 

Bad-, Dusch- och Toileurumsinredningar. 
W-C och Värmeledningsanläggningar. 

SKODON 
af alla slag köpas 
fördelaktigast hos 

to Sto rgatan to 

r 
Bästa ö:öres Cigarrcigarett : 

Brinck Hafström & C:o "C:S3 

Havanna N:o 2 

Riks Tel. 27./06. 

Inramning af tallor samt 
omfllrgyllningar utföras väl. 

•• 
Kungl. H of juvelerare 
Begör priskurant ! O fl 

A fl d erS Juvel. 

11 . fl- Bula. 5 i lfver. 
~ 1 Jakobstorg. = 

Hy5ilfver. Regeringsg. 19-21 

. '(ag ~~:~ Klicheer 
frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 871~ 
Riks. 8775 

STOCKHOLM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Bergman 
8< Göslings 
STO CKHOLM 

Cigarr
Cigarretter 
rekommenderas. 

ROYAL 

Skjut ej upp med att köpa 

l!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 

• 

Oxygcllol - munvatten, tand pulver, tandcrerne, 
Speglar, fOlogratiramar, tanor, spegelglas, jnnehällcr kcm. ren vätesuperoxid och förordas af 

fönsterglas, råglas m. m. försä lj es. läkare och tandläkare. • 
AU! tilll billiga priser. 

• • ...:.~~~~----------~------,----:=~~::~ •• 
Stockholm 10111. Trycker\l;!rti( bo\.qri S". 

Stockholms N:o 2 . 

7:e ä rg 

Utkommer med 12 nummer I 
om ~t och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Sky tte 

Februari 1912. 

"".r.: STOCKHOL.MS AMATÖR FÖRENING. 

REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE, S. SVENSON. 

Från S. A. F:s årsmöte å Grand HÖlel Royal. 

~ 
ANN ONSPRI$: 

10 6r. pr mm. spaUhöjd. 
(Ipaltbredd 100 mm.) 
Merigina tannon, 6 kr. 

Foto SI'cn ÅsbUf{. 

OfvanstJende foto kan erhJ//as mot ett pris af kr. 2. - hos Fotograf Sven Asberg, 
Slby//egatan 10, RIkstel 12898, Sth/mstel. 12973. Ilnteckning kan äfven göras i Per Lang
borgs fdrottsmagasin, Birgerjarlsgatan 5, där profkort finnes. 

OBS.I Storlek 18x24 cm. 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 

Herr Hugo Francke, Birger Jarlsgatan 102. 
Ingenjören Axel J-Iultman, Torstensonsgatan 15. 
Prokuristen Tor Fredrik Ja!ger, Bankir Asp, Sthlm 15. 
Skädespelaren Sigurd \Val len , Nybrogatan 28 A. 

Passiv: 

Studeranden Harald Ekman, Karlbergsvagen 20. 

Årsmötet. 
Under vice ordförandens presidium afhöll S. A. F. 

sitt 21:sta ordinarie i1rsmöte i Grand Höte] Royals 
festvåning lördagen den 14 februari Mötet var 
besökt af ett ryratiotal föreningsmedlemmar och för· 
klarades, på ordförandens fö rfrågan \"ara lagligen 
uHysl. 

från förhandlingarne anteckna vi, alt till jusletings
män af dagens protokoll utsågas hrr J. E. Ekman 
och Gunnar Krogh jämte ordföranden. 

Styrelseils beråtftllie upplästes, och framgick af den
satJ1m~, att medlemsantalet den 31 dec. 1911 upp
gick till 524 st., dårar 44 ständig<l, 323 aktiva och 
157 passiva. Under Arei harva ti llträdt 64 medlem
mar, 12 hafva begärt utträde ur föreningen, en aflidit 
och 39 uteslutits på grund af oguldna medlemsaf
gifter. I skjutningarna med mausergevär hafva 153 
medlemmar dellagit, därar 142 skjutit sig anslags
berättigade. 

Medlemsbladet har under senaste arbetsärel ulgifvits 
med tjänstemannen S. Svenson som ansvarig ulgif
vare och redaktOr, och med det goda ekonomiska 
resultatet, att debet och kredit i det allra närmaste 
balansera. 

Donationer: Föreningen har under år 1911 ihåg
kommits med betydande dylika, däribland Främst 
mihkes bankir Nils Perssons storartade gåfva å 1000 
kronor, dåraf räntan årligen skall utgå till ett pris, 
alt utdelas hvarlan nat år inom skylteafdel ningen och 
hvartannat år inom idrottsafdel ningen samt bankir 
Kyhlbergers magnifika silfverpokal, all utgå som van
dringspris till bäste man i femkam p. 

A/ skyt/ea/delningens beriillelse framgick, att antalet 
anslagsberåltigade skyttar, jämfördt lIled nästföregåen
de åtet, betydligt vuxit, därt ill bidragit det förhållan
det, all fören ingen fOr första gången kommit i ålnju
tande af anslag för de sina öfveråriga medlemmar, 
som skjutit sig anslagsberättigade och därjamte ara 
utlagna till landstormsbqäl, 

alt under årel förvårfvais 19 ånalsmärken i guld, 
skyttemärke i guld, 9 skyttemärken i silfver, 6 

skyttemärken l brons, I riksmedalj , 
att tre medlemmar uppfyllt fordringarna för för

värfvande! af Skytteförbundets fältskjutningsmedalj, 
att S. A. F. i täflan med Katarina Skytteförening 

om den s . k. . Amatör. och . Kalarinapokalellt, 
hvilken lärling afh611s den 19 november f. å., af
gick med seger, hvadan S. A. F. två på hvarandra 
följande år hemfört detta va ndringspris, 

alt vid föreningens statsprisskjutning den 16 okto
ber herr Harry Friman utgick som segrare ur mäster
skapsskjutningen med 138 points, 

alt af föreningens seriemedaljer för skarpskjutning 
utdelats 2 st. af siJrver och 7 st. af brons, 

att grosshandlaren Sten Stendah ls pris eröfrats af 
studeranden A. G. Olsson med 245 poin ls. 

Af Idrollskommilltns årsberättelse framgic k: 
all ur af kommitten anordnade IäfJingar följande 

föreningsmedlemmar utgått som segrare, 
I scralchserien herr Daniel Eriksson med 30 pomts. 
I handicopscrien herr V. Clemens med 22 poinls. 
Idrottsmäslan för Areioch vinnare af S. A. F:s 

vandringshorn är herr Daniel Eriksson med 7 1 p01l11s, 
alt vid af Svenska Idrottsförbundet anordnade 

måsterskapstiUli ngar i allmän idrott i jönköping, S. A. F. 
representerats af hrr V. Clemens, Viking Cronholm 
och Daniel Eriksson, däraf de två förstnämnda i 
egenskap af funklionärer, och lyckades herr Eriksson, 
trots synnerligen hård konkurrens, hemföra ett 4:e 
pris i löpning öfver 400 meter, 

att vid nationella o ldboystäflingar i Malmö för
eningen representerats af hrr j. A. Lundegren, V. 
Clemens och V. Cronholm, och ådagalades deras öfver
lägsenhet på sådant sätt, alt de hemförde lejonparten 
af vid läflingarna utdelade pris, 

alt följande fOreningsre kord sattes under året: 
Trestegshopp: Nils Björk, 12 m. 45 Clll. 

Längdhopp: A. Nyström, 6 m. 08 cm. 
Discus: Gösta Noren 61 m. 76 cm. 
Löpning 400 meler: O. Erikson 53 '/~ sek. 
Idrottsmärket i gu ld har tilldelats hrr Alg. Friman 

och G. Malrnqvisl, i silfver hr 0110 Friman samt i 
brons hrr K. Tåckström, joho ThoreII, Gösta Noren 
och Einar Svensson. 

Bankir Nils Perssons pris har gått till hr V. 
Clemens. 

Bankir Kyhlbergers pris lill hr Gösta Noren. 
Idrotlshornet aj 1908 till hr Einar Svensson och 
Vandringspriset Henrik Sjöbergs minne till hr 1. 

A. Lundegren. 
Efter ett af revisorerna uppläst meddelande till 

föreningen af innehåll, all revisionen af fjolårets råken. 
skaper icke kunnat i behörig tid afslutas, beslOts, alt 
mötet skulle ajourneras till dess revisorerna hunnit 
slutföra sitt uppdrag, och uppdrogs åt styrelsen aU 
bestämma dagen för det fortsatta mötet, hvarefler 
dagens förhandli ngar afslötos. 

Härefter vidtog omedellxlrl utdelningen af under 
fjolåret förvärfvadc pris hvilka i antal och dyrbarhet 
icke gåfvo något föregående Ars efter. 

Härefter kom turen till supens afätande, hvHken 
handling utfördes med godt humOr och all önskväld 
energi, hvarefter man bänkades kri ng långbordet där 
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kaffe med tillbehör snart gj~rde sitt till ~ör alt hOja 
stundens trefnad. Härtill bldrogo ock I hOg grad 
vännen Adrian Dahl och ~e ~årntrupper ~mam.lIJa. 
och han förde. i elden, namhgen operashpendlaten 
h J LjungqVIst samt tvån ne framstående glunl
dn~re hrr Wennman och Göransson, nya lånkar i 
$. A. f:S Unga vännekedja. föreningsvefe~ne~ O. 
Schörling förvånade de närvara.nde genom. ~I~I djupa 
inträngande i sädana occulta hng som spmlJsm och 
trolleri och efter en i allo angenäm samvaro skildes 
S. A. f:arne ett stycke in på småtimmarna, nöjda och 
belltna med hvad stunden gifvit. 

Till kvällens trefnad bidrog icke minst . mammas, 
utmärkta arrangemanger och oförbränneligt glada och 
älskvärda humör. Kommer sä härli1l, all årsmötet 
denna gång hölls i en lokal, som måste till fredsställa 
mycket högt ställda fordringar, och må man då ej 
förundra sig öfver alt ,amatörerna , hade svårt alt 
besluta sig för hemgång på söndagsmorgonen. 

x 

MEDDELAN DEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Fullständ ig li"ta örver bestämmelser för eröfrandct 
af S. A. f:s vi ll korsmedaljer i idrott komma all in
föras i nästa nummer af medlemsbladet. 

• • • 
Deltagare i S. A. F:s orienteringslöpning A skidor 

söndagen den 3 mars, samlas kL 12 midd. vid cafe 
.Hvilan . å vägen till Drottningholm, 2 km. väster 
om Tranebergsbro. 

• • • 
Resultat af S. A. f:s tennlstäflingar under 

februari månad. I open-single segrade herr B. 
Buren öfver herr Einar Svensson med 6 - 4, 6 - 4. 

I open-double segrade herrar H. Ekman och Einar 
Svensson Ofver herrar B. Buren och J. E. Ekman 
med 6 - 3, 6 - 3. 

• • • 
följande af S. A. f:s medlemmar hafva 

under 1911 aflagt prof för idrottsmärket: 
Daniel Erikson Gunnar friman 
Nils Björk Thore Mothander 
Harald Forssberg Gösta No. en 
Karl Täckslröm E. D. Hagström 
]. ThorelI Ei nar Svensson 
O. Lundberg G. Malmqvist 
Otto Frima n J. OilJgren 
Harry Friman 

• • • 

s. A. F:are på skidtäfling i Eskilstuna. 
I den af J. f. Svea i Eskilstuna söndagen den 25 

d:s anordnade skidtäflingen öfver 20 km. var vår 
förening representerad af Harry Friman, som j den 
skarpa konkurrensen ·lyckades eröfra 8:de pris. 

Banan, som var den svlraste man kan tänka sig, 
gick genom stora skogar med en myckenhet af gär
desgårda r och motas, samt öfver knaggliga och sie. 
niga slätter. 

Ett par af deltagarna åd rogo sig ocksl under 
täfJingen sä allvarsamma skador, all de fOr desamma 
måste anlita läkare vid framkomsten. 

Stockholms Amatör Förenings skid
täfling å 20 km. Söndagen den 18 

februari vid Saltsjöbaden. 

LuUen låg tung och disig öfver hurvudstaden på 
söndagsmorgon med tö och slask på gator och torg. 
Men med kännedom om temperaturskillnaden i sta. 
den och på landet, misströstade ej de 10 amatörer, 
som hade hörsammat kallelsen till denna vår fOrsla 
skidtäflan fOr året, at! del skulle blifva något »rend . af. 

Vål anlånda till Or! och ställe - start och mål 
voro förlagda till D_ I. F:s skidbacke -skedde upprop 
och lottdragni ng om startföljden. 

FOrsla starten ägde rum kl. 10.25 f. m. hvarefter 
de täflande startade en och en med 3 min. mellan
rum. 

IJanall som användes var densamma a hvilken 
distriktmästerskapen å 30 och 60 km. hade åkts, 
hvatlan densa mma var väl uppgången och ingen svå
righet före fanns för de täflande alt leta sig fram i 
terrängen. 

Banan, som var en en milsbana, skulle åkas tvenne 
gånger, elt nog sä påkostande arbete med det dåliga 
före som då rådde, men icke för ty, uppnåddes yp. 
perliga tider. 

Från S. A. F:s skidlifling. Fyra • rn mOn • • 

Till målet anlände å fö rsta hvarfvet Harry Friman 
som försla man med en a nvänd tid af 50 min. 10 
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sek., och uppnådde därvid dagens bästa tid å ett 
hvarf, och komma sedan de återstående med kortare 
eHer längre mellanrum. Sedan första hvarfvel åkts 
af alla de låflande, var del endast fyra bröder Frirnan, 
som forlsalte att fullbo rda del andra, medan 3 af 
deltagarna tappat tJusten . , alt ännu en gång gifva 
sig ut i terrängen. 

först till rullel å andra hvarfvel anlände ärven H. 
Friman, cHet alt ha hållit ledningen hela tällingen 

igenom, kl. 12, 16 min. 18 sek. Efter )'lterligare 
18 minuter synes en löpare närma sig målet, och 
befanns det vara O. Friman, som anlände kl. 12, 
34 min. 23 sek., och efter ännu en stunds vänl<11l 
anlände A. och O. Friman. 

Resultatet af täfJillgen i sin helhet framg"r af neo 
dAnstående protokoll. 

. Sprinten. 

Protokoll vid S. A. f:s skidtäfling å 20 km. Söndagen den 18 febr. 1912 
vid Saltsjöbaden. 

N:o Namn Start Ankom 

] :! l. hYarf~i 

l I Axel Nuhma .. .. .... .... ... 10.25 f.m. 11.44.55 s. 

2 H. Friman ... ......... ... . 10.28 • 11.18.10 ., 

3 Q. fliman ... .. .... ... . 10.31 • 11.28.20 , 

4 A. friman ....... .... .. ... 10.34 • 11.32.25 » , D. Erikson .. ... ..... ..... 10.37 • 11.49.18. 

6 Otto Friman .. ......... ... 10.40 • l !.J6.30 » 

7 O. A. Berglund .. .. ...... 10,43 • 12. 16.40 » 

g;{eddelanden 

(rd" 

Skjulkommiltcn 

Fältskjutning. Stockholms Skytterörbund an
ordnar fältskjutning i trakten af lillsjönäs Söndagen 
den 3 Mars för 3 . klass skyttar och Söndagel/. den 
10 Mars för J. o. 2. klass skyltar; därvid följande 
Hinder till efterrättelse: 

1) Skytta rna böra samlas vid kale ~ H vilan » å vägen 
till Drottningholm, 2 km. väster om Tranebergs bro, 
grupprepresentanter kl. 930 r. m. och ö friga delta· 
gare kl. 10 f. m. (den 10 dennes samling kl. 10 
f. m.). Spårvagn till Tranebergs bro. 

2) 3"0 skott pr man medföras sam t 5 skott för 
extra täflan. (Yngre klassen medföra 18 skott). 

3) frivillig insats erlägges i enl. med förbundets 
fältskjutningsprogram samt I kr. i extra täflan. 

4) Förutom insatserna komma pris att utdelas af 
förhundsmedel. 

5) Vid fältskjutningen den 10 Mars för I. o. 2. 
klass skyltar komma 3 st. mausergevär alt utlottas. 

fl ) Anmälningstiden utgår kl. 12 midd. 

I Tid Ankom Tid Sammanlagd Place· I 
I :sl. hva r f\~1 2:dra hvalh'et 2:dra hvarfvct lid II ring 

1t.20m.55s. utgick I I -50 . 10 . 12.16.18 s. S8m.OSs. 1\.48111.18s. l 

57 » 20 . 12.34.23 » 11.06 . 0), 2 , 06 . 23 . 11 

58 , 25 . 12.43.07 , 1.10 . 42 . 2 . 09 . 07 . 1111 

II. 12 ,. 18 » utgick -

2.0S " " ~ 56 » 30 » 12.48.55 » 1 » 12 . 25. 111 

11.33.40 . IlIgick 

Svensk Skyttetidskrifts 

Prisskjutning. 
för all uppmuntra skytta!"!le samt sprida intres:;e 

för Svensk Skylletidskrift inbjuder densamma härmed 
till en täfling, öppen för landets alla skyttar, och 
till hvilken tidskriften i hederspris utdelar 625 kronor 
kontant jämte tre (3) mausergev~r. 

För täflingen gälla följa nde bestämmelser: 

§ l. 

Alla skjlltklasser äga rätt i tåflingen deltaga, och 
skall anmälan därom flire den 15 Mars 1912 insändas 
under adress: 

S"eJlSR Shytlctidshrifts prisslrjutniJJg. 
EsJrilstuJJtJ. 

§ 2. 

Anmälan skall upptaga: skyttens namn och yrkt>, 
skjutklass ( 191 1), skyttefören ing och skytteförhund, 
samt vara åtföljd af p~nulllerationskvi"o d Svensk 
Sllyttelidskrift jör år 1912 (erhålles å närmaste post
kontor för 1.50) saml I krona i insats. 

§ 3. 

Sedan anmälan sålunda i vederbörlig ordning skell, 
tillsändes vederbörande skytteförenings styrelse täf· 
lingskort för samtliga från föreningen anmälda skyttar. 

Dessa. tMlingskort, å hvilka skyttens skjulresullat 
skall antecknas och aj föreningens ordjOrOIIde och 
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sekreterare bestvrllos, skola omedelbart efter täflingen 

insändas till: 
Skyttetidshrifls PriståfliJJ~ 

EshilstllJJo. 
§ 4. 

Hflingen försigg~r Söndagen 21 April år 
1912 och enligt följande program: 

Skyttarne skjuta i 2 afdelningar sålunda: 
Afdelning A, innefattande skyttar ur rekryt- och 1 :sta 

klassen: en vanlig precisionsserie mot 
20.ringad tana å 200 meters afstånd. 

Afdtlning 8, innefattande skyttar ur 2:dra och 3:dje 
skjutklasserna: en va nlig precisionsserie 
mot 20·ringad tafla å 300 meters afstånd. 

I afdelning A uppföras alla skyltar å en gemen· 
sam prislista, hvaremot i afdelning B särskilda pris· 
listor uppgönls för hvardera skjlltklassen. 

I afseende å profskott, markering 111. m. gälla 
föreskrifterna i 19 11 års skjutprogram. 

§ 5. 

Insatserna utgå oafkortade pris och erhåller II. 
af de täf1ande pris. 

De högsta prisen blifva: 

I afdelning A: 
I :sfa pris, Svensk Skyltetidskrifts hederspris, 
2:dra , » ~ 
3:dje " • ~ 
4:de , t ~ 

I afdelning 8: 
2:dra skjutklassen : 

I:sta pris, SVf'nsk Skyllelidskrifts hederspris, 
2:dra • • • • 
3:dje • • • • 
4:de • • • • 

3:dje skjutklassen: 
I:sla pris, Svensk Skytlelidskrifts hederspris, 
2:dra • • • 
3:dje • • • • 
4:de • • • 

§ 6. 

50 kr. 
40 • 
30 • 
25 • 

75 kr. 
50 • 
40 
30 • 

100 kr. 
75 • 
60 • 
50 • 

Till de 3 skytteföreningar, som i förhållande till 
antalet anslagsberäUigade skyttar enligt l Y 11 års 
rapport lill täflingen uppställa högsla antalet skyttar, 
utdelas såsom hederspris J mausergelliir, som blir 
föreningens egendom. 

8rtiklar för ==== 
~dro lt och Spel, Be~](ldIlQ der fllr 
~drottsman oell t urister, BTllwntng. 
pistoter oclt Ammunlllon, HIIng. 
mollor, Kul ll rto tvklor oell r~rveTkeri . 

Billigast och bast hos ..•. 

Per !tangborg, BIrgerjarlsgatan 5 
5. K. 6. Kronprinsens Hof[eueronlllr. 

Prislista för täflingen den 4 februari. 
Vid den af S. A. F., i samband med Stockholms 
skytteförbunds fältskjutning, anordnade insatsskjut. 
ningen bIet resultatet följande: 

I :sta pris R. Örlegren 28 Ir. 
2:d ra • H . Friman 19 ,. 
3:dje ~ f. Eri ksson 18 ,. 

1Mod, styrka, uthållighet, disciplin, organisation och 
ledning blifva under krigsförhåJlanden mer eller mindre 
underordnade skjutskickligheten i kamp Illot fienden. 

LORD ROBERTS.' 
Med dessa märkliga ord har den berömde engelske 

generalen och krigaren gifvit skjutskickligheten det 
amplaste erkännande på samma gång han påpekat, 
hvilka egenskaper dessutom äro nödvä ndiga för en 
god soldat. 

En engelsk socialist om försvaret. 

Den bekante engelske socialisten Robert Blatchforcl 
skrifver i sin tidning .The Clarion ~ för den l dec. 
1911, följande tänkvärda ord, hvaraf framgår huru 
nära ett stormaktskrig i somras var, ett krig, hvari 
Uven vi sl lätteligen hade kunnat inblandas, om det 
som antagligt är, delvis kOIl1Tnit alt utkämpas i når· 
heten af våra västra kuster: 

. Den farligaste faktorn i förhålla ndet mellan stor. 
makterna är at! de numera ingripa Illot hvarandra 
IItan föregående krigsförklaring. Vi ha nyss haft ett 
exempel härpå: engelska spejare höHo i somras på 
alt bevaka den tyska [lottan. Hirunder förtorade de 
ur sikte tio tyska torpedbåtar. Någon krigsförklaring 
hade ej ägt rum. Men afsikten var att vid en kns 
skulle hvardera al de båda stormakterna söka rikta 
mol den andra det första slaget. Våra kryssare jagade 
efter dessa tyska torped båtar utefter den engelska 
kusten. Man påSlår all engelsmännens order voro 
alt borra i sank hvarje sådan tysk torpedbåt, funnen 
i engelskt farvatten . Detta skulle ha betyd! krig. 

Gif nu akt på, hurusom under en lid af spänning 
kriget kan nå oss utan ell ögonblicks föregående varning! 

En god vän till mig och jag sågo de engelska 
kryssarna med sina strålkastare söka och spana, några 
mil från vår egen dörr. Vi undrade då hvad de 
sökte. Nu veta vi del. 

Nu har till sisl vår tillmötesgående regering af 
jurister (our complacent Oovernment of lawyers) 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygenol ~ munvatten, tandpulver, tandcn!l11e. 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läka re och tand läkare. 
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vaknat till insikt om sakläget och beslutat tillstädja 
militära och sjömilitära fackman att få ett ord med i 
militära och sjömililära frngor. Nu stå vi ändtligen 
i begrepp aU gOra, hvad vi borde ha gjort för tio år 
sedan: vi ärna verkligen vidtaga försiktighetsåtgärder 
gent emot ett plötsligt anfall från någon Hänskapligt 
sinnad . makt. - -. 

Nidvisa 
vid S. A. f:s årsmöte den 24 febr. 1912. 

MtI: Lindeman, Lindeman rlt:. 

Har i ajton str jag mången 
Amatör jag jörr ej sett 
Därjör ägnar jag väl sången 
Ål er alla, det blir lält 
Tack Iron eder gamla mamma 
Alt min visa ni kör på 
jag beklagar dock med samma 
Klena rim jag lyckats fd 
SITä/ven själfva /tära lIänner 

Att Pegasen sporra fram 
Lätt "an skenar, jag del känner 
Oftast kommer man på skam 
DiirjiJr nu, dutjOr flU ~:; ~I: 
jag endast frdgar kära du :11: :11: 
Skall jag slufa med min visa 
Innan Ni mig börjar risa? 
Amatör, amatör! 
BeMIt alltjäm! elt glad! humör. 

Nu i sommar blir det fästlig! 
I wIr siad, det md Ni tro 
Dd i sladian deJ myllrar 
Ulaj männniskor som gno 
För alt bätb? än en annan 
Visa sig pd alla säll 
En han vinner .slora kruman, 
En fdr blot! . medalj, sd nät! 
jag veJ endast liksom andra, 
Att jag själf för gammal är 
I/lgen kan mig gärna klandra 
Om man dmr sig för besvär 
Kom iltdg - kom iltdg :;: :1: 
När jag var ullg jag ocksd sdg :11: : F 

Oäma alt jag bief den bästa, 
Äregirig som de flesta 
Amatör, amatör, 
Beltdll likväl rit gladt humör. 

Uti S. A. F. det blifver 
Säkerl mdnga pris, jag spdr 
FUra af Er kanske ktifver 
Fram som Jjorste., - kanske gdr 
han blott in som Jflummer di/a . ; 
Han dock alltid tlinka md 
Blir jag endast medelmdtla 
Härdad kropp jag dock kan jd 
Sport den stärker hela kroppen 
Om den ofvas med reSO/i 
Deltar dit blott uti loppen 
Eller i gymnastplulon 
Var blott stark, var blott stark :ii: : ': 
Du trampar gamla Sveriges mark :::: .. 
Känn dig sjalf och klinn din styrka 
Nu ett hell jag sist vill yrka. 
A malör, amatör 
Allt gdr, om d/L blott har humör. 

H UGO. 

Olympiska spelens reklambroschyr har 
nu utkommit och lilIsta.lIts såväl Red. som Föreningen. 
Den har tryckts i följande upplagor: 

Svenska 10,000 exemplar. 
Engelska 25,000 • 
Franska 13,000 , 
Tyska 17,000 J 

Broschyren, å hvars omslag finnes återgifven Olym
piska spelens vackra, af professor O. Hjortzberg ritade 
och af litografen Victor jernbergh litograferade reklam
affisch, gör ett synnerligen förnämt intryck. 

Först innehåller den en uppgi ft å den internatio
nella olympiska komrnittcns medlemmar samt 1912 
års olympiska spels (den 5:te Olympiadens) olika 
kommitteer. 

Därpå skildras den internationella olympiska kom
mittens arbete, sä följer en beskrifning med karta örver 
vårt .Stadion. , d. v. s. platsen, där idrottstäflingarna 
skola gå af stapeln, öfveT de priser, som därvid skola 
utdelas, samt upplysningar angående biljettpriser och 
l ogisförhå Ilanden. 

Vidare finnes en rikt illustrerad uppsats om den 
svenska idrottens organisation, hvarefter brOSChyrens 
viktigaste del följer, d. v. s. en utförlig redogörelse 
öfver resvägarna till Stockholm från Europas alla trak
ter, synnerligen klart åskådliggjorda genom flera ~ar
tor, samt hufvudstadens karta med de för olympIska 
spelens gäster särskild t viktiga platserna inprickade. 

Af stor betydelse ur reklamsynpunkt bJifva utan 
tvifvel den följande skildringen af Stockholm med sina 
förtjusande bilder från dess vackraste punkter samt 
afslutningen Hesor i Sverige , med dess väl valda 
panorama af natursköna landskapsbilder. 

Vid Olympiska spelens kommitte förskylte 
hållna sammanträde utsågs kapten O. Sjögreen med 
kapten S. Rålamb såsom adjungerad att leda täfli n
garna med gevär vid Kaknås. Kapten Rålamb u~sågs 
äfven at! leda täfJingarna på miniatyrgevär och pIstol, 
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som också skola försiggå vid Kaknäs, med löjtnant 
E Carlberg som adjungerad. 

. Vidare utslgs öfversteJöjlnanten grefve Taube och 
hofjågmästare Björk.enstam. aH vara_ ~venska me?lem
mar i den inlernatlo~ella Juryn, dan öfverslelöJlnant 
Taube skall vara ordforande. Man beslöt föreslå orga_ 
nis.1lionskommitten att till örriga ledamöter i juryn 
utse skytleledarna för resp. de engelska, amerikanska, 
tyska och franska skyttekontingenterna. Vidare beslöts 
1111 till k. m:t ingå med en begäran alt de utländska 
skyftedeltagarna skola få tullfritt införa sina vapen , 
afsedda för täflingar, åfvensom kulammu nition. 

UttagningståfJingarna för skjutning med gevär kom· 
ma alt äga rum den 3, 4 och 5 maj och samtidigt 
skola äfven uttagningstäflingarna försiggå för täningar 
med miniatyrgevär och pistol. Dessutom skola anord
ningar nu vidtagas, så att resp. skyttar, som skola 
deltaga i tämngarna med gevär kunna få påbörja sin 
träning redan den första söndagen i mars; det är me
ningen' att dessa träningsskjutningar skola försiggå 
hvarje söndag och längre fram äfven på lördagarna 
intill dess att uttagningstäflingarna äga rum. 

Stockholms skytteförbund hör, som bekant 
till ett af våra mest lifskraftiga skytleförbund, och dess 
medlemsnumerär liksom antalet af medlemmarnas under 
året skjutna skolt är i jämnt stigande. Så var antalet 
aktiva medlemmar i förbundet vid 1911 års slut 
6,713 mot 5,930 året förut, således en ökning af 783 
man. Antalet anslagsberättigade vid 1911 års utgång 
var 5,492 mot 4,3 10 ett år förut. Ökning här sA
lunda 1,182 st. 

Under är 1911 lossades af förbundets medlemmar 
657,812 skoll mot 594,230 året förut, sålunda 63,582 
flera. Under förbundets fältskjutningar 1911 skötas 
53,153 skott mot 45,738 året förut , ökningen således 
7,415 skott. 

Nyinskrifna medlemmar utgjorde 1911 3,768, en 
ökning af 758 frä n föregående år, då de nyinskrifnas 
antal uppgick till 3,010. 

Föpeningspekopd 
t. o. m. den 31 Dec. 1911. 

Löpning 100 meter: 

• 400 

• 1,500 • 

• 10,000 • 

Höjdhopp: 170 cm. A. 
6/, 1909. 

11 sek. G. De la Oardie, 
Drottningholm 1/, 1907. 

53'/~ sek. Daniel Erikson, 
Drottningholm to/s 1911. 

4 min. 23 sek. 1-1. Hammar
strand, Östermalms idrotts
plats 11/9 1908. 

35 min. 40 sek. /-1. Hammar
stra nd, Östermalms idrotts
plats ' /9 1908. 

Lagerberg, DroUningholm 

Längd hopp: 608 cm. A. Nyström, Östermalrns idrotts
plats 17/ 8 1911. 

Trestegshopp: 12 meter 45 cm. Nils Björk, Öster
maIms idrottsplats 8/S 1911. 

Stafhopp: 280 cm. R. A. Ahlin, S:t Petersburg 11/, 1906. 
KuJ~tötning: 18 meter 66 cm. J. A. Lundegren, Drott

mngholm 18/, 1908. 
Discuskastning: 61 meter 76 cm. Gösta Noren, En

köping 24/. 1911. 
Spjutkastning: 77 meter 57 cm. Nils Djurberg, Idrotts

parken 28/, 1910. 
Häcklöpning 110 m.: 161/~ sek. M. Öholm, Idrotts

parken 8/S 1908. 
Skridskoäkning 500 meter: 52%/6 sek. Josef Petlers-

son, Djurgårdsbrunnsviken t~/2 1909. 
Skridskoåkning 1,500 meter: 49~/6 sek. Josef Pellers
; son, Djurgårdsbrunnsviken ~s/! 1909. 

Skridskoåkning 10,000 meter: 23 min. 55 sele J. 1\. 
Lundegren, Saltsjöbaden so/s 1908. 

Velocipedåkning 20 km. landsväg : 45 min. 6 sek. G. 
Ma1mqvist, Enskede 9/S 1908. 

Simning 100 meter: I min. 18./ 6 sek. O. Kumfeldt 
11/4 1909. 

Simning 1,000 meter: 18 min 09 sek. H. Gerell 
'/11 1911. 

Skyttar och Skytteföreningar! 
Utom sina välkända tillverkningar af alla sorters svartkmt såsom Excetsiorkrut, Sportkrut, 

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

Gyttorps Mauserkrut 
Som från början "dragit sig stor uppmärksamhet i skytiekretsar såsom ett i alla afseenden utmärklmauserkruL 

Major E. O. Almquist skrifver därom : 
~Undellecknad, som nyligen IltröTt en jämföretseskjutnlng mellan .Gyttorps mauserkrut. och >statens>, flr hinned pI 

!>tglTan intYil'a, au det förra med en laddning af 2,8 gram lämnade jämna och vackra trärfbiider, [ det medelreld pr skott pA JOO 
meter bier endast 9,S centimeter mot 10,4 med sbtens, och !)O poäng lIppn5ddes l de flesta serier; dels ock alt vapnen [eke upp
vlrmdes sJ. starkt af Oytlorpskrulet, samt alt Tengör[nien efter detsamma sk~de utan sv5righet. Uppsala den 5 febr. t908. 

Otto Almquist, Major .• 

Oyftorps M auserkrut erhålles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt fmn 

G"ttorps Sprängämnes Aktiebolag. G"ttorp. 
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K ungl. H ofjuuelerare _ - .. 

AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mallar, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Rikslelefon 

44 00 
Alfm. lele!. 
20 & 120 

••••••••• 

B egllr prislw rant ! O tl 
de(S 

J{ 
A tl Juuel, 
fl- Bultl, Silfuer, • 

1 Jakobstorg. = 
H y5ilfuer, Regeringsg. 19-21 

_ Lag ~~~~ Klicheer 
från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8" 5 STOCKHOLM ~ 
Riks. 877~ 5 Oxtorgsgatan 5 ~ 

Mauserammunition 
af vårt erkänd I 
gående ord res. 

goda och omtyck ta fabrikat rekommenderas. Största omsorg åt in· 

SNA BB EXPEDITION .. 

BILLIGA PRISER "" " 

DC 
CC 
CC 
co 

GOD VARA """" " 
ALLTID NYLA DDNING 

Leverans franko köparens narmaste station vid parti om minst 1000 st. Hylsor för omladd
ntn~ torde insändas till D ösj 6br o slation och ~bl. Yl frakten, om slindningcn omfattar 
minst 1000 SI. Kasserade hylsor ersattas, om s1 önskas, med nya och godtgöres för d(o odugliga. 

Vlr ammunition med S:kula anbefalla vi 0<:11 särskildl sidan, laddad med p rogressivt 
krut af vårt eget fabrikat. 

Allt vin krut är nitrocellulosakrut, hvilket vi icke vilja underl5ta all plpeka. 
Ärven vilja vi tiJIr5da Eder, att vid jakt uteiIntande anviiuda 

NORMAL-PATR.ONE R, 
Dess.a im af yppersta beskafftnhet och har vlr omsättning pi ett par h mer an fördllbb+ 

lats - el! talande bevis för, at! vha patroner stl i !rlmsl. ledet. 
umdskrona i Februari 1912. 

AKTlEBOLAOET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
Rikste lefon 91. :: Telegr .. adress : NORMA L. 

Erik Ohlssons T räuaruH.-H. 
TI/Ä VARU· VED. och KOL· 
AFFÄR, ANOsAo o. ffYFLERl • • 

STOCKHOLM, FJeminggatan 4 
Riks Tel. 11 63. 13203. Allm. Tel. 8436, 5950 
SAGVERK _ __ _ 

Flem /ngg. 4, Stockholm, Norrtelge ÅngsAg , N orr
t älge, j u ngfrusunds ÅngsAg s Akt/ebo/dg , E k erö 

D Bogseringar o . Varutransporter. 
BRYGGAREGATAN 6 B .. STOCKHOLM -._------------------------~------------------------- --Stockholm 191\!. T'ychri.kliebol'e:eI Svu. 

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

Stockholms N:o 3. 

7:e årg 

Ulkomrntr med 12 nllmmtr 

om .lirel och uld,l .. gralis till 

föreningen, medlemmar. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

",.te: STOCI<HOI.M S A MATÖR FÖRENING. 

REOAI<TÖR OCH ANSVARIG UTGIFVARE : S. SVENSON . 

Tllefon: AlIm. Kli. 330. 

Redlkl iOftlu o. ""Ped • • dr"l: Hlndr..tb"""n 88, SIc><:kllolm. 

Mars 1912 . 

ANNONSPRIS, 
lO öre pr mm •• palthöjd, 

(spallbredd 100 mm.) 
Mariginalannon, la kr . 

I nn/edninff. n[ skarpskjubl!"gsöjlillgnmnS börjflll söndagen den 14 april delgifva 
VI harmed vara Insare eu j% jron eu skju/söudag vid Kakuäs 

IJnder !örtgdellde dr. 

OSRAM Erkändt bästa : TUNGSTEN Svenskt fabrikat 
Metalltrådslampa : lika. god som öfriga 

. • utlandska. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden frän Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 
Aktiva : 

försäkr. tjänstemannen Daniel Arfwidsson, Oötg. 31. 
Tek nologen Axel Rob. Bergschöid, K. Svea ingenjör-

kår. 
Handlanden Fili p Edvin Ernst Carlson, Artillerig. 12. 
Lagerbiträdet Karl Olof Claeson, Kammakaregatan 48. 
Kontoristen H ugo B. Hintze, Majorsgalan 9 A. 
Underlöj tnanten Fritz Theodor Lagerheim, KarJavä-

gen 38. 
Slngaren Karl Johan Ljungqvist, Åsögatan 79. 
Direktören Bernhard Maring, Karlavagen 42. 
Teknologen Hans W. ThoreIIi, Kommendörsgalan 28. 

Pass/I': 
Kontoristen Elis Juhlin, Riddaregalan 15. 

• • • 
Skyttelns/rak/ör. Till skytteinstruklör och biträde åt 
skjutchefen har styrelsen äfven för innevarande år 
utsett sergeanten vid K. Svea Lifgarde, B. Jonsson. 

fortsatt årsmöte. 
Under kaptenen fri herre S. Rålambs ordförande· 

skap afhöll S. A. F. fortsatt årsmöte torsdagen den 
28 mars å föreningens lokal, därvid behandlades 
kvarstående ärenden å föredragningslistan som del
gafs vid kallelsen till ordinarie årsmötet. 

Sedan revisorernas berättelse, som nu förelåg 
mycket omsorgsfullt utarbetad och affallad -:- revi
sionsberättelsen såväl som styrelsens och kommilleernas 
berättelser inflyta i årsboken som utkommer den all ra 
närmaste tiden - blifvit föredragen och et! par änd· 
ringar och tillägg till samma, föranledda af förslag 
från enskild medlem, godkändts, meddelades styrelsen 
full ansvarsfrihet för det sistförflutna årets förvaltning. 
I enlighet med revisorernas hemställan beslöt od 
mötet at! Föreningen tillhöriga 41 st. aktier i Stock
h olm~ Nya Spårvägs Aktiebolag skulle utan dröjsmål 
försäljas. 

Vid därpå företaget val af ledamöter i styrelsen, 
efter i tur afgående, samt revisorer och suppleanter för 
föreningen i Stockholms skytteförbund utföll 51, alt 
med acklamation omvaldes friherre S. Rålamb ord· 
förande köpman P. Langborg intendent, tjänsteman 
S. Sven~on skjutchef, bankkassör F. Fagrell vice skjulchef 
och herr Harald Forssberg vice idrotlschef. Till sty
relseledamot utan funktion efter direktör O. Friman, 
som undanbedt sig återval, utsågs herr Daniel Erik
son och till v. klubbmästare valdes herr Adrian Dahl. 
Styrelsesuppleanter blefvo direktör O. Ftiman och 
kontorschefen O. Malmqvist. Till revisorer omvaldes 

syssloman A. Mild och agenten I-Ij. Olsson med bank
tjänsleman N. O. Gustafson och doktor Axel Wahl
sted t som suppleanter. Som representanter i Stock
holms skytleförbund utsågos hrr S. $venson, F. Fag
rell, A. Mild, S. Slendahl, E. Hessler och O. friman 
med 51som suppleanter hrr L Sune, f. Lagergren, 
Ii. Friman och T. Rubin. 

S. A. f:s skridskotäfling å 10000 mtr. 
Söndagen den 17 Mars. 

Denna täfling som af idroltskolll111itlen utlysts alt 
afhållas de n 28 Februari måste på grund af den då 
rådande blida väderleken uppskjutas till någon lämplig 
dag i Mats månad. Det vackra vårvädret . Iyc~tes 
fortsätta och det såg ut, som skulle det ej bltfva 
någon skridskoåkning af under denna v.inter, ty alla 
banor i Stockholm och dess närhet börJade en efter 
annan att annonseras stängda. 

Men enligt rapporten om isförhållandena i Stock
holms skärgård, beslöts alt om möjligt anordna denna 
tåfling på någon af de stora fjärdar~a vid S~ltsjöb.aden 
eller i dess närhet, någon lämplig dag I mediO af 
Mars månad. 

Dagarna gingo och anordni ngar började vidtagas för 
tätlingen, då en dag ingeniör l undegren rappor
terade till idrottschefen, all vid Nynäs fan ns del den 
all ra hä rligaste is för en skridskotäfJing å en vik vid 
Nynäs hafsbad. 

JdroltskOlllmitten tog anbudet för godt och utlyste 
läflingen till Söndagen den 17 Mars .med sam1il~g 

vid Centralstation kl. 10. 15 f. m. Vid denna lid 
på söndagsmorgonen samlades endast fem amatö~er, 
tillslutningen hade väntats blifva större, för alt beglfva 
sig af med , expressen . kl. 10.35. 

Väl anlända till ort och ställe, efter en resa på 
c:a l timme, välkomnades vi af allas vår skridsko· 
champion, old-boys-idrottsmannen J. A. L och anvi
sades vi den genaste vägen ner illl sjön, där dagens 
stora händelse skulle ske, sjAlf skulle han förs! .gnugga 
hem efter grunkerna" och vara strax tillbaka. 

Efler en promenad Olll c:a 10 min, hvilket. var 
välbehöfligt efter järnvägsresan, rörde vägen oss direkt 
ned till sjöstranden, där den ypperligaSIe glanskis 
utbredde sig för våra ögon, eller rältare sagt våra fötter . 

Det första var nu at! rulla ut måttbandet och mäta 
upp banan jämte utsällande! af kurvor, och befanns 
det all hela banan mälte en längd af ej mindre än 
1260 meter allt51 en ganska slor skridskobana. Del 
blef allt51 'att åka ej mi ndre än 8 hvarf minus 80 
meter. Under det uppmätningen af banan plgick, 
hvilket herr Oemens och Erikson jämte ett par af 
deltagarne ombestyrde, försiggick den nödiga ,omrigg
ningen . , i ett badhus, som fick tjänstgöra som 
garderob. . 

Vid pass half 12 kunde upprop Itll start ske, och 
anmälde sig till deltagande J A. lundegren, E. D . 
Hagström, Harald Forssberg och O. Reichenberg, 
hvilka nu skulle gifva sig ut på det hala. 
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led ningen togs genast i början af lng. l undegren 
som ulan alt vara ~otad behöll densamma hela loppel 
. om Af de öfnga var del endast Hagström och 
1e~b~rg som hölJo sig någol så när i kölvattnet 
af o ledaren, men blefvo 51 småningom eHer, och gjorde 
dessa två sedan sällskap under den ålerstående delen 
af loppet. Reichenberg utgick efter ett par hvarf. 

Det ena iwarfvet gick efter det andra och lundegren 
fick fortfarande ~ gnugga , för sig själf, för all om 
möjlig! fiska upp de efterblifna på hvarrvet, och hade 
därigenom en ganska god pace. Hagström på si na 
,tråbrallor. och Forssberg på sina Hör . hölJo fort
farande ihop och sins emellan kiFvades 0111 ledarplatsen. 
Då i et! låg Hagström, som för första gå ngen åkte 
.brallor , med långa skenor, tyckte att tempot skulle 
ökas, och för at! komma ifrå n sin antagonist Forssberg 
på sina . rör. , gjorde han därför eU hastigt ryck 
och lyckades verkligen vinna terräng med ('II tiotal 
meter. Men, ack, lyckan är förgänglig. J en kurva 
tyckes han ej komma riktig! öfverens med sina ten
takler, och vips har vår viin I Å' de' Hagström . , gjort 
den allra stiligaste ku1!erbytta. Fort upp igen För alt 
få fatt på Forssberg, SOIll nu Ihejade , på allt hvad 
han orkade för all komma ifrån Hagström, medan 
han höll och sorterade sina ben. Detta försök lyckades 
lika litet fö r honom som för sin konkurrent, och så 
äro de åter jämsides. 

lundegren höll ~ig fortfarn nde ensam och . jobbadell 
pl a1ll hvad tygen höll, och blef det så småningom 
klar t aU med den jämna far! han hållit under 
loppet ett nytt föreningsrckord skulle se dagen. Så 
blef det sista hvarfvet, händerna släppes frln ryggen 
och lundegren glr genom målet i en fin spurt, med 
en noterad tid 'ar 23 m. I l % sek. och därmed sän. 
kande sitt 1908 salta rekord med 43 B/5 sek Hagström 
och Forssberg höUo fortfarande ihop tills slutspurtcn 
började där Hagströms större krafter togo ut sin rätt 
och lyckades passera m~.Iel elt 10 lal meter före 
Forssberg. För dessa noterades 24 min 55 % sek 
och 24 mi n. 58 1/ 1f} sek. Täflingen i sin helhet gick 

utmärkt och samtliga deltagare vora nöjda med resul • 
tatet af densamma, ty de uppnådda tiderna understego 
den för Riksförbu ndets idrottsmärke stipulerade mal(
imitiden för uthållighetsprofvet i SkridSkoåkning, hvilken 
är 25 min. Resultatet af täfJi ngen är som följer. 

\. J, A. lllndegren 23 min. II t/
5 

sek. 
2. E. D. Hagström 24 ~ 55 '/s ~ 
3. Harald Forssberg 24 , 58 J/ If} • 

Spn"nler . 

meddela/lde/l 

(rån 

Skjutkommillen 

Skarpskjutningsöfningarna 

för året taga sin början söndagen den 
14 april kl. !) f. m: A __ norra skjutbanan 
vid Kaknäs. 

50 fria skott utdelas i likhet m ed 
föregående Ar t i ll h va.rie f ö renIngens 

medlem som icke skjuter om stafspris 
Inom annan förening än S. A. F . 

Ammunitionen t illhandahdlles g enom 
föreningens instruktör .II skjutbanan. 

Årsboilen 1{)11. 
DO. arbetet med IIlgifvandet af S. A . F:s drsbok nu med all kraf t kommer att bedri! 

vas, vilja undertecknade härmed rikta en uppmaning till föreningens medlemmar, att genom 
insändallde af bidrag i form af lämpliga uppsatser, J%graJier, reseminnen o. d. underlälta 
vdr! arbete samt bidraga till alt dt årsboken gifva elt omväxlande och värdigt ianehåll. Vi 
hysa den lifliga förhoppningen alt intresset f ör föreningens egen publikatiOll må vara till. 
räckligt stort för att komma mer än en . amatör. att hörsamma denna vdr uppmaning, till. 
kommen i föreningens eget intresse. 

Tiden är emellertid knapp, och skyndsamhet därför af nöden. Bidrag lorde godhets
fullt sändas till tferr DANIEL ERIKSON, adress Bankir Nils Asp, Stockholm 15, och 
hoppas vi fd emotse sådana i riklig mängd under den allra närmaste tiden 

Arsbokskommiften. 
• 
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Stockholms skytteförbunds årsmöte. 
Det gångna årets verksambet. 

Stockholms skylfeförhulld hade den 29 mars sit! 
ordinarie förhundsmöle å restaurant Runan under 
redaktör I-Iarald Sohlmans ordförandeskap och under 
talrikt deltagande af medlemmar. 

