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? ...................................................................................................... J 

Stockholms Amatör Föreningens medlemmar 
kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen 
den 26 februari kl. 8 e. m. ra Hötet Anglais i 
Stockholm. varv id följande ärenden förekom
ma till behandling; 

1) Val av två personer att jämte ordfÖran· 
den justera dagens protokoll. 

2) Styrelsens och de s tändiga kommitteer. 
nas berättelser rör nästförflutna Aret. 

3) Revisorernas berättelse samt frAgan om 
ansvarsfrihet åt styrelsen för det g ngna 
förvaltningsAret. 

4) Bestämmande av allmänna åtgärder 
samt övningar och tiivlingal' under det 
ingAngna Aret. 

5) Val av följande medlemmar i förening· 
ens sty relse : 

Ordförande för ett Ar; v. ordförande, 
sekreterare, idroUschef och klubbmästa
re för två Ar, tvenne suppleanter, vice 
skjutchef, ,'ice idrottschef samt Yice 
klubbmästare tör ett år. 

ftW(!/l'r. '(Julr!, 

g;ul'r 

Stockl.olm Tel, N. 6211 

6) Vnl av två revi sorer samt suppleanter 
föl' dem. 

7) Val av två representanter i Stock
holms Skytteförbund samt tvA supplean
ter för dem. 

8) Val aven representant i Stockholms 
Idrottsförbund samt suppleant. 

Stllreuen. 
Föreningens styrelse kallas till sammanträ

de den 26 d:s å Hötel Anglais kl. 7,30 e .m. 
Sekr. 

Styrelseberättelse 
till Stockholms Ama tö r Förening. 

Styrelsen fAr härmed i korthet redogöra för 
föreningens ,-erksamhet under dess 38. verk
samhetsAr - Ar 1928. 

Föreningens medlemstal vid årsskiftet Ilt
gjorde 399 och voro av dessa 85 ständiga, 288 
aktiva, 25 passiva och l hedersledamot. 

I dptta sammanhang anser styrelsen det vara 
en kär plikt att ägna minnet av vår under året 
avlidne hedersledamot, Generalmajor Viktor 
Balck, en vördsam hyllning. 

BetydeJst-n av Generalmajor Balcks verksam· 
het för den svenska idrotten är s "äl känd att 
därom icke behöver ordas, varför styrelsen en
dast "iII uttala sin tacksamhet öyer att en gAng 
ha,·s fått räkna honom som en av de "Ara, och 
skall föreningen alltid med "ördnad erinra sig 

-
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den \Töl'dade hedersledamotens arbete för idrot
tens ut,·eckling. Mil. hans arbete i detta hänse
ende alltid stA såsom ett föredöme för dem, som 
söka \'erka och hygga vidare på detta hans livs
verk. 

Det gångna r et. har medfört ännu en förlllst 
föl' föreningen, i det att en a\' dess stiftare. 
grosshand lare Per Langborg avlidit. 

Per Langborg nr kanske bäst känd bland de 
iildre generationerna av föreningsmedlemmar
ne. !\len dessa mill11RS honom såsom den hjär
tevarma och för föreningens bästa arbetande 
kamraten. 

Såsom en av S. A. F:s stiftare hyste han 
alltid ett varmt intresse för dess utveckling 
och bestånd och i mAnga ål' bidrog han såsom 
intresserad sty relsemedlem och i övrigt aktiv 
idrottsman oc h skytt att göra föreningens 
nlunn känt och aktat. 

Ä ven såsom donator har han hugfäst sitt 
minne, vilket också alltid med tacksamhet skall 
be\'lI.ras och vA rdas i föreningens analer. 

Efter ordinarie å rsmöte förrättat val har 
styrelsen under lir 1928 utgjorts av: 

Ordförande: ö\-ersten, frih. Stig Rålamb, 
v. ordf.: Kaptenen Torsten Söderquist, 
Sek reterare: Inköpschefen Thol- Fredborg, 
Kassaförvaltare: Tjänstemannen R. D. Söder-

li m!. 
Skjutchef: Tjänstemannen Birger [\-erU8, 
Idrottschef till den lO oktober : Bankrevisor 

Ivar Blix, 
Intendent: Tjänstemannen R. D, Söderlind. 
Klubbmästare: Kamreraren J ohn HallOlan, 
Styrelseledamot: Prokuristen EI'ic Jennel, 
Suppleanter: Lagerchefen K. A. Peterson och 

Ingenjö ren GuShlf Mossbe rg. 
S som vice likjutchef. vice idrottschef och vice 

klubbmästare havu fu ngerat 1'esp. avdelnings
chefen Frans Weidlancl . kllml'erlll'en Knu t Ny
be l'Jr och köpmallnen ArthUl' Flygare, 

CUl'lingsektiones representant har va r it ka m
renl.ren Knut Djurling. 

Revisorer hl.wa \'arit bnnkkamreraren E. 
Wiglltrand och I\Ck rele.'uren E. Hellsten med re
visor A. \'on Krusenstjel'na och civilingenjören 
A. Aminoff som suppleanter. 

Föreningens representante l' i Stockholms 
Skytte förbund hava varit frih. Stig Rålamb och 
hl' B. Ivel'us med hrr l;'. Weid land och A. Elm
qvist som supp lcanter. 

Föreningens representant i Stockholms 
l drott!o\förbu nd ha l' varit he)'!' I. Blix med hr K. 
Nyberg som ersättare. 

Som representant i de olika kommitteerna 
hava följande medlemmar under året med\'er
kat: 

Skjutkommitten : jägmästaren [var Hjelm
ström sekr" h)'!' A, ElmQvist och K. A. Peter
son. 

Jdrottskommitten : amunuensen E. Löwen
hielm, sekr" hrr S. SvensMIl och Harald F ors
be l'g. 

Sty relsen har llllder !\ret haft 10 protoko!lföl'
cia sammnntriiden. 

Årsmötet hölls den 21 februari Ii Restaurant 
Anglais och utdelades därvid under året för
vän'ade pris och utmärkelsetecken, \'areftel' 
följde ett angenämt och glatt samkväm. An
slutningen kunde dock ha varit talrikare. Sty
relsen vill endast härmed uppmana medlem
marna »Kom en gållg och var med, och Du 
komme I' säkert Ater!. 

I början av Aret anordnades ett av ö\'erståt
h Ilareämbetet bemyndigat lotteri på 3,000 
kronor, \'ilket, tack vare medlemmarnas o(fer
villign hjälp \'id lottförsäljningen, lämnat det 
o\'anligt goda resultatet a\' omkring ].500 kr. 
i behållning. 1,500 kr. måste nämligen jämlikt 
bel:itiimmelserlla utde llls i lottc l·ivinster. 

i\'Iedlemsbladet hu under å r-et utk ommit 
med 6 Ilummel', och SlYI'clsen vi!! hiirmcd be
gagna tillfiillet ntt till redaktö ren och hans 
medhjälpnre ffi uttala ett hjärtligt tack för 
ospard möda att hAlIa medlemmarna i kontakt 
sAvftl med \'arnndrN som med vad som händer 
och sker inom föreningen och med densamma 
närstAende intressen. 

Den hävdvunna vårutfärden ägde rum den 
3 juni oc h val' förlllgd till Stenslätten å Väl'md
ön samt hade samlat 69 deltagare. Ett ty\'ä .... 
alltför ringa deltngnnde, d det gällde att fira 
de n 25:te nhuWirden såsom jubileums utfärd. 
Flera skyttefören ingar hade inbjudits, men» 
grund av mellankommande anledningar kunde 
de flesta icke hörsamma kallelsen. Föreningen 
hade dock tillfredssUillelsen att ännu en gång 
få hiUsa medlemmarna i Kontoristernas sky t
teklubb \·ålkomna. Samma klubb hal' vid flera 
föregående tillflHlen hedrat föreningen med 
s itt deltagande vid liknande tillfällen. 

Dell 23 septembel' höll s klubbafton med da
me)' 11 I-Iötel Angla is, varvid samtidigt verk
ställdes uldelnndel uv de pri s, som förvä rvuts 
såvi.i.l lIncle l' sommuren som \'id å rets statslH'iJi
skjutning, vilken ägt. rum samma dag. 

Den i allo nnge niima stämningen förhöjdes 
ytterligare av \'tu' klubbmästares alltid älsk
viirda maka, vi lken i likhet med fÖ I·eg.lende till
fällen gladde deltagarna medelst sin \luckra 
sAng. 

S. A. F. har ä\'en under 1928 haft glädjen 
mottaga ett flertal vackra och \·ärdefulla gA
\'01' att utgå såsom pris vid dess tävlingar. En 
givare, som under mAnga Ar alltid ihågkommit. 
föreningen är Grosshandlare Sten Stendahl. 
som i detta nu satt ett gcvär i handen p väl 
ett 20-tal a\' dUrtill förtjiinta juniorer_ En sA
dnn minnesgodhet är \'ärd all vår tacksamhet. 

MAnga andra priser hava även influtit fr n 
anonyma givare, bland vilka dock torde Atel'
finnas många IlV vä ra verksamma aktiva med
lemmar. Då sty relsen icke på annat sätt kan 
nA dem, vill den härmed till var och en, som 
i det dolda främjat fö reningens verksamhet, 
uttala ett uppriktigt tack. 

Omtanken fö r fÖI'eningen kom i övr igt t ill 
synes vid 10tteriföl'säljnillgen, där bland au
nat en av föreningens äldre medlemmar och 
stödjare Direktö r A. Mild genom att in lösa ett 
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a\'sevlirt antal lotter, bidrog till det goda re
sultatet. 

Sty relsen ber likaledes f A framföra sitt lack 
till dc Ilrivatpersoner och firmor, vilka genom 
annonser i medlemsbladet bidragit till före
ningens verksamhet och möjliggjort utgivan
det 8\' det för densamma så betydelsefulla or
ganet. 

Bctri.iffnllde föreningens ekonomiska stiill
ning hiinvisar styrelsen till bifogade \'inst- och 
förlust- samt balansräkning, .) 

Vad föreningens \'erksamhet i övrigt beträf
far, f A .. styrelsen hänvisa till Il.\' de särskilda 
kommitt~rna avgivna berättelsernn. 

Curlingsektionen ha r icke avgivit någon I~e
riittelse. 

Stockholm i december 1928. 
STIG RÅL AMB. 

Ordförande, 
Thor Fl'cllbo1"g. 

S. A, F. idrottskommitte fär hiirmed avgi\'a 
följande herättelse för \'erkllamhetsAret 1928. 

Kommitten har \'arit sammansatt av hrr t. 
Blix, idrot1schef: K_ Nyberg, \', idroltschef; 
E. Löwenheim, sekreterare; S. S\'ensson och 
H. FOl'ssberg. [drottschefen har dock ej nämn
"HrL tj~instgjo l-t under rel utan hal' v. idrotts
chefen fungerat i hans stäJe. 

Under Aret hal-a tre protokollförda samman
träden h \lits, 

Redan den 9 januari inleddes idrottstä\'ling
arna med en skidlöpning t\' mil. Segrare ble
\'0 resp, Wi jkström, Jo'riman och ::;öderlind i 
klasserna Seniorer, Oldboys A och Oldboys B. 

Nästa. tii\'ling, orienteringslöpning den 29 
tlpril gällde huvudsakligast det av l drottsbla
det uPI,satta vandringspriset. Segrilre inom de 
oliku klasserna blevo Gyllenhammur, Wester 
och Sö(\el'lind, och blev den sistnämnde pit 
grund HV biista tid årets innehuva l'c HV 

vand ri ngsp l'i set. 
I serieUivlingarna, som pl\gingo undel' tiden 

14 mnj-7 juni, \'al' deltngandet som nmligt 
livligt. Föreningens bAda bUst" old boys. Svens
son och Falk, tillkämpade sig första och andra 
)lris inom seniorklassen, segrare Inom oldboys
klasserna blevo Löwenhielm och C. A. Nilsson. 
T iivlingurna, som omfatta 9 grenar, fullföljdes 
m' 18 man. 

I femkamp om vandringspri set Helmer 
LllngbOl'gs minne segrade S. Svensson med 
2,342 poäng. Resultatet. som pA g r'und fl\' 
regnväder \'ar sämre än Aret förut, fyllde ej 
fordringarlU\ för stipule l-ac\ minimipoiing. 

Simtii\'lingen å 500 m. \'anns av Wijkslröm 
och Brunnberg. 

Direktör Claes Hultbergs \'andl'ing~pris har 
för året erövrats av Wijkström, 

Mästerskapstävlingarna gingo av stapeln den 
20-23 nugusti. Ordföranden, friherre Slig Rå
lambs nl'uppsatta ståtliga vandringspris hem
fördes flV Falk. I nom oldboysklasscl'nu domine-

*) Inflyter! nästa n:r. 

rade Löwenhielm och C. A. Nilsson. Resultaten 
voro nAgot svagare än vanligt, dels pA grund av 
den regniga och kalla sommaren, som lagt hiu
der i vägen för träningen. dels pA grund av 
regn, som till och med nödgade ledningen alt 
för en dag uppskjuta tävlingarnIl. 

Om S. A. F:s pr is i tiokamp föl' under ett 
flertal Ar uppnådda 25.000 poiing, avsett att 
kunna erövras a,- varje uthAllig idrottsman in
om föreningen, tävlades samtidigt, Efter tre 
års tävlingar ligger Falk etta med 10.929 poäng, 
närmast följd av Löwenhielm och Svensson. Den 
fond, \'ars avkastning skall an\'ändas till inköp 
av priserna i denna tävling, uppgick den 31 dc
cember 1928 med ränta till krollor 416: 01. 

Millöpningen den :3 september vanns av Säi
wenberg, Brunnberg och C. A, Nilsson inom 
resp. klasse r. 

Föreningens höstorienterillg iigde ru m den 7 
okt. på en c:a ]2 km. I ng kriivllnde bunn i tel'
I'iingen söde r och öster om Handens station_ 
Segrare ble\'o HelIgren, v. Friech'ichs och Ny
berg. \'ar inom sin klass. 

För Riksförbundets Idrottsmärke ha\'a 18 
medlemmar fullgjort de erforderliga proven. 
A \' dessa erhålla Brunnberg, Renander och 
Wijkström märket i silver. Heilborn i brons. 

Föreningens idrottsmedaljer, som tilldelas 
medlemmar, vilka efter det de erh \lit Riksfö r
bundets idrottsmärke i guld, ändock fortsätta 
att ~ta märkeb, hava under året e rövrats av 
Zerling i äkta guld (för 17 års prov, därav 10 
inom föreningen). av S\'ensson i guld med lö
pare, av \'_ Friedrichs. Frunck nrh r A_ Nilsson 
i silver samt av Blix och Falk i brons_ Slutligen 
hava fordringarna för föreningens villkorsme
dalj i silver uppfyllts av Renander i kulstötning 
samt i brons i olika grenar R\- föreningens ö\-
riga medlemmar till ett anlal av 46, därav 10 
nyförviir\', 

Stockholm den 8 februari ] 929. 
Knut NJJbug. 

El'IISt L!ilcclIhiellll. 

Stockholms Amatörförenings Skjutkommit
te fAl' hiirmed för \'erksamhetsåret 1928 a.v
giva följande berättelse, 

Skjutkommittlm hade vid 1\1'ets början föl
jande sammansättning: ordförande B. " ·erus. 
v, ordförande F. Weidland, sekN!terare S. HolI
berg, övl'igl.\ ledamöter A, Elmqvist och K. A, 
Peterson. Sednn Dr Hollberg i mars mAnad pA 
gl'lllld a,' bristande tid avsagt sig uppdraget 
som sekreterare, har denna befattning uppe
hAllitl! IlV jägmästaren ' "nr Hjelmström. 

Kommitten har under år 1928 a\,hAllit 5 pro
tokollförda sammanträden. varförutom vid ett 
flertal tillfällen sammankomster och överlägg
ningar unde r hand i förellingen~ llngelägenhe
tel' förekommit inom kommitte ll. 

Skjutövningar, 

ö\'ningar i skarpskjutning :\ den av före
ningen liksom föregående Al' disponerade sek-
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tionen av Sto ra Skuggans skjutbana hava fort· 
gått enligt av styrelsen fastställt program un
der tiden från och med den 22 april till och 
med den 28 oktobel'. Under juni och juli hava 
skjutövningarna varit förlagda till onsdagsef· 
termidagur ne, under den övriga tiden till sön· 
dagarne. Som instruktör har tjänstgjort furi
ren vid I{ ungl. S\"ea Livgarde, Pettersson. 

l-"'ör alt belysa omfattningen uv årets skjut
ningar meddelas hiirnedan en del siffel'llppgif
ter, va r vid föl' jämförelse inom parentes angi
vits motsvarandc siffror föl' Ar ] 927. 

I skjutö\"llingamfl hava deltagit 102 (110) 
av föreningens medlemmar, grupperande sig 
s51unda : 

1 skjutklasselI 3 (3) 
II , 16 (20) 

1lI , 27 (21) 
I V , 56 (66) 

Antalet skyttal', som under Aret lossat minst 
50 skarpa skott, utgör 92 (99) och antalet al1-
slagsbel'ättignde 76. (88). 

Antalet skarpa skott har uppgått till c:a 
37,200 (35,800), "arav c:a 8,700 (10,100) vid 
fältskjutningar. 

Följande antal statens utmärkelsetecken ha
va under året erövrats: 

Skyttemärke i brons l (I) 
» Jo sih·er 2 (7) 
:lo :lo guld 4 (1) 

Årtalsdiplom 41 (35) 
Lägre Artalsmärke i brons 3 (4) 

» Jo» silver (2) 
• :lo .. guld 1 (-) 

Högre Jo , brons 2 (2) 
» »» silver 6 (-) 

Riksmedalj l (3) 
Diplom för r iksmedal j 3 (1) 

Riksmedaljen i guld har under året e l'övl'ats 
uv 2 skyttar. 

FÖI'eningens egna utmärkelsetecken hava un
der äl'et förvärvats till följande antal: 

Seriebägare A 1 
, B 4 
,C 1 

J etong i brons 7 st. (3) 
• , silver 8 , (3) 

Seriemedalj i brons 6 . (3) 
Jo • sih'er -, (3) 

Fiiltsk.-medaJj i brons 1 • (l) 
• • silver 5 • (3) 

Tä vli ngar inom förenin gen. 

rets tä\'lingar hava i huvudsak anordnats 
efter samma program som dc senaste åren. 
Stommen i tiidingsprogrammet har sålunda 
som vanligt utgjorts av de två stora huvudtäv
lingarne, d .rutfärden och sta.tspri sskjutningen, 
omkring vilka de smärre Uivlingal'ne om vand
rings pri ser etc. grupperals i stor t sett i en vår
och en höstsilsong. Tack vare frikostiga givare 
har föreningens redan förut aktningsbjudand e 
uppsättning av vandringsp rise r un der året 
ökats avsevärt. De nytillkomna vandringsp ri_ 

se rna äro .. Silve,.bröUopspriseh, uppsatt \'id 
;\rsmölel med anledning av ordförandens m. fl. 
2S-åriga medlemskap, vidare " LångdistuI/.81JO
kalen", "Drewespokalen" och "Jubileumsslaty
etten", Om "Silvel'bröl/opspriset" skall tädas 
vid sådana skjutningar, som äro förbundna 
med någon idrottslig prestation. Då vid tiden 
för \'andringsprisets tillkomst Sv Dagbladets 
fältskjutning på skidor redan försiggått och 
den på Stockholms Skytteförbunds program för 
den 154 upplngna tävlingen terränglöpn ing 
med fiiltskjutning genom ett (enligt mångas och 
speciell t många amatörers mening på mycket 
svaga sakiikäl grundat) förbundsmölesbeslul in
ställdes, går "sil\'erbröllops]Jriset" i elden först 
]929. Om "Lcinydistamipokalen" har j enlighet 
med för priset uppsatta bestämmelser tåvlats 
vid tre skjutningar mot Skarpskytteförening
ens G kompani. Priset har fÖl' året erövrats uv 
B. RÖllllmal'k med 246 poäng. "Drelt'e.'l
pokalen", som hal' till ändamål att dana goda. 
sU\ende-skyttal·, har äve nledes varit förem I 
för t renne skjutn ingar, vm·av jämlikt bestäm
melserna de tvA bästa räknats. Arets inteckning 
har lngits av K. A. Peterson med 89 poäng. -
'Med !'J ubilettms,'llat yetlen" har donator, J . 
Färngren, synbarligen haft för avsikt att spor
ra amlltörerna till livligl deltagande i vbut
färden och förbundstiivlingen, ity att båda des
sa och endast dessa skjutningar ingA i tävlingen 
om priset enligt vissa grunder. Priset har för 
året tillfallit B. Rönnmark för 121 poäng. 

Betriiffande övriga vandringspriser inom fö
reningen hUI' inteckninJr i "JubileUlI/ssköldell" 
vun nit." av B. Perman med 370 p. elle l' samma 
resultat. som fjolårets liegrare uppnådde. In
teckning i "Vand.rifl,1sskölden" ha r e\"övrats av 
T, Ulff med hela 86 träff, 7 träff mer än 1!l27 
års segerresultat. - "Piin~!Jrenska priset av dr 
1!)28" hill' vunnits av 1='. Weidland med 171 p., 
vilket.. ål' lika med bi\stn l·eSl1ltatet år ] 927. -
Av de å l· 1927 uppslälldll spec iella fältskytte
prisen hm· "Dj lU'(}d nlells skyttars hede1"8pris" 
gMt till A. Elmq vist. "UniversitetskansUir E. 
n'U{/{Jer8 hedel'sp ,·is" till I. Hjelmstl·öm och 
"Dh·ekWr G. Died1'ichs hederspris" till N. Berg. 
s jö. " H el/rik l\jellel's vand1·ingspl·is i !iiltsk.jut
'liny" har erövrats av H. Friman. som även för 
å ret hemfört Pabl'iköl' Drcwes l.'andn·ngspris i 
!ältf.!kjllhiiuy. - FÖl'sta inteckningen i "Flyga
I'C-I t:er1l8 'I:nndrinyspris i !iiltskjutning" har 
erönats m· L. Rönnmark. - I fråga om över
ste S. Rdlambs l'cO/ch·illgspri8 har årets tävling 
ej medfört någon förändring med avseende å 
de främsta Ilspil'anterna, som fortfarande äro 
K. A. Peterson och A, Elmqvist med 10 p. var. 
dera och Fl. Friman med 9 p. 

A" de årligen utgående skytiepri sen har 
"DcLmcnw8 P";S" tillfallit B. Rönnmark för hög
sta möjliga poäng, d. v. s. 1000. "Kalllratpl'iset" 
har erövrats av J. Färngren med 893 poäng, 
"JTwio1"geviil'et" av N, G. Hebo med 245 p. och 
" Bankh· Ni.ls Perssons m·-js", som föl' li ret ut
gått föl' skytte. av A. Elmqvist med en medel
träffprocent för de fem bästa fältskjutninga rne 
av 80 C}. - "Polke Fag1'ells minne" ha r för året 
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hemförts R\' A. Gyllenkrok. - ·'Repl'eseltlant· 
p,.iset" har tillfallit A. Elmqvist. 

Årets vdmt!äl"d, den 25 :te i ol'dni ngen, ägde 
rum den 3 juni och ställdes liksom föregående 
år Ull Stenslätten på Värmdön. Ett strAlande 
vackert sommarväder och lyckade anord ningar 
samverkade till att framhä'·~l dagens karakUir 
av jubileumsfest. Deltagarantalet vaJ" emeller
tid med hänsyn till de gynnsammn förutsiilt· 
ningarna och dagens betydelse :wmärknings· 
värt ringa, endast 69, vara,' endast 32 aktiva 
amatörer s,amt 5 medlemmar av Sveriges Kon. 
toristförening. Tävlillgarna avhällos enligt 
samma program som föregående år och omfnt· 
tade sålunda fiiltskjutning med mästel'skapstäv. 
hlll, triangel::;kjutning samt för damerna skjut
ning mot pi stol tavla, Jubileumsmiifltel"skytt blev 
H. Friman med 40 träff. I tl'iangelskjutningen 
segrade G. Wijkström med 57 p. , i damernas 
tävlan Fröken G. Cyllensvärd med 45 p. 1 an
ledning av jubi leet hade till dage ns tliding1ll" 
skånkts ett flerta l vackra heders prise r, Pris
utdeln ingen förriittades ombord p/\ båten under 
hemfärden, 

F'iirell iltge~~s slatslH'i!~skj1tt "illg il\'hölls den 
23 september i det ,'ackraste brittsommarviider, 
Deltagareantalet \'al" c:a 50. Segrare i huvud
tävlingen blevo: kl. 1\[: G. Säfwenberg, 97 v., 
kl. TV: F, Weidland 99 p., kl. III : N. Bergsjö 
96 p., kl. II: H. Rosenblad 69 p., kl. I: N. G. 
Hebo 85 J). r tävlingen mol JO-ringad tavlu seg· 
rllde i kl. i\1 : K. A. Peterson med 96 p., i kl. IV: 
G. Eriksson med snmma poäng, i kl. 111 : N . 
Bergsjö med 95 poäng. I skjutningtoll fi Rkot-t rll' 
200 m. mot ringad 1 4-figul" är att notera O. 
Löfmarks vackra serie 650. Högsb\ poiingsiff
ran i skjutningen pä 400 m. blev 49 p., som upp
nåddes av A. Lyberg. F. Weidlalld erö\' rllde 
det pris, som lIppstiillts för »dagens biista 
skytt». 1 mästerskapstävlingen segrade I. 
Hjelmstriim, som sålunda blev Arets mäster· 
skytt. 

Som \·anJigl avslutades raden av Ui.vlingar in
om föreningen med tä\'lingen om lag- och hancli· 
cappriscll, som avhölls den 30 september. ÅI'Cts 
lagpris hemfördes m· det Ing, som bestod av S. 
Hellberg, L Hultin och F. Söderqvist. Handicnp. 
prisen crÖ\'l"ades av C. G. Lindfeldt och E. 015· 
son. 

Förbundstävlingar. 

Stockholms Skytteförbunds lävlingsprogram 
föl' Ar ]928 har förutom de sed\"anliga fiillskjut. 

ningarna och höstens stora förbundstiivling 
med anledning av förbundets 35-Ariga tillvaro 
även upptagit en jubileumstävling, som avhöJl.s 
den 9 juni, vun,jd flera amatörer ernådde en 
hedel·sam placering. 

Fältskyttet har som vanligt t!\. de \'åra omhul
dals med ett siirskilt intresse och även med 
framgang. Den nya mästerskapsklassen, som 
enligt särskilda bestämmelser ut tagits på 
grundval Il\' resultaten frän ]928 års fältskjul
ningal·, upptager sålunda ej minch'e än 15 ama
törer. I grl1pptävlingen skytteföreningal' emel. 
lan har S. A. F. placerat sig som nr 4. Före
ningens fältskyttegrupp har för Aret haft föl
jnude sammansättning: ordinarie represenlsl.ll· 
tel" A. Elmqvist, H. Friman, B. Pel"man, E. 
Was.o:;berger , 'r. Ulf-(. Suppleanter I , Hjelm
ström, F. Weidland. 

Föreningen hal' under iu·el erÖVl"llt ett , för
uundsgevår» och har vid å rsski f tel tillgodo 106 
pOiillg pit nästa. FÖI'bulldsgevåren utgå föl' lljJP

nndda 300 poäng enligt följande beräkning. Vid 
nu· och en av förbundets fiiltskjlltningar el'· 
häller biisUI fÖl'eningsgruppen poiingsiffl'an 20, 
!låst bästa 19 etc. samt 10 och följande grupper 
~amlliga poängsiffran 11. 

Liksom föregående ar har första-placering 
bland amatörerna ,·id förbundets fältskjutning. 
ar belönats med en s. k. fältskytletallrik. Dessa 
mycket eftel·strä\'ade trofeer - av vilka endast 
en kan under året erövras av samma skytt -
hava tillfallit 1. Hultin, H. Friman, B. PermIIn. 
G. Säfwenberg, J. Hjelmström. A. Elmqvist och 
L. Rönnmark. 

Vid förbundstii\"lingen i "kolskjutning den 9 
september erönacles r iksmedllljen i gu ld av tvl\ 
amatörer H. Friman och K. Hellsten, Poänger
na bl('\,o högn, sålundn kom F. Wcidland med 
99 poäng cndlll:it på 7 pltlts i klas,\; 4. 

l förbundets mästerskapsklass föl' fiUtskj ut· 
ning h:\l' föreningen under tIr 1928 räknat 7 
medlemmar och i skolskjutning 13. Föl' ål' 
1929 tillÄmpas nya bestämmelser ifdiga om 
mästerskapsklassen. r fältskjutning omfllttlll" 
densamma sålunda ej mindre än 155 skyltal·. 
Såsom tidigare omnåmllts ha\'a ]5 nmlltörer 
gjort sig berättigade att tillhöra mi:isterskaps· 
klassen i fältskjutning. I skolskjutning har med 
ledning av result:lten frAn \' issa slönt' tii\'ling
al' under 1928 (ta\"elserierna vid förbundstiiv
Iiugen och statsprisskjutningen. lockholms
Tidningens riksskyttetävlan, tävlingarna om 
Göteborgs-pokalen och riksskölden) uttagits en 
hela riket omfattande s. k. A-grupp om 400 skyl-

HANSA 
A," .. ::,:,':;"O'~::"',"d (I FÖRSÄKRING I 

Kr. 6.000.000 ' 
~============~==========================~=~ 
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hu', \'1\rnV pA Stockholms skytteförbund 82. 
S. A. F. har har"id bidragit med 5 man, nämli· 
gen A. Elmqvist. A. Gyllenkrok, N. Hell sten, B. 
Rönnmark och G. Siifwenberg. 

Den av Stockholms Skytle(örbund för Hi,,· 
lan mellan yngre skyttar uppsatta ~T.B.-bålen. 
hal' tidligare fåtl vara i fred för S. A. F .. 
80m endast undanlagtsvis kunnat bland gina 
medlem mil r I':iknn två goda skyttar, yngre än 
25 år. Denna gäng kunde föreningen emeller
tid stilIIn upp en \'erkligt stark tremannagrupp 
- K. A. Peter son och bröderna Rönnmark -
som med stAtliglI 288 poäng säkrade S. A. F:s 
för'sta inteckning i detta vandritlgSpl"iS. 

Övriga tävlingar. 

J Svcn~kll Dagbladets fält skjutning på ski . 
dal' den l!) februari deltogo åtskill igtl amatö
rer, HV viIklI ej mindre än 9 placerade sig som 
pri stagtH'e, I Jngtiivlingen erövrade S. A. F . 
5 :te pris. med samma skjutpoäng, som 2 :dra 
pristngal'na. 

.Stockholms riiltskyttekår. har under • ret 
fyllt 25 Ar och anordnade i anledning bära\' 
den 25 man'! en jubileumsfältskjutning, i vil
ken än'n en del av de "Ara deltogo med större 
eller mindre framgång. T. U1ff gjorde en \'ae
kel' skjutning och skulle i händelse samma be
stämmelser. som i förbundet tillämpats för 
mästerskapstävlingen - sammanräkning a\' 
resultaten frA n huvudtävlingen och mäster
Ska l)stä\'lingen - blivit kårens mästers.kytt 
för Aret. mcn fick nu nöja l'Iig med 2 :dra plats. 

