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1 
En smärtsam fört ust 

för Stockholms Amatörförening 
och hela den stockholmska 

skytterörelseno 

El( dödsbud, som kommer 8U väcka sorg och 
förslUmning i vida kretsar och särskild! bland 
Stockhulms skyuerörbunds många medlemmar, 
når oss I dag. mAlande au Stockholms skYlteför
bunds sekreterare, kassören vid Stockholms en
skilda banks hufvudkontor härslädes Folke Fa.grell 
på torsdags arlOn den 17 april aflidit i sin hem 
i sviter af spanska sjukan, lunginflammlllion. 

Dödsbudet kommer ej Oväntat; i nära fem 
mAnader har F. dragits med en svår dubbelsidig 
lunginflammation med skarpa IcmperaturväxHngar, 
som kommh hoppet om hans vederf~~nde nlf 
dsjitligcn falla eller !tliga . Slutligen tillSIÖliC tuber
kulos, hvilken bier afgörande. 

Folke Fagrell råddes den 19 dec. 1883 i Nässjö, 
dilr hans för nAgra månader sedan aflidne flIder 
Viklor Fagrell var poslmislare. Sin sI udemexa
men log den nu aflidne i linköping 1903. hvar· 
efler han forasal1e slOa SJUd ter VId Göteborgs 
han delsin.;:tuut. Han ämnade sedan ägna silt ar
bele Al lelegra fverkc l, inuädde där som aspiranl, 
men s log snart om och Hck 1907 anställning vid 
Slockholms enskilda bank, där han snart nog 
avancerade liII huvud kassör. I hög grad pltkt
trogen, punkllig och oldnings~lskande rörvärvade 
han sig på denna krävande plllts sina chefers 
stora aktning och r6rl roende. 

Inom vår frivilliga skyt erörelse har Folke 
Fagrell vef(1l göra sig tU känt och aktat namn, 
särskild t inom hufvud staden" skyueförbund, där 
han nedtagl CI[ oUllröllligl, vä rdera! och frukt-

bringande arbete som r6rbundels sekrelerare sedan 
1908, d. v. s. i öfver 10 år. Redan som skol
yngling Hck F. ögonen öppna fOr den frivilliga 
skytterörelsens belydelse - hans far var en ifrig 
skyuevln, som häri gaf honom ell gOIl föredöme 
- och han började sin skyttebana som medlem 
af Nässjö skyttegille. När han 1907 flyilai upp 
lill hufvudsladen ingick han i Kungsholms skYlIe
gilIe, men flYIlade följande !!i r örver till Stockholms 
Amatörförening, dä r hans organisillOriska fårmåga 
genast logS i anspråk, då han invaldes i skjul
kornmitten och saltes som vice skjutchef. Sam
ma år utsAgs hun till sekrelerare i StOckhOlms 
skytterörbund hvilken syssla han so m nämnts 
innehade vid s itt frantälle. 

Under s ill sekrcterareskap har han nedlagt eu 
synnerligen betydande arbete för förbundets för· 
kofrsn. Expedillonsman ända Ut i fingerspetsarna 
var han som kHppt och skuren 1111 denna syssla 
och särsk ildt vid handhafvandel af del admiOlstrn
tifva arbetet vid de stora förbundstäflingarna om 
s totspris visade han med vilken fart och klarhel 
en sådan t arbete kunde utröras. Del, hvartill 
förul ansens behöfvas en slOr apparat med flera 
officerare och underofficerare med Iillbehör, skölle 
Fagrell med Iillhjiilp af en par skynekamrater 
med en precision och fllr! man ej förul tankl sig. 
Inom fll.hskjumingsverksamhelen nedlade han ärven 
ett lika inlresserat som befruktande arbete, och 
slllan var han frAnvarande vid någon sådan lönan. 
Lifiig, rörlig, oUllröulig och aktgifvande på allt 
var han under löflinga rna allestädes närvarande, 
intet undgick honom, och skym tade några sviltrig
heter hann han afhjälpa dem innan någon annan 
fallst dem. Med ett ord : inom Stockholms skYlle
förbunds ledning lömnar han en tomrum efler 
sig som blir svårt nit fylla. Af yllre utmärkelser 
hilde F. hunnil förvärfva sk ytIeförbundets för
tjiins tmedalj i guld saml likaledes Stockholms 
amstörförenings guldmedalj: han var därjämte 
designernd au den 6 juni erhålla Vasaorden. 

Som närmast sör jande efterlämnar den nu döde 
maka, född WissneJJ, med hvilken han vant för
enad i en par år - en späd son, d t."1 enda barnet, 
gick för någon mAnad sedan röre Cidern ur Hfvel 
-, moder, f. Aschan, samt IvA bröder och en 
syster. I sorgen dellaga en Ola I vänner ur skilda 
kretsar, som lärt sig värdera den nu, mänskligl 
all döma, alllfår tidigt bortgångnes alla goda karak~ 
tärsegenskaper, hans bepröfvade vinfaslhet, raska 
frimodIghel och pAlilliga kamratskap. 

- Bankkau6r folke Fatrell. stoft jordra~tes och jordades 
pi fred.&en den 25 Apnl. Krin.!: stora grarkorel Yld Norra 
be&rafnln&splalsen hade samlats en ovanligt Slor stara min' 
nlskor, civila. ol,lcerare och skyUl(. KisIan bat5 ar Ilnirorms· 
kllddl sk)uekamrlter 

OperlUtln&are Conny Molin utliirde el'ter en inledningspsatm 
Latto ,r HIndel. aceompanlerad ,f orgel och strikmSlrument. 
F61jde sA jordrlltnin&en och (:!fries begrafningsböner. Sedln 
direfter p •. 221 sjungha föredrogs ar en af den amdnCl 
nirmute vinner, muslkdJrekllSr Emil Hess!er samt med· 
lemmu ur hol'klpellet Adl.i;lo ur kl'rinellkvinteuen ,r Monrl. 
Jord"~tnlngMltu.len utrörd~s ,f regementspastor BergIS. 

SlOrtet f/lrJes dlrerter UI att ~rarsallas, hvarvld 'tl, s ltytllr 
följde p' ömlle s,dor om IikVlgnen. Vid grarven lalade chef· 
redlktOr HIltlid Sohlman till den borlgångnes minne och 
nedl'de en krans' Stockholms skytteförbunds Yign,r. 

• 
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Stockholms amatörförening. ordt6rande, syulornan Sven 
Svrn,son, 'ridde dir efter fram för III I'umbira aUloch ,In 
t6renings tact. Hlns ord lödo : 

Klre vin oeb bml1ll! Fotke F41rell ! 
Innan vi mr .lIra sista glncen tala liII dig ocb biuda dig 

vitt sists rarvil. Yilja vi tacka dig för slit h\'sd dll aifvit 
oss ar my.nde plikttroget f6red6me mr vlr rörening, hvilken 
du si minga Ir ri"hOrt och "n'l sA mingildis kllll'ter. Ur 
denna synpunkt sell kunna vi renl sr sJ,:s, ,It dll lervrr. 
indoc:k du borta ir ffir alilid, ty slit det &od, och unna och 
idla du tinkl och velaioch verkat kommer an Iling. lider 
rlddl$ undin ffirgingetsens knlfler. J" dllllel'. ,nde intresse 
och föredöme har rest dig ett 16r alltid beatlende minnes. 
milkl! ibland oss. 

Vinnerna och k.smnllerna Inom S. A. P .• tl visserll&en 
sinktl I sorg i dag, men det Ir en sorg I rosenrön vi id.g 
fin, ty siUan sågo kImraterna nl&on al' de sin. falla med 
ddan Ir.. Allts! tacka vi dht 'lit, önak.nde osa var och 
en all rA nåden all rA gA bort med en dd.n plikttrohetens 
och del goda och ädla kamratskapets erkAnsla 

Tag här vlr förenings enkla sista gilrd" ar oskrymtad .kt. 
nlng, tillg'I'venhet oeh tacksamhet! 

Sol' nu gotl i den kilnslan och hvtla i frid. du gode yln 
och oförliknelige kamra!l 

SI ilsle o licianten några .isu. ord 6rver den döde och 
för de lervande. De nirvarande nlrmut slirjlnde. "yrel.er, 
deputationer 1rin rlireningar och Indra ,\ngo I tur och ord· 
nin& fram till den lippnade IflNen Mr au .Andl .in .I$t, 
hllsning och en sista blick ned 1111 den dllde, Innln jorden 
helt tog stonet . ... 

I den 1I0ra skörd ar blommor som dnts till Folke FIlrell. 
bit mirktes kransar rrin Skytterörbllndens örverllyrelse, 
Stockholms Skarp-kytteliirening. Skyuemuslkklren och deu 
lirare, Skarpskyt eförenlngens 5:te kompani. Stockholma en· 
,kllda blnk, Slockholms enskilda b,nks vaktmhllre, Ni5ljö 
skyllegille, Sveri.e:es kontoristffirening •• kyttektubb. Stock • 
holms «nlralskYlle' lireni~. Stockholmt ,rnat6rMrenln&, Klta· 
rlnt skytleförening. Stockholm. ItndstormsMrbund. kamrater 
i Stockholms enskild. bank, S6dermllm. och Liljeholmens 
skyttef6reningar, Kungsbolms skYl1e&ilie m. fl . 

Vib 

SOIRe sagrells bår. 
(en slslo halsning od) toth fr"" vanncrno I S. A. g. genom 

en förhogen vdn.) 

56 gict~ Du bor! ä nM! PlI lor!)erie a ngar 
§'ör Dina s6r en I;lalsoört ej fallns. 
ej t6rar värj1!le Dig för böbens 8tangar. 
Od) ej af läkar'ns konst Din l)öt&o vnnns. 
ej I;ljärta!s oosto bön, ej ömmo I)anber 
Dig kun1:)e !)dUa kvar iblonb O9S ~r : 
Du gick ben \lÖg, Mr ingen 6!ervanber, 
0dJ 56 för evig! borlo nu Du ar! 

56 gicl~ Du bort önM! nej. I)em6! gick Du, 
Oår ganska tönge l)emmastabtl Ou var : 
I I)immelen för Jesu skull - Mr fick Ou 
Ditt namn inskrifvet !)os en &(lIlob for. 
Vi"! giclt Du I)em6t M, nar 801 &ig &6nkte : 
- Det ör $Ö. tryggt för born i febcrshu& _ 
nar natten ltom odl ingen &tjdrna bldnkte, 
Viss! bor Dig Berren öfwr floben& bru&! 

56 är Du I)emma M ocI) löngter icke 
t:iltboke I)il till trömhngslenbet8 mull. 
men upp till Gub en längtan vorm VI 8kiclte : 
Drog oss tick hemclt för Din karteRa ohull! 
Ja, nar en g6ng ci lib mer blir 088 gifvcn, 
Gif, Berre, nöb, 011 bel Ron sägas I)ör : 
"6an gIck el bOll, han gick dit han val skrilllen ; 
Han borta ej, nej evlgl hemma ~r!· 

-==--

.Yl ledde/al/del/ 

8kjulkommillen 

8tocli§olms 8lipttejözo6unds 
c'Yältslijufningazoo 

3älfskjuhli71gell den 19 jmmOl'I: 

Stock holms SkYlleförbund hade söndagen den 
19 januari sin första fältskjutning för Aret I förening 
med mäsferskapstäfling i närheten av Trångsunds 
Slation på Nynäsbanan. SkYflarnfl, endasl tredje 
klass n, samlades vid 9-fiden vid CCOIralsl91ionen 
och afreSle kl. 9.25. 170 sky"ar hade infunnll sig. 
. Vid framkomslen gaf skiulOingens leda re, Fan

junkare Ternbom, rårulslUmingen för dogens skjut
oi"g, vsrefler skyuarne utRingo i palfuller om 10 
man med 6 min. mellanrum. Målen voro fem 
och u gjordes av: l/I-He.. på 250 m., lid I min., 
III-Hg. j fromsIäIlning, 375 m., tid I min., ' I.-fig. 
220 m., tid 45 sek., lIt-Hg .. knästående, tid 45 
sel,,- och 'kHg. 2.30 m., ti~ I min. Ulom dessa 
mål hade de om mäslerskapet täflJnde yuerligare 
2 mål nämligen: I/s-He. 170 m., tid 45 sek. och 
I/t·Hg. 318 m., tid l min. 

Ehuru sik ten ej var den allra bästa blevo dock 
resultaten synnerl igen goda. Mäslerskapet för Aret 
logs of Fanjunkare C. Sköld vid Hästga rdet med 
39 poäng. Efler skjucn inga rml s s lut marscherade 
s kyttarna den c:a 7 km. lAnga vägen till Enskede. 

• • • 
S. A. F. representerades af G. Ah rcnberg, T. 

Björkman, A. Elmqvisl, E. Hessler och T. Mothan
der vilka uppnådde 22, 23, 23, 2J och 19 träffar 
respeklive. 

S. A. F:s hederspris erö/fades av E. Hessler 
ffJr 23 träffar. 

Fordringarna för rähskYllemedaljen voro 2J 
träffar. 

Å prislistan märktes följande S. A. F:are: 

M4sI6SJtllpsAJllssm. 

18:e pris E. Hessler ... .... .. . ..........•...•..•.. 23 polng 
2O:e • T. Biörkman ......... . ..................•.. 23 
21:1 '. A. ElmQvist ...... ... ............... ... . ..... 2J 
21 prist. t. o. m. 21 p. 

MIJSftf;s/(opstlfjllngtn. 

9:e pris T. Björkman ......... ........... . 34 polln& surverJeton 
tO:c • A. ElmQvist ... ... . .............. 34 d:o 
12.e • E. Hessler ••.. ........ .....•.. .. 33 d:o 

a 
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Silfvermedalj utdelades I. o. m. 30 poäng. brons· 
medalj I. o. m. 20 poäng. 47 skYlIar voro be· 
ränigade lill dehllgande i läf1ingen ar hvilka 41 
infunnit sig. 

a"upplltjllfnlng-en. 

I . Södermalms & Llljeholmens skf .... . 
2. Kungsholms sk' ................ ... ................. . 
3. Stockholms sklrpskf. ...... .. . . . .......... . 
4. S. A. F ................ . 
5. Katarina skJ. ...•..... ......... • ..•••........ 
6. GlIta l.ifgardes skf. ........................... .... . . 
7. lifgardels till bb! slef. o.. . ........ ... .... . 
8. Svea IDg.-kirs skf. ................................ . 
9. Oscermalms skf. ..•••.. ....... . • .....•............ 

10. Positionsar1.-re&:lets skf. . ............. ..... .... . 
] I. Svea Lirg. underoll'. Ikr ....•..... ...... ... .... .. 
12. Slockholms Central skr. . .................... .. 
13. Sveriges kontoristiOreningi Ikkl. .............. . 

120 paing 
11 3 
113 
110 
108 
108 ' 
lOJ 
102 
100 .. .. 
92 
81 

G. A. 

3ällsliiuhlin!/ den 23/e6ruan: 

Slockholms Skyuef'örbund hade denna dag fäll· 
sk ju ming. rör såvä l äldre som yngre klassens 
skYlIa r, i nli rheten af Huddinge. Skyttarne af· 
reste med låget 6,18 fm. Trots den tid iga timman 
hilde 294 skYI la r Infunnit sig. endaSI S. A. F:are 
lyste med sin frånvaro. Vid framkomsten delgafs 
Föru l ~ätlningen hvarefler p8lrullerna, IZ man slarka, 
ulgingo med 5 min. mellanrum med början kl. 
II, 8 fm. 

Målen voro, ror äldre klassen, 5 nämligen : r yl, 
lare 550 m., lid I min., I/t-tig. i fromställning 
400 m., tid 45 sek .• för yngre 300 m., lid I min. 
15 sek., 1/,-fi2. ISO m .. lid 30 sek., ror yngre I 
min., l/I- fig. 290 m" tid. I min .. ror yngre ISO m. 
och slutligen I/l-fig. i sidled. 425 m., tid I min. 
Skidföret var ypperligt och en hel del skyltar 
hade sk idor. Vädret var sy nnerligen tjän ligt med 
god sikl. en svag östlig vind gjorde sig knappast 
gä lla nde. 

En stor del af skyltarna kunde avresa till sta· 
de n redan kl. II ,~1, de öfriga vid Z-tiden. 

• • • 
S. A. F. kunde ej represemeras vid denna skjul

ning med fulltalig grupp på grund af det ringa 
am alet närvarande skyttar. I samband härmed 
kan det icke underlåtas all framhålla det ringa 
Intresset ror förbundets fS ltskjutningar. Åtminstone 
böra de utsedda gruppreprcSent8nterna in finna sig 
så vill ej sjukdom eller annat laga förFall förelig· 
ger. Den medlem av skjutkommillen som åtagit 
sig all underrätta fOreningens gruppskyltar bör 
bänre än förut förvissa sig om att räreningen 
verkligen blir representerad, äfvenså böra de grupp
skYlIa r, som äro tårhindrade, i god tid lämna un
derrättelse om detta . 

S. A. F:s hederspris eröfracks av A. Elm
qvut föv 24 träl/ar. 

Fordringarna för fiUtskyttemedaljen voro 19 
träffar. 

Å prislistan märktes följande S. A. F:are. 

MIh16$JtapU1asutr. 

4:e pris A. Elmqvilt .... _........ ..................... 24 polnr. 
18:e. • G. Ahrenberg ................................ 21 • 
26 prisl. t. o. m. 20 p. 

QrllppsJtjlltnlngtn. 

I. Kltarinl skf ........... "" ......... ............. ...... 99 poing 
2. StOCkholms skarp·skf, .... ...... .............. ... .. 99 
3. Kungsholms Ikg ..................................... f!1 
4. 56dermalms & Ulieholmens skf. .. ............ 97 
5. Svea Ufg. underotr. akt ............................ 82 
6. Positionsa"illeriregemenlets Ikr ............... 80 
7. G6ta Ufgarde. Ikf ................................. 80 
& Stockholms Central skr ......................... .. . 75 
9. Ostermllms skf. .. .................................. 74 

10. S. A. F. (4 man I gruppen)...................... 68 
II. Ufgardets till hllt IU ........................... 67 

G. A. 

3ällsliiulnin!/en den 16 mars. 

StOCkholms skyuefOrbund hade denna dag anord
nat fältskjutning i terrängen Bromma- Järva var
efter Stockholm och Stockholms läns skyueförbund 
tävlade i s. k. lerrängliejeskjuming om den $. k. 
Nordpolspokalen. 

Äldre klassens skynar afreste kl. 7,67 f. m. 
från Centralen, yngre kl. 9,40 f. m. Sammanlagt 
466 skynsr dellOgo, en del av dessa tillhörde 
dock länet. 

Målen för äldre klassen S, af dessa sköto yngre 
klassen på 2, 4 och 5, l/,.fig. 420 m., tid I min ,. 
I/ •. fig. 110 m., lid 30 sek. ror yngre 1 min., I/ I-tig. 
i frontstäl1nin~ 450 m., lid I min., ' /z·fig. I skjut· 
ställning 400 m., tid I min., ror yngre 300 m., 
samt slutligen 1/._ng. 300 m., lid för äldre 45 sek., 
ror yngre I min . 

EXlra länan beSlående af 5 skoll mOl 2O-ringad 
skoltana var anord nad vid Järna skjulbhna. 

• • • 
Det största intresse ägnades emellertid åt terräng· 

linjeskjumingen om Nordpolspokalen. Denna 
pokal har skänkts af Lifförsäkringsaktiebollgel 
Nordpolen och har af Stockholms skyneflSrbund 
uppställts som va ndringspris mellan stadens och 
länels skyul!r6rbund. Della var andra gången 
täflan om denna pokal ägde rum. Förra året 
logs den af länet . 

StockholmsskYlIarne leddes af Syssloman Sven 
Svensson, länets of Herr O. Pantza. Ledare för 
del hela var Löjmant Gy llenkrook. I liHlingen 
deltogo 40 man från hvard era förbundet, fördelode 
på hvardera en pluton. Genom IOllning hade be· 
stämts aH Stockholmsskytlarna skulle skjUla fårs!. 
Skjutningen fullgjordes i 2 moment med 20 skolt 
per man i hvardera momentet. I rorsta momen
tet sköts på afslånd från 700-600 meter, i andra 
på 400 meter. I skjumingen segrade Stockholms 
skyueförbund öfverliigset. Resuha let aF skjutnin
gen framgår af nedanstående tablåer. Resultatet 
uträknades på följande sätt: summan af Ifäffarna 
i alla 10 fålten - taflan var indelad i 10 verti
kala fä h - dividerades med lO. Den erhållna 
kvoten utvisar så lu nda det antal träffar som Hnns 

Stockholms Amatör F9renings- Pro-gram 1919. 

April 13. Jetonskjutning 
Mlj 4, , TIA!na om ,Skytllrnas pris •. 
, 11. Förstl inskjutningen till Nordiska skyltetU-

lIngarna 
13, Serlclllling I alImin Idtotl. 
18. FlJreuiflgetU I'j rlltlllrd, 

• 20. Serieiätling! alImin IdroU. 
, 25. Andra inskjutningen IHI Nordiska skyttctlnin-

, 
Juni 

gama. 
29. lältiog om ' Sjögren. 'IIIndrlnr.spril ' inom Sthlml 

sUb. 
I. Sthlms sUbs flltsklutnlng (.t.tspristJtlillg). 
3. SeriC1ifiing IIUmin Idrou 

10. 
13. 
'S. • • 

Tredje inskjutninlen tHl Nordiski skyttetillln-
e;ama. 

17. 
• 28·30. 

SerIetinIng i alImin Idrott. 
Nordlsl:.a skyuelinJnglr. 

Julf. 3·6. 
Aug. 3. 

8. 

R i kss kytletifll ng. 
T1l1ing om GÖlebor&8pokllen. 
Tining i simning om . Sllftlrnes pris. samt prof 

för IdrousmJrket : StrGmbldet kl. 7 e. m. 
1I8m.r: om Claes HUltber,1 pris I Femkamp. 
Tilling om MIsterIklpet i Tiokamp. OstermaJms 

Idrottsplats Lördll kl. 5 e. m. Söndlg kl g f. m. 

12. 
16-17. 

, 22. Löpning 2{X) m. och IIig&klstning. 
26. 
29. 
31. 

o BlX) m. 
;1 10.cm m. laml prof för idrot!smirkel. 

Sept. 6·7. 
Tllling om 'Jubile.umllkOlden " 
Stblms Sk.lbs stltspriltltllng. 

o 14. 
21. 

Jelonskjutnlng Timng om .SkYUirnas pris •. 
Cykelläfhng 20000 m. r6r IdrOllsmirket. Start: 

Okt. 

Nov. 

Östermalms idronapllls kt, l) r. m. 
21. Skjutning om .StlrtllTnea prl ... 
28. Slhlms skrbs tiltSkjutnlng. 
S. OrienteringSlöpnIng (Stittlrnel pris). 

IZ. F(jreningeflS SI.Upr/stMlllflZ. 
19. Jetonskjutning. nfllng om Ikyllttnas pris. 
2\). Sthlm:! skRIs tillskjutning. 
2. JetOnskjutning. 

16. Sthlms skfbs tiltskiulninl, I samband dirmed 
tl8ing om E. D. Hagströms vIndringspris. 

Alla idrottslifIlngir fOrsiU". dir ej annorlunda meddelas, 
l Östermllms Idrottsplats med början kl 7 e. m. precis. 

TiHinglrnl indelas i tvenne kIluer : Seniorer och Old 
Boy., 

Övningar . 
Skarpskjutning vid KIknIt med mausergevir. pi!tol 

och revolver varje sän- och helgdag tr. o. m. den 14 Iprll 
t. o. m. november månads alu t kl. g f. m.-3 e. m. utom 
mldsommlrdlgen, samt daguna mr Rlreningens vårulfird och 
ItatspristJflln.r:. 

Dessutom komma si vidt m6illlt, att anordnas skirpskjut
nln,.Orningar en vaniagseAermldda, i veckan under juni-juli 
minader. \'.rom vidlre tr.mdelcs kommer all tillkännagiyas 
I F6reningens Medlemsblad. 

Fri ammunition till m.uaergevir, 50 pllroner pr min, 
utdcl11 till varje ak tiv medlem och t111h lndabålles å skjut· 
banan vid KIknäs å ordinlfle. sk;utdo&nr mot pant för lom· 
hylsorna, vilken återfås vid dessa. återlilmnande. 

DlIrilmte. nnnes vid skjutbanan mauserlmmunieion till salu 
f6r omedelblr InvJndning. 

Meddelanden, 
5(jm ej hinnl komml medlem tillhanda lenom Medlems
bladet, Innonseras i Al'tonbladeu trcdlllnummer. 

Bestämmelser 
filr crbllllndt af sillen .k~lIe. samt IUksliirbonftets 

Iftrotlsmlrken. 

FOr erhållande ar state/JS skyl/em/Yrken, av vilka vart och 
en kon rörvJrvlS endast en gång och endast ett om året, 
(ordna: 

bron I. Att vara minst l:a tIlllens skyll ocb In under 
lret pi 2QO m. eller Ilngre 1(II'nd hafva i 3 preci~!ool' 
serier, vanliga eller hastiga, uppnl" minst ~o point I 
varjc seric och all I 3 hlllmpnlngsserler mot haUHaur 
eller mIndre Agur hafva erhftlllt minst 6 trillfar (= 30 
pollng) I varjc serie. 

I l lUYe r. Att vara minI! 2:1 klusens skylt ocb aW.under 
'ret p! 300 m. eller lingre a'stl nd harva i 3 preclalonl
serier, vanliga eller halliga, uppn'lI minst 'la paing I hvuje 
serie. och att uri 3 littlmpnlngsserler mot halffigur eller 
!'1lndre ligu.r harva erh'"lt.millsl 7 trltrlTA= as poing) 
I hVlrje sene. 

f guld. Att vira 3:e. kIlasens .kylt och att under 'ret pl 
300 m. ellcr lingre ar.tAnd ham I 3 precisionsserier, 
\'Intigl eller hISIi,., uppnitt minst 46 poing i b\'lrje serie 
och IU .Uti 3 tillimpnlngsserler mot hllfflgur eller mindrc 
Hgur harva erhållit minst ~ trilfar (= 45 polnr:) i hvsrje 
.erle. 
Dock tilldelas ej skyttemärke Ir brons skytt, som ej under 

ett tOregiende Ar uppnått minst 17 'rs Alder, och af .lIrver 
.kytt, som ej under ett rlireg.l:ende 'r uppnin minst 19 ars 
Alder, Rlrr in sidan skytt be,lr uppflyttning i nirmast hlSgre 
klas • . 

Skytt, 10m redan ett t6repende lr Farvitf.,.t skyuemJrb 
af guld tilldelas drtalsdiplom mr hVI" och ett af de rol/lnde 
iren, bVlrunder bin fullgör samma prot, som tM erhililnde 
.r Ikyttemirke i guld ir förukflrvet. 

Emol uppvisande af 3 dylika in.lsdiplom iger skyll at! utf' 
ett emaljerad' skyttemärke I brons, mot ytterligarc 3 '"all' 
dlp!om ett emaliendt skyttemirke I IUrYer saml mot ytter. 
IIguc 3 "rtal~diplom ell em.ljeradt .kyltemirke i guld. 

l{lklmedlllJen ir af sllrver 'a" Illln band Ii bröstet blI ras. 
Flir lit vara berättigad tllt erhAlllndct af denna medllj 

fordr., an ett fOregiende ir hlrVI rllrvJr'vat- skyttemärke I 
guld saml an vid årets rörbundstilUng I skolskjutning bafvI 
uppnAu samm.nllgt m!nst 90 poing. 

Skytt. som tidigare lördrfvat riksmediIi och .inyo skjuter 
Ilg dinill berilli~ad. tllldelu diplllm 
~lksfDrbundets Idrotumlrke, som ir af tre oUka 

grader, brons. silft'er och guld Jr af.en .tt vara etl belönings' 
mirke rar tIrdighet l Idrott och k.n IlIIdell5 en h"ar Idrotts
min, lom ir svensk mcdborgsre och t11lhllr någon till riks
förbundet ansluten förening och lom dJnlll gjon si.!: beritllgad 
en!igt nedanst.iende beslimmelser. 

Berinigad till idrottsmärket I brons Ir den idrottsmin, som 
under ett och samma k8lenderår uppfyller ett prof i hvarje 
grupp. Den, som under fyra 'r (olfsec1t om i lölid~ upp· 
f)'!ler sammIl prof, ir berilnlgad t!ll Idrottsmirke I sl1f\tcr, 
oeh den, som under lUll Ar (oarsedl om I följd) uppfyller 
desamma, ir berittig.ad till Idrottsmlrke I guld; dock mi 
Idrottsmin, som under del ir han fyller 3:? ir eller direrter 
uppryller eu prof i hvarie grupp, erhilll idrottsm3rke l,ul4{ 
olf,edl om haQ lörut erh6llit mlrke at li,re grad eller ej . 

