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SI'M SI·enson; sekreterare, Musikdirektör Emil H f:SSI,r: kassarör· 
vIltare, Direktör Quo FdnlQfI; intendent, Inspektör E D. Hor' 
s/rom; skjulchef, v. ordr j ldrouschef, L.gercher T MOlhfllldrr, 
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IDROTTSKOMMITT~N : Ordf., Lagercher T. Mo!hrUfdn'; 
v. ordr., T,änsteman R. Södtrlind,. sekreterare, Herr Ou,,"ar 
LundbtrR': ledamöter, Herr Qusl(1f Eriuson, Herr Tir. Fra/boll!. 

KLUBBKOMMIITItN ' Ordf, General.gent H. Hl7d,brrJlld; 
v. ordf., MUSikdi rektör Adrian Dah/. 

Föreningens postRrlreS-'1: S/odd/olm O. 

o 

S. A. F:s Ordinarie Arsmöte 
hålles Lördagen den 23 Februari kl. 8 e. m . 

• 
Östermalms Restaurant 

STORGATAN 5 

hvarvid kommer aH uldelas priser, medaljer och diplom rörvärfvade 1917. 

Därefler är till/alle beredt medJemmarne aH intaga geme nsa m supe, beSlående af smörgåsborCl, 
varmräu, efterräll, samt snaps, 1 glas maderia, kaffe, 1/. punsch och I grogg (konjak eller whisky) till 
el[ pris af kr. lO: - (in beräknadt beljäning.) 

Conny Molin och Adrian DaIJl m. fl. sörja för den musika liska underhållningen. 
OBS.l Anteckning rör aellagande i supen mrde godhetsfullt anmä las till någon af styrelsens medlem

mar, senasr Torsdagen den 21 de nnes. Medtag brödkorfl en smörklick och en glad r humör. 

STYRELSEN. 
, 

,[Juve~ /Ju/d, 3( Jlnderson tJ(psiifverJ 

8i(fver. 
,[JakoSstorg l Opera9uset. fl(ungl tlCo./iuvelerare - fJJegär priskurant/ 
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-~' ån populära Medlemsblad har från 

\', . och med 1918 fåll en ny redak,ör i ~ l sekreleraren uti idroltskommiuen, hr 
Gunnar Lundberg. 

l rorhoppning. 31( lidningen ron. 
rorunde omftm8s med samma varma intresse 
som föruI, utsända vi härmed årets rDrsI8 
nummer. Vi hemställa liII Herrar Amatörer, 
3U ulla blifva medarbemre i tidningen genom 

.. .. 

MeOI.I!M~8I..ADETS NYE IIEOAKTOR 

GUNNAR LUNDBERG 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån 8tlr~llen 
•••••••••••••••••••••••• 

N ya medlemmar . 

StJndig: Rinman, N. f., grosshandlare. 

Aktiva: Carlsson, B., redaktör. 
Clason. Hj, dl reklör •• 
Dalin, S. O. B" trävaruhandlare. 
Derkert, K. G., lÖJtnant. 
Derkerl, J. E .• Köpman. 
Eriksson, E., disponent. 
von Essen, C. R.., löjtnant. 

8n insända lämpliga. kvicka kAserier och hän
delser, som kan sälla krydda på de IOfra intei
smakande skYlle- och idrollsresuhalen. Helt 
säkert har hvarje Amatör någor all r6nälja 
friin sin långa eller kona, skYlle- och idrolls
bana, som han har bakom sig. (Förlåt vilsen.) 
Föreningen har visar, i synnerhet under fOre
gående år, 011 den är på frammarsch. Må vi 
diirför eno oss om an äFven under del nu
vnronde å ret o rla träffas tillsamman vid Knk
näs och Ostermalms Idro!lsphlls där vi skol a 
uppnå resullllt, som ingen ens vågal drömma 
om, Vår önska n ör an föreningens s tyrelse 
oc h kommill~er under del nuvarande å ret 
oFörm inskat må arbeta på föreningens s lora 
offensiv och föra den fram till en lyckligt mål. 

Amatör! Gör därFör din plikl och deltag 
i föreningens skyne- och idrollstäninga r . Det 
är för Fosterlandet, den Frivilliga skytte
verksamhe.ten och Idrottens fromma, som 
Du skall göra del. Må vi minnas vår Fram
lidne vän Oscar SchörIings vack ra dikt: 

TJI tlfl I, INI~/onJ., .'" tid plin. 
tltU "." ed. tleu lram,dn, od( il vir_ 
o... bH'}_ mon 6r ud" Mr dd plln, 
,,1/ cd,.. 0111. 6f1, ini. H,nn oDd'. 
trlftf ltu,l/, lrut, _ inI. moJd l<ill~, 
~/tWtatulull "'tri lotJom ~~"*" ~/dr_ 
Och I/~"d.,. d" 1"1I,, ~,,1I ull fll:::J 
/H ~.,.ru.to 1_" s.t~" 1t""J och ;; ..... 
Sd "'" al J6 / ,loJ ro,/r&lon hopp,,., 
J." ,um/o omln" 60t u/l cdr 'iifl. 
oclt _If' tu la,.,It,IJIIMJ, ~aln /r.""PfHJ'. 
u/J N",JI.It". IIAt~m QfJ/mpc" • • />CI 
ocb SU.,/,Q Iram,d", u/n!III/.t ""ppn>, 
IJ/ fr"'"", "III/II' ,4, JocAt Sue"g~. cifl, 
Jd ha a/ oclt • ., ,10'1 ud, Jel 1111 ~,ket, 
.Far Su.d, •• • om Jfl .,d, p.:I /Jroll.mihkfl. 

REDAKTIONEN. 

"" "" CI "" 

Aktiva: Fernström, E. W. J., kassör. 
Griptnsltdt, A, underlöjtnanl. 
Hemberg, J., hofrättsnotarie. 
HIldebrand, E., korrespondent. 
Hielmar, H., manufakturhandlare. 
lverus, J. O., inReniör. 
lverus, N. J. B., kassör. 
Ljungberg-, R., grosshandlare. 
Lov~n, B., försAkringsljänsteman. 
Pettersson, C. A., g rosshand lare. 
Rosander, J. E, kontorschef. 
Sällberg, C. G. M., apotekare. 
Ulrngren, O. W., d irektör. 
Wetterström, E. H , grossh:mdlare. 
Wettelström, W., grosshand lare. 
Zander, J. O. W., st udera nde. 
Akerlu nd, E., bokförläggare. 
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(ron 

8kjulkommitlen 

8. .!7t. 5. på jällslijulning. 

Söndagen den 20 januari hade S. A. F, anordnat 
fältskjutning på skidor å Järvafältet. 

Med tåg från Stockholms Centralstation nnträdde 
deltagarna - till antalet 33 - färden till Spånga 
station, där urlastning ägde tum. 

HårHrån styrdes kosan till Granby gå rd , so m vAl
vAlligl upplåtits ål skytiarna, och här meddelade leda· 
ren för dagens öfn ingar - vår högt värderade in
struktör, sergeant Lundgren - rOrutsAUningen för 
densamma och indelade skyttarna i paIruller. 

Dessa utgingo med åtta minuters mellanrum och 
hade att på obegränsad tid ti11ryggaläega en p3trullvlg 
af c:a 4 km. Under vågen skulle fem på olika platser 
i terrIngen utsatta m11 beskjuLas. 

Dessa utgjordes af II. fig., l/._fig., 1/ 1·fir., l/._fiv,. 
och t/,_fjg. pä. respekti ve 275, 325, 450,125 och- JOO 
meters af~tånd. Hvarje figur besköls m~d sex skott 
på en mer eller mindre begrInsad tid. 

I?essv~rre rörsv1rades skjutningen i hög grad af 
ett lIllenSlvi yrvådt:r. lekt: röny val lIt:1Aknht:tt:n bland 
skyltarna all män och den förhoppningen utta lades af 
mången, alt dylika tåflingar, trots dyra omkostnader, 
dock målle komma alt anord nas under vintrar, som 
stu nda. 

Bland resultaten märkas fötja nde: 

lo E. Boström 21 poäng (K . T. Karlssons hedersprl." 
2. E. Reuterskiöld 18 poäng. 
J. T. Björkman 18 
4. H. Friman 16 
S. K. Lindholm 15 
6. A. Gyllenkrok 15 
7. Q . Iverus 14 
8. Hj. Werner 14 

Prisutdelning äger rum i samband med föreningens 
årsmöte å Östermalmskll1aren lördagen den 23 
februari 1918. F. L- n. 

&ocli§olms ,JlipflejOr6unds 
jällslijulningar. 

Stockholms skytleförbunds fOrsla fältskjutning fOr 
bet ägde rum den 27 jan. i närheten af TulJi nge 
station, och hade samlat cirka 250 deltagare af de 
bada äldre klasserna. 

Till fö ljd af ytterligare tlgi.1dragningar hade af
gångsliden från Centralstation blifvit lindrad till sA 
tid ig timme som 6.18 f. m., hvilket nog hade till 
följd, att en deJ amatörer beslutit sig aH .sorva på 
saken •. 

En hel del amatörer hade i alla fall kommit pi 
benen, och hade icke anledning all ångra sig . 

Fältskju:ningen var som \'anligt väl anordnad, och 
ehuru de:n sannerligen icke hörde 1111 de littare 
isynnerhet som åh'en stark bast rörsvirade densamma: 
sA uppn1ddes ändock ritt goda resultat. 

Viglaget var icke heller det bå~ta, hvilket i synner
het de fingo erfara, som på llervllgen lill stalionen 
försökte sig pl en ' genväg . genom skogen. 

Men genvä/;!ar äro ofta senvlgar. och flera af dem 
som begagnade sig däraf, flngo I stlllet tillbringa 
1tskilliga limmar I TultInge stations våntsal, och ange· 
nämare: kan man ju som bekant ha. 

I:Sla målet bestod af I/s-delsfig. p! 125 meters 
afsl3nd, 2:d la 1/ ,·delsrig på 200 m., 3:dje ryllilrefig. 
på 600 m, 4.de I/,_ flg. på 300 m., 5:le I/ t-f1g. i 
sidled på 400 m., sa mt fÖr U.flande om 111Astt'rskapet 
(41 dellagare) ytterl igare 3 mål: l/t·fig. pi 350 m., 
I/s-delsfig. på 250 m. och t/~.delsrill: ' på 175 m., de 
2:ne sista målen med kort skju11id. 

Extra läfling med 3 Sk011 11101 tri:lngeltafla på JOO 
meters afstånd var anordnad under paltulIvägen. 

Följande amatörer placerade sig som pristag<1re: 

Hufvudskju tningen. E. H. 

Aftister.skapJklaSUI1 : 

S:te pris E. Heuler 
29 pristlpre t. o. m_ 20 point. 

MäJterskaptäjlingel1 : 
10. E Hessler .... .. 3S poln& •• nr,·erjeton. 
33. H. FrimaD ..... ,.. .. ........ 28 bron.medalj. 
36. T. Bjorkman ...... 2-4 • 
40. K. A. Penersson 18 
~I . Y. GeUner ... ..... . IZ 

G . Ahrenberg ........ bron.jelon. 

Extra täjlingen: 

t :a pris Tore Mothander .............. " ........... SJ polng. 
2O:e • Y. G ellner ..................... , ................. -4 3 • 

S. A. F:s hederspris eröfrades den na gå ng af E. 
Hessler för 23 träffar. 

fordringarne för fäll skyUemedaljen voro 20 triIHar. 
S. A. F. representerades vid den na skjutning af E. 

He,sler, H , Friman, T. Björkman, K. A. Pellersson 
och T. Mothander, hVl1ka erhöllo 23, 18, 14, 11 och 
II tråffar respektive. 

I. S6denna!ms o. Liljeholmens IkyueMren ... . 
2. Kalarina skynernreninl •............. , .... _' .. 
3. Kungsholmens skyuegille .••.. ............. .. 
4. Ostennalms skytteRireninl .... . .•. , .......... . 
S. Centralskytteföreningen .............•.•.. 
6. Starpskyueföreningen 
7. Svea Ufg_, underofficerare ................... . 
8. Ufgardets till hist skyneRirenln& ........... . 
9. StockholmJ Amatärftrtnjng ................. . 

10. Posi!. art. regemenle:s skyneRirenln& ... .. . 
t t. KOnToristskyl1efOreninlen .......... . .......... . . 
12. Svea Ingemörkirs skyl1eförenlnt ......... . .... . 
13. Gota Ufgardes skytteförening ... .. ............ . 

Anlal deltagare i mistersbpstilllngen = 41 
• pris I mislersk.psklusen = 29 

• i äldre klassen = -40 
• i eXlratäHlngen = 45 

t04 polng .. . .. .. 
91 
91 
87 
78 
77 
75 
7Z 
66 
60 

l:a pris tagare i densamma; P. Moth.nder ......... 53 poilng. 
2O.e • • • Y. Ge11ner ............ - • 

Tönnes Björkmans prisnummer 1 millenklp.tlnIngen 36, 

... ..:,t,;.-.ii ...... l'n.:.~·_c ~L.:~._ ',' ""-~~"'.-K' •• _ - :: ~ - .-~=.-:- --:-- - =- ~ 
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flJrogram 
fl' 

riks/öl/skjutningen pd skidor i .sundsvall 
d~11 :1 oc6 <1 mQn 1918. 

Skjutkommiltl!. 

Bankdirektör Robert Nordin, 
Ridm.n K. E. Berg, 
M.jor T. Winbl.d, 
Herr Joel Sjliberg, 
Kapten K. G. Ericsson, 
L6jlnlnl V. Edull, 
KonlOrIchefen G. Örnberg, 
Bankdirektör J. Moberg, 
Kassör S. 0011\'111 Qch 
Herr G. Ekström. 

Ledare liV .k!ntnl ngarna: 
Herr Joel Sjöberg. Biträdande led.re Löjtnant Edvall och 

Kontorschefen G. Örn berg. 

Tlvlingarnu omfatt ning. 
Tä/ling I. 

Enskild Bllskjulnlng pi skidor rar ). 2. och J. klauenJ 
SkythlT. Lllpnlngen aker i upp,Anget .plr af hOgst 10 km:s 
Ilngd. 

Anlal skjulllllloner 4. Ami! skott vid varje station 6. 
Skjumingen I,er rllm i patruller, klassvis söndagen den 

J. marI. P,I.fördelnlngen sker iven klassvis. 
Varje Iri" ,ik las 10r lpoin,. 
Vid likilniii IrIr ar hlr den akytt fOreträdI:, som bar 

trirrlrna jlmnlSt torderade på de ollkl milen. 
Skjuttldcn delglfvu vid hvarje skjutstallon. 