Sedan det av doktor Nils Gyllens\-',ärd l1PP
sattn \'anclringspr i~et för tävling mellan S. A. 
F . och östersunds skyttegille av den sistnämn
du fören ingen :\\. 1927 definitivt erövrats med 
3 I'uka scg nll', hal' samma donator uppsatt ett. 
nytt pris föl' fortsntt tvekamp föreningarnn 
emellan . I'ots Uivlan häl'om resulterade i än
nu cn segel' rÖl' ö stersund;II'na, trots att de vlha 
med 2 poiing öve rträffade förutvarande rekord 
748 poiillg. östCl'sundarnas poång var 757, allt
så 7 poäng mel' än S, A. F. Den individuella se
gern gick emellertid till en amatör, L. Rönn
mark fbi' uppnådda 09 poäng. 

Jäm\'iil i prislistorna från korporationsskjut
ningen den 20 maj återfinnas en del amatörer. 

En p initiativ a\' Stockholms skarpskYtte
förening Jl\'hållen lagtävlan den l juni mellan 
a ena sidan sknrpskytteföreningen och å and ra 
sidnn S. A. F .. kontoristföreningen och Livgar
dets till hlist skytteförening resulterade i en 
knapp seger föl' skarpskyttarna. Indh'iduellt 
segrade amatören L. Rönnmark. 

I tockholms-Tidningens Riksskyttetavling 
den] juli lyckades S. A, F. ej göra sig gällande 
i den hårda konkurrensen. ;i\'en om ett pa l' godn 
indi\'idueJln nmntörresultat ' kunde noteras, 

Till den l'iksskyUetävling. som den 22 juli a\'
höll!! i öl'cb l'O i ~lIm lHlnd med utställningen hade 
S. A. F . ijiint en trupp ph 10 man. Någ ra mern 
lInmiil'knings\'j(nlll resultat ii l'o ej att antecknll. 

I tiivlingcn om Göteborgs-pokalen den 5 aug, 

lyckades vart första lag uppnå 472 poäng, vilket 
är förenings rekord. 

BeträCCnnde . Rikssköldeu kan S. A. F. sA
som initiativtagare möjligen anses hava \'issn 
förpliktelser till talrikt deltagande, "ilka för
pliktelser a\' föreningen mer än till (ullo infri
ats, S, A. F. mönstrade ej mindre än 10 lag, Re
sultnten mots\'arade emellertid ej ansträng
ningarna, Ett par goda individuella resultat 
uppnåddes dock. 

Liksom fö rlidet ar har en långdistallstä\'lan 
ligt rum mellan Skarp. 6 och S. A. F. om det av 
bnnkdirektör N. Hedbcrg skänkta vandrings
priset. Tfi\'lingen I'csulterade efter en hård strid 
i en ny seger föl' ska rpskyttarna med 642 
poäng mot amatörernas 638. 

[ pl'is listorna fl' n de akademiska skyttetiiv. 
Ii ngnl'na dcn 8 november återfinnas en del amll
töl·llI.lmn, fr ilmst dA bröderna Rönnmal'k. 

Slutord. 

Asom framg r av ovan lämnade redogörelse 
hil l' skytte\'crksamheien under året omfattals 
med li\'ligt intresse. Visserligen hal' antalet ak
tiva skyttar något minskats jämfört med före
gående år, men har trots detta kunnat konstate
ras en a\'~evärd ökning j antalet lossade skott. 
De uppnådda resultaten torde få betecknas som 
goda, och hava dc vAra även \'id tävlingar utom 
föreningen i den numera verkligt härda kon
kurrensen fört S. A. F:s runor med den äran, 

I det kommitten ö\'erlämnar denna sin berät
telse för det gAngna å ret anhåller kommitten 
att f A uttala sitt \'arma tack till alla de kam
rater i föreningen, so m vid talrika tillfällen \'ill
villigt bistått kommitten vid l'uJlgöran<le av 
dess uppd r llg. 

F Öl' Stockholms Amatöl'fö l'enings 
skjutkommitte: 

BIRGER IVERUS. 
I var H jelllli1t r iJm, 

Idrott. 
Tillfälle alt avliigga prov föl' skidlöparemiir

ket finnes \'id Saltsjöbaden den 3 mars, 
~ .... "."'~""."."''''''''' ......... " ......... ''''''' .................. "" ............. " ......... . , 
; , 
; , 
~ , , 
; 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni löpa Edra pri./örem&1 ,. guld, .il~r. 
"!I.i1u~r o~h Itn" - iiv~n de popu{iiro 

~ SKYTTESKEDARNA 

I , , 

I , , , 

jörrfeloktigod ho. 

,I L'\,' Er ... ERA RP. 

H. J OBNSON 
J{ ONSlm,')'H USET 
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MEDDELANDEN 

SKjUT

K OMMITTEN 

Komplettering av "Spegeln". 
31/ 12 1028. 

F, Oeorgii Hemming 48 47 47- 45 45 45 

"Vandringsskölden" den 13{1. 

Från l:a skjutningen 0 111 vandringsskOIden tl ro 
att notera räljande bättre resultat : A. El l11qv ist, 
I. Hult in och G. Ulff vardera 27 träff. I t. Fri
man och F. Weidlan d 26 träff, Bertil Rönnmark, 
Lennart Rön nmark och C. G. Lindfeldt 25 träff, 
E W. Höjer och 0_ Löfmark vardera 24 träff. 

Vinterns fältskjutningar. 

Stockholms Skytteförbunds förs ta fiiltskjulnillg 
för året ägde rum den 20 januari vid Å!!~sta i 
Södertörnslrakten. Det strålande vackra vinter
väd ret hade lockat ut nä rmare 500 skyttar. Ky
lan var på morgonen rätt bister,- 19°, och den na 
i förening med den vassa, ännu lågt stående 
solen mer eller mindre rakt emot gjorde skju t
ni ngen för de tid igare patrullerna en smu la cha ns· 
artad. frampå dagen seda n solen komm it högre 
och den skarpa kölden slagit sig, blev det lältare. 
Följden härav visade sig i resu ltaten. D~gru p p· 
skyltarna SOI1l vanligt sköto i de tidiga re patrul· 
lerna, alltså i dålig sikt , blev medelträffantalct 
rOr de 10 bäsla föreningsg ru pperna ej högre i:l n 
18 och mästerskapsfordringarna 18+2=20 trä ff. 
Av amatörföreningens 28 deltagare, 3-dje klass
skyltarna in beräknade, uppnådde ej mindre än 
14 stycken 20 poäng och däröver. Inom M-klas
sen utgick sista pris för 21 träff, allts~ en träff 
Iller än Ill ästerska psfordringarna. 

Målen voto: Kg-laddare 175 me ter, 1/4 fig. 
270 m., I/ I fig. -l6O m .. små 1/3 fig. 270 m. 
och större 1{3 fig. 300 m. Lätlast var 5, där
näst 4, 3, l och 2-målet. I g rupptävlingen seg· 
rade med 104 träffar Livregementets till hast 
skytteförening med S_ A. F. som god 2:dra, 101 
trän. Ino m sin g rupp d. v. s de större före
ningarna blev S . A. F. 1:3 T tiv lin!!en om 
Stormen pokalen blev oavgjord mellan S, A. F. 
och Centra lskytteföreningen, so m bAda hade 71 
träff. 

IV klassens fä ltskju tning i g rupp om Oyttorps
ka nnan , som ii.v~n ägde rllm denna dag, resulte
rade i en seger för skarp, 2 med 11 2 träff. (43 
trafl. 23 träffade figurer) S. A. F. kom med sina 
48 träffar endast på 5:te plats, pä den gr und att 
markörprotokollet upptog endast 19 träffade 
figurer. 

Utdrag ur prislistorna: Kl. M: 2, 0, Sä(\I '~n
berg 28 träff. 3. A. Elmqvist 27 träff, 13 L. Rönn
mark 24 träff, 22_ B. Rönnmark 23 träff, 23. H. 
Friman 23 träff, 24 . I. Hultin 23 träff, 43, G 
Mossberg 2 1 träff. 

Klass IV: 13. L Löfgren 23 träff, F. SOder
qvist 22 träff, 20. F. Weidland 22 träff, 36. E, 
Hessler 20 träff. 

Klass III: 2. C. G. Lindfeldt 20 trJff, 9. O. 
1.0fmark 19 träff. 

S. A. F:s fJltskyhetallrik tillfaller G. Sä(wen 
berg. 

Arets and ra fältskjutn ing, förenad med mäster
skapstä vling, gick av stapeln vid Lövsitra i 
Täby-trakten den 3{2, SkjutningelI Vill' en av de 
sv~rare; visserligen var sikten utmärkt men den 
byiga, bitande vinden val' rätt besvA rande och 
stä llde skyttarnas förmåga all bedölllil avdriftelI 
p~ de längre hällen p:'l h~rda prov, Särskilt gä l1de 
delta om försia mä let i lIIäste rskapsskjutn lllge ll, 
helfigurer 450 me ter, Vinden I ~g härpå med al
sk ill iga sekundmeter vinkelrätt mot skottriktning 
en, och de skyttar voro mänga, som här fingo 
blankt bom på sina sex skott. 

forts. 
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Vid årsmötet den 26 denne8 kl. 8 e. m. å 
Anglais erhålla följande penoner, som 1904 
blevo medlemmar av föreningen. minnesmär
ket för 25·å l'igt medlemskap: 

Kammarh . fr ih . S. G. Cederström, 
Kllptenen greve M. R. Hamil ton, 
Kondi tor A. T. Hultg ren, 
Ingenjör C, G., Nyström, 
Dir. E. H. Olsson och 
Grosshandl, Stel1 Sten cl ahl. 
Hedra veteranerna genom talrikt besök. 

r 1904 blev dAvarande Hertigen Il\' Skllne 
föreningens höge beskyddare och tillhör sållln
da ä\'en rets jubilarer. 

En avsägelse. 
Hr Fredborg, som första gången funktio

nerade vid föreningens \'iirutfärd 1915 och sep 
dan innehaft div. befattningar - Ar 1921 t, ex. 
samtidigt ledamot av redaktione n av Arsboken, 
redaktör för medlemsbladet, sekr. i idrotlg.. 
komm, och sek r. i sty relsen - har hett alt 
icke få komma ifr ga \'id instundande Ars\'al 
av sekreterare. 

Föreningens fältskjutgrupp har unde r 1928 
uppnått fastställd poäng för e rhå llande av ett 
gevär. Detta kommer enligt av sty relsens be
slut dell 8 feb ruari att utlämnas som lAn till 
med lem, 80m därav g jort sig förtjänt. 

Mini mipoängen fö l' e rövrand e av vandl'ings
pl'i.~et i femkamp ha l' iindl'nts till 2,300 pOftng, 
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AMATÖRER! 

1::ff II!' \'(Ira nyn spedalm6nster, Kopia flV 
J(tImma! ti/tto. Kirlllnmol/n, Inne/uWe,. 

72 olika jtirgnJ·(mser. 

EHer dagens skytteresultat vila 
Ni Eder bäst på en god och stil
fuJ[ Ottoman, och njutningen 
blir än större om golvet är be· 

klä tt med en vacker malla. 

Glöm ej at! köpa dessa hos 

EHGHSKA MAGASINET A.-8. 
31 DROTTNINGGATAN 31 

SIr(""Ii~QI'iens SIÖt:Sfa speri4faffti,. 
i ",,,ltor. K"nJiner «II oftomaflu. 

----------------------

,. 
A~f AT<OlR l&lR.! 
."",.,."""", .. ,.,.""""",.",.,."""", .. "" ."" .. "",,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,, 

Ett besök på någon av 
Restaurantbolagets restau· 
ran ter skall övertyga Er 
om, att de ledas och 
s k ö t a s av d e b ä s t a 

Skytle- och 

Sportkostymer 

Endast kvalitetsvaror 

"\ 

I 

• • 

l
lF A C Ho: JY.I\ Al. N 
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rA I" ng als 

Anglais' 

r \ 
PALLAS BOKTRYCKERI 

AFFÄRSTRYCK 
TIDSKRIFTER 

REKLA I\ITRYCK 

,,,,,,,,,,,,, .... ,,,, .. ,,, ......... ,, ... ,,,, ...... ,,,, 
69 ODEN GATA N 69 
n :' LE,FON NORR .60'/'; .. ,,,,,,,,,,, .... ,,,,,,,,.,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TIDNINGAR 

BOKA RBE TEN 

KATALOGER 
, ___________________________ J 

Boktryckeriet Pallas. Stockholm 1929. 

J. H A L L M A N S 
Försäkringsbyrä 

Odeng_ 36, Tel , Vasa 15674 

Generalagentur för t!ans.1. Lam
nar premieofferter och ordnar 
alla slag av försäkri ngar. 

'4 

Stockholms N:r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

24:dje ärg. 1929. 

Red akllon ' n' ad,e .. : , Utd elas gratis till 

föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivarl: SVEN SVEN50N K apten T ORSTE N SOOERQU1ST 

K atla.lgen 20 
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, , , 
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FRAN 

STYRELSEN 
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Årsmötet. 

Föreningens årsmöte på. Anglais den 26 
februari var besökt av ett 50-tal medlemmar. 
Sedan överste' Rålamb förklarat mötet öppnat 
samt hälsat de närvarande välkomna, behand
Jades de å föredragningslistan förekommande 
ärendena med den lugna endräkt, som synes 
hava blivit tradition inom föreningen. Sålunda 
.godkändes utan uppläsning styrelsens och de 
ständiga kommitteern'as berättelser, varpå sty
relsen i enlighet med revisorernas tillstyrkan be
viljades full och tacksam ansvarsfrihet för det 
gångna förvaltningsåret. At styrelsen uppdrogs 
att uppgöra program för innevarande års öv
ningar och tävlingar. 

Vid därefter företagna val, vilka skedde med 
acklamation, utsågs följande funktionärer: 

Ordförande: översten, friherre Stig Rålamb. 
Vice ordf. : kapten Torsten Söderquist. 
Sekreterare : löjtnant Bo Gyllensvärd. 
Idrott schef : kamre~ Knut Nyberg. 

Stockholm T , 1. N. 11217 

Klubbmästa re: kamrer John Hallman. 
Styrelsesuppleanter: Lagerchef K. A. Peter

son och köpman Artur Flygare. 
Vice skjutchef: Jägmästare Ivar Hjelm

ström. 
Vice idrottschef : banktjänsteman Sven Svens

son . 
Vice klubbmästare: kam rer Nils Nilson . 

Från föregående år kvarstå följande styrel-
semedlemmar, vilka icke voro på omval: 

Intendent : tjänsteman Richard Söderlind. 
Skju"tchef : tjänsteman Birger Iverus. 
Styrelseledamot utan funktion: prokuri st 

Eric Jenn e!. 
Till revisorer återvaldes bankkamrer Esaias 

Wigstrand och sekreterare Erik Hellsten med 
revisor Adolf v. Krusenstierna och aktuarie 
Adolf Aminoff som suppleanter. 

Representanter i Stockholms skytteförbund 
blevo ordföranden och skj utchefen med vice 
skjutchefen och bankkamrer Axel Elmqvist som 
ersättare. Till representant i Stockholms idrotts
förbund utsågs idrottschefen med vice idrotts
chefen som suppleant. 

På sty relsens förslag beslöt årsmötet enhäl
ligt att tilldela vice ordföranden, kapten Tor
sten Söderquist, föreningens förtjänstmedalj i 
sil ver. 

I samband med valförrättningen uttalade ord
föranden föreningens tack till de fö rutvarande 
styrelseledamöter, vilka av olika anledningar un· 

l:j7aue/el" fluid, 

9Z!öcl' -

@pcl'aauset. _ 

9?;si/i;el'~ 

@perahlisef . 
g/mg/. 8}"'tgojuoclCral'e _ :3Jegtll' pl'/sliul'U11.tI '--________ -' 
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danbett sig återval. l första hand vände han sig 
därvid till föreningens mångårige sekreterare. 
herr Thor Fredborg, vilken lovllt att stalla sig 
till styrelsens förfogande som dess kassaförval. 
tare och därför avgAtt från sin hittillsvarande 
!unktion. övriga avgående styrelsemedlemmar 
voro vice skjutchefen, avdelningschef F. Weid
land. som på g rund av avflyttning f tån Stock
holm nödgats avstå från sin av int resse och 
energi priiglade verksamhet inom föreningen. 
samt revisor Ivar Blix och ingeniör Gustaf 
Mossberg, vilka med anledn ing av bristande tid 
icke kunnat kvarstå i styrelsen. 

Sedan ordföranden meddelat, att han t ill H. 
Je H. Kronprinsen överlämnat föreningens he;, 
dersmärke för 25-ftrigt medlemskap, utdelades 
detta märke till därtill berättigade medlemmar. 
Av dessa hade infunnit sig kaptenen. greve M. 
R. Hamilton, kond itor A. T . Hultgren, ingeniör 
C. G, Nyström, direktör E. H, Olsson och gross
handlare Sten Stendahl. 

Föreningens äldste revisor, bankkamrer 
Esa ias Wigstrand , begärde härefter ordet och 
tolkade i ett kärnfullt tal föreningsmedlemmar
nas tack till överste Rå.lamb för hans högt UPP
skattade arbete i spetsen för föreningens led
ning. 

Efter Arsmötets a"slutande följde prisutdel
ning samt sup€! med samkväm. Den nyvalde vice 
klubbmästaren infriade alla på honom ställda 
förhol,pnina-ar och lyckades redan från början 
åstadkomma den rötta trevnaden. 25-årsmän
nen berättade om gamla föreningsminnen, cur
lingsektionens representant invigde de icke 
curlingspelande amatörerna i spelets finesser, 
talen nvlöste varandra oeh prise r skänktes till 
dess att gällande lag oeh förordning definitivt 
släekte belysn ingen och uppbrottet var ofrån
komligt. 

Skjutningen apl C;J ~e:~ ,Hultbergs vandringspris 
äger rum den 9 lJ1~j, om Idr.altsbl<!dets vand
ringspris i orienteringsl.ö.pning tävlas d~n 28 april. 

(Obi.! Avur lndrlng av ncdanst. program.) 

; ... !"."·"~·~·~;;"~··;·~·~·~~·~·~~·~·~""·I 
Ni köpa Edra pril/örflmål i zuld, ,i/lIcr. 

i ny.illltr ou. t.nn - Ullt" dc populiira I 
, SKYTTESKEDARNA , ;: : l ~.::::::.~~: i-
i Jl-lI. el" ([) III N S ([) N i 
~ : 

I 7 el. Norr 3J:~:~~;;:~L:~ KunKIg. 43 I 
~ ~ 
~ " ", .,., """ "' , .. ,.,.,., .. ",.,.,.,.,"",.,., .. ,',.,.,""",,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,, 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDROITS

KOM MITTEN 

Skidtävlingen den 10 febr. 1929. 

Wijkström 
HelJg ren 

Seniorer 
1.46.45 Säfvenberg 
2.6.5 Falk 

Oldboys A. 

1.48.38 
2.l 9.3b 

Bel lander 
Lyberg 
Svedfelt 

1.59.17 Svensson 
2.7.24 Brunnberg 1 

2.4.24 
mil 58.7 

mil 1.9.50 Fri man 

Wiberg 
SOderli nd 
Åström 
Fryd~n I mil 

Oldboys B. 
1.55.48 Nil sson 
2.9.29 Nyberg 
2.2952 LOwenhielm 
1.13.40 fredborg 

Skidtävlingen den 3 mars 1929. 

1.56.19 
2.12.18 
2.37.53 

Heilborn 2.20.50 Bellander - 1.56.5Q-
Nilsson 2. 17.50 Falk 
Hylund 2.14.15 Löwenhielm 2,32.36 

Tävlingsdagar idrott 1929. 
Maj. 

14 Seri etiivling i allmän idrott. Första omg. 
17 d :0 d :0 d :o 
21 d :0 d :0 d:o 

" 28 d :0 d :o Andra omg. 
81 d:o d:o d:o 

Juni. 
4 d :o d:o d:o 

18 Femkamp om vandringspri set Helmer Lang-
borgs minne, 

Aug. 
9 Simtä\!ling il 600 m. individuellt "aamt om 

dir. Claes Hultbergs vandringspris: 
Sept. 

2, 3, 4. överste RAlambs vandringsprrs och före
ningens mästerskapstävlingar i tiokamp. 

10 Löpning 10,000 m. k\. 6 e. m. 

Okt. 
6 Orie.nte.ringslöpning ..samt. ..1ävling . . om dir_ 

Claes Hultbergs vand ringspris. 
20 Orien ter ingslöpning anordnad av Stock

holms idro.t.tsförqund. . 
All a idrottstävlingar utom orienteringslöp

ningarna försiggå, där ej annorlunda meddelats~ 
A. östermalms idrott splats med l:iörjan kl. 3 e.m. 
precis, 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 3 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM MITTEN 

(Vinterns fältskjutningar.) 

(Fort,. från n:o I.) 

M. len voro i huvudtåvlingen sjiittedeJsfigul' 
150 meter, helfigur siqled 361') mete i" K.G.
skytt 310 meter, helfigur front spr ingalIda 1140 
mder och l 'S-dels figur ~50 metei. i mtistcr
!'knpsUivlingen helfigur 450 meter, J '3-dels fi
gur 330 meter, 1. 4-figur 275 meter. 

Mäslerskapsfordringarna blevo 19 + 2 = 21 
triiff, 

Grupplävlingen vanns av SkarpskytieJöre
ningen med 104 tro S. A. F. blev 5 med 93 tro 

Utdrag ur prislistorna: klass M. 1. B. Gyllen
svärd, 26 tr .• 33. G. Mossberg 21 tr., 35. A. 
Elmqvist 21 tr., 45. I. Hjelmströrn 20 tr, Klass 
IV: 3. F. Weidland 24 tr., 4. E. Hessler 24 tr., 
16. E. A. Olsson 20 tr., 17. E. Lövgren 20 tr., 23. 
E. W. nöjer 20 tr., 37, F. Söderqvillt 18 tro 
Klass III: 23. O. Löfmark 14 tr., 24. T. Kle
berg 14 tro 

Mästerskapstävlingen vanns av A. Almroos 
I. 1 med tillsammans 40 tro B. Gyllensvärcl kom 
på nionde plats med 36 tro 

Svenska Dagbladets fi:iltskjutning pil skido!' 
den 24 februari slog rekord i fråga om dclla
gareantalet. 718 skyttar voro anmälda, och av 
dessa mötte sA. gott som samtliga upp. Tävling
en, som liksom föregående år var förlagd till 
terrängen mellan Enskede och Nacka, gynnades 
av ett vackert vinterväder, kanske litet väl bis· 
tert t. O. m. för en och annan, som ej varit för
tänksam nog att förse sig med ett lämpligt. 
späcklager. Banan var lätt, avsevärt lättare än 
1928 års. Däremot var skjutningen svårare. Må
len voro 13 fig. 275 m. 11 fig. 400 m. k.g.-Iad
dare 160 m., 1 4 fig. 200 m. 

I A-tävlingen, där varje träft värderades lika 
med 2 minuter inbespt\rad åktid, alltsA de egent
liga i'lrottsmiinneDs kraftmätning, mönstradc 
tre amulorC'I, d. V. s. jämnt ett lag. I tiivling 
B räknades en träff lika med 8 minuter inbe
sparad tid. Antalet deltagande amatörer var 
här 11. 

11.lgtiivlingcII bt.!bde idr~ ttsmnn!lalaget (SiiC
wenbcrg, Söderlind, Wiberg) '1 :de pluts, och 
bUsba skyttelaget (Friman, Löfgren, Höjer) 
4 :de plats. 

Individuella amatörresultat : Täv!. A: kl. 8, 
2. G. Säfwenberg 70--21-71 79 p. 

Tävl. B: kl. 7, 7. N. Bergsjö 103-12---92 
61 P,. kl. 8, 2. H. Friman 90-22-186 93 p., 
9. E. Löfgren 91-21-176 74 p. (Första 8irf
r:m angiver löptid i minuter. andrll antnlet träf
far och tredje slutpoäng.) 

Skytteförbundels sista t-interfälbk;ulning 
försiggick vid Tureberg-Bög den 3 mars. En 
relativt lätt skjutning i god sikt, dock med "la
gom" blåst för att gallra ut en del mindre er
farna fältskyttar genom felbedömning av av
driften. Målen: l jl fig. 300 m., liten 1/3 fig, 
340 m., 1/4 fig. 210 m., 1/6 fig. 150 m., kg-ersiit
tarc -175 m. Lättaste målet var S:te, därefter 
3 :dje, 4 :de, l:a och 2 :dra, som var svArast. 
Miisterskapsfordringal'na blevo 22 + 2 = 24 tI'. 
Amatörerna låga väl framme i prislistorll6. H ill' 
ett utdrag: Kl. M. 3. I. Hjelmström 28 tr., 6. B. 
Gyllens\!ärd 28 tr., 9. B. Rönnmark 27 tr., 29. 
E. Wassbcrger 25 tro, 37. A. Elmqvist 24 tr, 
Kl. IV; 5. G. Enegren 26 tr., 6. F. We"idlnnd 26 
tr., 21. Hj. Werner 23 tr., 33. E. Kjellström 22 
tr., 34. E. Hessler 22 tr., 54. F. Söderqvist 21 tro 

I tävlingen mellan föreningsgrupper segrade 
återigen Skarp., med 120 tr., S. A. F. kom pA 
andra plats med 119 tr. Om den Wassbergerska 
andra gruppen <lenna gång representerat S. A. 
F., hade föreningen segrat med ej mindre iin 
128 tro 

I fältskjutning i grupp för andrn- och tredje
klassare hade S. A. F. lyckats mobilisera fil 
fullständig grupp om 8 man, som cmetlertid 
med 44 tr. och 24 träffade figurer (= 116 p.) 
ej lyckades placera sig bättre ån på 11 :te plats. 
Segrare blev Skarp. 4 med 68 tro och S3 träffn.dc 
figurer ( = 167 p.). 
. Dagens fältskyttetallrik tillföll l. Hjelmst.röm. 

Vinte7"/ältsk.julningarn.as !(lcit. Inom S. A. F. 
ligga F. Weidland oeh A. Elmqdst {rilmst med 
72 tr. vllrdera, därefter komma B. Gyllensviird 
70, B, Rönnmark 68, E. Hessler 66, l . Hjelm
ström 64, G. Säwenberg 64, H. Frimnn 63, E. 
Löfgren 63. 

I grupptävlingen föreningarna emellan ligger 
i grupp [ S. A. F. som tvåa med platssiffra 12, 
hack i häl efter Skarpskytteföreningen (plals
siffNl 14). Närmast efter S. A. F. kommer J. 1 
och Södermalm-Liljeholmen med vardera sitf
ran 6. 

Såväl ifrAga om "Drewes vandringspris" som 
"Stormenpokalen" blev sista Uivtingen oav
gjord, och har S. A. F. möjlighet att vid som
marfältskjutningen förskaffa sig en inteckning 
i dessa. Det giiller alltså att få med s~yttarll'a 
den dagen! 

I Stockholms fältskyUckårs tävling i Helene
lund-J)ammtorpi.errängen den 24/3 dcitago en 
del amatörer, av vilka följande lyckndes pla
cera sig som pristagare. 

--- ~ 
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Huvudliivlingen: 13 F. Weidland 26 tr., 22. 
B. Rönnmark 25 tr., 29 H. Friman 24 tr., 36 G. 
Wijkslröm 24 tro 

Extralävli ngarna : ringad 1 3 fig. 300 m.: 6. 
G. Wijkström 6,50, 7. Hj . Werner 6/48, 15. L. 
Rönnmark 6143, 18. H. Friman 6/41. 

D:o ringad 1/4 fig. 200 m.: 3. A. Elmqvist 
6}66, 6. G. Mossberg 6154, 14. B. Rönnmark 6/48, 
23. F. WiedlRnd 6/46. 

I miisterskapstävlingen segrade M. Johansson 
Skarp. 5 med 22 tr., F . Weidland. den ende av 
amatörerna, som kom med, stannade på 11 :te 
plats med 17 tro 

T gruppti\vligen (förutanmäld tremanna
gl'tlJ)p) blev S. A. F. trea med 74 tro (F. Wcid
hUld 26, B. Rönnmark 26, A. E lmqvist 23 tr.). 

Skjutprogrammet. 

(Under rese rvation för de ändringar, som av 

styrelsen eventuellt finnas nödiga.) 
April : 

14 övningsskjutningarna på Stora Skuggan ta· 
ga sin början. 

21 Terränglöpning med fältskjutning, var vid 
"Silver bröllopsskAlen" första gången gAr i 
elden. 

28 "Drewespokalen" l:a omgången. Tävling i 
skjutning om Hultbergs vandringspris. Je
tonstskjutning. 

Maj: 
5 Korpo rat.ionsskjutningen. 
9 "Folke Fagrells minne". 

12 'f.B.·bålen. Vandringsskölden, 2 :dra om· 
gå nge n. Jetongsskjutning. 

26 Vårutflirden. 
29 Långdistllnspoklalell l:a omgången. 

Juni: 
2 Förbundets vAr utfärd. 
5 Tävlingen med kontor iste rna och Hästgar· 

det mot Skarp. 
12 Tävlingen mot ö ster8unds skyttegille . 

Juli: 
7 "Stockholmstidningens riksskyttetävling" . 

Aug. 
4 Göteborgspokalen. 

11 J etongskjutning. 
25 "Drewespokalen", andra omgången. 

LAngdistanspokalen, andra omgången. 

Sept. 
l Riksskölden. - Stockholms Skylteförbund s 

stalspristävling för rekryter och första· 
klassn re. 

6 An miilnn till förbundstävJingen. 
8 För bundstävli ngen, kl. i l - IV. 

15 J ubileumsskölden. Jetongskjutning. 
22 "Drewcspokalen", t redje omgången. 
29 Föreningens sbatsprist ävling; för II och 111 

kl. skytt-ar fÖI'bunden med tävlan om sjökap· 
ten Lötgrens vand ri ngspris. 

Okt. 
6 LAngdistnnsU\vlillgen mot Skarp. 6. Vand· 

ringsskölden, tredje omgången. 
13 Förbundets femte fältskjutning. 
20 Tiivlingen om lag. och handdicappris. 
27 Tuvling i fiiltskjutning på inbjudan av Kon. 

toristföreningen. 

Nov. 
3 Förbundets 6:00 fältskjutning. 

10 J etongskjutning. - ö vn ingsskjutningarna 
på Stora Skuggan avslutas. 

17 Förbundets 7 :de fältskjutning. 

SI\som framgår av programmet börjar skjut
ningen p1\ Stora Skuggan redan den 14 dennes, 
med bö rjan kl. 10. Styrelsen har räknat med att 
detta evenemang - 15anskytOOsäsongens invig· 
ning - skall locka ut ej endast de gamla pålit
liga stamkunderna utan iiven de på skjutbanan 
mera sporadiskt. förekomp1ande med lemmarna 
och att dessutom de som sA kunna, taga med sig 
en eller annan god vän, som kunde intresseras 
att ingA som medlem i föreningen. KOr)>ora. 
lionsskjutningen ä r nära förestående! 