Profven indellS i fem grupper. 
Grupp I. al Simning 200 m (ingen tidsbestimmeJse). 

bl Gymnastik. 
Grupp II. al HöjdhOpp, minimum IJS cm. 

bJ Lingdhopp, 47S cm. 
Grupp 111. a) Löpning 100 meter, max. 13 sek. 

b) Löpning 400 t min. 5 sek. 
c) Löpning 1,500 5 • 15 ~ 

Grupp IV a) Fäktning. 
b) DiskUSkastning. minimum 40 meter. 
ej Spjutkastning 50 
d) Kulstötning 16 

Grupp V. UlhiUighetsptof, 
al Löpning 10,000 meter. max. 50 min~ 
b) SImning I ,000 ~ • 28 • 
c) Skridskoikning 10,000 m .. max. 25 min. 
d) Skidllipning 20,000 m. kuperad terrJng, mn 

2. lim 15 min, 
e) Velocipedridt p~ landsvig 20,000 meter. m.x. 

50 min. n Deltagande l fi n.lmAtch InOIll distriktsmällIer· 
skapstäflln I totboll. 



Bestämmelser 
fil r )ttODret. aer lemeda1)er. ,'lIIkorsmeda l}er o, b serlebilue, 

J etona:er. 

F6renlngens le tonger, af brons eller sUTver, utdelas vid 
en skjutning under hYlr och en af månaderna maj- septem
ber. F~r hv.rje ling fir bion en serie skjutas för jelongen. 
F(in;,a serien efter erliwnde af insats, I kr., giller som 
tilllnpserle. Skjutningen verkstilles medelst en vaoTi, 
precl. lonsserlc , 300 m. mol skolt.f1a. 

Flir bronsjetong ford,.., minst 35 poing, fOr silfverjctong 
mina, 45 polog. 

Serie medaller ' Gr skJutning. 

Stor bron.mldalj utdelas rör 10 vanliga precisionsserier 
I följd om mln!tl 33 polog jimtt 3 hastiga precisionsserier 
, mlnl t 30 polog. 

Stor &Ujl'ermedalj utdelas för 10 vanliga precisionsserier 
i NIIJd om minst 40 polng jämte 4 enskilda tillämpni ngs' 
serier mot halfllgur med ml nsl 7 träffar i varje. 

Li ten gilldmedalj utdelas rä r 10llanliga precisionsserier 
I följd om minst 46 poling jimte 5 enskilda tillämpnings
serier mot halffl&ur med minsl 9 tillfar i varje. 

De hUI[gl precislonsserlernl och til!ämpningsserierna be
hllrn ej VITl I röljd. Först skjules om brons·, därefter om 
amver- och alllom guldmedalj. Dock kln blott en medllj 
Arligen ffirvlrfns Ir en och lIlmmi skytt. 

Skjutnlnglrnl föf'llggå , 300 m. 

Vlllkor& medaljer för idrott. 

l apI 'lll r : 
100 _er .................. .. .... _·h_ .. _ .. ... " ................. .. .. ..... _ .... _ ..... 

' ... " 
........... __ ... .... .. .................. 

10,000 ,. ........... -..... 
Hktllp.IRI 110 •• ...... 
KU l : 
S9lulkq,II'_1 ............. .. 
Dbkut .. tnfnl · .... · ....... .. 
Kullt61all! ........ " ....... . 
Stlut,"ln n. .. ............ . 

Hopp : 

HGld boJlJl .................... . 
r.. "'dhopp ... ................ .. 
T'H"I·ho~p ... ....... .... " .• 
Sl .. hpp., .................... .. 
HllldhoJlp L1tln UIIII 
'.lntd""PP " 

Simni ng I 

100 1I>flt, .................. 
' ... .. .................. 
Cykcl1tnlnl: 
A.t .............. 'i-.lpu.kl 

2O,ODD aoftd" ............... 
Å 1an.b .. I.1IO t . ..... _ ... 
" .,.tC'lHIIa 80 bio. 

HlStllheldkD. 
I skr ids kor: 

!OCI _ ................... ,,,., .. .. ~ .............. .... .. .................. 
" ... .. ................. 

Skldl llpninl : 

20,000 " \kype .. ~ t .. • 

5I1r...--...tl: 
II '~ .u. ,..,. 

" .. 
2.la . 1'0 Nt. 

• 

, 

Ii' " .. I ... 

" " '''I. " 

70 m.lft" 
$O " 
19, .. " 
:10 " 

1 6~ ."". 
l> n,ettr 

12 " 
290 cm. 
l.)!; " "" .. 

.. 

",In. 30 Ht. 
Zl ",lo. 

fl .1 •. 
J tI ... 

2 tI •• t2 . i ... 

5l ..,k. 
21111 •• 5O.n.. 

10.ls. 
'" m. 15..,k. 

8toUftledall : 

" .... "",. " .. 
ii, Hk. , .. , , .... 

'" " "' 19...t. 

It5 t m. 

'" .. 11 meter 
250 cm. 
lOtS .. 
270 " 

, m. -l5 IKk. 

" " '" .. 

t; aoJ .. 
70 k • . J 11111. 

" 
, 

.. 2';"'n. 
.. 

,,~ .. 
J ..u •• 5 ... k. 
10 " " )3 mi ... 

tlnll ........................ 111m. 50 ",Jn. 2 11m. 

I ... k .... _bli: .. .... 
" " .. .. 

!i.i .. UMt. 

, , 

46 ",la. '" .... 
50 "",I.'. ., 
1.5 " " " 

ta! cm. 
47S .. 
10 meler 
230 tm. 
120 " .. .. 

2 mI. 

'" .. 

..a. srIKt. 

" '" 

2 .Im. 15 mIn. 

Se rle b!Ia:ue .. 

I . RIII III tlnl tillkommer en hvar Iktil medlem If S. A. 
F., med den Inlkrinkning endISt, att medlem, som Innehar 
Flirenlngens lerlemedllj i siIIver eller stilens skyuemuke l 
guld, Icke Iger ritt IU tiOl om seriebigaren A. 

2. Serleblgunl misle IlgU I lur och ordning, och tAr 
hVlrje bl&ue ej lIpS merl In eo giog Ir samml skytl. 
SA snln villkoren mr erh'Uarn1e ar en bJgare iro upptyill1l, 
sl'r det skyllen (ritiiU erligp insatS mr aU baril skjua 
pi den lordniolen nlrmute. 

J. Inllt"n ir för hVlrje scriebigare I kr. 
4. Vlrdenl Ir och rordringarnl rör de oliu seriebl,tlrnl 

iro rlIljlnde : 
Suiebiigartn A. Virde 5 kr. 10 serier i följd i mlnlt 

35 pollnC, di rar 5 vanlIgioch 5 hlSligl precisionsserier, 
skjulnl vixelvll , JOO mC1ers Irslind. 

Ser{ebägnren B. Virde 10 kr. 10 serier i följd If minst 
40 polng, dlrlr 5 VInIi" och 5 hastiga presisionsserler, 
skjuml IIbelvls , 300 meters .fstånd. 

Seriebligaren C. Virde 15 kr. 10 serier i rö ljd, diTIf 
S vanliga preclsionsserier A minst 43 poäng och 5 ensklldl 
, lIIUm pninglsefier mot fristående hal rfigur med mi nst 7 trilfar 
l hvarje, skJutna lIixelv!s u 300 meters afslånd. 

Seriebtigaren D. VlIrde 20 kr. 10 serier i följd, dirar 
5 vsul1ga prec!s[onsserler å minst 46 poäng och 5 enskilda 
Il11lmpnl ngsser[er mOl rr[stående haiffIgur med m[nsf 8 
triffar I hvu je, skjulna växelvis l 300 meters afSll'lnd. 

5. Nlr [nuts mr leriebiigar<! bhfvit erlagd, I nses skjut
n[ ngen om blguen hlfva tigit si n början 1 och med den 
mrSl1 serie, som ar lIederbllrlnde skytt skjulcs å 300 meler. 

6. Insa'l rAr fOrnyas obegrinsadl I ntll ginger. 

S. A. F:s Styrelse 1919. 
OrdfllTlnde: Syulomlnnen Sven Svensson, 

Adptln 97, R. tel. 7220, Sthlms tel. 30960 
V. ordförande: Horrinsnotlrien Hj. Wltrntr, 

Kommend{lrsgl'ln -44, Sthlms tel Ö.6167. 
SekrcleTlre : Sckrcleruco Erik Hdlstltn, 

Hol/lndlregallo 21 A, Slhlms tel. Brunkeb . 
4309. (5- 6) 

KISSlmrvlltlre : Kontorschefen G. F. Richter, 
Djursholm R. lel. 28 1, Djursh. 163. Sthlm .. 

tel. 2490, 
Intcndent: Herr Harald Forssberg, 

Skjulchd : 
Idrottscher: 

Klubbmlsllre: 

Styrelseledlmot : 

Styrelacsuppl : 

V. skjulehef: 
V. Idrouschef: 

Llnn~ga,an 85, R. tel. 6001, Sthlm! te\. 
6003, 6779. 

Ordlöranden. Se ovan. 
Lagerchefen T. Mothander, 
Gretgltan 15, Sthlms lel. Ö. 2361 (6-9). 
Ge neralagenten H. Hildebrnnd, 
Smålandsgatan 20, R. lel. 1308, Sthlms 

tel. 2296. 
Direktör J . H. Jaeger. 
Upplindsgatan 44, Sthlms tel. Visa 1700. 

S uppleante r : 

Musikdirekl{lren Emil HItsder, 
Ridd.l'fegatan 72; Slhlms tel 22099. 
Direkl{lren A/b. Mild, 
Lin,bro sjukhus., Åh'Sjö, R. tel. 3416. 
Vlklnl. 
Kontoristen Gunnar Lundberg, 
Flem/n"atan 49, R. lel. Kungsh. 70. 

V. klubbmiltlTe: MUlikdirektören Adrian Dahl, 
Karlavigen 90, Slhlms tel. 21349. 

FlIrenin,enl skytteinSlluklör: Sergeanten H. Lundgr~n, 
Kuna;1. S~ea livgarde, Sthlms lel. Ö 3638. 

FIkeningeni postldress : Holldndaregatan Z I A. 
Stockholm Va. 

.. 
STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS M EDLEMSBLAD 5 ------------------

i medehal i hvarje fäll. Om på gru nd ar ojämn 
eldrördelning eu elier flera rä l! hade flera Iriffa r 
än medehalei ulvisade, med räknades icke dessa 
Iräff.r. 

Stockbolms skyttefllrbund. 

1 :51a momenlel 2:dra momentet 

Filtens n:r 
Verkliga I Riknade Verk\lgl ! Riknlde 

I I ifl'ar tri"-... r tri"ar ui"u 

68--1 42,1 77 62. ' 
II 26 26 49 •• 
III .l6 J6 72 62., 
IV 52 42,8 82 62, 
V " 42~ .. .. 
VI I 30 30 SO SO 
VII 43 42, 8 62 62 
VJl I--1 40 40 54 54 
IX 35 35 20 20 
X ~I <a. ., 62,1 

Summa 428 JBI 6" 54 1,4 
Kvot 4~. 62., 
Verkl. IriII'"'%" 53.' 77 . .,a ---Raknad • " 47 dU d7.'76 
Summl polng; t 922,4 

Stock.holms li ns slcyltcfll rbllnd • 

I;sla momentet 2.-dTl momentet 

nitens n:r Verkliga Riknade VCrkll,1 Rlknsde 
trälfar tri"ar trilPu trl"ar 

53 3. SS 55.' 
Il J7 37 - .. 55.' 
II I 4J 39 " <J 
IV-- 41 39 " 54 
V 31 I~ 53 ~1 
V, 30' JO JO 
VII 43 39 ) 42 42 
V[II 47 3' 55 " IX 41 JO 61 55.' 
jf 24 24 •• 5.5. r 
Summl I~ 356 55' _508,8 

Kvo! I 39.' 55.' 
Velkl. tri" " 4S.u 1\9 125 
RIkOId • " 44.6 63 .• 
Summa poIng 864.8 

S. A. F. represe nlerades vid fähs k juln ingen ar 
G. Ahrenbel"R, T . Björkman, A. Elmqvisl, E. Hess
ler och E. Reulerskiöld hvilka uppnådde 21, 16, 
12, 16 och 12 IräH'ar respeklive. 

S. A. F:s hederspris eröfrades af P. Ahren
berg för 21 träffar. 

Å prislistan märk les fdJjan de S. A. F:are. 

M 4sfgskopslt:QJ.lM. 

4:e pris G. Ahrenberg ..... .... ... .... .. ......... . 
33:e T. Björkman ... ............... ...... ........... . 
JB~":::,o,-~E~.:'Hcss [e r .. . ...... ... .... .. .... ... ... ........ . 
48 prist. t. o. m. 15 p. 

21 polng 
16 
16 

-
Ezbu 1IIIIiI,,~n. 

18:e pris A. Elmqvisl ............. 94 poIng 
43:e ~ T. Björkman ........ .... .. ................... 91 
64 prisel I. o. m. 88 p. 

arupps~jltlllbt,m. 

J. S6dermllms & liljeboJmens skr . ........ ...... 96 poing 
2. Kltlrina skf. ..................... . ...... . ..... ... 81 
3. S. A. F . ............... :............................... 77 
-4. Slockholms skarp·skr ...... .... .................. ... 76 
5. Kungsholms skg ......... ................ ..... ...... 74 
6. Stockholms Central skr ................... ....... .. 74 ~ 
7. Syel Urgardes undero". skr ... ................... 68 
8. Posit ionsan iJ1crirexemenlels skt. .. .... ... ...... 66 
9. Göta l ,rgardes skr .................. .. ......... ... .. 53 

10 Llfgardets lilJ his t sk f. .. ............ ... .... .... . 61 
II. SlIea ing.·kårs skr. . ........... ....... ...... ........ 61 
12. Oslermalms skf ............................ ......... 60 
13. Sveriges kontorist förenings skkl. ... ............ 56 

G. A. 

Glöm . 
ej 

föreningens Vårulfärd 
• den 18 Maj. I' ••• 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

R;lks Te l. 2 1 ~5 a r efturegafs'n 28 Allm . Tel. 294 

Ver kställer alla s lags p ll tslllgerla rbe t e n. Taktlck

nlnga r med koppar och z ink, galvaniae rad och svar t 

J l r npl! t. Taks t rykningar och repa r atione r. Dllllg_ 

aste pris I fö re ning m ed noggrunnt a rhe t e. 

HMHTÖRER! 
Nöp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 
ENGELSKA MAGASINET 

DROTTNINGGATAN 31 

Rikll,llfon 
4400 

Hllm. T,I,!. 
20 & 120 



6 STOCKHOLMS AMATÖR F-ÖRENINOS AiEDLEAiSBLAD 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
L KOMMITTEN 

8liidtäflingen den 2 [Jy[a~s. 

~ .. A .. F. hade å siu vi nterprogam upptagit Ivå 
sktd täflmgar. Dessa måsle dock på grund af 
oläm plig väderlek uppskj utas oc h endasl en på 
20 k m. kunde äga rum den 2 mars. Föret va r 
heller icke nu fq rs rklassigt, och endast 4 täfla nde 
hade infunnit sig till Slarten. Banan utstakades 
af hr Mothander och gick från ÖSlermalms idrO.IS
plats öfver kuperad terräng ned till isrännan på 
Värtan, där vändpunkten forlades, samt åktes 
två gånger. Resu ita ler bIer följande: 

l. V. Hagström 2 tim. [O min. 21 sek. 
II. O. Iverus 2 ) 16 J 31 , 

Kon trollant vid slanen: hr Forssberg, 
, J vändpunkten: hr Fredborg. 

SO-lI.rJ nge ns tack. 

. För de storartade gåfvor, som på min halfsekelsdag ärver
Iämnades från Stockholms idrottsmän och -klubbar genom 
Hrr Zander och TegneT (tdrottsbtadets insamhng. kr. 728: 
m. m.), rrån Sveriges Centralföreni ng rör Idrottens främjande, 
från Stockholms Jdrottsförlmnd och Stockholms Fotbo/lslör
bund samt arbetskamrater på Östermalms IdrottspialS och 
Stadion m. fl., och rör den vänliga minnesgodhet SOI1\ gjorde 
denna dag till ett af mitt lirs bästa och kärasIe minnen fram
bIires ur hiärtats djup det i nnerliga~te tack. 

Stockholm den 30 dec. 1918. 
KI/Ilt Dahl. 

8{ar ni 6örf 
alt Tore Mothander vid de Svenska Mäsrerskaps

lärlingarna i konståkn ing å skridskor, hvilka 
afhöllos söndagen den 2 februari, placerade 
s ig som 3:dje pristagare. Platss. 16 och 
poäng 250,20. 

au veteranen H jalmar Lj ungberg vid I. K. Fra måts 
skidläningar å J-miJsdislansen, hVllka söndagen 
den 9 februar i afhöllos å Lidingön under slOr 
tillsluming, hemrärde en öf\lerlä~sen seger i 
Old-Boysklassen. Hans tid blef 2,26611. 

an Tore MOIhander, söndagen den 9 Febr. i Falun 
höll en flott uppvisning i konståkning å skrid
skor och som tack härrör förärades (mtd) en 
ståtlig I minnesbuck la. J 

Opp ' å ooppa "§u66al'" 
Föreningens idrottstäflingar börja 

den 13 Maj. 

eud ing. 

Vid Svenska CurlingförbundelS MästerskllpSliiflingar 1919 
hdva Amatörerna tagll följande pris: 

I. 
S~mdQ Curtingforbltndl'fs Vandringspris jJr 5-mannalae 

genom: 
G. Svensson 27 p. , J. H. Ja:ger 25 p. , E. Fernslröm 22 p.t 

V. WellcrStröm 20 p. och E. Undskog 18 p. 

I pris genom 
II 

VI 
X • 

II. 
hldiv. SI'm5ka MlJslerskapd. 

Elis Svensson ..... ......... ...... 27 p. 
j. H. jreger .............. . ..... ... ... . 25 • 
Einar fernström . . .... . . .................. 22 • 
Viktor WetterstrIim. .. . ................... 20 . 

III. 
I 14fling MI Nl1rdiska Spelens Val/dringsprls. 

I t pris genom 
III 
VI 

VII 
VIII 

IX 

Viktor Wetlerström ... ........ ........ .. 
D. A. Nord"nstedt ........... .. .... ... . 
Ernst Wetterström ....... ..... ...... .. . 
Gunnar MAnsson .............. ........ . 
EInar fernström ...... ... .. . 
Mu: Hoffman ...... .... ........ . .. . 

IV. 
Bi'Rer OISSIJn$ VandriflESpn"s. 

32 p. 
27 • 
26 • ,. . 
23. 
23 • 

1919 Vinnare: j. H. Jreger ...................... 28 p. 

f}Jrisuldellling den 4 .fMal's 1919. 

I. 
Hultbergl pris för Juniartr. 

Dellnitiv vinnare: Viktor Welterström .... ..... ......... ... 26 p. 

II . 
Hflltbergs Valldn'ngspru för Jump,.,r af 4r 1919. 

Vinnare 1919: JOnas Arnström ............... 21 p. 

Hvapje $. H. F:ape 
bilp anse det som sin plikt och skyldighet att deltaga 
I /ilpenlngens sklut- och Idpotfsil/nlngapr 

-
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III. 
Hflllbe'FJSka Vandn'ngspriun för Senil1,.,r. 

Efter S matcher. 

Dellniliva vinnare : 
! pris j. H. Jreger ... ...... ... .... ... .. .. ......... . ...... .. 

[[ • D. A. Nordenstedt .. ' ........ . 

IV. 
Handicap. Vandringspristl. 

/919 

]Z3 p. 
] IZ • 

Vinnare: Oscar Dahlin .. .... .. ...... .. . .......... .. 30 p. (5 h.) 
/I pris D. A. Nordenstedt .. .... .... ........... .. 28. (s.) 
III. Elis Svensson .... ......................... 23 ' (s.) 

V. 
Vandringspriset .Sllum·bU5$' . 

1919 
Vinnare : J. H. jreger .................. ..... .......... . . 29 p. 
II pris D. A. Nordenstedt.. .... .... ........ ....... ........ 26 p. 

1/1 . Elis Svensson ... ...... .. .......... ..... . ..... .... 24 p. 

VI. 
Indiv. Mtisler.sltaprl - Vandrlngsprlset. 

/919 
Vinnare: J. H. jreger .... ... ......... . 21 p. diplom o. medalj 

20 . II pris D. A. Nordensledt. .... . 
Itl . Einar Fernström .......... . 19 • 

VII. 
Lacmlisurskaptt 

Vinnare: Lag III . Jreger, Svensson, E. Wetterström, Hoffman . 
\I pris L.g V. ÅhU:n, Pettersson, V. Welterström, Zorn. 

VIII. 
Tliflillg om Ander.s Olssans Vandringspris I A,O! 19/8. 

Sv. Curlingförbundets Plaquett till segrarne: 
J. H. J reger, D, A. Nordenstedt, C. A. Pettersson, C1. 

Huhberg. 

,70[6011. 

Till lämplig vanailOn med täAingsomnämnan
den a - kan godt läsas följ. lilla humoresk, som 
vi funno i en landsortSt idning i förra månaden. 
Förf. kåserar om fotOollsraserier. Scenen är 
Norra latins skolgård i Stockholm, men den skulle 
mycket väl kunna vara tillfinnandes hvar som 
hälst i detta aflånga fOlbollsrokiga land. 

Förf. anser det vara el[ , viktigt samhällsintresse ) , 
att nämnda läroverks gård kringgärdas med ett 
högt och ogenomskinligt plank. Och så kommer 
mOIiveringen : 

Under rasterna roa sig pojkarna med att sparka 
boll . Och del må de gärna göra. De! bekommer 
de stacka rs bänksinarna godt alf få sätta lungorna 
i flämtning och blodet i omlopp. Så jag vill illle 

alls hemställa om fOJbollsförbud på skolgården. 
I synnerhet som dessa matcher icke refereras 
och illustreras och kriliseras i tidningarna och 
och redan därför äro mer sympatiska än andra. 

Men nu är det - som hrr och damer stads
fullmäktige väl veta - en naturlag, som bjuder 
människorna aH slanna och tilla vid Norra Latin ! 
Där sparkas boll så lång rasten är och den är 
mest så lång som hela dagen, ty när den ena 
klassen går in, går den andra UI. 

Det hänger folk på järnstaketet hela dagen och 
glor. Springpojken, som sändes med bröllops
kostymen och fl ickan med namnsdagstånan står 
där - ha stått där redan i morse och Slå där 
nog i kväll med. Jag tänker att vigseln måste 
uppskjutas och att namnsdagskalaset får celebreras 
med rågbirar till maskrosspadet. 

Stadsbudet, som skulle vara vid Centralstatio
nen med en koffen kl. half 12, Slår ännu k l. 
half I och afvaktar med spänning resu ltatet af 
nedre si undes vilda anlopp mm öfre sjundes må l. 

DoklOrn , som ka llats till en familj, där lillan 
svä ljt en femtioöring, måste också kasta en blick 
på spa rkningen - en blick som räcker genom 
20 minurer. Det är troligt all femtioör ingen går 
förl.orad. 

Spårväxeln på Norra bantorget lät grön vagn 
stäva i väg åt Karlberg till. Föraren märkte ej 
misstaget han heller; han hade liksom växlaren 
uppmärksamheten fåst vid bollen på skolplanen , 
just nu illa trakterad af fyra par skospetsar. 

Affärsmannen , som skall ned till banken för 
att lösa en växel - sisla dagen - blir nog illa 
till mods, antar jag, när han vaknar upp ur sin 
hypnos vid skolgårdssfaketet och finne r, att kl. 
är över 2. 

Och ackuschörskan, som skall sörja för nati
viteten, borde verkligen tänka på detta si u kall 
och inte stå som r6rhäxad på Tunnelgatan och se 
på bollspelet. Skulle alla hennes kolleger göra 
så, blefve det minsann smått om skolpojkar om 
en 15- 17 år framåt i liden! 

Och liIl sisl: Hvarfor tror ni att stadsfullmäk
tige hr Den och Den icke kom till sammaOlräde 
i måndags? Var han illa sj uk eller var han i 
konungens uppdrag faren? A nej - han hä ngde , 
han som hundra andra medborgare, på Norra 
Lalins järnstaket och glodde på bollsparkande 
pojkar. J ag hängde bredvid honom hela tiden, 
så jag vel det nog! 

ARTIKLAR för SKARPSKJUTNING 
Patroner mad torped_ och ~S1 _kulor m. m. 

Lawn-Tennis, Fotboll, Boxning, Allmän 
Idrott, Fiskredskap, Kanoter, Tält m . m. 
STÖRSTA LAGER ! LÅGSTA PRISER! 

MAURITZ WIDFORSS' HANDELS A.-8. 
KUNGL. HOVLEVERANTOR 

88 D R OTTNIN GGATAN - 3 1 KL A R A BER GS GATAN - 11 G Ö TGATA N - S T OCK HOL M 
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t." It'"P==::' .... IIWIl_U" • IM '. I .1 
Stockholms Sjöförsäkrings i 

Aktiebolag I 
Grundadt t867 I 

Hulvudkontor: Skeppsbron H i 

l antage r agenter . i 
1IHIIIIIlIIIIHlIIIHIIIIIIHIIIIlItIIlll~IWlIIIIIlIIIlIIIlllllllll/lllllllllnIIlllllllIlllllllllIlAllIIIIIIIIIIIIIIIIIHIJ 

Metal lfabriksakti ebolaget 

C, C, Sporrong & 0:0 
••••••••••••••••••••••••••• 

Ragalingsgatan 23 : Slockholm 

Medaljer 
af guld, sllfver och brons. 

Föreningsmärken 
fllrellfrade, oxiderade, fer

gyllda och emaljerade. 

Katalog f r i t t på begAran l 

1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 1111111 11 111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 

Föl' MlIitä"ö!ninga" 
pouanJe artiklar "d~om 

hm 

Skidor, Snöskor, \'tlocipeder, Smor
li derkIngor, Raggsockor, Swealher, 
fArskinnspllsar Ryustckar, Thermos
flaskor, Aluminiumaskar och Blgare, 
Malbesllek, Slidknivar, Visselpipor, 
. Ficklampor m, m, •• 

Per Langborg ...... "'.,,;,,<0 K,n",,,.,,, 
S Birger Jarlsgatan JJTolbmagaJinet S t o c k h o I m 

•• ' .·.'''''IIIIIIIIbUIIIIIUIUIIIII/III-.aIIllllJllllllllDIa __ !·_9m'MlHlllll~14II 

E .. iifPa Id .. ottsmii .. ket. 
en hede .. fii .. Edep sliilf 

och fii .. fii .. enlngen r 
"~~~""~~,~~~",~~",,,,~~,,,,,,~~,,,,,,,,,,,~~ 

~ H E DERSPRIS: ~ 

BRONSER-MARMOR 
OLJEMÅLNINGAR 

ETSNING och 
REPRODUKTION 

av de fGrnimsta konst närer. 

Claes Hultbergs A/S 
Konsthandel 
Bi ... e .. Jarlsgatan 8 

~. 
~ 

ELKAN « SCHILDKNECHT 
(EMIL CARELlUS) 

KUNGL. HOF-MUSIKHANDEL 
DrottnlnHllhn 28 
STOCK HOLM 
Allm. T~1. 7048 och 99 
tclkS .• , .4061 

:/III musik I 

CARL AXEL PETTERSSON 
52 KUNOSGATAN 52 - IS 06rOATAN 15 

F.i.~. ~.~~ ... !i.7:'~~.~.!p'.e.~.!~.~ 
Förstklassigt skrädderi 

STORSTA SORTERING I HERRKLÄDER 
För säll skap hvardagsbruk och sporl 

Gynna 
annonsöpepnal 

TRYCKERIAKTIEBOLAQET SVEA, STOCK HOI.M 11119, 

Stockholms 
Amatör 

N:o 2. 

Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

14:e ärg. 1919. 

Utkommer med 6 nummer 

om Irel och utdelas graHa IiU 

rOr.nlnl"'" medlemm.r, 

Redaktör: 
Red,kl;oneM' och E ~ped!tlo_ 

nln, . dr,: FIlmming. 
I.l,n 49', Stockholm, 

Rlul.1, 1(""I"h, 10 
GUNNAR LUN DBERG, 

STOCKH Ol.MS AMATOR FORENINGS HOGE BESK YDDARE: 

H. K. H. KRONPR INSEN. 
Iftdf'NIrdtllNiiltr: OM6VlmtJjorrn v, o, ntlld och CllrjrrrltJJt,Jrrn 

HtJf'Qfd ,)olllm(lll. 

Ut/lI"dsk korrnpDndtrundr /(dlJmtol: 6/1'tT$(rliöj/nlJ'" "-n/l IftlllSM, 
K~nhtlmn. 