Af den upplästa slyrelseberäUeJsen örver verksam
heten inom Stockholms skytteförhund under år 191\ 
framgick, att under året anordnats ordinarie förbunds
läfli ngar den 3 september, en s. k. rekryteringstäftan, 
7 fältSkjutni ngar samt svensk·danska skyUetäflingen. 
I förbundstll.fl ingen deltaga 648 skyltar och i fält
skjutningarna 2,146. I rekryterillgstäflingen blef an
talet af dem, Som uppfyllde villkoret för deltagande 
i skjutningen, nämligen at! hafva under oktober och 
november månader tillfört si na föreningar minst 3 
nya anslagsberälligade medlemmar, 67, och förbundet 
tillfördes genom dem 569 nya medlemmar. 

Inom förbundet hafva under år 1911 eröfrals 11 
riksmedaljer, 159 årlalsmärken, 55 skyttemärken i 
guld, 155 i silfver och 268 i brons. 

Under ärel hafva lossals 657,8 12 skarpa skolt ;\ 
föreningarnas banor samt 53,153 vid fäHskjutningar, 
utvisande en ökning af resp. 63,582 och 7,4 I 5. 
Dessutom hafva lossats 17,794 kammarskjulningsskott. 
Vid senaste Jrsskiftet räknade förbundet 20 föreningar. 
Medlemsantale! hllr, som framgår af nedanstJende 
siffror, under år 1911 högst väsentligt ökats. Sär
skild! anmärkningsvärd är ökningen af antalet an
slagsberälligade skyttar, hvilken ökning utgör ej mindre 
än 27 procent af föregAende års antal. Aktiva skyttar 
voro: linder värnplikts:\ldern 1910: 2,075 och under 
1<)11 3,665. Således en ökning af 590 man. Värn
pliktige sam! militärer i tjänst voro 1910 2,588 och 
1911 2852. Ökningen var sålunda 264. Hela an
talet allslagsberättigade utgjorde 19104,310 och 1911 
5,492 . Ökningen sålunda i si n helhet 1,182. 

förbundets ekonomi är god, och kassabehållningen 
utgjorde vid ärsskiftet kr. 1,572: 89. 

Särskild t intresse har det gängna arets verksamhet 
fått genom det danska skyllebesöket i Stockhohn i 
förening med täfJingar mellan de danska skyttarna 
och 50 härifrån särskild t utsedda skyttar fran Stock
holms skylleförbund. Täflingarna ådagalade stock
holmsskyttarnas betydliga öfverlägsenhet, i det at! de 
större prisen nästan Uleslutande gingo till dem. Det 
danska besöket tilldrog sig stor uppmärks.,mhet äh'en 
utom för bundets kretsar. 

Seda n därefter Uven revisionsberättelsen upplästs 
medde lades styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet 
för dte+ gångna Arets förvaltning. 

Efer därpå verkställd omröstning inom förbundet 
utdelades förbundets jörtjänstmedalJ i guld at herr 
P. O. Arvidsson, Stockholms skarpskytteförening samt 
dess jör/jänstmeda/j i silfver åt hrr L. A. Andersson, 
S. Karlsson, Hj. Lindblom och K. Norgren, Stock
holms skarpskytleförening, Erik Blomqvist och A. 
Segerblom, SödermaIlIl S och Liljeholmens skytteföre
ning, O. Berg, J. A. Ekander och G. Gottfridson, 
Stockhohns centralskytteföreni ng, J. Venstrand, Kungs· 
holmens skyttegille, E. Sahlin, Katarina skytteförening, 

• 

Th. Lindfeldt, Ostennalms skytleförening, S. Svenson, 
Stockholms Amatör förening, och Hj. Sandgren, Svea 
ingenjörkårs skytleföreni ng. 

Skyttarne moltQgo ur ordförandens hand under 
skyttekamralernas applåder si na hederstecken. 

Därefter utdelades hedersdiplom till fyra personer, 
hvilka gjort sig vål förtjänta om förbundet, nämligen 
hrr öfverstellljtnanten grefve C. E. Taube, jägmästaren 
Hj. Modigh, disponenten E. W. Lindewald och rektor 
C. Svedelius. förbundsordföranden tog därefter till 
orda och talade för den enighet och samarbetets 
anda, som rAder inom förbundet och som gjort, alt 
det kommit till den punkt där det nu står. Många 
mäns uppoffrande arbete och intresse hade bidragit 
härtill. I afton ville man hedra några af dessa män 
med de medaljer och diplom, som utdelats. Ta laren 
höjde så ett af dånande hurrarop och bifallsyttringar 
åtföljdt fyrfaldigt lefve för dessa män. 

Skreds sl till styrelseval, hvarvid till ordförande 
och v. ordförande omvaldes Illed acklammation hrr 
red. H. Soh lman och öfverste Juhlin-Dannfelt. Tre 
medlemmar i verkställande utskottet, hrr Sohlman, dr 
Axel Wahlstedt och v. häradshöfding O. Croneborg 
voro i tur alt afgä. Af dessa omvaldes de Ivl förra, 
och efter häradshOfding Croneborg, som undanbedt 
sig återval, invaldes rektor Svedelius. Styrelse
supplea nter blefvo hrr F. Fagrell och G. Gotlfridson . 
Till revisorer omvaldes hrr J. E. Ekman och Hj. 
Modigh och till deras suppleanter hrr Segerblom 
och AHn. 

Orefve Taube framförde därefter till förbundet de 
diplomerades tack och höjde el! fyrfaldigt lefve för 
Stockholms skyueförbund . förbundsordföranden 
tackade därefter p3 ledni ngens vägnar för det för
fmpnrl E', som visats den och SOIl1 förnyats genom 
dagens val, sam t uttalade den förhoppningen, att den 
Hfaklighet, som råder och städse rädt inom förbundet, 
ständ igt skulle ökas. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

De af föreningens mcdlemmar som hafva utfAtt 
passersedlar till Kungl. Svea Lifgardes exercishIIs, 
ombedes all snarast möjligt återsända desamma till 
kommittens sekr. herr Daniel Erikson, adress Bankir 
Nils Asp, Stockholm. 

• • • 
Föreningen anordnar i likhet med föregående år 

simtäflingar för si na medlemmar å distanserna 100 
och 1000 meter, å följandc dagar och tider: 

Torsdagen den 18 April kl. 7 e. III. 100 meter. 
, , 25 • • 7 ) 1000 . 
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Tärtingarna afhållas i Central badets Simhall, och 
kunna de af föreningens medlemmar som ~ önska, 
samtidigt fä afIägga prof rör idrottsmärket i simning 
200 meter. 

• • • 
Söndagen den 21 April anordnar föreningen fö r 

medlemmar en läfling i terränglöpning med stakad 
bana om c:a 4000 meter. Start och mål äro förlagda 
till Oslermalms idrot!splats med första start kl. II f. m. 
(precis). 

• • • 
Orienteringslöpningen å c:a 12 kli!. iiger rum Sön

dagen den 5 Maj, hvarom närmare kommer alt 
meddelas i Aftonbladet den 3 Maj. 

• • • 
Stockholms Amatör Förening arhöll den 6 Mars 

sin årliga täfling i curling å skridskobanan vid Albano. 
Täflingen hade samlat inalles 5 del!.1gare. Som seg
rare i täflingen utgick äfven i år herr G. Mänson 
med 20 poång, följd af herrar G. Schmidt och H. 
Hoffman med 16 poäng, och herrar C. Hultberg och 
Burman som resp. fyra och femma llIed 13 och 9 
poäng. 

Dragkampen vid 
Olympiska spelen. 

Upprop till Sveriges idrottsFöreningar 
samt andra intresserade. 

. Ett systematiskt ordnadl träningsarbete i ([ragkamp 
till de stu ndande spelen har nu organiserats i hufvud . 
staden, där militära, polis- och civila lag för närva
rande befinna sig i reguljär träning. 
_ M.ed tanke pä den utomordentliga vikten af Sveriges 

vardiga representerande i denna en af de lIlest bety
dande tUlingar vid spelen vända vi oss hä rmed till 
Eder med hemställan alt U påräkna Eder medverkan 
till uppnAendel af ett gort! resultat genom orgallise
ralldf!~ af dragkamps/ag inom Eder förening eller i 
ko+nblnalt~n med andra orga nisationer l Eder plats 
med uppgift alt underkasta sig ell ration ell! bedrifvel 
t~ä~ingsarbete oc:h sedermera möta vid dc utlagnings
lafllllgar, kommitten planerar under loppet af april 

Artiklar fOr ==== 
:.Idrotf och Spet, Be~14dnoder IGr 
;:Idrotlsm4n och turIster, Bro~njnll' 
pistoler och RmmunlUon, H~ng. 

mallor, KulGrta ry~to r och fYTl1er~eri . 

Billigast och. bilsf hos . ... 

Per hangborg, BlrgerJarlsgafan 5 
5. K. 5. Kronprinsens Ho!leuerontllr. 

och maj månader i Stockholm, af hvilka den första 
glr af stapeln söndagetl dell 28 april å Ostermalms 
idrottsplats. 
. Vid kommittens ordinarie träningsaftnar, som för

slggä mJndagar och torsdagar kl. 7 - 9 e. m. i 
Kungl. Svea Artilleriregementes ridhus äro lag samt 
i~tresserade personer, villiga alt kombinera ihop lag, 
val komna, om. de anmäla sig till träningsledaren, 
Sergeallt A. Hj. IVoIIgarfh , eller skriftligen under 
adress Olympiska spe/ett, Stockholm . 

Alla i öfrigt behöfliga upptysningar länlllas af UIl
dertecknade. 

Stockholm den 3 april 1912. 

För Olympiska spelens kODlmitte för dragkamp: 

C. o. DRAKE, ordf. 
Orefmagnigatan 18, Rikstel. 9456. 

Kristiall Hdiström, sekr . 
Olympiska spelen, 

RiksleJ. 1000. 

Bestämmelser 
för 

Stockholms Amatör-förenings villkorsmedaljer 
i idrott. 

Löpningar : 
JOO meter. 

Sil fvermedalj Bronsmedalj Juniormedalj 
113/5 sek. 13 sek. 14 sek. 

200 me/er. 
Silfvermedalj Bronsmedalj )uniormedalj 
24 2/~ sek. 26~/5 sek. 28 sek. 

400 me/er. 
Si lfvcnnedalj Bronsmedalj Juniormcdalj 

54 sek. 59 sek. 64 sek. 

1,500 meter. 
Silfvermcdalj Bronsmedalj Juniormedalj 

4 min . 25 sek. 5 min. 5 min . 15 sek. 

Näckwpning J 10 meter. 
Silfvennedalj Bronsmedalj juniormedalj 

17% sek. 19 sek. 20 sek. 

Skjut ej upp med att köpa 

r!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, landcrcme, 

innehåller kelll. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare . 
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Löpning 5,000 
Silfvermedalj 

me/er. 

17 min, 
Bronsmedalj 

20 min. 

Löpniflg 10,000 
Silfvermedalj 

meter. 

35 min. 

Silfvermedalj 
70 meter. 

Silfvermedalj 
60 meter 

Silfvermedalj 
19,25 meter. 

Kastöfningar : 
Spjutkastning. 

Bronsmedalj 
55 meter 

Discllskastlling. 
Bronsmedalj 

45 meter 

Kulstölning. 
Bronsmedalj 

17 meter. 

Släggkastnillg. 

Bronsmedalj 
42 min. 

Juniormedalj 
50 meter. 

Juniormedalj 
40 meter 

Juniormedalj 
15 meter. 

Silfvermedalj Bronsmedalj 
30 meter. 25 meter. 

HopptäfJingar : 
Höjdhopp. 

Silfvermedalj Bronsmedalj 
165 cm. 145 cm. 

LäNgdhopp. 
Silfvermedalj Bronsmedalj 

575 cm. 5 meter. 
Trestegshopp. 

Silfvennedalj Bronsmedalj 
12 meter I I meter 

Stajhopp. 
Silfvermedalj Hronsmedalj 

290 cm. 250 cm. 
NtJjdllopp utan sats. 

Smvermedalj Bronsmedalj 
135 cm, 125 cm. 

Liiflgdhopp ulan sals. 

Juniormedalj 
135 cm. 

Juniormedalj 
425 cm. 

Juniormedalj 
10 meter. 

juniormedalj 
225 cm. 

Juniormedalj 
120 cm. 

Silfvennedalj Bronsmedalj Juniormedalj 
295 cm. 270 cm, 260 cm. 

(Fons.) 

PROLOG 
vid Stockholms landstormsbef!lsförenings matine 

Berns salonger söndagen de n 18 februari. 

Af Stefl Oraf/lund. 

Framsagd af Anders de Wahl. 

For mUflniskosläkte, som vandrar 
genom ökensanden och dYfl, 
det skimrar bIafId rosiga skyar 
ell hägrande flamtidssyn: 

då drömmeJl, som drömts af Messias, 
till sist sin verklig/ut mIr, 
och folken förenade vandra 
mol den eviga fredens I'dr; 

Dd svärden smides till plogar 
och IllJvarna leka med kid, 
och endast en fomtidssaga 
är sagnen om hat och strid; 
då defl starke L'limar den svage 
och makten viker jör rält, 
oclt världsfreden hetsad aj hymner, 
rings in för bidallde äll. 

ja, blejve den dTÖmmm sanfling 
och grydde den vdren en gång, 
vi skulle i jubel den ha/sa 
med klockor oc" hymll och sång. 
Mm ack! lika fjarran den Mgrar, 
fast den drömts i tusende dr, 
och hur vi än L'änta och langta 
ar det långt till den siade ~'dr. 

Det ar slormSlls i lujtefl omkring oss, 
det år blixtar och dunder och dån. 
Det är suckar fmfl folk, som förtryckes, 
och pd suckama SllaTa blolt Itån. 
Det är vilddjurslek med de" svage, 
det lir ltökswg kring L'ömlösa bo. 
Och stackare den, som ej varjer 
sig manligt med ttinder oclt klo. 

• • • 

Vdrt /iJnd, IIdrt land, Itur lIänt d/l stdr 
i snöig Ilinter, solig vår, 
nar sommarns fulla fagring ror 
och alla fjärda r blänka! 
hilL skulle f j med puls, som slår, 
IIi dig ~'år karlek skänka? 

Vd" land, vdrl lal/d, Itur rikt du ar 
med sltog och s/ätt och Bäll och skär! 
Din jord oss gyllne skorr/ar bär, 
och än finns mark för p/agar, 
och änfllL otömd skallen är 
af guld i grölla skogar. 

Dill framtid Mgrar rik och ljus, 
om bloit du värnar om ditt hus. 
Om ston'erk sjunger jorsars brus 
bIafId SilS i sommarkvalIar, 
oclt malmelI bidar dagens ljus 
i gma Lappmarkshältor. 

• 
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Vdr! land, vört /and frått fjäll lill lIik 
med böljors sång och skogsmusik! 
Väl ty/fer ingen slöjans flik 
att framtids drag {trskilja -

din framtid blir så stor och rik 
som dina söner vilja. 

• • • 
Det tir kif och käbbel i landet; 
i sinnena blåser det storm, 
ock i splittrade flockar man följer 
jäUtecken af skiftande form . 
Det är nya. tider, som susa, 
och i spörjantk undran man slår: 
Ar det tecken till söndringens skede 
eller tecken till vaknande vdr? 

Det ar V/~ som nu !efta och L'erka 
på vdr jord med hjärna och hafld, 
det är vi, som mura upp grunden 
till din framtid, o, fätkrnas land! 
hur partier och färger må skifla, 
är ju Sved allas vdr mor, 
och Ili drömma väl alla åt henne 
en framtid, lycklig och stor. 

Men Itllad Mtar det lliil att bygga 
vdrt Sverige lyckligt oclt stort, 
om jar alle stigmän och vdldsmlin 
vi llimna öppen L'år port? 
lIvartill båta väl !lya reformer 
och sddd till en add kul/Ilr, 
om allt i förhoppningens timma 
sids ned af t!fl hagelskllr? 

HI/ad bdlar alt skänluz \'å, ungdom 
all världens visdom Ilr bok, 
om, vuxen, den Ivingas all böja 
sill hulvud för ulländskl ok, 
om ej den får lala och sjunga 
sitt språk ulan främmande snack 
och i fredligt följe på lorget 

rides ned af gendarm och kosack? 

Vi drömma ej stormaktsdrömmar 
och rusta ej röfvaretdg. 
Vi önska i lugn blott få lefta 
vdrt lif efter egen Mg. 
Men nalkas våldets makter 
vdr kust med mordbrand och svärd, 
sd gdnge vi man Ilr hase 
alt värna hem och härd. 

Sd md vi dd skydda om arjvet, 
att q' pd wIr döda mull 
en gdng våra barn må klnga: 
"Allt detta är fädrens skull!" 
hllr partier och färger md skifta 
med enade hjärtan i brand 
vi bedje som fäderna bddo: 

aUD BEVARE VART FÄDERNESLAND! 

Skyttar och Skytteföreningar! 
Ulom sina välkända tillverkningar af alla sorters svartkrut såsom Excelsiorkrut Sportk t 

~kyttekrut, Karl XV jaktklubbkrut, j aktkrut n :o l och 2 rekommenderar Gytto~ps Sprä~~: 
amnes Aktlebolag sin nya tillverkning 

Gyttorps Mauserkrut 
SOm frAn. början ådragit sig stor uppmärksamhet i skyttekretsar såsom ett i alla afseenden utmärkt rnauserkrut. 

Major E. Q. Almquist skrifver därom; 

begllran~ ~~::~I~~tn~~1 ~~:n nYl~gen ~~~rl. eu r~rörelseskjl~tning u.lellan .Gyltorps mauserkrut . och 'Slalens>, flr härmed [Jl. 
meler bld d' 9 ~a me en a nmg Il ,8 gran, tanmade J~nmll och vackra Iräffbildt'r, i det medel felet pr skot j pi 300 

vArmdes sA e~a~~: .i80~~~~::~~~d~,o~~;4at~'~r~n~~~f~;~nOC~tt~0 d~;"I::m~P~~;::::Su:a~eS~~~~h:rie~p~~aoc:~:tt5vafe~~~ i~;g~~pP-
Otto Almq uist, Mijor .• 

Oy ttorps Mauserkrut erhälles i enhvar välsorterad krutaffär äfvensom direkt frlln 

G,..Uorps S p r ängämnes A k tiebOlag. G,..t t orp . 

7 
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Kungl. Hofjuv •• ror. . .. • • • 

AMATORER B egär p r is k urant! O Il 
eterS köp Edra 

A Il ) uv.l. 
-r! f}. Bula. 5il fv.r. 
~. 1 Jakobstorg. = 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 
Hy5i1fv.r. Regeringsg. 19-21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

•••• • •••• 
RikslelBfon 

44 00 
Alfm. lefel. 
20 & f20 

••••••••• 

från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHO LM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Mauserammunition 
af vårt erkändl 
gående ord res. 

goda och omtyckta fabrikat rekommenderas. Största omsorg åt in-

SNABB EXPEDITION DD GOD VARA " " " " ". 
BI LLIGA. PRISER .. gg ALLTID NYLADDN ING : 

I ('verans fran ko köparens närmaste station vid parti OUl 1l111lSl 1000 SI. ::Y~50.r fö~ ~m~~~t~; 
n'ing lorde insändas till Dösjöb r o slation oc:l1 belala Yl fukten, o~ " 11 ~~~2d~ od~gHg~ 
",iMlIDOO SI. k' .~s"'rRde hylsor el"1li!l~s. Om d ön sk~s, ".'ed " .. ya och l g~, ~ TU d p,og ress ivt 

VAr a mmuni tion med S:kula anbefalla vi och sarsklld t d_n, a a III~ 
kr ut af vArt eget fabrikat. . l i k 

Allt vArt krut lir n itroce llu losak r ut, hvi lke t vi icke villa linder! ta all p pe 3. 
Älven vilja vi tillrida Eder, al! vid jakt uteslutande anv~nda 

NORMAL-PATRONE R. 
Dessa iro ~f ypperst~ beskaffenhet och har I·h .omsättning pi. ett par h mer än fördllbb+ 

lats - ett lalande ~is för, Jt t vira palronn stl I fr~msta ledet. 
Landskrona i februari 19 t 2. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORI ERNA. 
Rikstelefon 91. :: Te legr .. adress: NORMAL. 

Erik Ohlssons T rävaru H.-B. 
TRÅ' VARV· VED· och KOL· 
AFFÅ'R, ANOsAo o. H YFLERI 

STOCKHO LM, Fleminggalan 4 
RIks Tel. 11 63, 13203, Allm, Tel. 8436, 5950 

SÅCVERK _ _ ~_ 

FlemJngg. 4. Stockholm. NorrtelgeÄngSllg,Norr
lilge. J u ng frusunds ÄngSlIgs A k tleboldK. Ekerii 

_Bogseringar o . V a rutransporter . 

~v",a ~.,.~ek",.,.i.~ . . ~. 

-:;m r~.H3~1(\rC9" t" n 6;m . ..$toclthohn 

• • • • • 
StockhollII 1912. T. yckerilklitbolla;tt Syra 

Stockholms N:o 4. 

7:e Arg 

Utkommer med 12 nummer 

om Aret och utdel .. a rlti, till 

föreni ngen, medlemmar. 

Folo H, FOfU!m-g. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatö r Fö renings organ för Idrolt och Skylte 

Åi!.r. : STOCKHO LMS AMATÖR FÖ RENING . 

R EDAKT ÖR OCH ANSVARIG UTGIFV ARE, DANIEL ERIKSON . 

T el . fon: AllIII ....... 14 04, 

FPån S. R. FIS tiifllnga,. unde,. Rp,.,I. 

Deltaga re och fun kt ionärer 

April 1912. 

ANNONSPRIS: 
10 ore pr mm. lIpatIhöjd, 

(Ilpallbredd 100 mm.) 
Marigina tannonl 6 kr, 

Folo If. ForSibut!. 

te rräng lö pn ingen d e n 2 1 April .,h orienterings lö pni nge n å s kido r d en 14 April 

OSRAM Erkändt bästa 
Metafftrådsfampa. ; TUNGSTEN Svenskt fabrikat, 

lika god som 'öfriga 
utländska. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 
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S. A. F:s styrelse ]9]2. 

Ordliirand~: 

v. Ordförande: 

SekrtIerare : 

Kassaförvaltare: 

Jnlendent: 

Skjutchej: 

Idrollschej: 

Klubbmästare .-

Styrelseledamot: 

Suppleanter: 

Kaptenen Friherre Stig Rålamb, 
Riddareg. 43, A. T. 10482. 

Ingeniör Eric Ruden, 
Storg.56, R. T. 4087, A. T. 18834 . 

e. o. Hofrältsnolarie O. Boivie, 
Arlillcrig. 44-46, R. T. 11303, 
A. T. 15464. 

Kontorschef G. Malrnqvist, 
Flernmi ngg. 16 BJ A. T. K. 769. 
Köpman P. Langborg, 
Birger 1arlsg. 5, R. T. 8075, 
A.T.78t. 
Tjänsteman S. Svensson, 
Handtverkareg. 88, A. T. K. 339. 
Köpman \V. Clemens, 
Bi rger Jarlsg. 108, R. T. 6150, 
A. T. 164 24. 
Generalagent H. Hildebrand, 
Skeppsbron 18, R. T. o. A. T. 2296. 
Kontorist Daniel Erikson, 
Västmannagatan 79, A. T. Vasa 1404 
Direktör O. Friman, 
Engelbrektsgatan 31 B, A. T. 183 12 
Kontorschef G. Malmqvist. 

Slljutllommltten. 

Silja/chef: 
v. Silja/chef: 

Sekreterare: 

Kom.-ledamot : 

• 

Tjänsteman S. Svenson. 
Bankkassör f. fagrell, Valling. 19, 
R T. N. 11 7, A. T. 20687. 
Banktjänsteman E. Rett terskiöld, 
Upplandsg. 58, A. T. V. 1015. 
KassOr E. Hagström, 
Mosebacketorg 14, A. T. 34 13. 
DirektOr E. Hessler, 
Kaptensg. 16, ~. T. 220 99. 

Itlpottsllommltten. 

Idrollsche/: 
v. Idrottsckej: 

Selen/eraTt: 
Kom,-/edamat: 

• 

Köpman W. Clemens: 
Kontorist H. Forssberg, 
Tegnerlunden 4. A T. 6003. 
Kontorist Daniel Erikson, 
Kontorist G A. Berg!und, 
Styrmansg. 22~24, A. T. 15342. 
Kontorist Edvin Bergström 
Kungsgatan 16. 

KlubbIlommItten. 

K.lubbmästare: Generalagent H. Hildebrand. 
v. Klubbmästare: Musikdirektör Adrian Dahl, 

Karlavägen 50. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelxen 

•••••••••••• • •• • • • •••••• 

Nya m edlemmar : 

Aktiva: 
Hospitalskontrolla nten Erik Hel ge Burman, Lilljans

plan 6. 
Ba nkkassören Axel Reinius, Östermalmsgatan 64. 

!ll!eddelallclell 

8kjulkommitlen 

Vid Stockholms Skytteförbunds fältskiut~ 
Iling den 31 mars uppnåddes nedannämnda pJa(e~ 
ringar och resultat af S. A. f:are: 

Aldr~ klassen: 1. S. Svcnson 22 p.; 8. F. Erics
son 20 Il; 14. A. l3ergschöld 19 p.j 50. A. Wahl· 
stedtl 5 p; 

Insatsskjutning 3:dje klass: 17 f. fagrell 6 - 50 p. 
Resultatet af gruppskjutningen mellan föreningarna 

vid samma täfling blef: 
1. SOderma!m - Llljeholmen 94 poäng 
2. Stockholms Skarpskytleförening 91 ~ 
3. Stotkho/ms Amafiir Fiirening 89 • 
4. Östermalms Skytteförening SO ~ 
5. Katarina ~ 79 » 

o. s. v. 
Ställningen mellan räreningarna efter årets Ire fält~ 

skjut ningar: 
I. Stockholms Skarpskytteförening 4 poang 
2. Södermalm-Liljeholrnen 
3. StockllOlms Amatör Förening 
4. Östermalms Skytteförening 
5. Kungsholrns Skyttegille 

• • • 

5 
17 
18 
19 

• 
• 
• 
• 
o. s. v . 

Skju töfningar pågå å norra skjutbanan 
vid Kaknäs hvarje sån. och he lgdag kl. 
9 - 3, u tom dagarna för föreninge n s vå r. 
utfärd och Midsommardagen. 

f r i ammunition , 50 mauserpatroner, t ill · 
delas hvarje medlem som icke skju ter om 
statspris inom annan förening än S . A. F ., 
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och tillhandahå lles å skju tbanan genom 
Föreningens instr uktör sergeant B. J o ns. 

son. 
Äfve n tillhandah å ll e r Fören inge n ut· 

m ä rkta gevär åt skyttar som sakn a egn a 
såd a na . 

• • • 
f ö rsta inskjutningen för uttagande af Stock~ 

holms Skytteförbunds representanter vid jubileums
tlHlingarna i Köpenhamn i augusti innevarande IIr 
äger rum å föreningarnas banor söndagen den /2 maj. 
Skjutningen verkställes på 300 m. afstånd medelst 3 
vanliga precisionsscrier, skjlltna i följd. 2 profskott 
få afgifvas före hvarje serie. 

r den sl utliga inskjutningen, som äger rum vid 
Stora Skuggan torsdagen dell /6 (Kr. !timme/sj.dag), 
äga dehaga de 50 skyltar, hvirka i första inskjut. 
ningen uppnä högsta poäng. 

Verkställande utskottet inom Förbundet förbehåller 
sig rätt all till denna inskjutning jämväl even tuellt 
uttaga erkänd t skicklig skytt, som af någon anledning 
ej gjort sig berättigad deltaga häri. förteckning öfver 
skyttarna till slutliga inskjutni ngen införes j tidnin. 
garna Dagen och Aftonbladet tisdagen den /4 maj. 
Denna skjut ning ve~kställes med 4 vanliga precisions. 
serier pA 300 111. afstånd . 

Skjutningarna ske enlighet med årels skjut~ 
program. 

• • • 
J etonskj u tn ing. Söndagen den 12 maj äger 

första jetonskjulningen för året rum å skjutbanan vid 
Kaknäs 

• • • 
Söndagen de n 15 m aj voro skjutöfningarna 

inställda på grund af aH skytteförbundens öfversty~ 
relse disponerade skjutbanan för ullagnmgstäfJingarna 
för Olympiska Spelen. 

• • • 
Skjutni ng å 4 0 0 m . afstånd äger rum hvarje 

ordinarie skjufdag kl. 1- 3 e. m. 

• • • 
S. A. f:s h ederspris vid Stockholms skylte~ 

förbunds fältskjutning den 31 sist!. mars tillföll herr 
S. Svenson för uppnådda 22 poäng. 

Internationella rekord i skjutning. 
J dessa dagar, då vårt lands skyttar som bäst rusta 

Sig för alt upptaga den fredliga tärJingskampen lIJed 
andra länders skyttar, har det nu ell visst intresse 
alt se, huru det hittills är ställdt i fråga om skjut. 
rekord. 

Orupptäj/ing: 

I alla tre ställ ningarna: Schweiz, år 1911 , upp~ 
nådda poäng 5,014; högsta möjliga poäng 6,000, 

i stående s!äll ning: Schweiz, år 19 11 , 1,538 poäng; 
högsta möjliga 2,000, 

i knästående ställning: Schweiz, år 19 11 , 1,7 19 
poäng; högsta möjliga 2,000, 

i liggande ställ ning: frankrike, år 1910, 1,721 
poäng; högsta möjliga 2,000; 

Enskild skjutning: 

i alla tre stäl lningarna: Stäheli (Schweiz), 1,052 poäng; 
högsta möjliga 1,200, 

i stående ställ ning: Pochmeyer (Tyskland), 334 
poäng; högsta möjliga 400, 

i knästående ställ ning: Stäheli (Schweiz), 365 poäng; 
högsta möjliga 400, 

i liggande stallning : Släheli (Schweiz), 355 poäng; 
högsta möjliga 400. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

De af föreningens medlemmar som ännu ej till 
idrottskomm iltens sekreterare hafva insänd t utbekomna 
passersedlar till Kungl. Svea Lifgardes Kasern, om~ 
bedes alt snarast möjligt göra delta. 

• • • 
Vid föreningens vårutfärd komma följande idrotts. 

täflingar alt anordnas för föreningens medlemmar: 
Höjdhopp utan ansats, 
Längdhopp . » 
Discuskastning, 
Släggkastn ing samt 
Landsvägslöpning om c:a 4000 meter. 

Skulle marken eller terrängen ej lämpa sig för af~ 
hällande af någon här upptagen idrottsgren, förbe • 
håller sig idrotlskommitten rält alt ändra programmet. 

• • • 
Föreningens sedvanliga serietäfJingar komma aU 

taga sin början först efter de otympiska spelen, hvar~ 
0111 nArmare kommer att meddelas i föreningens med~ 
lemsblad. 
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Vårutjärden! 

eröndagen den 19 ~aj 1911 äger 

er. 81. g :s 10:de Vårutjärd rum med för dagen förljprda 
o 

8Ingfaripget "'[or II" 

tlt/färd från Nybpon, vid 2'Jjut'gårdsjärjons tilläggsplats, kl 8.15 f. m. med del 

natul'skönl 6elägnQ Nyvarp å Värmdö som mäl. 

fjJrisel för OlJar je de/tagare är 3 /il'. 

c7öreni"gells passiva ledamöter äga, såsom förut vid vårutjiirdemo varit 6ruliligl. samma 

rällig6eler som de ali/iva alt dellaga i alla i sammo1l9on9 med utfärden anordnade lä/lingar. 

Särs//ilassig restauration om6ord. 

ejler framkomsten vid/OflO enskild /ällslijuflling med gevär oeg revolver, samt extra 

skjutning mol ringad I/a-ft9ur. 

Obs.! Till samtliga skjutniflgar med ge vär utdelar förenillgell 06s.1 
==== gratis all erforderlig ammunition, SO patroner pr man. 

:lJärjämle komma idrotlsläjlingar såsom §opp, /iast oe§ löpningar att anordnas, §varom 

närmare till/iänTwgijves på smnlingsplalsen. 

efter slu/ade läflingar inmundigas återstoden af den med§afda ma/säe/ien saml njutes 

erforderlig §vila efter dagens strapatser i sliog oe§ marR, §varpå §emfärden an/rädes. 

'Under §emfärden uldelas alla under dagen förvärfvade priser samt därefler :IJons, om 

u/rpmmet det medgifver. 

Såsom priser i idrol/s- oe§ s/iplleläjlingarna lionuna all u/delas elf flerlal ståtliga 6ägare 

oc§ polialer, som föreningen fått mottaga af för idrolts- oe6 slipllesalien inlresserade personer. 

OBS.! /fln -fin regemelllsmusl/i medföljer, §vil/ien liommer all göra s/ällningen så glad oeg 

angenäm som möjligt under 6ort- oeg §em/ärden samt under vistelsen i land. 

Amatörer/ Deltagen mangrant! 3)ledlag Damer, vänner oe§ bekantat 
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S. A. f:s orienteringslöpning å 
skidor söndagen den 14 april. 

Fyra . amatörer. hade hörsammat kallelsen till 
denna orienteringslöpning, hvilken nu skulle gå af 
stapeln.. Det var nog ej många som trodde på en 
skldtAfhng så sent på våren, däraf kanske aH det ej 
bIer flera deltagare. Alltså begMvo sig dessa af till. 
sa!I11THlIlS me~ funktionä rerna med första tåg till 
DJllI'sholm, da.r start. och mål fö r dagens läfling vara 
belägna. _ Anlanda hilort och siäIle, blef det första 
att f A .kanlledon~ om banan jämte vederbörliga kall' 
IrolJstah?"er, ~ vllka af de täflande skulle passeras. 
Dessa mstrukhoner meddelades af vår idrottschef 
\V. Clem~ns, och befanns det aU bana n som fågel. 
~ägen utgJorde c~a 22 k.m. sträckte sig från Djursholm 
ofv~r Dan~ery~, Sätra prastgård, Edsberg till Turebergs 
stallon dar v~ndpunkten var belägen, samt därefter 
samma väg t~lIbaka lill målet, åfvenså meddelades, 
alt . ~et var hlIåtet fö r läflande, 0111 ej åkning var 
mÖJlig, all af taga skidorna, på den grund all den 
:itarka vårsolen de närmast föregående daga~na hade 
haft en så stark inverka~ på de kollosala snömångder 
som hade rasat ned VId påsktiden, så det på flera 
ställe.n var nästan barmark. Starten skulle ske med 
5 mTnuters mellanrum mellan de täfJande. 

Efter ~et sl . sa.mtliga täfrande jämte funktionärer 
vederbörligen bhfvlt . afkonterfejade. af allas vår vän 
Hara~d Forsberg, startade så de täflallde i följande 
ordmng: I. A. Nuhma, 2. H. friman, 3. G. Friman 
och 4 Daniel Erikson. 

R",dan f.rån början fingo de täflande en aning om 
de besvllrhghctcr SO~11 vaulade dem på tvåmiJafä rdell, 
ty alla vägar och stigar Som ledde ut från Djursholm 
voro p" ett mycket omsorgsfullt sätt preparerade med 
~rof makadam. Redan här brefvo de tärrande ställda 
Inför bestä mmelsen om skidornas aftagande, men mi. 
nuterna ~oro dyrbara, och skidorna fick sitta på, trols 
att det gick ganska trögt att gnugga på i makadamen 
Efter ell par km. åkning blef förel något bäUre me~ 
långt ifrån idealiskt, ty den lilla snömängd som 'ranns 
kvar. p" åkrar o~h ängar var sl liten, så det nästan 
bar Igenom på sma ställen. Ju längre det led fram. 
på förmiddagen, desto varmare blef solen. Det gällde 
alltså all . jobba ph allt hvad tygen höllo för all 
lägga så mycket väg efter sig som möj ligt, i~nan fö
rel blef än. sämre. Della var nog del de lårrande 
:ade . tä~kt Sig,. ty det ~rbetades undan värre i början, 

n nkllg hetSJakt. Val utkomna från det närmaste 

BrUklar fOr ==== 
:Idrott Qch Spel, Beklddnader fOr 
!idroUsrndn och turister, Browning_ 
pistoler och flmmunlllon, Hdng. 
maltor, Ku lOrta Ivlllor oc h i'vruc rkcrL 

H. l- Billigast och bäst hos .... 

Per flangborg, BIrgerjarlsgatan 5 
6. K. 6. Kronprinsens Hollcucranlör. 

området kri~g Djursholm, började motigheterna på 
allvar, . ty va~en lIIellan Danderyds station och stora 
landsvagen till Stockholm, hvilken väg samtliga täf. 
la~de ~yntes harva tagit, var ej så värst lämpad för 
skldä.knmg, emedan leran och gyttjan här läg nästan 
fotsdJUp. Det blef alltså alt af med skidorna, och 
lIIe.d dem. ~ axeln begifva sig af vidare mol del 
okanda, namITgen snömängden och föret längre fr-am. 

Nu om de täflande; Harry Friman, hvilken star
tade som ~ :o 2, "kte snart nog upp ettan A. Nuh. 
ma, .för !lVIlken temp,?' tycktes vara väl skarpt, gjor
de sig ej något besvar all . hänga., utan inväntade 
någon af ~e sena re för all med dem göra sällskap 
den återstående delen af vägen. Gun nar Friman ko", 
äfven han upp honom, och erhöll han hä r det 
e~terlänglade s~lIskapet hvilka sedan fö ljdes åt till 
va!ldpunklen, omsom åkande och ömsom bära nde 
skidorna. Daniel Erikson, hvilken sta rtade sist af de 
tänan.de, hade efter c:a 5 km. åkning, insett del lön. 
lösa I alt fort~t~a ~kni~gen, tog därför af sig skidor. 
na, oc~ med hlllt hll Sill Jöpareförmåga fortsatte han 
s! sprmgande, för all om möjligt hinna upp någon 
af de framför varande, hvilket emellertid ej lyckades, 
ty dessa hade. fätt för stor! försprång, beroende nog 
på en fellöplllng SOm fördröjde en 10 il 12 minuter. 
Inseende det lönlösa i alt fortsätta färlingen, och strax 
efter .passerandet af Sätra prästgård vände han därför 
om hll startplatsen. 

De öfriga ~re fortsatte emellertid till vändpunkten, 
Tureberg, h\'llken fö,:>t nåddes af Harry Friman, 
sal.'l! efter .20 a 25 mm. äfven af A. Nuhma och G. 
Fnma~. .Afven dessa insågo här det omöjliga all 
taga sig tTlJba~a, ~vadan täflingen uppgafs. 
. Som. det ej gu:k något tåg till Stockholm förrän 

Vid 4+hdel.l på ~. III. beslöto de att pr .apostlahäst. 
arna . beglfva sig af på hemväg, en nog s! bra pro. 
menad på c:a 15 km. och om man då medräknar 
den ~'äg från Djursholm till Tureberg c:a 12 km. 
så bITr det en ganska god promenad på en dag. 
Heder åt dem! 

Sprifl/el . 

Terränglöpningen Söndagen 
den 21 April. 

Sommaridrotten inom föreningen log sin början 
söndagen den 21 April, inledd med en terränglöp. 
ning om ca 6000 meter med markerad bana. Denna 
den första täfling i sitt slag inom föreni ngen på 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygenol - munvatten, land pulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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många är, hade beräknats samla nem deltagare än 
" vad nu bier fallet, ty endast fern medlemmar hade 
hörsamma! kallelsen. Della nog bero~nde rä, dels 
alt denna läfling kan man s! alt säga är så ny, och 
dels all föreningens medlemmar tycka baUTe om all 
deltaga i de sedvanliga orienteringslöpningarna, där 
hvar och en kan välja si n egen bana och ej behöfva 
som nu, absolut följa den stakade banan med dess 
många gånger förrädiska naturhinder. 

Den bana som nu skulle löpas, hade utstakats af 
herrar Edv. Ber~tröm och O. A. Berglund, och 
sträckte sig frän Ostermalrns idrottsplats örver Wärla
vägen upp på krönet af Ekbacken å Ladugårdsgärde! 
sam! därefter OrVeT Unctarä ngen in i skogen söder 
om Kungl. Borgen, där den gick i ell slor båge för 
all sedan lteri gen komma lit p.~ Lindarängen, samt 
sedan ungefär samma väg tillbaka äfver Ekbacken ti ll 
mllet, Ostermalrns idrottsplats. 

Den na tåfling gjorde ej nlgol undantag från andra 
lerränglöpningar hvad terrängen beträffar, i det hrr 
utstakare i likhet med alla andra, hade letat upp de 
ställen där det fan ns mäst godt om berg, stenar och 
moras jämte en myckenhet af vatlrn och lera. Det 
förra inverkade nog ej så värst mycket på löpningen, 
som det kalla vallnet i hvilket de t..'i.flande på sina 
ställen hade all spri nga igenom, ty detla gör, at! 
sedan strumpor och skor blifvit våta, kyl& de ganska 
bra om föllerna och göra leder och senor stela i be· 
nen, så alt till näsl3 g~ l1g iå vi bedja om en något 
torrare bana. 

I täfli ngen dclto~o föl jande medlemmar: H. Hör· 
lin, Hugo Hintze, Daniel Eriksson, Gunnar Lundberg 
och C. Rugheimer, hvilka slartade i nu nämnd ord· 
ning med tv:1 min uters mellam um. Af dessa var det 
endast tre som f1l1lföl jde täflingen, de andra garvo 
tipp, emedan de för lorat banan. Resultatet ar som 
följer: 

1. Daniel Erikson 
2. C. RO ghei lller 
3. l-I. li ö rlin 

33 min. 
35 • 
35 , 

37 sek. 

30 1
/ 5 ' 

SprilIter. 

Stockholms skytteförbunds 
prisutdelning. 

Stockholms skytteförbund hade måndagen den 29 
april i Reallåroverkets vid Roslagsgatan högtidssal 
prisuldelning för förbu ndets senaste fältskjutning i 
förening med föredragsafto n. 

Sedan förbundsordföranden, red . Sohlman, hälsat 
de närvarande, uldelades prisen, och de bästa resul· 
taten hälsades med sedvanliga applåder. 

Ordföranden frambar därefter förbundets verkstäl· 
lande utskotts tillfredsställelse äfver de goda resultateu 
af fö rra täflingsskjutningen, manande till än mera 
ökadt intresse sa mt lyckönskade prislagarna. Till slu t 
höjdes el! lefve för förbundet. 

Ordet gafs därefter åt kapten Gösta Drake, som 
åtagit sig att hålla aftonens föredrag, hvi lket hade 
som ämne ,Skylleläflingar i Fmllkrike.~ 

Under förra året hade kapten D. under en län gre 
vinterkommendering vistats i fra nkrike, och han hade 
under denna tid bl a. blifvlt inbjuden till den stora 
internationella skytteiäflingen i Grenoble, hvilken 
hållits I - 21 juli. 

Som inledning gaf tal. en kort redogörelse för 
den franska frivilliga skytteJörelsen. Hvarje jämförelse 
mellan fransmånnens och vår egen sky!terörelse måste 
halta, ma', kan knappast kalla den franska fri villig. 
Den ligger fullständigt i händerna på landstorms
kompanierna och sålu nda under militär kontroll. 
Några fältskjutningar, liknande vIi ra, kan man då ej 
tala om, och all skjutni ng sker ä rin gad tafla. Vid 
årsskiftet 1909- 1910 hade Frankrike i rundt ta l 
320,000 friv. sådlt ll<l skyltar, inskrifIla i 2,187 föreningar. 
Statens ersättnin g till den frivilliga skytterörelsen går 
ej ut i pengar, ulan in natura, ammunition, gevär 
och revolvrar, ty där skjutes mycket med det.!a sist· 
nämnda vapen. Inte et! öre gå r ut kontant. A~dock 
utdelades rält mycket penningpris och än flera pris 
i minnesföremål - fransmannen fö redraga sädana -. 
Vid Orenobleprisskjutningrn hade vederbörande skylte
förbund anslagit 50,000 francs, staten lika mycket in 
natura samt sladen Grenobie 60,000 francs. 

Ammunitionen var af två slag, palron M och patron 
D. Det var första gånge n M-patronen fick an\'ändas 
af frivilliga skyuar. Del är en ammunition, 0 111 hvars 
sammansättning Illan är mycket hemlighetsfull. Den 
nya spetskulan, som här användes, är af koppar. 
Den har en flackare bl ml än öfrig ammunition och 
är utomordentligt träffsäker. D-kulan är ungefär lika 
med den nickel·mantlade, SOI11 vi anvanda. 

Så gafs en hel mä ngd vällyckade skioptikonbilder, 
genom hvilken man kunde göra sig en föreställning 
om huru det eår till vid en fran sk läf1inlYiskj1ltning 
Alla skjutningarn a äga rum pli byggd a banor. Skytten 
skjuter väl skyddad af tak för solen Skall han skjula 
i liggande stältning, finns det både madrasser och 
kuddar till hans bekvämlighet. Skj utningsområdet 
såg ut som en hel liten trästad med hus för ammuni
tionsbodar, vykortsförsälj ningar, rakstuga, byrå för 
o lyckshändelser och naturligtv is restauranger. Del 
festas lika mycket som det skjutes, och middagarna 
och frukosta rna spela inte minsta rollen. Där presi
derar alltid en mera framstående person, en prefekt 
eller kanske minister. Och tal hållas förslås i massa. 
Midd3garna äro bclydligt bäUre ordnade än täflingarna, 
ty fransmännen äro inga st) fvare täflingsanordnare, 
det går på en slör! 

Handräckningen skOtes af militär - här var det 
400 chasseurer med befäl och underbefäl, som biträdde. 

Inte endast män deltogo i tåflingarna - i allmänhet 
på 200 meter mot ringad tafla, i en täftan mot :t gubbe, 
- utan äfven damer, som nöjde sig med alt skjuta 
på 30 meler. Flera hundra damer voro med. 

Tal. gar en hel del små roande drag från denna 
slora pristårlin g sam t rörde seda n sitt auditorium till 
ett par fältskjutningar och taflingar på skidor, den 
ena i Bernerska höglandet, den andra, i februari i 
år, vid Chamonix, vid fo ten af alpjätten Mont Blanc. 
Den första täflingen stod mellan fransmän och itali
enare, vid Chamonix deltogo äfven, utom män frAn 
andra nationer, svenskar, hvil ka inom parentes sagd! 
väckte mycket uppseende genom si na goda prestationer 

~h de mån~ pris, .de logo. Här låg största vikten 
VId det llIera Idrottsliga momentet, någon fåHskjutnin'g 
kunde llIan knapp! lala 0111. !)e! lilla som bIer 
skedde mol he~f~gurer på c:a 200 meter m;d så mång; 
skotl som mÖJ.llg t under 2 minuter. Resultat'!t blef 
i allmänhet dåligt. 

Tal: slutade med aU fram hålla, att vll r fri villiga 
skyHeidrott torde slå pä höjden af all världens och 
de enda som möj ligen kunna konkurrera med' den 
år .schwei1:arna. Något synnerligt positivt all läl a af 
öfTlg~ naltoner den branschen ha vi ej, möjligen 
negatlvl. 

Det intressanta och roande föredraget hälsades med 
lifliga applåder oct~ .. aftaekades med några ord nf 
ordföranden, som hOJde ett lefve fö r talaren. 

(Aftonbladet) 

Bestämmelser 
för 

Stockholms Amatör-förenings villkorsmedaljer 
i idrott. 

SiJrvermedalj 
l min. 26 sek. 

Sil fvermedalj 
21 min. 30 sek. 

(Forts. rrån ffireg. Il:r) . 

Simning. 
100 meter: 

1,000 me/er: 

Bronsmedalj 
I min. 32 sek. 

Bronsmedalj 
23 min. 30 !iek. 

Velocipedåkning: 
A Ifllldsl'jjg 20,000 me/er. 

Silfvennedalj 
42 min. 

Bron~lllt"d.llj 

47 min. 

70 km. på 3 tim mar. 
80 ~ ~ 3 • 

Bronsmedalj. 
Silfvermeda lj . 

Å ve/ocipl!dballa. 

70 km. på 2 lim. 42 min. Bronsmedalj. 
SO, 2, 42, Silfvermedalj. 

Hastighetsåkning å skridskor: 
500 me/er. 

Silfvermedalj Bronsmedalj jUll iorllledalj 
und. 50 sek. und. 52 sek. und. 55 sek_ 

1,500 meter. 
Si lf vermedalj Bronsmedalj ) IIl1iorll1edalj 

und. 2 m. 40 s. und. 2 m. 50 s. und. 2 m. 55 s. 
5,000 meter. 

