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KLUBBAFTON 
SAMBAND MED ÅRSMÖTE OCH 

PRISUTDELNING 

äger rum ä 

Hotel Anglais, festvåningen, l tro 

Lördagen den 2 4 Februari kl. 8 e. m. 

SUPE 
bestäende af gammalt 
kalfe och 'I, punsch, 

I K l ädsel valfri , 

hederligt svenskt smörgäsbord , varmrätt , dessert, öl , brännvin, 

serveras vid tiotiden till ett pris af kr. 12: - 1 ink!. betjäning. 

Endast för h errar. 

L _____ ----o 

3uve~ /juld, 3( a nderson Npsil/ver, 
Silfve,·. 

,fJalio6storg l OperatJusel. fKu7Ig/. 8Co/iuvelemre - flJegär priSRurafltl 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrelsen 
•••••••••••••••••••••••• 

S. A. F:s m edle mmar 
kallas härmed liII ordinarie :ksmÖle lördagen den 
24 februari kl. 8 e. m. 11 HOlel Anglais' fesl · 
våning, hvarvid föl jande ärenden förekomma till 
behandling: 

I) Vul af Ivå personer alt jiinue ordiöra ndcn 
jus lera dllgens prmokoll. 

2) Styre lsens och de sliindiga kommiueernas be
r!i uelse l' för niislförflutn a åre!. 

J) Revisorernos berättelse saml frdgan om Il,n
sva rsfrihet ål s tyrelsen för del gångna rör
vO]lnings;lrcl. 

4) Bestämmande om allmiinnu åtgä rder samt 
öfnlngar och fä flinga r ror del ingångna året. 

5) Bestämmande om Medlemsbladets utgivande 
6 eller a ggr. 

6) Behandling nf inkomna förslag: 

a) Hr T. Björkman, an bronsjelOng ej får 
eröfras af guldmiirkesskyu, 

b) all fordringarna för eröfrande af lit~n 
silfve rmedalj för guldmärkesskYll vid 
föreningens slD lsprisskjurning hö jas fron 
82 liII 85 poäng, 

c) instiftandel nf ell hederspris, beniimndt 
~ Slyrelseprisel •. 

Samtliga afstyrk ta af styrelsen. 
d) ldrollskommillen: All villkorsmedul-

jern tl i silfver, brons och de s. k. junior
rnednljerna skola lösas med resp. kr. 
3: - , I: SO och 75 öre. 

TillStyrkt af sty relsen. 
c) Au bestömmeisen vid förra :'lrsmötel om 

eröfm nde af lilen äkta guldmedalj fö r 
aflögga ndc t af prof för id rotlSmä rke t 
under IS Ar kom plelIeras därhän, all 
med lem men i fråga minst 10 år bör hafva 
atlagt prof inom föreningen. 

Arstyrkt af slyrelsen med 4 rösrer 
mot 3 . 

7) Val of följande medlemmar i föreningens 
s tyrelse : Ordförande. I år, vice ordförande, 
~ek relerare , skjutchef, id rouschef och klubb
mästare samt tvenne suppleal1ler (2 år), vice 
idrollschef, vice s kjutchef. vice klubbmäSl3re 
samt lVennc revisorer jä mte tvenne supple
anter för dem äfvensom representanter i Stock
holms SkYllerörbund och StOckholms Id rolls
förb und jämte suppleao!er. 

8) Val av skidsekti on, om illlresse härfö r visar 
sig vara för handen. 

9) Skrivelse fr An Curlingsek lionen. 
lO) Eve l1luell t vid sa mmanrrädet gjorda fram 

slHltningar. 

Nya medl e m mar : 

Standig: 
19 Dec. 

"
I,,'el S civilingeniör, Karlavägen 7. , ., 

Aktiva: 
17 Okt. 

Elvin, j . S. H ., med. stud .. !iornsga~an 64 B. 
Weste rslt\ hl , j . G .. e. o. hofratlsnOtane. Norr!! 

Bamorget 22. 
lY Dec. 

Lindgren, F., ingeniör. Vikingatan 26. 
Näs, j :r P ., ingeniör, Grefturegaran 75. 
Thöldte , H . P., körsnär, Ru nebergawn 8. 

t4 Febr. 
Berghotf, I. B. , l'iinrik K. 1., fil. kand. , Karlav. SJ. 

Tidningsanmälan. 
Medlemsbladet hur under det gångna l' ret hart 

(lit glildjn sig 1'1[ ell växande intresse, hv il ket. vi 
konsta tera Ulan all fö rhä fvelse och med dlUP 
racksamhel mOl bladets vänne r. Vi uttryc.ka rör
hoppningen, all under innevarande ar della Intresse 
målle växa sig a llt starkare och starkare sanll 
anbefalla vår publikation, pa hvilken inret skall 
s partIs för all få d~n ~å lilhalande och I~sv.ä.rd 
som möjligt . ål alla fore~Lngsmedl~_m":lars va lvlll.a. 

Samtidigt framföra VI ~årt hJ~rthga 18C.k 1111 
a lla frivilliga medarbemre, lOgen namnd oc~ lOgen 
glömd, för den viirdefu.lIa .. medver.kan, som lämnats 
oss . Tillika una la v, forhoppnmgell om fOrlsulI 
s töd från deras sida. 

Slutligen framföra vi till annonsörerna CH va rmt 
tack fOr visad välvilja och uppmuntran Sllml 
hoppas på oförminska t intresse från deras sida. 

Vördsamt 
REDAKTIONEN. 

Sver iges d e ltagande i O ly mpisk a s pe le n 1920 
be löpte s ig li ll öfver 753,000 kron o!,., hvilk el iir 
uugefiir la gånger så mycket SO~l den I'riv illi gu 
gymnnsliken har hafr 1111 lerva pa under I I-års
perioden 1908 19 18. Nu är fr ågan den, 0111 
Sverige kan sägas haf~lI hafr nY II?.af denna Slora 
s umma, pllkostad eu ViSSt antal stlarnor. Konkur
rensen gör nog all Sljärnorna måste påkosta~ 
enorma belOPP,' men kan man .. under dessa rö.r
hållanden ka lla dem for amatorer? Det har IU 
nu gåll så långt, alt .ama,örerna. begära ... och 
urven fåll ersät1l1ing för mis tad arbelsförtJanst. 
Hur kunna mr öFrigt en del fot bollag resa E.uropa 
rundt och vara amatöre r ? Dessa måste ovtllkor
ligen lefv a a f spelet. Det är nu enligl min mening 
ingenting ondt häri, men kall a ~essa spOrt~ä~ 
för hvad de ä ro nämligen professIonals. En Civil 
arbe tsgifvare ka:, absolut icke finna sig i all. ~~ns 
bi tr iidc ständigt är på turnee r. Några mlillarn 
chefer llira egendomligt nog läf!lna t. s t jä rnid~oIlS
miin extra per missioner och h nd nnga r, hVllket, 
om det lir mcd sp nni ngen öfverenssämman~e, . ä.r 
rullkomligl ori k tigt. En STjärna bör hvarke~ I CIVI l 
eller mil/tur tjänsl ha några som helst rordelur. 
Härar torde id rotten i längden vara bäst belj ännd . 

T. F. 

--- . 
, 
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Till Stockholms Amatör Förening/ 
Slyrelsen få r härrpcd i korrhet redogöra för 

Stockholms Amalör Förenings verksamhel under 
år 1922. 

Föreningens medlemsantal vid årss kiftet utgjorde 
520 och voro af dessa 467 aktiva och 53 passiva 
med lemmar. Under året ha invalIs 43 nya med
lem mar. De aktiva med/em marne fördelade s ig på 
de olik a skju rklassern a så lunda, all 21 tillhörd e 
I :sla skju rklassen, 39 2:d ra oeh 407 3:dje s kjut
kla ssen . 

Ehe t' :l ordinarie drsmöte rörr iill lHlt va l hllr 
s tyre lse n under !lr 1922 lI tgjons nI' 

Ordförunde: Sysslomannen Sven Svensson 
v. Ordförande: Bpnkdirek,ören Nils Hedberg 
Sek reterare: Korres ponde nte n Thor Fredborg 
Ka ssaförvalta re : Pro kuristen Eric jenne l 
Int end ent : KonlOrislen H arald Forssberg 
Skjutchef: Bankkassören Evert I~eulerskiöld 
Idrollsc hef: Lagerchefen Tore MOIhander 
Klubbmäslare: Bankiren Aug. Lindslröm 
S tyrelseledamot: Uppbördskommissarien Ragnar 

Friberg 
Cu rlingsektionens repr.: Kamreraren Knut Djurling 
Styre lsesuppleant: Köpmannen Arl ur Flygare 

• Marinläkare Nils Gyllensvärd 
\'. Skju tchef: Löjtnanten Bo Gyllensvä rd 
v. Idroltschef: Kamreraren johan Ström 
v. Kl ubbmäs tare: Musikdireklören Adrion Dahl. 

Till rev isorer valdes bankkamre raren E. Wig
s trand och lagerchefen K. A. Peterson med no ta rien 
A. von Kru senst jerna och b3nkkll~sören A. Elmqvisl 
som s upplea nt er. 

Till föreningens represelllan ter i S to ckhohns 
sk yneJ'örbund utsägos herrar Sven Svenson, Nils 
Hedberg, Tönnes Björkman, Emil Hess ler och 
Evert Reutersk iÖld med såsom supplellnlcr herrAr 
Bo Gyltensvärd och K. A. Pelerson. Som Före
ningens represemant i Stockholms id ro llsr6rb und 
valdes herr Tore MOIhander med herr J o han 
S tröm som suppleam. 

Såsom medlemma r i de olika kommilleerno 
ha fva under året följande medverkal : 

I skju rk ommiuen: herrar Bo Gyllensv/ird. A. 
Elmqvisl och Arthur Flygare. 

J idrollskommiuen: herrar T hor Fredborg, 
Harald Forssberg och P . Poss. 

St)' relsen har under årel haft 13 prOlokollr6rda 
sa mmanträden . 

Före ni ngens medlemsblad har på grund ar utaf 
årsmöte t falladt beslut u tkommit under året med 
sex nummer under herr Thor Fredborgs redak ti o. 
nella ledning och har har, all glädja sig åt ett 
for tsu ll intresse från medlemmarnn s sida. Och 
tord e få erkän nas, all det bjudit på cn rikha lt igt 
och intressant innehåll. T ill dem, som bidragil 
hUrlill, vill Styrelsen hafva ufl nladt ell varmt ln ck . 

Då ursikter ffirefinnas liII erhållande uf gUIlska 
goda annonsorder, som lofva aft MedlemSbladets 
ekonomi ska ll kunna stölla sig all t gynnsammare, 
vill St}'relsen, som i fö re ningsbladet ser en sam
manhängande kraft, varml r6rorda dess fortfarande 
ulgifvande. 

Föreningens å rshögtidsdag fi rades den 25 februari 
å HorelI Kronprinse n, med utdelning af de under 
1921 förvä rvade pris oc h utmärkelse tecken oc h 
diirefter ef! angenämt och gladt sA mk"viim. 

Den 2 1 ok tober hölls k lubbafton med da Iller, 
lika ledes å HOIelI Kron prinsen , dlirvid utde lades 
dc pris. SOOl fön'ärfva ls vid täflingflr under 
somma ren äfvensom vid s tatspriss kjOlningen den 
15 ok rober. Efter vederbörligen förriiIlad prisu t
delning följde så gemensam sUpC med dans, därvid 
klubbmästaren rikligen sörjr för angenäm under
hållning af växlande ar t. 

Vå rutfå rden företogs de n 25 maj till lidingö 
med spårvagn, men hade beklagligt nog förmAlt 
sa mla bloll ell ringa antal deltaga re. 

S. A. F. har äfven under 1922 hofl glädjen röna 
uppmumran i form af värdefulla gåfvor, 811 utgl 
som pris vid lö ningar. Så lund a hur grosshandlare 
Sten S,endahl ater ihågkommit Föreningen med 
e ll mausergevär all utgå som juniorprJs i ska rp
skj uln ing fl 200 meler. En storstilad gArva , 600: 
kronor, an användas till pris i en under hvnrt 
och ell af åren 1922- 1924 anordnad handicap
töning i skjutning, har öfver/ämn ats af ingen iöre n 
Q . Ramk vis l. Därjälllle har Föreningen fåtl illollagB 
el! flerta l s råtliga pokB ler och undr:l vä rdefull a 
föremål , a rt urgå som pris vid våru r/'lJrden, s tats
priss kjutn ingen m. n. tättinga r, nf dels dem , h v ilk 3~ 
namn under de se na s te li ren s tä ndigt återfinnas 
å förteckningen öfver Föreningens fr ikosriga gyn
nare. dels äfven a f eu ne rta l nyr6rvä rfvade skY lle
och idrousiOlresserade vänner. Till alla dem, som 
på så sä ll gynnat Föreningen och främjal dess 
foslerlä ndska st räfvanden ber Slyrelsen f A fram
bära si n vördsamma tack. 

Beträffande Föreningens ekonomi, hvorol1l UI
förligare hänvisas till revisorernas berälIeise, m.Aste 
gllldjande nog sägas, all den, trOts missgynnande 
Omstä ndighete r - allmänna depressionen _ Ir 
all fo rtfarande betrakta som synnerligen god. Della 
s kall också va ra vår Fören ings s tyrka vid mötande 
af tider som s tunda. 

H va d berräffar Föreningens verk samhet j örrigl 
(skYIle och idrott), får Slyrelsen hli nvisa till här
efrer f61jande beriiueJser från sk jut- och idrolls
kommilleerna. 

Stockholm den J I dece mbe r 1922. 

Sven Sllensoll 

Thor Fredborg 
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Vinst- och Förlusträkning 
Ut l1fter: 

Omkostnader : 
Fördkrlnppremier ............ . 
Annonser 
Porlo och potlRil'1lkottsafrifier 
Ersittn . tllI Slaten mr K.knis ." 

Hyror 

• Ikl ulbt.neunduofficercn för 192/ 
'922 

40:70 
42: 70 
82:.5.') 

127: 
J8ti: 54 
21 2: 02 
150: -

DIplomer, medaljer, letoner ..... 1,571:21 
örflgll priser ...... 0.0 ...... , ................ 2,136: -
Anmälnlngslr"ifter ........ ... ....... .... 124:-
Medlemsbladets tvenne sista nummer 1921 398: 3(j 

Medlemsbladet 1022 . . .................... .. . . 1,109: 74 
nedaktlIrens arvode rar 192/ .............. 300: -

• 1922 ..... ... . .. .. . . 300: -
Orrlga trycksaker . ...... ......... ..... 208; 74 
Inkllssoprovlllon 237: 13 
SkYllelnllrukHl renl expcdidonsarvo!le ... 180: -
Mlrkerings."glfrer ........... 1,410: -
Idrottarnllerial 47: -
ÅruIgifter , 186; 35 
Diverse 

FiSrl1lSt .. Iffiffiunilion 

463: 70 \1,513: 74 
205;46 

Kronor 9,719: 20 

Balans räkning 
T III,Ingar: 

Kon Iani I kass.n .................. .. 
Aktier. Kooto: 

En "ktie I J 6nköping och Vu1c~ns 
Tilndsrickstabrlk ...... .. ..... ........ .. . 

InI/eotarle" konto ..... .. ................ .. .. 
Ammunitions Kon to : 

20,929 st. s kott l 71
" 6re . 

Depositionsräkning . 
SptITkaueräkniog 

89:86 

1,000: -
340: -

1,622: -
10,675: 97 

937: 2J 

den 31 december 1922. 
Inkom st er : 

Medlemhr,iner 
Genom ullon,, '"' . r kopten S. DatUtn 

sklnkl etsning .. . ... 
Genom ullonnln, ar herr R. Söderli nd 

Ikinkt etsning 

lUntor 
Ansl.g ................ .. 
Utdelning frin tombolan .För hem och 

hird .... 
DirektOr N. Hedberg liIl trlinlngs pris 192t 
PllrsAldu förenlngsmilrken ...... " ...... .. .. 
Insatser och anmiilningsafglrter . .. ........ . 
AnnoniiCr I medlemsbladet under 1921 .. . 

1922 .. . 
Vinit vid obllgallonsrnrsiljnlng .. ... . ..... . 
Vinsl & FlI rlult Konto .. ... .............. . 

ZOO: -

130: -

3,&5: 

J JO: -
782: 10 
2 10:-

JOO: 41 
100; 
70: -

88l): -

727: -
505:

I,OO:J2: 16 
1,058: 53 

Kronor 9,719:20 

den 31 december 1922. 
Sk ulder: 

Pri.ifonderl Konto : 
Damernas I~risrond . 721: 46 
K.mr~lern.s Pristond ... ............... n I : 46 
Bllnkir Nils Persons Prisrond ......... 1,000: -
Berg,lngen lör P. Q. CarlIns donations-

rond ........ .. .. . .... ...... ...... 533: 05 
Folke Fagrelll mInnesfond ... ... ...... 1,000: -
DirektlIr Nils Hedbergs fond för tri· 

nln&sprls l .kytte ............. .. ..... .321:51 
Q. RI mkvists rond För hlndikaptiH .... 60S: 3J 

RikuklIIden' Konto 
4,905: ~I 

LlRand~ räkning: 
Öf\'e rtrasscnll .. Illpande ri kning 3.12: 5.'1 
Kmph.1 Konto ............... . .. ...... 8,226: 70 

Kronor 14,665:06 Kronor 14.665:00 

Gynna Medlemsbladets annonsörer! 

-----

. 
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gJ/erldelandell 

LSkjutkommitten 

Födr. g ningar 
nnfl åe nde öfningar , löningar m. m. besva ras med 
nOJe af v. skju tchefen pr tel. Sö. 308, säkrast kl. 
5- 6,30 e. m. (utom fredaglIr). 

Observera! 
S tOC ~h.?lrns s kyttef"6rbunds fiil ls kjutning den IS 

f~bru~n ager rum vid Nacka. De ,ii ta komlllu ~ 
nl~.allonerna göra det möjligt ror iirven de be~ 
kvuma a t! d:haga. ~tudera i f Men ingens pro
gram de Itn~nga fordnngarn a för rDreningens rult~ 
skY lle~edal[ och beslulB Eder för all eröfra den. 

Gevnr och 30 skoll meåf"Ores. 
. TAgen gå från Sradsgården f"6r: 
'ö rn~iislelrlslkapsläfJjngen deltagande, kl. S f. m., 

Inga klass guld, kl. 9 f. m., 
III silfvcr och II klBss, kl. 10 f m. 

Statsprisskjutningen. 
S. A F:s sllllspriss.kjurn ing räk nade ej s4 många 

del tagare som va nllgl men kännetec knades af 
genomgäende goda resuhal. Redan i första skiut~ 
laget u~p~ådde herr T. Björkmun 100 poä ng och 
hade harIgenom segerplalsen gifven . Yuerligare 
två skyns r uppnådde 90· poiingsgränsen och af 
dem, som s tann ade pil öfre hä lften at' BO-lIllel 
I~fl~e de flesta synner ligen goda resulta t i Infve l ~ 
serre~ men sa knad e. e n par vä rdefulla tr!Hfllr på 
den I .,:"~rgonbelysnrngen OIydligl synliga figuren . 
EX lr~lafl~nga~!laS främsta resultat skämdes ej hel~ 
ler for Sig, sars kildr må nämnas all pA 400 me/er 
uppnåddes högsIa möjliga poäng af herr A. Zeller~ 
~Irö~ . '. båda de hasliga precisionsse rier, SOIl! 
mgå I maslerskapstäflingen , hade herr H Friman 
5C! .. poäng. Mäslerskapel eröfrades nf 'herr T. 
B[orkman med 190 poäng. 

För ~It mins~a omkostnaderna mr löHingen 
had~ skJulkommmen beslulaI 8n sAsom s kjullags
befalhafvare använda kommillens ledamöler soml 
de skYlIa r, .~om vä lvilligt ville ställa sig till ror~ 
fo~ar:de h ärf~r. Om också en och anna l mindre 
missode. härigenom .. inträffade, slog dock experi
~entel .1 .d~1 hela val UI, och fAr kommillen tockn 
sma frrvllllga medhjä lpare för deras uppoffrande 
arbete samt de råflande för deras IAlmodign öfver~ 
seende med eventuclla brislcr. 

Klnss f. 
!. G. Wernström ............... .... .. .. ... ... .. . 84 p. Bilgare. 

Klass II . 
l. O. J onsson ·.... . ..... .. ....... ...... .... SI p. Bägare. 

Kl. 111, .ilfv~r. 
I. B. Lundqvist .............. . .. 
.2. I. Blix 

. • 64 p. 8!lga~ . 
46 p. 

I . Tönnes Björkman 
2. T. Mothander 
3. C. W. Andren ... 
4. E. Leveau ._ .. 
~ B. GylJensl'ird 
6. E. Reutersldö]d .. 
7. F. Eriksson ...... 
8. N. Gyllensvärd .. 
9. H. Prim.n .. ..... . 

10. S. Svenson .... .. 
I I. A. B. Ekman '" 
12. N. Hedberg . .. ... 
]:J. O. Elmqvist .. 
14. E. J enne! .... .... . 
]5. J . F. Llgergren .. . 
16. H. Kjeller .... . 
17. K. A. Peterson . 
t8. E. Hessler .. . 
19. S. Hellberg .... .. 
20. E. Cederpalm 

Kl. III , guld. 
100 p. Konsulinnan 
90 p. Hedel'lpti •. 
90 p. 
89 p. Etsning. 
89 p. fUgare. ... 
89 p. 
88. 
87 p. 
84 p. 
84 p. • 
SJ p. 
SJ p. 
aJ p. 
82 p. 
8 1 p. Bronsmedalj. 
79 p. 
78 p. 
77 p. 
76 p. 

Tilfling A. 
I. C. Wernström ....................... .. 

Tiflin a: B. 
Klass 111. 

Huks hedersrr. 

114 p. Bigmre. 

I. r. Björkm.n .... . 
2. H. KjeJler ...... . 

197 p. Di~kt6r WAlls hedel'lpris . 
191 p. Hrr Ström och MOlhllnd~rs 

.3. 
4. .. 
6. 
7. 
B. 
•• 10. 

II . 
12. 
13. 
1<. 
IS. 

B. Gyllens\'ird . 190 p • 
H. Frim.n .. . .. _ 188 p. 
f. Reulerskiöld • 187 p . 
A. B. Ekmln 187 p. 
8. Iverus ... 186 p. 
E. Leve.u ......... 186 p. 
A. Elmqvisl 186 p . 
C . Boivie ... . ..... 185 p. 
1. Stenie.... 185 p. 
E. Hellsten ..... 185 p. 
J. F. u gergren ... 184 p. 
C. W. Andr~n . . 184 p. 
S. Hellberg ...... 183 p. 

hedel'lprll. 
Medlemsbl.dets hederspris. 
Blg.re. 
Eleklri": clgarrtindlre. 
Blgare. 

Klau II . 
l. S. TengroI .. .... ........ .. ........ .. .. .... . 166 p. Bilgare. 

Tifllng C. 
I. B. Gyllensvärd .. . 6/39. Blnklr Aug. LindsIröms 

2. 
J. 

•• 5. 
6. 
7. 
S. 

•• 
10. 
II . 
12. 
13. 

S. Hellberg ....... .. 6'36. 
F. Weidllnd ......... 639. 
B. Iverns . .... .. 6 32 . 
E. ReUlerskiiild 5 39. 
J. Firngren ...... 5 13. 
C. Riir;hdmer ... 4 '23. 
N. Gyllensvird .. 4 '37. 
S. Svenson ....... 4/25 . 
A. Flygare ... .. "24. 
H. KjeJler ......... 4 22. 
K. A. Peterson 4 20. 
E. Le\·e.u ........ " 15. 

hederspri' . 
DIrektlir Wllls hedersrril. 
Blgne. 

T lfllna: D. 
I. A. Zetterstriim 
2. T. Björkman .... .. 
J. F. Eriksson ... . 
4. H. Kjeller ....... .. 
5. J. F. Lagergren .. 
6. K. A. Peterson . 
7. E. Reuterskiöld . 
8. B. Gyllensvil.rd .. 
9. H. Mal mfors .. . . .. 

10. E. Leveau ..... . .. 
1 I . T. MOIhander .. . 
12. N. Hedberg .... _. 

50 p. Skytte\·in. hede ... prls. 
49 p. Qrdfllrandens hedersrris. 
47 p. Elsnlng. 
46 p. S. A. P:, hederspris. 
45 p. Blig.re. 
44 p. 
42 p. 
42 p. 
41 p. 
40 p. 
39 p. 
JS p. 
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Tlfllng E. 
I. T, Bj~rkm.n . ,_ 
2. 8. Gyllensvlrd o •• 

J. E. Leveau •. 0 •• 0 . 0 

4. B, Reulersklllld 

181 p. Direktör Hedbergs hederspr. 
173 p. RYllmist.are Schnells hedcl'1lpr. 
172 p. OrdRirandens hederspris. 
164 p. Taxeringskommissarie Fri-

bergs hederspris. 

I . T. Bjllrkman 
Mlsterskaplitlfllnr· 

190 p. Silfvennedalj. 
188 p. 2. H. Friman • . . 

3. E. Levtlu ....... . 181 p. 
4. e. Reute rskillId 
5. N. Hedber' ..... 
tI. B. Gyllensvlrd 

134 p. Bronsmedalj. 
IJJ ~ 
132 p. 

Representonlprise l för 1923 har tillde lats hr 
B. Gyllensvtird. 

Stockholms skytteförbunds fältskjut
ningar. 

I de Ire sista af Stockholms skyueförbunds 
mhskjumingar har hvarje gång ungef'år eu 15· ,al 
am8lörer dellagit. Skjumingarna harva dessa gån
ger vari! nAgol svårare än f"Orul. hviJket af resul
talen an döma lyc ks ha passa t S. A. F:s med
lemmar bra. Fähskynegruppen har nämligen ge
nom plalssiffrorna J , 2 och J i dessa skjutningar 
framHyual före ningen liII fjärde plals j ffihskjul
ni ng inom S!Ockholms s kyuerårbund . 

S. A. F;s fåhskyuebägare ha eröfrals den I/lO 
af K. A. Peterson, I/It af H. Kjl!lIl!r och 1'/11 
af H. Friman. 

För rörs ta gBng på länge har en S. A. F:s med
lem uppnt'lu segerphHse n, nämligen den II/II' dB 
herr H. Kjeller erörrade förslo pris i k lass III 
guld. Dcssulom hor en fierlal pris eröfrats, hvar
o m ned a nsl~ ende utdrag ur prisliStorna viunnr. 

Fältskj utningen den 8 oktober'. 

Mislcrsklpsklassen : O:le pris 
23:djc • 

Klass C : 2O:de 
3 1:111 
44:de 
45:le l 

K. A. Peterson .,. 27 lräff.llr. 
H. Friman ........ 2.5 ~ 
N. Cyllensvird ... 23 
E. Hessler ......... 23 
E. Levelu ......... 22 
B. Gyllcnsvird ... 22 

Fältskju tningen den 5 november. 

Mistel'lkapskllsscn : 9:-de pris H. Priman ........... 2J triffar. 
18 .. de • A. Elmq\'ist ........ 21 • 

Kllu C : 4:de H. Kjeller ............ 26 
21:S11 ~ B. CylJen5vänL .... 19 
3J:die C. Ericson .. ...... . 17 

Fältskjutningen den 19 november. 

Mistcrsopsklll.en : 19:de pris K. A. Peterson .. 16 träffar. 
KlASS C ; I:sta H. Kjelle r ......... 23 

11 :le E. Hessler ......... 17 
27:de E. Jenncl ......... 14 
3<I:de C. Ericson ......... 13 

Kl lss B: l!l:de N. Påhlman ...... 12 

Icke mindre iin sex föreningsmedlemma r hafva 
gjort s ig berfi u ignde Bli de haga imäsIerskaps· 
IHflingen i rlUls k juln ing inom SlOck holms sky tie-

förbund nämligen herrar T. B jörkman , H. Kjeller, 
K. A. P elerson, H. Friman, B. G yllensYiird och 
A. E lmqvisl. Af dessa ha de fem r6rsmämnda 
UlsellS au und er år 1923 bilda föreningens fä ll· 
skyuegrupp med herrar A. Elmqvisl och E. H ess
ler såsom suppleanter. 

Som herr Björkman på grund af a my"ning 
från sladen icke ka n dehaga i årels fähskjUl
ningar. har herr Elmqvist ingån som o rdm arie 
medlem a f gruppen och till andra suppleanl UI
SCfl S herr E. Leveau. 

Stockholms skytteförbunds fältskjutning.3r 
iign rum den 28 januari, 

18 februari (måslers kapstiifling), 
II mars, 
3 juni (våru lfärd). 

14 ok lOber (fahmarsch), 
4 november, 

18 • 
Gevlir oc h amm unjlion medroras af sk yttarn a. 
Anm ii lan s ker A s kjutplatsen. 

Eröfrade penningpriser 
tillhandahå llas af v. s kjulchefen vid före ningens 
prisutdelningar samt efler öfverenskommelse. 

Em31jerade å rtaJsmärken i guld 

uldela s ror första gången i år. Af hänsyn till 
kosmadernn erhållus de gralis blott i förgylldt 
s ilfver men kunna i äk lJ) guld lösas rör e l! pris 
of om kring kr. J5: -. 

Rikssköldskom mitt~en 
har ut sändt en redogörelse för r iksköldstiiflingen 
på 17 maskinsk rifnn foliosidor. Den har i sam man· 
drag varit införd i dagspressen och !Orde vara 
medlemmarna tillrä ck ligl bekant , hvadan vi ic ke 
nllrmare behandla den i denna tidn ing. 

För ärrigl har del blifvil ell rä!! bra öfverskoll 
på tllningen i år, som kunnal sällas in i bank. 

Svensk Skyt-tetidskrift, den frivilliga s k ytte
rörelsens officiella organ, har utkommit med några 
nummer för innevarande år. Tidsk riften ut kommer 
nu i l'örbällrad, liUlala nde Ulst}·rsel. Ar innehålIei 
i försIa numret märkes särskildl en inlressam. 
detaljerad redogörelse rår de svenska sk yltarnas 
dchagande i Mil anoläAingarna af vår mäslers k yu , 
numerA förste s13ds ingeniören1 i Varberg. T. 
Björkm:w . Tidskriften , som lidigare utkommil 
hvarje vecka , utk ommer från och med ' i år med 
fyrlJ nummer i mönadc:n under sky"esäsongc:n 
maj - ok lober sa mt med Iv:.'! nummer månaderna 
nove mber- april. Årsprenumeration i AJlmiinna 
lidningskomoret e ller närm aste poslkonlor för en 
blygSAm summa IIf 3 kr. 

._-, 
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• 
Arsberättelse från Stockholms Amatör 

Skjutkommitte 1922. 
förenings 

Stockholms Al11atörför('ni",<~s skjutkommillc fAr 
hänned afgifva följande be rällcse öfvcr skyllc
yerksamhelen inom föreningen under år 1922. 

Kommit((~n har under aret haft filljande s atll
lnansä llning: 

Ordförande Bankkassör E. Rcu lersk iöld. 
V. ordföra nde och sekretera re Löjtnant B. 0)'1-

lensvärd. 

Ofriga ledamöter Musjkdir~ktör E. I-I css lcr, 
K ~ipl11an A. Flygare och Bankkamrer A. Elmqvist. 

F em prolokol]förda sa mlIlanträd en halva h ~l 
lits oc h dessutom ha kOnlmit!('ns medlemmar ta
gits i ansp rå k vid öfningar och täflingar, lör med
delanden till dagspressen och medlcnJsblm.l cl 
samt fijr eli fINtal uppgifl er af v;ixlande slag. 

öfni ngar. 

Enligt af s iyrelsen faststä lld1 p rogram har 
skj utbanan varit tillgänglig mr Mningsskjll lning 
fr. o. m. söndagen den 23 april I. o. 111 . novcm
ber mAnads utgång. Oenol1l med grannWrenin
garna träffad öfverenskommc!sc ha föreningens 
medlemmar dessutom undcr sommarmå naderna 
haft lillfälle till skjutning å dessa fiirl..' ningMs ha · 
nor om onsdagsefterllliddagarna. 

50111 fö reningens skytteinslrukh.i r h.1I under 
äret tjänstgjort se rgeanten vid KlIngI. Svea lif
ga rde lE. Sjögren. 

I skj utöfni ngarna hafva del tagit 110 lllCcll cll1 ' 
mar, hvaraf 61 ha rva uppfyllt fo rd ringa rn a !(j r 
l'rh.' llandc <lf statsanslag. 

Vid fören ingens hana ha lossa ts 26. 140 skott 
salllt vid af förcningen anordnad r:i ll skj lltl1 in~ 
o mkring 1,500 skolt. 

V,id delt agande i Slockholms sky tteförhu nds 
täflingar ha af föreningens medlemmar afg ifvits 
omk ring 4,000 skolt. 

Fmjande antal af s lalens utmärkelsetecken 
hafva eröfm ls: 

32 !'t. artal!'d'plom. 
II ., ~maljeradl!: nuldmärken. 
5 !>Ilh'(' rmiirken 
2 hron~mlirkcn 
1 guldmärke. 
R silf ... ~rmärken . 
2 " hron"märkl'n. 

nksmedalj i guld jämte diplum. 

Täflingar. 

Förcningcns medlemmar ha med goda resuilat 
under ~ret dclJagit i läflingar dv.'t l inom som 
UIOI11 föreni ngc n, hvarOlll följande utdrag af mera 
rtn111ärkningsvä rda resultat vi ttn a r. 

De ärligen utgåend e vandringspri sen harV;l i 
a llmänhe t eriifra ts med hiigre pollngsulIlll1or :t u 

föregående år, sasom framgår af hifogade flir
teckning. 

En medlem har gjort sig beräfligad liII erhål
lande af föreningens seriemedalj i guld. hvarj.'imt e 
af dc ny instiftade fältskyltclI1edaljema hafva N 
öfrats 7 i silfver och 3 i brons. 

Vid fÖfe'llingens vårulfärd uppn,hldes 28 träf
far vid fältskjutningen af icke mi ndre ill1 tre sky t
tar. herrar H. Fri ma n, H. Kjeller o('h T . Björk
man . hvilka erh öllo pris i nu nämnd ordning. 

Älvc'll vid öf riga täfJingar har ski lJ n<1dl'tl mel
lan (1'(' främsta sky ltarna va rit ringa . 

Vid läfling deD 24 sept ember 0111 skyllcprisel 
"Folke Fagrells minne" cröfrades della pris af 
herr E. Iiessler med 236 potlng, hvi lken poän~ 
älven uppnåddes af herr H. Friman. 

Juuileull1sskölden vanns vid läf1an den I ok~ 
tober af ,herr B. GyllclIsvärd med 360 poäng. 
Närmast följanlle sky.tt, herr E. Hesslef, hade 
samma pOäng som segraren. 

rels statsprisskjutning räknade färre .deltagare 
än \'anligl. men resultaten voro genomgåcnde go
da. Mäslersky" blev herr T. BjtJrkman med 190 
poäng efler all tidigare med 100 flo:ing: ha erilfral 
fil rsla p ris i hufvudskjutningell . 

Gcnom en s torartad gåfva af herr O. K. I~am 
kvist har föreningen erh~llit möjlighcl alt linder 
tre å r anordna en kombinerad lag- 0("11 han dikap
skj utnin g. En kOI1l111iIlC, heSlåe)lde af It errar G. 
A10ssbcrg, T. Björkmani och B. Oyllensvlird , har 
ut arbeta t bestämmelse rna Wr den na lä flin g efler 
af gifvaren an befal lda rikllinje-r. Resullalct af 
fIlrsta Uifl in gen om " Lagp risct", SOI11 della pris 
benämnes, torde medföra. a ll denna tlHling un der 
dc a terstående ,hen kommer alt bli synnerligen 
populär. Segrande lag !Jestod af herrar I. Slix 
JOI poäng, T. ,Björkman 99 poäng och E. Oriin
vall 95 poäng. 

Ilräningsläflingarna halva deltagit 18 medlem
mar. Vid dessa fäflingar ho 90 potll1~ och dtlr
iifvcr skjuJi ts icke mindre än 16 glnger. 

Vid jClonskju1ningarna hafva förvärvnts 22 siJf
ver och 37 bronsjeröner. 

Medlemmarna harva ofta pl ett lyckligt säti 
representerat föreningen Vid täfliugar ulom den
samma. 

Vid Nordiska spelens fältskjutningar bl e! ~tt 
tiotal al föreningens mcdlemmar p ris tagare. 

Tre representant er dcitogn i rik!iHtltskju lll in
g:'lTna i östersund och hemfö rde härvid e lt fler
tal prise r. 
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Vid lällingar för uttagande af Stockholms 
skyttcförbunds grupp vid dc nordiska skyttetäf+ 
lingarna i Köpenhamn kvalificerade sig herrar T. 
Björkman och B, Gyllensvärd till deltagande adl 
försvarade med heder sina platser i den seger
rika stockholrnsrcpresentationen. 

För första gäng har en föreningens medlem er
hällit riksmedaljen i guld, nämligen herr T. Björk
lilan. 

I dc sedvanliga gruPPläflingarna om vand rings
pris mellan landets eller hurvudstadens skytteför
eningar har Stockholms Amatörförening v:Hit 
företrädd af en eller flera gnlpper. 

Förcl\ingen~ fä ltskyltegrupp har under året 
ryckt upp från sjätte till fjä rde plats inom Stock
holms skytteförbund och genom sina vunna re
sulta t tilIföri fö reningen ell gevä r såsom pris. 
Vid Stockholms skyt teförbunds fäl tskjutningar 
hafva eröfrats 41 pris, och icke mindre än sex 
medlemmar, nämligen herrar T. Björkman, A. 
Elmqvist, H. Friman, H. Gyllensvärd, H. Kjeller 
och K A. Peterson, hafva gjort sig berättigade 
att deltaga i ntästerskapstäflingen. De vid dessa 
täflingar af S. A. F, uppsalla hedersprisen harva 
vunnits af den 22 I E. Hessler, 19/ 2 T, Björk
man, 12/ 318. Iverus, 11 / 5 N. Gyllensvärd, 8/ 10 
K. A. Peterson, 5 II H, Kjeller och 19/ 11 H, 
Friman. 

Vid lälling .om O. B. Sjögrens vandringspris 
belades IO:de platsen af föreningens grupp, be
stående ilf herrar T. Björkman, H. Friman, E. 
Rculerskiöld och F. Eriksson. 