STYRELSE: Ordförande, Sysslom.n SI.,.,. Swrwn,' \' , ordf" hoFrJu5-
nOI.Tien Hi, W't"'nO",' sekrCICl"llr~ Erik Hdlst,,, .. k"uumrv.lure, 
Konlorsche1 O. F, Rkhtu.' inlendent, lierr Htlrtlld ForJlIHrI .. 
Ikjulchef, ordml"llnd~n. se orv.n : idrotlsche1, Ltgerchtren T. 
MD/handtr: kluhhmh' .. e, Gencnll.genten H H ildmrtJnd ; llIyrcl_ 
s:led.mol, direktören j. fl. Jflrgrr,' 51yrclscsuppleanlcr, Musik
dirtk l !1r~n Enul HtsSlO', Direklören A, M i,'d, ). F. I.o,ugrtn, 
Red.k t!lren Om/ntlr L"ndMI][ och Musikdireklljren Adrian Dahl. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från 8fyrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar. 
Stiindig medlem ; 

Direktören Viking Cronholm. 

Löjmamen Alban Konrad Chriuenson, Hjärne
goton 10, lir. 

Löjrn anten och am3nuensen 0110 Ferdinand Björn· 
reh, Norr Mäl:uSJrand 22. 

Juris sluderanden Karl Bengl RlIgnn r Hemberg, 
Häbingegalsn I, J Ir. 

SK,JUTKOMMITTtN: Ord1., Syssloman Srvn Srrt/U'If, Y. ordr 
Med, ,sJUd, J, F. lbgrrz~n .. 5el;;ret~rarc, RankklSlI6r E, Rrultr'
dill/I; ledamöl~r, Musikdirckl6r Emil IIID/tt', 1.a1~rchtren 
K. A . PtIlnSSt1n. • 

IOROTTSKOMMlTT!::N : Ord1" Lagerchef T. ,uD/lrtl"d",; 
v. or:!1 .• Rcdaklör GtllflllJr LllndfN,z.' stkr~ler.lre, Herr TII, 
FrrdbtllZ; Icdamöler, Herr Htlrald FDfSSb,,'I: och V,hnl, 

Kl.UBBKO.""'U rrf:N: OrJr., Gener.r'lIent II, IHldelmmd; 
v, ord1., Musikdirckt6r Adn'an Dahl. 

Föreningens poSladress: lfofl4udarrgfll'M 2/ A, Strx:kholm, VII. 

Tjänstemannen Gunnar Arne 03born j ohnelius, 
Hjärnega lan 10, 

Köpman nen Erik Stell an Ljunghc, Storn Bält
ga l:m 4. 

juris studeranden Ste n Gunnar Edvard Lyberg, 
Skepparegatan 7, 

Hofräusnol9rien P<! ul EmgnueJ Poss, Grerru re· 
ga lan 7, 

Reassuranschefenjosef Fred rik Sleenie, Karl bergs
vägen II , 3 I r. 

Tjänstemannen Ove Hara ld Torsslow, Vanadis
,'ägen 43. 

juris slUd!randen Carl Adolf Folke WldSlrand, 
Kungslensgatan 28 A, 4 Ir. 

Grosshandla ren Paul G. Zerl inp:. Rådmllnsgal, 10. 
Ingeniören Bernhard Guslar Zerling, RAd mans

galan 10. 
KQn!or.scheren Frans Axel A'eben Z~ llerSlrÖm, 

Bergsgalan 7 B. 

(Juvel, !Juld, 3( 3lnderson 8I'}'s ilfuel'~ 
Siifver. 

(Jalio6slol"g 1 
OpezoaOusel. tJ(ulIgl. 3{oj]uvelerare - [l3egå'1' pr/Skuran/l 
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I dCI vi hiiisa Eder vä lkomna i föreningen, sIäIla 
vi dll Eder s!'lvä l som fill de gamla förenings· 
medlemmarna en lika vänlig som emrägen maning 
Bn icke glömma påpeka får vänner och bekom3 
nynan och nöjet af all blifvo medlem i S. A. F. 
Siikert har Ni någon, som Ni kan intressera rör 
saken. Insund uppgifl under adress: Stockholms 
Ama,ör Fören ing, Holliindareg. 21 A, Stockholm Va. 

Följande s lyrelseledamötcr harva till föreningen 
erlagt slund ig medlemsafgifl, nämligen: 

Sekrclernren Erik Hells len, 
Musi kdirektören Emil Hessler, 
Lagerchefen Tore MOIhander, 
Komorschefen G. F. I~ichter, 
Hol'riiUsnolnrien H j. Werner. 
l det vi erinra om denna deras erkännansvärda 

handling ulltl la vi den förhoppningen, all det ocksd 
skall mana till eftcrfOljd för många af föreningens 
~r l igt betalande med lemmar. 

Bankir il s Perssons pris utdelas inneva
rande Ar ror idroll, och äro bestämmelserna får 
Samma följande: 

Rän liII ttiflan om priset tillkommer hvarje ak 
tiv medlem "af S. A. F .. som icke under samma 
eller nästföregående Ar i allmän idroll represen
terat annan fOrening än S. A. F. 

Vinnare uf priset blir den, som under årets 
liiflingnr i allmän idrotl uppnålI högsta poling
su mman efter 811 hafva fullgjon villkoren i minst 
10 af de för eröfrandet af RiksfOrbundets idrons
märke giillnnde grenar ror år 191 1 (med undan
lag för grupp l). Gör sig täAande förtjänt af 
föreningens vi ll korsmednlj, tillägges för brons
medalj I poäng och för silfvermedalj 3 poiing. 

Vid li ka poilng skiljes ge nom IOllning. 
Priset får Icke utdela s till samm a person inom 

samma gren två pö hvarandra följande gånger. 
Sku ll e sanlIna flnyo vara bäs ta man, tillfaller pri
set näsla mon om besliimmelserna uppfyll!s. 

[j!öm ej 
nll idrollsläflingama laga sill 6örioll de" 
13 $)(<</ .l!ös programme/.' 

"[il! vå l'e Il, 
'Vintern 1/11 dra!!it ,in 6rnfor vtirlol, 110m Il'ser oej värm~r" 
.eil/ !!~III n(Jtlfr~n ot:j Ir611 ä/lungsinta männislio6arll, 
frlllgna IIe'lI tungt: i Inll6ar, SOIll jötfs i sorg ocj i morker. 
I,,,,gfla af allvar i ,Irider, 110m livel ger. 
$jfld O", dll jrirliga vur. med lankflroc§ vulinandesimll!1l 
iII i di" 1",I,al,olll for/', dtir glädjen i jogsiilel 6o/'. 
SIrål«, du värsol, ii,mll Ilin Il'olllll«lit sliall/il'a triumfel'. 
dl!!r, dit s'grar{', lirtmsflr sliall vir«1 df dit. 

-r - r. 

1 
Helmer Langborg 

Då och då, men dess bänre mera sällan, faller 
en Uink ur vår kamralkedja. Denna gång är det 
vid den kände idrolls- och affårsmannen Helmer 
Langborgs namn och bild. vi med vemod sälla 
del belydelsefulla korse!. här dödens och del långa 
afskedets symbol. Han aned den 23 april efter 
årslångt aflynande och dödsorsaken var magkräftn . 

H elmer Longborg var rådd den 20 sept. 1870 
i Dunkers försam li ng nr Nyköpings län. Efter 
skolslUdier i Molmköping, Örebro oc h Stockholm 
ägnade sig L. åt afftirslifvet och på sin myndig
hetsdog sumade hun en järnaffär, hvilken hon 
bedref några år. Redan vid mycket unga år hade 
emellertid Helmer Longborg med den honom 
sä regna energien gifvit sina lediga stunder åt 
idrollcn, och han beslöt därfår snan all äfven 
ägna sin offii rsverksamhet ål denna. Han hörde, 
liksom nera af hans bröder, liII vån lands pion
järer inom idrollsorbelel och särskilt var han 
intresserad för cykelsporten. Äldre idrollsin
Iresserade erinra sig utan Ivifvel den uppmiirk
samhet det väckte, när Helmer Langborgsommaren 
IlS94 fullbordat sin rekordresa på cykel H apa
ronda - Ystad. Han körde dessa 210 mil på den 
sä kerligen all!j/imt enastående tiden af 9 dagar 
IS tim, 18 min ., eu synnerligen vackert kraft
prof, som säkerligen ingen i närvarande lid skall 
vilja göra honom efter. Äfven lorde hans segrar 
i täm ngen på cykel Jönköping-Stockholm vara 
i minne. Af hv3d hon i öfrigl särski ldt utfår! 
till vår idrolls rörelses och vår fårenings fromma 
må här frnmh~lIas hans initialivtagande och ener
gisku orbele vid Stockholms Amalör Förenings 
bildande. Ha n va r nämligen en af de unga idrolls
entusiaster, som till den 21 september 1890 ut 
färdAt ka ll else till ell tioral ynglingar, all samlas 
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A Källaren Vega. S:I Paulsgatan 2, ,för all bilda 
en ny fårening ' . hvilken då också kom liII Slånd 
och L. valdes till ordfårande . Helmer Langborg 
var således S. A. F:s fårste ord fårande och ned
lade som såd:lO en intresseradt och nullmedvclcl 
arbete på f6reningens framålskridnnde. Ärven 
sedan han, så all säga, , lagt upp älskade och 
omhuldade han den .gamla S. A. F. , 

Och så minnas vi honom som en god oc h 
vänsäll kam rat och angenäm sällskaps människ a. 

Frid öfver hans minne! 

<iJags/jände!sel'l2o, 
1~l!duktörCIl har fåll på tafsen och det med 

riiuu. Det förs ta numrel af Medlemsbladet bier 
en Ilusar. Del sägs all redaktörn ii r dålig. Jo 
visst tusan är han dålig, men han blir väl biillrc 
bara han blir bra. Myckel rör sig kring en axel 
och del gör lUven redaktören. Nu ur saken den 
all han har hafl en krossad axel, sedan den 22 
januari , så all han har ej kunnat hålla i penna 
men jusl nu kan hon skrifva igen. Kriliken säger 
nll del ej stod skrifvet någol om VdrutJtfrden? 
Är del någon Amatör, som ej ur på del klara 
med all det är den 18 maj kl.8.lSo f. m. från 
Nybron? Matsäck och dricka medråres (äfven 
liret hembryggt om det finnes.) 

Vår värderade Ordf. har gjOT! sill bästa får all 
dagen skall blirva lyckad. 

Vidare slod det ej skrifvet ell ord 0111 Årsmöter, 
llIen del kommer i SIälIei i del här numrel. Det 
lir viii ingen Amatör, som glöml hur Irenigt vi 
hade det efter Årsmötet? Del sugs iifven all 
tidningen kom för sent Ut, st't all skYllarnc ej 
hunno Ut till Kaknäs för 1111 tima om .SkYllarnes 
Pris . , sö ndagen den 4 maj . l~ed ;l ktörel1 tror nll 
de riktiga skyltarna ändt't a lldeles säkert voro vid 
Kaknäs den söndagen, ty föreningens skjutöfningar 
började redan den 13 Apri l. Medlemsb ladet var 
rärdigt Fredage n den 2 Maj. Kri sliden har gjort 
nll allting går långsammare, sA äfven med POSt
gången. (Bref'bärarna skulle hafva påökt så blef 
posten bä lire). Som det nu är fingo några sin 
lidning på lördag, några på söndag eller måndag 
och Tore Mothander har nör della skrifves ännu 
ej fåll någon tidning. Den som skrifver ut 
adresserna är Serg. Lundgren, men hans fel var 
det ej, ty han skrer adresser hela nallen mellan 
den 1- 2 maj. Det va r ju relfull! men vi få vlH 
hoppas på bällring. Anmärkningar mOl Medlcms
blade! n:o 2 mottagas lacksamt på redaktionen 
(dock hälst åtråljt af en annons eller notis ty vi 
behöfva medarbelare och annonser). 

Redaktören kommer all vid försIa Iillrållc dricka 
brorskål med Kriliken. Han har blifvit .til ltvå
lad . men nu har han försök, att tvälla s ig ren . 
Vi träffas om söndag. 

Reda ktiortell, 

-===-

gJ le(lrlelall(lell 

( nill 

Skjutkommilten 

I5tt nytt ståtligt skyttepris 
!zl! cJtock/jo!ms c!7Imatijr 

cY6'rening, 
51. -m. 8l. Wik/unds 8doSkill- q Velot.'iped

/a6riNs pris. 

Direklören E. Salmson har Al foreningen öfver
lämnat err stAdigt pris till skyltarna . Prisel UI
göres ar en Wiklunds C ykel Nordstjärnan och 
tinas om under en år. 

Täfiingen är öppen för II och II J klas:,ens 
sky ltar. TäHingen om priset äger rum vid föl 
jande tillfällen . 
FJiltskjurningen vid fö reningens vårutfård . 
Slockholms skylicförbunds statsprisfållskjutning. 
Rikssk yuetäflingens hufvudskju lning. 

• iahskjulning. 
Sthlms skYllcförb. stalSprislämngs hufvudskjulO . 
Föreningens • • 

Af dessa 6 täflingar räknas de 5 bäslll . Poäng
beräkning räknas endast emellan dem som fulJrölj t 
läflingarna, sa mm anlagda liigst3 pl atssiffra segrar. 

ffeder åt donatorn! 

8/ocIi6o/ms slil'tlejiir61l1ld 

ha de söndagen den 11 maj anordnat en rorsta 
inskjutning för alt ultaga representanter till de 
slora . Norjiska skYlleläflingar., som skola gå 
af slapeln här den 28-30 instundande juni mAnad . 
Skjurningen omfanade fyra serie r mOt ~ringad 
skoltana. Med ledning af de på dessa serier er
hållna rc~ultaten komm a sex tio skY lIar, 011 ullagas. 
Dessa skola söndagen den 25 maj mölas vid 
Stora Skuggan i och för en andra inskjutning 
omfa ttande 25 skolt i liggande stä llning mOl 20-
ringad skoltaAa . Härvid komma fyrtio skyltar 
all unagas för all den 15 juni företaga en tredje 
och sisla inskjutning. De Ijugo skyn ar som dA 
nå de bäsla resultalen, vlilja yllerllgare tio skylta r 
och dessa Irenio bli förbunde ts re presen tanter 
vid täflingarna ifråga. Huru många Amatörer. 
som bli berälligade all vid dessa reprcsenlerll 
Stock holms skylleförbund, skall ett följande Med
lemsblad lämna upplysning om. 
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Våz'a s/ijulöfni1Zgar for å..el 
lago, som planerad I var, s in börja n sö ndagen den 
13 april vid Kaknls. Det var glädjande nog en 
g:w skn talri k skara ama törer, som då, hälsad af 
en och annan solglimi, hade givit möte för au se , 
huru mycket man under vinterhvilan legat a f sig. 
Och del befanns, au härmed var inte alls farlig!. 

Arven söndagarna seda n dess harva skonen ekat 
riin Ulligt a vM bana, och klokt göra nfHu rliglvis 
de, som nu, i god tid , hugga i med öfn ing. Del 
förestår ju redan tidigt under säsongen flera in
tressanta och betydande täflingar, som komma 311 

stiill ll bet ydande fordringar på deltagarn a. Sär
sk ildt erinra vi därvidlag om den stora rik ss kyue
tiiflingen i Stockholm som afhfl lles den J- 6 juli . 
Dessut om ,il h't lu vi oss erinra alla skyuar, äfven 
nybörjare, om derus enkla skyldighel mOl för
eningen alf s kjulfl si na 50 s kall och därmed trygga 
~ I fören inge n anslag från Sfat och kommun. 

Gevär och ammunitiorz, 50 skott. tillhanda
hdllas alltjämt gratis vid skjutbanan . 

S6ndagen den 18 maj, dagen för förenin· 

gens vAr urfiir d, inställas s k j utöfningarna 

vid Kaknäs. 

8öndag efter söndag, 
:Reflexer frä" f/(aRlläs. 

(I tanke IIU de t skall vara ar ieke Iilet intresse bilde ror 
resp. skylIlI r sJlIlf\'M och andra fö reningsmedlem mar au här i 
si tt eget blod f4 se de resul to t. som de, helst under skjut · 
sasongen I den mim det gäller staienS utnlärkelsetecken för 
det frivilliga skyuevilsendet, inröra vi i Medlemsbladets hvarje 
nummer en tabellarisk redogöre lse för här åsyftade kompe
tensskju tnInglIr med de lindri ngar och tillägg, Som betingas 
ar de sllndag efter söndag iterupprepllde skjutningarne.) 

En spegel Trin Kllknis IIl1tsii , Som skytta rne lorde kunna 
ha Icke s6. liten nytta Mr att se sig uti då och di ! 

I(ompeltllsseriu för å"aLsdiplom: 

Andren. C. V •••. ...... .......... 47 - + " " Djlirkman , T. ... ...... - ... .. 50 " 4B + T 

Bylander, Å •• ................ .... -. 4. - :j: -Cederpalm. f. ....... ........... .... 47 47 46 -
Elmqvlst, A .... .... , .. " ............. 48 4. + 
Eriks50n, F. .. , .. . - ... ... 50 50 4. + 50 50 50 
Enarsson, W. A ... - + 50 ..5 
Flygare. A. ,. 4. - + 45 
Fries, I~. - + 45 
Friman, H. ... - + 50 4.' 
GyllenkrOk. A. 50 50 '" + -
Hellsten, E . . 47 46 - + -
HCli8ler, E. ..... .......... 49 · 49 ,. + 45 
Johansson, E. fl . .' .. ... ........ " - + -
Lagergren, J- .... " ....... ....... .. 4; - + -
Lundberg, H. ............. .. ... ... 46 - + -
Mothllllder. " ... ,.,., ... " ...... ..... . 4!J 4. 47 + -
Pete rson, K. A. . ........... 47 4" 4. + 50 45 
ReuterskJ6 ld, E. .................... 50 4 • 47 + 50 50 45 
Werner, Hj. .. , ...... ... .. 50 49 47 , 50 " 45 

Brindstrlim, F. 
Gripenstedl , A. 

Gr6nwall, 1': . 
h ·erul , B. 
Y. KrosenSJ jernll, G. 

Frt:dborg, Th. 

-~~ 

SJt)"tl~lII4rjf tI( gnid; 

........ 47 47 -, -
. 48- -+-

4J "-
42 " - + 45 
41 - + 45 

S.,tlrmdrl.f af IJro/lS: 

...... 42 42 -T 

40 

§{f§ållna jetanskjutningar, 
De" '3 0/1111: 

Gyllenk rok, A. . .. ,........ . .. . .......... .. ........... 47 p. 
Mothnndcr, T... .. ........... ....... .. ............... ~7 • 

Werner, HJ. . 
Hessler, E. ... . .. 
Hylander. Å. . 
Bjlirklund, O ..... . 
Peterson. K. A. 
Unds1r6m, Aug 
Swartling,' Bo 
Flygare, A. 

I~II <I 1If(l}: 

Gyllenkrok, A •••. 
Healer. E 
Werner, HJ. 
MOlhander, T. .. 

CederpaJm, E. 

IJro/ls: 

.... ...... .... 44 p. 
....... ... ............ .. 41. 

..•••• •••••••..••••••.•••• 3\-1 , 
•••••• •••.••. .• ............. 3<J • 

SIJfr".: 

BrofIs: 

.•... . . . ... .. 38· 
. ........... . ........ 38. 

.•••••.•............. 37 • 
...••...••••••. JG • 

• !-O p. 
. ... 49 

.... 49 

... ... 47 

Peteraon, K. A ......................................... . 
44 p. 
44 

Llunghe, S....... ...•. ......... .. . ............. 41 • 
Eklund, t-1. ••.. ..........••.••••.•.••. .................. 40 . 
Grlpenstedt. A ............................................... 3t! , 

Del s. k. J un iorgeväret. Grossh:lndl are S. 
Stendahl hor öfven i ör Utf'aSI s ig aU till fö ren ingen 
öfve rlii mmll ett mallsergevär med bajonett" och 
rem. det lrenonde i ordningen, au utgå som serie
pris i skjutning inom Higsla sk jutkl assen . 

Töflan om della pris, som a lltjämt bör vara en 
sporre för skynarne i I:SIIl klassen all bruk a flit 
och all var vid skj utbanan. iir öppen rör all ll s kYI-
1::lr, SOI1l ej rare deua år erhålIii nägor pris eller 
ut märkelsetecken för ska rpskjutning. 

Prisel lillraller den, som under skjulsiisongen 
vid van lig precisionsskjutning å 200 m. på för
eningens bana når högs Ia sammanlagda poäng
a ntale t i fem på varand ra följande serier, af hvil 
ken ingen får understiga 40 poäng. Går någon 
serie under 40 poäng, måste den tätl ande börja 
på ny t!. 

En Iwar tiHlande får också under sk jUlsäson · 
gens lopp söka förbiiura en förut erhållet resultaf 
genolll ny skj ulnin g. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Våren har kommit åter. S. A. F, ämnar icke under

låta att äfven år, alla ekonomisk a och LIndra 

h inder till t r ots. fira dess intåg på hä fdvunnet sii tt, 

SÖNDAGEN DEN 18 MAJ 
gå 1'/ alla lIlaIJ lir lJuse /ijr att dellaffo i elJ oIJgel/å/JJ v(lrlll(ärd 

NYVARP. 
dit vi, som bekant, många g nger förut ställt kosan i samma vällofliga syfte . 

Färden göres med särskildt fö rhyrd a ngbå t, Casaccumulator III, som afgar fr n Nybro
hamnen (midt för Strand H ot,,:lI) kl. 8.30 F. m. sagda dag. 

Afgi ft pr deltagare: 5 kronor rör dam och 7 kronor för herre, o nekligen billigt, 
då biljettpriset för färd med ordinHrie b t Stockholm- Ny varp- Stockholm i . r är 6 kr . 

Militärmusik medföljer, till fröjd för alla men särskildt för danslysten ungdom . 
Proviant, våt och torr, torde enhvar medföra i riklig mängd. Lika torde med~ 
föras vänner och väninnor, äfven ulo m Föreningen, alla lika välkomna. 

Efter framkom sten gä ller följande 

P R O G R A M : 
Ma fsiick:slänsning i del griina. 
Fälf:s/tjuln;ng, därvid skyttarna allt efter 

föregående dehaga nde i dylik skjutning 
- indelas i 2 klasser. 

Härtill åtgå 30 skott, 
ExfraslUulning A (prisfördel ning klassvis) : 

5 skott mot ringad 1/" figur och 5 skott 
mot ringad III figur. skjutna i va lfri ställ· 

ning under en tid af 2 min . För erhål
lande af pris fordras träff i båda figurerna. 

Exlro/älling B (gemensam prisfördelning): 
3 skott mot triangeltafla under obegränsad 
tid . 2 profskott. 

Damerna:s Iä/ling : 5 skott i valfri ställning 
mot cm. tana. 2 profskou. 

Ammunition säljes på plalsen, och åtskilliga föreningens gevär s i A till förfogande för dem, 
som eventuellt sakna egel sådant. För damernas täfling tillhandahålles fri ammunition, In. 
sats för hvarje täfling, utom den sistnämnda, 2 kr. Ingen förnyelse af insa ts. 

Idrotlsfäflinga r : Terränglöpning. längdhopp samt sfalefflopning lor dom och herre. 

OBS.! Insatserna förvand las oafkorlade i silfverpjäser, och tack vare välvilliga mecenaters 
äfvensom Föreningens egen frikostighet komma äfven ett stort antal vackra hederspris att uldelas. 

Hemkomsten beräknas ske senast kl. 9 e. m . 

Försumma ej en dBg i "Arens och i gliidjens tecken , 

Sl,ik ej (amin, kom med viinner, barn och blomma! 

5 



6 STOCKHOLMS AMATÖR FÖRt "NINOS MEOLEMSBLA D 

fJVytf seriep z'is i skjutning. 
Som ersällning fö r del und er föregående år 

ulgAngna Mild-Ahrenbergska priset har i år genom 
insamling bland fö reningens sk)' ua r åstadkommits 
CII nyn pris .Skyllarnes pris •. 

Täningarn B om della komma att försiggå Ire 
ginger på Aret. näml igen sondagarna den 29 
maj, l4 september och 19 oktober. Hvar oc h 
en a' dessa löninga r kom ma art omfatta en va nlig 
och en hastig serie mOl S-ringad skolla fl a. Den 
s kyll , som i Ivå af dessa tätlingar uppnår högsta 
sa mman lagda poäng. bli r eröfra re a f priset ifråga 
för otll id, 

Årsmötet. 
l ,hU ... " " ~ II""I"" . VII r'·"''' ........ , , 1I 1J ~ r n ) ' " rollo r " " d ... 

'1: ,'" ~ ,,,r' .kJll r"rl ~ . 

1··''»"~!1(nlf~''. Arjf1llUI<J aVhölh, Ii ö"lo,>rlll,.lm,.J,clillnren 
,l~n HI milor. Ulf under U,-IIA' an"lutnlng rritn f<.lr /:nIl1l(". 
mMlf'mmn .. n.. "<>111 OItoo.l lnlreue "eltogo .'xiil 1 rör· 
hllllo.lllnll".r"" "U"1 ICke 11l1n~1 ! ,Jel dilrpA f öljande n,,,,I1' 
"I,'toltol 

)leJII'0I11I.rn" bill .. tlt~ vlllk"mna a,' ". or.ltilr,!!.".·". 
,',' .. '",nal1 >I. :;'·I'I1""on. ,h\ onlrnr."d~n fi'irklllral ,oIg n,· 
r. Ulrhln" .. d nnr ... ra "hI mille!. 

Ndal1 hUrett"r filr.<.I"'JrIt.t ,,\)·relilto-. kOl11mIU~- ,O('h 
~,"·I.do'''''''l'rllt'el_n,. lIe"lljade" .. t)'rel@E-n ::I1l"'· ..... lrl:,.·\ 
flir i .. ItU, 

.. , 1'1)·r .. '"el1' tt1r .• h.~ \lUdtol ... I,·,. t;;r .... nlngel1~ rurlj; ... '~I
m"daU I "Ih""r jRmle diplom ,H hrr ~\ . .l1!hl 0<'1. Tt,. 
.llolh.mler. "nomOII'l UVJ.kIr"g 'l .. I)'reh,.n .tt a'·!Jvm. 
IHlruvhl" \1 1'111,,101" ... , ........ 1 "kull .... \lt~ me,1 r)· ... ,,111"1' " •• '" 
nt"ruutor "ntIeI' III' UU UlK'" .It ~<>'·enlngen" ~'!..lrn!{ ro,· 
d,'1I "n,llImJliI ~ke rlu.e {lv .. .-.Uga SIO kronor. L Ik .. · 
I«.k~ to ...... UIm. I.... 111\ Ar-.."ken " kulle "Igh·a. nn ... er '\1' 
191~. ,I"rt·", .... Ila k"",,.. IIg •• nnll mr .", k_I(lI'" ",. 
hllll">lt ~OO .kl·u,l(1r. 

1.·'I ,·enln"e" . 1,11'IIIII(Kr '>(-11 il"nluiI"ar .,kllll ... "",I,'r (". 
I~'U htl.llt1~ 1 IIk,hcl ",ul rllr"Kllen,le ;,,.. 

D:' IIH \'I~'\I "I" nihlv!l,,"I~t itU fiJn'IIlK"- en <lel n",, · 
I"In!'nr I hUtllltll1l~I~~"IIt1 ni.' .. lUR "fln d " I"K<P " I~ "1'1" 
' I1'UK" Il~ "IYI'II1Mtoll 1111 1·,·c u lu.,l1t 1 ~"",ril!1 ",~,I ""dH' 
\)1\1·l\n .. .. ,Io"n t u .. 1·\·,..I( ... lIIllrl d(~~<l 1111<.11'1"",,111' ... IlkIl "k"ll .. 
11·II,h. l krntt .u\ Mnart ... 1)·1'I'I>, .. n ""~I ,, t9.t tI~$aml"'". 

\'kf! or(\f. """ Uh,t .. "" "n ~krh'''''''' tran o.rdWrllnu"". 
, ; ,·"r.llte" O. t:"lIlon,. dUrl de",,\! 1,0\ gruoul .1' erh&.ll .... ' 
.,·ok",1 ur krl ... tjll!lJIt .. " Heh 1I\·.II)·tlnlng fr"-" Sloc.kholm 
.",t ... 1.- I"kll thu'k .. kom", .. I MI.nke ,'hl "al till ur,l· 
tllra"l .. 111t,"' !örenh'J("n, ~.nll fr"",r;;r"" _Hl UH'k rilr 
,1"11 1l,1 101111 tillhört rÖl'tonlngen med .. "alande av"" 
bl ... ta '·illlI" .. knlngar .IISr tot! forlllatt .-ott <>Oh f ... mpn,,",· 
r Ikt arf.,tol.· I .11' r""I .. rhin<.llttr.a h.l.!-ernu IJiin~l. 

