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KALLELS E TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE. 

Stock llO lms Amatör Förenings med lemmar kall as 
härmed till ordinarie årsmöte f rcdagen den 23 februa ri 
kl. 20 å Rest. Piperska Muren, Schcelegatan. för be
hand ling av nedanstAende ärenden : 

1) Val av 2 personer alt jämte ordföranden justera 
å rsmötets protokoll. 

2) Styrelsens och de ständiga komm itteernas beräl
tel~e r för det niistförflutna å rel. 

3) Hevisorernas berällelsc sa mt frågan om beviljan
de av ansvarsfrihet åt sty rel sen för det gångna 
fÖ rvsJtningsårel. 

4) Bestämmande om a llmällna Atgärder samt ö\'nin
ga r och tävlingar för det ingångna årel. 

5) Styrelsens förslag att föreningens förtjällStmedalj 
i silver målte tilldelas skjutkommillens sek rete· 
rare herr Gösta Wijkst röm. 

6) Skjutkommittens förs lag ti ll undrade bestämmel· 
ser beträffande föreningens fältskYllemedaljer. 

7) Idrottskommittens förs lag till stadgeändring i kast, 
- diskus, kula och spjut -, samt som följd hiir· 
av nya bestämmelser rör föreningens villkorsmc· 
daljer i dessa grenar. 

8) Val av följande medlemmar i stpe lsen: 
Ordförande för l årj skjUlchef för 2 år; inlen· 

(lent för 2 å r ; styrelseledamot utan funktion rör 
2 år; tvenne styrelsesuppleanter för l år; v. skjut. 
r lu·f för l år : v. idroll schef för l år; v. klubb· 
mästare för l år. 

9) Val av tvenne rev iso rer samt suppleallter för dem. 
10) Val av representanter i Stockholms Skytteförhund 

samt suppl eanter för dem. 
J l) Vaj a\' represen tant i Stockholms Idrottsförhund 

jämte su ppleant för honom. 
STYHlLSE~. 

Styrelsen sammanträder summa dag och pi als kl. 
J9.RO . 

• Ä~~~~~5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ä~~ 

KLUBBAFTON ~ 
ager rum 
årsmötet. 

å Rest. efter 
med . Supe, bestående av stort 

småvarmt, pilsner och kaffe, serveras 
smörgåsbord 

till ett pns av 
kronor 4: 50 ink\. betjäning. 

Klädsel smoking eller mörk kavaj kost ym. ~ 
·~~~~222~222~2~2~~2~2~~2~2~ 
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fRÅN 

STYRELSEN 

( ................................................................................................. .. ..:: 

NYA AKTIVA MEDLEMMAR. 

Den 12 januari 1934. 

Jur. Kand. E. G. Tore Duhs, A.·G. B. A. Hjorth & 
Co. 

Fiinrik Hall ! B:soll Hazelius. Karlavägen 55. 
Civilingenjör Ha rald V. Plate. Odengatan 10. 
Löjtnant Tore E. Loven, Ål5tcn. 
Civilingcujör S. Gösta D. Heikenskjöld, Regerings

gatan 68 . 

Adressförändri.ngar. 

Anmäl alla ad ressförulldringa r genast. Meddelanden 
från st) rcl scn i form 3V program. medlems.blad m. m. 
kunna Ilnnars kanske ej 111'1. våra medlemmar i tid. 

Obeta1d medlemsavgift 
medför ovillkorligen förlust av \'cderbörandes räu alt 
utbekomma priser, medaljer och märken. 

Om nAgrn nv vörn medl emmar änuu pj haft tillfäll e 
alt erlägga sin nrsa\ gift rör 1933 kan della göras ge
nom användande av föreningen s postgiro Il:r 516-11 . 

Förtjänstdiplom 

har av st) Tel sen tillerkänts följande medlemmar: 
l ngcnjiircll Axel Lybcrg, Sjöka ptenen Ture Lö\'gren, 

Kassören N. Nylcn, Direktören S. Reidner. Hov räns
notarien G. A. Hisillg och Civilingenjören Tontell 
Åström_ 

Dipl omen konuna alt utdelas vid föreningens ordi
narie :'ir~mötr den 2:3 februari. 

2S_1rsmärket 
I..olllmer alt vid ar~mötet tilldelas Taxeringskommi;;sa
rien Ragnar Friherg_ Ingenjören Harry Friman_ Direk
tören 511n(> Andreas "lansson. Sek reteraren Erik Hell
sten. Direktörcn Max Emil BoHman_ Direktören elae;; 
lIuhberg, Di,;pollenten Erik Kru;;e. Revisorn A<lolf VO II 

Kruscllstj erna. Direk tören Tore ~ I othander och Kap. 
tenen Olof Reichenherg. 

Vid prisutdelningen 

ej närvnrttnde medlemmar kunna adlälllta ev. eröv rade 
pri~cr hos intenden ten dtrr iiverenskollllllelse per tcl. 

SilverbröllopsskAlen. 

Stv rcJsen har fast stiillt att tävlan om detta vand· 
ring~pr i s skall för innevarande år omfatta förenin
gens v1\.roricntering plus föreningens vå rfältskjntning. 

STYRELSEBERÄTI'ELSE. 

Stockholms Amatör Förenings st.,·relse får härmed 
avgiva fö ljande berättelse ö'·er föreningens verksam· 
het under 1\. r 1933 : 

FöreningelJl metUem.sanlal uppgick vid 1933 Ars slut 
till 382. därav l hedersledamot, 89 s.tändiga, 268 ak· 
tiva och 2.1. passiva medlemmar. Antalet under året 
inskrivna medlemmar utgjorde 28 aktiva och l passiv. 
Jämfört med föregående år utvisar det totala med
lemsantalet en minskning av 28. 

Sltyrelsen har under året utgjorts a\' : översten, Fri· 
herre Stig RAlamb. ordförande; rekto r J. Lundberg. 
v. ordförande; tjänsteman B. !verus., sekreterare; tjän
steman Erik A. Oh lsson, kassaförvaltare; tjänsteman 
Hicha rd Sriderlind, intendent ; civilingenjör L. HÖnn· 
mark, sk jutcl,cr j bank revisor 1. Blix, idrottschef : ei· 
vilingen jör Torsten Åst röm, kluhbmästare; stadsmäk. 
lare E. J enncl. styrelseledamot utan funktion; sam t 
köpman K. A. Peterson och bankkamrer A. Elmq" ist 
!Otyre lsesuppleanter. Curl ingsektionens representant har 
varit direktör G. l\'1almqvisl. 

Som revisorer ut gos \' id årsmötet sekreterare E. 
Hell sten och revisor A. von Krusenstj erna med civil
ingenjö r A. AminoH oeh ingenjör H. Friman som 
l'I uppleanter. 

De ständiga kommitteernas !'iammansältning ha varit: 
Skjulkommitten: o rMörallde skjutchefen ; v. ordf. 

civilingenjör Y. Zachrisson: sekreterare fil. kand. G. 
Wijkström: ledamöter herra r K. A. Peterson och A. 
Elmc!\·ist. 

Id rQlukollllllillen: ordföra nde idrouschefen; v. orM. 
hanktjänsteman S. Svensson; sekreterare IUIlUrHlemi E. 
Löwenhielm: ledamöter köpman C. W. Falk och köp
man T. Fredborg . 

K fllbbko/lllllillelL; ordförande kluhbmästaren: v. 
ordf. köpman A. Flygare. 

Riks.~köfdcl/s lävlingskommille: syssloman Sven 
Svensoll, löjtnant Bo Gyllensvärd och civ ilin genjör T. 
Åström. 

Redaktör jör IIIctl/f'llIsb{mlct: sek reteraren. 

Fi;reningen har i Stockholms skylleförbund vari t 
representerad av ordföranden. skjutchefen och herr A. 
Elmqvist med herrar I"e rus och Zaehrisson so m sup p' 
leanter: i Stockholms Idrottsförhund av idrOllschefen 
lI1et) v. idrotlschefen som su ppleant. 

Styrelsen har under året sammanträtt 12 gänger. 

Fört>rdllgllommtmkomsler: rsmötet jämte klubb· 
afton ägde rum å restauran t Tre Remmare. Prisutdel· 
ningen rör statsprisskjutningen ägde rum å restaurant 
Pil>erska Muren. 

VlfrutjärJen.: Genom fö rmedling a,' hovrättsnotarie 
G. A. Rising hade föreningen ä"en detta å r beretts till
fälle förl ägga sin vå rfäl tskjutning till Velamsund, "ars 
sä ll ~yn l vackra marker alltid locka till förnyat besök. 

ch'/lillgur och tävlillgar i övrigt: Dessa ha\'a försig. 
S tt i den utsträckni ng. som av det till medl emmarna 
utsända programhäftet utvisar. Många goda och upp· 
märksammade resu ltat hava uppnåtts s1\.väl utom som 
inom föreninge n, och hänvisar styrelsen till de stän· 
diga kommiUcernas årsredogörelser samt referat i med· 
lemsbladet. 
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Cåoor och. ekOllOllIi : Ett välvilligt intresse för för· 
en ingens verksamhet ha r ä'en under det förflutna Aret 
tagit sig ullq'ck i ghor och penningbidrag. i\Unga 
a\ \·.1.ru tidigare gynnare ha,a friko;;tigt ställt belopp 
till förfogande eller ö\'erlämnat "ärdeföremå t aU tävla 
om. Föreningen har en synnerligen värdefull tillgång 
i alla dessa trogna medlemmar, och finns ingen anled· 
ning all misströsta om framtiden ä,·en om medlemsa n
talet nedgätt en smula. Bland de ;;om alltid II.terkomma 
med sina gJvor märkes grosshandlare Sten Stendahl 
som i dr fö r 28:de gängen överlämnat ett mause rge· 
vär, det s. k. juniorgeväret. Vår förening har en ovär
derlig nytta och g lädje a\· aU dess unga sk}uar härige. 
nom beredas fördelen aU med egnll vapen kunna full· 
f tilja sin skj ut utbildlling. Nya vandringspri ser och vär
deföremål huva vidare erhållits av professor Emil 
Hessler, syssloman Sven Svenson. advokat F. Georgii. 
Hemmi ng, av 25-1irsmiinnen av 1932 samt av minnes
goda r. d. aktiva medlemmar av S.A.F., vilkn numera 
äro bosatta och verksamma i Jönköping. Genom för · 
medling av våra styrelseledamöter hava penningp;Avor 
vid olika tillfällen stä llts ti ll förfogande. Det vid års· 
skiftet ig~ngsatla försöket. att genom anskaffande a v 
garanter tdl StockllOlms S kytteförhund. ~ tärka vlir eko· 
nomi, synes leda tm goll resultat. och kommer st) rel
.sen att längre fram återkomma härt ill . 

Till alla dessa och de som på annat sätt bidragit 
till all föra föreningen framåt , får st)relsen härmed u 
föreni ngens vägnar rikta eU varmt tack. 

Beträffande det ekonomiska resultatet av urets \·erk· 
~amhet hänvisas till bifogade vinst- och förlustriik
ning samt halansräkning. 

Stockho lm i februari 1934. 

STOCKI·IOLMS AMATöR FöRENINGS STYRELSE 

Slig Rtilamb 
Orclförallde. 

Nya vandringspris. 

Birger IveT/1S 
SekreterlIre. 

I stället för dc ,·andringspriSl"r, som under föregå· 
ende Ar för alltid erövrats, kommer styrelsen all söka 
uppställa nya sJdana med enahanda bestämmel~er. 

Oe.."Sa ä ro : 

Vandringspriset i fältskjutning för 2:drn och 3:dje 
klassema som ersättning för Stockholms Tidl1ingen~ 
hpr. 

Vandringspriset i pistolskjutning som ersättninl! för 
Drakenbergs vpr. 

~orrlands Akvavits 'lJr. i sko lskjutning för kl. 1\ 
~all\t elaes Huhbergs vpr. i 3.kamp. 

.~ 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOMM I TTEN 

SKJUTKOMMITTENS BERÄTTELSE 
FÖR ÅR 1933. 

Stockholms Amatör Förenings sk jutkommillc Hir 
hii rrned för vcrkstlmhetsllret 1933 IngivR följande be· 
riittelse. 

