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H. K. H. KRONPR INSEN. 
Hmusltda",öf~r.- Ot!lItralmajortn V. O. BakA och Chqnddtörtn 

HlJITl/d StI"/n/tlll. 

Ut/4mb" ko"t!$fHIndnandt lalamDr: Kapunen Fritr Ha/lstn, KÖfN'" 
homn. 

STYRELSE: Or'IHörandc, Ofvel'Slt G. Enblr)m. v. ordf. Tjänsteman 
SI't!1/ Svt'n$on ; sekreterare, Horränsnot. Hj. Wtmr" kassaförval lare, 
Direklör Of/o Frima,,; inlendenI, Inspeklör E. n. Hagslrom ; skjul' 
chef, v. ordf.; idrouschef, Konlorist Hartlld tDruMrg: klubb' 
mästare, Generalagent H. Hlldtbrond,. styrelseledamal, Musik
di reklor tillit Hr.ssltF; supple.nler, SyssLoman ;t. Mrf", !lIgc::uiOr 
a . ;t/,rtnbtrg, Bankkassör FollIt: Fal!"", Lagercher T. Mothandtr, 
Musikdirektör Adrian DaM. 

Vårt första nummer 
for dr 1916 ulsändes till Jöljd aj Jlere sammanstötande 
orsaker först nu. och är, som synes, betydligt omftIngs
rikare an vanligl, hvilket ar en foljd of bl. o., aff 
I'dra vederbörandes årsberättelser m. m. ansetts bota 
här ill extef/so dtergijvas. 

Drfta åter är en följd af alf styrelsen beslutat i dr 
icke utgiJva någon årsbok, lIe1s1 som föreningetl Sil 

nyligen som under sisl/idne oklober månad hafl slora 
kostnader för sin jubilellmsfeslskrift och med den
samma folJOIlde drsbok. 

Medlemsbladet skall annars i år utkomma som i 
fiar med sex nummer, fastän delfa måst blijva ett 
dubbelnummer, och då vi dterupptaga arbetet. sku det 

SKjUTKOMM ITTf:N: Ordf., Tjänsteman S~·tn S" tnson : v. ordr., 
Bankkassör Fol., Fagr,l1,. sekreterare, Bankkassör E. Rtu/u· 
diöId,' ledamoter, Musikdirektör Emil Hr.ss1tri Med. stud. j. F. 
Laguptn. 

IDROTT$KOMMITTf:N : Ordf., Komorisl Harr/fd Fonsbug: 
v. ordf., Lagerchef T. Molhaf/du: sekreterare, Herr Q. 8ug

IlIndi ledamöter, Herr DIlslaf Erl.sson, Herr Dannar LII"d· 

'ug. 
KLUBBKOMMITTf:N: Ordf., Generalagent tI. Hl7dtbrond; 

v. ordr., Musikdirektör Adrian Dahl. 

Föreningens postadress: Slot.holm K. 

som vanligt - men m~d skal Idngt starltar~ an I'on
ligl - med ~n maning till Eder alla at! iclle för
trollas i arbetel. • Tiden. ar nll far oss så ond SOIft 
den Ilästan kon bliJva. Man I'et ~j ens Ilvilka ödes
digra salter morgondagen redan kan börn i sill sköte. 

Vi S. A. F.we haJva också en sarskild anledning 
att , ligga j.. Den stora ekonomiska hjälp, som vi 
genom den slora Cirkusbasaren den 22- 23 sistlidne 
februari erhållit, fötplilttar oss också all I'ara nitiskt 
verksamma, alla vi som kunna. R.edan hofva skjut
öfningarna far året tagit sin början. Må inga små
saker någonsin fd hindra skyttarna att samlas till 
ö/ningar, som /IlI mera an ndgonsin öro välhetänktu, 
och md vi ocksd ihågkomma nyttan af att genom lllir
dande idrotlsöfningar Wna oss lill all blifvo sptin
stiga och motstdndsltrnfliga l man. 

3uve~ guld, 3( cf1Inderson ,f)(ps;tfver~ 
8iijVer. 

8Zegeringsg. 19-21 
3alio6storg 1 tJ(ungl 3{o/juvelerare - fJJegär pris/iurall! 
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Meddelanden Irån StyrelKe~ 
••• • •••••••• • ••••••••••• 

Nya m edlemmar. 

Aktiva: 

Nyströ m, Carl-Axel, med. stud ., Täcka udden , Djur

gården. 

lennmalm, Carl Ruben Gustaf, grosshandlare, Hol 

ländaregatan 20. 

Ljungberg, Hjalmar, köpman, lierserud, lidingön. 

Ekeblad, Gunnar Mau r. Gus!. O:n, kontorssk rifvare, 

G refturegatan 69. 

lindqvist, Osvald M., direktör, Sveavägen lOD. 

Helleberg, Hjalma r, revisor, Hornsgatan 84. 

Heden, Oscar Albert, tjänsteman, Norrmalmstorg 16. 

Aronsson, Sven Gustaf, advokat, Fredsgatan 10. 

Lindgren, Paul A., fab rikör, Birjer Jarlsgatan 13. 

Ahlin, Robert Alexander, notarie, Drottningholmsv. 8. 

Beckeman , Erik Senno, köpman, D roitnin ggalan IS. 

Ringsiröm, Rober! Gustaf, ingeniör, Vanadisvägen 23. 

lind qvist, Nils C hristian , e. o. hofrällsnotarie, lin-

negalan 41. 

Lundgren , Erik Axel, tjänsteman, Tulegatan 21. 

Waldener, Erik, ingeniör, Drotlningholmsvägen 8. 

Meurling, Agnar Bernhard, direktör, Rosenbad 2. 

Comstedt, 0110, köpman, Karlavägen 44. 

Magnusson, Carl Gustaf Adolf, agent, Götgalan 3S. 

Löhr, Axel Hugo, direktör, Artitlerigata n 6. 

lundberg, Nils Oscar, direktör, Kommendörsga. 

tan 3S. 

Olsson, Mårten, byggmästare, Åre. 

Passiva: 

Ödmann , Arvid Th. , e. o. hofrättsnotaric, Su rbrunns~ 

gatan SO. 

Redelius, Gustaf Wilhelm Emanuel, registrator, Präst

gårdsgatan 17. 

Brunnberg, Gustaf, e. o. hofrällsnotarie, Malmtorgs.-. 

gatan 3. 

flJel'äffelse 
ö/ver 8toclifjolms .fllmalör 3öre1lillgs verli

sam6et under år 1915. 

Stockholms Amatör Förenings styrelse får härmed 
afgifva följande redogörelse för föreningens verksam
het under år 1915, dess 25:le verksamhetsår. 

3öreningens medlemsantal 
utgjorde vid utgången af år 19 14 542 och den 31 
december 1915 549 och har så lunda under årel ökats 
med 7 medlemmar. Under del gångna verksamhets. 
året ha nämligen i föreningens rulla införts 115 nya 
medlemmar, medan 108 st. afgålt ur föreni ngen, dära., 
102 på grund af bestämmelsen i § 9 mom. 1 och 6 
enligt § 8 i stadgarna. 

Af föreningens 325 aktiva medlemmar hade den 
31 december 1915 15 ännu ej uppnått värn plikts
åldern, 241 voro inskrifna såsom värn pliktiga eller 
militärer i tjänst samt 69 öfver värnpliktsåldern eller 
frln värnplikt befriade. 

De aktiva medlemmarnas fördelning på de o lika 
skjutklasserna var följande: rekrylklassen 24, t:a klas. 
sen 60. 2:a klassen 58 och 3:e klassen 183. Af 
dessa 325 skyltar hafva i årets skjutöfningar deltagit 
227, af hvilka 18S uppfyllt villkoren för erhållande 
af anslag hin stat och kommun. 

Sfprelsen oco dess verksamoet. 
Styrelsens sammansättning under det gångna året 

har varit följande: ordförande öfversten m. m. Q. En· 
blom, vice ordförande tjänstemannen S. Svenson, sekre
leran: hofrättsnolarien Hj. Werner, kassaförvaltare köp
mannen Hj. Olsson, intendent inspektören E. Hag
ström, skjutchef förutnämnde herr Svenson, idrotts· 
chef kontoris ten H. Forssberg, klubbmästare general
agenten H. Hildebrand och styrelseledamot ulan sär
skild funktion musikdirektören E. Hessler. 

Suppleanter hafva varit sysslomannen A. Mi ld, inge
niören Q . Ahrenberg, bankkassören F. Fagrell, vice 
skjutchef, lagerchefen T. Mothander, vice idrotlschef 
och musikdirektören Adrian Dahl, vice klubbmästare. 

Föreningens revisorer hafva varit advokaten 1. Wall
berg och direktören E. Salmson. 

Föreningens representanter i Stockholms skyUeför
bund haFva varit desamma som under år 1914, näm
ligen herrar S. Svenson, f. Fagrell, E. Hessler, J. f. 
Lagergren, O. friman och A. Mild med herrar H. 
Friman, E. Boslröm och G. Ahrenberg såsom supp
leanter. 

Medlemmar i de olika kommitteerna hafva varit: 
l skju.tkommittin: herrar E. Reuterskiöld, E. Hess· 

ler och J. F. Lagergren. 
J idroftskommitfin: herrar O. A. Berglund, K. Sven

son och G. Eriksson. 
Styrelsen har under året haft 11 sammanträden. 
Föreningens Medlemsblad har i öfverensstämme\se 

med förra årsmötets beslut under år 1915 utkommit 
i 6 olika nummer, fortfarande under herr Svensons 
omsorgsfu lla redaktion. Samma kraftiga hand har ock 
ombesörjt annonsanskaffningen för publikationen och 
inhöstandet af annonsafgifter. 
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Att Medlemsbladet bland föreningens medlemmar 
alltjämt omfattas med varmaste intr~sse, vet en hvar, 
som något står i kontakt med föreningslif vet. Den 
ekonomiska sidan af saken har visserligen aldrig varit 
och kan måhända aldrig blifva lysande, men något 
får dock offras för dess vackra ändamål: all vara den 
förmed lande faktorn, det lämpliga språkröret för de 
kamrater inom vår sammanslutning, hvilka med in
tresse .önska följ.a allt vare sig inom idrott eller skyUe, 
som hlIdrager sIg inom föreningens ram . 

Att styrelsen därför beslutat yrka p3. Medlemsbla
dets fortsatta utgifvande på säll som skett under näst 
fö regående år och under samma omsorgsfulla redak
tion, torde ej närmare behöfva motiveras. 

före ningens årsbok utkom under 19 15 till 25-års
jubileumsfesten och hade därför på samma gång som 
den ägde en årsboks sedvanliga innehåll erhållit ka
raktären af en festskrift med synnerligen ti ll talande 
såväl innehåll som utstyrsel, en för S. A. F. och icke 
minst fö r redaktören notarien Svenson i sanning hed
rande publikation . Af innehållet må här särskildt 
nämnas, föru tom en utförlig historik öfver föreningens 
tillvaro, af föreningens i densamma ännu kvarstående 
s.liftare samt några andra bland dess äldre medlemmar, 
tillhopa 13 st., lämnade lillerära , synnerligen beak~ 
tansvä rda bidrag i form af uttalanden rörande S. A. f:s 
program och det sätt, hvarpå föreningen hittills Iyc· 
kals realisera detsamma m. m. 

* 
, 

• 
fö reningens årshögtid fi rades den 27 februari å 

Grand Hotell, hvarvid de under år 1914 fÖfvärfvade 
pris och utmärkelsetecke n utdelades samt elt sedvan
ligt samkväm, vid samma goda stämning, som till 
förne, vidtog. 

föreningens vårutfärd gick af stapeln den 30 ' maj. 
Färden ställdes äfven denna gång med ängaren Saga 
till Nyvarp. Täflingar förekommo i idrott och en· 
sk ild fältskjutning, hvarjämte ~n del extraskjutningar, 
däraf en för damer, anordnats. Kort sammanfattning: 
många pristagare (äfvcn damer), liflig dans å Sagas 
akterdäck under hemfärden, strålande humör och dåligt 
väder. 

/Jafvor oc6 pris. 
Om vår förening linder de år, som gåll, af goda 

gynnare vari t likligen ihågkommen med gåfvor, i 
for m af penningar eller värdeföremål , så har delta i 
ännu högre grad varit fallet under det närmast gångna 
årel. S.5. har skänkts af ciselören J. A. färngren ett 
vackert vandringspris för skylte, bestående af en ståtlig 
silfverpokal j af föreningens ännu i densamma kvar~ 
stående stiftare herrar Per, Helmer och Hugo Lang
borg samt Sixtlls Sjöberg en större silfvercup på sockel, 
som en ligt gifvarnes önskan skall utgå såsom vand· 
ringspris vid blandad idrotts- och skylteläfling ; af 
grosshandlaren Sten Stendahl ett mausergevär med 
bajonell ; af Engelska Magasin~t, Axel H. Krogh, l plaid; 
af fabrikö ren SixtLls Sjöberg, af ,intresserad mcdlem ~ , 
af S. A. F:s fältskyltegrupp, af herr Harald Forssberg 
och af grosshandlaren C. Samson silfverbägare samt 
af körsnären P. Thöldte presen tkort. Vidare har 
föreningen genom subskriblioll satts i tillfälle alt för
värfva ell af herr fårngren utfört konstverk, en större, 

rund sköld i drifven messing, representerande ett 
värde af 3S0 kronor. Subsk ribenterna voro ingeniören 
Gust. Ericsson, änkefru A. Reinhold, herr C. W. Bur
mester, fru C. Becker, ingenjören C. W. Andren och 
sist men icke minst ,Okänd» med det största bidraget, 
130 kronor. Regler för detta pris' utgående hafva 
ännu ej fastställts. 

Härtill komma följande gåfvor till jubileumstäf
lingarna: Genom fabrikören P. Drewes å tecknings_ 
lista diverse föremål til l ett sammanlagdt värde aF kro
nor S83: SO, hvaribland särskild t må omnämnas en 
statyett till ett värd e af 200 kronor, skänkt af fabri· 
kören C. Hultberg. Detta konstverk kommer att upp
ställas såsom vandringspris i stället För det under 
förra året utgångna bankir G. Kyhlbergers pris i fem· 
kamp. Vidare insamlade vice ordföranden å teck· 
ningslista kronor 350 i kontanter, som användes till 
täckande af omkostnader i samband med jobileet. 

Slutligen lämnades till nyssnäm nda täflingar gåfvor 
i form af silfverskålar eller silfverbägare af ingeniören 
E. Ruden, direktören O. Friman, målarmästaren J. A. 
Ekander, advokaten J. Wallberg, juvelerarne friberg 
och Åström samt ,Intresserade idrottsmän,. 

IJkonomi. 
Beträffande föreningens ekonomi är densa mma i 

stort sedt af enahanda beskaffenhet som vid tiden för 
årsmöte! 1915. Styrelsen få r i delta afseende vidare 
hänvisa till revisionsberättelsen och tillåter sig blot! 
ullala den förhoppning, alt den fest, ,Landstorm och 
Skylte" som föreningen tillsammans med ,Stock
holms landstormska.mraterJ inom den allra närmaste 
tiden kommer att afhålla, måtte för vår före ning blifva 
ett god! ekonomiskt handlag. 

8l1lgåellde ö/,zingar OCO lä/lingar 
hänvisas till respektive kommitteers särskilda berättelser. 

3öreningens 25-års ju6ileum. 
Såsom afslutning på årsberättelsen vill styrelsen 

med några ord beröra föreningens under 1915 in
träffade 25-års-jubileum. Denna för vår förening så 
betydelsefulla tilldragelse högtidlighölls, som nog en
hvar föreningsmedlem har sig bekant, på ett anslå~ 
ende och, vi vilja Iro det, på ett föreningen i allo 
värdigt sält. 

Söndag~n den 10 oktober afhöllos täflingar i all
man idrott, tisdagen den 12 och fredagen den IS i 
simning och påföljande sö ndag skylletäfJingar i sam· 
band med den ordinarie statsprisskjulningen . På afto
nen sistnämnda dag, den 17 oktober, ägde del hög
tidliga jubileumsfirandet rum å restaurant Rosenbad 
medelst en anslående, af hjärtligaste kamratlighet pi 
samma gång som värdig högtidlighet präglad fes!. 
Vid denna, som rönte storartad anslutning från före
ningens medlemmars sida, hade förening~n glädjen 
alt se såsom gäster sina båda hedersledamöter gene· 
ralmajoren V. G . Balck och chefsredaktören H. Soh l
man äfvensom åtskilliga andra af de män, som under 
de gångna 2S åren gagnat föreningen i dess vå[Jof~ 
liga verksamhet. Vid fes tens början utdelades de un
der nyssnämnda idrotts- och skytleläflingar eröfrade 
priser, hvi lka, såsom nämnts, tack vare såväl enskilda 
före ningsmedlemmars som IIlom föreningen stående 
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ptrsoners offc:rvillighd utgjorde en storartad samling, 
representerande ett dter vanliga idrolli- och skytte
rOrhAllanden synnerligen hOgt värde. 

De mAnga v.ckra ord, som under denna fest rik
tades till vir fö rening, utgöra i bokstaflig bemärkelse 
talande bevis för att S. A. f. under irens lopp vuxit 
sig stark - tidvis vi~rligen 51 att säga i sitt an
letes svett, men alltid dodc oförväget och m1lmed
vetet - och i sina strUvanden funnit vågen till minget 
fosferlJnrlskt hjlrta. 

framgång förpliktar. MA vi därför i endräkt och 
samförstånd med seg vilja och kraftig hand allt fram
gent arbeta på S. A. F;s fOrkofran i slräfvanden fOr 
dus vackra ideer. 

Stockholm i februari 1916. 

O/LS/aj Enblom. 

Hjalmar IfIlffler. 

3/ijutliommiftens i 8. 8l. 5. 
6eräfte/$e för 1915. 

tJfningar under årel 
VAra skarpskjutningsåfningar började söndagen den 

II april ute vid Kaknls och harva pägått iill och 
med no .... mAnads utgång under söndagarna samt un
der månaderna juli-aug. en hvardagseftermiddag i 
veckan. Som instruktör och ledare af öfningama har 
se~eanten B. Jonsson tjånstgjort. 

Ar 1914, som på grund af de säregna politiska 
förhållandena var ett slrdeles gynnsami år fOr fOre
ningens verksamhet med afseende på rekrytering och 
llns1ag5beråttiga skyttar, har icke fullt motsvarats af 1r 
1915. En liten nedgång fOrmärker man, men om man 
jåmfOr siffrorna fOr de tre senaste åren, bör man 
finna Irets resultat fullt tillfredsställande. 

1911 1914 1915 
Deltae:. re. I .k]llt6fnlngarn. 162 229 227 
Anld .nsl.~bc:rlUlgade IkyUar IS} 22D 185 

, . nolude. Ilrotoko1lf6rda skott 3'2150 48758 42ö66 

Under året hafva af slatens utmärkelsetecken fOr 
skalpskjutning fOrdrfvats: 23 st. årtalsdiplom, 10 st. 
skyttemärken i guld, 21 st. i silrver, 25 st. i brons. 
1 st. diplom fOr riksmedalj. Stockholms skyttefOr
bunds misterskapsmedalj för fältskjutning har erOfTats 
af i silfver: herrar H . friman, E. Hessler och f . 
fagrell, i brons: herr E. BostrÖm. 

'täjlingar. 
Under årt:t har fOreningen af ekonomiska skll sett 

sig föranlåten all inskrinka fältskjutningarna och har 
anordnat endast en, men i de af Stockholms skytteför
bund anordnade fältskjulningarna harva föreningens 
medlemmar lifligl deltagit uti. föreningen har dlr
vid stillt el! hederspris till förfogande alt tilldelas 
b1sta amatör vid h\'arje tinan. S11edes hafva herrar 
H. Priman , F. fagreii, J. f . Lagergren, I. Lejdström, 
E. Hessler, G . Ahrenberg och E. Reulerskiöld tillde
lats hvar sitt hederspris fö r året. 

Sin ställni ng gt:nt t:mot de öfriga skyttefört:ningarna 
inom förbundet har föreningen -ännu en gäng fullt 
hafdat och delta såväl i fältskytte som i skjutning mot 

skoltana. Bland förbundets alla i fältskjutning delta
gande föreningar intager S. A. f. platssiffran 5 och 
i täOingen om den s. k. Kaknäspokalen, om hvilken 
Itta föreningar tina, blef S. A. f. etta efter en vAx
lande och mycket spinnande tinan, närmast följd af 
Stockholms CentralskyltefOrening, som biet en poäng 
efter. 

Den sedvanliga vJrulflrden ägde rum den JO maj 
och var förlagd till Nyvarp p1 VermdOn . I filtskjut
ningen, hvilken samlade ganska många dt:llagare, bier 
herr O. Ahrenberg första man. 

I låflingt:n om den s. k. Göteborgspokalen, fOrsta 
söndagen i augusti, deltog föreningen med en fem
mannagrupp, bestående af herrar G. Ahrenberg, E. 
Reuterskiöld, E. Hessler, E. Hellslt:n och f. Fagrell , 
med ett resultat af 462 p., det hittills bästa rt:sullal 
för S. A. f . 

Vid skytlt:tJlflingarna i Kristiania den 7-8 aug., 
en t.Ulan mellan skyltar från de tre skandinaviska 
rikt:nas hufvudstäder, representerades S. A. f. af ht:rr 
O. Ahrenberg, som hemförde flera vackra priser. 

I RiksskyttetUlingen, som afhölls i Stockholm den 
6-9 september, deltog S. A. P. med tvenne grup
per i tlflan mellan fOreningar, men ingendera grup
pen lyckades placera sig. Detta f Jr helt och hållet 
tillskrifvi$ den orkanliknande bUslen, som omkull
kastade alla berlkningar och väntade förhoppningar. 
I den individuella tUlan deltogo ett 25·tal amatörer, 
och dir lyckades de bättre göra sig gällande. 

Statsprisskjutningen gick af stapeln den J 7 Okl., 
och med denna tåflan Iro vissa minnt:n förknippadt:, 
alldenstund föreningens 2S-åriga tillvaro då skulle slr
skildt högtidlighållas. Deltagandet i taflingt:n var 
mycket lifligt, och resultaten blervo delvis särdeles 
goda. Segrart: i masterskapstäflingen blef ht:rr f . 
fagrell med 186 p., nlrmast följd af herr f. Erics
son med 185 p., och förste man i tredje klasst:ns huf
vudskjutning blef herr V. Oellner med 96 p. 

Tltflingt:n om Stockholmspokalen är kanske den 
tiflan, som undt:r året rångat det största intresset. Stri
dt:n stod mellan herrar E. Hellsten och E. Hessler, 
och då den föne hemgick med segern - 2 p. örver
vikt _ eröfrade han den ståtliga pokalen för alltid. 

Utom ofvan nämnda läflingar hafva smärre insals
skjutningar hållits samt 5 jetonskjutningar, hvaT\'id 
eröfrats 17 silfver- och 34 bronsjetoner. 

Skjutkommitten, som under årel haft 5 samman
Iriden, har hafl följande sammansättning: Tjänsteman 
Sven Svenson, skjutchef, Bankkassör f. Fagrell, v. skjut
chef, Musikdirektör E. Hessler, Med. stud. J. f . Lager
gren och BankkassOrt:n E. Reuft:rskiöJd, sekrt:lerare. 

3öreningens vandrings- ocg seriepn's 
5afoa under 1915 eröfra!s: 

()Qmutr41 pris. Jllllictrr~6rtt. 
T. MOlhlndtr, 979 poine. Q. F. Richter, 2~S poine. 

KtlflITlltprlld. Vllndrinzshomtt 1908. 
C. Samson, 875 ~Me. T. Mothande.r. 

Vandrlllp .. lJldtn. F4.Us"yftt'prlsd. 
T. Mothandtr, 82 lriHar. f. Hessler. 

I'Jrul/lJrrJspdaltn. FllbriJtor P. DIYMlt':$ pris. 
a. Ahrenl1cre. f. Fazrelt. 6 poäne;. 

I'llndrlnpprlul Hmrllc Sjöbrrrs Minn,. 
a. Ahlenbere;. 

~ 
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Suimrt'daJj j brons. G. W. Andrbl5H po5nlr. a. Oltlll3f SSO 
polni, N. fOTsblad S29 polne:, H. POISlbc:1lil SH polOR. J. Am· 
iren 520 polni, N. Hedbere; 545 po.inK. B. K6hltr S5S polng. 
C . . \Ioqyisl SI8 poane:. K. A. PcIlCIS$OO 546 polna. a. S.hlin 
51S poIne:. 

Strltmtdlllj j JiI/ttr. H. lundbtre; MO poInR'. T. Motbander 
657 polOR'. C . SatnWn 610 pol0i. 

A·/J4prr. O. Dabllöf 42'? polna. J. FltMe;rm U'2 poI0l:, B. 
K6h1tr "Il poini. K. A. !'dlcruon "29 pollIR. a. Sahlio -1'21 
palne. C. Sam5l'm "10 poil!i. 

B·B6g11Ft'. E. Hes:sIer 4H poloR' , J. P.l..aR'cr2Ieo 460 prhe;, 
T. MOIhaoder Ho5 pollin2. 

C·B"prt. T. Molhaode.r H5 pollle;. 

Stockholm I januui 1916. 

S ven Svenson 
Skjuh:hcf 

E. R.~lJlerskl(jld 
Sckrc!erue 

8lrs6erättelse 
frdll Stockoolms Zilmalör 3örellillgs 

3drolfskommilli 1915. 

tdrottskommiUen har under Irel haft följande sam
man~ttning: idrollschef herr Harald forss~rg, viet: 
idroltschef hen Tore Mothander, sekreterare herr 
Gustaf Adolf Berglund, tåflingssekreterare herrar Qustaf 
Eri\cson och Karl S\'ensson. 

Kommitten har under !ret afhlllit 7 Sllmmantrtden. 
föreningens \åningar för Aret logo sin början den 

7 mars, med tanan i curling å Stadions skridskobana. 
Set:rare blef nu som (öregåendt: år ht:rr Q. MAnsson 
med eU resultat af 22 poäng, nårmast följd af fabri
kör e laes Hu1tberg med 18 polng. 

Söndagen den 25 april afhölls en terrlnglöpn mg 
c:a 4,000 meter med utstakad bana. Denna 13l1ing 
vanns öfverlägset af herr Emrik Larsson. 

Vid föreningens våru tfärd had e kOTllmitten anord
nat idrottsläflingar. Vinnart: i dessa blefvo: I längd
hopp herr Tore Mothander, diskuskastning herr E. 
Svedfeldt, löpning 400 meter E. Svt:dft:ldt. Som en 
nyhet för året hadt: anordnats en stafelllöpning å 150 
mett:r, för dam och herre. Srgrare i denna blefvo 
fröken L Hessler och I-Iarald Forssbtrg. 