SrtIIIII v. or.Jr. hr ..... !! .. r ottr)'ckl förtonlnKt''' .. 1:o\k ... lII. 
h", 1111 .t"" ;l" .... e"iI .. oI\Ullran,l"n rllr to:.n. 1' .... 13 Inom 
fllr.nlnnn ~h Nlr 11.1 In tr~e han .. tadlle vhoat de,,· 
.... nlrna. I> ... IÖ, mölt'! Ull· I ..... 1I"er",en EnbloUl rtire"h,. 
..-en~ fnrlj.lluotdlplom. 

lIGt~~ II-"J~ I'Alun,l .. nu .Il ulto" . ')' ur.,uunul<l ... "",h 
"Il"on • ,III hll1ll1 Wek." 1 d .. lI. tall rn.rekom Icke. UL;ln 
1o ... lul" ,I~ nilrv.,·II'lde rjjr .. n!n .. ~med'emruar.D& .. "hUm,,"1 
""'t· fllr .. "I""""o '111nlfl""'rlh·", I\. v. o rdf, ~)"lI41omanl1"" 
1'C' .... 1I )oI. .... n .... "1I .. II ru1!görl\ iI .. t IIuj,i;& I'ch .n"'·:o.r"f)·11tl1l 
1I1>J1·I1"IIK,·t ." ""r.. .}rdfGra"de , .. u,}} ~. ,\, I·'. 

111111'1l. U ... ·lo ... "al t ill III'rIKa tÖrlro"nll(>pO'I"r Ino", 
t11rrlll!'",'H udl ut..<l'Ign" tli! ". vrllf. ',e r.r HJ. W .. ru"r. 
1111 ~~k " "h"" "'" h"rr J·l. 1I <l1l"""". 1111 >,kJIJteh .. r h(>fr ~. 
~",·n.~"l1. 1111 ". Il " , \lp"r I·'. 1··tlH'!'"II, 1111 1'-',.,,>II,,,·h(>.1 hl'rr 
'rh .• 'Iollla",t,r. till l'. d :O hOlrl' Il. J.und1>l!rlr. till klu"!). 
",11.,"1'1' ",.,... I I. II l1dc"''''''H I. till ". , 1:u h(>rf ,\,11'1"" 
1,.,1,1 ~,,"'I 1111 lutcn, I(',,\ 11<'1'1' II . l"nr .•. <I"·I'I;". 

1"/lrtou!11/1:(>'''' rc"rl'p"nt","er ":tuckhohn,, .. k)·ll.:-f.lr. 
'n ... " """'" I,,'rrllr 1-', ~"t'. .... ,,,,,,. J::. 1I ..... ~I .. r •• \. lUhl. IIj. 
W .. r,,~r ... ·,1 T. I.j';"lo:lIIlll1 ", .. ,I "~I'III. n"n,," I':. lI .. nt ..... 
.. kinId ' ... ·11 .1. 1.al{trKrE-n. 

' l'iII r, l.r ..... ll1.lIl(>r I 1,lr,.Il~r(ir"nlng--,rll"" H,k~t;;r. 

h"",1 "~"",,~.'" I" rnlr T:,. llolhander ...,:1 G. Lun,lIoerg. 
I·:re,·, "II nt~1 "1'IH'!,ull Gn'rglek mo.n 1111 Uld"''':''K a .. 

IIntl .. ~ "h rön·" ... · •• 11' ]"". ~ll ul;n.i.rke-l.toteekE-n. I·ilk .. 
~·"ntl?a ",)lI0IC"~ ",,,ler ""d"rl>llrllp ;')'lInlnpr. 

tU. kOl" nlU , ... 11 ,Ir)·ek. 01 ... 1 ,,"nare kan-.k" IUI .. fn111 
.. ,,,),,'k~ "',m till r I tl" .. n lII .. n 'h, ... k r .. 111ft "' .... hll,,_ 

~)'" 1111 "ol"ll,·.'ltl" rllrh.,hu.deu. 
)';)I·'·"II'8"'''~ nY''IllJ" nrolrö .... "Il .. 'nu! .. 1111<1<,1' IIn .. nrn. 

10'1'" .11 me"drll. eu ghldj"n.d" "Illhlrngcl",,", I';u ",' 
r'h· .. "I".II'<'n~ ,,,.'.III'''I1I''lr .• ltn'ktGr .. " "-:",U .sal" .. _~,." .... "u 
"fln rHru, h"fl I ,h.g .... " "11 ~turl I nl re.<~" rik r;II'I'IIII'/I:"", 
kIOJo' d (·IKh'lt "NU{\I',u>tI" " . Kli hR" 1111 l'tJ~ I .kyU~ 
hl"'II i"l •• ' . ~'. ,",,",' "IItI~ Mk!1u..k:t cn n~loclIIC,1 nI' \\·Ik. 
I",,,L~ t,,1>rJknt. ",O .. k .. 1 ;o.;",·.I~IJiil'''''''. tv" "flk,,' I , "I~ ~I)" 
""I~\'II ~kl1lh' ,,"'dd('lu !!I:"tII""n~III"I· . \)I·urUJ'IIII,tt." "l. 
'r~('kl" WI·"IIIt1Kr".. ~I01'" 'Ke.k~;l,,,IH'l Ull g-I,--,,..·u 
,"lik"" d""k , •• ' .... " 1",<11' n.I'Hllflln ,,( glj.\' _ Hi,· dl'n ,·U"oI". 
rull" KA,'u" ~"n1 1 ,uttal""e ell tij"hul>llnl"g Ull .11". 
~UlIt1 H~OU,' "'Wkru. Wredl:\m" Hkll ll .· ""Ula tIll efterföljd 
hltu"l fllr"nlu!r~"" IIvrJl"a d"" ... IONT ""II d)""~"d.'t )'1\"1'. 
1I.llre Il\,lIIrru I nlre~""1 för för"nlngen." .. k j,,'G\·nl nga r 
1111 iI-.onmlll Iör .. h .... m OI'h hUoo". 

"'oekall -l t .. lIl111d l' 1I111.I> r Dlt ""h ><Il .. klItIe" "'.11 i l 
"rl"r II""" .. " lIu!rton1"'1 ,.c-~l Ir,,"Ugl ~n"'k\'ii", luul1I 
~. ". ~'. 

Stadgar 
FOr HUlI n It om I F lS reninge n s I go b efi n tliga va n d ring s _ 

och lSfrlg" p ri s • 

Fö l' "kytte. 
n a " . .. r .. ~ .. "rt .. . 

I'tlf\lr tlJl d~u .. 11,,1' de Ino.m :,;. '\. F. an~llIg3t>\'riltll· 

11,,,1 ... ~k)'ll .. r. 1111hörande höpla " k julklll-Sllen ... nm Ull. 
,I~r klll .. m lerArel Innm f'Vrenlngen IIkJlIll t de ! ~ bn.t" 
1'I'nto.kullfnr,l" "(lrle"" j' n ~Oil "'., d:ire" lO l' ... nllgD. we' 
dMI"n~"~~I'I\'r uN, 10 1I1l11"'l'lIlng,,~erler "nllgt 1111' A,r(lt 
J.{1U.I~ndc j)r;'l(t'"m fIIr ~kJ utn lng um .i!UtlCnd prh.: d(O('k 
(il.l· h"(PII ~""II' '·II.klln ••. fO(It u iW' "u"",· r,,,,!). III tlvlln~ 

,'11.'" -; 'l'llrrlll' 1'1'1",\ kli" hlOIt ul(l el n~ .. .. gAlIg- till 
t'n " .. ', ~"«1",,, >'k rll. 

I'" ,,, .. , . ,, rh.r ' . 

~2",,,,a ~ta ,l "nr ",,'" fj)r Ua", .. r "a" vr!<!l; dock ",ed " "" 
-klllnMtl alt Io(1I1I,raq,rl""'t entllUlt kan erövra. av med· 
I .. ",. rnr "lIkel1 },'ör .. nl"lCt'lI ej kall ålnJuta .. tal!lal"lal\": 
''''h ,,,A~t .. mll1MI G lir hav. förflutit ener rör .. iir,·and" 

a" "."1<'1'''.' Ilrl-. 

, .. "drl" II ~"k il ld.,., . 

lho" ." U" I lilvl,nlfUkjutnlnllarna UDlI ... , ltil':amle k.· 
len,l"rArel dellag.noJ" ~k)·U.r ... ,m. I dt'. 11'10 .v "ollom 
"kjUInII bJ.u. till tlllIn1np"erlern. i. "anlera ~OO. 3011 
, ... 1. ~ OO ~". ",ot ""l a,' n .. p. I/~. 1{2; \>Ch l j= n.url'r 
"pplI'r . l ör~l •• ntllll'l Ir!llfar .... rhi\U.r .. lit "a.mn In-
"rilVertlt II . " .tllrr~ .111'E-.... k llld ... arJämle .. mma .. k )'11 
"r""lItor .. II mllll.I)·r .'' _ k llldel1. 

Ih .. , kl r ,\11,. " "1'_""'" "r,,, . 
I'rbl,,' ut.h·h .... "lIx"I,'I" r;;r IdroU o<:h I<kytte. l'lK'" 

Il/U rtir 1,1 1'1111. 
1·'11,· ""IIIlIj:"'uh' I I';"".n ."" l,rl"",1 t""'r/lll IlIl \l;' rlir· 

'tllu!JellA t""". hM,·" lOMa t m lB!lt .r, vrcc1Mlons"l'rler l\. 

~IJII 1<1. ""'1 .. koll,,""'. "IIJfrl ~kJul~t1l1lnlnlf. oeh mltlMl r. 
l ' r~d"I"""~{'I'lf'r " 100 m, milt "kolta"la I .r"gl"'l11eutcr",I" 
~Ulllllll1"''' '. "urjo ",' .. IKI"ill1lt1da ~ .. "rlel· v n' ",ln~l 3~ 

11,,11,,11', AfI II,! v!durc r. Illtn<1lp"lng"~ .. rle,· mOl !tpll·rl/l:ur 
'm' """'" 1 ,,·urrll.,'. ~kulle ,..kJuln lng .... 600 "' . .,j k l"I1<'. 
'''''II',lou. ~. IIk((~ """''''1 ~"I'I",' " 100 '''. 1111 10. 
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I'rlfl(>f 11111/111,,1' ,len. ",-,m I ii a,· rt,· I riJrt"lnJfto' .. \11'11-

II:r"," ul1y"tll tlIlI ~kJ"tnl"Wlrna IIpl."lr ·'11 .... 111 n,,,,, .. I· 
Irltrll'l")(· .. nttn, 

" . ' . "',,, J .. "II ......... ~ "n l.t . 

TjI"lan n", lI"U2 I.rls 11.11:1'1' n,,,, •• " ICI<II/( ArIoK"" III'" 

,1.1111 t hl<~lll(:l IIrM'"I ............ rl"r IIInl :8-rh'KII'1 1.,'111 1'1< 
~o., m ... I ....... av,ltA"d. o..n. vUk~n -"eg,ral S dn .... r I 
MIj.1 "U .. r ~ It':ln~er .,.'· ..... 11 nrll"ln."f ... tj.t" ... "lir Il,...r" 
.,' 1'1':0,,1. 

... Jl r' .. r::r .. .. ~k" I' r l .... t . 

1'1'1."1 Ullfaller för Arel . Ien, ""'" "PIlnAll hlllf~la ] .... 
Iing~l rr ra.1I vid /lammanl11ll'j(nln .. 1<,' vid rll".kjnlnlnlfl'n 
i\ "-lIr.nlngen" ,'lrulfilr". ,'Id hU"u,l"kjlllnl"II""" ,, " ,I~r 

Io.reUl ~tat"prl_kJul"l"g f~r Ftlrtnh',,"n "amt ,'111 Ilen 1 
~"lI1l1"nll "'eli "itm",l" " , at.prt .. ,kJutt1lnk~t1 "n"rdnlllt~ 
I'xtnttiil'HI1)(I''' Il 40Q "I. "pp"ldt!n IWUltlC. Ilr,", I'llk .. ,,· 
\11\(1 .. 1' 3 Ar oa"-'len "r,t"ln.rr><rIUN .. n I'''''nlt I'rl .. ",. hill' 
I I ('~~ ~11I1I'1 1g-" ilg---4re. 

~k" · II .. r ,,.·~ " . I ~ . 

'l'ii,·I.1U "111 delta tu·l .. _keT ~1I.")""n,1 "'"" I··th·~,,! n · 

" .. "" J .. tung"lkjlllnlngnr u""er !I«' j. ~"""'l<Ih"l' (,,'I, "k. 
lI.her ",A""d,.,r och '· ... rk.91!l Il .. " , ,,Nl el~t " n ""nIII\" nrh 
"" ha_U", ""rl!CiB!onue~le mOl " k olt ... la i4 300 '". "'" 
~Iil.n d . YarJE- ~k)·1t .. t~ullat trAn t,·, av .... /1:<1 .. 1111"' 
IIngda/l:llr under ,·.rt och I'll av irtoll 1Dt: ""h 19t5 
"ammanrliknaJ!, ClCh d en. ",om dlLr~111 nlr hl5j(I'11l .. "",. 
menla.,la poftngll.Uran. 1>111' 1·lnna r E- a,' I.rl~" t . 

,"' ru I •• • ·ull." " .. . ' .. .... 1'1'1 • . 
B<"rlttlg ad" Ull I"'vll"g om 11"""1"'1 Iro S:IIj .. kl • . nen~ 

.. lIyltar Inom S. A. },'. Tih·l!n.-ell Ilr e" han4lea.p· t Ih"
II" .. p4 ilA _IL atl .!!k)·U "m1ller 1 "Olln.-. 11IIa..- tur 
..... j" l1tolt Ito"na"~:1r "t"','.r ryllol" 30 nlknu IIItill d"" 
I jan. U19 • 

I'rlllel Ul1rallE-r den ... krtt. ~ .. n1 und .... ItU to, h 1111 
11;\ I", .. ,. tl .. t)'m IA"HIIl(llr"" "~II Fllr."I" ... ,,_ ..... '" 
l~tOC"kholl1'~ ~k)ttt~""'"n<l.lt ... TflI.I.rb .""'1 3nher"k,,"t 
f,·tonlu"llt i.lderetll1ägg ullpnlr h1)ptl' "."'manl .... II" ", .. 
lL"g,,"mmo.n. " Id lIk" l,nli"lI' Il'Ar ,t('" fil." "0'" h.r ,lo· 
l)il~11l fllrhllml,.Ui,·lInl:l'l' .. r h'rna. 

Ul r .. kllir ,,~. " " ""'00" " In i .. . 
1 l'f' feral ... t a , ' Ar.emtltlll har m"" hl ~IIlI. IU I (IlrfnlllJr"II~ 

>la,1<1llng n,' "a"kra Ilrl~"r ytlerll/l:ar .. IJ.klllof oIllrll(""ol1l. 
Ull ,lIr ... klörc" ~;. Saint",""" till )lrl~ I ~ k )'lIn InI"" mr· 
e ll lllgtn .kllnkl I'n \\' lkllIlHI" \'elurlt'c,1 " V IIIlIrket N<ir,l· 
" tJill'n"n ~atnt '1.11 ~'~'rel~en .... hA!1I 1 ItI'f"It""h~1 IIlt r" .,
"lilII" Ui~'lIl1goll1>e@1iitn",elder h.[irrllr. 

."l1.'·rel~e" l,ar nn~"l1 ,.rt~eh ,';11',11:' luotll""'(I ~I 'l'~ 

" . r,l rln!Ol.r; <>el> hlh'a ~)"Blllt'lI" "I ... rt1R r~ljlt ml p 

I' rl~('I. ". ,m "ltIela~ "n,t"r lir UI8. tOlJn" .. , ,1"t1 "k)·\t 
""'111 S •• '. },' .. IIlIh;\ r llnd(' klU~ II nllfr III . ,'om I f'm 
p,' ne,ln,,~tll"n"e ~"x tlh·lInlt.r "rhl" .. r hil_ln l,tR!)<~lrrr~. 

nRml1!1""n: 
~'illu.kjulnlnge" "Id I< . \ I·'. 1· .... nU"r" 
""""'kholm,, .k)·III:'(" .. '\\un l. ",n 1_I,rWilIUOkJulnl"l{ ~, .. r-

utJi{nI) ; 

lI;k" .. k)·HeUivllnl{I'n~ IUI\"" '''kJulntnlf. 
l Il.k&ldcyttetii ,'11 nJi:~n.. t:l1~kJ" I ni nk. 
Ihll"III_kjut"ln5"n ,'1<\ :o'IOI"lIh .. I",,, ""'\lt~fllr1'lIn,l" ~I,.,.· 

pr~~t1II'IIrtJil": 

lt ,u·uct.kjulnlngE-n \'1<1 S. ". ~'.~ .l\lal"l'rl_t.ll"lh'lIl" . 
l\elta~rn" erhllla pllllll.ltr ... "'h't"la nll t>:o.t •• "''''' 

" r hllll'r n:r I. nii~1 1'''lI t e n;r ! o .... ". 1' 11lI~o~f(r.,r,,·, 

Mr <If .ttJt)·uar. '011' "j .Ie!tall"a I ml""t f",,, ", .• "· ... n 
~.x w,·l!npr. bortfalla. IP I.t .•• df.lr" 'dttu r", I~ .1 

1I1\'U"I{IIr"" .... It"IOIn,l.. t:lr .. nl"~"""l1r 'IIn", r, 

För idrott. 
.. ", .1 . p , ~ 1,lr"lI ~l". r .. ". 

ll~u flin "1"J;"-,*,,, .. t\leon ..... ", 1'1,1 1··11 ... ·"11<1(,.". "n 1I'~1I!r 
.. ", "rel ~I.-,rkommandt'l OI·(II11l1.rl. 10"\,,,,1111,'11,,)(,, ull
mli n h /rOll etter , .,,,,, IlolI"gller"knln .. 111'11"0\1' 1,lIk~'" 
" llmmll"la.gda pOil."g1nt.all't. erhf. ller !tIll nntnll jUIl1I~ ('r. 
i!.vrJ ngsAr\nlet Ingraveral :l en ,'Id hornet rlhla.i! !tkl.l lll . 
l'rl"et förblir 1I11! ~ I F'örN'lntr.n. Ihf". .lu"lnr"r III' .. 

"Ie.lnlna rrlin lavlan "In tI~tt .. ".nllrln,,'"rl_. ioI".-rar .. n 
.'rhAIIl:'r !ltm"nl F"!lrf'n!n .. ~n. _1l1·" .. m",I.Ij. 

.. ... I,rlk ;; r f '. 11 .. 1,,", rlt~ ,a ndrl" . ""rl_. 
1,lrOU"l{r"".r: liinJt:<l i'''I')\' p)\jlllk.,lnlnllf bll"la h.",1. 

'i1",:tllö)\nl"" Ull m .. ,U_k"ok_lnlnK hin,\ h .... I, 11)1" 
"lUll:" 1.:'&0 m. 1'1'1_ .. 1 Ullr.Ufor fl\r 'nt .I~n. ~T1I .. "II.t 
1:.k'f~ .. bu"""I'" l:.l.-Jlnl{~h",".iilnn ... l_"r ,filr r.nlk .. mp "1'1" 
It..;ro .... ""nanlagl hll,,~la to-Ol:ln". IlI'n. fII"l'" , KA"II"'" 
0111'''1'11 nnlnlng"fQIJ,I .. 1t ~r"'\"I·.t 111'1_,'1 hUr " ...... ,.in
,II"" .. Eh: .. r ... 

För sky tte och idrott gem ensamt, 
\ .... . tr ln" .. , •• I ... · ' " 11"" 1'1,, SJtl l ... r l(" ,.. 1"" .... . 

nen 1"",Hem, .. om "",' .. r Ii.et I'rlf' r 1'1"" pnJInJC"l,,,rolk
nl'lg 1>OI.t repr~enterat ~~örenlll .. en ,'Id IU .. lll1l\"lIr uLOm 
,1 .. n ll(\",m... ,'BIr" ""If IdrOlt.!o_ eller .kytlet!lvllnR"ar. till 
" lI ka ~'t1re " lnge".!( .rel>r"~fnt .. nIH tllI"lt K~"01n ~t)'reIM"n 

""mlll<1l1 . "rhill .. r "IU n"",,, 1""I'''''OIr"t fl IH·I .. ~I • • 'U 
~Lt1I"r" .. Il'·errnl' . ,~nm .. l jint1ll(! tIIrloll .· 1··llrenln",('U' eK"'1-
dotn ; ,lILrJiin,te ""hltlle,' ,·tn"",·,'" t'II ",Inlul)'r '1\' Ilrltt ... t 
till en "ilrde ..... ~O kr. 

1'"ll"gherii knlng: t.rl .. . fil"l'llr"lIl l"klOl Inl'lIl n . gilller 
I'ollnj{. I altnliln ...... ,,><.1<. IIh'la " ~ 1,011"". I Mk .. ndln,,· 

.-!"k 11ll'I~n 3 Iwlln/lr <><:10 1 Inl .. rnlltlontoll Iilvllln I 1.~Il.!1"'. 

.. ~ U 1I • • "l ril ,,, .. ",,,,lIrl ,,,,,, ,.rl,, . 

\'11IIIor t6r Ui, ,·lIn.llri!.lI' l ) all leke ha.va ",,11('1' tret 
.kyue_ ell ... r Id r otLilII(I· I.n !'l'tIrHenttorll 1 .'mlln _kylll'

",Iler lih"ot!'lF"rp .... llon; n .tt ""der 'rn hn'" .vIIlJ\"t 
"ederOllrUu )\1'0" för Hlk 8rl)rbundt'.b hlroH~mArJt .. : 
lI&JIlI SI atl ~., .• " ... ltaICtt I },'i1re"lnllf"n~ "ut.oprl ..... kjul· 
IIlng fi'Sr lirl't. J'rllo"l tillfaller de'l. _111 vid en av !--Qr • 
eningen .nordn.d ('n .. kIM fillUlkj"tlllnllf uppn'tt höKill. 
rf-oult.ot.t. I~n. "''''' 1 It"i"ICfr <JA.n'f'.1t ur,Inlnllf0ftllJ.lton 
(""'"1"11.1 prloel. hllr ,Ir." .. IIl,,,UIl" .,,11.1"'. 

.. . lf' I< r .. ~ .. ,'rl .. . 
Tiivlln .. I.m .ll'1La lirl" ktor mto, I ~l!tt, 1) hll'·I,d.tkjul. 

ni ng Ji. 300 '". I enlLghel med b ... lllnlll' el .... rna l ~\.ten" 

~krtll'f1rol(ran' rör 1915. ~) a llnnlng GOO 111. trllt ~111111111: 

,,&; II\ : 1 o"'l .. n lfT!ng~llll)nlng l 8 km. fl/lf"II·IIJfel1. r o· 
Ung- ber~k".... e"lIgl dlllr.\<.kllda r".'er. Den. MO", lt 
~ftt1l(l:'r OfW",,,tt Or.ln lnlJN'/llj rl on III'IInAr ~"mll1!1nlngl 

","oK .. tn IIOHl1g~jrr,'nn. 1·1"" .. r I'rl"nt. 

(:""", ••. I . "" .t",·rl(~ .""" ' lrI" j(~ I, r l .. . 
1·' 111' deHlIgalHte I UI\'I "II om pmul tor.(!'·n .. nl1 unll~r 

Arel H\'lilgg-n pro,' rö" ~Iate", Mk)·U ... mll rkC I rtl'p. "kju" 
kl"l~ 0(>11 l<1rolt.!tln',rke .. amt aU lIeltlllra l mltlRI " '1 (illt· 
...kjul n lng. Pr!.!el IIIUalltof d e n ..... Ul I mre"IUlffU" lerl.
UI<'1I11g J al1'I\..'I:" Id.NU. omt.ttand,,: 1111',, 1" /11"11 1'. I~O, IQq 
'1(-1, I.~OO m.; ''''1'1'' hGJtI .. 1II.".d. oeh Ir"t" ... aaml "!t~ I . 

.. pj"t·. dlollku". och kula. u~1II1r I>1l .. t" re_ull.te l tofl"r 
I'rlll"en !.llltigl(s JX)lI ng pi. 111 11. ~om 1 ,,'.,ln rl1ll rllr )\1'1. 
K l nRrmare ang"·8. 

I)fo,n • .!10m Uto g&.nlfer. 0.""1'11 nr,lnl"IIf.r'''j,I .. ", "1'1),'1'111' 
fOrl_el. blir itl!:ar ... ,' 1I .. , ... mn, •. 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

R; iks Tel. 21 45 Orefturegafan 28 Allm . Tel. 29" 

Verkstli ller a lla s lags pl Aulageriarbeten. Takllck

nlnga r med koppar ocb :t lnk, galv anise rad och .vart 

J Hrnpl! t . Takstryknin gar och re paratione r. Billig

:n l e pris I f6renln r med norrra nn t a rbete. 
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I I 

Stockholms Sjöförsäkrings 
Aktiebolag 
Grundadt 1867 

Hulvudkontor: Skeppsbron H 
an tager ngenter 

~ H EDERS PRIS: ~~ 

BRO SER. MARMOR 
OLJEM LNINGAR 

ETSNING och 
REPRODUKTION 

:tv de far niim st::. konst när~r. 

Claes Hultbergs A/B 
, II I , , , , , Konsthandel 

JJi rger Jarlsgatan. 8 

RMRTÖRER! 
köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 
ENGELSKA MAGASINET 

DROTTNINGGATAN 31 

Rik!l,ldnn 
4400 

nllm. Teld. 
20 & 120. 

~ ..... -::: •. ~;r 

ELKAN & SCHILDKNECHT 
(EMIL CARELlUS) 

K U GL. HOF. l\\uSIKHANDEL 
Orottningg:ttan 28 
5"TOCKHOL ,\' 

Allm. Tel. 70 48 och 99 
I~ i ks .... 4067 

RI/musik! 

Föl' Militä"ölninga" 
pO$sonde artiklar "d"om 

h., 

SkldoT, Sniiskor, Velocipeder, Smor
laderkängor, Raggsockor, Sweather, 
nrskinnsplllsar Ryggsllckar, Thermos
flaskor, Aluminiumaskar och BAgare, 
Matbestick, Slidknivar, Visselpipor, 

Ficklampor m. m. 

CARL AXEL PETTERSSON 
52 KUNGSGATA.N 52 · 15 aÖrOATAN I S 

Finare Herrekipering ............ , .................................. . 
Förstklassigt skrädderi 
•• • •• •• • • •• • ••••• •••• 0.0 •••• • • • • • •• : . 0 . 0 • • • • • • •• 

Per Langborg H •.• ".,d" ... ""m",", 
5 Bif'(tr Jarlsgalan JJrotlJmagasinel S t O C k h O I m 

STORSTA SORTERING I HERRKLÄDER 
För sä ll s kap h vardags bruk och spor t 

ARTIKLAR för SKARPSKJUTNING ........................ ........................................................ 
p , tro ... .,. m.d torped_ och S _kulor m. m. 

Lawn-Tennis. Fotboll. Boxning, Allmän 
Idrott, Fiskredskap, Kanoter, Tält m. m. 
STORSTA LAGER ! LÄGSTA PRISER ! 

MAURITZ WIDFORSS' HANDELS A.-8. 
KUNGL, HOVLEVERANTOR 

88 DROTTNIN GGATAN - 31 KLARABERG SG ATAN _ 11 GÖTGATAN _ S T O C K H O L M 

TRYCKERIAKTlf.ROLAGFT SV!'A, STO("KIHIII\ HlIlI 

Stockholms N:o 3. 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte 

14:e ärg. 1919. 

Utkommer med 6 nummer 

om 'ret och uld.l .. grali, till 

fOr,nlngllnl mlldlemm.r. 

Redaktör: I Red.ktlonena ocll Expedltio. 

nenl .dr.: Flemmlng
g.l.n 49 ' . Stockl101m. 

GUNNAR LUNDBERG. 
.l ~IUI.I. KII.,II!. 70 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS HÖGE BESKYDDARE: 

H. K. H. KRONPR INSEN. 
IItdMkdamilt:r: Otllt:ml/llQjDrm I'. O. BaJd och CAqrtdlJklDtvI 

Hruvld Sohlm4ll. 
U,I41UbJt AOITtSpttndtnllfdt Imamol : OjursUl4j lnant Fritz Hanull, 

1(4pmhtJ1II1I. 

STYR ELSE : Ordförande. Sysslom.n Si'tIC S'tt!~II : .... ordf., hofrltls
nOI.ricD HJ. Wo"t:r; sekrelcrare EriJt Hdlsltt! : kas.saMrv.ll.lrc, 
Konlorschef O. F. R/chlD; intendent, Herr HtuvJd Ff)ru~: 
.kjutchcf, ordföranden, se ofv.o; idrotlschef, t..gerchefen T. 
Molhandt:r: klubbmisl.lre, General.gcnlen H. H ilddllTJnd: lIyrel· 
seledamol, direktören}. H. }argrr; I tyrel.esuppleanler, Mualk' 
direktlIren Emil HnMu, Direktören A. Mild, J. F. La,~rrnn, 
Redaktllren OualIar LundlJur och MusikdirektlIren Addall Dahl. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från 8tyrelxen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemmar,' 

Aktil:a: 

Ivar Wa lfrid Cederberg. docenr, fil. doktor, 
Lidingö- Brevik. 