Bästa grupp vid täflan om Göteborgspokalen 
placerade sig llIed 456 poäTlg som 47 :dc af 220 
deltagande grupper. Representante r VOrD herrar 
T, Sjörkman, 18. GyJlcnsvärd, N. Gyllensvärd, 1< . 
A. Peterson och J. F. Lagergrell. 

,Föreningens fö rs ta g,rupp vid tällingen 0111 
Hiksskölden, he rrar T . Björkman, E. Reuterskiöld 
och H. friman nådde ctt gott resultat, 421 poäng. 

'Kaknäspokalel1 eröfrades glädjande 110g af för
eningens grupp, herrar N. Gyllensvärd, K. A. Pe
terson, H, friman, E, Hellsten och E. Reuter
skiöld. 

I fOreningC"ns medlemsblad och i dagspressen 
ha under hand bekantgjorts äfriga ialrika priser 
och utmärkelsetecken, som kommil föreningens 
medlemmar till del. 

I det aU skjutkotTHnittcn öfverlämnar denna sin 
redogörelse, anhåller den aft f A framföra sitt tack 
till föreningen för det förtroende, som und'Cr året 
visats kom mitten, samt till de sky tiar, som vid 
talrika tillfällen understött kommi ttcn vid fullgö
randet af dess åligganden. 

Stockholm c!l'n J I december 1922. 

E, Reuterskiöld, 

/ B. Gyllensviird. 

Pris och utmärkelsetecken förvårf
vade under år 1922. 

Eröfrare al S. A, f:5 vandringspris år 1922. 

U :I In e r II il S P r i s: 
E. Len'au 996 l'IOäng. 

K a m r a 1 Jl r i s to: I: 

1\ . A. Pelerson 993 poau):!. 

V:I 11 d r i 11 g S s k ö I d e 11: 

E. Leveau , . .. .. ......... 81 träl1M. 

J II b i I c n n1 !I S k ö t d e n: 
B. Gyllensvlird , .................... , .. 360 poän !;'. 

F Ii r n g r c n ~ k;1 Il r i s e t: 
T. Bjllrknl1ln .................. ....... .. 177 poHng. 

F o I k~' F a il r c II s !Il i n n c: 
E, l-I eS$:lcr .. ", '" .......... .... . .. ... 2:l6 poHng. 

KHllarmlislnre Adol! J O hnn"s on!l 
\' andringspris: 

H. Kjeller. 

J II n i o r g e v ii r e t: 
S. Etvin , 201 poäng. 

Il ta 11 k i r N i I s P e r s s o n s fl r i s: 
H. Kjeller. 

T rl! n i n gs fl rl se n: 
I. T. BjOrkman.. .. ............. . 
2. E. Reulerskiöld 
1. E. Hellsten 
-t . II . Kjeller 

L n g Il r i s e I 1 9 2 2. 

285 ItOäng. 
283 
275 
27-1 

I. Bhx . . .. . .. , .... ,.......... . 101 !'O:mg. 
1'. Björkman . , .. .......... ...... ro " 
E, GrOIl\'nll ...•... . . . .. ., 95 ,. 
A, Zetterstrl)n1 ................. ,........ 9!) " 
S. Tencroth ........................ ,. . !l9 

F ii I t S k Y t t e Il ii g a r Il fl: 

22/ 1. E. ~l eSlll er. 8/ 10. K. A. Pcter~ot1. 
1912. T , BjörkuHUl. 5/11. H. Kjel!l:T. 
12/ 3. B. h 'erus. 19/ 11. H. Friman. 
11 /5. N. Oyll~ml\'lir(j. 

F ii I I s k y t t e m e d a [ j e r: 
t sil h'cr : I brons.: 

T. l~iOrkman. 
A. E1mqvist. 
II. Priman. 
B. Oyl!enS\'!lrd. 
E. Heuler. 
Ii. Kjeller. 
K. A. Peterson, 

N. Gyllensvärd. 
B. tverus.. 
F. Weidland, 

Eröfr.e af striemedaljer och seriebigare inom S. A. f . 
ir 1922. 

S e r i e m e d a I i ~ r: 
I guld: 

E. Leveau 740 poAlIJ;., 

I silfver: 
B. h'cru!l .... 606 poäng. 

[ brons: 
O. K. Rnrnkl'iMI ."", ......... ,., .. , ... " 585 polinS'. 
C. Kempe ..... , ........... ...... . .... 56.5 " 
I, lilix . , .. ,.,.,., .. "., ..... ,., .... .. .. 524 " 
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U_ K. Ramkvist 

E. Lc\'eau ....• 
N, Gyllensvärd 

E. Lc\'ean 

s c r i (: b ä ~ a r e: 

A.biigarcll : 

B-bligaren: 

422 I~ling. 

-176 polng. 
-I!l7 " 

fö rvirfvade ut märkelsetecken i •• j uln ing 1922, 

Emaljeradt skyttl:1llärkl: nf guld: 

Björkman, T .. BostTöm, E" Elmqvi!Öt, A., Enks.iOlt. 1'" 
Frimnn, H., Gyllenkrok, A., Hellsten, E., He!!slcr, E., l.a· 
gt'rgren, F .. Lundberg. H., !tculcrskiöld, E. 

Emaljeradt skyllem~rke 9f sJlrver: 
AndreII, c.:. W" Cederpalm, E., Färngn·l1,J .. (jylltmwHrd, 

Il, Hudlwr,!;', l. 

Emal je radl skyttcmirke ar brons 

lIel1herg, S., Zctter!itröm, A. 

DIpl o m : 

Andren, C. V. 
Björkman, T. 
Boström, E. 
I ederp::l1m, E. 
Elmqvisl, A. 
En:usson, V. 
Ericson, G. 
Eriksson, F. 
Ftygare, A. 
Friman, H. 
Färngren, J. 
OyJlenkrok, A. 
liyllens\'ärd, B. 
(jylh.'us\'iird, N. 
Hedberg, N. 
Hellberg, S. 

Hellsten, E. 
Hessler, E 
IVfn'IIs, B. 
Jennel, E. 
'kjellu, H 
Lagergrell. F_ 
Lt'\eau, E, 
I..lll1dberg, I I. 
Mnlmrors, H. 
Mossherg, (i 

~ Mothaud ... r, T. 
Peterson. K. A. 
Reuterskiöld, E. 
I~udberg. I, 
IHigltt!imcr, C. 
Zetlers!rÖm, A. 

S k Y t t e !Il ii r k c a I g It I d: 

Blix, I. 

SkY lt emärke 

Grön\'nll, E. 
Hollberg. S. 
Hölnlkvist, O. K. 

a f s i J f\' ... r: 

Po'tltlmall. N, 
Tl:ngrolh, S. 
Nnuckhoff, T 

Skyllem:irke af brons : 
Elvin, S, Wern'ltröl11, J, 

förvärfvade jetoner 1922, 

Mothander, T. ........... 8 silfver;etoner 2: bron~jelHner 
frIman, H. 3 
Leveau, E. . . 2 2 
Gyllensvird, N. 2 2 
Hedbert:. N, 
8oivie, G. .. .. 
Ekman, A. B. 
Mossberg, G .. 
Tamm, R. . 
Cederpalm, E ...... _. 
Wlldinger, N. 
Plygare, A. . J 
Mllmrol'tt, H. .. ..... J 
Hellberg, S ............ ,. ,.,. ..... . 3 
GyllenBvDrd, B . ............... ,. 2 
Bllle, J . ................................. '",... 2 
Kjeller, H . .................................... 2 
FOrttberg, H . ..................... ......... _. 2 

Hellberg, S. 
herus, 8. 
Jennel, E. 
Drake, G. 
Tengroth, S. 
Kempe, C. 
Riigheimer, C. 
S6derlind, R. 
Ericson, G. 

brtlnsjelon 

J . F. Lagergren, Karoll1lskA instltutct, blef 
ak.ademisk mäsrarskvlI 1922. Vid sammu rillfiille 
blef B. Gyllensvärd'. SlOckholms högskola, 3:e 
man, 'J onas ~ cröfrade iifven Karolinsk" inslillIIets 
Iiirarkårs hederspris. Vi grolulera! 

Idrottschefen hu r erölrOl S si lfver. och 2 brons· 
jCl0ner, hvi lket är .jelOnrekord . rör 1922. 

Samme person iir, vetenskupligt ulriikl111dl, 
föreningens bäsra skYll. Hon hade niimIigen vid 
hundikaptäflingen endasr 2 poäng i tilliiRg, under 
dct alf l. ex. T. Björkmlln hnde J CIC. 

TiJl ordinarie ledarnoI för gevärsskyue i perrnu· 
neota olympiska kommiueen har ulseus löjm. 
Holmberg sam! tilJl suppleant civilingeniören 
Tönnes Björkman. SlOckholm, enligt offtcielll 
meddelande från Skyuerörbundens öfverslyrelse . 

Vid slyrelscns sDmmantriide den 19 december 
bestämdes au foreningens beslut vid senaste års
möle om utde lande :of guldmedalj för aflllggande 
:Jf profven ror idrOllsmärket under 15 dr oafsedt 
ordn ingsföljden skulle tolkas sAlunda, all nlla prof 
sku lle aflagls inom föreningen, 

Som of dagspressen framgt'tu, har idro1ten be· 
gMva ls med åtskilljga anHuörröreningl1r, MOl nam· 
nel amSlör i samband med idrot! protesterade 
denna förenings sekreterare pö sin lid i SI. T., 
och sedan riksförbunder arslagit id rOllS föreningen 
Amalörernas anhållan om inträde, har denna klubb 
funnit med sin rördel förenIiglou by la om namn. 
Den kalla r sig numera för f. F. Allround (ulläses 
allr1l:nd, ej ålraund, som kanske mAngen skulle Iro). 

ldrollsmärkel i guld med eklöfskrans har, enligl 
hvad vi erfara af Svensk Idroll 1922, lilldelats 
grosshandl. Per Langborg. Della ulmiirkelsetecken 
uldelas myckel sparsamt. Vi gnuulera. 

Tidning för fysisk foslran är en tidskrift, som 
iifven anbefalles medlemmarna, N:r l för i llr 
innehåller en intressanl artike l Hf vAr medlem, 
G. Dyhlen, angående bivunkering i fjlillen under 
snöstorm. 



10 STOCKHOLMS AMATOR FOREN/NOS MEDLEMSBLAD 

Årsberättelse från Stockholms Amatör Förenings 
Idrottskommitte 1922. 

Idrollskommiuen har under året haft roljande 
sammansållOing : 

Ordförande: hr Tore MOfhander. 
v. Ordförande: hr Johan SIröm. 
Sekrclcrure : hr Thor Fredborg. 
Täningssekrclcrare : hrr Harald Forssberg och 

Paul Pass. 

KommiHcn JHlr afht'lllil sa nw13mräden sA ofl:1 
omsliindighclcrna fordrat . 

Den 29 januari anordnades en sk idliifling vid 
Sallsjöbaden :'i 20 km . I sen iorklassen segrade 
B. Iverus med I l. 51 min. och i oldboykl!1ssen 
Hj Ljungberg med 2 I. 3 min. 

Den cgcOIligll idrollssäsongen inleddes den 17 
april med Icrriinglöpning c:n 5.000 m., där B. 
Ivcrus segrade med en lid af 25 min. 45 sek. 

Förstu filningen rör året, orienrerirgslöpning om 
. S,iflarnes pris . ii~de rum den 7 maj. R. Söderlind 
segrade. Som SOderlind var den enda som kvalifi
cerade sig till de Mda ärriga läflingarna, simningen 
den 4 augusti samt skjutningen den 20 augusti. 
hlef han segrare rör :'irCI och eröfrade därmed 
priset f6r alltid . 

Serieliiflingarna började den 16 maj och afslUla 
des den 9 juni samt höllos i Ivå omgångar. I dessa 
dehogo 25 medlemmar, hvilket är 6 mer än före . 
gående år. Segrare i seniorklassen blef P. Zerling 
med 17 p" i old boys, klass A., J . Brage 2.1 p. 
och i old boys, klass B, E. Waldener med 15 p. 

TliOingen om direklör C laes Huhbergs pris i 
femkamp ägde rum den 13 juni och hade samlat 
9 synnerligen viii kvalificarade deltagare. Segrare 
bier P. Zerling med 2753,1:1 p. Jämförelse med 
föregående fe mkampsresuh:lI kan ej göras, eniir 
i år nyn poängberäkningar liIlämpats. 

Den 16 funi lönades i löpn ing 200 m. och slilgg
kasIning. I den för ra löningen s tanade endas I 2 
tliflande i hvarje klass, hvada" några priser Mr 
icke kunna uldelas. I den sena re tiiflingen segrade 
I. Blix med 15,11 m. i seniorklassen och J. 
HaJImon med 26,36 i old bo}'s, klass A. 

Mäslerskapstäflingarna afllöllos den 8, 9 och 
10 augusti och hade samlat 17 dehagare mOl 11 
närmast fOregående :k Jdrollsmäslare bier P. 
Zerling med 4246,735 p., oldboymästare, klass A, 
J . Brage med 3328,715 p. och oldboymästare, klass 
B, E. Wpldener med 1840,12 p. 

Segrare i de olika grenarna bJefvo föJjunde : 

StW;ctrer: 

Lö pning 100 m.: P. Ze rling ....... .. ... 12'/" s. 
Llng lJhopp : I'. Zerling ....... 5,; ~ m. 
Ku ll löt nlnlt: P. lerllng ........ .... 10,0 I m. 

Höjdhopp : P. Zerling t,qO m. 
Ollkulkaatnlnl': J. Blix ....... . . 28,u m. 
Löpnlnlr 0400 m.: P. Zeding ... _ ........ 56" II s. 
H.ckJÖp nJn g 110 m.: E. Stenpon ........... 21 ' II s. 
Stafhopp: P. Zerling .......... 2,1$ m. 
Spjutkutnl ng : J, A, Hultman ...... 44, 15 m. 
L/)I'nl n l' 1,500 m.: P. Zerling .... ........ 5 m. 5 '". s. 

Old boys A: Old boys B: 
töpnln g: 100 m. : 

F.. Löwenhiclm ... 13'/1. s. T. Mothander .. . 13 - 10 s. 

Längdhopp : 
E. LUII·enhlelm ... 5,211 m. E. Waldener ...... 4,UI m. 

Kulstötning : 
.J Brage 10,11 m. E. Waldener . .... 8,~1 m . 

Höjdhopp ; 

J. Bnge I,e~ m. E. Waldener .... .. I, tu m. 

Dlskuskaatnlng: 
J. Ii.llm.n 29,1' m. E. Waldener ..... 27.01 m. 

Löpning -400 m. : 
57" " s. H. Forssberg ... 66 '" s. 

Hlcklöpning 110 m : 

J. Bnale ... ... - 22' ,. s . F_ W.ldener.. 2.'\ · 'o s. 

Stafhopp: 
F.. l.öwenhielm Z,~O m. E. W.ldener 2, 1U m 

SpJ utkastning: 
,I . Bragc ... .. .... 33,1. m. E. Waldener ..... 29,U1 m. 

Lö pning 1,500 m.: 
R. Lliwenhielm ... 5 111.28' I' s. H. Forssberg ... 5 m. J(j",' I' I. 

Den scdvunligu löpn ingen ;\ 10,000 111. ägde rum 
den 22 augusti . Endast 5 deltagare startade. B. 
Iveros segr:lde med 40 min. 38 ~/IO s. 

Till cykc ltiiflingen 20,000 m., den 10 septe mber 
unmiilde s ig endast en medlem. hvadan denna 
tä lling instillJdes. 

Idrollshornet hAr för året eröfrats af P. Zerling. 
Föreningen har varit representerad vid Smck

holms Idronsförbunds tvenne orienteringslöpningar 
under senhöslen . 

Följande medlemmar hafva afla~t fullstiindigt 
prof för idrollsm1irket : 

O. Björklund 
I. Blix 
K. Ekelund 
H. Friman 
H. Forssberg 
H . Hörlin 
E. Löwenhielm 
T . Mothander 
N. Nylen 
K. Stcnpon 
R SöderlilHl 
P. Ze rling 

. -- - -- ". , 

I 
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Af dessa erhå ller T. MOIhander föreningens 
n},ins l!flBde lilla guldmedalj för aflagda prof för 
idrollsmärkel under 15 nr, K. Ekelund, id rOlls_ 
medaljen i guld med löpare, H . Hörlin, E. Löwen· 
hielm och P. Zerling idrollsmedaljcn i guld, O. 
Björklund och R. Söderlind erhålla idrol1smärkel 
i guld. Ofriga äro anlingen silfver. eller brons
milrkesprof. 

För sanllliga under årel afllållna idroltstlWingar 
hafva eröfrats 90 priser. bestående af råreningens 
medaljer och bägare samt 46 villkorsmeda ljer i 
allmän id rOll. Af dessa äro hälflen, 23 brons · 
medaljer och likaledes 2J juniormedaljer. 

Då speciellt för skididronen visots ston intresse, 
hemstliller idroll skomminen , att vid näsla årsmöte 
en sä rskild kommillt! väljes ror an dUse, An denn:1 
idrottsgren fullt kommer ,iII sin rätt. 

På det he la laget synes idrollen varit omfatt:ld 
Illed s törre intresse än under nörmasl föreg Ae nd e 
år, oc h under förhoppning all della «fven må 
blifva fallet under det kommande arbetsåret, örver
lämnas denna berä lIeise. 

Stockholm den 31 december 1922. 

Tore Mothander 
.. "If 

Thor Fredborg 
... kf 

Prislista 
för Hiflingar å skidor, skridskor och allmlin 

idrott 1922. 

Skidtäfling 20 km. 29/ 1. 
Seniorer. Old boys. 

I. B. Iverus ... .. .... bagare ]. Hj. I.jungberg ... hlgare 
2. T. Holmer .. .... • 2. C. Wikström . • 

Figuråkning i\ skr idskor 17/2 . 
I. T. MOIhander .. ... .......................... .... bronsplnkeu 

Terränglöpning 17/4. 
I . B. Iverus .... ...... ..... .. ....................... SI. brDDlmed . 

Seri etäfJingarna 16/ 5- 9/ 6. 
.1. P. Zerling, bägare Kl. A. \. J. Brage, blg.re 
2. H. Frlm.n. l 2. Uiwenhlelm, 
J. I. Blix. 3. E. Lindholm, 
4. O Litlier, <I. J. Hallman, ex. pr. 

Kl. 8. \ . F.. Waldener, blpre 
Z. K. Ekelund, 
J. H. Foraberg, n. pr. 
4. T. FredbOrg 

Femkamp IJ / 6. 
J. P. Zerling, 2.753,13 p., rabrikör Hultbergs pris. 

Släggkastning 16/ 6, 
I. I. Bllx, I. bro J. J. HaUrnan, st. bro 

I\\äster.ikapstärlingarna 8-10/8. 
Löpning 

I . P ZerlJng, st. bro 
2. H. I.Indskog, r. bro 

1(}O meter. 
Kl. A. I. E. L6wenhh:lm, SI. bro 

2, J. Brage, I. bro 
Kl. B. I . T. Mothander, at. bro 

Z. E. Waldener och H. 
For!)!lberg, J. bro 

Lingdhopp, 
I. P. ZerHng, st. bro Kl. A. I . E. 1.6wenhlelm,lt. bro 
2_ T. Undskog, I. bro • 2. J. Bnge. I. bro 

Kl. 8. I . E. Wlldener, II. bro 
2. T. Mothinder, I bro 

Kulstötning. 
I. P. urBn" SI. bro Kl. A. I. J. Brage, SI. bro 
2. K. Stenport. I. bro 2. J. HaHman. J. bro 

Kl. B. I. E. Waldener. st. bro 
2. T. MOIhander, J. bro 

Höjdhopp. 
I. P. ZerlJng, st. bro Kl. A. I. J. Buge och 
2. I. Blix och K. Stenpon, I. bro E. Ulwenhlelm,sl. bro 

Kl. B. I. F. . Waldener, SI. bro 
• 2. T. MOIhander och 

H. Foraiberg, I. hr. 

Dlskulkastnlng. 
I . l. Blix, SI. bro 
Z. T. Lindskog, t. bro 
3. P. Zerling, I. bro 

Kl, A. I . J. Hallma nn, SI. bro 
2 . .J. BTAge, I. bro 

Kl. B. I. E, Waldener, s t. br, 
2. T. Mothnnder, I. bro 

Löpning .. 00 meter. 
I . P. urIing, SI. bro KI.A. I . F..Ulwenhlelm,lt. br. 
2. T. Lindstcog, l. bro " 2. J. Bnge, I. bro 
J. J. Hultman, l. bro Kl. 8. I. H. Foruberg, il. bro 

2. E. Waldener, I. bro 

Häcklöpning 11 0 mehr. 
I . K . Stenpon, st. bro Kl. A. I. J. BnJ.c, &I. bro 
2. T. Li ndskog, I. br. 

I. P. Zerlinr, SI. bro 
2. T. LinrIs tog, t. bro 

t. J. Hultman, SI. bro 
2. K. Stenport, I. bro 
J. P. Zerling, I. br. 

Stafhopp. 
Kl. A. I . E. LlIwenhlelm, s l. bro 
Kl . B. I . E. Waldener, st. br 

• 2. T. Mothander, I. br 

Spjutkastning. 
Kl. A. I. J. Brage, I I. bro 
Kl. 8. I. E. Waldener, at. bro 

2. H. Forssberg, I. bro 

Löpning 1,500 meter. 
I. P. Zerling, st, bro Kl. A. I. E.L6wenhlelm,lI.br 
2. N. Nyll:n och Kl. B. l. H. FnrssbcrR, &t . br 

K. Slenport, I. bro 

Resu ltat ar tiokampen, 
Seniorer. 

I .P. Zer!1ng, idrottsmislllre, Idroltshornet, slor si lrvermedall 
med löpare och diplom. 

2. T. Lind5kog, s lor silfvermedalj. 
3. K. Stenpon, stor bronsmedalj. 
4. I. BIIK, slor bronsmedalj. 

Old bOYI. 
Kl . A. J. J. Brage, oldboysm!iilare i kl. A., silrverplakell . 

2. E. Löwenhielm, bT"onsplakell. 
3. R. Söderlind, bronsplakett. 

Kl . 8. I . E. W.ldent'r, oldboysmistare I kl. B., ilf\·erpl.kctt , 
2. H. Forssbcrg, bronsplakcll. 
3. T. MOIhander, bronsplalcen. 

• <I. T. Fredborg, extra pris. 

Löpning 10,0041 m eter. 
I. B. lverus. bigare. 
2. ,I. Blix, bigare. 
3. N. Nyl~n, e):lnl pris. 

---
T. Mothander, guldmedalj (Ik,,)- , 
K. Ekelund, guldmedalj med löpare. 
H. 1-I 6rlln , P. Zerling och E. L/'i\\'enhielm, guldmedalj. 
O. Blörklund och R. Södertlnd, Idrottsmirkel I guld. 
K. Stenpari, idrottsmärket i brons. 

• RttOfllde 1'1 Ir.mill~l' bulul. K~rrek",rthl""u .. m. 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROITS
KOMMITTEN 

Or ienteringslöpning 
lir en liiningsgren. som medlemmarna icke myckel 
dellllga i, Qnklade de ha de scörs[q förUlsiinningar 
nll häri göm sig gällande. Vid SlOckholms Idrolls
rärbunds oriclHcringslöpning den 22 oktober del
logo endast 3 af fåren ingens medlemmar. Hr 
Söderlind blef l1:r 21 af inolles 70 oldboys. Dill 
en af vårn deltagare sk ref D. N. rDljllnde: a l 
denna klass lade man märke liII en dej kärn
gubbar •... 56 öringen Bolin och 1893 Ars Mölaren 
rundl-segrare. 51 åringen Gideon Eriksson, hvilka 
gjOrt sig ränjäma af en särskild eloge för presto
lioner. som öfvcnriiffsde många yngresI . Skulle 
Ic ke S. A. F. lill en kommande år kunna kon· 
kurrera OIed t. ex . Skogshögskohm ? Vi torde 
icke ha mindre omal . kardasningskunnigs. med
lemmar iln denna skola. I denna läfling är del 
lu icke endasl benen, som spela den afgörande 
rollen. Förra årels vinnare af oriemeringslöp
ningen (som var ISII och liII störS Ia delen gick 
på gångbana af Trä), blef i år sisla man. 

Till Helios orienteringslöpning den 29 oh 
anmäldes 44 log. 42 lag s lanade. Bland de Ivå 
lag, som uleblel"vo, var S. A. F:s ell. I dags
pressens referal helle del, att I. F. K:s officerslag 
dominerade. S. A. F. lorde kunna sätta upp lika 
mönga log med lika kvaliHcerade deltagare. UHOIll 
oss hoppas pö bäuring liII näsla orienrerings
löpning. 

Gym nasti k 

synes icke i någon större utsträckning illlressera 
medlemmarna. Endasl E. Löwenhielm hade in
funnit sig på af idrOllssekreleraren angifven loko!. 
Vid personlig rorfrågan hos en del idrOllsutöfvande 
medlemmar har framgåll. alf dessa i SlOr utsriick
ning spela lennis under vintern, hvadan någon 
lid liII gymnaslik icke finnes disponibel. 

E n ny idrotts .. och skytteförening 

har bildats af f3rm. insl. elevkår, enligl hvad 
vi erfarn af ,Fa rm. Rev y. hvars redaklör upp
lålit phus för någro välskri fna aniklar i sin lid
ning. Vi önska denna sammanslulning lycka oc h 
vä lgAng som t ullnIa den förhoppningen . all dess 
medlemmar, d A de sluta vid institulet, måne IHlfvn 
denna förening i ålanke, som inom sig fö renar 
bl'lde skYIle och idrOlL 

Sverige har ledning i Europas f ria 
idrott. 

Sportsmanden har i sin ju lnummer en liingre 
oc h ingAende öfversikt öfver ställningen mellan 
de europeiskA idrollsnalionerna della :'ir. Arven 
om man kan kons la lera en oeh nnnan feIupp
ska llning (iifven liII S,·eriges rormAn), lorde artikel
förf311f1ren krommil liII der räl la slurresultalel, s:'l 
l:'iogt mlln nu kan göra beräkningar efler pA olikt! 
lider oc h platser uppnådda resultat. Han har logi I 
7 m:lll i hvarje gren och räknal poiing fr:1n 7 liII 
I rör respektive TårslB till sjunde man. Som man 
ser af nedanst ende labell är Sverige stn rkl hOI;!t 
:'If Tyskland. 

Löpn. Hopp. KlIst. Poäng. 
SI'crlgc .... . .. 10." 15 " 109. l 
T)'sklllnd ••..... 56. b 29 7 102.6 
Flnl~nd ,.,. ........ 49 7 3. 6Z 
EnglAnd ........... 71 7 78 
Norge ...•.......... 9.r; 22 1 32.6 
Fnlflkrlke 20 8 3 31 
Ungern • 14." Hl.r. 
Danmark , 8.' 13. ~ 
Schweiz. 7 1 8 
Esc!and 8 • Belgien •. , 4 ... 
Rumlnien , • 

{U,. D. NJ 

Herr Hara ld Forssbe rgs hederspris. 

Föreningen har haf! nöjel au ar sin intendent 
emollaga ell hederspris liII CII värde af kr. 200: 
som vandringspris i allmän idroll all utdelas eflcr 
besliimmelser. som senare komma on bekanlgöras. 

Villkor smeda lj 

hor eröfrals af Hullman i längdhopp med 5.29 m. 
oc h juniormedalj af Sten POrl i simning ~ 100 
och I,Doa m. 

Vi lerva ju f. n. i en s. k. depressionspe riod, 
men på villkorsmedaljll1arknaden har det denno 
somma r vorit högkonjunktur, i del an 44 meda ljer 
eröfrals. Medlemmarna börja blifva slyfva, och 
det lorde kanske vura på liden :m ntigot begränsa 
möjligheterna 811 fä dessa medaljer. Som det nu 
är. kan en medlem, som deltager i en läning i 

Japan eröfra \'iIlkorsmedalj i S. A. F., endast 
han belala t sin argift. VidAre kan hari när som 
helsl be någon funklionär au gå upp på id rolls
plalsen all kOl1lrollera, af! han uppnAr del och 
de l resulUller och därigenom få med alj . Uldel
ningen kunde nu n:'igol minskas, om del på näSlo 
årsmö,e komme an beslutas. all villkorsmedalj 
endast kan utdelas for resuhat, uppnådda vid de 
i föreningens årsprogram Ulsalla läfHngsdagarna 
i de grenar, som nämndo dagar gå af stapeln. 
Saken är ju uteslulande en ekonomifrdga, och 
medlemmarna missunnas på intet vis sina för 
viirfvode medAljer. 

Musikdi re ktö re n E. H ess lcl' 

fy ller den 23 dennes 50 år, 

-~ --. 
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Klubbafton en 
th:n 21 ok lober på .. Kronprinsen_ vur yllers t 
falllligl besökt. Endasl 23 medlemmar dehogo i 
su peen. som nf klubbmäslaren var mycket viii 
arrangerad. Så bistra lorde väl liderna dock ej 
va ra, all icke fler än 23 af 625 medlemmlIr kunna 
InHnnu sig. FeSler ar dylikl slag ha ju t j röre
kom rnii mer än 2 ggr om året i samband med 
prisu tdelningar, så mon torde icke kunna s.1iga, 
311 de förekomma allt ror ofts. Kanske dct är 
JUSt prisutdelningen som gör, lIU en del med
lemmar icke kommer. Skulle kanske klubbmilsta
ren våga försöket alt anordna klubbafton Ulan 
prisuldelning? Då slipper man Ull höra molive
ringen, au .jag har ingem ing där 811 göra, cntir 
jag icke har någOT pri s att hämrn •. Vice klubb
mästaren, som brukar beslö den musikallskn 
underhållningen. var ej närvarande. Denna del 
of programmet skölles i stället af en ung medici
lIare, kand. Harald RilZ, liII allmän belåtenhel. 
Förleckning öfver prislagarne tinnes p:'i annat 
stö lle :lf dagens nummer. 

Intendenten var efler prisuldelningen tämligen 
belålen, då han denn3 gång slapp ringa efter 
någon Större lastbil ror all forsIn borl de obliga
toriskl oafhämtade pris och ulmärkeiser som hon 
vanligivis måsle ' aga vara pA. Dess!! voro nu 
_bloll_ dh'erse diplom och medaljer, en etsning. 
en Rörstrandsvas saml Ijuguen (2 1) silfverpokaler. 
Så det räckte med eu sIadsbud och en dragkärra . 

. 1 dag fylla - - - i m orgon fy ll a ' . 

Söndagen den 29 oktober anno 1922 kunde en 
of S. A. F:s stifta re, vännen och filolllropen SixlUs 
Sjöberg vid god vigör fira sin 51 födelsedag. H an 
fyllde med andra ord, so m vi på svensko rön 
och släu säga, 50 år. 

Vännen SixlUs tir en IrefHg oc h onltyc kt Olu
Boy (lill hör klass D . Födelsedr 1875- 187 1), oc h 
all den dogen ej skulle passera ulan all Wmna 
spAr efler sig, förs IAr man nog. Redan pö morgon
kvislen uppvaktades han af Ordföranden och \/. 
Ordl'öranden i S. A, F .. hvilka 1111 honom öfver
lämnade en fIolIare , textad kalfskinnsadress, 
underleckrlad af S. A. F:s styrelse samt de bägge 
hedersledamÖlerna Victor Balck och Harald 
Sahlman. Dagen lång duggade del i Six luS hem. 
Telegram. biomsler och preseOler. Omväxlande. 

När så dagen gåll och klockan slog 6; Klara. 
hade half\'a Stockholm infunnit sig i Gillets fesl 
våning och vännen SixlUs blef vid dinEn yller
liga re hyllad. BI . a. öfverräckles liII feslrdremålel 
Ivenne magnifika silfvertallrikor, skiinklD af äldre 
medlem mar inom S. A. F. samt graverade med 
gifvarnes namnteckningar. 

Bland nOlabiliteler vid festen märktes brandkap
tenernu BorgensIierna och Gyllenhammar, Signe 
Kolthoff, civilingeniören Frirz Söderberg 111. II. 

$010 Mrl ior saknades af kä nd nnledning.· Vid 
del s. k. :t nackspilclI medverkude så kiindu rör-

- Han dog nämligen den 20 Jan . 18iJ4. Slftl . mIm. 

mågor såsom operas:'ingare Josef H erou, operclI
sångaren och charmören Elwin Ollesson, lusen 
konstnären Charlevs Tanl saml - - - Iasl but nOl 
leaSI - - - den siare· skämtaren. direktören Alrr. 
Gustafsson. 

Så skulle någon Iro all Jir\'et borde le sig !itel 
. mörkl' fOr skorstensfejgrrniislare Sjöberg, rar 
han alh mIsste! Må vännen SixlUs lUven i fort 
sälll1ingen gå en ljus rramtid ,iII möres! 

Haie. 
p. s. 

De här kanske jag kommer :111 ffl SOla för. 

D:s. 

Krum m elur-åkn ing å skridsk or. 

VAr mångsidiga och energilllällade idrollscher: 
Tore MOIhander var söndagen den 4. februari 
nere i Norrköping och svängde sina lurviga .. . 
rörlåt ... trikåklädda ben vid K3mral-m!iSterskaps
läflingarna, hvilka arhöllos i Idrollsparken. 

I arla morgonstund åkles de obligaloriska ligu
rerna, och kl. I e. m. gick den s. k . frio A k
ningen af swpeln vid orkanlik blAs!. Tock va:.e 
denna ansAgo rdrmodligen. arrangörerna de:~ ono
digl all engagera en särskIld bIAsorkeste:, 1111 SlOr 
besvikelse för både läflande och publik . Blisl 

0) . lyckades .Molle. i .Wermlandskasten. sa ml I 
.Korkskrufven . , som han vid sina 38 år äfven 
bör vara ganska Förtrogen med! Om alllså inget 
bras t i ulf6randel af figurerna lill ffiljd af brisl
fltllig träning, så brast dock Isen "id Ivenne lill
fAllen under .Molles. 78 kilo. Lyckligtvis lötl a
des det å landbana. Till slut bör kanske nämnas 
all . Molle. segrade ... han var ntimllgen ensam 
läflande, och som resemurs kalk fungerade. vAr 
utsände medarbetare H a/C. 

p. s. 
För all göra vännen Tore full räll visa,. sA äro 

ell par allvarsord här i tilläggel rulll IllOllverade. 
MAngen vacker seger har han vunnil under sin 
långa idrollsrnannabanu, shli l i allmän idrOIl som 
skyue och simning elc., men den säk~rllgell s~lI
raste af alla idrOll saner . .. konståkntng Il skrtd
skor har alllid varil hans skötebarn. 

Den enkla rdrklaringen, hvarror han nu fick 
uppträda som _sol isI. var att ingen hell enkelt 
vAgade uppl aga konkurrensen med den snart 40-
Arige virtuosen! Hade nu en dussin konslikare 
(liksom mAngen gång rorr) stöl" upp liII täRingen, 
sA hade resultalet blifvit, enahanda. , Malle 
hade klått , hela balellen . . Grundligt! 

JdrOllsbladel for den 29 nov. upploger en rör
leckning öfver världens (?) 147 bästa sk ridsko
åkare p.A 500 m .. där sista mBIl Akl dennn slriickB 
på 48.1 s. Som n:r 63 bland dessn .champions 
of Ihe world. förekomma P. Zerling med 46.1' 
och som n:r [32 P. Poss med 47 .11 s. 

• Ej att undra pi, da han ju lir vara rOdd I Karlalad. 
Sått. (lnm. 
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Vår idrollschef, T. MOIhander, får väl med 
Slörsia sannolikhCI BnI:Jgas va ra den rÖfSIC i 
Sverige, som fullgjOrt profven fOr idrollsmärkCI 
under 15 Il r . Närmas! honom komma ffiljande 
~edlemmar: H. Friman, 14 Il r. H. Forssberg, 
E. Löwcn hielm och H. H örlin . 13 år, K. Ekelund 
och P. Zerling, 12 Ar. Bland dessa .grand old 
men . borde B. Elliol va ra med . Orsake n: .J ag 
har icke ,id. god kännes icke längre. Vi ha ju 8 
limma rs nrbcrsdag, eller som tyskarna sade före 
kriget: 8 Stunden Arbeil. 8 Slunden Vergnugen 
(d. v. s. idroll), 8 5IUnden Ruhe (d. v. s. sömn) 
und 8 Mark dubei. Nu är kostnaden för CH 
korsband M. 8: - , s:'l de n senare delen är lIIun 
nog icke nöjd med nu, Men vi förlåts E. Lugcn 
iir ju en klasslag. E. är köp man och hör slllul1d" 
ej lill dc priviligierade i slImhiiIJcl. 

K. F. U. M:s el inrupp hade gy mna sti kuppvis· 
ning den 6 december. I denna delrogo Ivå of 
föreningens medlemma r, hrr Brage och Hllnsson*. 
Den förra deltog för 15 gå ngen (15 år i fOljd) och 
erhöll härför en minneslecken. Denna presralion 
torde nog hillms vara rekord. Hr Hansson, som 
hvad längde n betrilffar, hör rm de mindre lIruppen, 
lOg publiken lTled s lorm och var som del brukar 
hela i referalen från SIadion, populäraste man 
på pIon. 

StockhOlms Id rousr6rbund har enligl sk.rifvel se 
af den 31 Oktober godkänr S. A. F:s medlem 
Harry Friman såso m 2:dra klassens domare i 
allmän ldro!! . 

E n II)' gyrnnustiktidning. utgifven ;]f red . 
Appe lk vls l i Eskil slUna , hur ko mmit redaktionen 
tillhanda. Profnumrel ilr viii red igerad I. hvilk el 
rör öfrigl de Ivd fö regl'ende gy mnasli kl idningarna 
också varil. men della iir icke tillräckligt för 
e kon omisk framgöng, De l måste vara elakheler 
och spydigheter, som i den rikliga idrollspressen, 
ror all en lidning ska ll kunna gå, och vi Iro ic ke, 
~ !! denn.a lid ning konlIner all få längre lifs längd 
an de roregiic nde - Iyvärr. 

Bäsla nyans ka ffnre af medlemmar under 1922 
ha varil hrr H , Forssberg och N. Gyllensvärd. 
De få hvar sin in tressebägarc1 oc h vi hoppas, all 
resulralel af denna verksamhel under 1923 måne 
blif\'a minSI lik a god , 

Vid bellof af sk idor, rådfrdga rorsl ing. Frimnn, 
RI. 17637. 