Tafling II. 
Enskild RillSkiUlnin, på skidor mindagen den 4. mars 4 

cn i kupend lerranG uPPG'nGen oeh ulprkkad, frin Iilln lilI 
mll omkring 15 km. Ilng bans. 

Antalel skjutItiIioner ir -4 och 6 skoll skjutls vid bvarje 
Ita tion. Tivllncen ir grmennm ror L, 2. och 3. kllssenl 
sblIar, med prisfOrdelningen ulln 4"klllnad af klass. 

POr lit komml under prisbedllmnlng fordras: 
all hal u ttarrat mil l mi nsl tvi stationer; 
all hafvl IlIpt banan pi elleT under mIKimiIid. 

Maximitiden deigirves skylllrnl fOre liningens början, och 
bestämmes nled hinlly n li ll vilderleken för dagen. 

Ord nl ngsflllJden bellimmes af sAvil Skjutning som IlIpnlng 
sAlunds: 

Antalet Illfr.r mulllpllcerls med 5, hv.tlgenom skjulpoin
gen crnlUe-c. 

Till denn. IkJulpolng ligges IOpnlOgspoingen, som berlk
nls sllundl: 

F'A n maximitiden dragu den If skyllen Invindnl liden. 
Den rest. som hlrvid UPP5IAr, multipliceras med 2 och blir 
då denna produkt IlSpnlOgspoån/t. 

Genom IImmanl.,gnln, af aklutpoing och löpningspoing 
e,hAllel slulpolngen. 

Vid lika Ilulpoina: lr skjutpoIngen avglirande. 
Vid Iikl dvil Skjut· som llippoing iger afgorande r'um 

genom 10llnlng 
Den If Ikyllen Invinda 10ptiden afrundas till nitrnalle 

hela minut. 
H_If minUl arrundlS lill nirmlste hOgre hela minut. 
LOplid ir den lid, som I nvindes tör slvil 10rning som 

skjumh' g. 
SkjulUden del,I"'el vid hvarje skjutllltion. 

Grupptäflan. 
I tlnint II lin .. om Ahlen & Holm,. vandringspris enHgt 

mljlnde bestJmnltller: 
FOrenlng sem Onsklr tina om detta pris skall i Inmll

ningslistan tU! lin mg II anmJla 5 skylIar jimle 2 suppleanter. 
Den fOr ening. hvars 5 tinande represen1anter tillsa mmani 

uppnå hllgsrl ,kjutrtsuhalet I täning II, har erövrat prlsel 
för Aret. 

Nigon alrakl1d Ikjutning om priset iger således ej rum. 

Tafling III. 
TIningen Iger rum m'ndagen den 4 mars. 
LOpbanlns tlngd är 7-8 km. med 4 elditslioner och 6 

skOIl vid hva,je Italion. 
HVlrje trirr betecknas med I polng. 
FOr all erhiUa pris fordras a" harYl skjuti t minst 5 trirrar 

i minst tvA triftade figurer samt all Icke barva iiverskndit 
maximitiden 10r lODning och sk jutnin&. MaximItiden bestim· 
mes ar ledllen oeh ulItages rundhl-

Vid lika polng hlr den toretrIde, som har knrlasle 10ptid. 
Dirnlst Iller den mrtlride, som har triffarna jimnasl /'Or
det.de pi de olikl mM en. TUtingarna II och III pigA IIm 
tidigt. hYIdin Ikyll el kln dd"&I I blgge dessa tlnlngar, 

Skj Illden delgifves vid hvarje sk.lutstation. 
Tiningen Jr gemenllm filr 1., 2. och 3. klassen. 

Anmälan . 
Denna skall vara till Visternorrlands skYllero,bund in.lInd 

senasi den 20 nlstkommande februari under adress: Sol/e/led 
Riks 126. 

Anmälningslfglrt 2 kronor I hvsrders liini ngen, insindes 
samtidIgt med Inmiilan. 

Erlagd dnmitnlngs.fgirt Aterbet.Ju ej . 

Inkl·artering. 
Inkvartering Ir beredd i Sundsvall till pris at l och 2 

kronor pr nlll. 
Anmilln om Inkvartering It<lrtl samudigt med Inmllan 

om deltlglnde I skjutningen och Iklll dirvld Iyo.ligt anglfvu 
de niller, under hVllka inkvallerIng Onskas. 

Inkvlrteringufglh bifogas och iger skyll ei ålerfordra den
simma. 

Filt skall I' akytten mtdfiiras. 
Inkvanerin,sbyrin ir inrymd I Stldshuset, dir iNen skytte' 

expedulonen ir rorlagd. 

Prisutdellling m. m. 
Utdelning ar de bIIgre prisen Iger rum I Stadsbul5llon· 

gen i fr.mdeles .ngifven tid. Olrigl pris komma all Uer· 
sindas till vederbOrande skYllefllrbunds styrelser. 

Ar sUltmedel lro minst t,ooo kronor ,n!lllgnl till prll. 

Resor d järni·äg. 
Skytt l&er rua l mllillrbiljell och blir lur- och returbiljett 

köpas Vid atresan hemlfrin. I annat rall skall skytt medtOrs 
rekVisi tion mr hemresan. 

FOr au fd med/DEja snal/tåg ('r/ordras tillstdlld aJ tra· 
/ikinspekt6rt:n och sklll i 54 r.1I tll1i1l1:gsbiljett till , ni lllig 
lösos. 

Allmclnna föreskrifter. 

Anmllan i och rör IOlldra,n!ng iger rum i skyueexpedilio· 
ntn rör IOnd.genl lilling IImml dl, kl. 6,30 r. m. och rOr 
mindageni tlvlinglT pi ::;Ond.gen kl. 6. e m. 

Tm\lidnkoTl och anmillninRakon Orversindes tillskyll lma 
omedelbart efter anmI1ning~\ldens utglng och uppmanas skyt· 
Ilrnl all efterhOra dessa A v.derbOrlig postanstil l. 

SkYllarn~ medIOr. siälva erforderlig ammunit,on. 
Skytt, som el Instiller sig A löresknfven tid, lIger ej ritt 

III tina. 
Skyll, som Invinder .nnans deltagirekon eller skjuter i 

.nnlnS n.mn. leer ej rin erbllla pns. 
Figurerni Indela. i grupper om 5 i b\'arje och rlknas frin 

höger Idl vinIler. 
In,;en markerlnt Jger rum, men komma resultaten l " 

ansl15 ullntor IkYlleexpeditionen. 
Del Ir fOrbjudet all mellan SIItI"nerna löpa med laddit 

gevlr. uddnlng sker fl!nit efler framkomsten till Iklulsta· 
tiollen och Ilkll.ges hirvid hk,om VId ötrig. tillflllen, då 
skjuln!n.: el f:'X1r, att håll. gevlfet med mynningen uppil t. 

Skjutnlngarn. fi utlåras med eller ulln stOd enligl skyt· 
tens eget val. 

Vid sklulnlngarna få nigra dda'" bjillpmedel l gevltel 
shom snlll.re, optiska Inordningar, undertilai korn o. d. ej 
anvindll. 

Endut Revir eller kub!n Ilf rOr svenska arrn~n fUlSt.lIda 
modeller rA Invändu. 

Hvarje iOalal lkoll räknss som sklutet Uven om det genom 
skynen., ammunitionens eller Innll förvållande miSSlYCkats. 
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AnolS.. ,kott efter sienal, Ifgifvande vid skiutninl!l, dir 
vlas lid Jr bcstimd, rrlnräknu motsv.rande antal Irlmar. 

Vid aUa f.1l I' tvistigheler afglSras dessa I' ledaren . 
I Ofrigt gi ll l I tlllimpllg. del., fOresktiftf:rna I 1917 Ara 

skjutprogram. Nlldvlndigl indringlr i programmel fIIrbehlllu. 
ResebrMlr.on, br&!o socker och smOr bOra .r ,kyltarna 

medförss. 
De AmllOrer som önska fiIii delllga. torcfeicfindl an' 

milan itmljd ar s"dgad anm1iningSlfglfl dll skjutkommilt!ns 
sekreterare, kulOr E. ReulerskiOid, Upllndsgatan 58. 

'Våra idrottsmän oc/j sRyttar! 

FOlo . G. I.und"", • • 

I. tJ(nu{ ./!inåOolm. 

Knut lindholm föddes, hvilket ju år hufvudsaken, 
den 20 Januari 1889 på Lindholmens gärd i norra 
Upiand vid Älfkarleby slora vattenfall. (NAgol! sim· 
man: b le f han icke) men desto större idrottsman och 
sky tf. Redan som lik" skolpojke hoppade han Orver 
s må :t lt USI , och ofta ä rven öfver skacklarna. Vid l ö 
Ars ålder var han den som hade hand om .kosing
am.l; _ j den nyslarlade idrottsföreningen på Leufsla 
Bruk, d5sutom har han varit inilialivlagan~n till 
yUerligare IvA id rottsföreningar nämligen i Älfkarleö 
och Södu fors. I l eufsla trodde man alt flugan tagit 
Lind holms pojke men i den dag som i dag är sJ 
hoppar och löper i Leufsla hvarenda gubbe och 
gumma u pp lill 60 års lider. Den nya Maraton
stjärna n Kinn började sjll .kulande. 1913 vid AU. 
karltö J. f. men har nu hunnit till Stockholm och 
till mästaretiteln. ~ Knutte _ kom lilI Stockholm hö
sten 19 12 och ingick genast j S, A. F. ty där fanns 
godl om .bugglor och bleckon all vinna, men dir 
var ondt o m idrottsmän . Placerade sig 1913 som 
n:o I i föreningens serietlfli ngar och 3:dje i mäster· 
skapt:t. Sa mma Ir flyttade han till sin mammas gata 
igt:n, men Iterkom till den ,skOna synderskan . 
Stockhol m hös1en 1915 till Jubileumstliflingarna, och 
blef dessa t1Hlingars bäste man. Vid RiksskyttetäfJin. 
gen. Samma år knep han 45 .Iocb SOIll god pris-
tagare i hllfvudskjutningen. Bland hans resultat fö r 
J r 19 16 märkas: segrare i serieIIfian, eröfrare af 
Hultbergs vandringspris . i fem kamp samt årels idrotts-

mästerskap, 19 17 blef han pJ allvar föreningens str! 
lande stjärna, dårigenom aU han eröfrade de flesta 
af S. A. F. idrottspriser genom följande resultat : I i 
St:rien, I i föreningens mästerskap, vinnare af idrolls
horne:!, DirektOr Berlins pris i tiokamPr Fabrikör 
Hultbergs pris i femkamp, Ingenjör J. A. Lundeg~ns 
pris i allm. idrott som uppsalles Jr 1909 med föl
jande resullat. 100 mtr 11'/10 sek., stafhopp 3 mtr, 
länghopp 5.79 mtt. Placerade sig vid Stockholms 
distrik lsmästerskapsläflingar i tiokamp som 3:dje man 
med följande resultat: JOO mtr 12 sek., 400 mIr 
57' / 10 sek ., 1500 mir 5.19 min., llngdhopp 579 cm., 
höjdhopp 160 cm .• starhopp 300 cm, kuta 876 cm., 
diskus 32.68 mtr, spjut 38:!o mtr., hlick 110 mtr 
20.1/10 sek. summl poang 5,802886. Har ocks! re· 
prescmerat föreningen vid internationella och nalio· 
nella tärlingar. Han år ärve n en af röreningens Mltre 
fältskyt!nr. I-lans största sorg: är vattnet, (sprit och 
röka använder han icke trots han har mOl bok som 
gir) men aH simma 200 mtr sprack han p1 förra 
året i annat rall hade han Uven erOrrat Lundbergska 
statyetten. Hans bäsla resullal: (som han sjålf 51-
ger) var erörrandet af skyttemärket i guld. I-Ians 
gladaste da&, 1917 var den 16 Sept. då han pI mor· 
gonen vid Slhlms Skytteförbunds slatsprisskjutn. eror· 
rnde 5:te pris och rärbundets bronsmedalj, samt på 
middagen samma dag löpte han 100 mIr i Stadion 
på 11-' 10 sek. och fullgjordt" dirmed fordringarna 
pi Lundeg~nska priset. :SOm minniska och Amalör 
år han glad och god och hlUer styft på rtgeln alt 
~ skylte och idrott skola gå hand i hand . Vi önska 
honom fortfarande all fra,mglng Uven är 1918. 

Redakrären. 

S. tll. 8":s f örsta sRidläfling 
19 18. 

Söndagen den 20 jan. hade föreningen anord nat 
enskild fältskjutning i trakten af Spånga. 

I samband med denna skulle idrotlskommjtll!n 
_slaka bana. till en kortare skidtäflan. 

Söndagsmorgonen ingick med strålande solsken och 
gnistrande kyla. Aldrig tillförene har väl S, A f:s 
skidlöpare möll 51 mangrant J\1!nga nya ansikten. 
Är det mInne nybörjare? Se labellen och döm 
själr. 

En korl förflyttning från Spånga slalion lilI Oranby, 
där några varma rum välvilligt sIIlIts till förfogande. 
Himlen mulnade och det vackra vädret utbyttes mot 
hård blåst och snöyra. 

FAhskjulningen pågick. och under tiden ordnades 
lottdragningen fOr skidtäflingen. Banan valdrs, med 
hänsyn lill den djupa snön, från Oranby Orver Sp~nga 
kyrka till Rhta och Ater tillOranby. Å karla nog
grant upptnålI till 11,2 km. 

Hård motvind och en slickande snöstorm gjorde 
anslrångningarna aU nI Rista räll stota. Tempt:ra
turen vlxlade och skidföret blef sD.mre, hvarrör med· 
vinden under hemvägen inte gjorde den nyua man 
hade hoppals på. 