Victor Aga ton Enarsson, ingeniör, Uppsa lBg. II. 
Ernst Waldema r Engberg, fabrikör , Hogagatan 12. 
Karl Henrik Kjeller, direktör, Handlverkareg. 12. 
MAns Nils Wilhelm Laxberg, slolionssk ri fvare , 

Torsgatan 19 A. 
Axel Erik Olle Laxberg, slUd. vid Slhlms Högskola, 

Torsgalan 19 A. 

SKj UTKOMMITT~N: Ordr., SrAIIloman Srm SI'~1I$f)ff : v. ordf. 
Med. stud. J. F. ~:' sekretel1lre, Sankta.lISr ·E. RtaUr
sJtiJid; ledamöter, Musikdfrelttör E.U H _tr. La&erchefen 
1(. A , PfiIen.sDII. 

IDROTTSKOMMITT~N : Ordf., L.qorcher 7. , MotMlndt:r; 
'v. ord!., Redaktör OllffnIU Ullldb".,.. sekreter.1'!J Herr Th. 
FrrdbtJ'E: ledamöter, f1.err Nruvld Forssbtl% och V.klnt. 

KLUBBKOMMITT~N: Ordr., Genel1ll"ent H. Hlldtbrand: 
v. ordf., Musikd1rektör Adrlall Dohl. 

Fi! reningcns postadress: HrJI/4ndarrlalan 21 A , SltJdlwlm, Vu , 

Ture Svenonius, stud., järnvägsgawn 12, Sund. 
byberg. , 

Eri c Åkerblom, ve terinär, Surbrunnsgulfll1 26. 

Styrelsen har besluta I all lill f~ ljande örver· 
läm na fö reningens silfverjelOn i eln ts : . 

Grossh. E. Asp, Dir. E. Lennmalm och Dir. 
E. Salmson för det stora inlresse, de visal för
eningen genom all till der:samma skänka . stAt liga 
priser såvä l i år som vtd r6regAende IllI fällen. 
Mdtte vi Id mdnga sddan donatorer! 

Till vice skjut chef efter Folke Fagrell ha r va lts 
Kandidat j . F. ' Lagergren och liII medlem i skj ul
kommillen Herr K. A. Pellersson. 

.!'}uve~ /Juld, 3{ c71nderson fJ(ps i!fver, 
8iifver. .!'}alio6sforg 1 

Opera(5usef. fJ(ungl. OCofjuvelerare • flJegäT prisKurant/ 
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Till ständiga ledamöler i rDreningen harva in
valts: Bankkassör E. Reulerskiöld och Herr 
K. A. Pelfersson. (S.yrelsen hoppas på mång~ 
Hera sAdana anmälningar. För dem som vant 
medlemmar i ' fö reningen uti minst 5 Ar kastor 
nöjet endas! 50 kronor.) 

Vårutjärden. 
Föreningen af'höll sin sedvanligt Irefliga våru.~

mrd i år den 18 Maj lill Nyvarp på Vlirmdo, 
med MOlOrfsrlyget Gasaccumulator III. AITården 
var Imnonserad till kl. 8.30 r. m. men för att 
alla deltagare sku lle få .sorv~ rårdi~1 .~ch ingen 
komma för sent skedde ej affarden forran kl. 9.05 
r. m. Färddell agarna rtlknades då lill eu 6O-lal 

FRÅN HOGKVARTERET. 

utom Serg. Lundgren och hans markörer. Hvar 
lIora de ö/r iga omkring 575 medlemmarna?' 
DCI var verkligen synd Om dem som voro hemma 
nfir vår ordf. gjOrt sitt aUr .. bästa och äfven vädrens 
makter hade stä mt sig så vänligt mot oss. Solen 
sken från en molnfri himmel nör vi ångade ut 
från Nybroviken vändande ryggen åt den tråkiga 
»Mälardrouningen» och alla de andra damerna 
och herrarna som glöml sig kvar hemma. Musiken 
klämde i med en klämmig I lruddeluu» och f'lirden 
gick emot okända öden. Man konverserade och 
hade trenigl örver SOI11 under däck. Reulerskiöld 
gick och sk reF upp t'ärddeltagarna, som adjulanl 
tjiinstgjorde vännen Lagergren som pratade oc h 
log emOl pengar. Damerna voro många och rara 
från de yngsta till fru arna. Aplilen väx te. Man 
började länka på del man hade i ryggsäcken, 
flaskan och vid sin sida. Det var barn och det 
var blomma. (Mest blomma). Vaxholm började 
synas och passerades utan grundslötningar. Efler 
2'/1 timmes härlig sjöresa voro vi Framme vid 
Nyvarp. Vi hade väntat alt Få se . Nyvarps mot
tagn ingskom mitte . nere vid bryggan men däraf 
bleF intet. (Det har blifvit e n vana fOr . Nyvarp
ornat all se oss, det är ej numera någol nyn.) 
Vi ordnade oss fOr uppmarschen efter sedan all a 
grejor burits i land. 

Ordf. kommenderade Gifakt! Framåt marsch I 
Musiken klämde i. Vi saknade trumman. Marschen 

gick uppför den gamla kända backen liII läger 
och malsäcksplatsen. Vensleromhah! Ordf. Ut
delade förhållningsorde r om skräp och dylikt. 
Diirefler fick hvar och en uppsöka sin lilla buske. 
Nu bullades upp allehundo rara saker till »Lunsen •. 
(Den blef bättre än förra åreiS). Där fanns smör, 
OSt å sill Ii brö'd å brännvin (hembryggt), Hennesy 
och punsch. Om en st und fick man höra en 
kraftig röst . Helan går sjung hoppfa JleralJanlej .• 
(Det var bestämdl Sahlin? Isen va r bruten. 

Om några timmar började fiihskjutningen som 
Serg. Lundgren gjofl i ordning Al oss på samma 
Ireniga vis som vanligt. En behaglig monion på 
all den rara msten). Skyltarna räknade CII 3(}fal, 
i patrullen om 5 man. Undeflecknad han ej 
yllra sig om svtlrighelerna 1111 träffa gubb:.trna. 
Det lycks i alla fall hafva vari t läll för pristagarna. 
Mothander I. ex. s köt på 28 skolt 28 träff. Det 
var bra gjofl ,MOlle , . Jag mhle vända vid forsIu 
skju tstotion ty det visade sig 811 jag ej kunde få 
fram högra handen lill aftryckaren af känd an
ledning. Kommen tillbaka till . Högkvafleret . 
hörde jag Göken. Han brydde sig tydligen ej 
om skj utningen den Göken. Erler skju tningen 
började idrOlfStäningllrna. Det bier ba ra Längd
hopp och så förstås den af ordf. kallade .skoj· 
til ningen» (en herre springer och en dam hugger 
ve' det hela går på cirka 20 sek.). Så skred 
man till .Allakattcn . del vill säga del som fanns 
kvar af malen och kl. 6 e. m. blåstes samling. 
Så tågade. vi ned liII båten hurrade för bryggan 
och flirden gick hemåt. 

Nu ville alla vara under däCk ly kvällen kändes 
kylig. .Gubbarna» som räknade ut skyne resul· 
taten kröpo ända ned i ,kabyssen» (där var 
varmt och ron). Nu börj:tde ärven steppandet . 
Det fick gå ror sig emellan bä nkarna. SA värst 
många var del ej som voro pigga på saken. 
Undenecknad var pigg förstAs och äfven några 
and ra . Flickorna voro pigga allesamman men 
när ej H erra r Kavaljerer ville så. - - - --: 

Jag för min del tycker all till nästa år laga VI 
i stället ror Längdhopp, Stepp och Boston på 
landbacken eller hur? Nu började prisutdel· 
ningen . Syssloman Svenson delade ut prisen och 
Bankkassör RCUlerskiöld Jäste prorokoJlet med 
hög och tydlig röst. Musiken blåste fanfarer. 
Det hurrades och applåderades. Tal höllos för 
Ordfåranden och sergeant Lundgren. Dagen var 
deras. Vi glida in i Nybrov iken och liigga till 
vid .Strand,. Dagen var glad. Dagen var lyckad. 
Tack Sven Svenson! Tac k sergeant Lundgren! 
Tack alla Donatorer som skän k1e alla de vack ra 
prisern a I Tack Werner! (Du vet nog hvarför?) 
Tack Allesa mman ! 

R~daktören 

Pristagare i de olika tävlingarna blevo följande: 
Äldre klassen : I) T . MOIhander 28 träff, grossh. 

E. Asps hederspris, 2) T. Björkman 24 tr., dir. 
I. Jacobssons hederspris, 3) J. F. Lagergren 22 tr., 
) Intresserad skyneviins» hederspris, 4) A. Elm. 
qvist 22 Ir., bägare, S) G . Ahrenberg 22 tr., 
bägare. 

• 
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Yngre klassen: l ) K. Lillier IJ Ir., SkYlleväns 
hederspris, 2) E. Lindgren 12 tr. , b1ignre, 3) A. 
Myrberg 10 tr., bägare. 4) N. Hedberg 9 Ir., 
bäga re. 

EXlraskjutning 0101 figur. Äldre klassen: •. l) 
J . F. Lagergren 10/93, SkYlleväns hederspris, 
2) E. Reulerskiöld 10/88, bägare, 3) E. H~ssler 
10/82 bägare. 4) R. Söderlind 10/80, baga re, 
Yngr~ klassen: I) N. Hedberg 9{62, bägare, 2) 
K. Lillier 8/62, bägare. 

Extraskjuming mot triangeltavla : I) K. A. Pet
tersson. 52 p., grossh. E. Asps hederspris, 2) 
A. Gyllenkrok 49 p., bägare, 3) G. A~renberg 
49 p., bägare, 4) Hj. Werner 49 P'I b.agare, S) 
E. Hessler 46 p., bägare. 6) A. Eh~.qvISt 43 p., 
bägare, 7} Sven Svensson 41 p., bagare, 8) G. 
Sahlin 40 p., bägare. . 

Dagens bästa skYll: G. Ahaenberg, dir. E. 
Lennmalms hederspris. • 

Dagens näSI bästa skYll: E. Hessler, Engelska 
magasinets hederspr.is. .. 

Damernas skj ulmng: I) froken Anna J onsson 
41 P" S. A. F:s hederspris, 2) rru Greta Hessler 
40 P'I sam ma pris, 3) fru A~gusta ~OIh llnder 
34 p., sam ma pris, 4) Fru Eja Sahhn 31 ~., 
sa mma pris, 5) fru Ruth Svenson 'l7 p., samma pris. 

Längdhopp : l) B. Zerling 5,09,2) E. Lundgren 
5,07, 3) T. MOlle 4,91, 4) B. Södt:: rlind 4,46, S) 
O. Jonsson 4,42,6) B. Iverus 4,t3, 7) T:. Fred~org. 

SlOfell]öpning herre och dam: l) Mar:ta LJun.g: 
berg-T. MOlle, Idrollschefens hederspriS, 2) SIft 
Svenson-P. Poss, 3) Anna Jonsson- O. Jonsson, 
4) Lisa Eriksson-A. Myrherg, 5) Tora Peuers
son-E. Lundgren, 6) Paula Strandberg-P .. Zer· 
Hng, 7) Maja Svenson-B. Iverus, 8) MI von 
Hauswolff- H . Lundberg. 

Metallfabriksaktiebolacet 

C, C, Sporrong & 0:0 
••••••••• •••••••••••••••••• 

Regeringsgalan 23 : Slockholm 

Medaljer 
af gutd, ,llfver och brons. 

Föreningsmärken 
11Iraitfrade, oxiderade, 16r

gyllda och emaljerade. 

Katalog 'ritt på beglratlt 

gJ Zedde/anden 

(rån 

Skjulkommilten 

,Tryckfelsnisse. var i farten ärven i N:r 2 af 
Medlemsbladet. 

Skyltarnas pris täAas om under år 19 19 
och ej under åren 1917- 1918 som meddelades i 
fö rra numret. 

fRilisslipflefäjlzlzgen 

i Sfocli§olm den 3- 6 juli 1919. 

I. Anmälan. 

om deltagande ~ka1J ske genom vederbörlig sky t
teförening och skall med bifogande af stll~gade 
aFgirter vara inkommen till skylteffirbundens oFver· 
s tyrelse senast den 5 juni. (Se vidare nedan) . 

II. Tid och plats. 

RiksskyuetäAingc:n äger rum torsdagen den J, 
fredagen den 4, lördagen 5 och söndagen den 6 
juli. . ' 

a) fOr tärling i sko lskjutning A banorna VId 
Jiirrva och Kaknäs. . 

b) för lä'fJingar i fältskjutning å platser, som 
senare kOlnma all meddelas hvarje sky tt. 

III. Berättigad till deltagande. 

lir hvarje med lem i I, 2 och 3 klassen, s.om .t ill. 
hör frivillig aF staten understödd sk~~te~oren ll1~, 
oc h som med erläggande af en anmaln rn.&saTglft 
af Fem (5) kronor gen.om si~ skylteföremn~ an· 
mält sig inom föresknfven ud och d~ssrortnnan 
under året skjutil minsl SO prolokollrorda skarpa 
skoII. 

Denna afgifl är arsedd till bestridande af om· 
kostnader. 

Hvarje till deltagande i Rikssk'yII~.läningen på 
föreskrifvet sän anmiild sky tt tIllSlaIl es genom 
skyneföreningens .. ord ~örande: ... 

a) program for Rlksskyuetafhngen; .. . 
b) numrerat lillträdeskorl, s~m ar for 1 

kltlssen gult, rår 2 klossen biOlI, for 3 klassen 
utan guldmärke IjusrölI, för 3 klassen med guld
märke mörkrött och som bestyrker ränighet aft 
deltaga i Riksskyueläflingen . Tilhrädeskonet mås
le alltid af skY rlen medröras,.enä r. der~amma dels 
ska ll uppvisas vid anmälan {l1I.skJutnlng och dels 
berliu igar lilI åtn jutande af de fönn:lner, som kun
na komma all beredas skYlla rna. 
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Å lilllrädeskorlel angifves for ~i~laAk.j ulningar 

lid, då skyuen ovillkorligen sklJJI inssiina sig å. 
skjutplatsen ror skjutningens UI[6r~ndn. ijVen, " l 

meddelande om inkv8nering, lti!: sclJi ... a.h ~~!".'s. 
~ # . .,' )~ .. 

IV. Skjutn i n~a.. . ..nw. 
-----:(~ itb < ~. J'\ \ 

indelas i röljantk 4~delningar: tl,t ' '\): .. 
I. Hufvudskjulntngar. .~I. ,,! 't,t. 
2. Segerskyusliifling. ..i,~,.. . - ~ 3. Extra skj utningar. 
4. Gruppskjutningar. 
5. Fältskjutningar. 
6. Velerantäfling. 

• 
I . HuIvudskjutningar : 

Dessa skjutningar, som skola utföras för samt
liga klasser under fredagen den 4 jul i i ärver
enssliimmelse med bestämmelserna i del frivilliga 
skyueväsendels skj41program ror 1919, äga rum 
Il skju tbanorna vid Kaknäs (ör I och 2 klassen 
samr \!Id Järfva for 3 .klassen på den tid och i 
den ordning, som Il lilhrödeskorrel angifves, sa nll 
omfana: 

F ör 1. kl assen: 

En Iillämpningsserie mOl ha iffigur och en preci
sionsserie, båda serierna på 200 melers afsu\nd. 
2 profskolI mOl prec isionslafla . Ins81s 3 kronor. 

För 2. klassen : 

'En Iillämpningsserie mOl haIffigur och en preci
sionsserie, båda serierna på JOO meters afsulnd. 
2 profskCHI' mOt precisionslaOa. Insal s 4 kronor. 

I '" För J. kl assen: 
a) skyttar, som icke innehafva skyttemärke av 

gli /d·: 
En Iillämpningsserie mot haiffigur och en hastig 

preoisionsserie, båd\! serierna på 300 meters af
slånd_ 2 profskolI mOl precisionslafla. lnsa ls 
S kronor. 

b) sky Har, som innehafva skyttemärke af g/lid: 

En Iillämpningsserie mOl haiffigur och en haslig 
precisionsserie, båda serierna på .300 mel!!rs af
su'md . 2 profskon mot precisionsraOa. Insals 5 
kronor. 

2. Segerskyttstäfl ing . 

De 96 skyltar, som innehafva skyuemärke af 
gu ld och i 3 k lassens hufvudskjuming uppnått de 
högsta poöngantalen iiro berälligade all dehaga i 
denno täfling, som lillgår sålunda: 

a) De 96 skYllarna skjula en haslig precisions
serie och en tilliimpningsserie mOl ha iffig ur enligt 
bestä mmelserna i . årets skjutprogra m, båda serier
na.' på 300 .melers afslånd. 

b) De 48 . skylta r, som i a er:håll il de högs la 
poiingan lalen tiifla ånyo med en hastig precisions-

serie mOl S-ringad precisionsla Oa på JOO me lers 
afslånd. 

c) De 24 skyltar, som i a och b erhAllir de 
sammanlagt högsIa poängamalen. tä Aa ånyo me
dels.! en hastig precisionsserie mot 5-ringad pre • 
cissionslaAa på 300 melers afslånd. 

d) De 10 skYlIar, som i a, b och c erhålIiI de 
sa mmanlagt högsIa poänganralen, lä fia ånyo med 
en precisionsserie mOl S-ringad precisionsraAa på 
300 meters afslånd med markering för hvarje s koll. 

Den SkYll, som i a, b, c och d erhAllil del 
samman lagt hÖgSIII poängantalel, blir 

Riksskyttetlijlingens segerskytt 

och lillerkännes Riksskyttetäjlingens medalj i 
gllld. 

Dc närmast .. ordningen varande 9 skYllarna 
rilldelas Rikss kyuel äfli ngens medalj i silfver. 

J . Ex tra skjutninga r. 

Dessa, hvilka, ulom i täfling H, få förnyas en 
gång, därvid fö r prisrorde lningen bäsla serien räk
nas, äga rum För I. oc h 2. klasserna på fredagen 
och fOr 3. klassen på f redagen och lördagen. 

EXlra s kjulOingarna F och G, som pågå under 
fredagen saml lördagen, ulgöra för hvarje dag en 
särs kild läfhng var och e n med sin egen prisror
delning. De betecknas för fredagen med Fl och 
GI sanu för lördagen med P och Gt. 

Anmillan för deltagande i extra skjutning 
skall, med erläggande af föreskrifven insats, 
ske vid respektive skjutbana, med undantag för 
täfling H, till hvilken anmälan skall ske i 
fö rväg. , 

SkyHarna uppmanas alt icke uppskjuta med 
verkställande af extra skjutning vid risk att 
annars ltingre fra m pet dagen ej fd till/d Ile 
att skjuta. 

Täfling A fö r skyttar tillhöra nde t. kl assen. 

En haStig precisionsserie på 200 meters afslånd 
och s kjuten inom en lid af 3 minuler, liden för 
laddning och skjulsIäIlningens intagande inberäk
nad. 2 profskolI. Mål: precisiollslaHan, 2Q..ringad. 
Insats 2 kronor. Skju lbana: Kak nas. norra vallen. 

T äfling B för sky tta r tillhörande 1. klassen. 

En se rie om 6 skorr i hvalfri reglementerad 
skjuls lä Ilning på 200 meters afsrånd och skjUlen 
inom en lid af 3 minuter, liden fo r laddning och 
skj Ulslällningens inragande inberäknad. Inga prof
skoII. Mål: haiffigur. Insals 2 kronor. SkjUl' 
ba na : Kak näs. norra vallen . 

Täfling C fö r sky tta r tillhörande 2. klassen. 

En haslig precisionsserie på JOC) melers afs tånd 
oc h skjUlen inom en lid af 3 minu ter, liden fö r 
laddning och sk julsl1i lln ingens in tagande inberäk nad. 
2 provskorr. Må l: precisionstaHan, 2Q..ringod. 
Insats 2 kronor. Skj u l~an a: Kak.!1~,§Qdra vallen. 

. , 

. . 
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Täfling O för skyttar t ill hör ande 2. k lassen. 

En serie om 6 skoll i hvalrri reglemenrerad s kjul
sIä Ilning pA .300 melers afslAnd och skjUle n inom 
en tid av 2 minUler, tiden för laddn ing och skjut
st1l.1lningens inragande in beräknad. Inga prorskoll. 
MAI: haiffigur. Insals 2 kronor. Skjulbann: 
Kaknäs, söd ra va llen . 

Täfl ing E för skyttar t ill hörande J. k lassen. 

En haslig precisionsserie om 10 skoll i hvalfri 
reglementerad skjutsIä Il ning på 400 me lers af
slAnd och skjute n inom en lid af 3 minuter. liden 
fo r laddning och sk julstä llningens inragande in be
räknad. 2 profskolI. Mål: precisionsraflan, 2Q.. 
ringad. Insols 2 kronor. Skjulbana: Järfva , 
bana B. 

Täfling F för skyttar tillhörande J. klasse n. 

En serie om 6 skoll i hvalfri reglemenrerad skj Ul
sIäIlning på 280 melers afslånd i lerrängen och 
skjUlen inom en tid af I minul, riden För ladd
ning och skjutställningens inragande inberfiknad. 
Inga profskolI. Mål: Iredjede lsfigur. Insa ls 3 
kronor. Skjulbana: Järfva, kulspruleba nan. 

Tiifli ng G för skyttar ti llhÖr a. nde J. k lassen. 

Skjutning med 6 skoll på 250 me lers afslånd 
mOl fjärdede lsfigur, SOIll visas 6 gånger hvarje 
gång 15 sek unde r. Ilrgllng~ .. rfi1Jning liggande med 
laddat gevär. Insa rs 3 kronor. Skjutbana : 
J ä rFva, kulsprulebanan. 

Täfl ing H fö r skytta r tillhöra nde J. kl asse n. 

En serie om 10 sko lt i hvalfri reglernemerad 
s kju lsIäIlning på 600 meters afsu'tnd, s kjUlen inom 
en lid af 4 minuler, liden för laddn ing och s kjUl· 
sIäIlningens intagande inberäknad. 2 profskall. 
Mål: 2Q..ringad figurrafla . InsB ls 4 k ronor. SkjUl
bana: Järfva, banan A. 

4. Gru ppskjutningar. 

Dessa skj utninga r äga för skyueföreninga rrum 
under lördagen. Sällel för represenranternas ut· 
laga nde äger förening all sjiilf besliim ma. 

SkYlleförening äger all i hvardera of grupp
sku lningarna I och K uppställa högsl 3 grupper. 

Skylt får endast deltaga i en grupp inom hv ar
dera af läflingarna I och K, oc h skall skY ll läHa 
i den forenings gru pp, hva ri frå n han anmä llS liII 
dehagande i huf\udskjutning. 

Epli/pa ItlPottsmilpflet. 
en hedep flip Edep s/iIlf 

och flip flipenlnllen t 

~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~ ..... ~~~ ...... ., 

För dehaga nde i gruppläOingen äger skYlleför
ening all å skju lplalsen lösa löflingskorr fö r grup
pen mOl erläggande af en insats af 5 kronor per 
grupp. SkjUlOingen äger ru m i den ordning, VAri 
skjUlkorren uppsiilIas på därtill afsedda skjuliags. 
laflor. 

Täfling I mot skoltafIa. 

Tä flingen fOrsiggår på JOO melers afslånd med 
grupper. hvardera om fyra mon. SamlJiga sky,. 
tor i gruppen skjula salOlidigr. Mål : precistons. 
laH an 2O-ringad. H va rje skYll skjuler en hastig 
precisionsserie. Inga profskOlI . Skjutbana: J ärrva, 
banan C. 

T iifling K mot fig ur. 

Täfllingen fOrsiggM pli 300 me len afSldnd med 
grupper, hvardera om 4 man. Samtliga sKYlIar 
skju la sa mlidigl. Mål: haiffigur i len"ängen . Varje 
skYll s kjuler 10 skoll i hva lfri reglementerad skjUl
$IiiIln ing. Inga provskolI. SkjUfbana: Järfva, 
banan C. 

5. Fälts kj utn ingnr. 

Dessa Ulgöras af: 
Fältskjutning i trupp fOr skYllefOrbund och 
erukild fältskjutning för 2. och 3. klasserna. 

Enskild fältskjutning 
fOr 3. klassen torsdagen den 3. ju li i närheten 

av rruppfliltskjulningen i 
fOr 2. klassen lördagen den S. juli. 
Anmälan lill enskild fahskj ulning skall ske sa'\l

lidigl med anmä lan liII dehogande i Riksskylle
Tävlingen. 

Till 2. klassens f'åhskju lning erlägges sanHidigl 
med anmälan en insa ts AV 2 kronor och li ll 3. 
kla ssens f'å hskjuming en insa ls av 6 kronor. 

OBS.! De medlemmar i S. A. F., vilka önska 
dehaga i riksskYllelil vlingen, skola , samtidillt 
med vederbörliga af gIfters erläggande, därom 
göra anmälan liII fO reningens v. skjulchef, kand, 
J. F. Lagergren, Sveavägen 104. V Ir .. senast 
den 4. jllni. 

USjögrenslia vandringspriset". 
Den inrressa nra och s pännande gruppläflingen 

om . 0. B. Sjögrens vandringspris. mellan före
ningar tillhörande Stockholms skYllef6rbund 4gde 
rum lorsdagen den 29 maj . _ 

Skjulningen fOrsiggick Il 400 melers afslånd. 
H varje förening hade räll a ll upPsIäIIa Obegrän· 
sadt anlal fyramannagrupper. Den enskilde skYl
ten sk ulle aAossa en serie mOl fem"ringad skol· 
laAa och en serie mOl haIffigur, hvardera serien 
om tio SkOII, hva raf fem i liggande och fem I 
kniislående sIäIlning. Tiden för hvarje serie ..var.. 
fem minUler. 

Amatörföreningen deltog med Ire grupper, af 
hv il ka den ena· nådde dCI va ckr resu lralet I{ 
3 18 poäng. 
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Della till trOls gick segern oss ur händerna och 
tillf611 en annan rårening, nämligen SlOckholms 
skarpskyueförening. En af dess grupper upp
nAdde der enastående goda resul!atel af 360 poäng. 

Till den individuella prislistan skola vi åter· 
kommn i nIisIa nummer. 

5örsfa fäjlingen 
om . Skynornas pris. gick af stapeln lorsdagen 
den 29 maj. Skjulningen omfallade en vanlig och 
en haslig precisionsser ie mOl S-ringad skolra f1a 
A 300 m" och hade lockat ett SIOrt sntsl amatö
rer 1111 dehllga. 

En ganska I'Ard och ojämn blåst rdrsvårade 
s kjutningen , hvars resu ltat delvis ~{erges här nedan . 

\. Hj. Werner 47+50 = 97 poäng 
2. E. HellslCn 47+49 = 96 • 
3. T. Björkman 48+48 = 96 • 
4. N. Hedberg 43+48 = 91 t 

5. E. Hessler . 45+45 = 90 • 
6. H. Lundberg 45+44 ~ 89 • 
7. N. v. Krusenstjern a . 39+45 = 84 • 

uSRandillovisRa sliytlefäjlingarna". 
Tredje och sisla inskjumingen IiU dessa läflin

gar äger rum vid 510ra Skuggan söndagen den 
15 juni. 

TvA amalörer hafva kvalificerat sig liII deha
gande i denna, numligen ingeniör G. Ahrenberg 
och löjmam A. Gyllenk rook . 

f/(ompe/ellsseriezo /ör s/alms ulmå'rke/sefeCkell 
i sRjulllillg. 

Ar,alsdiplom: 

Andrtn, C. w .... ..... ................ 48 47 
BJUrkmAn, T ................... .. ... 50 49 
Sylander, Å .............. .. ...... ... ... 48 
CederpIlIm, E. .. . .. .. ........... .. 47 47 
Eklund, H ................. ".. 48 48 
Elmqvlst, A. .......... ... .. . 49 48 
Eriksson, F.... . ......... 50 5(} 
Emu'!ISOn, W. A .. .. 
Flygare, A ....... ,....... .. ..... 48 46 
Frie., E ................. ........ -
FrIman, H, ................ .. ...... . 
Gyllenkrok, A ............ . , .... 5050 
Hedberg. N .......................... 48 
Hellsten, E. . .... ........ ... 49 47 
HesaIer, E. ................ . ...... 50 49 
Johansson, E. R. ... ..... ... 48 
Lagergren, J. ..... . ............ 48 48 
Lundberg, H. ............. 50 48 
Mothander, T. ..... .... . 49 48 
Peterson, K. A. ...... ..... ... 47 47 
Reuterskilild, E. ......... .. ...... 50 48 
Werner, Hj .......................... 50 50 

- + 45 45 

48 t-
- 45 

:~ ± = 
47 + 45 
49~50505O - + 50 45 
46 + 45 - + 45 

;; t ~ 45 -+ 45 45 
47 +-
49 + 45 
- ~-
48 +-
47 +_ 
47 +-
46 + 50 45 
47 + 505045 
49 -j- 50 45 45 

Gynna 
annonsö"e"na! 