En arrikel, behandlande L<lgprisel, h:lr at" UT
rymmesskäl ej ku nna I införa s i della nummer 
ulan kommer in i n:r 2. 

" Hvll kn namn oflll nlrekommil I referalen frin l'Ara 
ldrolbllänfngar Rlrllden 80mmu. 

Ur en nyligen af Lord Beaverbrook utkommen 
bok, bl. a. refererad i bankmännens lidning, liIl
Utla vi oss rörande idroll all göra följande UT· 

df!lg : 
• - En annan nödvänd ig för ulsällning 

ror framgång ii r god hiiisa och självbehärskning. 
Ingen gcnomsnills miinniska kan räkna på fra m· 
~ång, om han ej efrerr ånksam l sköler sin kropp. 
Men mAn bö r ak la sig för öfverdrifler äfven här
vid/ag. 

Faran med den framslående idrofls mannen är 
den, all nii r han spu rkal en boll in i måle l, Iror 
han s ig ha vunnil en sege r för li fvet. Hons SI rät:. 
van g r jllle UI pd Ull gönt sig duglig för vanl igl 
nrbele Ul lII I nit bli öfverduglig för idroucn. Den 
so m kasl[lr s ig örver sporr en som mål i sIiilI eI 
rör som mede l, ulsä lle r sig rör a ll bli örver1'll iill , 
miss lyckad , oduglig för verklig I arbele. Spela 
giirnu lennis eller golf en gång om dagen - men 
Irc gAnge r är för myckel, st'! vida ni e j liinkcr 
bli profcssionell.. 

TDYCKEDIaKTIEBOL~~ET 

SV E Ä. 
HAMNGATAN 34 

ST O C KHOLM 

INN EHAVARE AV 

A,-8, SKANO, BOKB, & KARTONGFABRIKEN 
AI.I.M. TEl.. löS 10, US8 II , 201.28 p,,<s TEL.. 6? 16 

Unlr som specialitet allt slags BANK- & AFFÄRSTRYCK 

Ledig anllollsplats 
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Rikssköldens täflingskommittes 1922. berättelse för • ar 
Rikssköldens läHingskommille fA r härmed nf

girva r6ljande berälft~lse ror år 1922. 
Innevarande års läfling om Riksskölden har, 

IrOIS de Iryck ra liderna, sa mlal icke mindre iin 
254 gruppe r, lillhörande 138 skyueföreningllr, 
hvilket innebä r en ökning frAn fö regående år of 
48 grupper oc h 34 föreningar. 

I de båda individuella ins:HSskjulIlingllrna ha 
del logi I sa mmanlagt 1280 sk y"ar, hvilkct innebär 
en ökning fr .l n t"öregående li r II f 177 skYlIor. 

Af de lio gru ppri se n h:1 IVt'! gåll lill SlOck holm 
och ett lill GÖleborg. De örriga sju, d/irib lnl1(1 
försto priset, ha hamnal i landsorten . Siirs ki ldl 
unmlirkningsvä rdt är del Ulolll ordemligu resulmt , 
448 poäng af 450 möjliga , hVllrmed Rikss kölden 
i å r erä frars af Ljungby s ky"cföre ning, lillhörande 
Kronobergs SkYlicförbund . 

I Isflingen ha uldelols elfvlI silfvermedaljer och 
1'1 1111 hederspris. nämligen , i Rruppliiflinge n Ire 
medaljer och Ire hederspris. i löning A klASS J 
G sex medaljer och fyra hederspris, i IAning B 
klass 3 G Ivå medaljer oc h i läning A klass J S 
ell hederspris, Sammanlagda vä rdel af heders
prisen ulgör 860 kronor. 

Samlliga hedersprisen ulom eu harva skä nkl s 
liII löflingen af härför intresserade pe rsoner. 

Sålunda har nr SlOc k.holms Am alörförenings ord
förande, s}'ssloman Sven Svenson , oc h vice ord
förande, direk,ör Nils Hedberg, s känkls respek
li ve en Slörre silfvcrskål och en silfvcrpokal , tlf 
direktör Wendel en större silfve rpoka l i cm i, af 
Sporrong & Co. elf par manschellknoppar nI' 
komroIIerai guld i elui, af Husqva rn n Vapenfabrik 
ell sko lgevilr och 500 paironer sa ml pf urt is l 
Blomberg Ivå elsningar. Dessul om har för 11if
lIngens egna medel inköpIS en slörre skål af 
hamradl s ilfver. I konranrll pris ha i liiflingen 
uld elals 4,466 k ronor, hvafvid särs kildI iakllaghs, 
all möjligasl minsIa afdrng gjOrtS frAn de med 
gruPPläfHngen förbundna ind ividueJJa insu lss kjul
ningarna . Sål unda ha i dess!! senu rc mer än 98 
-. ar insa lsern:t uldelals i kOlllanl:t pris. Resu l
lalen vid läliin~c n om Riksskölden framgA af 
rorul publicerad och lill Slockholms Amalör 
Förening insänd full slä ndig prislisla . 

Rikssköldsläflingens ekonomiska sIä Ilni ng fr am
går af nedanSlående lablå, hva raf synes, 311 läRing
en, IrOIS den ekonomiska depression, som gjOrt 
sig kännbar på lilla områden, har Cif öfverskoll liII 
1923 af mer an 1,500 k ronor. Af della belopp hur 
1,200 kronor afsa lls under namn ur , Rikssköldens 
löningsfond . i enlighel med S 23 i sladgarnu. 

Sammandrag af Rikssk öldstäflingens inkomst er och utg ifter under å r 1922. 

Inkomster: 

Saldo frAn år 1921 ....... .. ... .. .. ....... , 
Annonser i Rikssk öldssladgarna .......... . . 
42 SI. anm älningar till Rikssköldslållingen 
Tä ningsinsa lser från 138 s ky" eföreninga r 
Rii nl or ..... , ........ .... ...................... .... . 

K, ,,,,,,, 
204: 9ti 

1,725: 
310: 

5.342: 
17:83 

Summa Kronor 7,599: 79 

Utgif ter: 

3,000 stadgar med inbjudan och ku ve n 
Ann onsansk. profvision (20 -: ) 
Ex ped ilionsomkoslllflder '" ................ . 
Hedersgåfva li ll apOlekare WahlqviSl 

386: 
345: 
S I 6:~S 

på 50-års dagen .... ...................... . 50: -
I !ällingar uld elade hederspris ... , .... ". 200: -
• J J medaljer ...... ...... 106: 83 
,. , penningpris ............ 4.466: 
Avsan liJJ .Rikss köldens lilflingsfond ... 1,200: 
Kassabehå ll ning ,iii 1923 ....... ... .... 329: II 

Summa Krono r 7 ,599: 79 

Slockhol m den 5 Illn uari 1923. 

RIKSSKOLDENS TÄFLlNGSKOMMllT~. 

SIJCrI Svenson. Tönnes Björkman. N. Hedberg. 

1'-"-'-"-"-"'_·_"-"-'-'-"-"--"-"-"-'-"-"-"-"-"-"-"-"-"-_ .. _ .. _ .. __ ... _ .. _"-,,-,,-,, i HOF.JU V ELERARE ! 
• IMlllllllllllllnlllUlIlIIlIlIIlIlIlIlIIlIIlI!lIIl1mhlllll1 H A L L B E R G 111111111111111111111111111111111111111"111111111111111111111" I I _ 

1
+ S T OC KH O LM ' D ROTT NIN GG ATAN 6 i 

,,,JfltrR J, GÖT E.BOR G , MAL.MÖ, UPPS ALA, ESKIL.STUNA, a UNOSVAL.l. , JÖNK ÖPING, ÖREBRO, S KölFDE act< KAIU.SHAMN • ,,_"_ .. _ .. _,_ ... _,,_,,_,,_"_,,_,,_"_ .. _,,_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _"_ .. _"_ .. _ .. _, ___ .. _ .. ___ ... _ .. __ .. _ .. _.1 
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AKTIEBOLAGET 

KREDITBAN KEN 
BRUNKEBERGSTORG 12 • STOCKHOLM 

Grundrond 
Reserv fond 

Godtgör i 

Kr. :1,000,000: 
, 1,500,000: -

Depositions- och Kapitalräkningar ~.. 4 % 

Sparkasseräkning ~ __ ~. . .. 4 (J/v 
Upp- och Afskrifningsräkning _________ 2 Ofo 

F"ondafdelnin,en förmed lar köp och försä!ininr af 
obli,alioner, banklotter och aktier. Kassafack ulhyras, 

ii 
~. 
"'_ ... :::;.--'" 

ELKAN & SCHlLDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KUNGL. HOF- MUSIKH ANDEL 
I)roUn lnxgalan 18 
STOCKHOLM 

AIln!. Tel. i 0 48 0ch 9P 
Rik. . •.. 4067 

Rllmuslfll L..-______ ,_ 

Oskar Janssons 
Bteck- och Plåtslageri 

~tk5 Tet. 1 1 45 Orefluregslan 28 Allm. Te l. 19 .. 

Verkatill er lIlIIII Ilags ptltl lagerlar bete n. TaktIcka 

nl ngar med koppar och ~I n k, ,ah 'an iserad och svart 

Jlrnpllt. Tlkltryknln,ar och repa.rationer. BIllig

aste pris I förening med noun nt a rbet e. 

RESTA URANTBOLAGETS 

Restauranter 
ODd mat till billiga prisrr. 

No,.... 
NORRA BRUNN, Su.b,unnq.tan 33 öppd till kl il e . m . 

ODEN. Odena.tan 51 ........ .......... 8 
PILEN, B'Y"II,e,atan 12 ....... ...... . 8 
S. H. T., D,ottninnalan 9} C...... .. . II 
W 6, Kl. Ve.I •• Ky,kollllll 3 B .. . o.. ~ 12 

Österma lm o ch Djurg6rden 
ALHAMI1I~A, K. Djurgården .. ..... . '/, 12 
LINDEN. AllmÄnna grind 4...... /I 

L YKT AN, T"ate/'iIlU", 6 0'0. ........... 6 
OSTERM ALMS KÄLLAREN. 

Storvlltan .5 . ....... .... ", .•••. .•..•.. •• " . 12 
OSTERPORT, Nybro,_'.n 28 C 0' 0 8 

SlJde" . 
PELIKAN, B.unn.b.dten 2 • 
EJDERN, St.dl."rden 18 ............. . 
GRA KVARN, T .. rhof .... I.n 4 .... .. 
SöDERN. Hom'I.lan 49 ..... . ..... . 
SOOERcARO, HOffi8 ... I.n 31. .. . 
T ARNA , B,innk" k ... t.n 4 ........ . 
ORNEN, Brinnlry,k .... t.n 115 ..... .. 

Stade" 1"0'" b _ a r"a , 
REISEN. Skepp,bron I Z- 14 
ROOA STUGAN, Munlcb.on 2 ..... . 
VIM I~ELN. Brunnlirind I ....... .. .. . 

Kungsholmen . 
HORNAN. Flenlminiilltan 51 A .... .. 
MASTER ANDERS, Pipeflglltlln I .. . 

-

• 

H varje S. A. F:are 

• 
• 

• 

Il 

• • 
" 9 

• • 
'" t2 

• • 
• 
8 

bör anse det som en plikt och 
sk y l dighet att deltaga i f ör en i n
gens skjut- och idrottsöfningll r I 

TRYCKERIAKTIEBOI.AOl!T SVeA, STOCKHOLM t9.!J. 
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Meddelanden IrAn Styrelzen 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemmar: 

12 j an . 

HelIgren. E. G., med. kand., Äppelviken. 

14 Mars. 

AminoIf, A., civilingeniör, bi/r. akt uarie, Droll-
ninggaton 87. . 

Bergström, H. G. A., fO rsäkringstjlinsteman, Korin
vägen 48. 

Boman, G., afdelningschef, S;I Eriksg. 95. 
Dahlgren, F., lörsäkringstjänsleman, Birger Jarls-

gatan 27. 
Dahlgren, j., chefsassislent. Sch~elegalan 10. 
Ekwall, N. D., försäkringsdir., Stockholm 7. 
Hermanson, J. H . T .• direktör, Vasagatan 5. 
Karlsson, J. T., Ijänsleman, Roddaregotsn 10. 
Leufstedl, 1. , Blasieholmsgaran I. 
lindqvist, G., kamrer, Götgatan 56, J. 
LönnQvisl, S. G., kamrer, Borgaregsllln 8. I. 
Mallner, E., civilingeniör, Kapten sg. 7. 
Mehzer, N. W., direktör, S;I Eriksg. JO. 

Myrsten. j. G. E .. fdrsäkringsljiinstemon, Korl-
bergsvägen 14, IV. 

Nyberg, K. W., kamrer, Dl'ollningho1msv. 12 B. I. 
Petersson, B., bokförare, Brahegalan 12. 
Sragh, B. F., löjlnant, Upplondsgalnn 48 . 
Söderbäck, C. W .• försäkringsljiinsleman, Drott-

ninggalan 19. 
SÖderQuist, E. T., kapten, Birger jnrlsgolOn 108. 

6 April. 

Berghagen, S. G., underlöjrn" S;t Puulsg. 35 B. 
Björklund, J.. kOntorschef, Bibtioteksg. 9. 
Brage, E., fondchef, Valhallaviig. 83, II I. 
Lindblom, A., direktör, Biblioteksg. 9. 
Wohlgren. F. F. , leg. läkare, KarlavUgen 62, II. 
Åkesson, A. T., underlöjtn., Brunkebergsg. 6. 

Näsla nummer af Medlemsbladet utkommer 
omkring den 20 maj. 

Herr Eric jennel har vid slyrelsesommomriide 
den 6 dennes enhälligt omvalts till kassaförvaltare. 
Vid samma lilliåIIe valdes hrr A. Elmqvisl. 8. 
lverus och A. Flygare lill skjulkommitterade och 
hrr I. Blix, H. Forssberg och T. Fredborg till 
idrollskommitterade. Medlemmar i Rikssköldens 
tiiflingskommille blefvo hrr S, Svenson, T. Söder
quisl och B. Gyllensvörd. 

fluve~ !fuld, 3{ Jlnderson Npsilfver, 3itjver. 
Operapuset. :J(uugl. :l(o/juvelerare - flJegär pn'sHuro71l! 

flalio6s torg 1 
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S. A. F:s ordförande. 

01verstelöjtnant STIG RÅLAMB. 

Vår nu nyvalde ordförande är gammal medlem 

(1903) och har förut under så lång tid som 

1909- 1915 skön ordförandebefauningen inom 

S. A. F. Då vi anse baron Rålamb tillräckligt 

känd förut, ha vi underlåtit an här nämna några 

detaljer ut an inskränka oss till an tillönska honom 

en hjärtligt vä lkommen åter. 

S. A. F:s vice ordförande. 

Kapten TORSTEN SOOERQUlST. 

ViT nye vice ordförande ir född 1881 och blef 1902 offi
cer vid Kronobergs regemente, transporterades 1913 tiH Gene
ralstaben, hvarest han 1915 blef kapten . Ar 1917 anlog 
hr S. enskild tjänst i hurvudstaden och har sedan dess varI t 
synnet!!gen verksam inom landstormen, d. v. s. den verk· 
samhet, som ligger vir förening närmast. Hr S. är sålunda 
medlem ar StOCkholms Landstormsförbunds styrelse och ar, 
betsutskott sedan 1918, chefsinstruktörens stiillföreträdare se
dan 1920 och en ar styrelsens representanTer i Sveriges Land
stormsröreningars Centralförbund. Vår nye SlyrelseJtdamol 
hilsas hirmed hjilrlllgt välkommen inom S. A. F:s I'erksam
hetskrelS. 

Syssloman Sven Svenson, 

som på grund af sin förändrade boningspIsts sell 
sig nödsakad alt FrAnlräda den kräFvande platsen 
som S. A. F:s ordf'drande, har allt sedan 1899 
haft olika befauningar inom föreningen, och knap
pasl någon torde väl kunna räkna så lång Funk· 
tionärstjänstetid som hr S. På sa mm a gång som 
vi ullal a vår s tora tacksamhet för det oegennYI' 

tiga arbete oc h stora inlresse, som hr S. under 
så lång lid visat rDreningen, vilja vi umycka vår 
öfvertygelse, all S. A. F. alll Framge nI får årnju ta 
Förmånen af hr S. erfaren hel, energi och arbets
förmåga i de fu nktioner, som hr S. ännu inne
har, bl. a. ordförandeposte n i Rikssköldskom
mineen. 
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iJ{varje 8. 31. ~:are SÖl' anse del som en pfilil oeg s/ipldig§et alt de/
taga i föreningens s/ijul- oeg idrottsövningar! 
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Stockholms Amatör Förening hade den 24 d:s 
ordinarie årsmöte å Hotel Anglais under sysslo
man Sven Svensons. ordrDrandeskap i närvaro 
af efl femtiolaI medlemmar. Slyrelse-, kom mille
och revisionsberättelserna rDredrogos, hvarpå an
sva rsfrihet beviljades, och sedan i vederbörlig 
ordning inkomna ärenden behandlats, örvergicks 
till va l aF ny sty relse För de ledamöter, som voro 
i tur all aFgå. Följande personer valdes därvid: 
H r Thor Fredborg, sekreterare, bankkassör E. 
Reucerskiöld, skj UlcheF, bankir Aug. Lindström, 
klubbmästare, kamrer Johan Ström, vice idrotts
chef, löjtnant B. Gyllensvärd, vice skj ulc hef, mu
si kdirektör G. Adrian Dahl, vice k lubbmästare, 
saml marinläkarestip. N. Gyllensvärd och köpman 
A. Flygare su ppleanler. Till revisorer valdes 
bankkamrer E. Wigstrand och lagerch eFen K. A. 
Peterson med notarien A. von Krusenstjerna och 
bank kamrer A. Elmqvist som ersänare. Till 
representanter i Stockholms Idrocrsförbund valdes 
hr T. Mothender med hr J. Ström som ersiiIIare. 
Med hänsyn till val af ordförande, vice ordFö
rande och idronschef ajournerades årsmötet pA 
en lid af minst tre veckor. Förtjänstmedaljer i 
silfver tilldelades bankiren Aug. Lindström, bank
ombudsmannen K. J. Carlsson och direktören 
O. Joh anson. Val aF representanter i Slockholms 
Skynerörbund uppsköts ärven till det ajournerade 
Arsmölet. Yidare beslöts, all medlem, som Full
gjOrt profven För idrOllsmärkel under 15 år, däraf 
de tio senaste inom föreningen , sku lle få äkta guld
medalj. Ärven bestämdes, att villkorsmedaljerna 
hädanefter skola lösas. En skriFvelse från Curling
sektionen med anhAlIa n om nedsalta afgifter för
anledde icke någon föreningens åtgärd. 

Yårt till den 27 mars ajournerade årsmöte be
träffande vissa val af'hö lls å H otel Kronprinsen 
och hade samlat ett fyrtiotal dehagare. 

Till ordFörande va ldes en hälligt öfverslelöjtnan
ten t'rih. Slig Rålam b, till vice ordförande kap
tenen Torslen Söderquist och till idronschef lager
chefen Tore Mothander. Till representanter i 
SfOckholms SkYlleförbund utsågos ordförande n, 
vice ordföranden, skjutchefen och vice skjulchefen 
sa mt syssloman Sven Svenson med musikdirek
tören Emil Hessler och lagerchefen K. A. Peter
son som suppleanter. 

Vid sammaOlrädet utdelades ärven en del under 
föregående år eröfrade priser. Kva rvarande pri
ser torde hämtas hos intendenten 14 dagar eFter 
denna tidnings datum. Efter denna lid tillfalla 
de föreningen. 

Största delen aF dehagarne s tannade kvar till 
ell angenämt samkväm, hvarunder vår intendent 
och grosshandlaren Söderström skölle den mu
sikaliska underhållningen. SkjUlchefen sökte, ror 
att minska omkosmaderna vid skjutningarna, all 
värfva frivilliga funktionärer, och vi hoppas aH 
sådana äfven skola kunna uppbringas bland de 
med lemmar, som af en eller annan anled ning icke 
hade tillfålle an närvara vid detta samkväm. 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, utsedda an granska Stockholms 
Amatör Förenings räkenskaper under år 1922, fl' 
härmed aFgiFva r6ljande beränelse. 

Beträffande Föreningens inkomster och utgirter 
unde r del gångna året äfvensom tillgångarna och 
skulderna vid 1922 års slut hänvisa vi till vinst
och r6rluslkontOl samt balansräkningen. Som af 
dessa framgår, ha Föreningens obligalioner -
Sveriges Allmänna Hypoteksbanks 4 " af 1898 -
försålts och det motsvarande bokförda beloppet 
insa tts å depositionsräkning i bank. 

Yi ha genomgå II räkenskaperna, som äro Förda 
med ordning och noggrannhet. Alla utgifter äro 
vederbörl igen verificerade. 

Därjämte ha vi granskat styre lsens protokoll. 
Vid gra nskn ingen ha vi funnit, an styrelsen a ll l
jämt med nit och omsorg handhaFt föreningens 
ange lägenheter, hvarför vi tillstyrka. all slyrelsen 
beviljas fult och tacksam ansvarsfrihet för 1922 
års förvalming. 

Stockholm den 22 februari 1923. 

E. lVigstrand K. A. Peterson 

gJ ledde/allc/ell 

(ran 

8kjutkommiltcn 
'------1 

"Lagpriset" . 
Genom gåfva af en medlem har S. A. F. salis 

i Jillfälle all under tre år anordna en täfling efter 
hell nya principer. Initi ativtagarens afsikl har 
varit all genom en tä fling af della slag bibringa 
föreningens samlliga skyuar vana att deltaga i 
lagskjumingar. Det värdefulla i denna ide stå r 
ju klart ror enhvar, som inser lag- eller grupp
täflingarnas stora betydelse. På samma gång. 
som en representations lyckliga resulta r skänker 
föreningen anseende och respekt i utomståendes 
och medtäflandes ögon, väcker det själFtillit och 
ansvarskänsla inom Föreningen. Det gemensamma 
intresset sa mm anpressar till ell godt kamratskap 
och Föranleder ärven den mest egoistiske all dela 
med sig aF sin erfa renhet. 

Täflingen om . Lagpriset) hvilar på Följande 
principer. Med ledning ar under året vunna re
sultat vid skjuming af samma slags serier, som 
ingå i täflingen, erhåller hvarje skytt viss handikap. 
Då tillförlitligheten af att ell medelresultar verk
ligen mOtsvarar skYltens prestationsförmåga gifvet
vis är stö rre, om ell flertal serier ligger som 
grund för beräkningen och För alt förebygga ell 
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afsik lli ~1 skj utande af dåliga resu lra t, gä ller som 
regel, all vid f/irre skjulna se rier handikapen blir 
något mindre än den, som motsvarar dCI verk · 
liga mc:dehalcl . Genom flitig öfningsskjutning er· 
hAlles diiremol en full! räuvis handikap. 

Nä r de genom denna handikaplilldelning lik· 
värdiga skYllarna an mält sig, sammanlon8s de i 
Iremannlllag, hvaref,c r tä Hingen rårsiggAr medelsl 
Ivå vanliga precisionsserier rör hvarje s kyn. Med
lemmarna i samma lag skola om mÖjligl skjuta 
sa mtidigr. 

Principie llt äro nu således såvä l de enskilda 
sk YURma som lagen i stånd all uppnå samma 
Slutpoäng ; det komm er an på läflingsförmåga, 
ansvarsk tinsla, energi och inbördes hjälpsamhet, 
fö r all lagel s koll erhålla segerplatsen . Här tvin
gas de mera erfarn n skyuarna till sin gifnn upp· 
gift, som tyvlirr annars alltför mycket försummas: 
au lI~gu hond om de yngre, som en gång skola 
bli deras eftenriida rc j grupperna. 

De l segra nde lagetS. tre medlemmar erhålla 
pris till värden I fö rhållande till respeklive poäng
summor. Härjämte utdelas individuell a priS lill 
de IvA skyltur, som utan au tillhöra segrande lag 
uppnå högsta poängsummorna, hamlikapen in
beräknad. 

För deltagande i läHingen erlägges ingen af
gi fl, och dO de skjurna serierna få räk nas för 
sk ju ming om SHlIens skyuemärken m. m., fi nnes 
ju ror en deltagare imel au rorlora men a llt all 
vinna . 

Den rorsIa läflingen om _Lagprisel . den 22 
ok tober 1922 motsågs med ston inlresse icke 
minsl af dem, som deltagit i utarbetandel af be
s tämmelserna för de tsamm3. Det va nsk liga i 
hva rje slags hand ikapberäkni'lgar beträffande 
s kjutn ing visar sig dä rigenom, att det prakliska 
genomförande l oft ast på ell slående säll järvar 
lämplighet en nf el! teoretiskt tillll;tlande system. 
Med glädje kan därför sägas, au af det förs ta 
resulla lel Ull döma. täningen Mllit , hvad den lofvat. 

En ligl handiknpbestämmelserna borde under 
normala förhållanden den, so m preste rade sill 
medelresultal, ko mma upp till 100 pOäng. Som 
tilflingen eme llerl id utfördes under ogynnsa mma 
fö rhålla nden, köld och biåsI, visade del sig all 
endasl en af de 24 skyttarna nådde denna poäng, 
näm ligen herr I. Blix, som I. o. m. örverlriffade 
sig sjlilf med en poä ng. Öfriga resuhat lågo i 
genomsnill nagra po§ng und er 1000Ia lel. Prin-

TDY&KEDlruKTIEBOL~GET 

5VE.i\. 
HAMNGATAN 34 
STOCKHOLM 
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cipiel h sku lle ju det lag vinna, hvars skylta r hade 
de bäsla poängerna i fö rhållande till sina normala 
skj utresul!at. Della visade sig äfven vara fallet , 
liksom all della lag också var del, som nedlade 
det största arbetet på en omsorgsfull t förberedd 
och noggrant genomförd skjutning under ledning 
af den gifvetvit mest erfa rne skyuen inom för
eningen. 

Då det kanske kan va ra af intresse ror s kyua r
ne all se, huru hnndika pen verkade, införes här 
nedan det fullständiga resultalei med lagen num 
rerade efter erhållen poäng och liIläggspoiingen 
fö r hvarje s kYll utsall. 

Lag J. 

l. BUx ........ &1$ ' 8 _ 101 
T. Björkman 06 3 -: gO 
P.. GrÖnvlIlI ... i7 t8 = 95 

,.5 
Lag z. 

S. Tengroth ... 791 20 '" 
H. Frimin . 89 5 _ 94 
A. Ftyg.re ... 73 14 =~ 

280 

L ag 3. 

N. Hedberg ... 871" '" 
S. Hellbel"l ... 78 '" _ 92 
E. Hesslt!r .. &3 6 = 89 

"9 
Lag • . 

H. Kielier ... 84111 = 9S 
K.A. Peterson 86 6 _ 92 
S. Olhlgren ... 76 14 ::;: 00 

m 

Lag .5. 

A. Zetterslröm 9415 =- !)!) 
E. Söderström 75 18 "'- 93 
G. Mossberg 72 13 = 85 

277 

Lag 6. 

N.Gyllensvird Mi g - 95 
B.GyJlensdrd 86 9 = 94 
B. Iverus ..... 72 14 = 86 

ZI5 

Lag 7. 

A.Almqvis l •.• 85+ 9 = 94 
E. Ht!lIsten ... 79+ 6 = SS 
E. Reulerskifild 73+ 6 = 79 

2S8 

Lag B. 

F.Ugergrcn ... 921 6 = OR 
H. Malmrors ... 64 14 = 78 
E. Cederpalm 63 13 = 76 

252 

I 4:s sky ueföre ning, i hvilken en uf londet s 
frHm slll flilt skjutningsspecialis(er, löjtnant Erik 
Kugelberg Hr primus motOr. hade til l fältskjutning 
på Mariu Bebådelsedag inbjudit Östergötlands läns 
skYlIar jämte några s törre s kjyueföreningar uto m 
lönet . Slockholms Amatör Förening, som hade 
glädjen att se s ig räknas bland dessa, deltog med 
ell dussin medlemmnr. Den god a sa mm an hållning 
och del glada ka mralska p, som alltid känneteck nar 
amatörernas samvaro, sa ue si n prägel äfven på 
denns ulft yk t och den muntra stä mning, i hvilken 
resan anträddes dogen före läfl ingen. aflog icke 
under ålerresan, tro ts all resultaten ingalu nda voro 
ägnade all yrvas öfve r. SkYlIars vanliga rorhopp
ningar nit skära guld med mausergevä r hnde 
emellertid knappast roreslafvat denna resa , då vi 
ju vissle, All lärlingen i åtskilliga afseenden skillde 
sig fra n den schablon, vi seda n länge vari! vana 
vid i Slock holm . Vi hade däremot i rorlilande på 
ledarens erfarenhet gjOrt oss räkning på eH godt 
sportsligl utbyte, och det visade sig också au vå ra 
s tOra förvän tnin gar i delta afseende besannade sig. 
Anordningarnn kunde i tekniskt afsee nde icke 
göras till fö ren:ål ror kri ti k, och då härtill kommer, 
811 ledare och funktlonörer uppträdde på det mest 
vIiIvilliga Såll , kan man förSlå , all belåtenheten 
hos skyttarn a vor odelad. 

p 
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Som en sä rskild heder får Stock holms Amatör 
Förening räkna all det nf föreni ngen skänkta 
hederspriset utgick som forsta pris j den ror· 
nämsta täfli ngs klassen . 

En af vå ra främsla faltskyua r hade skänkt ell 
vackerl hederspris att tilldelas bästu uma tör u tom 
m3sferskapsklassen , en efterföljansvärd I exempel. 

Resultat. 

Lajttlfllng. 

12:te priS, S. A. F::s förSIa grupp (H. Frim.n , E. Levein, 
F. L.gergren). 

FilltskJulnlna:. 

26:te H. Friman .. .............. ........... . _ ...... 26 trift·lr. 
32:dru E. Leveau .. ................. ............... 26 • 
ö~ :de J. F. Lagergren ..... ............ ...... ..... 2J 

Ex tra tUtingar. 
J. 

37:de pris, K. A. Peteraon . 

/J. 
IO:de 8. GyllensvJrd 
Zi:de B. Iverus 
32:dra E. Leve.u. 

fil. 
3:dje E. Leveau. 

Direktör H . Kjellers hederspris liII bäs!:, amatör 
u tom fö rbundels mästerskapsklass eröfrades uf 
E. Leveau. 

Riksskyttetäflingen i Göteborg den 
12- 15 juti 1923. 

Inbjudan lill riksskYlletäfHngen hur ut tiä ndls till 
skY II cföreninga rna . Af utrYl1lmessk UI Ol eddelfls här 
blolt el! utdrag ur programmet . De an mtildn 
skYllorna erhålla sedermera full s tändigi progrnm, 
hvarjämte förfrågningar kunna göras hos v. s kju t
chefen. 

TJII. A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 

TJfling.r. 
A"mJt"i ..... I.irl 

K, 
Klau /II. Guld........ ....... .. ........ ID: 
Hurvudskiulning ......... ...... 5: 
Hast. prec. serie. 2O-ring,. Ilnl. Dl m. S: 
600 m . ......................... .. ........... .. . 10: 
6 sk. mot ringad ' /.-Hg. JOO m. I min. .5:-
ti • I' .-Ha;. 200 m. I min. 5: 
Filtskjutning ......................... _ ...... 8:-
Mislerskapstitllng,. 

Klass III. Si/fver. 
Samm a täflingar med den skillnaden all UI1-

l1läln ingsafgiften till rältskjutningen ör kr. 5: - och 
utt silfverskyuarna ej få deltagn i mäslers kaps
täflingen . 

Veleranklass. 
De III kla ssens s kYlIor, som fyllt 50 år kunn a 

i hufvud· och rållskjuming få täna i vetcrunklassen 
men kunna dA icke fii deltaga i mlis terskaps
liitlingen . 

Grupptäjlingar. 
Hvarje rorening få r anmäla obegränsat antal 

3-mannagrupper, dels till täRing B och dels till 
läHing F och räknas som gruppresu ltal sam man
lagda individuella resultat i resp. läHing, Anmäl
ningsavgifl kr. 15: - pr grupp. 

Priser: 

S tatsanslag kr. 10,000: - . Insa lscr. Heders
priser och skänk la priser. 

In kvartering. 

Inkvartering i skolor rör ell pris uf kr. I: 50 pr 
dygn. Enskilda rum kunn a erh ålla s föl' 6 il 8 
kronor pr dygn. 

Utsplsnlna:. 

Frukost i logementet och l11iddugs- ell er kviills
mål på Utställningen kostar kr. 3: SO pr dag, hvur
till kommer inträdeskort till Ulstii llningen i'I kr. 
1: - pr dag. 

Resor: 

Resa till och från ri kssky net iiflingen företages 
på truppbiljeu ev. extratåg. (Resan torde komma 
all kosta omkring kr. 10: - tur och retur). 

Anml ll n. 
Anmälan till lä fli nga r, in kvanering och utSpis· 

ning skall ske liII v. skjutchefen senast sDdagen 
den 29 april samt åtroljas af afgiflerna för : 
Allmän anmälan .kr. 10: -. Hufvudskjutning 
kr. 5: -. 600 m. tiiflingen kr. 10:-. 

Ö friga afgifter komma Bli i SAmband med täf. 
lingskon ens ulsänd&.nde ullagas genom poslförskott . 

Mästerskapsklass. 
J enlighel med af å rsmötet gifvc t uppdrag; hur 

styre lse n beslulai införa nde t af t! 11 rnils terska ps
klass enligl nedanståe nde bestämmelser. Ål skj u t
kom minen har uppdragi ts aH bestömma, vid vilka 
tiiflingar denna mäslerskapsk lass ska ll funge ra. 

Till mäslerskaps kl assen hör för knlenderåret 
den s kyn i III klass med guldmärke. som upp
fy llt något a f roljande alternotiv : 
I . An under någol af de fyra sis tförnutnll åren 

hafva eröfrat fö reningens seriemeda lj i guld. 
2. Au något af de tre sistförn ulOa åren hafva 

kvalificerat sig för deltagande i andra o m
gången vid löning om mäslerskapet i skol 
skj utning inom fö reningen eller Stockholms 
skytteförbund. 

3. All roregående år harva va rit eröfrare ar e ll er 
andre man vid läning om någOt af de r6re
ningens va ndrings pris, som utgå för endast 
skylte, oc h om hvilka tämng äger rum vid af 
sty relsen fastsIälIda sä rskilda till f1i llen . 

4. All fOregående ar hafvll eröfrllt någol at' trä· 
ningsprisen. 

5_ All föregående år vid minst Ire uf Stockhomls 
skYllerorbunds fdltskjutninga r hafvll uppfyll t 
fordringarna för rätt alt föft a om förbundets 
rliltsk ynemedalj . 
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För ahernaliven 2·-5 fordras dessurom all 
under de l ilr kompctcnsprofve l fullgöres harva 
gjort sig btrölligad lill erh ållande af årtalsd iplom. 

Till miisterskapsklassen höra under år 1923: 
A. ElmqvlSl. H. Friman, 
A. GyllenkroJr;, B. Gyllen!i\'inf. 
N. Hedbere, E. Hellsten, 
E. Henler, H. Kjeller, 
F. I..agercrcn, E. leyelu, 
T Moihinder, K. A. Peterson, 
E. ReulerskliUd, A. Zellerström. 

Djurshol11lsspc lens fältskjutning på skidor. 
TrOls ringu snötillgång kunde en utmärkt vii I 

ordnad nationell råliskjuming på s kidor hålla s i 
sambund med DjurshoJmsspe len. Stockholms Amn· 
lörförtlning hade anmlilt rem deltagare, lir hvilka 
ell par, ehuru Irlinings möjHghelern a varit sm ~ , 
lyckades pincera sig på prislis Ian: 

IJronsplnkett. 
23:die pris H. " ri nl.n. 40:de pris B. l\·crUlI. 

S. A. F:s AII-Roundpris i skytte. 

_ En af fören ingens mesl aklivo skyuar, herr 
E. Leveau , har ulmsl sig all årligen uppsälla eu 
hederspris au ulgå liII den föreningens medlem, 
som uppnår högsta poängen vid sammanläggning 
af resullalen af de vikligaslc löningarna . Prisel 
ulgår för år 1923 enligt de beslämmelser. scm 
finnas angifna i årets program. 

Det har visa l sig all de senaSfe årens expedi
tlonsförestöndnre af nAgon a nledning försummat 
uu göra vederbörlig" anleckn ingar om eröfrude 
:lrlalsdiglom m. m. Skju tkommiuen är därför 
racksam Olll de, som veUl med sig vara ulcglömda 
vid utdelande uf örrolsmärken, vilja va ra vänliga 
anmiila deuu. Föruto m de i föregående nummer 
nämndu hafvu följande eröfrat årralsmärke n: 

Emuljtlrlldt tfrtalsmiirb i guld. 
G. Ericson, l. Rudberg. 

E,mdjtlradt dnulsmnrktl j brons. 
H. KielIer, E, leveau. 

S. A. I;. ha r ilter haft nöjet all af hr J . A. Fii rn
gren erhdllo ell ny n vandringspris au utgå efler 
SHmma beslilmrnelser som del föregående. Med
lemm urne ville observera , au del fästes främst 
afseende vid de resuhat, som uppnås vid roren 
ingens Ivenn e egna täfHngar. 

Vid den årligen ålerkom mande f"cihskjutningen 
med lagtöflan me llan landets univcrsi'CIS- och 
högskolesliide r den 18 mars om prof. Tor Jonsso n 
vandri ngspris .Fii lt sky"en t eröFrades lagprisel af 
hufvud sradc ns lag, som bestod af 5 skYlla r, därar 
trc amarörer, hrr B. och N. G yllensvärd S3mt 
F. La gergren. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

SkidtäfJing A 20 km. 

afh ölJs 1I. 4 mars med sran och mål vi d Ballong
kompanier, Frösunda. Resullaren blefvo följande: 

SenIorer: I ) p , Zerling, 2 tim. 4 min. 31 s. 
2) S, Svensson, 2 tim. 10 m. 3) B. Gyllen
sviird. (6 de lwgare). O ld boys Ulan klassin 
delniug: I) B. Iverus, I lim. 42 m. 2) L. Zorn, 
I rim . 53 m. 15 s. 3) H. Friman, I rim. 56 m. 
50 s. 4) Hj. Ljungberg, 2 lim. 40 s. 5) C. E. 
H ansson, 2 rim . 6 m. J6 s. 6) C. Wiksrröm , 
2 tim . 14 m. 10 s. 7) E. Löwenhielm. 2 tim . 
17 m. 40 s. (8 dellagare). 