Serietåflingarna i all mAn idrott togo sin bOrjan den 
J juni å Ostermalms idrottsplats och ,)5gingo Id 
ginger i veckan. Dessa ha omfattat en scratchserie. 
handicaptåflingar och tåflan om de s. k. specialislprise.n. 

Som ~rare i scratchserien för Arel utgick herr 
Einar SvedfeJdt med el! resultat af 20 polng. nlrmasl 
följd af herr Karl Tåc.kslröm och I-Iarald forssberg 
med respeklifve 26 och 42 polng. 

Spedalislprisen i allmän idrott eröfrades af följande : 
Hopplåflingarna af herr Karl Hckströnt med 5 po3ng, 
nårmast följd af herr H . Vretman med 6 polng. 
Kaslläningama af J Paulus Palm med 7 polng; andra 
och tredje man blefvo E. Svedfeldt och K. Täckström 
med samma poäng. I löpningarna ftck herr l-larald 
Wretlllan 4 poång; andra och tredje mAn blefvo hrr 
O. Valentin och E. Svedfeldt. 

Söndagen dt:n 22 augusti afhölls !lHlan om röre
ningens mästerskap i fri idrott jlmle l1H1ing 0111 _Id rotts· 

. . 

homeh å den för föreningen numera klassisk vordna 
tåflingsplalsen \'id Drottningholm. 

Visserligen var vädret denna glng allt annat In 
angenåmt, men trots della uppnåddes ganska goda 
resultat. 

Id rottsmästare och vinnare: för !ret af S. A. f :s 
Jdroltshorn blef herr Bror Elliotllled 64 polng, andre 
man Viking Cronholm mf'd 51 poån2; som Iredjt: 
och fjärde man placerade sig Harald Wrt:tman och 
Karl Tåckström med respektive 50 och 49 poäng. 

Segrare i de olika tåningsgrenarna blefvo: 

löpni~g 100 mncr: [lror Elliol 12 sck. 
löpning 400 mete.r: Bror Elliot S7,8 sele. 
1I0jdhopp: Allg. Brland ISO em. 
Ungdhopp: Kul nckström 5"8 cm. 
Spjutkntni02: Karl llckstr6m !'i92 1 meter. 
Dllkuskastnl~2: Vlktn2 Cronholm !'i8,08 meter. 
Kulstötnine; : O. Sahlln 11},6~ meter. 

Afven har under ilrt:1 afhållits laflingar i löpning 
200, 800 och 10,000 mett:r sa mt slående längd· och 
höjdhopp. 

KomOlillen har emouagit gåfvor af A.-B. WIklunds 
Velocipedfabrik, A ·B. Herzog & Söner, C. E. fntzes 
hofbokhandel och Bokhandlare R. fagerberg, all ut
delas SOIll hederspriser vid dt:ssa tlflingar. 

läUan om BankIr O. A Kyhlbergers stAtliga vand
ringspris gick af stapeln söndagtn den 29 aug. l 

stermatms idrottsplats. Till denna IIf1an hade in
funnil sig mAnga medlemmar för alt klimpa 0111 ddl.a 
vackra vandringspris. Segrare blef Uven i Ir ht:rr 
Aug. Bylund, som därmt:d eröfrade vandringspriset 
för alltid. Andre man blel herr O. Valenti n 

Till firande af föreningens 25-åriga lillvaro hadt: 
kommiuen anordnat Ilningar i fri idrolt och simning. 
Vid dessa laflingar haue eU ovallliwt :,IOIt aulat \IIed
It:mmar infunnit sig på Ostt:rmalms idrottsplats för 
alt kämpa om dessa pnser. 

Segrare i de olika grenarna blefvo: 
Diskuskaslning: K. Lindholm 56,40 mett:r, Spjut

kastni ng Karl Täc.kström 64,"1 meter, Löpning 100 
meter S. Rfidow 12,1 sek., Längdhopp O. Wik man 
584 cm. , Stafhopp Harald Wretman 250 cm., Löpning 
400 meter I-:arald Hörlin 56,1 sek. 

Till dessa täflingar hade kOt'l1nitlen fått emottaga 
trenne vackra ht:dersprist:r all uldelas till läflingarnt:s 
bäste män. Vinnare af dessa blefvo! 

Knut Lindholm: _Inlresserade medlemmars pris., 
en statyett. 

Harald Wreiman: Juvelerare Erik ÅslrölIIs heders
pris, en silfverpokal. 

Bror Elliol: Juvelerare A. friberg5 hederspris, en 
silfverpokal. 

Tisdagen och fredagen den 12 och J 5 oktober gingo 
simtäflingama af stapeln. De omfattade brOstsimning 
100 yards och lifräddning i förening med ilandföring 
af skenbart drunknad person. 

Som förste man i brOsIsImningen placerade si2 herr 
Bror Elliot, tätt följd af hrr E. Svedfeldl och I-Iarald 
forssberg. 

Äfven i lifräddmngstäflingen placerade sig herr Bror 
El1iot som försIe man med herr Harald Forssberg p~ 
andra plals. 

TIll dessa läflingar hade advokat J. Wallberg skAnkt 
tvl vackra poängpris, hVllka eröfrades af hrr Bror 
ElJiot och Harald Forssberg. 
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Ba nkir Nils Perssons pris har i år trÖrTats af herr 
Bror filial 

Af Fabrikör Claes Hultberg har föreni ngen fått 
emollaga elt slJtligt vandringspris i femkamp. 

Vid de af IEldres Idrzusforening i Kristiania an· 
ordnade internationella idrollStåflingarför ~ Old boys~ 
represen terades föreningen af herr A. f. Forsberg. 
Han fOrde dir som alltid fOreni ngens färger med stor 
framgång och lyckades placera sig som täflingamas 
nlst bäste man , trots den mycket svåra konku rrensen. 

Riksförbundets idrotlsmärke i gu ld har i Ar eröfrats 
af 8 medlemmar, nlmligen: hrr E, Bralt, Bror Elliol, 
Otto Friman, SUlle Lindahl, Il A. Ljungholm, Tore 
MOIhander och Ha rald Wretman, 

l siltver nf hrr Alrik Landgren och Olof Valentin. 
Dessl1tom ha f Oljande medlemmar fullgjort godkända 

prof för idrottsmärket, nämlige n : hrr Aug. Bylund, 
Harald l'IOrlin , Gu nnar Lundberg, Einar Svedfeld l, 
Einar ViUborg och Gu nnar Wikman. 

Den för i år nyinsliflade idrotlsmedaljen har erÖf· 
rats af herr Harald Forssberg. 

Den na medalj utdelas till den, som rårut er hållit 
Riksförbundets IdroUsmärke i guld och som under 
något följande: Ar aflAgg:er förnyade prof för detsamma. 
Första bet liten bronsmedalj, andra året silfvermeda lj, 
tredje bet förgylld silfvermedalj och fjärde lret förgylld 
silfvermedalj med löpare. Å h\'arje medalj Ingraveras 
• Idrottsprof år - - , . 

Vid föreningens tUlingar i allmä.n idrott ha under 
lTd utdelats I OS priser, bestående af föreningensmedaljer, 
hederspriser och silfverbägare. Dessutom har utdelats 
47 st. villkorsmedaljer för uppnAdda resultat i allmän 
idrott. Ar dessa voro 1 st. i siUver, 37 st. i brons 
och 9 junionnedaljer. 

Stockholm den 3 1 december 1915. 

tIaraId Forssbug. 
OrdfOr.ndc. 

DustaJ Adolf Berglllnd. 
Sekreterare. 

fRevisions6erätfelse. 
Undertecknade, af Stockholms Amatör fören ing ut

sedda all revidera 1915 Ars räkenskaper, få hårmed 
afllmna revisionsberil1else: 

Betriffande vinst· & förlust- samt balanskonli h!n-
visas hll kassaförvaltarens bifQ23,de beräUelse. -

Samtliga i n!mnda beriltelse upptagna siffror öfver· 
ensst5 mma med föreningens hufvud- och kas~böcker, 
hvilka af oss genomgAtts och befunnits vara i full 
~m~ . 

Samtliga utgiftsposter åro försedda med \'ederbörllga 
verifikationer. 

Det synes oss lämpligt, aH de olika konti mer spe· 
cificerades, s..~ att t. ex. Medlemsbladet fAr sitt konto, 
hvarigenom full klarhet vi nnes ölver årskostnad en för 
bladet. 

Föreningens dyrbara inllentarier, hvaröfller särskild 
inventariebok förts, borde redolli s:J.s i balanskontot, 
låt vara till ta nedsknlvet minimalt belopp. 

Rent principiellt tillåta vi oss påpeka lämpligheten 
af atl kassaförvalta ren väljes af anlingen Årsmötet eller 
Slyrelsen i sin hel hel. 

Då Föreningens räkenskaper och höcker äro i god 
ordning och Styrelsen nedlagt eU intresserat och fram
gAngsrikt arbete för Föreningens bästa, tillåta vi oss 
hemstIIIa om full och tacksam ansvarsfrihet för Sty
relsen och Kassaförvaltaren . 

Stockholm den Il februari 1916. 

Emil Salmson. johan IrInllbtrg. 

SIOCk§olms tilmalör 3örenings ekonomi 19 15. 

Vl nst- och Förlust-Konto. 

Dtbt t. 

St()(;kltohnl Sl.d. anlb!:" ...... .......... .. .. .. ... . Kr. 55:-
1913 lrl .l11munlllon...... ...... .. ...... ... ........... 592: 75 
19t~ • ........... . .......... .... .. .. .. . 880: -
Annonslordrlni'TS kontu ......... .. .... .... ... ...... . 218:!:>O 
Skutder Im dlv. personer ... . .... ...... .......... ....• 25: -
SkYlltafdelninarn. kon10 ..................... ... ... 2,2 11:!:>7 
Idrol1111fdclnlnaenl konto ....... .................. . .. 53 1: 14 
OmkOltn.d. konto ........ ..... ................•..... .. 1,5 .. 6: 43 
V1!utllTdenl konto ........ ........... . ..• ~ .. ~ .. ~ .. ~ •. ~. -:::--;~"~.~'~"~ 

Kr. 6,3!15: 89 

I(ndft . 

Saldo frin 19H .......................... • ........ Kr. l ·H: SO 
Mcdlemuf(ifter. kOClIo ........... .......... ........ • 3,;19: -
Dlvrue inkomsters konto " ......... •...... .. ......• .. ~-
B.I.n, konto ... ... ......•... ..•. .••....... ...... • 2.3!:>2: 09 

Kr. 6,355: 59 

D. lana-Konto. 

TilJpflgor. 

Dcposillonsbed, I Sthlm. Handet,blnk ............ Kr. 721: 46 
721; 46 

1,000:-
0:0 d:o .... ...... . 

J Iklle I Jtinkllplng-Vutc.n .......................... . 
Rlnl. l DqlOIltton.bcvJ. . ........................... . 
0;0 d:o .................. . 

Utdelning I Jllnkllplnj,t-Vutk.n ........ .. . .. . 
Annonlfordrlngu ...... ...... ........ . .................. . 
Knsabchlllnlng .... ....... ......... .......... . ... ..... . 
Vlnst- ()(;h Fllrtult-konlo ............ ..... . 

/(rtdit. 

36: 07 
3{l: 07 

120; -
540: -
337: b6 

2,352: 01) 

Kr. 5,86~: 81 

o.mtrnu Pri'fond .................. ... ...... ............ Kr. 721:46 
I(.mratprl,'oaden ...... ......... .. ....... ..... ... ... . 72t: 46 
Nil. PttlOnI Prlllond ...... ....... ..•..... .............. 1,000:-
Priltt cnl. Prlllonden ........ •... ......•........... 132: 1-1 
Skulder Im div. personer ..................... " .. ~." .. " .. ~. -,'-~3~.~2S~'~, 'O'" 

Kr. 5,864: 81 

På grund af den diskussion af 1914 års ~lans. 
rikning, som förekom vid senaste årsmötet, har l årets 
Balansrlikning ej upptagits föreningens liIIgodohaf
vande i anslag från stat och kommun, hvilka anslag 
jlimte drdet aJ ammunitionsbidraget motsv.ra bristen 

balansrlkningen. 

Stockholm den 7 februari 1915. 

Hj . Olsson. 
Kassaförvaltare i S. A. r . 

• 
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drsmöfeL 
l ördagen den 12 februari kl. 7,30 e. m. höll S. A. 

f . sitt ordinarie årsmöte för 1916 å Dramahska Tea· 
terns restaurani, festv:1.oingen. Omkri ng eU ,1O·tal 
föreningsmedlemmar hade hörsammat kallelsen. 

Omedelbart dter den utsatta tiden togo förhand
lingarna Sill början, och knappast hade vii en half· 
limme fö rflutit, fömn hela föredragningslistan, ehuru 
icke kortare denna g:1.ng än an nars, var genomg:1.ngen. 
Inga långvariga diskussioner, inga _dramatiska, episo· 
der, inga stridiga men inga r och hvassa ord utan -
ett möte i fride ns tecken. 

Främst på föredragningslistan stod upptaget slyrel
sens förslag alt föreningen skulle tilldela sin vice ord · 
förande och skjUlchef, delta . blads. energiske ut
gifvare m m., notarien Sven Svenson, såsom er· 
känsla för hans mångåriga, i sällsy nt hög grad upp· 
offrande och gagnrika verksamhet inom föreningen 
si n förtjänstmedalj i guld. Della blef ock möltts en
hälliga beslut. 

$edan därefter styrelsens och kommiUeernas års
beråttelser rÖTl~dragits sa mt programmen fö r 191 6 års 
verksamhd behandlais, därvid särskild! må nlmnas 
beslut om anordnande jämväl i år af den st! ndigt 
efterlängtade vålUtfärden, företogs till behandling ett 
styrelsens förslag om en ! ndring af stadgarna, af
seende all kassaförvaltaren hädanefler skulle v!ljas af 
föreninge n å årsmöte liksom styrelsens öfriga medlem· 
mar och icke: såsom hitintills utses af o rdföranden 
och intendenten. Della blef \'isserligen ej mötets 
beslut, men i sak detsamma: kassafOn'aharen skulle: 
för kommande lider väljas af styrelsen i IIemen, ej blolt 
af dess nyssnämnda funktionärer. 

Hårerter företogs stadgeenliga val. Samtliga de sty
relseledamöter, 1lV1 lka voro i tur atl argA, nämligen 
ordföranden Ö fversten m. m. O. Enblom, inte nden· 
ten herr E. Hagström, skjutchefen herr S. Svenson 
och ledamoten utaf särskild funktion herr E. t-Iessler 
återvaldes. Dessu tom återvaldes till vice idrotlschef 
herr T. Mothander, till dce skjlltchef herr F. FaS!:rell, ti ll 
vice klubbmästare herr A. Dahl sam t till supplea nter 
i styrelsen herrar A. Mild och G. Ahrenberg. 

Till föreningens representanter i Stockholms skylle
förbund utsAgos herrar S. Svenson, f. FagrelJ, E. 
Hessler, J. f . Lagergren, O . friman och A. Mild med 
herrar H. fri man, Hj. Werner och G. Ahrenberg si· 
som suppleanter. An representera S. A. F. i Idrotts
föreningarnas Riksförbund utsågs herr H. Forssberg 
och till dennes sl.ä11fÖreträdare herr T. Mothander. 

Revisorer blefvo herrar J. Wallberg och E. \Vig· 
strand med herrar G. I(assman och C. W. Andren 
såsom suppleanter. 

Vidare beslöts på förslag af styrelsen, all till enhvar 
medlem, som tillhört föreningen oafbrutel under 25 
lr, skulle hi.n och med della år å Arsmöte utdelas 
det 2S·årsmarke, som vid jubi leu mfesten den 17 ok· 
tober 1915 tilldelades de i föreningen ännu kvar· 
stående al dess stlhare. Utdelandet skulle dock i 
hvarje fall ske eher styrelsens pröfning. 

Till fö ljd af det sålu nda raUade beslutet skulle nu 
med det!.1 hedersmärke dekoreras kOllto,",che:fen O. 
Andersson och skådespelaren Axel 1'llll1mlln i Stock
holm samt köpmanne n C Victor i Östersund . 

Jämväl beslöt mötel, aU Medlemsbladet skulle un· 
der 1916 ulgifvas på enahanda slit och under sam
ma omsorgsfulla redaktion som under del föreg1e nde 
årel. 

Sedan till sist ordföranden erinrat om den förlust, 
som drabbat föreningen genom en af dess medlem· 
mars, fabriksföreståndaren Oscar Schörlings, frånfAlle 
samt åt hans minne ägnat några tacksam hetens ord, 
afslutades sammartriidet, och man öfvergick till utdel
ning af de under det g5ngna liret förvll rfvade pris 
och utmärkelsetecken. Att hår företaga en upp
räknmg af de olika priserna och dessas lyckliga er
öfrare blef\'e allt rör lidsödande. Va re nog sagd t, all 
herrar Ahrenberg och Mothander endast med tillhjälp 
af en rymligare bil kunde transportera hem sina vun na 
trofCer tIll respektive glashyllo r. 

Prisutdelningen fick en synnerligen högtidlig afslut
ning, då orcHöranden öfverlärnnade till vice ordlörall~ 
den förtjänstmedaljen i guld med • vid hängande. 
diplom, prydligt textadt sa mt underskrifvet af före
ningens beskyddare H. K. H. Kronprinsen , föreningens 
två hedersledamöter och styrelsens med ltmmar. 

Kom si den . g ladare _ delen af festen: först en 
enkel men - :1.tminstone i underlecknads mera an· 
språksl6sa smak - för1dHlig sexa, d!rpå en kopp 
kaffe och för dtn, som ~å önskade, d. v. 5. alfl, eU 
glas med något i. 

Talens rad inleddes af viet ordföranden, som -
sedan han enligt eget påstående nlgot si nlr himlat 
sig eher den stora öfverraskningen - i \'arma ord 
lackade fÖr den honom visade hedersbetygelsen, hVllka 
ord utmynnade i elt lefvt för S. A. F. 

Därpå talade i ett hOgsI!mdl anförande ordföra n
den för fosierlandei, och sa blcf ordet fritl. Först 
bragtes då ordföranden en v!lförtj!nt hyllning, s1 ock 
de vid tillfäl lel nä.rvara nde af föreningens stiftare. Att 
klubbmamma, som pA sin a axlar bar det dryga an
svaret rör aftonens förmånliga läggning, och alt vice 
klubbmamma, som aldrig sviker och sin vana Irogen 
svarade för den musikaliska und erhl l1ni ngen, ocks1 
lika välförljiint som hjärtlig t hyllades, faller af sig 
själf!. 

Tiden rann fort undan, som den brukar göra när· 
helst amatörerna hålla g ille. Man försatt både båtar 
och tåg, lterstod så bara bilen . Hvad klockan var, 
då undertecknads gick, minns jag ej, men fö re 12,30 
var del icke. 

- Hj. -. 

P. S. Gtnbergs tana finns ej mer i S. A. F:s 
ego. Den utloltades )·trlttigen och finnes till r lseende 
hemma hos P. Thöldte. 

D. S. 

Insändf. 

för den stAtliga, med inskription försedda pokal, 
som vid årsmötet den 12 februari öfverrJckles mig 
frAn id rollskamraler inom S. A. F. Ur jag hlrigenom 
frambära mitt hjiirlligaste tack! 

Harald Forssberg. 
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(rån 

Skjutkommitlen 

Skarpskjutnlngsöfnlngarna hafva nu 
tagit sin början och pigA A norra skjut
banan vid Kaknäs h varjesön- och helgdag 
kl. 9 f. 111.-3 e. m . samt under juni och 
juli mAnader lifven onsdag. kl. 5 - 8 e. m. 

FrI am munition, 50 mauserpatroner, 
tilldelas hvarje medlem, som Icke skjuter 
om statsprIs Inom annan förening än S . 
A . F., och tillhandahålles d skjutbanan 
genom FörenIngens instruktör, sergeant 
H . Lundgren. 

Äfven tillhandahåller föreningen ut
miirkta gevär dt skyttar som sakna egna 
sådana. 

• • • 
Qtmtnsam insalssAjulning för förbundets samtliga 

skytteföreningar anordnas söndagen den 7 maj. 
Skju tningen, som äger rum A färeningens banor, 

ud6T1~' i enlighet med best1mmelserna i lrels skjut_ 
program för tämng om statspris. 

Insats: Klass 111 Kr. 2: - , Klass II Kr. I: 50 och 
Klass I Kr. I: -. Förutom insatserna, som oafkor
tade utgA som pris, utdelas af Förbundets medel Kr. 
200:-. Prisfördelning klassvis (i tredje klassen sär
skiljas guld- och sitrvermiirkesskyuar). 

Protokollen, hvilkas riktighet skall besty rkas af 
tven ne af före ningens styrelse utsedda personer, skola 
vara ins.inda till förbu ndets expedition senast den 11 
maj . Blanketter till protokollen erhållas efter rek VI· 
sition frAn förbundet. 

• • • 
TiJI Jörtningens inslrult.lÖr eHer sergeanten B. Jons

son, som tagit arsked frAn sin mililänjånsf, har skjut
kommitten u tsett sergeanten vid Svea hfgarde H. 
Lundgren. 

81ocliool11ls 8liyllefor6u71ds .7älf
slijul1/l·ngar. 

.!Fä//skjutningen den 3() januari 1916. 
Söndagen den 30 jll;nuari ägde i trakten omkring 

\'Viggbyholm Stockholms skytteförbunds första flit· 
skjutning för året rum. I samband med densamma 
försiggick ocksA Hiflingen om mästerskapet i fält
Skjutning. 

Skjutningen var pA ett synnerligen förtjänstfullt sält 
anordnad af Fnnjunkare Ternbum. 

Skj utstationerna voro för äldre klassens skyUar fem 
och för milslerskapsklassen sju. Vid bvarje sta lioll 

lossades sex skott per man. Målen utgiordes af 
ryuarrigurer p1 cirka 500 m. afstlnd, l/~·fig. p5 om· 
kring 225 111. samt 1/,_, 1/., och l/l ,Hg. pi respek. 
tive 125, 260 och 360 m. 

De h'1 särskilda . mästerskapsmålen ~ voro I / t,fig. 
pi 270 m. och 1/,-fig. fl! 260 m. 

Fråu S. A. f. deltaga denna gllng sjutton skyttar. 
Bäste amatOr biet E. ReuterskiOld med 20 träffar. 

Hvad gruppskjulningen föreningarna emellan be· 
lrirfrr, 51 kom S. A. F. denna gång pi en plats, 
som Ir vAr fOrening absolut ovärdig. Oruppskyttar 
voro herrar O. Ahrenbc:rg, H. Friman, E. H(Ssler, 
T. Mothallder och E. Reuterskiö[d , som erhOllo res
pektive 14, [4, 17, 14 och 20 träffar. 

Resultatet af gru pptäflingen vid denna skjutning 
bier följande: 

1. Stockholms skarp.U. 
2. ~dermalms och Uljcholmens skrr. 
J. KUII&shohl1cn •• kytltglllc. 
~. Östcrm.lm. skf. 
S. Ufgmlcll 1111 hht sU. 
b. Stockholm. ecnlr.I,kf. 
7, K.I.rin. 5Itr. 
8. SI'" IngcpiOrkll"l ,kr. 
9. Ak.dcmisk. Idrott,f .• kf. 

10. Sve. L.fg.rdes npdcrorJ. skf. 
II . S. A. P. 
12. Svui~ konloristf. 5kkl. 
lJ. Skoluntdomcn. i Slockho]m skf. 
14. SIU .r1.-rCEtmtntes .kf. 
] S. PoIhlon5ln.-rq:cmentes skf. 

Å prislistan för de enskilda resultaten märkas nu
jande S. A. F:are. 

MIisInskIlJMItJIIUDI : 

2J:djc pris: E. tlmler 28 triff., bronsjdon. 
25:dc • O. Ahlcnbcrr 26 triff.. bron,jcton. 
J~ prl.l'g.n::. 

Aldr~ Idrusttl: 

9:de prl.: E. Reuler.klllld 20 Itlff. 
20de • J. P. I .. ger~ren ]8 
21:1. • C. W. Andr&. 18 • 

J~ prlSllgtre. 

S. A . ,.:., hrdl'f'Spru tllfjlJlI dlll/lll g4/1g E. RfUftrslllold flr 
20 frtJj!ar. 

fordrl"JfrJ('I/a flr !,rItskj·/(tnltdUljM 1'0/11 19 troffar. 

Jonas. 

,fTällsijublillgel1 den 5 mars . 

Stockholms Skyltefölbu nd hade denna dag anord
nat filtskjutning i trakten af Södertärns villastad för 
skyttar lir trtdje klassen. Skyttarna afreste kl. 9 .20 
r. m. Efter all hafva samlats pi en plats i närheten 
af stationen, hälsades de ntrvarande välkomna af för 
bundets vice ordrörande, Öf\'ersten JUhlin ·Dannfelt. 

Sedan ltdaren för skjulningen meddelai förutsJII· 
ningen för dagens skjutning, skreds till indelning af 
patruller, hvilka till ell antal af 25 utgingo med 7 
minuters mellanrum, 10 man i hvarje patrull. Målen 
voro ]ill antalet 5 och tämligen svåra, hvilket ock 
resultatet utvisade. 1 :sta mAlet l / t' ng. 400 m. tid l 
min., 2:dra I/ I·fig, gr~, 160 m. tid 30 sek., 3:dje 
heltig. i fromställning, 440 m. tid 1'/1 min., 4:de 
l/a-fig. upp- och neddykande 6 gånger, 5 sek. hvarje 
gang med 5 sek. mellanrum, 5:te 1/3-fig. 300 m. 
tid l mill. På grund af alt flera af målen voro pla· 
cerade så, Il tt man fick skjuta Ofver sjö, blef afstånds-

, 
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bedOmningtn myck(1 svår, hvilktt visade sig i alt re· 
sultaten pi d~sa bldvo under medeimAtian. Åfvcn 
en extra lånan var anordnad ; (; skott mot I Q-ringad 
'!.,fig. 250 m. tid I min. 

• 
. S A. F. representerades I denna skjutning af föl
Jande grupp: G . Ahrenberg, F. fagrell, E. Hellsten, 
E. Hessler och J. F. Lagergren, hvilka uppn1dde 17, 
15, 15, 19 och 14 poäng resp. 

S. A . F:s hedtlSpris trojradts j dmna skjulning 
al E. Hessltr för Jl) poäng. 

Fordri ngarna för fältsk yUemeda ljen voro 18 tr.mar. 
S. A. F:s grupp ryckte vid den na skjutning upp 

p~ 5: te plats efter alt vid fö rra ha varit nere i II :Ie. 
Aran häraf tillkom, enligt egen utsago, i främsta rum
met de gamla fäHskytteveteranerna F. Fagrelioch J. 
F. Lagerwe.n. som kallats alf inträda i gruppen och 
äfven välvllhgt antagit nämnda kallelse. 