!ällingen omfattade tvll. klasser : seniorer och old 
boys. Bland seniorerna visade det sig all S. A. F. 
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förfogar ofv~r ~It rått försvarligt antal v~rklig1 goda 
skidlkare. S. Lindholms åkning slväl som K. UI
l i~rs (den stnlTe trots söndrig bindning) b)dar godt 
rör kommande kraftmllningar med and ra föreningar. 
fyra duktiga löj tnanter, von Essen, fri man, Gripen-

sledt och Oyllcnkrok kunna vi älven hoppas pi. 
Old boys rlknade endast In~ deltagare med Hag. 
strOm i Illen. flera deltago emellertid vid Enskede 
sam ma dag för aU försöka sig pi idrottsmlrkc!. 
l Prislistan fick följande utseende: 

Slart kl. Inkom kl. Anvlnd lid I f'llcering 
Seniorer I Old boys 

R. D. SlkIerllnd 0.0 ••••• ....................... .. 

Ruben Ljungberg ..•.... , .....•.....•..................... 
Q . herus ..... 0.0 • '" ••• • •••••• • •••••••• •• •••••••• 0.0 

E. Frie!! .... .. ...... .........•. . ................. ... .... .. 
J. E. Ollon . .. ............................................ . 
C. Gripenstedi ... . ....... . . ................ .. 
E. D. !'hgslTGm .................................. ... ....... .. 
K. Lindholm ............ , ......................... ..... ....... . 
K. J. Carlson .............................................. . ... . 
H. Friman .... : .................................. ....... ...... .. 
A. Krogh ..................................................... .. 
C. v. Essen ................................... ... ........... . 
H. HOrIIn .... . 
S. Lindholm 
A. Gyllenkrok .... 
R. V. SöderlInd 
K. O :son tillltr ..... ..... .. .......................... .. 
B. Iverus 

2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2 .• 
2.10 
2. 11 
2.12 
2. 13 
2. 14 
2.15 
2.16 
2.17 
2.18 
ZI. 
2.20 
2.21 
2.22 

3.3.41 58.41 IX 
3.3.45 57.45 VIII 
3.11.50 1.4.50 XII 
Ulgitt 

3.14.29 1..529 II 
3.4.34 M.34 II 
3. 11 .32 1.0.32 
3 1627 1.4.27 XI 
3.20.39 1.7.39 III 
3. 10.51 5651 VI 
3.25.4 1.1 0.4 XIII 
3.1 1.10 ,55.10 IV 
3.14.5 57.5 VII 
3.11.22 ~.22 I 
anllnde till Stockholm kl.? 
3.23.30 \.3 30 X 
3. 16.24 ,5524 V 
3.16.59 54.59 111 

Alla dessa skiddhln deltogo i jällskjalningen. Når komma lika mlnga af skyttarna aU deltaga i sIliddhlingtn i' 
En af delfngarna. 

flJrisutdelningen den 23 
ge6ruari. 

Vid föreningens Jrsmöle i OSlermalmsk1l1aren lOT
dagen den 23 febr. komma fö ljande priser samt 
utmärkelsetecken all utdelas för idrott och skytte: 

Skidlällingen 20 km. den 18 Febr. 1917. 
1. H. Frlman. 4. 1'1) Ljungberg. 
2. C. Wikström. 5. R. SOderJind. 
3. N. Fonbild. 6. E:.. Nllsson. 

Skiddkningen 20 km. den 11 Mars 1917. 
I. L Zorn. 
2. Hj. Ljun(i!bel'2. 
J. M R. Hamlllon. 
4. K. GUllafsson. 

5. M. Oroth. 
6. Tbome. 
7. R. Hallström. 
8. V. Dablbcrf_ 

Simtäjlingen 100 mtr. den 2 7 April 1917. 
I. E. Stolpe. 
2. S. Stolpe. 

Simtällingen 200 mtr. den 4 Maj 1917. 
I. O. Aben ius. 
2. S. Stolpe. 
J. E. SIolpe. 

Serietällinga rna 1917. 
Yngre klasun. 

I. K. Lindholm. S. Q. Lillier. 
2. H. fInmin. O. S Stolpe. 
J. O. Abenius. 7. O. Lnndbert. 
~. O. Valmtln. 

• Old 80ys>. 
\ . E. Waldener. 4. E. Nilsson. 
2. T. Motbander. S. Th . fredborg. 
3. Ii. florssberg. 

Föreningens Mästerskapställingar i Tiokamp 
den 2- 5 Sept. 1917. 

Yngre klassen. 
I. K Lindholm. 4. O. Abenius. 
2. H. FrimIn. 5. S. Stolpe. 
3. A. Brlund. 

• Old Boys •. 

l. T. Motbinder. 
2. H. FOf'IIbtra. 

Pris tagare i de olika tä/Ungarna äro: 
UJpning 100 mtr. 

I. K. Lindholm. 
2. O. Abenia" 

3. E. Landgren. 
... A, Oyllenkrok. 

.Old 80ys •. 

I. B. EllIot. 
2. A Ljuna. 

Längdhopp. 
I. K. Lindholm, 
2. A. Gyllenkrok. 

J. E. LUlldgren. 
4. E. Stolpe. 

.Old Boys •. 

I. A. Ljuna. 
2. B. Elllol. 

KuLst6tning. 
\ . O.5ahlin. J. H. friman. 
2. E. LUDd2:rell . 4. O. Abellius. 

• Old Boys • . 

I. B. E1 l1ol. 
2. T. Molhandcr . 

Hiijdhopp. 

I. A Brlund. K LindhOlm, E. Lundgren, ~. Lyberg. 
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. Old Bo)'s •. 
I. K. Elr.dund, A. LjDnl. 
2. T. Motbandrr, E. NilSlOn. 

Lapning 400 mtr. 
l. A. HOrIIn. 3. O. Aben!as. 
2. A. G,llcnkrok. 4. H. frlm.n. 

• Old Boys •. 

I. K. Ekelund. 
2. E. NIlsson. 

Häckwpning. 
1. K. Lindholm. 
2. H. frimID. 
3. O. Abenius, A. Brlund. 

.Old Boys •. 
I. A. Ljung. 
2. T. Malbander. 

Discuskastning. 
I. K. Lindbolm. 
2. H. friman. 
J . O. Abenius. 

. Old Bo)'s •• 
l. A. f. fonber(i!. 
2. E. Waldener. 
J. H. Forubera. 

Stajhopp. 
I . K. Lindholm. 
2. H frimIn. 
3. A. Lybera. 

• Old Boys •. 
l. A. Ljung. 
2. E. Waldencr. 

Spjutkastning. 
I . O. Abenius. 
2. Ioi. Lindholm. 
3. A. 8,lund. 

.Old Boys •. 
I. A. f. forsbera. 
2. K. Lindber(i!. 

LlJpning 1,500 mtr. 
l. H. friman. 
2. E. HMin. 
3. A. Bylund. 

. Old Boys •. 
l. K. Ekelund. 
2. HJ. Ljungberr· 

Specialisttäjlingarna. 
Hopp. 

I. A. G,llenkrok. 
Z. K. lIDdbolm. 
3. E. Luod(i!ren. 

Kast. 
I . K. lindholm. 
2. H. Fril1lln. 
3. E. Luadaren. 

.Old BoYI', 
I . T. Mothinder. \. A. P. Fonberl. 
2. II. forubera:. 2. T. MOlb.nder. 

J. H. flombera. 

LApningar. 
I. A. G,lIenkrok. 
2. H. frimill. 
3. E. Lund(i!Tm. 

.Old Boys •. 
I. E. Tbune. 
2. T. MolhlDder. 

lApningen 10,000 mtr. den U Sept. 1917. 
l. H. f riman. 4. E. Thullc. 
2. H. HOtUn. S. O. Lundbcra. 
3. HJ. Ljull(i!btI'2:. 

Cykeltäflingen ZO,OOO ",tr. den 30 Sept. /9t1. 
I. G. fri 1D1lI. 

2. H. frilllan. 

Stiftarnes PriJ. 
A. GrlJenkrok. 

Fabrikor Hultbergs Pris i Femkamp. 
K. Lindholm . 

Jngeniar Lundegrens Pris. 
K. Linobolm. 

Bunkir Peruons Pris. 
H. frilun. 

Dir. &rlinJ Prl. i Tiokamp. 
K. Lindbo1m. 

Idrottshornet. 
K. lindholm. 

Dir. Salmsons Pris. 
1"1 . frima n. 

Lundbergska Statyettan. 
H. Friman. 

Priset Henric SjfJbergs minne. 
T. MOllunder. 

Guldsmedsbolagets Pris . 
G. Ablenbera. 

J ubileum.r.rkjlJ/den. 
A. Grllenkrok. 

Ferngrens/m Priset • 
T. BjörkmaD. 

Till kompl~tterande af denna prislista hänvisas till 
Medlemsbladets N:o 6 lr 1917. 

Följande medlemmar halva ajlagt prof 
för Jdroltsm/1rkel : 

O. Abenius 
A. B,lund 
G. friman 
Ii. friman 
H. foruberr 
K. Ekelund 
Ii . Hörlin 
J. lindholm 
K. L1l1ier 
G. l undbera 
A. Lyber(i! 
H. Lundberg 
E. Nilsson 
T. Mothander 
E. Stolpe 
S. Stolpe 
E. S'edleldt 
E. Thune 
B. Malmbera 
C. Wikström 
B. A. Köhlcr 
O. Valentin 

Bront. 
Guld . 

IdroUsmcdalJ ! Bron •. 

Silrver. 
Guld. 
Stlfvet. 
Guld. 
Bron •. 
• 

Guld. 

I Sil/vu. 
I Urons. 

Idrotamcdllj I sllfftr. 

."''''' 
Guld. 

Silfver. 

15tt nytt ståtligt vandringspris 
till 8. 81. 9. 

Till samlingen af vackra och virdefulla pris, som 
S. A. f . förfogar öfver, har i dagarna kommit ytter • 
ligare ett. 

Vid senaste styrelsesammanträdct öfverlånmade nåm· 
ligen föreningens intendent, inspektOr Hagström, ett 
stAtligt vandringspris bestlende af en pi sockel st"· 
ende olympisk diskuskastare i massiv brons, 

. " ... -"""~l._"",.x..i'.~I.-··!1!.."";).. b-- ., ..... "I'T.-.-•• ,:'~_ ...... - - .. _-.,"""""'~~-_'~ o. - ;,.:;::- ______ ... ~~ 



s 
-~~---

STOCKHOLMS AMAT6R F6RENINOS ME:;;O:;;L:;;E;"M:,;;S:;;B:,;;L;"A:,;;O~~~~~~~ 

Del verkligen vackra och väl utförda vandrings
priset är modellerdal af Gerda Sprinehorn och gjutet 
på Bergmans kOlls/gjuteri. 

l verklighet med herr Hagströms önsk<!1l komma 
läflingsbeslämmelserna alt blifva desamma som de för 
det nu utgångna ~Vandringshornet af år 1908». 

Föreningens lack till girvaren frambar v. ordföran
den och i detla varma lack instämma förvisso nu 
alla amatörer. 

F. L- n. 

8{ar ni fjört 
alt inomhusträningen är i full gång i KarJbergs krigs

skolas rymliga gynmasllksal , månuagar, onsdagar 
och fred aga r kl. 7 -9 e. m. och uppmanas S. A. 
F:s idrottsmän alt mangranni ddtaga i träningen, 
som är afgiftsfri. (Medfölj gul Iinie till ändsta
tionen vid Karlberg, hvarerler det blott är några 
minuters väg till träningslokalen). Träningen 
kommer alt fortga tills terränglOpningssäsongen 
tager \'id, och behöfver fördden väl knappast 
fra mhållas för en förståndig idroltsman, all här~ 
igenom redan frAn början af säsongen befinna 
sig i god kondition. 

alt distriktsmästerskapsläflingarna i inomhusidrolt för 
SIockholm äga rum i ofvannämnda lokal sönda· 
gen den 10 mars, arrangerade af Stockhol ms 
idrottsförbu nd och 

all vår champion och rekordhållare i stAende höjd~ och 
län gdhopp E. Waldener på sista liden haft orolig 
sömn . enär han ligger och drömmer om mästare
titeln ! 

alt den af Stockholms idrottsförbu nd anordnade kur
sen för godkännande af kontrollan ter för idroUs
märket har af till förbundel anslutna id rottsföre
ningar omfattats med stort intresse, och alt om· 
kring 150 deltagare äro anmälda till kursen, som 
ledes af Svenska idrottsförbundets sekreterare hr 
Emanuel Karlsson. Kursen kommer alt bj uda på 
såväl teoretisk som praktisk undervisning och 
väntas taga sin början om någon vecka. Som 
bekant komma f. o. m. 1918 endast de personer 
all godkän nas såsom kontrollanter rör idrotts
märket, hviJ ka genomglUt näm nda kurs och 

alt till densamma anmälts R.. Söderlind·, G. Lund
berg, H. forssberg och H. fri man 

att Svensk idrollskalender - den af riksförbundets 
kamrer, hr Em. Grahn, förtjänstfullt redigerade 
handboken - nu har utsändt sin tredje årgång, 
alltjämt å vårt speciella idrollsförlag. Björck & 
Börjesson. Idrottskalendern . som redan hunnit 
bli oumbärlig för alla idrottsmän, bör allså finnas 
på hvarje S. A. f:ares bok hylla! 

all S. A. F:aren och gravören hr jo lm Färngren 
komponeral en synnerligen smakfull p risplakett, 
hvilken utförd i förgy ldt silfver silfver sam t brons 
kommer alt såsom pris utdelas till S. A. F:s 
idrottsmän, där så af idroitskommitten befinnes 
vara lämpligt, 

alt ett flertal stätiiga hederspris skänkts af välvilliga 
donatore r inom S. A. f . och komma all utdelas 
vid lIrsmöiet. lördagen den 23 februari, men 

all som ett hurvud vil lkor gäller, atl idrottsman måste 
hafva erlagdt å.rsafgiften för 19.17 innan till ho
nom utdelas eröfradt pris. 

aH redaktörsskapet rör della värt populära Medlems
blad fr. o . m. förel iggande nummer lagts på sek
reteraren i id rottskommit!ens hr Gun nar Lund
bergs breda sk uldror och alt vi alla önska Re
daktör Lundberg lycka och välgång i hans nya 
verksamhetsgren! 

att vintertrustens skidtåfl in g 20,000 meter . försiggår 
söndagen den 17 febru ari. Sa mling Djursholm. 
Se vidare de dagliga tidningarna! . 

all vår medlem i idrottskommiuen. hr Gustaf Eriks
son, inlämnat sin afskedsansökan på gru nd af 
flyttning till Örebro. 

IdrottskommitUn. 

Fö" Militä"ö/nlnga" 
pas5ande arfi~lar sd30m 

h05 

Skidor, SnGskor, Velocipeder, Smor
läderkangor, Raggsockor, Sweather, 
FårskinnsplUsar Ryggsickar, Thermos
flaskor, AluminiiJmaskar 'Oc h Bägare, 
Matbestick, Slidknivar, Visselpipnr, 

Ficklampor m. m. 