SkjulkollllniUrll har under å ret hestått a\ nedanstå
ende medlemmar: skjutchef L Rönllmnrk, vice skjut
chef Y. ZachriSSOIl . sekreterare G. Wijhtröm. övriga 
ledamöter A. Elmqvi5t och K. A. Peterson. 

Skjutövningarna. 

Föreningens ordinarie skjutöminga r ha som fö rut 
programenligt ägt rum å Stora Skuggans skju tbana 
under tiden 23 april-S november. varvid furirC!n vid 
Kun(;L S \'ea Livgarde E. P :5011 Bencl110 tjiin ~ t gjort 
~om ill,strukIÖr. Under månaderna j uni och juli hA rl f'~
SU i'kjutningnr fiirsiggåU på on~dug .. hällnrua. under 
den övriga tiden p;'! sÖl1 dagarna. 

Under månaderna maj , juli oeJ, 3ugt1~ti h:\ fiin:ni ll ' 
gens medlemmar även haft ö"lIingnr och tävlingar i 
pistolsk j utnillg. 

Nedanstående stutistik giver en uppfallning om d . ) t. 
tet inom S. A. f. under del glI ngna året. Siffrorna för 
1932 ha satt;; inom parentes. 

Auta! akth·tl ;;k)lIar: ]31 (170). 
De~sa fönlela sig som föl jer: 

Kl. I .............................. . 
Kl. II ........................ .... .. 
Kl. III .......................... .. 
Kl. 1\ 
An!..11 medl emmar. som 105..."'3t minst 50 

I (8) 

" (28' 
10 ( 1.9) 
76 (85/ 

~ka rpa skott under å ret .......... . .. 118 ( 157 ) 
Anta I anslagsberäuigade sk) ttar ........ 100 ( J 35) 
AnI,,1 protokollförda skarpa skott: 32.500 l36.6(0) 

diirav vid fiiJtskjutning .... ... .. 6.500 (8.3001 
Antal n) a medlemmar. som deltagit i skylle 

under 1933 ........................ 29 (60) 
Antal under aret erönade ntmärkelseteckclI: 

Skvttemärke i brons ............... 1 ( 1/ 
Sk; ttemiirl..e i ~i h-('r .. , ............ I ( 18 , 
Sk) Uemä rkc i Auld . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (6) 
Ärta!sdipl011l ................ " (4(i) 

I,ägre t' rt al.~111ärke i brons . . . . . . . . . . J (3) 
Lägre A rtal ~ l11iirke i siher ... ' .. .... 1 (5) 
Lägre år tal smiirke i gu ld . . . . . . . . . . . 3 (2) 
Högre å rtnlsmiirkc i brons ....... .. 2 ( I) 
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Högre l,rtalsmiirkc i 5i ln-T ...... . 
Högre orlnlsllliirke i gu ld ........ . 
Itiksmedl1lj ..................... . 
Diplom fur riksmetlalj ........... . 
Hik.c:medalj i guld ....... . ..... . 

2 ( l I 
I (61 

( l ) 
3 (7) 
I (-l 

Antal under Aret crö,'rn,l(' föreningens egna 
seleeken : 

utmnrkel-

Seriebiigu re A ................... . 
Scricbägllre 13 ........... . 
Seriebiigare C ........ .. ....... .. . 
Seriebägare D ............ . . . 
Bronsjetong för ge"är ....... . 
Silverjetong för gCVliT ..... . .• 
Broll5jclong för pistol ........ . 
Sil\"crjctong för pistol ....... . . 
Scricrnednlj i brons ....... .. . 
Scriemeda lj i sih'cr .....•.. . 
Scricmed:dj i gu ld .•. . .... 
Fiiltsk"Jllcdulj bron~ 
Fiiltsk..mcdulj silvca' 
Fiillsk.-mcdalj guld ........ . 

l (- ) 
I (-I 

(- I 
(1) 

6 ( l ) 
7 (61 
l ( l I 

(-I 
2 (l) 
2 ( l ) 

(l ) 
4 (5) 
l 1- ) 

( l ) 

TÄVLINGAR INOM FÖRENINGEN, 

Under ftrel ha In\ lingafl13 om de inom föreningen 
IIpp~aua v3ndrin~"I)ri~ell och övriga pris programen· 
Hgt genomrtirts och lämllol följollde resultat: 

Vandringspris i skolsk;utning: 

IL K. H. Kronprinren~ \-andringsJlris: R. Ko.stman 
JOO]>. 

Juhileum~~kijld{'n: L Hönnmark 356 p. 
Fnrngren!ka priset 0\ 1923: L Rönnmark 168 p. 
Juhilellm,,~tat)dten: L Hönnmark 133 p. 
Dre\ve~pokale/l: H. Frimon 92 p. (efter sä rskiljning 

med A. Elm<lvistL 
UlIgdistal1~pokul~n uv 1932: A. Elmqvisl 101 p. 
Sjijl..apterl Ture Lövgrens vandringspris av 1932 för 

2:n och :1:dj e kl!l~sernas skyttar: S. Svensson 93 p. 
Direktör Claes I-Iulthergs vandringspris ItV 1931: L. 

Rijnllmurk 299 p. 
Norrl ands Abavits vltnd ri ngspris av 1931: I. G. Lars

son 281 p. ({ör alltid). 
" .\lonarl..cykeJn": stä llningen efter 2 år: 

A. Ehnqvisl .......... 38-1 p. 
L. HÖllnmark ......... 378 p. 
H. Ö5terdahl ......... 377 p. 

"Sk~ Ue\äns" vandringspris inom Stockholms Amatör 
Förening: a\ 1932: L. RÖllllmark l-!8 p. 

"Kal..nn~pokalell 1": 1-1. Fri.mall platssiffra 16. 
"Kaknä:opokalen II": J. LunJberg platssiffra H. 
"Sjöbergs Pris": T. Björkman 50 p. 

Vandringspris i fältskjutning: 

Vandrinf!;~skölden: L. Rönllmark 87 tr. 
Henrik Kjellen vundringsprbi i fähskjutnillg: B. E. 

Gardell 37 p. 
Fuhrikör Drewes' \and ri ngspris: S. Ribbing 27 tr. 
25-I1r~männens av 1932 \ondringspris i fä ltskjutning: 

B. E. Gunlcll plllts~iffra 11. 
Ska rpskyucfatct uv 1930: L Rönnmark platssiffra 6 

(eftcr ~iir~kiljn. me(l A. Elmqvist). 

Stockholms-Tidningens pokal av 1931: B. E. Gardell 
platssiffra 7. 

Stockhohns-Tidningens hcderspris av 1929: T. B. 
st röm platssiffra" (för alltid). 

Vandringspris i pistoJsk;utning : 

Drakenbergs \'oll(lringspris: L. RÖllnmark 152 p. (efter 
siirskiljn. med H. Friman. för alltitl.) 

Gcorgii. Hemmillgs vandringsp ris: O. Löfmark 146 p. 

Vandringspris för idrott oeh !.kytte gemensamt: 

SilverbröllopsskålelI : S. Ribbing (även i år oriente· 
ring Oell fähskjutn.) 

Ärligen utgående priser: 

Hepreselltantpriset: L. nötllllllltrk . 
Damernas p ri:.: O. Löfmsrk 978 p. 
Kamratprisct: H. Frimsn 1.000 p. 
Folke FagrelIs Minne: L. Hönnmark 218 p. 
Juniorgc\'ii ret: O. Holmbcrg 237 p. 
Lagp risel: laget bestående av A. Hjorth. A. Uggla och 

II. Friman 30-J. p. 
lI alldikappriser: A. Elmqvisl 1().1 p" O. Löfmark 101 

p. 
Fiiltsk) uetallrikar: S. Wijkström. A. EllIlqli~t, L 

HÖllllmark, B. E. Gardell. O. Löfmark. H. Friman 
och Y. ZacJlTisson. 
Föreningens fältsk)ttemästare bIn i ar B. L Gardell 

med sammanlagt 39 tr. Della skedde som \'anligt i 
samband med S.A.F:5 vårfältskjutning på Kristi Him· 
melfä rdsclag, ä\en della å r på Velamsunds ägor. Seg. 
rare i de olika klasserna blt:\ OJ; kla,,~ 11 L RÖllnmark 
26 tr., klass IV S. Bibbing 27 tro ~efter siirskiljnin g 
med A. W. Tcng"trandL klas!\ III O. PorelI 19 tr.. 
kla"s II o. I Th. Fredborg 10 tr. I triangel~kjlltningen 
segrade A. Elmq\'ist med 56 p. och i damernas tä\' l in~ 
fru C. Fl ygare med '17 p. - -15 amatörer deltogo i 
dessa skj lltllingu r. 

S.A. F: s skolskyttemästare 193.~ blev ävenledes B. E. 
Gardell fi;r somman lagt ]90 p. efter en synnerl igen 
spännande mästerskapstävling" i vilkell hall börjat som 
siste mall. De ifrIlga\'arallde mäster8kapstävlingarna 
ägde rum dt!n 21 ~eptember. tyvärr i regnrusk_ med 
d~ltagalldc a\ 51 skyttar. De olika klassernas !;Cgrare 
hlevo: klo-s H ' A H. Kostman 100 p .. klass fil /J T. 
IL ström % p., klass III S. Svedin 87 p., klass II 
S. S\ensson 93 p. t tävlill,!!.en mot den 1O.ringade ta\'· 
lan ble\' K. A. PeterSOIl bäst med 90 p .. medan T. 
Iljörkman ~e~rade å 400 m. med 50 p. - t tävlingen 
om Över~tc Stig llålambs poängpris leder nu H. Fri· 
man med 10 p" närmast följd av L Rönllmark. T. 
Björkman och B. E. Gardell, alla lIIed 6 p. 

rets "kriift:.kjutniug" den 23 augusti såg Il sk)l· 
tar. Il\ \ ilka L. Hönnmark vann med 50 p. 

FÖRBUNDSTÄ VLINGAR, 

Fält sk jutning: 

51'llnn v/'ln. stora framg5ngar 1931 har S.A.F. IlJd rip; 
riktigt nått top pen igen trots en hel del goda ansat!;Cr. 
Sålunda har v5r fält skyttegrupp, som änn i !lr uHa· 
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gits enligt den " rörliga principen" vid å ret il sju för
bundsfältskjutningar uppnått följande platser 22/1 
4 :dc plats, 19/2 3:dje plats, 12/ 3 5:e plats. 28/5 4:c 
plats, J5/1O 4:de plats., 29/ 10 I:a plats och 12/ 11 
3:dje plats. Slutplaeeringen i å rets täv lan om "Fasta 
Försmrs-Pokalen" blev 4:e plats. I janllarifälbkjllt
ningen segrade S. A. F :s lag i truppskjlltningclI om <ICH 

5_ k. '·Gyllorpskannan-'. Samma lag. bestående av H. 
Friman. ledare, A. Elmqvis!. B. E. Gardell. L. Hönn
Jllnrk och E. Wassberger, fick ä\'en en inte<:kning i 
'·Fiilt5kyttestatyellen'·. medan röreningen,; fält,;kyttar 
tillhöra rule kl3!iS M och klass IV togo dagens inteck
ning: i "Drakenhergs Pris", della för fjärde gången. 
- Under å rel har Y. Zachrisson segrut i klass ]\., vid 
fiiltskjutningeu den 12/ 11 och H. Friman kommit pli 
arrdra plots i samma klltss vid skjutnin gen den 29/10. 

Tretton amatörer tillhöra förhundel.~ mii~terskalls, 
klass under 1934. 

Skolskjutning: 

Vid Stockholms SkytteförblInds tävlingar den 17 
~eptellrber segrade B. E. Gardell i huvud skjutningen 
för klass IV A med 100 p" medan L. Hönnrnark kom 
pli tredje plats för 99 p. och E. Wassberger på 12:e 
plats. ävenledes med 99 p. I klass IV Il belodc T. 
Björkman lO:e plats med 96 p. - t lagtävlingen om 
Ilen s. k. "Finska Bålen". varvid llll\'udskjulningens 
resultat rör ett tiomannalag räknas. kom S.A.F. på 
fjörde plats med Silmmanlagt 920 p. - L. Hönnrnark 
har crö"rat riksmedalj en i guld. 

ÖVRIGA TÄVLINGAR, 

Vid riiltskytLckArcn~ jubilcurn~fiilt5kjutning den 25 
mar5 placerade sig S.A. F:s 3·manna lag på fjärde "lats. 