Skyttemärke af guld: 

...... 47 47 + 
..... ... .... 48 -+-

..... · 46 --+-

Bränds1r6m, F .... 
GrlpenAlcdl, A . 
Zerling. B. 
Zerling, P. .. ................. 4746 -+ 45 

Sltj'ltemärke af silfl'l!r: 

Bredberg, B. ... ............. .. 48 47 45 + 35 3S 
Crlinwall, E. .' ............. 43 - + -
h'erus, 8 .... .. ...... • .... 49 48 47 + 45 
v. KrusenslJerna. C.. .......... 41 - + 40 
Ljunghe. S. ................. .. ... 45 45 45 + 3S 3S 
Poa, P. . ............... 47 45 42 + 40 3S 35 

Skytt~miirkt' of brons: 

Fredbofg, Th. .. ................ .. 47 42 42 + -

MEDDE LAND EN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Stadgarno för Bankir Nils Perssons pris hade 
af misstag kommit in bland skYllepriserna i före
gående nummer af Medlemsbladel. Della pris 
utgår i år ror idron och är bestämmelserna ror 
delsamma under 1919 roljande: 

RÖII till tiifhln om priset tillkommer hvarje 
aktiv medlem af S. A. F., som icke under samma 
eller näsfFöregående ar i allmän idrott represen
terat annan r6rening än S. A. F. 

Vinnare of prisel blir den, som under åtelS täf
lingar i allmän idroll uppndtt högsta poiingsum
mon efter aft hafva fu llgjort villkoren i mins! ID 
nf de för eröt'randet uf Riksförbundets idrotts
märke glil londe grunderna rör år 1911 (med un
damag för grupp I). Gör sig täflande förtjäm af 
föreningens vilJkorsmedalj, lällägges ror brons
meda lj 1 poäng och för si lfvermedalj 3 poäng. 

Vid lika poäng ski ljes genom 10llning. Pri~et 
får icke utdelas till samma person inom samma 
gren Ivå p:\. hvarandro roljande gånger. Skulle 
samma ånyo vara bästa man, tillfaller priset nlista 
man om bestämmelserna uppfyllas. 