Per Langborg H.K. H. Kronprinsens Hollemantilr 

S Birger Jarlsgatan ldrolt3magasinet S I o c k h o I ffi 

H.-B. LÖfHOLMXUHRfUET 
RIksteltfon 23 82 Lilj e holmen All m. Telefon 3230 

Sliprar, Docka, Båt- och Skeppsvmj 

Nybyggnader och Reparqtio!/ef af 
alla slag .,' Yachter, Motorbåtar, 

jollar, Rodd- ocll Segelbåtar samt 

Isjakter, . RUlldhult och Båtsmide 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru A.-S. 
flemmlngg. 4. 

Erik Ohlssons T räuaru H.-B. 
TRÅ·VARU~. VED· .och ~KOL· 
AFF Å'R, ANosAo o. ffYFLERI 

STOC KHO LM, Fleminggaf<l:n 4 

Riks Tel. 1163, 13203, Allm. Tel. 8436, 6960 

SÅGVERK _ _ ~_ 

Flemingg. 4, S tockhOlm. /(/öfva Å nllsAg, Å land 
Norrtelge AngsAg N orrtelge, Junllfr ';sunds 

Ångsdgs A ktiebo/dg, Ekerli. 

TRYCKEIIIAI<;TlEBOLAGET SVEA, STOCKHOI..M 1918 

tockholms N:o 3. 

13:e ärg. 
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.. : .~""'''''''''''".y''"~''''~""!!""!".!:"'~''''~'''~''',~""N"",,,,,,'''''''~,, : t FII,.den gd,. till Nyvar>p söndagen den 9 Juni t 
&. med ~ngfartyget Elekt ra III från Nybroviken vid Strand Hotell kl. 9 f. m. precis. Jil, 
1" Priset för hvarje deltagare är 3 kr. (trots de bistra tiderna). V 

t P lats finnes for endast 180 deltagare. Det gäller all passa p~? t 
P roviant och :t Dryckjom :t fö r hela dagen medtages men framför allt ett soligt humör 

t oafsedt väder och vind. • 
Fälttelegra fens musikkä r sköter det musikaliska i programmet. Dans i det gröna. ~ 

Ah Medtag vänner och väninnor. .Jl. 
T Alla amatörer skola va ra med på denna V 
t Vä"ut/ä"dl t 
t V id fra mko msten anordna r roren ingen sin sedvanliga fältskjutning. Hu vudskj u tningen in-

delad i tvänn e k lasser. Insa tse n till hvarje täfJing är 2 kr. Till Fåltskjutningen åtgå 30 sko tt. .Ji'b. 
Ammun ition fin nes på platsen . Dessutom an ordnas två extra täflingar. T 

t Täfling A (prisfördelning klassvis) mot 1/!_ och '/,- delsfigurer u ti va lfr i stä ll ning, S skott i ~ 
hva rje fill u r, sk jutlid 2 min. T 

• 

Tä ing B (gemensam) mOl triangelta fl a. 3 skott. 2 profskot t. • 
Damernas täfli ng. 5 skott mOl cm.-ta fl a. 2 profs kot!. Inge n insa ts och fri a m munition för 

dam erna. 
.el Idrottstäflingar u ti Langdhopp, S pjUlkastning (bästa han d ). S tafe ttlöpning D am och Herre. t 
,.. Ett s tort amal stAtliga priser ha fva stä ll ts till förfogande af välv illiga föremngs med le mmar Ar det 
.Jt. någon Ama tör e ller u toms tående som' kä nne r på sig a tt han vill skänka ett pr is ä rdet ännu ej fö rsenl. JL. 
T H e m komslen beräknad till k l. 8 e. m. T 

/luue~ /Juld, 3{ cf7lnderson fJ(ys ilfver, 
&(foer. 

/lalio6storg 1 Opera6usef. flCungl tlCofjuvelerare - flJegär priskurant! 

, 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Slyrellen 

•••••••••••••••••••••••• 
Nya medlemmar. 

Underläkare Hu bert Hubert, långbro sjukhus. 
Studerande Åke Lindström, Karlavägen 3. 
Direktör Karl Erik Malmström, Folkkunga-

gUlon 36, 3 Ir. 
Fänrik Eskil Nerman, Unnegatan 76. 
Köpman jonne Tullberg, Odengatan 104. 
Tjänstemun Grefve Mauritz Posse, Varfsga t. I A. 
Kontori st Hans Eklund. 
Direktör Georg Ericsson, Grefturegatan 58. 
Kamrer Arthur Billgert, SigIU naga tan 6. 
Direktör Wilh. Lagercrantz, Kungsh. Hamnplan 5. 
Banktjänsteman Axel Elmqvist. Präslgårdsg. 16. 
Med. D:r G ustaf AndreAs Grönberger, Engel-

brektsgatan 23. 

.9l1eddelalldell 

(rån 

Skjutkommilten 

8efonslijzdning. 
Föreningens förs ta jetonskjutning för året ägde 

rum söndagen den 12 maj. 
Silfverjeton eröfrades af följande skyttar: 

T. Mothander rår 50 poäng. 
E. Nerman • 48 • 
Hj. Willner • 47 , 
A. Gyllenkrok • 46 • 

Bronsjeton tilldelades : 
E. Kleman för 44 poäng. 
G. F. Richter • 43 • 
j. F. Lagergren 40 • 
K. J. Karlsson • 40 , 
O . Björklund • 40 
C. Rugheimer • 39 
H. Forssberg • 38 • 

Nästa jelonskjuming äger rum den 16 juni. 
. 

I nästa nummer av medlemsbladet komma re
sulta t från Kaknäs, Fähskjumingarna vid Rosers
berg den 2 Juni samt Föreningens våru trård den 
9 juni all meddelas. 

Obs.! Skjutning äger rum vid Kaknäs hvarje 
Onsdag kl. 5- 8 e. m. från och med Jun i må nad. 

OCompelensserierna fot: statens utmät:
kel.elecl1en i skjutning under år 1918. 

tJtrlalsdiplom. 

Andren, C. W. ...... ... 49, 46, 46 + 50, 45 -
Björkman, T . .... ... 48. 47, 46 + 50, - -
Cederpalm. E. ..... ... . 47, 46. 46 + 45. 45.45 
Eriksson, F. ...... ..... 50, 49, - + 50, 50.-
Fagrell, F. .......... .. . ... 47, - - + 45, - -
Forsblad, N. .... ......... 49, - - + 45, - -
Forsgren. 8. ............... 50, - - + - - .-
Forssbe rg, H . .. ...... ...... 50, 48, 47 + - - -
Fries, E. ............... ...... 47, - + 50, - -
Gyllenkrook, A. .. .... ... 46, 46, - + -
Hellsten , E. ........ ... .... 49, - - + - --
Hessler, E. .... ..... ...... ... 46, 46. - + 45. 
Jonc k. H j. ...... .. ... ... - - - + 50, 
j ohansson, E. R. ... ..... . :- - - + 50, 45, -
Kleman, C , ........ 40, 48, 47 + 50, - -
v. Krusenstfärna, A. ... 46, - - + 45. - -
Lagergren, J . ............ ... 50, 48, 48 + 50, - -
Lundberg, H " .. .. ....... .. , 50, 46, 46 + 50, 45,45 
Mothander, T . ..... ... ... 50, 50, 49 -t SO. 45, -
Pettersson, K. A. ......... 50, 49. 48 + 50, - -
Reuterskiöld. E. ... ... .. SO. 50. 48 + 50. 45, -
Richter. G. F. ...... .... . 50. 48. 46 + 45, - -
Rugheimer, C. ............ 46. - - - - - -
Svensson, S. ... ......... SO. - - + - - -
Svarrling, B. ... ........ 49. 47, 46 + 
Thorssell, E. ...... ..... 48, - - + 50. 45, -
Werner, Hj . ..... ... . ... 48 48. 47 + 50. 45.45 

SH}'lIemärHe i guld: 

Flygare, A, .. .... .... ..... , - + 50, 45, 45 
Elmqvist, A. ... .......... 47. - - + -
Ahlin, B, ...... .. ............. - + 45 
Björklund, 0, ......... ... 46, - - + -

S/iytlemärlie i silfver: 

Krogh, A .. ... "." .""." .... 44, 42, 41 + 
Lundberg, G, "" ........ " , 40, - - + .. 
Lyberg, A, " .. ....... " .. " 44, 42, 41 + -
Roos, C, R, '" ,,' .. '" 41, - - + -
Sjöblom, N, "", .... .. 49, 45, 41 + _. 
Tullberg, J. """."" ."", 44. 42, 42 + -

Fö" Mllltä"ö/nlnga" 
pouanJe artiklar $dsom 

h •• 

Skidor, SnOskor, Velocipeder, Smor
IAderUngor, Rausockor, Sweathtr, 
FArskinnsp!lsar Ryggs1ckar, Thermos· 
flaskor, Aluminiumaskar och BAgare, 
Matbestick, Slidknivar, VIsstlpipor, 
. . Ficklampor m. m. 

Per Langborg H.K. H. Kronprinuns HollmmtBr 

S Birger Jarlsgatan IJrott~moga~inel S lOt k h o I m 

• 
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IJn af 3lma!Öl'el7las ''fjänan
de 53l'ödel'''. 

FOlon visar Sergeant Lundgren vAr skjutin!:lrul<· 
tör bland protokoll, kulor och kru!. 

Sergeant Lu ndgren har, sedan 1916 tjänsfgjOrt 
som föreningens , ener~iske s kjulinstruktör och 
organ isa tör af våra Hiltskjutningar. Sällan ska ll 
man sakna honom. vid föreningens skjutningar. 
Alltid höflig. hygglig och tillmötesgående har Ser· 
geant Lu ndgren gjort sig sä rdeles populär inoOl 
S. A. F. Han lagar så au vi ej bchöfva stå 
sysslolösa, nör geväret är med, men det bästa och 
mesta af arbetct utränar han själf. MA han ej 
förtröttas. 

Hedt!r dl en sddan .Arbe/sgijvDn,. 

Longboat. 

ELD! AMATÖRERNAS . PAMPAn . EN SÖNDAG 
VI D KAKNÄS. 

~ H EDERSPR IS : ~ 

BRONSER-MARMOR 
OLJEMÅLNINGAR 

ETSNING och 
REPRODUKTION 

av de förnimsta konstnlrer. 

Claes Hultbergs A/S 
Honsthe.ndel 
Birger Jarlsgatan 8 

H.-B. lÖfHOlM8UHRfUET 
RIksieielon 238Z L i Ij ehoimen Atlm. Telelon 3230 

Sliprar, Docka, 8dl- OeJl Skeppsvarj 

Nybyggnader och Reparationer af 

alla slag '. ' Yachler1 Molorbdiar, 

jollar, Rodd- och Segtlbdlar samt 

Isjalt1er, Rundhult och Bdf3mide 

Kassakontor: Erik Ohlsson Trävaru A,-H, 
Fl8mmjng~ 4, 

MAURITZ WIDFORSS' H.-A.-B. 
STOCKHOLM, Klarabergsgat 31 

FILIALER : 

Drottninggatan 88 & Götgatan 11 
Största tager af: VAPEN, AMMUNITION. JAKT· och SPORTARTIKLAR för både VINTER och SOMMAR 

samt FISKREDSKAP alla alar. BEGJtR OFFERTERI 
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MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDROITS
KOMMIITEN 

'f:el'l'änglöpningen 
gick af stapeln Söndagen den 21 April kl. 9 f m. 
frAn Österma lms Idrottsplats. Långt före denna 
lid d. v. s. kl. 7 f. m. hade nAgra . G ubbar. som 
aldrig sv iker nämligen MOIhander, Forssberg och 
Lundberg slakal UI banan och gjor! allt som göras 
kunde fö r medlemmarnas trefnad och omvexling 
ule i terrängen. Höga berg och djupa dalar samt 
eu och annal litet kärr (hvilkel ju kan vara rält 
trefligt i dessa .torkans. lider). 

Banan cirka 2000 meter löptes två gånger. 
Vid slarten mölte endast 4 dellagare (i sanning 
eu klent resuhat). Det var Bylund, Lundgren, 
gamla Hj . Ljungberg saml Hildebrand (ej att för· 
vexla med vår klubbmamma). Slarten var ge
mensam och försIa hvarfver roljdes de tänande 
ganska bra åt till och med Ljungberg hängde med. 
På andra hvarfvet drogo Bylund oeh Lundgren 
ifrAn de öfriga (IvA). Hildebrand utgiCk och slut
resu ltatet blef följande. 

I. A. By lund 16 min . 50 sek. 
2, E. Lundgren 17 min . 

. Old Boys t . 
I. H j. Ljungberg 18 min . 
Vid s tart och mål fungerade fred borg., 
Idrollskommilttn fAr sam tidigillegagna Iiii raIlei 

an genom Med lemsbladet framföra sill tack till 
hr Hugo Boslröm, som vid flera tillfallen kost
nadsrriu stIll It ma rkeringslappar lår lerränglöp
ningarna liII förfogande. 

cftiftames 8>l'is. 
Oricnlcringslöpningen om sliflarnes pris Igde 

rum Söndagen den 5 Maj på lidingön. Samling 
skedde vid Slureplan kl. 9.30 r. m. Fem del_ 
tagare hade hörsammat kallelsen samt de aldrig 
svikande funktionärerna MOIhander, .Frcdborg, 
och Lundberg. Resan ställdes med spArvsgn "iil( 
Lidingö kyrka dAr Slart och mål vore rörlagda . 
Banan gick ärver terrängen till Sällinge vidare 
till Fridhem och tillbaka till Ulgångspunklcn . 
Banans längd 9,000-10,000 meter. Förste mall 
A. Gyllenkrok löpte sträckan. på 48 min. 52 sek. 
2:0 C. R. von Essen 50 mm. JO sek. 3:0 R. 
Söderlind . 4:e H . Lundberg. 5:e G. H eijkenskjöld. 

Till läAsn om delfa vackra pris borde en s törre 
1I00al Amatörer stä lla upp. 

,göl'eningens cfel'ietäflingal' 
logo sin början den 16 Mai med läftan uti höjd
hopp, Kula och Löpning 100 meter. Kvällen var 
vacker men\.var voro Amalörerna? Fö~ningen 
har rör närvarande 700 medlemmar men vid denna 
föreningens ffirsta löning mi allmän idr01f visade 
sig endast 12 (tolf) deltagare. Vi tänka med glädje 
pi det liniga deltagandel under förra årel. Isynner
het Herrar ~Old Boys» voro särdeles Hraktiga. 
H vsr finnas de i år? Nerror AmaI6,~r! Gul 
spårvagn slannsr vid Ostermalms Idrottsplats. 
Intrt.SSl!ra Edv jör jönningens Idrotts/öjlingar! 