• 
Liksom föregående Ar tillhandahåller före

ningen för skyttar t illhörande klasserna I - Hl 
50 fria skott. För att underlätta kontrollen sker 
utlämningen av den fria ammunitionen endast 
mot kuponger, som crhålkts A s kjutba.nan mol 
uppvisande av medlemskort rör Ar 1929. 

• 
"Silverbröllopskålen" . 

Om delta vand r ings pr is skall enligt giva
rens önskan tävlas vid någon skj utning, 
förenad med en idrottslig prestation, som av 
föreningens styrelse bestiimmes och om möjl igt 
i samband med någon på Stockholms Skylteför· 
bunds program uppförd tävling. Vid tävlingen, 
som skall omfatta fältskjutning i förening med 
ter ränglöpni ng, - till fots eller pA skidor -
och som är öppen för skyttar av alla klasser 
tillhörande S. A. F ., sker särskiljning enligt 
följande grunder.: Träffarnes antal multiplice.
ras med 6 och produkten ökas med talet 100. 
Den diirvid erhållna s umman , minskad med löp
tiden i minute r , utgör den tävlandes slutpoäng. 
För att deUnitivt e rövra priset fordras 3 inteck
ningar i detsamma. 

Förs ta tävlingen om "SilverbröllopsskAlen" 
iigcr rum den 21 innevarande apr il i samband 
mod den lUV Sktu·p. 2 med stöd av Stockholms 
skyttefö rbund anordnade terränglöpningen med 
fiiltskjutning, vilken Ulvling vi alltsii rekom
me ndera till de s piinstiga amatörernas håg
komst . 

. SrOGK1l0LMS AMATöR FöRENINGS , MEDLEMSBLAD 

Balansräkning 31 . Dec. 1 ~28: 
TilIgdngar. 

Kontant i kassan ..................... .... .. 

Aktiers konto: , 

l sI. aktie i Jönköpings och Vul-
cans Tändsticksfab rik .... .. ....... .. 

"welt/ariers kal/to 

Depositions konto 
SparkasserlIkning: 

(S. A. F:s prisfond i 10·kamp.) ..... . 
(SHlndiga medl. fond) ................ .. 

0 :0 ........................................... . 
C/leckrttklling ............................. . 
Icke utdelade prisers konto ..... .... .. . 

Medlems mllrkells kOllto: 

49 sI. medl.·märken å 2: 40 .... .. .. . 

Ammullitionskonto: 

3,200 st. norma å .6,3 öre ........... . 
Browningpatroner .. " ................... . 

/(opitalrllknillg (Riksskölden) ........ . 

1,000: -

240:-
7,975: 97 

416: 01 
700:-
806: 03 

92: 01 
175: -

201: 00 
39,22 

800:-

Kronor 12,851 : 30 

Skulder. 
Pris/anders konto: 

Damernas prisfond ...... 
Kamraternas .. 
Bankir Nils Perssons fond 
Bergsing. T. O. Carlins 

Donationsfond ........ . 
Folke FagreIls minnes· 

fond ...................... .. 
S. A. F:s prisfond för 
10·kamp ................ .. 

S/lJlldiga medlemmars fond 
RikssktJldens konto .... , ... . 
Kapitalkonto ............ ... .. . 

721:46 
721: 46 

1,000:-

533:05 

1,000: -

41 6: 01 4,:191'98 
700,-

2,300:-
5,459: 32 

/ 

Kronor 12,851: ad 
I 

Vinst- och förlusträ kning 1928. 
Inkomster. 

Medlemsavgifter .............. . 
Ränto r ..... . ................... .. 
Räntor ~ prisfonden (Skytte) 
Insa mling till hederspris i 

skytte ........ .............. .. 
Insatser vid ~rets skyttetäv-

134,92 

465:-

li ngar ....... ....... ........... ~-=:=_ 
Ränta å Bankir Perssons pris 

830: -

(idroJt) ................. ..... .. 
Lösta villkorsmedaljer .... .. 

60:-
19:50 
22:-Idrottsp rem ier ................... _ _ :.:::-= 

Sta tens anslag ............. .. 
Annonser i medlemsbladet 
Ammu nitionsbidrag från 

staten ...................... .. 
förtjänst .v.id försä ljning av 

ammullIllon ............. .. 
Vid vårutfä rden försålda bil-

jetter ............. ... ....... . 
Vid prisutdelning å _Rest. 

Anglais fö rsålda biljetter 
LOsta skyttemärken ........ . 
Förtjänst vid fö~äljnil.lg av 

medlemsmärken .............. . 
Förtjänst å lotteriet ........ . ,. 

-.,I' • ' 

.~ ··-t .. ~ 

2,750: -
230: 39 

1,429} 92 

" 
101 : 50 
154: -
470: -

127: 40 

300: 03 

156:-

49:-
3:50 

7:20 
1,55 1: 40 

_
_ ___ <'<. ", iR-:'~ :::!::,.", • • _~-_. ! 

Krono r 7,390: 4 

._ .. -

• 

Utgifter. 

Omkostnade r: 
Medlemsbladet ........... . 
Övriga trycksaker ....... .. 
Porto ...................... .. 
Arsavgifte r ................ .. 
An mälningsavgifter ..... . 
Skjutinstruktör och ma r-

köre r .... .. ............. .. 
Ersättning ti ll skolung-

dom ens SkyttefÖrening 
Hyra för rum i Stadion 
Inkassoprovision .. ....... 
Omkostnader fö r vå rut· 

fä rden ... . ...... ......... .. 
Omkostnader vid prisut-

delning ................ .. 
Försäkringsavgifter ..... . 
Medaljba nd, gravering 

m. m ..................... . 
Anslag till curlingsektio· 

nen . .... ................. .. 
IdrollsmaterieJ ........... . 
Skyttemateriel ........... . 
Di verse utgifter ........... . 

Skytte prise r ................. . 
Idrottspriser ............. : .. .. 
Utdelade fria skott: 2,224 

st. å 6.s ................... .. 
Fö rlust ~ ammunition ..... . 
l st. guldmedalj ...... .... .. 

, -, 

663:10 
86:70 
72: 26 

136,30 
178:-

1,045: -

200:-
150:-
176:63 

245:-

94: 75 
40,55 

176: 54 

40:-
93:25 
97:65 

118:81 3,615: 26 
1,818: 10 

484: 78 

140: I I 
46: 90 

) 100:
Årets vi nst 1,185: 19 

Kronor 7,390: 34 

~ --
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..... , .... " , ........ ,.,,,,,,, .... ,.,.,,,,, .. ,,, ............. ,,,,, .. ,., ......... .. .. ,.'" .. .. .. ,,,,., .... ,., ... ,,,,, .. , ...... ,,,,, .. DIV ERSE . ....... , ........ ".".,,,,, ........... ,,,, ................ ,,,, ..................... ,, ................ , .... .. 
H. K. H. Kronprinsen 

har med anledning av sitt tjugofemäriga be
skyddarskap över Stockholms Amatör Förening 
skänkt föreningen en vacker silverpokal. 

Donationer. 
Föreningens alltid pålitlige stödjare, gross

handlare Sten Stendahl, överlämnade vid års
mötet icke mindre än 3 vackra tennpokaler att 
t ävlas om inom respekt ive curli ng, idrott och 
skytte. 

Sjökapten T ure Löfgren har skänkt ett vand
l'i ngspri s att utgå i skj utni ng inom de lägre 

skjutklasserna och har här igenom lämnat de 
yngre skyttarna en värdefull och välförtjänt 
uppmuntran . 

• 
1929 Ars medlemskort finnas att lösa hos 

föreningens skattmästare. Passa på och betala. 
nästa gAng Ni gAr ut till Skuggan och skjuter, 
så slipper särskild inkasserare längre fram sö
ka Eder. 

Bespar föreningen den kostnaden genom att i 
tid erlägga årsavgiften. 

• 
Det blir antagligen förbundsvåror ientering 

omkring Kri sti Himmelsfärdsdag. 
Klassindelning som fö r ra Aret och anmälan 

på vanligt sätt. 

AMATÖRER! 
EfI~r dag~ns skytteresultat vila 
Ni Ed~r bäst pi en god och stil
full Ottoman, och njutnina;en 
blir in slörr~ om golv~t Ir b~-

klitt med ~n vacker- matta. 

Glöm ~j alt köpa d~ssa hos 

EN&HSU MAGASINET A.-B. 

B A NKIRFIRMAN 

!iUJttIUM.t.Ju 11MIII Jp#CUIhllfiJr 
I _tt.,.. tDrdiMr «II «/otntlllU. 

C. G. C E RV I N 
Skytte- och 

Sportkostymer 
Grundad 1857 

S T OCKHOLM 
MALM TORGSGATAN 6 

Telegramadre .. : Cervin. -:- Kontorstid 10--4 

• 

J. H A L L M A N S 
f örsäkringsbyrå 

Oden g. 36, Tel. Vasa 15674 

O~n~rlllaa;entur för Hansi. Lim· 
nar preml~offerter och ordnar 
ana slag av förSäkringar. 

En d a s t kva li te t sv a ro r 

MILITÄR EKIPERINGS A.·B. (MEA) 

'- J 

Boktryckerid Pallas. Stodc holm 1929. 

Stockholms N:r 3 · 

Amatör föreni ngs 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

24:dje ärg. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An'varla utgivar.: SVEN SVENSQN 

1929. 

Rt<I.~lIon... .d .... , 
K.~tu TORSTEN SOOi:RQUI8T 

K.rl •• ' ••• 20 
Stocklool... T.I. N. 0217 

;l,IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlHlIIIIIIUtllllllllltllIlUIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110:: 

iv Å R U T F Ä R D E NI 
i: äger rum Söndage n den 26 Maj till Stensläiten å WärmdÖ. ~ 
=_= Särskilt förhyrd ångbåt - Waxholms-Bolagets Walkyrian - avgår från Nybroviken (nedanför ;_: 
= Strand Hotell) kl. 9 f. m. precis' Matsäck bör medtagas , di restauration ej finnes ombord. Avgift = 
~ för resa tur och retur är Kr. 3: 50 för herrar samt Kr 2: - för damer och skolungdom. Hem· ~ 
E komsten beräknas till kl. 9 e. m. E 
~ ;;; 
• MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTA 
= 

~ TÄV LI NGS P~ OG ~ AM 
= 
~ 
= 
~== Fältskj utni ng: 30 skott. Ex tra lävling mot t.ria ngeltavla: 2 provIkall och 

Klassindelning: Ire gällande skott. Valfd .tgl. I tiillning. 
~ A. Miisterskapsktassen. Tid 2 minuter. 
= B. IV och 111 klan. Klassindelning : 
~ C. Alla övriga skyttar. A. Mäs terskapsklau lIamt IV 8< 111 kl .... 
~== Inslser för A & B Kr. 3: - fö r C B. Alla övriga skyttar. ~ 

Kr. 2: -. En omskjutning mot förnyad insatt. = 
~ Insab Kr. 2: - för alla. ~ 
= Mlilteukags tä vl ing : (1 8 skott ). = 
== e 12 bii.sla skyt tarna frAn filtskjutningen ;;; 
~ oberoenJe av kbn. uttag .. till förnyad Damerna. tlvling: 2 provlkolt och .5 rillande E 
~==- tivling. Den som uppn'. hÖf.ta samman' Ikott mot IO'ringad pistoltavla valf ri Ilill· ~ 

tagda t räffanlal från de bSda tivlinfarna nini' Inf~D insats. Gevär och ammuni- -

_
i== förklaras för årels fillskytt~mällue inom tioo tillh.odahåUu frati •. Endast av före- ~=== 

föreningen. MisteT,upltivlinien endasi ninte-n tilthand,ab,lIeo ammunition Ur an-! öpp~n för S. A. F:_ efna medlemmar. vindas i d~nna lävlinf· = 

i Fö, .II~. d~IU":~:'::':::~"~~:~:' 2~:~~I::i;ö"::;I:~::ri:':":::":h: :::::"m ö~'" d" .. · I = .-ande , ... vhnvrna, dock att enda::1 S. A. F:I medlemmar iga tävl", om för v'n>tfirden uPPIIUa v.nd· =_= 
- ring_pd. samt i miste'lkapslivlinfen. 
~ DANSMUSIK MeDf ÖLJER. ~ 
:;'dlllu uumllm UllllmumUIUIIIUIIUIIUUUIIIUIIIIIIII II UIIIUIIIIIIIIIIIIHl II IIUIll IlIl IlIUIIIIIIIIUlII lIlIUl II UIII UlIIlIIlllllllll ll lllllll lllll lllll ll llll lll lllllllll lllll ll llunllllllllllllllUUtUn 

(~,tUc/el', rluf~ 
g;"/öCI' 

~el'a,f.lIsct. 

9?;;sil'ocl'; 
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~.~ ...... , ... ,., ............. , ..... ,., ................. ···············································i 

MEDD~~:NDEN '1 

STYRELSEN i , , 
} .; ' .................................... " .................................... _ ............................. ' 

VAL. 
Vid styrelse.sammnnsträde den 10 april före

togs följande vul: 
Till kaasaföl'vallnre herr Thor Fredbol'g 
Till medlemma!' av idl'ottskommitten herrar 

Löwenhielm (omvald ). H. Nilsson och C. W. 
Falk (nyvalda) . 

Till medlemmar ItV skj utkommitten herrar 
A, Elmqvist och K. A. Peterson (omvalda) och 
E. Wassberger (nyvald), 

Nya aktiva medlemmar. 
Den 8 februari 

Jägmästare MagIlus Fredrik Alm, Domänsty
relsen. 

Polisman GUJmar Herman E,tegre~t. Celsius
gatan 3, 

Reservofficersaspirant Torslen KlebeJ'Y, Teg
n~rlunden 9, 

Löjtnant August El'nld Läjoretl, Styrmans
galun 50, 

Den 26 jebruari, 
Ständig medlem, 

Direktör Rag1lfJ,1' Sachs, A.-B. Nordiska 
Kompaniet. 

Den 10 april. 
Kapten T. BC1'oe1tström, Timmermansgatan 

43. 
Korrespondent Knut Magnus Cassel , Vö

lundsgatan 9. 
Hen Paul Jacobsson, Odengatan 55. 
Herr Nils Lar88oJI, Västmannagatan 77. 

Den 19 t1l.0.;. 

Teknolog Erik Kallin, Karlavägen 43. 
Kandidat Rolj Kostmann, Vanadisvägen 29. 
Banktjänsteman Per Malmsten, Stockholms 

Enskilda Bank. 

Stadgar för Sjökapten Ture Lövgrens 
vandringspris. 

PA förslag av skjutkommitten har styrelsen 
fastställt nedanstående stadgar för det av sjö
kapten Ture 'Lövgren skänkta ·vandringspriset 
för 2:a och 3:e klass skyttar. 

Tävla n skall ske å rli gen i samband med före
ningens statspri sskjutning och i enlighet med 
tÖI' varje Al' gUllande skjutpl'ogram för det fri
villiga skyttevnsendet. Skytt, som förvärvar in-

teckning i priset. äger ej rätt att ännu en gång 
tä"la om detsamma i samma klass. 3:e klass 
skytt. som förvärvat inteckning i priset, må 
fort.!ätta att tävla om detsamma ä"en sedan 
han uppflyttats i högre skjutklass. Vid lika 
poäng sker säl'3kiljning i enlighet med gällan
de skjutprogram. Kan särskiljning ej ske en
ligt dessa grunder, ,'erkställes omskjutning. 
Skytt, som tv g nger erövrat priset. blir stän
dig ägare av detsamma. 

... .... .... . ......... , , 
MEDDELANDEN i 

FRÅN ; 
l , 
; 

IDROTTS· i 

KOMMITTEN ! , , 
................................ , .......................... 1 

Föreningens orienter itJgslöpning om Idrotts
bladets hederspris ägde rum tHlsammans med 
Stockholms försäkringstjänstemäns idrotts
klubb i l\'A omgångar. Första gången - den 
22 april - ogillades, enär en kontrollant vid 
sjön Gömmaren hade rAkat komma på oriktig 
plat!!. Andra gAngen "ar söndagen den 12 maj, 
~nmling(ln ägde I'u m kl. 8 "id Slussen. varvid 
det bar i ,-iig söderut. Start och mål voro vid 
Flemingsbe l'g, Endast seniorer och äldre old 
boys deltogo. Resultatet blev följande: 

Seniorer. 1. Wijkström 1.36.50 ; 2. Brtlhn 
1.45.20 ; 3. Gyllenhammar 2.08.23. 

Äldre oldboys: J. Linclblohm 1.53.24; 2. Ny
berg 2.08.58; 3. Carlstedt 2.11.43; 4. G, ström 
2.17; 5, Södel'lind 2.48.25; 6. hlandel'; 7. H . 
Åström. 

Idrottsbladets hederspris erövrades för första 
gången a\' Wijkst l'öm. Hrr Fryden, Söderlind 
och Wester ha förut val' sin inteckning i priset. 

• 
Medlemmarnas uppmärksamhet fästes på att 

det blir billigare att köpa t räningskort iL kr. 3 :
till Os termals Idrottsplats än att betala 50 öre 
per gAng. 

Förbu ndets vår-orientering ägde rum den 9 
maj. S. A. F. hade anmält 7 deltagare, av vilka 
6 startade. 
Följande resultat uppnåddes: 

en iorer B: 15. G. Wijkslröm 1.53.40. 
Äldre old boys A; 4. E. Lindbohm 2.18.24.1. 
Äldre old boys B: 3. E. Carlstedt 2.20.,08.5 ; 

4. H. Åström 2.29.41. 
Äldre old boys C : 1. E. Lindblom 2.22.05.5; 

2. G. Fredriksson 2,25.55.4. 
Kor pol'atiunsskjutningen ägc1~ rum samma 

dag, vada n deltagandet frän vår förening blev 
!'inga. 

__________ S~T~O"'C~K"H~O~LM~S AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 3 

S . A . F:s pJisjond jör tiokalltp. 

Tra nsport fr ln föregående nummer.. 397 :01 
Upplupen ränta för år 1928 .......... 16:-
Loya, Martin, taxeringsassistent ... . Jö:-
Nylen, Nils, löjtnant................. 10:-
Arnjnoff, F ., civilingenjör ............ 6 :-

Summa 443 :01 

Bidrag emottagas fortfarande av fö rste amanu
ensen Ernst Löwenhielm, adress Mynh'c rkcl. 

G"osshaucllm'e Sten Stendah/s hede)·spris. 

Priset hemföres av den idrottsman inom Old
boys B-klassen, som under 1929 å r.'! tävlingar 
i orienteringslöpning sammanlagt erhAller bästa 
placering enligt platssiffreberiikning, Vid li ka 
resultat avgör den sammanlagt bä..qla tiden. 

• 
Fordringarna för idrottsmärkets uthAllighet8-

prov på skidor hava uppfyllts av följande med
lemmar: Bellander, Brunnberg, Bylund, Falk , 
Friman, Frunck, HeJlgren, Heilbo rn , Hörlin, 
Lyberg, C. A. Nilsson, Nyberg, Svensson, . M
wenbcrg, Söderlind, Wiberg och Wijkström, 
tillsammans 17 st. 

Fordringarna för skidlöparmiirket ha upp
fyll ta av Wijkström, Bellandel', C. A. Nilsso n 
och Heilborn. 

• 
Stockholms Idrottsförbunds å rsberättelse hill' 

utkommit. Den upptager bl. a, namnen pA c :/\ 
20 godkända domare för distriktet, nv vilka en
dast två återfinnas från vAr förening, nämligen 
hrr Fredborg och Frunck. Vidare lämnas redo
görelse för avlagda idrottsmärkespro". De stora 
föreningarna synas icke intressera sig sA myc
ket härför. Hellas med 1,000 medlemmar har 
18 prov eller lika mycket som vi med 400 med
lemmar, Djurgården - också 1,000 medlemmar 
- endast 14, I. K. Göta, 812 medlemmar, 8 och 
Hammarby 1 godkänt manligt prov. 

• 
Serietävliugarna började den 14 och fort

satte den 17 d:s. En del nya medlemmar v,is[ule 
sig hiirvid på östermalms id rottsplats. Det ii I' e j 
rör sent att vara med ~innu. Andrn omgången 
börja r den 28 maj. Dc, som reflekte ra på pro· 
ven föl' idl'ottsmäl'ket, torde infinna s ig vid 
dessa tävlingar, då alltid kontrollante r (jnlllls. 

• 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SK}UT

KOMMITTEN 

Den av Skarpskytteföreningens 11 :te komp. 
med stöd av Stockholms skytteförbund anord
nade teJTiinglöpningen med fiil tskjutning d. 21 
npl'il i Jiirvaterrängen räknade end ll.!:lt 92 delb\
gal'e, Vlu'a v ett stort antal militärer. Summa 8 
amatörer stä llde upp, 4 i klnss A och 4 i klass B. 
För den förstnämnda, löpal'klasse n, multi plice
rades träffantalet med 2 %, för den mindre Hitt
fotade B-klassen med 71h. Slu tpoiingen för "nr
je tävlande erhölls genom att frAn talet 100 
s ubt rahera löptiden i minuter och till det därvid 
e rhAllna talet lägga den enligt ovan angivna 
grunder uträknade träffprodukten. Den c:a 7 
km. långa banan var trevligt lagd med start och 
mål vid J ä rva-fältets värmestuga. Första skjut
stationen påträffades redan efter ci rka 100 m :s 
löpning, därefter gick banan ett par km. genom 
skogig och småkuperad terräng till andra och 
tredje Bkjutstationerna, som följde tämligen 
tätt på varandra. Från fjärde och sista skjut
stationen och fram till sl ut målet "id värmestu
gan var avståndet ci rka 8 km. MAlen voro: hel
rigur på 400 m., kvar tsfigur på 180 m., kg
laddare pA 180 m, samt kg.-skytt pA 240 m. 
Av resu ltaten att döma val' första målet s"å
rast, därnäst det fjärde. Andra oc h tl'edje må
len voro båda lätta. 

Utdrag ur prislistorna : Klass A.: 7, G. Wijk
i:\t röm 21 tr., 57.10 min. 95 poäng; 16. J. Eden 
22 tr., 70.08 min., 84.51 poäng. Klass B: 1. .I. 
Hjelmström 23 tr., 70.66 min., 201.511 poii.ng; 
2, G. Säfwenberg 22 tr., 64.16 min ., 200.44 
poäng; 11, L. Rönnmark ]8 tr., 63.57 min, 171.03 
poäng . 

Goda resultat uppnåddes iiven av R, Söder 
lind i kl. B med 19 tr., 72.24 min. 169.86 poäng, 
och av K. Cassel i kl. A med 15 lr" 61.15 min, 
75.94 ,>Oäng. 

I lagtä"lingen (förutanmälda tremannalag) 
hemförde i k/.. B . S. A. F. en glänsande seger 
med 573.01 poäng (Hjelmström 201.54, Säf
wenberg 200.44, L. Rönnmark 171.03) . När
mast kom Svea Ingenjörsk r med 557.91 poäng. 
l kl. A segrade Göta livgardes l :a g rupp med 
301. 75 poäng. Amalörlaget kom här pA 7 :de 
plats. 

Hjelmströms och Edens resultat visa, att 
även de .överåriga. kunna vid tiivlingal' av 
dettft slag med framgång upptaga konkunen
sen med de s pänstigare och y ng l'C akyttal·na. 
Om Eden - som väl är att märka tillhör skjut· 
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klass 111 - I sUUJet för att anmäla sig som 
löpare tävlat. i klass B, hade hans placering 
blivit ~om nr. 5 i st. r. nr. 16, såsom nu blev 
fallet.. Ur propngandasynpunkt äro de upp
nAdda resultaten siirskilt \'ördeCulla, och torde 
man vAga hoppas, aU nästa års :tterränglöp
ning med fiiltskjutning:t kommer att mönstra 
ett m-sedirt ökat antal deltagare. Tävlingen är 
en ulmi.irkt kombination av skytte och idrott. 

"Sil\"crbröllopsskAlen", 80m nu för första 
gAngcll vnl' i elden. gick till G. Wijkström rör 
147.50 poäng. Närmast lågo G. Säfwenberg, 
145.44 och l. Hjelmst l'öm 144.04 poäng. Res ul
talet nv qivlingcn om detta vandringspris sy
nes lyda på, aLt bestiimmelscrna för detsamma 
iiro vii! avviigda, .så att varken skyttet eller 
idrotten oWlböd igt gyn nas på det and ra in
tressets 'bekostnad. Wijkströms resultat val' 
utan all h'ckan den biista .all round . -prcsta
tionen. 

n"stOc8pQkalcn den 28/4. I första omgll.ngen 
om Drcwespoknlen blevo dc bästa resultaten: 
H. Friman, l. Hjelmström och B. Rönnmark, 
\'ardera 45 poäng, A. Elmqvist och G. Moss
berg vardera 43 poäng. 

Tävlingen om .Folke Fagrells minne., som 
enligt. programmet skulle försiggå den 9 maj, 
måste p grund av korporationsskjutningens 
framflyttande till den dagen förläggas till sön
dagen den 5 maj. Redan eftEr de två huvud
skjutningarna stod det tämligen klart, att för
utvarande rekordet 24 L poäng skulle överträf
ras. Ej mindre än sex skyttar hade 193 poäng 
och däröver på de {örst~ fyra serierna, d. v. s. 
före 400-m. skjutningen. De fem knästående 
skotten I>å 400 m. blevo emellertid alltför på.
frestande för (yra av dessa sex, som naturligt
vis alla vorO bcsjiilnde av den lovvärda före
satsen nU :t>briicka .. eller åtminstone uppnå. det 
gamla rekordct. Kaplen Nils Hellsten, som låg 
bilst från 300 m. med 196 poäng, lyckades med 
en vacker 49-poilngare pre,qsa upp rekord poäng
en med hela fyra enhete l' till 245 och gjorde sig 
genom denna verkligt ståtliga prestation väl 
förtjänt av det kraftigt besvarade fyrfaldiga 
le\'e • .som ulbl'.:lgtes föl' honom av skjutchefen. 
Elmqvist kom niirmnst med 241 'Poäng, lika 

r"~~'~';;"~';'~';'~~';'~'~'~';'''''! 
i ~ 

Ni kö". EJra pri,jörrmål i ,ulJ, sil~r. : l S I("~T ~ ~"s K Öi"~' ~~~ A I 
I löni.I.'Ii •• " h •• 

~ Jtl VEf,EltARE ! 
I J )..J( (Qi Jl J § (Qi l 

I 7,1 N." 33;:~:~:::;::,~:-r Km'g.g. 43 I 
~ -
~.,,,,.,., .. , ... , ... ,.,.,,.,.,.,.,,,,,,,., ..... , ... ,,, .. ,.,.,., .... ,., ........... ", ... , .... ,., ............ , 

med gamla rekordet. Under 300-metersskjut
ningen noterades tvenne 100-poängare, för A. 
Lyberg och K. A. Petersson. Säfwenberg, som 
hade oturen missa ett par gubbar, \'isade emel
lertid tydligt genom sin 50-poängare med nio 
vita i andra ta\'elserien och sin 49 :a på 400 me
ter, att ltan i sjmva \"erket är .toppformigare. 
än någonsin, för att. nu citera Grönköpings 
\'eckoblad. De tio bästa resultaten från täv
lingen om .Folke Fagrells minne. följa här 
nednn: 

N. Hellsten 97+99+49=245 poäng 
A. Elmqvist 95+99+ 47=241 . 
B. Frimnn 98+ 97+ 45= 240. 
B. Rönnmark 97+ 97 +43=237 • 
G. Siifwenberg 91 + 95+ 49= 235 • 
K A. Peterso ll D3 + 100+ 40=233 .. 
1. Hjelmstl'öm 96+ 98+39= 233 • 
L. Rönmurk 88+98+46=232. 
I. llulUn 94+ 95+ 43=232 > 
N. Gyllensväl'd 86+96+48=230 .. 
Inalles 17 skyttar fullföljde tävlingen. Att 

av dessa ej mindre än 10 lyckades i denna krä
vande tävling uppnå 230 poäng och däröver är 
hedrande. Vid fjolårets tävling, som dock räk
nade 21 deltagare, nAddes eller överträffades 
samma poäng endast av tre skyttar. 

Giae8 Hultberg8 vandringspris. Vid tävling
en om .Folke Fagrells minne. a\'såg den .för
sta dubbclserien på 300 m. jämväl moment... 
skjutning i tävlingen om Claes Hultbcrgs vand
ringspris, efter förut gjord anmälan. Place
ringen av de sex amatörer, -som anmälde sig till 
tävlan hUI'om, blev följande: H. Friman 98 p., 
B. Rönnmark 97, G. Siifwenberg 91 , L. Lönn
mark, R. Söderlind och G. Wijkström ' vardera 
88 poiing. 

S. A. F:s vcmd,·ingsp1'iser. Det har föresla
gits ntt i S. A. F:s program inrymma en f ull
sti.\ndig förteckning, utvisande ställn ingen i 
striden om S. A. F :s olika v8ndringSj))'isel' i 
idrott och skytte eller i båda dessa grenar ge
mensamt. DA programmet emellertid befarats , 
hiirigenom sviilla ut allt (Öl' mycket. hava VI 
funnit liimpligare anlita Medlemsbladets ut
rymme för en dylik sammanställning, som up
penbarligen bör vara a\' ett visst intresse. Fjol
årets mE:dlemsblad nr. 6 innehöll sålunda en 
förteckning ö\'er de egentliga vandringsprisens 
erövrare. Vi fullständilga här med en uppställ
ning över de fasta årligen utgående prisen. 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
]9n 
19 12 
19]3 
1914 
1915 

" D a m e rnas 
E. Boström 
S. Svel1!!oSon 
A. BessieI' 
E. B essieI' 
H. Friman 
F. Fngl'el l 
E. Reutcrskiöld 
J . Lagel'gren 
C. Ahl'enbcl'g 
K Hellsten 
T. l\1othandel' 

pr is". 
959 poäng 
947 • 
933 • 
984 .. 
990 • 
983 .. 
964 • 
997 • 
998 • 
987 • 
979 • 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
]922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

1921 
1922 
] 923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
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K. A. Peterson 
T. Björkman 
A. Gyllenkrok 
A. Elmqvist 
A. Zetierström 
Hj. Skoglund 
E. Leveau 
B. Gyllensvärd 
B. E. CardelI 
E. Heike 
G. Säfwenbel'g 
A. Lyberg 
B. Rönnmark 

"Kamratprise t 6
' • 

C. R. Sandberg 
A. Wahlstedt 
J. A. Lundgren 
A. H. Krogh 
G. E. E\'ers 

E. Hessler 
C. Samson 

G. F. Richter 
E. Cederpalm 
N. Hedberg 
S. Svensson 
A. Flygare 
K. A. Peterson 
A. B. Ekman 
G. Mossberg 
I. Hjelmström 
Hj. Werner 
S. Hollberg 
J. Färngren 

981 poäng 
1000 .. 
997 .. 
953 • 
977 • 
990 • 
996 • 
941 • 
936 • 
930 .. 
996 • 
987 • 

1000 > 

952 poäng 
990 • 
857 • 
911 • 
941 • 

947 • 
875 • 

962 .. 
934 • 
989 • 
980 • 
805 • 
993 • 
877 • 
937 • 
953 • 
970 • 
938 • 
893 • 

"Folke Fagrells 
T. Björkman 

minne" , 

E. Ressler 
K. A. Petel'son 
K. A. Peterson 
B. Gyllensvärd 
B. Gyllensvärd 
N. Gyllensvärd 
A, Gyllenkrok 
N. Hellsten 

"JuniorgeväretI< , 

241 poäng 
236 • 
229 • 
229 • 
220 • 
240 • 
235 • 
24 1 • 
245 • 

C. Sandberg 245 • 
J. Hjelm 244 • 
N. A. Svensson 234 . 

G. C. Boivie 242 • 
G. V. Frendin 242 . 
S. Ekström 272 • 
T. Rubin 263 • 
A. G. Olsson 245 • 
A. Krogh 227 • 
T. l\1othander ,240 . 
O. Häggiund 243 • 
G. F . Richter 245 . 