I li r har för första gången tävlats på egna banor med 
lO·mannalag mellan S .A.F. och Jönköpings Skyttegill e 
om det s. k. " Amatörers i Jönköping \'amlringspris", 
varvid resultatet blev, att dcn si~tuän1nd!l förcningen 
segrade mcd 860 p. mot 829 p. Huste amatör hle\' B. 
E. Ga nlcJJ llIed 11 2 p. Täv lingen iigde rum den 7 maj 
och kommer alt å rligen avh.i llus. 

Vid St ockholms-Tidningens tiivling Ii egna hano r 
den Il juni uppnådde förCllingens lag 1.171 ]J. Bästa 
individuella prestationer gjordes av G. Hultkrnntz. 
242 p., samt av L. Hönnma rk och Y. Zachrisson. bIlda 
239 p. 

Vid Luleå Skyttefö renings jubileumstävlingar i som· 
ras deltog L. HörllImark som ende Bmatö r. \'arvid han 
b de erövrade mästerskapsmedaljen och segrade i hu· 
\ lIdskjutningen. 

Tii\1ingen om den av S.A.F. förra å ret intrOlluce· 
rnde "Skuggans Poka l" anordnades i Ar den 28 juni 
med förra Arets segrare, S karp. 9. som arrangör. Se
~ern hemfördes även i ar av Skarp. 9 med 473 p., Ill('

dan S.A.F. kom på tredje plats med '165 p. - L. Rönn· 
mark blev 3:dje man i den individuella tävlingen med 
97 p. 

S. A. F:s lag i tävlingen om Göteborgsllokalen den 
6 augusti nådde 474 p. med L. Hönnmark bäst pli. 99 p. 

Den sista söndagelI i augusii ilgde tävlingen om 
"Kak niispokalen" rum. Vår förening. som fortfarande 
äger oU deltaga i denna skjutning, kom nu pIl fjiirde 
plats i lagtävlingen för 464 p. - Individue lII biiste 
alllatör hlev L. Hönnmark med 99 p. 

Den 3 september tävlades om Hikssköld en, varvid 
S.A.F. <leItog med 5 lag_ Av dessa sköto rönla Odl 
fjärde laget häst, båda 432 p., medan bustu indivi
duella prestationer gjo rdes a\' L. Hönnmark. 118 ]l" 

T. Björkmarr och I. G. Larsson, båda 147 p. 
Som framgår a\' ovanstående har omfattningen av 

sk.) ttc\·erksamheten inom Stockholms Amatör Förening 
Ilunskats unde r år 1933, en företeelse som dock under 
Illl\arande s\lI.ra förh liJ1anden torde \ura gemensam 
för de flcsta uv våra skytteföreninga r. 

Skjutkommitlt~n hoppas, aU det med gell'ensamt ar
hete s.~ småningom åter skall blha möjligt att föra 
upp sk)'t1et inom S.A.F. till den niva det förut hart. 

Stockholm den 12 januari 1934. 
För Stockholms Amatör Förenings skj utkommiue 

L RÖIllWru.rll, C. Wijkström. 

S. A. F:a klass M i skolskjutning 1934: 

W. Berlin 
T. Björkman 
A. Elmq\'ist 
H. Friman 
B. E. Gardell 
F. Georgii-Hemming 
B. G} Ilensvärd 
N. Gyllensvärd 
S. Hellberg 
E. Hellsten 
N. Hellsten 
E. Hemming 
E. Hessler 

G. Hultkrant1. 
E. Jeunel 
IL Kostman 
O. Löfmark 
G. fI lossberg 
N. S. Nilsson 
B. Perman 
K A. Peterson 
G. A. Rising 
L Hönnmllrk 
E. Wassberger 
Hj. Werner 
Y. Zaehrisson 

J. Ö:lerdahl 

S. A, F:s klass M 

N. Bergsjö 
A. Elmqvist 
H. Friman 
B. E. Gardell 
N. Gyllensvä rd 
B. Iverus 

i fäl tskjutning 1934: 

O. Löfmark 
G. Mossherg 
L. Rönnmark 
K. G. Thunbe rg 
G. Wij kst röm 
Y. ZacllTisson 

S_ A_ F:a skyttar ti11hörande kl. 4 A 
inom Förbundet: 

A. Elmqvist 
H. Friman 
B. E. Garddl 
B. Gyllensvärd 
N. Gyllensvärd 
r. Georgii-Hemming: 

E. Hemming 
. S. Nilsson 

L. Hönnmark 
E. Wassberger 
Y. Zachrisson. 

Vandringsskölden. 
16 man hade mött tipp den 14 jan. vid året!! första 

omgång om Vandringsskölden och sköto sina 30 skott 
på 200. 300 och 400 mot resp. 1/4, J/3 och l/I rig. 
som följer : 

"~o "" A. Elmqvisl . ....... 29 T. Wsnsel i lIS 25 
O. Löfmark ........ 29 B, E. GardeJI 21 
E, Jennel .......... 28 G. Wijkströrn 21 
Y. Znchrisson 28 T. R. Å~tröm .. ..... 22 
1... Hönnmark 27 I. Tengvall .... 21 
H, Friman .. ....... 25 E. A. Ohlsson . ... 20 
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Stockholms Skytteförbunds fönta fältskjutning. 

Vid första förbundsfält skjulningen i år, den 22 jan .. 
hade S.A.r. sina ,!;lörsla framgångar för sina medlem· 
mars jll<li\,jduella prestationer, i det S. Ribbing seg
rade i rjärde klimen med 27 If. och E. Gi llberg va nll 
tredje klassen med 23 tro Särskilt den sistnämnde är 
värd en eloge för siu goda resu ltat, som bör sporra 
honom till nya krafUng. S.A.F. har ju aldrig varit 
bortskämt med topplaceringar i de lägre klasse rna. och 
det är därröT särdeles välkommet aU få goda namn i 
desamma. - Ribbings 27 tr. blc,' dagens näst biisla 
resultat och vaT särdeles gott under de rådande för· 
hfil lalldena. 

V r grupp kom på fjärde plats för ;:;amma nl agt 101 
tro Dell bestod 8V I{önnma rk, Friman, Elm(IVist, Gar
Ilell Ocll Znch risson . I truppfältskjutningen om Gyt
torpskullnnn hade vi stora intressen alt bevaka men 
hamn ade först pA fjärde plats för 35 tro i 16 av de 17 
fi gu rerna, eH något för klent träffresuhal. Ledare var 
som förut 1-1. Frilllatl och skynar vo ro L. HöllnllHlrk, 
Y. Zachrissou. E. J euneioch S. Hibbing. I den sam
ticliga tävlingen om "Fähskyllestatyelten" kommo vi 
pli fjärde plats för 163 p. I tävlingen om vandri ngs
pri~o t "Drollningen" belade vi andra plats med 89 tr., 
och sk jutningen om "Stormenpokalen" såg oss även· 
lede$ på and ra plalli med 74 tr .. endast en träH efter 
Cen tral, som nll log priset för alltid. 

Tidningarna säga för övrigt om lIåra placeri ngar: 
Kl. M 18) L. Hönnma rk 2A tr. 201 H. Friman 2 11r. 

211 C. Wijkström 24 tr. 
Kl. IV l) S. Ilibbing 27 tr. 32) B. Gyllensvär{1 20 

tr. 1~7 ) S. Lundh 19 tr. 
Kl. III I) E. Gillberg 23 tro 15t G. Wennerström 

19 tr. 
Miislcrskn psfordringarn8 !'! Ievo 20 tro 

Bestämm~lser för Professor Emil Hesslers 
va ndringspris i fältskjutning . 

Dc sex (6) bästa skyttarna i för eningcns mäster· 
sknpstiillin l; i fii1tskjutning erhålla plats.siffro r för 
tävl/lll om detta p ris. Bäste man i mästersbpslävlingell 
erhllll er diirvid platssi ffran 6, den nä rmast 5 O. s. \'. 

Priset till delas den föreningsmedlem, som fö rst upp· 
lIIir pl!lt~siHersumman 12. Skulle flera medlemmar 
sa mt idigt IIppnå eJl platssiffersumma som är lika med 
eller ö\'crstiger 12. :;ä rskilja$ vid nästkommande för
blllld;;fiiltskj utni ng. 

Vid snmma triiffalltal erhålla lika. delad poäng. Den· 
nn uträknas pA sil sätt. all $lImman av de platssiffror 
som veflerhörande skyttar skulle fAll vid särskiljning, 
flividerru; med anlalel ifrågavarande sk yllsr. E~.: mäs
tersk}IICn har 40 tr.. varefter följa 3 skyttar med 38 tro 

Av dessa 3 sk)'ltar får var och en platssiffra 4.r~:+3) 

Förrlag till ändrade bestämmelser för föreningens 
fältakyttemedaljer. 

SI}reJsen för Stockholms Amatör Förening önskar 
all å rsmij tet ville fa stställa' skjutkommittens förslag 
ti ll älHlrade bestämmelser beträffande föreningens me· 
(Ialjer i fält sk jutning. 

Till g rllnd för de nya bestämmel sernas införande 
ligger det förhå llandet att Stockholms Skyttcförbuntl 
företagit vissa ändringar \' ilka gör det nödvänd igt all 

skärpa fordringa rna i IIlIgon mlln. 
" Liten brom~meda 1 j med löpare och inskription lItgAr 

till med lem, som antingen å en av förbundets sju fält· 
skjutningar under el! och samma å r uppfyllt mäster· 
ska psfordriugarna eller också å tre a\' dem uppnått ell 
resultat. som med bögst 2 träffar understiger sagda 
fordringar. 

Liten sih 'ermedalj med löpare och inskription utgår 
för tre godkända fältskjutningar elter för tvA med 
minst 2 träffar överstigande nämnda fordringar. 

Liten guldmeda lj med löpare och inskription utgår 
för se.'I: godkällda fält$kjutningar eller för 3. som med 
mill st 5 träffar ö,erstiger fordringarna för densa mma 
(lIa rllid dock 27 träffar under alla förh ll. lJanden äro 
tilträckliga ) ell er för 5. som med minst 2 trärfar över· 
~Iiger 1lI1isterska psf ord ringarna. 

för Stockhol ms Amatör f örenings 8ty relse 

Slig Rdfamb. 
ordförande. 

Birger Iveru.J, 
sekretera re. 

r ö ljandc nyerövrade märken komma all utdelas vid 
rsmötet: 

IJro//sfllärke: O. Bilje. S. Gustafson. N. G. Holmqvist. 
J. G. Landgren, s:a I st. 

Sihermiirke: F. DahlboTfl, O. Holmberg, A. Hullberg, 
O. OMn. I:a . ~ i-I. 

Guldmärke: G. L3rundin, Fr. Hcijkenskjöld, P. O. 
Lundherg. 1-1 . VOII Malmborg. G. Marmen, G. RUlln· 
gren. S. S\·edin. s:a 7 st. 

Lägre frrluf.ullärkc i brOIIs: I. Blix, A. Uggla, Y. Zach. 
r iS~OIl. s:a 3 8t. 

Lägre drwf.Wlliirkc i sil ver: R. Kostman , s :a l st. 

I.ägre årlalsmärJ,·c i guld: S. Lundh, B. Perman. G. 
Wijkström. s:a 3 !;t. 

/l ögre fir/(//~miirke bro//s: A. Flygare, G. Mossberg, 
s:a 2 51. 

/l öt,rc drwlsmärke sil ver: B. E. Gardell, C. Rug. 
heime r . . - ;a 2 st. 

lIögre drlolsmörke I gill<!: N. Gyllensvärd s:a l sI. 

Sericbät,ure: A. G. Ma rmen 456 p .. B. E. Gardell 467 p. 

Brol/sjelonger lör geL'ör: C. !\'larmen {2 Sl. ), A, Hjorth. 
C. Wrange. S. Svedin \2 st.). s:a7 st . 

SilverjelOf/gcr lör gcvär: G. Marmen, A. Hj orth, S. 
Svedin. C. A. Hising. F. Ceorgii- Hemming, C. Hug. 
heimer, A. Uggl8, s:a 7 st. 

BrOf/sjelong l ör pi.Jlol: G. Marmen. 

Skolskyuemc(laljer i brO/l.J: E. HemmiJlg 662 p. G. 
Hunng ren 592 p. 