Sllfvermedalj Bronsmedalj juniorme:dalj 
und. 9 m. 30 s. und. 9 m. 50 s. und, 10 m. 10 s. 

10,000 me/er. 
Silfvennedalj Bronsmedatj j uniormedal j 

und. 19 m, 20 s. und. 20 m. und. 21 m. 

Skyttar och Jägare! 
~ I r ~. l%~ DET MÄRKS N OG J P ROTOKOLLET 25 'o' _ • 

' HOGRE TRÄffSÄK E R.HET ... 
om Ni anv~nder Gyttorps Illauserkrut. Dess jämn. • har 
~et, dess va l afvägda styrka i förening Illed okäns
lIghet för fukt och temperaturväxlingar måste ~ter. 
verka pli Edra serier. 

DET MÄRKS NOa I GEVÄRET 

en af världens sjöTSIa gevärsfa~ riker erhållit 
med Gyltorps rökfria blad kruf, som användes till. 
samman~ med engelska specialltagel och prima 
förladdn ingar nti 

Oytto rps r ökfria j aktammunition_ 
forlare, 0111 Ni använde r andra krutsorter än o yt. 
to.rps, hvars ringa urbränning gör, all gevä rel ej de:~nv~ndC'"1 Ni svartkrutsammunition, rekOllllllen_ 
Slites så fo r!. \II Gyltorps ~ ExcelslOr , och . Anden , som 

marknadens bästa. 
Oyllorps mfl/fSllrkmt o. jaktamlllltllitioll er/loll jämte vdm ö/riga til/verlUlilloar Guld d l· ·d O·· h _. .. 
• - •• •• ~ me ar.! VI re roufs(allfllllgell l!Jor. 

• • GYTTORPS SPRANGAMNES AKTIEBOLAG ••• 



---------------::------------- --- " 
Kungl. Hofjuuelerore -

AMATORER Begär priSRurantl O tl 

.A- tl d erS Juuel, köp Edra 

Sängar, Mattor, 'f/ . Bula, Silfuer, 
~ 1 Jakobstorg. = Gardiner och Möbler hos HysiIfuer, Regeringsg. 19-21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 .. -.-..... frAn 

Rikslele!on 
4400 StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 

Allm. lelet. 
20 & 120 

••••••••• 
Al1m. 877$ 
Riks. 8775 

STOCKHOLM ~ 
5 Oxtorgsgatan 5 ~ 

Mauserammunition 
af vårt erkändt goda och omtyckta fab rikat rekommenderas. Största omsorg åt in-
gäende ord res. SNABB EX PEDITIO N .. 

BILLIGA PRISER "" " 
DD GOD VARA " ',, " " " 
DD gg ALLTID NYLADDNING 

leverans franko köparens närmaste station vid parti om minst 1000 SI. li r!sar för omladd· 
ning torde: insandas till DösJObro station o<:h Uttala vi [rak len, 0111 sändningen omfattar 
minst 1000 st. Kasserade hylsor ersättas, om si önskas, med nya och godtgilrcs för dc odugliga. 

Vlr am111uniHon med S:kula anbefalla vi och särskild! sld,n, laddad Ulrd progressivt 
krut af vårt eget fabrikat. 

Allt värt krut ar nitrocellulosakrut, hvilket vi icke Vilja underlJta aU pJprka. 
Älven vilja vi tillrJda Eder, alt I'id jakt uteslutande 1III'ijnda 

NORMAL-PATRONER. 
Dessa iro af yppenta beskaFfenhet och har vlr omslltlling pli ell par Jr Iller an Fö"dnbb

lats - et! talande bevis För, att vira pa!roner stl i frimst. ledet. 
landskrona i f ebruari 1912, 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTf AKTORIERNA. 
Rikstelefon 91. :: Te legr.-adress: NORMAL, 

Erik Ohlssons T räuaru H. -8. 
TRÄVARU· VED· och KOL. 
AFFÄR, ANOsAo o.IfYFLERI 

3 

STOCKHOLM, fleminggatan 4 
Riks Tel. 11 63, 13203, Allm, Tel. 8436, 5950 

SAGVERK _ __ _ 
~vea ~rMel'tr:ci.~ .• ~·. 

FJemingg.4. Stockholm. Norrte lge Ångsåg,Norr
täJge. Jungfrusunds Ängsågs Aktiebo/dg. Ekerd 

~1'~~9~V .. '1-e9"t" n 6 'Jm, ..$fochho[ln 

• Bogseringar o . Varutransporter. • ________________ .1-_______________ _ 

Stockholm 1912. T.yderi.k1iebol.li':~t Svea. 

D 

Stockholms N:o 5. 

7:e ärg 

Utkomm.r med 12 numm.r 

om 'ret och utd. las gratis till 

förening.na medl.mmar. 

OSRAM 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

",ore: STOCI(HOI.MS AMATÖR FORENING. 

REOAKTÖR, OAN1EI. E111I(SON. 

Tele'".: AUm. v .. ~ 1404. 

Reddl;,," e"" o. E.ped. "dre .. : VI'lm.".",.!." ?O, SlfX~h"lm. 

Fpån S. R. F:s Våpulf/ipd. 

Maj 1912 . 

ANNONSPRI$: 
10 öre pr mm. Ipallhöjd . 

(spaltbr.dd 100 mm.) 
Marigin. tannona e kr. 

Erkändt bästa 
Metalltrådslampa. 

: TUNGSTEN Svenskt fabri~at, : lika god som ofnga 
• utländska . 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 
Aktiva: 

Studer:mden Axel Andersson, Birger-Jarlsgatan 109 A. 
Civili ngenjören Åke \V. Eklund, Centralbadel. 
Kontoristen Folke Johansson, Ador Fredriks torg l A. 
Amanuensen Bengt Arne Ljungholm, Riddaregatan 

76. 
Studeranden Henning Ol~n, Artillerigatan 6. 
Bankkassören O öran Slae] von Hol stein, Norrlands

banken. 
Direktören K. A. WickslrOm, Odengatan 59. 

Passiv : 
I-Iandlnnden Ferdinand Gerrnulldson, Odengatan 7 J. 

Till S. A. F:s Jferrar medlemmar! 

Dä del alllj!im! rör föreningen är af största vikt, 

att dess medlemsantal ökas och framför allt aU de 

nya medlemmar, som tillföras densamma, utgöras af 

personer intresserade för skyttesaken och idrotten, 
kommer föreningen all till ''''ar och en dess medlem, 
som under löpande (ire! ti/ljöt föreningen millst tio 
aj stynlsen godkända aktiva medlemmar, hvifka under 
sanlIna dr vederbörligen Juilgöra sin mediemsskyldig
Ilet, utdela en s. k. . intn:ssebägare, af silfver. Dessa 

intressebägares storlek ökas i proportion till nyan
mälningarnas antal utöfver första tiotalet, utdelas vid 

årsmötet och förses med inskriften: 
,Stockllolms Amatör Fiirenillg 

till 
N.N. 

jiir lIisadt intresse- o 

AllIsä! Ring upp Sthlmsl. Kungsh. 339 och f't! 

häfte om lO st. anmälningsblanketter tillställes Eder 

omgående! 
Så snart Ni fått en ny medlem insänd omedel· 

bart anmålningsblanketten under föreningens adress 

HandtL'erkategaton 88! 
Vedlfl lifr [ärcllillgclls rchryleriJJlf/ 

Oafhämtade täflingspriser. 
• 

Enär ett alltal priser - slil'/'il bägare som medaljer
fiirt'iirfL'Odc /lf/der /911 och tidigare, äf/Ilu Rllarligga 

c _ 

hos fiireniflgens infendent, grosshandlaren P. Lang
borg, Birgerjar/sgatall S, behagade vinname senast 
niislinslllf/dande /:sIa juli ajhämla dessa priser, hvi/lm 
i motsalt jall återbördas till föreningen. 

Meddelande och förfrågningar i allmälla
expeditions- och skylleiirend/!fl ske hos S. Svenson, 
liandtverkaregatan 88, Sthlm sl. Kungsh. 3 39 (teleron
tid kl. S- 9 r. m. , 6-7 e. m). 

FörCflingcfls postadress: S t oc k h o Im K. 

s. A. f:s värutfärd söndagen 

den 19 maj. 
Stockholms Amatörförening hade söndagen den 19 

maj sin tionde vlrutfärd, hvi lken alltid brukar inträffa 
i maj månad, innan utflyttningarna till landet börja. 
I är stålIdes - liksom Uven förra året - färden till 
det vackra Nyvarp på Värmdön, där ställets ägare, 
k~ono1ilnsm:tn Widgren, npplåtit såväl fältskjuinings
terräng SOTII Hlgcrplats, den senare i en vacker tall
Uackc i nädLeteu ar stranden. 

För rården hade föreningen valt den präktiga 
ångaren ~ Tor 11 " och kl. 8.45 gingo ett 100-tal 
skyttar och idrottsmän med ett 40-tal damer ombord, 
hvarerter kosan slålldes ntåt skärgården. Vädret var det 
tänkbarast bästa, med en varm sol från en hög sommar
himmel, och vår alltid vackra skärgård var i si n späda 
vårgrönska härligare än någonsin. Och del vackra 
vädret höll i sig hela dagen härute - något som 
det inte gjorde inom hufvudstadens hank och stör. 
Musik hade man ombord, och därtill en, som hette 
duga: S man från fortifikationens musikkår. Och 
under musik och muntert glam passerade man d en 
vackra 'vägen förbi Vaxholm och Lindalssundet, örver 
östra Saxar- och Orindafjärdarna och nådde strax 
före kl. II Nyvarps brygga, där man debarkerade, 
ställde upp på kolonn och med musik och förenin
gens fana i spetsen tågade upp till den utvalda läger
platsen, J O min . från Nyvarps båtbrygga. Häruppe 
planterades fanan i en murken tallstubbe, och man 
redde sig till alt börja dagens skjutningar. Skjut
chef var notarien Sv. Svensoll. Sedan patrullindel
ning gjorts, gafs förutSättningarna för fältskjutning 
med gevär, den första af dagens täningar. Dessa 
voro följande: 

Fienden framrycker söderifrån och har salt sig i 
besittning af södra Värmdölandet. Egna trupper hålla 
på all urlasta vid Lillsveds och Nyvarps bryggor. 
En landstormSiLfdelning, som vi anses tillhöra, har 
order at! i terrängafskäringell i höjd med namnet 

STOCKHOLMS AMA T(;RroRENINOS MEDLEMSBLAD 3 

Nyvarp (på kartan) trygga egna truppers urlastning. 
Från denna landstormsafdel ning utsä ndas p.1truller 
om 3 lilan med order aft framtränga till höjden 
]lunkt I.S5, ~ ,400 m. SSO, f,jr alt därifrån, om möj. 
ligt, hejda fiendens patruller, all framtränga vidare. 

Patrullerna utgingo därefter och hade alt under 
patrullvägen, SOLll var c:a 2 1/ t I>In. och gick genom 
$.~rdelt's växlande .terräng genom skog och öfver berg 
och mossar, beskjuta sex mål med ö skott å hvarje 
bestående af lit-, 1/8- och l/ I-figurer, de senare syn~ 
liga såväl framifrån som från sidan. Målens antal 
voro sex, af växlande afstånd och storlek. 

. Under det d~n na fältskjutning med gevår pågick, 
vldtogos anordl1lngar för en fältskjutning med en
hands repe.tervapen samt skjutning med ge\'är ILIOt 
ringad J/3·flgur, 10 skot! i val fri ställ ning, centime_ 
terskjlltning med pistol samt - last bul not least _ 
damernas täflan, bestående i 10 skolt 1II0t t O.ringad 
lana på 150 meters afstånd samt vapen mausergevär. 
I denna ~naste täflan deltogo IS damer, resultaten 
voro relahvt goda och intresset synnerligen stor!. 

Fältskjutningen med revolver var synnerligen in. 
tressant Samtliga målen sku lle på 50 meters afstånd 
beskjutas med ö skolt. Målen "oro: första hAllet 
helfigurer; andra tre figurer en hvardera af 1/ _ '/ 

h '/ . ' . ! ' 3-oc t-, af hvLlka skytta rna fmgo beskjuta dem de 
behagade. ' / rfiguren gällde 3 poäng, 1/3-figuren 2 
poäng och ' /,_figuren I poäng; tredje målet bestod 
af 6 s t. L/.-figurer, hvilka sam tliga skulle beskjutas 
under 10 sek. Fjärde målet utgjordl"s af 2 he!figu_ 
rer, hvilka sku lle beskjlltas på JO st'k. med 6 skot! 
Skyt~en borde beskjuta båda figurerna. Sex träff å 
en fLgur räknades här ö poäng, medan lIlall för tre 
skott å hvarje figur fick det dubbla. 

Men .. d~t gii ll~e ej endast att tMla i skjulrl ing, 
ilfven taflLlL gar l annan idrott skulle öfvas. Därför 
hade ord nats s,~, att idrottsmännen deltogo i den 
fOrsta fäl~skjutningen, hvarefter för dem ordnats hopp. 
och kasttafl LlLgar S,111L t landsvägSlöpning c:a 5,000 m. 

Så f?rt gi llgo skj utningarna och de örriga tåflin
garna hll bortemot 3-tiden, och redan förut hade de 
som hade tid därtill börjat inventera de mcdlLafda 
mats.'ickarna och dlLka upp en friluftslunch, som sma
kade sår~eles god! och SOIll aUts under glädje, glam 
och mUSik. När alla voro mätte och glade, a nord
n~des ra en. loge ~n improviserad dans, hvilken på_ 
gick hlls. Vid ö-hden signal började gifvas, all det 
var på hd alt gå ombord igen och vända Nyva rp 
ryggen. 

Snart voro alle man ombord och man bänkades 
p3 akterdäck, där en god middag uppdukats, Imlken 
Intogs med präktig aptit. Sedan var man redo ti1l 
prisutdelningen, som förrättades af föreningens sekre
terare, hofrällsnotarien G. Boivie under fanfarer och 
applåder. Som ~ ofta förut hade minnesgoda mä
cenater äfven denna gAng ihägkommit . amatÖrerna, 
med vackra pris. Så hade hof juveleraren K. Anders
son skånkt en större silfverpokal, grosshandlare Axel 
Krogh, Engelska Magasinet, en dyrbar respläd, fir
man Cederlunds Söner 50 kr. aU användas till in
köp af pris etc. Och dessa och andra prispengar 
hade använts på ett Såll, Som tycktes framkalla vin
narnas lifliga sym paii: i sI. f. alt utdela de eljes 
obligatoriska silf\'erbägal na, hade man anskaffat prak-

tis.ka !örelllål. Sålunda utgjordes första priset i fält
sk~utnLllgen med gevä r af ett mausergevAr, andra 
pnset af en värdefull kikare, tredje af hof juvelerare 
A~derssons pokal, fjärde af en kikare sam t öfriga 
PTLS af termosflaskor, ryggsäckar, benbindor, kart
f~raJ, Ll~ed ett ord sagd! af nyttiga föremål. De: 
s~orre pnsen voro försedda med en liten vidfogad 
sLlrverplalta, på hvilken angifvits, alt de eröfrals SOm 
pns. 

EfI.er prisutdelningen höllos tal för både pristagare 
funk~lOlLärer och kvinnan, det senare högstämt och 
fynchgt af kand. E. Boström. Och sedan vid tog 
dans på akterdäcket. och glädjen stod högt i sky, 
r~är ~ Tor rh lade tdl Illed de med si n dag synner
IL gen b.elåt~La skyttarna och idrottsmännen __ manliga 
och kvmnlLga - åter vid Stockholms hamn. 

(A. BJ 

Idrottstäflingarna vid vårutfärden 

. När man skall ano rdna idrollstäflingar vid ett sådant 
tl.llfålle SOIll nu, vi~ vårulfärden, kan man ej tänka 
sig all. all~ s.kall blLfva så i ordning och fullkomligt 
som VId taflmgar 11. en ordnad idrollsplals. Man får 
s.iledes taga se~en dit I~an kO~lmer, som ordspråket 
lyder._ Årets Idroltstäflmgar vrd utfärden afhöllos på 
ungefar salllllla plats som föregående år nämligen vid 
sjålfva Nyvarps gård. ' 

Antalet grenar i hvilka det sk ulle täflas hade af 
i ~lrottskoLLlmillcn beställl!~ till fem, nåmligen höjd- och 
langdhopp utan ansats, dLSCUS- och släggkastni ng jämte 
en landsvägSlöpning å c:a 4000 meter. 50111 läsaren 
fin~er, äro af dessa läflingar tre grenar nya il. vårt 
täfllngsprogram inom föreningen, delta lIled tanke på, 
att redan från första gången väcka intresse för <ie
salllma bland våra idrottsmän, släggkastningen dock 
undantagen! ty denna täflingsgren har ju de sena re 
~ren haft Sina utöfvare bland våra idrottsmän särskild t 
de äldre, såsom Clemens och Lundegren. ' 
~u .till sjä lfva idroustäflingarna. Hopptäflingarna 

fOrsLggmgo å _ el~ alldeles idealisk plats, särskildllåmpad 
för sädana tafhngar som stående hopp, medan där
elllot kasltäflingarna ledo något på grund af markens 
ojämnheter, ty dessa afhöllos l en slor dker hvars då
liga mark betydligt inverkade på resultaten. LandsvAgs_ 
löpninge.n försiggick å en ganska kuperad bana, sträc
kande sig från Nyvarps gård till afvägen i c:a 300 
meter sydväst löknäs gård, där vändpunkten var be
lägen, ~ samma väg till målet, som var samma som 
utg~ngspllnkten. 

}äflingarna försiggingo i följande ordning: s tdende 
hÖjdhopp stdende längdhopp, discuskastniug, löpning 
4000 meter och Släggkastning. Resu ltaten i de olika 
täflingarna blefvo: 

Höjdhopp UtOIl ansats: I. Daniel Arfvidsson 135 
cm. (S. A. F. rekord). 2. Daniel Erikson, 13 { cm. 
3. Axel Andersson, 131 cm. 4. H . Friman, 123 cm. 
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Arfvidsson hoppade här med en väl utstuderad 
teknik och del \"ar på ett hår när han hade klarat 
139 cm. men det resultat han uppnådde är ganska bra 
med den lilla träning han underkastat sig och harva 
vi i honom en god man i alla hopptaJlIngar, hans 
resultat är tillika nyH rekord inom vAr förening, del 
förra innehades af D. Erikson med 127 CIlI. Striden 
om andra plats var ganska seg mellan Erikson och 
A. Andersson l\Vilka båda gingo ärver l31 CI11. , men 
lyckades del vår idroltsmäslare i omhopp om andra 
pris all rädda delta med ett hopp på 127 CIll. H. 
Priman fjärde på 123 CI11. 0111 någon har föruls.'i.t!+ 
n in ga r för just della hopp år del han, Olll han blott 
studerar in den rälta tekniken och lägger mera kraft 
i upphoppet, blir han hvilken dag som helsl god för 
135 Cnl. 

Längdhopp ulall al/sats: I. D. Arfvidsson, 295 
CI1l. (S. A . F. rekord). 2. Axel Andersson, 274 CIll. 

3. Nils Björk, 273 cm. 4. Daniel Erikson, 26S CIIl. 

Arfvidsson erörra<te här sitt 2:dra förslapris för 
dagen med ett ypperligt r~sultat och på sanlr:na gång 
skapande eH nytt rekord IIIOnI S. A. F. SkIllnaden 
mellan de Ofriga är ganska liten, hvilkel visar att 
täflingen var hård. 

DisclIskaslllil1g: l. D. Arrvidsson, 56 m. 5S cm. 
2. Gösla Noren, 56 m. 15 Clll. 3 .• Old-boy. 46 
ni. 57 cm. 4. Itany Friman, 45 ni. 59 cm. 

Som synes var t1l.flingen mellan de två första 
ganska skarp. Arvidsson var bäst på höger hand 
med elt kast af 32 III. 05 cm. följd af Noren med 
ell kast på 29 llI . S3 cm. l kastni ngen lIIed vänster 
hand uppnådde Noren 26 n\. 32 C111. medan däre-
1II0t ArfvidssOll hilr fick nöja sig med andra plats på 
24 111. 53 cm. TiHJingen, som hölls på en åker, 
gjorde siu till Hit reslllta!en ei. illefvo så gOdH SOl1~ 
väntats, men till hösten få VI nog se resultat l 

den na gren på omkring 70 melpT, ty hvad de två 
bästa visade här, borgar för delta. 

Släggkastllillg: l. A. Andersson, 2 [ ni. 20 CIIl. 

2. G. Noren, 19 111. 37 cm. 3. , Old-boy" IS m. 
66 cm. 4. 1-1 . Friman, IS Ill. 61 cm. 

Denna tärling verkade nästan parodi på släggkast
ning, ty ingen af de tärIande hade den räUa tekniken, 
U!.1n bld det för de flesta endast s. k .• slumpkash. 

Landsvägslöpning 4 km. l. C. Riigheimer. 2. H. 
H intze. 3. Daniel Erikson. 

Endast dessa tre startade. Farten, i början af löp
ningen, va r ej n~gol öh'er sig och hö][o de täfla~de 
på bonvägen ganska \'ål Ihop. På hemvägen skIlde 
sig de läflande någol åt, så alt skillnaden i mål 
mellan va r resp. 100 och 200 meler. 

Prisutdel ningen förräl1ades under hemfärden ti]] 
staden af föreningen s sekreterare, hofräUsnotarien 
Boivie, och bestodo priserna af smakfulla statyell~r 
lill första pristagarna S:1mt bägare lill 2:dra, 3:dJe 
och 4:de. 

Sprilller. 

Förteckning 
öfver eröfrade priser i skjutning inom Fören ingen. 

Den 3 mars, i samb.1nd med Stockholms skytte
fö rbunds fältskjutning vid Li llsjönäs: 

. S. A. F:s hederspris 1111 i fältskjutningen del-
tagande bäste S. A. F:are , Harry Friman. 

I :sta pris I-Iarry fri man 22 tr. 
2:dra » H. Lundberg 22 , 
3:<lje • A. Wa hlsledt 19 » 
4 :de • S. Svenson 19 
5:tc • E. Reutersk iöld 19 » 
6:le » F. Lagergrcll 19 
7:de • R. Örtegren 19 . 
8:dc » E. Svensson 19 

Den 31 mars, i samband med Stockholms Skytte· 
rörbunds fällskjutl11ng vid Enskede: 

. S. A. F:s hederspris til l i fältskjutn ingen deltagande 
bäste S. A. I~:are. S. Sven son. 

1 :sta pI is S. Svenson 22 I,. 
2:dra , F. Eriksson 20 , 
3:dje , A. Bergschöld 19 , 
4:de , RÖrtegren 19 , 
5:te , 1-1. Friman 18 , 

Den 12 maj, jelonskjutning vid Kaknäs : 

SilJverjdoll : 
J. Lejdströnt 47 poä ng 
F. Eriksson 47 • 
BrollSjcloll : 
H. Friman 44 poäng 
Axel /-1. Krogh 43 » 
E. /( illander 38 

Den 19 Maj, vid löreningens vårutfärd: 

Fältskjuttzillgel/ med gevär: 
1 :sla pris /. Lejdström 33 IL 
2:dra » J. RÖstergren 33 • 
3:dje Gid. Ericsson 32 , 
4:de , A. Wahlstedt 31 , 
5:le , N. G. Gustafson 30 , 
6:te S. Svenson 30 , 
7:de , J. F. Lagergren 30 , 
8:de , E. Svensson 29 , 
9:de l-l. Lundberg 29 , 
10:de , E. Reuterskiöld 28 , 
Il:te E. Boström 28 , 
12:te o. Langborg 28 , 
13:de , ~I. Frirnan 28 , 
14:dc , A. Hessler 28 , 
Fåltsltjulning med I!llhol1ds reptlenmpen: 
l :sta pris E. Boström 35 poang 
2:dra , F. Eriksson 35 • 
3:djc • Gid. EriCS'OIl 30 • 
Extra lä/tillg mot ringad l/S figur: 
I :sta pris A. Bergman l O tr. 36 poä ng 
2:dra • F. Erihson 10 34 , 
3:dje , H. Friman 10 , 32 , 
4:de , J. R. Öslergren 10 32 , 
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5:1~ , I. Lejdslröm 10 • 31 , 
6:le , J. f . Lagergren 10 • 30 , 
7:de , o. Langborg 10 , 30 , 
S:de , E. Svensson 10 , 27 , 
9:de , E. Hessler 10 • IS • 
10:de , E. Hellsten 9 • 20 , 
Extm tä/ling niat celltilflefertajla: 
I :sta pris Gid. Ericsson 57 poäng 
2:dra R. Löfman 53 • 
3:dje F. Eriksso n 52 • 
4:de o. SOIvie 46 • 
5:te , A. Wahlstedt 46 , 

Damernas täfling: 
I :sta pris Fru Greta Hessler 43 poäng 
2:dra , Fröken Elsa Bage 43 , 
3:dje , Sally Friman 40 , 
4:dc , Elsa BergschöJd 38 , 

Täflingen om Nils Perssons pris. [n:o 12 
af Medlemsbladet för år 191 1 var inlörd! ett tillkänna_ 
gifvand.e alt skju tkommilten beslutat, atl vid lärlingen 
om NIls Perssons pris, hvilkel under år 1912 ulr7år 
för skylle, fordras all hafva deltagit i minst fem fält
skjutl11ngar under åre\. Delta kommillens beslut 
fatlades emellertid under förutsättning, att endast 8 
ordinarie fältskjutningar (Stockholms skylteförbunds 
inberäknade) skulle komma all anordnas. Skulle an
talet fält:ikjutningar däremot komma alt ökas skulle 
och fordringarna för tärlan om sagda pris i sanllna 
mån kOlllma all stegras 

Då det nu blifvjt kändt att minst lIio ordinarie 
fältskjutflingar komma all anordnas, under delta år 
har skjutkommittcn bestämt, alt för t!if/all Olll Nils 
Persso!IS . pri~ för illl1evaraflde år fordras att IllIfva 
~eltflglt t mmsl sex fältskjutningar, hvilkel härmed 
hll upplysnlllg och räUelse meddelas. 
. Röra nde bestämmelserna för priset i örrigt hänvisas 

II~ I utdrag ur stadgarna rör samma, som åtcrFinnes 
hijr nedan. 

Utdrag ur stadgarna för , Bankir Nils 
Perssons pris_, 

Särskilda bestämmelser: 

Skylle: 
l . Rätt till hälften om priset ~Iillkornlller hvarje 

medlem af S. A. F'I som uppfyller nedenst~ende villkor: 

Brtiklar fOr ==== 
'Sdrot! och Spel, Bekh1dnoder fer 
;:Idrollsrndn o,h turister, Browni ng • 
pistoler och Rmmunitlon, l~ anQ • 
mollor, Ku:örto h/k tor och Fvn .. crJu.~I i. 

Billigas t och bäs t hos , ... 

Per fiangborg, Birgerjarlsgatan 5 
il. K. 6. Kronprinsens Hol1ellerantOr. 

alt icke under läflingsåret eller detsamma nästföre
gå.end~ år. tMla eller hafva läflat 0111 statspris i skarp
skJutnmg mOIl1 annan skytteförening än S. A. F. 

alt på röreningens skjutbana, 1I10t skollafla, i valfri 
skjutställning, under en maximitid al S minuter och 
i öfrigt med iakUagande al bestämmelserna i statens 
skjutprogram rör del frivilliga skyHeväsendet, hafva 
å 600 melers arstånd lossat minst 5 precision sserier; 

alt under täfJingsåret, med iakttagande af bestäm_ 
melserna i statens skjutprogram för det friVIlliga 
skytteväsendet, harva å fören ingens skjutbana och mot 
skoltaf/a å 400 meters aFsli'lnd afgifvit minst 5 preci
sionsserier om minst 35 poäng hvardera 5.11llt IlIot 
li t-figur r11inst fem tillämpningsserier om minst 7 
träffar hvardera. 

Skulle föreninge n något täfJingsär vara ur stånd 
alt a nordna skjutning å 600 meter, ökas antalet preci
sionsserier å 400 meter till JO. 

2. Priset tilldelas den bland de till läfling 0111 

detsamma berättigade skyltarn e, som uppnått Mgsla 
medellrtijjprocenleu i det antal, å föreningens ordinarie 
program utlysta, fäl iskjulningar, som af skjutkommittcn 
vid årcts början bestämmes, dock 11Iinsl 50 0/. aF hela 
antalet. 

VId lika resultat äger den företräde , som har bästa 
resultatet å lillämpningsserierna å 400 mcter och där . 
näst precisionsserierna å samma afslånd. 

Jaktskjutningarna vid Olympiska 
spelen. 

De svenska lagen utsedda. 

Som bekant ägde ullagningstäflingarna lill den in 
dividuella skjutningen på lerdulvor och löpande hjorl 
rum å banorna vid Råsunda den 6 och 7 maj och 
uts.~gos då följande skyttar: 

rör lerdfljsskjlllllillgell: herrar C. Wollert från Tierp, 
J. E. Ekman, Hj. FriselI, H. Nyberg, V. Wallenberg, 
Alf Swahn, E. Benedicks, alla från Stockholm, Åke 
Lundeberg, Kloten, O. G . Swahn. Stockholm, N. Klein, 
falun, H. A. Ericson, Korsnäs. O. 13ökman, Stock
holm. 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxy~enol ~ munvatten, ta nd pulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och rörardas af 
läkare och landläkare. 
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Till ellkelskottsskjlttniflg mol hjort: A. Swahn, Q. 
G. Swahn, P. Q. Arvidsson, E. W. Lindewa ld, alla 
från Stockholm, S6kjer-Pctersen och Åke Lundcberg 
från Kloten, A. Cederslrötll, Uppsala, J. E. Ekman, 
Stockholm, G. Lyman, Kloten, Carl Larsson, E. Bene
dicks, Stockholm, Sam Undskog, Falun . 

I dl/bbc/skoll mot hjort: herrar A. Swahn, Q. G. 
Swa hn, Siockholm, SOkjer-Peterscl1, Kloten, E. Bcne
dicks, J. E. Ekman, Stockholm, O. Lyman, Kloten, 
Hj. friseli, P. Q. Arvidsson, Stockholm, Ä~e LI~nde
berg, Kloten , Sam. Lindskog, falun, E. W. Lmde
wald, Stockholm, V. Dybeck, Falun. 

Nu :ltcrstod allts" alt bland dessa uttagna rå ut 
representanter för Sv~rjge i tärtan nationerna emella~l, 
nämligen för lagskjulningarna. Som .be:kant, h?r hvarJe 
nation räll all i d~ grenar, där lagtafhngar aga rUI~l, 
uppsl:ll1a lIVar sitt lag. Sli. är äfven förhäll~nd~t vuJ 
jaktskjutn ingarna. Dock är dubbelskottsskJutnlOgen 
mot hjort undantagen frän dessa bestämmc\se.r. 

l lagen till enkelskollskjutningen mot hIort får 
hvarje nation utse 4 representanter och 2 resen'cr. 

I lerdufsskjutningen utgöras lagen af 6 skyttar och 
3 reserver. 

Enligt hvilka g rundcr reserverna skola rycka in, 
kommer senare alt bestämmas. 

Lördagen den 25 och Söndagen den 26 Maj gingo 
dessa täflingar af stapeln. Vädret, som redan på 
lördagen var ostadigt, bröt ju på söndagen löst ~led 
åska och strid! regn, hvilket i n v~rkade synnerligen 
menl igl på resnltaten. Dock uppnåddes under hell
rennet flera vackra resultat ; så afslötos t. ex. uttag. 
ni~gstäflingarna på lerdufvor af två skyttar med 10 
träffar hvardera. 

Under del vid föregående l1t1agningsliHllln - d~n 
till individuella skjutningarna - p.~ samma antal sener 
endast två lO-träffar uppnåddes af samtliga sky\1ar 
sammantagna, hade denna täflan all uppvisa ej mindre 
än I l tio-träHar. Såltet alt få ut representanterna 
till lagen, hade blifvit fastslaget genom elt nyligen 
faltadt kommiltebeslut, och skulle de skyttar utses 
respektive 4 å hjort och 6 å dufvor jämte reserver, 
som vid föreg~ende utlagningsläfla n och den nu af· 
slutade uppnått högsta resultaten. 

För all fä en jämförande öfverblick öfver de båda 
uttagni ngstäflingarna, anföras resultaten från föregående 
täflan plus de nu uppnådda, hvarvid den samman
lagda poängsumman flr afgörande. 

Mot hjort aflossade hvarje skyll vid föregående 
taflan 5 serier; nu 6 serier. 

Till ordinarie i /ljor/lagd utsågos herr Alf Swahn, 
Stockholm, 4 17 p, kamrer O. G. Swahn, Stockholm, 
394 p., hr Åke Lundeberg, Kloten, 384 p., hr P. O. 
Arvidsson, Stockholm, 283 p. 

Reserver : Sökjer-Petersen, Kloten. 376 p., Fabr. J. 
E. Ekman, Stockholm, 374 p. På lerdufvorna lossa
de hvarje skylt lika antal serier som vid föregående 
läflan, nämligen 10 S<'"rier. 

Representanterna i dllflagei blefvo: hr C. \"Voiler t, 
Tierp, 158 träHar, hr Alf S\t'ah n, Stockho l ~n, 15~ 
träffar, fabrikör J. E. Ekman, 150 träffar, IÖltn. HJ. 
Frisell, Stockholm, 149 träHar, hr Åke Lund~berg, 
Kloten, 142 träffar, ingeniör V. Wallenberg, Stock
holm, 140 träffar. 

Reserv~r : H. Nyberg, Stockholm, 134 träffar, in-

geniör E. Benedicks, Stockholm, 134 träffar, hr O. 
Bök111an Stockhol111, 126 träffar. 

l ultagningstäflingarna lil1 lagen deltogo samtliga 
skyltar både från Stockholm och landsorten, so.m voro 
berättigade till deltagande i individuella läfllngarna 
såväl å hjort som dufva. 

(D,gen.) 

Olympiska Spelens skjuttäflingar. 

Många S. A. F:are blaIId de uttagna. 

Utlagningstäfl1ingarna å miniaty~gevär, pistol och 
revolver äro nu afslutade, och följaude skyltar hafva 

uttagits : . ..' 
Ompptäf/ing med rninialyrgev/lr 50 meter: 10Jtnan

terna E. Carlberg, W. Carlberg och A. Nordensvan 
samt kand. R Örte~ren. Reserver: ingenjöl G. Ericson 
och gros-,;handlare R. Löfman. 

Enskild läflilw med rnillialyrgevär 50 me/er: Före
,gående skyttar jämte doktor A. W'lhlsted t, löjtnanterna 
H. von Holst, E. Odc1berg och f. Nyström , kand. 
E. Boström och hr. E. A. Johansson. 

Ompp/öfling med minialyrgcl'är 25 meter: löjtnan
terna E. Carlb("rg, W. Carlberg och H. von Holst 
samt hovrättsnotarie G. C. 130ivie. Reserver: löjtna n
ten frih. A. Gyllenkrook och dr. A. Wahlstedt. 

Enskild täjlillg med millialyrgevör 25 me/er: Före
gående skyltar jämte ingenjör G . Ericson hr. R. Jonsson. 
kapten 1-1. Cederschiöld och grosshandl~~e R Löfman, 

OTllfJptöjlinJ! med pistol 50 meter: iOJtnanterna G. 
de Laval, E. Carlberg och W. Carlberg samt kand. 
E. BostrÖm. Reserv: ingenjör P. Palen och gro.ss· 
handlare R. Löfman. 

El/skild töj/an med pis/ol 50 me/el: _ Föreg~ende 
skyttar jämte löjtnant F. Nystr~!11, hovrallsnotane G. 
Boivie, ingenjör O. Encson, löpnanterna I Tö~.nmarck. 
och G. Stiernspetz samt kapten I-I. Cederschold. 

Orupptiijlil/g med pistol och revolver pd 30 meter, 
s. k. duelLsku/l/ illg: löjtnanterna E. Carlberg, W. 
C"lrlberg och H. VOII Holst" samt ingenjör P . Palen. 
Reserv: löjtnanterna I. TÖTnmarck och F. Schartau. 

El/skild tävling metl pistol och revolver pd 30 mder 
s. k. df/el/skufllil1g: Föregående skytter jämte löjtnanten 
frih. A. Gyllenkrook, kapten 1-1. Cedersc1.1 i~ld, löjtnant 
G. de Laval, hovrättsnotarien G. C. BolVIe, kand. E. 
Boström och löjtnant P. de Laval. 

t 
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971e{lclelall{lell 

(rdn 

Skjulkommitlen 

Skjutöfninga r p ågå å norra skjutbanan 

vid Kaknäs hvarj e sön· och helgdag kl. 

9- 3, utom d a g arna för f ö reningens vår

u tfä rd och Midsommardagen. 

fr i ammunition, 50 mauserpatroner, till

delas hvarje medlem som icke skjuter om 

statspris inom annan förening än S. A. f ., 

och tillhandahå lles å skjutbanan genom 

föreningens instruktör sergeant B. Jons

son. 

Äfven tillha nd a h å ller föreningen ut

märkta gevär å t s kyttar som sakna egna 

så dana. 

• • , 

Jetongskjutning. Söudagen den 9 juni blifver 
jetongskjutning å gevär och revolver vid Kaknäs. 

• • • 

förbundets statspristäfling för innevarande 

år kOlllIner alt äga rum vid Stora Skuggan söndagen 

den S september. 

ÖP/JeJ1 Ii-åga 
lill 

S. A. F;s slyrelse_ 

Då tillfälle gafs för föreningens medlemmar aU 

lJ1lslutna hl! S. A. F:s fa na, öfvervara invigningen af 

Stadion, hvarför underrättades då icke medlemmarna 

härom genom styrelsens försorg? 

Vördsamt 

ALFR. HAMNQVIST. 

Skyttar och Jägare! 
~ DET MÄRKS NOG I PROTOKOLLET 

om Ni använder Gyitorps mauscrkrul. Dess jämn. 
het, dess väl afvägda styrka i före ning med okäns
lighet för fukt och temperaturväxlingnr måste åter· 
verka på Edra serier. 

DET MÄRKS NOG I GEVÄRET 

for tare, om Ni anvä nder andra krutsorter än Gyt
torps, hvars ringa urbränning gör, alt geväret ej 
slites så forl . 

, ( 

• 
25 % HÖGRE TRÄfFRESULTAT 

har en af världens största gevärsfabriker erhåll it 
med Gytlorps rökfria bladkrut, som användes till
sammans med engelska specialhagel och prima 
Förladdningar uti 

Gyttorps rökfria jaktammunition. 

Använder Ni svarlkrulsammunition, rekommen
dera vi Gyttorps »Excelsion och ~ Andcn . som 
marknadens bästa. 

Oyttorps mauserkm/ o. joktamlllllllitioll erhöll jrim/e I'dra fifriga /i/llwkllillgar Ou/dmeda/j vid Örebrolllställnillgefl i .fjor. .. .. 
• • • GYTTORPS SPRANGAMNES AKTIEBOLAG ••• 



---------------------------------------------------- --- .. Kungl. H of juvelerare -

AMATORER Begär priSRu ra nt! 0 11 
defS 

köp Edra 

Sängar, Mallar, 
i\ 11 Juvel, 

11 . p- Bulö, 5i1fver, 

Gardiner och Möbler hos 
.!~ 1 Jakobstorg. = 

Hysilfver, Regeringsg.19-21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

M. T ag alltib 
~ \... e bra Klichåer 

••••••••• frAn 
Riksieielon 

4400 8toGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. lele!. 
20 & 120 

••••••••• 
Allm. 871~ 
Riks. 8775 

STOCKHOLM _ 
5 Oxtorgsgatan 5 

Mauserammunition 
af vån erkändl 
gående ord res. 

goda och omtyckta fabrikat rekommenderas. Största omsorg åt in-

SNABB EXPEDITION .. 00 
00 
00 o, 

GOD VARA """" " 
ALLTID NYLADDN ING 

uy~r~ns fr~nk() klip~Tens narm3sle station vid parli om Plinsl 1000 sI. Hylsor för oml~dd
ning torde insändas till Dösjöbro station och llehla \'i fraklclI, om s:lndningen Olnfatlar 
minst 1000 SI. Kasserade hylsor crsäU~s, om så önskas, med nyn och godtgorcs för de odl,gliga. 

VIT ammunition med 5:\.:111a anbefalla vi och sätSkildt s.~dan, laddad It\rd progressivt 
krut af vArt eget fabrikat. 

~11t vArt krut är nitrocellulosakrut, hvilkct vi iCkt vilja Imdtr!Ata all påpeka. 
Alven vilja vi tillrida Eder, att vid jakt utcilutal1de ~t1v.inda 

NORMAL-PATRONER. 
Dessa lm af yppersta beskaffenhet och har \'!r O1ns.ällnin~ p! rll par lr mer än fördubb

lats - etl talande bevis för. ,tl vira patrontr stl i frimst. ledet. 
landskrona i februari 1912. 

AKTlEBOLAOET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91. :: Telegr .. adress : NO RMAL. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B.
I 

TRÅ·VARU· VED· och KOL. 
AFFifR, ANOsAo o. IfYFLERl 

ffi -
3 

STOCKHOLM, f leminggalan 4 
Riks Te!. 11 63, 13203. Allm. Tel. 84 36, 5950 
SAeVERK _ __ _ 

~t'~d't eC'i.~ .• )'Ig. ~vea. 

F/emingg. 4, S tockholm, Norrtelge Ängsdg , Norr. 
fä/ge, jungfrus unds Ängsdg s Aktiebo/dg. Ekerö 

'7mr ~'9~1" rcB~' t " n 6 ;m . ..$Eochhohn 
Riks 6716 FlUm. 158 10 

• Bogseringar o . Varutransporter. • __________________________ -L ______________________ __ . -Stockholm 11112. Tr)·ckrt;a~;~bolaa:d Sna 

z 

Stockholms N:o 6. 

7:e ärg 

Ulkommer med 12 nummer 

om Are t och uldelat gratis ti ll 

f~ren ln glln. medlemmar. 

OSRAM 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockh o lms Amatör Fö renings organ för Idrott och Skytte 

.1.,11".: STOCKHOLMS AMATOR FÖRENING. 

REDAKT ÖR: DANtEL emKSON. 

Tol.fon: AJlm. v ... 140". 

II td.klion.u o. E.""d .• dr ... ; Vb lm.nn.",lu 7(1. Ste><:kholm. 

En segepvan skyltetpio. 

w. Carlberg. H. von Holst. E. Carl berg. 

Juni 1912 . 

! 
ANNONSPRIS : 

10 öre pr mm • • palthöjd, 
(spaltbredd 100 mm.) 
Marigjnllannon, e kr. 

l :sta pris i lagtäflan i duelJs kju tning under O lympiska spelen. 

Erkändt bästa 
MetaJJtrådslampa. 1 TUNGSTEN Svenskt fabrikat, 

lika god som öfri ga 
utländska. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget • 
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Stockholms skytteförbunds 
statsprisfältskjutning. 

s. A. f:s segrar i gruppskjutningen 
med 96 poäng. 

Stockholms skytteförbunds ärliga fältskjutning 0111 

st,1tspris ägde rum söndagen den 2 juni i förening 
med en utfärd b1i.tledes till Vårby vid Målaren, där 
plats välvi lligt släl1ls till förbundets förfogande af 
VArby ägare, godsägare Berg. Vädrets makter vora 
öfverhöfvan gynnsamma och hade ställt till ett väder, 
som var Orver allt beröm. Skulle lilan såga nlgo! 
mindre berömvärd I o m del, så skulle det möjligen 
vara, att det drog något väl mycket stu ndtals under 

skjutningarna. 
Kl. halr 9 var bestämd till aifiird, och ångarna 

, Prins Carh och »Maria It jämte en bogserbåt 
, Blixh låga färdiga "id Riddarholmen att föra ul 
skyltarna med barn och blomma, ty del skulle sam· 
tidigl bli en familjeutflykl. Det rådde ett rörligt Hf 
långt före denna tid vid Riddarholmskajen; man hade 
infunnit sig i tid för att fä goda platser, och det 
behöfdes också . De Ire nämnda båtarna beräknades 
taga c:a 700 personer, och dessa voro snart instufvade. 
Men då befanns del, att det stod åtskilligt med folk, 
som ej Utt plals, kvar på kajen. Och så måste ännu 
en bogserbät anskaffas, , färdig " hvilken också blef 
till sista plats upplagen. Men ännu fanns det väntande 
kvar, hvilka mäste taga ordinarie båten . Sjöfröken • . 
Så nog torde närmare ett 1,000-la1 personer, män 
kvinnor och barn, deltagit i utflykten. Ett glädjande 
faktum är den skillnad i Iil1Slutning, som denua ut
fä rd visar Illot den senast föregående, till Värmdö 
för ett 5-tal år sedan, då ej mer än ett par 100-1111 
personer följde med och då den ena af de abonnerade 
bätarna fick hålla sig hemma i brist på passagerare. 

Ett glädjande faktum sålunda, som visar, huru 
skytterörelsen p1 senaste tiden vuxit sig stark och 

populariserats. 
Det bier en härlig sjöfärd. Solen sken varmt ned 

från en molnfri himmel och sjön låg, om ej alldeles 
lugn . som en spegeh, så dock knappast mera l1n 
litet krusig. Pä den största ångaren, hvilken bl. a. 
hade ombord Stockholms SkyUeförbunds ordförande, 
redaktör Harald Sohlman, och dess v. ordförande, 
öfverste Juhlin-Dannfelt, bläste den medföljda musiken, 
Svea ingenjörkårs, det ena upplifvande stycke! efter 
det andra, och hela tiden var humöret hos alla lust
farandena det allra bästa. r-.Ularstränderna strålade i 
sin vackraste försommarfägring, och ögat bjöds, hvarl 
det än v1lnde sig, idel vackra vyer. 

Efter drka en timmes nlrd nåddes Vårbys brygga, 
och debal keringen begynte. Det tog naturtigtvis litet 
tid, innan allt blef klart och skaran uppställd, men 
snart stämde musiken, som gick i spetsen, upp en 
Iiflig marsch, och med förbundsfanan främst gick IlI.gel 
till en härlig, solmättad björkbacke, endast några 
minuters väg från Vårby vackra corps-de-logis. 

riar .slogs läger. - delvis hade det redan gjorts 
förut, ty läskedrycks- och kaffeförsäljare hade redan 
slagit upp sina primitiva restauranter under tråden. 

-" 

Skyttarna !ormerade förs t fyrkant och ett enkelt 
korum hölls. Musiken speIane t Vår Oud är oss en 
väldig borg., och ledaren af fältskjutningen, sergeant 
Ternbom, läste • fader vAn och välsignelsen, hvar
efter den enkla akten afslöls med andra versen af 
nyssnämnda psalm. 

Förbundsordföranden yttrade därefter ungefär föl-

jande: 
.Skyltar, kamrater! Svenska man och kvinnor! 
De makter, som bestämma därofvan örver väder 

och vind, ha varit oss väl bevågna. Solen lyser öfver 
spirande, sommargrönskande skogar och fäll, och 
Mälarens af oss nyss befarna böljor, rör ej länge sedan 
frigjorda från isbojorna, leka glad! sina dansande leka r. 
Vårt land har nyss hugnats med ett härligt, behöf
ligt och välkommet regn, som i hög grad ökat ut
sikterna för inhöstandet af kommande skördars guld. 
Vi ha därför dubbel anledning all glädjas: både öfver 
del väder, som varit och det som nu rAder. 

Det slår fast, alt vårt land är ett härligt och rikt 
land, och _ trots de moln, som stundom kunna 
tyckas förmörka vår himmel och vår horisont - ett 
land, som mer än alla är värdt alt älska och försvara. 
Och det slår ärven fast - nAgra skärande missljud 
bekräfta blott regeln -, all det svenska folket har 
vilja all försvara sig och landet 

Det vill tydligen ej blott som i gamla tider resa 
sig, gripa lill vapen och gå man ur huse mot den, 
som skulle vilja förgripa sig mol dess rålt och frihet 
alt lerva sitt lif i hed och arbete; utan hvad ån mer 
är, det vill äfven i fredens dagar bereda sig all med 
väl örvad och dl ordnad kraft möla en inkräktare. 
Och med den lIIängdubblade krart, S011l öfning och 
ordning gifva, skall del ock utan tvifvel vara i ständ 
alt visa en sädan vägen hem. 