A. O. Lybel'g 234 . 
E. Grönwal! 222 . .. 

1919 
1920 
t921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

H. Sahlström 
N. Plthlman 
G. Thöldte 
S. Elvin 
A. Elvin 

P. O. hlen 
S. Lindberg 
A. Sandqvist 
N. G. Hebo 

Skyttar l 

226 poäng 
234 • 
224 .. 
201 • 

236 • 
250 .. 
235 • 
245 .. 

Vid förbundets vårutfärd den 2 juni tål' in
gen svika! I alldeles särskilt hög grad gäller 
detta vA.ra III- och IV-klassltl'e - det giiller 
att försvara våra positioner i frAga om Stor
men-pokalen och Drewesfatet ! 

Spegeln t . o. m. den 

Balle, A. 
Cassel, K. 
Elmqvist, A. 
Enegren. G. 
Flygare, A. 
Friman, H. 
Färngren, J. 
Gardell, B. E. 
Gyllenkrok, A. 
CyUensvärd, B. 
Gyllens\'ärd. N. 
Hellberg, Sig. 
Hellsten E. 
Hellsten, N. 
Bessler, E. 
Hjelmstl'öm. l. 
Hultin, I. 
Hullström, c. 
Höjer, E. 
lverus, B. 
J ennel, E. 
Lyberg, A. 
1\1o.ssberg, G. 
Nilson, N. 
Odqvist, F. 
Perman, B. 
Peterson, K. A. 
Rönnmark, B. 
Rönnark, L. 
Säfwenberg, G. 
Söderlind, R, 
Wassberger, E. 
Werner, Hj. 
Wijkström, G. 

l'talsdiplom. 

49 47 47 
47 --
50 50 50 
50 48 48 
4848 -
49 49 48 
49 
5049 -
47 
49 
4848 -
48 -
-t8 47 -
4947 -
48 --
49 48 48 

5047 -
48 48· 48 

49 48 48 
50 50 48 
49 48 47 
49 49 48 
49 --
5049 -
50 49 ~8 
50 49 49 
50 49 48 
50 49 49 
47 --
47 --
49 49 48 
47 --

Guldmärke. 
Bergsjö, N. 

Hebo, G. 
Löfmark, O. 

J acobsson, P. 

Silvermlirke. 
49 47 47 

BrQnsmärke. 
50 50 60 

50 50 50 
45 --
50 50 50 
50 --
50 --
50 50 50 
45 --

5045 -
5050 -
5045 -

50 50 --

50 50 50 
50 50 45 

45 --
50 
50 50 45 
50 50 50 
50 50 50 

45 --

50 45 45 
50 50 50 
50 50 45 
50 45 45 
4545 -
5045 -
50 50 45 
50 50 45 

50 45 45 

50 45 45 
5050 -

5048 -
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Korporalio"8sl.-j«lningen den 9 maj. 
DA utförliga resultat över denna i Ar särskilt 

glansfulla tä"ling lämnats i dagspressen, nöja 
vi ~l!S med att ur resultatlistan plocka ut en del 
igenkända umatörnamn. 

Kl. In: 21. N. Bergsjö 80 p., 58. S. BeJlander 
74 p. 

Kl. IV: 5. l. Hjelms~röm 92 p., 15. E. G. Hell· 
grer. 87 p. 17. H. Frimar.. 86 p., 30. B. Rönn
Illark 85 p., 34. G. Säfwenberg 84 p., 46. L. Rönn
ma. k 83 p., 66. G. Wrange 80 p., 69. R. O. Sö
derlind 80 p., 71. F. Berggren 80 p., 95. A. V. 
Tengstrand 78 p., 99. C. Hullström 78 p., 106. 
F. Söderqvist 77 p. 

] tävlingen om l'andl'ingsskölden dcn 12 maj 
deltogo 18 skyttar. 

Det är beklagligt, atl detta goda tillfälle till 
inskjutning föl' fältskjutningarna ej utnyttjas i 
större utsträckning. Sommarfällskj ulningarna 
äro visserligen ej fler än två, men båda Uro \rik· 
tiga. 

Efter den nu anerkade andra omgången är 
ställningen för de i tä\'lingen bäst placerade föl
jande: 

B. Rönnmark ........ 53 tro 
A. Elmqvist ........ 53 • 
H. Friman .......... 52 • 
L. Rönnmark . , . ...... 52 • 
E. W. Höjer .......... 52 • c. Encgren ........ 51 • c. Sii.:, .. enbe l·g 50 • 

De små poängdifferenserna borga för en spiin
nande slutstrid \Tid ärets tredje och sida tä\'
ling om detta pris den 6 oktober. T. UlUs stolta 
rekord från fjolåret, 86 träff, stAr sig emeller
tid tydligen gott deuna g/mg. 
T. B.-bdlen den 125. 

Amatörlaget nådde följande resultat: 
A. Elmq\'ist .. 60+47=97 p. 
B. Rönnmark 46+50=96 p. 
L Rör.nmark 48+4?- -90 p 

Lagresultnt sålunda 283 p., 2 poäng lägre än 
segrarens för året, Skarpskytteföreningens 
grupp L Niirmast efter S. A. F. kom Skarps 2:a 
lag med 274 p. 

AMATÖRER! 
Efter dagens sk)'tleresnltnt vila 
Ni Eder blst pli en god och stil· 
fu ll Ottoman, och njutningen 
blir In större om golvet Ir be· 

kUtt med en vacker malla. 
Glöm t j att köpa dessa hos 

BANKIRFIRMAN 

C. G. C E RV I N 
Grundad 1 ~7 

Sb,.d;'NI~ku l16nla IIK,*fnffll, 
I .. lIttW. ,.1'f4~,.1Idt "tt .... ",.". 

Skytte- och 

Sportkostymer 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 Enda s t kvalitetsva ,.or 

Telegramadre u : CerYin. -:- Kontorstid tO- 4 MILITÄR EKIPERINGS A.-B. (MEA) 

Boktryckeriet Pallas. Stockholm 1929. 

Stockholms· N,r .. 

Amatör förenings 
, 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

24,dje ärg. 1929. 

RNl ktloftlftl Id' ••• , 

Utdelas gratis till 

fOreningens medlemmar 
Anavlrlg utgivar. ; SVEN SVENSON 

K.pt •• TORlITE N SOOERQU1ST 
K ••••••••• 20 

: .... ............. ............ , ............ ,., .............................. , ............................. , 
f .. 

MEDDELANDEN 
FRAN 

STYRELSEN 

(.~ ..................................................................................................... 5 

Revisions berättelse. 

Undertecknade, utsedda a ll granskn 
Stockholms Amatör förening8 diken· 
skaper och förvaltning för 1928 f A till 
ordinarie å rsmötet avgiva fö ljande be· 
rnUelse: 

Räkenskaperna ha blivit genomgångnn och diirvid 
befunnit.! i god ordning. 

Alla utgifter äro vederbörligen veriHccradc. 
Belrärrnrule resultatet IlV föreningens vcrkSlllTlhet Ull ' 

der del gdngntl Aret samt dess ställning vid samma. Ars 
!II ut hänvisa vi till i styrclseherii ttel!le.lI intagna Vinst· 
och för lust· samt balansräkninga r, vilka, överensstäm· 
ma med räken5kaperna. (Ba lansräkningen införd i n :r 
2, 1929.) 

Styrelsens protokoll hava vi därjämte granskat, och 
dd vi under revisionen funnit, all styrelsen med nit och 
omsorg handhaft föreningens angelägenheter, f A vi 
tillstyrka, aU styrelsen be\'ilju full och tacksam an· 
svarsfrihet för 192B An förvaltning. 

Stockholm i februari 1929. 

E. Wigslrand. 

~ue/el', r;}uftl, 
9'lfucl' 

(Jpel'aliuscl. 

---- --

Erik IIeIlsten, 

Itoc:U....... Tel . N. Uff 

............•...................................... _ .. ···1 

MEDDELANDEN 

FR.ÄN 

SKjUT

KOMMI7TEN 

, 

I· 
I 
i 

• .•.••••••.•.•.•..•....•.•. ..1 

V å,utfärden. 

Det var 26:te gAngen föreningens medl emmar sam· 
lades för all under sedvanliga former fira dagcn. Ut· 
fii rden stii.lldes i likhet med senaste Ar till StcnslölIcn 
på Värmdön, där ali! va r onlnat Im ett för deltaga rna 
synnerligen angenämt säu . Au endast ett 6O-ta l I>er· 
soner hörsammat kallelsen till denna fören ingens vAr· 
liga högtids~:lag måste livligt beklagas. Arrangörerna 
hava alt för en dylik utfärd vidtaga ganska omfattan· 
dc anordningar och hoppas man givetvi.!l pA betydligt 
livliga re till slutning. Glädjande kotl.!ltaterades dock, 
att förening/!ll5 damer i sto rt antal mött upp och pA 

Prisutdelning och dans. 
Efter statsprisskjutningen den 29 dennes an

ordnas klubbafton med damer å Hotell Anglais, 
festvåningen. Sup~. beslåeede av sandwiches och 
småvarmt, kötträtt, efterrätt, öl och kaffe serveras 
till ett pris av kr. 6: 75 ink!. betjäning. 

-
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alla än bidraga till nit göra dagen .Iill dcn stora 
resL, dcn är n..edd nU vara. 

t::fler framl..omstcn till samlingsplatsen slogs läger 
och ä~nnd~ den första Il8lvtimmen åt medförda mal
otiic~korp;ar. Diirefter \ idlog fiihskjulningen. vilken 
Hlr lIl) cLct trc\Jigt ordnad, ä\cn om den rör st6rsta 
delen dclta.aere bjöd på en eller annan all! (ör s\'år 
~lö l f!Slell. Första mAlet utgjordes av tredjedelsfigurer 
på 265 mders avstånd, ;W placerade. all största delen 
nv ri~urerna IJorl.!'J..)lndes IlV en mclJnnliggande höjd· 
!olräckninfl. · MAngen frestades hiir aU hå lla rör hiigt. 
med·r.cliu ltnl. tllt skollen gingo över. S\'år var även
I('des lien genom förll1\Jlandcna påtvungna ställnin gen 
hii" .. lId nrmlulga rna. Kg- laddare på 190 meter crhjö
rio i a llmiin lid inga stö rre 8vårighctcr. medan dän~mol 
trcdje må let, kvartrigur pA 225 1l1c1cr blev så rnrcket 
viirrc. Skjutstationen var hä r placerad i ett skytt eviirn, 
diir pruktil'k t tngt· t saknu(lcs vurje möj l ighet till cr· 
hll llnndc uv siikcr sk jutstiillning. De blida sista målen 
voro hrlrif:lur i s idl ed. 410 m., och krypande hel· 
figur, 375 mcier. \·ilka blida .mAI beskötos undcr ell 
summa nlagcl' tid av 2 l/Z minut. Tiden för övriga 
rotalioncr 1..'; sck. Ii I min. Som helhet torde kUl1nn 
,oäf!;a~ alllii \ lingen \lIr !lfnnerligen svår och torde där· 
för de toppoängcr som preslcrades få betraktas såsom 
verkligt rärnämliga. 
Prof~r Emil 1fC$!ler, som under åre15 tidigare 

tä'flingnr på rätl.l;til!:en ,i.sat s ig vara i högform, bril
jerade med dagclls högsta resultat 26 träffar och er· 
ö, rade dessutom mreningens mästerskap i fältskjut. 
l1in~ 

Ikriilli~ade all fortiälta i tä\,Jjngen om mästerska· 
pet voro ,le 12 bästa i dcn ordir.llrie rält>:kjutningcn. 
Dc tre mäl'ilcrskapsmålclI hade fö,l janic utseen,le:, 
1 /6·ri~urrr pA ISO meter med skjutstation i förut \ 
omniimru ln I'k}IIC\'1irn : Ilclfigu r i fronl - 550 metcr'" 
sumt kul~prll tenllll pd 380 mcter. ~l cSs l cr skÖl på db;. 
!III III I 12 triirfnr och kom slI lullda upp lill cn s lut · 
poöng nv :i8 tro Sv!Lrniollc- kon kurrcnter voro E. Wuss· 
hCI'ger med 37 Ir. (2 1 + 16) och A. ElmfJvist mcd 
:~(j II'. (25+ 11). lI esslers bcundra nsvärda prestat ioll 
IIpp,;kuttado& pd livligll ,;te sätt av kamraterna och 
mfLlI!;u voro (le hj ärtliga bifaJl syttringur, som kOIll ' 
1110 hOllom till {Iel. 

IJir. lI enri ~ Kjellers vandringspris. som under en 
fö ljd fl\ år SI)Ornlt föreningens medlemmar till fl iti· --
.""" ........... ,.,.," .. "",,, .. ,,,.,,,,, .. ,, ... .. ,,,, ... ,, .. ,,,, . .. .. ,, . .. .. .... .. ,, ..... "n, .. , .... .. 

i.~ SK yT.'TEFORENINGAR I 
Ni köpa Edra pri./jjr~mål i gulJ. silver, 
"y.il,,!r oda I~"" - ä,,~" de populära 

S~ YTTESKEDARNA 

JUVET"ERARE 

lir, dl ([)J Jm N § ([)J N 
f,ONSRR'fHUSET 

Tel. Norr 33/6· STOCKHO LM - Kllngsg. 43 

........ "",,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ...... ,, ..... "',,,,,,"' .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," 

gliste deltagande i fä ltskjutningarna, erövrade:§ med (la· 
gens LÄ\,fjng för a lltid av F. Weidland. 

Fabrikör P. Dre ... ·es vandringspris ' för vårutfärden 
tillfö ll för Aret E. Hessler. 

Förutom här nämnda tävlingar förekomma en e,:lm· 
lävling mot triangelta,la och dessutom den all t id 
11I)'ckct UPI)skollade tä \ lingcn för damerna mol pi. 
stoltav lo . 

lIemreM.II alll räd,les vid 7·tidell ocla rörriittadcs 
p ri ,.u ttldningcll omhord a\ föreningens v. ordfUrandt' 
efter följunde prisl istor. 

Fältskju/llin(!f'11 : 

Kla~'1 A. I. A. F: l ruqvi.~1 ........ ....... 
S kjutkom. hpr. 

2. Il. Hönnmn rk · . . . . . . . . . . . . . 
S.A.F:s Ilp r. 

3. E. \Vusshcrgcr · . . . . . . . . . . . . . 
S.A.F:s hp r. 

I. L. Bönnllutrk .............. 
5. H. FrimIlJI ................ 

Kla.'l"l Il. I. E. HCS!!ler ................ 
Överste Råla mbs hpr. 

2. G. !\lossbcrg .............. 
kjulkom. hpr. 

a. K. A. I)elerson .... . ....... 
IledcfSll ris. 

I. r. \Veidiond ...... . ....... 
5. r. Odll\ist ................ 
6. II. Malmfors • .••••••••• " H' 

7. I. Iluhin . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B- "j . Wcrner . . . . . . . . . . . . . . . . 

K l a"~ L I. I'. JacohSSOIl .............. 
Idroll". I . E. lIeiJborn .............. 
miin: 2. Il . IV. Söderlind . . . . . . . . . . . . 

Tävlillg mOl lrillflgcllcWlfl: 

Kl u;;~ A. I. B. Hi)lIn mll rk ........... 
S.J\ .F :s llp r. 

2. I. l'lultin . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Hj. WCfIlcr · . . . . . . , . . . . . . 
I. F. Odqvis t ................ 
5. I.. Bönlllllurk .............. 
6. E. Ucsslcr ................ 
7. O. Lö flna rk .......... . ..... 
8. Il . 5ö<lerlind · . . . . . . . . . . . . . 
9. r. Wei{lIand · . . . . . . . . . . . . . 

10. N. Cyllells\'ärd . . . . . . . . . . . . 
II. N. Pa lllman .............. 
12. G. Mossberg ......... ..... 

KlnM 8. I. T. Frcdborg .............. 

DarnernuJ Ich'Ung: 

l. 1'11. Wika nder ............ .. 
Frkn . Gyllellsvä rds hpr. 

2. G. Gyllens\'ä rd ..... ...... . 
:1. Il. Malmfors ............. . 
01. Il . Höjer ................ .. 
5. C. Li ndbollI ....... . .. • .... 
6. C. Fl ygn rc ........• . ...... 
7. G. Gyllcllsvii rd ....•....... 
8. N. Grcve .......... • ....... 

25 " . 
22 .. 
21 ,. 

19 .. 
19 .. 

26 ". 
U .. 

21 

19 .. 
19 
W 
!Il 
]:J . 
II) " . 
12 " . 

5 .. 

5(, 

" 
56 " 5 1 .. 
5:1 .. 
52 
51 .. 
51 
51 .. 
50 
49 .. 
'19 .. 
49 
31 p. 

42 p. 

40 
34 
32 
30 .. 
29 " 
29 " 
29 .. 
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Långdistanspokalen. 

rels fö rsIa tä\,lan om dcnJla pokal ägde rum dcn 
29 lIIaj och räknade - lro15 1111 "ä,lrel va r det biistu 
tänkbara, enda.;;;1 nio deltagare. Hesultaten 1,lcvo: 

I. B. Rönnmark ......... 86 + la= 13 1 poäng 
2. G. Wijkström ......... 8 1 + 16= 127 " 
3. E. Jenncl ............. 87 + 3-1= 12) 
I. A. Elmqvis t ........... 80 + 39 = 11 9 .. 

5. L. Rönnma rk ......... 78+38 = 11 6 .. 
6. B. E. Gardell ......... 76 f- 37 = 11 3 " 
7. K.A.Peterson ........ 8 l +27 = 111 .. 
8. N. Bergsjö........... 71 +39 = 11 0 
9. G. !\Iossberg .......... 68 + 38 = I()(, ., 

Stockholms Skytteförbunds vårutfärd 
den 2 juni. 

Förbundell! vårU lfä r<J g ick även i li r till VörmdÖn . 
Skjulningell var förlagd till sanlIlla terräng 80111 

S.A.F:s dCIl föregåendc söndagcn. T roll! tJcl!ta hade 
Ama törerna emellerlid på el! par undantag niir ej 
någon Irckad dag. De fl esta " tappade" numlip;en a\' 
en ellcr annon anledning någro triif ra r och \oro ditr. 
med ur räkningen. Skjutningen "ar nömligen i gin 
helhet Hi tt , \'a r(ör dcl gälldc taU skjuta i dct a llra nör· 
UltaSle fullt . Tvenlle Amatörer nådde dock förnämliKIl 
placeringar, nämligen n. Rönllmark, som segrade i 
mösterskapsklos..«en med 30 träHar, och O. Löfmark, 
som hlev h !a i tredje klas...'<ell med 21 träffar (samma 
r ulta t som fö rsta man). 

I prisliston återfunnos föl jande Amatörcr: 
11/iislerskupsHasscn: l ) n. nönnmark 30 Ir .. 19) G. 

Sä fvenm:rg 26 tr .. 26) U. Friman 25 Ir. KIt",s lY: 
:U)) E. I.öfgren 23 tr .. 32) E. O lsson 2:{ Ir., :H) G. 
Wijkström 23 tr. , 36) Il E. Ganlcll 2:{ Ir. Kl/UJ III : 
2) O. Löfmark 21 Ir., 26) N. Bc rgsjö II) Ir. 

" Orcwcsfalel", om vi lket striden sc(lan lIIar8fiil l ~kj!1 l ' 
ningclI sto<1 oavgjord mcllan Amatörerna, KutnrilIn 
och Skolungdomen, gick för al lt id lill Kulur ina. Även 
Sto rmcll poka lcn logs av Kallll'i ua med 7H triiffu r mot 
AmalörföreningclIs 77 tro 

Tävlingen den 5 juni. 

til lsammans med KOllloristförellinl!cn och Livr~K. till 
häst sk)'lIeförenillg mot Skarpsk )tteförcnin~clI !IIutoI!" 
i år med segcr fö r de '·al lierade". som upjlnlull lc (' 11 
lIletlcll>oäng av 91.83 poällg mol Skarp 89.75. Imli· 
\iduclh segrade G. Säfvcnberg. AmatörfUr.clI., 1IIt."(1 
99 p. Bland de 12 bästa i de "alliCTad('8" lag, villlUl 
resultoi räknades. återrUI11105 dessutom Amalör('rllO E. 
Ile ll stcn 97 Jl., B. Hönnmark 95 p .• K. A. Peterson ?:i 
p., A. Elrnqvisl 89 p .. H. FrilllOIl 88 p. och t. Hönn· 
mark 86 p. eller samtliga de Amatörer, ~1Il \ oro li t· 
tagna till dcnna t5vling. En utmärkt trevlig ~u l>C 111(, .. J 
prbutdelning i Ska rps paviljong a\'slutade da,.;en. Vår 
Ilögt vii rdcrade ordförande fö rröttade prisutdcll1ingen. 

Lagtävlingen mot Östersunds Skyttegille 
d. 17/5 om d r. Nils Gyll cnsvörds vonllringspris. 

Ett oblitt ödc tyckes hava ],Cilölll t, ott AmntörCl'1la 
a ldrig skola lyckas vinna denna tiiv l ing. Fö r fjärde 

gA ngen i följd hava Öslersunda rna "k ilIII" ()I!S. kola 
\i nästa å r få lömma föroolnjukclt<ells kull.. i bollen 
ell er skall I)'ekan då le mot DSlI? Som Ix!~ant kan 
nösta tävling bli avgörande om priset! Del förrn to~o 
ju Östersundarna med tre raka segrar. Dcl är nu 
absolut en hederssak fö r Amatörerna a tt vinna nii..ta 
ån täyling. . 

Resultatei av tä\,Jjngen i år blev, 110111 o\an ollt)tL,-
0 11 östersunds Sk)uegille segrade med 758 poiin~. vii· 
l et ä r Il) U rekord i denno tövling. AIJlIl~ÖrmrCllin!!ell.!! 
lag nådde 756 poäng. Skillnadcn var så lulIdu - som 
vanligt - obelydlifl:. 

Likl10m förra å ret bärgadc Amatörförcn. llell illlli\i· 
duclla segern - dcnna gållg genom B. G) IIcn,.viird, 

' bom nådde det förnämligu rcsu ltulcl av 100 1" L.lI gct!1 
resu ltal va r i s in helhet följandc ; 

1. B.G yll cll!ivärd 100 p. 5. A.Elmqvif;t 
2; B. BÖllnmark 98 p. 6. E. ll c t!s tcn 
3. G.$iifvcllbcrg 96 p. 7. II. F .. im8u 
I. G. l\IoSl!be rg 95 p. 8. ·E. JCllne! 

Göteborgspokalen, 

I) ~ p. 
glop. 

9;-\ " . 
H(I l" 

S.A.F:s första lag nåddc i A .~ 172. jJOiillg ( 7 för . 
cn ingsrckordet J. vilkel emellertid förbiekIlar mol 
segmrna5, Kung"holmcns Sl)tlegillc, grondiOllll rl·.~I.II . 
tot 193 poäng. Vårt lag hade följondt" .!lImmall$ilunill~ 
och resultal: 

I. L. Uönnma rk .......... \8 50 - 9I:l p(Jjin,c 
2. I-I j. Werner . ... ....... 19 + 15 = 9~ 
3. B. Rönnmark .... . ... .. 16 + 18 - 91 '1 

I. A. Elmqvist .. .. .. . .. . 19 + I I:- 9:t ..•• • 
5. E. LöfgrclI ............ 18 f- 15 :c 93 

udnl IHöt:! uliJJt: lic! IJI)6~wllla n.."illtutct al 152 
poäng. 

Hjortskjutning. 
Dcn nya hjorthalIlIn viJ Skuggan invi~( I ('~ ( 1('11 2 t 

ju li med en ellkel högt idlighet. till l'il~j'll en rl (' 1 "pr 
SOllcr sii rskilt inbjudit.'!. Su m rcprellt' lllnl1 t fill' S.A.F 
uiirvnr rÖT\' lIingens skjulcllcf, !J. IV(' I·wl. . ~ '1' 

Dcn id ylliskl belägna hallan. vil kell cllli~t eXJll·r· 
ters utsago - är nära nog idealisk med sin I lij~t hl" 
lägna skjutslatioll. kommer otviv" lo~ti~t oU kr(lrti~t 
8 te~ ra inlresset för hjortsk)lIcl, \ illcl 11t:IL siilcrt ~Olll 
mer alt för många blila ell hchaglif,' OIIl\;;.:~lill~ i 1"111 
l!k) ltcl. Få se om \i ej b lun(1 AlllutiircTII.J rn .. IiPl.1 
riktiga ··hjortdödarc"'. Fiirut.;;iillningar fiIl110;\! 

Stockholmstidningens riksskyttetä viing. 
J)cnoa tu\lingsform, 25 skoH i li~alld1.' -.tiiHllin:'. 

har tidigare Icke omfattats rnColI lIå~ot Mf"kilt intrt"'.-.( ' 
0\ herrar AmalÖrer. "J)ct iir ingl'nling fiir 056"' hor 
tid olltid låli t. Det är emellertid cll ordcl1tli~t mi~;\· 
tag, I) Amalörl'rna ha visot.. all dc m}ekct VBI kIllIIIU 
~kjll ta ih'en denna tih'Jjng. ehuru dct ör Atskillipt n('f\ 
pMre!!lalldc all ~am la el! s.:i paso< :o torl alllal "kull . 
Are15 rcsultut I'isade tyrlligt 011 del l,!år. IlIcn dct IK" 
höv8 lriining. annars infinna !'ig g ivetvis dc a lll id omr· 
kJnrlign ·'vnrgskoLlcn'·. Me{1 titct mt'rB tur i Ing:wll. 
11l1l1I.siittningcn Ilade Amatörernn kommit ilP[1 lilI III 
rClllll tul , som mcd endast 4 poiill g hade UllI lcrs.k l·id it 
tidigare svcnska rckord . Vi crJlöllo nll J 153 p. vilket i 
ocll för s ig är utmä rkt bro. 
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I S.A.f:s lag sköto: 

A. Elmqvi.st 
E. Löfgren 
B. PermBlI 
B. Rönnma rk 
Hj . Werner 

l :sI" laget: 

2:dra laget: 
Sma. 

233 poäng 
234 " 213 " 240 " 233 ,. 

1153 poäng 

Bergsjö, Iverus, Lörmark, Mossberg, K. A. Pelerllon. 
Sma. ll08 poäng 

3:dje laget; 
Hellberg, Kjeller, Lngergren, Söder lind, Wijkslröm. 

5 ma . 1044 poiing 
MOllsberg hade 233 fl ., Peterson 230, Wijkslröm 226. 

SknrpskyUeWrcningcll IMlne ett nytt sto rstilat reko n i 
genom all höja tidigare frå n 1177 til! 1205 p. Sä llsynt 
vackert. 

Norrköpings skyttegilles 60-års jubileums
tävlingar 21, 22 juli. 

Trol.s idealiskt IICmei!terväder med betydande hello 
hade sjll Amatörer hörsammat Gillets kallelse Lill s.ina 
jubileumstiivlingar i fålt· och pres.isionsskytte. Au 
sjutBlet iir lyckosamt framgick med all tydlighet även 
denna glmg. enär vAr lilla grupp framgångsrikt kon· 
kurrerade med de övriga o m topp·placeringar, lag· 
och individuell a pri!lt:r. Ingen återvände loulös, -
f.rdledaren visserligen ej med gu ld och silver men 
väl med äran av att ännu en gång hava på ell briljant 
Mtt omhuldat l in grupp och fört Hen med a ll heder 
till kamraternas belåtenhet. "Bataljonschefen"
Kamrer Nils Nilsson - ledde föregående å r i Örebro 
och desdörinnan i Linköping. 

Man måste beundra det jämförelsevis li lla Gillet 
fö r deras mod alt inbjuda ett så slort antal fö rbund, 
och för deras siitt att föra fö retaget- lyck ligt i iuHIllI. 
Allt uta n kl agomAI. Det enda som störde - men det 
är cn anna n historia !!OJll Ki pling säger- var saknaden 
nv en representant för Stockholms Skylteförbunds sty· 
relfte, vilket noga förnams vid slh-51. illvigni ngsbankct· 
ten på St römsholmen som vid prisutdelningen. Lands· 
ortcn ställer vi&8B fordringar l,å I~ndets stö rsta för· 
bund. 

l-'äJulcjUlfling: 4-:de IcLa.uen. 
G. Mossberg .............. 29 tri!Ifar, Hederspris 
Bertil Hönnmark .......... 28 " " A. Elmqvist ..•....•...... 27 " 

3:dje Iclauen: 
Orvar Löfmark ........... 25 tr.ffar, Hederspris 

/lu tJudslcjutningen, 2 st. lat-e/..serier. 
N:o 8. Bertil Rönnmark .... 97 poäng, Hederspris 
C. Moss.berg ... . .......•.. 93 " 
A. Elmqvist .............. 92 " 

B, Ilönnma rk 
A, Elm(lvist 
G, Mossberg 
Hj, \Vern,er 
0, Löfma rk 

Extra täL'lingar: 

6 sk. mot ringai:l lJ4 ·jig. 

6/58 poänl; 
6/ 57 

" 6/56 " 6/5<1 " 6/52 " 

JO &k. mo' JO.rillgad ulIJla: 
A. Elnlllvist , .... , .. , ............ , .. 
Hj. \Verner .... ,." .. , ........ ..... , 
Il. Ilörlllma rk . ... ' ...... ' .... , ..... , 

6 JIc, knäJt. mot JO.ringad tavla: 
G. I\ lossberg . .. , ..... " .... " .. , .... 
K. A. Peterson , ....•.. , . , .. , ... , .. ,. 

JO Jk. mot ringad lf.J"!ig. 