Skolskyueme(/oljer i silver: O. Löfmark 670 p. Th. 
Bergentz 6-14 p. 

Fiilf.fkyllcllledaljf'r i bron.f: S. Rihbing. I. Teugvall , 
T. Wanseli us, Stig Wijkström. 

Föltskyllemcdflljcr i silver: B. E. Gardell. 
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MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDROTTS· 

KOMM I TTEN 

S. A. F" lDROTTSKOMMITTE 

fh härmed avgiva sin herättel se för IIcrksamhet;surcl 
1933. 

Kommitten har haft följantle sa nlnJ(\Ilsäu llin~: h'ar 
Blix idrottschef. Sven Svensson \' ice idrouschef, t::rnst 
Löwenhielm sekreterare. C. W. Fall och Thor Fred · 
horg, 

Under årct ha\'a tllå protokollförda ~ammantriidell 
hållits, 

Jdrottssäsongen' inl eddes som vanligl med en skid· 
tävling 2 mil på O.N:s hana "id En$.kede. Elva täv. 
lande startade, a,' vilka ålla trots splIlertigcn t\lll~t 
före inkommo pil lider, undcrstiga nde maximitiden (ör 
id rottsmärkesJlrovet. Segrare i re3p. "cnior., oldboy.i 
A- och oldboys B·kl assema blevo: Hunngren, Falk och 
Söderlind. 

Föreningens viirorientering ägde rum den 7 maj. 
Starten var förl agd Ull Storängcn, millel \' id S ol$idon. 
All 13 deltagare ~egrade i resp. kla$scr: Ribb ing, Fnll 
och Gihson. Ribhing erhöll sin andra inteckning i 
Idrottsbladets vandringspris. 

Scrictälllinga rna pågingo under ti{len ::\0 1I1<1j - 20 
juni. Av 22 starta nde placerade sig Erik Evcrs, Fulk 
och Löwenhjelm på första plats, var inom sin klnss. 
Ftllk med högsta poängsumman blaml sa mtliga tiiv· 
laude. 

femkampen om vand ringspri8et " Helmcr Lallgborg;t 
minne" gick av stapeln under bällre I'äderleksrörll li l. 
laudcn än föregående år. Bland nio tävlande uppnAdde 
F'alk högsta poängtalet, 2.459 (föregJlclule å r 2.23ti) 
pli grund \'ara,' llall erhöll en tredje inteckning i \'aml· 
I·ing!priset. 

Simtävlingen den 9 augusti \,8n1lS a\' Reinius, Bl ix: 
och Lindblom, 

Tiokampen den 15------17 augusti räk nade J9 startan· 
dc. C. W, F'alk inom oldboys A·klassen nlldde högsta 
poängtalet, l..lSO poänp". och e rhöll därmell sin fÖhta 
inteckning i Överste S. lU lambs \andringspri.s. \ar· 
jämte han korades til l åreli idroll ,. l1l ä~tare. Hl and ~c
niorerna ~egrnde Rei nius. bland oldboys B. Löwt:n· 
hielm. 

S.A.F: s pris i tiokamp för under ell flcrtal å r upp' 
ni\dda 25.000 poäng, anell alt kunna erövras all lIarje 
cner~isk iddrollsman inom förcningen, utdclas eftcl' 
. rcl~ tä,lingar för andra gången. Pri~tagarc lI. S \' ~ll 
SI·ellssoll. har under 7 iir lIj1fllll'lll 25.691 poäng. 

Den fond. \ars avkastning användes lill ink öp al 
prisct, uJlpgick den 3J dec. 1933 till 1.069:75 kronor. 

I millöpllillg den 25 a ugI1sti segl'ade Hunngrcll , Fri· 

lilan var bäste oldboy och klarade idrottsmärkesprovet. 
r ören ingens höstorienlering försiggick den lokto· 

be r. Ilunng ren bland senioreOla och W:ern bland old· 
boys B utgingo som segT8re. 

Direktör Claes Hulthergs Ilandringspris j trekamp 
(skidllkning. ,;imning och orieJlleringslöpning) eröv· 
rades för alltid av \Vijkström. 

För Riksförbundets id rottsmärke ha"a 2 L medlem
mar avlagt föreskrilIna pro\'. 12 guldmärkesmän, 3 sil· 
\'er- och 9 brollsmärkesmän . 

Blix:. Falk, Friman. Frunck, Lö"enhielm och SIICIlS
son hava erhå llit Hiksförhundets silverp lakett, Nylen 
dess bronsplakelI (påbyggnad pil idrollsmärkel). 

Svenska Idrollsförbundels märke i fri id rott har till· 
delats 3 medl emmar i brons och 24 medlemmar i järn. 

GodkiiIIda prov fö r förcningens vUIkorsmedalj i 
silver ha avlagts av 2 och i brons av 42 mcd lemmar 
(av bronsmedaljen J9 nyfön'ärv) . 

Under förhoppnin g all int resset för id rotten inom 
föreningen under den kommande säsongen alltjämt 
målle tilltaga och deltagaranta let ökas. lIi l1 idrottskom
lIl illen slutligen begagna tillfället all till herrar 0110 
Frirnall, A~el Lyberg oeh Nils Nylen uttala sitt tack 
fö r vä lvillig funktiollärshjälp vid föreniugcna idrotts· 
tävlingar. 

Stockholm i februari ]9:U. 

IL'ur Bli,,'. 
Ernst LÖu·enhiclfll. 

Förslag till ändrade bestämmelser för föreningens 
v illkors m e da lje r i kalt m . m . 

Styrel ~ell för Stockholms Amatör Fö renin g önskar 
atl lirsmölet lIil1c fastställa idrolts.kommiuens Wrslag 
ti ll iindra(lc bestämmelser beträffande ~pjlltkaslning, 
di.~kuskastnillg och kuls tötnillg. 

Enligt svenska idroltsförhulldet ~ 1l}1l bestämmelser 
Im va sa mlIIiInlagda resu lt alet på höger och viinstct 
halld bo rttagits och i st. s. k. cn handskost iII för ts. 

Della gör alt vlir förening nödgas följa giillande 
bestämmel ser. oeh anhåller styrelsen all Ursmötel ville 
Lestä mma aU cnhandsk:ast införcs och all sa mmanlagda 
rrSllllatet boruages. 

S om en följd härav ändras fordringarna för fö r~nin · 
gens lillkorsmeda ljer sålurlIla : 

Silver- Brons- Junior. 
meda lj: medalj: meda lj: 

Spj utkastning 16 111 . 35 m. 32 /Il. 

Diskuskastning 33 m. 26 m. 2l III. 

Kul stötning 11.25 III. 9 m. 8 m. 

För Stockholms Amatör Förenings st} rel~e 

Stig Rdfomb, 
ordföraude. 

Birger h em s. 
~ekrelerare. 

S. A. F:5 prisfond fö r tiokamp, 

Tmnsporl från föreglIende nummer ..... . 
Bäntn för år 193.3 ... .. .. .... ...... .. . . 

S:ma Kr. 

1.033,-
36 :75 

'1.069:75 
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1933 ARS PRISLISTA. 

Skidtävlingen den 26 februari. 

Sel/iorer. Olt/boys A. 

falk 

Oldboys B. 

Hunngren 
Wijhlröm 

Hihbing 
Runngrcll 

E. Evers 
Hunngren 
Zachrisson 

Heiniui 

Heinius 
E. Evers 
Runngren 

RUllngren 
E. Evers 

Söderlind 
Wrern 

Vårorienleringen den 7 maj. 

F'alk Gibson 
W;:crn 

Serietävlingarna. 

Falk 
Nylcn 
Bli x 

Löwenhielm 
Friman 
Lindblom 
Hörlin 
Ni lsson 
Åström 
Fredborg 

Femkampen den 2 augusti. 

Falk 
Heinius 
E. Evers 

. Evers 

Simning 500 m. den 9 augusti. 

Blix Lindhlom 

Tiokampen den 15-17 aug. 

Folk Löwenhielm 
Ny len 

MiJlöpningen den 25 aug. 

Friman 

Orienteringilöpningen den l oktober. 

Hunngren 
C .0. frunek 

Wrern 
Lindblom 
v. Friedrichs 

Överste S. Rllamba vandringspris. 

Falk 

Vandring!prilet " Helmer Langborgl minne". 

Falk 

S.A.F:I pris för 25.000 poäng i tiokamp. 

S\·emson 

Idrott sbladeta vandringspris. 

Bibhing 

Dir. Claes Hulthergs vandringspris. 

Wijkslröm (för alltid) 

S. A. F" VILLKORSMEDALJER 1933. 

SILVER , 

Simning 1000 m .. max. 23 min. (Lundahl, Kum
lien) . 

BRONS: 

Löpning 100 m" max. ] 3 sek. I saCSSOII, H. ström 
(Falk, Oden, Hultberg, Zachrisson, E. Evers. Springer, 
Svensson, N. Evers och RUllllgren). 

Löpning 200 m., max. 26,4 sek. E. Evers (Falk) 

Löpning 400 m., max. 59 sek. E. Evers, Zachrisson 
(Falk, Oden ). 

Löpning 1500 m" max, S min. Reinius, E. Evers, 
Bunon (Hunngren). 

Löpning 5000 m .. max. 20 min. E. Evers ( Hunn
gren ) . 

Löpning 10000 m., max. 42 mill. (Runngren). 

Höjdhopp min. 145 cm. Forsell (B lix, Springer, Kei· 
nius, Svensson). 

Längdhopp min. 525 cm. Beinius, Zachrisson, E. 
Evers (Oden, Falk). 

Trestegshopp mill. Il rn. Reinius. 
Stavhopp min. 250 cm. E. Evers., Reinius. 

Simning 1000 m., max. 25 min. 30 sek. Reinius. 
Lindblom ( Blix). 

Cykel 2 mil, max. -'7 mill. (Löwenhielm). 

Ski<lor 2 mil, max. 2 timmar Hun nsren. 

Enligt del förslag till villkorsmedal jer. som föreläg· 
ges å rsmötet, skulle dessa havs eröv rats i kula, disk us 
och spjut, so m följer: 

Kula min. 900 Clll. Falk, Oden, Lundahl och Heinius. 

Diskus min. 26 m. Falk, Svensson, Heinius, Oden, 
HutItI gren, Sp ri nger och Löwenhielm. 

S pjut min. 35 m. I{einius, E. Evers, Falk, Wijk. 
ström, N. Evers och Forsell. 

Bronsmedaljerna få lösas it 1:50 per styck hos Sö· 
derlind. Av ovanstående framgår att E. Evers äger 
rätt alt lösa 6, Hein ius 5, Zachrisson 2, Bunon, For· 
sell, Isacsson, Lindblom, Runngren och H. Åström var· 
dera l bronsmedalj. 

VillkorslIledalj få r nämligen endast lösas en gång i 
samma gren. Medlemmar. som här ovan upptagits inom 
parentes. hava redan tidiga re år erhållit meda lj i ifrå· 
ga\'arande gren. 

SkidtävJing 

samt idrottsmiirkesprov å D.N:s ellskedebana den 25 
februa ri. eventuellt den 11 mars, beroende på SIlötill· 
gången. Inl resserade torde sätta sig i förbindelse med 
någon nv idrottskommitlcns ledamöter. 

STOCKlIOLMS AlftJTiJR FIJREN::.1Nc::Gc::S--"M:.::E.::D.::LE"'A::.:1S"'B:.::L:.:AD"--______ .:!.O 

STOCKHOLMS AMATÖR fÖRENINGS ställning den 31 december 1933. 

Tillgångar : 

Konlant i kassan .... . . . .......... . 
InI'enlarier ..... ........ ... . ... . .... . 
Värdepapper ......... . .....•....... .... • . .... 
Deposilionsräkning .......... •.. ...• ....... . 
Sparkasseriik ning ........ .............. . 
Checkräkning .......................... .. . . . 
Postgiro ..... ..... . . 
80 8t. medlemsmärken il I : 70 
687 skoll till Mauserge,·ii r il 6,3 öre 

3628 " "åS., 
270 .• "pistol ii JO 

43:28 
.. 1111: '10 

27; -

383;71 
100;-

3.500:-
6.975: 97 
1.069; ·/5 

84-; 16 
5;-

136: -

251; 68 
1.430: -Knpitalräkning Itikssköldell 

Outdelade prisers konlo .... . ... ....... 286: 35 

~KC"~'~"~'~1~4j.'~"~'~6~' 

Skulder : 

Pri3jonder: 

Damernu pri5fond . .. ... ..... ..... 72 1; ·1-6 
Kamraternas prisfond ................. . 721: 46 
Banki r Nils PernlOIlS fond .............. 500; -
Bergsing. F O. Carlins fond ... ......... 533:05 
Folke ragreJJ s J\ l innesfond . ............. 1.000; -
S.A.F:s jlridQnd för lO·kamp. .. 1.069; 75 4.545; 72 
lIiksskölden ...... .... 2.930; -
Sliindiga medlemmars fo nd 3.200: -
Knpitalkonto 3.546: 90 

Kronor 14.222; 62 

Vinst· och förlustråkning 1933. 