Det frivilli ga skyllevi\sendet är ett led i land els 
rörsvarsanordningar, och Stockholms skytteförbund är 
i sin ordning ett led i denna frivilliga försvarsrörelse. 
Må nu ock i framtiden delta vårt fö rbund växa sig 
stort och slarkt, och 111å det, om det skulle gälla, i 
allvarets stund, kunna i sin miln bidraga till värnande! 
af vilr stad och vArt land ! 

Och må vi nu på denna härliga plats, i denna 
sköna natur under denna blåa, solbelysta himmel, en 
symbol för vAra svenska färger, ena oss om eH kraf
tigt och ur hjärtans djup gående lefve för fäderneslandet!) 

Sedan hurraropen och fanfarerna förklingat, höjde 
tnlaren än nu ett lerve för landets konung, ärven delta 
1\.tföljt af f,mfararer och rungande hurrarop. 

Nu redogjorde skjlltledaren, sergeant Ternbom, rör 

förutsättningarna af dagens fältskjutning: 
Fientliga patlllller hafva 1'3. lördagens afton iakttagits 

å Oällstaön på Ekerölandet af vår vid Johannesda l 
förlagda spani ngspatrull. I dag på llIorgonen ha 
smärre fientliga afdclningar öfvergått sjön och landsatt 
500 man söder om Johannesdal och uppehålla sig 
nu i skogspartiet me:llan Johannesdal och Värby. 
Egna patruller om 10 man skola utsändas för att 
drifva de fientliga afdelningarna tillbaka. Patrullerna 
skulle utgå med 8 minuters me\1anrul1I, men man 
lyckades förkorta tiden till cirka 5 minuter. 

PatrulHlIdelningen pägick raskt, och sedan vid hal f 
II-tiden kunde den fOrsta patrullen marschera i väg. 
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Målen. voro 5, men endast de 3 första ingingo i be
dömmngen för yngre klassens skyltar. 

Banan gic~ längs långsträckta äkrar, pä en smal 
väg mellan_ falten, och var kortare än vanligt och med 
särdeles val placerade mål ocl~ i allmänhet ganska 
län~a ~fstånd - skyltarna togo I allmänhet för korta 
berakmngar. . Första I.nälet utgjordes af ryltarefigurer 
på 450 m., hd 1,5 mm. frän kommenderingen .Eld . 
Andm mål.et var. halffigu! p~ 325 m., I min.; tredj~ 
malet tre~Jede l s~lgllrer,. forsvmnande, syn liga 45 sek., 
under hVllken hd de fmgo beskJ'utas' fJ'ärde helr" 

, 410 k"d' ' Igurer, lM . . m, s Juth 2 mm. och femte och sista målet, 
!,-f, gurer p1\. 190 m., synliga under I Illi nut 

En extra skj ~tnin&: var 11.rven anordnad på I~iangel
tafla, .tre ,skott I valfri ställnmg med rått til! Ire gänger 
o~nskJutl\lng mot ny insats, en krona. Afståndet var 
har 100 meter. 
. Nere på lägerplats:n rådde hela dagen ett rörligt 
hr. Öfv~ral1t. sutto I gräset kring sina matkorgar 
och fö:fnskmngar kotteriet af skyttar med anhöriga 
eller van~er, och .humöret syntes öfverallt vara det 
bl1sl~. T~lI detta bidrog i ej ringa män - utom del 
härliga vadrel oc.h de~l. sköna naturen - musiken, 
som. var synnerhgt fhtlg och gaf med ymnig hand 
af. Sill omvl1xtande repertoar. Ban-:en och de 1111 

f~lckorn~ - de äldre ocks! r. ö. - hade goda ti~ 
rallen hll b~om'lerplockning, ty i backarna lyste det 
gult af ~u.llvlvor med blåa och hvita inslag af violer 
~h hVltsl ppor, och i dikena frodades kabbalöken 

rampå eftermiddagen börjades dansen, och' seda~ 
~Ief det boston, twostep, schottish och kanske ändå 
u~ra slags danser så I~nge lilan var kvar. Bäde 

ga och gamla togo sig en svä ngom i gröngräset 
~h fas~äll platsen, där del nansades, hvarken va: 
Vidare Jämll eller plan, så arbetades det under hög
tryck lIIed det allvar, som alltid ingllr i svensk dans. 
f Under en paus gaf förbu ndsordföranden ett uttryck 
Or den betydels'! kvinnan haft och har fö r sk lte

rörelsen. Han uttalade ett tack till de närvar~lde 
tepresentantern~ af det täcka könet, inte endast för 
alt _ de med Sill närvaro gifvit färg och lif åt den na 
utfard, utan Mven för alll det arbete, de nedlagt för 
rörelsens nylta, det ilIå gälla arbetet i skyllebasarer 
o. d. eller mycket annal. 

Vi~are höjde ordf. ell lefve för de skytt.1r, som 
u:taglts för de olympiska och köbenhamnska skj ut-

r
mngarna och uttalade förhoppningen, att de skulle 
öra förbundets runor med den äran. 

hö ~å småningom nalkades kvällen och skoltsIllälIarna 
f rJade artaga. Skjutningen slutade och tiden för 

~ resan na~kades. Rapporterna från de olika patrullerna 
~~.~ommo I en ständig ström och resultaten klargjordes 
Jans~görande sekreteraren, hr Segerblom, och han~ 

~ledhJAI'pare arbetade med en intensitet, som förmenade 
em middagsmålets glädje', och vid half ö-tiden hade 

!Ilan prislistorna klara för de 564 man SOI1l delta 't 
I dagens skjutningar. ,gl 

sr~te på planen. bred.vid ångbåtsbryggan, dit färden 
a es med mUSiken I spetsen, skedde så prisutdel

ningen, so.m ägde rum under fanfarer och applåder 
~~r l:a pnsta~arn~. Ordf. höjde så lefven för pris
sogarna O:h. 11.11 SiSt fö~ gårdens ägare, patron Berg, 

. m så valvIlhgi upplåh t plats rör skjutningarna och 
Vistelsen härute. 

Och så lade de tre båtarna - den fjärde en af 
bogserbatarna, hade vid middagstiden återvånt till 
staden - ut under musik och vinningar frän de p-t 
stranden kvarstående af landscns barn, och återfärden 
',kedde under den bästa stämning. Återkomsten till 
IUfvudstaden b lef vid sjutiden. 
._ Dagen hade varit särdeles lyckad - särskild t för

tjanar ledaren af fältskjutningen, sergean t Ternbom 
beröm, för de lyckade skjufningsanordningarna .--: 
och belåtenheten var stor hos alla de närvarande. 

Resultatet af gruppskjutningen blef alt Slockh l 
AmalÖrFt. k ' oms . : orefllflf! ga lls a öfverlägsct segrade med 
96 poang. öfver KungsholmeIls skyttegille som 
uppnådde 87 poäng, därefter kommo Södermall~-Ulje
hoh~en me? 86, p. och Juristerna med 80 p. o. s. v. I den 
enskilda sk)utmngen blefvo fölJ'ande S A F'ar " tag e Mät k ' .. eprlS

M ar i s ers apsklassen: 3. I. Lejdström 24 po-
ang. .Äldre klassen: 2. S_ Svenson 23 poäng. 9 ':4 EArtkss~1l 20 poäflg, /7. H. LWldberg 20 poall/!.· 

. . 1V1ld 14 poang. ' 
(A. BL) 

S. A. f:s täflingar i allm. idrott 
1912. 

. Som af meddelande från fdrotlskommitlen i della 
I~.r fra_m.går, taga S. A. F:s scrietäflingar i allm. idrott 
Sill , b?rJan Fredagen den 2 Aug. Dessa läflin ar 
UllIratt,I_.sOIII bekant, nio olika idroUsgrenar, nä';1i
gen: hOJd-, langd- och trestegshopp, löpningar öfver 
100, ~OO och. 1500 meter samt kulstötning, spju-t 
och . dl~uskastnlllg, och tänas del trenne gånger i 
~varJe Idroltsgren, Vid sidan af den egentliga täf
hngen, ~en s" k. ,:;cratchs:rien, anordnar föreningen 
en han.dlcapscne, for all glfva de mindre försigkomna 
~ch. nlln~re ~r1inade i~r?ttsmållnen en chance till pris. 
Enligt. forellmgens tafllllgsbeslämmelser är en delta
gare Icke tvungen alt deltaga i alla 27 täflingarne 
me~ l1I~ste för all erhålla eventuellt pris harva del~ 
tag.ll II1I11St ell gång i hvarje täflingsgren och full 
fölJdt densamlIla. 
_ ~örutorn IIU omtalade tällingar anordnar föreningen 
~fhngarna om de s. k. special istprisen hvilka för
s~g~å _e f~er det serietäflingarna afsllltats_' Dessa spe
cm llsttaflmgar äga rum i hopp k,·t "I. rö " I r ' ' .;> "" pnlllgar, 
oc I om alta rölJande grenar: I. Höjd-, Längd- och 
T.restegshoPPi 2. Kulstötning, Spjut- och DiSCllskast
IlIng samt 3 . L?pnin ~ lOD, 400 och 1500 meter, 
alUså tre!'lIe täfll.ngar I hvarje grupp. Som bestäm
melse daremOl I dessa tällingar gäller, att den täf
~ande .måste regelrätt hafva fullföljt alla tre täflingarna 
I hvarJe grupp för alt kunna erhålla pris. 

Alla dessa all-rondtäflingar hafva linder de senare 
~rell kunnat glädj~ sig åt ett alldeles särskildt stort 
mtr~sse från förenlllgsmedlemmars sida, hvilket bäst 
bevl:as däraf, aU deltagareantalet för nästan hvarje 
år. ~kats och alt de uppnådda resultaten år från år 
bllfvlt allt bättre och bättre och flera nya fOrenings
rekord kunnat antecknats. 
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Den stora hufvudläflingen i allmän idrott, näm· 
ligen taflingen om S. A. F:s idroltsmäslerskap jämte 
täflingen 0111 ~ Idroltshorneh, äger i år rum försIa 
söndagen i September månad. Denna täfling, som 
ärven den är en _all_ruond •• läning omfattas med 
slort intresse, icke blott af föreningens egna medlem
mar ut.1n :\fven af utomslående. 

Utom dessa nu omskrifna lällingar anordnar före
ningen i höst en del andra läflingar för sina me~
lemmar, däT lIVar och ens särskilda anlag komma till 
si n rätt. Som I. ex. löpningar Mver 200, 5,000 och 
10 000 meter stående höjd- och längdhopp samt 
släggkastning, I dessutom kOTIlma eventuellt all anord
Ilas en del handicaplöpningar i likhet med föregå
ende 3r. 

Detta är i stora drag de läflingar i a1l111. idrott 
som föreningen kommer all anordna för sina. med
lemmar innevarande s ... ison. Täflingarna som l van
liga fall bruka laga sin början i början af juni må· 
nad har i ar måst uppskjutas så sent på grund af 
att Olympiska spelen har tagil allt intresse till sig 
och alt de i spelen deltagande frammande id_rotts. 
männen hafva för sin träning lått disponera Oster
malms idroUsplatts. 

ME DDE LA NDE NI 
FRÅN _ __ _ 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Serietäflingarna i allm. idrott taga ~in 
början fredagen den 2 Augusti och försiggår enhgt 
följande program: 

Fredag~n den 2 Allg.: 
Löpning 100 meter, Höjdhopp, Discuskastning. 

Tisdagen den 6 Aug.: 
Löpning 400 meter, Längdhopp, Spjutkastning. 

Fredagen dm 9 Aug.: 
Löpni ng 1500 meter, Trestegshopp, Kulstötning. 

Tisdagen den 13 A ug.: 
Löpning 100 meter, Höjdhopp, Discuskastning. 

Fredag~n den 16 Aug.: 
Löpning 400 meter, Längd hopp, Spjutkastning. 

Tisdagen den 20 Aug.: 
Löpni ng 1500 meter, Trestegshopp, Kulstötning. 

Fredagen den 23 Aug.: 
Löpning 100 meter, Höjdhopp, Discuskaslning. 

Fr~dagen dm 27 Aug.: 
Löpning 400 meter, Längdhopp, Spjutkastning. 

Tisdagen den 30 Aug.: 
Löpning 1500 meter, Trestegshopp, Kulstötning. 

Täflingarna försiggå å Östermalms idrottsplats och 
taga sin början kl. 7 e. m. (precis) resp. dagar. 
Å samma dagar och tider kunna äfven prof för 
idrottsmärket få afläggas. 

• • • 
Mästerskapstäflingarna i al1m. idrott jämte 

täflingen om . Idrollshornet. (innehafvare Daniel 
Erikson) äger rum Söndagen den I September å 
Karusellplatsen i Drottn ingshol ms slottspark. 

• • • 
Den frå n Söndagen den 5 Maj uppskjutna oricn

teringslöpningen till fot,; äger rum någon dag i Septem
ber månad, hvarom närmare kommer att meddelas 
i ett följande medlemsblad . 

glZeclclelallclell 

(råll 

Skjutkommitlen 

föreningens skjutöfningar under 
Augusti månad äga rum hvarje Ons
dag mellan kl. 5,30-7,30 e. m. å Norra 
skutbanan vid Kaknäs samt dessutom 
hvarje Söndag kl. 9 f, m.-3 e. m, 

De af föreningens medlemmar som 
ej ännu lossat 50 stycken protokoll
förda skott, uppmanas att snarast 
möjligt göra detsamma, 

Bestämmelser 
fö r 

Stockholms Amatör-förenings villkorsmedalj 
i idrott. 

Silfvcl'l11edalj 
I P/~ sek. 

Löpningar: 
100 me/a. 

Bronsmedalj 
13 sek. 

1uniormedalj 
14 sek. 
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200 meter. 
Silfvermedalj Bronsmedalj 1uniorllledalj 

24 '/. sek. 26 '/ i sek. 28 sek. 

400 me/er. 
Silfvermedalj Bronsmedalj Juniormedalj 

54 sek. 59 sek, 64 sek. 

1,500 meter. 
Silfvermedalj Bro nsmedalj 1uniol'lnedalj 

4 min. 25 sek. 5 min. 5 min . 15 sek. 

Löpning 5,000 ilie/er. 
Silfvermedalj Bronsmcdalj 
. 17 min. 20 min. 

Löpning 10,000 me/er. 
Silfvermedalj Bronsmedalj 

35 min. 42 min. 

Näcltlöpning l lO me/er. 
Silfvermcdalj Bronsmedalj 11llliormedalj 

17'/ . sek. 19 sek. 20 sek. 

Silfvermedatj 
70 meter. 

Silfvermedalj 
60 meter. 

SiJfvermedalj 
19,25 meter. 

Silfvermedalj 
30 meter. 

Kastöfningar : 

Spjutkastning. 
Bronsmedalj 
55 meter. 

Discuskastnillg. 
Bronsmedalj 
45 meter. 

/(ulslötrdllg. 
Bronsmedalj 
17 meter. 

Släggkaslning. 

jllniormedalj 
50 meter. 

1un iormcdalj 
40 meter. 

1uniorlllcdalj 
15 meter. 

Bro nsmedalj 
25 meter. 

Hopptäflingar : 

Silrvcrrlledalj 
165 cm. 

Silfvermedalj 
5,75 m. 

Höjdhopp. 
Bronsmedalj 

145 cm. 

Längdhopp. 
Bronsmedalj 

5 m. 

1uniormcdalj 
135 cm. 

juniormedalj 
4,25 m, 

Artiklar fOr ==== 
!Idrott Odl Spel, Bekllldnader IOr 
!IdrottsmlIn Odl turister, Brololnlnll. 
plsloler oclt EhnmunlUon, Hllnll ' 
mollor, Ku~Orto l~ldor och i'yruerkeri. 

BIlligast och bdst hos ",. 