Yngsre de ltagaren i denna täfling var född 1901 , 
den äldsre 1877, al hså e n åldersskillnad af 24 år, 
hv ilkel ju icke är så litet , dA det gäller akliva 
idrollsmiin inom en och samma förening, 

ProF rör skid löpsrmärker aAades samridigt af 
B. lverus och Hj. Ljungberg. En deltagare an
vände 3 1

/, min. för lång tid på 3 mil. 
Då S. A. F. icke lidigare under årel hafl till

mllc all afhå ll a någon skidlänan, ansåg id rOIlS
kommilt~n dcr olä mpl igt Uti anordna s jälfva tär
lingen A löngre sträcka än 2 mil. De som sedan 
ö nskade och hade krafler kvar kunde fOrtst1ua 
iin nu CII hvnrf för skidlöpare märkeI. 

Fjorton mun starrade. Af dessa var B. Ive rus 
bäst och åkte rör fullt de båda fOrsta hvarfven 
för all siik ra s in förstaplacering, men hade ändoc k 
krnfter kvar all under ifrigr smörgåsä rande klara 
de tre milen för s kidlö paremiirket. Zorn, som 
var vältränad, hade inga svå righeter all placera 
sig som IVAs , 

För fem mon voro de Ivå milen för dryga eller 
också fingo de angenäml sä llskap med de skid
löparemärkestagnnde damerna. 

En särskild eloge fÖrljänar veleranen Hj. Ljung
berg. För 25 å r sedan segrade han i cy kel
Ioppei mellan Göteborg och SlOckholm och s rar
ta de vid sa mma rid på en af sina första sk id
läningar. Nu 45-årig klarade han sill skidlöpare
märke i guld på 3 tim., 10 min ., 58 sek. 

Föreningen har onmäh en del medlemmar till 
andrn föreningars tiiflinga r i år och betalat afgiften 
härför. Tyvärr har del visat s ig, alt de ej SHlrtal. 
Med anledning häruf har s tyre lsen uppmanat 
idrouskommilleen ott tillse, all medlemmarna verk 
ligen smrtll, då de anmö lt s ig. 

, --- -
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Säsongen börjar den 22 dennes med terränglöp
ning. Sedan blir del en afbroll lilI den 16 mai, då 
serietäflingarna börja. Medlemmarne torde sna rast 
siik ra sig om skåp och vid första besöker på idrolls~ 
plalsen lösa IräningskQrI ror hela säsongen. An
mälningar till deilagande i fö reningens läflingar 
göras på plolsen till läHingssekr. Fredborg. 

SMÅ NOTISER. 
Arsmölel godkände ej redaktörens - formellt 

oriktigl framförda - förslag om bildandet af en 
sk idseklion . Med anledning häraf ko n det kan ske 
vllra af intresse all vela , all t. ex. l. F, K. - a r1l111 
medlemmar 88 mindre ön S. A, F. enl. Svens k 
IdrOIl 1922, - har icke mindre iin 5 nfdelnings
styrelser, däraf en för alJm. idroH och en för 
vln teridrOH. I. F. K. hade nyligen II medlemmar 
på en egen s kidtäHing, S. A. F. 14. l lKanlrlllerna~ 
uAade under år 1922 s ju medlemmar pro f för 
idrollsmärket , I vår rörening 12. Orsaken, hvnrför 
I. F, K. lagliS liII mönsler i denna uppstii lln ing 
är utes lutande den, alt vi anse, all den rekrylerar 
si na medlemmar från sa mma , standard of life, 
som vå r förening, hvadan den är den bäSla all 
göra jämförelse med, och antalel deltagare har 
endaSI angifvils för all pApeka, 311 fog (orde få 
anses förefunnits ror den af redaktören rikeslugna 
omorganisalionen. Vi hoppas, all en li Aingssekrele
rare s kall kunna expediera det vänrade s lora an
talel deltagare i sommarens idrollsl äflingar men 
hems tälla redan nu om frivillig hj älp på O. I. P. 

S. A. F. är numera tråk igt nog Iller bekam för 
ungl folk . Reda klören blef vid en s kid tIifling 
presenterad för en sy mpalis k ung man, som 
frAgade, om Yi hade boxning på vån program, 
hvarmed han sade sig ej sympatisera. Häruf from 
gAr, tlll ~ Amatör på Kungshol men" ehuru icke 
inregist rerad i Riksidrollsförbundel, ~r mer bekalll 
(in vM förening. Det är dock all hoppas, au S, 
A. F. nu ska ll blifva bekant för en hel del ung
domar, enär föreningen glädjande nog fA ll ell rält 
bra lill skolt häraf i år. En medlem har redan 
unskoffat fler medlemmar än hvnd vOr bösta 
,anskaffare . förra åre t lyckades rA ihop. Vi rör
moda , all della påpekande skall sporra den sena re 
liII fOrl sa ll energisk I arbele. 

J\lusikkapten Emil Hessler 

blef pA sin femtioårsdag den 23 sis tl idne re bruari 
rd remAI för omfallande och synnerligen hjärrliga 
hyllningar. Tidigl på morgonen uppvaktade Svea 
lifgardes musikkår och bringade den afhAllne 
ledaren en hyllning i IOner, och samlidigt ö rver
Iil mnades vack ra hedersgåfvor frAn musikunder_ 
offi cerarna och från harmonik åren . Senare pil 
dogen öfverlämnades frlln hofkapellet en Slor
anad present . Vidare uppvakiode en deputation 
frlln de sceniska artisIerna vid K. tealern, hvar
vid kapten Hessl er blef föremAI fö r Yllerligare 
hyllning och fick mOlI aga en storsril ad heders
gArva. BI:lnd dem som i öfrigt uppvaklfldc 
märktes representanter för vllr förening, hvn r· 

jämte en ståt lig hedersgåfva , åSladkommen ge nom 
subskriplion bland direktör Hess lers personlig:l 
vä nner, öfverl ämnades. Mellan 200 och JOO lele· 
grafiska lyc könskningar an lände, bl. a. från Musi
kaliska akademien genom dess preses friherre 
Marks von Wiinemberg. Svea lifgarde, Svea lif
gardes underofficerskår, Underofficersslil lskapel 
i Stockholm, genera l Rosenblad, operac hefen 
Riben, f. d. operachefen öfverintendenten A. :lf 
Buren, öfversle Montgomery, redakför Sohlman, 
kapellmästarna vid K. lealern, de fl esla leda rna 
ror militärorkestrarna i SlOckholm och landsorten, 
forna och nuva ra nde elever vid Musik:l liska aka
demien och Svea lifga rde, Svenska flaggan s dag. 
P å nflonen gafs middag rör ett anlll l vli nn er, kam
rater och represenranter rår Musi kali ska akade
mien och holKa pellet. 

Litteraturanmälningar. 
Längd- och rerrängl öpning på skidor, 136 sid .. 

Svenska Andelsf'årlagel, kr. 2: 50. 
Ofvanslående bok har utgifvils af ledare n fO r 

de segerrika pyreneerlöporntl, kaprenen Karl 
Sellerberg, oc h rekomm enderas på del allra var
mosle åt dem, som önska ingående teorelisk 
kännedom o m allt, som rör skidor och hvad 
därmed hör lillsammans. An lära sig löpa skidor 
efter någon af de utkomna böckerna rörande 
denna idrOIl - vi känna liII Felilzen och Dyhlen -
tror jag icke går, men de äro allo Illsvl'irdo, och 
man hor nu lineraturen 1111 hänvisa till, om någon 
utl ii nding skulle fråga efter dylik. Förfallaren har 
iirven en ingående kännedom 0111 :1I 11 hvad so m 
tilld ragit sig inom räreningarna. Sålund a ha r hon 
kom mil underfund med all det ibland kan behöfyus 
en durkdriven jurist rår all röra prOlokol1 fifven
som en docent i m::nem atik för all riiknn u r resul
taten . Vidare framhålles de t - so m sig bör -
till den , som ideligen s kyller pr. IInordningarnn, 
ifa ll han ej lyckas göra sig gällande, ej har der 
rUlla idrOllsinnet. Ärven rekom mendera s :lit icke 
drago sig för packning I ryggsiicke n, och so m 
lämpligr mareri ai angifver förfatroren bl , a. lexikon. 
H är borde h a s tåtr de lexikon, den nuvarande 
ungdomens föräldrar användl, ty de ordböcker. 
som nu behöfvas i läroans lalterna, uro ieke ~Iunga~. 
Läderremma r som hand l::!g på skidsltlrvar anser 
rörfallaren knappast nödviindiga. Nog Förefaller 
del dock underrecknad, som tim Civil- har still a
si llande kontorsarbete och sAlu nda icke har nAgol 
vidare s tarka fingrar, som om de uro lill ganska 
Slorr slöd. En bra afmagringskur anbefa lles, näm. 
ligen skidlöpning i päls. En person. som ii r lycklig 
innehafvare af della plagg, förutsattes nämligen 
ä rven vara innehafvare a f ell badrum, hvilket nog 
icke är så ori ktig!. Eli uuryck, som numera synes 
hu vunnit burskap i spräkel och som förfallaren 
_ liksom äfven tidningspressen - med förkiirlek 
begagnar sig af, är t räl! såt högt, Häll sh an
vändba ra. Om en Ulländing, som ej vari, i Sverige 
oc h endast teoretiskl s tuderfll vArt språk, skull e 
försö ka öfversälla detHI , ilr jag rildd rör au den 
sk ulle blifva missvisande. Denna konstl'llk tion 
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tlnnes nämligen icke upplagen j mig tillgänglig, 
sy nnerligen rikhahig och omfattande uppslags* 
lil/erawr. Tag bon della onödiga ,s:h eller sätt 
I. ex .• ganska. iställel! 

Boken torde få anses som synnerligen lämplig 
all utdelas som pris vid skidtäflingar - I. ex. 
skolungdomens, hvarvid den skulle få den s tora 
spridning, hvaraf den är förtjänt, T. F. 

Sponkuriren är namnet på en ny idrOHstidn ig, 
som ulkommit med en del nummer. Den syssel~ 
säller sig mest med boxning, hvilke! ämne den 
synes mästerligt behärska, men den öppnar sina 
spaher ror meddelanden om hvad som skell inom 
föreningarna. hvilket är oss ell nöje aH konsta
tera. Del gör de and ra . Slors. [jdningarna mycket 
ogärna, antagl igen mesl på grund dårar. alt det 
sällan är något sensationellt. 

Vi önska den nya tidningen all framgång -
icke på grund af boxningsintresset, som är mini
malt inom vår förening, utan på grund af dess 
program, i enlighet med hvi lket äfven de små 
få låta höra sin röst i en - åtminstone hitti lls -
välskött och läsvärd större veckotidning 

Hellasbladet , som nu utgifves i sin 8:de årgång, 
har fåu ny redaktör, hr Emil Salgård. Den nye 
redaktören utlofvar ett vårdadt språk i spalterna. 
Det gläder oss. att en del idrottsredaktörer verk
ligen vilja hålla på detta, då mOtsatsen hinills 
ansetts som en slOr merit. 

ELKAN & SCHlLDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KUNGL. HOP-MUSIK HAN D E L 
Drottninggatan 28 
STOCKHOLM 

AUm. Tel. 704Soch 99 
Riks • . ... 4067 

Rllmuslfll -

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Ood /Ilat till billiga priser. 

Narr i 
NORRA BRUNN, Su,b,unnS3atan 33 öppet till kl. 8 e. m. 
ODEN, Odengatan 51 .......... .. .... .. 8 
PILEN. Brygga,egatan 12 ........ ..... 8 
S. H. T .. Drottninggatan 95 C......... II 
W 6. Kl. Vest.a Kyrkoaatll 3 B...... 12 

Öster ... a l ... och Djurgå rden 
ALHAMBRA. K. Djurgården .. . ..... ~ 

LINDEN. AUmi.nna gränd 4 ... .......•• 
LYKTAN, Telltergatan 6 .. . ... . 
ÖSTERMALMS KALLAREN, 

Storgatan S ......................... .. 
ÖSTERPORT. Nyb,ogatan 28 C 

Sö der. 
PELIKAN, Brunn.backen 2 ...... . 
EJDERN, Stad.gården 16 .. . ... .. 
GRÅ KVARN. Tjii.rhofBgatan 4 ..... . 
SÖDERN, Horn.gatan 49 .. ... ........ . 
SÖDERGÄRD. Hornsgatan 31 ........ . 
TARNAN, B.ännky.1<agatan 4 ....... .. 
ÖRNEN. B,ii.nnky,kagatan IlS ........• 

Staden Ino ... broa rn • • 
REISEN, Skeppsbron 12- 14 ....... .. 
RÖDA STUGAN, Munkbron 2 ..... . 
VIMPELN, Brunn.gränd I ............. .. 

Kunlilsho . ... en. 
HÖRNAN. Flemminggat"" S I A ...... 
MAsTER ANDERS, Pipen gatan 1 . 

'/. 12 
8 
8 

, '/.12 , 8 

12 
8 
8 

11 
9 
8 
8 

'/. 12 
8 
8 

8 
8 
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Stockholms N:o 3. 

,Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

18:e ärg. 17 Maj. 1923. 

Utkom me, med 6 nummer 

om året och utdelas gratis till 

föraningens medlemmar. 

Redaktör: THOR FREDBORG. 

Ansvarig utgifvare: SVEN SVENSON. 

Redaktionens och Expeditio. 
nens adr.: Väslmanna_ 
gatan 66 '. Stockholm. 

T~l. V • • &01 S9 

VÄDUTFÄDDEN 
ager rum till Södra Lal:!nö 

söndagen den 27 maj med lör S. A. F:s räkning lörhyrdt ånglartyg, som algår 

precIs kl. 8.45 f. m. från Nybroviken (Musik. Akademien) 

"" '''~ 

Regementsmusik medföljer. Dansloge disponeras. Matsäck torde medtagas, enär restauration icke finnes 
ombord på båten. Pris rör resa tur och retur kr. 4:- för herrar samt kr. 2:- för damer och skolungdom. 

Hemkomsten beräknas till kl. 9 e. m. 

MEDTAG VANNER OCH BEKANTA! 

i .. ············ .. ··· .. ·············· ...... ···· .... · .. ········· .... TÄFLINGSPROGRAM: 
Fältskjutning. 30 skott Insats kr. 3 :-. 

Klassindelning: A. Mästerskaps
klass. (Om minst 6 tillh.Örande 
denua klass anmila sig). 

B. Öfriga tillhörande klass 111. 

C. Klass I och II. 

Extra täfling. 3 skott i valfri stiIlning mot tri· 
angeltafJa på 100 m. afsUud, 2 
profskoU. Ill5ats kr. 2: -. 
Omskjutniug fl r ske en gåog mol 
ny insats. 
Mästerskapsklasseu och klllS!l III 
tifla gemensamt. 

Ammunition finoes till salu. Gevär tillhandah.ållas. 

Da:rnernas tälling. 5 skolt i valfri slillning mot lO-ringad lall ll. 2 profskott. Ingen insats. 
AmmunitiOIl erMlles gratis. 

l",; Kulstötning. Startafgift kr. 1: -. Terll:'änglöpning. Startafgift kr. 1: -. 
Stafet tlöpning, herre (100 m.) och dam (50 m.). Ingen afgift. Pris tilldelas damerna. 

~ L~~~~~~:t~~~~~~~~~:.~~~::~:~t~:~~~~~~:~~~~:;l~'.:~:;:~;~~~~::::":f':~:':'.II:: 
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Meddelanden från Sly re Ix en 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 

7 Alaj. 
Almström, A. P. köpman, Sturegalsn 54. 
Brändholm, N. A" skogselev, Experimcmalfåltcl. 
BrändsIrörn. F. E" bankkontrollör, 5:1 Eriksg. 

53 B. 
Byschowsky, A., direktör, Dro[(ninggalan 55. 
Dahlin, J .. direktör, Kungsgatan 54. 
Elvin . B. A. G., iiI. s tud., H ornsgatan G4 B. 
Gardell, B. E" skogselev. Danderydsgalan lO, Il. 
Hallberg. J. E" fänrik, H ornsgatan 38. 
Hallst röm, S. V .. studerande, Karlavägen 3, IV. 
Hjon, G., mäklare, DrouninggalBn 23. 
Igels, G. A., skådespelare, Markvardsg. 6, Ö. g. lV. 
Julin, R .• köpman, Surbrunnsg. 17. 
Karlin, G. V" studerande, Tegnersgal3n 35. 
Koslmann. E. S, V., organis:uionschef, Vidarg. 5,111 
Kriberg, H., köpman, N. Smedjeg. 13, III. 
Mossberg, K. W. R., civillingeniör, Fleminggar . J. 
Olsson, A. B. C., godsägare, Ragnhildsborgs gArd. 

Södertälje. 
Palen, A. G. P ., bergsingeniör, Sailsjä-Durnäs. 
Pererz. K. O., kamrer, Hornsgatan 188. III. 
Richen, S., jur. stud., Hjonhagsvägen 13, IV. 
Risberg. G. E., jilgmästare, Sv. Veriras, SlOck-

ho lm 7. 
Sandström, B. M .. Dronninggatan 38, III. 
Tamm, P. V. S. H ,ssol1, studerande, Odeng. 5 A. 
Thunberg, J. H j. W., med. stud., Scheeleg. 14, III. 
Wnrholm, C. D., direklör, Brunnsgslan 4. 
Wllrholm, N. G., löj tnalll, Brunnsgatan 4. 
Zachrisson, C. G., med. kand., Kungsholmstorg 

14. II. 
Åkerholm, T. B., köpman, Hornsgalan 53. 

S. A. F:s vårutfärd 
förelages I år i enlighel med gamla rradilioner 
med särskildl forhyrd ångbåt tiII skärgården. 
Liksom sA ofta förUl har ffireningen liII denna 
Ulmrds tällingar fån monaga en vacker samling 
hederspris, och "i få väl hoppas an ännu mAnga, 
som ha förståelse ror en kamratlig utfård med 
idronsHgl inslag, skola på ett eller annal säll bi
draga till en glänsande framgång för della före
ningens förelag. Hvar och en som vill har ror
måga all draga siu strå lill stacken, antingen 

genom all preSlera goda resultal i lällingarna, 
genom IHI skänka eu pris, slon eller liter, genom 
all folja med som angenäml sällskap eller allra 
helst genom au Förena alla dessa möjligheler. 

Ingen bör blifva ulan en Iillfredsstiillande U[

byte, då del bjudes pA en resa genom skärgår
dens kanske vackraSIe led, skYlle- och idrolls· 
liHHngar, mals1icksäming, dons och. som vi hoppas. 
en värmande vArsol. Vi samlas alllsl' den 27 
maj, SlOckholms Amatör Förenings vArUlflirdsdag. 

Huru många gånger har s tyrelseledamöterna 
varit närvarande? 

Den vid Öfsmöle l den 24 febr . afgångna Styrel
sen har hafl 13 protokollförda sammanträden. 
TyvHrr blef det icke lid öfver li!l någOl sty relse
sammnntriide före årsmötel, som eljest brukar 
vara fallet, sA att al1l31el hade blifv il 14. Före
gående rs Hekordinnehofvare" hrr Fredborg 
och Jennel, ha i Ar blifvit slagna af hr Hedberg. 
so m varil med alla gånger. De ha dessulom fått 
en konkurrenr med pl andra plOJS, nämligen hr 
Forssberg. Den fullsländiga lis tan ser UI som 
fOlier: Hedberg (13), Forssberg, Fredborg. Jennel 
(12), B. Gyllensvärd (II), Flygare och Reuler
skiöld (10), MOfhander (9), N. Gyllensvärd och 
Svenson (8), Ström (7), Friberg (5) och Und
slröm (4). Ofriga ha varil med I eller ingen 
g~ng. 

Till skyueinslrukför har engagerals sergeanren 
G. Höglund vid I. I, som seda n den 22 april 
varit i tj li nslgöring. 

BiiStrl annonsackvisitör i Ar är hr E. I~eule r
skiöld med en ansknffn ingssummn av kr. 2 15:-. 

Hr John HlllJman har anmält 26 nya med
lemmar l fIr + I annons. 

Skidl6paremärker i guld har tilld elats hr Hj . 
ljungberg och i brons hr B. lverus. Uldelas 
vid vt'lrulfarden. 

Den kände fdklaren, dir. Warholm, har blifvit 
medlem af S. A. F. 

På förekommen anledning meddelas, all fore
ningens materiel endasl får användas vid S. A. F:s 
egna täflingar och medlemmarnes enskilda Irii
ningar. Malerielen får ej lAnas vid I. ex. yrkes
korporationers räflingar. där till äfvemyrs någon 
mlgon af S. A. F:s medlemmar skulle deltaga. 

Idrottschefen. 

iJuve~ .!Juld, 
8ilfver. 3( c!7lnderson 

Opera§usel. 3(Wlgl. [J{ofiuvelerare - fJ3egå't' priskurant! 

flV1'siifver, 

iJalio6stoz'fj 1 

• ----. 
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Skjulkommitlen 

Betydelsen af mästerskapsklassens 
tillkomst. 

Innevarande år korllmer ~ö r Cörslfl gången all 
vid vissa af fö reningens skjultäflingn r d Jl iim p~s 
en ny klassindelning. Innan densammn Iräder I 
prakdskt bruk, nu närmast ~id vårutf'urde.ns flilt
skjurn ing kan det vara på Sill phus att närmare 
redogöra' ror den tanke, som ligger till grund ror 
reformen. 

Vid granskningen af S. A. F:s verksamhel 
raller det genasl i ögonen hvilken disproportion, 
som förefinnes melltm omalet s. a. s. formellt 
och reell! aktiva medlemmar, liksom ock mellan 
antalet skjurande medlemmnr och delragaranralel 
ifOreningens täningar. Del ligger nAgoming osundl 
idena 311 knappt en liondedel af föreningens 
s. k. ~kti"a medlemmar infinner sig vid skjut
banan och knapPI CH IrettiOlal dclulger i läning
arna. Säkerligen mAste ""gol missf'örhAII :l.Ilde 
ligga som orsaksmoment hörrU!' Man kan v!sser
ligen säga, all S. A. F. ~åVäl i frAga .. om .. Id~otl 
som skYIle i viss mån Imager. e~ sa rs llllll1l.ng 
inom respeklive föreningsorgamsatloner, sft 1111-
vida som föreningen till slOr del bllfvit en sam
lings plats ror äldre skyue· oc h idrOtt~ulöfvnre , 
för hvilka en ra lionel I Iriini ng och töl11ngsvc rk
samhet ej så mycket legat till grund rör derns 
medlemsskap, som fastmera en önsknn att, nHr 
lusten kommer på, kunna vara i lillfiiIIe Uf! utöfva 
sill gamla fri luftslif. Som nu I nHra °/10 luslen 
a ldrig lycks infinna sig, utan dessn medlemmar 
Ar frlln år betala sin dryga medlems:1fgirt utan 
au förverkliga sina ursprungliga intensioner, blir 
härigenom föreningens ändamAI liII SlOr del 
förfeladt. 

Förklaringen ligger säker! till stor del i bristen 
pil töflingsspänning och möjlighet all stimulera 
läningsinlresset genom erhållandet af pris. En 
blick på prislistorna visar nämligen, 811 samma 
skYllor med få undantag stiindigt ulgöra prista
garna. Den nuvarandeklassindelningen inom del 
frivilliga sky"eväsendei är nämligen delvis orill
fredssrlillande, sA lillvida som hÖgSIB skjUlklassen 
omfanar allt för olika skjutförmAgor för alt del 
slora nerta le I inom klassen skall ha någon utsikl 
Ol! gö ra sig gällande. Della missförhållande 
drabbar kanske mer än vanligt en s tor del :lf 
S. A. P:~ medlemmar på grun dcr, som förUI om
nämnts. Majoriteten af III-k lassens skyttar mnste 
hjiilpas fram liII möjlighete n :lIr ernA några, om 
ock kanske blygstlmma pris, vid sidon af de mern 

intensiva, på höjden ar sin skjulf'örmilga Slående, 
vältrlin:lde liiflingsskyllarna, UtBn ou de senares 
inlressen iifvenryras. Del kan sirgas, all jeIon
och meda\iskjumingarna äro tillräckliga SIimu
lantia för här åsyrlade kategori af skYlIar. SA 
lir dock icke fallet. Eli enda pris. vunnel i verklig 
löning lorde varg en myckel bättre sp~rre liII 
fonsall arbete än t'årvärfvandet af flAgra Jeloner, 
äfven om dessa säkerligen i många fall göra slor 
nynA härvidlag. Eli bevis för della påstående 
kan anses föreligga med den stora framgång som 
inst iftandel af del s. k. lagpriset i förening med 
handic:lpskjuming hade föregående :'ir. Skaparen 
af lagprisel hade en sknrp blick för hvad tör
lingsförhåll:1ndena inom fö reningen kräfde. S. A. 
F. skall srä fva till an bereda alla s ina s kYlIar 
möjlighet all med lust deltaga i rö relse n, ska ll 
hjälpa from de svaga re och stiit1a aHa ha lfprofessio
nella tendenser. 

Den praktiska konsekvensen af dessa lankar 
har blifvit instiftandet nf en mäslerskapsk lass, 
arsedd an funktionera vid vissa täflingar. Del 
ursprungliga rårslageI härtill innehöll beSlämmel
ser så afvägda, att mäslerskopsklassen sk ulle 
ko~ma all omraua en större antalskyrrar. För
slagssIälIarna länkle sig nämligen mästerskaps
klassen omfaua större delen ar de skYlIar, hvilka 
erfarenheten "isal, bruka syslematiskt oc h med 
framgAng deltaga i löningar. Härigenom sk ul~e 
inom klassen ell jämffirelse"is ston al1lal pns 
kunna Uldelas. hvarigenom prislördelningen borde 
blifva smidiga re till lällnad ror dc svagare inom 
klassen. Ofriga skyuar inom klass III skulle 
härigenom kunna sammanföras till ell slags upp
muntringsklass. 

De beslutade beslämmelserna medförde all fOr 
dr 1923 endaSI 14 skyltar komma att till höra 
mäslerskapsklassen och visade sig i Stl mållo 
mycket lyckliga, som kl~ssen r~k.l.isk l Ulan un
dantag kommit au omfaua de bastu skyttarna. 
Fnran ligger i den lilla numerären, såvida e j pri
sens anta l och stOrlek afpassas 56 gynnsaml, all 
ärven de svagare inom klassen ha verklig ulsik, 
all kunna eröfra pris. Mästerskapsklassens skyuar 
måslc tillförsäkras den hederssIäIlning och den 
möjlighet lill pris, som de i egenskap af skickliga 
skyltar äro värda. 

Kamrater och mecemHer uppmanas diirför att 
söka lindra den uppoffring af de bäure skYllarnas 
illlressen som lill hela Föreningens nyua genom 
i nStifra.nd~1 af mästerskapsklassen dock rakliskl 
ägt rum. Nils Gyllensvärd. 

Fältskjutning. 

Stockholms skytteförbu nds Hiltskjutningar. 

I de dagliga tidningarna förekomma nume.ra 
fullstRndiga referat öfve r StOCkholms skyueför
bunds fåltskjurningar, hvarföre hiir endasl ko mmer 
all nämnas, hvad som utöfver inneMl1el i dessa 
referat kan inrressera föreningens medlemmar. 
Föreningen kan nu gliidj a sig åt 1111 hafva en god, 
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aldrig svikande stamtrupp på en 15-101 fäilskYllar, 
da der däremot rör några dr sedan vid eu tillfälle 
händt au femmannagruppen icke blifvil fulhalig. 
Den fOrul skarpt markerade gränsen mellan grupp
skYlIurs och örriga dehagares resuilat börjar nu 
blifvu någQ( sudd ig, och all, som ortasl synas nu 
nya namn i IIiIen. under del 311 gamla mästare 
fä hållA till godo med långt :wspråkslösa re platser. 
Skall della lydas som framgång eller tillbakagång? 
Vår grupp har visserligen genom mindre goda 
placeringar vid de senaste r~lrskjulningarna rör
lorat nt'tgra betydelsefulla poäng vid viirdesiiu
ningen af de deltagande föreningarna, men hvarje 
skYll ver ju al! lUven den bäste kan misslyckas 
ganska grundligt. DiiremOl torde mOtsatsen icke 
gälla , utan fl'! vi med glädje konstatera, aH vi fåH 
nyll miin, som genom öfning och intresse skaffnt 
sig sll Slor skicklighet, an de kunna påräkna en 
godt resu hat . 

Vid de nu afs lutade villlerfaltskjumingurna ho 
prisliStorna. livad belriilfar S. A. F:arne, hafl 
r6ljande utsee nde : 

FIIl&kJut nlnren den 28 Jan u:u i. 

Mds/~flkapdla.ssen. 

22:dra pris H. Friman . ................................. 25 triltar 
Z7:de B. Gyllensvird ............................. 24 

Klau m. Guld. 
l8:de G. Leveau .. _ ................................ 24 
JO;de E. Helleren ....... _ ......................... Z2 
J,S:le H. Malmfors .......... ...................... 21 
41:&11 B. Iverus ................................... 20 

S. A. F:s hetlerspris : H. Friman. 

Flltlkjut n lngen den 18 febru ari. 
Mtisterskapsklassen , 

5:le H. KJ eller ................ .... ..... ..... ..... 27 

Klass III. Gul/l . 
IO:de E. leveau ............... ....... .............. 22 
26:le B. !veru . ...................................... 18 

P. Lagergren ......... , .. ...... ............... 18 
E. HelIgren ................................ 17 
S. A. F;s h8derspris: H. Kjel/er. 

Mästc r s k a pstiH1 ingen. 
samband med andra föltskjutningen för årCt 

hölls mtislcrskapsliifling, i hvilken 43 af förbundets 
medlemmar, h varaf 6 S. A. F:are, hade gjOrt sig 
berlilligude 91! della~a. De fl'ra af föreningens 
medJemmar, som fullföljde läflingen, uppnAdde 
följande platser: 

SiI/Wrmedalj. Bronsmedalj. 
13. H. Kjeller.. . 36 trArar 22. 8. Gyllensvird J2 
14. K. A. Peterson J6 • 23. H. Friman. .. 32 

Pl lUkJutningen den 11 m a rs. 
K/au III. Guld. 

10.de priS J. F. Lagergren ............................ 23 trifrllr 
2J:dje E. LcvelU ............................... _ .... 21 

S. A. I-"':s htduspris:}. F. Lagergren . 

God b ö rj :lII l 33 skynilr besökte skj Ul banan 
försIll skjutsöndngen. Motsva rande söndag förra 
året voro 23 niirvarAnde, alllsA betyd lig ökning. 
I båda fol1 medräknas icke signatu ren T. F. 

--~---

Eröfrad e jetone r. 
De n 29 April. 

Silfl'er 
J. Lagercren ... 
N. Gyllens\'ird 
8 . Iverus 

Med Revär. 
...... 49 B. Gardell 46 

.... 48 T. Mothsnder ............ 46 
47 

Brons. 
t::. S&derltriSm ... .. •. 44 F. Wahlgr:.n........ ... 41 
S. Hollberg ........... 44 J. Steine ......... _ ... ..... 40 
E. Helller ............... 44 S. Hellberg ............... 40 
H. KielIer ............. 44 O. Rahmqvist ............ 39 
E. Leve.u ................. 43 A. 8. Ekman ........... 37 
G. Knrlln ................. 43 I. 81ix ..................... J7 
S. Tengroth ............ ". 42 
G. Mossberx ........... 41 

C. Rugheimer ............ 37 

J. Hollberg ... " ... " ..... 41 
R. Mossberg ............... 3S 

Med pis tol. SiI/ller. 

T. MOlhllnder .......................... ...... .. .... .......... .. 16 cm. 

Den Il Maj. 

Med gellär. Silfiler. 

J. Lagdrcrl"n ............... SO T. Mothander ............ 48 
E. Leveau .................. 49 H. Friman ........... 47 
B. Iverus ................ 49 R. Mossberg......... . ... 46 
O. R.mkvis1. ... ........... 49 G. Mossberg ............ 46 

Brons. 

I. Bllx .................... 45 E. G:m1ell ............... 40 
A. FlypTe ..... 44 G. Karlin ..... ... ...... 39 
C. RDlhelmer ... . 43 
N. Gyllenlvlrd ........ 43 

F. W.hlgren .......... 38 

Med pillol. Siljl'er. 

I. BIIx ............. 24 cm. I T. Mothander ...... 30 cm. 

Spegeln. 
Artalsdiplom. 

A. B. Ekman .............. ... ....... 46, 46, -
A. Elmqvis! .. .... .................... 48, 48, 48 
F. Eriksson ........................... 47 - -
}-I . Friman .. ..... ....................... SO, 47 -
B. Glrdl"1I .................... ..... .. ... 46, 46, 46 
C. GrlpenSledt .... .. ............... 48 - -
B. Gyllenlvlrd ........................ 49 - -
N. Gyllenavird .................... ... 49, 49, 48 
E. HellSlen ... " ........ .. ........... 47,46 -
E. I-Iessler... . ...... .. ............. 50, 48. 46 
B. Iverul ............................ 49, 48. 47 
E. Jennel ...... .. .................. 47, 46 -
G. K.rlin.. . .. ........ _ .......... 49 - -
H. Kjeller .............. ........... 47 - -
F. Lagergren ....... , .............. 50, 49, 49 
E. Lev~au .... .. ............. .. ....... 49, 49, 49 
G. ltt0S5beJl .......................... 49, 48, 46 + 
R Moubera: ...................... 46 - - + 
T. Moth.nder. . .......... • ........ 48, 46 - t 
K. A. Peterson ....................... 49, 49, 49 
E. Reulerskl iSld ..................... 48, -
F. Wlhlgren ..................... 47 - -
A 7..enerstrilm ....................... 46 - -

Skyttemärke af guld. 

50 " 
45 
45 

50.'" 

'" 
45 -
45. 45 
50 

SO, 45, 4!1-
SO, 45 
45 

O, Ramqvll l ,.......... .... .... .. SO, 49, 48 + ~5 
e. SöderttriSm ........... ..... ...... .. 47, 48 - + 

Skyttemtirke af brons. 

11. Thllldle ............. ..... ........ ... 47 - :j: 
A. Elvln .......... ........ ............ .. 43, 43 -
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Täflinge n om Folke Fagre lls minne 
ägde rum den 6 maj, hvarvid 20 skYllor deltogo. 
De bästa resullaren blefvo räljande: 

I. K. A. Peterson . .. ....... _ .... Z2D P. 
2. E. Hessler ...................... .... .• 221 
3. 8. h'erus ............................ 214 
4. N. A. 8raimholm ................ 212 
5. E. leveau ... ....... . 211 
6. H. Friman ........... .. ....... 211 
7. A. Elmqvisl . • .. ....... . .... 2M 
8. E. SOderström ........ ................. 201 
9. G. Mossberg ......... ............ 198 

10. E. ReuteTskiöld ..... [\)7 

Fyra gt upper deltogo i läningen om O. B. 
Sjögren s vnndr ingspris den t 3 dennes, och den 
bäsra uppnAdde del blygsummo resullaleI 297 p. 
De bästa indiv idue ll a poängernn voro: 

K. A. Peterson ................................. 85 p. 
G. Mossberg ............ ............... .. .. _ ... 8!t 
G. Reutersldöld ................................. 81 
J. F. Lagergren ................................. 80 
H. Friman ......................... _... ., .... 70 
F. Wahlgren ................... ....... .... .. 74 
H. Kjeller ...................................... 73 
E. lev~.u ............. 73 

600 m. s kjutning. 

Skjutning :i 600 m. anordnas tiilsnmmalls med 
öfriga skyneföreninga r vid Kaknös söndagarna 
den ID juni och I juli med början kl. 2 e. m. 
Frivillig insats il. kr. 2: 50 erlägges af hvarje skyn 
lill bestridande af markeringskosmader. 

Jourharvande vid Knknäs. 

Skjulkommiw!n har i dr beslut M un t't frivillig+ 
hC lens väg utfaga med lemmar, hvil k a jiinlfc sc r+ 
gean! G. Höglund svara för protokollföringen 
vid skjutbanan. Följande medlemmar ha vii l
villigl s läl h sig till förfogande: 

21 maj .. .......... ................. . 
10 juni ................. . ....... . 
17 • . ..................•....... 

I juli .......... .. .... . 
8 • .. .. .... _ ........... .. 

E. Levelu 
K. A. Peterson 
N. Gyllensvlrd 
H. lundberg 
I. BUx 

Orversrelöjmam Slig RAlamb har omvalts Iii! 
ordförande i Officerarnas mAlskjumingsförbund. 

Dir. N. Hedberg uppnådde vid F'riskYllarnes 
llinan får någon rid sedan 50 poäng i en 10 skoll 
serie på 600 m. , el! rekord, som no~ Står sig lli nge. 

Sky tteföreningarna äro oordenlligA med all an
mä la sin adress hos pos ten. VM förening har 
fAtt lill baka bref till (vå s lora civila skytteföre
ningar vid Ka knäs som obesliilJbnra. Oss veter
ligt har dylik t a ldrig förekommi t ens med den 
allm minsta idrollsförening. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IOROtTs
KOl\tMITTEN 

Id ro ttssä songe n inleddes den 22 npril med 
lerriinglöpning. Antaler deltagare ungeflir som 
föregtlende M. Resul101en blefvo foljnnde: Old 
boys klass A, I O. lverus, klass B, l T. MOIhtll1 -
der, 2 H. Forssberg, klass C. I .J , Ström. 

Banan var Uls laknd med mycken slor omsorg 
af 4 man och gick genom en syn nerligen vacker 
och lagom svl1r lerräng. Vårsl Vllr k:mske upp
försbacken mOl måler. 

Se rie t ä flinga rna 
började den 15 dennes och garva för51a dogen 
fåljande f(sultat: 

Löpning tOO m.: 
Seniorer: l. Blix 13~/IIS., 2. StenporlIJ~/,os .. 

3. Lundgren 135/ .. S. och 4. B. Gyllensvilrd 13' / ,ös. 
Old bovs. kl. A: I. LövenhieJm 12'/,. s., 2. 

P. Pass 13'110 S., 3. J . Dahlgren 13'/10 s., 4. B. 
l verus 14 1' 10 s., 5. Leveau 14-/10 s. Klass C: 
I. Aminoff 141/10 s. (Obs. öfver ·10 !'tri) 

H6jdhopp : 
Seniorer: l. Blix LM m., 2 . Slenpon 1.46 

m" 3. Lundgren 1.4u m. 
Old bovs, kl. A: I . P. Poss och Löwenhielm 

135 cm., 2. J. Dah lgren 125 cm., 3. Leveau och 
lverus [20 cm. Kl. C: I. Aminotf 135 cm. 