96 poän~ 
93 
92 

52 poäng 
51 

" 

G. MO!.!Iberg ." ............... . ". 10/17 I>oiing 

Yuerliga re individuella priser tillkomma sedan pris
listorna dcfinitivt fö reltgga, 

Till mästerskapstäv lingen h nli ficerade sig Il Il Önn· 
mark och stannade här på 7:de plats med 97 p. + 44 " . 
Denna prestation belönades me<1 Gillcts brollsrlU.:dalj, 

Lagtävlingen - förutanmiiIda trenne skytta r fn\n 
vurje förcni ng. vilkas sa mman lagda poänger från fiilt· 
resp, huvudskjulningen sa nullanräkrrades - utföfl så 
alt Vimmerby segrade med 702 p. På 4:de plats kOlli 
Stockholms Alllntör Förcning med 675 p" oeh hlev 
dii rmed bästa Stockholmslag, Laget bestod av: Elm· 
<Ivist; Pcterson, nönnma rk. Som synl igt bevis på de· 
ras förmåga medhavde de en vacker pokal i arbetat 
silver, 

Östersunds skyttegiDe 40 år. 
Våra vänner norrut äro en aning ä ldre än vi, och 

ha i Ar firat sina 40 Ir med stora tävlingar. Amatör· 
fö reningen var bland de inbjudna tillsammans med 
deras skyttekamrater från Trondhjem. med vilka de 
sedan gammalt tävlat årligen. Tp'ä rr kunde vi ej hör .. 
Mmma deras "Enliga inbjudan, enär \' i just bl/ndit oss 
för Norrköpings Skr"egilles 6O-llrsjubileumstävlingar. 
vilku gi ngo exakt samma dagar. 

Det vackra Östersund, som an na rs lockade så många. 
måste anstA sA länge. Vi tackn och lyckönska, 

Kaknäspokalen. 
Knkrlä tl förerdu garna havn i li r återigt!n inbjudit 

Amatörföreningen till tävlnn om " Kaknäspoka lell" derl 
15 september - en inbjudan som i synnerhet Släder 
dc sam la alllotÖrerna. 

Tävl ingen börjar kl. 10 fm. och omfattar en vnn lig 
ocl. cn hutig se rie. Laget som skall reprc..~n tera oss 
kommer att under hand uttagas innan den 10 :de. 

Som " Jubileums!!kölden" gIr samma dag rA S.A.F:s 
representanter skjuta denna tävling först efter åter· 
kOlllstCII till Skuggan . 

Prog ram vid S. A F:s stats pristävling 
den 29 seplember 1929. 

II uvud..skjulning. 
KluJ! /. 

En preeisionsserie och en till ämpningsscrie mot fj. 

gu rtavla, bAda serierna på 200 meters avstånd. 2 
provskott äro tillåtna före precisionsserien, 

Sallltli ga skott avgivas i liggande stä lln ing. 
Tid för vardera IICrien 5 minuter. 

Kl/IU II , 
En precisionsserie Oell en lilläm pningsserie mOl 
tredjedelsfigur, b/hin .serierna på 200 meters ny· 
stAnd . 2 provskoll äro till åtna före precisionssericn, 

, 
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PreeisionS-."C.rien omfaUar 5 skott i liggande. 3 
skott i knäståendc och 2 skott i stående !lkjutställ . 
ning. Skjutningen skall fullgoru pA en tid av för 
resp. ställningar. 3. 3 och 2 minuter. I lillämp. 
ningsscrien avgivas 10. skott i liggande iltällning Ull· 

der en tid 8\' 3 minuter. 

K/a.u 11/. 
En hastig prcclslonsserie och en tillämpning:sserie 
mot tredjedelsfigur. båda serierna på 300 meten 
avstånd, 2 provskott äro tillåtna före llrccision5:le
rien. 

Hu vudskju tningen för Klass II och III utgör till· 
lika tävlan om sjökaptcn Ture Löfgrens vandrings. 
pris enl. bcstiimmelserna i årets skjutprogrurn. 

Klau IV. 
En hastig precisionsserie och en tillämpnin g~scrie 
/Ilot tredjedelsfigur, båda seriernn på 300 meter!! 
avstll nd. 2 provskott ä ro tillåtna före prccisiollssc, 
rien. 

Hastig precisionsseric omfattar 5 skott i liggan. 
d~. 3 skoll i knästående och 2 skott i stående ~ täll · 
nång under en tid av 3 minuter. 

Till iimpningsseriema för klasscrna III och IV 
omfatta 10 sl .. ott i liggande stä llning och anslås till 
skjutning av d)'hk serie 3 minuter rör J"Ja;;s III 
resp. 2 I/;? minuter för klass IV. 

Prisfördelningcn sker klassv is, ,'arvid iakttages, all 
uppdelning sker mellan skyttar tillhörande rärening· 
ens mästerskapsklass och öHiga sk)ttar tillhörandt 
IV klasscn. 

Skytta r. tillhörande grupp B. äp;a jämlikt ~ II 1929 
AN! skjulprogram för det Frivillign Sk)'ueväscndel 
till godoräkna sig % l>061lg för varje i ta\'c:lserien bort . 
skjuten poäng. (Till Grup p A äro inom föreningen 
för liret ullagna A. Elrr.qvist. A. Gyllenkrok. N. Hell · 
::;ten, 13. n önnmark och G. Sä f\'en berg), 

Exlm 5kjUlIrinsar, 
Tävling.1. (Fö' skyttar tillhörande klllSs 1), 

E., s('rie om 5 skott på 200 meter!! lIvständ. skju ten 
inom en tid a\' 3 min. tiden för laddning och skju t· 
jlälln ingens intagande inberäknad. 
"UI: lO·ringad precisionstavla, 2 provskotl. 

lnsa!e: 2 kr. 

Täc/i~ ", B. IFör skyttar tillhörande klass II I. 
Skj~ltningen utföres lika med tävling A. 

Insau : 2 kr. 

T ~l:nt; C. ( For skytIlIr tillhörande kla III ). 
En serie om tio skOIl i valfri reglementerad kjut· 
ställning på 300 meters a\·st.lnd. skjutcn inom en 
tid a\' 3 minuter. tiden för laddning och skjutställ. 
ningens intagnnde inhe:räl..nad. 
"1ål: lO·ringad precisionstavla. 2 provskotl. 

Insats: 3 kr. 

Töding D. (För skyttar tillhörande kla IV /. 
En serie om 10 skott i val fri reglementerad skjUl. 
ställninr, pli 300 meter!! av!!tllrul. skjuten inom en 
tid 8',1 3 minuter. tiden för laddnin g och ~kj lll sliil l . 
ningens intagande in beräknad. 
MlI I: JO· ringad precisionstavla. 2 prO\lSk011. 

' Insats: 3 kr, 

P r is fö rdel n i n g: Al KIIW IV B) Mäster. 
skapsklassen. 

Täcling E. ( För skyttar tillhörande klaMema I & II ). 
Högst 6 skott mot IO-ringad tredjedelsfigur pA 200 
meters avstånd under en tid av I minut. Li~gande 
ställning. 

Insats: 2 kr. 
Prisrördelning: gemensam för bAda kIM' 
aema. 

Täding F. (För skyttar tillhörande klasserna 111 & 
IV ). 
Högst 6 skott mot 10· ringad fjärdedelsfigur på 200 
melers avstånd under en lid av l minut, Liggande 
färdigställning. 

InsaU : 3 kr, 
Pri s fördelning: A) KI85s lll . 11 ) klass IV , 

Tiivlil/g C. ( För sk)'Uar tillhöra.v le klasserna ITJ & 
IV) . 
En serie om 10 skott, varav 5 i ligga nde oeh 5 i 
kniistående stä llning på 400 melers avstånd. skju· 
ten inom en tid HV 5 min., tiden för laddl\inj: +och 
skjU15tällningens intagande inberäknad. 
Mål: S.ringad precisionstavla. 3 provskott. 

Insats: 3 kr. 
Prisfördelning: Al Klasserna 111 & IV. 
B~ Mästerskapsklasscn. 

Priset till '"dagens bäste !!kytt' tillfaller den gk)tt 
inom III. IV eller mäslcT!kapskI8!.SCn, som IIJlp'nAu 
högsta samlDllnlagda poäng i följande tävlinga r~ Hu· 
vuds.kjutningen, Iavling C. rClip. D och Tävling G. Dcn 
i hu\'udskjutningc:n gällande handicapberökningen till· 
lämpas ej vid tävlingen om detla pris. 

M ä5terska p5Jkju.t n illg. 
De 12 skyttar. som i huvudskjutningen för kla IV 

uppnått det högsta poängantalet, äro berättigade all 
deltaga i denna tävling, som tillgår slalu nda : 
a ) Dc 12 skyttarna skjuta en vanlig och en hastig 

precisionsserie, båda serierna pn 300 meters av· 
~tånd mot 5·ringad tavln, 2 provskotL 

bl De 6 skyttar, som i a) nått högsIa sUlIlmu nlagda 
poängantalet. täv la ånyo med en hustig prccieione, 
serie mot S.ringad tavla på 300 meters avstAnd, 

c) De 3 skyuar, som i a ) och b) nått högsta sam· 
manlagda poängantalet, tävla ånyo med en van· 
lig precisionsserie mot S.ringad tayla pA 300 me· 
ters 8\'stllnd. Diirvid anslås en tid av: fö r liggande 
och knästående ställning vardera 3 minuter och för 
slående 2 minuter. 

Den som i a), b) och e) når Mrnmanlagt högsta 
poängsumma, blir mästersk)"tl. Vid lika poängsumma 
sker !lärs.kiljning genom omskjutning medelst hutiga 
I'recisionsserier. 

Mästerskrtt e rhåller stor sih'crmedalj med löpare. 
De 2 övriga. som deltagit i sista omgången, stor sil· 
vermedalj, Slutligen erhålla de 3 sk)ttar, IIÖIII. för · 
utom de 3 fÖrenämnda. deltagit i andra omgången. 
stor brOIIsmedal j. 

AlImäll1UJ bc~tämmelser. 
I) Anmälan till tävlingarna äger rum 11 banan vid St. 

Sk uggan tävlingsdagen kl. 9- 9,30 r. 111. E/ler: Im· 
mälllil/g5tidens utgllllg mottage,1 ickr ,,,,!tgWr u/l/nii. 
hm, då IOUllillg omedelbart jörettll:5e., lör irrdelm'lIg 
i 5kjutlag. ,I 
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2) Berättigade att deltaga i SlaLsprisskjutningen äro 
endast de 6k) lIar. 80m under Arel lossat minst 50 
protokollförda !karpa skott och icke under året 
inom annan sk)ueförening skjutit sig anslagsbe
rättigade. 

3/ Varje deltagare k.1I erlägga en anmälningsavgift 
av l kr. 

I ) Sk}u. 80m icke infinner sig ,-id upprop Ii\' det 
9:jutlag. hall blivit tilldelad. Är icke berättigad aU 
deltaga j tävlingen; erl agd insats återbetala;; där. 
vid icke. 

5 ) Skjutningarna utföras i enlighet med bestämmel· 
serna i 1929 öra Ilkjutprogrnm, ,'ar vid följande 
särski lt torde märkas: 

Endust gevär av fustslii lld armcmodel l m/%, 
med oförnll(lraJ c siktmedel rö användas. 

Ccvu rsremmcll r~ r urI vii IIclas som stöd för gevä. 
ret under fö rbch'lI lI, aU den iir modellenJig och oU 

den icke lo8Sl1! fr1l.n II11.g011 av sina fästpunkter A 
gevä rel. 

Kon tgjorda MlÖd eller medförda effekter f A icke 
anvämlas som .hJä lp vid nAgot slag av skjutning. 

Sä rskilda anordninga r A klädseln, avsedda att 
tjäna som slöd eller hj äl p vid skjutn ingen, f t icke 
förekomma. Gevärskolven Ur icke vid skj utning 
place.ru under rocken. Gevä r med rärnad eller 
avsma lnad kolvhals rA ej användas. 

Tidmätare för bedömande a\' eldhastigheten f A 
icke användas. 

Efter slutad serie ska ll ovill korligen iakttagas, 
att patronerna icke lämnas kvar i magasinet eller 
I'atronlägct. . 

61 I samtliga e:ctralävlingar erhA ller Y.l av deltagarna 
"ris. 

7) Utan täclingsledarens särskilda medgivande äger 
ingen i läL'lillgen dcltagallde räll alt besöka blin· 
dering eller täll/jngscxpctlilion. 

8J Den som icke stä ller sig ledarens föresk rifter ell er 
deilila bestilmmelscr till efterrättel se, uteslutes frAn 
täv lin ga rna, va rvid erlagda insatser och avgifter 
icke 1I. lerbelalas. 

9) Ledare fö r tävlingarllll ä r skjutchefen. 

Ställ/I;'lgell om Överste Slig Rdlamb.s varuJring.spris 
S. A, F:.s m(jj/l?r .• kap.,tälJling i .sk'J'tte. 

K. A. Peterson .... 10 B. Rönnmark ..... 5 
A. Elmqvi!1 ...... 10 . Hellsten ....... 5 
H. Friman ..... . .. 9 E. Hessler ........ 4-
Hj. Werner ....... 7 T. Mothander ..... 3 
E. Uell"ten ....... 7 S. Hollberg ....... 3 
G. Sifwenherg 7 B. Perman ........ I 
I. Hjelmström 6 A. L)'beTg ....... . 1 
B. Gyllensvärd 5 

Drewes· och långdistanspokaleroa. 

Söndagen den 25 augusti gick andra tävlingen för 
Aret om det.sa \llIIdringspru.er. En hård blAst samt 
kraftiga regnskurar drogo ned resu ltaten utan att des· 
sa för den skull kunna anses dåliga. 

i. 
2. 

Dr/!we.s·pokalen. 
2:a omg. 

Bertil Bönll ma rk .... 46 
I. Hjelmström ...... 45 

I :a omg. 
<IS 
<IS 

sma. 
91 
90 

3. G. Mossbe.rg ....... 44 
4. K. A. Pete.rson ...... 45 
5. Erik Hellsten ...... 43 
6. Bo Gyllensvird ..... 42 

43 
40 
39 
31 

87 
as 
82 
T3 

övriga tävlande ligga dAligt till. 

LdngdiJlarupokalen: 
400 m. 600 m. 400 m. 600 m. 

2:a olllg. 1 :a omg. Bästa totala 
B. Hönnmark 
E. Gardell 
C. Wijhtröm 
C. Motiherg 
E. Jenllt:! 
li j. Werner 
K. A. Peterson 
Gid. Er icsson 
A. Elmqvist 
Bo Gy ll ensvii rd 
B. Iverus 
I. H jel miltröm 
A. Flyga re 
N. Bergsjö 

as 48 86 48 134 
as 43 76 37 128 

86 39 
71 38 
77 " 7 

3B 
37 

77 
83 

74· 
82 
as 
83 

44 
36 
33 
28 

81 4<1 127 
68 38 125 
87 34 125 

84 27 

BO 39 

71 39 

124 
122 
120 
!l9 
118 
118 
118 
111 
110 

Som alla veta gA r denna tii \' ling till så. att två och 
tvA skjuta pA samJ118 tavla med markering för varje 
skott. Alunda en synnerligen trevlig, lärorik och in· 
trC5!lant tävling. Det sku lle ej skada om ännu nere 
Amatörer begagnade sig A\' detta goda till fälle till Öv. 
ning, och samtidigt täv ling. A lAnga hAll. vilka beklag. 
ligtvis icke återkomma sA ofta. Tävlingen ä r på grund 
av lekniska svlrigheter räll svAr att anordna och blir 
dä rjämte dyrbar för fö ren ingen pA grund av de mAnga 
markörerna. som mIste an li tas. Skjutkomminen sku lle 
därföre bli verkligt glad om a lla aktiva sk}1tar ville 
ha denna lil1 a anman ing i minne till kommande lång· 
distanstiiv l ingll r. 

Spegeln t . o. m. 25/8. 

Diplom. 
Bnl le, A . .......... 50 50 49 50 50 50 
BI ix, R. .......... "7 47 47 50 
Cai:ll!Cl. K. ......... 47 
EJmqvisL A, ...... 50 50 50 50 50 50 
Flygare, A. ........ 48 48 47 50 50 <IS 
F'riman. H. ........ 49 49 48 50 50 50 
F'ärngren. J. ....... 49 50 45 <IS 
Gardell. E. ........ 50 49 49 50 50 <IS 
Gylll'nk:rok, A, 47 50 <IS 
G) lIellsvä rd. B. .... 50 50 49 50 50 
G) Ilensvärd. N. .... 49 48 48 50 45 
Hellberg, Sig. ...... 48 
Uellslen. E. . . . . . . . . 50 18 48 
Hellsten. N, ....•... 49 49 47 50 50 
Hesaier, E. ........ 18 48 48 50 50 
Hjelmström. l. ..... 49 49 48 50 50 50 
Hollberg. "" '" . 47 
J-I ullström. C. ...... 50 47 
~I ultin , l. . ........ 49 50 50 45 
Höi jer, E. \v . ...... 48 48 48 50 <IS <IS 
lvem s, Il. ......... 50 48 47 50 50 50 
Jeunel, E. . ........ 49 48 48 50 50 45 
Lagergrcn, J. " .... 47 47 
Larsson, N. ........ 50 
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Lundberg. J. ...... 19 48 ,. 50 50 50 
L)'berg, A. ........ 50 50 48 50 50 50 
Löfgrcn, E. ....... 50 49 "9 50 50 15 

lossbe.rg, G. .. .... 49 49 48 50 50 50 
ilssoll, N. . ....... ·'9 49 '18 50 '15 

Od(I\'ist, F. ........ 49 15 
Pc.rmllll, B. .. ...... 50 19 18 
I'eterson, K. A. .... 50 50 50 50 50 IS 
IlöIIumark. B. ...... 50 50 50 50 50 50 
Hön nma rk. L. .. .... 50 50 50 50 50 5U 
Sär""cnberg, G. . ... 50 50 50 50 45 45 
Söllcrlin<l, R. ...... 50 48 ·17 50 45 45 
Tengstrand, A. W. . . 50 
Ulff. T . ......... .. 49 48 47 50 50 50 
Wa:illbcrger, E. ..... 50 48 47 SO 45 'IS 
We rner, Hj .... .. ... 50 50 50 50 50 50 
Wijklltröm, G. F . .. . . 48 47 50 50 '15 

Guldmärke. 
Bergsj ö, N. ........ - - - 50 <IS '15 
Löfmark, O ......... 48 48 47 50 50 50 

Silvermärke. 
Fr ied rich!!, G. \'on .. 48 47 47 <IS 45 45 
Uebo, C. .......... 49 47 47 50 50 45 
Jenne!. IL ........ . - - - 50 

Bron:maiirke. 
Jacobsson. P. . ..... 50 50 SO - 50 50 50 

Internationella skyttetävlingarna. 

Jämfö relsevis scnt del togo ~I\'enska MqltU r i världs· 
mästcrskapstih·linga r. niiml igcn å r 19 13 i F'örenta Sta· 
terna, under det an våra grannar norrmännen odl dan· 
sko.rn(l voro representerade rcdan under deMU täv· 
linga rs fö r5ta dr i slutel av 1890·ta lel. ykom linj;"a rna 
hilde omedelba rt vackra fra mgångar. Särskilt giillde 
detta arlllcgevärstävlinga rna, dör j\'la ru ri tz Erik~sol.l 
och 'J'önllcs Björkman blevo världsmästllre. Ddlig 
ekonomi ocll brist pli. organ isation ~ j o l'de dock. 1111 
framgå ngarnII ej kUllde systcmatiskt fu llfö ljlls. Fl era 
Ars oregelbundet deltagande med omodern Oell hrist· 
fä ll ig utrustning föregick den tid, dll. det 8\'euska Jaget 
för första gA ngen kunde betraktas som ell elit lag, nii m· 
ligcn efter dess a ndrap lacering i nom 1927 fö re dc 
fruktade amerikane rna, som tid igare under nAgra Ilr 
va rit vä rldsmästa re tack ,'a re sin ö\'erliigsna ammuni
tion. Aret därpA i Haag upprepades den hed rande pla· 
ceringen, och Sverige räknas nu bland sto rmaktC':rna 
inom det in ternationella sk}1tet. 

DA anordnandet av tävlingarna 1929 UIII)(lrog8 Al 
S,'crige. var delta en honnör. som medförde ett an· 
s\'a r. som först kändes 1I.t.skilligt !)'ngande för den Iii · 
la s,'enl!ko avdelningen av internationella sk) ltcunio· 
IIcn, S. A. I. S. Nägra behjärtade män började med 
förarbetena och l)'ckades .så !mållingolll få aHa (;0<10 
krartcr i verksamhet. Genom en stora rtad offen·ill ig. 
het frå n enskildll personer samt med bidrog frAn krl. 
tdörbundens överstyrelse lyckades man fö ra <len eko
IIO miska frågan så långt fra m. IIU dCSSlI oerhört d)'r. 
bara tiivlingar voro säkerställdll. 

Svcnsk organisationsförmåga, teknisk rutin och 
olllutl ig riillråd ighet ha i dessa duglI T fi rnt triu lll rer, 
v i l ka~ betydelse för landet odl skytterörelsen iinnu 
i ck~ kan miitas, Ill~n som utgöra en rik lig och rii ll vie 

belöning fö r dem, som ordnat eller hekostat dCi1S8 täv· 
lingar. Ingen kunde misstaga sig pIl äktheten i käns
lan hos alla de ta lare, som vid a\'skedsbankcllcn i 
Stlldshusel hylla<le den svcnska insal!e:n inom det in· 
t ..... rnationella skyttet. Tävlingarna i Sto(:kholm 1929 
konlIna i lika hög g rad som de oförglöm liga Stad ion. 
daga rna 1912 att rör all framLid stA 80m nlönster rör 
idroltslig organisation. Na r sA ocht vädret under he· 
la den 'Anga tiden 7- 18 augusti var nöra nog idca· 
liskt. och som följd dä rav viirIdsrekorden ramlade i 
ett antal, som aldrig ti llförne, förstå r man vilken 
slontrtad fesl dessa a lla tiders väldigaste och 5kar· 
pa5t!! 5kyllctävlingar utgjordc. 

l\ lä llnCI1 bakom fronten voro vä l i fö rilta hllnd gClle· 
ra lsek rctera ren ka pten Wictorin, exped ition!tChefel1 
Ile rr Mlluritz Johansson samt il ist men icke minst vll r 
egen lIvhå llne ordförande, övcrste lli1lamh, som huf t 
jiittellrbetct uti organ isera ullu tiivli ngaTllII vid St. 
Skuggan. Man förstA r vilken omfultning tävlinga rnII 
IlU ft. niir mall hör. all omkring 170 Illarkörer och pro· 
tokoIIsförare. till stÖrsta delen g)' lIl11asister. voro i 
\'crksomhet samtidigt, och att ]8 o lika läv lingsformer 
mcd fri ll gevär. a rmegeviir, milliaty rge\'nr och pisto l 
föreKommo. l\1arkeringsutgi fterna lä ra belöpa sig pA 
omkring 17.000 kronor. 

I m)'cket stor utsträckning fingo skrlla rna vä lja 
både dag och tid för sin skjutning utan föru ta nlll ii lan, 
och lrols dena kunde man ald rig upptäcka den min· 
sia stockning eller försening av skjutningarna. Man 
mAste beklaga. all icke flera svenilka sk)lta r vågade 
ö\ervinna respekten för utlänningarna eller offra den 
moderata slant. som Atgick: för deltagande. Det är 
!'.rniirtsamt. aU nödgas konstatera, aU Stockhohns A n18· 
tö, röl"c" ing Ull' J cn ~m::.l fördrädfia av h uv\ld::.l.dc"~ 

sk)uefi;ireningar med prak tiskt taget ingen rel' re!Cl1 ' 
tant a lls'·) VAr avlägsne "fiende" östersunds Skyt· 
tcgillc ha<lc sänt tre mlln till IlIgtävli ngen med a rme· 
gevär. Denna vallns a\' KungshollII iI Skyttcgi lle cx:h 
fle ra svenska skyttefören inga r röljde i p rislistII n, in· 
111111 utla ndet representerades li V Splln iell , Pol en odl 
Tjeckoslovakien på 6-B:de plats. NAgot av de mtl ngll 
och vack ra lIederspris, som här utr!ela<les, hade vu r it 
cll Hitt h)'le rö r amatörernII. 

Dcn talrika publik, som dagligen in fann sig, kllnde, 
lack va re ledningens kloka åtgärd all görll a ll mll rke· 
ring väl synlig. njuta av många spännande moment. 
En nyhet var markeringen a\' Inget, vilk et skedde ge· 
110m att ma rkörspaden .fördes fnin centrum ö\'cr kul · 
hAlen! läge saml ända ut lill la\'elkanten. Genom 
markeringen av denna linje hade skyttama lätta re att 
uppratta riktningen för skottens avvikning frAn cent· 
rum. Vid miniatyr· och pistol skjulningBrna a ll\'ämlC!l 
ej markörspade. utall lavlan kom UPI) med en siffra, 
angivande valören och placerad i den del av tavl'Jkan· 
tcn. SOIll låg i linje med centrum och skoulöget. en 
s)llIlerligen Askådlig markering. SlIllItliga nationer vo
ro fö r övrigt utru:~trade med så starka kikare. all 5kot· 
ten ollll..'<!elbart avlästes, dA de avlossats. Kam raten vid 
sk}t1ens sida hade en miniat)' rtavla, "A vil ken !rö rr· 
bi ldcn ma rkerades med häftstift och härigenom kun· 
de skyltcn, nä r ha n så önskade, korrigera siktlllt:dl ell .!l 
inslii ll ning. r 

Miillnen vid fronten vo ro genera l Toll i egenskap 
li V Ilögste inspektö r och general Åkerll1l1ll b l. u. i egcn· 
skap nv cha rmör. Den scno re var II lI esläd~ nii rvara n· 

• 
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placering i lagtii \'lingcn m~. friu gevär var \·~ntad . 
od. amerikanerna oslagbara Bl'en om alle man l,Art 
lug !i:kjutit efter he räkning. men skillnaden mellan la· 
gf'1I blev IIU rör stor. Ett la~mii5ler~ajl och sex in· 
dividuella ,-ärldsmiislcrskap 1111 det hlla landel SYr"~ 

rige ör dock storarlal, och de hamnade hos män. som 
lörtjiina dem och 110m kUlUla försl'ara dem nästa Ar 
i Ur) sseJ. 

dc, syd ländskt livlig. sprakande IlV franskt idiom och 
!;!IIpri! samt utomordentligt populär. I honom har 
S. A. I. S. flu en verkligt representantivordförande. 
Överste Rllambs ögon ö"cnakade varje detalj och 
med sitt lugna, ä l!kvärda uppträdande lyckades vår 
ordförande dil)lomali!kl avn:ck la de mycket rAtaliga 
kontroverser, som föranleddes av missförstånd hos het. 
levrade Aydlänningar. TaveIkontrollen skölles nv en 
kommillt:. i vilken utlänningarna voro Företrädda. Den 
Ilrimiira kOlItrollen var tydligen strängare, ty icke sä l. 
lan ringo Akyttarna den angenäma överraskningen all 
se lIi .ia resultat förbällrade vid den slutgiltiga gransk. 
ningen, men mycket sällan motsatsen. 

Försök till Fusk m~1 skjutställn ingarna aV31öjmlu 
ollfedelha rt i eU por fa ll. Deltagarnas upptriidnmlc 
"'Ilr lIIed lIiillsynta undan lag utmärkt. Up PseC:m!c viick. 
le det, dA vii'rl dsmiistaren Hardtmann vid tvenne till. 
fii ll en 1111(Icr Olle Erikssons skjutn ing i vii rldn.miislt'r. 
IIkapsliiv lingen med armcgcvii r tillkallade funktiorr ii. 
rer för all undersöku om Erikssons siktmedel voro til'. 
1.1tliga. An lIöka nA en ~lIcrligare påfrestn ing på 
ErikMOll1! av det riksbekanta olycksskottet dagen förIII 
ganska IIArrestade Ilen·er. kan icke sägns vara fa ir 
play. men tbktiken iv tyvärr omöjlig alt hindra. Upp. 
såtet miMlyckades dock, ty Olle slog llanhmanns ny. 
$!lila värld!.rdtord med en ItOäng. som sannolikt kom. 
mer au gö lla '&Om rekord ända till nästa tä ... ling med 
'svcmla mausergcyäret. Delta har sA imponemt på ut. 
län ningarna., all mAnga föredrago att tävla med de a\ 

I lednillgt:1I tillhandah illna svenska geviren framför si. 
na egna medförda, och en del ha anhållit om alt få 
köpa gevär. Hardtmann började lSina provskotl med 1;11 
8:0 och Fyra 10:or i Wljd med det lånade gc\'ärct. 

l)aSllpretMCn ha r ju redan meddelat Je ~ I i:i ll ..a lldc 
resultaten. Noturligtvis imponerar \·id en ytlig betrak. 
tel se frömst de mAnga viWld~rekorden. tvenne i lag. 
skjutning och !'yra in'clividuclln, men först ett 1I0ggrall. 
IInrc studiuIII uv prislistorna visar, atl den na tiiv~ng 
markera r en ' ltollloT<lellllig frammarsch i fråga om ge· 
nomS'nil.lsrcsll llntell. Det itu licnska lagets j"ämna skjut. 
ning var ell överruskande vackcr lagp restation. Mcn 
var frar'n tidl1. besegrare Ileter Finland. Dess skrtt ar bli. 
vo 0111 lIagra Ar fruklllllsviirdn motståndare, när de vii! 
f Au 'en 'utmejslud leknik och några år på nacken. Norr. 
mälll.cn voro!.A unga, liksom en del av dan~ka rna. aU 
man knAppast log deras skjutning på alh'ar fiilTön 
mall Mg; re!!'ttltatcn. Schweiz och Sverige hude säker. 

, IIgen den högata genomsnittså ldern hos sina sk)1.tar, 
vi lket nu är en st}'rka; me~ Mm kan hämna sig, om 
ej rckr)teringell IIker smi<ligt och kontinuerligt. Nlgra 
Il}heter av vikt ifråga om utrustningen förekom klIai" 
past, men "Ih flera linder ha tillägnat sig nutidens 
tekniska rinesser. vilket nog till stor del förklarar nAg. 
ro nationers påfallande Framsteg. Nu synes det \'ara 
kolvt)'J,en. som i ... iS! mån a ... gör tävlingen. Svenskar. 
nas raka kolv ä r överlägsen i liggande, men tyroler. 
kolven i dc högre etiillningarna. Den amerikam!ka am. 
munitionen. !Om bl. a. ~"e'JlIkarna använde, är av 
"hårdvlndstyp", KChweit iska ammunitionen av " lätt. 
vin<lst)'J'''' Vi levlI verkligen i 'specialiseringens tide. 
\'lIrv! Vid huvudtiivlin sclI rådde en relativt svag merr 
hyig vinci, SOIll icke torde hll givit föret räde At nå. 
gorrdcrn am niuni tionsso rtcn. 

Svenska rnas illlY1ts ! Ja, de up pfyllde, men övertriif. 
Filde ej vAra ' l1 l1 rn djii rvaste förväntninga r. Vå r tredj t. ... 

N. C. 

f) Anledningen '"ar i tmillslone ej brislande intresse dkr unr· 
driven I'fttICkt. SI:jwche/en. 

M EDDELANDEN 

FRÄN 

IDROTTS· 

f(OMMfTTEN 

Simtävling. 

Simtävling A 500 m. indi\'i(luclh 
Clae! U ulther8~ \andringspris. 

samt onl d irektör 

Seniorer: 
Arbrink .. IO rn. 35s. 
\Vijk~1 röm . II III . 4 1 s. 