Ordningsföljden mellan de olika föreningarnas grup
per blef följande: 

I. Kungsholms skyl1c&:iIIc ............. ................ 104 trUr., 
2. Stockholms Sltarpsif. ......... .. ...... ............... 97 • 
3. S6dcrm.hIlS «b Lllfebolmens lid. .............. 'IJ 
4. K.tarina skf. ............... .. ........................ 90 
~. S. A. F .................... .......................... 110 
6. ~2.rdcts till hist skf. ...... ......... .... .... 75 
7. ~Ierm.llms skf ............. ............... , ........... 7S 
l. PositiOlJurlillerirq:let5 lkf. . .. ........... 70 
9. S'U Uf&:o uoderolf. skf. ..... ..._... 69 

10. S~ 11I&:.·kirs ~.. .. ... 64 
Il. Skolun&:domms skf. ...... 63 
12. Stockholms Cc:olralill. . . .. 6l 
I l . Sveri&:ts kootorislförenin&:I skkl. ~l 
H. SVt;l Arl.·reg;lds skf. " . ... .. ~2 
I~. Akad. IdrolBlörtn. seil. f. s1.ylle 

A listan för de enskilda resullaten märktes följande 
S . A. F:are. 

Afäsl~'dopslr(our/l 
14:dt pris E. tlcs .ler ....... . 
18 prillagarc. 

24:de pris HJ. \Verner 
43 pr iSlagare. 

~itdn .'USItIl. 
] 7 Irmar 

.e a Tids/orms må"llllellS få'//s ijutn ing. 
Den 12 lIlars hade Stockholms SkylteFörbund an· 

ord nat fältskjutn ing vid ÅkeshoF För de medlemmar 
aF fö rbundet, som äro i landslormdldern tller till 
landslormsbefäl utsedda. 

Skyttarna samlad(S kl. 9 r. m. vid kafe Hvihn, 
beläget 2 km. väster om Tranebergsbro, pi \'Jgen 
!iII Drottningholm. Skyttarna mottogos af ledaren 
Fanjunkare .Ternbom, som verkställde indelning i 
patruller, hVllka, 10 mall starka, utgingo mtd 7 min. 
mellanrum. MAlen vora fyra: l/. _flg. 225 m. tid l 
~lIin, he1f~g. i sidled 375 m. tid 11/4 min., I, t-fig. 
I anllggmngsställning 32') m. tid I min . och sJut
ligen 1/ ,·fig. 160 m. tid I min. 

De ol ika föreningarna ägde rättighet alt med 
grupper om lio man, hvarvid de tio bAsla skyltarnas 
resultat sammanräknades, Hlfla om det ar Föreningen 
för Stockholms fasla försvar UPPsllllda vandringspriset. 
Resullatet blef det väntadr, nämligen alt S]ockholllls 
skarpskf. tog priset äfven i år liksom vid de två 
förrgAe nde skjutningarna och s~ lunda för alltid hem· 
förde detsalllma. 

R(Suliatet af gruppskjulningen synes af följande 
uppställning: 

I. Stockhohns Skarp5kf. . ...... "...... ..... ..... .. .. Hlififfar 
2. SI'enges kontori5tf6rtnill&;t; sIc kl. . ...... .. ...... t14 
J. Kupgsbohus 5kg-.... ........ ......... . 11J 
4. $&term.lms och U1jeholmtnl skf .... ........... 106 
S. S. "- F_ ... ......... ... ..... .. .......... . 80 

Såsom synes hade S. A. F. härvid den tvirvelak. 
liga äran alt komma sist och mtd ell ytte~ 1 blyg
samt resultat. Orsaken härli1l var, atl större delen af 
föreningens bästa landslormsskyltar lyste med sin frin
~aro. Det är beklagligt, all dessa skyltar Visa sA ringa 
mtresse för saken, alt de trots särskild uppmaning till 
hvar och en icke besinnade, alt det hAr gällde all 
upprätthålla föreningens gamla anseende. 

Af förbundets ordförande utlofvaeles, vid elen se· 
t1a~te prisutdelning:- och föredragsafto nen, alt ett nytt 
priS med nya bestammelser skulle genom förbu ndets 
försorg anskaffas i stäl1ct för det gamla, och det är 
aH hoppas, alt de af föreningens medlemmar, som 
denna gäng sveko, en annan gång icke underl~ta att 
göra sin plikt. 

Å listan för de enskilda resultaten märktes f Oljande 
S. F. A:re. 

8:de pr15 H. Francke . .... .. .... .................. .. 
2S:tc • S. S,tnsoo .... _ ............... _ ......... . 
J1:t. • Q. Ahrtnber&: ... _ ..................... .. 
J2:dra • C. W. Andrm ......... . .. .. 
J2 prisllElrt. 

äällskjulningen den 2 april 

] 5 triHar 

" II 
II 

O. A. 

Sloc:kholms skyUdörbund hade denna dag anord
Ilat fältskjutning vid Turel>erg. Skyltarna afresle frAn 
Stockholm kl. 7 43 f. m. Vid framkomsten hAlsades 
skyttarna välkomna af förbundets ordförande Red. 
H. Sohlman. Han uttryckte sin gllldje öfver den allt 
större tillslutningen och uppmanade delfagarna all 
livar och e~ kra~tigt bidraga till fortsatt rekrytering 
för att med an storre kraft framgå på den, icke minst 
ar Stockholms Skytleförbund, inslagna väge n. Talaren 
utbringade därefter ett kraftigt Idve för Stockholms 
Skytleförbund. 

Skjutningen: I:dare, fanjunkare E. TernbomI ga r 
därerter förutsaltmngen för dagens skjutni ng hvarefter 
indelning af patruller verkställdes. Dessa' vora 10 
man starka och utgingo med 6 min. mellanrum. 
MAlen voro 5 och bestodo af : I ~-fig. 140 m. tid 1 
min' l 1/._fig. 285 m. tid 1 min., helfig. i sidled lid 
1'/. min., I/ t-rig. i anlåggningsstållning tid ) min. 
och slutligen l/ cfig., gri, 100 m. lid 30 sek. Som 
vanligt var allting väl ordnldt, och skjutningen gick 
flott och ulan stagnation. I skjutningen deltogo frin 
klass M 57 och frin klass A 197 st. 

• • 
S. A. F:s grupprepresenlanter vid den na skjutning 

voro: G. Ahrenberg, H . Friman, E. Hellsten, E. 
Hessler och E. Reuterskiöld hvilka uppnådde 24 23 
17, 24 och IS poäng respektive. ' , 

S. A. F:s lIedtlSpris tillföll "id denIla Slt.jll tlJill1! 
Q. Altrtnberg för 24 poäng. 

Fordringarna för fällskyttemedaljen voro 22 pOäng. 
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Resultat af grupptiningen : 

I. Stockholm ..... rpskf 
'1. KUlIpbolmi Ike. . 
3. UfalJdet. till hbl Ikf. 0.0 ••••••••• ' 0.0 

4. Akademlsu idrotl1f. Ilet. f. ,kytte .•.•........ 
S. K.tarln. sil'. 
b. S. A. P. . . ,_" ................ . 
1. SMermllm och LIIjehohncn. $kL ............. . 
S. Swa Life. underoff. • ." ........... . 
9. Stockhohns Cen1ral,IIf, 

10. 6.termalml sltf. •.. 
11 . Kontorlstf6fcn. ,kkl. . 
11. posrtlonurt " ~lI:cmcnteb akf. 
lJ. Svea Ini .• kf •..•.•... 
I~. Skolunlitdomtn. slrf. 

128 polol 

"' 111 
110 
107 
10' 
lO< 

" " 92 
90 

" " 11 

Å listan för de enskilda resultaten m/l rkas följande 
S, A. f:a re : 

Al flSflf'$lttlf'sltlassm. 

11:lc prl l Q. AhrenooQ: . 
13:de , P. IIcHteT 
t6:de • tl. frrm~n 
'22 priiU~JtC. 

Äldl"t Alasun. 

'20:de prll C. RIla:he1mtf 
32:dr.. lij. Wtrner 

ss pri5U1~an'. 

..••..• 24 poin!: 
......•.• 24 

.......... 23 

21 poinQ: 
20 

o. A. 

8/ijulpl'ogra711711ef fÖl' ål' 1916. 

I della af k, m:t utUrd"de program, efter hvilket 
verksamhtten inom hcla skytteväsendet utöfvas, ha i 

år ganska betydande förändringar vidtagits. 
Del gälltr slirskildt klassindelningen. 
l-litti11s ha funnits fyra skjutklasser, nämligen: re

krytklassen mcd skjutning på 100 nl. afs!And, I:a 
klassen med d:o pA 200 m. , 2:a klassen med d;o på 
300 m. och 3:e klassen med d:o på 300 n1. 

Nu har införts en ny skjutklass, kallad . förbere · 
dande klassen. och afsedd för skyttar i åldern 12-
14 år, 

Denna förändring står i samband med riksdagens 
\LUalande om införande af kammarskjutning för myc
ket unga skyttar. I denna klass bedrifvas s1lunda 
endast förberedande öfningar, Dessa kunna utföras 
medelst exctllentgedr, salongsgevär eller mausergevJr 
och karbiner, med dessa senare medelst kammarskjul
ningsammullLlion. Men förberedande klassen kan 
Jfven i brist på nödig materiel få skjuta med öfnings
ammunition på 100 meter. 

Statsunderstöd fis fr. o. 111 . i år icke rör skyttar 
under 12 år, och för skyttar i åldern 12-14 år er
hAlles kr. 2: 50 i ammllnitionsunderstöd och I kr. 
till omkostnader . För skyttar i de Ofriga klasserna 
utgör anslaget 2 kr. samt visst antal skarpa patroner. 

SkjutprograTllL11et innehåller vidare föreskrifter för 
täf1ingarna. 

SAda na förekomma om statspris inom skytteföre
ning och inom sky ttdOrbund. 

~-~~~~~ 

Samtliga klasser ulom förberedande klassen äga all 
i dylika UHlingar deltaga. 

för filIskjutningarna hafva föreskrifterna skArpts 
och anbefalles deras ulOfvande i största möjliga fllt
måssighel. SAlunda bOra de utföras patrullvis uno 
der bd!!' 

Vidare ~terfinnas i skjulprogrammet villkoren för 
fördrfvandet af stalens skytleutmårkelseteden. Åt 
della kapitel borde vederbörande skyUeledare ägna 
större uppmlrksamhet I n i allmänhet sker, så alt skyt
tarna vid all öfningsskjlltning ma nades alt inrikta sina 
slräfvanden på alt förvärfva dessa vackra och hed
rande bevis om sin skjlltfärdighet 

Skjutprogrammet åtföljes i år af särskilda anvis
ningRr för bedrHvande af kammarskjutningsöfningar, 
utarbetade af skytteförbundens öfverstyrelse. 

Ett synnerligen beaktansvärdt önskemål är, all hvarje 
skyttefören ing tilldelade hvarje skylt ell exemplar af 
skju tprogrammet. Detta kan också verk ligen lIVar och 
en, som vederbörande vill ha med i skytleledet, ha 
ritt all fordra . 

Genom skjutprogrammet får skytten veta, huru han 
skall skjuta och hvarOIll han kan få låfla. En sådan 
kunskap skall sJkerligen afsevärdt höja skytleintresset 
och Uven utbytet af at! deltaga i frivilliga skjutöf
ninl{llr. 

Skjutprogrammet erhålles hos Skyttebokens förlaes
eXpWition, Box 34, Stockholm, å 6 öre pr sI. Fin
nes ock i Widfom' sportaffärer. 

SJ!IIGEANTEN II. LUl'lOGREN 
S. A. f : •• tJutlnSltukl6r 

• 

-~~~~~-

Stadgar for S . fll. 3:s ,f!u6ilellmssköld. 

Då S. A. F. den 17 oktober 1915 firade sitt 25-
Arsjubileum, erhöll den af för föreningen intresserade 
personer en större sköld i drirven koppar att andn
das som vandringspris i skjutning. 

För tåflingen om detta stitliga vandringspris har 
styrelsen, därtill bemyndigad af donatorerna, stipulerat 
följande besUmmelser : 
I. Om priset, som benämnes S. A. F:s Jubileums

sköld, lånas å dag, som af styrelsen bestämmes. 
2. Rätt all deltaga i täflan äga de medlemmar af 

S. A. F., som ej sk juta om statspris inom annan 
förening än S. A. F. e11er annat rörbu nd An 
Stockholms. 

3. Täflingen försiggår medelst 2 hasliga precissions· 
serier i följd mot 20-ringad skoltnfla å 300 me
ters afstånd. 2 profskou äro tillåtna före den 
första seriens början . 

4, Vinnare rör året af JubileuTIlsskölden blir den 
skylt, som i nyss nämnda serier nAtt högsta sam
manlagda poängantal. 

5. Den skytt, som antingen 3 år i följd eller också 
4 år ulan ordningsföljd eröfral priset, får för 
alltid behålla detsamma. 

6. I händelse af lika poäng för Ivå eller flera skyttar 
skall särskiljning ske enligt siaiens skjutprogram. 

7. Möjligen uppkommande tvister angAende fU
lingen afgöres af föreningtns styrelse, och får 
styrelsens beslut härutinnan icke öfverklagas eller 
dragas under diskussion inför fOreningen . 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

OflJS! 
Då endast e.tt begränsad! antal klldskJp finnas till

glngliga i paviljongen vid Oilermalms Idrottsplats, 
uppmanas de herrar idrottsmin inom S. A. F., som 
önska begagna sig häraf, alt i tid anmJla sig hos 
vaktmästare Dahl. Hyra kr. 3: - pr slsong. 

Söreståellde läjl;llgar. 
Torsdogm d. 27 april. Simning 100 m. 
Söndagen d.30 april. Terränglöpning c:a 4,000 m. 

med utstakad bana. Samling kl. 10 f. m. vid Öster· 
malms Idrottsplats. 

Torsdagen d. 4 maj. Simning 200 111 . 

Torsdagtn d. 11 maj. Si mni ng 500 III. 

~ . .. 

Simläflingarna (frilt simsätl) afhAllas i Ctntralbadets 
si mhall kl. 8 e. m., och kunna därvid de som så 
önska få aflågga profvet i simning I 200 m. för 
idrottsmärket. 

/drollsltommiltln 

§ö/e6orgsfidningen 3drolt 
har i si na spalter gjort följande aktuella rur:dfråga: 
.Huru skulle Ni använda 100,000 kr., om denna 
summa sIllIdes till Edert förfogande för idrotlSända · 
mål ? 

Bland många andra har den populåre sekreterAren 
i Svenska Fotbollsförbundet htrr Anton Johansson 
yttrat sig som följer: ,Mitt svar skall bli helt kort. 
Jag skulle fördela, direkt och utan hjllp ar nAgon 
Idrottsorganisation, hvarlellda öre till de idrousrör
eningar, som arbetat för alt bla nd de unga vilcka 
håg för sund och stärkande idrott och som möjlig
gjort för dem aU idka sådan idrott. 

Sveriges framtid beror på det unga släktets daning 
till dugtiga samhällsmedlemmar, och idroUens bety
delse därvid kan ej nog framhållas. Men de penning
medel, som hittills kommit idrottsrörelsen till godo. 
ha i en alldeles för hög grad laeits i ansplAk för 
organisation och representering, medan man alll fOr 
lilet lånkt pi dem, som bygga grunden rör idrotts
rörelsen !. 

Den i sportkretsar allbekante idrottsledaren herr 
Leop. Englund har följande sunda bikter : ,Om 
100,000 kr. ställdes till milt förfogande för idrot(s... 
ligt ändamål, skulle jag öfverlåta dem till en kom
mille, som hade i uppdrag att med dcs58 medel 
under visst ama l ar premitra föreniflgarna med hän
syn till under årel fullgjorda prof rör idrottsmårket! 
Då kapilalet vore rörbrukad! , lir det troligt, att den 
uppryckning det gifvit åt idrotten i sin htlhet skL,lle 
föranleda en ny mecenat alt rra11ltrll.da rOr s"nuna 
ändamål o. s. V. , o. s. v. 

fPeJl,,;ngullders/öd åt fören ingarna for 6varje 
taget ;drotlsmärlie efter mÖlls/er af 

s/il't1emärliet. 
Ett färslag af hur Englund. 

Vid öfverstyrelsens senaste sammanträde vAcktes af 
herr Leop. Englund ett mJrkligt förslag. för aU 
2ifva fart !t idrottsmärket, för hvilkei grossh. LC'op. 
EnR;lund i Göteborg tror sig förmlrka eU slappnande 
intr~, vill han aU direkta penningunderstöd skola 
"'om ma rörening3rna till del i proportion hll antalet 
märken, som af föreningsmedlemmar förvlrfvats; della 
efter mönster af skyttemlrket, för hvilkt! ju ammu
nitionsbidrag utgår af statsmedel i proportion ti ll 
hvarje eröfradt märke. Iden är ju sJ till vida riktig, 
alt idrotlslllslen och verksamheten mA synas större 
inom förening. som i större utstrAckning vinner mlr
ket, och all sannolikt omkostnaderna inom sådan för~ 
ening äro större. Skäl finnes emeltertid både rör 
och emot, och det är nu rötvaltningsutskouets sak 
att göra utredning om saken. 
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S. tJl. 3:4 Ronfro/lalller /ör idroflsmärliel 
under år 1916 äro föliande: 

tlarald fCNUbtrt. 
TOft Mothnder, 
O. A. Bcrw;lund, 
Ou.taf Erikuon, 
Qunnar Lundbera;, 
Pu lIneborr, 
Bror eIllo! saml 
S. RydO'll'. 

Yvenne npa jiJreningsreuol'd i 
slående §opp. 

De af Idrottsföreningen Swithiod arrangerade na
tionella illomhusUlfli ngarna i hopp afhö!loi söndagen 
den 5 mars i Kungshol ms Realskolas gymnastiksal 
inför en intresserad publik. 

Taflingarna, som samlat ell slort anlal deltagare, 
omfall3de följande grenar: stlende höjd- och längd
hopp, grenhopp, meltanhopp samt höjdhopp med 
ansats. 

I slilende höjd. och Ilngdhupp, hvilka samtidigt 
Afyen Il:ll1de diSlriklsmlsterskapen, representelades S. 
A. 1". af en ny rörmAga, Erik W,1ldener, som i först
nämnda idrottsgrtn uppnAdde 135 cm. och i den 
senart 292 cm , dlrmtd plactrandt sig som 3:djt pris
tagare. Blggt rtsultattn äro nya S. A. f .·reJ.ord 
(Dt fOrra voro rtSp. 12S cm. och 280 cm.). 

Lokaltn var dock t j dtn lämpligastt för afhAllan
dtt af 51 viktiga tjflingar som distriklsmästerskap, och 
särskildt i mtllanhopp var ansatsen alldel~ för kort. 
Mallorna t. tIC. voro otillräckliga och illa fastgjorda. 
Bakom hOjdhoppssti!iIIningtn hadt ell flertal matt
stumpar plactrals inliII hvarandra, hvilka skingradts 
vid hvarjt ntdhopp, och i stAtnde längdhopp gick 
Waldentr miste Olll första pris därför all maUan gltd 
undan rör honom vid ett finl hopp p1 299 cm. , si 
alt hans byxlinning snuddade vid malian. 

Men då Waldener i stående längdhopp vid träning 
fl era gånger hoppat orver 3 meter, så kommer han 
nog under kommande säsong all ytterligare förbäHra 
dt nu satla rekordtn. 

Söndagen den 16 januari a/6öll S. 81. S
läjling i sfidåfni1l9 d 2tJ,tJtJO meler. 

Denna Artts försia täfling bltf just ej nAgon sint
kur, hvarktn för hrr tlflandt tlltr funkiionärer, dA 
termomclern envisadts Illtd all hAlla sig ett dussin 
gradtr undtr fryspunkltn och tn bilandt nordlig 
b1.ist, som kändts genom märg och ben, for fram 
öfvtr Stockholm och dtSS omntjd. 

Under rAdandt förhAllandtn fann idrottskommillt!n 
för godl all t j rOrIägga vändpunklen för IAngt frAn 
starten vid Östtrmalm:; Idrottsplats, en Atgärd som 
stnart visadt sig välbetänkt. W.nd punkten blef nu 
vid Stocksundsbron, en \-milsbana sAledes, hvilken 
åktes tvenne gAnger. 

De fyra hurtiga AmatOrer, hvilka, beredda all upp
taga kampen mol vAdrets makter, infu nnit sig vid 
slarten, sändes af Idrottschefen med en minuts mel
lanrum iväg på tvAmilarll. rden. 

RtSlIltaten blefvo följandt; 

1,'(1 ItIfltn 2:(1 milm 

I. Ilut)' Friman 1 Ilmmr 1 t.6 m. 30 5. = 2 I. 6 m. 30 Il. 
2. Rltk. S6dt:rlind 1 I." m. 30 I. 1 t. 9 m. 3" 5. = 2 t. 13 m. 3 ~ I. 

O. /1. . Btrtlund utriek rfler I:a milra. 
O. LUlldbtt&: 

Tidtn fOr idrottsmärkets uthll1ighttsprof ir 2 lim. 
l!) min, 

Enligt fattad t beslut komma Mven villkorsmedaljtr 
j skidlOpning 20 j OOO meter (kuperad terräng) alt ut
delas. 

Siljvtrmtdlllj l 

111m. 50 min. 

Brtlnsmmalj,' 
2 tim. 10 min. 

Idroftskommifti fl . 

1' .. 

r . .. t' ............ . 

C3urlings spel i $ re. 
Undertecknad, som hade det stora nöjet all för 

Stockholms AmatOr förening dtllaga i curlingläflingen 
under re curlingvecka den 7-12 mars i Ar, fAr 
härmed till vAr tidning lämna nAgra fotos samt med· 
dtlanden om sptlet. 

Efter dtn stdvanliga Ärt· ... eckan har på ini tialiv 
ar curtingvAnntr anordnais tn s. k. curlingvtcka. 
I Ärt har cu rlingspelet endast sptlats i 3 Ar, och 
dtt nuvarande 3:e Aret har utmärkt sig som kulmen 
till dato af detla inlressant/\ spel. Det har varil tn 
slrdelts stor anslutning af curlingspelatt fdn olika 
landsändar, och de olika läflingarne hafva varil bAdt 
in tressanta och spännandt. Härligare curlinghanor 
kunna väl knappast fås ån vad Äre konstgjorda 
erbjuda. De; ligga hOgt öfver Åresjön mtUan hOga 
fjäll och vacker granskog, al1delts utanför Ärt fjäll_ 
glrd, dit man kommtr upp med den tlektriska btrg
banan . Undtr dtnna s. k. curlingvtcka har det 
också på dl!: bAgge banorna spelats med lif och lust 
hela dagarne. TAflingarne hafva varit mlnga och 
spllnnande, och slora pris voro skänkta bMe i lag
spel och individuell tällan. 

Dc olika lagcn representerade: Äre Allmänna 
Klubb, Äre Stock holmsklubb, Kronprinsens Klu bb 

~~ 

samt Stockhol ms Amatör förening. Dtn 7 mars in
Itddts läflingarne mtd Nordiska Spelens vandrings
pris, och hade alla klubbar anmllt sig för dtnna täf
lan. Ingtniör Rahm för reklubbtn htmrördt prisel 
fOr andra gAngen. Onsdagen den 8 \'ar det indi ... i
dutll I'ulan om fru Broms vandringspris, hvilktt htm
fördts af Konsul lsaac Wt5lergren, nArmastt man var 
undtrttdmad, som amalOr, alllsJ andra pris. Torsdagtn 
dtn ~ lagtäflan för f6rsla gAngen mtllan pro ... inslag 
om Dlrtktör A. B. Bildls vandringspris. I-Ivarje lag 
tx-stod af 4 spelare, och vArt lag hemfördt priset. 
2 amalörer voro med. frtdagen den lOvar veckans 
mtSl spännande spe:! om DirektOr Anders Olssons 
storartade vandringspris. 4 lag täfladt. De ohka la
gtn utgjordes af Kronprinsens, SOI1\ joltades all spela 
emot Are Allmänna Curli ngkl llbb, och rt Stock
holmslag, som sk ulle spela emot Stockhohns Amatör· 
fö ren ing. Vi amatörer slogo ut det vällrllnade Stock
holmslaget, och Arelaget slog ut Kronptlnscns. DArpA 
sptlade vi mot Ärelaget, som btstod af goda spelare 
med den ga mle sportmanntn lsaac Westergrtn som 
kaplen . Jag var kapttn för Stockholms AmatOr fOre
nings, som därjämte beslod af htrrar Birger Olson, 
Agnar Mturli ng och MArten Olson . Vi arbtladt duktigt, 
och vi släppte ej taget, utan poäng för polng. VAra 
motstA~da~t fingo sällan mer än tn poäng Al gAngtn, 
och VI gmgo så smAningom upp till 15 mot 15. 
Priset gälldt först 16. Wtsttrgrtnska lagtt fick blsla 
Slen garderad med flt.ra garder och vi kundt ej fl, 
bort dtm . Jag hadt SISIa slaget och hade rör aU fl 
blttrt sten och klara sista poängtn all gA genom port 
samt curla bakom tn gard och lAgga mig p1 mOI
stJndarens sten. Jag missadt pi t n half cent;mtter, 
och vAra motståndare fingo rörst 16 mot vAra 15 
po!ng. Amatörerna folio mtd ära. Vi ringo af tn 
af de mänga intrtsstrade eU andra pris, en stOrrt 
bAgare hvar, som minne af vAr låflan. VI hadt ocksA 
arbtlat en och en half dag, in nan vi släppte taget. 
Efter denna täHan spelades om Claes I-I ultbergs vand
ringspris i individlll'l läflan, och hemfördes det af 
Dirtktör C. Brown. 

Därefter var curlingveckan slut, och lCurling
gubbarna> fora hvar och en till sitt land igen, såker
ligen alla belåtna mtd den angenAma och stllrkande 
vistelsen i Äre. 

Herrar Amatörer, glömmtn ej all Stockholms Ama
tör förening har som gammal sportfOttning mAnga 
medlemmar, som hafva stOfa förutsättningar alt spela 
curling, och med den fart som curling nu tagit i 
Sverige fl "i t j ligga pi latsidan, utan nlr nlsla 
vinttr stundar med alh'ar träna sJ, alt vi mtd fram· 
gAng kunna möta curlingveckan. Banor finnas hAdt 
p1 SladiGn och Östt"rmalms idrottsplats. Priserna Iro 
mAnga, uppsaUa bådt för tUlan i Åre och i Stockholm. 

Vi Amatörer harva nu blifvit uppmanade alt sptla 
mot curlingklubben här, och pristr Aro redan skllnkta 
för ändamålet, så. vi miste sJ)(la och lI äna, och dtl 
gOra Ni "0E: med, tänker jag, dl Ni komma under
med det intressanta curli ngspelel. Och dl nästa 
cu rlingvecka stundar stAr AmatOr Föreningen färdig 
aU hemföra alla de s1Atliga vandringspristn. 