Oskar Janssons 
BlecR- och Plåtslageri 

R.lks Tel. "1t 45 Orefturegatan 28 Allm. Tel. 294 

Verk.tlller AllA s tags plitstllgerlllrbeten, Tllktlck

nlnga r med koppn r och zink, gatvanlserad och s Vllrt 

JHrnpl lt. Tllkstryknlngar och reparationer. Billig

as t e pris I IlInnlng m ed nOigrannt arbete. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINOS MEDLEMSBLAD 7 
~~~~~~~ 

'Våra idrottsfäjlillgar for sommaren 

började eller ränare sagt skulle börja den 13 
Maj. MAnne dalum ej passade våra idrolls män ? 
Funktionärerna voro , där men var voro de fÖr
lande? Fixeringsbild? jo, dör kommer Herr 
WAhlin. Det var snälII af honom annars hade 
ingen kommit. Någon läfling kunde det ej blifva . 
Nästa fäflingsdag var den 20 Maj, 3 lånande. 
FöregAende år var det .Spanskon. som var or
saken, i år måne det vara någon annan sjukdom 
som gör sig gä llande i våra idrottsmäns led. Nästa 
täflingsdag är den 3 J uni OSlerrnalms Idrolfsplats 
kl. 7 e. m. 

Priserna äro många. 

Konkurrensen ingen. 

0, Yngling! hvad önsk llr du m er? 

O, Old Boys! .. .. .. .. ? 

Idrottskommitten. 

c'7inland oc§ idl'Olle7Zo 
.eöpesriliaframhäsutsiRlel'- ä./ven/örSverige, 

Bland de många lyckönskningar, som i dessa 
dagar gå frAn vAn land till Finland, är nog de 
svenska idrollsmännens till de Anska bland de 
hjärtligaste. 

Under många år ha ju förbindelserna dem 
emellan varil myc ket lifl iga oc h vilrdefull n, och 
finnarna ha i vdn land så småningom kommit 
au intaga en högst respekterad stä ll ning, som 
kulm inerade, då de vid Olympiska spelen 19 12 
i SlOckholm eröfrade fjärde platsen efter Sverige, 
Amerika och England. Sanningen är också den, 
all i Europa finns det illlet land , hvilkels idrolf 
svenskarna betrakta med sådan akming, som Fin
lands, hvilken vuxit sig fram genom lusen svArig
heter och utan alla stora anslag, endast lack vare 
entusiasm och intresse för saken samt en fysiskt 
ekrnsund befolkning. Och lika säken är det, all 
deras framgångar på sän och vis känts som om 
de skulle ha varit vAra - blodets röst har ralat 
på eH Säll, som ej kunnat missförstås. 

Med deltagande ha de svenskn: idronsmllnnen 
följt finnarnes speciella motigheter, såsom dA de 
tvungos all under Olympiska spelen här marschera 
under en annat lands Hagga, och då p35Svårig
heter så många gånger hindrat deras idronsmän 
a ll söka konkurrera utomlands. Aldrig ha de 
vå ra upphört au hoppas på tUilIre tider för de 
duktiga sportkamralerna på andra sida n BOllen
hafvet, och då nu sådana imrtidt, äro de öfver· 
Iygade om, a ll den finska jdrOllen hasligt skall 
återtaga den uppmärksammade rangställning den 
förul innehaft och måhända nå y"erligare uppå!. 

Och icke nog med det - Finlands ålerbördunde 
liII del internationella idrollsnillel inneblir också 
en mycket stor rordel för de svenska idrolls
männen själfva. Under flere år ha nu dessa fAll 
vara ulan jämnbördiga mOlståndare inom många 
idrollsgrenar - exempelvis allmän idroll och 
bandy - och haft all sakna de utmärkta finska 
deliagarne i skidlöpning, skridskor, simning, cykel 
elc. Sedan många år tillbaka ha de svenska 
idrOllsmännen desto bällre alhid sök, den svåraste 
striden, hvar denna ståll all nnna - vare sig 
mot amerikanare, engelsmän eller andra. Under 
världskriget har del emellenid varil svArt nog ror 
all icke säga ömöjligt all få verkligl skarp kon
kurrens för de våra, men tack vare den nyväckta 
I1nska friheten och de underiiilInde pass- oc h rese
bekvämligheterna ska ll delta nu bli möjligt. 

Redan i vimer böra vi kunna hoppas på all 
få finska sk idlöpare. hvorigenoTTl våra läflingn r 
skola få ett helt annat intresse un förul , och för 
sommaren öppnar sig ell slOn och glädjande per
spektiv med en mångfald täflingar mot finn3rna 
- Zander mot ·Amilla, de finska spjutkastarne, mOl 
de våra, svensk-finska federationSnlolcher elc . 

Om sAlunda vA ra idrollsmän lyckönska fin
narna först och främst till den lyckliga framtid 
de själfva, mänskligt all döma, gA emot, så kunna 
de icke underlåta all glädjas äfven åt sin egen 
rordel och sålunda är glädjen i deras led dubbel 
örver det åleruppslllndna finska riket. 

[lJzoeflåda? 
Dct vore synnerligen roligt Onl fö ren ingens 

medlem mar ville till Medlemsbladet insända för
frågningar rörande föreningen och Ufven om ull
Jing annat mellan himmel och jord under signatur. 

Redaklionen svara r på allL Såväl frågor som 
svar komma all plIbliseras i med lemsbladet. 

Redaktionen. 

- - ------
LEDIG 

ANNONS

P L A TS 

tIIOHIIHII"III~IIIJIIIIWIIIIJJijflllllll!llHIUI!IIIUIIIIIII!II!IIIIUlHllmlll!II!IIIIIIIIHlljllllIIIIIIIIIIII"I~IIIIHIIIIHI.I 
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'" 

Stockholms Sjöförsäkrings 
Aktiebolag 
Grundad! 1867 

HuiVudkontor: Skeppsbron 44 
antager agen ter 

HMHTÖRER! 
f(öp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 

ENGELSKA MAGASINET 
D~OTININOGATAN 31 

Rik,blelon 
4400 

Hllm. TIllI. 
20 & 120 

~~ HED ERSP RIS: ~ 

BRONSER-MARMOR 
OLJEMÅLNINGAR 

ETSNING och 
REPRODUKTION 

av de förnilmsta konstnilrer. 

Claes Hultbergs A/B 
Konstha.ndel 
lJirger Jarlsgatan 8 

* ,._~" 

ELKAN & SCHILDKNECHT 
(EMIL CARELlUS) 

K UNGL. HOF-MUSIKHANDEL 
DroUnlnnatan l8 
STOCKHOLM 
Allm. Tel. 7048 och 99 
Riks ~ ...• 4067 

Rllmuslllf 

Föl' Mtlitä"ö!ninga" 
pOSlOnåe artiklar "dJom 

CARL AXEL PETTERSSON 

h" 

• Skidor, Snöskor, Velocipeder, Smor· 
rlderk!ngof, Raggsockor, Sweathef, 
FArsklnnspllsar Ryggsäckar, Thtrmos
flaskor, Alumlniumaskar och Bagare, 
Matbestick, Slidknivar, Visselpipor, 

ficklampor m. m. . . 

52 KUNOSOATAN.s2 - 15 OÖra'AT.4N J5 

Finare H errekipering ................................................ 
Förstklassigt skrädderi ................................................ 

Per Langborg H.'.H. ' .. ",;,uos H.II"""IO, 
5 Biller Jarlsgatan ldrollJmagasinel S t o c k h o I m 

STÖRSTA SORTERING I HERRKLÄDER 
För sä ll skap hvardagsbruk och sport 

ARTIKLAR för SKARPSKJUTNING ........................ ........................ ............ ................... . 
Pllran'r med lorped- och S . _kulor m. m. 

Lawn.Tennls. Fotboll. Boxning. Allmlln 
Idrott, Fiskredskap. Kanoter. Tält m. m. 
STÖRSTA LAGER ! LAGSTA PRISER! 

MAURITZ WIDFORSS' HANDELS A.-8. 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

8B DROTTNINGGATAN _ 31 KLARABERG SG ATAN - 11 GÖTGATAN - S TOCKHOLM 

TRYCKERIAKT1EROLACET S\'U, STOCKHOLM 1911). 

• 

• 

Stockholms 
Amatör 

3 

N:o 4. 

Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

14:e ärg. 1919. 

Utkom mIr med 6 nummer 

om l "t oeh utd,l .. gratis till 

r(ir,nlnglnl medlImmar, 

Redaktör: 
Redlktlonenl och EKpeditlo_ 

nlnl Idr.: FIlmming. 
gll.n 4Q', Stockholm, 

Rik ..... K~nph. '10 
GUNNAR LUNDBERG. 

STOCKHOLMS AMATOR FORENINGS HOGE BESKYDDARE : 

H. K. H. KRONPRINSEN. 
Htd~/dam6ttr: OeruraJnttljorm V. O. 8a1d och ChqrtdiJÅtiJren 

HfUQ/d S''',lmlUf. 

Uli4ndsA urnspiJlldtrtUUle Idamot : O/rtrSWiJjtnant Fnu Hansm, 
1@pmh4",,,. 

STYRELSE: OrdföTlnde. Sysslomln SVC'll Srmso" .. v. ordf., horritts
not.rien H}. IV .... ",,; sekreterl re Erik Hdlsfm: klSSlFlJrvllllre, 
Kontorschef O. F. Rid/fn ; intendent, Herr Narald FOlUbug: 
skjUIcher, ordföranden, se orvIn ; idrouscher, Llgerchefen T. 
!t1oU",nd,r: kluhhmiisrate, Cenenlagenten H. Hildtbrtmd: alytel
seled.mot, direktören }. H. Jatzu: styrelsesuppleanter, Musik· 
direktören Emil HISS/tr, Direktören A. Mild, }, F. IAztrrrtn, 
Red.klören Ounnar Lu"dfHrx och Musikdirektören Ad"'a" Dalrl. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelsen 
• ••••••••••••••••••••••• 

Nys medlemmar. 

Ingeniör Vald. L. Bergman, Arlillerigatan 52 4 Ir. 
KomorscheF Georg V. R. BorgsIedi, Karlbergs· 

vägen 87 A. 
jur. slud. Bo Sigfrid Vilhelm Gyllensvörd, Horns

gatan 39 A. 
Direktör Ejnar Aug. ValFrid Hu ltkrllntz, Blasie

holmsgalan 3. 

SKJUTKOMM1TTt:N: Ordt., S~lom.n $rm SrttISDIf: v. ordf. 
Med. stud. J. 1-: /JJzrrryll; sekretetue. Blnkklss6r E. RDlIv
s/tilM; ledamöter, Musikdirektör Emil Hru/", Lagerchefen 
K. A. PdU7s50ll. 

IOROITSKOMMITTtN : Ord", Lagen::het T. !t1o/halfdtr; 
v. ordr., Redaktör Oll""ar Llllfdbq: sekrete ... re, Herr Th. 
FrrdbolK: ledamöter, Herr Harald Forssbut och V.k.nl . 

KLUBBKOMI'IUrreN : Ordf., Generailieni tI. NlldrlHTlfld; 
v. ordr., Musikdirektör Adrian Dahl. 

Föreningens poslldress : HoI14ndarrtala" 21 A, Slodholm, Va. 

Telegrafassislenl Klos Fredrik johansson, Brahe-
galan 7 A. 

Kassör Henrik Kröningssvärd, OSlermalmsg. 40. 

Tjänsleman Sven Lundholm, Valhallavägen 29 . 

Ingeniör Ludvig Magnus Magnino, Rjddareg, 6, lir. 

Bnnkljänsleman Karl Alfred Harry Sahlsl röm, 
Tovaslgatan 29 8. 

Löjtnant Manin Sellberg, Vanadisvägen 20. 

Löjtnanl T. V. SIröm, jarlaplan 4. 

KOnlorscher JoseF Folke Svensson, Storg. 56, 3 Ir. 

Sluderande Göran GustaF AdolF Sylvan, Kungs-
hoImsgalan 14, lir . 

Kamrer Elis Verner Wide, Lästmakoregolan .30. 

81lve~ /Juld, 3{ cf7lnderson ~f.J'si/fuer, 
8i(fve.. 

8alio6slorg 1 Operaljusel. fl(ullgl f)'lo/Juvelerare - :J3egär prisRura711/ 
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g; ledde/andefl 

Skjutkommitten 

Näl' smälIeI' det? 

JO! 
Söndagen den 12 Oktober 
ty d~ .fh~lIer föreningen sin statsprisskj ut

ning vid Kaknäs. Alla Amatörer m~ste !(jre 

den dagen lossa 50 skott för att f~ deltaga. 

Därförl Ut och skjut p~ Söndagarna äfven !(jre 

Söndagen den 12 Oktoberl 

'iäjlin!len om f!u5ileumssliölden 

gick af stapeln söndagen den 31 augusIi. E~ hård 
och ojämn blAst försvårade i hög grad skjummgen. 
Segrare blef herr K. A. Pettersson med 364 poäng, 
en vacker! results l i betrak tande af de ogyon· 
samma omständigheter, under vilka täflingen fö r· 
siggick. 

Slocli6olms sliyltefor5und 

hade söndagen den 7 september sin sl.a l ~prissk.iUI
ning för åre!. Följande u tdrag ur pnshslan visa r 
i vad män S. A. F. gjon sig gällande vid denna 
tämng. 

Klass II. 
19 pris B. [\I~rus ......•........................ ..... ... 53 poln,. 

23 
26 
42 

• 33 
38 
50 

13 
22 

Klnss /11 s. 

A. l ybelJ ......... .............. .............. 77 
A. Grlpen.ledt ..... ..... .......... .......... ... 74 
N. Hedberg ........... . .............. ... ....... 69 

, 

Kltus JJI g. 
T. Mothander ........•.....•............... . .. 97 ~ 
T. BllIrkm.n ... •.. ... ..•..•.. . .. ....... ...... 89 
H. Frlm.n ......................... , .. · ... ···· ··· 88 
H. KJeller .... .. ................. ................ 87 

'i:öjling til. 
Klau /11 s. 

A. Lvberg ........... ...... ........... ........... 9.~ 
N. Hedberg ..................... . ... ......... .. 

Klan III g. 
34 H. Friman .............................. ··· .. ···· 95 poln,. 
80 T. Lallerttedl ... ... ........................... 93 • 
81 K. A. Petter.son ................. ............ 9J 

'i:öjling m. 
9 Hl. Werner ......................... ........... 185 

42 A, Elmqvilt ................................... 175 
54 J . F. Lqergren ............................ . 172 
66 H. Kieller .. ..................................... 169 

'i:äjling e. 
A. Elmquisl ... ... ........... .. ....... ...... .... 39 
H. Frim.n .................................... ··· J8 

, 
33 
39 ' 

CCäjlillg 9). 

:: ~!. E~~~~f:t: :::::::::::::::::::::::::: :::::: ::: :~~ 
71 B. Sw.nUng.... .............. ... ........... .... ", .. 
88 T. Moth.nder ........ .......... ...... .. ...... "'" 

Kompetenserier för statens utmärkelsetecken i 
skjutning. 

Arla/sdip/om: 
Andl'tn, c. w. ..................... •• .. " :j: 45 45 45 
BOSlrllm, E ................... ... ...... '9 47 47 -
Billrkm.n, T . ........................ 50 50 4. :j: 50 50 45 
Byl.nder, Å. ........................ 48 - 45 
Cederpalm. E .. .......... .... ......... " 47 47 + 45 45 45 
Elmqvist, A . ........................ 4. •• 47 + 50 45 " ElIiot, B. .. - + -... ...................... ..... 

+ 50 45 Enamon, w. A .... .. .... .... ....... - -
Ericsson, Cideon .................. '" •• 48 + 50 50 
Eriksson, F. ........................ '" 50 4. + 50 50 50 
Flyg.re, A. ........................... .. •• •• + " FrIman, H. 47 - + 50 45 ................ ..... ...... 

-f 45 Frie •• E. - -.............................. 
47 + 45 Firngren, J ................ .......... 4. .. 

Gellner. Y. 47 4. - + -........................... 
CylJenkrok. A. SO SO SO + -..................... 
Hedberg. N • ........................ 50 50 50 + 50 50 50 
Hellsten, E ............... ... . ... .... .. 4. '7 .7 + -
Hessler, E. .......... •...... ..... ..... SO '0 50 + 50 SO 4S 

Jennel, E. R. •• - + -........................ 
KJeller , H. 50 •• •• + 45 4S 45 ........................... 

"" Krusenstierns, A. 4. - + -........ ... 
Lsgera;ren, J. SO 50 " + 50 4S 45 ........................ 
Lallerstedt, T ..... .................... .. • 7 , . :j: 50 
Lundberg. H. 50 4. .7 -........................ 
Mothinder, T ........................ · 50 •• " :j: 50 50 50 
Petersson, K. A .. . ................... • 9 4 • •• 50 45 45 

Reuterskillid, E . ............... .... 50 •• .7 + 50 50 45 
Rudberg. I. .. ..... ..... ............... .. .7 - + 50 45 45 
Wlhlstedt, A •• - :j: -................. ...... 

50 50 50 50 Werner, Hj .... .... ................... 50 50 

Skytt~märkt: i guld: 

Brindltrllm, F. .7 .7 - + -..................... 
Eklund, H. .. •• .7 + 45 45 45 ...... ......... ........ .... 

+ Cellner, Å. 4. - -. ....... ................... 
Gripenstedt, A. •• - + 50 45 ..................... 
Zerling, P. .7 •• - + .S ........••................. 

Skytl~mcirk~ i sil/ver .-
Bredberg, B . ........................ •• .7 45 + lS lS 
Borgstedt. C. '0 - + -........................ 
Gr6wIII, E .. '3 - :j: -........................ 
Cyllensvlrd, B. ..................... .. " " 50 
lverus, B ... ............................ •• 4. .7 + 50 .0 'O 

"" KrusenIllerni, G. .... ... ..... 41 - + 'O 
LJunge, s. 45 45 45 + 35 lS as .............. , ............ 

42 + 'O lS lS POst, P. 47 4S ....... ... .. .................. 
40 + 'O as as Zerllng, B . ........................... •• 42 

Skyl temtJrke i brons: 
red borg, Th . ................ .... .... 47 42 42 + 45 40 JO 

Vl.hlltrllm, H. " ...... " ........... ... 48 46 44 + -
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fRilissliptteläjlingen 
Den 3-6 sisIIidne juli arh611s i Slockholm riks· 

skYlleläfling för skynar frAn hela landel. Det 
stora anla ler deltagare, omkring 5,400 SI., bar en 
tydligl vittnesbörd om au landet rund r inlreSSet 
för den frivilliga skYlleröreisen, alla försvarsfient· 
liga motslrömningar till IrOIS, ingalunda är i af· 
lagande. De resultat, som nåddes, visade ock 
all skjutskicklighelen inom vArt land alltjämt är 
i uppgående. Ej minst gäller della vår egel sky t
te förbund, som vid dessa täfJingar ånyo hlfdade 
sin höga plals på skjUlrårdighelens rangskala, Så 
mA nämnas, au af deltagarna i mäslerskapsläf· 

!ingen en väsentlig del utgjordes af stockholmare 
samt alt segerpriset med rekordpolng hemfördes 
af en slockholmsskyu, G. A.J onsson, Skarpskyne. 
föreningen. 

Afven S. A. F. hade glädjen all vid dessa läf· 
lingar se sina färger bäras liII seger ilY alt IvA 
af de vAra. T. Björkman och T. MOIhander, i 
hufvudskjulningen uppnådde 100 poäng. presta· 
lioner för vilka vi göra vAr honnör. Prisl'slut
dragel här nedan visar äfven, att ocksA åtsk illiga 
andra amatörer kunna _hAIIa i skaflet •. 

Srdn fRikSSk}lllelävlingell 1919. 

Of\'ersts raden frin vänster. Mone ligger fint. Jonas vintar p! krlkan. Motte 100 poing klara ? 

Nedre raden. K. A., Rudberg. Emil I vlntln pi fie nden. Amatllrer I elden. 

Hval'je S. R. F:al'e 
blip anse det som sin plikt och skyldighet att deltaga 
I flipenlngens sklut- och Idpottslifnlngapr 

-I')~.,-I').,-I')-I')-I')-I').~-I').,-I').,-I') ...... .,-I')-I') ...... .,.,.,~.,~.~-I').,., ,~-I')-I').,.,.,-I').,-~.,~ ... ~.~ ... ~.,~..,., ............... 
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Priscl. 
ord"n:r 

Xufvudslijutning. 
Klass III guld. 

Poio! Pris 

• F Bj6rkmln ......... 100 1(1) kr. slffithederspris 

7 

132 
158 
183 
205 
389 
.54 
741 

T. MOIhandcr ......... 100 

F. Efiksson.. 94 
A Elmqvisl............ 91 

"lO 
10 
10 

i silvermedalj. 
samt bederspris 
i silvermedalj. 

samt gevlr 

H. Friman ............ 90 
E. HeItler ........... 89 
HI. Werner .. o.. o.. 8.5 
J. F. uacrgren ... ... 83 
K. A. Penemon...... 77 

60 ,. 
25 

'" " " , 
Kl(l!l III sill/er. 

POiing Pris 
aos G. EriksHon........... . (j8 10 kr. 

Klau II . 

Poing 
SJ Q . Iv~ru. ... ...... ... 7S 30 ,kr. 
97 E. S. Llungc ......... 74 25. 

TäflinJ! C 

, 

mr skytlIr IUlbll .... nde II kL, en basllg precissionsserle pi 
JOO m. mOl 20 ringad t.Il •. 

Prisets 
ordn.-n:r PoIog Pris 

34 E. S. Ljunat......... ISl 6 kr. 
62 O Iv~ru. 171 4 . 

Täjling D 

mr akytllr lillhllrande II klo ; 6 skolt i valfri stillning mOl 
b.lIlIgur på 410 m . 

Pritt" 
ordn.·n:r Poing Pris 

142 E. S. Ljungt ........ "'" :3 kr. 

Töj/ing E 

för skylIar tllIhörande 111 klo ; en hast ig precissionsserie på 
.... lf'l stllllning mot 2O·rlngad tana pi 400 m. 

PrI.ets 
ordn.-n:r Poing Pris 

65 j , P. Llgergren ...... 181 4 kr. 
246 H. Frlm.n ............ 168 3 
306 T. Moth.nder ... 165 3 
32.3 I. Rudberg . . 164 3 
J66 F. Erlkason .... .... 162 3 ~ 
413 A. Elmqvlll .......... 159 3 
429 T. Björkm.n 158 3 ~ 
62J I:!. Husler. 148 3 

TdJling P) 

för sk11tar tillhörande 111 kl.; 6 skott i valtri Slällning mot 
'I. ",ur pi 280 m. under I minut. 

PrIseta 
ordn.-n:r 

37 
2IS 
231 
302 

POIng 
Hj, Werner ........ . ... ', ... 
T. Björkm.n ......... "/H 
A. Elmqvi.t.... ........ ',. 
E. Hellsten ............ ' , .. 

Tiijling P) 

Pris 
15 kr. 
S 
5 ' • 

Samma tining .om F') rastin å annan dag. 
Priseta 

ordn"n:r Poäng 
98 T. Blörkman .. ....... '/11 

129 H. Frlm.n ........... .. .. "/u 
244 F. Eriksson .......... " " II 

Pris 
4 kr. • · , 

Tdjling G1) 

mr sky1llr tillhörande III kl. ; 6 skott i valfri slillning mOl 
'I, Hgur pi 250 m, under 45 set. 

Prl.et. 
ordn.·n.r 

121 A. Elmqvlst 
125 E. Helller 
280 T. Björkman 

Polng 

"I .. 
'I. 
'I. 

Tå/ling G') 

Pris 
5 kr. 
5 , · , 

Samma tlninl lom G') fastin '- .nnan dag. 
Pri.ets 

ordn 'n:r Poing 
4 H. Frlm.n ............ 'I 

P 
,. 

141 j . . Lsgergren ...... I .. 
150 Hj. Werner ............ 'I .. 
290 E. Heuler ............ ', .. 

Tdjli"g H 

Pris 
75 kr. 

• • 3 , 

för skyltlIr tillhörande III kl.; 10 sko(\ i valfri ställning mot 
lO'rl ngad Agurtafl. pi 600 m. under 4 min. 

Prl.ets 
ordn.-n:r Poing Pris 

14 T. Björkman . 
184 H. Friman .......... '" 

193 30 kr.samtsilfverpokal 
170 8 

229 T. Mothander ....... .. 167 8 ~ 

2JO l. Rudberc .... .. • 167 8 
285 K. A. Pellers.on .... .. 161 6 ~ 

296 F. ErIksson ........... . 160 6 ~ 
SJ5 C. Eriksson ......... . 141 5 ~ 
540 Hj. Werner .......... .. 140 4 ~ 

601 B. Gylltns'Ilrd ..... . 13<1 • 
6J6 E. Heuler ...... . 134 • 

i7ä/lslijutning. 
Kl. III. 

Poing 
21) E. Heuler ............... ZO 

184 j . F. Lagellren ...... 17 
210 I. RudbeIl: ........ _ ... 16 
2P) B. GyUenlVird ......... 16 
332 A. Elmqvlst ............ 15 
419 H. Friman ............... 15 
424 F. E!:r1kason .. .... ..... IS 
575 S. Svellson ............ 14 
615 H. Kje ller ......... " .... 13 
64 1 K. A, Peuenlon " .... 13 
689 T. Björkman .... .. ...... 13 

Kl. II . 

Pris 

<lO "'. 
30 

'" 20 
15 
15 
15 
12 
10 
10 
10 

139 E. S. Lju nge .... . .... 12 6 . 
166 O. Iv6rul........ ......... 11 6 ~ 

fJ3refvet från " .Euffe " . 
Herr Redak!ör! S. A. F. är utan gensägelse 

den rikaSIe sporik lu bben i S rockholm, d. v. s. hela 
Sverige, med den imponerande medle mssi ffran af 
600. Men vad göres fö r rrefnaden inom fören ingen 
för alla dessa 600. Rem UI sagt - ingeming. Och 
dock herr R. kan Ni rårvAnas öfver an bion en 
6O- Ial kommo med pA vAru lfå rde n. Mig rårvAnar 
del icke all s; och o rsa ken - i juni har folk 
fly ulit ulliII landet och har sannerligen ingen lust 
all Slanna bAde lö rdags och söndagskväll i s tade n 
blolt fö r an f A tillbr inga e li par limmar på en 
ångbål oc h sednn äla smörgås ule i del fria, Om 
lycka n är god få r man en liten bägare till min ne 
af en i allom lyckad få rd . 
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Herr Redaktör, vårutfårderna och deras arran
görer all heder, men sådana saker passa ej så 
mycket för S. A. F:s medlemmar nu för liden, 
men däremOl heh säken ulmlrkl hos söderråre
ningen -det flygande spjulel _ o. d . En vAruIfärd 
fAr ej vard den domi nerande punkTen på vAn 
program, del förSlår man bäst om man ser igenom 
de yrken som meSI äro represemerade hos våra 
medlemmar: jurister, altarsmin. oft'tcerare och 
velenskapsmän. Och där herr Redaktör har Ni 
pudelns kärna: S. A. F. är en öfverklass·fÖre
ning. därom beh6fver ej diskulcras om ock ej så 
Slå r skri fvel i sladgarna och då får man rälla 
munnen efter malsäcken. d. v. s. s tyrelsen se 
hvad som passar. Och göres del så lärer nog 
de hagareanta lel öbs. För alt nu ett hundrata l 
lyc ka om aH ligga vid skj Ul banorna om sönda
garna eller på kvä llarna Irä na, så bör väl 
ändock de öfriga 500 medlemma rna ha lilet 
nylls oc h nöje af fören ingen. En idrollsförening 
få r ej ha liII hufvuduppgijt 311 drifvu Ul'p löf
Iingsmsskiner, nej dess mAl skall vara all lära 
fol k 811 spona, all lära dem all hlirda sin kropp 
och älska naturen och det har man ~löml bort 
inom S. A. F:s slyrelse. DeT är orsaken. 

Hyr en förenings lokal, och det går med Iitel 
energi, pengar ha vi. Anordn a klubbaftnar I A 
2 gAnger i manaden. TreIHga klubba ftn ar, där 
sprilen är en bisak och ej en hurvudsak . Klubb
aftnar med damer där smoking är föreskrifven 
och själfklar. Program : föredrag , su P~. ca bnrel 
och dans, och medlemmar skola ej fattas , Men 
förs l måste man låta medlemmarna bli bekanta 
med hvarandra. Hur mAngs medlemmar känna 
Iii! II. af de 600? Härvid bör naturligivis 
stadgas all vid alla kl ubbafmor alla hva rand ra 
obekantu måste presentera sig Ulan en tredje per
sons ingripande. Anordna pro menader. Sk id
turer, på somm are n cykelt urer i Stockholms om
glfn inga r f. ex. Södenä lje och !iå naturligtv is mid
dag och dans efterål. Bygg upp en sporlSluga 
ell par mil från SlOckholm. Lu säl la upp an
slagstoflor i k lu bblokalen dit medlemmarna kun
na ri nga upp och låla ameckna sig för någon tur; 
så Hnna de hvarandra och orsaken hvarför sA 
mången tretlig och härdande wflykl blir insländ, 
bristen på sällskap som själf är pigg pli luren är 
afhjälpl. Anordna små ridlurer, lag in lennis på 
pro~rammel. D. v. s. försök gör det sA tilhalan
de for d mdnga som möjligl. 

Hvarför bära våra medlemmar ej "ån lilla 
Iretliga klubbmärke? Är det ej Ilm nog. ulan 
duger endasr Iii! skytteuniFormen. År man med 
i K. A. K. eller S. M. C. K. då bär man dess 
märke, det är en flott förening som man är 
stoll öfver all tillhöra. Hvarenda medlem skall 
dagligen bära S, A. F:s märke på kavajkostymen, 
han ska ll bära del med stolt hel, ty S. A. F. är 
en klubb där man skall ffi Irefligt och ej endasl 
lillhör fOr all få pris. Var får man mfi rket? Har 
någon någonsin hört all det erbjudits medlem
marna eller fr:lgo ls hvs rför del ej bäres? Har 
någon? 

Herr R. sätt nu i gå ng en diskussion. Ring 
upp Folk och begär deras ut låtande både pampar 

och icke pampar och forsök om dessa rader falla 
de 6(X) i smaken. anordna diskussionsmölen i 
lämplig lokal. Då sk.ola vi vil l ändock lill slul 
få blide nytts o:h nöje af gamla S. A. F. 

Juli 1919 
Luffe. 

J'var fill ".Eufle ". 
Redaktionen är synnerligen Hlcksom för Eder 

insändare, del är så sällan del händer, Det gör 
oss så ledsna all ~ Luffe hor del ledsamt i S. A. F., 
en sådan Irenig förening. . Lult'e _ stiger all S. 
A. F. är Sveriges rikaSTe fö rening. Frågn kassöre n ? 
Möjli~en rik på erfarenhet och lagrar. J ag Iror 
all .Luffe_ är både skYll och idrolls111an, eller 
åtminslOne har varil del. Del skylles på s lyrel
sen, an den ej gör någOl för Ifefnaden inom före
ningen. Det var dåligt belyg af _Luffe_. Jag vill 
tvänom påSlå an del göres ålskill itU . Läs vån 
läflingsprogram och slitl er in i hvad vå ra skYlle
och idrollskommilleer Ulrälla . Del är ju sA enkel! 
811 gå lill en läRing. men rDrarbetet refleklerar 
icke så många öfver. Så var del vArulfil.rden . 
Jag skref i en föregående nummer af vArt kära 
medlemsblad, om del lilla anTalet deltagare på Vår
utlärden. Det håller jag fonfnrande styft pA . 
_Luffe _ skriFver all folk redan i början af Juni 
flynat UI 1111 landel. Jag Iror ej an så 1111\ogO re
dan tlYllal UI så det kan lägga något hinder i vägen 
alt dehaga. På så sän kan ej • Luffe _ på hela 
sommaren få del laga på de af hon om fOreslogna 
trefliga utmrderna. _Luffe skrifver vid tre all 
Vårulfarden ej passar våra medlemmor. Jag undra r 
om ej en sådan tärd passar alla våra medle mmar 
11'Iilken STällning de än hafva som privol personer? 
Del sligs all S. A. F. är en öfverk lassföreninf,::, 
Må så vara. Det heter ju i alla fa ll , Sky"e och 
Idro!! sammanföra alla somhiillsklasser. DA spe
lar det egeOlligen en mycken \iten roll om per
sonen i frå~a är en Vetenskapsman eller står i 
kryddbod. Jag Irodde ej all i vår fOrening fanns 
personer som ej iOlresserade sig fOr all ligga på 
s kjUlbanorna eller träna i idrOIl . Jag måsle ge 
_Luffe räll_. Någol måSTe göras fOr dessa 500 som 
gå och hafva del rråkigl i S. A. F. och della snar! 
nog. DiskUlera om saken kunna vi ålminslone 
göra. I näSla nummer aF Medlemsbladet skall 
efler styrelsens hörande Ullysas tid och plals ror 
diskussionen. Vidare heter del: H yr en förenings
lokal, pengar ha vi? S. A. F. hade en gång en 
egen föreningslokal men det blef en trökig och 
dyrbar hiSlOria. All anordna klubbafmor där spri
ten är en bisak gå vi gärna med på Iror jag. Del 
där om smokingen och presentotion ordnar sig 
nog alltid. Sportstugan är ingen dum id~. Bara 
vi fö någon som s~lIsar i med slam3r. SkidlUrer, 
cy kelturer och dylikt är län all ordna. Ridturer 
tycker jag verkar litet fö r mycket öfverk lass. 
(Det var ju så de! helle?) Tennisspelare hafva 
vi många i föreningen och skickliga sådana. All 
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lägga denna sport på vårt program är nog ej så 
lämpligl, vi harva så myckel på det ändå. SA 
var del om föreningsmärkeI. Del är en .AolI ~ 
märke och S. A. F. en . noll» r6reni ng. Märkel 
bör Mrss af alla S. A. F:s medlemmar med 51011-
het. Del har» Luffe» rält i. Märket kan fås öfver
allt. Hela sryrelsen S8ml redaklionen säljer mör
ken. Vid ssmkvAmel efler årsmötet hvarje Ar 
brukar Herr Harald Forssberg sälja massor af 
mörken . ÄrVe" vid föreningens sI81sprisläfling 
den 12 Oktober vid Kaknäs komma märken 
att säljas. Denna riifling lycker jag au »Luffe. 
kan besöka, öfvertyga sig om, hur Irefligr vi harva 
det och se till hur utomordentligt trefligt styrelsen 
ordnar del för våra medlemmar. Herr »Luffe. 
har anlagligen rän god! om lid . Ring upp och 
aggitera för den na sa k bland pampar, icke pam
par, nöjda och missnöjda. Del är väl ej så svå rt 
bland 500 medlemmar. Kanske Ostermalmskäl-
1aren räcker lill för att diskutera saken. (Den 
lokalen har S. A. F. hafl många trefliga slunder 
på förut .) Mer i nästa nummer. Ordet är fritt . 
God och Glad skall hvarje Amatör vara. Del 
vill S. A. F:s styrel se. Föreningens mål är att af 
skyttarna göra goda idrottsmän, af idrottsmän
nen, säkra skyttar. ~ Där hafva vi pudelns kär
nh. Della skulle hafva skrifvits långt förut, men 
det har varit Iypografstrejk och så har man bott 
på landet. Redaktören. 

fimalörerl 
Benno Beckemans 
Fotografiska Magasin 
Drottningg.15, rekommenderas 

Utrör Framkallning, Kopiering och Försto

ringar af Amatörfotografier m. m.~ 

REEL BEHANDLING, MODERATA PRISER 

-
Oskar Janssons 

Bleck- och Plåtslageri 
Riks Tet. 2 145 Orefturegalan 28 Allm. Tet. 294 

VerkstIIIler alla sla.gs plAtslllgeriarbden. TakUick

nlnga.r med koppar och xlnk, gatvanisernd och svart 

JirnplAt. Tak.tryknlngar och reparationer. BIllig

aste pris I förening med noggrannt arbete. 

-~~~~-

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

gpege!n 
{rdn Oslel'lllalms rfldrollsplals öfoer fU/!!}Jorda 
prof for idrollsmå'rRet inom 8. 81. 3. 1919. 

N I m n : 

I. K. EkellInd ............... 1 
2. H. Porubere .......... 1 
J. H. Prim'n ............... I 
.J. O. Priman ......... .. 
S. H. lI!'Klln ............ . 
6. B. Ivuu . .............. . 
7. K. LllJltr ............... .. 
8. H. llllldbcra: ....... . 
9. E. lundlmI ....... .. 

t O. T. Motbnder ........ .. 
II. A. NIIhma ............. . 
12. L P,imbtrt ............ I 
IJ. E. S.xbcre ............. . 
H. W. Subeii .......... .. 
IS. J. SI«nie ............. . 
16. R. 560Ja Um.l ............ I 
17. O. V.lelllln ............. . 
I S. A. Vlhllll ................. . 

A n m. 

1 I Fl. Idroltlmed. 
1 Fil< !droU._ 

Fil< IdnMtI",.d. 
Fiir !drolU-.I. 

Obs. I De idrollsmän som önska anägga reSle
rande prof ror id rottsmärket torde infinna sig å 
Österm almsid rotlsplals söndagen den 21 September 
kl. 10 f. m. (precis). Profven i simning (200 eller 
1000 meter) kunna afläggas i Cen rra lbadel fre
dagen den 26 Sepiember eller fredagen den J 
Oktober kl. 1/, 8 e. m. (precis). 

NAgra vidare prof för id rotlsmärkel komma 
ej i år att hAlIas. 

De uppställda vandringsprisen fOr slörsta an
talet idronsmlrkesprof kunna ju i hufvudsak 
endasl öka de Slörre föreningarnas intresse i 
arbetel för idrollsmärket, dA däremol mÖjligheten 
an erhålla en bidrag - om än aldrig sA Iilel -
uppväcker intresse hos såväl stor som liten fOr
ening. alldenstund en dylikt bidrag kommer alla 
föreningar liII del och till storlek beroende på 
intresset och det nedl agda arbete hos de ledande 
personerna inom fOremngen. Ofverstyrelsen har 
därfOr, efter Förvaltningsutskottets fOrslag. besl ulat, 
att föreningarna för 1919 erhålla för hvarje in-

8Imatärerl 
Glömmen ej föreningens statsprisliifling vid 

Kaknäs den 12 Oktober. 
Program i nIista nummer. 

• 
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lämnad och godkänd anmlilan om fullgjorda prof 
för idrollsmärket ett visst belopp och all della 
belopp skall utgå fOr anmälan om guldmärket 
med kr. 3: - och för öfriga anm älningar med 
kr 1: 50. 

Restaurangernas Idrottsklubb hade stafettlöp
ning 1500 meter (8, 4, 2, I) j tisdagskväll. Opera
källarens lag vann på den rän goda tiden 3.68,2. 
Så nu vet man vart man skall gå för att bli 
fermt serverad I 

5emliamp. 
Täflan om direktör Oaes Hullbergs pris 

femkamp den 12 Aug. hade endast samlat 5 
deltagare, af hvilka bloll 3 fullföljde tliningen. 
Herr Karl UBer uppnådde högsta poängsumman 
med 288 1.926 p., närmast följd af hr P. Zerling 
med 2702.606 p. 

I de olika grenarna uppnåddes fö ljande resullat . 

2tJ() m.: 
I . P. Zerling ........................... 25.', ••. 
2. K. lillier .............................. 26 ." •• 
3. P. Poss ................................ 26"' 1" 
4. 8 . Iverus .... .. ..................... 28 
5. K. Lindberg ....... ..... ..... . 29 

.f!ängdOopp: 
I. P. Zerling .................. ... ... ......... 6.0' m. 
2. K. lillier ... ............... ............... 5 .2 
3. P. P~ ... ........................ ....... .. 4.~1 
4. 8 . tverus ................................ 4.'1 
5. K. Lindberg .............................. 4.44 

8pjutHaslnin!}: 
t. K. Lillier ................... .. ............ 48.12 m. 
2. P. Zerling ....................... ....... 35. 1 
3. K. lindberg ....... .................... 32.111 
4. P. Pass ................................. 32. 
5. B. Iverus ......... ........ ................ 29.07 

!ZJilliusliaslning: 
I. K. Lillier. ................ ................ 24.ftl m. 
2. P. Pass ....... .. ............ ........ .... 23 ~I 
3. P. Zerling .................... _ ......... 21 .7: 
4. K . Lindberg ............... ............ 19 00 
5. B. Iverus ................. .... ............ 17.61 

150tJ m.: 
l . P. Zerling ... ................................. 4.47.4 
2. K. Lillier .................................... 4.11." 
3. B. Iverus ............ .. ...... ............. 5." "It 

•• S. 
............ ... .......................................... 
...... ................ ... ............ ........ .. ......... 

Föreningens läHing å 10000 m. den 29 augusIi 
hade ej samlat mer än 7 deltagare. hvarar 2 
oldboys, hvilka väl r6rsvarade sina platser bland 
de äldre. Resultatet blef fOljande: 

B. Iverus ................................. 4J m 52 l. 
E. Saxberg ............... ... _ ........... 45 .53. 
K. Ekelund ...................... ...... 46 35. 
W. Saxberg .. ...................... .... .. 46 40 . 
Lo P.lmberg ... .......... ................. 47 10 . 
H. Forssberg ............. ............ 47 57 . 
E. LundeTen ......... .. ............... 48 5. 

Resultaten från tiok ampen och stiftarnes pris 
delgifvas i nästa nummer. 

Jdrottskommitten. 
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Stockholms Sjöförsäkrings 
Aktiebolag 