Resultl:ll ffAn Östermalm s Idrottsplats. 
U /I ' Löpning 100 meler. 
I. K. Lindholm 12.3 sek. 
2. E. Lundgren 12.7 • 
3. E. Nerman 13 ~ 
4. A. Bylund 13.1 » 
5. S. Stolpe 13.3 » 
6. H . Friman 13.4 • 
7. O. Lillier 13.8 • 
8. J. H allman 14 • 
9. A. WA hlin 14.6 

10. H. Ljungberg 15.1 » 
11. E. Cederpalm 19.s » 

Fonsittning i nbl. nummer. 

T venne Populära Stockholms-Restauranter 

ROSEN BAD ~ Ström gatan ! GILLET med GILLESTUGA 

Rufau1anf: Grill-100m, .7(CuJi/cca!e, :Bar, :BiljarJ~ Brunk.ebergstorg 
JO!onBe1 och FutJalar: Gemytlig reJluufOnf meJ ufmii, lcla jeJflJcJningor. 

Dir.: AGNAR MEURLlNG, äfven ledare af Högfjällshotellet Åre Fjällgård. öfre Åre. 
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fl{varjöl' man §ängel' fast vid 
idrotten . . . 

Hvarför man hän$er fast vid id rOllen ... hvar
ror man aldrig rikllgl vill släppa ta~el? Del ir 
en sadan mängd olika känslor, sidans massor af 
imryck. som tränga sig rram, dA man i ord skall 
söka skildra, hvad man känner vid lanken pi 
denna fråga. SA många , alt man nistan miss
tröstar om, au kunna gifva bion en svag och 
ofullsländig bild ar hvad som JUSt då rör sig 
inom en. 

Del började lidigl. När man som ni o års pojk
val p lagt bouenskolan bakom sig och lyckligen 
klaral inträdespröfningarnas blindskär, dA man 
sk ull e in i lärover kel, då fanns det dlir red an s tarkt 
och rotfast. Det där, som tvang en all sumna 
på sko lgården långt efler det klockan r ingt slut 
för dagen, för alt med de and ra med en ifver 
och ell intresse, som ej kände några gränser, som 
fullständigt döfvade lanken på, all därhemma vänta · 
de middagen och en duktig skopa bannor fO r au 
man kom hem rör senl till malen, svel1ig och 
rufsig. med häl på strumporna, rölja en boll, Al 
hvars beskaffenhel man i en senare ålder med
lidsamt hade ryckt pA axlarna, eller för all med 
en allvar, större än under kristendomslektionc:n 
springa andan ur halsen ror all afgöra hvem som 
kunde komma skolhuset rUnl på kortaste lid. 
Och när de slOra pojkarna uppe på ldrOIlSp3fkens 
sandplan eller cemenlbana häfdade sin s kolas 
heder i fotboll dler stafeu!öpning, då dref del 
dir en die; i brisl på mynl liII vanlig bilJen tog 
man plankbiljetl. Man njöt, man såg glorian kring 
läftandes hufvuden och allt tänkande koncentrerade 
sig i den stora tanken: länk när jag får vara med 
pA det visel. 

Tiden gick , det där fann s he la tiden kvar, och 
snart var man vid sina öns kningars må l: man 
represenlc:rade sin skola . H vem täljer de ramp· 
feberns kval , blandade med känslan (If all hör 
ska ll det visas hvad jag duger till, kosta hvad 
del vill, som junioren led då det rörsIa gången 
gällde . .. Och hvem kan egenIligen förstA, hur 
det rrikostigt, rakt på sak gående berömmet från 
en äldre kamral lade den Ifufvasle balsam pA 
skrubbade benpipor och verkande lemmar och 
kom hjärtat all la en takl, som icke enbart kunde 
motiveras af den kroppsliga anslringningenl 

Skoltäflingarna blefvo icke nog. IdrottsfOrening
arna u(Qm skolan fordrade sina rekryter, man 
gick skalan upp frAn mindre utmärkelser dll större. 
När studenlexamen var absolverad, hade man 
löpt skalan UI och k ände sig som en första klas
sens idroltsman. 

Man kände sig så, var del i s jälfva verket icke. 
Där fanns allt, hvad som kan länkos framalstradt 
af god träning och sundt lefnadssäll . Men del 
som sätter pricken Mver i:el, rUlinen, erfarenheten, 
sinnels ba lans och behärskning, det kunde icke 
tränas in . Och därfOr vara de närmas t följande 
åren hå rda, men lärorika år. Då de vara till 
ända, stod man där såsom den fullfardiga Idrotls
mannen . 

---- =- =mo 

SA, tYCks del mig, kan man en smula schema
tiskl och kOrl skildra hur del dår, kArIeken till 
id rOll en, födes, växer sig stark och till sist nAr 
s in höjdpunkt. 

Då kommer den kriliska lidpunkien. Ynglingen 
har lÖpt den sl igande skalan upp, nlll toppen 
och står där som man . Och del är JUSt då, som 
denna fråga sA of/a riktas till honom, som man 
sA ona själf frågar sig : hvarrör hänger du fasl 
vid idrolfen? 

Den måsle med nödvändighet komma. Kulmen 
lir nådd: framför ligger Irappan ned lll, som är sA 
läll alt gå därför all den för bort från id rOllen, 
och det jämna planet genom toppunkten, an hAlJa 
sig kvar där, betyder fördubblade ansträngningar, 
lY den sol som omstrå lar idrollsmannen af förste 
rang är så obarmhärtig a ll han kan vara sli ker 
pA, att äfven den lill a minsta skavank ej förblir 
oupptäckt. 

När man stAr där vid skil jovägen och väger 
för och emot,ligga de mera påtagliga skölen starkt 
för en bet rädande ::If stegen utför . . .. Man 
har ju hallit på länge nog . . . . brödbekymmer 
höra all del är knappare om tiden än eljesl . . , . 
höga vederbörande se ej med blida ögon nedsall 
arbelskondition efler anslrängande idrollsresor . ... 
jäml skall man då också behöfva sköta sig, inga 
sena supeer . . . . får fakliskt tlinka på matbiten 
man sväljer . ... hon är ju som ell bi bara man 
lalar om id rott ... . hängmauan ule pi lands-
stället om sommardagarna blir en okänd njutning 
och abborrarna vid bryggan bli oroväckande på
trängande, när der fi nnes nAgon därute som lurar 
dem .. .. man skall ju en gång siula, sA det 
gör väl detsamma om det blir nu eller om ett 
par Ar . .. ja, i morgon är del jag som säger 
IfrAn all . .. . 

StOPP t säger det när idrottsmannen-filosofen 
hunnit så långt. Säga ifrån sig alhsllmmans? 

DA går det en annan tankekedja genom hjärnan . 
Tänk, hv ad man ändA haft roligt ... . en sådan 
resa kommer man ald rig mera ut på . .. . hvem 
ska förresten pojkarna la i ställe I för mig . ... 
del är i alla fall bra duml all slula nu , när man 
egent ligen ör som bäst . ... nog kan man väl 
sköla sig en sommar till, när man gjO" del sA 
många förut .. .. nej, nej, jag kan icke halla mig. 

Och dagen därpA äro grejorna rramletade under 
det en halfl lyck.lig, ha/f t förlägen tanke siAr fram 
genom ens hjärna , då man långsami kläder om 
sig efler traningen : jag förstår inte hvarför i all ./ 
världen man hänger fasl vid det här jobbel länge.,..,.. 

Men är ändA icke den tanken en halrl med
velen, halft omedveten lögn? Vet man icke där 
innersl inne, au, en gång verklig id rOllS man, skall 
alltid bollens dofva studs mot en grön gräsmall8, 
spikskons knastrande i kolStybben, suset dA 
skidan glider örver sitaren somma någont ing att 
spritta lill inom en: vet man icke , vill man icke 
vela af, all idrotten logit en del oj ens själ? 

Där . . .. där kom det. Förklaringen lill au 
man liil alla de starka realskä len furu, all man 
gaf en god dag i de ekonomiska nackdelar man 
visste eH forlsal! idroltsut övande måste med röra, 

... :_·.J.,o-l:._ ~-";;~~~.~.s;. ...... ""'"-•... .LaJlit.,...., .... ::M;:.:.;,l...: p ~~ __ , -. • ~ ___ ~~ 
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au man sAg de ansträngn inga r man visste vä ntade 
på en fortsatt id rortsmannabana genom rosa får
gode glasögon, tänkte på icke-id rotlsmannens njut
ningar som någonting man i själfva verket ganska 
bra kunde va ra ular med. 

Idrollen hade tagit en del af ens själ - därför 
hängde mannen fasl vid del, som af mången anses 
vara eu ynglingens spel och nöje. 

Men hur kom det dA all bli så .... hur bier 
man slaf under kärleken till idrollen. 

Jag är säker på 911 majorilelen af idrottens UI
öfvare ej skulle kunna besvara den frågan sA 8U 
en icke-idrollsman kunde begripa del och jag är 
äfven övenygad om au han kanske icke alltid 
!li/le. del. Hvad man känner och tänker, hvad 
som är slon och vacke rt och varmt, det blir ibland 
sig alldeles olikt, då den kommer på papperet. 

ViSSt är, alt det fö r den, som ej låtit sig famnas 
af idrouen, alltid skall blifva svårt all falla den s 
känslor, som gjorl del. Kanska han kan ändå 
förstå något af hvad den äkta idrotlsmannen kän
ner, kanske kan han ändå förSlå något af hvad 
den äkta idrousmannen känner, kanske kan han 
åtminstone förstummas i klandret öfver 811 . man 
håller på alldeles rör länge med det där , om han 
bion vill tänka sig in i det lilla påpekande, hvar
med dessa rader afslulas. 

Du siuer som åskådare vid, låt oss säga, en 
fotbollsmatch . Där röra sig tjugutvå gestalter 
spelare - på planen. Och alla tyckas så lugna 
och glada, och du tänker i diu st illa sinne: Hvad 
de ändA ha trevligt och sorgfri n de där pojkarna. 
bara spe la och ligga i fri ska tag under nittio 
minuter och allt är klart . Så är del kanske ibland. 
Icke alltid. Se på den unge mannen därborta 
till venSler, som leende passar fram bollen till en 
kamrat! Ser han icke ut som lugnet och över
lägsenheten själv? Skulle du kanske tro mig, 
om jag lalade om, au den ma nnen haft en sömn· 
lös na u i tanke på ma tchen. Au hans oro au 
icke göra sig själf heder, au genom si na fel göra 
all laget föll var så Siar, alt det köndes som vore 
han befriad från en mara , då bollen kom igång, 
förtrollningen var bruten? 

Trodde du det och kunde du förs tå den man
nens kllnslor, då hade du äfven fått eu begrepp 
om en af de vägar på hvilka id rouen etsar sig 
in i ens sjlll. en af de orsaker, kvar/or nwn hdnger 
fast vid ;drolt~n. 

!lJen liände göte60rgaren, gymnasten 
OC9 idmttsmannen 3Cugo 8tröm6Prg 

gHver pi frigan om det system, som hlllil honom 
ungdomlig och spänstig, rOljande svar, som innehiller 
tänkvärda ord fOr lile hvar. 

- Mill syst~m? Det är ingenting alls, utom all 
jag i mlnga lr fOlj t ett rid, som senare gifvils af 
general Malm: GA, gl, gl! livarje dag, ~l mycket 
som mOjligl! Då får man frisk luft, och del är som 
bekant del billigaste hälso medel som rinns. SjAlf gAr 

jag hvarje middag frin kontoret till Delsjön och till· 
baka i rask takt, det är lagom. Andra kunna behOfva 
mer, somliga mindre, det beror p1 läggningen. 

- SJ. Ir det - fortsatte br S. - gymnastiken. 
Den är universalmedlet fOr all fl kroppen normal . 
Som ni vet är iag ej alldeles frlmmande för modem 
idrott, Jfven om jag miste ogilla en del af dess öf· 
verdrifter och skarpt klandra aU id rollen i så mAnga 
fall blir sjAlfändamäl. Så snart den tar en enda tim· 
me frln individens nyttiga arbete, är den rentaf af 
ondo. Men idrotten i dess moderna skick har en 
svaghet : det som kommer dtem!. En rekord man kan 
i flera Ar hAlla sig p1 toppen, är frisk ocb spänstig. 
NJr han nArmar sig de trettio lren och flr sitt re· 
kord slaget, ligger han upp, blir fet och lal. Krop
pen, som vant sig all omsätta näringen fort, kräfver 
mer An den egentligen skulle ha, och så är den goda 
konditionen borta. 

- Gymnastiken riskerer intet sådant. Det är inga 
rekord aU bevaka, inga tAflingar all ängslas ror. TU
lingsmomentet är ett icke rOraktligt tillskott till vilje· 
öfningarna, men om man icke har gymnastikens 
försla grund alt ltergl till, blir idrottsmannen som 
schackmistaren : slagen bar han endast alt försvinna. 
Gym nasten behOfver aldrig kAnna sig sämre In de 
yngre, han behOfver och vill ej heller sluta. Det är 
skillnaden . " 

- Jag sLAr pi ledet tvi aftnar i veckan och gym· 
nastiser.u bArt. DAr bar jag min omtalta "spinstig. 
het". Sldana bli aHa gymnaster. Och 51 var det 
den omtalade kavajen, som nästan betraktas som min 
uniform. En tidning skref en gäng i tiden, all det 
fanns två människor. som hade rält alt 21 ulan öfver. 
rock, iag och WaldenstrOm. ocb det var därfOr alt vi 
vara fOdda med kavaj. Ett fAnigt uttryck, lycker jag. 
Sanna förhillandeI är, alt Orverrock antagligen Ir el! 
ganska hindrande plagg, och nlr man år härdad och 
inte fryser, finns det ingen anledning all ta' pi sej 
mer än kavaj. Det Ar intt:! snobberi, och jag kan 
stä till IjAnsl med upplysningen, at! jag har en väst 
och en skjorta utom de synliga kläderna. De många 
extravlsIar och ylletrOjar, som jag vet att vissa kavaj. 
snobbar gA med, har jag inte bruk för. När man ute 
är i stAndig rOrelse, frystr man inte 

- Allt hAnger p1 att härda huden. Jag badar 
kallbad hvarje dag. När jag inte hinner ut till Oppet 
vatten, badar jag p1 kontorel, ett enkelt karbad i vat· 
tenledningsvatten. Blir man bara litet van, känns .det 
inte kallt ulan bara skOnt Men snuva och förkyl· 
ningar bli dl också okända ting. för resten iter jag 
hvad som Ir gott tills jag blir mält och dricker hvad 
jag mir vii af. 