Clai\~ Hill/berg. 

Ldng/J'edagen instiillOS SAI1I.I lJ/ningaJ'na v i d Kallniis! 

V i/liorsmedaljer eröfrade under år 1915. 
Löpm;,z 100 ",dtr. (BroIIsmedalj) 

Bror Elliot ..•......... 
O. VaimIllI ................. . 
O. JohtaSOn 

Ouniono~j) 
N. Uodtx:ra' ._ ................... .. 
S. Kock • •• •.. .• •.•• • ..•. 
OUt frim.o ......•..... _ .........•... 

Upnmg 200 mdtr. (BroIIsmedalj). 

S. Rydow ..................... . 

H. HörliII 
O. Wikman 

Löpninz 400 II/mr. (BroIIsmedalj). 

B. Emol ................ . 

Löpnin/{ 800 I/I,ltF. (Bronsmrd.I/). 

12 lek. 
12,1 • 
Il 

13.:t lek. 
13.S 
13.. • 

29.4 sek. 

S6,1 uk. 
S6.6 
S7.1 • 

S. Rydow ........ .. ..... .. ....................... , .. 2 min. 15.8 tICk. 
B. Ellio t . .. . .... . . ....... .. . ...... . .. ............. 2 23.~ 
tf. forssberg ............ ........ .................. 2 , 2~ 

Löpning 1,500 mcltr. (BronSIncdalj). 
S. Rydow ........... .. ... ... .... ........ ..... .... ~ min. 59.7 
E. Svrdfrldl .. .......... ... ....... .. ... 5 . 

Löpning 10,000 mnv. (BronsmedalJ). 
H. WrrlmlR.. . .................... , . H min. 15 tICk. 
O. Wikmaa . .. .... .. .. ~1 • 34 

HojdhDpp. (BroIIsmedalj). 
B. Bliol 

Ullniotmedal)). 
N. IJlldtx:ra' .... 
S. Kock --

l.46zdMpp. UUlllormedalj). 
N. Ulldbug 

TrrskpIlDI'P· (Broasmrdalj). 
E. Svtdfrldt 

DisAwrutllillZ. (Broll.medalJ). 
B. Elliol ............. .. .... ... . 
e. Svedreldt ......... _ •.••.••.•...... 
O. Sahllll ........................ . 
O. LundOO'g ...... .. ........... . 
T. MOIhander.. . ... ... ............ . 

OuniormedalJ) 

'" <m. 

1311 em. ,,, • 

-492 an. 

11.05 mctrr 

SI'I.u mrtcr 
53.71 
48 Ii 
~5.0' 
O ~ I 

S. Kock ................................................ , ... 42,S7 mC1tr 

SpjMlul!ifning. (I\ronsmcdat/J 
E. Svcdfddt .... ..... . .... . . ........................... 60 ~u meter 
O. Sahlin .. ............ ..... ................... ............. 58.~~ 
H. Wrrlman .. ............. ......................... S7.~, 
H. ElI Io!... ................................. . . .... 55.2~ 
O. Valenlin .. ....... .......... ... .. ... . ........ 5S.0l 

Uuniormedalj). 
N. UndlM:rg ........... .................. 54 .0~ mrltT 

K/l!s.tOlnfng. (Silfvc:rmedal/) 
O. Sahlin ............. _................. ... . 

(Bronsmedalj). 
O. Lllndtx:ra' ......... ... ............ . ........ . 
B. ElJlot ............... . 
O. ValfDlio .... _ ......... _ 
E. S~frldl ..... . .. . 

S. Kock 
St4~dt Mjdh"pp. (Bronsmedalj). 

H. Wrtlrnau. . ........ . ... . 
Stdmdr 14ngdlitJpp. (BrollJmedal/). 

E. SvedfdJt.. . . . . ......... . ..... . . 
StafhDpp. (Bronsmedalj). 

Il. Wrtl1nall ........................... . 
Simning 100 m~ltl'. (BronlmrdalJ). 

11. ~ mrlC1" 
17_11 
1601 
lö" 

16 . .0 mettT 

125 em. 

27!1 em. 

255 cm. 

R. S6dcrlind ........................... ........ I min. 38.6 lek. 
Simning 1000 m,Itt'. (Bronsmedalj). 

n. Emot .................................... "".". 24 mill. ~5 ull. 
S. LindahL ........ .. ... ............................ 25 . 7 

Cykdtfltning 20,000 mtltr. (I)ronarndalj). 
IL Wrctnlan ........ .. . .... .. . ... .. ~~ mln. 32 sek. 
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SKYTTE 
UNDERBF.SKYDDAF·DD·KK·HH

KRDNPRlNSENootl<RONi>RJl'lffSfAN 

cIRK:U.S' I<GI;lljtJRGÄRDEN 

D.EN 22,!l3 Ö 24 FEBR=.1916 

DettA Ar historkn om den slora och glada f ... slcn . 
SOm vard t hAllen drn 22, 23 och 24, desslikes ock 
den 26 och 27 rebruaTi i Cirkus å K. Djurgården i 
Stockholm ular och till fOrmån för f öreningen Slock· 
holms L..'lndSlormskamrater och Stockholms Amatör 
Förening. 

Den uppscendcvllckandc festen gick sä t il! : 

Olli/iallvel oc6 fil/rustningarna. 

Den 12 januari beslutade Föreningen Stockholms 
Landstormskamraler - som har till ändamii bl. a. 
_alt vid i samband med tjänstgöring inom landstormen 
förekommande behof föranstalta om understöd i lämplig 
form At landstormsmin, tillhörande Jandstormsförban_ 
den i Stockholm med omnejd eller ål dem, som bero 
af deras försOrjningsförm3ga~ - alt .i samband med 
annan organisation med kind I namn, söka arrang~.a 
en cirkusf~1 i likhet med den 1906 afUlIna .Civil 
och militär . , anlingen den 22, 23 och 24 februari 
med afslutnlngsbal sistnlmnda dag, .skottdagen" eller 
den 20, 21 och 22 febr. med afsl utningsbal den 24. 
En större tombola skulle amngeras samt bl. a. basar
stånd och arenaför6t.mningar under medverkan af så
väl konstnärliga fönn Agor som societeten. Del vål
görande Andarnål, för hvilke! föreningen Stockholms 
Landstormskamrater (S. L.) verkar; och behofvel af 
en större kassa vid event inträffande landstormstjänst
göring ansåg lilan rullt lIlotivera en dylik tillställning 
äfven under nu varande lider. 

Den 13 januari vinde sig S. L. till S. A. f . med 
till kAn nagifvande, all lilan med gjädje skulle hälsa ell 

samarbete för nämnda ändamAl med S. A. f. NeUo
behlllningen af festen erbjöd man sig dela lika med 
S. A. F, förutsatt alt arbetsfördelningen inom de häda 
föreningarna blefve lika, och man föreslog tillsättande 
af en generalkommitte pi sex personer, tre frln hvarje 
förening. 

Delta erbjudande - skall man tänka - låt sig 
S. A F. icke säga två ginger, utan skyndsamligen 
och med glädje antog man detsamma samt utsåg 
delegerade. 

Den 24 januari samma nlr3dde I lokal i Karduans
makaregatan 7, som välvilligt stälIIs lill fö rfogande 
af grosshandla ren Senno Beckeman, fyra represtntanter 
från hvardera föreningen, hvilka då konstituerade sig 
till en generalkommitte rOr ifrAgavarande festlighet 
sll unda : 

Herrar professorn Sven Wall, v. ordf., notarien 
Rob. Ahlin, förste sekreterare, hofrällsnotarien Hj. 
Werner, andre sekreterare, notarien Sven Svenson, 
fÖT$te kassör, direktören Sixtus Sjöberg, andre kassör, 
samt herrar direktören E Salmson, grosshandla ren 
Benno Beckeman och apotekaren C. E. Hansson, 
kommith~ledal11öter utan slrskild funktion. 

Till ordfbrande i generalkommiUen beslöt man söka 
förvärfva kabinettska mmarherren O. Holtermann, h\'i lken 
ock motlog uppdraget, men efler endast ell par dagar 
förklarade han sig af h'i ngande omständigheter nödgad 
afslga sil: detsaIIIma. Man råkade därigenom i eH 
icke litet bryderi, men dl visade del sig, aU general. 
majoren V. O. Dolå, hvil ken förul var invald som 
en bland hedersledamöterna vid festen, \'ar den, som 
icke kunde svika sin gam la S. A. F. , når man nu 
anropade honom, utan välvilligt åtog sig arbetsbördan 
som ordfO l'i\nde i generalkommlllen. 

Flere förändnngar intraffade emellertid inom kort 
i ko mm.tlen. Hofrättsnotarien Werner utgick ur den
samma, och i hans ställe in valdes grosshandlaren Alfred 
I-Jamnqvist, hvarjlirnte i sI. f. hr Werner hr C. E. 
Hansson uts.igs ti ll andre sekreterare. Vidare invaldes 
i kommi1t~n Uven S. L:s ordförande, disponenten 1'1. 
Almström. 

Härefter hade och behöll generalkommillen följande 
sammansättning: 

Generalmajoren V. O. Bnlck, ordf., professorn 5.'ell 
Wall, v. ordf, disponenten H. Almsirom, v. ordf., 
notarien Rob. Ahlin, förste sek r., apotekaren C. E. 
tlolIsson, andre sekr., notarien Svm S"ensson, förste 
kassör, direktören Sixfus Sjöbtrg, andre kassör, gross
handlarne &nno &euman och Alfr. Hamnqvisl saml 
di~ktören Emil Salmson. 

Hedersledamotskap vid f~ten bjöds och antogs af 
riksmarskalken grefve L. Douglas, generalmajoren H. 
jungsftdf, generaldirektören Htnning Elmquisl, och 
chefredaktören Harald Sohlman. 

Och den 6 februari meddelade generalkommiltens 
ordförande, at! D. D. I(. K. H. H. Kronprinstn och 
Kronprinstssan valvilligt l lagit sig alt fungera som 
festens höga beskyddare, för hvilket man beslöt all 
genom en deputation, bestlende af hrr Balck, Wall, 
Ahlin, Almslröm och Svenson, framföra general
komrniltcl1s lacksamhel. 

I{edan vid si tt kon stituerande sammantr3de beslöt 
gelleralkommitt~n, aU den å festen uppkommande vin
sten skulle lika fördelas mellan dc båda föreningarna, 
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Generalkommitterade för Landstorm och Skytte. 

f'~fI!SSOM'I SVEN 'l'ALL [)lSI'ONENTEN HARALD AL.MSTMO."I /'IOTARIEN ROB. AHUN 

NOTAIlIf.N sveN SVENSON APOTEKAREN C. H. flANSSON OIREKTORF.N SIXTUS SJÖBF.RG 

GMOSSflANI)I..ARP.N Ht!NNO III!CKI!MAN CROSSHANDLAREN AI.FR. HAMNQVIST DI M/iKTOREN EMIL SALMSON 
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BI!RCSLNG. CRE~VE L. AF UCCLAS L.ÖjTNANTf.N ttOSNER VON HOLST LNTENDENTEN HARAI.O ADI!I.S0HN 

med undantag af alt hela vinsten 
af den planerade tombola n skulle 
gå till fö reningen S. L , hvilket Orver
slJthAlIareämbetel gjort till villkor 
för tillstånd alt anordna 10mbola. 

Detta tillslAnd erhölls ock) efter 
en hel del ytterligare parlamenierande, 
och skulle gälla en tombola om 
40,000 lolter all försäljas l Cirkus, 
Hasselbacken och Nordiska Kom
paniet under basardagarna. Sam· 
manlagda vinstvärdet skulle utgöra 
24,000 kr.. högsta enskilda vinst· 
värdet 4,000 kr. och det lägsta 2 kr. 

som ledare af gymnastikuppvis· 
ningarna kaptenen B. E. Lillori n ; 

som föreståndarinna lör restau
rangen fru Sofia Höök; 

som regissör för scou llruppen 
kandidaten Ivar Åkerfeldt; 

som drdinnor vid balen general
skan Anna Balck samt grdvinnorna 
Anna Douglas och Anna Piper; 

som marskalkar vid balen löit
nanterna frih. O. de Geer, Stth lin
dahl, A. Montgomery och R Mont
gomery, herr G. PrintzskOld, grefve 
1". von Rosen och amanuensen von 
Wachenfeldl 

Som medverkande i de olika stAn
den : 

Dl man ju ej hade så värst lAng 
lid på sig, mAste generalkommilten 
hugga i med arbetet pl allvar med 
detsamma. LAnga sammanträden hö l· 
los i början hvarannan, sedan Iwar 
tredje dag, och dessemellan hade 

LNCf.NIOREN R. C. RINGS I ROM 
TntrJndt/: Fru fllfh, frlhcrr!nnl n le!jon

hufvud, grelvlnnan Ehren5vArd, fröken Ce
derkrantz, frökcn Ella tlollcrmnll, frökcn 

Sigrld Holtcrman, fröken NCllmUUer. fröken Orcra v. SchU1.1en~, 
frökcn PI.ch, fröken Greta Heijkcn,klöld, Iröken Nordcnl.lck, 
frökcn Orct. l agcrcrantz, fröken L von ROKn, frOken Oertrud 
W.llenberil'. 

de olika kommitterade en mängd Atagaude n alt klara, 
särskildt innan man fick subkOlllmilt~erna p:\ lämpligt 
slit besalta och i arbete. 

Fem subkommitletr, hvardWI bestående af fyra leda· 
möter, skulle näml igen utses Dessa blefvo slutligen : 

ArenaJtommiltln: Löjtnanten J H. von Holst, ord f., 
löjtnanten E Grill, operasångaren Bror Arrhenius och 
musikdirektören Emil Hessler. 

Bnsa,kommillln: Bergsingeniören grd ve L. af 
Ugglas, ord!., ekonomiintendenten H. Adelsohn samt 
direktörerna h'ar Jacobson och H. van Rijswijk. 

TombolaJcommitlin: Ekonomiintendenten H. Adel
soh n, ord f., grosshandlaren KarlOrönwall, apotekaren 
C. E. Hansson och försäkringstjänsteman C. O. R. 
Thortll. 

Ba/Jwmmittin: Kammarherren frih. R. Rudbeck, 
ordf., ingeniören Börje C1ausen, ceremonimästaren, 
grefve O. Horn och di rektören Ivar Jacobson. 

Rdfamkommif!in: In genjören R. O. Ringström, 
ordr., notarien Rob. Ahlin, grosshandlaren Benno 
Beckeman och köpmannen O. Oru nden. 

Dessutom skulle fu ngera: 
So m ordförande i cabaretkoJlllllitten kaptenen Fr. 

Schartau ; 

Bff1l1fsut'$ttIndd: fru fTiis, fru TOl'llten john5lOn, fröken Mlrt. 
Wrangel. frökcn Elsa Schm.len~, fröleen NIna ullCTcnnh:, frOkcn 
Nlnn! Wlchtmeister, fröken Britl Sparre, frö!.:en Brlt. Ek,trOm. 

Pf1sl$tt!nd,., : Grefvinn.n fredrik Bonde, frlherrlnnln Es5C'll, 
greh'jnn.n N1l5 Ikmde, fröken Douglas. 

LdMJlwttIndd: fru QuenllC'TSlrdt, fru 8eckström, fru Odel
WIl, fröken Odelberg. 

ChallfpG,/ln,y/Jm: fru Svea j.tobtoll, fru La5S1 j.tobton, 
!rll EnflStröm, fru Levin. fru Teph, frökm ll5a RDllbrimer, 
fr6ken Bolinder, fröken Ohlin, friSken Plhlm.n, fröken Di .. R6d
bom. fröken HMk. 

Fislulam/lffn, kanen- lKh d",bJl"in,: Frll R/ng.tröm, höken 
A. L.undholm, fröken F. Killdbom, heTT S~en Orund61 fröken A. 
\'('essman, fru S'II'ln, herr uik Orundt:n, frökna Ann. Wahlström. 

CilG"JitIndd: fru ThoreII, Iröken ftilh, fröken WctlCflren, 
fröktn Weslerl!ren. 

/(tJIUUaAU,' Fru Almström, fru L.aurln, fru Friis. fru Bllle, 
fru Orill, fröken E. Nyström. fröken M. Ny.tr .!)m, fröken Unll, 
fröken S.hlin, frökcn Maud I'eyron, fröken Wcldenhlelm. 

Sf1lwimi,.· f1(1/ dis,tTStsltI"dtt: Fru ElII Ahlin, fnl B~rtha 
11ln15on, fru Oret. Scheja, fru Cuin Schc/a, fröken Vtltman. 

KtJlljtlttsMndd: fru Eva von Hol!!, grdvlnnln le'll'enhaupt, 
hlherrlnnatl Åkerhiclm, frök~n Bel lCllhuKn, fröken Mlrt" Leu· 
IIUsen, frökcn Märta lagerblelke, !röken Mande S11lt!n, fröken 
Mallde Sellton, fröken Anna Nordcnfalle. 



IS SmCKHOLMS AMATÖRFORENlNOS MEDLEMSBLAD 

ViIlHd'Zall: fru AUl!:llIla 5andbtr&, fru Tull. Hamnquisl, 
fru Annlt Andr~, fru Huld, St6btte:. fru Hc:nny Fischer, fru 
).hman, fröken Irma AndrE, frii1lcn Oullan Dahlbtre:. frökm Astrid 
Orahm. I~kcn Ann. Nchnn.n, fr6km Calla Sandberi. fröken 
Anna Edström, fr6km OIEI Sundbom. 

TOMbola,, : fru Kuyltn.tlernl. fru Hammarbrr2', fröken H.rn· 
m,'ber&:, lru Oron .... lI, rlu SnnHCIn, Ilu Ektg;l,nI, (TÖkm Wlltc, 
fröken Johan_n. 

Och dock voro alla dessa officiellt arbetande funk
lionJrcr tillsammans blott en brikdel af alla de val· 
villiga krafter, som af dem satt~ i gJng för alt pi ell 
eller annal slll bidraga till fe stens framgång! 

En af generalkoml11illcns fOrsla 11garder var alt ut
sända Icckningslislor, ett 100-tal, rOr frivilliga bidrag 
i form af kontanler och tornbolagåfvor, och det visade 
sig snart, all man fö r r~st~n och dess ändamål had e 
all pårAkna ~ It mycket stort illt resse och rik offervillig. 

CHAMPACNEflYFf tN 

het. Gåfvor och erbjudand~n började snart strö mma 
till i rnlngd , och hlr kunna vi, helt naturligt, af ut
rymmesskll blott omnlmna det mest expressiva. 

festens utan all jimiöreIst mest storartade tillskyn
dare var disponenten vid Rörstrands fab riks A.-S. 
Harald Almström . Denne öfverlam nade som gUva 
från ROrstrandsiabriken ett parti porslin, värderadt till 
örver 2,000 kr., och btdrer för öfrigt sin insamling 
sJ. nitiskt, alt resultatet bier rent af öfvervaldigande. 
Redan den 15 ieb r., dl det upplystes i generalkom
millen, att herr Almströms teckningslista upploge gåfvor 
- uteslutande i kontanter - till ett belopp af 10,000 
kr., bier dir .alhnlln resning. oc;h ett varmt tack af 
ordföranden framburet lill herr AlmsIrö m. Men vid 
festens slut uppgick de :\ herr Almströms lista ted.:
nade beloppen til l 21,000 kr.! Heder åt en sådan vän! 