Kul.stJtntng: 
Seniorer : l. Stenpon 16.88 m" 2. Lundgren 

16.64 m., 3. Blix 16.04 m. 
Old bovs kl. A : I. LövenhieJm 16.16 m., 2. 

P. Poss 15.43 m .. 3. Leveau 14 .7 ~ m., 4. J. 
Dahlgren 13.62 m., 5. Iverus 13 :to m. Kla ss B: 
I. Fredborg 11.71 m. Klass C: I. Aminolf 12046 m. 

TiHlingarna gingo raskt und:m I den kl'liga 
väderleken. 

Medlemmarna uppmanas vänligen au vara om
klädda kl. 7 e. m. Anmälan liII försIa Idfljn~en 
för kvällen emollages icke efter kl. 7,15 e. m. 

S. A. F. har i febr. i år för femte gtlngen cr
örrat Svenska curlingförbundets vandringspris ror 
bäs la femmanna lag inom sa nuna klubb. Det 
individuella mästerskapet hur cröfrnts af hr Jreger. 

~anklj3nstem:lil Sven Svensson har under 1922 
eröfra t villkorsmedalj i kuls tötning mcd 16,96 m. 
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Stjärnidrousmänncn, f lönenedsättning. 

Depressionen har nu nAII id rOllen, som hiniIIs 
i löncafseende orbeuJI under ständigt stigande 
konjunktur. Ofverslyrelsen har nämligen besliiTm, 
81t den icke vidare kommer air tolerera tcrsäll
ning rör mistad arbclsfönjänsl.. Mest I:dande 
härpå lorde rOlbollsl>clorna blifva. Vidare kommer 
man ott genom slickprof kontrollera föreningarnas 
Ulgifler rör Dit se, llYort peng:lrna gAll. Vi hä lsa 
den nyo förordningen med tillfredsställe lse. 

Den sjiill'valdu olympiska komm iueens inakti
vitet vid dCI nyligen h/l:llnu sammunträdct i Rom 
hade sil när blifvil en _cause celebre_ i Olym
pell. Enlig, de förs! ulsläppw meddelandena 
härom sku lle Sveriges represemanter, dir. E. och 
grefve R., röStat mOl Tysklands deltagande i spelen 
i Paris 1924. Sedan har det visat sig. au de ej 
röstat alls men heller icke protesterat mo! 811 

det ej ansågs lämplig! all nu inbjuda Tyskland. 
Troligt ör dock, au Allemagne aldrig kommer 
till Paris, dl! en germansk nation - tillh örande 
fienden skulle få Idga in i Stadion först (liin
derna i bokstafsordning på rranska) och den ger
manska brodern AUIriche på andra plats. All 
dir. E., som alllAgligen gör afi'iirer med Frankrike, 
af kommersiella skä l ej företog nägOT till Tysk
lands förmån, lir mycket begripligt, men nog kunde 
grefve R., som oss veterligt icke har några han
delsintrtssen Utall Ifr officer och en erkänd mång
sidig SpOfll11:ln, sorn vi äro sy nnerligen stolta all 
äga, sagt nt'lgrn ord till Tysklands förmån . Alt 
del icke hJtilpt något, iiro vi öfvertygade om, men 
nog hade en liten protcst sett bättre Ut .selon 
nOlre avis" örven om Danmark och Norge ej 
assister!)t. 

Idrollen som folkförbrödrande fokfOr får man 
v1i1 under alla omstiindigheter anse vara ganska 
misslyekBd. 

Kapten John v. Krusenstierna, lärare i topo
grafi vid k. Krigsskolun har haft en kurs i karl· 
läsning, afsedd för orienteringslöpare. Så mänga 
dylika komma ej, men däremot en mängd gemle
men·chaft'örer, som i värsta fall kunna lä sa sig 
fram på vägskyltarna. Det är möjligt, al[ ny 
kurs anordnas. och vi kunna varmt rekommen. 
dera våra orienteringslöpare all begagna sig af 
kursen, när den än kommer till s tAnd. 

Svenska Idrollsr6 rbundel har 'sändt Ut sina ny· 
utgifna tiiflingsbestörnmelser till föreningarna mot 
pos tförskott. S, A. F. h:lr nnsens behöfvn 5. SI. 
De kostll kr. I: - pr styck + postfö rskonsnf
gi ften 50 öre. MOl den senare protesteras. När 
förbundel oombedt skick:lr ullinera lur, bör man 
fö den frun ko. De flesta aniklarna i boken äro 

-..,.- . __ .. 

:lfskrifter af rörul gällande bestämmelser, och, 
där del lillkommil n:lgot ny", är svenskan be
dröflig. Hvad sliges t. ex. om _Träkantiga hopp
ribbor av Irh på sid 53! Titelbladet angifver 
icke nAgot personnamn, så man får icke någon 
uppgift pil hvem som redigerat boken. 

StOCkholms IdrOttsförbund tvenne orienlerings
löpningar Förlidet år drogo en kosInad af i det 
närmasre kr. 2.000: -, Dyrt! Vi hoppas dock, 
:ltI de af denna anledning icke målle instöllas; 
och 311 de icke bIirvll glänsande aft'ärer, ligger i 
sake ns natur, 

Musikdirektör E. I-f essler har b[ifvit med lem 
af en kommjll~ ,iii skydd för regementsmusiken, 
som vissa högn vederbörande anse sig böra ind raga, 
anl3gHgen till mycket stor sorg för de platser, 
som sk ulle dr:lbbas huraf. 

En medlem har önskat all få veta, hvilka med. 
lemmar som äro innehavare af 25·årsmiirkel. 
Såvidt oss bekom, skulle det vara roljande 17 
personer: 0110 Andersson, L. Axelson, Gösta 
Drake, 0110 Elfstrand, O. E. Grunden, Axel 
Hultmall, J onas Jonsson, O. Krepelin, A. Lager
berg, Hj. Ljungberg, G. L:mgborg, P. Langborg, 
E. Ruden, S. SjÖberg, Hj. Svensson, C. Victor 
och Axel Wibel. 

En yngre medlem, som synes intressera sig fOr 
vår lidning, har frågal, hvilka rorul ha va ri t 
redaktörer för Medlemsbladet. Med anledning häraf 
meddelas, all den nuvarande redaktören haft 5 
företrädare, numligen : 

G. C. Gustafsson ............... 1906 
Axel Wahl sledt ... ............... 1907 
Alfr. I-I nmnqvist ....... ..... ..... 1908- 1910 
Sven Svenson ...... .............. 19 11 - 19[7 
Gunnar Lundberg ............... 1918-1920 

På n:r 4 af 1912 - en mycket , magen. 
nummer rör äfrigt - s tår det visserligen redaktör 
och ansvarig Ulgifvare Daniel Erikson, men E. 
torde ha varil en mycket tilJrållig redaktör _ och 
uppgiften ansvarig urgifvare absolul missvisande. 

Det största nummer som urgifvits var ej det 
sista på 16 sidor. N:r I för 1916 var på 24 
sidor - men med det Arel så började ju den 
-goda tiden_, då det fanns penningar men brist 
pd en hel del andra saker. 

Svenska Pojkarnes Idrousbok af Gustaf och 
Bengt Uggla, som fål[ godt omnämnande bl. a. 
!If grossh. Leo pold Englund, Göteborg, finnes lill 
sa lu Il Kr. 1:25 genom sekreteraren. 

Stockholms Idrollsförbund ämnar sända Ut en 
redogöre lse örver ve rkS!lmheten de SiS III 25 åren 
i en elegant bok. Denna förenings sekrelerare 
mottager giirnn abonnemelll. häft. 3: 50. inb. 7: 50 
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Sportens apacher. 
I el[ af de senaste numren af Strix går Alben 

Engström starkt liII rälla med sportens afnrter, 
främst med de s. k. sponjournalisterna, hvilka i 
sina tusen oeh en tidningar, som väXa som gtft
s\'ampar ur jorden, så rAhel och spr:'ikförfu lning 
bland den uppväxande, förul relativt hyggliga 
svenska ungdomen. 

,Med all säkerhel har sporten kommit in på 
afvägar i hela världen och inte minst här i lan
del' skrifver Albert Engström i sin anikel. Man 
inbj~der en neger all sl1l: på och han mötes vid 
Centralstationen af en massa hurronde id/Oler. 
Meningen med negern är all hall skull f A stryk 
lir en svensk med något äck ligt SlllckMl1l11 -
Jonke eller Gu rran eller Avan eller Ku cke Jo
hansson. Hela Stockholm - jag menar dess 
underklass - jazzgossnr och andrn idioter 
lefva bara i längtan efter nit se negern rå stryk 
och se blod flyta. Man är visserligen någOt in· 
tresserad af all veta, hur långt polism1istaren ska ll 
låta det gå, men man ve, samddigt au han lill
låler slagsmAlet så långt del är Rirenligt med vår 
imernationella värdighel. 

Jag kan inte neka mig nöjet säga, all jag blir 
glad dA en svens k buse får stryk af en utl/indsk 
buse, då det är fråga om boxning. Ty jag hoppas, 
ou utlandsbusarna äro större och mAlmedvemare 
busar iin svenska busar. 

När jag läser vå n lands rorf'lirliga ridningar, 
som behandla boxning, svider del i mit! svensk:J 
hjärta. Dessa fruktansvan jlliterOt3 underhuggare, 
som skrifva ell språk, som möjligen passar i en 
drängsluga eller på en bakgArd, dur ~ck.ligo sorkar 
äto i slasklunnor ~ dessa borde forbJudns ntt rö 
ell hederligt pennsknfl i sina händer. De hAlla 
på att amerikanisera vårt sprdk oc h göra det till 
nögot slags pidgin eller bus:trgol. Oc h dera s 
gliidje, då de berätta hur någon blifvit 'groggy_ 
eller .skickats in i sömnens land_ , iir äkm och 
djurisk. Dessa äro vån framlidsfolk - Iymlllr 
med busluggar, jazzande med fördilrfvade sl~lå
nickar - det är inte roligt alls all se dem röra 
sig i sin perversa rytm , bleka och slöa och på 
afgrundens brom.' 

HärliII säger D. N.: ,lika vissl som Alberl 
Engsrröm här sagt träffande rikliga ord lika visst 
komma de åsyftade all i sina lidningar med strunt· 
förnömt öfversiueri och på ett språk och ell 
maner, ur hvilka kuhurlösheten gapar emOI en 
ge ytte rligare belägg för behofvet of en aUmiin 
och kraftig reaktion mot dessa sporIens och 
idrottens apacher. 

• 

För vår del offentliggöra vi följande prof på 
mera ,städad, Sportjournalislik: 

_Eli nytt s lag. detta i mellangärdet, och I1cg~rn 
skär länder af bilande smarlll (Svensk boxmng 
31 okt. 1922). , Titeln frånlogs honom ene r en 
rekordartad strid på 120 ronder, 3 limmar och 
35 minuter som fOr\'andlade de blida motsllindnrna 
till oigenkä'nnliga kÖllklumpar.. (SOntfllll tidning). 

,Del är dessa mänsklighelens heroer" sliger 
Idrollsbladet ,som redan boxa Ihop pengar Ull 
reparera kyrkor i England ., och den ge~jale 
redaklören af della geninia organ undrar 1 en 
framlidsdröm om det ej skall gå pA sall llna SÖIl 

i Sverige: ~ NoshörningskalJe och s tångjiirns· 
pelle skola k:lnske _, skrifver han, ,boxa Ihop 
sju kollekter. 

, The !loble art _, som UtÖfVllS vid Illlltcherna 
under massornas frene tiska bifoll ellcr rUllare 
oljud, Utbasunas såsom sj(i lfvl1 ~uhnr:n a~ mon.lig 
idrott, matcherna själfvn som viirldshlstort:ka t.lI· 
dragelser och de slagskämpar, som dur !atla om 
kontanterna såsom likvärdiga med vetenskapens 
och konsten's mästare. Och dock Är alltsammans 
endast en mer eller mindre blodig knytniifskamp 
mellan mer eller mindre IUngviktiga Slogs· 
kämpar. 

Af det aflfal aktiva Iyska officerare, som den 
2 3Ug. 1914 ryckle i f'tilr, ha icke mindre iin 
40 :_ ej ålervändl. . 

Den tyske officeren mA röre o~h efler kr. get 
hafva misskänls - mestadels Ilkvlil ur dem, SOI~~ 
icke kände honom - ett kunde hun dock: do 
som en mnn. 24,1 -4 (If de aktiva oflicerorne 
s tupade, af reservisterna 15,; -( och nf n1l1l1 -
ska per 15,4 :t. 

Rätt intre'isaflf är en jiimförelse mellan engelsku 
och tyska officersförluster. De fOrhAlla sig so m 
5 : 2. De engelska officerarne voro visserligen 
lappra, men tapperheten kan aldrig ersItua brist
f"ållig utbildning, hvilkel är någO! ror svenska 
folket all tänka på i dessa dagar. 

J della sammanhang kan kanske nämnas, all d:r 
Silfverstolpe i sin nyligen utkomna bok ,Guldet' 
an2irver, au 0111 guld, som fabricerats under Are~ 
1840-1921 uppgår till ell värde af 13,:! milj. 
dollars hvilkel blir c:a 55 miljarder guldmark, 
medan' skadeståndet uppgår till 132 milj. guld
msrk. Del bekräftas alltså, hvad man för öfrigt 
redan visste, 311 det helt enkelt icke finnes guld 
nog i världen för 811 betala skadestllndel. 

.lItII"UIIIII!lljjUII!II!II!IIllmlllllnnI!UIII!UIIIHIIUIIIlIIIIIIIIIIllHIHltII,"~~lI!lImIU!llIUtn!lllllll'IIIUllltlltUlIlllIlIIjllllllllllltlllll!llIllII1111!11I1I1!UIIlIlIlUl1HI~III~~'~~~~!'!~!~'!~'.'~~'!~~'.'!~'.'!'!.'.'~'!!'.'.'~I.'~~!!\I.'~!.'.'\I.'~~.'I!!.'\I.'!~!?!!.'\I!\I!!!\ ............................................................................................................................................................ 

J:are SÖl' anse det 80m en plikl oc6 s/i]1/digoef all del
laga i föreningells s/ijul- oro idt'o/!Sövlu'71gm'! 
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fl OTEL AN G LA! S' 
INTIMA OC" ELEGANTA 

.FES'l'V ÅNING 
llEKOMMENDEllllS 

@--

TIlYGKEIlIAKTIEDOLÄC-ET 

SVEÄ 
HAMNGATAN 34 

STOCK HOLM 
INNf.HAV,,""'E "V 

A,·B. SKAND. BOKB. & KARTONGFABRIKEN 
AL.Lo.I. TEl.. 1&810, 1M II. roI 28 RIKS TEL 6716 

urtör som spe~alijet alh slags BANK· & mARSTRYCK 

* ELKAN & SCHILDKNECHT 
EMIL CARELIUS 

KUNGL. HOF.MUSIKHANDEL 
OrOHnlngglltnn 18 
STOCK H OLM 
AlJm. Tel. 70<18 och 99 
Riks • . ... 40 67 

Rllmusilll 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
ODd IIIO( till billiga priser. 

Morrl 
NORRA BRUNN. SI"brunnalfatan 33 öppet (iII Id. 8 e. m. 
ODEN. Odenp'an 51 .......... ........ 8 
PILEN. BrYllllfeptan 12 ............... 8 
S. H. T ., Drottn,ng_tan 95 c......... ~ II 
W 6, Kl. Vut,. K,.,lr.osala J B...... 12 

Östermalm och Djlllrglrden 
AlHAMBRA. K. Diu,..rden ......... • ".12 
U , DEN. Allmänna lPand ........ o.. 8 
LYKTAN, Te.te'latan 6 ........... ... 8 
OSTERMALMS KAlLARF.N. 

Slo .... '.n 5 .....•..................... ~ ~ 1' .12 • 
OSTERPORT. Nybro,at.n 28 C... •• 8 

Slider. 
PELIKAN, Brunn.backen 2 ........... . 
EJDERN, Stad'lIoin!en 18 ... .......... . 
eRA KVARN. Tjiirhorall .. t ... 4 ..... . 
SODERN. Horn.gM .... 49 ............. . 
SODERGARD. Horn .... uto 3 1 ....... . 
TARNAN, Briinnkyrkaa.tan 4 ....... .. 
ORNEN. B,innky,kaalllan 115 ....... ,. 

Staden Ino .... broarna. 
REISEN. Skt=pJnbron 12- 14 ....... .. 
RODA STUGAN, Munlr.bron 2 .... .. 
VIMPELN. Brunnlll'rind 1. ........... . 

Kungshol .... en I 
HORNAN. Flt=mminnatan 51 A ...... 
MAsTER ANDERS. Pipcnp,an I . .. 

• 12 

• • • • 
11 

• • • • 
• ".12 

• • 
• • 

• 
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Meddelanden frAn Slyrelsen 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 

4 juni. 

Adlerstam, N., ba nk tjänsteman, Greftureg3tan 71. 
Anstrin, H ., Al. kand., Surbrunnsgatan 46, II . 

H Aknnsson, N. E. V., köpman, Sveavägen 82. 
Jonsson, H. A. H., försäkringstjiinstemlln, Skepps· 

bron 20. 
St enquist, C., advOkat, Hamngatan 26. 
Srrömman, T. V., landtbrukselev. Slureplan 4. 
Werner, G. E. Gunnarsson, fil , kand., Stureg. II , 

24 augusti. 
Andersson, E., kassör, Bergsgalan 25. 
Arnheim, A. M. , köpman, StOCksund. 
Benckert, C. R., fil. kand., Kungs lensg. 28 A. 
Bennel, H., tjänsteman, Arsennlsgalan 8 C. 
Britth, L. G., amanuens, HumlegArdsgstan 22. 
Eriksson, A., handelsresande, Riddareg. 12 Ö. g. n. b. 
Ehrenfeldl, N., revisor, Inedalsg. 17 I. 
Lagerman, A., köpman , Svenska Galoschb. 
Levin, O., kOnlorist, Mästersamuelsgolan 37, I I. 

Lindfeldl, C. G., kamrer, Rörstrandsg8tSn 36, V. 
Möller, F., revisor, Grefgalan 13, Il. 
Möller, H., tjänsteman, Karlaplan 10, I. 
Oleinikoff, N., slud., Birgerjarlsgalan 42. 
Palmer, H .• amanuens, Dalagatan 40, II I. 

Utmärkelsetecknen skola lösas. 
Slyrelsen har på sammanträde den 4 juni be· 

slutat, :m skyue-, idrolls" skidlöpare· och dylika 
märken i de fall, där de äro belagda med afgifr, 
skola lösas af medlemmarna, 

Vid det här laget böra alla Msafgiftcr vara 
in bern lda, och de flesla äro dct också. Emelle rt id 
Anns det en del medlemmar, som af en eller 
annan orsak icke fullgjort denna sin skyldighel. 
Till dessa ri kta vi en vänlig uppmaning all snarnsl 
möjligt klarera mellanhafvandd. Sänd helst ar· 
giften med postanvisning liII Eric Jennel, Kungs· 
holmstorg 2, eller telefonera till 31100 och säg, 
hvar föreningens inkasserare kan f A hämta tian. 

S. A. F. har hafr nöjet all som gArva motlaga 
kr. 100: - af hofrätlsrAdel Strömman alt använ· 
das till inköp af pris vid täflingarna den 7 okl. 
och af kapten Dahlgren ha vi fåll en värdefull 
etsning 011 på lämpligt vis omsänas i kontanter. 

S. A. F:s sty re lse sammanträder fredagen den 
24 ougusti i Stadiontornet kl. 7,30 e. m. 

iJuvel, .[juld, 3( 31nderson ~"'sillverl 
8ilfver. 

iJalio6storg 1 Opera§uset. t!(utlgL [/{ofjuvelera re - flJegär prisliuralll! 
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Vå rutfärden 

ägde rum den 27 maj och hade (fOlS.et! synner
ligen krartigt regnväder samlat 52 dehagare. då 
ångf. Valkyrian lömmlde hamnen vid niotiden på 
morgonen . Dehag:Jrnes humör var dock: icke 
dåligt, och en afdeln ing ur Svea lifgardes musikkir, 
som följde med, gjorde dCI ännu bäurc, och man 
torde godl våga påslåendel, all roreningen aldrig 
hafl bättre och nitigare musik under någon vår
ulf'i:lrd. Frukosten, som de[lsgarne hade länkt 
all f A inlaga pA någon grön äng vid Södra Lagnö, 
som välvilligt upplåtits af löjrn:JnI Berghagen, måste 
inmundigas ombord, under dCI alt målen vid f'ålt
sk jurningcll UIS811CS. 7 patruller startade under 
rörmiddngens lopp, och redogörelse för desammn 
!'uc'rfinnes på nonat ställe i dagens nummer. 

På eftermiddagen skulle idrottsafdelningen Iröda 
i funktion. Det visade sig mycket svArt an fö 
ihop några dellagare till terränglöpningen , som 
gick öfver en synnerligen kriifvande terräng och 
torde varI! nörmare 4,000 m. lång. Utstakaren 
af densamma har all heder af arbetet, och det 
var skada, all ej flera terränglöpare deltogo. 
Ulom i vödrets makter hade foreningen en s karp 
konkurrem i Dagbladsstsfellen, engelsk fotboll 
och kapplöpning vid Ulriksdal. af hvilka den 
f6rslnämnda torde samlat en del medlemmar i de 
s. k. yrkeskorporationerna. Till kulstölningen 
lyckades tnmngssekreteraren få ihop tre ggr så 
många deltagare som i löpningen. 

En särdeles angenäm öfverraskning hade ing, 
Mossberg och Ramkvist berelI de deltagande 
damerna, nämligen en rebus, hvars lösning tick 
inlämnas liII en prisnämnd, Rebusen var tecknad 
af del klindn märket G. W., och vi utlala vån 
upprikliga IlJ ck lil l den , som på detta sätt hjälpt 
liII aH sysselsiilllJ delIOgarna under den regniga 
utfHrden. 

Den sedvnnliga sIsfeul öpningen Oläste in ställas, 
enär landsviigen va r allt för smu tsig för Sil kunna 
arrangera en såda n med damer som deltagare. 

Hemfärden anträddes kl. lIt 7 e. m .. då middag 
intogs af, som del syntes, tämligen rikhalliga med
hafda förråd. Under denna återrl:ird hade skjul
kommill~en synnerligen arbe lsamt för alt hinna 
få prislistorna beslämda och de många skänk ta 
prisen uppackade och placerade, och efler ungef.1r 
halfannon timmes lid kunde prisUldelningen börja. 
Skjulchefen förrällade prisuldelningen för skYlIar
nes vidkommande och sekrereraren för idrorls
afdeln ingen , hvarvid pristagarne i båda afdelning
arna tingo mottaga prisen aF fru Reulerskiöld. 
Vid niotiden anlände bålen till sJaden och del
togarne skildes åt eflcr en trots regnet angenäm 
utnykt. 

.StockholnlS IdrottsHv under 25 å r .. -
nämnd på annat sliille i dagens nummer, är enligt 
meddelande i dagspressen i del närmasIe utsåld . 
Vår sek reterare har iinnu kvar flera exemplar 
lill salu. 

g; ledde/anden 

frål! 

Skjulkommitlen L _____ _ 

Riksskyttetällingen i Göteborg. 
Ett tiOlal amatörer hade trOtS de onormalt höga 

in satserna hörsommlH kallelsen, och de flesta 
reS le ned med skYlletågct (enkel resa 5.40) den 
1 I aug. God stämning och godt hum ör saml 
därtitl en treflig bridge gjorde resan i allo angenäm. 

Skjutningarna ginga af stapeln ute vid Högsbo. 
Vid resnn ditut fingo skyltarna tillfälle beskdda 
Göteborgs nyanlagda id rOllS plats .Slollskogsval
len.. Den 12, 13 och 14 sköts dct friskt såväl 
på Högsbo-banan som fällskjutning i terrängen 
utåt Sörö·hAllet. 

Amatörerna hade i de flesta fall haft OIur vid 
lottdragningen, så all de fån skjullider på mor
Ronen med solen rakt framifrån. Resuhaten blefvo 
därför ej heller sA goda, som vi vämal och endast 
K. A. Peterson lyckades med 94 poäng i hufvud· 
skjutningen komma med i mästcrskapel. Samme 
sk)'1( erhöll i fältskjutningen 23 tro på 24 skoll 
och belade därmed illonde plats. Ärven på 
600 m. lyckades han bra och IOrde blifva rän 
bra placerad med sina 42 poäng. 

I en af extra lä flinga rna mot l/ ,_fig. på 200 m. 
hedrade sig en af våra silfvermärkesskYllar O. 
Ramqvist med all skjuta 6 tr. på lika m:'lnga skoll 
och IOrde dll prislistan bJifver färdig placeras pd 
6. plnts, som rendera r honom en A'nare heders
pris. 

De af föreningen anmiilda grupperna miss
lyckades i precisionsskjumingen, men i fiilt skjut
ningen torde dliremol båd3 grupperna få pris, 

Mästerskapet gick denna gång lill Lidköping 
genom Hr Malmgren med 242 poäng af 250 
möjliga. Bäste SthJms-skYlt blef löjm. Holmberg, 
Kungsh. 241 poiing. 

Göteborgspokalen. 
Förstu söndagen i augusti tänades som vanligt 

i Sverige om den s. k. g6teborgspok3len. Äfven 
S. A. F. hade anmäl! nAgro grupper, k3nske mindre 
För alt läna om gÖleborgspokalen än ror 311 söka 
slå sin eget tidigare rekord 462 poäng. 

Grupp n:r I hade i år sammansals af hrr 
H . Friman, K. A. Pelerson, E. Leveau, J. F. 
Lugergren och B. Gyllensvä rd, hvilka på de Ivd 
vanliga precisionsserierna skÖlD resp. 49 + 46 = 95 
~;48+45 - m~;45+47 _ ~~; U+" 
= 90 p,; samI 46 +42 = 88 p, För gruppen blef 
alltSd resuharet 458 pOiing, 

p 
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De öfriga gruppernas resuhat blefvo siimre, 
trots all en sk)'1I i andra gruppen hr A. B. Ek
man lyckades erhålla 99 poäng, hvilkel kommer 
all lillföra honom en af de försIa individuella 
prisen. 

Resultatei i år får belraktas som rlin godt i 
jämrärelse med foreningens tidigare rekord och 
med litet mindre nervosilet hos ell par af delta
garna hade nog rekordet fallit. 

Del lycklige beslutet all låla I gruppen skjuts 
sem på eftermiddagen (vid 5-tiden) bidrog äfven 
lill res ulla tel, och komma liknande beslut all fatlas 
kommande år, så lorde med stö rsta sannolikhet 
icke del efle rlängtade rekordet lAla viinta på sig 
st'! Binge. 

Skjutningarna under vårutfärden. 

Som vanligt hade fliltskjuming 3nordn31s, Den
na gång of Jöjmsmerna Gyllensviird och Berg
hagen, hvilken sistnämnde hade hafl godheten 
ställa mark liII förfogande. 

Det har alhid varil svårt all anordna f..ihskjut
ningar pA småöarn3 i skärgården, och ännu värre 
bier del denn3 gång på grund af del regniga väd
ret, som gjorde somliga figurer sämre synliga än 
andr3 . Della är alhid en svår Stötesten, och gif
ver alllid upphor liII anmärkningar frAn de mindre 
behärskade och mera prishungriga deltagarna, 
hvilka för öfrigt aldrig torde få tillräckligt väl 
sy nliga figurer. 

MAlen voro fem till antalet, bestodo af 1/4, l/., 
l/t och l/ I-figurer, placerade på olika okända af
stAnd från 125- 450 m. 

Tre täflande i mästerskapsk lassen lyckades er
hålla 25 träffar på de 30 skolten. Af dessa pla
cerades J . F. Lagergren försl med E. Hessler pfl 
3ndra och K, A. Peterson pA tredj e plnts. 

Den i dagspressen förut publicerade prislistan 
har följande utseende: 

Klass III : l) S. Bergh3gen med 23 tr" 2) 
E. G3rdell 22 tr., 3) H. Malmfors 22 tr., 4) O. K. 
Hamkvist 21 Ir., 5) E. Jennel 21 lf' l 6) S. Hell
berg 20 tr., 7) B. Iverus 19 Ir. 

Klasserna' och II : l} G. Wernström 9 tr., 
2) S. Elvin 8 Ir. 

Exrratfifling (3 skoll mOl triangeltafla) kl3SS III: 
I ) H. Friman 57 p., 2) J. F. Lagergren 56 p., 
3) K. A. Pelerson 55 p., 4) E. Reulerskiöld 55 p., 
5) H . Forssberg 5.5 p., 6} B. Gyllensvllrd 55 p., 
7) H. M,lmfors 54 p., 8) A. Elmqv;SI 54 p, 9) 
J. Flirngren 53 p., ID) J. Steenie 52 p. 

Klasserna I och II : I) G. Wernslröm 42 p. 
Damernas täfling (5 skoll mot IO-ringad pislol

tafla på c:a 50 m.) vanns af frkn G. Gyllensvlird 
med högsIa möjliga el. 50 poäng. Därefter följde 
frkn M. Lind berg 49, fru Hollbt:r~ 47, fru H . 
Priman 46, fru T. Malhander 44, fru Lundgren 43 
och frk. Strandberg 43 poäng, 

Dagens bästa skYll blef J. F. Lagergren, SOI11 
hiirför tilldelades musikdir. Hesslers hederspris. 

Spegeln 
I. o. m. 5 Ilugusli 1923. 

Artalsdiplom. 

BIIJ;, I. ............................ 48, 48 46 t 
BrInnholm, A.. .. ................... - - -
Ekman, A. B. . ..... .. ............ SO, 49, 48 
Etmq\'Jst, A . ........................... 49, 48, 48 
Eriksson, F .............. "" ..... SO, 49, 48 
Ericson, G. .......... . ...... .. ....... 48, 46, -
Fty&are, A .. ............. , ... .. .... ". 46 - -
Frlmsn, H ....................... , .• " ... 50,49,49 
Filrngren, J ............... ........ ... 4~, 47, 47 
Gardell, B. . ................... " ..... 48, 46, 46 
Grlpenstedt, C .......... ............... 48 - -
Gyllenswärd, B . ... .. ............... 48, 47, 46 
Gyllenswärd, N . ......... ........... 49, 49, 48 
Hall berg, J. E, .. ......... .. ........... 46 - -
Hell berg, S ...................... ...... 48, 48, 47 
Hellsten, N ...................... " ... 47, 46 - + 
Heuter. E . ........ . "",, ............ ~, 49, 48 1 
tverus, B ... ...... """ ... ...... ... .... 49, 48, 47 
JenneJ, E. , ........... , .. ....... .. " ... , 47, 46 -
Kulin, G ... ......... "" .............. 49, 46 -

50, 45, 45 
45, 45 

50,"", 
50,45 

45-
45,45 

SO, 45, 45 

SO, 45, 45 

50" 

Kjeller, H ..... ...................... 48,47, 47 i SO, 45 
Lagergren, F. .. ..................... ~, 49, 49 SO, SO, 45 
Leveau, E ............................. 50, 49, 49 SO, SO, ~ 
Mossberg, G. . ........ .. .......... 49, 48, 49 45, 4.!t -
Mothander, T . ........................ 48.. 46, - - - -
Pahl4!:n, P. ......... ................ 47 - - 1 
Peterson, K. A. ... . .............. so, 49, 49 
Reuterskiöld, E. . ................... 48 - -
Rudberg, J. ........................... 46 
Stenpon, K. ,.. . ................... 47 + 
Zachriuon, C. G. ................. 50, 47 - :j: 
zeuerström, A. ...................... -49, 48, -46 

Skyltemtirb af guld. 

Mossberg, R...... ................... -49, 46, 46 :j: 
RImkvist, O. K.... ... ... .. .... SO, 49, 49 
Steenle, I ............................... SO, 47, 40 + 
SOderslröm. E. .•. ...... .... 48, 48, 47 :j: 
Wahlgren, F ...... .... .... .. .. ... 0' .... 49,49, 48 

Skyttemärke af brons. 

SO, SO, 45 
45 

SO, 45, 45 
45,45 -

45, 45, 45 
45, 45, 45 

Amlnol'l', A, .. ... . ..... "" .......... 45,43,11 + 35, 30, 30 
EIvin, A . ............ " ....... ... .... .. 43, 43 -
Pellersson, B. .. ........ ........ ..... 43 -
Thöldte, H ......... " ................ 47, 41 
Vårholm, N ........................... 40 - 1=--

Jourhafvande vid Kaknäs. 

26 aug. .. ............................ A. Zeuerstrihn 
2 sept . .............................. H. Frimlln 
9 . .. ............................ E. Söderström 

Endast 10 ;( af medlemmarna ha skju tit 50 
skoII. De öfriga 90" uppmanas all snaraSI görn 
della. Årsprisskjumingen äger snart ruml Vid 
färd ut till Kaknäs, torde ångsluparne lifmpligen 
begagnas. Turlista finnes bland onnonserna . 

Vid den af Stockholms T id ningen anordnade 
s kjull äflingen den I juli uppnt'ldde föreningens 
försltl lag 2301 poäng, fördelade sAlundn: Friman 
458, Hessler 457, Lagergren 463, Leveau 471 och 
K. A. Peterson 452 poäng. 
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Medlemmar, som onska dellaga i läflingen om 
, Riksskölden" behagade ror gru ppindelning an
mäla sig hos hr Elmqvisl senast den 30 d:s. 

Ri kssköldens UifUngsprogram fö r innevarande 
år har utk ommit, vi i uppsatt liksom närm aSI fji re
gåe nde Ar. Tliflingen äger rum den 2 seplember, 
och vi hoppas, Bit Iiiflingen skall vinna lika lifligl 
deltagande som I'örul varil fallet. 

Skytterörelsen i Schweiz. 
En morgontidning har genom omröstning bland 

sin liisekre ls i början af della år konstateral , nu 
skY lI ei skulle varo den populäras re af alla idrouer 
i Sverige. Undertecknad betvinar emellertid de lla, 
om dCIock vore önskvärd l, au så måne va ra 
fu llcl. FOlboll och boxning torde nog vara betyd
ligt populärare. Däremot torde det icke kunna 
bortresone ra s, IHt s kY lIei i Schweiz är den popu
läraste idrouen i detta land. Del är län alt se 
för en turist vid ett flyktigt besök. Såväl på 
hvardagar som helgdagar möter man sky"ar, dock 
icke så mAnga ungdomar utan mera män i Aldern 
35-60 Ar. NAgra skytieuniformer syn3s icke 
existera. Alla gå i si na civila kläder. Icke ens 
en skynemössa hor undertecknad kunnat upptäcka. 
OFningarnR på skjutbanorna bedrifvas betydligt 
liingre /In i Stockholm. Undenecknad kom en 
söndag i midten av juni mellan 5-6 e. m. liII 
en skjutbana I Montbovon, där skjutöfninga r ännu 
pAgingo. Markeringe n ske r på så sätt, au, om 
mll n skju ter I. ex. en 5, så kommer del upp en 
stång med denna sitTra. Något 5 t lorde icke 
förekom ma, enär jag ålminstone icke seu någon 
riktprick i det svana rälle!. Alla skjutb3norna 
aro öfverbyggda, sA att regnväder icke inverkar 
hlnd ronde på skylten (och protokoll föraren) , 

T. F. 

t 
K. S. EKELUND. 

Fredagen den 18 Maj 3f1ed i sin hem här i 
staden vAr medlem Karl Sixten Ekelund. 

E, var rödd här I staden den 22 jan, 1884, ar
lade mogenhetsexamen 1903 och antogs samma 
Ar som elev på apotekel EleFanten, där han med 
undantag af en konare lids anställning i Smedje
backen uleslufBnde Ijänslgjon, Han va r en yllerst 
samvetsgran n, redbar och plikttrogen yrkesman. 
Till vår fOrening kom E, 1916, där han delt agil i 
sAvä l skYlIei som idrOllen samt skulle, mänsk ligt 
all döma, ha eröfrat fö reningens äkta lilla guld
medalj för aflagda prof fö r idrottsmärke, om tre 
år. Ekelund hörde ,iii de idrollsmiin. som id rOI
lade för idrottens skull och ej ror priset. Han 
an mitlde i regel il llt id , alt hans resultal ej skulle 
räk nas utan såg helst, all han fick vara med 
utom tiHlarl . 

Närmasl sörJande är efterlämnad maka. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTIS
KOMMITIEN 

~\ästerskapet i t iokamp 

afhölls under tiden den 7, 8 och 9 dennes samt 
hilde sa mlar 19 deltaga re mot 17 fö regående ~r . 
Resulta tct i de olika klasserna ble f Följande: 

Seniorer: 

S. SvenS5on, 4,261.&10 p., tdrot lsmästare. 

Ord bOy5, klass A: 

I. E. lAwenhielm, 3,3 11 ,96 p., 2. H. friman, 2.174,' 16 p., 
J. e. Hanllon, 2,086,'26 P,. 4. h'erus, 1,857,IU p., 5. SMer
lind. 

Old boy" klau B: 
I . T. MOIhander. 

JdrollsmfiS larens resultal är någol bäure /i n 
förcgAende års idroll smäslare, som uppnådde 
4,246.i&6 p. 

OldboysmiisIaren i klass A uppnådde ungefii r 
sam ma poäng som föregående års mästare i sam
ma klass. 

I de olikn grenarne uppnAddes följande resultal: 

100 m.: 
Selllorer. 

I. Svensson, 12t
/. s. 

2, EIHot, 12".1 J. 
3. Bllx. 12" '4 8. 
4. Stenport, 13'1'0 8. 

Old bOYI A. 
I. Ulwenhielm, t3 I, 
2. Hanlson, la·/u 8. 
3. Brage, IJ'/ .. s. 
4. HaUman och IveTUI IJ' I,.s. 
6. Slkierlind och fri man. 

Old bO)'1 8 . 
I . MOIhander. 

Llngd hopp: 

Seniorer. 
I . Svensson, 5,00 m. 
2. Slcnpon. 5.10 m. 
3. Elllot. 
4, Blhc. 