Medlemsavgifler 
Ränta'· ........ . 

SkyM: 

Ränlor i prisfonder 
Gi,or till priser . 

I ... komlter : 

In~alSCr "id årets tii,·lingar .. 
LÖijta skyHemärken 

hlrOIl: 

121; 78 
147:-
611 ; 50 

43; 20 

l.Ö$ta idrOllsmiirken 15: -

2.450: -
34/.1: ()() 

923; 48 

Ersättning för idrollslIliirkespro,' 11: _ 26:-
Annonser i medlemsbladet ..... ................. 444 : 98 
Annonser i programmet .......... 370;-
Di". inkomster . . . . . . . . ... .. ... . .. .. . . ....... . 164; 25 
~'ö rljiin st å nmmunitionskolllO ... ......... . .... 366; 77 
Förljällsl å medlemsmiirken ..................... 9: 35 

Arets förlust ........................ .... ~~~~~;~;~~ j!:j~g02t~j~~ 

Utgifter : 

Omkostnader: 
Tryckuker ......... . ......... . 
Oh-. utgifter ........... ..• . 
J\ ledJelllshladel ........... .. ......... . 
!'rogrummet ........... .. .......... . . 
AnllonsprO\'ision ' .. . ....... .. .... . 
Arsal·gifter .... . .....•.......... 
Försiikringspremier ............ . 
SkyttemnteriaJ .... . ' ... ... . 
l drotumalerin l 
Anmiilningsavg. ... . ... . 
Skjuti llslruktör och markörer .. .... ... . 
Porto . ........ ..... .. . ..... . 
Hyra (;jr skjutbanan .. .. .... ... . 
Inkassoprovision . ........ . 
Anslog till Cu rl ing.seklionen .... ..... . 
Skoll 
Skyttepriset ... .. ... . 

6\: 75 
600: 44 
675: -
192; 50 
325: 99 
136: 60 
15; 50 
60:30 
39; -
81; -

1.1 20: -
130; II 
300:-
132: 75 
45: -
37; 29 

Idrottspriser ............ . 
Utdelade fria skolt ........... . ........ . 
ö,·erfört till ständi!D medlemmars fond .. . 

3.953: 23 
1.6().I: 42 
32~: 15 
120:49 
100: -

Kronor 6. 102: 29 

ERIK A . OHLSSON 
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C. 
BANKIRFIRMAN 

G. CE RV I N 
Grunda d 1857 

STOCKHOLM 
MA LMTORGSGATAN 6 

Telegyamadrus: Ce rvins 

~, . , .. ,.,.,.,.,." .,.,.,.,.,.,.".,.,.''''''.,.,.''.,.,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,.,,,., 

",_

I"" SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Ed,a pris!öremål i guld, silfJf!r, 
nysil"tr o,h fent l - även de populära 

SKYTTESKEDARNA 
~ fördelaktigast hOI , .JI'.!VELERAR& 

R ,JOHNSON 
KONSKRTJlUSl!:T 

Tel. 203316 - STOCKHOLM - Kunllsgaf. 43 
:;., .. .. " ............. ,." , ........ , .. ...... ,., ............. " ,., .. .. .. .. , .......... .... , ............... ,. 
.... """"" .... "" ....... """ ... "", .. """", .... "" ....... " .... " ... ,,, ......... ,, .... ""'''''1 

B"ga~~ . PolrtJl~r . SIrdl .. , . 1-'", 
AV .iI,·cr orl, ny.i]' . ." 

,1J.J .. lju . P/a/ullu . Kru"ullu, 
/of "rue/wll, ""P1"" 

... ".",ln"I" .... ldl "~,,diSI ['41"8'" 

K_ ANDERSON 

KUNGL. HOVJUVELERARE 

BEGAR PRISKURANT! 

JUVELER, GULD, 

C. C. SPORRONG & CO. 
SI LVE R. NYSrLVE R 

OPERAHUSET 
T"I~f",,: N.mnanrop " Sporron8 & Co," 

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

LA VENS OSCARS - RESTAU R ANTEN 

OSCARS-TEATERNS H US KOKS 
ANTRACIT 
HUSHALLSKOL 
BRIKETTER 

REKOMMENDERAR SIN V.ALLAGADE 

HUVUDKONTOR, K U NGSGAT A N 4 
"'LomN , .-L AVtillSi<0AiMf>GRT, 

HUSMANSKOST 

aCH'S1NA BILLIGA PR ISER. 

AMATÖRER! 

Ett lIV .dra ny" Ipecilll",6nsftr, Kapia a~ 
pl1lITlII1 fitta Kirmtlmatla. InnthrJlfer 

72 IIIlAa /tit'fIlJ'llnltr. 

Efter dagens skytteresultat vila 
Ni Eder bäst pi en god och stil
full Ottoman, och njutningen 
blir än större om golvet är be-

klätt med en vacker malta. 

Glöm ej att köpa dessa hos 

fNGHSKA MAGASINH A.-8. 
31 DROTTNINGGATA N 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1934. 

SbndlnQl'iens ,Unta spula/a/fö, 
l mall/H, f{(U'djne, ocl, ottoma/l". 

Stockholms N:r 2 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

29:de ä rg. föreningen sliftad den 21 seplember 1890 1934. 

U tdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An.varig utgivar., SVEN SVENSON 

R.d'~"o .. nl Id' ... , 
BIRGER ' VE RVS 

s •••. '''.n 1 1~ 

.......................................................................................................... , { .: 

MEDDELANDEN 
FRAN 

STYRELSEN 

" .............. . .................................................................................. . 

STOCKHOLMS AMATö R FöRENINGS 
STYRELSE. 

Ordförande : Översten. rrih. Stig Bå lamb. Grcvmllgni· 
gatan 6. tel. 60 9·~ 49. 

V. Ordförande : Hektor j ustus Lundberg, VlI llingatllll 
10. leL 10 07 84. 

Sek reterare: l..J err Birger Il'erus. S\'eaviigen 125, teJ. 
38 1808 efter kl. ]9. 

Kassafö rvaltare: Tjänsteman Erik A. Ohlsson. Norr· 
backagatall 26. leJ. 3032 12. 

Intendent : Tjänsteman Ricllard SöderlilHl. Ihlagatllll 
20, leJ. 38563'1. 

Skj utchef : Kapten Harry Frilllan. Kungsholmsgatan 2. 
tel. 50 JO 58. Kontor: 232445. 

Idrollschef: Revisor Ivar B1ix. Sveavägen 6 L tel. 
31 08 79. 

Klubbmästare: Civilingenjör To rslell Åst röm. Sigtuna· 
gatan 5. tel. 32 3762. 

SI}relseledamot: Stadsmäklare Eric Jennel, Kungs. 
hol m;;torg 2, teL 53 11 00. 

Sup pleanter: Köpmall K. A. Peterson. Erikshergsgatan 
J1. tel. 21 3183, och bankkamrer Axel Elmqvist. 
Vanadisvägen 6, tel. 3 13937. 

V. Skjulchef: Civilingenjör Yngve Zachrisson, Värta· 
vägen 16. tel. "Gatunämnden", bostad: 6741 08. 

V. l drottschef: Banktjänsteman Sven Svensson, Lands· 
vägen 40. Sundbyberg, tel. "Enskilda Banken 38", 
Lostad : Sundbyberg 679. 

V. Klubbmästare : Köpman Arthur Fl yga re. Skepf1shrOlI 
22, tel. 10 15 48, bostad : J l 81 02. 

S'ot~~olm TII.38180a 

CurJingsektionens representan t : Direktör Gunnar 
Malm<lvist. Ulrikagatan II. tel. 6229 II. 

Skju lkommittens sekr.: Banktjänsteman Gösta Wijk. 
ström. Östermalmsgatan 31. tel. "Enskilda Banken 
51". bostad: 20 18 15. 

IdrOllskommiltens sekr.: AmanuellS Ernst Lö\\enbiel m. 
Valhallavägen 126. tel. 6035 16. 

Ileduktö r rör medl emsbladet: Sekreteraren. Se ovan. 
Il evisorer: Sekreterare Erik HdistelI och rel·isor Adolf 

I'on Krusenstjerna . 
Hevisorssupplesllter: Ch'ilingenjör Adolf Aminoff och 

rel isor P. O. LunJIot:i'b' 
Hikssköldem; lä\lingskommittc: Syssloman Sven Svens. 

son. löj tnant Bo Cyll ens\'ärd och civilingenjör Tor· 
sten ÄstrÖm. 

Ledamöter av skjutkommitten: Bankkamrer A. Elm· 
<lvist och jägmästare B. E. Gllrdell. 

Ledamöter uv idroltskommillcn: Försäljare C. \V. Falk 
och köpman Tho r !;redborg. 

Kontroll anter fö r idrottsmärket: Blix. Falk. Fredborg. 
Lö\\enhielm. Svensson. 

Föreningen s rep resentanter i Stockholms Skytteförbund 
äro överste Stig Rå lamb och kapten H. Friman. 
Supplea nter äro bankkamrer A. Elm<lvist och chil · 
ingenjör Y. Zachrisson. 

Föreningsrepresentant i Stockholms Idrottsförbund 
är bankrel'isor L Blix med hank tjänsteman S. Svens. 
son som suppleant. 

NYA MEDLEMMAR. 
Den 6 februari 1934. 

Aktiva. 
Korrespondenten Knut CasseL Islinge. Lidingö. 
Tjänstemannen Heinhold NilS301I. Styrmansgatan 5. 
Skräddarmästaren. löj tnanten Oscar LidvalL Arsen als· 

gatan 9. 
Majoren Lennart A. Rosen gren, Styrmansgatan 17. 

Den 20 mara 1934. 
Aktiva. 

Civilingenj ören Erik Forsling. Viirrndögatan 24. 
Leg. läkaren l V11f .Meyer Schach tel. SI. Görans Sjukhu8. 
Odon!. Kand. Knut Gollfr id Tengdahl. Torstensgal. 15. 
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REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade. utsedda att granska Stockholms 
AmalÖr Förenings räken~kaper och fön'nltning för Ar 
19;{3 f A Iii! ordillsrie årsmötet 8\gi\'a fö ljande berät
telse: 

Wiken~kaperua ho\-a hli,i! genomgångna och där· 
,-id hdurmi lS i m)cket god ordning. Alla utgifter iiro 
~ederbörligen \·criricerade. 

Beträffande resultatet a\ föreningens \'erksamhet 
Iluder det gångna året samt dess ställning vi(1 samma 
a rs slut Il iiu\ isa Ii till I·id SI) rel~eberätlelsen fogade 
Vinst- och förlust· Slint balansräkningar. vilka över· 
cn;;.sliimma med räkenskaperrHl. 

St} rcl scll.'! protokoll hala vi därjämte genomgått; 
och dA vi under revisionen funnit. all styrel sen med 
nit adl omsorg handh aft fönmingens angeliigenhctcr, 
fn vi tiI15t}l'ka. att styrel ~cn bcvilja~ full och tllck5l\m 
an~vllrs.fri hct fö r 193a års förvahllillg. 

Stockholm i februa ri 1931. 

Erik lJelfs/I'II. A. v. Kmseflstjerl/!'. 

ÅRSMöTET . 

FiircningCrl i 41:de 3rsmöte hölls den 23 februari 
a l{e~lallrant Piper::ka J\ luren. Ett o\'anligt stort antal 
medlemlllar \01'0 närvarande. bland dem flere al' de 
med lcmmar till vilka föreningen i år hade glädjen 
;j\crlämna sitt tecken p 25.årigt medlemskap. 