Cirkuslokalen upplll.tS under festdagarna alldeles 
gratis, under villkor all basaren bekostade belysning 

~~~~~ 

och uppvårmnmg, och delta anskaffades på fr ivillig_ 
hdens vAg, i det alt några af våra större kol firmor 
skänkte 5 lons kol och frln Krooks Petroleu maklie
bolag skll nktes 5 fat olja. 

PI arrangemangerna i Cirkus nedladt's mycket ar
bete och ganska stor kostnad. De s. k. ryttargångarna 
inreddes i 1830-lalets sti l rör sjalfva basaranordning
arna med en mlngd stJnd, och stora kaieet förvand. 
lades lill en japansk teservering och cha mpagnebuffe. 
Något annat i fOrfri skningsvlg hade man ej alt sörja 
fö r, sedan man sport alt en ansökan om spriträttig
heter icke hade utsikt till bifall. 

Ihköpel af tombolavi nster hand hades, enligt general
kommittcns beslut, fullt själfstlndigl af tombolakom
mitten. Dess enda direkliv voro, del s att högsta 
vinsten skulle utgöras af eli möblemang, inkö pt hos 

En AF LYCKANS HJUL 

Nordiska Kompaniet, för 4 ,000 kr., dels alt vinstin
köpen skulle ske frlmst hos de firmor, som gynnat 
den frivilliga landstorms-, skytte- och idrollsrort'lsen, 
slrskildt dl genom gåfvor till denna basar, samt glrna 
hos 51 många olika firmor som möjligt. För Ofrigt 
hade herr Adelsohn fria händer att anordna tombola
lotteriet p1 bästa sAlI. 

Vinstplanen utvisade etl vinstvärdt' af inalles 24,662 h . 
FOr festlighetens bekantgörand~ sörjdes genom en 

energisk annonsering i alla Stockholms dagliga lid · 
ningar, och mycket välvilliga reklamer inflöto då och 
d1 i tidningarna! textafdelningar, i synnerhet sedan 
tidningarna söndagen den 20 febr. efler inbjudan tagit 
del af feslanordningarna och programmets många attrak
tioner. En konstnArlig affisch i de svenska färgerna, 
tecknad af ingeniören Nils Lundström och uppsatt 
på åtskill iga stå1Jen i staden, gjorde också sitt till alt 
draga allmänhetens uppmllrksamhe! pI festen. 
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RlOMSTERSTlND(.T 

O{vad festdagarna 6jödo på. 
Sol och lagom vinterkyla inled de Landstorm och 

Skyt:es första dag, den 22 februari , och de små blå· 
gu la flaggorna, som Norra Spårvllgsbolaget lillåt i\ 
gratis uppsättas å spårvagnarna, fladdrade för friska 
vindar. 

KONFEKTSTl NDET 

Kl. 12 middagen samlad~s utanfö r Nordiska mu seet 
en betyd lig skara landslormsmån och skyltar. Där 
arrangerades ett paradtåg med Svea ingeniörklrs musik 
i spttsen, så eU antal frivilliga skyttar, dArpå fem 
automobiler bemannad~ med festkomm itterade och sist 
en stor reklambil. nget väckte synbarligen en be
tydande uppmärksamhet, där det drog fram uteher 
Stram.lvägen genom stadens «niralare dela r och lill
b .. ka ut till CIrkus. 

Dir ö ppnades festens portar kl. I, och hastigt nog 
börjades här ett rörligt lif, m~n rikt igt liflig tillström
ning af folk blef det först dter kl. 3, då tonerna af 
HasSt:lbackens zigenarorkester började ljuda till five 
o'c!ock tea. Och med hvarje stund tllnade de besö
kandes skara och deslo lifligare bIer dd med kom
merse:n och skämtet. De älskvärda, Ofver hela linien 
sköna damer ur societeten, som åtagit sig att skOta 
försäljningen och serveri ngen, skötte sina uppdrag 
alldeles mästerligt, Uven nlr trAngseln omkring dem 
var som störst. Deras dräkter, i 1830· talets stil, gjorde 
dem om möjligt ännu mera betagande I n vanligt. 
Inne i kafeel var anordnad en liten cabaret. DA r 

föred rog fröken Viola Uddgren b1de svenska och 
amerikanska visor, och herr Pmet spelade piano. 

festens hufvudnum mer \'oro de två arenaft'lresllll_ 
ningarna kl. 6 och kl. 9, blda begynnande med upp
låsningar af hvar sin högstämda prolog, som lterglfvas 
på annat ställe i detta nummer. Den fOrsta proloeen, 
rörrallad af skriftställaren Slen Granlund , uppIIstes 
kraftigt och effektfullt af skJdespelaren Emil Hillberg. 

f Oljde så en mycket intressant gynmashku ppvisning 
m~d med lemmar af Stockho lms Gymnastikförening 
under ledning af kaptenen B. Litlor in och dlrert~r 
~n synnerligen lyckad och skAmtsam scoutpanlom im, 
komponerad och iscensatt af kandidaten Ivar Åkerfeldt 
på ett såll , som väckte jubel bland åskådarna. NAsta 
nummer, Militärlablån kallad, var af allvarligare kara k
IlI r, mycket stämningsfull och hö rd och sedd nlstan 
under rörelse af den alltigeno m synnerligen intres
serade pu bliken. 

Den andra arenaföreställningen inleddes, som sagdt, 
också den af en prolog, skrifven af arenakOtl1miUCllS 
ordförande, löjt nanten J. H. von HolsI, som också 
själ f framsade densam ma vackert och d l klingande. 
Publikantalet var nu vid andra förestAllningen långt 

EN STÄMNINGSFULL STUND 1 Vll11f10neCAN 

talrika re än vid den försla . För öfrigt var program
met detsamma, och de olika numren hålsades med 
intensivt bifall. Eli fäktnumme r, utförd t af n1gra 
herrar ur Stockholtm, fä ktklubb, bör hlrvid särskildt 
hAgkommas. 
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Den musikaliska delen af programmet vid föresläll· 
ningarna fylldes af Svea lifgardes musikkår, den 
ungerska violinvirtuosen Alice BenkO, operasångerskan 
Göta Ljungberg, operasångaren Conny Mohlin samt 
~rgeanlen J. Fribcrg. 

f ör ackompagnemangcl sörjde alla dagarna direk· 
tOren Adrian Dahl. 

fram på aftonen hade man dr.lgil sig öfver, hide 
medverkande och publik, till !iasselbacken för att, så 
IAngt utrymmet TAcklet få vara med om natlkabareten, 
som under kaptenen Fr. Schartaus regim tog sjn början 
dar kl. 1/, I 1. i Röda kafeet. Då fanns därstädes icke 
en enda plats ledig. Stämningen där var hög redan 
från början och sleg med Uderlappens prestationer, 
som Iifligt uppskattades, till sist s1 lirligt, aU hela 
publiken började dansa och fortfor att dansa vid zigenar
kapellets toner till kl. half tre. 

Andra dagens festlighet, som fö rsiggick efter unge
flr samlIla program som föregående dags, bevistades 
af ännu mycket mera människor. Särskild ! vid tiden 

V1NRODEGAN 

för den sista arenaföres!ällningell för dagen, då feste ns 
kungliga beskyddare kronprinsen och kronprinsess.1n 
ti lJkännagifvit sin ankomst, var publiktillströmningen 
mycket slor. Kronprinsparet moltogs vid ingången 
af hela generalkommitten med disponenten Almström 
i spe:tsen, tog därefter med lifligasle intresse anord
ningarna i betraktande och låt sig föreställas de med
verkande damerna i de olika stånden , där de fö r öfngl 
gjo rde en hel del affärer, ej minst vid lyckans hjul. 
Under Iifligt instämmande i den stora publikens bifalls
yttringar öfvervoro D. D. K. K. H. H. sedan sista 
arenaförestillningen, vid hvilken nu operasångerska n 
Karin Branzell saml operasångarne Stiebel och Stockman 
läto hOra sig. för öfrigt var programmet detsamma 
som vid de öfriga föreställningarna . 

Affärerna gingo äfven denna dag flott, och stam 
ningen var den bästa. Nattkabareten på. Ha5St'lbacken 
präglades af samma glada gemyt SOIll före~ående arton 
och varade till ett godt stycke fram på. morgon
sidan. 

Om tredje festdagen är knappast annat att säga, än 
all också den var utmarkt lyckad och Rod med hflig 
omsättning och förträfflig stämning. fram p~ aftonen 
:mlände hertige n och hertiginnan af Väsler~ötla"d, 

hvilka gjordt. diverst affärer och öfvervoro den sista 
arena föreslJll! n ingen. 

Denna afton började och slutade båda arena före
ställningarna en timme tidigare än föru t, och på slaget 
kl. 10, nlr sisla förestlllningen var slut, utrymdes 
Cirkus helt och hållet rör all iordningstlllas för hvad 
som var Amnadl alt blifva och Ifven blef Festens glans. 
punkt - den stora skotl!rsbalen. 

Under tiden samlades man å Hasselbacken samt i 
Ci rk uskaMet till supe, en syperb sådan, so m afåts 
under skA mt och glam, och återvände så med stArkta 
kraFter till den nya ballokalen. Där hade nu Pinet 
med fö rslArkt orkester Iagit plats, och där samlades 
nu en talrik, rin, i egentligaste mening vald publik. 
Bland alla de stilfulla dräkterna var del fram st de 
färgrika 1830 talets, som drogo ögat till sig. För öfrigt 
ungdom, !if och fägri ng ärveralIt, och snar! stod 
glädjen högt i takelI Allt hvad affärer och köpslående 
helle var nu borta; endast tombolahjulen snurrade 
ånnu ri tt friskt och voro samlingspunkten rö r smA 
stojande flocka r, som hvilade sig från den yrande 
dansen. 

feststtmningen var hela aFtonen syn- och hö rbarlig, 
ända tills den g ryende morgonen tvingade till uppbrott. 

tJtnllu två festdaga r. 

Redan under den andra basardagen hade förslag 
kommit upp alt utöka den festliga basarlillslållningen 
till Uven lördagen och söndagen. förslaget ansågs 
godl, särskild t med tanke pi de många tombolalotterna, 
ty man började nu hysa välgru ndade misstankar, all 
dessa icke skulle hinna säljas på de Ire ordinarie 
dagarna. Del besannades också, ty vid söndagens -
den sista festdagens - slul var af de 40,000 lolterna 
hälften, på 600 när, var osålda. (Iios Nordiska Kom
paniet såldes 10,700 och på de blda andra ställena 
9,900 lotter.) 

All tså beslöt man, sedan direktör Jacobsson välvilligt 
lorva! Cirkus' fortsatta upplåta nde, alt For:såtla basaren 
äfven lördag och söndag. 

Programmet för de båda sisla dagarna var olikt de 
tre föregående så till vida, all arenafcreställningarna 
strukits och ersalts af all mIn dans. Arven dessa dagar 
var publiktillströmningen god och stämningen och 
ordni ngen de bästa. Dansen tråddes Ifven nu af en 
distinguerad och festslåmd publik. 

:JJef eRonomislia resultalet. 

Då detla skrifves, harva rlkenskapema ännu ej hunnit 
afslwas, hvarrör någon exakt redogö relse för resultatet 
ännu ej kan lämnas. Endast så mycket kan nu med
delas, alt utom de 20,000 kronor, som redan utbe
talats såsom behållning af festen till hvardera förening
en, komma inkomsterna fö rmodligen alt tillåta en 
efterutdelning på a ntagligen ett 100Q-tal kronor till 
hvardera fören ingen. 

Della resultat liksom allt hvad basarfestl ig heten i 
öfrigt haft alt bjuda m~ste ju - del kan svårligen 
förnekas - brtraktas SOIll helt enkelt lysande, helst 
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när man besi nnar, aU förberedelsetiden till det hela 
inskrlnkt sig till mindre In en månad. Men s..1 hade 
arbetet hela tiden präglats af det bästa samförstånd, 
det Iifligaste intresse och god kamratanda. 

f ör jämförelses skull kan erinras om, all de p1 sin 
tid hållna festligheterna ~Civil och Militln och ~Hem 
och Hi rd » hade en förberedelsetid af den förra nira 
sju månader och den senare ell helt Ar. 

GYMNASTIKTRUPPEN MED LEDAREN KAPTENEN B. E. UTTORIN. 

E T T T l\ C 1(. 
Tnrksambe fen lör del storartad e r estt/tolel iir helt naturligt inom I,år lörettin,f - liksom d en 

bell visst iiI' d et ö/ven inom . L. - stor och al/mutt, och då densallllllo icJrr 
hon giji'os ullryd särskildt in/ör nI/n Oc/I erl 11I'0r, sOlll l?}()r! sig-

därn! / iJrtjällta, ri/das bå'r till dem 0110 p ö delto 
eJIklo sött ett ur hjärtot gående tack.' 

Brllklar fOr ==== 
Idrotl oelt Spel, BeklGdnader 111r 
Idrc ll smc1n oclt t urister, Browning. 
pistOler Otit Bmmunltlon, HGng' 
mollor, KulOrto lqklor oelt rqroerker. 

Billigast ach bQst hos. 

Per Itangborg, BlrgerJarlsgafan 5 
5. K. H. KronprInsens ItofleueTanlOr. 

HVQ'Pje S.R.F:Q'Pe 
böp anse som en plikt och sIIyl .. 

dighet att deltaga t flipentngens 

sk/ut- och tdpottslifntngap / / / / 
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PROLOG. 
Upp/lIst ,'id .Landsh",,, Dch skylIn. Ini I CirltllS dm 22, XI tKh 2-1/"'" 1916, 

NI! j'r'r en Itonn krlDa Tirldrn, 
och himlen II" röd 10m blod. 
En .. ,Idsdel I vinda dnk" 
ar halm förödande nod. 
All rymden h~rner och kl'fu 
för runatkrcnderaas tjut. 
VI b6ra. hur lIormens jlroblnd 
• lIr hill mol dr ti"cn knul. 

SI bhf dcn Indock till Anninil', 
dcn mardröm ou iJliS1.nde tryckt, 
h .... " m6jliil'hct mlnaen hr si", 
mcn andra fOrnehl trYlu:t; 
en \'lrld5!lc] I eld och 112"01, 
en .1It rilrhlrJlndc b/llod. 
Det brinner, del brinner. Eli vindkaii, 
oth elden kln ni vlrt land. 

VI vlUI lord och 2irnlDg, 
Irt Yl helst vilja Idl'I irred. 
Men hvad bilar vlr 1r1J(:;1 vilja, 
om fl alllan IndA sllr ned. 
Se. enlllornl, inistorn. ryka 
flin cldhllvet In mot vlr Itrand. 
HI'em vIII dl Yll saknas J lrdel 
pi \'Ikt f~r drt fidunesland? 

• • • 
V5tt ].nd. drt bnd, hur fint Du lOtlr 
I InOil 1'lnttr. solle vir. 
Illr sommarD' fulll 'IIIIni ,Ir 
och aUI fjlrdlf bliDka! 
IIvl Mulle ~ med PIlls. 10m slir, 
,l 011 dr kirltk skino? 

Vlrl land. ~Irt lind. hur rikt Du är. 
eu ufOlInd bland fjill och sUrt 
Din Ju ... 1 UD lI:yllDI skördar blr, 
och In finns mark fOr plOlar, 
och Innu otömd skilten if 
It iuld I iröna ,kOiar. 

Orn famtld Mirlr rik och ljus, 
om bloli Du YlrDlr Om ditt hus. 
Om Storverk IJungcr forsars brus 
bland lu. I 5OmmlfkYillu, 
och malmen b/du daKcns ljus 
r flrh lappmarksljiU.r. 

Vlrt lind, vlrt lind flin fjäll tf]] vik 
med bllllol'1 alnfl och skoismusik! 
VII lyfter Inten slöjans mir 
lIt framtids dr.a urskilja -
Dill fromtid bliF s4 stor och ni 
fflm DillD s/I/,r ~fI;4. 

• • 

VI drömde ej .\ormlktldrömmu 
om ftjdft" och töl,'utla: . 
fOr 011 VIT I.ndel till '1l[rs 
10m .hlts mdl.n r .. u och dR. 
dct IlIId, som Bdcm. brutit 
och plOjt i tuNndt ir, 
den lllk,de jord, den ~en.lta, 
10m frin IIm!nnn lid var dr. 

VI visat, Yl vUle ej söka 
med aranon klbbf:l och kif. 
Vlr drllm och vlr 1102tau var endast 
Illelv. viTt tid m. 
Om fredlIia ICpr vi drOmde 
J kultur, l verkstad, Yld harf. 
au barnen en Iillni Ikulle laga 
etl stOrre, rikare arr. 

Men livad bitar dd vii a1l br22a 
ylt t Svnlee lyckllit och ItOrt, 
om fOr ana IlIflmln och vi ldsmin 
1'1 limna Opptn vlr porl? 
Hvad blll d] ny. ~rormer 
och udd till en Idel kultur. 
om .UI I fOrlloppnl nleDI timma ,Il. nrd If en hl.relskur? 

Hv.d bllIr Itt skinka dr unidom 
.11 l'lrldenl ,fldola ur bok, 
om. ""ltn, de!! tvinias att bOjl 
sitt huf'ad 10r utllndskl ok. 
Om den tl 10m friborne minner 
flr dlkll ocb 'Junal friu, 
men tndast hvl~kln dt. lIll 
det Il.kade aprAt lom vlr Dill? 

VI ,lIjl ej kd" mtn - vlrlden 
IIlr full ar tniltor och brand. 
ElI v51dumt vind kut, och lilan 
sllr In mol "Ir eKe n II rlnd. 
MI hell virlden f6rnilnm' 
vl rt fut •• manIlaiord : 
Till ,1111 min . om det 2illc:r, 
,l vll rna f4dernas jord I 

VI \'IIJ' Ikyddl om Irlvt t. 
III el pi vlr dödl mull 
en tlni via blrn mi k1l21; 
.Allt detta Ir lidren, skull!. 
Slllutorn dl .... ktrhetlVl1klen 
mrd tnlde hJi rlln I baDd 
och bedJom, som Ildtrnl bida: 
.Olld linD" vdrl flJdtnltsfDlldf. 

Sltll Groll/ulld. 

PROLOG VID "LANDSTORM OCH SKYTTE" 

Hör du, hur klockorn. kIlrnIa ? DI! ljud;a 
AllvarlIiI hemskl. Vlrt l.nd ir i fara. 
f'lender nalku, Vir frihet de hol;a. 
SI'enlkt mint Upp liIl drl foslerlands värnt 

Klockornl kl~tnll. och lJudtt del m1lar 
Örver vl rl lind. Mini tusende tankar 
Tlnk .. , och klnslorna sllia, känslor. 
Will ald rlll vI nAionSln förr ha kli nn! . 

Stunden hlr kom mil. Ilnte nOR vinl.d. 
Iloppel har IviklIa, 100m stidse vi nirt . 
KrI, stlr 10r dOrren, Vlr hemsktsie aning 
Nu bHhlt yerkUaht1. - Kriltl Ir hir. 

Liksom nRr elden Ir IÖI, man ur huse' 
m.r· all den slicka. iAr nll helt iladl 
M.nnen frl n mRhn, fadrtn frln buneu. 
S".,I,_ har ka lllt . lind mer behöfs? 

STOCKHOLMS AMATORFORENINOS MEDLEMSBLAD 

Ens.am i hemmet mrd barnaslr.lan 
Modem nu if. Kinner dubbel! svin 
Saknldm. Tanker; .'\\lhindl för llUid 
Bortl hotn ir? Hur skall dtl dl IH. 

Inlm, som svarv pi frillrl . 10m kommn 
Innerst frin bifvlllde hjJrtI, 10m s\.ir. 
III~, som bindnr de tinnde kYlltn. 
Ensam hou if mrd de mlnll snr.l. 

Bmten dc len i oskuldsfull Pi • 
Undra hdt tyst: .Kommer paPPI f J hem ' . 
Mor I'fl bc:!:krd. mm hjirut - dtt nekar 
Siia dem sanninlen. ,vlr all fOntl. 

Men nir om aftonen blmalek tyllnlt. 
Bönen I !r varm Irln ett brlnnlnde hJirll . 
SInder med suckar den upp 1m !tonom. 
lian, som anena ler lindring och tr,),!. 

Utt. på posl i den sljl rnklara nl1\en 
Mannen d'-r stlr. Uter lankarna iII 
Hemlt. Dc s.öka med oro de sina. 
Undrande, huru dt hatvI dt!. - DI 

Inom fll ögonblick I.ct.nen förindral. 
Hemtankar flykur, ty nirmute poslen 
Snabbt eihit tid. Eli Ö20nblick endltl 
51 if aUt klart - Nu hf eller d6d t 

fiender lyckats Itt - 16mlkl som nlUta 
Smy.2I sig fram till de viru posler. 

PAUL U. BERGSTRÖMS % 
72 74 . 76 . 78 
DROTTNI N GGATAN 

(HMn*! .1 K~".III.t.,,) 

STOCKHOLM 

111111111111111111111111111111111111 

Skandinaviens största spe-

cialaffar i HERRARTIKlAR. 
Eleganta o. H E R RK LA" D ER I höiflna o . '"il''''' m.,.Ik,,""". 

Rlnjkul,.tr, '.Ieller, Ji,Utll', SOljnr·, SI.kll,' .,k fm •• uIJltlr. 

Regnrockar, F~;,:'i~. c Olje-rockar c Regnkragar 

.. mI full 'lind;. HERREKIPERING f,An TO PP 1111 TA. 
Hattar. Sport·, Res· &. Segel. Möslor, Sandaler &; Skodon m . m. 

PRIMA. REELLA VAROR ! BILLIGA BESTÄMDA PRISER ! 

En ha de skjutit. Nu filler .11 "r .. 
U1'2lmm.alt sl'c:nskmannulnne ocb mod. 

När smt omsider ,kouen b;a tystnll, 
lJtecr I skneen med blödtnde hjlr\.l 
.'b.nnfn. - Orn sista llinkt bn tinkcr 
O1r hem till Hmae och barnen sml. 

Drömmen har flyktat. SoIcn an skinn 
fredUI och I'arm öher S"erile. Men inKtn 
VC1, om de!! nisla 6zonbllck dll.r, 
Ollar i blod och i rödl - utln fred. 

tljälp dl all lindr.r. nöden, JOrn lommer I 
Hillp med.n liden illnu ir inDe I 
Hjilp dtsSa ensamma t Hjilp dem I U bira 
KI'alen, som komma, nir nöd klapplr pil 

Dröj därför icke att lilvI din KlfvR. 
lus' den mlhända belydelse hlr. 
Medel bchöfs, all vi vii mi bereda 
Oss till v511 ilskade S"erlges lörsvar. 

Di, nir kyrkklockorna tn pnK tlim1a. 
stall du med tillfredsställelse: ti Dka : 
.Qud nre lof jag dl laf min 111\'1. 
Jli uti Sl'tri(:;e! försvar laell del •• 

Svenie! Ack. Svtrilt! Dil ,m jl' yirnl. 
S,'trile t Du urtImII frihets lindi 
ltf,'t drt Sverile! Ensaml pi ;orocn 
Ou kan \irt hjlna lindi I brand. 

KEMBElS Handmetad ! 
Sverlaes för · 
nämlta fabrikat 

Herr., Dam· 

och Barn· SKODON 
Eleganta, solida, 

i längden billigast. 

65 Drottninggalan 65 3, SIola Nygalan 3 

OBS! Sport· och NYTTI 
S,ou\kök" . 

- "FACIT" ... 
I litet tretllgt lackeradt blecketuI. 
fickformat Lltt .tt handter •. 

Prle Kr. 7 : -. ....... , ........ , .. , ..... "., ......... ,., .... ,. , 

1 n"hllillökll FICIT 1 DU88fl-FICIT 1 
: 8;~, 1 :2!t o. 8 Kr. : Kr. 18:- o. 20; -. : . . . .. , .. , ...... ,. " .... "." ............. , .. , .. , .. . 

Silln I Illa j'rnattl"r. 
Flnnal (lmr h,l. S.,.rll'. 

A.8 PYRQ FIbrIk I/lr 10101,n-
•. I k/lk och 16dI.mPOr. 

Kunls,alan 47. Stockholm. 

-
23 
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HMHTÖRER! 
Köp Edra 

Sängar. Mallar. 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

Rik,I.I"on 
4400 

Hllm. Tel". 
20 & 120 

H k tt I
lIlrm~ hua Yi nöjet meddela, aU 

rr S Y ar vlr ammunition för m:au~vjr, lad. 
• dad med Ekmans n)'1. Spetsktlla 

.OLVMPI A. , enligt anställda prov 
buiUcr en enorm 'rlnukcrh~, varf&' dm iT mest Ilm]'»d fÖt' 
prin kJutnlnpr llvAl mot ,.n. som I fill,kjutning, vilket l\·tn 
vl"de sill vid de Olymp\Ika Spelens skJulnin.e:ar. Bntill en 
prOYllddainf otll Yl CUInitTI el! stolarlat rtsullal. 

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 
Bry.".re.at • .,. 9, ,stockhohn. 

Erik Ohlssons T räuaru H. -B. 
TRÄVARU·. VED· och KOL· 
AFFÅ'R, ANOsAo o. HYFLERI 

STOCKHOLM, Fleminggatan 4 

Riks Tel. 1163, In03, All ... Tel. Sl36, :;950 

SÅGVERK _ __ _ 

Flemingg, 4, Stockholm, 1(16{"a Ångsig. Åla"d, 
Norrte/ge A IIgslg Norrie/gr, jungfrusunds 

A ngsdgs A ktiebol"'g, Ekero. 

Gynna 
annonsöpepna! 

H.-B. lÖfHOlMXUHRfUET 
RIkstelelon 2HZ Liljeholmen Allm. Teltfoa lZ lO 

Sliprar, Docka, Bål. och Skeppsvaif 

Nybyggnader och Reparalion~r al 

a/la slag ',' Yachter, Motorbåtar, 

jollar, Rodd. ocll Segelbåtar somt 

Isjakter, Rundhult och Bdlsmide 

Kassakonior: Erik Ohlsson Trävaru A,oB. 
FIBmmlng~ 4. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Rik. Tel. 2145 Grefturegalan 28 AlIm. Tel, 294 
Verkatiller alla Ilags pIllslageriarbeten, tacktlckn;n· 

gar med koppar och zink, galva niserad och svart 
jlrop"t, Takatryknlngar och reparationer. Billigaste 
p ris I f6rening med noggrannt arbete. 

!l*is 
E A -

ASEA 
utför kompletta elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 

- I nfordra våra offerter. -

• ••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna: Svenska Elektr, A,-B, 
Filialen i Stockholm. 

TRYC KER IAKTlEBOUCET SVEA. STOCK HOLM Ig,$. 

Stockholms N:o 2. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

lI:e ärg. 1916. 

Utkommaf med 6 nummer 

om Ar.t och utdelas gratis til! 

f/Srenlnllana medlemmar. 

Redaktör och ansvarig utgifvare: 
Red.ktionan, och Expedltio. 
nen, adr.! 8:\ Erlk'sa' l n 12, 

Stockholm, 
Tilnataman SVEN SVENSON . Slhl",. 101. K~~ •• h. 338. 

Kl. '_0 r. .... ' _ 7 l ..... 

Vårutjärden. 
Vären iiI' kommen. Fasl in/e ri~Jigl - linna. Ån 

sI/epa vindama kolJa:. Men ångarna binda pd sina 
/transar och himlen är MI, och dtminstone nör juni 
AommCl', skall Yäl allt vara jäTrHgtsmydcodl i lundulla. 

Och då - ja, närmare bestämdt torsdagen dtn I 
juni _ går S. A . F:s I'drotjård af stapeln, denna 
gång till del härliga TynningiJ. HI'em vill illle dd 