Old bO)'I, A. 
l . U.wenhielm. 4.U m. 
Z. Hallman. 
3. Brlle och Iverul. 
5. Friman. 
6. Hans!on, 
7, Jonsson. 
8. Slkierllml. 

Old bOYI 11. 
I. Moth.nd er. 
2. Forubcra;. 

J. Friman, 
4. Fl'edborg. 

Old bo)'s C. 
l. Ström. 

Kulstötning: 
Seniorer. 

l. Sten port, 9 m. 
2. S\'ensson, 8.80 m. 
3. Blix. 
4. ElIiot. 

Old boys, A. 
I . Bragc, 9,67 m, 
2. H.lIman, 9,U m. 
3, Lö,,·cnhie.lm. 8.JJ m. 
4, Friman. 
5. Hansson. 
6. lverus. 
7. Söderlind, 

Old bayol, B. 
l. Moth.nder. 
2. Forssberg. 
3. O. Friman. 
4. Fredborg. 

HöjdhOpp : 

Seniorer. 
l . Svensson o. 811x, lS5cm. 
3. Sten part , 150 cm. 

OLd boys A. 
L Löwenhietm och Frim an 

140 cm. 
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3, Ive.rus, 
4. Hansson och Söderlind. 

Old boy' 8. 
I. Aminor, 135 cm. 

400 m. : 
Selliorf!r. 

I. Svensson, 57' I' So 

2. Stenpon 59'/ 11 s. 

Old bo}'s A . 
I. USve.nhlelm. SS" If s. 
2. Iverus. 61"/1_ s, 
J, Lagermsn, 626

' .. s. 
<I. Friman, 631/ .. s. 
5. H.nsson 64"' " s, 

Old bO)'5 8. 
I. Aminoff 64 ·! ,~ s, 
2, MOIhander. 

Hllc:klöpn l ng 110 m.: 

Seniorer. 
I . Svensson, I rI'!,. s. 

Old boys A. 
I. Hansson, 22"'1 s, 
2. l a"'cnhielm, 22'1,. s. 
3. Frimin, ~' l' s. 

Dlskuskastn!.ng: 
Seniorer, 

I. Svenss.on, 26,u m. 
2. Slenpon, 24,:11 m. 
J. Blis, 24,s! m, 

Ord boys A. 
I. lagerm.n 25,otl m. 
2. Friman. 25,01 m. 
J. Hannon och UlIvenhielm 

2 1,18 m. 
5. tverus. 
6. SliderHnd. 

Old boys 8 . 
l. Forssb~rg, 21,03 rn. 
2. Aminoff. 
J. MOlhandcr. 

Seniorer. 
l. Svenss:on, 2<40 cm. 

Old boys A. 
I. L6"'enhielm O(h Frlm.n 

250 cm . 
3. H.nuon. 240 cm. 

Old bo)'.1 B. 
I. Mothander. 

S PJut kast n!nr: 

Seniorer. 
I. Slcnporl. 39,60 m, 
2. Svensson, 34,12 nI. 
3. Bllx. 

Old bo)'s A. 
I. FTlmQn, 34,11 m, 
2. Iverus, 32,06 m. 
3, Lagerman. 30.8' m. 
4. H. P. "Hiller, 29," m. 
~. SöderlInd. 
6. Ulwenhielm. 
7. Hanllon, 

Old bo)" B. 
I. Aminotr, 
2. F. J. Milllcr. 
J. Friman, 
4. Mothander. 
~. Fol'Slbc'l. 

lGp nlnr; 1,500 m.: 

Sen[IJrf!r. 
I. Svensson, 5 nt , 17 I. 

Old bOYs A. 
I. Ulwenhietm,4 m. SSI' , ••. 
2. IveTus, .5 m. 16'/11 s, 
3. Söderlind, 5 m. 213'/,. II. 
4. Friman. 
5. Hauuon, 

Old bOJ'.~ B. 
1. MothDnder. 

S. A. F:s serietä flingar under liden den 15 
maj lill den 5 juni hade samlat 27 deltagare mot 
25 under 1922 och 19 under 192 1. Antalel del
laga re hade anlagiigen blirv jl ännu större , om 
icke en niislan vimerlik kyla hela tiden härskat. 
All stå i tunn sponkoslym, då lermomelern endast 
visar + 6- C .• är nu icke något nöje. J sen ior
klassen dehogo I l , hvaraF cndasl 3 fullroljde 
läningen. Hrr Old boys voro mera uthålliga. 
Endast en i hvardera klasserna A, B och C Full
föl jde ej töflingen . 

Signaturen X gifver här nedan tillkänna sina 
ösikler angAende dessII läflingar, hvilku i hufvud
snk biträdas af red. 

Resultalen blefvo följa nde: 
Seni orer: I. Elvin, 15 p. 2. Stenpon 16 p. 

3. Bl ix 22 p. 

-
Old boys, kl. a., födelsc.år 1891 - 1887: I. L6· 

wenhielm 19 p. 2. Poss 25 p. 3, HörHn 31 p. 
4. HallOl an .36 p. 5, lverus 39 p. 6. Dahlgren 
53 p. 7. Valentin 53 p. 8. Söderlind 60 p. 

Old boys, kl. b, f6delseå r I . 1882: I. Ami
noff. 2. ÅSlröm. bägge 15 p. 3. Forssbcrg 27 p. 
4. MOIhander 32 p. 5. Fredborg -lIp. 

Den sedvanliga placeringspoiingserien i nll män 
idro!, på ~örsom mar~n ,ä r nu llfsl utac.l. Deltagan
det L och lImessel For Idrotten inom vAr förening 
synes glädjande nog vara i lill lagBnde sä rski ldi 
oldboys trifvas synnerligen bra i den sa ~lIna. och 
af allt alt döma torde S. A. F. j sO lll mar fö ell 
nytt 10-lal guldidrottsmlln. Beträffande dc nu 
arhållna täflingarna . sll hor blond de deltagande 
oldboysen rätt allmänt den åsikten utta lats al! 
grenarna ror deras vid kommonde äro fö r mö'nga . 
3 hopp, 3 kast och 3 löpningar lir ju en Slor 
repenoir liII och med för aktiva oeh v1ilt räna de 
seniorer. och för en old boy, som gör på 35- å -10-
talel b1~r del I!ifvetvis för m)'ckel. Trestcgshop· 
pet, spJutkastningen och en löpning I. ex . I 500 
meter kunna saklöst strykas till kommande å; för 
oldboysen. De båda första grenarna anses I, o. 
m, af läkare va ra farliga fö r män, som nått 30-
årsöldern och fålt stadga och fasthe t i muskel par
tierna, och vår erfare nhel jäfvar pi iOlel säll della . 

Ganska allmänt klagades öfver onda och Sl U
kade ben efter treslegshoppet och smii rtor i armarna 
efler spjutkastningen. Del är gifvelvis Mure med 
en 6-kamp För oldboys i de va nligasIe grcnarna, 
della så mycket mer, som någon Iräning knappasl 
kan ifrågakomma före täflingarna , som ju van· 
ligen börja redan i nlidlen af maj . HesuJta tell 
sk ul le säkert ej heller blifva lida nde p:'l , om gre. 
narnas anta l red uceras. Likasfl kunde en hel de l 
gren3r strykas vid mäslerska pstiifllngorna och tio
kampen på höslen fö r oldboysen. ty inte iiro gre
,nar sådana som stafhopp och hllcklöpning, hvilka 
Ingt\ däri , lämpliga för old boys. Beträffande idrollS
märket skulle del vara mycket ange nillllt om iifven 
föreningens skYlIar ville int ressera sig dä;ror. Prof
ven /iro ej sA s)'nnerligen s\'ö ra ärven ror en icke 
idrol1sman, och alla som harva imrcsse dUraf inom 
föreningen, kunna komma till OSlermalms Id rOIlS
plals i sommar måndagar och fredagar kl. 8-'/ 10 
f. m., då instruktioner lämnas af el! par af iAra 
idrottsmän saml på onsdagar mellan kl. 7- 9 e. 
m. af idrollschefen. Å andra sidan är del ej mer 
än räll. an fåreningens idrOHsmiin besöka Kak näs 
på söndagsmornarna och delraga i öfningarna dör. 

HilliIls hafva nog föreningens skYI lar oeh idrolls
mön i ston sen varit ganska främmande för hvaran· 
dra oeh hart få beröringspunkier. Glädjande vore 
om en större samverkan kunde komma till stånd 
mellan de båda gru pperna, helt söken skull e della 
bllfvA vAr fåren ing till gagn och de enskilda med
lemmarna lill ökad Irernad inom räreningen . 

x. 
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Täningen om Fabrikör Clses Hultbergs rem· 
kampspris hade i dr sa mla! endast 5 deltagare 
mOl föregående Ars 9. I ställe r blervo resuhalcn 
af s4 myckel högre klass. Zerling vann som 
vanligl, men var stark, hOlad av Stenpan och 
Svensson. Den senare har än nu ej återv unni, 
roffa Are,s form , ulan lir ännu åtskilligt . slyf i 
nacken. eYler en aU lomobilolycka i hÖSlas. 

Tidtagningen i löpn ingarna lämnade en del 
örrigl all önska, mcn rår nog Skyllas mer på de 
dåliga tidtaga ruren iin pA funklionärerna. 

ResuhlIten i diskus vara genomgående mycket 
dåliga . 

Place ringorn n blervo röljande : 
Längdhopp: Zerling 6.08 m. Spjut: Sten pan 

43,18 m, 200 111 .: Svensson 24 ,11 sek. Diskus: 
Stenpan 26,fl1 m. 1,500 m.: Zerling 5,c., 

Slulresullalcn: 
Zerling . '" ... . ..... .. .... ... . . ' 2,406,09[, poäng 
Sren pon . ...... . ......... .... .... 2,226,630 
Svensson .... ..................... 2,099,626 
Elv in . .. , ....................... 1,971,406 • 
Werner ............................. _. 1,069,400 • 

Föregående ar segrade ä rven hr Z . då med 
2,753,18 poäng, narmasl följd af d:r Hultman med 
1,922,786 poäng. 

Stockhohns Idrottsförbund firade den 21.J uni 
siu 25--å rsj ubileum med ell fl erul l täfHngar. 

I Stadion inledde en utvald trupp Stockholms
g)'mnasler feslen med en an märkningsvä rdr vacker 
uppv isning, och representon(er för allmän idrou. 
fOtboll och cyrkelspo rl sö rjde rör resren af pro
grammet. Vidare ofhöllos sa nllidigt propaganda
liiAingar i tennis, rodd, brouning samt tyngdlyft
ning Il olikt! platse r iSladen. 

Vid lO-liden på k vä llen sa mlades 200 inbjudna 
vid en an imerad supe ~ Strand hotell. 

Förbundsordfö ronden, kapten Ernst Killander, 
utdelade under IlflOnens lopp ert, med anledning 
af jubili!et sä rsk ildt urfårdt diplom . för ådalagda 
fönjiins re r och visadt intresse få r den srockholm
s ka idroncn .. Följande Amatörer hade därvid 
nöjet emoll3ga denna urmärkelse: Per Langborg, 
H jalmar Ljungberg. Tore Mothander, Harald 
Forssberg, Gunnar Malmq vis l, Carl H årlem an, 
Ragnar Friberg och dr. A, J . G. Wahlsredl. 

Haie. 

Vid vAruIFörden anordnBdes följande läHinga r 
med nedan allgifna resullaI : 

Trurårrgl6pning : 

I. Iverus, 15 min. 30 s. bägare. 2. Elvin , 17 
min . JO s. bagare. 3. MOIh ande r. 

Kubllitnillg: 

Sen. : I. Steenie 8,91 m., bägare. 2. Elvin 8,M 
m., bäga re. J. Blix Bpl: m. 4, Jonsson 6,62 m. 

Old bOYs: I. Rnmk vist 8,38 m., bägare. 2. Fri
man 8,10 m., d:o. J. Kjeller 7,83 m., d:o. 4. 
MOIhnnder 7,24 m. 5. Moss berg 7,07 m. 6. Forss
berg 7 m. (8 dehagare). 

--~--

Tiokampen var afsedd all hällas under 4 dagar. 
Del lyckades dock IrOlS regnväder all genomlöra 
den på Ire dagar. Någn gamla bekanta hade 
denna gAng in fun nir sig. 40-åringen Bror Elliot. 
som sprang 100 m. på 12J/t. s. var ell nöje all 
:\lerse. O. Friman var såväl dehagare som viil
villig funklionii r , och s iuIiigen hll vi all notera 
velcranen H j. Ljungbergs besök. 

Till S,OOO·meters löpningen den 17 d:s, hv ilken 
afsens som Iriining liII löpningen å 10,000 111 . , 
hade endast tre löpa re infunnit sig, af hvilka dock 
bio" tvA s larlade, Iverus löpte sträckan på 19 
min. 10 s., under det 011 Aminoff använde 20 min. 
12 s. Den förstnämnda erhåller viJlkors rnedalj i 
brons för löpningen hvilkct däremol Amfnoff e j 
rar, enilr han hade oturen all använda 12 s. för 
Iflng lid. 

T. ltfolhllnder, 
den första inom S. A. F., 10m erllfrat guldmedali mr under 

13 lir aRlgda idrottsmiirkesprof. 

SimtiifJingarna 

den 3 den nes hade snmlal ungefiir lika mllnga 
deltagare som föregt'lende år och lämnade följande 
resulllH: 

100 111 .: I. Nyli!n I m, 45 s., 2. Söderlind 1 m. 
46 ' / \0 S., 3. Ehre nfeldt I min . 56 s. 

1,000 m.: I. Ehrenfeldt 25 min. 56 s., 2. Nyl~n 
26 min . 18 ·/10 s. 

Hr E. får en junior medalj på 100 m. och hrr 
H. Friman, l. Blix, Hugo Jonsson samr R. Sö
derlInd anade samtidigt . simkunnighelsprof\'el.. 

Följande dag simmade Blix 1000 m. på 22 m . 
39 sek . och får därför villkorsmedalj i silfver, 
den RSrsla i silfver som i Ar eröfrats. 

Löwenhielm gjorde sä llskap men använde 26 
min. 34 sek. för samma sträcka. 

(ve rus vor den första i Or som anade fulls tän
digt prof för idrollsmä rket. Närmastc i ordningen 
blefvo Blix och Löwenhiel m. Friman var n:r 4 
Den senare har därmed af/3gt profven rör idrolls
märkel under en räljd af 15 år och får så lunda 
liten iikta guldmcd alj i början af nästa M. 

Hr Bli x har bllrvll godkänd att lillsammans 
med nnnan förbundskontrollant kontrollera profven 
för idrollsmlirkc t. 

F 
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Stockholms Idrottslif under 2S Ar 1898-
1923. Victor Peuersons Bokindustri A.-B.'335 sid .. 
pris häfl. kr. 5.-. inbunden kr. 10.-. 

Ofvanstående bok är utgifven på uppdrag af 
Stockholms IdrollsfOrbund och behandlar ulförligt 
denna sammanslutning S3ml en hel de l andra 
med idrollen sammanhängande ämnen . 

För vll r lidnings läsare kan det kanske varll 
inlressant all erfara all af våra nuvarande med
lemmar B. EJliOl redan år 1902 var medlem af 
förbund~ls styrelse (sid. 9 1) och Th , Fredborg ~r 
1905 (Sid. 99). Med 1906 börjAr nyare tiden i 
Stockholms Idrollsförbund med vår medlem dr 
Wahls tedi som ordförande t. o. 111 , 191 0 'och 
under den allra nyaste liden finn a vi T. Mothander 
som medlem nf förbundels s tyrelse 1917 och 19 18. 

Boken innehåller äfven en förteckning ö fve r 
Slock holms IdrOitsledare, tiiningsfun klion!i rer oc h 
idrollsjournalisler. Del är med gläd je som vi 
konsIslera, all nuvar3nde och f. d. medlemmar, 
i denna rärteckning noga angifvil s iu med lemskap 
i S. A. F. Vår tidnings redaklör s ynes icke vara 
sA framstående, all han kom mil med bland idrOIlS
journa lisIerna . Däremot finnes upplagen en f. d. 
red . o. ulg. 3f vår lidning under Ar 19 11 som vissl 
varit det sA korr lid. an han icke ens ~Ia r nämnd 
i vå r eljest synnerligen innehålls rik a årsbok af 
1915. 

Enhva r idrollsman, som är intresserad aF Slock
holms idrollshislOria, bör ska fTa s ig denna synner
ligen värdefulla bok, ror hvars redaktionella del 
s Hlr hr Elis Lindroth . 

Vi.irre än i ÄmatörföreningenJ 
. Vid den svensk- nrnerikanska bowlingslurne

rIOgen som i medio af Maj afhölls A MosebII cke 
nya banor, tilldelades segraren hr Sam. Undq visl, 
Swede n, en af nmerikanarnn s känkl guldmedalj 
besatt med briljanter! S. A, F. har lydligen 
blifvit distansenJd. Haie. 

Hrr Blix och Söderlind ha blifvir simmBgisrrar. 
Den fö rre får bronsmärkel, den sena re silfve r. 
Del är åldern , som afgör melallen. 

En medlem har önskat all få vela, hvilka med
lemmar som äro innehafva re af 25·Arsmärkel. 
Såvidt oss bekam. skulle del va ra följande 17 
persone r : 0110 Andersson. L. Axelson. Gösta 
Drake, 0110 Elfstrand, O. E. Grunden, Axel Hull
man, Jonas J onsson, O. Krlepelin, A. Lage rberR 
Hj. Ljungberg, G . Langborg, P. Langborg, E: 

-
Ruden. S. Sjöberg. H j. Svensson, C. Victor och 
Alo:el Wibel. 

. Stockholms skyneförbunds hedersdiplom har 
ullde ials S. A, F:s v. k lu bbmästare musikdirekrör 
Adrian Dahl saml Fabrikör C laes H uhberg. 

I~g. O. K_ Ramkvisl har skänkt föreningen ell 
gevu r af svenska armeens t6rsöksmodell 1923. 

Ar Stockholms IdrOllsförbunds nyss ulsändn 
årsberällelse framgår berriilfande 1 :SUI och 2:d ra 
klass domare i allmän id rOll. 0 11 I. F. K. har 
SlörSIa anlalet I:sla klass domare, icke mindre 
/i n 9 St ., af hvilka 2 återfinnas Hfven i vflr med
lemsmImikel. Sedan kommer F. I. F. med 5 
domare a f I kl ass, af hvilko 2 J'örul vurit mcd
lemmar hos oss. II kluss dOl1lares nnta l /ir 132 
och erter 3 af dessa stlir S. A. F. sn m ursprungs: 
bereckning. En slor del af dessn 132 lorde dock 
siil l[ln eller aldrig visa sig på O. I. P. - I. ex. 
de däri upp ragna offi cc rarne vid K. F. i kaptens 
grad - och [Orde kanske vara; behof af rev i
si,.)I1. Studerar m3n domarelislan från idrotts
journalistsynpunkt. skall man Rnna, 911 Hella s
bladels redaktör är J klass domare, under dct 
all Jdrollsbladets redaktör i likhet med signa
turen fAr nöja sig med 91t vara domare af Il 
klass. Tilläggas bör kanske, alt S. A. F. I sin 
verksa mher hillills icke varil i behof sf I kass 
domare. T, F. 

Langborgs IdrollSmagasin har leverera r nya 
markeringsflaggor fö r idrOtten. De Uro av svan
lackerad plåt med hvito siffror frAn N:r 1- 20. 
Tydligen en prakl isk nyhe!. 

Jdrottsfilosofi. 
En idrolfsförening bör ha alhl s inn penningme

del p:l löpande räkning, sil all den Ur oberoende 
af alla ka.stningar i den ekonomis ka situaltollcn. 
och inte risk era 811 penga rna gd; man har dA 
nytta af om räl1lorna spritiga. upp I 

En stafhoppare får, fasl han s triifvar uppftr, 
ändå inte vara en rifvande korl. 

En fOibollspelare liknar en advoka t, han vill 
också vinna mAnga mål. 

För au k.unn3 bli en framstående brOlIare 
mAste man också ha lUr .. _ muskula-lUr. 

Boxare måste under hela mo tchens gång visa 
hva rand ra ömsesidig aklning . .. ring-a k rning. 

En korl boxare som boxas med en lAng box
are kommer van ligen till kona i längde n. 