Sedan ordföranden. ö\'crste Håla mb förklarat års
mötet ö ppllat ~arllt hälsat de nänarande välkomna, ge· 
no mgicks och behandlades de pA föredragningsli:>tall 
upptagna ärendcna lugnt och ~nsat som van ligt. SA
lunda godkändes utau upp lasning st}relsens och de 
ständiga kommiUeerflas berättelser. \'arpå st} relsen be· 
\iljlldes dcn anSHI rsfrihet re\isorerna tillst yrkt. Styrel· 
sen fick i uppdrug att uppgöra program för iJllleva
runde ~rs iivningar och tiivlillgar. Därefter g ick a rs· 
mötct til l val al' sty rel;;e. Som (less bättre endast ell 
a\'~ägelsfl fö relilg. ske{fd e oll1\'ul på samtl iga övriga 
pl atser. T ill .o;kju tchef efter ci\'iLi,ngenjör L. Hön !lll1ark 
valdes ~å lllllda kapten Ha rry F'ri man. Den ne5 efterträ
dare shom rCl'isorssu ppleant ble, P. O. Lundberg. 

I'li styrel sens fö rslag utdelades fö reningens förtjänst. 
medalj i silver till skjutkolllmittens sekreterare fil. 
kand. Gösta Wijkström. Föreningen~ förljän~ldip l om 
ö\erliim nad es till ingenjör A. L}berg. sjökapten Ture 
],öfgren. kassi;r N. Nylen. direklör S. Heidner, hov· 
rättsnotarie G. A. Rising samt ch'il ingenjör Torsten 
Aotriilll. Tecknen ]14 25·.Arigt medlemskap överlämna
des lill laxeringskommissarie Hagnar Friherg. kaplen 
II. Friman, direktö r SUne Hansson. sekreterare E:. Hell· 
sten. direktör _\'lax Emil Hoffman. direktör e laes 
Hullberg. disponent Erik Kruse. re\' isor A. \'on Km
senstjerna. direktör Tore Mothander och kapten O. 
Beichenberg. 

Inna n man därcfter övergick till all utdela de pri. 
ser och utmärkel setecken som erövrats under det gång
na li ret meddelade ord fö randen' att han kUIl<le omta la 
ull direk ti; rerna Claes Hultberg och S. iU. Berlin aler· 
igen ö\'erlänlllat var si tt vandringspri5 ti ll föreningen. 

Vid del! trevligt ordn ade su pen tackade ord föranden 
.. illa medhjii lpare i st)felsen och kommitleem a för del 
arhele alla ned lagt för föreningell och bmraterna odl 

manade alla att göra siu bästa för att föra var för· 
cn ing framåt under dcl å r som redan påbörjats. 

Sjäh blcv ordföra nden varmt a\'lackad al I. orll. 
föranden. 

DCll n}c ;;kjulchl'fcJl som omede lbart log i tu med 
siu upptlra,e: me<ldelade å 25·årsmällllens \'ägnar alt 
dessll heslutai att till föreningen överlämna tIemIt" 
mau"crgel'Är till tädan, ell gå\-a som gi\l'lvi;; ä,ell dell 
mottog:-t mcd glädje. 

MEDDELANDEN 

FR,AN 

SKjUT

KOMMITTEN 

NYA VANDRINGSPRISER. 

I ~tället för det under 1933 för alltid al' I. G. Lar~· 
~on eröl mul' \lorrlalldil >\k\'avi", pri s har i<tyrelsen IIi"' 

slutat ul1 lh.iitta det heder;;pris som i ar eri;\ rade~ 1)11 

SI'enska Daghla dl't5 fäll-'!kjutning på skidor. Pri~f't 
komlllcr att heta Stockholms Sk, lIeförbumls pri". 

Stockholrm Tidningens ilcd~np ris a\' 1929 dlkl,t 
lJuder fjolllrcl fiir alltid erövrades al' Tor .. tell Ä,trul1l 
kOllllller all cr~ällas 01 det heder:<pri:'! \år fijrl'ning: er· 
önttde \id Stockhol ms Tidnin gell s.Stockholms Ua g· 
hlad~ l·ikssJ...} uetiivl ing i fjol. Priset kommer au 11t'\1l 
Stockholms T idningens·Stockholms Dagblad:; pri~, _\ 

Ilrakenhcrgs , ' alldring~pris so m för alltid erulrad(·, 
al' L. Il önnmnrk ersättes med Ö"erste Stig IUi lamh, 
landringspri". Bestä mmel serna rö r (Ictta \'andringspl'i, ' 
ha\a iindrati! sa til l vidn atl under mOIl1. 2 i fjolr,ret~ 
program li(lell satts till J5 .'lek. saTllt betriiffande upp' 
fly tt ningen li l l högre klass: "de skyltar i den IÄgrc 
klas.sen. I' ilkn I' id täl' ling om della pris llppnii elt 
skjutresuhat. ~om uppgår till minst 85 % nv metll.'l. 
tolet uv de tre un bästa vid salllTlla täl'li n~ skjutna 
resIlItaten. uppfl)ttas i den högre klassen". 

I det program som utkomme r iIIOIII de närlllaste da· 
garl1a ,terfinl1as de fullständiga bestämmelserna om 
dessa priser. 

Stlverbröllopsskålen. 

St) rel:<Clli< heslut Inr att tävlingen om Si h·erbrÖI· 
lops~k!llen ~kll llc ä~a rum i samband med Sven"ka 
Daghladets fält"kjutning 1'3. skidor och ej så som al' 
mis~tag hlc\ meddelat i föregående nummer a\' med· 
lem,h ladet. 

SkyltevÄns vprr. av 1932. 

Vid li re t ~ tä l'ling om della vand ringspris kommer 
ett cs trnpris aU til ldelas segra ren. 

"25-årsmännens av 1934 gevär." 
Som tidigarc i st)relsells berättelse omta lats hala 

193 ~ lir:- 25·i\ r~män ijverliimnat tvenne mauserge\'iir 
till tävlnn ill om föreningen. 

STOCKllOLMS AMATöR FIJRENINGS MEDLEMS/JI.AD .' ., 

--2S·årSflläf/uens av 1934 geL'är 1" 

I) Tävlingen är öppen (ör skyttar tillhörande kl. 
III. 

Tädingells försiggår mot 5·ringad skollaI Iu å 300 
meter med 10 skott i liggande, 5 skott i kuiistAende och 
S .:;koll i Slående ~kjul;; t ii.Jlnil1g. Fur larje skjubtäll. 
ning resp. I. I och 5 minuter. 

.:\Iarkering efter \arje släll ning. 
Vid lika poäng har den skrtt företräde, som crhilllit 

störstn ~n1l1 11la n l agda tUl talet S·or och S·ellor. Kan :sÄr
~ki l jlling härigcnom ej uppnils. gå r den ~k}' 1I fiire, som 
erhållit största an tal et 5·ello!'. ( Hä refter sä rskiljes ge. 
110 m största antalet 5-01', .J,.or o. s. \.) En fri\iJJig ill

sats 11\ kr. 1:- upptages och utgår som pris i form 
a l' ammunition till dem som beta la t insats enligt skjut
kOlIIm itt ens disposition. 

Täl ling om priset sker eJ] ~ällg 193 r. dll dclsa rll mn 
för al ltid tillfaller segraren. 

Om ej mi nst 10 sk}ttar ställa upp. ill 5lälJe~ tiilliJl· 
gen, och skjutkorn miHl'11 äger bestämma om TlY liil'ling, 

'·25-drsmiinf/(:. lI s al' /934 J;cI'är " .. 

Tävlingen är öppen rör Sk} lInr tillhiiralllle kl. 1\ 
och -'I. 

Tävlingen försiggar mot S.ringad skoltavla å 300 
meter mcd 5 5kott i liggande. 5 skott i knästående och 
5 skolt i stående skjutställning. T id för varje skjut
~tii lluillg resp. I, .L och 5 minuter. 

. \ Iarkering efler va rje skjutställni ng. 
Fjärde klassen erhåller ett halluikap av 60 % 3\ 

bomkj llten poäng. 
Vid lika poäng går i!kjuten poäng före. 
Vid särskiljning mellan skyttar tillhörande salllma 

kla~~ tillämpas salllma bestämmel~er som fiir tredje 
klassens skjutning 0111 ifrägalarande gevär, 

Eli fri,illig in~ut:; al' kr. 1:- upptages och ulgår i 
fo rm al' ammunition. 

Tävling om pri5et sker en gållg 1931. da detsamma 
fö r alJti,1 tillfaller 5egra l'cn. 

Nya bestämmelser beträffande ställningarnas 
ordningsföljd i skolskjutning. 

På grund a\' Il} a bestämmelser angående ol'<lnings
följ den vid öI'llillgsskjutllillgar ii r det nUlIlera till /het 
att börja ~ in skju tning i stående om mall s önskar 
:>amt a\'sluta den i liggande. Bestämmelserna hava ti ll. 
kommit på grund av ]lraktiska och ekonomiska skäl. 

SI} rel sell JlIlr bestäJnt att dessa bestämmelser kOlli. 
ma alt tillämpas iil'en vid skjutning om föreningen;:; 
seriehiigare. seriemedaljer och jetonger. 

S. A. F: s skjutningar å Stora Skuggan 
börja den 15 april. 

ter stå vi inför öppnandel al 5kjut~äsongell på vdr 
bana vid Stora Skuggan. och ter \'äs~ar skjutkommit
ten pennan för atl med de gamla vanliga r rascrna locka 
Ut S.A. F:s medlemmilr lill skjutbanan. Denna gäng är 
det dock allvarligare än på många å r, ty just nu fo rd · 
ras det. all a lla vII ra skylta r göra sin pl ikt Illot för. 
eni ngen. Förra å rets statistik \·isar nämligen eu a llt 
för stor ne(lgå ng i skyueverksamhetell inom vIII' för. 
eni ng, eu uedgång 50111 till en del kan förklaras som 
beroende pli "de då liga konjunkturerua" men som 

nog ock- till slor del beror på sk) liarna sjäha. Som 
förut framhållits. borde Ii siiUa en ära i att ,isa. all 

Ii ,'ilja och kunna skj uta inom S,AY. trOlg svA rigirl" 
teflla. 

Vad ~ä tli"t mera praktiska beträffar. ~_I har i ar 
_~örjls för. att ge\'är me<1 förlängningsrclllluar finna!' 
tillgängliga vid ~kju tballan för ,åra ~lIgre skyttar. ~01l1 
ju också få fem tio fria skott. De!'~u tom kommer \'arje 
:,kjutdag el! eller flera jourhavande att hjälpa de yng
re medlem ma rna, framför allt då på 200 m,'lallen. 
För \åra 3nJraklas5are borde det s. k. J uniorge,-äret 
(~c pl'og rammet) utgöra en sporre till livligt delta
gaude. För kla5serna III. IV och fi l ha i li r upp~tiillts 
gc\är till täv ling enligt bedälllrneL'er. som införts pa 
anll at stiille i l\'1ed lemsblmlet. Tävlingen om ,1(' sbl. 
näm nda gel'ä rell äger rum redan den JO maj. \ar(;,r 
ingen titl för träning bÖ l' försum lJlas. 

Mc(lleltlmarna uppmanas ull noga studera det sItart 
utkomlllande nya S,A Y; s program för 193 1. Al åreb 
nyheter hör fra mhållas mi;jlighetf'l1 att börja i ~tllend(" 
stäl llliug I' id ö"llings5kjutning samL I iii skjutl1in~ 0111 
\å ra se riehägare. seri emedaljer och jetonger. Guld
miirke"erierna mot ta da ha fr. o. III. i är höjts til! 
18 p. 

SkjutkolllllliUen star eft er bästa fijrmliga gä rna till 
tjän.:t med \'idare UpplrSllUJgar. Derl hoppas slutligen 
Il ett lilligt deltagande redan första skju tdagen. sÖn· 
dagen Je" 15 april. då särskih allalJ)a medlemmar och 
yngre sk) uar iiro \iilkomna . 

SVENSKA DAGBLADETS FÄLTSKJUTNING 
PÅ SKIDOR. 