OMboYJ .4 .. 
Bli:\: ...... "m.3 ~ .!!. 
Brunnbe rg . 13 m. 21 s. 

Oldbop If. 
C. A. Nilsson II /Il . 37 5. 

Söderlind .. 12m.30s. 
Lö"'enhielm.1 3 m.19 ... 

C.llultbergs pr. : 
Söderlind ... . 1+2=3 p. 
Wijkslröm ... 2+ 1=3 p. 

S. A. F:s prisfond för tiokamp. 

Trntl flport fr{l n fö regiåemlc nummer ... . .. 443:01 
Löwcnhiclm, Ernst .................... 10:-
Falk. C. \V. ......... ..... ..... ..... . ... 10;-

Summa 46,1:0L 
Bidrag clIIOUa1\as fortfarande av förste amUnUCnM!ll 

l!:rnsl Löwcnhielm, ad ress Kungl. l\1)'nh·crkel. 
Pris(onden ä r avst. ... ld aU uppbringas till 1.000 kro· 

nor och rönteavkastningen skall användas till ett pris 
å rligcn .. hom ullpmuntran nt var och en i tur och orrl· 
lIillg allteftersom han under tävlau i tiokamp upp" r 
en sa mmanlagd IlOÖngsumma av 25.000. 

Besök klubbaftoDen 
på Anglais den 29 
innevarande månad 

kl. 8 e. m. 
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Serietävlingarna den 14 maj - ll juni 1929. 
100m. ""m. 1.500 m. hojd Iinp,d tresteg, hb diskWl 5('IjuI Summa poin" SCII;orcr : 

falk . . . . . . . . . . . . . "'-9 58,7 5 m. 1 kS 115 526 9.80 18.68 57.08 55.3.3 6.834.3 c..".,1 ............ 12,9 58,8 4 m. 56.6 ISO 525 9,:~9 "'-.,56 'U,11t! 55,99 6.479.6 Wij kström . ....... 13.7 &1.5 S m. 2,2 115 SO l 10,83 15,37 39.SO 52.36 6.072.8 He.lI gren .......... 14, 1 6.1..7 S m. Il;S 145 161 10.45 14.72 40,48 39.08 5.583.0 Heilborn .......... 13,2 61.5 5 III. 15, 1 11 5 128 9.15 15.01 29.37 37.76 5.085.3 Berggren. K. 15,8 70,0 5 m. 9.0 125 130 9.52 12..52 31,80 51.38 4.4 10.6 Nil:tSOll. Hans ...... 13.8 130 59,1 1 1,600.6 Hönnmark .. . ..... 9.3 1 12.98 1.017, I Oldboys. A. 
Lindh ............ 12.2 59, 1 Sm. B,B 155 550 11 ,31 15,08 39.59 "4.5~ 6.8 12,8 Svt'nsson .......... 12,3 58,9 5 111. 31.<1- ISO 56:l 11 ,20 15,76 49,31 6.76.1.1J 4:1, 25 1·liirlin ............ 13,8 63,S 5 III . 2.1 l:iG,5 456 9,70 15.05 36,81~ -14,72 5.575, 1 JlIi x 15'0 472 . ............ l:i,5 67,8 5 m. /~S.7 
Brulll1berg .... .... 14, 1 62,~ 5 m. 3.0 125 
v. Friedrichs 13,8 69,9 l:jO 
Berggren, G. 1\1. .... 14,3 120 
Friman, H. ........ 1;J5 
DIt/borJ 8. 
I..ih'.-~nhielm ....... 13,0 61.8 5 m. 13.0 135 
Nilsson. C. A ....... ]3,5 65.0 Sm. ,1.0 125 
Li"dblom ......... 13A 63.5 Sm. 6.9 IOS 
Åström. fl. ........ 1:3,3 65.5 (.i m. 18.7 120 
Kjellson ...... . ... 13.8 6 U 5 m. 36 115 

hlander ......... . 150 78,0 6 nr . 37.2 125 
F' rellltOrg .......... 

Femkamp om v:mtlrinSSIJrisct Helmer Langbor~ 

SVt'nc;son ........ . . 
Wijkström ......... . 
Berggren. K. . ...... . 
1I ('lIgren ....... . •• . 
Folk .. ... . .. ... . 
Lillllh 
I:IrlJllIIllt'r~ ......... . 

linguhopp 
578 cm. 
500 cm. 
0143 cm. 
'182 cm. 
/182 cm. 
5·W cm. 
451 cm. 

Idrottsmärket 1929. 

~pjutk&lllninjl. 

30 02 III . 

37,3 1 III. 
:m,19m. 
2f'i 07 III . 

.%. U '11. 
30,75 111 . 

Simkun· Hopl' 111I1I.ill' K9~t ( 1lluillijl; 

Andersson, uh,. 
Arhrink ....... . 
Bcrltgren. K. O .. . 
Uerg~ren. G. ~1. " 
Be llander . ... .. . 
H)lund ........ . 
1lIb. .......... . 
Brunnbcrg 
c..".,1 ........ .. 
Falk ........... . 
.... Friedrichs .. .. . 
Friman ........ . 

I 
I 

Frunek ....... .. l 
1·lei/born ... . . ... l 
lIellg rcll ....... . 
Hörii u ... ..... . 
Kjellson . ..... • . 
Lindh ........ .. 
Lindb lom '" t . . . l 
Lyberg ' .......• 

2 
2 

l 

2 
I 

2 

hC"'PTOI' 

I 
I 
I 

I I 
2 I 2 
3 2 
3 3 

2 
I 

I 
2 
2 
I 
3 
2 

9,62 15,99 42,86 4 1,73 5.555,S 
11.s3 3,80 12,90 44.83 37.09 5.1"8.6 
1167 44,22 5~.11 3.384,:1 

9.01 /4,14 2 .. 1-.53 2.077,3 
40,76 1.147.5 

S IS 10,15 /7, 14 48.75 51.116 6.320,6 
\SS 9, ~9 12.56 39,76 5 1.58 5.363.4 
42 1 9.26 14.96 37.88 40, 19 5.02 1.0 
3&l 7,3 ' 14.71- 39,SO /10.02 4.'25.0 
369 7.01 9.27 23,6' 29. 11 ~t785,4 
110 8.38 12.'18 33.25 :m,71 3.45 1.(1 

11.32 22,27 7222 

minne (Icn 18 juni 1929. 

2.10 m. di!iku!ikas.nin~ I.S::lO m. 
5111.33.2 
Sm. 1.9 
5 m. ;~,O 
5 III . 36,0 

J'CIii " ~lIInm!l. 
2 1.7 to. 28,22 m. 
28.1 il . 21 .. 22 m. 
::JO.:lII. 1 3.5 ~ m. 
29.0 !I. 19,36 m. 
2 l. 7 ~. 26.49 m. 
2·1,,8 ~. 22.71 m. 
.10,5 !l. 2:~.80 111. 

Löwenl.ielm 
Nilsson, I-Jans ... . 
Nil8.'1on. C. A .... . 
Nyherg """'" 
I"ollshaeh . .. ... . 
Sved felt ...... . . 
Svensson .. ... . . 
Säf", enberg 
Söderlirul ...... . 
Walll>erg ...... . 
Wibe rg ........ . 
Wijhtröm 

I~ III. ,57, 1 

2 

2 
I 
2 
I 

2 

3 

2 

1 
I 
2 
I 

2 

2.137. 13 
1.808.30 
1.262.38 

966$'1 
1.562,92 
J .4.'\6,H:{ 
1.01l1l,57 

3 
I 
I 

Hur idrottsmärkesproven rördela sig pil dc olika 
g rt"narna: 

Simk unnighet .. ............ .......... ... . . 
Höjdhopp ......•. •. ..••. . " .. •. ...• .•. . . . 
Längdhopp " ...•....... .• ......•....•. .. . 
100 m ......... ..... . . .......... ... ..... .. 
0100 m .......•....•.•.....• •. .•••..•.... ,. 

~5~ .. m: ..........• . .... •.•..... . •....... 
u slot ru ng ..........• •• •....•......•..... 

Diskuskastning ........•......• . •. • •. •. .... 
Spjutkastning .....••..•...•. . .. •.. ..• . .... 

16 
14 
B 
7 

IS 
II 
2 

13 
~ 

9 

-
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Kass6rens adress är från den 1 oktober: Kammakaregatan 41, n. b. Telefon 526. 

Skidor 2 mil .............................. 17 
kridsko 1 mil ..............• ...••........ O 

Löpning I mil .................... . .. . ..... O 
Simning 1000 m. . . .. ..... . ........ _ . . . . ... 3 
Veloci lK'd4kning 2 mil ...................... I 

Anglais' 

Anglais' J 

r AMATÖRER! 

eli II. ~d~1I "III ,ptdal",llIfltr , KopiQ " . 
1l'",,,,,,,1 ".'11 KI,mll /,.n Il.. . /""ehdller 

72 /11(1/11 !iJ'P)'llflur. 

En~r dagens skytteJ"tsullat vila 
Ni Eder bäst pi en god och stil· 
rull Ottoman, och njutningen 
blir in större om golVd 3r be· 

klätt m~ en vacker malla. 
Glöm ej at! kOp;l deist ho. 

ENGElSKA MAGASINET A.-B. 
31 DROTTNINGGATAN 31 

SII,urdl" .. yltll$ ,lINs/il spttlllfo.jfår 
I IftIlI / (1f', ,"multr «If <1I/(}/Mmu. 

I:!,~,~.~~ • FÖRSÄKRING 

( 

c. 

Kr. 6.000.000 ... 

BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 1857 

STOCKH' OLM 
M:"L~TORGSGATAN .6, 

Skytte- och 

Sportkostymer 

E n d a s t kv alit ets va r or 

TelefTamadre .. : Cervins -:- Kontorstid 10- 4 MILITÄR EKIPERINGS A.-B.(MEA) 

Boktryckeriet Pallas. Stockhohn 1929. 

.J 

l 

Stockholms N:r !) 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte_ 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An.varig utRiva,.: SVEN SVENSON 

RN'~llou" •• d .... , 
Kap'," TORSTEN 160l!RQUIST 

K. r".'I'" '0 

;: ................................................... __ .................................................. ~ 

MEDDEL"Y'IDEN 
FilA:.; 

STYRELSEN 

~ .... , .............. , .............. , .................................................................... J 
Nya aktiva medlemmar. 

Den 16 september. 

l\'1cd. kund. Nils Gustaf Arhrink, i\le(lirimku Fiircning· 
cn, Norr Mälarstrand 12. 

Ingcrtiör Gusta\' Martin Berggren, Upplnndsgntun -W. 
Montör Karl Oskar Berggren, Upplamlsgllta n II. 
Försäljare Gösta Axel Oscar BrusCll. N}brogstsn 15. 
Jiigm5stare Sten Torkel Col linder. Domänst)'relscn. 

Sthlm 2. 
Köpman Åke Kindström. Tegnerlunden 3, 
Hektor Karl Vilhelm Justus Lundbcr~, Viistmannaga. 

lan 19. 
Tjänsteman Harry Wallberg. Krook! bolag. thlm 7. 

Den 29 september, 

Direktör Itoocrt Ahlin. Drottningho lmsvägen 10. 
'led. stud. Henrik Olof Lagerlöf, S\'caviigclI 107. 
Fa rm . kand. Hans Goulieb Malmström, Farmaceutiska 

Insl., Stockholm. 

Sloell~oI'" Tol. H.6211 

ÄNDRADE BOSTADSADRESSER. 
Sekret"ufcn: Löjtnant B. G}lIemi\'iircl. Artillerigalan 

65. tel. Ö. 89 55. 
ÄWMl/örrallcren: Herr T. Fredhorg. I\..ammakaregatan 

4.1. tel. 526. 
v. Klubbmi!laren: Kamrer '\i1~ l\iI"On. Lilla Biiltgatan 

13. tel. Ö. Il 15. 
SkjutJ;()mmille,,~ :lekre/au,e: A,-ddlliIl11301.:1Icf E. WtlM

bergeT, Sveavägen 117, tel. 856 ~5 . 
uf/umotet/. uv skjulkommiuen: Bankkamrer A. Elm. 

qvilt. Vanadisvägen 6. teJ. Va. 13937. 

MEDDELANDEN 

fRÅN 

SKjUT

KOMMI7TEN 

"Kräll.Jkju'nillgcn'·, Av de inom S.A.F, förekom. 
mande tävlingarna torde den sedan fjolåret traditionel, 
la "k räftskjutningen" Yara en bland de mera poJ>ulä. 
ra. Evenemanget finnt'S icke antecknat i föreningens 
officiella program. detta. på grund av 8\6 righclen aU 
en längre lid i föm5g bestämma den mest lämllliga 
lid punkten. Häns)'n måste lagns ej bion till möj liglre-

~De/el'~ 'f}JJ. c:?lL ~clersoJZ 90s/liu'r, 
.9:''fuep 

(}p"rflhllse{. • G)'lpemh,.'$ef. 
92''''gl. W;'gtJji,of'!t:mre - gjegri,. p,./slfllf'fllltl 
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ten att f A disponera restauranglokal och personsl utan 
ii \'cn till andra omständigheter: lä\'lingen bör förlög
ga lill en \·ardagsarton. så pass långt fram på dleT
sommaren aU Atminstone de rJ~la av .semesterfirarna 
återvänt till staden. men docL. så Lidigt på året., all ej 
skrmningen alltför mycket förs\'årar skjutningen för 
de sillla skjutlagen . Vid !reta "kTäftskjUlning", som 
begicb den 27 augusti, blev det rätt klent med belys
ningen redan \id hah sjuliden, beroende dels på aU 
himlen vaf molntäckt, dels på att skjutningen skedde 
från dc sedan \'örldsmnslcrskapstävlingarna harstAen· 
de ekjuthnllarna . Liksom förlidet år omfattade tävlin
gen IvA hastiga pTccisionsserier mot S-ringad tavla, 
för fjiirdek lolWlrna en ligt skj utprogrsmmet, för tredje 
klass med 5 skott liggande och 5 knästAende. Ingen 
markering annat än av provskott. Det med spänning 
emotsedda orfcntliggi.ira nucl av de i blinderingen proto· 
kollför(la resu ltaten kom fö rst efter su pen vid kaHet 
och blev - trots mångfalden av kräftor - aftonens 
verkliga cl ou. Prisutdelningen var anordnad pA ett 
trevligt och praktiskt sätl: pristagarna finga nämligen 
i tur och ordning välja sig en sak från prisbordel. Al' 
de 25 tävlande blcl'o följonde pristagare: 

I J A, Elrnqvist ... " . .. .. ... . .. .... 97 poäng 
2) H. Malmfo!'! , .. , .......... ,..... 96 " 
3/ B. Rönnmark .................... 95 
l) G. Säf wenberg ...• . . • . • .. . . .. . .. 94-
5) l. IIjelmström ... . ... "........... 93 " 
61 8. G)'lIen:;,iird ................ . . 9'2 
7} E. Gardell .• ,., ..• , ..• ,......... 91 .. 
8) A. Flygnre ...................... 91 " 
9) G. Wijkstrijm ............ ~ .. .. ... 88 ., 

10) M. Alm .. , ............ "........ 87 
11) F. Ikf~gll:1I .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 " 
14) E. Ilessler ... . .... . . . . . . . . . . . . .. 87 

Stiimninll"cn var 11t~I:1 aftonen så glnd och god, all 
1930 års "kriiftskjutning" torde få anses rulh säker· 
ställd . 

Rikukölden, 

(den 1/9). 
Även om fjolårets rekordsiffra ifråga om antalet 

deltagande amatörer ej uppnåddes vid innevarande An 
tävling, torde föreningen f A anses ha l'arit åtminstone 
hantitatil't fullt nöjaktigt representerad. Vi ställde 
nämligen upp med ej mindre än 6 lag. De bästa lag· 
resultaten blevo: 

Lag I, 

G. Säf\\enberg •....•......... ... ... 
B. Rönnrnark .......•..•.. , ....... . 
N. Hellsten ....•....•..•.........•. 

Lag II . 

A. Elrnqvist ....................... . 
L. f{önnlnark .... , .... , ..........•. , 
K. A. Petersson .......••..•••••.... 

145 poäng 
144 
140 
·'29 

148 poäng 
145 
118 
411 

.. .. 

Lag 11/, 

n. G)lIens\ärd .. . ................. . 
I. I~jelmström .................. . .. . 

148 poäng 
141 .. 

Hj . \~ erner .. , ...•.••••...... •. : .. . 122 " 
411 ,., 

Förbundet. atabpristävli.ng. 

förbundstih lingen. som försiggick för l klas! den 
l sept. och lör öuiga klasser den 8 sept. dehogo ej 
mindre än 46 amatörer, en aktningsbjudande sirrra, 
om häns) n tag~ till ott antalet aktiva skyltar inom 
föreningen för närvarande knappast torde ö\erstiga 
hundratolet. I sjä lva \erket hade av samtliga vid för· 
bund~tiivlingen rCJlre:;entcrade föreningar S.A.F. det 
största dehaga runtalet i procent uv antalel aktiva sk}!. 
tur. Til l dennu tiivling hade inom förbundel uppstälhs 
ett propagundupris atl utgli till den förening eller det 
sknrpsk)'lIekomponi, som kunde uppvisa högsta. antalet 
dehagare i förh ll. IJunde till 8nlolet "aktiva medlem· 
mar". Priset hemfÖrdl.'S av Skarp. I för en deltagaresiff. 
ra a\' c :o 15~. ~Iornliskt segrade emellertid Amalör· 
föreningen. 

I M\'äl huvudlävliu1!'clI som exLra skjutningarna höl· 
lo "ig amatörcma läl framme i prislistorna. så~m 
fram~Ar al följande utdrall;: 

Huvudskjutnmgen. 

A'IUlJ I : 39} t\. '. Jacobsson 95 p. 
I\Iu.JJ II : 29) G. Hebo 9·1 p. 
Kllom III : S, S. CollinJer 92 p .. 11) N. Bergsjö 91 

p .. 39' t\1. Alm 8 1 p .. 40) C. G. Lindfeldt 81 p .. 12) 
F. Berggren 8 1 p. 

Klau II: 16) I. J-Ijelmström 99,25 p., 21) Nils 
Larsson 99.25 p .. 29) L. Hönnmark 98,50 p., 30) B. 
Gyllenswärd 98,50 p., 46 ) B. E. Gardell 99.75 p., 92) 
E. A. Ol l!son 95.50 p .. 9~) B. Hönnmark 95 p., 127) 
R. KostmuH 93,25 p .. 136) E. Hellsten 93,25 p., 138) 
A. Elm(I Vi~t 93 p., 139) A. Gyllenkrok 93 p., 112) N. 
1I~lIsten 93 Jl. 

Tävling A. 

K/uJl fil: 5) E. Hellsten 50 p., 16) K. A. Petersson 
1-8,50 p .. 281 H. Frintan 48,50 p., 36) A. Elmqvisl, 
H} E. WlIS!.be.rger. 79) N. Hellsten. 88) B. I\\erus, 
101) I. Hjelmström, 102) E. Jennel. 1m) G. '\l'ijk. 
~tröm. 

Tåvlmg B. 

Klrw 1/1: 1) N. Bergsjö 90 p. 
Kltm fil: 1) B. E. lrardell 9U5 p .• 10) L Hj elm. 

ström 91 p., IS} L, Rönnmark 91 p., 35) H. Friman. 
40) 8. Rönnmark. 51) G. WijksLröm, 5-l) B. G)lIen· 
lIwä rd, 67) E. Hessler, 73) B. lwerus, 75 ) A. Lyberg. 

Tävling C. 

KIl/U 11/: 2) N, Bergsjö 43 p. 
K/aJ:> Jr': 101 G. Wijk~tröm ~7.25. 32' L Hjelm. 

ström 46,25, a7) B. Gyllenswärd, 45) E. Jennel, 50) 
E. lI e~ l er, 63) B. Gardell. 66) N. Hellsten, 78) B. 
Iwerus. 
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Kaknäspokale.n. 

(den 159). 

Del har MgtS. att en sL.,·u från "Stora L.uggan" 
omöjligt kan skjuta mindre än 50 poäng pA den lätta 
Kaknäsbanan. Kanske ha amatörerna ej varit bofasta 
vA Skuggan tillräckligt länge än. I urje fall I)ckades 
\'åra lagsk)ttar räu bra med att komma under (le SO. 
Lagpoällgen blev 469 och förskaHade föreningen en 
femteplacering. Kungsholmen och lilla östermalm lAgo 
lika med "anlera 482 poäng. Vid omskjutningen :.eg. 
rade så!OnJ \'äntat Kun~holmen. 

Indi\iduella amalö rresultut: 

] ) L. Rönnmark ................... . 97 paiinS 
2) B. HÖlllllllurk .............. . . . ... . 96 " 3) I. II jelmström .......... •......... 
4) n. Gyllenswärd .................. . 

93 
" 92 " 5) A. Elm{l\'ist ........... " ........ . 91 .. 

Jubileumsskölden. 

Samma dag som tävlingen om Kaknäspokolen, 
köt pli Stora Skuggan om Jubileum.%kölden, som rör 

Aret lanns av K. A. Petersson med 366 poäng. Närmasl 
komnIO E. Gardell 362 p .. H. F'riman 36t p., L. RÖ'II1-
mark 358 p. och E. \,(,~berger 358 p. 

Drewespokale.n. 

TrNlje tiivlingf'1I om Dre\\cspokalen bjöd I)A sen~· 
tion, som bestods al' de båda nönnmarkarna . u-nnart 
\-ur lIog tämligen säker på den tjugufemöring. han 
satte upp lIlot "brrouren" efter alt hu fått sin 19·po· 
ängare markerad. Det blev emellertid Bertil, som med 
10 prickar tog hem både !lImiten och pokalen, den 
senare med sam manlagt 96 poäng, 7 poäng Ö\'er fjol. 
ii rs~cgrarclI s resultat och 5 poiillg före närnlllslc mall, 
G. Mosaherg, som fick 91 poäng. Däre:fter följde I. 
Hjelmström med 88 p., K. A. Petersson med 85 p. och 
L. Hönnmark me(1 81 p. 

Statspristävlingen. 

Det ser ut som om amalörenla skulle stA särski lt väl 
till boks hos vädrets makter, ty vAra stora tiivliugar 
ha åtminstone de senare åren gynnats av \erkligt ön· 
,.ke\'äder. Så var det i rjol. hAde pA \'årutfiirden och 
pA fllal.::ipristä \ !ingen hade vi grant l'äder, och i Ar har 
det varit pA samma sätt. Det var sol och festglans 
unr kuggan i alldeles sär~kilt hög grad ,. an18tö
rerna dag den 29 september 1929. I tävlingarna, som 
unordnats i huvudsak enligt ~mma program. som för· 
lidet år, deltogo nAgot ö\'er 50 amatörer. Den JUSl (lA 
pAgäende slora höstmanövern förhindrade några all 
närvura, däribland eU par av fören ingem bästa skyt· 
tnr. 

Dc vid tävlingen uppnådda resu ltaten blc\'o genom· 
gl\cnde goda. Till första omgången i miisterskapstiiv. 
li ngen! i vilken de vid huvuclskjutn ingcl1 biislll 12 skyt. 
tllrna ur 4 :de och mästerskapsklossen uttagas, kom så· 
lunda ingen med på under 9·~ poäng. 

Liksom förlidet Ar lAgo de bästa resu ltaten inom 4 
klass, något ö\'er mot.:.--varande inom mästerskapsklu
sen, vilket möjligen skulle kunna giva 5tOO för den 
uppfallningen. att grunderna för mä5lenkapsklaMCfu 
ultagande borde nlgot ändra.!!. Au f A till stånd en för 
en sA lång tidsperiod som ett Ar framövtr fullt rättvis 
gruppering av föreningens guldmärkesskyttar är gi. 
vetvis ogörligL då ju den enskilde sk)ttens förmåga i 
regel uppvisar betydande periodis1.a \'ariotioner. FA äro 
dc. som alltid äro "j form". Emellertid förfogar 
S. A. F. över en så pas.s stor IItab av relativt goda 
och sinsemellan tämligen jämngoda guldmiirke:;3kytlar, 
att det möter alldeles särskilt stora svårigheter att rätt· 
vist uppdela dem i lvå klasser. En dylik uppdellling 
äVen i fortsällningen lärer vä l dock ej kunna undgAs, 
dA del ju ej kan anses lämpligt all ,le tävlingsvuna 
"verkl iga mästarna" ulltjämt skola vid tävlingarna be· 
läggu a lla pristagareplatserna till förf~lIg för de ej 
fullt lika framstående men därför ingalunda dAligu 
övriga 4:de klasskrttarna. 

Utom osa emellertid efter denna Iillu IIls\'iivning 
Atervända till Skuggan och stotspristävlingen : De.n av 
alla eftersträ\'ade men på tävlingen mindre ofta upp. 
nådda toppoängen 100 klarades grant av G. Mouberg, 
som då och då roar sig med att visa lejonklon. FrAn 
e:\tratävlingama äro all märka G. Wijkströms 5O.po
ängare p &00 m. saml framförallt G. Säf'Hmbergs 6 59 
på den ringade lf4-figuren vA 200 m. 

Mästerskapst.ih'lingen emol.sågs denna gång med ett 
alldc.les särskilt intres...«e. Det ~ällde nämligen, huruvida 
RAlambska priset skulle klara sig än en gång. Före 
dagens tä\'ling var det väl ingen, som "Agat hAlla nA. 
gol på att vandringspriset skulle u\erle\R iiw'n rlrltR 

Ars tävling. Emellertid blevo de farliga~le aspiranter
na, K. A. Peterson och A. Elm(lvist med \ardera 10 
och II. Friman med 9 poäng, utslagna redan i huvud. 
skjutningen, och härigenom var den allvarligaste faran 
över. Efler första omgången Ilade emellertid ännu tre 
uv de sex kvarstående !'l)'uarllll möjligheter alt uppnå 
ta lct 12. Des811 voro Hj. WeTllcr och G. Siifwcnberg 
med vardera 7 poäng frAn föregående år samt I. 
I-Ij elmström med 6 poäng. Om nAgon av dC!sll tre bleve 
mästare eller om någon av de IvA föntnönll1da pla. 
cerade Rig som andra mall, vore del fiirdigt. Erter an. 
dra omgAngen var ställningen [öljaruie: L. Hönnmork 
146 p., G. Säfwenberg 1 ..... 1 p., J I-Ijelm5tröm 142 p. 
Den tredje och sista omgAngens betydelse framhä\des 
ytterligare genom alt föreningsordförande.n, 80m hela 
dagen följt t.uvlingama med Iidigt intresse. nu i egen 
hög person ö\'ertog befälet. Nu gällde det, om äf. 
\\enberg skulle kunna beMUa sin plats! I liggande 
sköto samtliga fullt. I knästående nek Sär",enberg hö
gerdragning pA skolten. en femm3 och t\'å fyror. Hjelm. 
ström fick ä\'en med en 4. men hade dock nu hämtat 
in den ella a\' de Ivå poäng. som skilde vid seriens 
början. Rönllmark hade fullt. De tvA !!Iående !kollen 
expedierades raskt. När tavlorna skiftades för mnrke
ring. stod spänningen på sin höjdpunkt. Enligt hävd. 
vunllen sed skedde markeringell nu i omvänd ordning 
med början på tavlan längst till vänster. 51 I~ för 
II jelmström. Nu Säfwcnl>erg 52 2 .... det hlev ell Bo rl 
uv p~ summa gång dehll.snllde och liitlnad bla nd de 
rn~nga int resserade åskådarna. Hålamhsku priset lycks 
f A le\'u än eU å r ! Nu heror det på LenIlart _ !lUr hall 
"skjutit bort sig" i stående, s/\ ... li an gjorde en 
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(ul gTimaa dieT sista dollet. Ånej, det var inte d 
farligt, 5,1. Sak"n är klar! Mästaren heter Lennart 
nönnmark, 195 p., lvAa Hjelmslrtim, J90. och trea 
Siirwenbug 189 p. Och Rllambska priset Ic\'cr än ett 
Ar! Men nästa gång gäller del: 9 sk}ttar ha möjlig
het Dit vid 1930 'rA slatspri~kjulning hemföra priM! 
rör alltid, och Bl db..-.a 9 ha h 'å Il poäng. t"l 10 ItO
äng. och en 9 poäng B\' de 12 erforderliga. 

Den O)'C mii.~taren är en 8\' de yngsta medlemmama 
i föreningen och bör allts! hinna med en hel del innan 
han om en 50 Ar eller d lägger upp. Han får emeller· 
tid se UPI) rör storebror, som också g:irna "iii upp i 
Loppen. 

Till tävlingarna hade - till ~to r del tack vare fri· 
k05tiga givare - hopb ragts en ståtlig prissamling. Pris
utdelningen ägde rum tiivlingsdagens häll på Anglais 
och rörriittltcles RV ordCöranden med biträde a\' skjUL. 
chefen, Efter prisutdelningen vidtog den egentliga 
klubbaftonen, som in leddeg med en god supe. Vid den· 
na och del Iluq)A fö ljande samkvämel höllos lal för 
pristagarna. för funktionärerna. för föreningens och för 
tävlingens ledare, m. fl. m. fl. Endlll'lt talet iör damerna 
saknade~ . D, v. s. damerna sjåh'a 5IIknades också, trots 
att de nnnon§erals i pro~rammel. Nå, de få !;kyJla sig 
själva! 

Priali.t. frln .tatapruskjutningen : 

Klou I : Il A. Holm 90 p. (J. Sleenies hedenpris l. 
2) Å. KindSlröm 90 p. 

Klass // : I) T. Fred borg 56 p_ 2. ) S. S"ensson 32 p. 
K/aJJ III : I I H. LsgerJi.if 93 p .. 2, n. Blix 93 p., 

3) N. Bergsjö 91 Jl., ·U O. Löfmark 88 p .. 51 T. Lön· 
dahl 82 p. 

Klass IV: I ) G. l\1o~hcrg 100 p. (Ö\'er~te S. Hå· 
lambs lIederspris), 21 C. nugheimcr 99,25 p., 3) G. 
Wijkström 98.50 p., .~) Hj , Werner 97 p .. 5) N. Grl. 
lenswurd 96,25 p., 6) S. Hollberg 96.25 p., 7) Il. 
Koslman 95.50 Jl .. 8) B. E. Gardell 94,75 p., 9) E. 
Jeuncl 94,75 p., 10) A. Lyberg 94 p. 

MiislerJkapsklllsscn.: 1) L. Rönnmark 99,25 p., 2) 
B. G)'" enswärd 98,50 p., 3) G. Säfwenberg 98 p., 4) 
T. Ulf( 95.50 p., 5) I. Hjelmström 95.50 p. 

Extraskjutningarna. 

Täeling A. (Klajs 1): l) A. Holm ·U p. 
Tävlins B. (KIuJS /I) : I) S. Svensson 37 p. 
Tävling C. (K/tlJJ III) : 1) O. Löfmark 87 p.., 2) C. 

G. Lindreldt 80 p .. 3) N. Bergsjö 79 p. 
Täcling D. (Klan 11'): 1) A. Lyberg 96 p .. 2) E. 

Höijer 9~ p., 3) G. Mossberg 91 p .. 4) B. E. Gardell 
93 p., 5) IL Ko!'lman 91 p., 6) E. Wassberger 89 I'" 
7) G. Wijbtröm 88 p. 