vara med? En sällsynt jager "alIII', mdnga tdJlingar 
i skylle sdväl som idroll med ldllgt Jlere pris fin v(lf/ligt 
och en siar och lin dansbana, SOlft vtilvilligt uppldtes 

'dl oss /tela dagen al ägaren till Tynflingli, kOlltu
mOstaren Brinkman, böra väl vara oss lockelsemedel nog. 

Musik ska ' ,oj flatur/igtl'lS ha med oss. Del blir 
Svea ingeniorkdrs. Od, bdlen heter Maria I, vål känd 
som lusllursbdt och medlörslklassig res/aura/ioll ombord. 

Skyllarna skola Id se, all de aldrig flrr vid ndgon 
utJärd hojt stf många sliliga pris all skjula om. 
Slåtliga hedel'Spris hafta nämligen sk4nk/s I. ex. al 
direktörerna P. E. Brolin, Otto Friman, A. Hessler 

och E. Wigslrand samtS. A . F:s Jdllsky/legrupp m.fI. 
m. fl. Och IlUJn må dessutom komma ihtIg, alt som 
kornpdensvi1llwr l ör alt Id MI'a om en del af v4ra 
vandringspris - I. a . • VdrulflinJspokulen_ och F4rn· 
grenska priset - rent al fordras all haJvn del/agit 
i /lijlan vid vdrutjärden. 

All/så, herrar skylIar odt alla andra .. . ,. Vi 
~'ela In'ad vdr frid lillhörerl Och damer ska' vi 
ju ha med som vanligt och del sölare och rarare än 
vanligt - om mojligt, fast det brukar ju vara Iii/
räck/lgt nf den sorten, ibland stT att det lir riktigt 
dl/JfSligt. 

Summa summarum : Vi träffas torsd agen den 
l Juni i god tid före ajgångslideu, som är kl. !), 

nere vid Nybroviken. Oodl humör medtages, ty det 
är meningen alt dagen skall blifva glad, och del år 
fTUningen att hvar och m skall skalla liiJ duma gläd
jes allmänna bevillning. 

8uve~ .!Ju/d. 3( 3lnderson $(ysilfver, 
8ilfve<· 

mege<ingsg. 19-21 
8alio6storg 1 [J(ung/. f/Coj]uve/erare • flJegär priSkurant! 

-
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden 
l 

från Styrelsen I 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemmar. 

Aktiva : 

Arnescn, Haakon, köpman, Odengatan 23. 
Beilt, Per Oskar Torvaid, köpman, Rädmansgatan 59. 
Brobed Charles E" kontorist, Stocksund. 
Busck Karl Ragnar, advokat, Rtgeringsgatan 16. 
Fribe;g, Mae 0:500. Mariningeniörsaspiranl, RIddare-

gatan 12. 
Orandin, Sven Gustaf, civilingenjör, HumlegArds

gatan 29. 
Hallman, John Axel, förs§.kri ngstjänsteman, förslkr. 

Akt.·bol. Skandia. 
Hedc.nlund, Björn, studerande, Kungsgatan 2. 
Holmen, Jean Edvin, kontorist, Skeppsbron 30. 
Hultberg, Erik ClnEs. konsthandlare, Brahegatan 9. 
Hyden Tore Gustaf Olof, civilingenjör, Torsgatan 24 . 
Johan~n . Jack, kontorsc~e~ ,. fors~rg & M~rks kontor. 
Karlsson, Karl Ingemar. clvlhngemör, S;t Enksgatan 88. 
Milton, A. H. E., direktör, Drottninggatan SS. 
Molin Gustaf, prokurist, Styrmansgatan 51 . 
Olsso~, Axel Albert, byggnadsingeniör, Upplomds-

gatan 60. . 
Persson, Wilhelm A., afdelningschef, Orefmagm· 

gatan 18. 
Sandström, Arne, mariningcniörsaspirant, Storgatan 25. 
Wailand Helge, fil. kand., Valhallavägen 13. 
Aström,' Lars Gustaf, rörsAkringstjänsteman, Brunke· 

bergstorg 1 I. 

Passiva : 

Ahlberg Erik Nathanael , fil. lic., S:t Eri ksgatan 12. 
Wenne~trOm, Berndt Adolf, banktjänsleman,Stockholms 

Ensk. Bank. 

dter ett vandringspris till 8. m. tf. 
Till vlr förutvarande rikhaltiga samling af vand· 

ringspns hafva vi nu alt lägga ännu ett. . 
De af Stockholms Landstormskamraler utsedde 

delegerade i generalkommitlen för ,. Landstor~ och 
Skytte~ hafva nlmligen, till hugfästande af minnet af 
denna storartade fest öfverll\mnat till förste kassören 
i nämnda generalkon'.milt~, S. A. F:s vice ordförande, 
ett ståtligt vandringspris till ell värde af 200 kronor~ 
att anvAndas vid täfling i skjutning bland skyttar I 

landstormslidem eller s1dana skyltar som uttagits till 
befäl i landstormen . De nllirmare detaljerna anglende 
tirlingen 0111 detta pris hafva girvarna örverl!l!1 At 
S. A. F. all sjäJr utarbeta, och har styrelsen Orver· 
lämnal delta :\t skjutkommitten. 

Priset Ar syn nerligen imponerande och ulg~res af 
en kolossal silfverbll. S. A. F. står härmed I yller· 

ligare tacksamhetsskuld till dessa uppoffrande män, 
hvilka redan genom sitt initiativ till den storartade 
och sA inkomstbringande festen samt sedan genom 
siu energiska arbete för och vid densamma - jämte 
v5ra egna arbetsbin - förhjälpt S. A. F: (rAn ekonc
miskt belryck till en god och tryggad stallmng . 

• • • 

flJeodllningen frdll .. .eandsloz·m oeo 

81i1'1le ... 

Räkenskaperna för .Landslorm och Skyllel, hvilka 
nu afsJtnals och Ofverll\m nals till de af chefen fOr 
Kungl. Socialstyrelsen, generaldirektören H. Eln~qvist, 
utsedde tvi revisorerna, utvisa en nettobeh"lhung af 
kronor 41,657:08. 

UIOfver de 20,000 kr. , som hvardera af de t~A 
arrangerande fOreningarna för länge sedan erhAlht. 
harva de alltså ytterligare fått uppbära ell belopp af 
828: 54 kronor h\'ar, hvadan S. A. F;s hela nellobe
hlllfling af festen alltsl bier kr. 20,828: 54. 

Resullofd lalar för sig själjl l 

tfIaggdefilering d . 8venslia tfIaggans 
dag . den 6 juni 1916. 

Under H, M. Konungens personliga beskydd kommer 
den 6 juni 1916 alt anordnas en ,Svellslta Flouans 
dng~, å hvars prognm bland annat upptagits förbi· 
marsch med regementsfanor och standar af Stockholms 
garnison samt flaggdefilering i Stadion och har Stock· 
holms skytteförbund inbjudit alla lill förbundet hörande 
föreningar alt deltaga i den nA defilering. 

Styrelsen i S. A. F. rörvänlar, all ingen S. A. F:are, 
som ej af annat ar förhindrad, ska ll undertIta alt 

däri deltaga. 
Till defileringen, som dgcr rum i stadion pd Sloget 

kl. 1,30 e. m., samlas S, A. F:s medlemmar under 
föreningens fana i Kungströdg4rdm kl. J e. m. 

Kliidse/: skJltteuniform eller sporldriikl samt skJlt· 
lemtJssa och, om miJjllgi, med gevär. 

Rrtlklar fOr ==== 
Idret! och Spl?l, Bekllldnader 16r 
Idrottsmlln och turister, Brownlnll' 
pistoler och Bmmunllton. Hllnll ' 
multor, Kul6rla Iqktor och iqrutlker. 

BIlligast och bdst hos. 

Per hangborg, Blrgerjar(sgalan 5 
6. K, H, KlenprInsens HolleuerantOr, 

STOCKHOLMS AMA T()RFORENINOS MEDLEMSBLAD 
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3 

~
"~~~aoOilQto.:~QiQ>.~TI 
~I ~ 

:: VARUTFARDEN ~ 
~ ;:;:~;,1~~;~;;:~;;Å:!~;;~::~:;~~~~;;;~;;:;;~~~;;;: ~ 

~':: MARIA I ::: 
!~l Samling vid tilläggsplatsen f\'ybrOL,iken kl. 8,30 f fil. med offörd kl. 9 f III . precis 1",1 

B
' Beräknad hemkomst senast kl. 10 c, m. ~ 

Målet fö r färden är det natursköna Tynningö. ~ 
Priset fö r hvarje deltagare är 3: - kr. U 

Efter framkomsten vidlaga idrotts- och skjulliitlingar enl. nedanstående program. 
' "" Äfven för damer anordnas titAing i skjutning. • ",,: 

Föreningens passiva medlemmar äga sa mma ränigheter som de aktiva all dehaga 
" i täRingarna . 

'~ Såsom pris i skjulläflingarna har föreningen råll mOlIaga bl. a. följande heders· 
,.",, ' pris af: 

Direklören P. E. Brolin I Slörre silfverpoknl 

~
'" Lagerchefen A. Hessler ............ I silfvenallrik 

'" Direktören 0110 ': riman 2 slörre silfverpokaler 
E. Wjgstrand .. 2 ~ 

.~ S. A. F:s fåltskYllegrupp ...... 4 ~ 

: ",,1 Därjämte kommIl insatserna att utgå oafkortade till pris i form af pokaler. 

, , 
" 

" : t·.,' 

" 

'ur 
Efter liiflingarnes afslutande, och någon hvila i det gröna, anträdes en skärgårds· 

på några timmar hvarunde r prisutdelning för dagens täflingar konlIner all äga rum. 

OBS.I Regementsmusik medfö ljer! förs tklassig restauration ombord I 

AMATÖRER! Deltagen mangranntl Medtag Da mer, vinner och 
bekanta I 

~-- PROGRAM FOR TÄFLlNGARNA UNDER VARUTFÄRDEN.-----, 

SKJUTNING : 

I . DtllJfunas r4j1l11z. 5 skon i vltrri skjutstil1· 
ning mot c:entimClenlHor 4 100 m, lbtind.. 

2, Fä!tslljutni"z· 3) skott pr ffiin . InSlls 2;

kr. Prisfönlelning kilSlIvis. 

J. C:drT/. ,4fti"E A. 10 Skott i valfri reglemenle· 
rad skjutstiIlning mOl lQ.rlnpd. ' I,·figur 
pi okindl .rstAnd. InSlts kr. 1:50. Pri.· 
fOnlelning kl.ssvis. 

4, åt,. 14/li"E B . J skOIl tYllfrl re&!emenle
rad. skjutstil1ning mOl tri.ngcltafl. 1100 
m, .rstind.. IrlS1tS I : - kr. Omskjutning 
tilliten en gång mOl erligg~lI1de If ny 
insats. 

IORon: 

l , LIIJtZdht1pp",nI tlll$4U. 

2- DiKususIl/lnE, bli.sta hand 

J. $ta/rlllöpni"Z tf ISO ",dU fiJr 111'11't IUh dan/. 

" 
" 
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!l71eddelalldell 

(rån 

Skjutkommitlen 

Skarpskjutnlngsöfnlngarna pågå å nor
ra skjutbanan vid Kaknäs hvarje sön- och 
helgdag kl. g f. m.- 3 e. m., utom dagen 
för förenIngens vårutfärd och midsom
mardagen, samt under juni och juli m å
nader äfven onsdagar kl. 5 - 8 e. m . 

Fri ammunition, 50 mauserpatroner, 
tilldelas hvarje medlem, som icke skjuter 
om statspris Inom annan förening än S. 
A . F., och tIllhandahAlles å skjutbanan 
genom Föreningens Instruktör, sergeant 
H. Lundgren. 

Äfven tillhandAhåller föreningen ut
m iirktJJ gevär At skyttar som sakna egna 
sAdana. • • • 

:J)en första jefongslijutning(!1l 
fö r ~rel försiggick vid Kaknås söndagen den 7 maj. 
Olädjande nog var anslutning~n 1if1~g, men re'iulta!et 
blef tyvärr icke si Iyckadt. förmodligen beroend~. pl 
olämpl iga bclysningsförhAllallden oeh ganska stark vmd, 

Resultatet sy nes hår nedan : 

Sfl/.'trJtIlMIlI 

K. A. Petlt/lSOn 46 p •• 
H. 1.1Indbtte: ~!J p. 

8l'1JnJjdonz: 

N. fonblad H p., 
II frln •• n "O p., 
O. Johansson "O p .• 
E. SalmlOn 39 p.t 
O. Sahlln 39 p, 
T. Mothander 37 p., 
V. Odlner 36 p., 
C. W. And~n 36 p .. 
C. O. Moq'[SI 36 p. 

Deltagarna voro 20. Nästa skjutning blir söndagtn 
dtn /I juni. 

8locli/jolms 8/iptlefor6unds insals
slijutning. 

Stockholms SkyUefOrbund hade inbjudit samtliga 
till förbundet anslutna fö reningar att söndagen den 
7 maj anordna ~ egna banor insatsskjutni ng med 
prisfördelning klassvis. . . 

Programmet för tUti ngen omfattade 2 serier, skJutna 
enligt fö reskrifterna i statens program rör 1916 angå· 
ende tärlan om statspris. 

Anslutningen till denna tåfling blef hin S. A. F. 
stor, i det alt ej mindre än 26 af de vira tånade, 
och glldjande nog bier det Uven en af de våra, herr 
f. fagtell, som hemförde fOrsta priset i högsta klassen, 
med 99 poäng. . . 

Skjutningarna, som ledd~ af skJutcheren med bltri~ 1! 
af skjulkommill~ns samtliga ledamöter, glrva för Ofng,t 
f Oljande. rtsullal: 

Klass III Q: 

r. Flgre]] 99 p.. 
O. Ahrtnbcra 96 p •• 
f. Ildllltn 94 P" 
T. ,\Ioth.nder 94 p., 
N. POllblad 90 p , 
E. RcutcI!klOld 78 P' I 
Hj. Werner 70 P . 
A. von KluJel1liljcrnl 7S p., 
S, Sy~n&On 7!1 P' I 
II J. 11cllcberg 73 p., 
C. RDghclmcr 72 p" 
J. i.tflelgTcn 69 p., 
E. t-!cssler 68 P , 
V. OcUntr 67 p., 
H. lundberg M p., 
H. FrImaI! 62 p. 

K14J$ 11/ $ .

O Johlnuon 78 p., 
E. SalmtOn b9 p. , 
A. Rydcbrck bS p., 
B. K6hla bS p., 
C. W. Andtm !I-I p .• 
H. POI_bI:r& "9 p·o 
J . • 'lmirm 32 p. 

KIMs II : 

A. L!ndU ..... m 59 p., 
O. Johnsson 33 p. 

KM" I : 

O. O. J. kobsion 66 p. 

11ell Int.lel Jel"iare fdn förbundet var H~, d~ra.f l kl.a 
111 e:uld 186. I kl." J1I silfver 94, I klass Il S\ oah L kl.ss l 52. 

Bland ]lrlltagarnt märk tes följande S. A. F:are: 

KIIJJJ 11/ g uld: 

l :sta pri. f. f~e:rell .. ........... ...... ..... ... ........ .. ~~ PO.i~a:. 
5:1e ~ O. Ahrcnberg ............... ····················· 94 , 
Q:de • E. 11ell.tc:n .....•.........•...... ·.··············· 9" 

10:de • T Moth.nder .................. ...... ········ ···· 
18:de , N. fonsbl.d ........................ ········· ··· 90 

M pmlle:aa. 
/{/lW 11/ sil/rtF .. 

9 de prll O. Joh.nlSOn ......•. ........................•.. ~: polne:. 
37:de ~ E. s..lmlOn .... • .......................... . 

KlGss I: 

18:de prk O. O. N. J.kobs6on .......................... 66 poIne:. 

21 prhtae:are. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Den 1 lunt lipo 

skappsk/utntngsö!nfngapna 

vid Kaknlis Instlilldal 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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cröndag efter söndag. 
Den af oss under förra Aret plbörjade och i hvarje 

nummer förekommande .spegeln frin Kaknls~, hvilken 
följdes med stort intresse särskildl af dra mest aktiva 
skyttar. Imna vi åfven detta Ar IAta komma till synes 
i Medlemsbladet och göra början hlrmed i detta 
nummer. 

Vi hoppas snart få inregistrera många och fina 
resultat. Skotten eka tätt där ule vid KaknAs, och 
säkert skola våra skyttar förstå att uppskatta den heder, 
som ligger i våra skyttemärken . Lika IifJigt hoppas 
vi, all de skyttar. som tycka sig hafva lång vAg fram 
till de hägrande hedersteckn en, icke skola tröllna och 
all Itvarje skytt d/mins/one skall !dta sig ange/liget 
vom att ,. god tid skjuta sinQ 50 skott. 

Gevär ocll ammunition till ett antal af 50 patroner 
Ii/lJulIldalldJlas. som bekant, gratis d norra skjutbanan 
vid KOR/läs. 

3Co711petensserier fÖl' statens 
uhnärlielseleclien i slijufning. 

AhrtDMi, a. . ........... 50. ". •• + 50. 
F"rtll. F .................•. ". ". H + ' 0. 
Forublad, N. ........... <S. ". .. + '0 . 
!"rimlD, H. ...... ........ '0. 50. '0 + -
Otllner, Y. .. ............ ". ". .. + 50. 
Htlll ltll , ~ ...... ........ ". ". " + 50. 
Htuh!r, "- ............... 50. ". .. + H, 

'" Krusttllll em., A. ... - - + 50. 
1.ae:trgrtD. J. f. ..... .... '0. ". <S :j: ' 0. 
Und110Im, K. ......... .. <S, - -
Lundbcre:, H. . .. .. ....... 50, ", 49 + '0, 
Moth.ndl:"r, T. .. .......... 49, <S, 48 

$ 
", 

PdttlUOn, K. A. ......... <7, 46, .. -
ReutuBk[öld, E. ... .... .. 50, 49, <7 -
RIle:heiml:"r, C. . ..... ... .. - - '0, 
SyenlOn, S. . ............. <b. - '0 , 
Werner, HJ. ............... ". n, .. + ' 0, 

Sj)oftnnli~ , pld: 

Andrfn. C. w .......... .. ". f'lye:are , A. ............... <S, 
Pribe", A. H. ............ H , 
Fries, "- ..... ........... ". Plme:rcn, J. ............... 4S. 
Hn5Clq"i fl , O. ............ H. 
Johansson. a, ............ 50, 
Köhler, A. B. .... ..... <S, 
Sa.l1llS01I, ~ ............... ". 

BIlIU, E. . .• .• •.•..•••••••• 46. 
Karlsson. K. J ... .......... 43, 
Undström, A . .•••••••••• '17, 
Pe1tel"$SOn. L. H. ........ 4b, 
Richter, O. F, ............ 4~, 

IS. n + ' 0, 
- + -

<b, ,, :j: .. , ", '0, - + -", - + -
H, H :j: '0, ", .. ", - + '0, 

::: ~ += - + '0 
4~. 42 + -
43, ~ 2 + 35, 

Sj)'tt~miirke j brons : 

50. 50 pol,. 
50 50 

50. " H. " ". 50. '0 " . .. 
'0, ' 0 ", 

", " 

u, u pol" 

", 
H, • 

H, H 

", .. • 

- poIne: 

35, 35 

Jakobsson, Q. O . •....... 47, 4'.!, 42 -I- 50, 35, - pol ne: 

MEDDELANDEN 

FRAN 

ID ROTTS
KOMMITTEN 

Hurar Idrollsmän inom S. A. f . torde observera 
alt sommarens serietäflingar börja tisdagen den O Juni. 
Dessa pågå se.dan enligt 111. flingsprogram mel tisdagar 
oeh fredagar med början kl. 7 e. m. (precis) A Öster. 
malms idrottsJ.olals. 

Obs. Vid hllarje föreni ngstll.f1ing gi lla de uppnådda 
resultaten ärilen för id rottsmärket! 

'Vid S. tiC. 3:s vårul/ärd Romma täjlingar i 
jöljande idrottsgrenar alf a/5t1l1aa: 

Ungdhopp med ansats. 
Diskuskastning, bästa hand, samt den frAn förra 

v~ru tfärd~n så populära kombinerade stafettlöpningen 
A 150 meter för herre och dam. 

BesUmm~lsc:rna för densamma Iro ; 
StafdtIagen. hvilka lottas ihop, best! af herre och 

dam. Den förre har alt löpa 100 mrter samt Ofver
Ilmna stafellen ål sin resp. dam, som lö~r de Ater· 
stA~nde 50 meter In i mAlet. 

Endast till damerna utdelas pris! 

[Jdroltsmärliets populariseri1/g. 
miRajör6u1ldels atprelse vidtager d/gärder. 

Riksidrotlsförbundets öfllerstyrelse hade nyligen 
sammanträde under kronprinsen s ordförandeskap, hvar· 
vid Atskil liga idrottsfrågor af vikt behandlades. 

För alt väcka föreningarnas lifligare intresse att 
anordna id rottsmärkesprof för sina medlemmar, hade 
förvaltningsutskottet föreslagIt alt premiera tagande! 
af dessa pA så sält, alt föreningarna skulle erhålla för 
sin idrottsliga verks.amhet för hvarje erö rradt idrotts
mlrke i guld kr. 3: - och för hvarje ~röfradt idrotts
mlrk~ i silfver eiler brons kr. 1.60. 

Under de gångna Aren har anlalet aflagda prof 
sverig~ varit: 

1907 ......... 274 sI. 
190 • •...•.. 1,325 
1909 .....•.. 1,:176 • 
1910 ........ 1.049 • 
1911.. •...... S~S • 

1912 ......... 1.O~1 
1913 .... 1.675 
19u ....... 1,"13 

Slmt 191!J CI 1.500 

och hvaraf torde framgå , all intresset icke direkt 
minskats, om d~t In å andra sidan icke ökats i d~n 
grad man önskat. 

förslaget, hvilket (som vi i förra n;re! af Medlems
bladet sågo) från början dekiS af Orosshandl. Leop. 
Englund i Göteborg, bifölls nu af öfverstyrelsen. 

Härmed torde en välbehöflig sporre gifvas At denna 
institution, samtidigt som en inkomstk!il1a öppnas för 
föreningarna. 

Eröfra fdJoHsmärke\ en heder för Eder sJälf och för föreningen I 
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.. 
HMHTORER! 
/(öp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

Rikstelefon 
4400 

flU m. hlel. 
20 & 120 

H k tt 
'

HInned h.I', vi no~ meddela, .11 

rr S Y ar vlr .mmllnitinn for maU$lIl'1t'"1ir, 
• ladd.d med Ekmans DJ' SpctU:IlLa 

.OLYMPIA" mligt .IISlllltb pnw 
besitter en enorm triffdokerhel, varf&' dm IT mest limpad la r 
prlS$ll';)lItnl"',~.r &II,.U mot lavl. $Om l l'ihskjuhdng, .. i1k~1 ben 
t'lsade , ii vid de Olymllilka Spclell$ skjutnin21r. SUlilt en 
pr"laddnlng och ,I gUlnttra ett storartll resultat. 

A,.B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 
B r . . .. r e ... t . n q, Stookhohn, 

Erik Ohlssons T rävaru H.-B. 
TRÄVA R U., VED- och KOL· 
AFFiI'Jt ÅNOSÅ O o, IfYFLERI 

STOCKHOLM, fleminggatan 4 

Riks Te\. 1163. 1&201. Allra. Tel. 8-436, 5950 

SÅG VERK _ __ _ 

FJemlngg. 4, Stockholm, Klölv. Angsdg. AI.n d. 

Norrte/ge ÅnzsAll Norrtelge, J unll'rusun ds 
Å nlldgs A kti~bol .. g. Eker ö. 

Gynna 
a n n onsöpepna! 

H.-B. lÖFHOLM8UHRFUET 
RJistrltfoD 2HZ Liljeholmen AllIII. Te1doD lZ JO 

Sliprar_ Dodw, Båt· och. SItepPS,lQrj 

Nybyggnade.r och Rtparationu af 

alla s/ag ', ' Yachter, M%Mlar, 

Jollar, Rodd. och Segdhdfar samt 

Isjakter, Rlmdhull och Bä/smide. 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru A,-B, 
Flemm lng1; 4, 

Osk.ar Janssons 
Bleck· och Plåtslageri 

Rjka Tel. 2145 Orefturegaian 28 All m. Tel. 294 

Ve rkati ller a lla s lags pl ltslagcria rbdcn, tacktick nin
,.r med kop par och dnk, galva niscr-ad och svarl 
Jlrop!' •. Takalryll ningar och re para tio ne r. Billigaste 
pris i fO re ning med noggrannt a rbete. 

l.1]: 
:llAl 

ASEA 
utför kompletta elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 

• Infordra våra offerter. -

••••••••••••••••• ••••••••••• 

Allmänna Svenska Elekt!, A,·B, 
Filialen i Stockholm, 

TRYCKEII IAKT1 EIIOU QU sv~ .... . S l OCK IIOl.,M 1918 

tockholms N:o 3_ 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

l1 :e Arg. Med ppogpam IlJp Svenska Spelen 1916. 

Ulkommer med 6 ... ummer 

om j'lIl och uldelas gratis till 

föreningen. medlemmar. 

Redaktör och ansvarig utgifvare : ~ 
R.d.ktio ....... . och Expeditio_ 
n ...... dr.: S:t E riklg'lln 12, 

Stockholm . • 
Sy .. lom.n SVEN SV E NSON . SH,I .... 1.1. K~"I'~' Ull. 

Kl. '_0 f ..... 11-1 l ..... 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS HÖGE BESKYDDARE : 

H. K. H. KRONPRINSEN. 
Htd~amiil(t'.' OurtnllmajDmI V. O. BakJt och ClI.rjrt:JaJtt4rt,. 

Harald Sohlm(lJl. 

Utl4ndJll kt)TrelpClndD"tU/d~ hrlamDt: Kapknm FrlIz HolISm, Klpm. ..... , 
STYRELSE: Ordfaran.de, Örverste O. &r~m.; Y. ord'. Syssloman 

Svm SrmsDn; sekreterare, Hnfritlsnol. Hj. Wmrtr,ltassaförvaltare, 
Dlrekt6rOUa Friman; intendent, In.pekliir, E. D. HalStnm.; skjul' 
che', v, ord'. ; idrottschef, Kontorist l1f1/uld Ftms~; klubb
mästare, Generalagent H . H ildrlmmd; slyrelseled.amot, MUllk· 
direktör Emil I1nsftr; suppleanter, Syssloman A. Mild, Ingenl!!r 
a. AhrrnbuE. B.nkkassor Folke FaErtlJ, ugerchtf T. MrJlhnndlr, 
MusIkdirektör Adr;nn Dahl. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelun l 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 

Almquist, fr., fabrikör, Tunnelgalan 17. 
BrlndSlröm, frans, bankrevisor, Norrlandsbanken. 
Lundgren , John, bokhållare, Skepparegatan 2. 
Olson, Knut, bokhandlare, Dalagatan 32. 
Steuch, Bengt, fänrik, HumlegArdsgatan 24 . 
Strandberg, Richard, operasångare, SibyJJegatan 13' 
Ström, D. A., amanuens, S:t Eriksgatan 02. 

SKjUTKOMMITTE:N; Ordf., Sysslom.n S'HII $rtlUDIf; v.ordf., 
Bankkassör Folke FagrdJ,' sekreterare, Bankkassör E. RlIl'
smllll,' ledamöter, Musikdirektör EmU Hn.skr; Med. stud. J. F. .......... 

IDROITSKOMMITTE:N : Onir., Kontorist Htlra/d FO"'bq; 
v. oni,., Lagerchef T. JlfrJlllandtr; ~kreterare, Herr O. BDr· 
lund: ledamöter, Herr ThQr Frtdlxlrz. Herr OUllnru Lund

.".. 

KLUBBKOMMITTJ::N: Ordf., Generalagent H, HUdd"und,' 
v. ordf., Musikdirekta r Adrilvl Dahl. 

Föreningens postadrep: StDdlhQlm K. 

I det vi hälsa Eder välkomna i föreningen, ställa 
vi till Eder såväl som till de gam la föreni ngsmed· 
lemmarna en lika vänlig som enträgen maning att 
icke glömma påpeka för viin ner och bekanta nytlan 
och nöjet ar alt blifva medlem i S. A. F. SIkert 
har Ni någon, som Ni kan inlressera för saken. In
sAnd uppgift under adress Stockholms Amat6r Fdr
ening, S tockholm I(. 

HVARjE S. A. F:are 
bör anse som en plikt och skyld ig. 
het att deltaga i föreningens skjut

och idrottsöfningarl 

iJuve4 /Ju /d, 3( cf1lnderson ,fJfpsilfver, 