Pa torsdagen fore den utsatta ~ondagen deu I I 11'_ 
IJflla ri kom ~nön precis i --greven" tid" och moj lig. 
!;jorde S\'en~ka ])agbladets fält~kjutnillg pli s~idor nl" 
re i Huddingeterrängen. Endru;t IB a\ lårn me<lle lllll1ur 
.ställde upp såsom tävlande för S. A. F .. medan ö\l'ig~1 
Ilelt ngul1dtl amatörer tävlade för aud ra sammanslut
ningar. 1\1' niimnda ]8 deltogo l -I i skju tklassen oell ,I 
i löpk lasscn, S.AY. fick en dast de huga i skjutklus!ens 
lagtÄvling. diir vi placerade oss pil Iredje plats. I::n he l 
del goda individuella prestationer gjordes. ,ilka fram
gå av nedanstående utdrag ur prislistorna. S. Il ibbing. 
..om tävlade för Kesen off.·fiirb .. valIn för flndra gån. 
gen i rad löpklassen. Vllra medlemmar sköto följaude 
bättre skjutresultat: G. lolossberg 23 tr .. B. E. Gardell 
och G. Wijkström 21 tr .. I~ . Frilllan 20 tr .. K. A. Pe· 
terson. S. Sundholm och Y. Zllchrisson 19 tr.. A. Elm· 
(lviii 18 tr._ E. Lundahl 17 tr. och L. Hönnmark 16 tr. 
Mossberg segrade i sin klass pll f!rund av sill goda 
skju tresuhat. 

Utdrag ur prislistorna: 

Täd. A (Iöpk las5Cn) klass -'; 3) E. LundaiII. klass 
8; 3) G. Wijkström. 

Trid. B (skj utklassen ) klass 4; 12 ) E. GiJlherg. 
klass 5: 3) R. E. Gardell , 7) Y. Zachri ssoll, klass B; 
B) S. SU lldllOlm, klass 10: 3) H. F'rirnan. klass 11: I) 
G. Mossberg, ~ ) K. A. Pelerson. 

Som synes \'oro vi viii rep resenterade i dc fltstn 
klusser. 

Si lverbrö llopsskålen cruvTa{les I'id dcttu tillfÄlle filr 
1IJ1 l id av G. Wijkström. 
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Ni köplI Edr(! prisjöremål j guld. &;{ve:r, 
lIysi/va och I~n" - äve" (le: populiirt! 

SKYTTES KEDA RNA 

ltl " 

!ördeloklig,jJf hos 
J f' 'If Br.R ~ AR B 

((» lHI N S ((» N 
!~ ONS lUt T f.t US P-T 

: Tt:!. 203316 - STOCKHOLM - K""6'got. 43 
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SKl'I'TAR! 
Rekvirera genast lotter 

i skyttarnas eget lotteri 

Riksskyttelottel'iet 
Dragning 7 maj 1934. 

Frå n Riksskyttetotteriet, fack 547, 
Stockholm l, rekvire ras ............ lolter 
:i kr. 2:10 + porto och 15 öre för drag.·lista. 

Namn: .. 
Bostad: 
Postad ress: .................... ... . 

FIJRENINCS MEDLEMSBLAD 

A.-B. HOVJUVELERARE 

K. ANDERSON -
o P E R A H U S E T 

.rUVELER, GULO\ 

SILVER, NYSILVER 

STOCKHOLMS 
TURIST BOK 

~II Ino,lcru t "l'l'stnllJ ,·nslc<!arc och 

r~JsivlHc för stockho lmst",·i ste u. 

Ernst W essmans Bokförlag. 
Stockholm. 

Till Fest drick 

mousserande Bjälbo-tappning 
IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII IIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111I1111 

P~l1~s tryckeri. Stockholm 1934. 

Stockholms N:r 3 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte. 

29:de Arg. föreningen stillad den 21 seplember 1890 1934. 

U tdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: SVEN SVENSON 

R .. <h~'lon.nl .d,e .. , 
BIRGER IVERUS 

Sve •• li'". 12S 
Slockholm Tol. 3S1S OS 

!JIIIIIIUIIII IIIUIIIUUIIIUIIUIIIUUlIlIlIIIIIIIIIUIIIIIUUIIIIIUIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUlllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlll'~ 

IVÄRUTFÄRDEN I 
:: Vårutfärden äger rum söndagen den 27 maj och ställes till Myti nge Brygga, :: 

I ~~~~;~;;;~~~~?~:;:f~\t;::;::~~E';;:~I:i~;"~::;;~:';;~: I 
I MEDTA:Ä::;:~:::::ANTAI i====! 

fältskjutning m~d a rm egevi r: 30 skall. Exlratävling mot triangeltavla: 2 provskotl och 
Klassindelning: 3 gällande skott. Valfri rt"glcmentcrad 

~. ~~]~;fif::::::' ~~:~::~b;:;;:p::::,:,: "mi 'V kl",,,, ~=====! 
Mlsterskapstävling med armegevär: 18 skot!. B. Alla övriga skyttar. 

De 12 blls!a skyttarna från fältskju tnIngen En omskjutning mot förnyad insats. 
= inom klasserna A och B utlagas till för- Insats kr. 2:- för alla. = 
~ nyad tävling. Den som uppnår högsta ~=_ 
= sammanlagda träffantal frAn de båda 111'1-
~=_= lingarna förklsras för Arets filtskytlemästare Damernas tävling: 2 plOvskott och 5 gällande ~======== inom foreningen. Mästerskapstävlingen en- skott mot IO-ring.d pistoHavJI. Valfri 
~ dast öppen för S.A. F:s egna med lemmar. ställning. Ingen i"sah. Oevlr och am mu-
= fältskjutning med pistol: nition tillhandaMIles gratis. Endast av 
~ Program detgiv~s av t.h1ingsl~dnlng~n för~ningen til1handaM.ll~n am munition fAr 
= för~ skjutningen. anvandas i d~nna tävling. 

I E,d,,' S. A. F" m,d',mm" .g. lä". om fö' ,I>o''',d" opp,"II' ""d"'g'p'" .. mI ' mbl",k'p'''''''g''. 
= = 
~ ~ 
511111111111111111111111111111111111111111111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIr. 
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( .................................................................................... ;.' 
; 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

STYRELSEN 

'. C ....................................................................................................... .. 

Nya medlemmar. 

Den 2i uf/ril 1934. 
Disponenten Tor O. f"ctzolcl. Hudiks\'allsgatall J . 
Civilin gcllj örcn 'l'orslcJl Boije Gustafsson, Karlsviks· 

"0 11111 4. 
LöjtllllnlCll Arthur Ed il'. BjuT. VanadisvägclI 7. 
Herr Bengt Lennart N :80n Kdlin. Upplandsgatan 52. 
Civilingenjö ren Carl Gu.!'taf Hård af Segerstad. T ekn. 

I-I vgskoJan. 

Den 3 IIwj. 
Civilin!;cnjörell Holf Slee11hoff. Solnavägen 69. 

Den 23 nlllj. 
Lagerchefen [rik Sköldberg. Gre\'tu regatan 16. 
Direktören Alexiu! A. Weimark. Regeringsgatan 28. 

SVENSKA FLAGGANS DAG. 
På S\enska Flaggans Dag kommer vår fören ing att 

ur 1-1. :\1. Konungens hand få emottaga en svensk fana. 
Vi bö ra känna o~s 5101ta över atl på sätl bliva 

hedrade på svenska nationaldagen, och det bör vaTa os:! 
alla en kär plikt alt visa \lAr tacksamllet genom alL 
mangront sluta upp bakom vnr ordförande när fanan 
ö\er liimn8~. 

Genom dH~sp reS5en komma meddelanden om sal11· 
lillg~pluts och t id uH kungöras för intåget i Stad i0Il. 
Sk)tteulliform eller skyttemössa ej nöd vändig. mell 
ii r (Iet bra om .~,' månAa som möjligt bära å!.minstone 
sk) HclI1össa. Glöm ej vå rt föreningsmärke. 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

SKJUT· 

KOM MITTEN 

Profeuor Emil Hesslers Vpr i fältskjutning. 
De se). (6) bästa skyttarna i föreningens mäster

... kapstävling i fäl tskjutning erhnlla platssiffror för 
tävlon om della pris. Uäste man i mästerskapstäv lingen 
erhåller <län'id platssiffran 6, den närmast 5 o. s. v. 
Priset tilldelas den fö reningsmedlem. som först uppnår 
platssi ffersummnn 12. Skulle flera medlemmar samti· 
digt ujlJln1i en platssiffersum1l1a, so m är lika med eller 
ö\erstiger 12. särski lj es vid nästkommande förbunds· 
fältskjullling. 

Vi<1 sanlIlla träffantal erhå lles lika. delad poäng:. 
lJenna uträknas pli s\ sätt. att summan av de platssiff· 
ror. som \edcrbörande skyltar skulle fått \ id särskilj· 
ning. dividerus me{1 anta let irdl.gavarande skyltar. E'I:.: 
mästersk}lt!'n ha r 10 tr., varefter följa 3 sk)ltar 011'(1 
38 tr. Av df'SSIl rar var och en platssiffra L 

Lagskyttar m. fl. 

De "k) lIar som önska deltaga. antingen i lag eller 
individuel lt i tävling o m Göteborgs Pokalen. Hiksskö l· 
elen. i Stockholms Tidningens riks:k)·ttetävling m. fl. 
bed jas \'ara vänliga IIIt i god tid göra anmä lan härom 
lill :.kjll t chef~n ell er kom mittens sekreterare. Om ~å 
I:löre~. underlättas i högsta grad kommilleradcs arhete 
och r i .~ker3 r llIa!1 ej all glömma horl någon. De~~a 
tiivJiugar ii ro i högsta grad nyttiga och nöjsamma. En 
Ih-lig allslutning ä r god reklam för föreningen. 

Förbundets klass 4 A. 
Utom de i förbundets program för 193 ' uppta~lIu 

tillkomma följande fem amatörer: 
S. Hellberg 
E. Hellsten 
G. :\lossberg 
K. A. Peterson 
J. ÖSlerdah l. 

PRISER, SOM UTGÅ VID FöRENINGENS 
VÅRUTFÄRD. 

Fabrikör P. Drewes' vandringspris. ) 

Pri~el tilldelas fö r å ret den med lem. som ,id \'h
utfärden uppnår 11ögsta trärfa!l taL Erövrart" förra nrcl 
var S. Hihbing. 

Henrik Kjellers vandringspris i fältskjutnin g. 

VlIrutfärdens fält~kjutlling utgör den spän nande fi· 
nalen i lirets tävlan om delta pris. en tä \·lan som för 
övrigt började från och med första fältskjutningen 
efter fö rm :hets v, rutHi rd. Hesuhatel "id v,iru tfiirdell 
bn vara avgiiralHle för prisets öde rör året. Pokalför· 
s \arare iir B. I::. Gardell. Alla klasser tiivla om detta 
pri~. varvid hnndikap tillämpas. 

J ubileumsstatyetten. 

Om detta pris tävlas inom klass fyra och mäster· 
skapsk lassen. och vA rfält skjutningen ingår härvid som 
en av rle tre a\'görande skjutningarna. 

Färngrenska priset av år 1923. 

Alla klasser deltaga i lä\,Jjngen om detta ,'and ring,;· 
pris. som ävenledes försiggår "id tre av årels !kjut. 
ningar med väfl lt färdens fälts kjutning som ett viktigt 
led. 

2S lrs-männens av 1232 vandringspris i fält 
skjutning. 

Delln pris. skä nkt a\ direktör S. ;\1. Berlin. hOH.
nota rie G. C. Bohie. köpman H. F. Forssberg, general. 
kon!ul C. G. F. Hagström. kapten E. KilIander och 
hBn kkassö r E. Bellterskiöld. är en direkt forhättning 
av F'l yga re. /veru,<; \'pr., vilket för alltid eyövra!s av 
Len na l·t Bönnmllrk. 

Fö regliende lirs seg rare var B. E. Gardell. 
Som frlllllgllr av "rogrummet för året tävlas om 

p 
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della pris i samband med S.A. F :s vårutfä rd och 
Stockholms Skytteförbunds ordinarie fäl tskjutnin· 
gar. "an'id tillämpas handikaptillägg en ligt särski lda 
bestämmelser. Vårfältskjutningen ingår alltså SOlD ett 
viktigt moment i årels tävling. och torde skylta rna i dc 
lligore klasserna obsen·era huru förmånligt handikapcn 
är uträknad rör dessa. Alla klasser deltaga dlunda. 
Varje skytt som erövrar inteckning i detta pris tiller
lännes för året en minnesbäga re i silver. 