Per flangborg, BlrgerJar(sgafan 5 
6. K. 6. Kronprinsens HolleueranlOr. 

~~~-~-~ 

Silfvermedalj 
2,90 m. 

Silfvennedalj 
12 m. 

Staj/IOpp. 
Bronsmedalj 

2,50 m. 

T reslrgsltopp. 
Bronsmedalj 

11 m. 

juniormedalj 
2,25 m. 

j 1I1liormedalj 
10 m. 

Höjdhopp ulall ansols. 
Silfvcnuedalj Bronsmedalj 1uniorrnedalj 

135 cm, 125 cm. 120 cm. 

. Längdhopp Illon Oflsals. 
Silfverllledalj Bronsmedalj 1uniormedalj 

295 cm. 270 cm. 260 cm. 

Silrvermedalj 
I min . 26 sek. 

Silfvcrmedalj 
21 min. 30 sek. 

Simning: 

JOO me/er. 

1,000 meter. 

Bronsmedalj 
I min . 32 sek. 

Bronsmedalj 
23 min. 30 sek. 

Velocipedåkning: 

A lafldsviig 20,000 meter. 
Silfvermedalj Bronsmedal j 

42 min. 47 min. 
70 km. på 3 timmar. Bronsmedalj. 
80 , , 3 » Silfvermedalj . 

70 km. 
BO • 

Å vclodp~dbofla. 
på 2 tim. 42 min. Bronsmedalj. 

Silfvermedalj. • 2 , 42 , 

Hastighetsåkning å skridskor: 

500 me/er. 

Silfverrnedalj 
und. 50 sek. 

Silfverrnedalj 
und. 2 m. 40 s. 

Bronsmedalj juniofmedalj 
und. 52 min. und. 55 sek. 

1,500 me/er. 
Bronsmedalj juniorl11edalj 

und. 2 min. 50 s, und. 2 m. 55 s. 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygcnol - munvatten, tand pulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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Silh'ermedalj 
und. 9 m. 30 s. 

Silfvermedalj 
und. 19 m. 20 s. 

5,000 me/er. 
Bronsmedalj 

und. 9 min. 50 s. 

10,000 me/er. 
Bronsmedalj 
und. 20 m. 

Juniorrnedalj 
und 10 m. 10 s. 

Juniormedalj 
und. 21 m. 

Föreningsrekord i idrott inom 
Stockholms Amatör Förening. 

Höjdhopp: 170 cm" A. Lagerberg, Drottninghol m, 
5/~ 1909. 

Längdhopp: 60S cm" A. Nyström, Ostermalms idrotts
plats, 1 1/~ 1911. 

Trestegshopp: 12 m. 45 cm" Nils Björck, ÖSlermalrns 
idrottsplats, 1/. 1911. 

Siafhopp : 280 CI11 ., R. A. Ahlin, S:I Petersburg, 
n/s 1906. 

Spjutkastning: 77 m. 57 cm., Nils Djurberg, Idrolls
parken, 18/, 1910. 

Discuskaslning: 61 m. 76 cm., Gösta Noren, Enkö
ping, H/~ 1911. 

Kulstötning: 18 111. 66 CIIl., J. A. Lundegren, Dmtf_ 
ningholm, 13{9 J 908. 

Löpning 100 m.: Il sek., O. de la Gardie, Drott
ningholm, 1/9 1907. 

Löpning 400 III.: 533/5 sek., Daniel Erikson, Drotl
ninghohll, tOle 19 1 I. 

Löpning 1500 III.: 4 min . 23 sek., H. Hammarstrand, 
ÖstermaJms idrottsplats, 11/9 1908. 

Löpning J 0000 m.: 35 min. 40 sek, H. Hammar
strand, Östermalms idrotspJats, SI, 1908. 

Häcklöpning 110 m.: 161/5 sek., M. Oholm, Id rolls
parken, 'le 1908. 

Skridskoåkni ng 500 m.: 52!/s sek, J. Peilelsson, 
Djurgårdsbrunnsviken, t~/! 1909. 

SkridskoJkning 1500 m.: 2 min. 494/~ sek., J. Petters
son, Djurgärdsbrunnsviken, 2g/f 1909. 

Skridskoäkning 10000 m.: 23 min. I Jt/5 sek., J. A. 
Lundegren, Nynas, HIs J 912. 

Velocipedåkning 20 km. landsväg: 46 min. 28 sek., 
O. Malmqvist, Enskede, '/8 1908. 

Simning 100 m.: l min. 184/~ sck., T. KUll1feJdt, 
21/ 4 1909. 

Simning 1000 m.: 18 min. 9 sek., H . GerelI, 
"/11 191 1. 

Sverige främst i poäng vid spelen; 
4 poäng före Amerika i stutsumman. 

Poängställningens slutsumma 
poing$umma I l:a pris I 2;a pris I 3:e pris 

Svergc 133 23 2' 16 
-

Amerika 129 25 17 20 
-~ 

England 76 10 15 16 

Finland 52 9 B 9 
- -
Tyskland 47 5 13 6 

- -
frankrike 32 7 4 3 

-
Danmark 19 l 6 4 

I 
Ungern 16 3 2 3 

Sydafrika 16 4 2 -

Norge 16 3 2 3 

Kanada 13 3 2 -
Italien 13 3 l 2 

Australien 13 2 2 3 

Belgien 11 , I 3 

Ö3terrike 6 -- 2 2 
-

Ryssland 6 - 2 2 
- - , 

Greklanu 4 l - l 
-

I-Iolland 3 - - 3 
~--

Med de nu afslutade segeltäflingarna äro olympiska 
spelen förbi och sluitablän kan göras upp. Den del 
däraf som nöjer sig med att fixera result.1tsifrror och 
placeringspoäng presenteras härmed jämte en fullständig 
lista Ofver i hvilka läflingar Sverge och öfriga delta
gande nationer vunnit sina pris. 

Som synes af tablån kom Sverge tack vare sina 
segrar i de olympiska seglingarna framför alla andra. 
Amerika har fäll nöja sig med platsen som n:r 2, 
fyra poäng efter Sverge. 

Af de nationer S01ll anmält deltagare ha flertalet 
Utt något pris. 

Japan, Chile, Turkiet, Serbien , Böhmen, Portugal, 
Monaco och Island (SOI\1 jll också uppträdde som 
egen nation) erhöJto emellertid ingenting. Med undan
tag för Böhmen hade intet af de nämnda 8 landen 
varit representeradt vid tidigare olympiska spel (h vilket 
föresten ej heller Ryssland varit) och för dem gällde 
det därför troligen mera alt vara med än att vinna, 
Alla äro barn i början och alla hoppas väl på bättre 
framgång nästa gång . 
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Vid olympiska spelen i London 1908 tillämpades 
en något olika poängberäkning än här, nämligen 5 
för första pris, 3 för andra och I för Iredjr. Dä 
tvll. täflande nådde samma resultat räknade man bråk
delar af poäng. 1 spelen där ingingo en massa 
täflingar som ej här upptagits i del olympiska pro
grammet: blgskjulning, heptathlon, en mängd olika 
cy kel tä fl inga r, catch ·as·catclJ can -brotIn i ng, polo, racq uets 
jeu de paume, boxning, hockey, rugby, lacrosse, skrid. 
skoåknin g, motorbåtssegling m. m. En del af dessa 
gynnade speciellt England, som därför ocksä fick en 
betydande poängsumma före alla andra. De nationer 
som där kom mo högst voro Storbritannien 441 1/ t 
poäng, Amerika 153 l/s, Sverge 67 l/S' Frankrike 46, 
Kanada 27 1/ 3 , Tyskland 26 1/ 2 , Ungern 22 t/s, Norge 
19, Italien 14, och Belgien 14. Hade samma poäl1g
bertikning anvåndts nu skulle stä1Jni ngen rör de främsta 
ha blifvit Sverge 203 poäng, Amerika 196, England 
III, fml.:lnd 78, Tyskland 70, frank rike 50, Danll13rk 
27, Sydafrika 26, Norge och Ungern hvardera 24, 
Canada 21, Italien 20 och Australien 19. 

Hur prisen fördelats. 
Sverge. 

I aJ/män idrott: försla i spjutkastning, bästa hand 
(Lemming), andra i s1afettlöpning, 400 m., tredje i 
längdhopp med ansats (Åberg). andra j Jaglöpning 
3,000 m., (Olsson, 2, Wide, 4, f ock, 7 = 13 poäng), 
tredje i diskus, höger och vänster (Magnllsson), försla, 
andra och tredje i tr<,stegshopp ( Lind blom, Åberg och 
Almlöf), andra och tredje i terränglöpning, enskild 
tafla n (Hj. Andersson och Eke), samt försttl. i ltl.gll\fltl. l1, 
andra och tredje i tiokamp (\Xfieslander och Lomberg), 
första i dragkamp (Stockholm spolisens lag). 

Skytte: T redje i grupptäflan Jlled armegevär, andra 
och tr<,dje i enskild duellskjutning (Ptl.lcn och VO II 

I-Iolst), andra i grupptäflan på pistol, 50 m., första 

och andra i en kelskoll på löpande hjort (A. Swahn 
och Lundeberg), första, andra och tredje i dubbelsko ll 
pä löpande hjort, (Lundeberg, Benedicks och O. O. 
Swahn \ försla i grupptäflan i duellskjutning, andra i 
grupptäflan med miniatyrgevar, 50 m., första i grupp
tåflan mot löpande hjort, första i grupptäflan valfritt 
gevär, 300 m., försIa i grupptäflan med miniatyrgevår, 
25 m., och försIa, andra och tredje i enskild täftan 
med miniatyrgevär, 25 m. (W. Carlberg, v. Holts 
och Ericsson). 

I simning: Första, andra och tredje i raka hopp 
(Adlerz, Hj. Johansson och T. Jansson), andra på 400 
meter bröst (T. lienning), första och andra i raka 
hopp ft r d.amer (Greta Johansson och Lis.1 RegnelI), 
andra i vattenpolo, första och tredje i varierande hopp 
(Adlerz och Blomgren). 

I (ellnis: (inomhus): Andra i genteJemens doubles 
(Sellerwall och Kempe), tredje i mixed doubles (fick 
och Setterwall) ; (utomhus) : andra i mixed doubJes 
(Fick och SetterwaJl). 

I lläsfläjltilgarna: I military första i individuella 
11I.flingen (löjtnant Nordlander) och första lagtåflingen 
(Nordlander), Adlercreutz, Casp.1tsSOn), första, and ra 
och tredje i prisridning (grefve Bonde, major Bolten
stern och frih. BJixen-fineåe), försIa i lagprishoppning 
(Lewenhaupt, Kilman, von Rosen). 

I seglillg: Försla i 10 m.-klassen (Kitly) andra i 
12 m.-klassen (Erna-Signe), andra i 8 m.-klassen 
(Sans AtOllt), och tredje i 6 m.-klassen (Kerstin). 

första i gymnastik , svenskt system, försia i lagtäflan 
Mälaren rund!, rörsta, andra och tredje i modern 
femkamp (Lilliehöök, Åsbrink och G. de Laval), i 
brottning försla i mellanvikt A (el. Johansson), andra 
i mellanvikt B (Ahlgren), andra och tredje j Ii\ltvi kt 
(Malmström och Mathiason), tl.ndm i rodd inriggade 
fyro r. 

(Forts.) 

Skyttar och Jägare! 
~ DET MÄRKS NOG l PROTOKOLLET 

om Ni använder Oyttorps ll1auserkrul. Dess jämn. 
hel, dess väl afvägda styrka i förening med okäns
lighet för fukt och temperaturväxlingar mt;s/e åter
verka på Edra serier. 

DET MÄRKS NOO I GEVÄRET 

fortar<" om Ni använder andra kru!sorter än Gyt
torps, hvars ringa urbränning gör, alt geväret <,j 
slites s1l fort 

25 ,% HÖGRE TRÄff RESULTAT 

har en af världens störsIa gevärsfa!:irikcr erhällit 
med Oyttorps rökfria bladkrut, som an\'ändes till
sammans med engelska special hagel och prima 
förladdni ngar uli 

Gyttorps rökfria jaktammunition. 

Använder Ni svartkrutsam!11ullilioll , rekommen
dera vi Gytlorps »ExceJsior. och . And<'lh S01ll 

marknadens bästa. 

Dyltorps mouserkl'lll o. jak/ammunitioll erltöll jämte vdra öfriga lillverknillgar OuIdmedalj vid Orebrolllsliillnillgcn ifjor. 

•• • GYTTORPS SPRÄNGÄMNES AKTIEBOLAG • • • 
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AMATORER 
köp Edra 

Sängar, Mallar, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Rikslelefon 

44 00 
Allm, lele!. 
20 & 120 

••••••••• I 

Kungl. Hofjuuelerare 
B l?gör pris t:tura ntl 0 11 

A 11 d e ~:. 5;1~~:;: J{. 
1 Jakobstorg. = 

HysiIfuer. Regeringsg. 19-21 

• LOg ~~:~ Klicheer 
från 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8175 
Riks. 8175 

STOCKHOM 
5 Oxtorgsgatan 5 

Mauserammunition 
af vårt erkänd t goda och omtyckta fabr ikat rekommenderas. Största omsorg åt in-
gående ord res. SNABB EXPEDITI ON" 

BI LLI GA PRISER "" " 

DD 
DD 
DD D' 

GOD VA llA ",,:::: :: 
ALLTID NYLADDN ING 

uverans franko köpar~ns närmaste slalion vid parti om mins! 1000 51. I-I ylsor för omladd
ning lord .. in ... ~nrl~~ li]l nösjöhro stat ion och belala vi frakten, 0111 sälldnineen omfattu 
minst 100051. Kuscrade bylsor ersattas, om s! önskas, med n)'~ och godlgöres för dc odugli~a . 

VAr aUllllunition med S:kula anbefalla vi och UTskildt s5dan, I~dda(t med progressIvt 
krut af vArt eget fabrikat. 

A11t vårt krut är nitrocellulosakrut, hvilkt t vi Icke vilja lInderIåta at! [!å~ka. 
Älven vilja vi tillråda Eder, a(t vid jakt uteslutande använda 

NORMAL-PATRONER. 
D~ äro af yppcrsla beskalfenhet och har vh omsät1ning pi eU par 1r mer än fÖrdubb· 

lals - e1l talande bevis för, aU vira patroner stl i främ sta ledt'l. 

und~krona i februari 1912. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
I{ikstelefon 91. :: Telegr.-a dress : NOI{MAL. 

Erik Ohlssons T rävaru H.*B. 
T1~AVAR,U· VED· och KOL
AFFiiR" ÄNOSÄO o. HYFLER,I 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 11 63, 13203, Al1m. Tel. 84 36, 5950 

SÅGVERK ____ _ 

F/em/ngg. 4, Stockholm, Norrte/ge Angsåg,Norr
tä/ge,Jungfrusunds AngsAgs Aktiebo/ifg, Ekerö Rtloe tJ716 R Um. 15810 

• Bogseringar o . Varutransporter. • • • ________________________ -L ______________________ __ 
•• 

Stockholm 1912. T. ytket;akti~bol.get Sna 

Stockholms N:o 8. 

7:e ärg 

Utkommer med 12 nummer 

om åreioch utdetas gralis lill 

r15renin lanl medlemmar. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skylte 

A,.,.; STOCI<HOLMS AMATOR FORENINQ. 

REOAI<TOR , OANIEL ERlI<SON. 
To(.lon! AUm. V ••• 1404. 

R_Wo."., o. E_ped. ,d, ... : Vi'lmln"".alln 70, Slockllo(m. 

Aug. 1912. 

AN NONSPRIS: 
lO 15ra pr mm . • palth15jd. 

(Ipallbredd 100 mm.) 
Mariginalaononl 6 kr. 

Fpån mästepsflapen I allm. Idpott Inom S. R. F. 

l. w. Clemens i kulstötning. 2. B. Ljungholm som uppnådde bästa tiderna å 100 och 400 meter. 
3. W. Cronholm i kulstötning. 4. Spjutkasten uppmätas. 

OSRAM Erkändt bästa 
Metalltrådslampa. 

: TUNGTS EN Svenskt fabrik.at, : lika god som ofnga 
• utländska . 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 

.. .. 
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"Det bästa geväret." 
Danska reflektio ner med anledning af 

Kö penhamnsskjutningarna. 

Enor de olympiska skylteUl!lingarnll. uö~de 
man allmnnt do danska skyttarna förklara sma 
motgångar såsom hufvlldsakJigen rörorsakado nf 
doras underhaltiga matoriel, i främsla ru~urnet det 
danska arrnegoväret, hvilkot ~~ framställdes s1\.
som behnrtndt med ulla mÖJliga rel och svag-

helor. d bl···' f t d t Ett helt nUllnt ljud har et IIV I e ~r . e 
nordiska skyttemötet i Köpenhamn, oc~ särskilrlt 
efter den t.nflan, i hvilken ett lag nf t iO skyttar 
rrAn resp. Sverige, Norge och Daumar~ dolto~o. 
Under denna tnflllll bytte, som mall eflurar Sig, 
lagen gevilr med hvarandrll, så, att hvaf skY,tt 
hade att aflossn. tio skott med Slt,t eget och tJ? 
m."d hvnrdern tlf do andrn två natIOnernas arme· 

gevär. d d t 
Resultatet nf denoa Utfinn blef att me e 

danska govl\ret llppn1'l.dd~ .do. l~ skyttarna från 
Köpenhamn 8n6 poäng, h.rlstloulaborna 884.och 
stockholmarna 882 p. 'fillsammans 2,662 poäng. 
Med det norskt~ gcvl1ret sköto: KöpenhaUl 8_60! 
Kristiania 874, Slockholtn 861; tillsamUl.ans 2,090 
poäng. Med det svenska geväret sluthgen: Kö
penhamn 884, _Kristiania 891, Stockholm 878; 
tillsammons 2,603 pOäng.. . 

Slutsummorlla för lagen v~sa, nit nornr.i1.unen 
/ingo det bästa resultalet med 2,6·19, danskarna 
det nitst bästa med 2,640 och svenskarna rl~t 
lägsta med 2,621 poäng. Det bästn lagresnltatet 
men en och MUltna gevärsnlodel l uppnåddes, 
som ofvan synes, af köpenhamnarna me? det 
danska geväret, nämligen 896 poäng, hvarJämte 
egendomligt nog både s\'enskur och norrmän 
sköto bättre med de för dom (rämmuor!e danska 
gevären än med s ina ognl!.. . 

Dessa siffror och fakta se JU verkhgf'u ut att 
vittna till de danska gevärens fördel, och i Dan· 
mark hor man Uled bcldtenhet konstaterat resul
taten af hvilka man drar den slutsntsen nU de~ 
relftli~t gamin, danska 8-millimeters g.eväret. l 
frA ..... a om precision är lHverlägset eller I hVMJe 
ran'~ jämförligt med de modnrnnre svenska och 
norska 6,~ mm:sgcvärell . . 

Med do färska resultaten frAll do. oly~plska 
skjutnillgarna i minnet kall man ej snnat iin 
finna att dctta ser underligt ut och hur en af 
de i köpeuhamll st!Hliugal"lla dellag~llde ~vellska 
skyttarna ultolat sig om hvad anlcdomgen till detla 
plötsliga omslag kunde \'ilI"O . A~ hans u.ttalande 
framgår, atl mUll ej får dragtl för hastiga slu:
satser af de son liSt uppnAdda resultaten, .hvlIl·vld 
en hel se rie olllstnndigheter tyckes ha Il1verknt 
till de danska gevlircus förmån. Såluuda ägde 
den omllll.mndu gruppskjutuingen rum på ett 
sh kort ufst!md som 250 mete!", pli. hvilket håll 
1ilven ett medelgodt gevär bör kUllna tråff~ un
gerär lika bra som ett bättre. På 1!tngre dlstan· 
ser trodde vår sagesman emellert.id ej alt det 

danska gevl\ret kunde laga upp täfia~ m~d de 
svenska och norska. Vidare ägde skjutningen 
rum ganska sent på kvällen och i den skum.~a 
dagern crbjödo rle danska gevärens gröfre slkt
nnordningor betydliga f~rdelar öh·er de audra . 

Slutligen medverknde till resultatet danskarDas 
säLt för polLngberäknillg. Om ett sko~t träffar 
en af tafJans ringar furdrar man nämhgen hos 
oss, att skotte ts centrum skall ligga innanför 
eller midt på riugen, för att den högre poängen 
skall på tillräknas skytten. I Dan~ark 11r mall 
liberalare och räknar den högre poängen , Hrven 
om ringen endast snuddas nf skottet., Ocl.1 nu 
ä ro de danska kulornn som beka nt 8 mm. l ge
Ilolllsktlrning medan do svenska och norska e ll · 
dost mäta S,s. Denoa obetydliga d.ifferens ä r 
emellertid alldeles till räckl ig för att l eu längre 
serie påve rka resultatet till de danska gevärens 
fö rdel. 

Dessa omständigheter, och i första rummet de 
bAda förstnämnda af dem, ansåg vår sagesman 
afgörande för de rätt. O\'iintade resultaten af 
gruppskjutningarnn i Köpenhamn. . 

Undor eu skjutning med gynnsammare IJu~
förbållnnden och lifven npptagonde längre dl
slanser bode de s\'cuska, resp. de norska gevären 
t roligen hnrdot sin öfverlt'ig~enhet. 

Skyttetäflingarna och idrotten. 

En nordsk!nsk tidning har kastat fram fräga n hu
ruvida icke skytteföreningarna kunde hjälpa till ~tt 
fö ra idrottsrörelsen ut till landsbygden. 10ftast. ar 
det väl så. _ skrifver tidningen - .alt del Just 
är kärn pojkarna, de ffiska viljorna, som samlas un_der 
skyllefanorna. Här ha vi alltså tvifvels~tan det basta 
materialet, det, ur hvilkel just vär olymP.Jatru~p skulle 
kunna rekryteras. Vidare finnes det JU skjutbanor 
och skyttepaviljonger m. m., hvilket. a11l k~nna ~ara 
till gagn vid Iräningsarbetet. Och Sist me.n Icke nllnst 
finnes här ju organisation klar med l~~nlll~ och a11l 
hvad därtill hör. Vi skulle alltså Vilja hll de sty· 
rande inom skyUeföreningarna i landsb~g?en. g.öra en 
hemställan om de icke kunde taga inihahv hllldro~ts. 
öfningars 'upptagande inom !öreningarna. fÖre nm· 
garna skulle väl kunna slå sig samman och gemen
samt på söndagarna t. ex., skaffa ul instruktörer 
från' nä rmaste stad tillhandagå sina medlemmar med 
idroltshandböcker 'och mötas till taflingar. Sku.lle 
delta åsamka före ningen utgifter, Sil. komme föremn· 
garna säkert å andra sidan alt tiI.lförsåkras flera med· 
lelllsafgifter genom ökad anslutning, och skyUcf;sterna 
skulle få nya attraktioner genom anordnade ldrotts
täflingar och därmed mera pängar i kassorna .• 

Så långt den citerade tidningen. _ . 
frågan är ingalu nda ny, utan har tvarlom vanl på 

tal många gånger, och elt par förenin~r ha länge 
med framgång haft idrottsöfningar på Sitt program, 

t 
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som t. ex. vär egen förening m. fl., och har det vi· 
sal sig vara till stort gagn för föreningen, ty, genom 
del att föreningen tillhandahåller sina medlemmar 50 
skot! fri amunition, draga sig ej idrottsmännen för 
det besväret att gå den långa vägen ut till skjutba. 
norna, hvilket kanske eljest skulle vara fallet, fö r alt 
göra föreningen den tjänsten att lossa sina 50 skott, 
och därmed öka före ningens statsbidrag, utan anser 
nästan hvarje idrollsman inom fö reningen, de t som 
sin skyldighet mot sin före ning. 

In01ll skytterörelsens ledande kretsar har man emel
lertid dragit sig för en dylik sammankoppling af 
fruktan för alt arbetet skulle komma alt splittras till 
lIlen för skyltesaken, och till och med ett förslag aU 
på skytteföreningarnas program upptaga gymnastik 
har afböjls. Skytterörelsen kostar i och för sig myc
ket pångar, och skulle fö reningarna nu HII på köpet 
betungas med utgifter för instruktörer i idroH, för 
redskap, öfningsplatser m. m., vore det, anser man inom 
ledande skyltekretsar, fara värt ait allt för mycket 
pängar skulle dragas bort frå n skytleföreningarnas 
hufvuduppgifl. Arven oafsedt den ekonomiska sidan 
af saken, kunde man befara att föreningsmedlemmars 
intresse och krafter ej skulle räcka till för de mång. 
dubblade uppgifterna. 

En af våra mera känd" skytte· och idrottsvänner 
har uttalat sig i saken, och bekräftade önskvärdheten 
af at! skytterörelsen jostor! set! hålles skild frln idrot_ 
ten, ehuru båda dessa rörelser naturligtvis hvar för sig 
vore förtjänta af den största uppmuntran och fram
gAng. En annan sak vore det med vissa ekonomiska 
välsituerade skytteföreningar, hvil ka hade god råd all 
lägga ned pängar äfven på idrollsafdelningar, Men 
i 31trniinhcl är de:l särskild! på lalldsbygden svårt nug 
all få skytteföreningarnas ekonom i att gå ihop. 

Skjutningen om Oöteborgspokalen. 

Vid årets låf1ingsskjutning om Göteborgs skytte
gilles vandringspokal eller, som den i korthet kallas, 
Göteborgs-pokalen, eröfrades densamma åfven i ~r, 
för tredje gången, af Södermalm-Liljeholmens skyt
teförening med en poängsiffra af 485. 

Vi erinra om alt denna skjutning är förenad med 
ganska stora svårigheter. Täflingen äger rum å del 
län~ta afstånd, som användes vid de frivilHga skytte. 
fOreningarnas läflingsskjutningar om statens pris, hvil
ket för närvarande är 300 meter. 

TåfJingen försiggå r d, att hvarje länande skytt 
skjuter 2 presionsserier ä 10 skolt, hvaraf 4 i lig· 
gande, 4 i knästående och 4 i stående ställning, den 
sistnämnda fritt och utan stöd; alltså i hvarje grupp 
all! fem man 10 serier. De bägge serierna skola 
skjutas i följd utan annan tidsutdräkt ån den S0111 
fordras markeringen. 

Det är verkligen en framstående skjutskickl ighet 
SOm Södermalm-Li ljeholmens skytteförening visat, 
hVilken är desto märkligare som föreningens uppträ
dande vid Olympiska spelen icke var så framstående 
SOm man efter dess föregåenden kunnat hoppas. 

-
förmodligen rådde \'id det tillfallet en viss n{'rvo

silet bland medlemmarna, hvilken nu fullkomligt gir. 
vit vika. Ingen sköt vid den nu utförda täflingen 
så lägt som förste pristagaren vid Olympiska spelen! 

Göteborgspokalen har förut under sju år eröfrats 
af Stockholms skarpskylleförening, pA den tiden man 
mestadels använde Remingtongevär, hvilka naturligt
vis icke voro så fördelaktiga som de nuvarande mau
sergevären. Man kunde möjligen misstänka alt af 
denna anled ning skarpskytteföreningen skulle visat sig 
ännu skickligare än Söderlllalm-Liljeholmell. 

Stockholms ski\rpskylleförening sköt först med re
mingtongevär, men sedan det nya geväret af mauser
typ blifvit infördt vid armen, äfvergingo dess.1 i lik
het Illed öfriga skytteföreningar i riket till den nya 
typen. för ärrigt är förhållandet vid den tidens skjut
ning och den nuvarande icke jämförbart, emedan en 
annan poängberäkning då rådde. 

Det högsta poängantal som då kunde uppnås var 
120 och hvarje grupp om fem man alltså 600, del 
nuvarande är 100 resp. 600 poäng. 

Skjutskickligheten var då mycket litet spridd j lan
det, och i tärlingsskjulningen om Göteborgspokalen 
deltogo exempelvis endast 16 föreningar, dä nu an
talet deltagande föreningar utgör ett 200·tal. Delta är 
i och för sig själft en obetydlighet mot alla bestående 
skytteföreningar och skyttegillen i riket, men småför
eningarna ha ju inga första klassens skyttar all upp
ställa i kampen mellan föreningarna i denna stora 
rikståfling. 

Ar 1900, då mausergeväret var infördt och den 
nu gällande poiingberäkningen för försla gängen an
vändes, nådde Stockholms skarpskytleförening 455 
poang. Vid det tillfället deltogo endast 43 föreningar. 

Är 190 I tog Nyköpings skyttegille högsta poäng
antalet 464. Sedan lyste icke mer den föreningen. 
Södermalm- Li ljeholmen, hvilken det året uppnådde 
endast 433 poäng, tog med tiden ledningen och nu 
har den, vid eröfrande! af Göteborgspokalen inneva. 
rande är, nltt sin hittillsvarande spels, 485 poäng. 

Stockholms Amatör förening uppnAdde vid årets 
lärling om pokalen en poängsiffra af 427, genom 
sina representanter H. fri man, C. Boström, f. fagrell, 
F. Erikson och J. G. Lagergren, hvilk3 uppnådde 
resp. 90, 91, 89, 82, 75 poäng, hvardera. 

Svenska mästerskapen i allm. idrott. 
Ärets svenska mästerskaps\...'I.f:liger i ollm. idrott 

gingo af stapeln lördagen den 24 och söndagen 
dCIl 25 augusti under Allmänna Idrottsklubbens 
Ilnspicier i Stadion. Under lördagen, hvilken j 
s lort sett vor anslagen till fÖl"sökstäflinga l' , rådde 
elt ganskn bra täflingsväder, men på I:!öudagon 
ullr slllttliHingal'Ua skulle gå uf stapel u, strömmado 
regllCt ner som om lJimmelons porlar skulle va
rit öppna. Alla hopp och löpbanor blefvo nl1ra 
1l0g satta under vaUeu och gräsplan vorkade mer 
on gUIlgny fin en fotbollsplan. Alen icke för ty, 
voro banorna ovanligt snabba oeb goda , bvilket 
bevisas bäst diiraf att ej mindre lin elfva mäster· 
skapsrekord blefvo sIllgna och två tangerade. 
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'rill dessa täfliugar halle S. A. F. sändt tvenne 
af sina bästa id rottsmän 80m representanter näm
ligen Gunnar Lundberg och Nils Björck, bngge 
specialister hvar pA. sitt omrAde, den förre i gång 
och den senare i hopp. Af dessa lyckades Lund· 
berg bäst, i det att han eröfrade 2:dra pris i 
gång A JO km. med en lid nf 56 min. 13 l/S sck., 
efter alt hafva ledt bela loppet, endast 7 3/6 sck. 
efter seg raren och eröFrade därmed Sv. Idrotts
förbundets silfvermedalj. Nils Björck del tog i 
täfiiugen i längdhopp, där han ej lyckades sA 
bro 80m vid distriktsmä."!lerskapeu, beroende nog 
därpå, att han veckan fö re hade skadat sin ena 
fot, men uppnådde ändock ett sA godt resultat 
som 606 cm" pA hvilket resultot han erhöll stlm
dardmedalj i brons. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Program för täflingarna under 
Sept mAnad. 

1H/9. 3:dje täflingen om specialistpl'isen (1,500 m., 
trestegshopp, kul stötning). 

t1/~. Släggkastning, löpning 5,000 meler. 
tt/e. Femkamp om Bankir Kyhlbergers vand· 

ringspris. 
u/.. Löpning 10.000 meter. 
19/, Cykelåkning 20 km. landsväg. 

'l'lI.fliugarna i al1m. idrott Aga rum A. Öster· 
malms Idrottsplats och taga sin början, hvarda· 
gar kl. 6 e. m. (precis) och söndagar kl. 10 f. m. 

Samlingsplats föl' deltagare i cykelloppet kom· 
mer att meddelas genom nnuons i Aftonbladet 
fredagen den 27 sept. 

Mästerskapstäflingarna i allm. idrott 
inom S. A. f. 1912. 

D. Arvidson segrar öfverlägset. 

Årets ml1sterskapstäfliugar i ullm. idrott 'afhöllos 
söuclagen den 1 sept. kl. 10 r. m. å Karusell
platsen i Drottningbolms slottspark. 

Ett 30·tal ulUatörer hade hOrSlImmat kallelsen 
och samlades pA. söndagsmorgonen strax före 9, 
för att afresa med Angf. • Wiking_o Dagen lof· 
vade att blifva en af de bättre pA länge och so· 

len lät sin bästa septemberglans då och d1\. skina 
frnm genom de Hitta molnen. 

Alla föreningens bi1sta idrottsmän hade ställt 
upp, och väntaues därför en ska rp täfling om 
det oflerlrArida mItstorskapet och . horneh , l.lViI· 
ken ej holler uteblef. 

'r äflingarnas sekreterare och ledare var herr 
G. A. Berglund, hvilket skötte sitt ingalunda 
lätta kall pA. elt utmnrkt slitt ocb gingo tAfling. 
arua fort och raskt undan, 

LOpning 100 me/er. 1. B. Ljungholm 11 9/\0 
sek. 2. Nils Björck 11 9/10, 3. D. Erikson 12 
sek. 4. D. Arvidsson 12 5/10 sek. 5. R. VOIl 

Rosen 12 5/10 sok, 6. C. Rligheimer. 
Detta lopp afgjordea i ö hellt och ett mellan. 

heat för tvA.orna och erhöll sPgraren här plats i 
6nulell. I betruktullde nf banans lösa beskaffen· 
het får de uppnådda tiderna anses goda. Björck 
ledde större delen af loppet mpn blef i finichell 
slagen af Ljungholm med en brösllängd. E rik· 
son som· var långt eHer i st8rlen arbetade sig 
upp mot slutet och stan nade t meler efter segra· 
ren. 23 deltagare. 

liiJjdhopp. l . D. 
Björck Jöö cm. 3. 
Hinl~.e lö5 cm. 5. 
I~riksson 150 cm. 

Arvid S8011 1(;0 cm. 2. Nil s 
Aug. Byhmd 155 cm. 4.l:J. 
H . l~ rimRIJ J 50 cm. 6. D. 

Äfven här inverkade 1l11l.l'kens lösa beskaffenhet 
till men för de töflande. HUr öfverraskade flera 
ar v1'l.ra yngre idrottsmän Uled goda resnitat. D. 
Erikson, segraren i denna groll. vid mästerska pet 
föregående år, nådde nu ett sA undermäligt re
sultnt som 150 mot 162 cm. 1911. 20 deltagare. 

K,ulstiJtning. 1. D. Arvidsson 18,H mi l'. 2. 
\V. Clomens 16,96 mtr. 3. W. Cronholm 16,62 
mtr. 4. , Old·boy . 16,~ 5 mtr. 5. J. P. Palm 
15,90 mtr. 6. Per Langborg 15,~T mtr. 

Arvidsson eröfrado här sitt andra 1:sta pris 
med ett ganska godt resultat, hans resultat voro 
9,91 + 8,H = 18,~ " som är endast 15 cm. efter 
röreoiogsrekordet. För ölrigt dominerade idellIla 
idrottsgren alla vAra ,old boy. ölver de yngro. 
Bäst var Clernens som stötte 9,!~ + 7,&1 = 16,11, 
ett tämligen undermåligt resultnt af en så tränad 
kastare som han. I allmiluhet voro resultaten 
under ,medelmätlun. 23 deltagare. 

Längdhopp. 1. Nils Björck 679 cm. 2. D. Ar· 
vidson 069 cm. 3. H. Hintze 536 cm. 4. H. 
Friman 518 cm. o. Daniel Eriksol1 515 cm. 
6 ... E. D. Hugström 51 1 cm. 

ACven bär inverkade markens löshet fram rör 
ansatsplankan, äh'ellsä att hoppgropen var väl 
hård , sA att de täflande ej tordes släppa p1\. för 
fullt. Rekordinnehafvaren i denna grell inom S. 
A. F. , Nils Björck, segrade som väutat var, p1\. 
ett efter förhållandens godt resul(at. Arviclsson 
lAg I1fven i denna gren högt upp på listan, och 
kunde notera etL sA. godt resultat som 569 cm. 
21 deltagare. 

Discuskastning. 1. D. Arvidssoll 56 JU. 46 cm. 
2. W. Cronbolm 51 m. 36 cm. 3. ,Old-boy. 
49 m. 76 Clll . 4. Daniel Erikson 46 m. 61 cm. 
5. W . Clemens 45 m. 93 cm. 6. J . P. Palm 
45 m. 25 cm. 
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Denna tön ing biet en af de jämnaste under 
dagens lopp. Arvidson lade äLven i denna gren 
en seger t ill sin R föregående, med ett godt resul· 
tat, 30,63 + 25,1' = 56 m. 46 cm. L:ronholm be
lade bär andra plats, på ett för honom ganska 
undermåligt resultat, äfven Clemens misslyckades 
och nck se sig slagen af Daniel EriksoIl , hvil· 
ken på sellnre tider har nått ganska god n resul· 
tat. 22 deltagare. 

Spjutkastning. 1. W. Cronholm 61 m. 14 cm. 
2. Harry Fri man 59 m. 29 cm. 3. D. Arvids· 
son 57 m , 77 CUl . 4. Aug. Byhllld 64 m. 77 
Clll. 5. .Old·boy' 54 m. 03 cm. 6. J. P. Palm 
53 m. 61 cm. 

Föreg1\.ende års segrare i denna gren, W. Cron
holm, försvarade ännu en gång sin plats som 
föreningens bAsta spjutkastare med ett resultat 
några dm. bäUre än 1911. Harry Friman 80m 
led af en lindrig sträckning i högra armen, kunde 
ej lägga ner nAgon kruft i sina kust, Ulell nådde 
ändå 34,12 på Löger och 20,11 pli. vänster. 17 
deltugare. 

LOpllillg 400 metcl'. L Daniel Erikson 55 1/5 
sek. ~. Nils Björck 56 sok. 3. D. Arvidson 
57 I/lO sek. 4. H . Friroan 57 3/5 sok. O. fl. 
Hin tze 57 1/10 sek. 6. G. F d msu 58 1/& sek. 
E.ztrn pris: B. j"jungholm 53 'I. sek. 

Pli. deuna sin speciella distans segrade Erik· 
80n på en ganskå medelmåttig tid, betydligt 
sämre nn föregående års. Delta var tredje gängen 
å rad som han scgrade i denna löpning vid S. 
A. F:s Drottningsholmstäflingar. Björck ba
lade liksom för ra året andra platseu på god tid, 
för örrigt bans bästa. Denna litfliug 80m räk
nade 14 del tagare ufgjordes i fyra heat. ~n ut
märkt löpning presterades af B. Ljungholm, som 
löpte banan, utan någon direkt paco, p1\. en tid 
af 53 ' /, sek. hvilket med blott 1/6 sek. öfver
stiger det af Daniel Erikson föregAt'nde är sutta 
rekordet. 

Löpning 1830 meter. L Emerik Larsson 5 w. 
20 '/5 sek. 2. C. Riigbeimer 5 m. 23 sek. 3. 
H. Friman {) m. 32 sek. 4. fl. Rörlin 5 
w. 36 1/10 sek. 6. E. D. Hagström 5 m. öl 
sek. Extra pris: Gu nna r Lu udborg 5 m. 17 5/ 10 
sek. (1,500 meter). 

Donna löpning som sk ulle ha rva varit 1,500 
meter, blef i stället 1'l.tskilliga 100-tal meter längre 
beroende därpå, att elt par aC de tä f! unde 
strax fö re starten mätt om banan fö r att slippa 
ett par vattensamlingar. och troligen räknat fel 
på ungefä.r två hvad. BliDan hade på torsdagen 

Brfiklar fOr ==== 
:Idrott Qch Spel, Bekl4dnader ler 
:l droltsm~n Qch turis ter, Browning. 
pistoler och fhnmunUlon, H4ng. 
maltor, KulMa 1 ~ldor och fyrverke ri. 

Billigast och bäst hos .... 

Per lIangborg, BirgerJarlsgafan 5 
5. K. 6 . Kronprinsens Honeoera nler. 

blifv it just uppmätt af herrar Berglund och 
Edkson. 

Vid starten togs ledningen af Larson som be· 
höll densamma till mälet. Andra plats belade 
den energiske Rögheimer, som hade sparat sig 
till denna löpning och ej deltagit i de föregå· 
ende tliflingarna , undantagandes lOQ-metcrsloppet. 
Trea blof H. Friman, hvilken vllr den ende som 
bleC placerad i detta lopp af de fyra som kon · 
kurerade om mästerskapet. Björck utgick och 
Eriksson och Arvidsson stanna i kön, som num· 
mer 9 och 10. 

l och med dcn långa löpningens sint, var Ulf· 
l ingen om den eftertrådda titeln och , Idrottshor· 
neh afgjord. Hvem som hade segrat, behöfde 
mall ej gissa sig till, ty genom de goda place
ringa.r och resultat som David Arvidson uppnått 
i dagens ti1f1ingar, kunde ingen annan komma 
honom i hotando närhet. Om andra , tredje och 
fjä rde platserna täflingen allt igenom spännande 
mellan Friman, Björck och Io;rikson. På grund 
af dct stora antalet deltagare i hvarje gren, kunde 
det slutliga resultatet ej tillklillnagifvas på tnf
lingsplalseu, delta ökade spä.nningeu allt mer 
un der hemresnn, hvilken skeddtl med fLllgr. , 'Vi· 
king_, kl. 6 e. m. 

Smutsiga, hungriga och törstiga. gingo vi alltså 
ombord, och bier det första att göra sig något 
så när ren och så nästan pA hurvudet Ilor i mat· 
salongen För att f A. något aU stilla våra knor· 
runde magar med, ty Je flesta hade nog oj rör· 
tärt något sedan afresall FrAn staden på mor
gonen. Smörgåsbordet skönades i ett euda tag och 
sA vArclt rlot nU hngga in på det som huset rör· 
mådde, såsom sega biffstekar, knlfkottlelter och 
anuat, hvilket allt förtärdes under den mest kor
diala stämniuJ.:', och 81\. var mall snart i staden 
igen efter en i allo lyckad dag. 

Resultatet af tä[!ingen om S. A. F:s idrott.&
mästerskapet för 1912, blef aU 

David Arvidson segrade med 140 pOäng, hvar· 
efter följde: 

Harry Friman med 
Nils Björck _ 
Daniel Erikson , 
E. D. Hagström ~ 
Harald Hörlin • 
B. H intzo , 
G. Friman , 
A. Bylund 
W. Cronbolm • 

120 poäng, 
109 , 
106 _ 

8B • 
87 • 
79 • 
77 ,~ 
68 
60 

• 
• 

Sprinter. 

Skjut ej upp med att köpa 

m!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygcnol - munvatten, tand pulver, lalldcreme, 

innehäller kem. ren våtesuperoxid och förordas af 
låkare och tandläkare. 
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Resultat uppnådda i S. A. f:s 
serietäflingar under aug. 

TisdagelI den /3 aug. 

lI öjdhopp. 
I. Axel Andersson ............ .......... . 
2. Dtmiel Arrid son .......... ..... ... .. 
3 . H . Fdman .. .. .. .............. ..... .. .. . 
4. L. Briug ... .. .. .... .. . . 
5. Otur Björk ...... ........ .. . .... .. ..... .. . 
ti. B. A. Ljllnghotm ....... . . 

13 dellllgare. 

Discuskastning. 

165 cm. 
J56 , 
] 52 » 
1Ml • 
147 
147 

l. Dlwiel A rvidgOIl ...... 49 111. 31 cm. 
73 » 

75 » 

46 J 

21 » 

!lO » 

2. Dnnil:1 Erikson -l-l- , 
3. H. Forssbp.l'g ................. 41 
4. B. A. I~junghollll .... ...... .. 40 » 

5. H. Fri Illan ...... . ...... ..... 38 , 
6. G. Lundberg .... .. .. .... ...... 37 » 

11 d ellllgarc. 

Fredagen den /6 aug. 

Längdhopp. 
L D!ln iel Arvid soll ....... .. ......... . 
2, O. Erikson .. ........................... .. 
3. B. A. Ljungholt o ................. . . 
4. H. Fritnun . .. .................. . 

G. ~~ritnan ........... . . 
u. A. NuhlllU ..... .... ........... . .. 

12 deltug!lre. 

Spjutkastning. 

568 cm. 
529 , 
526 » 

523 » 
523 , 
4!3ti , 

I, Dnniel Arvidson ............... 62 m. 65 cm. 
2. n. Frimau ..................... 01 • 2.1 » 
3. J. P . Palm ........................ 53 • 09 • 
4. A. Nuhm8 .. .... ............ ... ... 48 • 83 » 

5. G. Friman ...................... 48 • 0-1- » 
6. o.to Fdmnn .. ...... .. .. .... .... 47 • U3 • 

11 deltagare. 

löpning (.00 meter. 

L il. A. Ljungbolm ............ ... ... 571/10 sck. 
2. H. Frimull .............................. bfJS/1o • 
3. G. Frimau ... ........ 595/ 10 » 
4. E . Larson .............................. 61 » 

E . Björk ................................. 61 • 
10 deltagare . 

Löpning 100 meter. 
l. H. A. Ljungholm 
2. D. Arvidson ... ............ .. . 
3. D. E,ikson ........................ . 
4. A. NuhlD8 ............................ . 
5. H. Forssberg ............ . 
G. G. F,imnn ....... ........ .............. . 

12 deltagare. 

Tisdagen den 20 aug. 

Kulstötning. 
J. Daniel An'idson 18 m. 
2. H. Fl'iman .......... ............ 15 » 

3. D. EriksoIl ....................... 1-1- » 

4. Otto Frimoll ..... ............... 14 , 

06 cm. 
43 • 
26 • 

• 
O. G. Lundberg ...... ..... .. .. . 13 » 66 , 
6. H. Forssberg ., ... ............. 13 » 21 • 

8 deltngftre . 

Löpning 1500 meter. 
t. E. Lorsol1 ....... ... ....... ....... 4 m. 42~/~ sek. 
2. H. li'rilllHIl .. . .... ... .. ... .. ... 4 » 47 » 
3. D. Erikson .. .. ... ........ ...... 5 • 07 
4. E. Björk ... ................... 5 » 10 » 
5. D. Arvidson ................. 5 » 20 • 
U. 1. ... Bring ..................... 5 • 4.&. » 

7 deltagll.rc 

Trestegshopp. 
1. DIlIliei Arvidson .. . .... . .. 12 m. 53 cm. 
2. Elof Björk ..... ... ........ ... . ... 11 , 45 » 

3. H. Frim!lll ... .. ........... 11 » 28 
4. D. Erikson ....... .. ............ [O ~ 90 » 

5. 1.. Bring ............... 10 » 29 » 
G. H. ForssberJ! .. ................ 10 , 01 • 

8 deltagare. 

Fredagen den 23 allg. 

Höjdhopp. 
L Nils Björk .. 156 cm. 
2. H. Friwon 160 
3. L. Bring .... .. ... ...... ...... .... 145 , 
4. E. D. Hagström . . . ......... 140, 

H. Forssbel'g ...................... .... 140 , 
E Björk ...... . ..... . ... 140 • 
O. Frimull . ... ...... . .......... 140 » 

H. Hintze 140 • 
J. P. Palm ........... .... . 140 . 

Discuskastning. 
l. . W. Clemons .... .. .. .... .. .... .. . 
2. J. P. Palm ... .. .... . 
3. H. Frimau . .. ... .............. .. . 
4. H. FOl'ssbcrg ....... . 
o. r. Sund ... . 
6. C. D. Hagström ..... ... .. . 

48 m. 15 cm. 
42 , 75 • 
41 • 77 ~ 

41 ~ 64 • 
36 , 53 . 
36 , 40 , 

11 deltagn re. 

Tisdagen den 27 aug. 

l!ngdhopp. 
1. Ni !s Björk .. .... 5 lll. 

2. D. Arvidson .. ............ .. ... . 5 
3. H. Hinlze ........ . ..... 5 • 
4. D. Erikson ........................ 5 ~ 
5. E. D. HugströllI ............. .. 5 , 

Th. ~lothander ................ 5 » 
6. H . Frimau ...................... 5 » 

11 deltagare . 

95 cm. 
56 • 
34 • 
30 • 

" . 14 • 
OJ • 
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Spjutkastning. 
1. D. Arvidson ........... .. ...... 60 ln. 

2. H. Friman ... ........ .. .... ... b3 • 
3. N. Björk .. .. .. ..... .. .... .. ..... 47 » 

4. O. Friman ... .... ......... ... 46 
5. 'rh. Mothander ... ........ .. 48 » 

6. H. I' o""be'g ...... ... ..... ... 48 • 
11 deltagare 

Löpning 400 meter. 

96 cm. 
94 • 
l3 • 
75 • 
82 • 
77 • 

1. D. Arvidson ............. .. .......... .. M sek. 
2. H. Hintze ................... .... .. .. 68 1/ 10 ' 

3. D. Erikson ...... ... ...... . .... ...... 59 • 
4. H. li'riman .. .......... .......... .... . 5fJl/~ » 
5. E. Larsson ............ ............... 591/ to ' 
6. Elor Björk ... .. .............. 611'. . 

11 deltagare. 

Löpning 100 meter. 
1. Nils Bjöl'k ....... ............ .. 
2. D. Arvidson ...... .. ... .... .. .. 
3. D. EriksoD .. .... .............. ..... . 
4. H. Hintze ... ............. .... . 
5. E. D. Hagström ..... ... ........ . 
6. Il. F'rimnn ... .......... .. 

• 8 deltaguro. 

Fredagen den 30 ollg. 

Kulstötning. 
1. H. F'riman 
2. G. FdmOIl 
H. 'l'h. Mothnnder 
4. A. Vahmtin .. ......... ...... . 
5. D. Eriksol1 .... .... . 
6. G. Lundberg ... ......... ... ..... . 

10 deltagare, 

15 1lI. 05 cm. 
14 » 30 , 
14 , 37 • 
IH » 90 • 
13 , !J3 , 
13 , 86 • 

Trestegshopp. 
I. fl. F l' imun ......... . ...... .. 11 
2. fl. Hinlze ... .... ................ 11 
3. L. Bring ., .. ....... .. ......... lO 
4 . A. \Valentin .. ... ... ... ........ 10 
5. I';]of Björk ......... ............... lO 

1TI.76 cOJ . 
• 56 

84 • 
• 51 , 
. 56 , 

6. D. EriksOI1 ....... ............. 10 , 50 , 

11 deltagare. 

Löpning 1500 meter. 
1. E. Larson ....... ... ... ........ 4 lD . 37 1/ 5 sek. 
2. A. Walelltin ............. .. .. 4 , 53 , 
3. 'rh. Mothauder .. ..... .. ... 6 • 009/ lIl ' 

Tryckeriaktiebolaget 

SVEA 

BRVOOAREOATAN 6 B 
STOCKHOLM 

Skyttar och Jägare! 
~ DET MÄRKS NOG I PROTOKOLLET 

om Ni använder Gyttorps mauserkrul. Dess jämn. 
hel, dess väl afvägda styrka i rörening med okäns-
lighet för fukt och temperaturväxlingar nuJsfe åter-

DET MÄRKS NOG I GEVÄRET 

25 96 HÖGRE TRÄff RESULTAT ~ 
har en af världens största gevärsfa!::l rikcr erhållit 
med Gyttorps rökfria bladkrut, som användes till+ 
sammans TIled engelska special hagel och prima 
förladdningar uti 

Gyttorps rökfria jaktammunition. 
verka på Edra serier. ~ 

fortare, om Ni använder andra krulsorter än Gyt- Använder Ni svartkru[sammunitioll, rekOl1lmen~ 
torps, hvars ringa urbränning gör, aU geväret ej dera vi Gyltorps . Excelsior , och , Andelh som 
slites så fort. marknadens bästa. 

Oytforps mauserkruf o. jaklammunition erhölljåmle vdra ö/riga tiUverkningarOaldmedalj vid ÖrebroulställningCfl ifjor. 

• •• GYTTORPS SPRÄNGÄMNES AKTIEBOLAG ••• 



· . --------------------------------------------------------- •• • .. Kungl. Hof juvelerare 

AMATORER Be-ga r prisku rant! O II 
de fS 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 
J{ 

A II Juvel. 
]l- Bula. 5ilfver • • 

1 Jakobstorg. = 
Hy5ilfver. Regeringsg. 19-21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 • Lag ~~~: KlichBer 

frAn ••••••••• 
Riksieielon 

4400 StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 
Allm. 8775 

STOCKH O M 
Riks. 8775 5 Oxtorgsgatan 5 

Mauserammunition 
af vårt erkändt 
gAende ordres. 

goda och omtyckta fabrikat rekommenderas. StörSta omsorg åt in-

SNABB EXPEDITION .. 

BILLIGA PRISER "" .. 
DO GOD VA llA " " " " " DO 
DO . ALLTI D NYLA DDN ING 
DO 

Leverans franko köparens nilrmaste station vid parti om ullns! 1000 st. Hylsor rör omladd
ning torde insändas till Dösjöbro station och betala vi rrakl~n, om sändnin2en omfattar 
IlIinst 1000 st. Kasserade hylsor ersaUas, om s1 önskas, mc(! nya och goolgöret rör de odugliga. 

Vlr ammunition med S:kula anbefalla vi och särskildi sld.n, laddad Inffl progressivt 
krut af vå rt eget fab rikat. ~ 

Allt vArt krut ar nitrocellu losa krut, hvilkct vi icke vilja underiAta Ilt plpeka. 
Ärven vilja vi tillrAda Eder, alt vid jakt utesl\lt~nde ~nvända 

NORMAL-PATRONER. 
Dtssa iro af yppen;ta Mskaffenhet och har vAr oms.li.tlnlnl!: pl el! par lr IlIcr än fördubb

Jats _ eU talande bevis för, alt vAra patroner sIl I hAms!a ledet. 

landskrona i februari 1912. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Riksfe ldon 91. :: Telegr .. ad,.ess : NOR,MAL. 

Erik Ohlssons T räuaru H. -B. 
TRÄVARU· VE D· och KOL. 
AFFÄR, ANOsAo o. ffVFLERI 

STOCKHOLM, f leminggalan 4 
Riks Tel. 1163. 132 03. AlIn! . TeJ. 84 36, 5950 

SAGVERK _ ____ _ 

• 

F/em illgg. 4, Stockho lm, N arrte/ge AngsAg, Norr
tälge. J ungfrusunds Ä ngsAgs Aktlebaldg, Ekerö Rika e7 If! A llm. 15 B IO 

• Bogsering ar o . Varutransporter. 

• 

• · . ------------------------~----------~------------ •• 
Stockbolm 1912. Tlyckni.kti~boJ'll"d Syn 

Stockholms N:o 9 . 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings .organ för Idrott och Skytte 

7:e ärg Sept. 1912. 

Utkommer med 12 nummllr 

om lrel och utd,las gratil till 

f<}rening,nl medlemmar. 

"'.rl: STOCKHOL.MS AMATOR FORENING. ANNONSPRIS: 

REOAKTOR, OANIEL ERIKSON. 10 örll pr mm. lpalth<}jd. 
(.pallbredd 100 mm.) 
Mlrigin.lannon. fl kr. 

TII.lon: Allm. v ••• 1404. 

RedaktionIni o. E.peel . • eI .... : VII"Nnft ••• t.n 'v. Stoek""lm. 

Program 
vid 

S. A. f:s täflingsskjutning om statens 
och enskilda pris 

söndagen den 13 oktober 1912. 

S t atsprisskjut n i ng,' 

·Jämlikt det, frivilligtl sky ttevusendets progrnm 
fö r år 1912 kOUlmn skjutuingnrna att omfatta 
4 tnfliogar. 

rräfling r. R,ekrytklassen medelst en vanlig 
precisiollsserie pA 100 meters afsl1\.nd; 

'l'äfli ng II. l:a k /assen medelst cn vanlig och 
en hastig precisionsserie; bAda seriernn pA 200 
meters nfslånd; 

rra n ing HL 2:a klassen medelst en vanlig 
precisiollsserie och en tillämpningt'serie mot haJ[· 
figur ; bAda serierna på 300 meters ufstånd; samt 

T.II.fling IV. 3:e klassen medelst en hastig 
precisioDsserie och en tillampnillgsserie mot hnlf· 
figur ; båda sel'ierna på 300 meters arstånd. 

Till skjutning af vanlig precisionssel'ie å 100 
m. uI\91As den tid, som för hvarje skytt sl1rskildt 
nnses bt'höflig:. 

Till skjutning af de fyrn sk ollen i liggonde 
och kll!lSh\ende sUillnin .!?; i vanlig pl'c<,isiousscric 
nnslås för 2:a klllssens skyttar föl' hval'dern stnll· 
ningen ell tid af högst 3 minuter, fö r 1:3 klussens 

OSRAM Erkändt bästa 
Metalltrådslampa. 

skyttar 4 minuter, och för de två skotten i stå
ende ställning (ör 2:a klassens skyttar högst 2 
minutor, för l :a klassen 3 minnter. 

Till skjutning ar hastig precisionsserie å 200 
m. t1uslll.s högst:) minuter samt af hastig preci· 
sionsserie A 300 m. och tilläm p nillgsserie rör 
hvurdern serien högst 3 mi unter . 

T räffarnus läge utvisns eudast i den fö rstu 
serien. 

TvA profskott få afgifvas, och markeras dessa 
hVflr för sig; tid för bvarje skott l minut 

'l'ill 2:8 klassens skytt nr u tdelas silfvermeulIlj 
fö r uppnådda 80 poäng och bronsmed alj för 70 
poiing. 

'f il l 3:e klnssens skyttflr utd elas silfvermedalj 
för uppn1\dda 82 poäng och bronsmeda lj för 75 
poang. 

Extra täf/ingsskjutnlngar. 

Tiil/ing A. 
För J:a klussens skyttar: 10 skott under 3 

minuter, laddning och 'skjulställnings intagande 
inberäknndt, mot 1/, figl1l' på 200 m. 8(stånd. 
Valfri reglementerad skjutställn ing. lusnts 1 kr. 
50 öre. 

Tiifling B. 

För 2:a oclJ 3:e klassens skyttar med prisför· 
delning klassvis: MAI l/S och l/! rigur å 300 
mete rs afstAnd. Målet visar sig 20 sekundel' 
tvenne gånger med 20 .sek. mella n rum, h vnrvid 
df'l beskjutes med flOgst 6 skott hVllrje gång. 
Valfri regleuH'nterarl skjutställnillg. som få r in· 

~ TUNGSTEN 
Svenskt fabrikat, 
lika god som öfriga 
utländska . 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 
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logas innan mAlet visar sig. Träff å bägge fi
gurerna rordras rör att erhålla pris. Högsta au
totet. lrö[fnT fl 1/ . figurer har vid lika trl1ffautal 
företräde. [mints 1 kr. DO öre. 

Tli/ting C. 

F or alla skyttar; ö skott i reglementerade skjul
st!illningar, mot lO-ringad internationell lafla pA 
300 metors afstfLncl. Skjuttid : resp. 3, 4 och 5 
min. för de olika ställningarna. Insats 2 kr. 

Tä/Ung D. 

Irör alla skyttar: LO skott mot 5 ringad skol . 
tofla pll. 400 melers arst!\nd. Maximitid D minuter. 
Valfri reglementerad skj utställning. Insats 2kr. 

Mäslerskapsskjlllning. 

De 12 skyttar af 3:0 klnssen, som i statspris
skjutningen uppnått högsta poängautalcn, Ullla 
bvnrdern med on vanlig precisiollsserie A 300 
meter. 

De 6 sky ltar, hvilkn i denna serie uppnått 
högsta poaugantalet tlt.fln Anyo mbd en tiJIamp
nillgsserie mot l/t·figur. å 300 meters afstAud 
hvnreftcr till mllstcrskapsskjutningens sista om· 
gång uttages de 3 skyltar, hvilka erhållit sam
manlagda bästa resultat i de bAda första om
gångarna, och tllflu dCSlunma medelst en bastig 
precisionsse rie h 300 meter. 

Dell skytt, som sAIunaa i alla tre serierna 
snmml'lulagcln uppnått högsta pottngantolet, för 
klaras fÖ l" röreningens mfisterskylt för Aret. 

Till i mäslerskapsskjulflingell deltagallde utgår medalj 

i siljver till de 3 skyttar, hvilka deltaga i 
mästerskopsskjutllingens sista omgång; 

i broIIS till de 3 skyttar, hvilka endast deltaga 
i tltflingens andra omgå.ng. 

Å mästersky ttens medalj illgrah'erss . Mäster
skytt 1911., A öfrign ingraveras . Mästerskaps· 
tArlillg 191h . 

Allmänna regler och meddelallden. 

l. Täflingarna, som ägn rum A. uorra banan 
vid Kaknäs, taga siu början kl. 9 r. m. ocb ut· 
går anmälningstiden för samtliga kl. 11 f. m. 

2. Berättigade alt täfl a om stalspris äro en
dast de skyttar, som under Aret lossat minst 50 
protokoltförrla skarpa skott äfven "id faltskjut
ning och icke inom aUllan skytteförening Hi.flat 
om etatspris. Skyttar, som ej äro berättigade 
deltaga i lärlingen om StAtSpriS, äga icke dess 
mindre rätt att deltaga i skjutningen för er
MIlandet nf medzllj. 

3. H vnrje deltngare i HLflingen skall erlägga 
en anmti.lni llgsofgift af 50 öro som bidrng till 
bestridande af allmilllna omkostnader. 

4. Vid anmälan till sk jutnillg, bvilket sker 
pli. nllvisllclo platser, skall anmiilllingskortet upp
visas. 

5. Tvll. profskott få skjutas i bufvudskjut
Diugen , Ulf\. C och D samt i första serien i mäsler-

skapstnflingen, och dA endast omedelbart före 
försla seriens början och på skyttens egen tafla. 

6. Inga skjutniugar f A förnyas. 
7. Skjutuingarnn skola utföras i reglemente

rad e skjutställningar, ocb fil. konstgjorda gevära
stöd ej användas, ej heller mA skytt begagna sig 
nf andra bjnlpmedel, som kunna tjäna till slöd 
för geväret, sll.so m t. ex. kolfvens ansättande 
unner rocken o. d. 

8. Vid lika po!tngantal i de extra tärlingarna, 
och då särskiljande icke kan ske med ledning at 
Arets skjutprogmm, särskiljes genom lottning. 

O. I extra skj utningarna Iltgå insatserna oa t
kortade till pris. SAsom uUmän regel gnlJer här
vid att pri sens antal beslö.mllles sll.lunda, att de
samma erhålla elt medelvärde af ung. 5 kronor. 

10. Den som icke ställer sig ledarens före
skrifter eller utfärdade bestämmelser till efter
rnttelse nteslutes från tnflingarna . 

11 . All protokolltöring sker vid ,'allen och 
visas rör skytteu blott profskoUens värde ocb 
läge, utom för tlHling C, i bvilken Ulfling proto
k?llföriugen sker fl skjutstation efter h"arje stälI
nmg. 

12. Efter afslulad serie skall ovillkorligen iakt
tagas , att patroner icke läulll8S b-ar i magasinet 
eller patronläget. 

13. Prisutdelningen för samtliga skjutningar 
nger rum vid ar föreningen anordnad klubbafton 
å Hotell Kronprinsen lördagen den 2 novembe r. 

14. Ledare föl' Iiiflingarna nr skjutchefen. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 
Aktiva: 

de Bronikowsky, Göran, hofrältsnotarie. Kungl. 
Vag- och VaUeubyggn. Styrelsen. 

von Darnel , Fredrik, hofrll.ltsnotarie, Arsenals-
gatan l . 

H ammarEm, Knut, pialli,st, Brahegatan 38. 
Haquiuius, Algot, piall~st, Prästgårdsgatan 16. 
Hell sten, Nils, löjtnan~, Döbel nsgalan 19. 
Lindholm, Knut. lagerbitr1ide, Kammakare-

galan 48. 
Moquist, Cal'! Gustaf, handf\lsbokhAllare. Plog-

gatan 20, 
Nilsoll , Erik, speditör, Folkungagatan 36. 
Nilsson, Gunnar, ingeniör, Upiandsgatan 38. 
Psilnnder, Georg, teknolog, Svedenborgsgat. 48. 
Reonstierna, Einftr, ingenjör, Grermagnigat. 12. 
Rundquist, Carl, jur. stud ., S. Blasiebolms-

bnmnen 2. 
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Schriwer, S\-en. landtmätare, Krnkmakare

gatau 42. 
SunneU, Gunnar, kammarsk ri fvare . Tullkam

maren . 
Tamm, G:80n, Ragnar. Officers\tolon tä r, Birger-

jarlsgatan 26. 
Tireu , Nils, löjtnant, Grofstu. 
Wallberg, J olJan, advokat, Drottni nggatan 11. 
Wesström, Waldemar, Studerande, Yngliuga-

gatan 17. 
Årman, Carl, Studerande, Birgerjarlsgalan 112. 

Prisfördelningen vid Olympiska 
Spelen. 

(fortsinning från n:r 7). 

Sydafrika. 
första och andra i Marathon (McArthur och Gitsham), 

fOrsta i Mälaren rundt (Lewis), i tennis (utomhus) 
fOrsta och andra igentlemens' singles (\Vinslow och 
Kitson), första igentlemens' doubles (Kilson och 
\Vinslow). 

Italien . 
första i gymnastik, lagläflan II, försla och tredje 

i individuell gymnastik (Braglia och Tunesi), första 
och andra i enskild florettfäktning (Nadi och Speciale). 
tredje i gång, 10,000 m. (A!limani). 

• Australien_ 
I simning: tredje på 1,500 m. fritt (Hardwick), 

andra på 100 m. fritt (Healy), försia och andra på 
100 m. för damer (miss Durack och miss Wylie,) 
Iredje på 400 m. fritt (Hardwick), första i 800 m . 
lagäflan, i tennis (inomhus) tredje igentlemens' 
singles (\Vilding). 

Kanada. 
första i gång, 10,000 m. (Gou!ding), andra i 

längdhopp med ansats (Bricker), andra i släggkast 
ning (Gillis), i simning: försla å 1,500 m. frilt 
(Hodgson), första å 400 m. fritt (Hodgson). 

Belgien. 
Simning : tredje i vattenpolo, tredje i individuell 

prishoppning (baron de Blommaert), i värjfäktning, 
första i lagtäflan, första och tredje i individueJ! låf1an 
Anspach och de Beaulieu), andra i rodd i singles 
sculIs (Veirman). 

Ryssland. 
Tredje i enskild lerdufveskjutning (8Iau), andra i 

gruppläflan i duellskjutning, andra i brottning, mel
lanvikt A (Klein), tredje i segling, 10 meters-klassen 
Gaa1lin). 

Österrike. 
Tredje i 400 meters lagläflan för damer, i utom

hus tennis, andra i gentlemen's doubles (Zborzil och 
Pipes), tredje i enskild florettfäktning (Verderber), 
andra i lagfäktning pi sabel. 

__ o 

Grekland. 
Första i stående längdhopp (Tsiclitiras), tredje 

slående höjdhopp. 

Holland. 
Tredje i värjfäktning, lagl.if1an, tredje sabelfåkt

ning, lagtäf1an, tredje i fotboll. 

Stockholms Skytteförbunds fält
skjutning Söndagen den 29 

September. 

Stockholms skyttetörbunds stom fältskjutuing i 
samband med fältOlHI.;ch ägde rum Söndagen 
den 29 September. Samling ägde rum pA mor· 
gonen kl. 8 , ' id Slussen. där utdelning af skjut
nummer ägde ruUl, och befanns det, alt ej 
mindre än ett 500-tal skyttar mobliserats, ett 
bevis för det enastående stora intresse SOlD fiunes 
för denna slags skjutning bland våra skyttar 
inom förbundet. 

Deltagarua ordnade sig fyra mnn i ledet. En 
kvart orver åtta satte sig tåget i gång. Främ.st 
red öfverste Jublin·Danufelt, närmast följd af en 
trupp 8COUtOl'. Därpå följde Svea Ingeniörkårs 
musik somt förbundets fana, omgifvcll nf fö r
bundets ordförande, redaklör Soblmon, rektor 
Svedelius, dr Wablsledt m. H. ledande män inom 
förbundet. Och så följde led efter led af da öf
riga skyttarna. Vägen togs Götgatan fram genom 
Skanstull förbi Södra begrarningsplatsen och Eu
skede ut till Svedmyrans gll.rd, målet för dagens 
marsch) där ledaren för dagens skjutning, sergeant 
C. 'fern bom, hade ordnat nllt pA bästu sätt oeb 
och utstakat skyttebansn . 

En kvart före 10 uppställdes skyttarna i fyr
kant pA en plan bakom bouillgsbusen. Musiken 
internerade psalmen 124, hyars första vers af· 
sjöngs. Därefter uppläste rektor Svedelius .Fader 
vAr- och • Välsignelsen. och sedaD sjöngs psalmen 
500, vers L 

Sedan öf\'ersle Juhlin-Danllfelt höjt ett .Gud 
bevare Konungen och fäderneslandet. tog för
bundsordrÖrtllldell redaktör Soblman till orda. 

.Sedan Stockholms skytteförbuud., sade tala
ren, .hade siu förra fältskjutning, hade med
lemmar af förbuudet varit j elden vid två större 
skjutningar och hedrat sig. Den försla af dessa 
var de olympiska 8kjuLningarna, där många af 
förbundets medlemm!lr närvoro, och den andra 
gå.ngen vor vid jubileuUlsskjutningarna i Köpen
hamn, där vår trupp visade prof på slor skjut· 
skicklighet.. 

'Talaren framförde därefter ett tack från led
ningen och uttalade den förhoppningen , att för-
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bundets medlemmar städse skulle växa till i 
skjutskicklighet och att elt godt kamratskap all
t id skulle råda. Rall höjde sA. elt fyrfaldigt 
larve för förbundet. 

Nu upplästes af ledaren rörutsättningarna för 
dagens fältskjutn ing bvilka voro följande: 

.Fientliga infanteri- ()ch kavalJeriafdeloiogttr 
harva i dag tidigt pA. morgonen örvergått SjÖD 
Magehlllgen söder H i Högdalen och fortsatt 
norrut. Derns sp81lingspatruller harva nått Brand
hagen. Egna trupper harva vid Svedmyron för
lagt en bevakniogsofdelnitlj!, som skall fö rsvara 
passet Lill a 'J'lllIkrogeo - örby. Egna patruller 
om tio mall utsändas med 8 minuters mellan
ru m_, Målen som skulle beskjutas, voro till au· 
talet fem, af bvilka de yngre skyttarna endast 
hade att beskjuta de tre första. 

Det dröjde ej många minuter förr äo deu 
första patrullen vllr fli rdig och kunde utgå, och 
sA kastudes putrull efter patrull ut i terrangen 
med aldrig svikande precisIIion. 

F lI. ltskjulningsballall va r denna gång betydligt 
kortare, nn den vid förbundets fältskjutningar 
brukar vara fallet - ledaren bade ansett, att 
skyttarna hade haft en sA pass lång promenad 
förut, att. de nu beböfde sparas en smula - och 
de fem mAlen lAgo ganska UHt! En bit frAn 
, högkvarterot., framåt en väg, låg första skjut
stationen. MAlet utgjordes nf lO·ringude 1/,·figu· 
rer, hvilka ringo beskjutas under 30 sek, med 
6 skott. AfslAndet var 200 meter. Andra m"let 
låg ett slenkast längre {ramAt samma väg. ~IAlet 
utgjurucs af 1/8-rigurer pö. 375 meter, skjuttidcu 
1 minut Tredje målet var helfigu rer i front
ställ ning, springande, tid 11/ 2 min. , och fjärde 
mAlet lIt-figurer i anläggn ingsstfillni ug pli. 310 
meter, tid l mi nut. För att komma till det 
femte och sista målet. fick man en härlig pro
menad genom skogen på obanad väg, som mar
kerades af de utkastade röda lapparna, som lyste 
i det klara solskenet. mot de gröna träden, 80m 

endast bär och där fAtt clt stitll k af höstens 
mera grella och lysande färger. Detta sista mAI 
utgjordes af ryttarefigur på 390 meters afstånd, 
tid 11/, min. 