Rebuspristäflan . 
l :a pris erhöll fru H allst rö m och 2::1 pris fru 

Friman. De flesta andra de hagarne hade också 
lösl uppgiften räll. 

~~~~~.'~!~~!~I~~!!I~~~'.~~.I~~!~.I.~!I!!!I!~.I.~~.~~!~.1!!~.~~I!!I:'!!!I!~.~!~!I.I!!I,I!!I.I!!!I!I!!!~!!!IIlul:mll~1Mlllllllllmllllllll1lmlllltlllllllmU~IIIIIIIWIIHllIIIIIIUIUIIIIUIIIIIQIIn'"NHIIMU1I111111"IIH~IUlUllIlIllIlIIllIlIlllIlll!ll!llI'MI'IIt' ... ,.",., ...................... , ................ , ..................................................................................... .. 

c7{val'je 8. 31. cY:are 5Öl' allse det som en plilit oc§ sliyldig6et all del
l(1ga i föreningens sliju/- oc6 idrol!sövnil1gat'! 



8 STOCKHOLMS AMAT6R FORENINOS MEOLEMSBLAO 

T111 DJurg, .. dsb","". Lldl ng&bro Y5rdshu •• 
SBd ... Lldlngiin. 

Vardarar: 
Frdn Po"tonbryuan: kl. 7 •• , Q.:., 11 .10 f. m., 1.1I/. 3.JII, 

5..u. 7.111 samt (I . o. m. Lid. V:hus) 9 .10 och Lord. 11 C. m., 
(IiIn Strandl'4gen (Dju!'J.· bronl 7 min. senare. 

He lgd.,a r : 
Frdn Pontonbrygga"; kl. 9.' 0, 11.11 0 r. m., l.lIO, 3 .10, 5.10, 

7.10. 9,ao och (I . o. m. Lid. V:hus) II e. m., rrån Strand. 
dgen (D jurg.-tH"on) 10 min. senare. 

Obs . 1 Helgdagar .rgir exUl1 bli lill Djurgårdsbrunn \'Irje 
hel timme kl. 9 ro m.-9 e. m. samt ... id vacker väderlek 
kl . 11.16 r. m .. 12.H, 2,111, J.u och 5.16 e . m. 

-----------------TIlYCKEIlIAKTIEBOLA«iET 

SVE~ 

HAMNGATAN 34 

STOCKHOLM 

, ,,, NE:.HAVAAE: AV 

A.-B, SKAND, BO KB. & KARTONGFABRIKEN 
A LLM. TE:.L. lC810, 1&8 11 , 20128 R' KS TE:L 6? 16 

Ud!r som sp~lalhat alH slags BANK· & mARSTRYCK 

MA..., 
~ . , 

"'-.:::;;' 
ELKAN & SCHlLDKNECHT 

EMIL CARELIUS 
KUNGL. HOP.MUSIKHANDEL 

I>roU nlngglltlltn 28 
STOCKHOLM 
AlIm. Tel. 7048 och 99 
Riks ~ . •. . 40 61 

Rllmusikl 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Ood /Ilal fill billiga priser. 

No ..... 
NORRA BRUNN, Surbnmnq.t.n )3 oppe! talk\. 
ODEN, Odenptan 51 ........ .. ..... .. . 
PILEN. Brne_rept.n 12 ............. .. 
S. H. T •• DroUni"IPt.n 95 C.. ...... ~ 

W 6, Kl. Vut .. Ky,kOll.t. ) B.. . . .. ~ 

östermalm och Djurgl .. den 
ALHAMBRA, K. DiurtlåJden ......... ~ 

LINDEN. Allmänna pind .... ..... .... • 
LYKTAN. Te.te .... '.n 6 ............. .. 
OSTERMALMS KÅu.AREN. 

Sto .... '.n 5 ................... ...... .. 
ÖSTERPORT. Nybl'Oflltan 28 C ... 

Sade ... 
PELIKAN. Brunn.b-cken 2 .. .. ....... . 
EJDERN. Stad.gå,den 18 ... .......... .. 
CRA KVAltN. Tjirhof,gat.n 4 .... .. 

SÖDERN. Hornlgllan 49 .. . .. ........ .. 
SÖDERCARD, Horn'lI"ta" 31 ... ... .. 
TARNAN. Brinnky,kaaatan 4 . ... .... . 
ORNEN. Srinnkyrklgllan 115 ..•. .. ... 

Staden Inom broarniu 
REISEN. Skepp,b,on 12- 14 ....... .. 
RODA STUGAN, Munkbron 2 .... .. 
VIMPELN. Bnmnqrind 1.. ......... .. 

kungsholmen 1 

HÖRNAN. Flernmina.tan 51 A .... .. 
MAsTER ANDERS, Pipenptan I .. . 

, 

, 
• 

5TÖQSTA 5PE'CIAlTlLl.vE ~IKNIN(,1 
MÖ('~TA KVALITE! 
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•••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden Irån Styrelsen 

•••••••••••••••••••••••• 

Nya m edlemmar: 
24 Allg ll sti : 

Enesrsd, j . L, kamrer, SkeppnregolUn 36. 

13 September: 
Almgren, G. H., ama nuens, jakobsga ran 30. 
Broden, E., ingeniör, SlOcksund. 
j ohansson, T. E. F., studerande , VerdandigUlan 5. 
Lundberg, O., Stenhuggarevägen 75, Appelviken. 
Nobel, R., ingeniör, Djursholm. 
Palmer, S., ingeniör, Oalagatan 40, III. 

Slyrelsens herrar medlemmar behagade sam· 
mBnlriida lisdagen den 9 okr. kl. 7:30 e . m. i 
Sladionlornet Curlingseklionens slyrelses ursedda 
representanter kl. 8:30 e. m. 

För rekrYleringens upphjälpande har Slock
holms SkYlfefdrbund beslurai urdelo, dels kon
lanta bidrag oc h dels rekrYleringsbägare. De 

senare lillerkännas hvar och en , som under liden 
I sepl.- 15 dec. della Ar liIlrarl sin förening minsl 
10 medlemmar, hvilka vid skjulArels slul rullgjorr 
fordringarna för alt kunna uppföras som anslags
berälligade. Närmare upplysningar i denna Silk 
årerfinnas i Svensk SkYllelidskrifl n:r 26 för den 
8 innevarande .seplember . 

Statsprisskj utn i ngen 
den 7 oklOber bli r sig li k Irots der obetydliga 
bid rag lilI pris, som erhål les nf slAlsmedel. Skjul
komm im!n har icke velat föres lå några insk ränk
ningar i programmet, dA Iradit ionens helgd hvilar 
örve r hvar och en af dess lfiflingar. Också synes 
della uppskauas af de aktiva skyuarna, hvilka 
gAll i spetsen, när del gälll all bidraga med heders
priser liII löflingarna. Så ha flera af vAra mesl 
inrresserade och skickliga räftingsskYllor visol nu 
liksom många gånger I'örul an de icke blott kunna 
laga utan äfven gifva stAtliga Irofeer. Der är 
emellertid gifvel all vi i Ar på grund ar del min
skade sratsbidraget i ännu Slörre ulslriickning fin 
vanligt, mAs le lira på intreSsel och gifmildhelen 
hos S. A. F:s aUa vänner, aktivs sAvIiI som pas
siva, och skjurkommiuen vädjar diirl'ör dll enhvar 
sky ueinlresserad au efler förmåga försöka bidraga 
1i11 priser ål våra skYlIar. 

tJuve~ !Ju/d, 3( 3lnderson tJlpsiifver, 
Si//ver. 

tJalio6s!oZ"g 1 Opemtjuse!, 3(ungl. OColiuuelerare - fJJegär priskurant! 
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från 

Skjulkommitlen 

Program 
vid S. A. F:s siatsprisskjutning 

den 7 oktober 1923. 
H liV udskj utn i ngar 

För I. kItt ssen. 
En precisionsserie och en tilliimpningsserie mOl 

halffiguf, blida serierna på 200 meters afsul.nd. 
2 profskolI äro medgifna fOre precisionsserien. 

För II. klassen. 
En precisionsserie och en Iillämpningsserie mOl 

haiffigur, båda serierna på 300 meters afslånd. 
2 profskolI äro medgifna röre precisionsserien. 

För III. klassen. 
(Vid prisfårdelning särskiljas silrver- och guld

miirkesskYllar, saml skyns r tillhörande mäster
skapsklassen.) 

En hastig precisionsserie och en tillämpnings
serie mOl haiffigur, båda serierna på 300 meters 
afstånd. 2 profskoll äro medgifna rore den hasliga 
precIsionsserien. 

Till skjutn ing af de fyra skotten i liggande och 
knästående ställ nin g i van lig precisionsserie ansh'! s 
för I:a klassens sky ua r för hvardera ställningen 
en tid af högst 4 minUler, för 2:dra och 3:dJe 
klassens skynar 3 minUler och för de lYå skotten 
i stående ställning för \:sta klassens skyuar högs t 
3 minuter, ror 2:dra och 3:dje klassen högst 2 
minuter. 

Till skjutning af hastig precisionsserie å 300 m. 
anslAs högst 3 minuter. 

Till skjutning ar tillämpningsserie, bestående af 
10 SkOII , 5 i liggande och 5 i knästående ställ· 
ning. anslås en tid af rör I. och IL klassens skyt· 
lar 5 minuter och För III. klassens skyltar 3 mi
nuter. 

Till 2:dra klassens skynar utdelas silfvermedalj 
rör uppnådda 80 poäng och bronsmedalj RSr 70 
poäng. 

Till 3:dje k lassens skyltar utdelas silfvermedalj 
får uppnll.dda 82 poäng och bronsmedalj för 75 
poäng. . 

Extraskjutninga r. 

Täfling A. 
(fll r sky ltar tIllhlIrand e I. klassen). 

En se rie om 5 skoll på 200 meters afstånd , 
skju ten inom en tid af 3 minuter, tiden för ladd
ning och skjutställnings intagande inberäknad. 

------
Mål: 20·ringad precisionstaf1a. 2 profskolI. In

SIUS 2 kr. 

Täfling B. 
(fOr skYtter till hörande II. och JU. klasserna). 

En serie om 10 skott j valfri reglemeOlerad 
skjutstlillning på JOO meters afstånd. skjuten inom 
en tid af S minuter, tiden ror laddning och skjut
~tlillnings intagande inberäknad. Mål : 2O-ringad 
precisionstalla. 2 profskott. Insats 3 kr. 

PrisflJrdelning: A. II. klass, B. 111 klass 
silfver och guld. C. Mästerskapsklass. 

T äfling C. 
(för skyttar tillhöra nd e II. och 111 . klllsserna). 

Högst 6 skoll mOl ringade half- oc h tredjede ls
figure r på 300 meters afslånd under en tid af I 
minut, tiden för laddning oc h skjutställnings in 
IIlgande inberäknad. 

Träff i bilda Agurerna ford ras för erhållande nf 
pris. Vid likn Iräffanral äge r den företräde , som 
har flesl8 träffarna på '/s figur. Insats 3 kr. 

PrisflJrdelning: A. II. klass. B. III . klass, 
och mästerskapsklass. 

T;Hling D. 
(för skytt ar t ill hö ran de II. oc h m . k tasserna). 

En serie om 10 SkOIl, hvaraf 5 i liggande och 
5 i knästående ställning, på 400 meters afstAnd, 
skj uten inom en tid av S minuter, tiden för ladd
ning och skjulställnings intagande inberäknad. 
Mål: S-ringad precisionstaf1a. 3 profskolI. Insa ts 
3 kr. 

(I denna skjutning äga I klass skyttar dehaga 
endast för läf1an om Färngrenska vand ringsprisel.) 

Prisfördelning: A. II och III k lass. B. Mäster
skapsk inss. 

Tärling E . 

De 12 tredjek lasskYllar, som i hufvudskjutnin
gen saml i läRingarna B och D, uppnålI lägSta 
sammanlagda platssiffror, skjuta en serie om 10 
skott iSlAende stlilln ing m0l20·ringad precisionstafla 
på 300 mefers nfstånd. För hvarje skon anslås 
en tid af I minut. Markering äger rum efter 
hvarje skott. Ingen insats. Lika poäng beräuigar 
liII samma platssiffra. I denna läfling utgå endast 
hederspris. Den r6rsiggår efter mäslers kapstiif· 
Ungens slut. 

,\\äste rskapsskj utDi ng. 

De 12 skyttar. som i III. klassens hufvudskjut
ning uppnltt del högsta poiingantalet, äro berät
tigatie au deltaga i denna täfTan, som tillgår så· 
lunda : 

a) De 12 skyuarna skjuta en vanlig och en 
hastig precisionsserie, båda serierna på 300 meters 
afslånd mot 5-ringad precisionstslla. 2 profskott. 

b) De 6 skyltar, som i a) nAu högsta samman
lagdo potlnganra lel. täfla ånyo med en hastig pre
cisionssel'ie mOt S-ringad precisionstaf1a på 300 
meters afslll nd. 

c) De 3 sky tt ar, som i a) och b) nåll högsta 
sa mmanlagda pOilngantale t, tä f1 a ånyo med en 
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vanlig precIsIonsserie mot S·ringad tafla pA JOO 
melers afstånd. Därvid anslAs en lid af: rör lig
gande och knäSlående ställning, hvardera 3 min. 
för Stående 2 min. 

All m än na bestämmelser. 

I) Anmälan liII Hif1lingarna äger rum " norra 
banan vid Kaknäs: 

För I . klass: kl. 9- 9,30 f. m. 
För öfriga skyttar: kl. 9- /0 f. m. 
E fter här angifna anmälningstiders ut. 

gång mottages i ck e nllgoll anmälan, dA 
omedelbart l ottning företages för Indelning 
i skjut/ag. 

2) Berälligade att deltaga i s tlltsprisskj um ingen 
äro endast de skYlIar, som under året lossn t minst 
50 prOtokollförda skarpa skolt och icke under 
året inom annan skyneförening skj ulit sig anslags
berättigad. 

3) Hvarje deltagare skall erl ägga en anmäl· 
ningsafgifl af I kr. 

4) Vid upprop till skjutning, hvilket sker pA 
anvisade platser, skall anmälningskorret uppvisas. 

5) Inga skjutningar få rörnyas. 
6} Skjulningarna utföras enligt bestämmelserna 

i 1923 års skjutprogram, hvarvid följande sä rskildt 
torde bemä r kas: 

Endas gevär af fastställd arm~modell, m/96. med 
oförändrade siktmedel få användas. 

Enligt S 7 mom. 37 i det frivilliga skytteväsen
dels sk jutprogram få r under skolskjutning geviirs· 
remmen icke användas som stöd får armen. Ej 
heller fä konstgjorda gevlirsstöd vid något slag nf 
skjutning användas. Som dylika konstgjorda stöd 
räkn as bl. a. alla i kläder insydda eller pli annat 
sä tt anbringade, såsom stöd vid skjull1ingen ofsedda 
f(lsta eller lösa föremål (patrongörd lnr, väskor och 
ki karfordrai etc.). Vidare får stöd ej anbringas 
under vristen i knäsrAende stä llni ng, hvi lken ic ke 
lär utbytas mot sirrande (siIlet får ej stöda IllOt 
marken). 

Tidmätare rör bedömande af eldhastigheten rö 
icke användas. 

Efter slutad serie skall ovillkorligen iakuagas, 
all patronerna icke lämnas kvar i magasinet eller 
palronläget. 

7) I samtliga exrratäflingar erhåller 1/. af del. 
tagarna pris. 

8) Den som icke ställer sig ledarens föreskrlf
rer eller utfärdade bestämmelser till efrerräuelse, 
uteslutes frAn tällingarna. 

9) Ledare får täHingarna är s kjutchefen. 

Prisutdelningen äger rum å , Kronprin sen, IÖr· 
dagen den 13 oktober kl. 8 e. m. i sa mband med 
klubbafton för herrar. Pris kr. 11 :50 Inkl. pilsner, 
brännvin, punsc h, kaffe och betjäning. Önskligt 
vore, all medlemmarna v ilJe anmiila sig snarnst, 
e när klubbmästaren mAsre lIppgifva nntalet del· 
tagare i förväg. 

Nytt pris. 

Föreningen har af herr J. Färngren erhållit ell 
vackerr pris an täftas om i samband med Rik s
sköldsläflingen. Enligt af skjutkommill~en i sam· 
råd med gifvaren uppsatta bcslsmmelser lilIfaIler 
priset den medlem af fåreningen, som erhåller 
högsta poäng vid sammanläggningen af resultalen 
vid 1924 och 1925 års täflan om Riksskölden. 

Jubi le umssköJden 

eröfrades i år af herr E. Hessler för 359 poäng. 
Segern var särsk.ildt viilförljiint och vtll unnad, 
då herr Hessler förra årel hade samma po/ing 
som försra man men på grund of sä rskilInads· 
bestämmelserna då fick Skjuta upp a rt ffi se de t 
vockra priset i sill hem. 

Statsunderstödet. 

Stockholms SkYlleförbund hor fÖll kr. 9,252: 
all dela Ut . Häraf får Skarp kr. 2,028: - under 
det att vi få nöja oss med kr. 122: - . Göta lir
garde får kr 1,306:- och Svea lng. kr. 1,010:
Minst får sjökrigsskolan eller kr. 22: - . 

Observera all Ni miste ha skjUlit minst 50 
prOtokollförda skoll rör all få deltaga i stats pris· 
skjutningens hufvudskjutning. Gå alhså Ut om 
söndag den 30 september till Kaknls, där skjut
ning pågAr kl. 10 f. m.- 3 e. m. Gevär och 
ammunition finnas vid banan. 

Observera au vid statsprisskjumingen anmälan 
efter anmälningstidens utgång på grund af all 
lottning omedelbart verkstä lles icke kart mottagas. 

Observera arr täf1ingen om • Lagpri set. på 
samma gång är en halldikaptäjling. Söndagen 
den 14 oktober är det lämpligt an gå Ut för den 
som vill skj uta många serier, enär en flertal 
skyltar då deltager i Stockholms sky"efårbunds 
fältmarsch. 

Vår a ungdomar hedra sig. 

Vid höstens stora skyneläflingar för skolung
dom eröfrades för året den af alla Stockholms 
läroverk eftersträfvade ,Oslermalmspokalen. af 
ett S-mannalag frAn .Nya Elemenlar" i hvilket 
lag vi med nöje igenkänna ej mindre än Ire unga 
.amatörer" nämligen Hallström, Tamm och Kar· 
lin . Dessas namn förekomma äfven å prislistorna 
i individuella räflingar. Vi hoppas deras fram. 
gångar skola egga dem all än flitigare fräna på 
vår bana, så at! de äfven kunna placera sig i 
täf1an med sina äldre skvllekamrater vid Ama· 
törernas statsprisskjutning . d. 7 Okt. i Ar. Afven 
vore de l glädjande, 0111 de kunde tillföra vår för. 
ening flera af sina unga kamrater. Skolungdom 
erhå ll er 150 fri a skoll pr Ar, och flfgi ften för dter. 
sll'tende delen af året är Kr. 5: - . 

• Fl)'. t 



4 STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINOS MEDL::E:;;M;;S;,;B;,;L;;A.:D ___ ~ _ _ _ 

"Lagpriset." 
S . A. F:s SiSI8 skYllcläfling ror å re l. Lagpriser, 

gAr ar slapeln den 2 1 oktober. 
FjolArcls resultat IOrde hänvisa lill alf anslul

ningen liII den lilhalande läningen i år kommer 
all VBro mycker Slor. Au observera är, att täJ
tinqen är a/giftsfri. men all ell besrämdl anlal 
sene r mbre ha skjutiis rore tiiningsdagen ror all 
berällign liII deltagande. Läs nedansiAende Slad
gnr och kvalificera Eder ! 

Bcs tUmmclsc r rör handikaptävlingen om 
, Lagprisct t inom S tockholms Amatör .. 

föl'ening å ren 1922, 1923 och 1924. 

I. Trivlingen äger rum fIrligen första söndagen 
i oktober. s;\v ida så lämpligen kan ske. 

2. Be r fi uigad an dehaga i tävlingen är varje 
med lem av föreningen, som ti ll hör klasserna 
II eller 111 och som under ärel, räknaii. o. m. 
söndagen före lävlingsdagen, skjulil mins! 5 
prolokoHrörda (van liga) precisionsserier på 
38 poäng eller däröver ror den, som före 
eller under årel erövrat föreningens serie· 
medalj i guld, 34 poäng eller däröver för 
SkYll, lillhörande klass III G, 32 poäng eller 
däröver för skyu liIlhörllnde klass III S och 
30 poäng eller dä röver ror skyn tillhörande 
klass I J. 

3. Anmiilan för deltagande i tävlingen skall göras 
liivlingsdagen senaSI k l. II f. m., då 101lning 
rör sam mnnsilllning av lagen tager sin början. 
Efter denna lid mOllagas inga anmälningar 
ulom rör det fa ll, all något befintligt. icke 
fullloligl lag diirige nom kan bli fulltaligt. 

(Dewl innebär all tså. alt högst två efler· 
an mUlnin gar even tuelII kun na mOllagas.) 

4. De nnrnii ldn sky" orntl IOHns ti llsa mm ans i b g 
om Ire sky ltn r. Endast fullta ligl lag äger 
rfill a l! tövln om JLagprise tJ. Samtliga an
miiida skytta r ägn d iiremol rätt att tävla om 
de båda individuella prisen vid sidan av 
, Lagprisel •. 

5. För beräkning av skYllS till äggspoä ng tilläm
pas fO ljande bestämmelser: 

De (van liga) precisionsserier, som icke upp· 
gtl liU de i S 2 angivna minimipoängerna, 
medräk nas icke. 

Från övriga (va nliga) precisionsserier bon
tagas ror varje skYll de Ire sämsla. 

För de därefler återslående (vanliga) preci
sionsserierna ulräknas medel poängen. Denna 
medel poäng utjämnas till nä rmasl liggande 
0,6-lal uppåt eller nedål. Del 101, varmed 
denna jiimnade medel poäng understiger SO, 
anger den lilläggspoäng sky" en erhåller fö r 
vurdera av de båda i tävlingen ing1l.ende 
precisiol1sserierna med roljande ins krä nk ning: 

Il) högs tlt lillligg pr se rie för sky n, som före 
elle r under sk julAre t e rövrat föreningens seri e
medalj i guld, kan va ra 3 poäng; 

b) högsID ti lliigg pr serie rör skytt lillhörande 

klass III G men som icke erövrat nämnda 
gu ldmedalj kan vara 7 poäng; 

c) högSIa tillägg pr serie ror sky" lillhörande 
klass III S kan vara 9 poäng; samt 

d) högsta tillägg pr serie ror sky" tillhörande 
klass II kan vara I I poäng. 

6. Skyltarna inom samma lag skola om m?iligt 
skjuta sam tidigt, och skall lagens ordmngs
följd vid skjutn ingen avgöras genom 10llning. 

7. Varje sky" lävlar med Ivå (vanliga) preci
sionsserier i reglemfnterade ställninga r ulsn 
tidsbegränsning. Markering efter varje s töll
ni ng. Tre provskotl äro medgivna före fö rsta 
serien. Serierna sko la s kjut as i rdljd. 

8. Lage ls resultat erhålles ge nom sammanlägg
ning :lV de tre sk yuarnas skjutna poänger 
jlimte lillliggspoiinger (sk ynarn as resu lt at). 

9. Dct log, sorn uppnår häsla resultatet, erövrar 
de l s. k .• Lagprisel,. Della bestå r av trenne 
hederspris i silver värda resp. 60, 50 och 40 
kronor, vilka inom lage t fördelas efter skYl
tarnas resuhal. 

Van och ell av dessa hederspris erhåller 
insk riptionen S. A. F. , Lagpriset. jämte ånal 
och vinnarens nam n. 

lO. De Ivå skYlIar, ej Iillhönmde del segrande 
lagel, vilka uppnå bäSla resultaten, erhålla 
vardera en hederspris i silver vän 30 kr. 

Dessa pris erhålla inskriplionen S. A. F. 
Handikappris jämte årtal och vinnarens namn. 

II . Vid lika Iogresulull kommer det lag sist, som 
har liigsta individuella resullatet. 

Vid lika individuellt resullat kommer den 
s ist, som har högsta tilliiggspoängen. 

12. Bestämmelserna rör lävlingen skola kungöras 
i Stockholms Am atörförenings program för 
åren 1923 oc h 1924 sam l var je år upprepas 
i del niirnulsl före tävlingen utgivna numret 
nv fören ingens med lemsblad . 

13. Ovanstående s tudga r få icke ändras i ann an 
ord ning, än de hava tillkommit. 

Stockholms Skytteförbunds vårutfärd. 
Prisl is tan. 

Fältskjutningen. 

Kina C. 6:te pris E. Leve.u............... .•.•. 26 Irllfar 
48;de H. M.lmrors .... _..... 19 • 

KIIU B. 37!de S. Berghagen . ...... ...... 16 
M:de • R. Saderlind . ....... .. ... 14 

ExtratiijJing A. 
Klass 111 G. 29:de pris E. Le\'eau ....... , ... 7 tr. 35 poing 

32:dra H. Frimin ............ i • 35 
J9:de H. Malmfors ......... 6 -41 
41:lIa • K. A. Peterson ...... 6 • 40 

Extra tii/ling B. 
Klass HI G 16:de pris A. Elmq\'lst ......... 6 Ir. 38 pollng 

3O:de Ii . Friman .......... 5 34 • 
33:dje • F. Lagergren ......... 5 34 

I . , 
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Vid Riksskyttetäflingen i Göteborg, 
dir ett remIonIa! amatörer \'3r med, trötrades mll.nde priser. 

Hal"adskjatningtn . 
Klass 111 . G. 

5.5:te pris. K. A. Peterson . 94 poln, 25: kr. 
310;de E. Hessler .. ..... 84 20~ 
382:<1rl. H. Friman ..... 82 10: -
412:te , E. leveau ....... . " ........ 81 10:. 

Täl.ing B. Hustig precisionsserie mot ZO.ringad toj/u. 
Klass lit. G. 

77:de pris. A. Elmqvist ............... 1i4 polng 20: kr. 
259. , A. B. Ekman ....... 161 10: 
320 • E. Hessler .............. _ ... 158 10: 
334 • H. Frimin .................. 156 10: -

Ta"jling C. (jaa m. 
Klass 111. G. 

58:de pris. K. A. Pelerson ............. 42 poäng JO: kr. 
140 A. Elmqvisl ................. J8 25: 
208 K. H. Kjeller ................. JO 20: 
ZOO H. Frim.n ............ "" .... 34 20: 

Ta]fing D. ' I. ·fig. JOO m. 
Klass 111 . G . 

284'de pris.. E. le\'elu ...... ...... 4 tro JO poln, tO: - kr. 

Täjfing E. 'l.-1i,. 200 m. 
Kl lss III. G. 

li3:d je pris. E. Le\'eau .. 5 Ir. J3 poInl 10: kr. 
190:de A. Elmqvist ..... 5 3Z lO: 
209 • H. Friman ... 5 • JO 10:. 
270 • K. A. Peterson .. ' 2i 10, 

Täjling F. Fältskjutning. 
Klass 1/1 . G. 

i:de pris. K. A. Peterson .................. ZJ tr. 
Direktör Knul LjungqVist! 
hederspris. Smvermedllj 100: kr. 

228 • H. Friman ...................... 18 20: 
236:te E. Leveau ...................... 18 20: 
Z03:dje F. Eriksson ............ _ ...... 17 20: 

Täjfing B 2. 20·ringad tnj/tl .100 m. 
Klass 111. S. 

31:511 pris. R. Söderlind ............ 100 poing 20: kr. 

Täjling D 2. ' /1·fig. 300 m. 
Kllss III. S. 

38:de pris. O. K. Ramkvisl ...... 4 tro Z4 poln, 15: kr. 

Täjfing E Z. ' I,·fig. 200 m. 
Klass III. S. 

8:de pril O. K. Ramkvist ... 6 tf. 38 poäng 
Silrversked JO: - kr. 

Vetera nklassen. 
Hulvudskjutning. 

28:de pris. A. B. Ekman ................. 72 poIng IS: - kr. 

FdUskjutnin,. 
9:de pris. A. 8. Ekm'Q .... ,.... .. Ii tr. 

Silrllersked, Bronsmedllj. 25: - kr. 

Grapptiijfing mellan föreningar. 

Fältskjutning. 

35:le pris. S. A. F:s 2:dra grupp ........... . 51 tr. 30: - kr. 
(K. A. Peterson, E. Hessler, B. Gyllensvird.) 

4J:d je pris. S. A. F:s l :sta grupp ............ 49 tro 30: - kr. 
(H. Friman, E. Leveau, H. Kjeller.) 

s go 
t. o. m. 'f.aeptember 1923. 

,r Årtalsdiplom. 

b ix, l. ..... _ ........................... 48, 48 46 + S>. 454 45 
Btlnnholm, A ......... ...:, ........... ..-4 --1- + 45, ~5 ..... 

f." mqvisl, A ........................... 50, 49, 49 SO. 45, 45 
"'km.n, A. B. ······ .. ····· .... ·f :,o, 49, 49 I" ~ 
frlCSO D, G. .... .... .... ... 46, 46, - 50, 50 If-
Erlkason, F ... ....................... tiO. 50, 49 SO, 45 -
Flygare, A ................ ... _ ........ 4ti - - + 45 -
friman, H ... .. ..... ...... .......... ..... SO, 50 • .so + 45, 45. 45 

mgren, J ..................... ..... . 411, 47, 47 t ~ - y.. 
j Jrdell, B ... " .. ......... .... ........ 50, 48, 48 SO, -45, 45 
... rlpenstedl, C .... .. .... ............... 48 - - - - -
jtllenS\'ärd, B. . .................... 50;-49,--49"-I so, 50, j) 

f; ~~~.n~~~~.~: .. ~ ..... ::::::::::::::::: :::: 49, ~, 48 ~, 50, 45 
~ l:Ia ll berg, J. E . ........................ 46 - - - - -

Hellberg. S .......... T .......... .. ... 48, 48, 47 + 45 't( -
Hellsten, N ...... , ..... ..... , .... .. ... "8, 47, 46 -I- __ k-
IIesIIer, E . ......... n .. r . .-.. , ...... -60.49.48- + SO, 50.~5 
h erus, B . .............................. 49, 48, 47 + 50, 45 -
Jennel, E ..... .......... f1 ....... " ...... 4i, 47-.--46 + 46 -

K!eller, H ............. ~ ...... : ..... ,. 48,-4i,-& SO, SO, A5 
Kulln, G ....... ........................ "9, 46, 46 f ---
lagergren, F . .. ....... C ........ ~ ... SO, iS. 4L 50, SO, ~ 
leveau, E .................... :-L ... ..50. ~ SO, SO. SO 
·.' llmrors. H ................ ............. 48 + - - ~ 
,ossberg, G. . .... ..... :.U') ....... 49, -48., 48 i" 45,45 of-
OSSbel1:, R. .. .... .. •. f".. 49 ..... 7.46 + SO. 45. 45 
Dthander, T . ....................... 48. 47, 46 + 45 -

".hl!!:n, P. .............. ..... 4i, - - .... - - -
ttrson. K. A. ... ........... . SO. SO, 50 + SO. 50, SO 

F'euterskiöld, E. .....•... ..." 48 - - + SO, 45 
adbetg, l. .... ......... /........... 46 - - + a.: 
teenie, J ..... ...................... SO, 4i, 46 + 

~ :enpon, K ............................ 49, 49, 47 + ..... 
.u:hrisson, C. G. . .. :~ ............ 69r4&;-47 + .... 
'entrström, A . .................... _ .. M. 49, 49 + 045 ~-

___ __ Skyttemlfrke af tu/d. 

tnlkvlst, O. K. ... ...... . ... .sO, 49, 49 -t 
'>öderstTÖm. E . ........ " .............. "9,48. 48 + 

'ahlgren, F . ...... .................. ... 49, 48, 48 
~-r_._-

SO, SO, 45 
45, 45, 45 
4lo. 45 45 

l n-
Skyttemärke af Slit 

>(ijndslröm. F . .... . .... .... ........... 40 I -
f hlSldle, P ........... .. ..... .. .......... 42 
Holmberg. E .. ...... . ........ " ..... " .. 41 - - +-\J: tmSlröm, G . ..... ................... 40 - ~ 

:rholm, N .. . )f.~ ... ....... 40 -

~~ ~ 
Skyttemärb al brons. 

+ + 

Amlnoft', A .. ............ " .......... 45, 43.41 + 
llvin,A . .............................. ~ ..... + 

ettersson, 8. . ...................... 4J - + 
r 'löldte. H .•. ,...... 47. 41 + 

Tr6ningst6jlingen den 15 nuga~li. 

3.5. - + 
40.35,3.5 

H. Friman ......................... ......... . . .. 9Z poIng 
O K. Rami;:vlsl ............................................. 9 1 • 
8 . Gyllensvlrd ......... ...... ...... ................. .. ..... 89 
E. Leve.u ....... ........................................... . 84 
N. Gyllensvird ....... .. .............................. ... 81 
A. Zetter$lröm ............................................. 80 
B. E. Glrdell .......... ................................... ". 77 
F. Lagergren ......... .... ... . ............................... i5 
K. A.. Peterson ............................. ................ 66 

Tränings tiiftingen den g september. 

K. A. Peterson ............................... .............. 03 poltng 
A. Elmqvist ........ ..... .............. ......... ........ ....... 89 ~ 
F. Lagergren ........ .. ..... . ................................ 83 
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O ..... li.l.o.l. .t __ 
8 . Gyllensv'~ 
E. Hcsaler 
H. Frimin 
G. MouberA 
E. Leveau 

. ....•.•.•.•... ••.•. .. •.•..•... 81 
.................. 80 

•............ . .. 78 
............. 0.0 0.0 68 

. . .......• ..•. 67 

Jetn" den 9 septem ber. 

Med ge"iir. Silj"erjeton 

, 
• 

H. Friman .. . ..............•....... 50 poän,' 
A. B. P.kman ,_ 0.0 ... , ......................... ... 49 
E. Leveau .... . ,-o • • ...••••••••.•••••••••• • •• 47 
f. t.agergren ...... . . ................ ................ 47 

.. .. ..................... .... .. 47 T. Mothinder 
It MOlSberg .............. .................... n ~ 

Bronsjeton 

S. Södcrstr!!m ......................................... , .... 42 poän 
G. Mossberg ......... _ , , " ......... 0'0 . . . . . ........... 41 • 
O. K. RamkvlsI .............. .. ............. . . . .. .. . . .. ... 41 

13 dellagal 

Med pistol. Sil!lJujcton. 

T. Mothander .......................... _ ............... 21 poln 
Idellagar. 

Kaknäsför c ni ngarnas g rupps kjutn iogar 
söndagen d e n 23 september. 

Ce ntral, r na t ogo Kaknllspokale n Oth Sl agterlbolaget " 
stora t up. 

Ule vid Kakniis lågo på söndagen samlliga de 
skYlIcföreningor, som bedrifva sina skjulningar 
dilrUle, i tänan om den s. k. Kaknäspokalen , 
hvnrjänlle samtidigt rår fOrsta gången tän ade 
mellllll föreningarna om de l ståtliga \- s ndn "'~rl 
som skänkts af Slagleribolaget i Slockhohn. Tä r 
lingen utlördes med 5-mannagrupper med en va~1i 
och en tH1Slig precisionsserie å 300 meter. SkJ u'~ 
resultllten p~verkades här liksom på öfriga banor 
Itf den dllligll sik len och reg~el, ~om ~ilade ned 
under he l:! täflingen. VM fore mng, forra åre l 
poka lcröfrare, svarade för arrangcmangen o~ r 
vAr ordförande, öfverstelöjrnant Stig Rålamb, ro 
rå Ilade prisuldelningen 

Kaknäspokalen och Slagleribolagets i Srockholm 
vandringspris eröfrades af Stockholms c~~lrol· 
skyneförcning med 451 poäng, närmast folJd r 
OSlcrmRlm" skvlleforening med 449 poäng. 

'crrt t, ~ I~nr't' 
,,{ l.oov rOa! ~ ~h t: lC'Ica 

lHd '1.(1 9 ,ned !.tv pVdi'6' 
I extralåflan (5 skoll mOl 2Q..ringad lafla) blef 

B. GyJlensvilrd n:r I med 98 poäng. 

Göt e borgs pok a len . 

Följande nmatörer crhöllo pris vid täflan om 
Göteborgspokalen: .. 

9 pris. A. B. Ekman . . ........... 99 poung 
177 , H. Frimnn ...... .. ....... ......... .. 95 t 

247 Jo K. A. Petcrson ... .... ......... . ... 93 • 
349 , E. Leveau ... ...... ...... .. .. .... . 92 • 

ME DDE LA NDEN 

FRÅN 

IDROTIS
KOMMITTEN 

Löpning 10,000 m . 
Det brukar al hid regn a, när vi ha vår löpning 

på I mll. Delln regniga år utgjorde den 2~ aug. 
en undn nlug, Vädret va r mycket. bra och h.ml en 
klor. 7 löpa rc stli11 de upp. Bhx leddC? de två 
första hvnrfven. Sedan öfvertog Löwe nhtelm led
ni ngen under 15 hvarf, tän följd af Pa lmEr och 
Hörlin hv il kn under siSla hvarfvc l sprungo om 
honom'. Resultatet blef f6lja nde: 

44 . 10 s I. Palmh ...... ... ..... . min. 28 . 
2. Hllrlin ............... 44 
3. Ulwenhielm .. ... ... 4.5 58 
4. Ulwenbe'1 ... ......... 46 • 32 
5. S6derlind, R. W., ... 46 • 50 
6. BMlth ....... .. .. .... 47 • SS'/,. . 

Af dessa äro samlliga utom Löwenberg Old 
boys kl. A. Aminoff och I veru~ ~aknades. En
ligl hvad vi erfarit, hade båda gllllgl rorfall. 

Or ienter ing. 

Hösten är i anlågande. Sommarens fröjder äro 
slu t men ärven hösten ha r sina nöjen. Eli af 
lie ~Iörsla af dessa är numera orienlcringslöpn ing. 
Vi bör ja redan nu påpeka dell a och betonn, 811 
dC t härvid lag icke altenas! k0'!lm er on på au 
VAra kvick i benen u tan äfven I hufvude l. Man 
måste kun na sköta ka rtA och kompass och ic ke 
enbart li ta på Vår Herres försy n. 

Dist ri k tm äslerskapet går af stapel n dc n 28 ok
tober. Härvid dela vi Ut pris liII våra mC?d lcm
mar i må n af deltagande, som om del va ru egen 
täfling. Tid och phus meddelas i dagspressen, 
och vi bedja medlemmarna sjä lfva hålla red~. hä rpå, 
enär idrollskommillEn ej kan sända UI sa rsk lldt 
medde lande hörom. Hellas orie nleringsbudkane 
äger rum den 4 november. 

FörsäkringsljänStemännen hade läRingar i idrOl1 
i Stadion j början af denna månad . En SIO: del 
af pris tagarna iir medlemma r af. S: A. F .. hVllkel 
framgår af rDljunde urdrag ur prISIIsIan: 

Löpning 800 m.: I. A. Aminoff, 2.42.4; 2. H. 
Lundbe rg, 2.42.5. 

Ungdhopp: J. Dah lgren, 5.70; 2. J. Hall· 
man, 5.30. 

Diskuskaslning: I. J. Hallman, 28.60; J. H. 
Lundberg 8.70. 

KulsIöming: I. J. Hallm an, 9.62; 3. H. Lu nd-
berg. 8.70. f 

Leda re va r löj m. Hårleman, och två a våra 
med lemmar upptäck te vi som domare. 

STOCKHOLMS AMA TÖR FÖR.ENINOS AIEDLEMSBLAD 
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- Ur . Idroltsbl.det . lina vi ffiljlnde .rtlkel. som skildrar 
et! bes611: på virldens farligasie kUlplan . 

"Hur det går till i krig" eller ett 
besök på "Östermalms" kastplan . 

Jag besökle hä romkvällen det ställe, där SlOck
holms många hundra idrollsmän äro hänvisade 
all örva sig i kas I på. Kanske ville jag he lsl tiga 
med den tråk iga hislorien, men minnet af de fa
sansfulla lim mar, som jag tillbragre på della af
skyvärda Ställe, rå rsätte r mig ännu i det mes' 
uppjagade lillslånd af li nd ri gt vansinne och hejd lös 
melan koli. 

Kära läsa re a f dessa helt lös t ned kas lade rader ! 
Ni be höver cj läsa Max Im melmanns och Kapten 
Bölckes krigsbe räuelser för all f~ en aning Olll 
hur del gör till i krig. Ni kon få ej bloll en 
aning ura n en dras tisk in blick i den rlla verk ligheten 
genom 3 11 endaSI be tala inlriide till ÖS lermalms 
Idrollsplats, pris 50 öre, ingen utsik t alt komma 
unda n billigare , såv ida man ej känner vakimäsIa rn. 

Men förSI älskade läsarc. Tag ell ömt farvä l 
af Edra nårmasle, Edra vänner och den kvinna, 
Ni älskar, bered därpå Eder liflOrsäkringsageOl 
en glad och lj us stund genom au öka på Eder 
lifTörsilk ring. Bjudcr han därpå på middag, så 
säg ej nej, upprikligI vänliga människor äro ju 
sA sällsYOla. 

Sedan kan Ni lugnt SIäIla Edra steg upp mOl 
ÖSlermalms, be tala de 50 örena, ty Ni känner 
ju ej vak tmäslarn, lag av er så mycke t som 
möjligt saml närma Eder r6rsikligt det s tälle, som 
man kallar kastplan. 

H vad Ni kommer :H1 upplerva, ansvara r jag ej 
för. Detta hände mig. Nervsvaga individer om
bedjas e mcllertid e j göra någo t fö rsök. 

• 
Vi hade klubbtäni ng i dis kus, min förening och 

jag. Redan vid min ankomst ku nd e jag u tan 
svå righe t upptäcka, all vi iOle voro ensamma, 
utan all minst ell dussin förcningar till höllo 
kl ubbläni nga r och kastade upp olika redskap / 
luften frå n de mest ski lda delar of det Slölle, som 
ser Ut som en sandgrop, men kallades ror kasIplan. 

JUSI som jag stod och länkte på all della var 
precis som i London, när tyskarna bombarderade 
under krige t, tick jag lor au hoppa baklänges för 
all inle få en diskus i skallen, men måste orne· 
delba n därpå kasta mig på magen ror all undgå 
det Iragiska öde, som onekligen ligger i 011 bli 
r6rvand lad till slarfsyha af en 56 punds-vikt. Slel 
af fasa resle jag mig därpå, just som en spjUt~ 
spels svedde mina hårstrån. Förskräcki nydde 
jag därpå lill en undangömd plats samt blev på 
vägen dil träffad på de mesl ol ika slållen af I st. 
spjUt, I st. kula (senior-) sanll minst 3 diskusar. 

Från de t und angömda stället studerade jag nu 
fO lk li fvet, hvil kel var rä" läl! nit komma under 
rund med. När de t bier mi n tur IHI ko sta dis ku s 
beslöt jag göra som all a de andrn. J ng log a ll ls/l 
af mig min swea te rs, fattade lekFullt disk usen, 
sn urrade ru nt en lag tillsa mmans med den I en 

ring, hvarpå jag släppte alllsamnHHls, i del 811 
jag högt ropade: .Se upp rår diskusen! . Alla 
sågo upp f'"6r min diskus ulom en spårvagnskon
duktör, som fick den på skenbenet. Hvarfor 
det jusl skulle bli en spårvagnskonduktör. vel 
jag ej ännu i dag. 

Mill andra kasl var lyckligare. Jag log viiidig 
salS, lY Allan Eriksson gör så, men diskusen slant 
och singlade vackert och fram ror all! högt ärver 
slakctet och UI i skogen. Den roll ned under 
cn björk med hvit slam. Under den björken 
SUlla en hästga rdisl och den piga, rör hvilken 
han jusl höll på all göra sin kärleksförklari ng. 
Disk uscn föll ned mi n emell an dem, och höst
ga rd iSten aOägsnade sig genast springande, men 
piga n har numera övergivit honom oc h ögnar sig 
:'1 Fi ladeifiaförsam li ngen i stti lle t. 

Jag a fs tod från mill tredje kast. Innllll dess 
råkade jag nämligen fll e n slägga mellan ögone n, 
e n slägga som någon kasllH upp i luften fr:'ln 
nAgol sIäIIe på planen. Förmodligen hade han 
också skrikil: Se upp för släggan! Del brukas 
ju så. 

Emellertid blef alltsammans svan, myckel 
s\'an .. .. . . 

Några dagar efter all denna anikel varit införd 
an mö Ide dagspressen ell olyc ksfall. En )'ngiing 
hade fåll eu spjul i knäveck el. 

Ernst Löwenhieltn har aHagt profven för idrolls
märket i 10 grenar, grupp I oräknad. Oss veter
ligl har ingen annan med lem gjol'! della i llr, 
hvadan L. sålunda sku lle vara vinnare af bankir 
Perssons pris rör 1923. 

The Boxing Club har neka ts inregistrering nr 
Svenska Idro llsförbunde t under motivering, a lt 
klubbor med främ mande namn ej inregistreras. 
Myckc t förslånd igt r 

Sällskapel Pro Pat,ia har på hemstä ll an af 
Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund ti ll
delat sin medalj i guld for trohel och flit lill ord
fö randen ror Riksförbundet Sixtus Sjöberg, Stock~ 
holm. 

Mången kanske Iror all S. A. F. som stiflades 
år 1890 är Sveriges ä ldSla idrollsf"orening. Så är 
ej fallel ly i dagarna kunde Gäne idrollsffirening 
fira sill 40-års jubileum och gör härmed anspråk 
på Bli vara , eli slfå hvassare, . 

F int s kall det lå ta! I ell af de senaSIB num
ren af J usti tia förekom blAnd uppgiflerna om pro
teSlera nde väx lar äfven en personI som su'unde 
med tileln .Di rek lörsaspirnnt,. 

All tiderna f. n. äro svårA för dylika uspirUll lCr 
kans ke proteslen ifråga kAn tjäna som bev is pö. 

A nmäl adressförän dr i ngar! 