Grun dadt 1867 

Hufvudkonlor: Skeppsbron H 
an tager agenter 

, " , , 

HMHTÖRER! 
Köp Edra 

Sängar, Mattor, 
Gardiner och Möbler hos 
ENGELSKA MAGASINET 

DROTTN INGGATAN 31 ==. Riksl,lofon 
« 00 

Hllm. TeI,1. 
20 & 120 

~ H ED E RSPR I S : ~ 

BRONSER-MARMOR 
OLJEMÅLNINGAR 

ETSNING och 
REPRODUKTION 

av de flS r nl ms t a ko ns t nä re r. 

Claes Hultbergs A/B 

Konsthandel 
Birger Jarlsgatan. 8 

~ ,,_.;;:;,-
ELKAN & SCHILDKNECHT 

(EMIL CARELlUS) 
KUNGL. H OF- l\\ US I K HANDEL 

Drottni nggata n 28 
S T OCK H OLM 
Allm. Tel. 70480eh 99 
1<IIr:! •..• 40b7 

lIff musik / 

Föl' Milttä"ö/ninga" 
pauanJe arliklar $dsom 

h", 

Skidor, Snöskor, Velocipeder, Smor
laderkangor, Raggsockor, Swealher, 
F!rsklnnsplllsar R.yggsäckar, Thermos· 
flaskor, Aluminiurnaskar och BAgare, 
Matbestick, Slidknivar, Visselpipor, 

Ficklampor m. m. 

CARL AXEL PETTERSSON 
5 2 KUNOSOATAN 52 - 1 5 aörOA T AN 15 

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

Per Langborg .......... "; ... ,, •• Hmmll, STÖRSTA SORTERING I HERRKLADER 
Fö r sä ll s k ap h va rda gsbruk o c h s po r t 5 Blrrer Jarlsgatan JJroltsmagaJinel S t o t k b 0.1 m 

ARTIKLAR tör SKARPSKJUTNI."..~ 
·· ·· · · · ····· · ·p~~~~; · ~~d· ;;;;d:: ·~~h··:S· ·~k~i~· :;.: · ~:· ·· · ... 
Lawn-Tennis, Fotboll, Boxning, Allmän 
Idrott, Fiskredskap, Kanoter, TäR m. m. 
STÖRSTA L AGER I LÄGSTA PRISER ! 

MAURITZ WIDFORSS' HANDELS A.-8. 
KUNGL. HQVLEV ERA NTOR 

Be D ROTT NING G ATAN - 3 1 KLARABER GSG ATA N - 11 GÖ T GATAN _ S TOCKHOLM 

TRYCKERIAKTII'!BOLAGET SVEA, STOCKHOLM 1919. 

I 

I 
• 

Stockholms N:o 5 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Ama tö r förenin gs organ för Idrott och Skytte 

14:e ärg. 
1919. 

Utkom mer med 6 nummer 

om 'rat och utde tas gratis tiJl 

röraningen. medlemmar. 
Redaktör: 

Radaktionen, och EKp.ditio. 
n.nl adr.: F lemmlng. 
81t,n 4 9+, Stockholm. GUNNAR LUN D BERG. 

~ Itlk'~I. K~nl.lI. 10 

STOCKtiOLMS AMATÖR FÖREN INGS HÖG E BESKYDDARE: 

H. K. H . KRONPRINSEN. 
flmn-.ilftlon,iiUT: Ooruulmajorm 1'. O. 1Jilk_ och C"'.IrwlaktiJnn 

flofTlld SQllllllan. 

UI14nd$lt Iwn-espo"dn-unde Ia/tun"t: 6frn-sUl6jt//ant Frilll Hann", 
1(4pmMlI1n. 

STYRELSE: Ordffirande. Syssloman Svtn SrnrJQn; v. ordf., hofrJrlS
notarien Hj. IVer//n-; sekrelerare EnA IInistM,- kasumrv'ltlre, 
Kontorseher O. F. Rkhltr,- intendenl, Herr HortI/d FQr.sIJn-r,' 
Ikjutchef,Ordffiranden, se orvan ; Idronlchef. uiercheren T 
Molha,.du; klubbmästare, GeneraIIgenten H . HUdrlJrond; .Iyrel. 
seledarnol, dire ktörelI j. H. jorgrr; styrelscsupplullIer, Muatk. 
direktören EmU HtuJu, Direktören A. Mild, j. F. Lnlergrtn, 
Redaktören OUIIIIOr Lund/mr och MusikdIrektören Adrmn Dal,/. 

•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från 81yrelxen 

••••••••••••••••• ••••••• 

Nya m edlemmar. 

Ing. Vilhelm Napoleon Berglund, Slollsbacken 2. 
Direk lör Bror Göran Valrrid Bredberg, Skeppare. 

galan 70. 
Kandita l Eric Sven Arlur Ericson, Karlavögen 55. 
Sluderande Erik Arvid Ohlsson, OSlermalsg. 64. 
Teknolog GÖSts Roben OHn, 5:1 Eriksg. 63, lir. 
Fän ri k, Studerande Gustaf Vi ktor Rhodin, Siure-

pian 15, 3 Ir. 

SKJUTKOMM ITT~N: Ordf., SYMloman S"m S"t'lIson; v. ordf. 
Med. stud. J. F. Lsgrrpvz; sekreterare, BankkallÖr E. Rrut_ 
Jki4M; ledamöter, Musikdirektör emil Htulw, Lsgerchefen 
1(. A. PtUeTSSDlI. 

IDROTTSKOMMITT~N: Ordr., Lsgcrchef T. ItIQtJtonder; 
v. ordr., Redaktör Ounntlr Lulldbtrr; sekrelerare, Herr TIt. 
Frm/J(Jlg; ledamöter, Herr HtvQld FQnskrr och V,klnl. 

KLUBBKOMMITTE::N: Ordf., Generalagent II. H lldtlJffJl/d,' 
v. ordf., M~ikdjrektör Adrla/l Dahl. 

Föreningens poslldress: H D!l4I1dtl.rq!{JlQ// 21 A, St~"'Qlm, Va. 

PRISUTDELNING 
._ ..... MIIIIm! 

MIIIII 

i fö rening med Sup€: o. Dans 

Söndagen den 12 Ok lober 

kl. 8 e. m. (se näSla sida.) 

fjuvel, § uld, 3{ 8ilfi;". c7lnderson fN11siljver, 

Opera9uset. 
[J(ullgl. [J(ojj'uvelerare - tJJegär prisRuranfl 

fjalio6storg 1 
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Prisutdelning 
i föreninj! med Supe och Dans 
1~IIIIUUIII"~IQIQllnlllllllll~IIIIIIIII~IIIII"III"IIII"HII"'QIHIMIUlIII"IIIWIIIIUIIIIUIllIIllIII""IUIIII~IIIIIII!II . _ ...... ,_, .... _.'.'._HH'."" ......... _., •.•.•. _. ______ ._ .... 

Söndagen den 12 Oktober kl. 8 e. m., 
samma dag alltså som v:'tr 

SloIsprisskju,ning, kommer 

Pli III UT D r. LNIN~ 

med illräljande 6upe och 

danA au äga rum i Resl3u

rOn! PELIKANS nyreslBu
rerade resIvAning. Priset 

för supen cirka 10 kr. pr 

person. Till kaffel relativl 

rikligl med punsch. :: :: :: 

Föreningsmedlemmar äga 

medtaga jämväl icke ams

,örer. Alla: särskilt damer, 

hjärtligt välkomna! :: :: :: 

o B S . 1 RnrnBlan ona deltagande giS",,. 

hos tö"" nlngflns o"dllJroande se· 
nast tpedagfln den 70. 

R. Tel. 7220. St. Tel. 30\) GO. 

AlltsåI 
Till KAKNÄS Söndagen den 12 okto

ber kl. 9 f. m. med gevär och ett 

godt tävlingshumör. 

Till PELIKAN Söndagen den 12 okto

ber kl. 8 e. m. med damer och 

ett gladt festhumör. 

Kommittepade. 

Klädsel: Helat icke sportdräkt. 

glledclelalldell 

Skjutkommilten 

[jJrogram 
vid 8. 8l. .Y:s statsprissfijufni1lg de1l 

12 ofito6er 1919. 

f7{ufuud stiju/II inga r. 
För /. klassen. 

En precisionsserie och en rilliimpningsserie mOl 
haiffigur. båda serierna på 200 meters afslånd . 
2 profskon öro medgifna ror precisionsserien. 

För II. klassen. 
En precisionsserie oc h en Iillämpningsserie mOl 

haiffigur, bada serierna på 300 meters afslånd. 
2 profskon öro medgifna rör precisionsserien. 

För III. klassen 
(Vid prisfördelning särski l jas guld- och silfver

märkesskyltar.) 
En haslig precisionsserie och en lilliimpnings

serie mOl haiffigur, båda serierna på 300 meters 
afslånd. 2 profskolI äro medglfna för den hastiga 
precisionsserien. 

Till skjuming af de fyra sk ou en i liggande och 
knästående stiil1ning i vanlig precisionsserie anslAs 
fö r I:a klossens skYllor för hvardera ställningen en 
tid af högst 4 minuter, för 2:dra klassens skyltar 
3 minuter och ror de två skoIlen i stående stä ll· 
ning för 2:dra klassens skyttar högst 3 minuter, 
ror I :sla klassen 3 minuter. 

Till skj ut ning sf hastig precisionsserie A .300 m. 
anslAs högst 3 minuter. 

Till skjull1 ing af Iill ämpningsserie, bestående af 
10 SkOII, 5 i liggande och 5 i knästående ställ· 
ning, anslAs en tid af ror I. och II. klassens 
skyltar 5 minuter och ror III klassens skyttsr 
3 minUler. 

Till 2:dra klassens skyuar utdelas silfvermedalj 
ror uppnAdda 80 poäng och bronsmedalj för 70 
poäng. 

Till 3:dje klassens skyuar utdelas silfvermedalj 
för uppnAdda 82 poäng och bronsmedalj för 75 
poäng. 

lix fra s f jul fl inga r. 
Täjling A_ 

(för 'kyttar tllIhlJrande J. klassen). 

En serie om 5 skoll pA 200 meters afsl:1nd, 
s kjUlen inom en tid Ilf 3 rninuter, tiden för ladd · 
ning och skjutstä llnings inmgande inberäknad. 

• 

• 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 3 

Mål: 2O-ringad skoltaflo. 2 profskou . Insats 
J kr. 

Täjling B. 
~r skyttar tilllzijrande II. och III. Idauuna). 

En serie om 10 skoll i valfri reglementerad 
s kjutställning på 300 meters afsu\nd, skjuten 
inom en tid af 4 minuter, tiden rör laddning och 
skjutställnings intagande inberäknad. MAI: 20-
ringad skolts flo. 2 profskolI. Insats 3 kr . 

Prisrärdelning klassvis, guld· och Silverm ärkes· 
Sk)/t1tlr gemensamt 

Täjling C. 
Uör ,kyttar tilfh6rande II. och III. klanerna). 

Högst 6 skoll mOt ringade half· och fredjedels· 
figurer på 300 meters ofstånd under en tid af l 
minuf, liden för laddning och skj ulsfällnings in· 
tagande inberäknad. 

Träff i båda figurerna fordras för erhAllande af 
pris. Vid lika trälfamal äger den företräde, som 
har flesta träffarna på tia figur. Insats 3 kr. 

Täjling D. 
(for skyttar tillhörande II. och 11/ klauuna). 

En serie om lO skon. hvarar 5 i liggande och 
5 i knästående ställning, på 400 meters afstAnd, 
s kjuten inom en tid af 5 minUler, tiden får 
laddning och skjutställnings inragande inber/iknad . 
Mål : 5-.ringad skoilafla. 3 profskolI. Insats 3 kr. 

(I denna skjutning äger I. kl. skYlla r deltaga 
endast r6r täflan om Ferngrenska vandringsprisel.) 

fJi föslersRaplsRjulning. 
De 12 skYllar, som i 111. klassens hufvudskjut· 

ning uppnå H det högsta poänganra let, /i ro be· 
ränigade :1Il deltaga i denna räfl an, som tillgår 
sålunda: 

a) De 12 sky ltarna s kjuta en vanlig och en 
ha stig precisionsserie, bAda serierna pA .300 meters 
afstånd mOl S--ringad skollafls. 2 profskon . 

b) De 6 Skyttar, som i a) nAn högsta samman· 
lagda poänganra lct, täna Anyo med en hast ig preci
sionsserie mot 5-ringad skoltana på 300 meters 
afsu\nd. 

e) De 3 skYlIar, som i a) och b) nått högSl3 
sammanlagda poänganralet, läfla ånyo med en van· 
lig precisionsserie mot S--ringad tafla på 300 me
ters afstånd. 

Den SkYll, som i :lila serierna nårr högstB sam
manlagda poängaOlaIet , blir S. A. F:s miisterskYIl 
r6r år 1919. 

allmänna 6eslämmelser. 
I) T/iflingarna, som äga rum å norra banan 

vid Kaknäs, laga sin början kl. 9 f. m., och s ker 
anmälan till dehagBnde Il skjutbanan kl. 9- JO 
J. m. Senare anmälan mottages icke. 

2) Beränigade all täna om StBlspns äro en· 
dast de skYlIar, som under året lossat minst 50 
protokollförda skarpa skolt och icke:: under åre t 
inom onnan skYttc::rdrening Iiiflat om statspris. 

3) Hvarje de[ulgare skall erlägga en anmäl
ningsafgifr af I kr. 

4) Vid upprop till skjutning, hvilket sker på 
anvisade platser, skall anmälningskortet uppvisas. 

5) Inga skjutningar få förnyas. 
6) Skjutningarna ulföras enligt bestämmelserna 

l 1919 års skjutprogram, hvarvid följande sär
skilt lorde bemärkas: 

Endast vapen af får svenska arou!n fastälId 
modell få användas. 

Skjutningarna skola utföras utan stöd mr geväreT 
och med iakttagande, Btt i liggande skj utställ· 
ning armarna endaSI med armbågarna få Stödja mOl 
marken. 

Gevärsremmen får icke användas som stöd, 
ej heller få användas andra hjälpmedel, som kunna 
tjäna till stöd mr geväret, såsom I. ex. kolfvens 
ansätlande under rocken. 

Korn och sikle få icke under täflingen om SUltS· 
pris Vllre sig utbytas eller rubbas i sid led , sedan 
första profskouet anossats. 

Tidmätare för bedömande af eldhastigheten få 
icke användas. 

Efter afslutad serie skall ovillkorligen iokllagas. 
all patroner icke lämnas kvar i magasinet eller 
paironiägel. 

7) Den, som icke ställer sig ledarens före· 
skrifter eller utfårdade bestämmelser till efter· 
rällelse, uteslutes från löflingarna. 

S) Ledare fö r läflingarna är skjulehefen. 

8federspris 
till tätlingarna den 12 oktober hafva välvillii;I 
stä llts till r6rfogande. Så kan nämnas, au af 
grosshandlaren Nils Asp och direktören P. Seite 
skänkts silfverpokaler, som tilldelas miisterskYI
ten saml första pristagarna i hufvudskjulningarno 
och extrotöfling B. Därjämte erhtiller r6rstS pris· 
lagaren i extratäfling D en större silfverpokal. 
Slutligen får den skytt, som i löAingarna B och 
D samt hufvudskjurningens l:lfvelserie uppnår 
högsta sammanlagda resu ltat, en vacker silfver
skål. Sist men icke minsI: körsnären P. Thöldte 
har urlofvat en finare skinnmatta; andra heders· 
priser all r6rriga. 

fJJl'i'suldelning äger rum läjliflgsdagen fl 8 
e. m. ,. restaUl'ant flJeliRam /eslvdn;llg. 
Obs. I För att få deltaga i täflingarno erfordras 

all harva skjulit 50 protokollförda skarpa 
skoII. Alltså: alla som önnu ej uppfylh 
della villkor IOrde på ell eller annBt sån 
taga sig ut till Kaknäs söndagen den 5 
oktober rör srr lossa SO skarpa skoN! 
Förstklassig ammunition, . Norma torped _, 
finnes liII salu vid banan för ell pris af 
kr. 1:20 pr serie. 

!Resultatet af å,-ets träni1lgstäjlingar. 
I början af årets skjutsäsong fick S. A. F. ge· 

nom sin skytteinrresserade medlem bonkdirektör 
N. Hed berg emollaga medel till inköp af tre silf
verbägare all utdelas vid Iräningstäflingar i svensk 
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hufvudskjurning. Dessa täAingar skulle äga rum 
fyra gAnger på Aret, hvarje gång med en svensk 
hufvudskjurning. De Ire skyltar, som nåu högsl3 
sammanlagda resuhatcr vid rre af dessa skjurnin
gar, skulle bli vinnare af prisen. Argiften får del· 
lagande i täflingarna bestömdes liII en krona, och 
skulle dessa afgifter användas [iii inköp af en 
fjärde bägare 811 lönas om efter samma besläm
melse r som de nyss nämnda. 

Inrresset rår dessa räflingar ha r vari, mycket 
Slort. Sista skjutningen ägde rum söndagen den 21 
seprember under orkllnliknande storm, som gifve rvis 
inverkade synnerligen menligt på resultaten. röl
jande fyra skyltar ha lagt beslag på rränings
bägarna för innevarande år, nämligen E. Hessler, 
T. Björkman, T. MOIhander och Hj . Werner med 
respeklivc 283, 274, 265 och 262 poäng. 

Arven under de närmaste två åren komma dy
lika rrliningstö fli ngar arr anordnas, och medeiiiII 
pris ha redan stä llts till r6rfogande genom direk
tör Hedberg. 

S tif/al'1leS pris. 
FörsIa löflingen hörom, simning 500 m., ägde 

rum i Strömbadel den 8 augUSIi, hvarvid r6ljande 
resultat uppnåddes: 
l. H . Lundberg .......................... II m. 26'/10 s. 
2. G. Heijkensköld .................. II • 27 "lO • 

3. R. Söderlind ......................... 12 • 18 • 
4. H. Friman .......................... 12. 30 i/lO • 

5. A. Gyllellkrok ........................ 14 • 6 • 
Skjutningen om priset försiggick söndagen den 

21 seplember. Tiiflingen omfrmade en vanlig svensk 
hufvudskjutning. Den Mrda och ojämna blåsI, som 
då rådde, försvårade skjurningen, hvars resuhat 
också blef synnerligen dåligt. Första platsen be
lades af H. Frimnn med 81 poäng. Därefter 
kOnll110 R. Söderlind och H. Lundberg med 59 
poiing hv nrdera och sisl G. Heijkensköld med 
56 pOäng. 

Obs.l Orienteringslöpningen om . Stif,arnes pris . 
äger rum sönd agen den 5 oktober. Samling : 
OSlermalms ldrotlsplotS kl. 9 r. m. 

Kompelensserier för slatens utmärkelsetecken i 
skjutning. 

.A'rtQ/sdfplom : 

Andrh, C. W. .... ....... .•.... -49 48 
Bot.lröm . E ............................ 49 47 
Björkmin, T. . ..................... so SO 
Byllnder, Å. .................. ... 48 
Cederpalm, E ......................... 48 47 
Elmqvilt, A ............................ 49 48 
Ericsson, GIdeon ... . ........... SO 49 
ErikIlon, F ....... ... .................. 50 50 
Enlrslon, W. A ...................... -
Elliot, B ............................... 46 
Flyglre. A. . .......................... 48 48 
Forssberg, H ..... ..... .. ... ..... .. ... 46 
Frlea, E ............................... -
Firngren, J . .......................... . 49 48 
Frimin, H .~ ............................ 47 
Cell ner, Y ............................ 47 46 

45 -i5 

5045 ~I+~ 
47 45 45 45 
47 50 45 45 
48+5050 
49+505050 = t ~ 45 
46 + 45 
-+-
-+ 45 
47 + 45 
-+50 
-+-

45 45 

--~~-

Cyllenkrok, A. ................... 50 50 50 ~-
Gyllenlwird, B ................. 4. - + 50 
Hellslen. e .... ................ 4. •• 47 + .. HeslJer, E ......................... 50 50 50 + 50 50 45 
Jennel, E. R ............... .. ...... .8 47 - t45 '" Kt1.Ilen .. jernl, A. .......... •• -
Kjeller. H. ................ ...... 50 4. 4' 45 45 
Lallersledl, T ................ ....... '8 47 4. + 50 
ycerlrcn, F. ... .. ........... 50 50 4. + 50 .. .. 
Llndlu'öm, AUI· ................. ... '8 - + -Lundberg, H. ........................ 50 .8 47 + -
MOIhindet, T ......................... 50 .. 4' 

± ~ 
50 50 

PeteJlJon. K. A ...................... 4' 4. 4' 50 .. 
Reuterskiöld, E ...................... '" 48 47 50 45 
RUdberl, I . .......................... .8 47 - + 50 .5 .5 
Wahlstcdl. A ......................... 4. - + -Werner, Hj ............................ 50 50 50 + '" '" '" Skyttemdrke af guld: 

Brilndslrllnt, F. ... ............... 47 47 - t -Eklund, H. ........................... .8 48 47 45 45 45 
Geltner, A. ........................... 46 - -
Gripenitedi, A. .•.................. .8 - + '" 45 
Hed berg, N ......................... '" 50 50 + 50 50 50 
LYberg, A. . .......................... " - + -
Zerllng, P ........................... 47 4. - + .5 

Skyttemärke al,iljller: 
Bredberg. B. ... . ... .8 47 45 + 35 35 
Borptedl, G. .................... 40 - + -
Crilnvlll, E .... . ........ ..... 43 - +-
IveruI, B ............................... .g .. .. - .. •• • • 
"" Kruaenlljernl. G. ............ .. - :j: 40 
Llunlhe, s. ....... -................ 45 .5 45 35 35 35 
PMS, P. ........ ...... . ..... " .. 42 + •• 35 35 
ROghelmer, e ..... ............. ... 40 - :j: .. Zerlln" B. ....... .. .. . .. 4. 42 40 40 35 35 

Sk)'U.märk. of brons: 

Fredborg, Th ......................... 47 42 42 + 45 40 JO 
Slh lslröm, H . ..................... -48 48 47 + -

Eröfrade jetoner den 14 september 1919. 
Sillverjeton : 

Mothander. T ................................................. 49 polng. 
Heuler, E ................................................. 48 
8j~rkmln. T ........................................ ......... 47 
Elmqvlll, A .............................. .... ..... ....... 47 • 
Jennel. E. R. ... . ......................................... 47 
FOl'Isberg, H .......................................... 46 
lverul, B. .. ......................................... .. ... ... 45 

Bron~jeton : 

Werner, Hi ..... .......................................... 44 polng. 
SWlnUng. B. . ... .. ......... .. ............ 40 • 
Flygare. A. .............. . .............................. ::n 
Hedberz, N ....... • ................................. 38 
S1kI.erllnd, R ................................................. 35 • 
Johnsson, O. ...... ... ... .. .. ... . .............. 35 

Oskar Janssons 
Bleck- och Plåtslageri 

R.lkl Tel. 2145 Oreffuregafa.n 28 Allm. Tel. 294 

Verkatllller alla slags p l&t s lagerlll rbeten. Taktllck

nlngar med koppar och :tlnk. galvaniserad och sva rt 

J!irnpl&t. Takstryknln,.r och reparationer. Billig_ 

aste pris I f/jrenlnr med noggrllnnt arbete. 

i 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

8I1ästel's/iapet i tio/iamp 
ulfölI så, all hr Karl Ullier u[Qm liiflan uppnådde 
5,OJ7,tHiö poäng och hr Hrlrry Frimon 4,439,7B() 
poiing. 

Resultarer i de olika grenarna blef följande: 

100 m .. ' 
Sen. Oldboy,. 

T. MOIhinder ....... 13.8 l . H . Frimin ............ 13 s. 
J. Sleenie ............... 1311 
K. Lillier ............... 13.' 

H. Fomberg ....... t4.' 
T. Fredborl ............ 20 • 

O. Vlleol!n ............ 14A • 
B. Iverus ..... .......... 14 .11 • 

KuuUUnirw: 

K. Lilller ........... 9.:3 m. T. Motbander .... 8 m . 
J. Steen je ........... 8.81 
H. Friman ......... 8 101 

H. Forubell ...... . 0.11, 

B. Iverus ............ 7.18 • 
T. Fredborg ... 6 1.\ • 

O. Valentin ...... ... 7. !II • 

H6jdhopp : 

K. LilJier ........... I.no m. T. Mothander .. . 
H. Frimin ............ 1.~6 H. Forssbcrc 
J Sleenie .......... .. I. $(, • 
O. Valenlin ......... LI ft • 
B. Iverus ............ 1.2~ • 

Längdhopp.· 

I ~o m. 
1.26 • 

K, Lilller ..... . ... ... 5.80 m. T. Mothander ...... 4. 61 m. 
H. Priman ..... .... ... 5.~ ft 
B. Iverus ......... ... 4.16 , 
O. Vllenlin ......... 4.88 , 

H. Foruberg ....... 4 II 
T. Fredborg ..... ... 2.0/ 

J. Sleenie ............ 4.~ ft • 

DiskuskQstning: 
H. Frimin .. ....... 28 m. T. Mothinder •.. 24.111 m. 
K. Lilllor ............ 26.-11 H. Foruberc .... 22 fl • 
J. Sleenie ........... 23.$3 . T. Fredborc ........ IS. II~ • 
O. V,lentin ......... 20.0$ • 
8. Iverus ... .. ..... 19 IlS • 

f 00 m .. ' 
K. Lillier. .............. 58,1 l. H . ForIIbera 
H. Frimin ........... 58., T. Mothinder 
B. Iverus ............. 6l 
J. Sleenie .............. 63.s 
O. VIIenrin ............ 64 
O. Lllller ............... 30 • 

Spjutkastning.' 

65 .... 
66.1 • 

K. Lllller ... ...... .. 46 m. Q . Valenlln ......... 30.1' m 
Q . Llll ier ............ 37.11 J . STeenie ............ 20.~8 • 
H. Frimin ....... 35IH. T. MOIhinder ...... 28.1/1 
B. Iverus ........ .... 32.i~' H. Forssberg ...... 26, ~ • 

Häcklöpning: 110 m •. ' 
H. Frimin ............ 22.~ s. 
J. Steen ie ......... ... ... 22.8 
B. lverus ........ ... ... 26.4 , 
O. Vale ntin ... ...... ... 27.~ • 

Stafhopp: 
K. LilJier ............ 300 cm. T. MOIhinder 
H. Frimin ... ... ..... 250 
J . Sleenie ............ 220 • 
O. Vllentin ......... 200 
B. Iverus ......... ISO • 

1.500 m .. ' 
K. LilUer ... 4 m 
H. Frimin ...... 5 
B hems .... 5 
O. Vllentin ... 5 • 
J. SIeenie ..... 6 • 

56.8 S. 
01.1 
15 
27 .. . 

H. Fors,bera 
T. Mothinder 

· 240 cm. 

5 m. 44.6 I. 
O , 36.1 • 

Resultltet i poäng framgar Ir följande uppslHllnln2 : 
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c5'pege/n 
{rån Ösfermalms 3årottsplals öfuer fullgjorda 
prof för idrottsmärKet inom 8 . .5l. 5. 1919. 

N a rn n: 

l. K. Ekelund 
2. II. f"or,,~ra 
J. H. Frirnan ... 
04. U. !' rhn.n ............ . 
5. H. 1·IOrlln ............... . 
6. B. Iveru.. .. . . ... .. 
7. K. LUlIb' ................. . 
S. O. LllIJtr .............. . 
Q. E. Lundgren .......... .. 

10. T. MOIhander ....... .. 
11. A. Nuhtna .............. . 
12. L Palmbc:rg ........ .. 
13. I!. Su~rll: ............. . 
104. W. Saxbc:ra- .......... .. 
t5. J. Stec:nle ... .. ....... , 
16. P. V. SlrOm 
17. O. Vatc:ntln... .. ..... 

"I" o o 
;;: ;;: • • . , A D m. 

Fil. Idron.mcd_ 
Far Idrott.tmd. 
Far Idrolbl",ed. 
Fik' Idl'Olumtd. 
1'& ld""l_mtd. 

f5r ldro"~m.d. 

[JJref ftån ".filmatären" 8risse [JJjärcli, 
.!7Cramfors. 

Det vlr roligl att komma IItel grand i kontakt igen med 
dtn kara S. A. F., Stockholm. gemytligasie och trenigaste 
Idrotld6rening. Sju ir ha nu tlIrHutil sedan jag limn.dt 
Stockholm för an nytTa IIIl framlidslandet Norrland. Sju 
llnga Ar, hVlfunder mycket Intr'''a' och mycket förändrats, 
utom den gaml. Urleken lill föreningen. Nir j.g diirför 
som represenl.nl för VII>1ernorrl.nd deltog i fjolirets idrolls, 
rikidig och dir Irll'l'lde de gamla Idrollsvinnerna Forssberg 
oeh MOIhinder, IInmDlde jag mig genast som medlem Igen 
rör It t genom föreningens pl~ga medlemsblad kunna följa 
S. A. P,arnas mot- oclt medgAngar pi Idrotts· och skylle
banorna. Och dl jag vlr nert I hurvudstaden för att se pil. 
den akandlnavlska landskampen i .llmiln idrOIl, mölle jag 
redaktören, lom bad mig om n'gra rader till tidningen. 
Kan del vara ar Intreue rör en eller .nnan af min. gamla 
vinner i S. A. F. III höra mina upplervelser som idrollsm.n, 
sedan i.g Ilmn.de S. A. F., Iklll j.g dirför så girna fill
mÖlng' red.klllrens önskan. 

Del var lr 1913.am ja, reste f,ln Stockholm för att 
liIllrida en plall vid en ar InduSlrierna efter Ångermanlirven, 
och min Rirsll 16ra, nlr j., hunnit blifva varm i klidernl 
pi den nya plallen var III slika ri litet nr i idrotten dir 
(SIrIImnIa'. VederbISrande pi pIllsen stilJde sig lillm6tel
gående och Ilck vare 4et" hiilp umt ett anslag rriD Riks
Mrbundet. hade ja, redan 1914 ,lidjen att kunna Inviga en 
liten idrottsplalJ och .h'en mlhmra en ritt god ssmling 
idrOltsmln. Sjllf trlnade ja, HlII" och höjde 1914 distrikts
rekordet I Iln,dhoPP liII 6.48 saml bier samma Ar misllre i 
min spectalgTen med Il "5. dlrvid bl. a. beSC:l!.ra.de den dA 
nyss rrln engelska mhterskapen itetkomna Sljirnan SahUn. 

191 4 flynade "1 hlJ Kramfors, dit jag fonfarande Jr. 
och dir 'ag nu Ir I flrd med au bygga en idrOllsplals, hvar
vid 'ag har god hill P .r de synnerlige.n intressetace och 
Irefll,a idrott.m'n nen pi piHlsen. 1915 var iag I min blista 
form och Okade di dis trikt.rekordel tHl 6.65 samt uppnldde 
itven I andra grenar utmlrkta resultal. Fl en seme~terresa 
genom Jimtland pr cykel rAkade ilg emelJenid Ut för elf 
mlu6de och knickte vBnslra nyckeHlenel. och så var del 
sint med idrotten det Aret. Sed.n dess har dCI heller aldrig 
lyckats miK Dit kommD upp Im min. forna resultal, h\'lIket 
vii dock till stllrre delen misle lilJskrirvas 4en ann.lkande 
old boy.·Aldern. 

Mini blslI resultal Iro : 

Ungdhopp 

ICO mtler 
200 
400 

u. I. 
6.& meter 
3.12 
I J.!' sek. 
23.6 • 
51.9 • 

Redan 1914 Inval4el jq I Vlsternorrllods Idrottsförbund 
dir i.g fonf'f8nde kvarstlr. 1915 sklltte jag sekrelef8re
platsen och Aren 11:116-1918 ordr6randeposten. 19t8 stanide 
ia, trven Vlsternorrlands Fotbollsförbund och bier dess Mrsll 
ordförande. Pi grund af bristande tid har j-g emellertid nu 
mbt dll,a mig Imb.h frin sysslorna inom V. I. F. och 
V. P. F. I SIIIlei kommer j.g all !il mycket som m6jllgl 
fIIrsllka arbell fram Kramfors Idrottsförening och all dCI 
lön., mödan fumgAr bl. a. af .n nimnda förening varit den 
rramglngsrlkaste inom Vhternorrlands liln under den nu 
g'ngna abongen. och betydligt disIInierat konkurrenterna I 
Sundsv.lI. HilnöSlnd, Sollefteå och Ornsköldsvik. 

Till ai91 anMller jag genont medlemsbladet få fr.mföra 
min hIIaning tlJl alla vinner och bekanta i S. A. F. 

-

GYNNA DENNA 

T I DNINGS 

ANNONSÖRER! 

Nils Björck. 

..,Amatörer! 
Benno Beck.emans 
Fo to grafiska Magasin 
Drottningg. 15, rekommenderas 

Utför Framkall ning, Kopiering och Försto

ringar af Amatörfotogra fier m. m.~ 

REEL BEHANDLING. MODERATA PRISER 

• 

. _'.:1!-. - _ .... ' ~, .. , 
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fldroftens flnterna/iona/ism. 
När den persiske härföraren vid Tcrmopylä 

frAgade en arabisk örverlöpare hvad grekerna 
lago sig liII inför den hmande invasionen. fick 
han svaret: aOe fira den olympiska festen, de 
se på läfhngslekarna. 

Alldeles hka har del inte gAll liII i vAra dagar. 
lY serien af moderna olympiader bier tviirt af· 
bruten af världsknget. Men så sände icke heller 
vår lids europeer bio!! 300 spartaner alt' t8 emOt 
försts SlÖten, Ulan här ginJ;:o folken man ur huse _ 
åtminstone fransmän, tYSkar och habsburgare 
- för all försvara mer än en infallsport till 
fosterlande t. Medan vägarna till Olympiaplanen 
vid Kronion käglans f 01 voro belamrade af skoror, 
som ansågo det lå ngt viktiga re ll ll den oly mpis ka 
gudstjänsten gick sin gilla gång än all en strid 
levererades emot en österländsk här och som 
iOle kun de fana an än aldrig sd Slora I ruppmas~ 
sor af icke-hellener sk ulle kunna störa dl:n gre
kiska världens viktigasIe förräuning. blefvo våra 
dagars vägar öfver land och vallen blockerade 
af millioner och iller millioner män, som läm
nade ål gubbar och kvinnor och barn 811 uppe
hålla de r6rränningar af religiös eller prof,m natur, 
som kunde anses nödvändiga. Det var ju också 
den skillnaden, all medan vAra moderna olym
piska spel vid världskrigets utbrou kunnat regi
slreras regelbundet ålerkommande i jämnt aderton 
Ar, hade Leonidas' greker i Ire hundra Ar redan 
upPlecknal sina van fjärde Ar och deras efter
levande skulle ännu i 768 år utan .fl."ron forl' 
säna sin lidräkning på samma säll. 

Dock, vissa likheler kunna spAras. Idrotten 
hade äfven hos de nutida europeiska kuhurfolken 
slagil sA dj upa rötter, an vår lids stora krig cn
dasl till F!i lligl kunde lamslå del så r ikt pulserande 
idrottsHfvet. Visse rligen blef del ert Iillfälligt StOpp 
inom de kr igförande länderna då nl lt vad ungt 
fol k som fanns ryc k le UI I den förs ra hetSiga 
kampen, och visserlige n blef det StOPP, ell till 
fälligt srop p få vi hoppas, i baron Coubenins 
moderna olympiska spel, men när kriget blifvh 
mera permanent och fått mera vardagliga vanor 
och när rrupperna började hempermincras i tur 
och or:.dning för hvila, log idrollslifver genast fan 
i alla de krigförande liinderna, IrOIS arr de flesra 
aJ de förnämsta idrorssljärnorna srupar. Engels
mAnnen och amerikanerna läro också, liksom de 
gamla grekerna, sina olympiasegrare gå i frilmsla 
ledel i sIriden, och därrör ha de f Au bevilIna 
fal bolls- och basebolls matcher vid fältlägren ute 
bland skyuegravarna, ja, man har till och med 
gåu liII bajonettanfall med en fotboll framför 
kompaniet. 

Ingen kan belviOa, 811 idronen efler kriget 
skall få en större ulbredning bland folken än 
förut. Den har, li ksom hos de fo rnlida grekerna, 
gäl( i blode t hos de olika folkstammarna, och 
hur sönderslitande del väldiga k riget än härja l, 
ska ll ändock idrollen vara en af de Iilnkar som 
förena folken. Sna rt mötas vi igen på idrotts
rIiller, och dä r känna sig kämparna snart som 
kamrater igen, li ksom före kriget. Dct är för 

öfrigt på idrOllsFåhet som på slagf1iltet. De slri
dande hysa iOle personligl agg till hvarandra. 
Del är .bakom fronlerna _ som sIriden med Iru· 
ten bed r ifves och del är dör so m de hArda orden 
ralla och haiels lAga hA lies brinnande - mesl 
af dem som icke gå personligen i kämpaleken. 

Idrousmännen i de olika länderna hålla sig 
nog gan'ika fria från det rörödande nationalha lel. 
Adolpe Abrahams artikel i . Strand. härom dagen 
var eu liret villnesbörd därom. De äro I ljusets 
riddarvakter. därför alt de se enkelt och oför
falska t p~ sin idrolt, sin konstart, och hos dem 
skall hatsådden helt säkert biira ringa frukt. Där
till kommer, au försoningens krafter nog äro 
STarkare än som kBn synas i närvarande slund, 
och fö rson ingens apos tlar, de som önska en ny 
lidsanda, skola sannoli k t gripa c:fler idroncn som 
en av de lättast åtkomliga ' gyllene bryg'torna. 
liII f6 rbröd ring mellan folken. Genom idronen 
skola de mera obemärkligt och varligt kunna 
föra de fö rbistrade närmare hvarandra. Engels· 
män, fransmän, amerikaner skola täfla med hvar
andra och med neutrala, tyskarn3, ungrarna och 
tjeckerna skola ocksd läfla med de neulral3, och 
så räll hvad det lider Iräfflls en tysk och en 
engelsman på neutral mark. Och så är isen bruten. 

Det dröjer länge. säger nAgon. Ja, kanske 
dröjer det, men förr eller senare händer det, 
och när Slunden kommer giller der att ha olja 
på lamporna . 

De nordiska länderna, och särskilt Sverige, 
ha en sr or uppgifl i försoningsarbetei genom idrot
ten. VI böra gripa oss an med dens3mma l 
ödmjuk.het och förståelse fOr den sorg och för
Ivinan som råder men med glatt mod och utan 
rorslgdhet. Vi inta~a en ledande sl1i ll ning sAsom 
idrOllsidkande nation bland de neUlra ltl, oc h 
manga vänta kanske i all tyslhet att Sverige 
skall göra sin pli kl nlir freden nu en gång blifvit 
förklarad. Del kräfves tuk t för uppgiften och 
den s törs la f6rsiktighct måste gifve tvis iakttaga~ 
om inte mera ont än golt skall åsTadkommas t 

välmeningen. Men vi ha heller inte rött au lägga 
armarna i kors. 

Europa, ja världen behörver idrOllen såsom 
det hvarom del gemensamma inrresse t kan sam
las. Det finnes ej längre, sAsom Romain Rolland 
påpekar i sin .Jean Cristophec, nAgol som kan 
vara allas egendom sedan den kristna religionen 
bmvil för mycket splittrad i olika sek tc:rismer 
eller alldeles upphört att vara en folkreligion, ty 
konSI. lilteratur, ja velenskapen är visserligen 
iOlernationell och tillgänglig ror alla ulan hänsyn 
till nationalitet men endast ror dem som .!iro 
särskild! begåfvade och ulva ida, under det au 
idrotten kan omfallas, och njutas af alla utan 
hänsyn till karaktär, begåFning, sa mh/illsslilllning 
eller O!uionalitet. Den är individens, folkens, 
mänsklighetens egendom i Iik3 hög grad och där
för i ordets rä lta bemärkelse inte rnationell. Dä r
för har den också förutsättningar såso m ingenting 
annal nu all bli del gemensamma medle t till sam
hörighetskänslans AterupPs ldndelse i v~ rlden. 

Ane. 
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Stockholms Sjöförsäkrings 
Aktiebolag 
Grundad! 1861 

Huivudkontor: Skeppsbron 44 
antager agenter 

III III III II III III I I III III 111:11 I 

HMHTÖRERl 
/(öp Edra 

Sängar, Mattor, 

Gardiner och Möbler hos 
ENGELSKA MAGASINET 

DROTTNINGGATAN 31 

Rikihlelon 
44 00 

Bllm. ToI.1. 
20 & 120 

~ HEDERSPR I S: ~~ 

BRONSER-MARMOR 
OLJEMÅLNINGAR 

ETSNING och 
REPRODUKTION 

av de fö r nimsta konstn!r!! r. 

Claes Hultbergs A/B 

Konsthandel 
Kirger Jarlsgatan 8 

ELKAN & SCHILDKNECHT 
(EMIL CARELlUS) 

K UNG L. HOF-M USIKHAN DE L 
Droltnlnggat ,, " 7:8 
STOCK H OLM 
Allm. Tel. 7048 och 99 
Riks .... 4067 

Hllmusikl 

Fö" MlIitä"öfninga" 
po!$(JnJe arlilclar ,,/bom 

t( '. , , 
"'~tII h,. 

Skidor, Snöskor, Velocipeder, Smor· 
laderkangor, Raggsockor, Sweather, 
fårsklnnsp41sar Ryggstckar, Thermos· 
fl askor, Aluminiumaskar och Bägare, 
MallJtsllck, Slidknivar, Visselpipor, 

Ficklampor m. m. 

CARL AXEL PETTERSSON 
52 KUNOSOATAN 52 · 15 o(j r OA T A.N 15 

Finare H errekipering ................................................ 
F..~~~.!.~.!~~~!~.~ .. ~~.r.~1.1.~~! . 

Per Langborg U H. " .. ,ri, u .. ,.",,~ .. ," STORSTA SORTERING I HERRKLÄDER 

För sä ll skap hvardagsbruk och sport 5 Birger Jarlsgatan /Jrolt$TTIogoJini!l S I o c k h o I m 

ARTIKLAR tör SKARPSKJUTNING 
Pa\l'on,r m,d torped_ och S _kulor m, m, 

Lawn-Tennis, FotbOll. Boxning. Allmän 
Idrott, Fiskredskap. Kanoter, Tält m . m . 
STÖRSTA LAGERI LÄGSTA PRISER ! 

MAURITZ WIDFORSS' HANDELS A.-8. 
KUNGL. HOVLEVERANTÖR 

88 DROTTNIN GG ATAN - 3 1 KLARABER GSG ATAN _ 11 GÖ T G ATA N _ STO C KHOLM 

TRYCKEIIlAKT1EBOl.AGET SVEA, STOCKHOLM 1919-