MäJ1UJkopjkla.JJ~n: I ) L. Rönnmark 95 p .. 2) 8 . 
Rönnmark 95 p .. 3) B. G~lIensw8.rd 92 p .. 4) B. Per· 
man 90 p. 

Töding E. (Kl/IS! J och /I); 1) Å. Kindström 3/20, 
2) S. \'en$!lOn 3/18. 

TälJ/illg F: KlaS$ III: I) N, Bergsjö 6/ 45. 2 ) C. G. 
Lindfcldt 5/ 44. 3) S. Collinder 4/ 24-. 

Kims IV (Jc" III: I) G, Siifwenberg 6/59, 2) B. Iwc· 
rU8 6/ 51, 3) K. A. Petersson G/51, /~) B. E. Gardell 
6/51, 5) A. Lyllerg 6/49, 6) G. Ericsson 6/47. 7) 
L. Rönlllllark 6/16, 8) A. Elmq\'ist 6/43, 9) S. Hell · 

bcrg 6/38, 10) E. Hellsten 6/ 38, Il ) B. Rönnmark 
6/33. 12) I. !-Ijdmström 6/ 30. 
Tädin~ C: K/au 1/1 och IV: l) G. Wijkström 50 p., 

2) Hj. Werner 19 p .• 3) O. Ufmark 49 p .. 4) B. E. 
Gardell 49 Jl .. 5) N. Gyllenswärd 48 p., 61 A. L)~rg 
·lat p .. 71 T. MOIhander 44 p .. BI S. HolIlK:rg 44 p .. 
91 E. Wassbe.rger 44 p.. 10) G. ~Iossberg .w, p. 
Mwt~rJkf'pskltUJen: I) E. Hes.slcr 48 p .. 2) K. A. 
Petersson 4B p .. 3) 8. P~rm!ln 47 p .. 4 \ I. Hjelm. 
t tröm 47 p .• S) T. Ulff 4·7 1" 

Mästerskapatävlingen. 

l ) L. Ilönnmll rk , .................. . ]95 poäng 
2) J. Hjclmström . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]90 
3) G. Siif,,'cnLerg . . . . . . . . . . . . . . . . . ]89 ., 
4) N. G)'lI enswurd ............... 1·\2 

" 5) O. Gyl len!lwiird ., ................ 142 
6) A. Elmq\'illt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]36 

Kaplcn T. Söderqu ists hederspris till dagens Läste 
skyll tillföll L. Hönnmark. 

tälJningelI pA överste . JUlambs hederspris Hr cf· 
ter Arets tävling följande: 

l) l Hjel mslröm ........ .......... .. 
2) G. ärwenberg .................. . 
31 A. E1mq,iSl .......... .. ........ .. 
4) K. A. Pelel'SllOlI ................. . 
5) H. Frim8n ...... . .....•..•..•.... 
61 Hj. ,'\-'ullcr ............•......... 
7 ) B, G) lIellswärd ..... . . . ...... . ... . 
81 E. Jlcll ~tt'11 .................... . 
91 L. Hönnmark .................... . 

Vandringukölden. 

II poäng 
11 ., 
lO 
10 
9 
8 
7 
7 
6 

Slu n iivli llg rör året 0111 "Vundringsskölden" hölls 
dcn 6 oktober. De efterstruvace 30 Ir. nådd es av Ujclm· 
ström. 110m dock låg fö r dåligt placerad förut för alt 
kU llna nspi rera på segern. Denna I,emfördes IlV Len· 
nart HönnlUnrk med 80 träff. Närmast ligga: H. Fri· 
man 79 träff, A. Elmq\'isl 79 tr .. J. Hjelmström 76 tr .. 
G. Säf\\,enberg 75 tr. och Il. Hönnmark 75 tro 

Tävlineen mot Skarp. 6 om Dir. Hedbergli prili. 

Tävlingen pA WO och 600 m. mot Skarp. 6 resulte
rade å \'en denna gång i seger för skarpskrttarnn. och 
har det n\' dir. Nil s H edberg år 1927 UPP!;ll1l4 priset 
därmed av dem erönals för nIIlid. i\nnu ett vandrings
pris fick 6in ddiniti\'a pllicering klar vid denna lä\'· 
ling: det \ur den av G. 1I1ossberg och K. A. Peter!On 
1928 uppsalta "Ungdistallspokalen ". som redan nu 
piek "iu öde lill mötes. B:::.rtil Rönnmark. som segrade 
l fjol. \'IUII1 8. \·ell nu, och med bred marginal. 

Från tävlingen mot karp. 6 anteckna \'i följandc re· 
sultat : 

400 m.: 2l A. Elmrl\isl 50'. 5) B. RönllllJark 50~. 
(i\ A. Lybcrg 5()T. 8 ) L. Hönnmark 50', 9 ) I. Hjelm. 
5t~iim 5U\ lO) K. A. Peterson 50'. 

6()O fil.: 31 Uj. Werner 1~9, G) O. Löfmark 47.7) I. 
lljclmström 46. 8) Il llöllllll1ark 46, 9) E. Hessler tl6, 
10) L. llönnmar1.. 15, II) A. Ellllqvist 45 p. 
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Enligt hhtärumelsema för "Ungdistnllspoknlcn" 
skall skjulningen på 400 m. ske mot IO-ringad tln 'la . 
Dcnua har även all\'änt;; \'id föregacnde Ars lä\ lingur 
mol Skarp. 6. Då emell ertid Sknrp!k)"ueförenillp;en a\' 

obeLant anledning denna gång \'alt all lAta 400·me
Icrsskjutninf!en ske mot S-ringad 1a\la, mAste de \ araS 
re!lultat i och iör beräkning av plaeC'ringen A "UIlI!" 
distanspokalen" omräknas till ·'IO-ringat". Fullt ('l:akl 
låter sig delta givctvis ej göra. Felcn kunna emellertid 
ej hli stora, \'arför rö rfarandet 81l!W!ltS i d('tta fnll 
kunna tillämpas. I3. RÖllllmarks segcr ur uiiml igell 
fulIkomligi oomtvisLlig. \'i återkomma i nästa num· 
mer med närmare uppgifter. 

Lagtävlingen. 

I denna uppnåddes i år verkl igen vtlckra re~lI!tal. 
SAlunda sköt A. Balle 50+50 mcd 14 \' ila, B, Gyllen· 
lIwä rd 50+50 med 12 \'ila. G. MOMoberg s0t48 med 13 
vila. H. Kostman 49-49. A. L} berg 50+47, B. Perman 
47+50 med 10 femtdor i sista serien. och G. Säf\\cn· 
berg 49+48. 

Segrande laget utgjordes Il\' A. Balle 100+7· 107. 
O. Ufmark 96+8=10-1., A. Lyberg 97.5=102, Ilumma 
för hela laget 313 poäng. Närmaste lag Ilade 305 ,K). 
äng. nämligen G. i\lo.s.sberg 106. E. Gardell 100 och 
H. Blix 99 p. Tredje i ordningen hade 301 ponng. 
nämligen B. h,etus 107. B. Rönnmark 99 och E. W~~. 
berger 95 p. 

J ltandikaptävlingen segrade B. I\\ eru~ med 107 1" 
nurnlast följd av G. ~I0S5berg med 106 p. 

Nytt fältskyttepria. 

Direktör Karl·Henrik Kjeller har ställt ett 1l)t1 

vandringspris i fältskjutning lill Styrelsens förfogandc 
till ersättn ing för det pris. som i vAra8 för alltid erÖ\· 
rodes fl" F. Weidland. 

Stvrelsen vill härmed framfiirll siu vorma tack till 
den g ivmi lde och förutseende donatorn. 

O\'annämnda \'andring~pri! har nämlijl;en genom si· 
1lI! handikaphestämmelsl'r tilldragit sig det ISt ö r~Ia in· 
Iresse från alla fältskyuars aida och hor eftertraklats 
mera än de fl esta priser. Dir. Kjeller kommer att 
inom kort föreläggas 5kjutkommiuem~ förslag liII nya 
slad~lIr. Dess:a böra nämligen pA grund a,' olika om· 
ständigheter justeras på \' issll j\unkler. 

Spegeln t. o. m. 20/10. 

Diplom. 

Alm. ~l. .......... 50 
Balle. A. . . . . . . . . . . 50 50 50 50 50 50 
Cassel. K ........... 47 
Ekblom, I. ........ 50 
Elm(lvisl, A. 50 50 50 50 50 5H 
Enegren. G. 50 ,18 18 50 
Eri~!lon. G. .j8 47 47 50 45 15 
Jtl ygarc, A. ....... 49 48 18 50 50 50 
Fliman, I-I. 4·9 49 l" 50 50 50 
Fiirngren. J. 49 47 '1.7 50 45 15 

G)'lIenkrok, A. 
G,ll rcns"ärd. B. 
G\'lIen:\,\ärd .• 
H·~llh('rg. S. . . .. . . 
HC'II"ten, E. . ..... . 
lIell~tel1. . ....... . 
HC!!Sler, E. . ...... . 
Hj e! mström. L ... . 
Hollberg. S. 
HulIsiröm. C ... ...• 
lIultin, I. ...... .. 
Höijer. E. W ...... . 
1\\ eru!l. Il ....... . 
Jellllf'I, E. . ...... I 
Kostmlln. H. 
Lagcrg rell. J. 
Lursson, N. 
Lundberg. J. 
L) b(·rg. A. . ...... . 
Löfgren, E. . ..... . 
~Io&lberf!' G. 
Nilsson. N ...... . . . 
Odq\'l::t. F . ....... . 
Olsson. E. A ...... . 
Permall, B. 
Peterson. K. A .•... 
Rligheimer. C. 
Rönnmark. B ... •. . . 
Hönnrnark. L. . .... . 
Stccnie, J. . . . .... . 
Siifwt'nberg. G. . .. . 
Söderlind, R. . .... . 
fellp.tralld. A. W •.. 
Llfr. T. .. .. ..... . 
\Va8sber~cr. E. . . . . 
'Verner. Hj. 
Wijkst rönr. G. F ... 

47 
50 50 511 
-'9 .18 18 
18 
50 -18 4B 
49 19 ,18 
48 18 ·18 
50 50 50 
50 18 l7 
50 47 ~7 

·19 
18 -~8 18 
50 50 t8 
19 18 18 
50 19 49 
·l7 47 17 
49 
19 tJ8 18 
50 50 50 
50 50 ·19 
50 50 49 
49 19 18 
.9 
18 ll< 18 
5019 18 
50 50 50 
49 -IS UI 
50 50 50 
50 50 50 
47 
50 50 50 
50 18 47 

49 18 17 
50 49 18 
50 50 50 
18 ·18 47 

Guldmärke. 

Berggren. F. . .. . 
Bergsjö. N. .. .... . 
llIix. n. . ....... .. 
ColJinder. S. . .... . 
H:igglund. O. 
LindfeldL C. G ..... 
Löfmark. O. 

47 

Silvermärke. 

Friedrichs. G. von .. 
Hebo. G. . ....... . 
Jennel. R. . ...... . 
S\-cU!!.,-"OIl. S. 

48 47 
49 l7 

4B :a 

17 
l7 

17 

Bronsmärke. 

I lolm. A . .... ... . 
J lIcobsson. P. 

49 18 -
50 50 50 

Ö 

5/1 50 15 
50 50 50 
50 50 45 
15 
50 15 .j5 

50 50 .., 
50 511 
511 50 50 
50 50 50 

50 50 45 
50 45 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 45 

50 .,0 "' 50 50 50 
50 50 50 
50 50 45 
50 50 50 
50 15 
15 
50 50 15 
45 15 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 45 ,15 
50 50 50 
50 15 15 
50 
50 50 50 
50 15 ,15 
SO 50 50 
50 50 50 

15 
50 50 50 
50 50 50 
45 
SO 15 IS 

50 50 50 

15 15 ,15 
50 50 50 
50 

50 50 50 
Gardell , B. .... 50 50 50 50 50 50 Bland resultaten i de olikil grenarna noteral!: 

'- . '. 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS

KOMMITTEN 

Överste Rålambs vandringspris i tiokamp. 

Om deUIl pris tuv/ades för andra gången. Falk är 
dCSJ! fö rsla, 5vCI1!SOIl blir dess andra innehavare. 

JOO m. 

Falk 
Svensson ....•.•. 
Arbrink ....•.... 
Lindh .......... . 
Wallberg ....... . 

·100 m. 

Fall.. . . .•........ 
S"en~n 
Lindh ......... . 
Hei lborn 
Wijklltröm ...... . 
Lö",enhiel m ..... . 
Wallberg .... . . . . 
Lindblom .....••. 
C. A. Nil!''1ol1 .... . 
Blix ........... . 
K. Berggren .. , .. . 
G. Ber(tgren ..... . 
Kjdlso:l ........ . 

1.500 m. 

12,2 
12.3 
12,5 
] 2,6 
13.0 

56.0 
57,7 
58.0 
59.0 
59.5 
62.0 
62, • 
63, ' 
63.8 
6 1,0 
{H,O 
6\.1 
<'>1,5 

Wijkstriim .. ~ m. 59.6 tI, 
K. Ber!(grcn . 5 m. 1.1 s. 
Hrunnhcrg .. 5 m. 5.2 s, 
C. A. l\i lMOIl 5 m. 5.8 s, 
Undhlom .. 5 m. (j,S~. 
Li'v.cnhielm . 5 m. 10,O!'. 

lIäcklöpning: 
S,'clIl'l'On ....•.. 19,9 s. 
Undh ......... 21.2" 
\Vijkltröm .... . . 23. 1 .. 
Falk ..... . ..•. 23.; .. 
v. Fr;e<lrich" .. . 23.7 ,. 
K. Ikrp:gren' .... 23,;., 

J.iin"dlwpp: 
Svensson ... ,.. 572 cm. 
Limll\ ..... , .. 5 18 .. 
A rhrink 527 " 
Fa lk ....... ,. 523 ., 
Wijhtrum .... 502 " 
lI eil hoTII 485 ,. 
Wallberg .. ". 1\8 1. " 
LÖIl'cnhielm 480 ., 
H. Ni l. .. son .. .. 478 ., 

Höjdhopp: 

Blix 
Svensson ..... , 
\Vijkström , .. . 
Lindh ....... , 
Falk ........ , 
Lö\\enhielm ... . 
K. Berggren .. , 

155 cm. 

ISO " 
1-1.0 " 
140 .. 
140 .. 
135 .. 
135 " 

Star:/wpp: 

Lind ........ . 
Lö",enhielm .. . 
S,'en5S011 

270 cm. 

260 " 
250 " 

Kulstiitning: 

Arbrinl. ..... ,.. 10,48 
Fa lk ." ........ 10,06 
H. Nilsson ...... 9,97 
Bli " ...... S.8 1 
Löwel1hielm ..... H,70 
\Vijkström ...... 8.59 
S\'cnsson ... .. .. , S,50 

Diskwwtn ing: 

Flllk ... _ ...... , 32,73 
S"ellS50n .. . . . .. 29,09 
". Friedrich!' .... 26.66 
Bl;, ............ 25.60 
Lindh .......... 2 1.35 
Wijkström ...... N.lR 
Lindhlom ....... 23,70 
Löwenhielm ..... 23.32 

Spjulka.smins: 

\lijl.ström ... ". 
K. Berggren 
Amil!0fr ., . " . .. 
Fa lk .... , .. , .. , 
Svensson ....... . 
H. Nilsson ..... . 
G. Berggren 
Blix ........... . 
Lindh ......... . 
Löwenhielm .... . 

37,38 
37.15 
35,'15 
3,l.I5 
33,38 
33,35 
32,83 
3 1.50 
30,73 
29.76 

Tiokamp de., 2-4 seplember 1929. 
För a tt bereda dem 0\' föreningens medlemmar. 

som under somrarna ä ro bosatta på landet tillfälle alt 
deltaga i tiokam~n utan något extra besvär. hade 
idrot~l.ommitlcn framrJ)ual liden rÖr tävlingen från 
den 20 augusti till dcn 2 ~ptember. försöket slog 
r.ynnerligen , ii i ut. i det ej mindre än 19 startande 
ill(unl10 sig. En bidragande or:;a.k va r gi,·etvis ock..ooA det 
vack ra \Bdret. som dessutom gjorde, att resultaten ge
nomgående blcvo betydligt bättre än rörra året. De 
bfuota inom de ol ika l. laSlierna voro: 

e"ior('r: 
Falk ", ..... ,. ::I,93--~ Jl. 
Wijhtrö m ..... 3.332., 
K. Berp:grcn ... 2.5R I ., 

OldboYJ II, 
Svensson ... ,., 1·.352 p, 
Lindh ..•..... 3773,. 
B1ix , .. , .. ".2.278 .. 

Oldboys B, 
Lö\\el1hielm ... 2.871 p. 
Lindblom 2.061 .. 
C. A. Nilsson .. L6'~3" 
Amillofr ... ". 1.235" 

S. A. F. prill för tiokamp. 

Tih 1011 om delta pris gick Mmtidigt i enlighet mt:d 
.. tadgorna § 2. 110m lyder: " Vinnare a l' priset hlir var· 
je medlem, som genom deltagande i S.A.F: mäster· 
,kapSlä\'lingar i tiokamp under ett flertal Ar uppnått 
en 84l1l1l1anlag(1 poängsumma liV 25.000 poäng". J äm. 
likt ~mma § rAr oldboy Msom jämförelsetal lillgodo
rnl.na lOig hel poäng. M:nior däremot ollenast halv 
poäng. 

Efler f} ra Arl5 tä\' linga r ä r ställningen mellan de 
Ullller ett ell,.r fl ,.rlRI år df' ltagande föl jande: 

verk.J. ber, verkJ. ber. 
poäng poäng poäng poäng 

Falk '4.863 Bylund 1.898 
Svensson .. 13.656 C.M. Berggren 1.533 
Löwenhielm . 12.392 Stefenson .. 1.429 
C. A. i l $~on 6.275 Zerling 1.316 
A. J\mino ff, '.91 6 K. Berggren. 2.S3-\. 1.267 
Lindh .... 3.77:i Säfl\enberg. 2.520 1.260 
Bli.; ..... , 1.9 18 3.6 13 Heligren .. 2A7·t 1.23, 
Sandel! 3. 1 10 Frunck ._,. 1.036 
Wijbtröm .6. 158 ::1.079 Palmer ... . 1 .9~7 974 
II . Nil6!oon . 5.-1% 2,71S S. Aminoff . 1.930 965 
Brunnherg . 2,735 \'\'al lberg ., I . ~9" 747 
v. FriNlrich .. 2.731 "'-rlnink ... 1.190 745 
Lindhlolll ,. 2.061 Ueilborn 1.206 603 

~tri;m .... 2.(H3 Kjellsoll .. 592 
Hiirlin .... 1.933 

S. A. F:s prisfond för tiokamp. 
Transport frAn föregående nummer . . .. Kr. 163:01 
Svensson. S , en, banktjiinsteman ,....... 5:

S:ma Kr. 468:0 1, 

Millöpningen den 10 seplember. 
PA grund av regnigt och rAll väder slällde endost 6 

mall upp. av vilka följande I. fu llföljde löpningen, 
sa mlliAIl inom idrOllsmii rkeslid. 
Linclblom . ... , , , .. ' . . ... ....... 40 min. 8.5 sel.. 
I3runllherg , ..... ' ............... 40 ,, 15,0 .. 
C. A. Nil sson ........... ......... 40 ., 55,0 " 
Svedfeh . " .. , .. , ••. .•••• , . .. ,., 46 ,,21,5 .. 

\ 
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Orienteringar. 

Föreningen hade den 6 oktober orienlering~ l öpning 
l mil med start \'id Fisksätra hå llplats vid Saltsjöbanan. 
Fö rsta kontrollen var vid sjön 500 m. väste r T i Tre
hö rningen-mittpunkten av södra stranden och andra 
kontrollen "id nor<h'ästra hörnet av sjön 1200 m. norr 
ne i Skarpneck. Vägen Ersta \ ik-Snörom fick ej 011' 

vändas - mOlorcykelkontroll var där ano rdnad -. 
MAlet \lar "id jänn·ägs.stalionclI Sa ltsjö.Duvnas. He!u l. 
taten h levo följande: 

Sel/iorer: 1) Arbrink 1.43. 15. 2) Bruhn 1.15. 3) 
Wijkström 1,56. 

Ynsre oh/bors: 1) v. FriedricIIS 2.26. 

,Yfi/re old boys: l) Corlstedt 1.110,22, 2) 1IIIlndcr 
1.45. 3) Nyberg 1.46.55.4) Lindholml 1.52.29. 5) Sö· 
derJind 2.09,20. 6) Lindblom 2. IIUO. 7) Fre(lriksllon 
2.2·L och S) Nilsson. 

Tävlingen ,'a r samtidigt slllUii"l an 0111 Dir. e lllea 
HlIlthcrgs vandringspris. ,"ilket rör Arct erii\ rodC!J o\' 
Wijkström. 

Crosshandl. Stendahls pris till bästa orienleTllre \ id 
fö reningens ,'Ar- och hösloriellterill~ tillfaller Carl· 
s tedl med (3+]) 4 poäng. l\iirma.!'t konlIlla !\)herg 
(2+31 och Lindbohm (1+-1) med "ardera 5 poäng. 

Förbundsorienteringen ägde rum den 1,1 oktol~r i\ 
lI)d, iistra delen av Ljusterön och 'ar liu. " all hadc 
1I0g ,äntat en svårare orienteringsbona ,id denna ju. 
hileumsorientering. Fö reningen hade icke ~ mAngo 
medlennnar med som vanligt. enär den för da~n \or 
delad pli. tre fronter. Vet var nämligen resenofricers
förbundets fälttävllln och Stockhol ms ~k}lIerörhllnds 
fältskjutn ing samtidigt, Amatiirenla uPP,u\ll(le ('mc!· 
lerti ri fö lj ande resultat: 

K/rm J A: (9) A. Bruhn 2.00. 8l) t\rhri nk 2.05.57, 
147) Wijkström 2.42.37. 

Klllss 2 il: 22) LÖlldahl 2.19.21. 

Kbm :1 C; 4 ) Lind bohm 1.53.05. 10) Åhltll1den 
2.11.20, Il ) Carlstedt 2,32.41. 13) Lindblom 2,36.2 1, 
15) Fr)den 2,37.03, IS) Nyberg 2.56.5 1. 21) Fredriks-
SO/l. 

T. F. 

Budkuletävlingen i orientering ägde rum den 20 
oktober. 70 lag ,'oro anmälda. A,' dem uteble\'o S. och 
" Art lag ble,' n:r 47 med en tid av 6.39.18. Tädingell 

ägde rum uppåt Rimbobanall i hiuiII outn) lIjad ter· 
räng. 

Till 

lockAo/ms Sk)'ue/örbund. Slockholms Idrottsförbund 

och Reserr:ollicersfÖrbunJet. 

Finnes det icke någon möjlighet för att ,-id utorbe. 
tandet av programmet för 1930 siäIIa tå till, all icke 
3 stora tä \' linga r äga rum pli. 58.mma !Öndn~, som nu 
den 13 oklober? Det finns flera. ~om \ilja vn ra med 
p:\ li lJa tre tävlingarna. 

O r;(,flteri "&SI'nl/uiuJl, 

::::::::::::::::::::::::·,·,,·,·""·'D' .... ' .. ·V .... ·E .. "'R"'''S'''''E·~.·'''''''''''''''''''·'''''''''''''''''' . ..... ,.,."".,.,.".,. 
" .... " .... " .. ,,,..... .., .... ,,"' .......... .. 
" ..... , ... , .. ,.,.".,."".,.".,., .. " ................ ," .. ,.,.",,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,.,,.,.,,,,,,.,,,,,, 

t 
VAr medlem. avdelningschefen D. Kjell-.on. blev den 

18 oktober påkörd på trolloaren 3 \' en lastbil. "al'lid 
han erllölJ ett krossår i hu\udet och rörd~ till Sab
bats~rgs .sj u~us, där hlln dagen därpA 1I\1led. Kjell. 
son "ar rOdd l Malmslätt 1887. Inom dr fö rening "ar 
!Ian lOe~t känd på idrotL;oavdelningen. lian var m}cket 
II1 lrea'Crnd liV landstorm.!'rörelsen och hilriidande sek. 
reterare i Stockholms luftviirnsförcning. 

Vid Beservofficersförbuudets n ilttiivlall del1 13 ok· 
tobcl' (orientering, pistolskjutning, ka rtl äsning) eröv. 
ro(IClI I pris av löjlna nt v. Friedl'ichit, som därmed fick 
den lindra inteckningen i den liV D,N, upp~altll poka. 
len, Löjtnant Friman l\IIr förut en irllccklling i I)okl:l ' 
len, 

A m a t ö r e rl 

Deltag mangrant i fältskjutninl'arna! 

PALLAS TRYCKERI J. H A L L M A N S 
försäkringsbyrå 

Odeng, 36, Tel. Vasa 15674 

Oe:ne:/alagenlur rOr Hansa. Urn· 
nar pre:rnie:of[erter och ordnar 
aHa 5111g av ,rOrslkringar . 

AffARST RYCK 
TIDSKRIFTER 
REKLAMTRYCK 

.......... ,., ........... , .... , .. ,.",,,,., .. ,,,.,., .. . 
6, ODENGATAN 6, 

. TEI. EFON NO RR .6043 . , .. , .. ... , ....... ,." ., .. ,., .. , .. , ..... " .. ,.,.,,, .. ' 
TIDNINGAR 
BOKARBETEN 
KATA L OOER 

, ___________________________ J 

--- ... ~ 
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AM A TÖRER! 
Efter dagcns skytterc5ulbt \'J'a 
Ni Edcr bäst p! cn lod och 5111-
full DItoman, och njutnin2cn 
blir än större om gOI\'c:l ir bc-

klltl mcd cn vacker malla. 
Glöm cj alt k6p:l dcssa hos 

ENGHSKA MAGASINET U. 
Ett lir ,II ... "I- sptnalm'"st", KYl" a, 31 DROTTNING GATAN 31 

".",1lUll 4JttG KlI"',,"',,",,_ J""-th,,.f~r 
72 .tf N IJ,...}'~ .. u,.. 

Sb"dtQQ,/~1<S JtMltt ~riD["ffiJr 
(_"Dr prW,,~r (>lit <>ttlJmuur . 

HANSA. STOCKHOLM , .. FÖRSÄKRING 
Aktiekapital och reservfond 

Kr. 6 .000.000 

c. 
BANKIRFIRMAN 

G. CERVIN 
Grundad 18S7 

STOCKHOLM 
MALMTORGSGATAN 6 

Tele2rnmadre .. : Cervin, -:- Kontorstid 10- 4 

Skytte- och 

Sportkostymer 

En d a s t kv alitet sv aro r 

MILITÄR EKIPERINGS A.-B.(MEA) 

~----------------~ 
Boktryckerit! Pallas. Stockhol m 1929. 

• 

Stockholms N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

24:dje ärg. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 

~'" ............................................... _ .... ·· .. ························· .. ···,,,·········1 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

STYRELSEN 

:. .; .......................................................................................... ,., .............. ' 

Å alla amatörers vägnar tillönskar Medlems
bladet Stockholms Amatör Förening umt de .. 
medlemmar ett framgångsrikt 

GOTT NYTT AR! 

NYA AKTIVA MEDLEMMAR. 

Den 10 december. 

Jiillmiista re Kar l Frau;: Josef \Veigl. Sa ltlljii. Du \IIöll. 
Ci\ili ngeniör To r,;ten Rimn Å'slröm. 5:1 Er il~!!aL 5:i B. 

Sten Drakenbergs VandringspM. 
piatolskjutning. 

~an länge ha r det bland en del a \ S. A. F :b med· 
lemmar ta lats om. a ll man borde §öka IIpp 1i\a inl rea. 
-.e l rör skjutn ing med armepistol inom föreningeIl. rör 
nan-arande upptages å p rogrammet endast en fOrln a, 

dall skjutning nämligen jetongskjutning. \i llclI kIl II I)' 
pa,..1 va rit ägnad aU samla a nslut ning frA n dl' kunniga 

1929. 

R •• u~,!o .. " •• d, ... , 
K.pIU T ORSf[N SOOIROUIST 

Ko,I.",18 20 
$Iodbo'''' Tol N 6211 

pi..tol;;k)t!a mru sida och ~ ledt'! på ~rlllld uv sin obI" 
fi ntlighet i praktiken ej kUlmat ri nna nå~a nya intres· 
..cnter . 

Den o fta utta lade önsb ä rd hetcn a\ at! efter andra 
riltl injer lämna fö reningsmed lemmarna tillfäl le till 
iivning och tävling i deuna lika rol iga $On l n) Uigll g ren 
av .. kyttet. har. om än a ldrig' I~rjilligad. kollidcrat 
mt.'(! den niiddind iga omta nkell 0 111 röreningeniI k.'"11 . 
Cenom \ ä ldll igt mecenatska p ha r emell ertid i da· 
ga rna en grundplåt rör ä ndam let erhå ll its, )-I err Sten 
Drakenberg. känd som donato r till Stockholms skytt e-
förhun d och a ndra sk) ltcsumlllanll lll tllingnr, fick niim· 
ligen vid en sa mmankomst hö ra a matörerna IIU r}cku 
sintl bck}mmcr fö r. hu ru prisfrdga n vid eli eventuell 
tiiv lillg skull e kunna lösas, och erbjöd sip; dd ti tt 
~ t iill a en silverpjäs ti ll fön:ni ngl' lIs förfo/olumlc. I det 
vi uttrycka vAr slo ra tacksa mhet ti ll ~ iva ren a v dt'l1n ll 
vii lkol11na gå va, uttala \·i fö rho ppn ingen. alt den ska ll 
kuuna väl förva ltas och a ll alll /tl örernu @;l'nom ta lrik 
anslnlning \i;;.a sig \ ä nle;::iiUa dellt'BlIIllIll. 

Erlcr vilka regler den första p i<.,toltiiv lin;;en frllmA t 
vArsi(lall kommer aU ske är ännu ej !Jci;läml men 
torde li-impligen halldikap~ämmcl..er kOlllllla aU till· 
lämpas. för all ä' -ell lI}börja re, ~m med ill tres-;;;e gå 
in för uppgi ft en. skola kunna 1!öra jl.i~ ./I:ii ll ande. 

Det ha r framhå ll its. all måhända elI del medlem· 
llIa r sku lle \ara tacksamma fi; r alt !>ättu i till fä lle aU 
före ",l julni ngamas hörjan erhå lla en tcoreti5l inblick 
i pi:.lolells Ilandhavande. De herra r med lemmar, som 
ö ll ~ka ifrågakomma till della. böra under nn'l ret sil tta 
"ifr i rörbindelse med sekreteraren, vil ken Il tager s ig 
utt ti ll svida re svara för denna detalj. 

z;;,OI'/e/', '{Jllfd, 

9t'/oe/' 

(41(Wl hifset. 

::J!;jsiIiJl'r, 

(~,,'r";;,1IS(·t, 
9JJllIgl. fT!t,'JjJ/l1('/rr flrf' - :/J':'1II,. jlrislii, rnJlt.l L ___________ --' 

• ~ .. ' . ~ 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM M ITT tN 

Fält.kjutningena facit. 