Vid tbl\gkvartcret. rAdde liflig rörelse hela för
middagen, och karfet och läSkooryckerna, som 
funnos alt tillgA, bade stor åtgång. Musikkll.ren 
lät också höra sig flitigt , hvilket tillsammans 
med det härliga vädret i hög grad bidrog att 
göra utflykten angenäm och glad. 

Skjutningen, som gick flott ocb bra undan , 
utan minsta stagnation afslöts vid baH 5-liden. 

Ti ll re!ultaten af denna och statsprisskjutniugen 
del 15 September återkomma vi i ett kommande 
nummer. (A. BI) 

Old-boy täflingarna i Kristiania. 
s. A. f . hemför 3 fö r sta, 2 andra 

och I tredje pris 

~ldres Id rootsforeniog i Kristiania afhöll sön
dagen den 8 september sina första internauooellu 
id rottsUitlingar för told-boy. 

Vid dessa täfiingar rep resente rades vAra färge r 
af tvA vAra bästa t old-boy t -idrottsmän nämligen 
W. Glemens och A. F. Forsberg. F örutom dessa 
deltogo frAn SvcI'ige, ~I. Erikson, Svalöf, A. Gus
tafson, Göteborg, W . D!ll1 l, Sthlm, och B. Kra kau, 
Hessleholm. Af dessa lyckades de vAra bäst, i 
det att de hem förde ej mindl'e lin 3 första 2 andra 
och l tredjepris och eröfrade dessutom Forsberg, 
som _slevllels . bäSte mn n en större silfverpokal. 

Tätiing~rna hvi lka afhöllos A Rislet, hade ej 
lyckats h lldrllgn sig något " idare intresse frAn 
allmänhelen~ sida, trols att det bjöds på god sport, 
IQch många mtresSllntll pOänger. 

Banorna som dngen fOre tAfliogarna hade för· 
satts i ett ganska godt skick, voro på söndagen 
alldeles förstö rda på grund af det myckna reg
nanrlet under natten, hvilket ganska afsevärdt 
inverkade på resultaten, men icke rör ty blefvo 
dessa i ett par grenar utmärkta, särskildt i de kor
tare loppen och kasteD. 

il vad deltagarna beträffar, voro de svenska 
representanterna i genomsni tt större och gröfre 
än sina konkul'renter, norrmännen, och följden 
däraf visade sig i kasten där de förra voro afgjordt 
öfverltl.gBnn. 1 de kortare loppen öfver 100 och 
200 meter, hade 1l0rml1nneu insatt sin bäste repre
sentant, O. Olseo, hvilken öfverlägset segrade A 
bägge dislallseroa på verkliga rekordtider för 
told-bop, bvilku t. o. 111. skulle placera honom 
i tö.fJingar bland yngre idrottsmiin. 

I kastliifli ngarna utmärkte sig särskildt vår repre
sentaut A. F. F orsberg, genom aLt placern sig som 
segrare i tre grenar och andre man i ell, endast kast 
pA bästa hand utfördes, och voro hall3 resultat 
i såväl kulstötning som spjutkastning utmärk ta. 
Förutom dessa priser i kasttäUil1garna eröfrade 
han äfven ett tredje i längdhopp. Vår andre 
representant W. Clemells, tyckes på senare tiden 
hafva varit förföljd af viss otur vid täflingar ulom
bys, ty den S\'årartllde vrickning i ella foten, som 
bau ådrog sig vid täRingar i Malmö rörlidet Ar 
gick äfveu nu upp och försatte honom nästan ur 
stridbart skick, men erörrade ban ändA ett andra 
pris i löpning ~OO meter efter M. Briksoo) SvalOr. I 
denna gren erörrnde svenskarna för örrigt alla tre 
prisen 

Pr isutdelningen förrättades på nftoncn å Cen
tral restnurlllllen i sllml.onn,d med ett fiistligt sam
kväm, eHer följaude pI'otokoJ1: 

100 ilie/er: 1. E. O. Olsen, Kristiania, lP/lO sek., 
2. Einar Pedersen, Kristiania, 125/ 10 sek., 3. M. 
E rikson, S valöf 12D/ IO sek. 

Kulstötning: J . A. Ii'. Forsberg, Sthlms A. F., 
10,u mtr, 2. A. Gustafson, Göteborg, 9,18 mtr, 
3. K. Olsen, Kristiania, 9)61 mtr. 
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Discuskastning: A. Gustafson, 31,15 Ulk, 2. A. 
F. Forsberg, Sthlms A. F., 30,61 mlr., K. Olsen, 
28,50 mtr. 

Löpning 800 mtr: l. M. Erikson, 2 Ol. 18t/$ sek., 
2. W. Clemens, Sthlms A. F. 2 m. 246/ 10 sek. , 
3. W. Dahl , A. l. K. Stblm, 2 m. 26'/10 sek. 

Skjutflillg med sakJngsgel'iir: L K. Kvam Krist.ia
nia , 96 p. 2. G. Skau, KrisLiania, 05' p. 3. E. 
Reyss , Ullem, 03 p. 

Spjutkastning mot mdl: I. A. F. Forsberg S. A. F. 
15 p. 2. A. Reffstnd, Kristiania, ]] p .. 3. A. 
Gustafson, Göteborg, 11 p. . 

Löpfl~'ng 200 mIr.: 1. E. O. Olsen 24·/& sek. , 2. 
M. E n ksoll 26s/ uJ sek., 3. Einar Pedersen Kd-
stial1ia, 2(j!/6 sek. ' 

H öjdhopp: l. K. O. Olsau , 140 cm. 2. Krakllu, 
l:Iessleholm 140 cm. 3. C. Pederseu, 135 CUl. 

Spjlltkastning: 1. A. F. Forsberg, S. f\. Ii'. 38.~1 
mtr., 2. M. Lördahl, Kristiania , 33,H mtr., 3. 
Einar Pedersen, Kristiania, 32,8~ mtr. 

Lärtgdsprong: Einar Pedersen, Ö,H mtr. 2. K. Q. 
Olsen, b,n mlr. 3. A . . F. Forsberg, S. A. Jr. 
5,10 mtr. 

LOpllillg 1500mtr: MAos Erikson, 4 m 571/10 sek. 
2. W. Dahl, 4 m. 581/ 5 sek., 3. K. L_ Stai, Kri 
stianill, b m. 

Poängpris till tii/lillgamas bäste mall: A. F. 
Forsberg, Stockholms Amatör Förening. 

Sprinter. 

Resultat i serietäflin garna i allm. 
idrott under Sept. mAnad. 

Tisdagen den. 3 September . 

J. 
2. 
3. 
4. 
5. 

l. 
2. 
3. 
4. 

Oiscuskastning. 

W. Clemens .... , ....... 50 m. 61 cm. 
D. Erikson ......... 44 • 62 • 
N. Björck .............. 42 • 34 • 
il. Friman ............ 42 • 01 • 
H. Forssberg ......... 40 • 71 • 

Höjdhopp. 

Nils Björck ........... 149 cm. 
H. Friman .................... 149 • 
Elor Björck ................... 145 • 
G. 
G. 
IV. 

L.undberg ................. 138 • 
Friman ......... ............. 138 • 
Wesström ........ , ......... 138 • 

Brtiklar [Or ==== 
Sdrolt och Spel, Bekllldnadcr fOr 
Sdrctlsmllll och turister, Brol>.lnlng. 
pistoler och E!.mmunlllon, HGng. 
maltoT, KulOr!" lyllloT IIch fyruerkeri. 

Billigast och bOs t hos .... 

Per hangborg, Birgerjarlsgatan 5 
6. K. 6. Kronprinsens Holle\1eranIOr. 

Löpning 1500 meter. 

l. H. Friman . ........... 4 w. 40 sek. 
2. Elor Björck ............ 4 • 07'/5 • 
:l. G. Friman ........... 4 • 58 • 
4. G. Lundberg ......... 5 • 2 • 
5. W. CJemens 5 7 • 

Resultat af S. A. F:s serietäflingar 
all m. id rott 1912. 

Scratch serien_ 

1. DIIniei Arvidsson 27 
39 
51 
7' 
74 
84 
88 
99 

105 

poäng 
2_ Ha rry Friman ........... . 
3. nmiel Erikson ... ....... .. 
4. E. D. Hagström ... . 

Guuual' F rim!lU ....... . 
5. Elor Björck ............. . 
6. Humid FO>'ssbe"g ..... . 
7. Gunnar Lundberg ..... . 
8. Otto Friman ............. . 

Haodicapserien_ 

1. Daniel Arwidssou ..... . 
2. Elof Björck ................. . 
3. Gunnar Friman ........ . 
4. Ha"y Fdwnn ........... . 
5. E. D. Hagström ........ . 
6. H. Forssberg .......... .. 
7. Daniel Erikson ........... . 
8. Gunnar Lundberg ... ,,, 
9. Otto Friman ............ .. 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

23 pOäng 
35 t 

36 •. 
37 • 
42 • 47 _ 

54 J 

66 
69 • 

Resultat af specialisttäflingarna i 
allm. idrott. 

Fredagell den. 6 September. 

l. 
2. 

3. 
-I. 

5. 

K. 
8. 
H . 
1.. 
W. 
H. 
U. 
A. 
G. 

Löpning 100 meter. 
Lindbolm .............. 
Hiutze ............... . .... 
Friman ................... ,. 
Bring ... . ................... 
Clemeus . ........... .... 
Forssberg .. .......... 
Riigheimer ............... 
Nuhma ........ . .... , ...... 
Frimall ........ ............. 

121/~ sek. 
12% • 
12s/s • 
12<)110 • 
IS • 
13 • 
13 • 
13 • 
131/5 

Skjut ej upp med at! köpa 

!!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygenol - munvatten, tandpulver, tandcrcme, 

innehåller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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HOjdhopp. 
l. A. Bylund ................. .. .... . 
2. H. FriUllln .... _ .......... . 

L. Bring .......................... . 
3. K. Lindholm 0.0 

A. Nuhma ................... . 
H. Hinl ze ....................... . 

4. R. Forssberg ............... . 
G. Ji'riman ................. . 
Blof Björck ................... .. 

Discuskastning. 

1. J. A. Lundegren 0'0 48 m. 
2. J. P. Palm ............ 46 , 
3. Dan. Erikson ... ...... 46 • 
4. H. FOiilsberg ......... 43 , 
b. H. Friman ............ 42 • 

TisdagelI dell JO September. 

Langdhopp. 

I. K. Lindholm .................. 
2. H. Hintze ...... ...... ........... 
3. H. Friman .................... 
4. A. Bylund ........................ 
5. H. Forssherg .................. 

Spjutkastning. 

1. H . Fritoan ............ 54 m. 
2. J. P. Palm .......... 52 • 
3. J. A. Lundegren ... 51 • 
4. A. Nuhma ....... ... .. 49 • 
5. A. Bylund ............ 46 • 

Löpning 400 meter. 

155 cm. 
If>() • 
If>() • 
145 » 
145 ~ 
145 ~ 
141 ~ 
141 » 

141 » 

26 cm. 
24 • 
22 • 
60 • 
60 • 

576 cm . 
6'1 • 
537 • 
522 • 
490 • 

7l cm. 
41 • 
34 • 
51 • 
98 • 

I. K. Lindholm ....... ... ... 58 5/ 10 sek. 
2. C. RGgheimer ............... 58"/, • 
3. H. Hintztl ....... .... ......... 58'/5 • 
4. E. Larsson ............. 589

/ 10 • 
5. G. Friman .................. 59'/~ • 

Fredagtn dcn /3 September 

Trestegshopp. 

I. H. Friman ........ .. .. 11 m. 78 cm. 
2. K. Lindholm ... ...... 11 • 74 • 
3. H. Hintze ..... 11 • 73 • 
4. L . Bring ............... 11 • 19 • 
5. A. Byluud ........ .... 10 • 92 • 

Kulstötning. 

I. J. A. Lundegren ... 16 m. 21 cm. 
2. J. P. Palm .... 15 • 56 • 
3. H. Frimlln ............ 15 • 
4. D. Priksoo ............ 14 • 22 • 
o. o. Psilander 13 • 72 • 

LOpning 1500 meter. 

I. E. Larsson ......... 4 ffi . 30./5 sek. 
2. O. Rtigbeitoer ...... 4 • 35 • 
3. H . ~~rimsn 

4. il. Hintze 
o. H. Forsberg 

Slutresultatet af S. A. F:s specialist· 
täflin gar i allm. idrott. 

HoppUOiogar. 
1. K. Lindholm 3 + l + 2 = 6 poäng 
2. fl. Friman 2 + 3 + 1 = 6 » 

3. H. Rillt1.6 3+2+3=8 • 

KasttAflingar. 
l. J. A. J.Jul1degren 1 + 3+ 1 =5 poäng 
2. J . P. Palm ...... 2+2+2=6 » 
3. fl. Frimon ...... 5+1+3=9 , 

Löpningar. 
1. K. Lindholm 1 + 1 + 6 = 8 pOäng 
2. O. Rugbeimer 4 + 2 + 2 = 8 » 
3. H. Hintze .. 2 + 3 + 4 = 9 » 

Stockholms Skytteförbunds 
statsprisskjutning. 

Stockholms skylteförbund hade Söndagen den 
16 September sin stora statsprisskjutning vid 
Stora Skuggan. Skjutningen gynnades af ett 
relati vt godt väder med god sikt och obetydlig 
vind och anslutuingen var betydligt större än 
något föregående Ars - ej mindre än 911 skyttar 
ur de olika klasserna voro med i elden . Sum
man nf skyltarna vid förra årets statspristäfling 
understeg årets med ej mindre än drygt 250 st., 
hvilket visar i hvilkel framåtgående detta Iif
aktiga skytte förbund är. 

l rekrytklassen deltogo 140 ungdomar, i första 
klasson 168 skyttar, i andra klassen 183, i tredje 
klassen Illed silfvermärke likaledes 183 samt i 
tredje klassen med guldmärke slutligen 237. 
Ledare för skjutningen var förbundssekreteraren, 
banktjänstemannen F olke Fagrell, och expedi
tionsarbetet sköttes på ett förtjänstfnlIt sätt af 
hrr Axel Segerblom och Fritbiof Nordlund. l 
pl"islll1mnden sutto brr G. Gottfridsson, Ej. Sand
gren, '1'b. Lindrelt och K. Norgren. 

Förutom uufvudskjntningarna inom olika klasser 
upptog programmet mästerskapsU\.fling och fyra 
insnt~skjntniugar, tnfling A, 10 skott mot 20-
ringad tafla på 400 meter, Ul.fIing B, 10 skott 
mot ö-ringad tana pA. 600 meter, täEliog e, 5 
skolt i hvarje ställning mol lO-ringade inter
nationella tanan, samt täfling D för rekryter 
samt försla och andra klassens skyttar, 5 skott 
mot 20·ringad tafla på 200 meter. l extra täf
lingarna deltogo i medeltal löO skyttar i hvarje. 
Prisbeloppen voro sammanlagdt omkring 2,000 
kr. j hufvudskjutningurna och omkring 1,000 kr. 
i iusatsskjull.liugarna . 

På slaget 9 började skjutningama, bvilka sedan 
fortgillgo med rask furt och utan några som helst 
sli tningar till vid balf 4·tiden, då endasl mäSter· 
skapsUi.f!ingarna återstodo. Att intresset för dessa 
var betydande, var lätt att förstå. I denua del· 
logo de 25 bästa III klass skyttarna, som inne· 
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bade guldmärke, och dessa täflade med 2 serier, 
en å tafla och en å halffigur. De 15, hvilka 
uppnått sammanlagda högsta poänganlalet, tarIa 
ånyo med en hastig precissonsserie, hvarefter (le 
5 skyttar, hvilka under dessa tre serier uppnått 
sammanlagda högsta pOäugalltalet, ännu en gång 
täflll med en tillämpniogsserie UlOt. halffigur. 
Den skytt, 80m under alla fyra serierna upp
nått högsta potl.ngall talet, förklaras vara förbUIl
dets mästare i precissionsskjutning för året,och 
mästaren får medalj i guld att i blått och gult 
band bäras fl. bröstet, jämte diploUl. 

Att striden blir skarp förstår man, när mall 
af prislistan ser, bvilka öfver1ägsna skyttar som 
deltaga I denna tlirIan. 

Prisutdningen 
skeddH pA aftouen t\ rE'stauraot Runans sto rn sal 
och förrättades af rörbuudets v. ordf. öfversle 
Juhlin-Danufelt - ordföranden, red . H . 80hl 
man, befann sig vid tillfället pA resa. 

Sedun Svea ingeniörkårs musik spelat en 
marsch, tog v. ordf. till orda och hälsade de 
Därvarande välkomna till denna skylteförbundets 
fäst samt höjde ett ler ve för konung och lädernes· 
land, bvilket åtföljdes af kungssången, hvilken 
afsjöngs stående under ackompanjemang af musik· 
kåren. I dessa dagar, fortsatte därcrter tul, bar 
eu mobiliseringsorder gått ut orver vårt lalld. 
Vi ha alla väntat den och till vå r glUdje hur 
hvarje underrättelse, som ingått från de nord· 
liga orter, där mobiliseringen llger rum, visat, 
atL de mobiliserade besjälas af en glad lust att 
offra siu tid för fäderneslandet, och detta ej 
endast de, som stå i första ledet, utan äfven 
lalldstorlrleu. Delta är ett tidens tecken, som 
varslar om alt skulle det en gång gälla all\·al', 
så skulle landets män gå man ur buse till för
svor för ett älskadt fädernesland . 

Äfven vi h'a i dag, fortsatte tal., haft el) liten 
mobiliserillg och trots det tämligen svAra väder, 
som rådde anmälDingsdagen hade betydligt flera 
förbundsmedlemmar än vanligt nllmölt sig och 
i dag skjutit. Detta visade en ungdomlig lust 
hos våra skyttar, glädjande att se. 

i\lell, mina skyttekamrater J Må vi ej sIA osa 
i ro, i tro att allt är godt och väl, låt oss ijöka 
f A iu i lederna b.varje mao i värnpliktsåldern. 
För alt nå delta mål behö(ves en bättre rekryte· 
ring. Medelprocenten för skjutskickligheten är 
god. MFln må vi ej nöja oss med detta faktum, 
u tan arbeta mot det mAl, som ej nAtts förr än 
det kan sägas, att svenskarne äro ett folk under 
vapen. 

l deuna förhoppning höjde tal. ett. lafve för 
Stockholms skytteförbund, åtföljd t of fyrfaldiga 
hurra rop .. 

HlLrefter förätlade öfverste Juhliu·Dnnnfelt, 
uudel' tlssisteus .. af sekretera ren hr 1". Fagrell 
och kapten G. Ostberg, prisutdelni ngen och de 
frllmsta pristagarna hyllades hjärtligt med opp
låder, hvilka blefvo synnerligen starka Dä r någon 
favorit framträdde för att f A sitt pris . 

Sedan prisutdelningen förrättats , tog v. ordf. 
lLnnu en gång till ordet. Hon ville framföra ('n 
hälsning ~rån rörbundsordföTllllden red . Sohlman, 
som uttryckt sin sak nad att ej få vara med. 
Tal. framhöll därefter, hvilket aldrig sviktande 
intresse so m red. S. stndse visnt dell frivilliga 
skytterörelsen , ett intresse, som kunde sägas ha 
följt honom från födelsen, ty hans far, dr Aug. 
SohlmalJ, var, som bekant, en varm både skytte
väu och fosterlandsvän. Trots det uppslirande 
arbete, som ligger på redaktören för en stor lid
ning, har man aldrig sett ett tröttnsdens veck 
på ha os pauna, nör det gällde alt arbeta rör 
skytterörelsen. Tal. allsåg det synnerligen lämp· 
ligt. att vid detta tillfälle, dl\. han var frånvarande, 
hylla honom och sänds honom ett varmt tack, 
samt höjde därefter .elt ) fyrfaldigt hurra för 
vår ordförande red. Sohlman ) , efterföljt of app
låder och fanfaller . 

Fabrikör J. E. Ekman väckte förslag OlD att 
ett telogram skulle afsändns till red . Sohlmall, 
llVilket blE'f förbundets beslut. 

SA var det mera officiella af fäslen slut och 
mall spred sig i smårummen nuder afvs ktsn på 
su~ns serverande. SedttD följde några timmars 
angenämt samkväm med tal , musik, dans elc. 

(A. B/J 

Skyttar och Jägare! 
(?y,; .. l%~ DET MÄRKS NOG I PRO TO KOl.LET 25 % HÖGRE T RÄ FFRESUl.TAT 

om Ni använder Oyttorps mauserkru!. Dess jämn
het, dess väl afvägda styrka i förening med okäns
lighet för fukt och temperaturväxlingar måste åter
verka på Edra serier. 

DET MÄRKS NO G I GEVÄ RET 

har en af världens största gevärsfabriker erhlllit 
med Oyttorps rökfria bladkrut, som användes till
sammans med engelska specialhagcl och prima 
förladdningar uti 

Gyttorps rökfria jaktammunition . 

{ortare, om Ni använder andra krutsorter än Oyt- Använder Ni svartkrulsanlnltlnilion, rekommen-
torps hvaTs ringa urbränning gör, att geväret ej dera vi Oyttorps . Excelsiop och _Anclen . som 
slites, så forl. marknadens bästa. 

Oyllorps maustrkrut o. jaktammullilion erhölJjämte l1åra iJ/riga tilJverkningarOuldmedalj vid Orebroulstätlningell ifjor . 

• • • GYTTORPS SPRÄNGÄMNES AKTIEBOLAG ••• 



.. --------------------------- •• 
• • .. Kungl. H of juvelerare 

AMATORER Begär priSRurant! O Jl 
de(S köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 
J{ 

A Jl Juvel, 
.fl- Bula, Silfver, • 

1 Jakobstorg. = 
Hysilfver, Regeringsg. 19 - 21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 • Lag ~~~~ Klicheer 

••• • ••• • • från 
Riksieielon 

44 00 
Alim. lelel. 
20 & 120 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 

•••••••• • 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

~ 
5 Oxtorgsgatan 5 ~ 
STOC KHO M 

Mauserammunition 
af vårt erkändl 
gående ord res. 

goda och omtyck ta fabrikat rekommenderas. Största omsorg åt in

SNABB EXPEDITION" cc GOD VARA " " " " " cc 
BILLIGA PRISER "" " gg ALLTID NYLADDNING 

Leverans franko köparens narmasle staUon vid parli om minst 1000 51. I-Iylsor för omladd
ning torde Insändas tHl Dösj öbr o stalion och belala vi frakten, 0111 sändnil1gen omfattar 
minst 1000 st. Kasserade hylsor ersättas, om s! önskas, med nya och godtgöres rör de odugliga. 

VAr am11lunition med S:kula anbefalla vi och sarskildt sådan, laddad med progressivt 
krut af vAr t eget fabrikat. 

Allt drt krut ar nitrocellulosakrut, hvilkd vi icke vilja underlita att plpcb. 
Åfven vilja vi til1rlda Eder, atl vid jakt uteslutande am'anda 

NORMA L -PATR.ONER. 
Dtssa Iro af yppersta beskaffenhet och har vlr omsaltning p1 ett par 1r mer in fördubb

lals - ett talande bevis för, att dra patroner st1 i frilllsIa lffid. 
Landskrona i februari 1912. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA .KRUTfAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91. :1 Telegr.·adress: NORMAL. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-H. 
TRÄVARU· VED· och KOL. 
AFFÄR, ÄNOSAO o. ffYFLERI 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
Riks Tel. 11 63, 13203. Allm. Tel. 8436, 5950 
SÅGVERK _ __ _ 

3 

Flemingg. 4, Stockh Olm, Nordelge ÄngsAg, Norr. 
tllge,jungfrusunds Ä ngsAgs AktiebOlAg, Ekerö 

;mr~9~a.re9"f"n 6 ;.m . ..$fochhoCm 
Riks 6716 FlUm. 1S8 10 

• Bogseringar o . V arutransporter. • 
• • 

________________________ -L ________________________ •• 

StCKkholm 19111. Tlychl;akli~bolalltt Stfa 

I 

Stockholms N:o 10 . 

7:e ärg 

Ulkommer med 12 nummer 

om inI och utdeles iratit till 

föreningens medlemmar. 

OS RAM 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

ÅI.re: STOCKHOLMS MIlATÖR FORENING. 

REOAKTÖR : OANIEL ERIKSO ... . 

Telefon: All",. V ... 1401. 

RlMldllonu. o. E.ped. edr ... : ViOl",en ... ",ten 70. SlOC~~ol",. 

Fr1n Itat'pro'tiningen den 13 Oktober 1912. 

Okt. 1912 • 

ANNONSPRIS: 
10 ore pr mm. tpalth6jd. 

(.pallbredd 100 mm.) 
Mariginalannons 15 kr. 

Foto: OFRIMAN . 

Erkändt bästa 
Metalltrådslampa. 

. TUNGSTEN Svenskt fabrikat, : lik,: god som öfriga 
• utlandska. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 
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gJ?eddelall{lell 

(rål/ 

8kjutkommilten 

Fältskjutning. 
Stockholms Skytteförbund anordnar rällskjulning l 

trakten af Huddinge station sÖ11dagen den 27 oktober 
/912, därvid följande bestämmelser gälla: 
I . Skyttarna bOra medfölja låg hin Stockholms Cstn 
kl. 7,26 f. m. och 9,5 1 f. m., grupprepresentanler 
samt de skyttar, som önska begagna sig af truppbil
jett (1 0 öre för resa till Huddinge) skola medfölja 
låg kl. 7,26 r. m. Skyttar, som medfölja senare tåg, 
kunna fArdas å Iruppbiljett tillbaka till Stockholm, om 
anmälan göres vid anmälningen till skjutning. I och 
för rekvirering af truppbiljet~er skola skytlarna infinna 
sig vid st:n senast kl. 7,05 f. m. Skyltar, som komma 
efter denna lid, få ej begagna sig af Iruppbiljell. 
2. Efter framkomsten lit! Huddinge sl:n samlas skyt
tarna vid Flemmingsberg, 1800 m. sydväst Huddinge 
st:n. Anmälningstiden ulgår kl. 12 midd. 
3. Yngre klassen medföra 18 och öfriga skyltar 30 
skolt pr man. För extra taflan åtgå 7 skolt. 
4. Insats erlägges i enl. med förbundets fältskjut
ningsprogram samt l kr. i extra taflan. 
S. Pris komma at! utdelas af förbundsmedel. 

Täflingen om Amatör·Katarlnapokalen, 
hvilken för innevarande år kommer alt anordnas af 
S. A. f., äger rum söndagen den 17 inst. november 
å plats, som kommer alt meddelas i nästa n:r af 
Medlemsbladet. 

Tiflingen om "Vandringshornet af 1908". 
Ärets tänan 0111 .Vandringshornet af 1908. kommer 
alt afgöras i samband med täflingen om Amatör-Kata
rin.apokalen den 17 november. . Vandringshornet, om 
hVllket t1I.flats under 4 är, har mnehafts af herrar E. 
Hagström 1908, C. Björnbom 1909 och 1910 samt 
E. Svensson 1911. för alt blifva ständig egendom 
måste priset eröfras tre gänger oafsedl ordningsföljden. 

Extra Prisskjutning 
till rekryteringens främjande. 

Stockholms Skytteförbund anordnar söndagen den 
december prisskjutning för de skyttar, som under 

oktober och november månader Iillfört sina föreningar 
minst 3 nya medlemmar, hvilka före den l december 
skjutit sig anslagsberältigade. 

• 

. För hvarje anskaffad medlem Ur skyt! vid täflingen 
tillgodoräkna sig en viss tillöggspoäng. 

Till pris i täflingen anslås af Förbundets medel intill 
200 kronor, ber~nde på antalat deltagare, hvilka 
medel fördelas klassvis på sätt, verkställande utskoltet 
bestämmer. Den skyll, som anskaffar del största antalet 
medlemmar, erhåller elt särskildt hederspris. 

Med hänvisning till ofva nstående förväntar skjul
konllniltcn att hvarje aktiv medlem af S. A. F. skall 
anse som en hedersplikt att utom det, alt sjalf skjuta 
sig anslagsberätHgad, afven tillföra Föreningen minst 
3 Ilya medlemmar, hvilka uppfylla samma villkor näm
ligen skjuta 50 protokollförda skarpa skott . 
Anmälning af nya medlemmar mottagas af S. Svenson, 
Handtverkaregatan 43 A, Sthlmstel. Kungsh. 339. 
Skjutning påg~r å 110rra skjutbanan vid Kaknäs hvarjc 
söndag kl. 9-3. Ammunition, 50 patroner, äfven
som gevär för dem som sakna egna sådana. lillhanda· 
hAlles gratis af Föreningen 11. skjutplatsen. 

Stockholms skytteförbunds 
diskussionsafton i förening 

med prisutdelning. 
Stockholms skytteförbuud hade fredogeu den 

4- Okt. å restnurant Runans 111stvåning allorduut 
en diskussioll!luftoll i förening med utdelning uf 
en d el hittills ej ntdelnde pris, som förvärfvats 
vid fll.l18kjulnin,Ct1'!1I Söndagen den 29 Sept. samt 
vid jubileumstMlingcll j Köpenhamn i somras. 
Lokalell vor till trängsel fylld af förlmndsm ed
leUlrnar. 

FÖI'bundsordföranden, redaktör Herold Sohl
mall, påminde om dcn extra prisskjlltnillg för 
rekryteringens frl1mjande, som skall äga rum vid 
förbundets bonor den 1 Dec. och i hvilka endast 
skyttar, SOUl uuder Oktober oclt November må
nnder lillfört silJa. föreningar minst tre nya med · 
lemmar, h\'ilkn före flen 1 December skjutit sig 
an slagsberäUignde, äga deltaglI. l)et vore nU 
hoppas, aU resu ltatet nf d elllHl r~krytall skarfllillg 
skulle bli miost likR godt som förra årels. 

Därefter skreds tillutdelunde af prisen för förru 
söuda~ens fl\llskjulllingar - iHven scouternas
hvarvtd de förnäm ste prista~arna hja r tligt by1Ja
des med handklappning'or. Därefter utrIC'lades dc 
åtorstAende pris frAn jubileumsskjutnillgtlt-nn i 
K öpenhamn i somra~. som i dagarna kommit 
~örbl1ndet tillhanda. Diplomet SOUl mästerskytt 
t förbundsskjutningen tilldelades under lifligaapplA
der hr Carl Björkman, Kungsholmens skytteföre
ning:. och ett fy rfaldigt ler\'e höjdes för honom, 
fitt'öljt. Ilf kraftigH hunarop. Prislistan f~ljet· 
häl' nedan. 

Till sisL Crumbar förbundsordföranden till de 
skytt!!!', som voro med i Köpenhamn, ett tack 
från Stockhohns skYlteförbund för den skjut
ski cklighet, do dö. vi!wde, sftmt det A allo bed
rande uppförande de lade i dagen. Alven ville 
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han uttala förbundets tillfredsställelse öfvel' aU 
uo)'scouter d å oeh då tngn del iförhunnels ö f
uillgnr, slisom t. ex. vid förrn Söndagens fnlt· 
marsch, samt h.>:sle den förhoppningen, alt scou
tel'llll, när de vtd moO'nare ur lämnade s in kAI' 

I 
o • 

ak u le sl\ många som möjligt ingA i dell frivilliga 
skytterörelsen. 

En Iiflig diskussion 
vidtog härefter rörunde några försl ag, öfve l' hvilkn 
sky tterörbulldens verkställande utskott begllrdt 
Stock holms skylteförbunds ytlrnndc, 

Diskussionen i nleddes a f rlepa rtementssk rifvaren 
p. O. ArvidssOll . Den bier synnerligen lifl ig· 
och hland deltagarna Ulä nämnas öfve rsle Jublin, 
Dallnfelt, rektor Svedelius, kapten Posse, fabrikö l' 
Ekml\~, jiigm~sture Modigh, brr L. Lagerlöf, 
GOltffldssou, LlIldblom , taudläkare Sune, ingcniör 
LarSSOIl m. fL 

Meuingal'Oll "oro temligen delade om bchorvet 
nr de undringar, 1I\'arom förbundet s yttraIHle 
begärts. I allmänhet ville man låta allt förblifva 
vid rI en gamla bepröfvade ordniogen och bernrade 
uH lIndriogarna skulle framkalla oreda. l frAg~ 
om förslaget om sådan lindring i skjutprogram. 
met, att 2:0. klasseus täfliugsskjutuing om stats
pris iuom skytteförening och skyttcförbllnd mAtte 
fören klas, exempelvis genom utt låta 2:a kla ssens 
skylta]' skjuta tillämpnillgsserien mot halffigur 
pA 200 meters afstålld, 'Vtlt mun enig om ntt be· 
hlllla 300-mete l's·ufstå ndet, men ntt ta bo rt den 
stAeude stil.llni ugen. Sålunda sk ull e lafvelse r ien 
sk jutas i liggllnd o och knästAende stl\l1uing IStlluL 
figurakjutnillg:elJ i endast liITO'u IH:le. Stående stl1l1-
ningen skulle endast bib~71AlItls inom tredje 
kl assen. 

IUter disk uss ionens slut aftnckades suväl in. 
ledaren so m de i rliskllssioDell deltagnnde. 

Prislistan . 

Mlsterskapsklassen. 10 pris I. Lejds/röm, S. A. 
F.. 26 p. 

OruPPSkjutning. Ö pris S/Qcklrolms Amatötjörenilll!, 
Ställningen mellnn furenitwarna cHer hittil ls 

hAllna skjutninga r: .. 
I. Södermslms-LiljeholmclIs skf. 12 p.; 2. StoC'k

bol ms skn rpskf. l o p.; 3. I\'ungshol ms sk ytt~gil1e 
22 p.; 4. Stockholms Amatörförelljng 23 p.; iJ. Öster. 
malms skf. 30 p. 

Äldr~ klassen. l pris V. Hellsten, S. A. ,. .... , 27 p.; 
J7 priS J. F. Lage'Crell, S. A. 1".,22 p.; ill pris 
E. Hellsten, S. A. F., 2/ p.; 38 pri::l E. Svellson, S. 
A. F., 21 p.; ~H pri s F. ErikssolI, S. A. F., 2/ p.; 
46 pris A. Kmsenstjema, S A. F., 20 p. 

Yngre klassen . 11 pris O. Brandel, S. A. F., 13 IJ. 

S. A. F:s statsprisskjutning jämte täflingen om 
mästerskapet söndagen den 13 oktober. 

Ett 70· tal skyttar hade söndagen den 13 dennes 
~ml~ts ~id Kl\knäs för läflan om S. A. F:s mäElerskap 
I SkJutlllllg för år 1912. MästerskyH för året bieT 
herr A. B. Bergschiöld med 144 poäng, närmast efter 
komlIlO .~err 1. Lejdström med 134 poling och E. 
RelltersklOld med 124 poäng. 

Svenska Skyttar till amerikanska tällingar? 
Illbjudna från Na/ional Rif!e Association of America. 

Till ordföranden i inleTllationella skytteunionens 
~vellskn a~delJ]ing, kapten P. H. Hedenblad , har 
lOgAtt sknfvelse frAn sekreteraren i National Rifle 
A8s.ociatioll of America med inbjudan till inter
natIOnella skyttetäflingaI' där. Af skrifvelsell 
fram~år, alt. ll1an ämnttr inbjnda s\'enskn skytte
för~ulllgar och sälls kap till deltoganJe i dessa 
lnfhngur. Naturligtvis blir det dock huh-udsuk
ligen skyttar tillhörullde internationella 111lionen 
som därvid skulle komma i fråga. Vidare med~ 
delns, att täflingaTlla skulle öga rum nnsta Ar 
och alt del därför nu vore tid alt börja organ i _ 
seralldet af ett skyttejag, som kunde resa örver 
till Amerika. 

Sluthgen heler det: Alla våra skytlar medföra 
~lem från Olympiska spelen det förtl'llFfligastc 
lntrY~'k lir dc svenska skyltarna, och vi nf\'olltu 
me? IIlt resse eLt ti.llfalle att återbetala den my<:kuu 
II l'ttgh ct oss beVisades under Olvmpiska spelen 
i Stockholm. u 

Vi .ha mång~ svenska skyttesnllsknp här i 
Amel'lka, och 1ll01Jl nem diskuterns redan om 
tillEiHtaude af mottagnings kom mi lteer alt välkomnu 
de s\"ellska skyttarna, när de nästa Ar komma hit. 

J(ugo 3{ilde6rand 
Stocligobns cenh'alasle tllssllrans61'l'å 

J'liepps61'on 18, n. 6. 
fRilis_ OC9 8lllm. Telefon 2296. 

Sörmedlar i /i;rSflilassiga 60lag 

.LV- [jJrand- Stöld-
9(apilal- Olyds/all- .!llas-

$parliasse- garanti_ .5)'0. 
.ei/rå·nfe- 8lufomo6il- 7Jaflellslinde_ 

Sjllliför.1aliring fResl'jörsäliring flrsii!irin{j 

05s.! B.1ralldfiirsä!iring af personlig lösege",ta1l/ 
/If; forSla Ii/ass 9US af sten, !iostar endasl 40 öre pr 
IlIsl'n 90S 

f7(ugo .:JCilde5ral1d 
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PROGRAM 
lIid 

8 tocli/jo/ms 8{matör c'Törenings 3{/u66afton 
.eördagen den 2 Novem6er 

å mosen6ad 
(Inrh, fr," Strllmgatln ' 

Kl. 8 c. m. Samlas alla pris tagare och amatörer af Italienskt mistaren SIGNOR CARUSO har loival 
rang. 

Kl. 8.30 c. m. Prisutdelning under slort jubel -
hurrarop och fanfare r. 

Kl. 9 e. m. AfsmakasStyreJscns välkiindabäl, hvar
vid dagens storheter kO'lIma at! 
berömmas al S. A. f:s ordförande 
i väl valda ordalag. 

Kl. 9.30 e. m. Intages föda besläende af god! smör
gasbord med tillbehör och en god 
kötträtt. -

1(1. 10.15 e. m. ungefär anses de hungriga mällade, 
cigarrerna tändas, långbordet dukas 
med kaffe och avec, som tillhanda
hålles mot exlra afgift. 

OBS.! I strid mol gängse bruk, kommer kända och 
okända lönn ägor at! medverka, och kan jag under 
tysthetslöfte meddela Eder amatörer, .. tt ~ålbua 
kända fö rmåg"or som denslore välkände sport
mannen KA PTEN GÖSTA D . kommer att före
visa och intressant förklara sina scioplikonbilder, 

l,n, """I" vunnit pressens loford. 

femkampen om Bankir 
O. A. Kyhlbergers vandringspokal. 

Denna den sista Uiflingeu i allm. idrott inom 
S. A. Ii'., nfbölls söndagen den 22 Septew ber å 
Östermalms idrottsplats under ett htlrligt sep' 
temberväder, med sol och värme, i motsats mot 
hvad för hAlIandet var föregående Ar, då ett snö
täcke på ett par cm. lAg på marken. 

Tättingen , som hade väntats blifva en af de 
mest intressanta och spännande under Aret, kunde 
ej bj uda på någon svArare konkurrens, t.\· ett. par 
af vAra bästa idrottsmän voro förhindrade pA 
grund af exercis och en del hade lagt upp för 
året. 

Åtta medlemmar hade hörsammat k!lllelsen 
och infunnit sig å täf-lingspldtseu, när början 
gjordes med lä ngdh oppet, där alla deltagare 
hade oH klara 475 cm. , för att seda n deltaga i 
spjutkastningen, hvilket samtliga gjorde. Spjut
kastuiugen , i hvilken fem man skulle uUflgflS, 

att medverka, om han inte blir hes af vårt om byt. 
liga klimat. 

Den djärfve fl ygaren LÖJTNA NT DAH LBECK kom· 
mer in te, men i stället den kände amatören OSKAR 
S. 80m kommer all göra en hel del afslöjanden. 

Scholanders slörste konkurrent LÖJTNANT R, har 
inte lolva! alt sjunga IiII sin Juta, men han kom
mer säkert ? 

Alldeles säkert kommer V R VÄN ADRIAN, samt 
en hel del förmagor alt spela, sjunga, deklamera 
och dansa för Eder, längt in på småtimmarne. 

Dans med . Bomans flickor . Hl1åtes endasllör Old
boys och deras gäster, samt en och annan lun
gus. 

Pris för bålen, supe och t illbehör är Kr. 3.50 som 
betalas vid ankomsten. 

Nachspielet kostar så olika, men priserna äro nu 
som alllid relativt små för s1\ mycken glädje. 

Välliol1lna mangrant ii"sliar .gamla mamma •. 

intrllffade, att tre hade sam ma lAngd, och be· 
stämdes det därför alt 6 st. skull e tillåtas flU 
rleltngn i nästfL täfling, som var löpning örver 
190 meter. Anda till denna ttlflillg" hade pokal
försvnrtlren frAn föregående år. Gösta Noren, 
rett sig godt, Q}t>n här vardt han utslagen , och 
allt sA utestängd från "idl1re deltagande, Till 
discuskastningen' som hä refter följde, hade kvulj
ficeradt sig H. Friman, Nil s Björck och A. By
IUlld , hvilka nu skulle slå sig fram till finalen . 
Ordningsföljden dem emelltl Ll bIer deLl här förut 
uppräknade, och bleF det alltså FrillHIll och 
Björck, som nu inbördes skulle kämpa om det 
ståt li ga priset. H. Friman, hvilken i år uppnått 
ga nska goda tider il. 1,600 meter, fick så godt 
som en . walk-over~, då Björck ej gjorde de 
minsta anst l'ängningal' att hota honom och skar 
mållinjen åtskilliga lO·tal meter före bonom. 
Heaultot of tättingen blef: 

L H. Friman. Vandringspokal och stor sil(· 
vermedolj. 

2. Nils Björck. I,iten sifvermedalj. 

STOCKHOLMS AMAT6RFÖRENINOS MEDLEMSBl.AD 
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S. A. f:s statspristäfling 1912 
ägde rum vid Kaknits Söndagen den 13 Oktobe r 
o{;h Alergirvns prisl istorna här nedall. 

1 kl. hufvudskjutning: 

1. pris G. Staöl VOIl H olstein ............ 00 potlng 
2. ~ G. Sund elI ........ .... 89 
3. • E . Loge I' ....•... . .•. • 68. 
4. • Alvar Krogh .... .... 67 . 

II kl. hufvudskjutning: 

1. pris 
2. • 

G. Friman 75 
U. Moqvist ... ... 67 

poäng. Bronsmedalj 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

III kl. hufvudskjutning: 

pris R. Löfman ........ . 94 poäng. 
• J. Lejdström .... ..... 86 • 
~ A. Wahlstedt 85 , 
~ ~ . Hellsten ... .. .. .. 85 , 
• I. Sune ...... .. . . 84 
• F. Eriksson ... ...... 84 
~ T. Zander ... 83 • 
~ T. Lnllerstedt .. ... 80 • 
, A. Bergschöld . .. ... ~O • 
• E, Hessler .......... .. 79 • 
• E . Reuterskiöld .. . 78 

F. Fogrell .. ..... .... 7i • 
• J . A. Lundegren ... 76 • 
~ A. v. K rusenstiemft 76 • 
• !\ke \V Eklund ... 74 • 
~ C. Reuterskiöld ... 74 
• E. D. H agström.. iD • 
• fi' . Lagergren 70 
• H . Ii'ri mau 69 

• 
• 

• G. Abreuberg ...... 65 • 

sm.-roed. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hronsmed. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Därjämte erörradcs siljllermedalj af hrr L. ~ager
löf, R. Orlegren, J . E . Ekman och J. R. Öster
gren För resp. 98, 97, 85 och 83 poäng, samt 
bronsmedalj af N. Helll"ten för 77 pOäng. 

\. pris G. 

\. pris A. 
2. • A. 

Tiifling A: 
Slae! von Holstein ... ......... 30 pOäug 

Tafling B: 
11/ kl. skyttar. 

Wahlstedt .. ............ 50 poäng 
Bergschöld ....... ...... .. ....... . 50 • 

Brtiklar för ==== 
:Idrott tlch Spel, Bektddnader för 
::rd'QlIsm~n och Curlsler, Browning, 
pistoler och Elmmunl1!on, 114I\g. 
moUor, Kulörta lqklor och i''lruerkeri. 

BilIigasl och blis! hos .. ,. 

Per hangborg, BfrgerJar(sgalan 5 
5. K. Ö. Kronprinsens HoneDerantör. 

3. prIS 
4. 

F. Lagerg-ren ..... ..... .. .. ... .. ....... 45 potlug 
A. von Krusenstiernu 45 

U. 
6. 
7. 
6. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

E. Hel lsten ... .... ....................... 40 • 
I.J . ~.Jugerlöf ..... : ....................... 40 
G. Örlegrcn .... .......................... 35 
('. Hellterskiöld .. ..................... 35 

• 
• 

V. Roslllu8sen ................ .. .... 30 • 
A. B,l1e... . ........... ................ 30 • 
H. Friman .. ... .... ........... ......... 25 • 
Axel Krogb .... .. .. .. ...... .......... 25 
E, D. Hagström ... ........ ....... ... 2f> 
E. Rossler ... ........ .... ... 25 

• 
• 

A. Hessler ...... . ..... ........ .. . 26 • 
/I kl. skyttar. 

1. pris G. MoqvisL ............. ............... In poäng 

TafliDg C: 
l. pris I,. ~1ngerlöf 115 poäng .......... ............... 
2. R. Ortegren ...... ....... .. .. ... ...... 11 0 • • 
3. i". Eriksson ... ... .. .... ............... 108 • • 
4. • E. Hessler ... ... . ... ........ 91 • 
5. • N. H ellsten .... 91 • 
G. • s. Svenson ..... .. .. ... .. ... 89 • 
7. • E. Reulerskiöld .. ....... .... 8~ • 
8. F . Fng rell ..... .. .............. 86 • ........ • 
9. • G. Boivie ................... ........... 85 • 

10. • E. Hell l" ten . .............. 85 • 
Il. J. A. Lundegren ~2 • . ................. • 
12. R. l ,ormoll 82 • . ....... . ............. ... • 

Tiifling D: 
I. pris R. Ör-teg l'en ............. .... . .. ..... öO poll.ng 
2. • B. lI e~sle l" .... .. ... ..... ... ... ....... .. . 48 • 
3. • L. Lngerlöf .. . ......... ...... .... .. 48 • 
4. • I. L ejq!,lröm .... ..... ... . .... 46 • 
5. • J. R. Ostergrell ..................... 45 • 
6. • ~' . Lngergren ... .. . .... ............... 42 • 
7. • s. Svenson .... .. .. .. ... .............. 42 • 
8. N. Hellsten ...... .. ... ... ........... 41 • 
9. • R. LMmou ..... ..... ....... ....... ... 41 • 

10. • Axel Krogh ..... .... ............... 40 • 
MlI.sterskapstäflingen: 

Mäste rskytt: A. Bergskiöld 
Silfvel'luedulj: l. Lejdström 

144 
134 
124 
90 
88 
72 

poitng 
• 

• K Heu tcrskiöld 
Bronsmedalj: E. Hellsten ................. . 

• F. Eriksson ................. . 
~ R. Löfman ................ .. 

• 
• 
• 
• 

Skjut ej upp med att köpa 

!!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
Oxygenol - munvatten, tand pulver, landereme, 

innehäller kem. ren vätesupero xid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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MEDDE LANDEN 

L 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Idrottsmärket. De nf föreningens medlemmar 
som ej /lUDU aflagt simkuollinghctspl'o fvet å 200 
meter kunna få arlagga delta prof fredagen den 
I Nov. och tisdagen den !) Nov. kl. 7 cm. i 
Central badet. 

• • • 

Prisutdelning af uuder Aret eröfrude prise r 
"11m . idrott, skid- och skridsko1l.knillg, komm er 
att äga rum vid af föreuillgeu den 2 Nov. anorduod 
klubbafton , enligt den i detta nummer publiserode 
prisli~ttm. . 

Vid S. A. F:s klubbafton 
Lördagen den 2 November, komma följande priser 
att utdelas för under som maren afhAllna idrolts
IlHliugar: 

18/
2
_ 

l :51a pris 
2:dra t 

"I ,-

Skidlöpling 20 km. 

H. Friman ............. l t. 48 m. 18 sek. 
G. Friman ........... " 2 , 06 » 23 • 

Skridskoåkning 500 meter. 

I:a pris Karl Svensson ..................... ..... 66 ~/II) sek. 

fl /t · 

I :sla pris 

%. 
I :sta pris 
2:dra , 

Skridskoåkning 1,500 meter. 

O. Månsson .... .. 3 nl. 32 a/la sek. 

Curling. 

O. Mllnsson ..................... . 
O. Schmidt ... ........ ... ....... . 

20 poäng 
J 6 • 

"I ,-
I :sta 

Skridskotäfling /0,000 me/er. 

pris 1. A. Lundegren. 

"I ,-
I :sta pris 

I :51a pris 
2:dra , 
3:dje , 
4:de t 

4:de • 
6:te , 
7:de , 

Terränglapning c:a 6 km. 

Daniel Erikson ..... ............ 33 m. 37 sek. 

Scratckserien j al/m. idrott. 

Daniel Arwidsson . ...... ...... .... . 27 
H. fri man ... ............. 39 
Dan. Erikson ............ ...... ........ 51 
C. D. Hagström ...................... 74 
O. friman ... .............................. 74 
Elof Björck ... .................... ....... 84 
H. f orssberg .................. 88 

poäng 
• 
• 
• 
• 

• 

Handicapserien. 

l :51a pris Dan. Arwidsson . ... ............. 23 poäng 
2:d ra , Elof Björck ............... ..... . 35 , 
3:dje • O. Friman .......................... ... 36 » 
4:de , H. fri man ...... ................. ......... 37 » 
5:te » E. D. Hagström ............. ....... 42 • 
6:te • Harald forssberg ..... . .. 47 » 
7:de • Dan. Erikson ........................... 54 • 

l :sla pris 
2;dra » 
3:dje » 

Specialistserien. 
Hopp. 

K. Lindholm ..... .. .... . 
H. Friman ... ....... ........... .... . 
H. Hin lze .................... . 

Kast. 

6 poäng 
o • 
8 • 

J :sta pris J. A. Lun degren ............... ... ..... . 5 poäng 
2:dra » J. P. Palm .............................. 6 • 
3:dje » H. friman ............................... 9 • 

Lapningar. 

I :sla pris K. Lindholm .. ..... ............ 8 
2:dra C. Rllgheimer ...................... 8 

poän g 
• 

3:dje H. Hinlze .. ..... ..... .............. ...... 9 • 
'/... Lapning 200 me/er. 

I :sta pris Nils Björck ... .................... . 
2:dra » H. Hin lze ..... .......... ......... ... . 
3:dje , H. Friman ............................. . 
4:de • \V. Wess!röll1 ..... .................. . 

Höjdhopp tt/an ansats. 

l :sta pris R. Psilander ..................... . 
2:dra • A. Wigström .................. . . 
3:dje • A. Bylund ..... ........ .................. . 
4:de » H. fri man ............................ . 

128 cm. 
125 • 
125 • 
120 » 

I :sta pris 
2:dra t 

3:dje • 
4:de • 

"I o-
I :sla pris 
2:dra • 

l :5ta pris 
2:dra » 

Längdhopp utan ansals. 

Nils Björck ............................. . cm_ 273 
266 • 
265 
264 

L. Bring ...... .......... .. ............ .... . 
A. Bylund .................. . • 
H. friman ....... . • 

Släggkasltling. 

A. F. Forssberg .................. . 35.u 
28.a 

meter 
\V. Clemens ........................ . 

Lapning 5,000 meter. 

C. RGgheimer .................. . 
Em. Larsson .. ................... . 

• 

16.$3- min. 
17.o~~/,o » 

nI,· Femkamp. 

l :sla pris H. fri man. Vandringspt is och Slo r si Jrver
medal j. 

2:dra • Nils Björck. Liten silfverrnedalj. 

!'I,· 
I:sta pTlS 
2:dra » 

Lapning 10,000 meter. 

Em. Larsson .................. 35 
C. Riigheimer ............. 38 

min. 45 
» 55 

sek_ 

• 
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Mästerskapstäflingarna i allmän idrott. 

Längdhopp. 

I :sta pri s Nils Björck ............................. . 
2:dra » Dan. Arvidson ... .......... . 
3:dje » N. Hinlze ....................... . 
4:de • H. fri man ........... .. ................... . 
5:te • Dan. Erikson .... ....................... .. . 
6:le » E. D. Hagström ...................... . 
7:de • H. I-J örlin ....... .. ............. .......... .. 

Kulstötning. 

579 cm. 
569 • 
536 • 
5 18 • 
5 15 » 

5 11 • 
5 10 

I:sla pris Dan . Arvidsson .................. 18111.5 1 Clll. 
2:dra » W. Clemens .................... 16 , 96 , 
3:dje » W. Cronhol lll ........ 16 • 62 • 
4:de • J. A. Lundegren .............. . 16 » 55 • 
5:le • J. P. Palm .. ................... ... 15 90 » 
6:te • Per Langborg .................. 15 57. 
7:de • H. Friman ........ ........ 15 24 » 

Höjdhopp 

I :sta pris Dall. Arvidsson ............... 160 Clll. 
2:dra • Nils Björck ................. 155» 
3:dje » Aug. Bylund .................. ........... 155 • 
4:de » H. Hinlze ............. .. .................... 155 » 

5:te • H. Friman ................................ ISO • 
6:te • Dan . Erikson ... ... ..................... ISO 
7:de • H. Hörlin ..... .. ... . .. ..... ... 145 . 

Spjutkastning. 

I:sta pris W. Cron holm ................ 61 m. 14 Clll. 
2:dra • H. Friman ...... 59 • 2Y » 
3:dje » D. ArvidSSOll ... .. .. ....... .. 57 . 77 , 
4:de ) Aug. Bylund .... .............. .. 54 • 77 » 
5:le , J. A. llmdegren .............. 54 , 03 » 

Discuskostning. 

I :sla pris Dan. Arvidsson .......... ..... .. 56 m. 46 cm. 
2:dra • W. Cronholm...... 51 • 36 » 
3:dje • J. A. Lundegren ............... 49 , 46 , 
4:de » Dan. Erikson ............ ..... 46 6 1 » 
5:le • W. Clemens ........................ 45 » 93 » 
6:le » J. P. Palm .. ............ ........ 45 • 25 , 
7:de • Einar Svensson .. ........ . .... 43 • 66 ,. 

I :sta pris 
2:d ra , 
3:dje • 
4:de » 
5:te 
6:te • 
7:de » 

Lapning 100 meter. 

B. Ljungholm ............. . . 
Nils Björck ........................... .. . 
Dan: Eriksson ................. ..... . 
Dan. Arvidsson. . . .......... . 
R. von Rosen .......... . 
C. Rugheimer . ...... .......... ... .. . 
H. Hörlin .. ............. ........... . 

Löpning 400 meter. 

I :sta pris Dan. Erikson ... .. .................... . 
2:dra » Nils Björck ................... ........ . 
3:dje • O. Arvidsson ............... ....... . 
4:de » H. Friman ....... .. ..... , ............. .. 
extra pris B. Ljungholm .. . 

Löpnillg 1,500 me/er. 

11 9/i<J sek. 
II '/10 » 
12 - » 

12 å/la • 
12 ~/IO 
13 ' /~ » 

12 ' / 1fJ ' 

55 l/b sek. 
56-
57 '/'0 » 
57 aIr. » 

53 4/5 » 

I :sla pris Em. Larsson ................. . 5 m. 20 a/~ sek. 
2:dra » C. Riigheimer ............ . 
3:dje , I-I. Friman ......... . 

5 »23- • 
5 • 32 t/s • 

extra pris O. Lundberg ....... . 5 • 17 5/10 » 

Slutresu ltat af täflingen om "Jdrottshornel" och 
idrot1smlisterskapet . 

1 :sta pris 
2:dra • 
3:dje » 

4:de • 

Oal1. Arvidsson .... ..... ........ . 
H . Friman . . .... ....... .... ... . 
Nils Björck. ...... ... ... .. . 
Dan. Erikson . 

140 
120 
109 
106 

poäng 

• 

Skyttar och Jägare! 
NOG I PROTOKOLLET 

om Ni använder Oyttorps mallserkrut. Dess jämn
het, dess väl åfvägda styrka i förening med okäns
lighet för fukt och temperaturväxlingar mdste åter
verka på Edra serier. 

DET MÄRKS NOG I GEVÄRET 

fortare, om Ni använder andra krutsorter än Oyt
torps hvars ringa urbränning gör, att gevä ret ej 
slites, så fort. 

r 
25 '16 HÖGRE TRÄFf RESULTAT 

har en af världens slörsta gevärsrabriker erhållit 
med OyHorps rökrria blad krut, som an vandes till
sammans med engelska specialhagel och prima 
rörladdningar uti 

Gyttorps rökfria jaktammun ition. 

Använder Ni svarlkrlllsam l11llnilion , rekommen
dera vi Oyttorps . Excelsior , och . Anden . som 
marknadens bästa. 

Oyltorps mOllserkmt O. jakfarn/llll1lilion erhölljåmle "åra öfriga tillverkningarOuldmedatj vid 6rebroutstållnillgcIl ihor . .. .. 
••• GYTTORPS SPRANGAMNES AKTIEBOLAG ••• 
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Kungl . H ofj uu. l . rar. 

AMATORER Begar pris l:(u rant ! O :fl 

A-JJ d e (s )uu.l. 
köp Edra 

Sängar, Mattor, "f J • Bulcl. 5 ilfu.r. 
~ 1 Jakobstorg. = Gardiner och Möbler "hos Hysilfu. r. Regeringsg. 19-21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Riksieielon 

4400 
Allm. lelel. 
20 & 120 

••••••••• 

frå n 

StoGkholms KemigrafiskaHnstalt 
All m. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHO M 
5 Oxtorgsgatan 5 

- . . 
Mauserammunltlon 
af vårt e rkändl 
gående ord res. 

goda och omlyckm fabrika l rekommenderas. SlörsIa omsorg ål in-

SNA BB EXPEDITION .. 

BILLIGA PRISER "" .. 

00 
00 
00 o, 

GO D VARA " " " " " 
AL LTI D NY LADDNI NG 

I.cvcrAn~ franko köparens närmaste station vid parti om luinst 1000 st. Hyl~r för omladd
ning torde insändas till Dösjöbro slatioll och belala vi fraktfIl, om ~ndn!ngcn omfa.!tH 
minst 1000 st. Kasserade hylsor ersåttas, 0111 sl önskas, 111ed ny~ och godtgöres för dc odugh~a . 

VAr ammunition med S:kula anbefal!a vi och särskildt sldan, laddad m~d prog res sIVt 
kr u t af vå r t eget fab rika t. 

Alll v5rt krul är n itrocellulosakrut, hvilket vi icke vilja Ilnderl'la all I~pcka. 
Ärvcn vilja vi 1i1Ir~da EdeT, all Yid jak! uteslutande anvlinda 

NORMAL-PATRONER. 
Drssa iro af yppersta mkaffcnhc( oc::h har vh omsit1ninR' p1 ett par ir mer än fördubb

lals _ cU talande bevis för. att ,'ba l'alTOl1cr 511 l himsta ledet. 

Landskrona i fcbruari 1912. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Rihtelefon 91. :: T ele g r .·a dress : NORMAL . 

Erik Ohlssons T räuaru H.-H. 
TRÄ VA R U- VED. och KOL
AFFiiR, ÅNOSA O o. H YFLERI 

STOCKHOLM, fl eminggatan 4 
Riks Tel. 1163, 13203. Allm. Tel. 84 36, 5950 
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Meddelollden från SkjldllOmmittin. 

Amatörer! 

Fältskjutning den 17 
november. 

Tredje tiif li ngen om det mellan Katari na skytte
förening och S. A. f. uppställ da vandri ngspriset i 
fåltskjntni ng äger rum söndagen den 17 rIOvember. 
Skyltarna samlas ~ stora la ndsvägen ti ll DroUning
holm c:a 2 km. väster Tranebergsbro kl. 10 f. m. 
Spårvagn (h vita lin jen) afgår från S:t Eri ksgatan till 
Tranebergsbro kl. 8,55, 9, 15 och 9,35 f. 111. 

Anmäl ningstiden utgår kl. 11 ,30 f. IU. 

För fältskjutni ngen erforderlig am munition, 35 
patroner, fi nnes vid' samlingsplatsen. 

friv illig in5.1ts erlägges med kr. 2: -
Enligt tä fl ingsbestämmelserna ti llfaller priset för 

årel den förening, som med fem skyttar uppnår 
högsta sammanlagda poäng. och ökas 51ledes före
ningens utsikter till seger i samma mån som antalet 
deltagande skyttar blir större. 

Till bäste. i täflingclI deltagande S. A. f:are (an
slagsberättigad inom föreningen) utdelas en större 
pokal, skänkt af herrar L. Lagerlöf och R. Crtegren. 

l edare af tätlingen blir sergeant E. Ternbom. 

Endast två ordinarie skjut· 
dagar återstå! 

Söndagarna den 17 och 24 novcunber. , 
• , 
• , 
• 

Detta tord e beaktas af alla. som ännu icke 
lossat sina 50 protokoll förda skarpa skott, och 
hvi lken af föreni ngens aktiva medlemmar vill 
ej på della sätt förhjälpa densamma aU blifva 
en af de främsta inom förbu ndet i fråga om 
anslagsberät!igade medlemmar. Den kan bli fva 
detla om hvarie amatör fullgör denna sin skyldig
het 11I0t föreningen. 

Således, Amatörer, sky ttar slvål SOIll 

Idrottsmän hvilka änn u ej skj utit de 50 
skolten för ålet, infinnen Eder å norra skju t
banan vid Kaknäs mellan kl. 9 och 3 n:1gon 
ar de tvd återstående skjutsöndagarna och full 
gören delta! Det gä\1er fö reningens ekonomi! 

Gevär och amm un ition tillhandahålles gratis 
:1 skjutbanan! 

Skjutchejen. 

OSRAM Erkändt bästa : TUNGSTEN 
Metalltrådslampa. : 

Svenskt fabrikat, 
lika god som öfriga 
utländska. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget . 

--
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Täflingen om S. A. F.-Katarinapokalen 
söndagen den 17 november. 

Skall S, A, f . segra? 

Enligt meddelande på annalslälle i delta n:f. äger 
årels lafl ing rum, om det mellan Stockholms Amatör 
Förening och Katarina skytteförening uppsatta vand· 
ringspriset i fältskjutning (grupptäfl ing), söndagen den 
17 november. Vandringspriset en större silfverbägare, 
uppsattes år 1910 på förslag af Katarinaföreningen, 
all gälla sJsom vandringspris de bägge föreningarna 
emellan i fältmässig skjutning med armegevär. 

Den försla laflingen om priset kom på S. A. F:s 
lott alt arrangera och ägde rum söndagen den 4 
december i närheten af Fredriksberg. Tåflingen var 
alltigenom syn nerligen skarp. och lyckades det S. A. F. 
genom sina representanter att blifva den, som försl 
nck siU namn pl pokalen med 6 träffars öfvervikt. 
191 1 lrs täfling stod under Katarina skyUeförenings 
auspicier och ägde rum söndagen den 19 november, 
under en väderlek som rör skjutning var den mest 
miserabla man kan länka sig. Dimman stod som en 
tåt mur och eU sakta duggregn försv3.rade än mer 
sk jutningen, ty dc uppställda mllen kunde knappast 
urskiljas på ell afstlnd nAgot öfver 275 å 300 meter. 
Mven denna gång blef det vår förening fömnna! alt 
segra, i del alt våra fem bästa, C. Boström, H. fri· 
man, E. D. Hagström, H. Lundberg och E. Svensson 
uppnldde ell sammanlagt Iräffantal af 55 mot Kata. 
rina sH .• s 40 träffar. 

Arets läfling skall alltsA enligt bestämmelserna an· 
ordnas af S. A. F., och har v3.r förening fördenskull 
uppdragit ål sergeant E. Ternbom vid Svea Ingeniörs. 
kår alt handhafva arrangerandet af densamma, hvilket 
hall ärvcn välvilligt åtagit sig. 

DeUa att ej själfva sköta om läflingens viktigaste 
del, nämligen utsättande! af målen m. m. har före
ningen gjort, endast därför aU alla skyttar som del· 
taga, skola kunna vara fullt opartiska, och gäller det 
i M för $. A. F. alt möjligt för alltid hemföra de! 
så af de bägge föreningarna eftertrådda priset, eller 
aU ännu ett år framåt tärla om delsamma. Därför 
alla S. A. F:s skyttar, man ur huse för all försvara 
våra blå·hvila färger. 

Vid denna täflig kommer, s3.som förut meddelats, 
Iäflingen om . Vandringshornel 1908. all afgöras, 
dessutom har tven ne af våra medlemmar, herrar L. 
Lagerlöf och R. Ortegren, uppsatt en större pokal, 
all tilldelas den af S. A. F:s skyltar som placerar si~ 
bäst i denna fältskjutning. 

TRYCKERI R.-B. SVER 
Ut/lip alla slags tpycflsaflep 

BRYGGRREGRTRN 6 B Il STOCKHOLM 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Orienteringslöpning till fots afhålles söndagen 
den l december. Saml ingsplats kommer atl med· 
delas, dels genom aunons i Aftonbladet fredagen den 
29 november och dels genom anslag i Per Lang· 
borgs skyltfönster åt Birger Jarlsgatan. 

De af föreningens idrottsman, hvilka ej ännu skj utit 
si na 50 skarpa skoll, ombedes alt snarast möjligt 
göra detsamma, ty för hvar och en som gjort detta, 
kan föreningen i siats- och stadsbidrag påräkna, efter 
afdrag af kostnaden för ammunition o. d" ett bidrag 
af 4 kronor. Skjutningar pågå hvarje söndag under 
november mAnad mellan kl. 9 - 3 e. m. Obs.! Fri 
ammuaition tillhalldahålles d skjNtplatsen mot upplli. 
sande af tUskort för 1912. 

Skytterörelsen i en återvändsgränd? 
Det begärda skyttelotteriet afstaget. 

l l;onselj hnr k. m:t beholldlnt skytteför· 
bundens öfverslyrclses hemsHillon om elt pen· 
uing lotteri till frlimjonde af den frivilliga skylte· 
rörelsens ställning. l{ . m:t lär diirvid ha ufslagit 
skyt teförbundens begtl.ran om lotteri. 

l och med denIlo utgång af lotterHrågall hRr 
den frivilli ga skytterörelsens ekonomiska existens 
blifvit försatt i eu s,-hr situatiolJ. 

l!'. 11. in neligga hos skyttefö rbllndens ö rversty. 
relsa ansöl;llingar pAsummuIllagdt60-a 70.000 h. 
för anläggande och ordnande af skjutblinor, ntau 
alt öfveriltyrolseu ser sig i ~tånd att bevilja ett 
ennu öre för nnrlamålet, och för nästa Ar hor 
öfverstyrelsen stl.kerligeu aU motse cuahauda 
IJnslagsliskanden pA fl era tiotusental kronor, 
Mau tordo alltså fä rlikna me<1 en bri st i anslaget 
till skjutbanor på c irka 100 .000 kr. 

På en del hAll ha skyttarna för att bereda. 
möjligheter för skjutningars bedrifmnde upptagit 
bankMn och ha ikll1dt sig personlig borgen i den 
slik ra förhoppningen oU erhålla statsanslag. Dessa 
pertloner stA nu inför e\'eutllfllilelen Iltt f A sitt 
ilky ttcintresse belönndt med ekonomiska förluster, 
som knllske öf\'erstigo. d eros bärkraft. Men lHven 
i flera Illldrll Ii[.:;eendell 111' dcn svenska frivilliga 
skytterörelsens ekonomiskn läge f. n. synnerligen 
besvl1rligt. SI!. t. ex. sel' sig Mverstyrelsen ej i 
stånd att bevilja del föl' den planerade riksskytte. 

-
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Ulflingen i Göteborg nllsla å r e r forderliga unslaget 
pA 10.000 kr., 0 0 '1 ej heller kan öfverstyrelsen 
utilllordna det anslag på 3.000 kr., som begllrts 
fOr Ek.vtlel'öl'elsens deltll.gande i llordisku ilpelen 
i febl'llari. 

Nlir nu k. m:t afslagit framställningeu om 
deUa. till sitt liudam:\1 synnerl igen behjl1rtnnsvärno 
10lteri, slår hoppet till regeringen ntt den målle 
i statsverkspropositionen ägnn den frivilliga skytte. 
rörelSlen den välvilja, densamma så väl behöfvel' 
och sA vill rörtjänar. 

Sil. D. 

Nytt skyttepris. 
1<'örtmingens ordföraurle barolJ S. Hålamb, hM 

till föreningen skällkt ett mausergevär att lltgh 
sAsom prii'l i skju tning en!. följande bestämmelser: 
alt under året vara anslog.<:be rlitligad inom S. A. F. ; 
att dt:ltago i fältskjutningarna dcn 17 och 2~ 

innevarande november; .!!Ilmt 
alt den 1 dcee mber ö.. skjutbanan vid " ,IkulIs 

nfgifva en vanlig oeh en hnstig preciSl ions. 
serie mot skolla fln å 300 m. af;-;tålld i hvil· 
kell tämllg dock endast dc tio b!l.Ftn i fält· 
skjlltlJingnrne ägu deltagD. 

Vid hvnr och en nf of .. an angifllll lärlingar, 
erhAl1el' fön:ta man pl!ltssifl'rilll l den di\rllilflt 
plnts!:!iffrnll 2 o. s. v. 

Villllllre af priset blir tJeLl, .!!Olll i de Ire tM· 
lingnrnn uppnått lägsta pllltssirrl'au. 

Vid lika resultat äger den företräde, som hill' 
hÖgHtU poäng i prerisiollsskjutningell. 

(J{ugo 3{ilde6rand 
8!oclifjobns centralaste 8lss11ra71s6yrå 

8/iepps6ron 18, n. 6. 
fRilh. oe§ 1Jlllm. Telefall 22 96. 

3iirmtd/ar i.förstlilassigo 6a/ag 

.eif- [J3ra71d- Stöld-
.7Capifal. O/,'eli.ifall. .!Jlas. 

Spar/iasse. .!laNmIi. Sjö • 

.ei/rän fe. 1Jlulomo5il. 'Vaftells/iade· 

8ju/ijörstili ril/g fRest'forsiili rillg fo/'SIIlirillg 

OGs.! ilJrandjörsälirillg af personlig lösegel/,Iom 
uli förlita Ii/ass (jus af slen, IiosIar el/dast tiO öre pr 
f Ullen (jos 

iJ(ugo flCilde6ralld 

Vid Stockholms Skytteförbunds fältskjut. 
ning söndagen den 27 oktober uppnåddes nedannämnda 
platssiffror af följande S. A. F:are. 

Mäslerskapsklassen: S. / . LLjdstTÖm 23 p. 8. Folke 
Foprtll 21 p. /2. E. Hessler 20 p. 

Äldre klassen: 3. E. Hellsten 23 p. 
Oruppskjulningen: I. Södermalms-- och Liljeholmen 

96 p. 2. Stockholms Amotör Föreltillg 95 p. 3. Lif· 
gardet till häst 92 p. 4. Stockholms Skarpskylteföre· 
nil1g 88 p., o. s. v. 

Ställningen mellan föreningarna efter årets 6 fält· 
skjutningar är följande: 