8iifver. 

fRegerillgsg, 19- 21 
iJalio6storg 1 f/(ullgl. Oro/juvelerare - 03egär p riskurallt! 

. " '. " - ~ . . ~, , 
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Vårutfärden. 

Torsdagen den l juni, Kristi himmeUärdsdag. före
tog S. A. f . sin traditionella värulfård. På stnlfe 
år har ju denna utfärd, tack vare ogynnsamma våder
leksfOrhll1anden, vunnit minst sagd I klen anslutning. 
lIr var det en v;ss skillnad - åtminstone hvad vl
derleken bttrlffar. Den skulle nog, om tillräckligt 
stort intresse för saken , en friluftsdag i kamratlig 
samvaro uti fager nalur, funnit s, kunnat locka ett par 
hundratal ull deltagande. Men dl vår farkost, Ang_ 
fartyget Maria I, vid niotiden pl morgonen lossade 
rör1öjningarna vid N)'brohamnen kunde man dock 
icke räkna mera än ett 70-lal ombordvarande del· 
tagare, damer och herrar. 

Färden ställdes till Tynningö, hvaresl källarmästare 
A. Brinckman godhetsfullt upplåtit plats för dag~ ns 
tiiflingar i fältskjutni ng och idrott. 

DI ~fter omkring 11/ , tinlln~s ang~näm färd Tyn
ningöbryggan angjorts, tågad~ samtliga ombordvarand~ 
under musikens toner m~d rör~ningsfanan i s~tsen 
till läg~rpla~n, omkring I S min. från bryggan . Dår 
hälsade för~ningens ordförand~ de närvarande väl
komna sam t gar nlgra direkliv för de täflingar, som 
voro afsedda alt hållas under dagens lopp. 

I väntan pi dessas begynnelse dukades i en inbju
dömde backsluttning efter hand upp det ena smör
glsbordet delikatare ån det andra ur medförda mat
sAckskorgar. Det var lif och stJmning öfver den taf
lan, synd alt ~j flera fingo btsklda. den, synd ocksJ 
all de kameror, som med till synes vana gester allt 
som oftast riktades mot de lägrade grupperna, ej 
handterad~s med tillrllcklig skicklighet för aH Almin
stone ndgol föremii skulle fastna pi plåten! 

.första patrullen går!. Det var Vice ordföranden 
och skJu tchden, som med dessa rnili 'äriskt krartigt 
utslungade ord störde matron. Skylta rne började 
röra pi sig. Sotning och öfrig gevarsansning log 
vid, och så smån ingom troppade den ena skytt~n 
eHer den andrn af, oclt en noggrann iakttagare kunde 
i blick~n hos en hvar af dessa ulan svårighet !asa nA
got so m liknade en fö rvissning eller åtminstone hopp 
om seger. d. v. s. första pris. Att åtskilliga blefvo 
besvikna, torde ej beltöfva nlrman: framhillas. 

UngefAr sölmtidigt med Ultskjulningen togo Alven 
idrottstäflingarna åfvensom damernas skytteläf!an samt 
de extra inS3tsskjutningarna sin bOrjan. 

Skjuttliflingen för damer Igd~ rum med 5 skott, 
lcammarammunition, mot tioringad cenlimetertafla l. 
100 m. afstlnd. Åtskilliga prövade här Il'ckan, och 
första pristagarinnan visade med sina 42 poäng af 
50 möjliga alt Ah'en en kvinna - till glädje i lek -
\can nå ~n aktningsvård skjutskicklighet. 

== ...... =====CI <ZICO ==== "" 

De extra insatsskjutningar, som, jämväl med liflig 
anslutning, höllos, voro : A) 10 skolt i valfri regle
menterad skjutstållning mot tioringad V,-figur på obe· 
kant afstAnd och B) 3 skott i likaledes valfri ståll· 
ni ng mot triangeltafJa 1 100 m. afsllnd. 

Idrotten representerades af tre olika grenar: längd· 
hopp med ansats, diskuskastning, bästa hand, och 
stafettlöpning A 150 m , den sislnlmnda, kombinerad 
för herre och dam, icke minst spännande. 

för att nu Ilergl till den tMling under dagen, som 
rönle ojämförligt största anslutningen, nämligen fält· 
skju tningen, Igde densamma som vanligt tum patrull
vis - 5 man i hvarje patrull . Skjutstationerna, till 
hvilka vlgen ledde genom en den allra mest tillta
lande terrIng, voro fem till antalet, och skyuen fick 
vid hvar och en af dessa lossa högst sex skott. lJet 
hela lAnd e anordnaren, föreningens inslmklör sergean
ten Lun dgren, till största heder. Anord nande! jAfvade 
ingalunda det vederlagna uttrycket: I pl ett i allo för· 
IjäniUullt 5äth. På g rund af terrängens beskaffenhet 
voro hAllen genomgiende korta, men milens och 
skjutstäl lningarnas beskaffenhet gifvo nog skjutni ngen 
rangplatsen: öfver medelsvir. f ör dem som deltogo 
b~höfver blolt erinras om den sneda skjul5lAllningen 
vid andra målet, med smalbenen mot hvassa stenkanter 
i diket utmed en brant backe, och . harskjutningen . 
vid det sista målet. 

Prislistan här nedan visar ju ändock, aU trols an
ordnarens krokben amatörerna hUdade sitl goda an_ 
seende som filtskytlar. 

Nir dagens tämngar fram pi eftermiddagen voro 
till Anda, styrdes stegen till en närbelägen förtrlfOig 
dansbana å en skogshöjd, hvarifrån man kunde njuta 
af en utSIkt, som enbart den skulle ku nnat locka alla 
amatörer i virlden - om de haft känned om dirom 
_ lill deltagande i utfärden. Där trAddes dansen 
med lif och lust, med en intensitet som salte de fli
tiga musikaniernas lungor på prof. flier ett par tim· 
mar slog dock klockslag~t äfven för glädjen . Del 
blef uppbroll, man gick i samlad tropp åler till den 
vän tande Marin, som, eft er det ordföranden på öfligt 
säll aflacka t den gästvänlige markäga ren, hvi lken i gen
gAld sllnde S. A. f . ett I välkommen åter_ , lngade 
heml!. Men ej direkt. först en lof kri ng Värta
holmarnA för att förlänga hemfärden. Dirunder för
rlttade ordföranden prisutdelning och idel glädje rådd~. 
Dock ingen ros utan törnen : ej endast danslystna 
ungdomar utan mången annan saknade nog vår gamla 
vin , Sagas_ rym liga däck med dess många och goda 
dansti ljor och dess goda ,terrång' för den kamrat· 
liga samhörighetens emlende och förkofran. 

Vid Ilotiden pi aftonen voro vi åter i Stockholm, 
vi skildes It, d~ flesta, tror jag, med eU h11skott af 
lifvets ljusa dagar i minn~1. O. P. 

BELLMANSRO 
f RU I( OS T-, M ID D /HiS
och SUPl:SI:RVI:RINfi 
--~= ==== ========== = -

MUSIK Dl\GLlGI:N 
4 - 6, 7 - 11 

= = "" lZI lZIn_. 

l 
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fPrislistor /ör skjutniTlg vid S. ,fl/ . .f7..,J 

våruifärd den 1 jUlli 19/6. 
Damertllll tiijlU.K' 

l:a prh Frkn Aueu!li Johnsson 42 p. Fru Ussi FrImans I-I~ersprlt. 
2:1 Fru Orria Hnslf'r 32 • S. A. f~ H~tf'tPrit 
l. t • frokm ~II,. frimao 2~ , 
~ :e • f ru f. D. Hagström 16 , 

Fållskju/ningtn : 
1(JlJ$$ III Ollldmlirlmsltf,rar: 

I:a pris tI . frtman 28 p. Dird:tllr P. E. BraUn. 11~trspril 
2:a ~ Rtutf'rskiöld 26 • Ant tlenlf'n 
l:f' R Örltgren 25. BJprf'. 
~:f' K. A. Pf'tlf'nSOn 24 , Dir. Otto Friman, tttdf'rlpi'i •. 
5:f' O. Ahrtn~~ 2~. Hedtnpris, SIrinki al oklnd. 
6:e L. Laf:tllM 1]. llIelrt. 
7:f' E. ~I c llsttn 23, tlnknprll, sklnkt .f oHnd. 
8:t HJ. Wf'rnu 22 . B5r.rt. 
9:c o. LIneborg 21. 

t O:c H. franckt 20 
11 :f' A. Henter 20' 
12:e II. Lundbcr2 20, 
ll:e E. Husler 20 . 
l4 :e T. Motbandtf 20, 
l!i:t n. Elliol 20 • 

J(IQSS 11/ SiJfrvmiJrkddfllar: 
l;a pris E. Waldmer 
2:a • B. KObter 
3: t • A. F1Y2"e 

Klass 1/: 
I:a pril o. F. Richter 
2:1 • S. DahJgrm 
3:e , S. Rundblom 

1(1,," I : 

19 p. Hedenpris, ,klnkt al oklnd. 
17. BiRlff'. 
17. 

17 p. FlI15kylttE1uppelll lI~enpri. 
15 BlRa~ 
I] • 

l:a pris O O. N. J~kob5$oll 7 p. Bl,art. 

Ex/ra låfling A (Figurskjufning): 
Klass III .' 

l:a prll e. IIcsJler '"' •• p. rlHskyUc2ruppelll Htdenprll. 
2:.. • R. 6negren "'lt' Bliare. 
3 c L. utntM " /n • 
~:e P_ RtulenJclöld "/,. ' 
!I:c HJ. Wttner ,.,". 
6:e F. fagrell '.'" • 
7:t T. Molhander II/._ • 
S:c H. Francke "I., ' 
9:e 1-1. L\I!ldbere 1"/ ••• 

J(lfiSS 1/: 

t:a pris O. 1". Richter 'I .. p. Bliare. 
2:. , O JonISOn 'I" . 

Ex/ra låfling 8 (Triangelskju/ning) : 
t:. pril L. Lareri6f 
2:a F. Fagrell 
3:e f. Reutcrskiötd 
~ :e O. Ahlcnbtri 
S:e E. Hcs$Jer 
6:e A. Hcssler 
7:e S. EJl iol 
8:e V. Odlaer 
9:e o. Sahlia 

Sl p. BliaTe. 
!l2 , FIUskyltta:ruPPf'nlll~erspr. 
51 , Blilrt. ,. . ... .,. 
". " . H . 

tO.e H. Lllnd~ "l p. Signe 
I I:t S. D.htgrf'n n • 
12:c J. FIrngren 39 • 
t3:e O. f. Rlchtu 38 • 
I ~ :c K. A. Peuers.son 37 • • 
l!i .t O. Jonsson 37 , 
t6 ,e A. ~on Kreusenlt)nll" 37 , 

Vårutfärdens idrott. 
Sedan skjutningarna afslutats, fö rflyttade man sig 

mangrann t till den i hast improviserade _idrotts_ 
platsen_, där spännande tAflingar nu väntade deltagare 
och bUdare! De senare placel"3de sig amphiteatra
liskt i en bredvidliggande naturskön skogsbacke, medan 
herrar tiflande samlade sig intresserade omkring den 
mjuk:t, af sågspån, halm och gödsel s.1nlmanS<llla 
längdhoppsgrope n. 

En och annan af idrottsmännen tycktes linder den 
~ngna Ilnga vintern ha lagt åtskilligt på hulld, nlr 
de nu återigen visade sig rOr allmänheten, iförda sina 
_himmelsblå byxon.- Men icke förty uppnåddes i 
lingdhoppet mycket goda resultat. Så I. ~x. mälte 
T. Mothanders ena hopp 6 meter, men ogillades på 
grund af öfvertl"3mp. Bror ElJiot eller ~mannell som 
lar idrottsmärket på en timme_ segrade nu i stället. 

Som N:o 2 på programmet stod diskuskastning, 
blsta hAnd, och fingo nll !skidarna, d. v. s. passiva 
amatörer, förtjusande amalriser, öfriga sommarglsler 
samt urinn~vånare, lillsAgelse aU förfl ytta sig ulom 
_skOIlItII1 . , hvilket snarl nog visade sig vara välbe
tänkt. Kastvinkelns ena sida utgjordes af en nlrbe
lägen ladueårdslänga med nytt tak.teeel-panne·belAgg, 
som tycktes utöfva en synnerligen slor dragningskraft 
på diskusen. Redan försla kastet gick l UpP lt våg. 
gaOla •. Det följande blef en fulllräff. Det hamnade 
1111 publikens stora förnöjelse lIIed en vlldig skrlll pi 
ladugårdstake!. 14 tegelpannor hade sett sina Wsta 
dagar! Härefter ändrades kAstriktningen något, och 
blefvo resultaten genast litet bättre. När de 21 del
tagarna omsider absolv~rat sina stipulerade trenne kast 
hvar, visade del sig glldjande nog, all större delen 
af ladugården ännu stod kvar. 

Till dagens sista läfling, den populära kombinerade 
stafettlöpningen å 150 meler, stalIde 6 pigga amalriser 
med sina löpar-kavaljerer upp till start. Då banan 
befanns vara tämligen trång, löpte blolt ett stafettlag 
åt gången, och blef tiden, som togs lIIed tvenne krono
metrar, afgörande. Vi fl denna gång ge våra ama-

• Villnm SabBII ir dock mfd lina 108 kilo fonf.randt Inlle
hafY1l~ al S. A. F;s IUDlriktsrri:OfI1. 

• 
Ryggsäckar Praktiska kärl af aluminium 

Red-S P r i t - ~A'B;;-.J;'U~LI;;;US;-;;S;-:LO~" Ö~· R:;-::=-::;;;.~;fh-::G:;-lA;:-;:S:-O<-;H P~O;;-RS;::L-;;:IN;"I 
kök 

Turistsängar Jernvaror 
skap 

.. ••• "._. •• el •• • __ 
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StorJwrl(.obrinken 6 STOCKHOLM 

Flsk"edskap_ Oljekliide,,_ Hiingmatto,,_ Bambu"iJ" m. m. 

Iriser en uppriktig komplim:mg för det energiska och 
hurtiga tern~ramellt dessa visade under läfll ngen! 
JDe löpte ju riktigt stlligh, var allmänna omdömet! 
Men s1 lira jll de, fOr närvarande moderna, vida 
kjolarna mera IlImpliga för en stafettlöpning, lin de 
gamla nflngda )stlubbelkjola rnil ' , som ofta på et! för· 
rlldiskt s.'\H .hindrade kvinnorörelsen • . 

Äfven en eloge At .regementsmusiken , . som under 
tAflingarna på dl fOr1j1l115lfulll sätt utfördes af 8 dvilister. 

Resultaten blefvo f Oljande: 

LiJngdhflPP: 

1. B. E1IIo t . (Idrolucbdens pris) ... ...... . .. 551 cm. 
2. T. MoI II.ndtT 
3. e. Waldener 

,... . .•..•••.... .. •.•• • 5-18 
............... ... ....... ~34 

4. E. Lundgren 
S. E. S,~rrld t 

.... ...... .. ... ... . .... ... . ..... !o20 
........ .. .. .... ........ 459 

D/ShUtlslnbIZ. btJsta htlnd. 
I. O . SaMln (OrntrI Ikonsul C . f. HI 2.StrOm5 pris) 3 1 m. 10 cm. 
2. e. W. ldellCT ....... .. ............ 27 38 
3. E. S,f'drddt 25 48 
~. B. Ell Ial ........ . ....... . 25 ~ 
5. H. frIman . ... .. .... 2-1 12 
6. T. Mothandcr ..... . ..... ..... .. .. 24 OS 
7. H. ForlSbn'i .............. . .. ... ... 23 11 4 

J(omb. , /njntlöpning t1 150 mn6. 
I. Frk. I'riman - hr T. Mothander- 1~'. sek. 
2. l)'btr~ - • O. John S<l n 20" , 
3. • l . I-tnslcr - E. Svtdfe!d.t 20'/ ,~ 

JumboplllC t tilm)]l : 

I' rk. Wenncrholm - hr T. fredberg. 
li aie. 

H k tt I H~rmed han vi nöjet mf'ddela, .11 

rr 8 Y ar vi r ammunition för mau'rut2el'i r, 
, laddad m~ Ekmans nya Spet5kula 

. O LVMP1A. , enligt nsti llda prov 
besitter en enorm IrlHilkcrhet, varför den ir mnl limpad för 
prlukjutn lna.r uril mal 1,,1. som 1 t11tskjutlling. vilket l vm 
'\5IIde lir vid de Olympiska Spclf:n$ skjutning-ar. BU II II CD 
prnladdDID( Kb ,I ,aruler. ett slorartat reSlUat. 

A.-B. Skytteföreningarnas Vapenaffär, 
B_"C.~.a:.t.ft 9 . Stockholm. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

9öresfåe1lde täjlillgar. 

Med anltdning af SVl!nska S~len inställas Serie· 
täf1ingarna den 11 oclt 14 juli, och komma desamma 
att i stilIei afbtl1as tisdagarna den 25 juli och l 
augusti. 

Simning 500 meter i täfling om , Stiftarnas pris. 
afhAlles fredagen den 21 juli kl. 7 e. m. i StrömbadcI. 

Idrotlskornmillln . 

• • • 
Vid de Svenska Akadem iska Mästerskapstäfli ngarna 

hvilka den 28 maj afhölles i Stadion, placerade sig 
S. A. f:aren Harald HOrIin j löpning å 5000 meter 
som andra pristagare. Tid: 18 min . 68/ 10 sek. 

• • • 

Vår mAngårige sekreterare i idrotlskommitlen hr 
O. A. Berglund, som under förlidet år fri villigt tjänsI· 
gjorde vid invalidtransportema genom Sverige, har pi 
grund dArar tilldelats Oslerrikisk- Ungersk Rödakors
medalj i silh .. er med krigsdekorlll tion. Medaljen åt· 
fö ljdes af diplom, egenhändigt undertecknadi af Ärke
hertig Franz Salvaior. 

Vi gratulera! 

RÖRSTRÖM ®. C:o, Stockholm 
(H. H. HOL.MSTRÖ M). ETABLERAD 1856 

HATT- OCH MÖSSAFFÄR. 
Specialite : SkyttemlJssoP/ 

Rik, Tele/on 5365 4 STORKYRKOBRINKEN 4 Al/m. Tele/on 1291 
Silfvermedalj vid utställninllen i Stod:holm 1897 och i Norrlr.öpina 1906 

,,~>r.r~~~~~"' ... ~~~~,r-~>r.r~~~~-. __ r-"' .. ~.r~ 
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STURE-AUTOMATEN 

(Stureplan och Kungsgatan) 

................................................................. : ................................................................ : 
·············1 REKOMMENDERAS! t . , BÄSTA MATEN! 

.971eddelan{lell 

(rån 

8kjutkommilten 

Skarpskjutninesöfningarna pågA el nor
ra skjutbanan v/d Kaknås hvarjesön- och 
helgdag kl. g f. m. - 3 e. m . samt under 
juni och juli månader äfven onsdagar kl. 
S- Be. m . 

Fri ammunition, 50 mauserpatroner, 
tilldelas hvarje medlem, som Icke skjuter 
om statspris inom annan förening in S. 
A . F., och tillhandahålles il skjutbanan 
genom Föreningens instruktör, sergeant 
If. Lundgren. 

Å'fven tillhandahåller förenIngen ut
märkta gevnr åt skyttar som sakna egna 
sidana. 

,f7(aknäspolialen Slir täjlillgspz-is 
inom 8. dl. t7. 

Styrelsen inom S. A. f . har beslutat, alt den vid 
linan mellan de s. k. Kaknäsföreningarna - de skytte
föreningar som skjuta vid Kakn~s - under sistlidne 
november mänad af S. A. F. erOfrade pokalen, K.knlls
pokalen kallad, nu skall uppstJlJas som tlfJingspris 
inom S. A. F. och uppdragit ät skjutkomm itten alt 
uppritIa stadgar rör tiflingen om della pris. 

Med anl~ning haraf har skjulkommitlen best~mt , 
att linan om Kaknäspokalen skall, i likhet med tänan 
om Stockhol mspokalen förra äret, Aga rum tre gånger, 
nämligen den 30 juli saml t3 och 27 augusti och 
omfatla hvarje gäng en vanlig och en hastig preci
sionsserie p1 300 meter. 

Man kan väl hoppas oeh förmoda, all Ilflingarna 
om Kaknäspokalen nu skola omfattas II f samma lifliga 
intresse som i fjol kom Slockhohmpokalcn till del 
och var ga nska uppseendeväckande. 

: ...................................... .......................... : 

'täjlingen om jjöleSorgspolialell. 

Den alltid med slort intresse motsedda IJl.flingen 
om Göteborgspokaten äger rum den 6 augusH, och 
kommer S. A. F. ärven i Ar all deltaga i densamma 
med en grupp. 

Skyltarna i denna grupp ulses denna gAng pA. si 
sätt, alt skjulkomm ilten väljer den fOrs te, den ne ulser 
skyllen n:o 2, dessa bAda tillsammans n;o 3 o. s. V., 

tills hela femtalet blir fylldioch Iv1 suppleanler ocksA 
blirvit ulstdda. Skjutkommill~n har Iro ll sig på detla 
sill få de bästa skyttarna uttagna, enlr man menar, 
aU skyttarna själfva bast böra veta hvad skyttekam. 
ralerna gå rör, när det gäller p1frestande situationer. 
Anordningen bör alltsl, menar man, gifva godt hopp 
om alt S. A. F. ifven i år skall - slsom under 
hvarje år varit brukligt, flytta sig några pinnhål högre 
upp på ärans stege. 

dlf9,Ulna je/01lskjutningar . 
Dm 1/ jUli/: 

Silfvtr: 
e. tlcs~ ler..... .. . ..... ........ .. . ...... . .... .. ....... . ....... 48 po.ina 
A. Und$lröm ...... ...... ............... .... ........ .. ...... . ... -1 7 
J. P. lagcrin'n ... . .. ... ...... .. ... . ............... .. ....... ... 46 
K. I. Karlsson .. ... .......... ....... .... ........ .. .... . . ..... . 46 
tl. !' r iman ........ .. .... ..... ............. ..... . .. ...... . ....... 46 

Bron,.' 
T. Mothander-.. ... .. .. .. .. .... .. .. , ... .. ........... .. ........... ~4 poIin~ 
1-1 /. \Verner .... .... ...... ........ ... ....... . ................. . ~ :z 
E. W. Andr~n .. . ........ ............. .. ..................... . 41 
C. KleInan .. .......... ... ... ... .................... .... .. .. .. . .. 37 

Antal dellaiare 10. 

Dm 2 juli: 

Bron.f: 
C. Rtill:h~ i mn- .... . ..................... ....... .... .... .. . .. . ~2 poIinll 
S. Qundin ... .. .................... ........ ... .. .. ..... ...... 39 

Antal delt_gu e 2 

N'st. Jetonskjutning bl/Iver s~ndllren den 6 
augusti. 

Gvnna 
annonsöpepnal 

~ • . '1 " ..- - - • -. - . 
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~xelWibel 
Stockholm ~~~~~~ II Gö teborg ~s 

-MASKINE:R 
-MOBLER 
- UTE:NSILlE:R 

Malmö 
Norrköping 

Sundsva ll 

Ätvidabergs Utställning 

8venslia 8pelen, 
De s. k. Svenska Spelen, som efter långa förbe· 

redeiser inom idrottens alla grenar nu gå af stapeln 
här i Slocknolm den 8-16 juli, arla sig att blifva 
en den ståtligaste uppvisning af nordisk mannakraft 
och kampglädje, och skola helt visst påminna på ett 
värdigt sätt Olll de lagrar vi skuro i kamp med värl· 
dens alla nationer vid Olympiska Spelen härstädes 
1912. 

Svenska Spelen stå under beskydd af H. 1(. H. 
Kronprinsen och räknar som hedersledamöter J-1. Ex
cellens Riksmarskalken, Orefve L Douglas, Stadsr3.det 
och Chefen för Kungl. Landtförsvarrlepartementel, ör. 
versle B. E. Mörke, SIadsrådet och Chefen för Kungl. 
Eckl~siastikdepartementet, Professor H. O. Westman 
och Öfverste A. Murray. 

Organisalionskommitlen, so m handhar Spelens ge
mensamma angelågenhet~r och mer än alla de en
skilda organisationerna bär dagens tunga och hetla 
utgöres af: 
ffrdn:sordfiirande: Generalmajor V. O. Balck. 
Ordforalll/e.' Öfverslen f riherre S. Hermelin. 
v. Ordförande.'. Kapten O. O:SOll Uilgla. 
Seknferart!.' ...... Redaktör Erik Bergvall. 
2:e St!krt~rol'l!.' ... Herr E. Sandborg. 
Skoftmlis{(l l'l!: .. .. .. Tclegraf1r:ontrollör Anton Johanson. 

Inkl'llrftrin~ och t Direktör C. L KOTnerup. 
mottagmng.' l 

L~~;~" ;{hottd.' } Försäkringsdirektör S. LÄftman. 

Dinga Itdamiifer, Ingeniör Edv. Benedicks, Kapten E. Fick, 
Tjä!ll;teman P. Hansson, Stadshlilenlör O. 
Hultqvist, Herr E. Juhlin J:or. Löjtnant E. 
Ki11ander, Redaktör J. af Klercker, Ingeniör 
S. D. larsson, Direktör O. Lölgren, Bankdi
rektör O. Magnusson, Herr Erik Ohlsson, Kap
tenen Friherre N. Hj. Palmstierna, Kapten C. 
Sil!verstolpe, Kapten O. Wlnroth, MarinInten
dent K. Zetterberg. 

Suppl«Jllfu: .... .. Häradsh6lding G. C. lloivie. Ingeniör B. 
Rhodin. 

I Svenska Spelen ingående täflingar m. m. anord
nas själfsländigt och på eget ansvar af de respektiv~ 
organ isationer, som anslutit sig för Spelens hållande 
och hvarje i Spelen deltagande organisation utfärdar 
bestämmelser om hvilka som äga rält att deltaga i 
Spelen. 

Såsom arrangör af täflingarna i allmän idrott står 
Svenska Idrottsförbundet. Rätt all dellaga i dessa 
läflingar äga idrottsmän, som utses af Svenska Idrotts· 
förbundet, samt de idrottsmän, som till täfl ingarna 
anmälts af Dansk Athletik Forbund eller af Norskt 
Idrretsforbund . 

A annat ställe i delta n:r läsas i tabellform in
gå ngna godkända anmälningar till täflingarna i all
män idrott. Utom allmän idrott förekomma läflingar 
i fotboll , simning, gymnastik, brottnin g, fäktning, 
cykel, lawn-Iennis, rodd, kortdistansskjutning och mi
litär id rott, den senare bestående af fäl\lä flan till fots 
och till häst, hästsport (armcfälltäflan, terrängridt, pris· 
ridning och prishoppning) samt motorcykel. 

Programmet för de olika dagarna upptager: 

.eöz-dagen den 8 juli: 

Kl. 3 e. 111. Stadion 

I(J. 5 e. m. Vaxholm 
Kl. 1.30 e. m. Stadion 

Spelens högtid liga öppnande och 
idrottsmännens defilering. 

Massuppvisning al miUtära iYm-
naster. 

Al1m.in Idrott. 
Rodd. 
Allmän idrott. 

Söndagen den 9 juli: 
Kl. 3 !. m. Uljeholmsbron 

Kl. 10 f. m. Lidinilön 
Efter kl. 1 e. m. Stadion 

Kl. 1 e. m. Vuholm 
Kl. 1.30 c. m. Stadion 

Rlsunda 

Start för . r.Ularen rundt . ~ 
cykel. 

Kortctistansskytle. 
.Mälaren rundt, ankomst till 
m~let. 

Rodd. 
Allmän idrott. 
Brottuin2". 

'C~O.NJ.M.EQRT..Ä.~T:~.~~§.9~~.ÅG.~I l' 
Champagne • Bordeaux .• Bourgogne • Rhenska - Portvin - Sherry - Madeira - Cognac 

Whisky • Punsch Likärer m. m. I 
H6gsta Avallt4Qr Billiga prls.r 

1 NYBROGATAN 1, STOCKHOLM 