I)å höst~ii"(l11 81' !1 S fti Jtskjutninga r logo si n hiirjan. 
Vllf (len ~ I o l' u f"" gllll den, Olll S. A. F:s fällskyHcgrupp 
skulle lun un hfdla si n fiirnii mligu position fr!1II vii rcH 
elle r om ('Il eller ri cin Il " de vanligu clitlagen skull e 
Irekos lriingu .\I ig riirbi. En slutlig seger nle<1 därtil.1 
hörande inll'Ckning i \lmdringSjl risel "ar väl en utO~? I . 
SOIll ej ens den IItörsla opt imist \'iinlnde sig få se fo.~. 
\·crkligad. OCIl I "~ lihiil i~lom .. riickhå~1 od,' an~~to. 
fertI l! ginp;o pliktsk) ldiJ!8sl III for alt gora S l l ~ h~tn . 
G ru llp!l4mmansällningen di",luterades som aldng forr, 
.Y.)1I0rna form rör tillfäll et och der~ sellast I}ck~dc 
e ller mi.!>ill)ckade ret'uhat kalfatrade!! mgående. Skjut. 
kommill~n . .!\Om hade Il\görandet i sin hand. hade det 
nog ej d rolip;t men har upp siu ans\·~r ~ IU!fler 
och träffade också de ul. som senare nsa<le tilg \ara 
dC! bästa. Del ville sig emdlertid ej. utan gnlPI~n 
ble\ tro~ om,.,org:.fu llt ~enomförda skjutningar för
vistld till tredje plul.!! hland förbundets föreningar_ 
lik\,jil en i och för sig hedrande prestation. 

Om Slil l.·de~ kampen om pris och ära utföll till fult 
tillfreds:.tii llclse, är Ilet dock t'1! än större glädj ekälla 
utt kunlla konsta tera det ovan ligt ta lrika dchagtllulct 
av fiircnin!;sll1c<llcmmurnu i dessa rörhundcts riiltskjut. 
niugllf. ~1cdun stamtruppens deltagare för n1\.sol .§r 
sedu" IItgjonl{'s U\· ett t iotu!. s)'nt'~ del! nu mera riikna 
minst det IIubIllII. \'urjämlc mer eller mi lldre of tu ler· 
kOtn l'lIn1Hle htriiklllldcr ht.>dru röreningelI och kurnru· 
terlln med !lin 118r\[\ ro. Inalle!! 113\a omkring fem tio 
amatörer upprört!J 1'1\ lI reLi fältsky uelista. eU rekord, 
som mhtc l> l..ntta 'i m) cl..cl höst av dem. som inse bet)
delscl! a\ ~k) ttcrörcl;\Cnl! UTbett> på bredden och djupet. 
S. A. F:~ :.\A~het har ju al ltid \'arit rekr~tering('n a\ 
de Ingr .. skjutkl o,«t'rna_ lIlen ä\cn hiinidlag S) I1e5 ~n 
förbättring ha 8~t rum. _ l. ex. 1\.terfinllas ej mindre 
iin 7 amotö rer !\Om I'ri!'to!!ore i klass 111 \' id Aret.;: 
si",to ffilt~kjlltllin~. 

Indh i(luella l'ellrar och placerin2"8r framga 8\ 

netlunstllendC! ul/lra!! ur pristli!itorna. men n~grn lIamn 
måste nämna.'!' fiir :. i~ . Beriii Rönnmark he4:lrar os:, 
mC(1 all ,dta ~m Ioii!-ta fält;,I'l1t i hela Stockholm." 
l!k)ltdiirhund och har hemfört åtskilliga \'ii rdefulla 
trofi'f'r fdn !'in g l ii ,,~al1(lt' sisong. hl. a. Stockholm!;· 
Tidningf'n 4 minnt'sa lbum och Dagens '} helerS bä'p0 re 
Andra nUllln pli frammorKIl ä ro H. Frimnn, E. J\ . 
LiifAren O<'h G. Wijk:<lröm. Uppmä rksammade resul · 
tut IlIIvn nAttil a\ O. I,örmark. 80m vunnit 111 :e kla:o;;;el1$ 
rninllC8ulbum orh iivrn "l~tar 1Ilc<1 ill(li\' idllf"11 se~er vifl 
silltll niJl -Ikjlllnin~t'n. 

PRISLISTOR VID STOCKHOLMS SKYTTE· 

FöRBUNDS FÄLTSKJlITNINGAR. 

De n 13 oktober vid Norrviken. 

Må~ler"'apskltust'-'l : 

12. 11. Bönnmark .. 2-1tr. 
21. E. Wa~ber~er. 2.3 
27. A. Eloo'l";,1 .. 2:l 
36. G. ~ 10ll.'lherg .. 22 

Klass IV: 
2. K. A. Peterso'l. 
6. B_ I\"erus . _ .. 

Klau 11/ : 
9. O. Ufmark .. 

10. N. Hergsjö 

Crul'ptii\ l illE:,CII: S. ;\. F. som Il:r 6. 
Miisl c rskopsfo rdrin~arn(l: 22 tr. 

Den 3 november vid Tullinge. 

Mii8lrr.~'i(Ip s ldll 1.1("1 ' 

l. C, Wijkstriim . 
2. B. HÖl1l1 mark . 

2i. F:. Jcunel 

25 tro 
2 ~ " 
IS .. 

23. B. Permun ... . 
31. K. A. Peterson 
13. E. Löfgrell 

K/flolS fil : 

211r. 
23 _. 

IX tr. 
IM .. 

Il:! ,. 
16., 
15 

Klflss /I ' : 

16. J. Luntlherg .. 19 tr. 
28. Q. Ufmark !2 
35. C. G. Lilldfeldt 12 

Grupplä\ tingen: S. A. F. !!Olll l1:r .. L 
l\ l iistcrslapsJordringa rna: 18 tro 

Den l december vid Tureberg. 

ll iUIt'fskUIIJklfI st' f'I : Klass III , 

I. H. rrill1811 ... 28 tr. I. O. Löfmark 
16. E. Wa~herger 26 .. II. S. Dahlqvist 
KlrlJ~ II' : 17. G. Wrullse 
6. E. Löfg rl:lI . . 261r. 19. G. Se\,erin 

. .. 
.. 

II. Il. Perlllun .... 2 ~ 2l. C. G. LinMcldt 
22. K. A. Pt' ter!loll 23 ., 28. N. Ijergtijö .... 
2(}. Il. E. Gunlcl! " 2:! " ,I. K. Weigl 

Gru pl'tii\'1 ill~ctl: S. A. F. SOIll " , <. 
Mii"tcl'sko pllf on lri ngu niO: 24 tr. 

27tr. 
21 .. 
19 .• 
19 
!<) 
17 
17 

KONTORISTFöRENINGENS SKYTTE

KLUBBS FÄLTSKJlITNING. 

Kouto ri~teTlla hade !!Om så många gånger förr inbju. 
Ilit S. A. F :~ IIIcdlt'lIImar.U deltaga i dell traditionella 
fiilt!lJ.:ju tninp:e" lid UägNstalulld. Trot.s den kulna 
hö"tda !l"cn hacle tii\' lingen lockat ett femtiolai deltll~a re. 
\ara\ 1'11 mIllIstarI.. trupp amatörcr. En e lak insin llation. 
att r-n 1I\~\iirt h idra~ande orsak till am.lulningen ~kull e 
ligl[a i fiin i~liingen om en god och glad lunch eflel 
ubl!ndna \C(lermi)dor i terrängen. m1\.ste väl a\\igas, 
<Id dt' uppnlldda (/;ooa re;ultaten giva ,·id I,anden_ att 
man t0t! in ~k pil al h ar. Som artiga värdar a \ stodo 
kOll t ori~terna sA (1;0 11 ~OIl1 lilla priser till !lina lfä~ter, 
\ilket i helraktandl" a\ den tlYl1l1crlil';ell \ärdefulla pris
!Illmlil1~en rår anses som en m)Ckd gellf'rÖl"t visad Ifä.~t
frih~l. Den 0\8n nil mlldu lunchcn uteblcl" ej he ller ocl! 
fiir nll matcridl \iilfä~llnd så ,iii som fiir \isafl \"än
l i~hrt ~ tnlll1 u \i lil l konlorislcrnu i en tllrhllml,cts
~kllll1. 110 111 hlir IIvl\ r ull ilvhi'ir(hl. 

Liij l llilnl i/. 1\. I.,iff(f{'n, s(\m unOf>r i',ret uppd,.at 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

~o(la och jäml13 tävlingsresultat_ salte /1U pricken över 
iet ~t:JlOIll all endast förlora en träff p1\. de trelIio 

ollen. 1 ö\'dgl blc\ prislistan: 

Fältskjutninien. 
K/II.u IV: 

J. E. A. Löf~ren. AmatÖrf. ................ 29tr. 
2. E. Ws=berger. AmatÖrr. .... _ ........... 27 ,. 
;~. E. G. HelIgren. Amatörf. ...... •• .•...... 27 
I. 1:1. Rönnmark. AmatörL ................ 21 
5. G. ?lossberg. AmatörL ........ , ...... ,. 21 
6. Hj. IV,,,,,,. Amotö,{. . ....... • • . . . ... 22 
7. S. 1·lolm. Kontoristkl. .................. 22 ., 
8. H. Söderlind. AmatörL .......... . " ... 2 1 ., 
9. A. Elmqvi!'.L Amatöd ..... , ..... . .... , .. 21 " 

10. I. Bolm."tröm. Kontoristk!. . . ..... , ...... 20 
J I. Il E. Gardell , Amatörf. ..... , .... " .... . 20 

K/mu III : 

I. S. Dahlquist, AmatörL .......••.• . ...... 20 ., 
2. O. Löfmark. Amatörf. ................ 19 .. 

K/u.u II : 
I. L. T~illg. KontoristId ................. II 
2. II . i\Iöller. Kontori:tkl. ................ 12 

Extratävlingen. 

(r riangeM.:julning) 

Kllm /I ' : 
J. E. G. Heligren. Amatörf ......... _ . ,. 55 Imänp: 
2. G. Wiljkström. AmatörL •.......... , 5.3 
3. E. lennet. Amatörr. ................ 52 
I. A. EIIIl<I,i:;t, AmlllörL .... . ... , .... 52 
5. H. ~18Imfor$, Amatörf. " ........... 52 

Klan III: 
J. S, Huhman. Kontoristk!. 
2. C. G. Lindreldt. Amutörr. 

Klass 1/: 
I. O. Biickmllll. KontorisIkI. 
2. L. Tessing. Kont oristkl. 

..... " .. ".3 1 
33 

.•.•.••...•• :-1 1. 
............ 27 

NY METOD FöR UTTAGNING AV FÄLT

SKYITEGRUPPEN. 

Enligt ell 8\ v. skjutcheff'1I röretop:en IItredllin~ 
har <IM from gätl. nit de hittill s tilliimpade be.,;tamme]· 
:.crna lör UILa~ning a\ S. A. r:s ~ ruPJ> \·id förbundeu 
rä ltskjutningar ej medfört önskad t:ffeJ..tivitet . 

Skj utkommittcn har därför antagit nedanstående för· 
änd rade bestämmelser alt gälla tillsvidare. Av de se
na~te Arens statistik framglIr det. all om de lI)a reg
leron tilliimpats, gruppen "kulle ha \Imnit lIt:.killi@a 
träffar. Den närm8.5te framtiden fAr I1U uhi5a hållbar· 
heten al' en melod uppb)ggd pä sirrerresuhal. Dt:t kan 
ju tänkas all de. som inom det s. k. turistgunget upp· 
n U förs \'arliga resultat. icke ~ tå sig under trycket av 
ull deltaga i ett rep resen lationslag. ~ I en andru sidan 
iir df'1 ett gi\'et plus till trevnaden blund karn ratema, 
all rul lt objek tiva regler fö ljas och 1111 om~iiH nin fl: inom 
gl'lIpp('u kall iiga rum IHlder liil'lIltd c 1'. 

Bestämmelser. 

S. A. r_ skall i den \' id Stockholms Sk)lIeförbundll 
fält.skjutllingar förekommande gruPJltih·l ing~n fö r· 
eningarne emellan repr~ntero a\ de fem ak>uar ur 
kl. 1\- eller i\L ,;om på l\1I a\ dc i!.i"La tr~ fålbkjul. 
ningarne {reo:p. skyttet uppnålt df> hjj~tR r uhatell 
cn lip följande beräknings{!rumler. 

Med utgångspunkt från rörbundets för varje skjut· 
ning uträkllade · · mä:;terskap~fortlrin~ar" erhålla ~k}t
tarne lika många poäng, plus eller minus. SOlll träff
resultatet ih·er- eller understiger dCSM mästeri!.kap i:!. 
fordringar. Skrit. som va rit frånvarande från l>Adu 
de två sista fältskjutningarne. m ej ifr ga l..oll tl lla !lom 
gruppmcdl em. ej heller må för n gOIl !.ik)1I IlH!(lräknns 
någon tidigare fäl tskjutning än de fyra SC1l881e, Om 
tvft ell er flera vid sammun räknande pA ungivct siiu 
av resu ltatelI frlln (le 1\'1\. bästa fiiltskjulni ngu l'I1e IJe· 
rin nas huva samIlla poiingsumma. gli r d,'n rörc, 80m vid 
scnnste g rupputtagning lAg bäst p incerad. 

Gruppen vid fönta fältskjutningen 1930 

utgöres a\' B. Rönnmark. G. Wijk~trörn. II . FrillllIn, 
E. Wassberger. E. Löfgreu med K. A. Peterson och 
B. Perman som suppleanter. 

NYTT VANDRINGSPRIS FöR LÅNG. 

DISTANSSKJlITNINGEN. 

Sedan den av herrar G. 1\10 'lberg och K. A. Peter
!!On sl.:iinkta långdistanslmkalen efter en kort livstid 
inom föreningen nu för a llt id utgall. IUlvR (lonatorC!rna 
berc(lvilJ igt utfäst sig aU uppsiitta en pokal n:r 2. 
För de intr~serade ak)Usrno är det alldeles nödvän
digl atl erl, lIu erforde rl iga triininggtillfällcll pA (le 
I nsa distnni'erna. Skjutkommittcn fdr cl ii rför på dct 
\'ormnste lacka donatorerna för den nv dem skaplldc 
fu rllts(jttningclI för ntt amatörefllas lIkickJighctsuivft i 
IlIngdistnnsskytte ej ska ll ~iinka ~. 

VECKOJOURNALENS HEDERSPRIS 

i Stockholms-Tidningens dkssk>ltcllh'ling i SOlllru~ 
hemrördes a\ S. A. f:s lag, :«lm placerade ~ig 80m 
Il:r 20. PriseL en synnerligen smakfull mindre I)okal. 
torde komma all upp:.tällas lid täding inom fiir· 
eningelI. 

A T T O B S E R V E R A l 

Första fiiL'/inge" om I'andrillgsskölden äger rum sön
dagen den 12 januari. Stockholms 8k)ucförbund~ rör· 
,ta rlill.skjutning äger rum p fö ljandc söndag. \·arför 
alla fältsk)'uar böra begagna tillfället lill 8kott~liill · 
nll1g. Anmälan \'id sk jutbanan kl. 10-11 r. m. 

Nordi$ka Spelens lält~kjulnj'lg I'" ~kidQr t!(!11 16 feo· 
fuuri (jr en täv ling. som hör vinna ta lrik nn~lll l nillB 
rrån S. A. F. Tävlingen gå r över en bann om eirka 
10 km. mcd l skjut:;la liollcl'. Mall kllll dr ltu,!\u l ('11· 
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der:. tii\' liup; A mc(! skidlöpningen som huvudmoment 
I \8rj t: träfr = 2 minuter löptid ) eller tä\' ling B med 
Jtjulningen MIm hu\udmomcnl (varje träff = 10 mi· 
nuter liipt id ). Anmiilall ska ll göru till v. skjulchercn 
!\enast den 20 januari. Anmälningsavgiften är 3 kronor. 

AMATORER I STOCKHOLMS SKYTTEFOR

RUNDS MÄSTERSKAPSKLASSER 1930. 

I fäJtakjulning. 

A. EI1114 11·j51. H. Friman. B. E. Gardell. B. Gyllen
:ovärrl. E. j-!cSl\le r, I. HjeJ mström. E. Jenne!' E. A. Löf· 
grrll, G. J\'l oll~be rg, B. Perlll llll. B. HÖnnmark. L. HÖnn· 
IlInrk, G. Siif\'l'l1hc l'g, F. SÖdCHIUisL E. Wassbcrgcr. 
f. Wcid iolId, G. Wijkström. 

I preciaionukjutning. 

A. Elnl{l\i~l , n. G)lIensvärd. N. Hellsten. G. Sär. 
\lenhetg. U. Hönnmark. L. Hönnmark. 

AKADEMISKT SKYTTE. 

Som "anlig! räknade de akademi"ka miislerska!,!'
tii\,ljnp:arna i hörjAn a\ non.mber ett starkt ~nsla~ an~. 
IÖrer. och Kl in \anli{!t räknade dessa amatorer lill s ig 
en "Ior del a \' heder. platserna på prislistan. All nAgon 
U\' Rönnmarkarna gk "lIe hemföra mäsler5.kapet var ju 
på förhRnd ~ivel . och frAgan va r endast. om del skulle 
bli\'H Ilertil eller Lenna rt. Om det nu berodde på, all 
Lennart tyckte det kunde vara nog med ett mäster· 
skap I)er Ar eller all hUll ej vågade träda broderns 
ru r5 l föd~ l o l'iitl fiir nii ra. blir viii icke uppen barat: allt · 
nOH L('III!tlrt tllp)lucle ett ",koli i första omglrngell Oell 
länllllldc fii lt ct fri n Al Bertil. som med 2 poä ngs för· 
sp rAng hii rglldl' ~ege l' n före två lu ndensare. Resu ltatet 
i olllgll ngarnll vll r 119. 50 och 19. I huvudskjutningelI 
plllcerude sig Lennart. Berti l samt E. G. Hellgrell som 
re:sp. 3. 5 och 15 mlln. Bl and ext ratä\·li llgarnas p ris. 
taga re lerfinnu (I~~utom amatörerna H. E. Gardell 
och C. Hullström. 

I andra dllgens fiiltsJ .. )lIetö\lan firade ··amatöraka· 
demikerna· duhheltriumf med G. Wijkslröm och B. 
Hönnmarl ~om tälkarlar A prisl istan, \'arvid Wijkström 
l. o. m. inom hela förbundet var ensam om sina 25 
träUar. F'örre ordfö randen i Lunds studenters sk}lIe
llubb. rektor Ju!'lus Lundberg. som samtidigt för för· 
~ta g ng~n representerade S. A. F. blev åttonde man. 
\arerter B. I'erman och L. Rönnmark följde sAsom 
femtonde och nittonde. 

Officerarnas M1Iskjutnmgsförbunds 

l nprillkjut.ning 

dC'h o~o mcel fnl ll1 HAII~ vnm med lemmar U. Frimun 
Ocll E. A. Löfgrcn. 

SPEGELN t . o. m. 10/ 11. 

Balle. A .......... . 
CaSl!eI. K. . ...... . 
Ekblom. J. ....... . 
Elmq\' i~t. A. . .... . 
Enegren. G. 
EriCMQn. G . . ..... •. 
Fl)garc. A ........ . 
F'rimaTl, II ..... .. . . 
Fiirn gren. J. 
Gardell. B. E ...... . 
Ceorgii· Uemming, F .. 
G) Ilenkrok, A ..... . 
Gyllensvörd, B. 
Gy llellsvii rd, N ..... 
II cll berg. Sig. 
I-Ie llsten. E. ....... . 
Hellsten. N ....... . . 
UCMler. E ........ . 
II jel m~t röm. I. ... . 
Hollherg. S. 
HulIsIröm, C ...... . 
Huhill , I. ......... . 
Häggiund, o. . .... . 
Höijer. E. \V .•..... 
h erus. n. . .. . ... . 
Jenne!. E. , ......• 
Kostman, n. 
Lagergren. J . 
LarS!On, N. 
Lundberf::. J . 
L)'bcrg. A ....... . . 
Löfgren, E. . ... . . . 
~ loSl!berg. G. . .... . 
Mossberg. B. . .... . 
~ l o l1rA ll der, T. 
Nilsson. N ........ . 
Od(IVist, F. . ...... . 
Olsson. E. A ...... . 
Pennan, B. . ...... . 
Pelersoll. K. A. 
Hiip:heimer. C •. 
JlönlllTlllrk. B. 
Ilönnmark. t. 

tccnie. J. . ...... . 
Säf\\ellher!t. G. . .. . 
Söderl ind. n. . .... . 
Teogslrlllld. A. " .. . 
Ulf[. T. . ....... . . 
Wa herger. E. . .. . 
Werner, Hj. 
Wijk~lröm. G. 

Diplom. 

50 50 50 
17 

50 50 50 
50 48 -18 
18 IR 47 
49 18 18 
49 49 48 
49 47 47 
50 50 50 
50 49 49 
4,7 
50 50 50 
19 48 118 
48 
50 48 48 
49 49 48 
18 48 48 
50 50 50 
50 17 ~7 

50 47 ·l7 
19 

18 48 48 
50 48 ·l7 
50 49 m 
50 19 49 
J.7 47 47 
~9 48 47 
50 19 ·la 
50 50 50 
50 50 49 
50 50 49 
48 47 47 
·18 47 ..).7 
119 19 IlS 
49 
48 48 48 
50 50 49 
50 50 50 
19 18 1-8 
50 50 50 
50 50 50 
17 
50 50 50 
50 18 17 

19 ·18 47 
50 19 48 
50 50 50 
48 l8 ·17 

Guldmärke. 

Im. M ......... .. 
Berg~ren. F. . .... . 
Ilergsjö, N. . ..... . 
Blix. Il . . ... .. ... . 
Coll il1ller, S. 
J.n~j('rlö f. 11. 

17 
19 
,\7 47 
18 4,7 
19 

'7 
17 

50 50 50 
15 
50 
50 50 50 
50 
50 15 IS 
50 50 59 
50 50 5·) 
50 ~5 ,15 
50 SO 50 
50 50 50 
50 50 45 
50 50 50 
50 50 45 
45 
50 45 45 
50 50 45 
50 50 
50 50 50 
50 50 50 

50 50 45 
50 15 45 
50 15 15 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 15 

50 50 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
4S 15 ,15 
50 50 50 
50 45 
45 
50 50 115 
45 45 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 15 15 
50 50 50 
50 15 45 
50 
50 50 50 
50 50 15 
50 50 50 
50 50 50 

50 
45 
50 50 50 
50 50 50 
'15 
50 SO 
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LiIld(cJdt. C. G. .-17 
Urmark. O. ...... 50 19 18 
Lönndahl. T ...... . 
Wcig!. K. . .. .. .. . 50 

Silvermärke. 

v. Friedrichs, G. 
Hebo, G .......... . 

.j8 47 17 
19 47 17 

Jennel, R. . ...... . 
5\·eIl5:'on. S. 48 18 47 

Bronsmärke. 

11 01111 , 1\ . 
Jucoh!tSon. P. 

49 ~8 -
50 50 50 

50 50 SO 
15 

15 15 15 
50 50 50 
50 

50 50 50 

pa fjj l'ekommen an ledning cri rrru! 0 111 , /111 kOlllJW· 
tcn~~erier för skyllelll tirkcn. vi lku sk jutu! Ii nntl rll Ii· 
der iill föreningens ordi narie ell er A 1II l11 un lIAIla. mr 
att kUllna go<lkännns måsle VUnI bestyrkta 11\' Onl1all 
föreni ll~ens sl}' relsemedlem eller ock liV annan kompe· 
tenI och vid skjutningen nä rvarande kontrollant. 

Till underI iiuande a\' skjutkommitlc~re-lerarells ar
bete bedes de skYltar. som under Arel uppryllt rord· 
rillgafIJlI för ;;eriemedalj eller scriebiigare. upjl~i\8 
della för !iCkreceraren. E\'entuelJa anmiirkllinl{ar mol i 
'·SI>cgeln ·' angivna resultal torde bellägel gör~ !Illa· 
ra~t möj ligt enär föreningen har att (öre Ilell I in· 
stundande januari rekvirera erforderlip:o di!)lom och 
!'k) lIemärkell. 

LANGDISTANSPOKALEN. 

Enli!,!1 löfle i föregående nummcr 0 \ ' l1ledlelll~hlodcl 
länlllll" här nedun uppgi ft ö'er dell :llu tl i~1l stiilJnin· 
~f'n om LAngdistan$pokalen. 

lt HÖllIllllark 
A. EJ m(l"ist .. .. 
I. II jcl ms.l rörn .. 
K. A. Peterson .. 
Hj. Werner .... 
n. G} lJ ell~\ii rd .. 
E. JCllllel ... . . . 
B. E. Gardell 

Bästa ;;eric å 

WO III. 

86 
llO 
85 
81 
77 
H 
87 
115 

()()O 111. 

18 
39 
33 
38 

" "' 38 
13 

Vi(1 Skurp. 6: 5 
liiv l. mu . 

100m. 
91 
91 
89 
IlS 
77 
86 
77 
58 

60fl m. 
16 
15 
16 

" 19 
U 

" 12 

271 
255 
253 
25 1 
217 
217 
2~1 
22R 

DIVE RS E. 
, .. , ............... ,,, .. ,,,,,"' ..... ,, ...... , .... ,,,,,,, .. ,, .... ,,,, ..... ,,,,,,,,,,,,,,,,, .......... ,,,,,,, 

För många al' "åra röreningsmed lemmar rrlllllstår 
märh'ärdigt nog iinnu idrotten 80m nållOntinp:. 80m \ i 
inom \Ar \'erksamhet gärna kunna lämna åsido och ej 
liill@re befatta oss med. För dem har kanske fö renillg· 
en.!! sk)It~'erksamhel så uPprll1t lieras tankevärl d, att 
de ej ens försökt sig ,.ä all triin~a rörbi de idrallcnl! 
8\arter. som eLl formligt dyrkande :IV dell rAo st) rkan 
Oell lInIIan stjärnkullur in nebär. (ör a U komma till 
klurhet med \'ud idrotten bet)'rler för \'n rt 181\(1" ung· 
dom och hur den g ripit llcm;mllum. 

rör dc fl esla liV oss (ö l' \öl onlet idrOIl llIe(! sig 
en flä kt 11\' fr iskhet och st)' rka, å tminstone borde det 
\ 'Unt ~~. Ligger della i on let ell er fö ljer dct med 
vetsklIpen om \'ud som i regel finlles bukom och i III· 

iivn ndct uv idrott ? Nå~ot sva r hän\ bchö\'cr icke sÖ· 
kas. Del iir nog atl vcta. hu rusom d~t hrinllllmle intresse 
\' iJkel IIU gripit - djupl genom a lla fo lklager dyftar 
läng re än t ill all \'a ra blott ett nöje eller ti(18fö rdril 
för ",illa utövare (och !skådare). l\IAlrot är dock en 
kraftigare folkhä l.;;.a. och därtill f A alla \i bidraga. 
som UtÖlIl eller understooj3 idrotten . Här fil. \' i vlIra 
111('(1 0111 all gellom en fo lkrörel!e fo"tra fra m dell bi· 
rande princip. :som nAgon formulerat d: '·Varje 
..;;\'en!<k. som gjort idrotten lill in egendom. skall \cta 
med !"i@. all della förrnJr jag av egen krafl . Han Aka ll 
kunna uppskatta det pe~nli,a modet och 81) rkan -
men han skall kunna underordna de' ro&fIIl i"~ro' lör dt'1 
ht!ltU Irumgdlll§ och inse, all han ii r en lite" enhet i 
Ilationen och samtidigt aldrig g lömma. ntt lIa/iOlINu 
tiilf{lJ,lt! hän[!er- ~ l'orje ,dJu" lil~" ~/lht'l, /,,·,Iml 
ft'lIh!! ,:· 

De medlemmar. som ej viljn fiin<tA i(lroll~rörelsell 
och taga den som bundsfönulIt i !lina :-triil nllden 311 
!III ul ti l l Oell sam la vå .. manliga IIl1gdolll. torde !!Il llrt 
få se sig övergivna. I} kraftigul'c ()(' II längl'e ~pl C.. 
r(i .. c1sen läxa ulår och ullt l id iRare rilll~ml den upp· 
växllnde ungdomens inlre~e Il\' idl'ollclI. 

Glädjullde !log finnas inom IAr fi"il'cnillR' mAnp-/\ med 
le\unde intre;o;;e fö r både gYllllUl9tik OC 'I idrott . /Ilen 
det skulle icke skada. om dclIll int l"('l"!I(' s trikkle !liE! 
11Ingt \' idare. 

l"t' /IL kem lil/na n(Jgot säll. t'arigt'Imlll ;tlrolfSllwn . 
or;{'II ICrttfC. curling.$pclafl" fI('h slqttar ~'II,,'m /örfOllu 
.~i~ i/10m S. A. F.? 

F. 

PALLAS TRYCKERI 
AFfÄRSTRYCK 
T1 D S K R I f TER 
REKLAMTRYCK 

......... ,., ...... , ......... .. , .... , .... ,., .... , ..... . 
69 ODENGATAN 69 
TELEFON NORR .604'; ....... , .. "" .,., .... , .. ,.,., .. .. ,." ..... , .. ,.,.,." 

TI DNINGA R 
BOKARBETEN 
KATALOGER 

, - ------------------------/ 

I 

~ -- ..... -
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! SKYTTE FÖRENINGAR I 
; , 
f Ni köpa Edra P""lö,~mål i guld, silvu, 
: nYlill}~r och. t~nn - iiVfn J~ populära 

i SKYTTESK E DARNA , 

I l ], d ~~~;:~; «] N . 
, , 
~ , 
; , , 

KONSEKTJ'lUSET 

7 eJ. N,,,, 3)16 - STOCKHOLM· Kungs!!_ 43 

~ .. ,.,., .. ,.",.,.,." .,." .,.,., .. ,.,.,.".,., .. ,.,.,.".,.",.,.,."." """ .... ,." .""".""",., .. ,) 

AM ATÖR E Rl 
Efter dagens skytte:re:sultat vi la 
Ni Edcr b1st pI en god och stil
full Oiloman, och njutningen 
blir an större: om golvet Ir '* 

kU.tt m~ cn vacker matta. 
Glöm ej att köpa dessa hos 

ENGHSU MAGASINET U . 
1! /I liv .4,... "Iu 4pu/~/"'6ItSIU. KlIpi" ... 

\ ,,,,,,mn/ H/ut. K.f~m",,'/;lfa '''It(lrlii/u 31 DROTTNINGGATAN 31 
'- 12 tJJih /d,...,,,,,,II', 

S~ndl1/1,.i~fI$ IIJNtll S/Ht!afajj4, 
I ",all'" grm!"", HI! Q/I.""aM'. 

HANSA . 
STOCKHOLM . FÖRSÄ KRIN G 

Aktiekapital och reservfond 
Kr. 6.000.000 

BANK I RFIRMAN 

C. G. C E RV I N 
Grundad 1857 
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Boki ryckerid Paltas. 
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