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KLUBBAFTON 
p' 

Kronprinsen den 1~ oktober 

TDYf.KEDI"-KTlEDOL"-(;ET 

SVEA 
HAMNGATAN 34 

STOCK HOLM 
INNEHAV"RIL AV 

lo·B, SKANO, BOKB, &. KARTONGFABRIKEN 
/1;1.. ... ,... TILL. 1&810, 1M 1" 201 28 RIKS TEl.- 67 \6 

Uttlr som spetlalilel altt slags BANK· & mARSTRYCK 

-

ELKAN & SCHlLDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KUNGL. HOF_MUSIKHANDEL 
Drottninggatan '28 
STOCKHOLM 
"11m. Tel. 7048 och 99 
Rikt • • ••. 4061 

Rllmuslk! 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
Ood /IIal till billiga priser. 

Norr. 
NORRA BRUNN, Su,bJ\lnn.,a,"n JJ oppct ,iii kl 8 ... m . 

ODEN. Qd"nllatan S I ..... ............. ~ 

PILEN. B')'na.~,al.n 12 .............. . 
S. H. T .• Orotln,n""an 95 C ........ . 
W 6, Kl. Vett.a Ky.ko,ata 3 B .... . 

ö.,er .... al .... och DJurgArden 
ALHAMBRA. K. Djl.l'aå.den ..... .... ~ 

UNDEN. Allminna pind .... . -.•...• 
LYKTAN. T"at" .. atan 6 ............... ~ 

OSTERMALMS KAu.AREN. 
Sto •• o,on S ..................... ······ 

OSTERPORT. Nyb'oaot.an 28 C ... 

SBder. 
PELIKAN. B.l.lnn.bac:!r.en 2 ......... .. 
EJDEnN. Sladollå.den 18 ... ........... . 
GRA KVARN. Tjå.hof'IIIl'"n .. .... .. 
SOOERN. Horn'lIata .. 49 ........... .. . 
SODERGARD. Horn.,a'an 31 ........ . 
T ARNAN. Brinnh,1r./l(Iatan .. ........ . 
ORNEN. U,ånnky.k1Ila,. n 11 5 ........ . 

Staden Inom broa"na' 
REISEN. Skepp.bron 12- 1 • ......... 
RODA STUGAN. Munkbron 2 ..... . 
VIMPELN, Bnlnnta,ånd I .............. . 

Kungsholrnen I 
HORNAN. FlemminllPlan S 1 A ..... 
MAsTER ANDERS. Pipersgatan I ... 

• 

• 

STÖQSTA 5PE(IAl.TlLI.VEIIKN'INC,! 
HÖG~TA KVALITE! 

• 

• 

• 

• • • 
11 
12 

',.12 
• • 

• ".12 • 
12 

• • 
11 
9 

• • 
• " . \2 • • • 

• 
• • 

TRYCKERrAKTIf.80I.4cn sv,,,. STOCKIIOI M 1911 

I Stockholms N:o 6. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

18:e ärg. 17 December 1923. 

-

Ulkommlr mad O nummer 

om ,!.ret och uldelat gralls till 

rOreningena medlemmar. 

R.d.kIOr : TH OR FREDBORG, 

Anlyatll ulgifvarl: SVEN SVENSON. 

Red.kllonan. och Expldlllo_ 
nlnlldr.: VII!manna· 
ga!an 66', Slockho!m. 

• ••••••••••••••••••••••• 

Meddelanden från Styrel,en 
•••••••••••••••••••••••• 

Nya medlemmar: 

9 oktober: 

Brinck, Serh O. E., skeppmiiklare, Radmansg. 8, I. 
Deuer, N., advoka!, Drouninggalan 17. 
Lindqvisf, A., notarie, Gru bbsgalan I, IV. 
Nordwall, S. W. B:son, sIUderande, Brlinnkyrko-

galan 28, III. 
Wennerho lm , E. O .. direktör, Birger J arlsga lAn II . 

13 oktober: 

BernsIedi, E. G., bankljänsleman, Råsunda 
Nilson, N., kamrer, Surbrunnsgalan 25. 

7 november: 

Bergman, G. Hj ., leknolog, Lilj ansplan 6. 
Hellman, W. G. , kamrer, Bergsgalan 16 B. 
Klingspor, C. W .. med slud., Strandvägen 7 C. 
Samuelson, W., odOn!. kand., Handlverkareg. II B. 

jöquisl, O .. med . stud., Birger Jarsg. 9. 

JO december: 
Modeen, T. E. F" skådespelare, Flemingg. SI A. 
Nordin, A., folkskollärare, Liljeholmen. 

TI' . v •. tiOl at 

Klubbaftonen 
den 13 oktober var endast besökt af ell fyrliolol 
medlemmar, hvaraf nog de Hesla tillhörde skYIle. 
afdelningen. Flera borde ha infunnit sig. VAr 
nuvarande klubbmästare mO!svara r de högst ställda 
anspråk, hvarom de frånvarande härmed under· 
ränas. De vid statsprisskjulningen den 7 oktober 
eröfrade prisen utdelades af vA r ordf., baron 
Rål amb. Sedan prislagarne vederbörligen af· 
hurrsis. vidtog supe jämte angenämt nachspiel. 
När della slutade vet ej signaluren, som gick hem 
vid lit l-tiden. Följande morgon hade han kl. 
1/.9 nöjel konstatera, all de, som uuaghs till ordi· 
narie lag vid fåhskjumingen samma dag punkt
ligt infunnit sig, så all lillslädsevnrande reserv ej 
behöfde anlitas. 

Hur vore det med a ll anordna en klubbafton 
för både skYlla r, idrollsmiin och curlingspela re? 
Tror nAgon kanske all det ej gå r? Under all a 
omständigheter måste vi snart af ekonomiska skiil 
länka pA au stäUa liII med nAgO! festligt , di, aUa 
mOt emrtavgifl kunna samlas, sA all föreningens 
ekonomiska verksamhet icke s kall visa eu a lll 
för slon negalivt resuha!. 

T. F. 

En konkurrerande idrollsförening ger Ut 8 num
mer pr år, hvilkct amal ärven synes läm plig! tör 
oss, men del fördyrar lidningskomot med ungef'är 
Kr. 350: -. Det lorde vara Ivifvel underkastadt, 
om årsmötet vill bevilja Yllerligore anslag under 
nuvarande depression inom affärsvärlden. Endasl 
bildandel af nya idrollsföreningar och idrollslid
ningar har högkonjuklur. De bildas med en opti
mism, som är enastående. 

811ue~ !Jll/d, 3{ (7lnderson f)(ysi(fver~ 
3iifuer. 

8afio6slorg 1 Opera911set. - tl6mgl. OCo/juvelerare - tJJegär prisNuranll 
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Hvitka ha anskaHat medlem mar under 1923? 
Våra anmfi lningssedlar afslulss med ~Anmäld 

af" Eftcr deua ha vi funnll Följande namn: R. 
Friberg, E. Hellslcn, E. HelIgren, G. Mossberg, 
T. Söderquisl och H. Thöldlc l gång; Jennel, 
E. Lindbohm. Lagergren och Reulcrskiöld 4; 
Frcdborg 5; B. Gyllensvo rd 8; H. Forssberg 20 
och J. Hallman 33 ggr. De Ivå senare belönas 
med imresseb1:lgare. C urlingseklionen har dess
ulom anmäll 14 medlemmar. 

Enligl föreningens rryckl8 program för 1923 
sk ulle S. A. F:s idrOllsmän sa mlas till liiflling 17 
gånger vårutfllrden oräknad. Signaturen, som haft 
tillf'dlle 011 närvara 16 gAnger, har konSl3 terar, 
all idronskommitt~ens ledamöte r varit flitiga. SA
lunda har Bl ix varit närvarande 14 ggr, Forss· 
berg 13 ggr, Mothander 12 ggr och Ström 7 ggr. 
Orienteringslöpningen har ej medräknats, enör 
S. I. F. då ombeslyrde kontrollen. 

T. F. 

!llleddelandell 

från 

Skjutkommitlen 

R,ikssköldstäflingen. 
Tiiflingen om Riksskölden fö rsta söndagen i 

se ptcmbcr lir inledningen till de intresserade skyt
tarnas arbets:lmrnaste tid, den täfllingsmiillade 
höstsösongen. Efter tritningen under vå ren , ha 
de i skYlleafseende döda högsommarmänaderna 
gjofl sky uarna hungriga efter täflingspoänger, och 
rikssköldstiWingens trenne serier med riklig tid till 
förfogande borde ju kunna föra en upp mOt de 150. 

Vid Arets täHling hade emellenid vädrets mak ter 
sörj t rör all de högre siffrorna i allmänhet sku lle 
f A vara i fred . Regn och blåst försvArade skjut· 
ningen på de Resta stAllen i landet, om också 
den mrening mAlle haft en säregen otur, som 
efter all ha fAn la Rorna nedblåsta en par gAnger 
ansåg sig kunna hemställa hos täflingskommillen 
all f A fullr61ja läflingen vid ert annat tillfälle, 
hvilket gifvetvis icke birolls. Emellenid upp· 
nåddes eu synnerligen märkligt resultat af Skarp
skynefOreningen i Stockholm. Dess första grupp 
erhöll nämligen i tafvelserierna 299 poäng af 
300 möjl iga, d. v. s. af de se~ vanliga precisions· 
serierna voro fem SI . • femtior. och en .fynion;a t . 
De sextio skoIlen fördelade sig på 41 st. fem
ellor, 18 femmor och I fyra. 

S. A. F:s fem grupper kunde visserligen icke 
hoppas pA all rA uppvisa liknande senslltionella 
saker. men sökte samvetsgram göra sill bösta. 

I första gruppen började K. A. bra med 50 i 
r6rsta serien, under det all Friman hade otur att 
rorlors tre poäng i knästående och Leveau endsst 
kom upp till 42 poäng. I andra serien bäurade 
den sistnömnda på till 47 under del alt K. A. 
nöjde sig med 46 och Frimans upplagda .femtio. 
genom en sorglig nolla i knäslående mr vandlades 
till 45 poäng. Figurserierna visade 9 träffar pr 
man om hvilkel Imet ond! är all säga med den 
dåliga sikl, som rAdde, och gruppens 412 poäng 
var del nAsr bästa resuhalei vid Kaknäs. 

l öfriga grupper växlade de individuella resul· 
rsten betydligt mer, och ingen av dem passerade 
400 po/ingsgränsen . Hessler hade banans enda 
lO·träffsresultal. En vacke r början gjordes af 
O. K. Ramkvist med 49 i försIa serien me n sedan 
mlltt e brisfen pli läningsvana Ia!!it Ut sin rät!, ty 
följande omgångar blefvo betydligt svagare. 

I Varberg skö t herr Tönnes Björkman sina 
traditionella 149 poäng och torde vid samman
liiggningep af resultaten får alla hillilIs hAlInu 
rikssköldsl/l.ningor vara ojlimförligt bäsfe man. 

I pri slistan figurera följande amatörer: 

111:10 pri. 
156:le 
18t:5l. 
202:drs 

73:dje pris 
87:de 

ISO:de 

TUll ng A. 
(ItImtligtJ serier.) 

K. A. Peterson .......................... . 
E. HesiIer ................... .. ........ .. 
H. Frinl.n .............................. _. 
A. Zetter.tr6m ........... ...... .... . 

Tining 8. 
(ta/veturiernaJ 

K. A. Peterson. .... . ............. .. 
A. ZellerstrOm ......................... .. 
B. Gyllen.vlrd ...................... . 

Akademisk sky tte mästa re 

141 polng 
139 
lJ7 
136 

96 poing 
96 .. 

blef ärven i lir vd r medlem J. F. Lagergren med 
143 p. N:o 4 blef Zac hrisson med 140 p. 

Per Tnmm har blifvit mästare inom skolung· 
domens sky tteförening och erhållit guldmedalj. 

Vdr sisto läning mr Aret ägde rum söndagen 
den 18 nov. vid Stockholms SkYlleförbunds fåll
skjulninR i trakten af Runö. Täflingen gällde 
Harald Forssbergs vandringspris, och beräuigade 
all deltaga härom voro följande medlemmar, som 
under året aflagl prof får idrottsmärket, nämligen 
B. Iverus, I BliXt E. Löwenhielm, H. FrimHnt 
N. Nyl~n, P. Zerling, Ruben Söderlind och K. A. 
Palmer. (verus uppnådde 20 p., närmast följd 
af F., som hade en mycket ogynnsam dllg och 
ej uppnAdde mer iin 16 p. 

Au på fdrhand bestämma lag vid läningar är 
syn nerligen svan anti.ngen det ~äll:r idrOIl eller 
skytte . Vid senaste förbundsskJutnlOg uppnådde 
I. ex. vArt andra IlIg, beSlående af hrr J ennel, 
Zachrisson, lverus. Elmqvist och Leveau 115 p. 
mOt försIa lagets 107 p. 

p 
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Prislista 
Yld S. A. F:$ slauprlssklutnlnr den 1 oktober 1923. 

HufvudskJutnlng. 

Kw,. I. 
I . A. EI.-In ............ tr1 p. Hederspris. 
Z. C. G. Llndreldt ... 58 p. Hederspris, Plunl" 

I. S. Elvin .......... . 
2. Åke Lindström 

I . E. Slk!erström 

2. N. PAhlman 

J. S. Hol1berg 

f. K. Sle nport 

Z. N. Gyllensvird ... 
3. C. Rilgheimer ... 
4. F. Eriksson .... .. 
5. E. Jennel ....... .. 
6. C. G. Zachrisson 
7. Otto Frim.n .... .. 
8. G. ErIClon ........ . 
9. B. Iverus .... .. . 

10. A. Brinnholm . 
II. P. P.lln .......... . 

Klan II. 

67 p. Nils Gyllensvirdi hederspris' 
52 p. Bis.re 

Klou III &U/vu. 

78 p. E. Levelus hederspris. Brons· 
medalj. 

75 p. Körsnir Th!! ldlel hederspris. 
Bronsmedell. 

fJl p. BIgare 

KltJss 111 guld. 

87 p. Horrillsr6det Strömmans ho· 
dersprls. SlIfvermedall. 

81 p. Hederspris. SIIf\·ermed.I/. 
86 p. Tallrik 
86 p. • 
!H p. Blg_n: 
83 p. 
78 p. Bronsmed.lj 
75 p. 
75 ~ 
74 p. 
74 p. 

MisleukApskl.ssen . 

I. B .. Gyllensvird ._. tOO P. Ingeni. R.mkvislI hedersprlt. 
Sitl'YermedaJj. 

2. K. A. Peterson 95 p . Skjutkommlllen. hederspris. 
SiJf\'ennedalj. 

3. H. Frlm.n ...... 92 p. 
4. F. Lagergren ..... 92 p. 
5. E. Hellsten......... 92 p. 

T.llrik. Silfvl:nnedlllj 

6. E. Hessler ... _ ..... 91 p. 
7. A. Elmqvlsl 86 p. 

EdratAflln g A. 

t. A. Elvln .......... 9t p. Hederspris. Plunta. 

ExtraUlfll ng B. 

KIIUS fl . 

I. S. Elv;" . t 70 p. Skyllevins hederspris. 

KltJss. III. 

I. F. Frlksson ... 185 p. Hofrittsnol. K. J . Carlssons 
hederspris. 

Z. A. Brinnbolm .. 185 p. E. leviCItlS hederspri • • 
J. C. G. Boivie ..... t83 p. T.Ilr1k 
4. C. G. Zachrisson ISO p. Big.re 
5. G. Ericson .. .. 179 p. 
6. G. Mossbcrg .... . 178 p. 
7. O. K. R.mkvist .. 176 p. 
8. R. MOSlberg ..... . 174 p. 
9. P. p.lln ... ......... 171 p. 

10. C. Rugheimer t70 p. 
tl . E. Söderström 170 p. 

M ci&tu&kllpskla ss. 

I. tl. Friman ... ..... 194 p. Hederspris. 
2. A. Etmql'isl ...... tOO p. TIllrik 
3. K. A. Pelerson ... 190 p. 
4. E. Levelu ......... t88 p. 
5. H. Kjeller ........ . t87 p. Big.re 

ExtraU(ffng c. 

Mä.sterskapsklau och 111 ktas.s. 

I . E. Hessler ....... ..... ...... .. 614t . T.llrlk. 
Z. B. Gyllensvird ....... .• .... . .. ... 6,I4 t . 
3. G. Mossberg 6138. 
4. E. Hellsten ....... ..... ....... . ...... .... 6138. 
5. O. K. Ramkvist ......... _ ....... ... 6/.14. 
6. C. G. Zachrisson ._.... ... 5/34. BIgare 
7. H. Frim.n ............... , .• . ~{J3. <t 

8. Otto Frim.n ................ . ............... .5131. 
9. E. leveau ........................................ SlZfJ. • 

lO. Aug. Lindström ............................... 5/27. 
II. G. Ericson ........ .. . ..... ... ....... . .... 5{26. 
t2. K. A. Pelerson .. .............. . .............. 4132. 

Ext ratlfll ng D. 

Klass 11 och III. 

t. G. Ericson ...... .. 
2 P. Palin ........... . 
3. A. B. Ekm.n .... .. 
4. K. Stenpor, ., 
5. F. Eriksson .... 
6. O. K R.mkvist .. 
7. E. Jennel ..... 
8. E. SlkIerstrnm ... 
9. N. Gyllensvird .. 

10. C. G. Boivie ... 

44 p. 
43 p. 
42 p. 
40 p. 
40 p. 
'" p. 
39 p. 
35 p. 
34 p. 
34 p. 

Hederspris 
Medlemsbl.dets hederspris. 
HederspriS. Rakapp.r.t. 
BIgare. 

Mäster#kllpsklau . 

I. E. Hessler .. ..... 47 p. OtverslelOjln.Dt RlI.mbJ be· 
dersprl •. 

2. H. Frim.n ....... 47 p. Engelsk. magAlInets heders' 
pris. 

3. F. ugergren ..... 43 p. Tallrik. 
4 T. Moth.ndl:r ... 42 p. 

Tihlng E. 

t . C. G. Z.chrisson 172 p. G.mm.1 Amal6rs hederspris. 
2. H Friman ......... 158 p. Nlla Gyllens\'Jrdl hederspris. 
3. B. Gyllensvird ... ISO p. Eric J ennels hederspris. 
'I. E. Hellslen ...... ... t45 p. HorrlInsrideI Strömmllna he· 

dersprii . 

MllsterskapsUlfl lng. 

I. H. FrIman .............................. 189 p. Snfvermedalj 
2. E. Hesstef .. ... .. ................ ... .. ISR p. 
J. A. Elmqvisl .................. ... ........ 184 p. • 
4. E. Hellsten .............................. 1J4 p. Bronsmed.IJ 
5. K. A. Peterson ................... 134 p. ~ 
6. B. Gyllensvird ... ........... ... I J4 p. 

Harald Lundberg meddelar oss i pressläggnings· 
ögonblicket, att han efler den II nov. fullgjorr 
proven rår ånalsdiplom, 48, 48, 47 + 50, 45, 45. 
Ännu ej Föredragel i S. K. 

Vid Värmlands förbundskrels rältskjutning den 
9 dennes blef d:r Gyllensvärd femle man i fält
skjutningen sam t tvåa och sexa i tvenne ex fra· 
täfHngar. 

Vid pistoltäflingar inom Officerarnlls mälskjut
ningsförbund den 19 okt. erhöll frih. RAlamb l :sla 
pris i öfning II med 30 p. Näst bäst a skylt för 
dagen blef vid samma tilltiiIle hr Frimnn. 
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1:lltl kJutnlnge n de n J ju n i. 

Mästenkapsklanen. 

6:lc pris E. Lcytlu .. ............... ... . ...... .... ... 26 trifru 

48:dc , 

37:de 
52:dl'1l 

29:de 
32:dra 
3Y:de 
41:ll1a 

16:de , 
3O:de ' 
33:dje 

Klau III guld. 

H. Malmrot'!l 

Klau III sil/v'r och klass II . 

S. Bel'lh.gen .. .......... ............... Hi 
R. D. Söderlind .. ..... .... .. ............ 14 

Extrottijfing A. 

f. . Leveau .. 7 Iri ffar 35 poing 
H. Friman ... .. 7 35 
H. M.lmrors ............... . 

6 " K. A. Peteu on .... .. . .. ........ . 6 '0 

Extratd/ling B. 

A. Elmqvtst .. .. .. ... .... ..... 6 
H . Friman ........... .. ... .. ...... 5 
F. L.gergren ........ .... ......... 5 

S. A. F:s lIederspr is: E. LeIlCOU. 

Fl luklutnlnge n de n J.t o ktobe r. 

MtIstllrskopsklasun. 

38 
3< 
3< 

9:de H. Frim.n ... ... . ........... _............ 24 trJIf.r 
l7:de K. A. . PeterIon .... . ........... ... .... 23 

2:dl"l • 
9;de 

, 1:le 

7:de 
17:de 
.\l.die 
48:dc 

Klass III gold. 

F. t.ager,ren .. ....................... 26 
Gid. ErlkSlion ... ..... .... ..... .. . 25 
E. Levelu . .... .. . .... 24 

Klass 11/ ,[EjVer och klass II. 

E. Söderstr6m .................. ,........ 20 
Sven HoJlberg .. ... ... .. .. ..... ... ... 17 
R. D. SöderlInd .................... ...... 15 
O. K. RamkviSl ... .. ...................... 13 • 

E.rtrnll1j1 ing (1 0· ringad tafla) . 

6:te Bo Gyllensvilrd .. ....... ... .. .. .. .. .. ....... 5lj po~ ng 
17:de K. A. Peterson ... ...... ...... ............ 54 
19:de H. KJeUer .. . .... ....... .. . .. ...... . .. ....... 54 

S. A. F.'s hl!dcrspris: Gid. Eriksson. 

Flltlkl u t n lngen den " nove m b e r, 

Klau 111 silfvu och kloss 11. 

44:de . R. S6derllnd .. . ... .. ....... . _. .... ........... 15 frirrar 
S. A. F:, hl!derspris: K. A. Peterson. 

FJ llSklutnlnge n den 18 november. 

MtIster skopsklouen. 

19:de ' Ro Gyllenlvird. ..... ........... . ..... 26 

Kluss III guld. 

4:de C. G. Z.chriSlon .... .. .. ........... Z1 
18:de E. Leve.u ......... .. ........ ...... .... .. .... 24 

Kluss 11/ si//ver och klllU II . 

21 :st. R. SöderlInd .......... .... ,. ........ ...... . 19 
S. A. F:, hederspris: C. G. Zochrisson. 

t-:öre ningens fiil ls kyue meda lj ha r under lIrel 
eröfrnrs: i gu ld nf E. Leveau och K. A. Pe terson, 
i brons af G id. Eriksson och C. G . Zachrisson. 

Spegeln 
t. o. m, II nO\'ember 1923. 

Å r'alsdiplom. 

Andrtn, C. \'III, 
Blix, I. . 48, 4S 46 -+-
Bosullm, E. 48 - + 
Brinnholm, A. 50, 47 
Cedcrp.lm. E. 47, 46 'T 

Ekman, A. B. 50, 50, "9 + 
~lmqvl'l, A. . ... 50, 49, 49 -!-

EriclOn, G. .so, 46, 46 1 
Eriksson, F. SO, 49, 49 + 
Flygare, A. 46 - - + 
ForlSberg. H. 47 - - :t 
FrIman, H. ... SO, 50, 50 
Fimgrcn, J. .... ............ .... 4f1, 47, 47 
CardeIl, B. ... . .......... SO, 48, 48 
Grl pensledt, C ... " ... . . ... . . . ... ..... . 48 - -
Gyllcns\'lird, B. .. ... ...... . .. 0.0 •• 50, 50, 49 
Gyllensl'ilrd, N . .... " ...... o •• •• 49, 49, 48 
Bahr, E.... .... - - -
HIllberg, J. E . ... , .... " ........ 46 - -
Hellberg, S. 48, 48, 47 
Hellsten, E. 48, 48, 47 + 
Helller, E. e.0, 49, 49 -t 
lverus. B. .. 49, 48, 47 + 
Jennel, E. .... .so 50 50 + 
Kulin, G. 49: 46: 46 -t" 
Kje11er, H. 48, 48,47 --t-
La&eTlren, F. . • 50, 49, 49 ~ 
Levelu, E. 50. 50, 50 + 
Lundbert. Ii . - - - + 
Mllmfol"l, H., 48 - - + 
MoubeTg, G. 49, 49, 48 + 
Monbc'1. R. 49, 48, 47 
MOIhinder, T. 49, 48. 47 -. 
Plhl~n, P. 47, - - -+ 
Pelerson, K. A. 50, SO, SO .+ 
Reuterskl(lld. E. 48 - - -t-
Rudberg, l. .. .......... ... 48, 46 - + 
ROghelmer, C .••• ' <18, 46, 46 -.! 
SIeenie, I. ...... 50, 47. 46 .f-
Sten porl, K. ........... 49, 49, >17 :t 
Zachrlsson, C. G. 50, 48, 48 
Zetters tröm, A. ,.... ....... ... 50, SO, 49 + 

Skyttemr'irke af g li/d. 

Bjurling, B . ........ ............. >18, 47. 47 i 
Hollberg, S . .. , .......... ........ . 47,47, 46 + 
RImkvist, O. K . . .......... . 47, 47, >16 + 
SllIqvlst, O. ......... .. . . 47 - - + 
SGderström, E. . ......... , ... >19. 48, <18 ++. 
Wlhlaren, F. . .. 49, 48. 48 
Wlldencr, E. . ...... 47 - - -r 

SkytUmårke af silfvu. 

+ 

45 
SO. 45, 45 

4~ 45, 45 

50. 45, 45 
50, 45, 45 
50, 50, 45 
50,45 
45-

45, 45, 45 
45, 45, 45 
SO, 45, 45 

50, SO, 50 
50, 50, 45 
so -
45,45 
50, SO, 45 
50,50,50 
50, 45 
50,50, 50 

50, 50,50 
50,50,50 
50,50, 50 
so -
45, 45. 45 
SO. 45, 45 
45, 45, 45 

50,50, 50 
50 ' 45 
50' - -
50. 45, 45 

4. 
50, SO, 45 
45, 45 -

45, 45. 45 
50, 45, 45 
50, 45, 45 

45, 4~ 45 
45, 45. 45 

Rrindsar(lm. F. 
HelImin, W. G. 
Holmberr, E .. 
LIndstrIIm, A. 
TMldle. P. _ ... 
Wernslr&m. G . 
Vuholn •. N. 

.0 
..... 44 
..... 4\ 
.... 42 

so 
+ J5 
T 35 

" ....... .. ... 40 
... .. ..... _. 40 

Skyttemärke of brons. 

AminoIf. A. .. 
El vin. An .................. . 
Ll ndfe h , C. G . . .. ................. .. . 
Pettersson, 8, 
l Mldle. 1-1... • ..... ..... , . . 

45,43.41 
48, 46, 46 
45, 41 -
43 
47. 41 

+
-f 35, JO, 30 

40, 35, 35 
+ 
t 
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E r öfr.llde s eriemeda ljer J r 19 2:1. 

l siIfIler. 
O. K. R.mtvis!. 

I brons. 
A. B. Ekman 
G. Mossberg 
R. Mossberg 
E. Söderström. 

Under år 1923 erö frade jeto ne:r. 
Ilron Slll~a' R.u_ SUJ\-t. 

I . BliK ... .... ... 3 2 E. Leveau . ...... . 2 J 
A. B. Ekman . 2 2 
A. Flygare. ..... ... 1 
H. Forssberg .... l 
R. Frlberg .•• .... I 
H. FrIman... . ..... 4 
O. Friman ..... . .. 
R. Gnrdcll .. .... .. . 
N. GyJlensvärd .. . 
J. ~. Hallberg .. . 
S. Hellberg 2 
E. Hessler . .. .. . 
S. Hollberg .... .. 2 
B. Iverns ... .. ... 2 
E. Jennel ....... . 
G. Kulin ........ 2 
H. K/eller ..... .. 
J. F. lagergren. 2 

A. L!ndstrllm 
Å. Lindström .. . 
H. M.lm(ors . .. .. . 
G. Mossberg ... .. 
R. Mossberg .... . 

\ 
\ 
\ 
J 
\ 

T. MOIhander .. . 2 
K. A. '>etel'8on .. . 
O. K. Ramkvisl.. . I 
C. RGgheimer ... .1 
J. Stenie ... ...... 1 
R. D. SIkIerllnd .. I 
E. Siklel'llr6m ... 3 
S. l engrolh I 
E. W.ldencr .. I 
F. Wahlgren 2 
A. Zellentr&m .. 
B. Biurling 

f öljandc priSCT hafva under I ret erö'ra ' a af l 

Kotnrotprixl. 

2 

• 8 
\ 
2 
\ 
\ 

A. 8 . Ekman 877 poina 

Damernas pris. 
8 . G)'lIensviini 

VondringuklJldcn. 
B. GylJens\'iird 

jubill!umssk6Iden. 
E. Hessler 

Fårrlgrenskll priset. 
I~. Hcsslcr 

Priset . Fo/ke Fagrells 111;'''1/1' , 

K. A. Peterson ... 

Klillormästare johalls.~fI/lS pris. 
K. A. Peterson 

S. A. F:s AlI.roulld.pris. 
H.try Friman .... . ..... ..... . " 

Jllniorgel1tiret. 
A. Elvin ........ .. 

Logpriset. 
E. Levcau ._ 

9-11 poing 

71 frilf.r 

3M! polng 

I fl3 pollng 

229 pollng 

K. A. Peterson . 
R. Mossbcrg 

102 polng l 
99 2YEI poIng 

A. Elmqvi&t ... 
8 . Gyllensvird 

97 

Hondikapp';sen. 
\03 polnr 
\OJ 

rräningspriscn. 
1;5t. K. A. Peterson .. ...... 279 poIng 

25\1 2:dlll J. F. Lagergrcn. 
J:dje O. K. RamkvlSI 257 
4:de H. Friman '-', 

Fållskyt lepri $el'. 
fil, H. Fri man 
'·I~ H. Kjeller. 
III. F. J. L.gergren 
'I, E. Leveau 

u /,. Gid. Ericson 
I/ liK. A. Petenon 

I ~I" C. G. Z.chrinon. 

--
Vid SlOckholms SkYllcrdrbunds SI!l ISpr isskj ul

ning den 16 seplcmber erörrade vdra med le mmar 
fåljande priser. 

Hufvudlklutnl ng. 

Klass III Ililfver. 
9:de pris R. Söderlind .... .. 

37:de O. K. R.mltvisl ......... 

Klau III guld. 

83 poing 
72 

11 ;le E. Hellsten .............. 97 
16:de H. Frimin .... ................... 96 
19:de J. Lagergren ...... . .. 9tI 
74:de T. Mothander.. ... . ..... . ..... .... 88 
97:de C. Zachrisson ....... .. .... ............... 85 

Vet e ra nk ltlssen. 

2:drll ' A. Ekman . . . .. . . . . . ........................ 87 
6:tl:' F. Eriksson.. . .. . .............. ............. .. 75 

INe 
15:de 

8;de 
100dc 
26:te 
48:de 
72:du • 
78:de 

32:du 
5C):de 

3U:de 
48:de 
54:dc 
6J:dje 

Extra tlI fli ng A . 

Kloss 11/. silfver. 
R. Söderlind .. ... . .. ......... . 
E. Söderström 

Kloss II I guld. 
H. Frim.n .. . .. . 
E. Hcssler .. .. ............. . 
K. A. Peterson 
E. Hellsten 
B. Gyllensvird 
B. E. Gardell 

Extra tlfll ng 8 . 

H. Kjeller ........ . 
H. Friman ..... . .... . 

Ext ra tlfll ng C. 

... 
'2 

'" 98 
97 .. .. .. 

\80 
177 

E. Söderslröm ... ......... 43 
K. A. Peterson .... .......... ..... ..... 42 
E. Hessler ... .. ................... .......... 41 
B. Gylle nsYird .. .. ............... 40 

Edra Ulflln g D . 

2O:de H. Friman ... .. .. ......... .. ....... .. ... 11,48 
25:le A. El mqvisl ....... . ............... .... ... ... 6/47 
59:de E. Hessler .. .... . ... . ............... .. ...... .... 6/30 
81:11 K. A. Peterson ............ .... ......... ,...... 5/41 
88:de H. Kjeller ... .. ............ .. .. ........ !:Jf3tJ 

l läflsn om fö rbund els mlisle rskap lyckadesj. 
F. Lagergren kla ra alla omgånga r och placera sig 
som fem le man. 

5 SI. af fö reningens skyuar hafva Rion sig 
beräuigade alt delraga i mäslerskapslöningen i 
fähskjuming 1924 nämligen: Bo Gyllensvärd, 
H. Friman, G id. Eriksson, E. Leveau och K. A. 
Pe rerson . 

Sam ma skyua r rillhöra under år 1924 .MöSIC:r· 
sknpsk lasse n. vid förbunde ls f'å ltskjutn ingn r. 

S. A. F:s grupp i niljskj um ing kommer n iiS f· 
ko mm ande å r all få följunde su mm ansä nn ing: 
Harry Friman , B. G yllensvli rd, F. Lage rgren, E. 
Levea u, K. A. Peterson. Suppl efl nler : H . Kjell er, 
A. Elmqv isl. 
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FRÅN 

IDROTTS
KOMMITTEN 

Orienteringslöpning m. m. 
Genom en liIlrlilligher kom föreningens orien

Icri ngs löpning 011 samml1nfallo med Stockholms 
idrousföl'bullds den 29 sistlidne ok lober, hvadan 
idro tlskornmiueen beslöl, all de resullol , som däri 
uppnåddes, skulle räknas som läfling inom för
enIngen. 

14 nnmälningar inkonuno inom fö reskrifven lid. 
d. v. s. 2 i god lid och 12 under sisla dagen. 6 
tillhörde seniorer, 6 yngre old boys och 2 äldre 
old bO)'s enligl Stockholms Idrollsförbunds räk· 
ning. Enligt vAr rökning tillhörde 5 old boys 
klass A. 2 klass B. och I klsss E. d. v. s. ärver 
.50 Ar. 

Segrare i seniorklassen bier C. Zachrisson med 
en lid af J lim. 33 min. 36 s. Af örriga 5 full
f61jde l icke löpningen. J Slartade ej och 1 lär
lade får anna n rörening. Hos oss hade han Slarl
nummer 339 och hade troligen lägre Start· 
nummer i den andra räreningen, enersom han 
fatl3des vid vl1n upprop. Det var OIur rör irråga
varande medlem, enär han hos oss hade fåu först a 
pris blond sen iorerna . Hans tid var nämligen 
3.22.53. All nnm äla s ig för tvA föreningar ä r dock 
icke riktigt lämplig!. 

Old boys. klass A. enlig t vår beräkning, upp· 
nödde följande resullat : I, H . Friman 2 .47.22,6 
(med s tartnummer 8 och placeringsnummer 8 i 
sin k lass i den fö rst ar pressen publi cerade red o· 
göre lsen) ; 2. R. D. Söderlind 3.11.18,3; 3. N. Nilson 
3 .57.23, ... ; 4. B. Iverus 4.13. 10,1. Klass B. I. K. 
Nyberg, 5.08.50,6. Kla ss E. L G. Eriksson 
3.24.12, .. 

Föreningens oldboyslag bier n:r 3 med en tid af 
17.33.26,11 en obe tyd lighet erter Kamraternas lag. 
som behöfde 17.33.09,1. Vi hoppas till en anna n 
gång på fler dehagare i syn nerhet rr§n hrr offi
cerares sida äfvensorn elever vid Skogsinstitutet, 
o m de se nare ej anse sig rärpl iktigade till a ll re
presentera sin högskola. 

Hvar banan skulle hållas kunde a rrangörerna 
verkligen hemlighetshAlIa. De upplysningar om 
den samma, som Himnades i Norra La tins ljushall, 
som genom tobaksrökning höll pA all förm örkas 
- oakll)! ingen rökning var öfverenskommet som 
hyresvi llkor, hva rA kapten Kil lander fas te del ta
ga rnes uppmiirksamhel - gingo endast Ut på, 
alt de t i /'Ir sk ulle blifvu en verklig orientering, 
hvilket de t urven blef. Det visade s ig därvid, all 
en hel mängd deltagare hade glömt bort all läsD 

kartan . Till ell annat år vore det lämpligt, om 
nAgon medlem i vår rorening ville uppoffra sig 
och hAll a en lektion i karuydningskonsten å vårt 
kansli ror intresserade såvä l yngre som äldre del
tagare. Enligt signa turens mening bör nian icke 
genera sig för all lägga kanan på marken oc h 
sedan lägga kompassen på karlan. Det kan
hända rorefaller litet amatörmässigt, men ovana 
orienter are torde tjäna på det. 

Den i s:lvä l rack- som dagspressen framrörda 
frågan om uppdelning i klasser hoppas vi ej 
kommer till s tand. H vilka skola i så rallti11höra 
k lnss l ? Hittills har det endast varit tal om offi
cerare och jägmästare. Men underoffi cerare och 
furirer . mit und ohne gedrehlen Schnuren» torde 
varD lika godo karnydare som de fö rstniimnda. 
Numera kommer det lill en ny kategori, nämligen 
scouter, som heller icke äro sA oärna i kartläs
ning. En uppdelning i klasser torde vara mycket 
svå r, och vi ullala förhoppningen, all den ej kom
mer till su\nd, å tminstone ej erter yrken. 

I och med orvanstående täfling har den s. k. 
somma rsäsongen afslula ts och idrollsmännen slagi t 
s ig till ro. Vi stå i en öfvergångsperiod mellan 
sommar och vinter, som icke erbjuder många till 
flinen till idrottsliga bedrirter utan tvänom bereder 
möjlighet till liilljerull dåsighet. Della ä r den svaga 
punkten i s. k . allmän idrotl. Den kan nämligen 
ej konstant hAlla kroppen i rorm. H va rror är 
det nu nödvä ndigt all hålla kroppen i rorm ? Jo, 
härigenom bibringar man den r6ljande egenskaper : 
Beslutsamhet, djärvhet, rörlighet, snabbhet och 
uthållighet, a llt nödvändigt ror eu hälsob ringande 
lefnadss!ill. Lyck ligt vis finnes en rörelserorm, som 
med r6rdel kan idkas under alla årstid er, näm
ligen gymnastiken . Önskligt vore, att medlem
morne i s törre uts träckning begagnade sig häraf. 
De under sommoren upptränade musklerna böra 
ej förs lappas under den döda säsongen . Gymna
s tikafdelningar finnas i snart sagdt hvarje del ar 
s tOden. Signaturen har hiui1ls af medlemmarne 
endast Sett Löwenhielm och Åkesson deltaga i 
gymnastiköfningn r men hoppas snart få se flera . 

T. F. 

En engelsk expert, som grundligt studerat och 
praktiskt prörvat de flesta idrollsgrenar. har ny
ligen publicera t en redogörelse örver den rara, som 
klln vara rårbunden med ulöfvandel ar idrOIl och 
dörvid klassificerat de o lika idrollsgrenarl1a en ligt 
graden ar rarlighet i r6l jande ordning: l . Bob
sleigh , 2. kälkåkning, 3. hockey, 4. ishockey. 
5. polo, 6. ridning (hunting), 7. kricket, 8. rOI
boll (associa rion), 9. fotboll (rugby), 10. boxning, 
I I . lawntennis och 12. golf: våra vinteridrotter 
könner han tydligen icke. Anmärkningsvärdt är, 
811 boxning unses så orar lig, men statistiken kän 
ner vi sst icke till något olycksrall af allvarligare 
s ing inom ringen, förr än under den allra sennste 
tid en, då I. o. m. dödsfall förekommit. 

p 
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Under r 1923 eröfr ade villkorsmedaljer. 
Aminoff: juniormedalj ; höjd, längd, spjut, 400 och 

1,.500 m. 
Blix: s ilrvermedalj; simning 1,000 m. 
Ehrenfeldt: junior medalj ; si mning 1,000 m. 
Elvin: bronsmedalj; höjd, längd, kula, tresteg och 

100 m. 
lverus: s ilfvermeda lj; skidlöpning 2 mil, brons-

medalj ; löpning 5,000 m. 
Lagerm an: juniormedalj; 400 m. 
Löwenhielm : bronsmedalj; 100 m. 
Möller: juniormedalj; spj ut. 
Palmer: juniormedal j; 10,000 m. 
Stenpon: bronsmedalj; höjd, längd, spjUt, kula, 

diskus och Iresleg. 
Svensson: bronsmedalj; längd, 200 och 400 m. 
Werner: juniormedalj i höjd oc h längel. 
Zerli ng : bronsmedalj ; skidlöpni ng 2 mil. 

Meda ljerna skola lösas med kr. 3: - för silfver. 
kr. I : 50 ror brons och 75 öre för juniormedslj 
och beloppet vara sekreteraren tillhanda före 
den 15 instundande januari . De medlemmar. Som 
liII denn a dag ej inbetalat lösenafgiften , anses icke 
reflektera på medaljerna till kommande årsmöte. 

Skidtäfling Ostermalms idrottsplats-Djursholms 
Resrau ranl-Oste rmalms idrollsplsls hålles - om 
väderleken tillåter - söndagen den 6 jan. kl. lO f. m. 

Tillfälle att aflägga prof för skidlöpa rm ärket 
blir söndagen den 20 jan. vid D. M. på JO och 
60 km. Tid och plats kungöres i dagspressen. 

För öfrigt ville medlemmarna uppmärk~ 
samma de i dagspressen kungjorda mIJjlig
heterna för ajläggande af prof för skidliipar
m4rket. Skulle tillräckligt antal medlemmar 
anmäla sig till sddan täJlan för profs aj/ägg
ande, kommer det att samtidigt räknas som 
UJ,fling inom föreningen. 

Vi undra , o m läflandet i yrkeskorporationer 
icke börjai på au gå vä l lAng!. Om u tveck lingen 
fllr rorrsäua, så ha vi kanske en vacker dag 
»Direktörernas idrottsrorening), »Grosshandlllrnas 
idrollsförening. , Arbetsgirvarnas idrottsrörening), 
den senare som mot vik I lilI redan befintliga Ar
belarnas J. F., etc., men hur blir det då med den 
mycket omsk rifna neutraliteten e ller jämlikheten 
på idrottsbanan? All yrkeskorporalione rnB sin s 
emellan någon gång stä lla till med täflingsr, ur 
ju ingenting all säga om, men så sna rt de söka 
inregistrering i förbunden och uppträda utåt som 
särskild klass, finna vi dem mindre existens
berilltigade. När de bildades, va r det viii egent
ligen endast meningen, att de skull e uppträda 
enski ldt eller mot a nnan korpora ti on, hva remol 
man ju icke kan anm Hrka n"gOl, men sedan de 
sökt inregistreri ng och uppträda i konk urrens 
med de gamla idrollsföreningarna , diir hvem som 
helst ulan alt vara det och det får inträde, Rnnn 
vi dem Icke ri ktigt lämpliga längre. 

Ett intern stionelh körlingförbund har bildsIs i 
Paris, hvarvid Sverige va r representerad I. Vice 
ordf6randepl31sen reserverades för vört land. 

Svenska körlingspela rn a t Skottland fingo en 
vUlfönjänt rramgång genom en flon seger örver 
eH ar SkoIIlands bästa lag; med 19 poäng mot 12. 
Matchen gick j Edinburgh mot Nighland Rinch . 
Vår rörening hade en representant med. nämligen 
direktör Fernström. 

Om Valentin vari t Amatör. i stället för ,SItlIS
Ijiinstemnn. under orienteringslöpningen den 29 
oh, hade S. A. F. rAll 2:ra lagprise t. 

Vår medlem Gunnar Palm , numera bosa n i 
Borors, hn r råll förtjiinslbiigare inom Skidfröm. 
jande. 

Öfverslelöjtnant A. Lagerbe rg har f'rhAllh Mili· 
tära idroftsr6rbundets rörtjänstmedalj j gu ld. 

Curlingsek tionen anmä lde vid senaste samman
trädet genom sin skattmästare röljande herrar till 
inträde i föreningen: Arrvedson, S., inspeklör, 
H erserud. Ahlsson, G., grosshandl., Sty rm ansg. I. 
Berggren , A. H ., grosshandl ., Grermagnigatan 12. 
Bergman, H j., hofkonstgju tarc, Idungatan 2. Ca r is· 
son, A., direktör, Djursholm. H ichens. J., direk
tör, S tocksund. Johansen, A. 8., ingenjör, Brahe-
2atan 19. Roberg, J ., fabrikör, ÖSlgötagatan 37. 
Svanqvisl, C. J., pia nofabr., Oxtorgsgatsn 7. 
Söderberg. G., fil . d:r, FredsgaulI1 2. Åkerlund, E., 
direktör, Stocksund. HamnelI, T ., kamrer, Stock
su nd . Laurin , H ., direktör, Drottninggatan 9 sa nll 
Andersson, V., grosshandl., Kåkbrinken II . 

Förs te s tadsingeni öre n Tönnes Björk man hor 
i Hallands sk yuerörbund hållit eu myckel instruk
tivt föredrag om ) Errarenhetsrön vid skj utning 
med svenska armegeväret •. För den hände lse vi 
få plats härför, komma vi i eu kommande num
mer all återgirva a.nförandet in extenso. 

BrerIåda. 

Nomen Nescio. 

Ni rrågar, hva rfö r curling icke stafvas körling, 
då en hel del andra urliindska ord blirvit rörsven
skade, I. ex. kabare, kare, flört, renomobilelc. 
Vi göra ell försö k med den föreslagna stafningen 
på annat sIäII e j dagens nummer men kunna icke 
garan tera, alt vi behå lla den. Det klln ju länkas, 
all det utläses som tjörling. Vi äro nämligen 
gonska gammal mod iga , hvad ortografien bet räffa r. 
Sanll idigl göra vi en mOlrr~ga. Hur menar in
sä ndnren , 9n American bowling s kull Slarvas och 
utläsas på svenska? Skal! det heta amerikansk 
Mvling eller _emörkan båling t ? 

Red. 



8 STOC/(NOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Den fr ivilliga skyneröreJsens förnämsta Ut

märkelsetecken, riksmeda ljen i guld har hiuills 
eröfrats af 93 skyttar j Sverige. Stockholms 
skyueförbund kommer därvid främst med 22 er
ärrade guldmedaljer, "samt därerter Skaraborgs 
och Gätleborgs skyueförbund med hvardera 8, 
Göteborgs och Bohus skyneförbund med 6 samt 
Stockholms läns sk yneförbund med S medaljer 
o. s. v. 

TDYf.KEDIj\KTlEBOLj\C-ET 

SVEÄ 
HAMNGATAN 34 

STOCKHOLM 
IN NEHA VA RE A V 

A,-B. SKAND. BO KB. & KARTONGFABRIKEN 
ALLM. TEL. 16810, 15811 , 20128 I'I'><;S T EL. 6716 

Utlör sem specialitet allt slags BANK- & AFFÄRSTRYCK 

ELKAN & SCHILDKNECHT 
EMIL CARELlUS 

KUNGL. HOF. MUSIKHANDEL 
Drottninggatan 28 
STOCKHOLM 
Allm. Tel. 7048 och 99 
Riks ~ .... 4067 

Rllmuslkl 

RESTAURANTBOLAGETS 

Restauranter 
ODd /Ilat till billiga priser. 

Narri 
NORRA BRUNN. Surbrunn. glltan JJ öppe t till kl. 8 e. m , 

ODEN, Odenglll"n 51 ....... .. . . .... o.' 8 
PILEN. Bryggaregata" 12 ............... 8 • 
S. H. T .• Drolln;nllllalll.n 95 c. ... . • 11 
W 6, Kl. VUI,,, Kyrkas .. 11I 3 B....... 12 

Östermalm och Dj .... gården 
ALI-IAMBRA, K. Djurgård",, ' • '1. 12 
LINDEN. Allmänna grind 4 ........ o.. 8 
LYKTAN, Tealergalan 6 .. ..... ,....... 8 
OSTERMALMS KÄLLAREN. 

Storgatan 5 .. ............... • '/, 12 
ÖSTERPORT, Nybrogatan 28 C o.. . 8 

Slider_ 
PELIKAN, Brunnsb"dcen 2 ...... . .... . 
EJDERN. Stad. gården 18 ............. .. 
GRA KVARN. Tjärhofsgatan " 
SOOERN. Hornsgata" 49 ..... .. • 
50DERCARD. Horn_gatan 31 . ....... . 
TÄRNAN, Briinnkyrka8alan .. ...... . . . 
ORNEN. Brinnkyrkaglltan 11 5 .•....... 

Staden Inom broarna I 
REISEN, Skepp_bron 12- 14 ...... • 
RÖDA STUGAN, Munkbron 2 ..... . 
VIMPELN, Brunn. grind t ......... ... . . 

KungsholIften I 
HÖRNAN, Flemmingg"tan 5 I A ...... 
MASTER ANDERS, Pipersg"t"" I . . , 

12 

8 
8 

II 

9 
8 
8 • 

• '1. 12 
8 
8 • 

8 
8 

TR YCKER IA KT!ElIOlACET SV EA , STOCKHO LM 1913, 