l. Södermalrn· och Liljeholmen 13 p. 2. Stock· 
holms Skarpskylleförening 19 p. 3. Stockholms Ama· 
tör Förening 25 p. 4. Kungsholmens Skyttegille 
28 p. och 5. Skolungdomen 3Q poang. 

Våra idrottsorganisationers 
historia i korta drag. 

(U, Riksförbundets årsbok /909.) 

DA en idrott bedrifves af deu ensl;ilJe indi
viden och ieke är den enes kamp emot ell annan 
eller flera emot flern (lagtäflillgnr), kan organisa· 
tiOllCU undvaras. Men dll. det gäller tnfling. 
ml!sta vissa I'egl~r och bestämmelser uppställas, 
dl! uppstå förenmgar, och på gemensamhetens 
vtlg åstadkommas stadga r och bestämmelser. I deelt 
SlJut skull idt'OltSlltiHn inO"en /JOO- kUllllll ske utll.U 
att föreningur bildades~ men "'först genom s~lm · 
ill'bete melllill flem blir det i verkligheten m\.70t af. 

fl'är~ingen ger idrotten lif, och lika ga"'mma l 
som Idrotten är, nästau lika långt till baka kan 
man ocksll. rtl.klJll liifJingarna, och sedan uppstå 
sna rt . sammanslutningarna i log och gruppcr, 
rörenmgar. Detta är den begynnande organisa· 
tionen, lIlen hVllrt efter föreningarua växte upp, 
In'art efter dc ringo gemensammu intressen och 
itu Iller, l l\'ar~ erter Jng tttflnde med Ing: före· 
ning med förening, uppstod bchofvet af en mer 
omfulla nde organisation , sammanslutning i rör· 
bund. SA växle rörelsen, oeh till sist hlir man 
hnr i landet funuit det fördelaktigt nU sammnn· 
föra rie ml!nga olikn idrollsgrelHu'l1a i en bufvud· 
organisation med bellöfligt antnl specialsektioner. 

Den äldsta kändn, yerkligtinrottslign samman· 
slutningen i Sverige !ir Upsalli SimsIlliskap, som 
bildndes Ar 1796 D!:!:rmcd kan mon säga begynte 
den nutida irlrottsrörl'lsen, ty om ocksA deL dA
tida begreppet om inrott, närmost simidroll, sA 
tifsevttrdt skiljet' sig frA n den moderna uppfntl· 
ningen därom, sl\. är det dock de första tecknen 
på en uppvnknanrle förståolse uf kroppsö fningnr· 
nas betydelse. 

Stiftnren /If UpsuJn simsfillsknp, dåyurfluue do· 
celllell, senel'mera pl'ofeswru i lUntelllatil; Jöns 
Svanberg, vur en märklig föregAngare för "I!.r 
tids id rO LtsrÖreJse. 

". 
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Upsala simsällsknps verksamhet afsAg närmast 
utbredaudet af simkunnigheten, och sällskapets 
medlemmflr arbetade genom personlig simuuder· 
visning samt genom anordnandet af simpromo
tioner (deu första promotionen hölls redan 1796). 
Atskilliga af sällskapets medlemmur fortsatte med 
detta arbete äfven sedan de flyttat frAn univer
sitetstaden, och pli. sA. sält uppstodo så småningom 
andra sirqsällskap efter mönster af det första i 
Upsala. Ar 1823 bildades sål unda Lunds sim
Sällskap , 182-" Linköpings simsälJskap, 1827 Stock
holms simsälhska p, 1829 Jönköpings simsnIlskap 
(ett ombildadt segelsällskap) 1840 Wexjö sim
sl1llsknp, 1843 Göteborgs simsällskap och 1850 
WesterAs simsnIlskap o. 8. V. År 1885 (den 19 
Aug.) bildades Stockholms allmänna ~imrören i ng, 
den första simförening, so m efter modernR priu· 
ciper anordnade lärl ingar i olika slag a f sim
idrott, Ar 1895 dess efterföljare Stockholms Kapp
simningsklubb, o. s. v. 

Den försla svenska mJtsterskapstärlingen i nAgon 
idrottsgren !Jölls den!) Aug. 189 1 A Durgårds· 
brun s viken, anordnad nf Stockholms allmltllna 
simförening, och gällde kappgimmning 1,000 
meter. lf1tslllre bleC Axel Hultman. NItsta mäster· 
skapstJiHing i simning hölls 1898. ärven den 
1,000 meter och anordnod af Stockholms Kapp· 
siOluillgsklubb 11. Djurgårdsbrunnsviken. Mägtllre 
blef då C. Hall berg. Sellermero vidgade kapp
simningsklubben Ar efter år ut dessa sina 
mäslerskapstäflingar, till s S\'eDska simfOrbundet 
vid sitt bildande öfvcrtog anordnandet af de
sam ma. [slutet på 1890-talet började man 
discutera bildandet af ett simförbuud, meu ett 
sådant kom ej till stAnd förrän i och med kon
stituerande! uf Svenska gymnasti k- och idrotts
föreui llgars Riksförbud. 

Den 26 Mars 1830 bi ldades den första beSlående 
segli ngsföreningen i vårt laud , Kungl. Svensku 
Segelsällskapet, eflerföljdt af Hernösands Segel. 
säUskap 1860, Lirlingo SegelsnIlskap 1865, Moiruö 
SegelSällskap 1869, Segelsällskapet Svearna 1870 
o. s. v. 

Den 3 April 1830 bildodes Svenska Jngarför
bundet, men denna idrott, likso m segling, ligger 
utanför ramen af denna hi storik, och må blott 
i förbigående omnämn as. 

El] ga.ngka. märkliE! idrottllklubb är il fven den, den 
5 Mars 1852 stiftade Bohuslllndska curlingklubben, 
den enda i sitt slag som uågousill funni ts i 
Sverige, med undantag tit Stockholms Amatör 
Förening, som bland si ua medlemmar räknor 
ett 10·tal curliugspelare och därför bibehållit 
denna idrott å sitt program. 

FrAn gymnsstiken har, såsom sig hör, den 
egentl iga moderna idrottsrörelsen utgått. I börjall 
på 1800·talet förmärktes en ganska stark rörelse 
tilt främjande af fysisk uppfostran. Vid unge· 
fär samma tid , som det fÖ l" u~ omuämnda iutresset 
för simning uppstod i Uppsala, verkade en man, 
hvars gärning haft en utomordentlig betydelse 
{ör släktet, skaparen af det främda gymuastik
s.vsternet i världen, Per Henrik Liug, född den 
15 nov. J 776, död dan !\ moj 1839. Han lllrde 

oss hvad fysisk uppfostran innebär och gaf oss 
ett system för kroppgöfni ngar, som uteslutande 
afser alt gifv!l hälsa och utveckla och stärkt\ 
hela kroppelI, och i hans anda ha vi sedan 
under ett århundrade byggt vidare. Den vllxan
de industrien med sin sä rskilda arbetareklass, de 
nya inomhusyrken som npp!itått och det mAng
faldt ökade antalet tankearbetare gjorde behorvet 
af kroppsöfningar allt större, och när vAra gym· 
nasler pA 1880·tolet från England hämtade im
pulserna ti ll det 111l\'arande idrottslifvet, visade 
det sig att vi hade mycket slora förutsättningar 
fö r idrott, gym ll astikens tillämpniogsöfoingnr, 
och så småningom vä.xle en kraftig idrottsrörelse 
upp och går alltmer in såso m en nödvändig be
ståndsdel i vårt dagliga lir. 

Långsamt vann gymuastiken allmänt erkäollan
de i vårt land trAn det ögonblick den genom 
1807 Ars skolorduing först blef anbefalld i sko
lorna. Den bade vunnit fa st fot i vArt land 
innan Iloågra frivilliga gymnastikföreningar bil
dades. Atskilliga af de frivilliga skarpgkyttetöre
niugarna på 1860· och 1870·talet upptogo nog 
gymnastik på silt program, men den förs la 
egentliga gymnilstikföreningen anteckna vi från 
Ar 1869, då Göteborgs gymnasliksällsl:ap bilda
des den l sept. Vidare är att anteckna Gym
nastiska sällskapet (vid gamla gymnasium på 
Riddarholmen), stifto.dt den 16 sept. 1871 , Göte
borgs gymnastikförening 1873, Uppsala studenters 
gymnastiska förening 1874, Stockholms Gymna
stikförening 1875, Gymnastikföreningen i Udde· 
valla 1875, Stockholms Gymnastik· och fllktklubb 
1877, Norrköpings gymnastikförening 1878 o. s. v. 

På SO· talet uppstodo sål unda en hel mängd 
frivilliga gy mnastikföreni ngar. FrAn donna tid 
kan också räknas den fö rsta stora, kraftiga ut-
vt:!cklingen af vårt idrotlslif, ty fast knuten till 
de lifskraft iga gy mn astikföreningarna gick den 
allmänna idrotteu igenom sina första barnaår 
här i landet. 

Upphoh'et till vårt _moderua . idrottslif kan 
Sägas vara Stockholms gymnastikförenings färd 
till London 1880. (Det var föreningens andra 
vikingatåg på gymnastikens område; det första 
företogg J877 till Bryssel). De då hemvlindande 
gymnasterna hade i ' /fportcus bemhmd. , Eng
land, fålt ögonen öpPlla fö r icke blott idrottens 
betydelse för nationen, ulan ock för rlet sätt, 
hvarpå i utres~et kUll(le hållas vaket hos den 
stom allmänheten. 

Det är särskildt elt namn, som skall bevaras 
i minnet fi)r den gl\rning som därmed gjorts, 
V. G. Balck, skaparen of och själen i hela vArt 
idrottsl if till den dag SOlD är. Ban uar haft 
många svArigheter att öfver vinna, många strider 
alt utkämpa, hvarom vi knappast kunna dromma, 
men hans fasta tro ' på si n sa k har öfvervunnit 
allt, hans entusiasm har brutit igenom äfven 
den hå rdaste likgiltigbet, och den sak, för Iwilken 
han alltid varit den främste kämpen, har sl utligen 
genom eget värde växt ut till en aC de mest 
lifskraftiga rörel ser och skall än mer vinna mark 
i vArt fosterland . Det finnes knappast en idrotts· 
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greu i vårt land , som icke kunnat räkna V. G. 
.Balck blond sina tidigflste fö rkämpar, o(;h 'lur 
UlaIl än söker i ga mla puppor rÖl"unoe någon 
idrotts ulJpri unelse i vArt land, träfrar man på 
haDs Ilamn. 

Man hade redan före färden till London 1880 
haft svenska gymna!lti kfllster, den förSia i Stock· 
holm 1877, den tilldra i Göteborg 1 78 och den 
tredje i Uppsala 1879. OlD fjärd e hölls i Stock
bolm 1882, hvn rvid äfv(>n, utom Göteborg, Upp
sala, Lund , Malmö och Stockholms trupper, 
uppträrIde finska och norska gymllustiktlupper. 
Detta vm· alltså i vel·klighetell den första skull 
dinaviska gymnastikfästen. 
Ga~ska märkl igt var ärven ett besök, so m 

engelska ort-icerare (lch underofficernre 1882 gjorde 
i Sverige. På iubjudan af Stockholms gymnastik· 
fOr611ill~ glLslade Il oHicerure-gymnaster och 13 
underofficern re, iuslruktörer i engelska armen, 
dessa senare på den klinda kulsprutsfnbriköreu, 
sveusken Thorsten Norrlenfelts bekostnad, Göle
borg och Stockholm samt sedermera öJven 
Kristiania, hufvurlsakligell för att stude ra svensk 
gymnastik vid armen och i föreninga rna, Il\'ar
jlimte dc ä fven höllo tlera uppvisningar i gymn a
stik (på bllrr och räck), faktning och boxning. 
Delta besök var ägnad t att betydligt höja iu 
tresset för kroppsöfningar. 

År 1882 var sålunda synnerligen rikt pA stora 
händelser inom den gymnastiska världen, och 
särsk ild t de engelska gymnaslerllus besök ISmnAde 
tydliga spår efter sig, i det att rilckgymnastiken 
blef mycket populär ett liHHI år frumåt. 

AllmAnna gymllastikftlsler harvII sedermera af 
Svtlmiktl gyulIltlstikrörbundet h1l,Ilits på fö ljande 
platser och tider: 
V Stockholm} 10 - 19 mAj 189 1 
VI Göteborg, 12-13 lllaj 1897 (lifvell idrott,;· 

['st) 
VlI MAlmö, 7-8 juli 1896 (äh'en idrotlsfäst) 
VIll Norrköping, 20- 22 maj 189!l (äfven idrotts

fäst) 
IX Gefle, 22-24 juni 1901 (Ah·en idrottsföst) 
X Stockholm, 28 mnj- l juni 1903 (lifven 

idrottsfäs!) 
Xl Göltebo,g, 24 - 26 Apdl JUOS (dcn 1'5ln 

under Riksförbundet) 
XIl Öreb ro, 20-21 ~Iars 1009 (för fö rsta 

gången töfJingtlr i gymnastik) 
Uuder tiden blef behorvet af ett s,cnskt gymna

stik förbuud slItmer trängande. Den 14 Maj 1891 

Hrflklor fOr ==== 
~droll och Spel, Beklddnader 10r 
~droll5mdn och turister, Browning. 
pIstoler och Bmmunltlon, Hdng. 
mollor, KulOrla I ~klo r och rqroerkeri. 

Billigast och belst hos . ..• 

Per Itangborg, BlrgerJarlsgafan 5 
6. K. 6. Kronprln5en~ Hol1eveTantOr. 

vid gymnaslik ftlsten i Stockholm bildades ockst\ 
Svenska gymlJaslikförbundet. Det blef det första 
btståeude I"örbundel i sitt slag. Det uppgick 
8(dermern år 1904 i Svenska gymnustik- och 
idrottsföreningarnas Riksförbund. Förbundets 
mAI "a r redan frAn början uttryckt i stadgarna 
_att genom enigt samllrbete mellan landets 
I!YD1nastik. och idrottsföreningar främja kropps· 
öfningar och därigenom höja vårt rolks fysiska 
Andliga kraft .. Högsta myndighet inom för
bundet "ar . rörbuudsrAdeh och dtlrnest en för
buudsstyrelse på sju personer. Afgifternn för 
hva rje förening: 10 kr. i int rlidl',snfgift och 20 
öre pr Il"varje medlem i årsafgift. Ar 1893 bestod 
fö rbundet af följande tio föreningar Uled 1,041 
medlemmar: Gätle idrottsförening, Gymnastik
Cörelliugt-n Ldrott i Landskrona , Göteborgs gymna
stikförening, Göteborgg gymnastiksAlIskap, B el
siugborgs gymnuslikklubb, i'o1njornas gymnastik
fOreuing, Norrköpings gymnastikförening, Stock
holms umalörföreniog, Stockholms gymnastik
förening, Stockholms gymnastik- och (äktk lubb 
och Uppsala studenters gymllastiska fö rening. 
Dcn förste ordföranden i detlll förbund blcf dA
vAl·uncle kaptenen V. G. Bal ck. 

188Q·tulet \'or en genombl"ollsticl , och i slutet 
af detsamma begynte en ölvergAngsperiod, då 
den ul1m. idrotten vann fus\. mark i vårt land. 
Intresset för andra idrotlsgreuar växte arven 
mycket starkt. 

SA småningom började mUll öfva allm. idrott 
i Stockholm och Göteborg m. fl. större städer. 
De första egentliga nllmAllna idroUstäflingarna 
i sAdann idrott sg renar utlystes till dt'n 15 Juli 
1886 af S tockholms RoddfOrenitlg, Stuckbnlw8 
gymuasti kföre ll ing, Stockholms gymnostik- och 
fä ktklllbb samt Stockhohns velocipedförening. 
Denna idl"oUsfitst blef emellertid uppskjuten till 
den 5 sept. , dA. den i juli icke rön te så stor 
tillslutning so m Illall hoppats. Den gick dA. af 
stapeln pA Ladugårdsgärdet inför c:a 1,000 
Askådare. Ungefär hnlften ur de tätlande voro 
gardister, de öfriga civi la. Militnrerna visade 
i allmänhet öfverlägsnn. Detta vllr nen försin 
stora allmtlnna idrottsfli!.teu i lundet, och deu 
räknade 135 deltagare. Smärre tnflingar hade 
dock hållits här och dä r i Sverige. Reduu den 
18 Sept. följdes dcn emellertid uf en stö rre j(lrotls
fäst i Göteborg. Dennn göleborgarnfls idrotls· 
fAst upprepades nästa år, 1887, hval"vid första 
gAllgen uppstnlldes J ames Fr. DicksoIls va ndringg-

Skjut ej upp med att köpa 

l!!!!!!!!!!! Oxygenol 
Oxygeno1 - mUlIvatten, tandpulver, tandcn!me, 

innehäller kem. ren vätesuperoxid och förordas af 
läkare och tandläkare. 
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pokul rör löpning J ,609 meter, fö regångaren lill 
de~ sedermcrn 511. bekanta sliiudiga vandrings
priset. Det. först uppstäl lda priset sk ulle dock 
ViUlUlS l villlllC gånger cHer hvnralldra med villkor 
nU minst 3 lönande snmt att. högst 5 miuuter 
auvlindes. Delta Ar tnfh\dc emellertid endast två, 
oclJ pokalen kom slt.lumJa icke att ultle]as. 

Ar 189 1 tigde dc första internationella t1lfliugn r· 
na rum i Stockholm. Redan i december 1890 
iubjödo Stockh olms gymuastikförcuillgar till 6 n 
internationell gymnastikfnst i Stockholm den 
10-20 Muj 1811 1. Det bier Jdeu 5:te allm önna 
8vens~a gymllllstikfästen •. Göteborgs gymll8stik. 
rörclllllgur lJodo plunernt en allmän gywlJllstik· 
fäst sam Illa år, lIlen nrstodo fö r att icke vtickn 
splittring. 

Programmet för dc intemutionella idrot: s
lll flin gorna 189 1 omfuttnde 6 dngtlr, eller 7, om 
man Mven medräkuur sfimli ugsd fl gen den 14-
Maj. Den 18 moj \' nr anslagen till läflingnrna 
i allmän idrott. 

'fill desSfl tl1fli ngar uppstl1l1de stallmästare 
Dickson dell3ncll'u . Di cksonsku vllnJrillgspokRlen » 
för en (!Ilg. mils löpn ing. Det val' alltså den 
första skaf/dinaviska DieksonsPQkalen, och serlan 
den i s in ordning cröffals (den sk ulle viUlEns tre 
gånger af sa lllmu förening rör utt stanua), upp
s tnlJdeli rlen Iltlvflnllldc sUlndigt v811druurle 
pokal en. 

F !1steu 189 I olef i s in helhet rlen kanske slörsta 
so m hittills hill I its i nll m!:ln idrott i S \·erige. Föruton: 
de aktivt Jeltngumle gYltlllflstcrn n oeh idmlts
mllnneu hade ungefär 160 passi\'i\ Jeltugnre 
kommit fräll in- och utlulldct fö l' ntt ltse fästen 
och hUm ta l!lrdoIlW I'. Bllwd dPMsa voro fle ra 
komm(,lldcrnde eller utskickllde från sina la nds 
regeriugnr) hvilk et bevisur hvilken up pmtit'ksnlll
he t ~/lsleu väckte. De aktiva d eltagarna voro 
omkring 400, obe l' lI.kuallt do militä ra al'deluingar· 
na, hvara,f Svea garde visfldA 400 man i gymuastik 
och Göta garde 50. 'l'illsamtnuns dellogo 40 
oli ka korpol'lltiollc r i tiLfliugarna , och däribland 
voro l (j utl/lndsbl 

Nästa intornationella t!1f1illgur hö1l 0s i Stock· 
holm 1893 och voro sknud irlll.viskll . De 3nordun
de:! uf Allrlllinua idrottskhrbben i Stockbolm med 
anledning af utt klubben för Aret vnr innehafvare 
af Dicksouskn vand r ingspokalen. 

MOll jämsides med df'ssa Svenska gymnastik
f6rbundets gy rmrastik- och idroltsftlster anordna
des snart tJog mera speciella idroUsfäster och 
till och med mästersk npst11fiiugnr, hvilka å r 1896 
försiggiugo för första gAngen , unordun de ar 
H elsillgbQrgs idrottsrörbuud i H elsingborg nen 
7 - 10 Augusti på uppdrag nf Svenska. idrotts
förbunde t . 

Nnslall silmliJ igt med Svenska gyrnnastikför
bllndol , bJolt nllgra m{l.Ilndcr sedan detSIl lIl ma lt r 
1893 kommi t i \'erksu mht:t, bildndes nfimligoll 
~t.t annut förbund för idrult i Sverige, Svenska 
IdrottsförlJllUdet. Det bildadl:'s e"outli"ell föl' • • ordlullIdel af den 0I1Utlllll18 idrotten oeh beslod 
h ufv u dsokli~en uf förcningar från södra och 
vtistra Sverige. Sj älen i detsamma va.r frlln 

början W ilb. Frioerg i Göteborg, och ledningen 
dörnf var förlagd till rikels andru stad. De fö rstu 
liren rörd..c förbundet en ga nska tynunde t ill varo, 
men 1891 rönte det tillslut ll ing Ilf en del andra 
förening.ur nn blott göte?orgs- och skåneföreningar, 
och LörJltdc nu göra sIg me ra gallUlule. 

Under liden hude Svenska gYlll nastik rörbundet 
ulveck ials och inneslöt illom ~ilt vel'kSIlDlI ,els · 
otllrllde ilfven olI nrlln idrott och sporadiskt ocksA 
nndril idrott sgrennr. År l Sf,G bIer det i viss må n 
re.kons t rue~'llClt och 811 tog ua mmt ,Svenska gymu a· 
sl lk- och Idrottsförbundet. . Förslu g om namn
förändri ng hade gjo rt s redan li r 1895 mell be· 
sl ut ~öll fÖI'st vid .d t ]) tolfte svenska gy muastik
och Idrollsfileten I Malmö den 7 juni 1896. 
Redon nlls tn li r 18B7, fan ll man nöd igt nit upp· 
dela förbundet pA b'emtc sektiolJer, den ena för 
gymnastik och d C'1l aud ra rör allmän in rott. 
Idroltssl:k tionen förlades till Göteborg och fick 
en göteborgnre, stu llm listnre James Fr. Dickson, 
till ord förnn(le. 

Vi hade all tså redon tvällne förbunJ , hvilkas 
rötllll.msla tv is tcl\n:: lle dock inskrfin kle sig till ('n 
segshtf' 1l nnmnfrAgu. Intetdera förbundet var 
starkt llOg nit tagn den fullständiga ledningen. 
Under det att det det (' Ila förbu ndet \'nr mes t 
illlrCSserul. för gymnus lik och blflud sina ledande 
rnän räknade de äld re rörkAmpalne för iflrotlen , 
hade det Sl nrlrn förbundet li nd er sin fana snart 
sa mlat rle mest fromståellde förelling:ltnll för ut
öfva nd e nf ollml\n idrott och du fr!i.rns la blanu 
do yn:.; re idrottsmänncn. BlIdu rörbuuden nrbetn
d e och fastStll1lde s il:: a speciella stadgnr, i många 
fall a f ganskn skilj ak ti gt iIIlICh åll, men oekså i 
ell del !!Inker öf\' oretll!l,tl\mmande. 

(Forts.) 

Idrott. 
UIIJer september månad har föreningell af

hållit följande läflingor j allm. Idrott med nenan · 
slfLcn ne resulta t : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
u. 

Sondagen den 8 sept. 

Löpning 200 meter ; 

Nils Björk (S. A. F . rekord) 
H. Hintze ............................ .. 
H. Friman ... ......................... . 
W. Wc~slröm ............................... . 
H Forr~sberg ............... ........... . 
H. Ps ilonder ......................... .. 

13 deltagare. 

Höjdhopp utan ansats: 

11. Psil allder ............ .. .............. , .. 
A. Wj~ström ..... ...... 
A. Bylund ....... , ........ ............. 
R. Friman ....... ........... .. ....... , 
Nils Björck ............ .... ... .... .. 

128 CUl . 

125 • 
125 • 
120 • 
120 • 
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6. L. Bring ...................................... .. 
D. E rikSOIl .................................... .. 

7. G. J<'ri m:lIl 
lä deltngare. 

Längdhopp utan ansats_ 

t. Nils Björck .............. ............... . 
2. L. Bring: , ................................ . 
3. A. B yl uud .. .. ....................... . 
4. H . Frilllon ............. ............ . 
5. Eiunr Svensso n ..... . ........ , .. , ..... .. . 
6. G. Fdmon ..... .. ...... .. ................... . 
7, W. Wesström............ .. .. ............. . 

l;'. d ehngere. 

Tisdagen den 17 sept. 

Släggkastning. 

11 5 cm. 
11 5 • 
110 • 

273 cm. 
26G • 
265 
264 • 
2G3 • 
258 • 
254 • 

l. A. l~. Forssberg (S. A. F. rekord) 35 m. 40 CUl . 

2. W. Clemeus ........................ .... .... 28 ~ 65 • 
3. J. A. Lundeg ren ....................... 21 , 03 ~ 

6 deltagare. 

l öpning 5000 meter. 

l. C. Riigheimer (S. A.ll'. rekord) 16 m. 53 sek. 
2. Em. Lar.5SoD ........................ .. 17 , Oö!>/!O » 
3. K. \Valentin ......... . _ ... 18 • 18'/10 • 
4. G. Lundberg ........................ 18 51 • 

i deltagare. 

Tisdagen den /4 sep/. 

l öpning 10000 meter. 

l. Em. Larsson .. ........... ..... 35 m . 45 sek, 
2. c. Rligheimer ..... ..... .. 3G • 55 • 
3. G. Lundberg ...... _ ............. ..... 40 • 44 • 
4. A. Bylund .. ....... ... 4[ • 37 • 
5. H. Forssberg ...................... 42 • 05 • 

8 d el tagare. 

FÖ1'lmlngspeflopd 
t. o. m. den 31 Dec. 1911. 

Löpning 100 l1Iet.er: 11 sek. O. De la Oardie, 
Drotlningholm l/y 1907. 

400 535/& sek. Daniel Erikson , 
Drottningholm !0/8 1911. 

• 1,500 ~ 4 min. 23 sek. H . Hammar 
strand, Ostermalms idrott.:>
plats 11/11 1908. 

• l 0,000 ~ 35 min. 40 sek. H. Hammar-
strand, Ostermahns idrotts
plats B/9 1908. 

I-I öjdhopp : 170 cm, A. Lagerberg, Drottningholm 
~/~ 1909. 

Längd hopp: 60S cm. A. Nyström, Ostenna!ms idrotts
ptats 1118 1911. 

Trestegshopp: 12 meler 45 cm. Nils Björk, ÖSter
malms idrottspials 'Is 1911. 

Stafhopp: 280 cm. R. A. Ahlin, S:I Petersburg It/s 1906. 
Kutstötn ing: 18 meter 66 cm. J. A. Lundegren, Drott

ningholm 1'/, 1908. 
Discuskastning: 61 meter 76 cm. Gösta Noren, En

köping ~·/9 1911. 
Spjulkastning: 77 meter 57 cm. Nils Djurberg, Idrotts· 

parken !8/. 1910. 
Häcklöpning 110 m.: 161/5 sek. M. Öholm, Idrotts· 

p.1rken 'Is 1908. 
Skridsko3kn ing 500 meter : 52!/~ sek. Josef Petters

son, Djurgårdsbrunnsviken !8/ ! 1909. 
Skridskoåkning 1,500 meter: 491/~ sek. Joscf PeUers

son, Djurgårdsbrunnsviken !8/! 1909 . 
Skridskoåkning 10,000 meter: 23 min. 55 sek. J. A. 

Lundegrell , Saltsjöbaden 80/3 1908. 
Velocipedåkning 20 km. landsväg: 45 mi n. (i sek. G . 

Malmqvist, Enskede % 1908. 
Simnin g 100 meler: I min. 1 8 ~/5 sck. G. Kumfeldt 

"/4 1909. 
Simni ng 1,000 meter: I S min 09 sek. 1-1. GerelI 

2/11 1911. 

Skyttar och Jägare! 
~ DET M ÄRK.5 NOG I PROTOKOLLET 

om Ni använder Gyllorps lIlauserkrul. Dess jämn
het, dess (lät arvägda styrka i föreni ng med okäns
lighel för fukt och temperaturväxlingar måste åter
verka på Edra serier. 

DET MÄRK's NOG J GEVÄRET 

fortare, om Ni använder andra krulsorler än Oyl
torps hvars ringa urbränning gör, all geväret ej 
slites, så ror'-

25 % HÖGRE TRÄFFRESU LTAT 

har en af världens slörsta ge\'ärsfabriker erhållit 
med Gyttorps rökfria bladkru I, som am'ändes till
sammans med engelska special hagel och prima 
förl addningar uti 

Gyttorps rökfria jaktammunition_ 

Använder Ni s\'artkrulsammullition, re kommen
dera vi Oyltorps »Excelsior . och . Andelu so m 
marknadens bästa. 

Oytlorps II/ullserkmi o. jakta!fllllltllitioll erhöll jiimte vdra Ofriga tillverknil1gar Guldmedalj vid ÖrebrolttstiillllillgclI i fjor . 

• • • GYTTORPS SPRÄNGÄMNES AKTIEBOLAG • •• 
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AMATORER 

köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 

••••••••• 
Rikslelefon 

4400 
Allm. lele!. 
20 & 120 

••••••••• 

Kungl. Hof juvelerare 
B egör priSR urontl 0 11 

defs 
1{. 

A 11
1 

Juvel , 
~ Bulo, 5i1fver, 

Jakobstorg. = 
Hy5i1fver, Regeringsg. 19-21 

• Lag ~~:~ Klicheer 
frAn 

8toGkholms KemigrafiskaHnstalt 
Allm. 8775 
Riks. 8775 

STOCKHO M 
5 Oxtorgsgatan 5 

Mauserammunition 
af vån erkänd I 
gående ordres. 

goda och omtyckta fab rika t rekommenderas. Största omsorg åt in-

SNABB EXPEDITION .. 

B ILLI GA PR ISER "" .. 

00 GOD VARA :::::::: :: 
00 gg ALLTID NYLADDNI NG 

leverans franko köparens närmaste station vid parti om minst 1000 st. Hylsor för omladd
nlni tonlc In:samlu till DÖ3jöbrO station och betal. vi frakten, om sändningen omfatta r 
minst 1000 st. Kasserade hylsor erslltas. om sJ. önskas, med nya och godtgöres för de odugliga. 

Vlr ammuni1ion med S:kula an~fa1Ja vi och särskildt sådan, laddad med progressivt 
krut af vå rt eget fabrikat. 

Allt vlrt krut lir ni trocellulosakrut, hvilket vi icke vilja underl1ta att plpeka. 
Älven vilja vi lillr!da Eder, all vid jakt uteslutande använda 

NORMAL-PATRONER. 
lXssa iro af yppersia beskaffenhet och har dr omsättninz pi. ett par Ir Iner in fördubb

lats _ ett lallnde bevis för, alt vira paironer 511 i främsta ledet. 
LandSkrona i februari 1912. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTfAKTORIERNA. 
Riksteldon 91. a Telegr •• a dress: NORMAL. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-H. 
TR,Ä VAR,U· VED. och KOL. 
AFFÄR., A NOSAO o. IfYFLER,1 

STOCKHOLM, fleminggata n 4 

Riks Tel. 11 63. 13203. Allm. Tel. 8436, 5950 
sAc VERK _ ____ _ 

F/emillgg. 4, Stockholm, Norrt elge ÅngsAg, Norr 
tä lge,Jungfrus unds Ål1gsAgs Aktieboldg, Eker ö 

_Bogseringar o . Varutransporter. 
Rik'" 6716 Allm. 15810 

• 

• •• • • 
StOCkholm 19111. T,ych,iatti~bolo~1 Sna 

Stockholms 
Amatör 

N:o 12. 

Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

7:e ärg Dec. 1912. 

Utkommer med 12 nummer 

om året och utdela. irati , till 

för,n ina"n. medlemmar. 

",.r.: STOCKHOI.MS AMATÖR FÖRENING. i ANNONSPRtS, 

REO .... KTÖR: DANIEl. ERII(SON. 10 6re pr mm. spalthöjd, 
(spaltbredd 100 mm.) Tel.ron: Al t .... v ••• l4o,. 

R_k,lonano o. Ex~ . .-1<1": Vht""lInapt.n 19. Stockholm. Mariginalannons 6 kr . 

Täflingen om S. A. f.-Katarinapo
kalen Söndagen den 17 Nov, 

S. A. f . segrar för tredje gången och hem· 
för pokalen för alltid. 

Tredje täflingen om det mellan Katarina skytte
förening och Stockholms amatörförening uppsatta 
vandringspriset, S. A. r.-Kalarinapokakn, ägde rum 
söndagen den 17 Nov. vid f~lIskjutning ute vid lillsjö
näs, ett stycke på andra sidan Tranebergsbro och 
Kungsholms villastad. 

Detta vand ringspris, som genom denna fältskjut
ning för all framtid tillhör Stockholms amalörförening, 
sedan det förut två gånger vunnits af vår förening, 
uppsattes år 1910 på förslag af Kalarinaföreningen, 
att gälla som vandringspris de bAda föreningarna 
emellan i fältmässig skjutning med annegevär. 

43 skyltar deltogo i denna fältskjutning och 18 
från Katarina skf. Den första patrullen var snart 
färdig och tågade från "Villan" vid lillsjönäS, där 
utgångspJatsen var för lagd, framåt vägen mol Drott
ningholm för aU efter en stund öfver gärden taga sig 
in i skogen till det försla målet halfigurer på 375 me
ters afstånd, målen voro 5 st. Det andra målet bestod 
af lj,-figurer krypande framåt. Afståndet var 215 
-175 meter. Tredje målet bestod af uppdykande 
l/a-figurer pA 275 meters afstånd, fjårde af krypande 
helfigurer (dragna på. kälke) på 300 meter samt femte 
och sista helfigurer i frontställning på 425 meter. 

OSRAM Erkändt bästa 
Metalltrådslampa. 

Målen voro betydligt svårare än de som vanligen 
brukas vid förbundets fältskjutning. Redan vid half 
l-tiden var allt klart, och de sista skyttarna vände åter 
till sladen, 

Prislistan fick följande utseende: 
1:0 pris E. Hagström, S. A . F., 63 p.; 2:a pris 

I. Lejds/,öm, d:o, 63 p.: 3:e E. Larsson, Kal., 59 p.; 
4:e e. He//sfen, S. A. F, 59 p; 5:e C. Reu/erskw/d, 
d:o, 57 p.; 6:e C. Loger/öf, d:o~ 57 p.; 7:e C. Qri
pens/edl, d:o. 53 p.; 8:e A. Bergschö/d, d:o, 49 p.: 
9:e O. V. Engström, Kat., 49 p.; 10:e O. Pantzar, 
d:o, 49 poang. 

I grupplåflingen kom S. A. F. först med 295 poäg; 
Katarina skf. erhöll 25 1 poäng. 

Första pristagaren erhöll vandringshornet 1908 samt 
en av hrr. Lagerlöf och Ortengren skänkt pokal. De 
öfriga tilldelades penningpris. 

A. BL. 

Orienteringslöpningen den 10 November. 
S. A. f. hade söndagen den l O Nov. anordnat en 
orientelingslöpning till fots öfver c:a II km. för 
sina medlemmar. Banan som skulle löpas, sträckte 
sig från Svalnäs gård till Ekebydal därefter till Sätra 
prästgård och så till mälet vid Djursholms restaurant. 
De senaste dagarnas ymniga regnande hade i hög 
grad uppblött både väg- och skogsmark och blef 
därför ett verkligt kraftprof för de lånande alt taga 
sig fram i sådan eländig terräng, isynnerhet då halfva 
banan måste löpas terrängledes. 

~ TUNGSTEN Svenskt fabrikat, 
lika god som öfriga 
utländska. 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget. 
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Endast Ire täflande hade inrunnit sig, hvilka startade 
i följande ordning med 5 min. mellanrum; R. von 
Rosen, Harry friman och S. Svenson. FOrsla starten 
ägde rum kl. 10,16 fm. och som första lilan till målet 
anlände vår skjufchef S. Svenson kl. 12,18 em" efter 
att hafva använd! en tid af l lim. 53 min . Kl. 
12,20 an lände H . Friman och t II! min. senare R. 
von Rosen. .. 

ResuHat af läflingen 
l. S. Svenson ..... . 
2. H. friman .... . 

blef f Oljande: 
I lim. 53 
2 • 

3. R. von Rosen .......... . . 2 • 0 6 

min. 

• 
• 30 sek. 

S. A. f:s klubbafton Lördagen den 
2 November. 

Stock hohns Amatör Föreni ngs sedvan liga klubbaflon 
med prisutdel ni ng afhölls Lördagen den 2 Nov. å 
Resluran( Rosenbads fåstvA n ing. Sedan ordföranden 
Fri herre Slig Rålamb hälsade de närvarande hjärtligt 
väl komna, skreds till uldelandet af de under året 
förverfvade prisen för idrott och skytte. Bland priserna 
märktes . Idrottshornet af 1903 _, hvilket eröfrats af 
Dan iel Arvidsson; Bankir G. A. Kylbergers femkamps_ 
pokal eröfrad af Harry Friman, samt dessutom fö r
en ingens mästerskapsmedaljer i silfver till Daniel 
Arvidsson och A. BergschiöId, för resp. idrott och 
skytte. Efler p risutdel ningen dracks en gemensam bål, 
vid hvilken ordföranden utbringade ett Iefve för pris
tagarna och hoppades att de fortfarande skulle arbeta 
hvar och en på sitt område för att föra föreningen 
framåt i idrotts- och skyttesakens tjäns\. Härefter 
betonade han föreni ngens storartade uppsving sedan 
fö regående år, båd e h vad skytte och idrott beträffar, 
och betraktade della såsom ett godt omen för kom
ma nde dagar. 

Härefter serverades supen hvilken afåts vid småbord 
ullder den mest kordiala stämning. Sedan nu alla 
vara mätta och glada, bänkade man sig vid ett lång
bord och fäste ns . andra afdelning. började. Vår 
.klubbmamma. hade lyckats få ihop eU utmärkt pro
gram, särski ldt ägnad! för en förening som S. A. f. 
H ufvudnumret för aftonen var Kapten Gösta Drakes 
utmärkta föredrag från sin vistelse i Frankrike förlidet 
år, h vilke! slog särskild! an på de i fästen deltagande. 
Mellan pausserna föredrog ett par af våra mest kända 
amatörsångare flera af si na bästa bravurstycken. En 
af våra nyaste medlemmar Löjtnant Romare, . Scho
landers värste konkur rent,» som .mamma . hade ut
tryckt sig i programmet, gladde oss med en mångfald 
roliga visor ti ll luta. Dessutom hade vår gamle 
idrottschampion O. Schörling lyckats åstadkomma en 
rolig visa om den .sköna synderskan. särskildt för
klarande genom etl u tmärkt åskådningsmaterial. Och 
till sist hade vår snälla . mamma. ytterligare en gång 
sporrat pegasen till en visa om vår förening, hvi lken 
mottogs med en storm af förtjusni ng. Tiden började 
nu alt blifva ganska långt framskriden, och skarornas 
led började glesna, men flera af våra . old-boy. dröjde 
kvar i det sista, för att än en gång dansa ett hvarf 
med .Bomans flickor • . 

Tack .mamma. fö r en rolig afton! 
Sprinter. 

Våra idrottsorganisationers 
historia i korta drag. 

(Ur R,iksjörbullde/.s årsbok 1909. ) 

(Forts. frin rörrg. N:r) 

För allmän idrott speciellt bildade fo ren ingar hade 
dock uppstAtt redan tidigt på la80-talet. SAlunda 
bildades under höstterminen 1882 Gene Gymna~ii idrotts
förening och den S December samma år Gene idrotts
förening. Carlskronu idrottsrorening bildades den 30 
september 1882. Vidare är alt anteckna IdrottsslUlskapet 
. L. S .• (. Lyckans SOldaten) i Göteborg den 12 Ok
tober 1883, ViSby idrottsrorening den 12 Mars 1887, 
Örgryte idrollssäUskap Göteborg den 4 December 1887 
Idrottsklubben i Stockholm den l :! Januari 1888, 
Växiö H. Allm. lärovelks idronsforening den 19 
februari 1889 och Kungl. Svea Lifgardes id rottsklubb 
den 28 december 1889. Under 1890stiftadesStockholms 
Amatör Förening, Kungl. Svea ingeniörsbataljons idrotts
klubb och Luleå idrottsförening. 1891 kom turen til l 
Allminna idrottsklubben i Stockholm, Djurgårdens idrotts-
förening, Flottans idrottsforening i Stockholm o. s. v. 

Tyngdlyflningllr (flån början i Sverige vilseledande 
nog kallad atletik) vann gifvetvis, såsom en bland de 
mest ursprungliga formerna fö r kraftyttring, ganska 
tidigt utöfvare. Åtskilliga af föreningarna för allmän 
idrott upptogo ärven tyngdlyflning på sitt program. 
Särskildt var detta forhlllandet i Göteborg. I Stockholm 
bildade man ganska tidigt specialklubbar fö r denna 
Idrottsgren) ehuru en del mlngCrestande klubbar, slsom 
t. ex. Djurgårdens idrottsförening en tid sysslade med 
tyngdlyftning. Sålunda räknar Östermalm s atletklubb 
sin s tiftelse frin år 1887, !:itockholms Atletförening 
bildades år 1893 och Stockholms Allmänna atletklubb 
1894. 1 öCrigt är att anteckna nAgra Göteborgsklubbar 
som tillkommo i början af 90-talet, BorAs atlet- och, 
idrottssällskap 1899, Skara atlel- och idrottssällskap 1900 
o. s. v. Åtskilliga atletklubhar ha nog under Arens 
lopp UppstAll och sedan fallit i glömska. 

Samma är förh1l1andet med brottning, som alltid 
gltt jämsides med tyngdlyftningen, men äfven mrd 
forkärlek idkats af en del militära idrottsroreningar. 
I Göteborg och Malmö har intresset för brottning varit 
mycket storl_ Bland klubbar, som mrd särskild fram· 
glng . idka! denna idrott kunna nämnas Öregryte idrotts
sällskap , Göteborgs idrottsförbund och. Idrottsklubben 
Vikingen i Göteborg samt .Atle. och .Enigheten . i 
Malmö. 

Brottning och tyngdlyftning ha allt intill år 1909 
sorterat under Sven8ka idrottsförbundet, men frln detta 
lr ha de sitt eget förbund, Svenska atlet ikfcirbundet. 

Skridskoåkningen är en sedan gammalt idkat nordisk 
idrott, och som sig bör blef den ocks! en bland de 
första 80m organiserades här i landet. Hurvudstaden 
gick i spetsen, och pi 1860-talet bildades den första 
skridskoföreningen. Skridskolkningen bedreCs pi isarna 
dör mnn bäst kunde, men i den inre delen af Nybro
viken hölJ Stockholms ungdom till. Viken var indelad 
i flera små skridskobanor, som underhölls af hamn
karlar och andra, men redan 1866 fick hufvudstaden 
sin fashionabla bana i viken vid Klstellholmen, anllgd 
ar den något lr förut under Karl XV:s beskydd bil
dade Kungl. SkridskokJubben. 
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. Skridskokungen, Jackson-Haynes besökte Stockholm 
för första gången under vin tern 1865-66, och detta 
besök gar impulsen till skridskoåkningens idroltsmässiga 
utöfnlng i vårt land. Han Aterkom till Stotkho(m flera 
ginger och gaf sina föreställningar på isen (han upp
trädJe äfven på teatrarna på rullskridskor) på en sär
skildt for hans räkning anordnad skridskobana vid det 
s. k_ Sillhofvei vid Nybroviken. Då den kungl. 8krid
skobanan upplrädde han äfven efter särskild inbjudan. 

Den kungliga skridskobannn vid Kastellho!men hvars 
storslagna paviljong sedermera vid K. skridskoklubbens 
upplösning pA 80·talet öfverläts på Svenska segelsäll. 
skapet såsom klubbhus, var tillgänglig blott för horvet 
militären och de högsta säUskapskretsarna, och banom~ 
pI Nybroviken, där ordningen särskildt ener mörkrets 
inbrott var mycket otillfredsslällsnde, motsvarade heller 
Icke medelklassens be!Iof, då intresset for skrid sko. 
åkningen tilltog. När därför på våren 1880 Stockholms 
roddförening bildades och erhöll en utmärkt plats i 
DiurgArdsbrunnsvilcen vid Laboratoriebacken, viicktes 
genast tanken på alt där åstadkomma en skridskobana. 
Redan i november 1880 kom banan till stAnd och 
under sju vintrar Canns den tillgänglig. Tärlingar 
anordnades från forsta början, och rodctröreningen till_ 
kommer den äran af alt ha satt igång med ordnad 
sluidskoidrott i vArt land och har sllunda pI ett 
betydelsefullt sätt ingripet i den svenska skridsko idrottens 
utveckling. Föreningens skridskofaster voro mycket 
gouterade tillställningar. 

Roddklubbens bana var dock ingen sllmännhetens 
bana. Ville en utomstlende begagna sig af densamma 
miste han forst ingå som medlem i föreningen. Dirra: 
bier den heller icke ; längden till fyllest. På initiativ 
af en del ledande pel"$oner inom rodd föreningen bildades 
den 31 Mars 1883 Stockholms allmänna skridskoklubb 
~ed tl.l! en börjs n hufvudsaklig uppgift a\l på Nybro
Vlk~n I Stockholm anordna en för allmänheten tillgänglig 
skridskobana. Ända till och med vintern 1887 fast_ 
satte rodd föreningen emellertid med sin bana och 
anordnade ensam täfHngar iskridskolkning. 

3rugo 3rilde6rand 
8tocliljolms centralasie §{sslll'Ons61'rä 

cJliepps6l'on 18, n. 6. 
Slilis_ oc5 8l1lm. Te/efon 22 96. 

c'7örmed/ar i Jörslli/assiga 60/a9 

.l!if- mmnd- 8töld-
fl(api{a/. Olyelis/al/_ glas-

8parliasse_ garanti_ S;"ö-
.eifränte_ tilutom06il_ 7Jallensliade_ 

8ju/iför salirit/g iReseforsalirit/g forsiiIiring 

05s! :J3randjlirsliliring af personlig löse"elldom 
lit" = ;y 

l JONla lilass 5r1s af sfe", liostar endasl 40 öre pr 
tusen 5011 

[1{ugo [J{jlde6z-alld 

Redan p! 1850·tatet började in t re~set for skridsko_ 
åkningen som rekreationsmedel vakna på olika håU I 
landet, och den 29 oktober 1863 stiftades Göteborgs 
skridskoklubb hvilken dock ej sysslade med täniQgar, 
utan endast afslg att anordna bana och i öfrigt främja 
skridsko!kningen i staden. SundsvalIs skridskoklubb 
bildades 1811 och 1882 Skridskoklubben i Hudiksvllll. 
Uddevalla skridskoklubb bildades 1885 Stockholms 
skridskosiiIIskap 1886 o. s. v. ' 

.1 ~örjsn af SO·talet anlades skridskobanor pI Norra 
latmlaroverkets gird af därvsrande gymnastiklärare 
V. G. Baick, och Crån dessa banor uIgingo flera ar 
våra bästå konstAkare från den liden; bl. a. vörlds_ 
mästaren Grenander. 

Först de sista Aren under 80-talet och i början af 
90 talet tog skridSkoåkningen riktig fart. Den 26 febr. 
18 88 höllos på Nybroviken i Stockholm de fOrsla 
allmänna svenska sk ridskotäflingarna, anordnade sf 
Stockholms allmänna skridskoklubb, oeh dessa töningar 
upprepades och blefvo Ar för Jr all t mera lysande. 
Europas förnäms ta skridskoåkare samlades mer än en 
~ång till läningar i Stockholm, och Sverige stod en 
tId allra främst på hastighetslkningens område. Väldiga 
åskAdareskaror öfvervoro täningarna, ocb skridskoåk
ningen. blef den idrottsgren, som först bröt igenom och 
kom I allmänhetens gunst. Minga bland de äldre 
tala ännu med entusissm om de lysande täningarna 
pi Nybroviken under 90-talets försla lr. 

Många fö reningar för sommaridrott upptogo äCven 
skridskoåkning pI sitt program , och sådsnD. funnos 
också, som, 'utan att vara Skridskoklubbar, öppnad t 
egna banor och anordnade töningar. NAgot svenskt 
skridskoförbund kom dock icke till stånd ehuru väl . . ' ett mternatlonellt sidant bIldades 1892. !:itockholms 
atlm. skridskoklubb fungerade slsom Sveriges ombud 
i det internationella förbundet och gent emot utla.ndet 
allt intill Svenska skridskoforbundet bildades s1som sek. 
t !~n nf Riksförbundet. Klubben har nedlagdt ett mycket rör
IJanstrullt arbete s1som representant rör den svenska 
skridskoidrotten och stAr ännu vid sidan af svenska 
skridskoförbundet säsom medlem ar det internationeila 
skridSkoforbundet, ehuru numera utan rösträtt. 

?en forsta täningen om svenska mästerskapet i 
S~.:ldskoAkning hölls den 10 febr. 1895 på Hammarby 
sJo, anordnad af Stockholms Amatör Förening. 

Rodden bier en mycket tid igt omhuldad idrott i vår t 
lan? Den första roddföreningen i !:iverige torde ha 
vant Stockholms nations båtklubb i Uppsala som stif. 
tades den 26 Okt. 1877 med syfte aU ") idka rodd
öfningar och föranstalta kspprodder såsom medel rör 
kroppens stärkande och utbitdning . • År 18 i 8 stiftades 
öl ven Göteborgs nations bitklubb i Uppsala, Göteborgs 
gymnastikförenings roddklubb bildades den l l Sept . 
1879 och Göteborgs roddklubb den 18 febr . (8S0. 
Stockholms rodd fö rening är stiftad den 8 Maj 1880 
och tog under förs ta åren af sin tillvaro verksamt del 
i arbetet ifven for andra idrottsgrenar än rodd . 

Den 3 Mars 1883 bildades i\lälare-roddklubben i 
Stockholm, den 30 Mars Norrköpings roddklubb den 
30 april Landskrona roddklubb och den 22 'nov. 
ssmma år Malmö roddklubb. Af de tid igt bi ldade 
rodd k lubbarna är i öfrigt nll anteckna: Örebro rodd
klubb 1884, Jönköpings rodd sällskap 1884, Kristian. 
stad s roddkluhb 1888 , Karlstads roddklubb 1888, 
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Halmstads rodd klubb 1888, Hammarby roddlörening 
J889 med ändamU utt bland arbetare väcka h:1g för 
rodd. (sedermera ombildad till Hammarby idrollsrore
nlng). Vaxholms roddförening 1889 o. s. v. 

Ett svenskt roddrörbund uppstod dock icke förrän i 
och med bildandet af Svenska Gymnaslik- och idrotts
föreningarnas Riksförbund. Men det blef dl icke 
ensamt. PA varen 1906 bildades, på grund af olika 
b ikter om amatörfrågans lösning Sveriges rOddrörbund, 
i hvilkel inträdde alla roddidkande roreningar i sydli
gaste Sverige och fl västkusten. 

TåfUngen om svenskt mästerskap i kapprodd anordnas 
sedan är 1905 af Svenska rodd förbundet. 

Kanotidrotten har hvarl! mycket tidigt öfvad här i 
landet, ehuru särskilda kanotfdreningar först sen l bHfvit 
bildade. Del ör ocksl en idrottsgren, som minst af 
alla är beroende af organisationerna. NAgra goda 
vänner kom mo öfverens om alt bygga sig hvar sin 
kanol, och när dessa äro fårdiga rorelaga utnirder, och 
den hörtigaste idrottsutöfning kommer i glog. 

Redan på 1870·talel höra vi också om kanotrdrder 
! vårt land (V. G. Balck, C. Schmidt och J. Widmark 
voro i slutet af 70·talet de tre fdrsta kanotisterna i 
landet). och under 90-talet funnos icke si få kanoter 
i vattnet på olika håll i vlrt land, särskildt i Stockholms
och Uppsalatrakterna . Medecinarnes idrottsrorening i 
Stockholm (stiftad 1891 ) hade kanotidrott på sitt 
program och likaså flera andra föreningar. Den fdrsta 
speciella kanotföreningen bier dock röreningen för 
kanotidrott, stiftad 1900 i Stockholm. J ock med 
Riksförbundets tillkomst fick älven denna idrottsgren 
sitt speciaWirbund, och töning om Svenskt mästerskap 

kanotpadling anordnas af detta sedan 1907. 
Äfven velocipedlkning bIer en tidigt omhuldad idrott 

i vArt land, och på 1890·talet var den dominerande 
bland sommaridrotterna. Här bildades också en mängd 
specialklubbar. Göteborgs velocipedklubb stiftades den 
II Maj 1882, Stockholms velocipedrorening den 25 
Sept. 1884, Stockholms bicykleklubb den 8 Juli 1885, 
Malmö velocipedklubb den I Juni 1886 o. s. v. Under 
1890-talets rorsta år uppstodo otaliga velocipedklubbar 
i olika delar af landet, och mej denna idrottsgren 
mer än med andra rAdde fdr örrigt under 90-talet det 
för hUlandet, att den öCvades äfven af fdreningllr med 
andra idrottsgrenar än velocipedlkning främst pi silt 
program. 

Redan den 9 Sept. 188 8 bildades Svenska hjulför
bundet med hufvudsaklig uppgift all underlätta lång
färder genom anskaffande af billig frakt för velocipeder 
och uWista pris vid täflingar samt i öfrigt verka för 
hjulsportens främjande. Förbundet anordnade dock 
icke egna taningar, men dess medaljer för landsvägs
åkning samlade kring sig allt intresse, som rör tiden 
fanns för cykeltöflingar ; dessa medaljer, allmänt kallade 
Hekordmedaljeu med en nlgot vilseledande terminologi, 
utdelades ror åkning under pi hvarandra följande 12 
timmar, i guld ror uppnldda 220 km., i sillver för 
190 km. och i brons för (7 0 km. och distansen öklldes 
med 5% för ,tjockare ringar men ej med luft uppblAstu 
och med 10% fdr , med luft uppbllsta ringaTJ. Samma 
historiskt karaktäristiska bestämmelser om tillägg gällde 
rör förbundets medaljer för kappritt på landsväg, dl 
S och 10 km . uppnåtts inom vissa mllximitiden. Bada 
slags medaljerna kommo att utdelas i mycket stort 

anta!. För öfrigt var nog , Svenskt hjulfdrbund, 
(slsom ett frln Skåne framsprungna förbundets verkliga 
af en daneism tillsuddade namn lydde) mer en ett slags 
turistförbund, som bl. a. subsidierade löjtnllnt Hall vid 
utgifvande af en cykelkarta i tre blad öfver Sverige, 
än ett idrottsrörbund. Denna senare uppgift öfverlät 
man At den ledande fOreningen i landet pi omrAdet, 
Stockholms IlJlm. velocipedförening, sAsom Stockholms 
velocipedförening sedermera kallades. Denna anordnade 
jämte Uppula hjulsportsförening Ir l892 vid gamla 
Uppsala den första allmänna velocipedkappritten och 
var äfven uppbofvet till täningen , Mäln ren rundh, 
som gick första gAngen den 2 Juli 1892 och and ra 
gAngen 1893, hvnrefter denna täfling dog ut rdr att 
ltta lr efteråt ånyo upptagas. Innan dess hade för
eningen nAtt långt i konst!kning, hvartill ju den tiden 
höga cykel så fint ocb elegant ägnade sig. 1887 vc.r 
en uppvisning nnordnad i N. la tinläroverkets gymnastiksa l 
af hrr. A. Lindman och A. Österberg med talrikt biträde 
hvarvid de bida arrangörerna rör rorsta glng~n visade 
lkning pA , skridhjuh . Aret därpl var en IAngt större 
uppvisning ord nad i nottans gymnastiksal, och verkligt 
storartade blefvo uppvisningarna i cirkus vid Karlavägen 
1889 och 1890, dl hvardera gIngen under tre kvälJar 
det var utslldt hus. Kadriljridt~n pA hög velociped 
med sex och tolf man samt kadrHjridt af sex man på 
enhjuling vllr sA frllmstAende konst, att man med 
dessa delar af programmet räretog en , landsortsturne" 
bl. a. till Uppsala, där en ,matine. och en n oiren 
gAfvos en söndag i allm. läroverkets gymnastiksal. 
Ett annat bravurnummer var . velocipedens historiu , 
som kan sägas fortlefva i vlrt idrollsmuseums historiska 
samling velocipedtyper allt ifr!n uparkvngnen " som 
dl hopbrllgtea. 

Svenska velocipedförbundet bildades vid konstitue
rande möte å Cafe Anglais i Stockholm den 18 febr. 
1900. Svenska velocipedrdrbundet ingick dl genast i 
. International Cyclists ' Association . , som det interna
lionella förbundet dA hette, men hvarur förbundet i 
Dec. 1902 utgick. Som ordfdrande i rorbundet har 
allt sedan dess bildande fungerad t kapten Gösta Drake, 
Under sitt försia verksamhetslr anordnade Sv. veloci
pedrdrbundet svenska mästerskapstäningar, hvilka della 
år anordnades af Göteborgs velocipedklubb. Sedan 
dess har svenska mästerskapställingar pA bana hvarje 
Ir ägt rum. År 1901 upplifvade rorbundet den gamla 
, Mälaren rundt , töningen, hvilken legat nere frAn och 
med 1894 , och denna tänan har sedan hvarje lr 
upprepats. 1903 anordnades täningen . Vättern rundt" 
bvilken dock ej sedan upprepats. 1903 var Svenska 
velocipedfårbundet med om all starta och ingick genast 
i Riksförbundet. 1904 ingick Svenska velocipedrär
bundet äfven i Union Cycliste Internationale, hvari 
förbundet allt sedan kvarstAt!. B!de rore och efter 
rorbu Ddets bildande hafva anordnats internationella 
läningar pi bana för amatörer. Ar 1908 ägde öfven 
rum en internationell tänan rär professionella ryttare, 
hvarjämte öfven motortäningar hlllits. 

Från och med 1909 har förbundet instiftat tre 
svenska mästerskap l landsväg, nämligen öfver t och 
10 mil samt öfver minst 30 mil, hvilken senare tills
vidare rörlagts på den klassisk vo rdna J Mälaren rundh 
tärlingen. 

Under vintern 187 8 kan man spira de rorsia tecknen 
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till en sammanslutning för sk id idrottens främjande, i 
det att upprop utrårdades till bildandet af en förening 
i Stockholm med nämndll mAI. Den väckelse till 
kroppsöfningar, som gafs under 70-talet tog sig äfven 
uttryck i intresse rör skidlöpning, och dennll idrottsgren 
vaf äfven gynnad däraf att en mängd af manskapet 
vid det då i Stockholm fOrlagda norska gardeskompaniet 
(de mycket populära , norska skarpskyttnrna') var 
synnerligen skicklig i skidlöpning och gaf exempel på 
hvilken vacker och frisk idrott skidlöpning är. Deras 
öfningar i DjurgArdsbackarna lslgos ofta af tatrika 
och beundrande lskådareskaror. 

I början af 1879 konstituerades Stockholms skid
löpareklubb, den äldsta kända skidlöpareklubben i 
Sverige , och den 28 februari 18 79 anordnade fdreningen 
sina första tiningar vid Belleveu i närheten af Stall
mästareBården. De omfattade dels baeklöpning, och 
dels längdlöpning på 4000 fots bana i terräng och 
!sågos af tusentals lskldare. Sextio personer deltogo, 
däribland 15 klubbledarnöter, 35 norska skarpsky ttar, 
en norrländsk dam och en lappkvinna. Det var dock 
nära nog det enda lifstecknet frAn klubben. Andra 
krafter togo emellertid vid. Ledamöter j gymnastik
föreningen och jaktklubben började vintern 1880-81 
företaga gemensamma utOykter pi skidor, och det år 
1883 bildade sällskapet för befrämjande af skolung_ 
domens fria lekar, arbetade frln och med 1883-84 
ror skidlöpningen genom alt anordna utfärder tör skol· 
ungdom med ledare. Skickliga skidlöpare frAn norska 
gardet verkade äfven som ledare och instruktörer, och 
1885 anställde sällskapettvänne sådana sAsom anönade 
instruktörer. 

Den 31 januari 1886 anordnades ånyo tiningar, 
denna gång vid Luntudden på DjurgArdfm, dir Ire 
backar iordningställts. Tän/ngarna hade samlllt omkring 
5000 Askådare. De andgos vara de första fullt sport
mässigt anordnllde täningarna i skidlöpning i Stockholm. 
Mindre täDingar anordnades sedan i början af åren 
1887 och 1888, hvilket sistnämnda Ir var det sista 
man hade tillfälle att draga nytta a.! de norska skarp
skyttarnas föredöme, enär norska gardet lämnade 
Stockholm. 

Den 17 mars 188 9 anordnades de fdrsta täningarna. 
i Fiskartorpet. De blefvo de sista, som anordnades 
af sällskapet för befrämjande af skolungdomens Ida 
lekar. Sedermera har sällskapet arbetat för skidlöpn ing 
genom inköpning af skidor åt fattiga folkskolebarn o. d. 

I nordliga Sverige, där skidan är ell nödvändigt 
fortskaffningsmedel, var skidlöpningen allmän, ehuru 
inga röreningar funnos. Erinras må, pA tal om de 
försla skidtäningarna i landet, om den s. k. Norden-

Rrttklar fOr ==== 
!Idrott och Spel, Bek[tldnader 15r 
Sdrottsmllll och turIster, Brololnlnll' 
plsloler och Hmmullllloll, HIIng. 
mollor, Kul5r1o Iljklor och Fljrllerkeri. 

Billlgasl och Msl hos •.•. 

Per hangborg, BlrgerJarlsgafan 5 
6. K. B. Kronprinsens Holle\leronlOr. 

skjöldstäningen i Jockmock den 3 april 1884. Den 
rorans taltades af professor Nordenskjöld , som vid sin 
sista Grönlandsfärd betjänat s ig af tviinne Jockmocks· 
lappar, Pava Larson Tuordll ( , Pava LllsSCt) och 
Anders Rassa. Uppgifterna om de lider, pA hvilkll 
dessa tvA lappar under forskningsfärden tillryggalagt 
långa sträckor pA Grönlands inlandsisar, drogos i tvil
velsmAl i pressen, och för att bevisa att tiderna icke 
voro osannolika anordnades täflingen. Distansen som 
löptes var ~06 km. (10,1 nymil fram och tillbaka) 
och tillryggalades i delvis ganska misserabelt rore af 
fö rste pristagaren Dava Lasse pI 21 timmar 2~ min. 
Andra man blef Pcr Olof Lännta, ett par $kidlängder 
efter, och tredje Andeas Arrhman. Detta betraktades 
länge som ett ouppnAeligt rekord. 

Det var dock nere i S tockholm som arbetet för den 
sportmässiga skidlöpningen bedrefs. I februa ri 1891 
bildades Uppsala skidklubb och i mars samma år 
Hernösands skidlöpareklubb, men den 23 mars 1892 
stiftades Föreningen för skidlöpningens främjande i 
Sverige och därmed börjar skididrottens bislOria pl 
allvar i vlrt Illnd. 

Skidlöpningsrdreningens bildande föregicks af stora 
nordiska skidtäflinga r i Stockholm. NAgon organisation 
fanns ej då i hufvudstaden med skidlöpning på sitt 
program, och tärIingarna anordnades af en kommitte, 
i spetsen för hvilken stodo kaptenernll A. Heijkenskjöld 
ocb V. G. Balek. TäOingarna gingo, efter alt harva 
uppSkjutits på grund af snöbrisl, den 28 och 29 feb, 
1892, Norrmännen hade sändt närmare ett 20·tal 
tällnnde och från Finland hade infunnit sig dAtidens 
förnämsta snabbrännare, Pitola, Räihö och Liljeberg. 
Norrmännen visade sig öfverlägsna i backtäflingarna. 
och linnarna, med norrmännen närmast i liin.l':dlöpnin~en. 

Täningarna väckte ett mycket stort intresse ror skid
löpning, hvilket aJltsedlln dess varit i stadig tillväxt, 
och föranledde, som niimnt; bildandet af Föreningen 
för skidlöpningens främjande, i hvilken kapten Heijken
skjöld ingick som ordfOrande. Föreningen har arbetat 
med hufvudsäte i Stockholm men nära förbunden med 
en hel del sedermera bildade länsförbund för skidlöpning 
hvilka, själfständigt bil jade och arbetande på sätt och 
vis kunnat betraktas som underafdelningar under skid
löpningsfören ingen, men den har aldrig fungerat som 
ett verkligt skidlöpningsförbund, då ju andra föreningar 
ej kunde sbom sldane vinna inträde I föreningen. 
Däremot ha skidlllpareklubbarna tillhört särskildt i 
Norrland bildade , Iiinsfdrbund " som i regel tillkomma 
på skidlöpnings föreningens initiativ och af densamma 
åtnjutit understöd. Skidlöpningsföreningens verksamhet 
har främst varit af understödjande all, och den har 

Skjut ej upp med at! köpa 

l!!!!!!!!!!! O xy ge n o I 
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läkare och tandläkare. 
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särskild t gjort en stor insats vid anliggandet af skid
backar pi olika platser inom landet samt genom 
anordnandet ar skidutställningar rår höjande af skid
materialens kvalite, men därjämte genom anordnandet 
af stora nationella skidlöpningsläningar ocb genom 
uppsättandet af töflingsregler verkat ärven rent idrottsligt 
Indande. Den har haft sin stör .. ta betydelse genom 
alt ha pA alla dess.1 sätt väckt intresset ror skidlöp 
ningen inom landet och stAr sAsom banbrytande pi 
det omrlde!. 

Åtskilliga skidlöpnings föreningar uppstodo efter hand. 
Sålunda bildades i november 1892 skidklubben Bore 
i Stockholm och i januari 1893 Falu skidklubb. År 
1894 funnos nio klubbar med enbart skidlöpning pA 
sitt prog ram, men äfven andra idrottsföreningar började 
upptaga sk idlöpning. Främst bland dessa må nämnas 
Djurgårdens idrottsrårening i Stockholm, Gene idrotts
förening och Luleå idrottsförening. 

Bollspel ha sedan gammalt varit omtyckta lekar i 
vårt land. Långbnll, tre slag och ränna och ~sältn 

äro äkta svenska bolllekar med gamla anor. Under 
70·talet uppstodo här och där klubbar med syfte alt 
ytterligare böja intresset för dessa svenska bollspel, 
och dessa klubbar upptogo äfven fotbollspelet på sitt 
program. De förnämsta af dessa voro Stockbolms, 
Visby och Göteborgs bOllklubbar, hvilka lr 1885 enades 
om och utglfvo gemensamma regler för »svensk fotbolh . 

Della _svenska fotbollspel, var el! mellanting mellan 
rugby och association fotboll. Det blef en banbrytare 
för det fullt utvecklade 4ssociationspelet, sådant det 
stadgats hos engelsmännen efter erfarenheter i aUa 
riktningar. 

Spelet vann till en bÖljan helt sakta intresse. Örebro 
bollklubb bildades 188' för utöfvnnde af foltbollspel 
och efterträddes efter ett par år af Örebro idrottsklubb 
som flitigt örvade fotbollspel och hvars öfvningar som
maren 1886 leddes af två engelsmän. FOlbollspel 
idkades ärven pi 80-lalet af Karlskrona idrottsförening 
och Ljusdals jdrottsFårening. 

Vid universiteten och läroverken upplogs äfven fotboll, 
Fotbollspel örvades i midten af 80-talet inom norra 
latinläroverket med fullgod materilll frln sällskapet för 
skolungdomens fria lekar. I oktober 1886 hölls en 
täfling mellan tvänne lag inom norra latinläroverket i 
Stockholm, och en tämng mellan de olika skolorna i 
Stockholm var pltänkt, men gick om intet emedan 
man speJade efter olika regler. År 1887 hölls i Göte· 
borg i samband med en idrottsriist tämng i fotbollspel 
mellan lag frln Göteborgs bollklubb. 

Från Danmark kom det egentliga associationspelet 
öfver till Sverige. J September 1890 besökte ett lag 
frln Akademisk bollklubb i Köpenhamn Halmstad och 
segrade öfver den dA mycket lifaktiga Halmstads boll· 
klubb, och den 12 oktober samma Ar gästade 22 dan· 
ska boJlspelare Malmö velocipedklubb. Detta sistnämnda 
besök hade till FOljd bildandet af Malmö velocipedklubbs 
bollklubb som stiftades den 12 oktober 1890 med 
ända mAI ult girva velocipedklubbens medlemmar till
fälle att öfva stärkande friluftsidrott under vintern samt 
att arbeta för särskild t fotbo]1spelets utbredning i r.lalmö~. 

J Göteborg tog spelet tidigast riktig fart. Idrotts
sällskapet ~ L. S . • begynnte Ar 1889 med spelet och 
Örgryte L S. F61jde snart efter, och spelet fick snart 
en ganska hög ståndpukt genom föredöme af eU tjata 