RIKSTELEFON 39t ALLM. TEL 603. SO 29 

"" "" = ,.,. 
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Kl. 3 e. m. Österm. Idrotlspl. 
Kl. 1.30 e. m. Stadion 

Ln·n·tennis. 
Marathonlöpning och tä!!ingar i 

allmän idrott samt gymnastik
uppvisning. elittrnppen. 

iJrlåndagen den 10 juli: 
Kl. 10 f. m. Lidinilön 
K!. 1 e. m. Österm. IdrottspI. 
Kl. 2 e. m. Stadiollparken 
Kl. 6.30 e. m. Rbllnda 
Kl. 1 c. m. Stadion 

Koddislansskytle. 
LR1II"n-tennis. 
f äktnlllil. damer. 
Broltning. 
Fotboll och allmän Idrott. 

'Tisdagen den 11 juli: 
Kl. 10 f. m. Lidingön 
Kl . 1 t. m. Österm. IdrottspI. 
Kl. 2 e. m. Stadionparken 
Kl. 6.30 e. m. Rhunda 
Kl. 7 e. m. Stadion 

Kl. 7.30 e. m. Saltsjöbaden 

Kortdistansskytte. 
Lawn-Icunfs 
Fäklnin2", damer. 
Brottning. 
Allmän idrott. 
Prisutdelning för allmän idrott, 

brottning och cykel. 
Simning. 

Onsdagen den 12 juli: 
KL. 10 I. m. Udingön 
Kl. L e. m. Österm. IdrottspL. 
Kl. 2 e. 111. StadionpJrken 
Kl. 1.30 e. m. Sal1sjöbaden 

Stadion 

Kortdistansskytte. 
Lawn-tcnnis. 
Fäktning. 
Simning. 
Jiit1ekonsert af militära musik

kArer, fotboll samt rappod
törin2" pA motorcykel. 

C['orsdagen den 13 juli: 
Förmiddagen Stadion 

UtOln Stadion 
Kl. 1 e. m. Österm. Idrottsp!. 
Kl. 2 e, m. StadiOllparken 
Kl. 1.30 e. m. Stadion 

Saltsjöbaden 

RapportIöring pl. motoreykel, 
ankomst till målet. 

Militär idrolt. 
Lawn-tennis. 
fåktning. 
Fotboll. 
Simning. 

.!7z-edagen den 14 juli: 
förmiddagen Utom Stadion 

E!lermiddag • 
Kl. I e. m. ÖSterm. IdrottspI. 
Kl. 2 e. m. Stadiollparken 
Kl . 5 e. m. Vaxholm 
Kl. 7.30. e. m. Stadion 

~ Saltsjöbaden 

Militär idrott. 
I. Arnll!fältlillan. al Distans

ridt, b) Ridning i tmäng, ~) 
Enskild ridning ölver slecplc
~hasebana. 

n. Terränilridt. 
lawn-tennis. 
Fäktning. 
Rodd. 
Fotboll. 
Simning. 

= "'" 

LOKALER REKOMMENDERAS FOR DESS 

CENTRALA LÄGE. GODA MAT OCH 

BILLIGA PR ISER 

ALLM. TELEFON 1561 RIKS TELEFON 9906 

.eördagen den 15 juli: 
Kl. 8 f. 111. Fl1l1r1dtklubb. bana l. Armefiiltti!1an: d) Prishopp-

Kl. II I. m. 
Kl. 12.3 (1 e. m. Stadion 
Kl. 3.10 e. m. 

ning. 
111. Prisridning. B. Lältare. 
IV. Prishoppning. B. Medels\'lr, 

A. S~1rare (20 hinder). Lag
tlllan och illdividuell tiHlan. 

Kl. 3 e. 111. Österm. Idrollspl. 
Kl. 5 c. m. Vaxholm 

Lawn-lenl1in. 
Rodd. 

Kl. 1.30 e. m. Stadion 
Saltsjöbaden 
Råsllnda 

S~~nsk sdngt/ljc.f. 
Sintnlng. 
Fotboll. 

Kl. 8 f. m. 
Kl . II f. m. 

8öndagen 
f~ltridtk1. bana 

de1l 16 juli: 
III. Prisridning. A. Sv~rare. 

KL. 1 e. m. Vaxholm 
Kl. 1.30 e. 111. Rlsundl. 

Saltsjöbaden 
• Österm. Idrottsp!. 

Kl. 1. 30 ~. m. Stadion 
KL. 3.30 e. m. 

Kl. 4.30 e. m. ~ 
KI.1 .30e.m. ~ 

J. ArmtfälUäflan : e) Prisrid-
ning. 

Rodd. 
Fotboll. 
Simning. 
Lawn- tennis. 
IV. Prshuppning. 

D. Svårare (16 hinder). 
C. Svårare (8 hinder). 

Prislltdelnina- för hästtäfJingam3. 
Afsl11tningsfrst med prisutde!-

lör fotboll , si'nning, lawn· 
tennis, rodd, kortdislansskytte, 
fii~!ninlr. milltiriprolt och ey_ 
kelAkInng. 

Slng af 4,000 Mngare. 

Svenska Spelens officiella priser utgöras af sär
skild! präglade prisplaketler i förgylld! srrver, siJfver 
och brons. 

Hrtiklar tör ==== 
Idro!! od Spel, Beklildnader fllr 
Idroffsznlln och turister, Browning. 
pistoler och Bmmunlllon, HO ng. 
mollor, I<u lllrlo Ivktor och rvrl1erkerl. 

Billigast och bdst hos. 

Per Itangborg, Birgerjarlsgalan 5 
6. 1<. H. Kronprinsens Htlllel1eronl llr. 

I?_ .~.I?= • "-I? .. "-f:?::' .. "-I?:": .. ,~I;?::: .. ~ ... e-- ... I?= ;: ~ .. ~ ...... 

M .J. D. GRÖNSTEDT & C:o ~ 
~ STORA ~~;,G~T~;:-E~~RANT~;OCKHOLM ~ 

rr l:MA PUNSCH - sLÅ ETIKETT I SOT PUNSCH lJ HVIT ETIKETT )W 
~ TORR PUNSCH :J 
,~ :::e;.n,~ ~- ~- ~-=2:1'~ ~,~,!' ~~ -=61'~ -=61".!': :::e;.n,~ :::=J"~ ~ 

- - - -------
~ ~" 0;;'. - 1. .:~'..:- ... , ;' . . ';"~"- ,- - - .~ --
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~..- -..1-

..... /"1.. ALLtll. TEL. 8024 

...\1' ........ 

8/oe/i(jolms 8/ipfteför6unds 
.!7älfs/ijufningar. 

3iiflsRjulningen den " jum: 
Stockholms Skytteförbund hade den na dag i för

ening med vArutfitrd anordnat fältskjutning om stals· 
pris vid VArby, i närheten af filt ja. Skyltarna, af 
hvilka en stor del hade sina familjer med, embarke· 
rade: vid Hiddarholmen å de Ire förhyrda ångarne Ma
ria I, . Ekolsund och Viking samt en större bogserbåt. 
Samtliga bålar vore vii besatta och sammanlagda an
talet deltagare var ÖrVtr 1,000. En dd fortskaffade 
sig ut per nlotorblt eller landledes. Förbu ndsstyrel
Stn reprcscnlaradcs af ordföranden Redaktör H. Sohl
man, vice ordföranden Oh'erste H. Jublin-Dannrelt, 
kassafö rvaltaren Kapten G. ÖSIbe:rg samt sekreteraren 
F. Fagrel!. 

Under rtsan spelade rliligl tvl medföljande musik
kårer, Svea Gardes och Kungsholmsscoutema. Efter 
debarkeringen ställdes upp med musik och fana i 
teten och marscherades tipp till e n vacker skogsbacke, 
hvarest skyttarne stlllde upp i öppen fyrkant och ko
rum hölls, hvarefler ordföranden häl!iade skyllarne 
i ett kort:tle anförande som afslutades med eU fyr
faldigt leve för Stockholms Skytteförbund och det 
frivilliga skyttevAsendct. 

1'!lIrefter FramtrAdde skjulningclls ledare, fa nju nkare 
E. Ternbom, och meddelade förutsätt ningen för tär
lingen hvarefter patrullerna indelades hvilka, 15 man 
starka, utglngo med 6 min . mellanrum. Skjutningen 
tog sin början kl. I l f. m. 

Patru llvligen var c:a 31/, km . lång. Målen voro 
rör Ald re klassens skylIar fem: helfig. i frontställning, 
460 m. tid 1 min ., l{t-fig. i anläggningsställning 380 
m. lid 1 min ., I{,_fig. 200 m. lid 30 sek., I/l·fig. 
360 nl . tid I min. och helfig. i sidled 370 m. lid 
PI, . min., fö r yngre klassen fyra: ryttarfig. 450 m., 
1/,·bg. :l 10 m., 1/,_fig. 340 m. och l{,_fig. 23(} nl. 

J nArheten af samlingsplatsen voro trenne extra 
IJ.flingar anordnade: dels 6 skott mot ringad I/,_fig., 
230 m. Hd l min., dels 3 skolt mot pistollana 250 
m. tid l min. och slutligen en för damer 3 skott mot 
pistol tafla, 100 m. lid 2 min. 

PI samlingsplatsen utvecklades under dagens lopp 
ett rörligt lif. De då och då kommande regnsku. 
rarna lyckades icke nedsåua det goda humöret och 
de båda musikkårerna, som Flitigt lälo höra sig, bi
d rogo i hög grad all höja glädjen vid de framdu
kade borden öfveralll i gröngrAsel. 

Under lednin g ar kapten Östberg och löjtnan t 
Uggla anordnades äfven tlHJi ngar i dragka mp och 

MIII,sfl/.stamburlln: {RIKS-TEL. 6191 
"'LUt. TEL. 5850 

terränglöpning. Ar sina starkaste män ställdc S. A. F. 
upp ttt bättre dragkampslag, som först efter en hård 
kamp bier btStgradl. l terränglöpn ingen därtrno! del· 
tog ingen amatör! 

Vid 5-tiden voro resultaten uträknade, och inför de 
Församlade skyttarne utdelades nu dagens prise r tlll 

der liflign applåder, vid Ö·tiden äntrades bålarna, och 
efttr ell angenAm dag var lilan i sladen vid 7-liden 
pi kvAlJt:n. 

• • • 
S. A. F:s repreSt:nlanter vid denna skjutning voro : 

O. Ahrenbcrg, H. Friman. E. Htssler och E. Reultr
skiöld, hvilka uppnådde 19, 12, 8, 16 och 20 poäng 
respt:klivt:. 

S. A. F:s h~derspri.s tillföll vid duma skjutning 
1(. A. Pellmson för 20 poäng. 

Fordringarna fö r filIskyttemedaljen \"oro 16 poäng. 

Resultattn af gruppskjlltningtn: 
I. Kat,rilll ..•....... , ............................ .......... 9. poilll 
2. Stockbolms lIbrp51.f. . ................................ 9. 
3. Svea Ini.·Urs Ikf. .................................... 83 
• . S6de:rm,11m, ocb Ulje:bolmus .kf . .................. 78 
!J. StOtkholms CCntralskf ..... .... ................... .... 78 
6. S. A. f . . ................................ .............. . 7!J 
7. SkolllnR:domtns I Stockholm skf ........... ..... ... 7. 
8. Pot.!l1onurt.· rcg:tcts sU •..... _ .............. .. ..... . .. 73 
9. ÖStcnnalm. sk!. ........................ ....... ....... 12 

10. KunltSholrns .kl . ................... . ................... 72 
Il. Svea lUa:. undtrorr. skf . .................. .... ........ 1i9 
12. Akademl.ka ldrou.rtorcn . aek. f. skytte . .. .. ... . ... 67 
13. OÖt. LIla .• kf . ... ... ..................... ...... .... ..... 1i1 
14. Sverl2es Kontorlstf6re:n . skkl. .......... ...... .. .... 67 
15. Svea Art.-rea:les .kf. . .•........... ........... . .. .. ... 56 
16. Llfglrdct. t. hlsl skf ..... ............ . . ..... . . ... ..... 56 

De olika fö ren ingarnas inbördes ställning efler årets 
4 UIlskjutningar framglr af nedanstående tablå: 
l. Stockbohl1' Skarpskf. . .................... ............ 38 poina 
2. Kun~holm. MI ........................................ 28 
3. S6dumalm' ocb Uljebohntns skf ................ ... '8 
". K.larlna . kL •...•.....................•...•....•.... .... 21 
~. Ufaardct. t. biSI .kf. .........•.....•................. 20 
6. S. A. f ..................... _ ................ ........... 17 
7. ÖSlcrmalm. ,kf .•..... . ..........••............. . ... ... 1. 
8. Stockholm. Centraltk' ........................... ...... '" 
9. Svea Ina:.·Utt Mf .... ............. ... •. ............... 13 

10. AklldemlMa IdrotlÅi!mIlna:tll!i sek. f. skytte ...... 11 
II. Pt.1UoD5In.·rq:ltb skf. ............... ... ..... . ...... 8 
12. S'fta Ulandes underoff. alrf. ..............•..... .... 7 
13. SkotunidomCM I Stoc:khohn .kf. .................. 7 
14 . S.er1a« Kontorlltf&-cnlnal .kkl... ............ .. ..... 4 
15. S.ca ArI.·~tes skf. .........•..... ............... ... 3 
16. Oöla Llfaardel . kf. ................................ .... I 

listan för enskilda resultaten märktes följande 
S. A. F:art:: 

Milsunlmpllt/(l!iu n. 
14:dc prl , O. Ahrcnhfrg .. .•..•... ................. . ........ 19 polnl 
12:dr.. P. I' aarell ..... ..... .............. ... ... ........ \7 ~ 

24 prl l l'aare. 

STOCKHOLMS AMA roR.F6R.ENINOS MEDLEMSBLAD 

NERLIENS 
31 REGERINGSGAT AN 31 

SVERIGES BÄSTSORTERADE FOTOGRAFISKA AHAR 
FRA MKAllN ING, KO PIER ING, FÖ RSTOR ING, SKIOPTIKON BILDER 

9 

Äldre ItIQ~n: 
14:d~ pris E. R~uter$kjöld .......................•....... 20 poina: 
t ~:de K. A. ~lIersson ............... ...... ....... 20 
2~: le • J. f. Lagergren .......... ..... ....... ..... .... 19 
30: de • T. Mothander .. . ............................• \8 
. 5: tc I-I J. Werncr ...................... ...........•.• 17 

fjCompetensserier fÖl' statens 
ufmärlielseteclien i slijutning. 

10 1 pri$lagarc. 
b/ro Ulj/ing 1.-

(6 skoll mol ringad 1/.· flg. 230 m.) 

3:djc pris E. I·tessler ....................................... *"1 poJna 
72 prf1l.1a:are. 

bira IliflinE II: 
(3 sko!! mol pisloltafla 250 m.) 

3:d}c pri. Hj. Werner .....•............... _ ........•.. 26 poIna 
8:dc J. f . Lagera:rm .. _ ........................... 23 

17: dc • O. Abreaberg .......... ....•.............. 22 
21al.l • E. Hculer......... . .......................... 22 
.I :ita • E. Reulcr..lr:i6Id ........................ . ••• 20 
~ 7 priwpre. a A. 

Söndag ef ter söndag. 
Den af oss under förra Aret påbörjade och i hvarje 

nUlIlmer förekommande ,spegeln fmn KaknAs. hvilken 
Följdes med stort intresse särskild! af vAra m~st aktiva 
skyltar, Amna vi äfven detta år låta kom ma till synes 
i Medlemsbladet. 

Vi hoppas snart få in registrera många och fina 
resultat. Sko tten eka tä tt där ute vid Kaknns, och 
sAkerl skola våra skyttar förslå all uppskatta den Ileder 
som ligger i våra skyttemärken. Lika lifligt hopp.,; 
vi, all de skyttar, som tycka sig harva lång vAg fram 
ti ll de hägrande segertecknen, icke skola tröttna och 
att hl'arje skylt åtminstone skall /dta sig angeltigd 
vara at! i god tid skjuta sina 50 skot!. 

Devär och ammunition till ell antal a/50 patroner 
li/JhandahdJ/as, som bekiJnl, grotis d norra skjutbanan 
vid I(ahzäs. 

Ålta/ld/ii/o",.-

Ahrtnberg, O. ... ........ 50, 50, 
faarell, P . .................. 49, 49, 
I'ornblad. N ............. 48, "'1. 
Priman, H. ...... ....... 50, SO, 
Otllntt, Y. . ............. ~9, 49, 
Orandill, S .....••..•......• 7, 
Hcllslen, E. ..............• H, 49, 
IIcssIer, E . •.............. 50, SO, 
Kleman, C. ............... -
,on KrusmsljUDI, A. . .. -
l.agcra:rtu, j. F . •....•... 50. .9, 
Undbohn, K. ...•..••....• 8, 
LUlldber'i, H .. . . ..... . _. 50, 49, 
Mothander, T ......•.... "9, .8, 
PcUenson. K. A . ...•..... 47, H. 
Reuterskl6ld, E. .•...... !JO, 49, 
Rligh~mer,. C. ............ -
Stnlt , B ...................• 8, . 6, 
s,enson, s ................ 46, 

50 + 50, 
41 + 50, 
46 + 50, 
50 + 50, 
46 + 50, 
-+
.f9 + 50. 
50 + 50. - + 50. - + 50. 
49 + 50. 

lO t 50. 
!~ f ~g: " -- 50. .. -
- 50, 

>O. 50 polnl: 
>O >O 

". " ~o, 50 
>O • .. 
>O. H 
>O. " >O. " >O. >O 
>G. .. 
>O • .. 
" . .. ~O. >O 

Werner, Hj ................ !JO , 50. 49 + 50, 45, ~5 

SItJtltmiirllt! i EaM.-

And~n , C. w ............ 48, 48, 48 + 50, SO. 45 polna: 
Ccderpalm, E ......... .. .. 41i, " b. -+-
flygar~, A. . .......... . ... ~8, 41i, -+-
Fribera:, A. H •....•.•...•. 47, 4/), 
I'rl es, E. .... _ ............ 41i , .6, 
Fl rngrrn, ] ................ 4S, 48, 

- + 45, ". .. SO. SO. " " >O. 
I1 l5Sclqvisl, O . ............ n, 4b, 
Johansson. Q •..• ......••• 5U, H , 41 !JO, 4 ~, "5 
Karlsson, K. J .......... ... 48, H , 46 
Köhl~r, A. B .. _ ......... 48, .6. 46 -15, 45, 45 
R)'d~btd:, A. •••...•..•..•.. ~6, 
SlImson, E. ........•...... H, .. b, .4(\ • ~O, 
WAllncr, C. W ...........•. - !JO, 
Wmman, K ................• 0, 

H ushållssholan Margareta 
••• ... 
••• 

7 1 R DRO TTN TNGGRTRN 71 R 
Filialer' å Söder H O RNSGATAN l (EnsKilda BanKens hus) 

.. å Ö ste r m . A RTI LLERIGATAN 34. hörn. af Storg. 
••• ... 
• •• 

R6onn. nl. ,. och tllLlllLlfga spIsglIst.,. .mottagas. OBS.' SIl,.s/d/da l.sIlJdnfnga,. IlS,. 

",.lSlIop, mIddag a,. o ch s u p4",.. va .. ",,.OI __ OI. ' HRNNR E.INDJHRRK 

l, 
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Ikcktr, C.. .. .. 
Bcilt', P . ................ 42, 
Br.U, I'~ 46, 
JohnUOII, O. . ........ .. 
Kar[sson, K. J. .. n, 
UndllrOm, A. '17, 
Ptl1nuon, L tI . 46, 
Richter, C. R. ... .. 44, 
Richter, O, f .. H, 
Thunt', R, ................ 4J, 

- + 35, 
-+-

H , 44 + -
- + 35, 

:!; ~ + 50 
U, n + -

-+ -
4J , 42 + 35, 
4J, 42 + H, 

SlIyUtmlrAt I bron': 

40, ~O 

35, 35 
-45, 45 

Predbera:, J ................ 41, - + - - po.i0i 
J.kobuon, O. O, ........ H, 42, 42 + 50, 35, 35 
Undblom, T ....... " ...... 44, - - + -
ffffffffffffffffffffffffff 

E,.öf,.a Idpottsmlipket. 
en hede,. fil,. Ede,. s/iii' 

och fö,. fil,.enlngenl 

..fl{ngdende medförande af skjulvapen 
å järnväg. 

Enligl kungl. jimvågsstyrelsens orde.r n:r 415 med 
anvisningar fOr till1impning af trafiksiadgan ifvensom 
en del ordningsfOreskrifler mA oladdade skjutvapen 
hldaneher medfOras i personvagn, ulan att de be
hOfva vara inneslutna i fodral. Järnvägsstyrelsen Ir 
dock bemyndigad alt undersöka af resande i person
vagn medförda skjutvapen rör at! förvissa sig om alt 
de: lro oladdade. 

ändring i årets skjulprogram. 
Kungl. Maj :1 har med anled ning af riksdagens be

slut i skrifve:lse den 17 april 1916 i nlder befaIH, 
att bestAmmeise n i det frivilliga skyttevasendets skjul
program fOr lr 1916 S 3, moment 7, första stycket, 
alt skytt fOr uppflyttning frln förbereda nde klassen 
till rekrytk lassen skall under eli föregäende år hafva 
I1ppn~dl minst 14 år, skall ändras till minst 15 dr. 

Sammandrag äfoer godkända a7l1/1älni7lgar lill Svenska 
täf/ingar i alllllä71 "drolt. 

Spelens 

Norge ... .. 5 .. J 2 3 2 4 2 -I l - - - -
Danmark ... - - l I 4 6 5 2 2 , I - - - -
Sluc~holm ..... 14 13 15 14 II \2

1 
[3 14 .. 2 .. I ~ 

SmAland ..... 2 21- - - 2 2 - - - - I -
SUne ..... ...... I I I - I I -1- I l - I -
GIUeborg ....... , 2 2 2 l I 2 3 .2 I I 1 - I 
Uppland ......... I l - - I 2 I 2 - - I - I 

l • 
l -, 

GIslrlkt.nd ...... 2 2 - I l 2 2 1 l - - I - - -
Södermanland ... 3 .. 2 2 2 - I - 2 - - - - - -
Vilslffionl.-Nlrke 2 2 - I 1 - - - 3 - - l 
ÖSlcrgll1land .. ". - - - - - 1 - - - - - - - -
Vlslcrg6\land .. --- I I 1 ---- - --
Goll.nd ........... - - - - - - - l - - - - - - -
Halland ...... - - - 11 -- - --- - --
Vlrml.nd ... ..... 1 I - - I - I - - - - - - - -
Dalaroc: ... ..... , - - - - I 2 1-- - I - - - - -
Hclsingland ...... - 1- - - - -1-1 1 - - I - - - - -
Vlsttrnorrl.nd _ .. ' I l 1-- -1- - 3 - - - - - -
Jlmtland I 1 - - - -,- - ' - - - - - -
V1s1erbotlcn ... -1- I l 1-- 2 _1_1,- - - - -
Norrbol1cn .. 2 2 I - - - - ' - I -I ~ I -

. 
u u -. ~. 
u~ 
• u 
~ 

I 'I c.. CI. 

-o#~_5E ·ii :; _ >~ ~.: S:a 
Vl :.: in '" .2 , o I-

_ :; 2 - 2 -4 I 2 - 1- , - 2 48 
_-21 1 - l - II- -j 3 11 

9 7 • • 
, l • 
2 , 3 
J 2 , 

- 2 -
- 2 2 
1 -
2 l 2 ,- -
1 --

1 - l 
, - l 

J 5 7 3 3 1 .. 181 
4 - 2211 -~ Z7 

11-3 -- I - Zl 

2 2 3 3 3 3 - II 43 

j :~: J~ 1 
- 1 - --- 2 1 ______ l 

I - 2 I - - - - ' 10 
I .2 - - l l - -I II 

_ _ -I--_I J 

2 l - 2 - 1 - - - ; - - , Il 

= -I' ~ =2 = :::: ~ -= = : 1 =::::1 : 
_ - I -'- 1-- 1 U 

S'" JI J1 l3 l3 t9 U 31 29 lO .5 9 6 7 J 8 II JO 20 11 19 14 19 25 Il III S 17 51 6 

C. A. LlNDGRrN fr C:is VINNANDrLS A.-B. 
ROSLAGSGATAN II - STOCI(HOLM - HAMNGATAN IS 

Telefoner: Rib 5876. 643, 2238, Allm, ~8 25. 47 18, 9772. 

KÖPENHAMN. HAMBURG NORRKÖP I NG 
Teldon; Rih 4 51 II NEW YORK 

Lager af: V I N I: R fr S P I R I T U O S ~ 
En .. mförailjare i Sverise rör: D • ..:Ii J. MC. CRC.C.UMS WHISKY" PERFECTION" 
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Maupitz Wltl/opss' H. R. B. 
S T O C K H O L M Kla"abe"gsg. 31 

................................................................ 

D,.ottnlnggatan IJIJ <Ii 

Kapl lohalJS Basal', Slussen 

r;.======:::;;,\ 
~tofkhtllms ~agblad 

Sportsmännens bogblob 

HVARS AFDELNINC 

"IDROTT. SKYTTE. SPORT" 

ÄR INTRESSANT • INNEHÅLLSRIK 

VÄLREDIGERAD 

Rlla amatÖ,.e,.s dagbladl 

~C0X3~~<Ell:3CEXJ3)c:rx:c::;:.co:c!lCE::D3 

Erik Ohlssons Trävaruaktiebolag 
S6.ade och h:yflado trAvaror 

Parli- och d~laljförsilJnin2". 

= Ved. kol och Rok. = 

Aktiebolaget Erik Ohlssons Sågverk 
Sl~rk och varf (L6fhobn."arfvel) 

vid Liljtbolm~ 

Hufvudkoutor: 2 Hungsbroplan 2 

Rlb IlI n, 1163, I12OJ,I33U :: AI1., 1fi'1',Sl30,8t!6,23II0I. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

Rika Tel. 2145 Orefturegatan 28 Allm, Tel. 294 
VerkItAller alla slagl phltstagerlsrbeten, tacktIcknIn
gar med koppar och zink, gatvanlaerad och avart 
JArnpl't, Takltrykningar och reparatio ner, Blllfg .. te 
pria I förening med noggrannt arbete, 

l 

................................................................ 
Stil.ata iag<l" af Spo,.ta,.tIA/a,. .11 •• 1." 
F'sA,..dsltap, 'Vapen_ Rn"nuntt'on, 
Fpv~kfl,.fpIIlSIl", T~ .. tu"'u.tnfng 

m. m. 

~ 
])AJ 

ASEA 
utfor kompletta elektriska 
anläggningar för kraft, 
värme och belysning. 

- I nfordra våra offerter. -

•••••••••••••••••••••••••••• 

Allmänna Svenska Elektr, A,-B, 
Filialen i Stockholm. 

~ " -, '.' . . - - - - . 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 

Undep väpldsflplget 
erhiller man de sna66aste. pdLUlIgasl. oeti futlstilnd'IIGsI. ""'gsnyli.t ... na 

,,"enom In pKnumerer. pi R F T O N B L R D B T 
Ean. kouupondentct i dc •• id.oo" l&nder.... O_lIlil'a, ... kunnilJ1 ,kn!". 6f ... "railner och ';tuation.bild"r. T .1. 

nita bilder och potltAn till kripluGniluan. 
AFTONBLADET inn"hille. deaeutom vi rdefulla i"ll gg I dagens politiSka och socia la frAgOT, rikh.lIi, • 

nyhet.- och teportaaeafdclnina. en lIor mängd ... tikl .. och bid •• " af framitiend" pennor a"alend .. handel och .jofart, 
'ndultri och " 'rinaor, litler.tur, konl' och tell te r, Intervjuer, kAserie r och enquEter. Innehll1tri!te, omvblande, 
nkt illu.ner.de . ö nd agsnumme r, 

AFTONBLADETS bil.lOr utgar .. af den populära kolorerade flhltr5el.etid ningen Brokig a Blad och det vlr. 
defuUa Landtmannabladet, vilka tidningar samtliga prenumeranter e .hll1a grati. hvarie vecka. 

Prenumerera oförd«ljliaen P' 

Rftonbladet. Svepiges stiJpsta aftontidning • .••••...•....•..•••.............................•..••............................... ~ ...................••..•.... : 

Metallfa brikaaktiebola,et 

e, c, Sporrong & C:O 
•••••••••••••••••• ••••••••• 

Regeringsgatan 23 : Slockholm 

Medaljer 
af a:u1d, 111Ner och brons. 

Föreningsmärken 
förelIfride, oxiderade, flk

gyllda och emaljerade, 

Katalog fr i tt på bagAran i 

_ ....................... ............. ........... ,., ...... , ............. . . . 
: : 

A.merikanska 
Lysoljor Fotogen 

Suensk·Hmerikanska Petroleum 
Hktiebolaget 

Rtk~ !i4 10 
" 93 41 STOCKHOLM AUm. 4003 

" 209 1 

................ .. ........ .... , .................. , ..... , .. " .......... . 

• • ...... ...... """""''''' ........ co = = = ... 

PENTA-
Marin-Motorn 

for "artning med ben.t;n OCh/ort. 
satt drift med fotogen. 

&Uta motor for ji.tkebdtar och 
I u.ttbdtar. Ogonblickllg .ttartning, 
ringa uikt, litet plat.tbeho/. billig 
i drift, lättskött,preci.tion.t(lrbete. 

A.-8. Ingeni örsfirma fritz Egnell 
RIt,t. 41. 4111 STOCKHOLM TtI.41tJr. : Mol« 

. .. ...... ." .. ...... ... ........ ====== == 

HMHTÖRfR! 
Köp Edra 

Sängar, Mallar, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINOOATAN 31 

RikIIlIelo. 
44 00 

811m. Talal. 
20 & 120 

TRYCKERIAKT1E80UGET SVEA. STOCKHOLM 1111(1 