- Där har ni, om ni si vill, mill system. frisk 
luft, kallt vatten, Ungpromenader och gymnastik, allt 
saker so m föga kosta och inte äro något besvär. f ör 
resten gOr man bvad som faller en in och rörsOker 
gOra sA mycket ny tia som mOjligl. 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~.~~~~ ... 
E"lifpa fd"ottsmii"f<et. 

en hede" fli" Ede" s/iiI f 
och fil" fli"enfngenl 

~~~"'·IJl~~·~~"''''''''~·''''''''''''''''''~~~~~'''''''~''' 
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..,Amatörer! ~ 
Benno Beckernans 
Fotografi ska Magasin 
Drottningg. 15. rekommenderas 

Utför Framkallning, Kopiering och Försto~ 

nngar af Amatörfotogra fier m. m . ...----.... 

"11,..,6.' ... '_' .... 6., •. 

HMHTÖRfR! 
/(öp Edra 

Sängar. Mattor. 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROTTNINGGATAN 31 

Rikll.lelo, 
4400 

Hllm. hl.1. 
20 & 120 

"-~ 

ELK.AN & SCHlLDKNECHT 
(EMIL CARELlUS) 

KUNGL. HOF-MUSIKHANDEL 
Drottninggatan 28 
STOCKHOLM 
Al1m. Tel. 7048 och 99 
Riks • . ... 40 f}1 

7111 musik I 

CARL AXEL PETTERSSON 
52 K UN O SOATAN 5 2 - 15 o {)rO A T AN 1$ 

Finare Herrekipering ................................................ 
Förstklassigt skrädderi 

STORSTA SORTERING I HERRKLÄDER 
För sä ll ska p h v a rdagsbruk och s p ort. 

cVör/oraf! 
06s. ! 'Vid S, fJl. 5 :s arslest å Öster

malmsliäl/aren 6ar/Rom et!6r. tJ(jalmar .eiunfr 
6erg 1i1/6örig t p rogram f rån fö reningens 5-
årsfest. 8 liulle 7ldgon af miss/ag medtagit 
detsamma, sd 6er 6r. .el f å sig de/samma 
återsänd/o flldress: Ilrefgatan 20, 

1 
A.-S. NORINDER, HILDESRAND & C:o 

l (Stockholms -Centra laste Alluranlbyr') 

SMALANOSGATAN 20." 
1111<513 OB, 1317. 

Flirmedlar i lorstklassiga svenska bolag 

LI F-, 
Ka pital., S parkasse., Ulrä nte-, 

SJuklörslkrin, 

BRAND-, 
Olycksfa ll •. Gara nti., Automo· 

bil., Raseförlikr)nl 
GI.I-, 

ALLM. T EL 2295. 

STOLD-, 
Sjö-, Vattenskadeför

säkrin, 

l: 
OBS.! Bra ndför sä kring uti fö rs ta klass hu s af I ten, kostar ENDAST 40 ÖRE pr tuse n 

~ om Ni vänder Er Ull HUGO HILDEBRAND 

- - ~ -,.." ~'S -" -c:I'~ -",.,. - ~ -",..,
TRYCK ERIA KTIE BOLAC ET SV EA, STOCKHOUl 1118 

l 

Stockholms N:o 4. 
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13:e ärg. 1918. 

Utkommer med e nummer 

om 'r.t och utdel •• gratis till 

föreningen. medlemmir, 
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GUNNAR LUNDBERG. 
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"enl adr.: FI,mmin,
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Rl ur.l. Kwftllh. '0 

VARUTFAR EN. 

UPPMARSCHEN FRÅN NYVARPS BRYCGA. 

Föreningens sedvaligl rreniga vArutFård ilgde i år 
rum söndagen den 9 juni, med Angfartygel Eleclra 
111 , med Nyvarp som mAI. På kajen vid Nybro
viken uranför SIrand HOIelI stod allas vår Sysslo
man Svensson och .räknade in .samtliga ftrddel· 
lagare. När klockan började närma sig 9 mu lnade 
hans anlele något, ty del visade sig au anslutningen 
ej skulle blifva den man vämar. Klockan 9.10 
r. m. kommenderade v. Ordföranden .sän maskinen 
igAng Herr Kapten •. Vädret var sIrAIande vackert. 
Amaler dehagare var 63 däraf el[ 20 lal damer 
(i sanning eu vackert resultat) samr Sergeam 
Lundgren med 22 markörer. Del kan man kalla 
bra arangemang när skYllarna och markörernas 

anlal äro ungefär lika. I dessa bistra lider är 
del ganska dyrbara saker all ställa till med lusl· 
resor. hvarrdr det hade varit särdeles roligt att se 
flera af våra 700 medlemmar. Bland skYlIarne 
lade man märke till Gyllenkrok. MOIhander, 
Ahrenberg, Reulerskjold. H. Friman. Lagergren. 
Hessler. Pellersson, Richter m. n. Musiken 
bestående af Fälnelegrafkå rens .civila musik kOr,. 
klämde i och farden stä lldes utåt okända öden. 
Färden gick lyckligt till Skarpöborg, dilr Hjalle 
Werner togs ombord. Skepparen rdrsök le därefter 
fo rsera Skarpösund, men del gick icke alls, ty 
det va r för liter vaHen . Vi slodo på gru nd. 
(Sjöförklari ng kommer senare Rtf afgi fvas,) Lugne t 

FRÅN STAFETTLÖPNINGEN, 

fluve!, ,guld, 3{ (7lnderson f/(psilfver, 
Silfoer. 

fla lio6slorg 1 Opera§usel. f/(u7zgl tJCofjuvelerare ~ flJegär prisRurantl 
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KARIN IiEUK I~ NSKJOLD OCH O. LlLLIER 
V.l;!XLAI~ STAFETT. 

c 

ombord va r mönstergillt och några lifbålar behöfde 
ej sånas UI. Paniken uteblef fotal!. Musiken 
häm lsde sig först ur förskräcke lsen oc h intonerade 
, Vi gA örve r daggstänkta berg fallera . , Under 
tiden, som vi 51odo och slampade i leran, fingo 
vi reda på . genom en på platsen boende yngling, 
811 nAgon större bAl ej passerat sundet på 4 Ar. 
I De va' grund I 58 kapten . . Om en stund vora 
vi loss igen, och nu fOrlsane fä rden, med aktern 
före UI genom sundet . Det gick lyckligare än 
framål. Nu kom nästa olycka. Hungern började 
göra sig gällande, men vi vara nu i det närmasIc 
framme. Nu siktades Nyvarp. Landstigningen 
af truppen gick lyckligt. Inspektör HagsIröm, 
som fOr säkerhetens skull seglat till Nyvarp, upp
trädde pil bryggan och räddade en kinkig sllallol1 , 
genom au anmäla sig, som friv illig Bastrumslagare 
fOr uppmarschen. 

Uppmarsc hen skedde klämmigt, under kling
ande spel I iii det anvisade , matstället " där Ama
törerna nera gånger förut under årens lopp, haft 
så många trefliga stunder. Vice Ordföranden 
hälsade de nHrvnrnnde vä lkomna oc h utdelade 
med hög rös t instruk tioner af alla slag. Därefter 
uppsökte hvar och en sin lil la vrå bland berge n, 
och bullade upp allehand a godsaker Hvan man 
såg, syntes ej minsta spår af ransonering och 
reslri ktionstiden . 

Aptiten var enastående. Nä r alla vara mälla 
och glada, började faltskjumingen. Patruller om 
4 man utgingo med 5 min . mellanrum. Skjut
stationernas antal var 5. Patrullvägen var utstakad 
med lappar, men var rän så besvärlig, där den 
gick fram i krokar och krumilurer samt öfver 
gärdesgårdar. Vid passerandet af en gärdesgård , 
krossades denna fullstöndigt under Sahlins stadiga 
stofthydda (örver 100 kg.) Resullaten från fält
skjulningen synes under meddelanden från skjut
kommiuen. Så började idrotlstäningarna, hvilka 
dock ej tycktes omfanas med så SIOf! intresse, 
som skjutningarna. En undantag är stafeulöp
ningen, som blir populärare med hvarje Ar. (En 
del af damerna togo af sig i bara byxorna, och 
gnodde för brinnande Hfvel.) Resultaten synas 
under meddelonden från Idrouskommiuen. Kl. 
7 blåstes stlmling, och allt pick och pack plocka
des ihop, hvarefter ned marschen till båten ägde rum . 

Före alTärden ulI~lade v. ~rdR?rande'}eu .~järtligt 
tack till Nyvarps sgare Direktor Sa~fs for hans 
gästvänlighet emot roreningen. Talet l>eledsagades 
med ell kraftigl fyrfaldigl lefve för Direktör Sac's. 
Ärven hemrtirden skedde under strålande vöder. 
Nu Slängde skyue och idrollskommim!:erna in sig 
i salongen, och började eu imensivl räknearbete 
för dagens löningar. Priserna bullades upp pA 
ell bord i salongen. Det var en vacker pris
samling, som våra aldrig svikande donalOrer hafva 
all heder af. Heder dt dem. Under tiden tråddes 
dansen pA däck, under den fliliga musikens lockande 
loner. I UlhAllighelsränan af denna sport segrade 
alld.elessäken Fru Richter och Syssloman Svensson. 
Någon Irötthel förmärktes ej hos nägon. Damerna 
i all mänhel voro sä rdeles hårdl engagerade, men 
så fanns del också godt om kavaljerer, sådana 
som Löjtnant Gyllenk rok, Friman, Lindholm m. 
n. Sent omsider kunde den lugne Fredborg icke 
ens hA11a sig, utan Irädde in i dansen, under 
IOnerntl af _Oh, Cha rlotta, Charlona, Cha ri olla 
ej maken till dig kan jag fh, Så begynte pris
utdelningen, och glädjen steg Yllerligare i synnerhel 
hos prislagarna och pristagarinnorna. Priserna 
voro ju oc kså bAde vac kra och många. En som 
gjorde särdeles nylla t6r siu pris, var Harald 
Forssberg, som af någon anledning kom får sent 
liII bålen på morgonen . Som han själf sade. fick 
han endast se . aktern på Electra_ vid Nybro
viken. Lika glad i hAgen log han första bAt liII 
Vaxholm, Angslup liII Värmdön och luffade sedan 
landsvägen lill Nyvarp. Prisel för mödan blef 
eu fdrstapris, i en af extraskjutningarna . Energi 
finnes alltsA hos forssberg .med två ess,. Dansen 
fortsatte ända till Skeppsholmen,l oc h kl. l/t II 
e. m. k:lSlade vi ankare vid Strand Hotell, där 
v. Ordföranden Herr Svensson från landgången 
tryck te samtligas händer till afske~ Vi rikra 
vårt hjrlnliga lack i mrsta hand till Syssloman 
Svensson, fö r en siirdeles angenäm dag, sann till 
Sergeant Lundgren fö r den väla rangerad.e fält
skjutningen. Vi få iifven tacka skytte- och Id rom· 
komrnilIerade för deras arbete under dagen. 
Musiken förljänar också sin särskilda eloge för 
sin ni! au göra ulfården till hvad den blef. Den 
vårUlflirden minnas vi länge. Mest synd var del 
om dem, som ej voro med Ulan stannade hemma. 
De komma säkert med nästa år. , Longboat-. 

sA HAn TREFUGT HADE ALLA PÅ VARUTFÄRDEN . 
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!l71eddelanclel1 

(råfl 

8kjutkommitten 

Vål'ul/äl'dens jältslijufning. 
tJiidt:e R/assen. 

t. G. Ahrenberg ...... 26 poing. 
2. C. Grlpcnsledt ... 26 
3. F. Björkman ...... 24 
4. E. Reulerskiöld ... 23 
.5. J . P. Lagergren ... 22 
6. E. Nerman .... . .. .. 22 
7. A. Gyllenkrok. ... .. 21 
8. T. Mothander ...... 21 • 
Q. E. HC!lsler .... .. ... 20 ~ 

10. H. Lundbcre- ...... 20 ~ 

GroSllh. Asps prl. 
S. A. F;I 
Groash. Alps • 
Groash. Alps hederspris 
S. A. F:a 

BIgare Kr. 10: -
10: -
10:-
10:-

~n!lre RIassen. 
I. R. SlIderlind .. .... .. .... 2] poln, S. A. F:. hederspri. 
2. J. Firngren ............... IlS • 
3. E. Waldener .... ....... . 10 ~ Bipre Kr. 10: -
4. K. Olsson ............ ... 10 • • 10: -

fJnsalsslijufning mol '/, ocfj '/, fig. 
'l:äjling t.il. 

8lidre RIassen. 
]. E. Nerm.n .. . . ... .. 
2. E. He]]slen ....... . . 

10 poäng 
'O 

S. A. F:I hedersprii 
Grossh. Asps 

3. T. Mothander . 'O Sigare Kr. ]5:-
4. A. v. Krusenstierna 'O I.!!: -
5. E. Reuterskilild .. . 'O 10: -
6. G. Ahrenberg .... .. 'O 10:-
7. J. F. Lagergren 'O ]0:-

gj)ngl'e RIassen. 
I. H. Forasberg..... .... ...... 8 poäng 