~~~~ 

tiU sladan inflyttande Skottar, som anslöto sig till 
Örgryte f. S. 1893 bölls en täfling mellan de sist· 
nämnda klubben oc; Göteborgs bollklubb, hva ri Öregryte 
segrade med 6 mål öfvervikt. 

Äfven upplt landet, utom i Örebro, började intresset 
ror fotboll vakna. Inom Stockholms garnison anordnades 
läningar, och 1892 segrade Svea lifgarde bland åtta 
deltagande garnisonslag. Köpings fotbollsklubb bi ldades 
i juli 1892. Eljes uppstodo inga specialklubbar ror 
fotbollspel, utan spelet upptogs efter hand af föreningar 
med bufvudsakligen allmän idrott pA sitt program. 

Svenska Idrottsförbundet och i viss mAn äfven Svenska 
gymnastik- och idrottsförbundet upptogo fotboll pi sitt 
program, och Svenska idrottsförbundet anordnade äfven 
sedan år 1896 Svenska miisterskapstäflingar i fotbollspel. 
Förbundet gjorde ärven en god insats till spelets befräm
jande genom att utgifva och sprida öfversältning, af 
de engelska fotboJlsreglerna. Äfven Stockholms idrotts· 
förbulld sysslade med fotbollspel, och då grefve el. 
von Rosen är 1899 för första gingen satte upp den 
Rosenska pokalen för svenska klubbar, blef det far t i 
spelet i hufvudstaden. Intresset för spelet växte hastigt 
i mellersta Sverige, och de båda ofvannämnda förbundens 
ledning aJ spelet var icke längre tillfyllest. En rörelse. 
I spetsen För denna rörelse stod en danskfödd till 
Stockholm in nyttad och för sin organisatoriska förmIga 
känd man, som i sin ungdom idkat mycket fotboIlspel 
både i Danmark och i Skottland, C. L. Kornerup. 
Resultatet blef på våren 1902 bildandet af Svenska 
bollspelsförbundet, som på sitt program ämnade i fram
tiden upptaga ärven andra bollspel än fotboll och som 
till en början blott var ett Stockholmsförbund, men 
mycket snart u tvecklades till ett synnerligen kraftigt 
rorbund för hela landet. 

I och med Riksförbulldcls bildande uppstod Svenska 
fotbollfcirbundet, och snart nog upplöstes Svenska boll· 
spelsförbundet för att pi detta öfverllla sin verksamhet. 

• • • 
Det fanns sllunda ett mycket starkt pulserade idrottslif 

i Sverige vid början af det nya århundradet. Det 
svenska folket hade uppenbarligen varit mycket mot
tagligt - fcirberedt som det också var genom den 
Lingska rörelsen till fysisk uppfostran - för den 
idrottsrörelse. som utgick f~in England. Det fanns 
knappast en idrottsgren känd i bela ~'ärlden, som icke 
i slutet pA 90-talet vunnit anhängare i värt land. Nu 
gällde att blott att få den nya, jirskrartiga rörelsen 
organi~erad, så alt den kunde få ett bestående värde. 

Inom nästan alla idrottsgre nar gäller, att först upp
stAtt specialklubbar, men det är ett för det svenska 
idrottslifvet karaktäriskt drag, att si många föreningar 
med flera idrottsgrenar pi siU program stiftats. För
eningar som ursprungligen bildats för någon sommar
idrott, ha sedermera äfven börj;lt idka vinteridrott och 
tvärt om. A1!tefter medlemmarna så börjat intressera 
sig för ytterligare nlgon annan idrottsgren, ha de 
föredrag it att upptaga den pA sin fö renings program 
hellre iin att bilda en specialförening . De ursprungliga 
specialföreningarna ha så småningom i de flesta fall 
dödt ut, och deras verksamhet bar öfvertagit af de 
mångsysslande föreningarna. På så säll beräddes jord
månen för Svenska gymnastik. och idrollsFcireningarnas 
Riksförbund. 
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Första steget till bildandet af ett stort, alla närsläk· 
tade idrottsgrenar omfattande förbund togs 1902, då 
de gamla konkurrenterna Svenska gymnas!ik- och idrotts· 
rcirbundet oeh Svenska idrottsRirbundet pl förslag af 
Svenska idrottsförbundets dåvarande ordrcirande direktör 
J. S. Edström gemensamt anordnade svenska mäster. 
skapstäningar i allmän idrott ocn fotboll i Jönköping. 
Vid detta tillfälle sammanträdde en del för idrottens 
organisatio n intresserade män från Stockholm, Göte· 
borg och Jö'nköping och beslöto tillsätta en kommitte 
för utarbetande af stadgar för ett blifvande stort idrotts· 
förbund. Kommitterade bestodo af direktör J. S. Ed· 
ström och baradsböfding Ivar Berger från Göteborg 
samt kapten C. G. Drake och herr C. Nordenvall frln 
Stockholm. Under vintern 1902-1903 utarbetade 
denna kommitte vid samm antraden i Stockholm och 
Göteborg de nya stadgarna och upptog därvid tanken 
att Riksfåz bundets arbete skulle omfatta all idrott, som 
utöfvas utan dyrbara redskap, d. v. s. all idrott utom 
segling, skytte och hästsport. Många ställde sig i början 
tveksamma, men de flesta lifvades snart af det stora 
syftet, och sedan man en glng på allvar beslutat sig 
rör saken, blefvo snart de nesta af idrottens rörkämpar 
i landet kraftigt verksamma för realiserande däraf, 
och man började på alla hAll arbeta för att de redan 
befintliga förbunden skulle uppgå i det nya rorbundet. 
Pingstdagen 1903 stiftades ,Svenska gymnastik· och 
idrottsföreningarnas Riksrårbund" hvarvid det af ofvan· 
nämnda kommitte utarbetade stadgerorslaget antogs 
preliminärt samt blef den grund, pl hvilken sedan 
Riksförbundets stadgar byggts. 

Förtjänsten af Hiksförbundets förverkligande tillkommer 
dessa nämnda personer, men i främsta rummet dock 
d;r~ktör F:clström , som med en aldrig slappnande energi 
och praktisk blick arbetade för tankens förverkligande, 
samt häradshöfding Berger, som nedlade elt gediget 
arbete pA upprättandet af stadgeförslaget. 

öe ledande mannen inom de tre dl existerande 
förbunden Svenska gymnastik- och idrottsförbundet, 
Svenska idrottsförbundet samt Svenska velociped för
bundet, voro sl1unda vunna för saken, men ännu 
lterstod att vinna dels de mlnga idrottsFcireningarna, 

af hvilka visserligen de främste men endock blott ett 
fåtal voro anslutna till de två organisationerna. Dess
utom fordrades anslutning från de ärriga idrottsgre. 
narnas roreningar, som ställda sig mycket tvekande 
till förslaget. J detta läge bier IdrottsFcireningen Kam
raterna med sina mer än 30 underlydande kretso.r den 
afgörande parten. Denna alla möjliga idrottsgrenar 
utöfvo.nde organisation var fullt fristående, och frAn 
det ögonbliCk den anslöt sig till Riksförbundet kunde 
dettas framtid anses säkerställd. Det skedde snart 
nog, och diirerter fö ljde de andra fristJende röreningarna 
raskt. För den enande tanken förverkligande var 
Kamraternas mlnglrige ordförande, kassör Tore Thisell, 
mycket verksam inom sin organisation. 

När Riksförbundet blef stiftadt var det därför helt 
naturligt, all dessa för dess bildande så verkso.mma 
personerna skulle bli sa tta på de främsta förtroenp08-
terna. För beklii.dande af ordförandeposten vände 
man sig till den för all idrott så varmt intresserade, 
dåvarande arfprinsen, nuvarnnde kronprins Gustaf 
Adolf. Till vice ordförande i rorbundel utsägs öfverste 
Balck, och till vice ordförande i förvaltningsutskotte t, 
särskildt under genombrottstiderna den mest kräfvande 
posten, direktör Edström. Riksrorbundets rårste sekre
terare bier herr ThiselI och den förste ordföranden i 
stadgeutskottet häradshöfding Berger. 

RiksFårbundets organisation lades Irån början pli. 
demok ratisk bas. Principen var all hvarje förening 
skulle fl inflytande på angelägenheterna i proportion 
efter dess egen styrka. 

Grundlinjerna för organisationsformen är, all Riks· 
rcirbundets angelägenheter handhafvas af riksforbunds
mötet, öfverstyrelsen, förvaltningsutsko ttet, sektions- och 
distriktförbundsstyrelserna. Därtlll kommer litaug\:ut· 
skottet, som har alt afgifva yttranden om stadgefrågor 
och dylikt . 

Under Riksförbundet sortera ej mindre än t 5 
olika sektioner för idrott, och 20 distriktförbund . 

Skyttar och Jägare! 
~'-D-E-T-M-Ä-~-K-S-N-O-G-I-P-R-O-T-O-K-O-L-L-E-T-'\ 

om Ni använder Gytlorps mauserkrul. Dess jämn
hel, dess väl afvägda styrka i förcning med okäns
lighet fOr fukt och temperaturväxlingar måste åter
verka på Edra serier. 

DET MÄR:K.S NOG I GEVÄR,ET 

fortare, o m Ni använder andra krutsorler än Oyt
torps hvars ringa urbränning gör, att geväret ej 
slites, så fort. 

2S % HÖGRE TR:ÄFFRESULTAT .. 
har en af världens största gevärsfabriker erhållit 
med Gyttorps rökfria bladkrut, som användes till
sammans med engelska specialhagel och prima 
förladdningar uti 

Gyttorps rökfria jaktammunition. 

Använder Ni svarIkrutsammunition, rekommcn
dera vi Gyttorps $Excelsion och . Anden . som 
marknadens bästa. 

Gyftorps mauserkrut o. jaklammtlnition erköl/jämte vdra ö/riga tiJlverkningarOuldmedalj' vid OrebrolllstiiJlningell ifjor. 

• • • GYTTORPS SPRÄNGÄMNES AKTIEBOLAG ••• 
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· . --------------------.------------------------------------- •• · .. Kung l. Hofjuuelerore • 

AMATORER B egd r priskurant! O Il 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 

de(S 
'J{. A Il Juvel. fl- Bula, 5i1fver, 

1 Jakobstorg. = 
Hysilfver, Regeringsg. 19-21 

ENGELSKA MAGASINET 
Drottninggatan 31 _ Lag ~~~~ Klicheer 

••••••••• frAn 
Riksieielon 

4400 
Allm. lelel. 
20 & 120 

SfoGkholms KemigrafiskaHnsfalt 
Allm . 8775 

STOCKHOM 

••••••••• Riks. 877,5, 5 Oxtorgsgatan 5 

Mauserammunition 
af vån erkänd r 
gående ordres. 

goda och omtyckta fab rik at rekommenderas. Största omsorg åt in-

SNABB EX PEDITIDN .. 

BILLI GA PRISER " " .. 

DO 
DO 
DO 
DO 

GOD VARA " " " " " 
ALLTID NYLADDNING 

Leverans franko köparens nlirmule station vid parti om minst 1000 st. Hylsor för omladd
ning torde ins.lndas till Dösjö bro slation och bWlJ. vi frakten, om sändningen omfattar 
minst 1000 st. Kas.sttadc hyl$Ol" ersittas, om 53 Önsk.as, med nya och godlgöres för de odugliga. 

Vl r ammunition med S:kllll anbefalla vi och s.lnkildt $Idan, laddad med progr essivt 
krut af vArt eget fabrika t. 

Allt vlrt krut Ir nitroc:ellulosakrut, hviJk~t vi icke vilja ullder!lta al! plptka. 
Årven vilja vi HUrida Eder, att vid jakt uteslutande Invanda 

NORMAL-PATR.ONER. 
Dessa iro af ypper5ta bcsJ,:afrenhet och. har I·lr om~ttnini' pi ett par Ir mer In fördubb

lats - ett lalande bevis för, .tt vAra pa troner sil i frlmsla ledet. 
Landskrona i februari 19 12. 

AKTIEBOLAGET SVENSKA KRUTFAKTORIERNA. 
Rikstelefon 91 . :1 Teleg r .. a dressl NORMAL. 

Erik Ohlssons T räuaru R. -H. 
TRÄVARU- VED- och KOL
AFFÄR, ÄNOSÄO o. HYFLERI 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 
RIks Tel. 1163, 1,1203, Allm. Td . 8436, 59~ 
SÅGVERK _ ____ __ 

~ 

F/emlngg. 4, Stockholm. Norrfe/ge ÅngsAg,Norr. 
f6.lg e, Jungfrusunds Ängsligs Akt/ebo!;l/{, E ker6 

.Bogseringar o. Varutransporter. 
R Ik a ~71~ Fll1m .1 5 8 10 

• • 
• •• 

Sl00:kholm 191i. Trydrtriaktit bo11ll:t l SVtl 

- . -_ .... ~ - ------ '--- ,. .... . . .... -- -' - -