2. J . Firngren .... .. ......... 6 
3. O. Jonsson .... . .. . ....... 6 

S. A. F:I hedersprl. 
Blglre Kr. 10:-

• 10: -

fJnsalsslijufning OJ, friange/lajla. 
I. K. A. Penersson ............. 50 poi ng. 8igare kr. 15: -

10: -
10: -
10:-
10:-
7: 50 
7: 50 
7: 50 
6: 50 
6: .!!O 

2. E. ReUlerskiöld ........... 50 
3. E. Hellsten ....... . .. .. ...... 49 
4. K. Lundholm ............... 47 
.5. A. Elmqvisl . ................. 47 
6. H. Werner .................. 46 
7. E Hagslrlim ............... 44 
8 H. Lundbcr&: ...... ...... ... 44 
9. J . Firngren ..... . ............ 43 ' . 

10. A. von Krusensljirna . ..... 43 
Extra pris Fru E. Sahlin ...... 46 • 

2Jamernas läjling. 
l. Fru E. Sahlln ...... ... 31 poing. 
2. Frllken A. Jonsson . .. ;n • 
3. B. Hatlberg... 27 
4. L. Lundgren.. . Z1 
5. Fru A. Moihander ... 25 • 
6. • E. Nerman ......... 21 
7. Fröken L. Ericsson... 21 
8. Lagergren ...... 

S. A. F:s hederiprii. 

• 

BlIgare kr. 6: SO. 
l • O: .so. 

Hederspris. 

Dagens bista skytt E. ReUlersltlllld. 

GUl l. ~hrenbcrg... .. ............. ] l ' :j: II ~ 13 pol n&:. 
C. Gnpensledl ... .... ........... 2 25 11 - 38 • 
F. Bjllrkman ... .... . ............. 3 2 + 11 = IlS ~ 
E. Reuterski lild .. . ............... 4 I + 2 = 7 • 
J. l.a&:ergren ............ .. ....... :; + I :j: II ~ 11 • 
K. A. Pctlersson .............. 13 + I I I _ 25 

Vid Stockholms skytieförbunds fältskjutning 
söndagen den 2 juni blervo följande amatörer 
prislagare: 

fJY{ås/ersRapsR/assen. 
13:de pris Hj. Werner ..... . .............................. 22 pOiog. 
17:de F Fagrell .... .. ..... ............................ 2\ ~ 
18:de • T. Björkman ........ . .. . .................... . 21 

tif/dre Rlasse1l. 
41 :a prls H. Lundberg ............ ...... ... .. .. ........... ]6 polng. 

gj)ngre RIassen. 
ISI :I pris E. W. Rooth ........ . ............... .... .... .... 6 polng. 
69:e O. Joh.nsson ......... .. ......................... 6 

S. A. F:s hederspris tillfÖll Hi. IVerner flJr 22 poäng. 
- n. 

Söndagen den 12 maj hade Stockholms skYlle
fårbund anordna I gemensam insalss kjUlning för 
alla till förb!..lndel anslutna rå reningar. 

Tå flingen försiggick klassvis å respektive före
ningsbanor och i enlighel med stalens program 
rå r skjuming om statspris. En stark blAsl för
svArade i hög grad skjumingarna , hvarför resul· 
laten i genomsnin blevo låga. Följ ande amalörer 
blefvo prislagare: 

3Class 11/. /JuId. 
6:te pris A. Gytlenkrok ...... .. ......................... 98 pol ng. 

45:te T. Mothander .. . ......... ...... ............... 86 
56:te E. Reuterskiöld .............................. 84 • 
67:de • S. Svensson .... . ...... ...... .... .......... .. ... 83 

3(1ass fll. Sil Iver. 
17:de pris O. Björklund ....... . .. ....................... 73 polng. 

3Class II. 
i7:de pris A. Krogb ... ... ... ......... . .. .................. 58 polng. 

- n. 

Söndagen den 8 september går SlOckh olms 
skyneförbunds statsprisskjuming af slapeln . Tredje 
klassen och rekrylklassen lävla vid Stora Skuggan, 
försIa och andra klassen vid Kakniis. Anmälan 
!iII dehagande äger rum endast fredagen den 6:te 
september kl. 6-9 e. m. i Norra latinläroverkets 
gymnastiksal, där delaljeradt program över och 
nödiga uppl ysningar, angående löningen erhållas. 

Obs.! Endast skyttar, som under dret lossat 
50 protokolljörda skarpa skoH, liga rlJ.tt att 
deltaga. 

Hvarje S. A. F:are 
bör anse det som en plikt och 
sky ldighet att deltaga i förenin
gens skjut- och Idrottsöfnlngar I 
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MEDD ELANDEN, 

~ FRAN 

~ IDROTTS-
B KOMMITTEN 

d 

{Resultat vid 'Vårutfäl'dens 
cYldl'o!fstä/lingal' 

!i)en 9 fll/ui 1918. 

lÄngdhopp. 

I. K. Lindholm 5.41 meter. 
Z. A. Gyllenkrok 5.n 

Spjutka.s tning (bästa htJlld).' 

I . A. Gyllenlcrolc 40.62 m. 
2. G. Sahlin 38.20 

3. E. Nerman 5." J. T. Bj6rkmln 37.u 
4. Q. Lilller 37.36 
5. E. Valdener 35 81 
6. K. Lindholm 35 .• ~ 
7. E Nerman 34.n 

4. Q . Johnson 4.11 
5. Th. Fredbor& 3.7. 
6. G. Lundberg 3.{o 

8. A. Lyberg 33.11 
9. H. Friman 33.16 

SlafdtWpningen (Herre och Dam). 

I. Lella Lindgren - E. Nennln 18'/ .. sek. 
2. Augulll MOIhander - E. Lundgren 19"/n ull:. 
3. Anna Lisa Modin - K. Lindholm 19-' 1' 
4. Gudrun Lagergren - H. Friman 20"1" 
5. LIN Erlkuon - A. Gyllenkrok 20'/ •• 
6. Lip Hessler - G. Lundberg '2J:I'1,. • 
7. Karin Heijkenskjöld - O. L1llier 2 1' /.. • 
8. 51111 Richter - B. Svartllng 23 sele. 

Konkurrensen va r särdeles skarp. 
Gunnar Lundberg 

S.kr. 

(föl'eningens ,fel'ietä/lingal', 
1:sla omgången 

log sin början den 16 Maj med läfl an uli höjd· 
hopp, Kula och löpning 100 meler. Kvä llen va r 
vacker men var voro Amalörerna? Föreningen 
har fOr nörvarande 700 medlemma r men vid denna 
fOreningens rörsIa lämng uli a ll män idroll visade 
sig endasl 12 (1011) dehagare . Vi länka med gliidje 
på del lifHgll dehagandel under fOrra åre!. Isynner· 
hel Herrar .Old Boys ~ voro särde les Iifakliga. 
H var finnas de i Ar? Hermr Amatorerl Gul 
spå rvagn Slannar vid OSlcrmalms Idrollsplats. 
Infns$tro Eder f ör förenill~"s IdrottstäfLingarl Full· 
gOr profven f6r Idrotlsmörkd I 

Resullai frA n Östermalms Idrol!splatS den 16 Maj . 

Löpning 100 meter. 7. O. Lillier 13.8 

I. K. Lindholm 12.8 sek. 8. J. HaUman 14 • 
2. E. Lundgren 12.7 •• A. Wihlin 14.6 

3. E. Nerman 13 . Old Boys. 
4. A. Bylund [3.1 
5. S. Slol pe I J ._ I. H. L!ungberg 15.\ lek. 

•• H. Priman 13.~ • 2 . E. Cederpalm 19.8 , 

Kuta. . Old Boys' 
I. Hj. Ljungberg II.~ I m. 

I. G. Sahl ln 18.17 meter. 2. E. Cederpalm 10.08 
2. J. Hallman 16.15 

Höjdhopp. 3. E. Lundgren 16.40 • 
4. E. Nerman 16.01 , I. E. Nerman 160 cm. 
5. H. Prlman 105.6& 2. K. Lindholm ISS • 

•• K. Lindholm 14.n • 2. E. Lundgren )SS • 
7. Q. Lilller 14.20 • 3. H. Priman 151 
8. A. Bylund 13.08 • 3. A. Bylund 151 
9. S. Stolpe 13. .. ,. O. Limer 146 
10. A. Wlhlln 10.u • 5. J. Hallman 141 

•• S. Stolpe lJO • 

2) .. 31 8I1a/ 
Ungdhopp. 

I . K. Lindholm 5.71 meter. 
2. E. Lundgren 5.H 
J. e. Nernt.n 5.40 
4. A. Bylund 5.n 
5. O. Abenius 4.7t 
6. O L1l1ler 4.10 
7. S. Stolpe 4.12 

.Old BOYI' 

l. K. Lindberg 4.11 meter. 

Disk/II. 

I . K. Llndholnt 52A I met. 
2. E. Nerm. n 46 u 
3. E. Lundlren 46.u • 
4. A. Bylund 40.14 

5. S. Stolpe 40.7t meler. 
6. Q. Abenius 39.8' 
7. O. Lillier 37.4& 

, Old Boys> 

I . H. Forssberg 42.JU met. 
2. K. Lindberg 41.10 • 
3. G . Lundberg 38.81 
4. T. Mothinder 37 ... 
5. Th. Fredborg 23.u 

400 meter. 

l. E. Nerman 58'/,. lek. 
2. E. Lundgren SS'/II • 
3. O. Abenius 60 
4. A. Bylund 63 , 
5. O. Lillier 79 

:J)en 4 3uni. 
Trel teg. 

l . E. Nerman 12. 20 meter. 
2. E. Lundcrcn 12 
3. A. Bylund ) 1.11 • 

.Old BoYI' 

I . H. Poruberg 9 .• 4 meter. 
2. G. Lundberg 8.u 

Spjll t. 

I. K. Lindholm 62.Y2 mir. 
2. O. Ll l11er 60.80 
3. A. Bylund5977 , 
4. E. Nerman 56.41 
S. E. Lun~n 34 4t 

.Old Boy'" 

I. H. Porssberg 44.8' mtr. 
2. C . Lundberg .n.U 
3. Th. Fredborg za .• o • 

1,500 m~ter. 

I . E. Lundgren 4 m. 59 s. 
2. E. Nerman 4 ni . 5f1'/" a. 
3. A. Bylund 5 • 17 • 
4. O. Llllier 5 • 29 • 
5. K. Lindholm 5 m. 52 s. 

.Old BOYI ' 

l. H. Forssberg 5 m. 41 I. 
2. G. Lundberg 5 m. 41'/ .. So 

* ELKAN & SCHlLDKNECHT 
(EMIL CARELlUS) 

K UNGL. HOP-MUSIKHANDEL 
Drottninggat a n 28 
STOCKHOLM 
Allm. Tel. 7048 och 99 
Riks • . .•. 40 fil 

Rllmuslkf 
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Serieläflingama 2:dta omgången. 
!iJell 7 3ulli. 

Höjdhopp. 
l. E. Lundgren 160 cm. 
2. H. Friman 155 
2. O. Lillier 15.5 
3. E. Nerman 151 
3. A. Bylund 151 
4. K. Lindholm 145 
S. S. Stolpe 131 

. Old BO)'I' 
• 

I. G. Lundberg 135 cm. 
I. E. Waldener 135 
2 Th. Fredborg 110 
J. H. Forsabef]; - • 

Kula . 
l. E. Lundgren 16.17 m. 
2. H. Frlm.n 1 5.6~ 
3. E. Nerman 1546 
4. K. Lindholm 15.18 • 
5. O. Frlberg 14.4 ~ 
6. A. Bylund 13 4& 

2) .. 
Ungdhopp. 

I. K. Lindholm 5.61 m. 
2. O. Fri.berg 5.47 • 
3. A. Bylund S.U 
4. E. Lundgren 5.15 
5. H. Frima.n 5.0& 

7. O. Limer 1 3. ~ 0 m. 
8. S Stolpe 13. 01 

.Old &lYI' 
l. EWaldener 16.01 m . 
2. G. Lundberg 13.10 • 
3 H. Forssberg II .t o 
4. Th. Fredborg 10.12 • 

100 me/er. 
I K. Lindholm 12"/1f lek. 
2. E. Lundgren 12'/" 
3. O. Friberg 13'/11 
3. E. Nerman 13'/" 
4. A. Bylund 13'1}. 
S. H. Priman IJ-/ II 
6 O. LiI1ier 14"1 ,. 

_Old Boy", 
l. E. Waldener 13~/1 •• ek. 
2. H. J10rssberg 14'1'0 
3. G. Lundberg 14'/1f 
4. Th. Fredborg 14', .. 

11 3 11m: 
.Old BOYI ' 

I . E. Waldener 4 .. meter 
2. H. Forssberg 4.36 • 
3. Th. Fredborg J. ~ 2 • 
4. G. Lundberl: 3.41 • 
5. E. Cederp.lm 3.14 

Di"kus. 
I. K. Lindholm 52. 60 m. 
2. E. Lundgren 48.le 
3. E. Svedfelt 46.u • 
4. H. Ftiman 45.81 
~ S. Stolpe 42..21 
6. A Bylund J9.T!! 
7. Q . Friber, J7.,~ 
8 O, Lillier n .8 • 

.Old Boys. 
l. E. Waldener 5 1.98 m. 
2. H. Forllberg 44.75 
3. K. Lindberg 41..0 
4. G, Lundberg 4O.!1 
S. E. Cederpalm 27.2. 
6. Th. Fredborg 21.B~ 

2)en 
Tres/eg. 

I. E, Lundgren 12.10 m. 
2. Q. Friberg 1 [.6 6 
3. H. Friman l J. 6~ 
4. K. Lindholm 11.18 
4. A. Bylund 11.11 
5. O. LlJUer 9.u • 

.Olt!' Berys. 
I. E. W.ldener 9.81 meter 
2. Th. Fredborg 7.81 

Spjut. 

400 meter. 

l. E. Lundg.ren 56' /1t sek. 
2. K. Lindholm 57"1t ~ 
3. A. Byluod .w 
4. O. Friberg rHl" • 
5. H. Friman W /lt 
6. E. Svedtelt 63 
7. S. Stolpe 63~/ ,. 
8. O. Lillier 69", .. 

.Old Boys . 
l. B. Elliot 64'/11 l ek. 
2. E. Waldner 66 
3, H. Foruberg Be'/II • 
4. G. Lundberg 70"1 .. . 
5. Th. Fredboll 81 

14 flum: 
4. O . Priberg 58.01 meter 
5. H. Frim_n 57.n • 
6. E. Lundgren 37.88 

.Old Boys . 

I. E. Waldener 62. .. meter. 

1500 mder. 

I . H. Pr/man 4 min. set/
Z
' •. 

2. A. Bylund 4 • 57" II • 
J. O. Priberg 5 • 02 

6. O. L1l11er 4.70 • l. K. Lindholm 63.0' meter 
.Old BOYI' 

I , Th.Fredborg7m.51·JIIS~ 
2. E. Waldener 7 • SJ-/,, ' 

7. E. Svedfeh 4 .• 7 
8. S. Stolpe 4.10 • 

2. A. Bylund 59 ... 
3. O. Lll1ier 58.&0 

'f:a6lå ö/uel' cf rfll. (/:s Sez'lidä/lingal' sommal'en 1918, 

N.mn 100 m. Kull "IiJd Unad Diskus 

E. Lundgren ....... .. 2 12'/1, , l6.f7 1 160 2 >4' 2 48.18 

K. Lindholm ..... .... I 12"/ .. 4 15, ' 8 2 155 1 571 , .., .. 
E. Nerman ... ......... 3 13 2 16,0\ , 160 3 >40 3 46,14 

H. Friman ............ 5 13'/ .. 3 15,G4 2 '55 5 SO; , 45,87 

A. Bylund . .. . .. .. .... 4 13'/" 6 13,16 • 15' • 513 5 40,84 
O. Lillier ...... . ..... : 6 13'/" 5 14,20 2 155 • 470 • 37,88 

. Old 80ys . 

E. Waldener ....... .. 1 13'1 .. 1 16,04 1 135 1 '63 , 51," 

H. Forsberg . ···· .. ·i 2 14'1" 3 11,10 3 - 2 436 2 44.11 

G. Lundberg ... ... ... 1 3 14'/" 2 13,_0 , 135 4 348 3 40,21 

Th. Fredborg ......... : 4 14'/11 4 10, '2 2 110 3 352 , 23." 

~oo ".1 Tresteg 

, 56'/ .. 2 12,10 • 
2 57'1" 5 11,1S , 
J SS-'II 1 12,20 5 

5 00
1
/" 3 tl ,p , 

4 59 , 11 ,lg 3 

• 00-/" • 9,18 2 

, 00 , 9,81 1 

2 00'1 .. 2 9,u 2 

3 7CP/ 1II 3 8,14 3 

4 8' 4 7,8' 4 

SpJul 

37,u 

63,08 

56,~8 

57,\7 

59,77 

60,80 

..... 
44,11 

J7,sa 
2.1,'0 

1.500 III. S:III polng 

3 4,511 20 polng 

• 5,U 23 • 
4 5,~glfll Z5 • , 4,ae'/,o 32 • 
2 4,07 ' / .. 35 , 
5 5,2' 44 • 

4 7,61'/ .. 12 • 
1 5t H JO • 
2 5,41'/1 24 • 
3 .7.51'/ , 32 • 

Gunnar LUlldbug 
Sd:nlutITt. 

MAURITZ WIDFORSS' H.-A.-8. 
STOCKHOLM, Klarabergsgat 31 

FILIALER : 

Drottninggatan 88 & Götgatan 11 
Störata lager af: VAPE N, AM M U N1TION. J AKT- och S PORTARTIKLA R 

samt FISKREDS KAP aJla s ia,. 
fö r både VINTER och S O MM AR 
BEGNR OFFERTERI 

I 
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3öreningens mästerskap i tiokamp 
saml di.elilö. flJedins pris. 

Täflingarno logO sin början den 19 juli och 
fon s31lc dcn 23, 26, .30 juli samt den 2 augusti 
med Ivå (äflingsgrenar hvardera dagen . Deha
gareanlslcl var synnerligen klent beroende på 

Mästerskapet 

N • m n 1100 m.1 Li" Jh·1 
Elllior, B. 12 1599 ....... .... .. . 714.80 634.96 

Frimllrl . H ....... 
13 I 521 

... ~ 452.60 443. 80 
--

Lilller. O. 
13.1 467 

. . . . . . . . . . . . . . . , . . 452.60 3] I.u ------
Forsberg. H 14.8 417 

. ........ ···· .. ·1 167.00 189.05 

Fred borg, Th. 
10, 326 

........... 00.00 00 00 --
Lundberg. G 

I~ . ..,. 
.. 00.00 131.;0 

134 470 
MOIhander, T ............. J81.~o ;m " 

~ H EDERSPR IS; 

BRONSER·MARMOR 
OLJEMÅLNINGAR 

Kula I Höjtl 

95. 155 
474.00 510 

868 ISO 
388.0(1 440 

711 ISO 
231.00 440 - -----

68.1 128 
203. .. 132 

O O 

723 125 
243.00 Q() 

795 1135 
31S.00 UO 

ETSN ING och 
REPRODUKTIO N 

/tv de fUr nlhl1stn konstnä rer. 

Claes Hultbergs A/B 

Konstha.ndel 
Hir.or Jarlsgatan 8 

spanska sjukan, semestrar och andra orsaker. 
Endast 7 lönande fullföljde lällingen. Konkurren
sen mellan H. Friman och B. Elliot var synner
ligen skarp, men Friman lyckades i häcklöpning 
och SIOf'hOpp skaffa sig eu fOrsp rång samt segrade 
med 6 poäng öfver EIliOl. En ganska knapp 
seger, när resul!atcr räknas i fyrsiffriga lal. Se 
tablAn här nedan. 

Tio-kamp 1918 . 
1.00 m 
55.' 
72 l.a 

59.' 
507.118 

65.8 
364.56 ---
63.8 
420.Y ' 

O 

---
1 1~ . ' 

86.u 
' 6.1.7 

424.73 

DI,kus I Hlck I Siar I Spjut 1'500 m'l 
S:ma point 

26.a~ 247 2' 0 29.u 51.01 II 
437 tiO 78. \ 295 .• J04.80 &l9.eo 4818.uo ---

26. 62 21 270 3,S.u. 4.4gj I 
432.28 430 " 454 ft 46 4,1(1) 722.20 4825.4 60 

21 ~ 1 22 .• 220 O O III 
2JO,GO 249. 6 184 .• OOO,QUO 000.00 2464.810 ___ o 

---
23.11 2< . O 27.01 S.n.& II 
326.21 97.~ 000 • 259.700 489.40 2284.170 - -

O O O O O IV 
000 .• 000.000 000.00 --- -- ---, 

22.20 O O 23 10 O III 
271.~4 OOO.~o_ 000.0 1 13~.4 = ! 1 000.00 961.'sr. 

24 ... 21 1 2<40 30.11 6.11 I 
357.41 1401.1 292.. 317.460 186 40 3l3P."o 

Tore Mothalfdt:r 

""'" 
Gunnar Lundberg 

sw-. 

Föl' MlIttä"ö/ntnga" 
pauanJe otUktar "dsom 

h" 

Skidor, Snöskor, Velocipeder, Smor· 
IlderkAngor, R.aggsockor, Sweather, 
fårsk innspalsar Ryggsäckar, Thermos
fiaskOT, Alumlnlumaskar och Bagare, 
Malbestick, Slidknivar, Visselpipor, 

Ficklampor m. m. 

Per LangborgH,.:.H. Kronprinsens Hollentaolllr 

S Blrgtr Jarlsga!an JJrollJmaga~jnel S f O C k h O I ro 

Tvenne Populära Stockholms-Restauranter 

:U~U:~'::/:O:, ;:"k':f:,r::g;':i:': ! 
w/onger och FeJbalar. S 

GILLET med GILLESTUGA 

Brunkebergstorg 

Gemytlig tuiaurani med utmärkta jeJflJdningar. 

Dir.; AGNAR ME URL ING, älven ledare al Högljällshotellet Å .. Fjä llgård, öhe Åre. 

• 

, 
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7:äjlingen i femliamp om !ili.. e!aes 
Xult5e.gs vandringspris 

gick ar stapeln den tO aug. Del såg vid Slarten 
rör läRingen UI. som an med rem kamp menas, 
när 5 läflande stä lla upp och läfla om en pris. 
Så är ej meningen med delta vackra id rOlls
pris. Vi hoppas !iII en kommande år 3n Få se 
flera amatörer täfla om den vackra slatyetten. 
TAflingen fOrlo rade en del inlresse genom fjolårets 
segrare Knutle Lindholms uleblifva nde. 

Dehagareanlalel var (5) fe m. 

-. , o , -•• 

E 
• 
z 

, ... 
• • - -

• ;= 
• • 

3pecia!isffäjlillga"la. 
:JJen 16 augusti. 

wpning zoo mIr. 

O. L- g. 
seb . 

I . E. Lundgren .. . ... ...... ............................. 25'/,. self. 
2. O. Lillier .......... .. .. ..... .... ......................... 2J;"I,. 
J L. Palmberg .. .... .. .. .. ............... . ...... 29',.. • 

• Old Bo)'s •• 
t. E. Waldener .. . ........... ... ...................... ... 29', .• sek. 
2. H. Forssberg .... ........... .... ....................... Utr;lek. 

Slägg4. 
I . K. Limer . .. .. .... ................ ..... ... .... .. ... ...... 23.0 8 mir. 
2. O. Lilller.. . . .......... .......... ........ . ..... ....... ... 13.'4 
3. L. Palmberg .. . . . ... .... ...... . .. ... .... .......... .... 13 &4 
4. Rub. Söderlind ... .... ...... ...... ......... ........ . 8.6 ' 
~. E. Lundgren ... ................ . .. .. ... ... .. ........ .. 8.01 

. Old Boys •. 
t. E. W.ldener ....................... .... ........ .. ... 2J.7 ~ n,tr. 
2. G. Lundberg ................ ... ...... . . .. .. ..... . . . .. 17.4~ 
3. 11 . Forssberg ................ .................. .. .. ... . 1 ~.08 

!ZJen 2(} fl{ugus!t: 

Löpning 800 mIr. 

t. E. Lundgren ...... ...... ........ ............ 2 min. tsa/ .. uk. 
2. K. Lillier ......... ....................... 2 19 
J. O . Lillier .. ...... ..... .. .... .. .......... _ .... J 12 
4. Th. fredborg........................ ... .. Utgick. 

:JJen 23 ,f/{ugusft: 
wpning 5000 mIr. 

t. K. Lillier .................... .. ............... 20 min. 56 sek. 
2. O. Lillier . .. ....... .. ...... . . ... ....... ......... 2\ • 16 

. Old BOY$" 

I . H. Forssberg fortsatte till 10.000 mtr 43.u'J" sek. 
2. T. Moth.nder. Utgick. 
3. Th. Fredborg. Utgick. 

Spegeln 
(rllll 6s/erma/7Ils 3droffsp/ats ö/veT fullgjorda 
prof för idrottsmär/iel inom S. tll. So 1918. 

___ N_._m_·_, __ ....!I~I~IL;a~LI_._'+-~ __ A_n ~I 
I. ,. 
3. 

•• ,. 
'. '. 8. ,. 

10. 
II . 
Il. 
D. 
14. 
lO. 
lO. 

". IS. 

". 'O. ". >l. 
23. 

". l>. 
'O. 
"". lO. 

o. Abtnius .. . .. ......... 

1 A. 8yJund ......... ... .. 
• B. ElIiot ... ... .. .... .. 
-H. Fonsbtre-... ...... .. J' 
O. fnbtr&: ............ .. 
H. frimUI .. .... .... .. .. I 
A. OyHenlnok ........ .... t 
J. H.lImaD ............. .. , 
Heijkensklö~d .......... . . 
Ilolmtt .. .. ............ .. 
K. Ull ier .. .. .. . .. 
O. lillier ................. . 
• K. Lindberg .. 
K. LIndIIholm ........... . 
• G. Lundberg 
H. Lundberg .. .. . 
E. Lundinn .... . 
A. Lybera: ............. .. 
• T. Motll .nder .... .. .. . 
E. Nel ll\.ln ............ .. . 
L Palmberg ........... ·1 I 
O. Sah\[n .. .... ....... .. 
Steueh ................. . 
S. Stolpe ................. . 
E. Sredfddt .......... .. 
Rieb. S6derllnd .. .. ..... 1 
Rub. Södnlind ... ..... . 
• E. W.ldenel' ... . ... .. 
O. V.lenlin .... ......... .. I: 

"., IdtolU-.d. 

"6t I"rotl._ 
FIt Idtotla.H. 

I'~r tdron.m~d . 

F6r Idrotl. mtd. 

~ med • betedm.de iro . Old Boys> . 
Herrar Amatörerl Se Eder I spegeln och fu llgGr 

profven för m3rt.:-et. O. L- I , lekt. 

Epllfpa fdpottsmiipflet. 

en hedep fllp Edep s/iilf 

och fllp fllpenlngen f 
....... I'I ......... -tI) .......... ~.., ................ I'I ......................... ... 
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iJdrotls6i6fiofelief. 

En ny serie sportböcker pdbörjad. Svenska 
Andelsrörlagcl har i dagarna utsläpp' i marknaden 
en ny serie små handböcker under del gemen~ 
samma namne, Idrollshlbliotekel. Der är de fyra 
rörsta delarnd som nu föreligga: J. John Zander: 
Löpningar och gång, kr. 1:75; II . Ca rl Silfver
strand och Senil G:son Uggla: H opp, kr. 1: 25; 
III. A. W. Krigsman : Kasl, kr. I :~; IV. Torsten 
Husen : FotbOll, kr. 1:50. 

8{ar ni gör!? 
att Bror Elliot vid de Svenska Mäslerskapsläf

lingarns i simning, hvilka den 3. och 4. Au
gusti afhöllos i strömhader placerade sig som 
tredje pristagare i raka hopp för , Old Boys) 
med 184 poäng och platssiffra 13. 

att Vid , Jdro llsringens, internationetla tä ni nga r i 
Stadion, söndagen den 28. Juli placerade sig 
K. Lillier, S. A. F. såsom Iredje prislagare 
i spj ulkaslning, bästa hand, med del fina resul
lalei ar 54,46 m. 
Segrare blervärldsrekordinnehafvarenJ. Häck
ner med 56,66 m. 

CARL AXEL PETTERSSON 
52 KUNosa .. T .. N 52.15 aOTOATA N 15 

Finare Herrekipering .................................... ............ 

f..?~~.!.~.!~~S.!!{.! .. ~~.~~~.1.~~! 
STÖRSTA SORTERING I HERRKLÄDER 
För sällskap hvarda gs bruk och sport. 

----------~~~= 

fimalörerl 
Benno Beckemans 
Fotografi ska Magasin 
Drottningg. 1 S. rekommenderas 

Utför Framkallning, Kopiering och Försto... 
ringar af AmatörfotograIier m. m. ~ 

HMHTÖRER! 
/(öp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
DROlTNINOOATAN 31 

Ribbl,!o, 
4400 

nllm. Tlle!. 
20 & 120 

A.-B. NORINDER, HILDEBRAND & C:O 
(Stockholms Centralaste Assuran.byr') 

SMALANDSGATAN 20," 
RIkS 13 OB. 1317. 

Förmedlar I förstklassiga .... enska bolag 

LI F-, 
Kapltal _, Sparka •• e-, Lifränte·, 

SJukför.lkrln&, 

BRAND-, 
Olycksfall-. Garantl-. Automo· 

bll-, Reseför.ikrln&, 
Glas·. 

ALLM. TEL 2295. 

STOLD-, 
Sjö·, Vattenskadeför

säkring 

OBS.I Brandförsäkring uti första klass hus 
om NI ... inder Er till 

af . t8n. kostar ENDAST 40 ÖRE pr tusen l 
HUGO HILDEBRAND 

=21~ -,.,~'S- -.P'.~~ -,.,-
TRYCKERI AK TIEBOLAGET SVeA, STOCKHOLM lPII 