GroashandJare S. Reidners vpr. 

Skytte ocb Idrott. 

årsprogrammet finnas fullständiga stadgar för 
detta "and rings pris. som särskil t är tillkommet för de 
lägre klassernas skyttar och idrottsmiin. Om ndgot pris 
ka n locka den verkliga sportmanncn till deltagande 
vo re väl detta. Det är inga konstiga och omöjliga 94· 

ker som fordras, vem som helst kan ställa upp med 
ele slör.!'ta utsikter att vinna tävlingen. 

HEDERSPRISER VID VÅRUTFÄRDEN. 

Till det beräknade slora deltagareantalet vid " rut· 
färden komma många hederspriser aU erfordras. och 
~kjutkommitten kommer därför att vara a lla ädla dona· 
torer ~ Item tacksam fö r bidrag. stora eller smiL 

För akyttar tillhörande klasserna l-III. 

Det är visserligen sant. all det mest finnes äldre och 
mera erfarna skyttar inom vår förening. med \' ilkll det 
för ele yngre skyttarna är särdeles s\å rt att konkur· 
rera i fråga om vllra vandringspriser m. m. Styrelsen 
I,ar ot;J,...;ä nuggrant buktat della och genom handikap· 
hestämmclser gjort att sk}'ltllrna i de lägre klo.sserna 
numera gladeligen kunna göm sig gällande. Om Ni 
skyttar genom läsa Arsprogrammet finna Ni lätt att fl era 
av v3ra värdefulla priser äro inOIl1 räckhAll för elen 
~om glir in för saken med allva r. Det Jl ytillkomna 25· 
årsmiinnens från 1932 vp r. I. cx. ä r ju till sYIles ga n· 
~ka väl tillrätta lagt för Eder. men det giiller i alla 
fall alt ,'ara med så ofta som möjligt Oel, verk ligen 
'öka göra si tt bästa. Varje skytt bör söka deltaga i 
de olika tävlingarna. framförallt fähsk)uet. och däri· 
genom skarfa sig den skju tskick lighet. som fordras fö r 
uppflyttning till högre klass. 

Andraklasskyttarna skola sä rskilt lägga märke till 
.'J uniorgevärel". 

JUBILEUMSSKöLDEN. 

Denna tä"ling är verkligeu \'ä rd ett rekorddeltagan. 
de, och det b lev det också denna gång. Skölden som 
alla eftertrakta mer än kanske något Ilnnat pris inom 
fö reningen. är unik och samtidigt en klenod. som alla 
öllska kunna införliva med sin prissarniing. 

Axel Elmqvist är i toppform i å r. det ena granna 
resultatet avlöser det andra. Han är väl värd att till 
~ lut f A sitt namn på skölden efter sd många vackra 
poänger SOI11 han skjutit i denna tävlin g; lyckan har 
emellertid tidigare ej varit honom be\'ågen. 

1) Axel Elmqvist . .. ... . 193 +1 78. s: ma 
2) J. Österdahl ... . ..... ] 74 + J90. 
3) E. Hellsten.. . 181 + 176, " 
4) Y. Zaehrisson ....... 183+ 173. " 

37/ p. 
364 " 
357 " 
356., 

5) N. S. Nilsson ..... ". 183+ 172. 
6) L. Hönnmark ....... 180+ 175, 
7) H. Friman .......... 178+ 160. 
8) J. Lundberg ......... 168 + 169. 
9) G. Hultkrantz ....... 173+ 162. 

lO, Sig. Hellberg . ....... 187 + I 18, 
III G. Säfwenberg ." .... ]68+ 161. 
121 B. G)' lJensvä rd ....... 161+ 165. 
13) B. E. Gardell ........ 153+ 170, 
14 ) T. Björkman ..... ... 161 + ] 56. 
15 ) O. Löfmark .......... 166+ ISO. 
161 K. A. Peterson ...... 1--1'+167, 

Fältskyttekårens tävling. 

, . 

., 

" 
, . 

,. 

355 .. 
355 ., 
338., 
337 " 
335 
335 
329 ., 
326 .. 
323 .. 
317 ,. 
316 
311 

Stockholms FähskyllekAr hade sin sedvanliga mäs· 
terskapsskjutn ing på Marie BebAdcl sedag. Se..'I: ama· 
törer deltogo, dock utan större framgång. Tremlll1llll.· 
gruppen placerade sig på 14:e plats. och j 11UvuJtäv· 
lin gen b lev vär bästa platssiffra 3 J.. J3ä~ta BlIlatörpres· 
talionen gjordes på extratävlingen mot rin~ad tA. fig. 
200 m. av O. Löfmark med 6/58. vilket re~u1tat för
skaffade honom segern. T rvä rr blev det ingen av de 
\åra förunnat att deltaga i mästerskapstii\' lingen. då 
ingen l)ekades uppnå de nödvändiga 23 träffarna. För· 
sta målets slora Iredjedelar på över 400 m. \'oro \erk· 
ligen s\ • .IIra men kunna ej förklara allt. då skjutningen 
i övrigt \ar medels\'år. Sikten nr emellertid allt annat 
än god i det regndisiga och gråa väJret ute på Järva. 
fältet. 

Tiivlingsprotokollell "isa följande för S.A.F:s del: 
Ihu'uI/skjulningen: 3.1) G. Wijkström 22 tr .. 56) A. 

Elmqvi8t 21 tr. 
Extratot'l. A (5 sk. ligg. lO.ring. 300 m.): 2ö) O. 

Urmark 48 p .. 43) A. Elmqvist 47 p. 
Extralöd. H (6 sk. lO·ring. % fig. 200 m.l l ) O. 

Löfmal'k 6/58. 9) G. Wijkström 6/53, 12) Y. Zacll' 
risson 6/51. :l.I.) L. HÖllnmark 6/16. 

LaglÖ!,lillgcll: ]4) S.A.F . 56 Ir. 

Långdistanspokalen. 

Uen 29 ap ril tävlades om S.A.F :s Uingdi,;tanspokul 
med (le sedvan liga serierna .II 400 och 600 m. Av de 
110 möjliga Jloängen sköt A. Elmqvist 106 och eröv· 
raJe därmed för alltid priset. ~I ans skju tning med 58 
p. å 400 m. och 48 p. å 600 m. är ell av de a llra bästa. 
~om gjorts vid denna S.A.F:! tävling. Som jämförelse 
kan meddelas. all Elmqvists segerpoiing förra årel var 
101. De bästa rcsultaten nu blevo: 
A. Elmq"ist ............. . 
Y. ZachriSSO!l ....... . .... . 
O. Löfmark ........•...... 
S. Ribbing ......... . ...... . 
H. Friman ................... . 

106 p. (58+48) 
102 p. (56+461 
97 ]l. (49+18) 
9S p. (.9+.16) 
93 p. (49+44) 

Fältskjutningen i Linköping. 

Stockholmsskyttarna hade inbjudits deltaga i rält· 
skyttejubileet i Linköping den 8 april. och S.A.F. del· 
tog med en liten skara fältskyua r, s,om a\'reste rrån 
Stockholm på söndagsmorgonen "id 6·thlen och vo ro 
tillbaka här igen på kvällen. Hur de hade det på nir. 
den fll de själva berätta. Emellertid återfinnes pli pris· 
l istan endast en a" dem. L. RÖnnlllark. som kom pli 
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37:e plats fö r 29 tr. 8\ de 36 möjliga. )1ålen voro sex 
lill anlalet och bjödo enligt p ressen pA en hel del 
ö,'errll.skllingar. 

Dreweapokalen. 

Den 29 april sköls även första omgången i Arets 
tävlan om Drewespokalen med JO skott i stående 1\ 

300 m. Även her briljerade Elmqvist med loppoung, 
närmast följd av E. Hell sten. De främsta skölo som 
följer: 

A. 
E. 
K. 
T. 
S. 
O. 
N. 
B. 
S. 
H. 

p. 
ElmC[\isl ....... . 19 G. MO!>5berg . ...... 
Hellsten ........ 47 J. Österdahl ........ 
A. Peterson ..... 44 S. Lundh ...... ... . 
Björkman ....... 42 Hj. Werner ........ 
Hellberg ... . 42 S. Sundholm .... .. . 
Löfmark .. . ..... 42 B. E. GanIell ... ... . 
S. Nilsson .. ... . 41 E. A. Ohlsson 
GylJens\'urd ..... '10 Y. Zachrisson 
Ribbing .. ....... W G. ~Iarmen ....... 
F'rimlln ......... 40 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS 
ANDRA FÄLTSKJUTNING 1934. 

p. 
39 
39 
38 
38 
38 
36 
3(, 
31 
31 

Året.s andra fältskjutning och den sed,ranliga mäster· 
skapstä,.lingen ägde rum deJ! 18 februari uppe i de 
I'ii lkämla markerna vid Barkarbr. N9gT8 större lagrar 
~kördode vi ej denna gång: vår grupp kom på tredj e 
plats med III tr .. och bästa indh iduella prestation 
gjordes av Elmqvisl med 25 tr .. vilket placerade honom 
pa 26:e plalS i kl. l\I och renderar/c honom S. A. F:s 
röltskyuelallrik. I förledrningen över medaljerade nliis
terskallsaspirnntcr återfinnas Zachrisson och L. Rönn
mark. För vår (lej säga tidningarna följande: 

Miisterskap5läv lillgcll: 15) Y. Zachrissoll 37 Ir.. 17) 
L. Hönnmark 37 Ir. 

HUlludskjutningen: kl. l\'! 26) A. Elmqvisl2S tr.. 30) 
L. Hönnma rk 2·~ t ro kl. IV 17, S. Hellberg 23 tr. 

Mäslerskaps ford ringarna blevo 22 tro lill so rg för 
bl. Il. alla 21·triiffare. 

STOCKHOLMS SKYTTEFöRBUNDS 
TREDJE FÄLTSKJUTNING 1934. 

När den tredje \'i nterfaltskjutningen gick av stapeln. 
minsknlles träffprocentcn i hög grad av de kraftiga 
snöbyarna. VAra skyltar tri"des a lltså bättre än van· 
ligt, vilket framgår av aU gruppen kom på andra plats 
med 117 tro och goda prestationer gjordes av de vAra 
bAde i kl. i\1 och kl. IV. Särd:ih glädjande är aU sA 
måntta av "åra fjärdeklassare syntes på prislistan den· 
na ;!ng. Bäst av dem "ar B. Swartling med 25 tr .. 
som därmed blev dagcns bäste amatör och fAr vår fält· 
sk)tteta llrik SOIll htlöning. 

Tack l'are våra fjärdeklassares goda skjutningar 
p lacerade sig S.A.F. (genom Swartling, Sundholm, 
Gyllcnsvärd och WallseliusJ .tillsammans med Central 
och Skarp 9. pA för~ta plats i tävlingen om " Drolt· 
ningen'·. 

Det sedvan liga axplocket ur pressen ger följande 
resultat för vårt vi dk ommande: 

kl. M: 10) Y. ZaollTisson 25 tro 18) A. Elmqvist 24 
tro 2 1) L. Rönnmark 24 lr. 23 ) H. Fri man 24 tr. 

kL IV: 6) B. SwartliJlg 25 tro 13) S. Sundholm 24 
tro 19) B. C)'lIensl'ärd N tL 34) T. Wanseliu.s 22 tro 
35) T. R. Åström 22 Ir. 

Mäslerskapsfordringarna blevo 21 Ir. 

TOMHYLSOR. 

Under hens lopp har en allt för stor brist av 
tomhylsor uppstitt _ en brist som mlste täckas 
pi ett eDer annat sätt. 

Skjutkonunitten ber att de aktiva skyttarna 
anarast möjligt medtaga sina förråd ut hll skjut
banan _ de hylsor som kanske många av vAra 
medlemmar, som nu icke längre aktivt deltaga i 
vAra skjutningar, hava liggande hemma skola 
gärna avhämtas. SkjutkommiUen, som väl för
stAr aU många redan längesedan äro utledsna 
över dessa ständiga påminnelser, lovar aU där
efter icke i terkomma så ofta i vira spalter . 

Lägg in hylsorna i ett paket och ring upp 
SO 10 58 (skjutchefens bostad) så kommer nAgon 
av kommittemedlemmarna och hämtar. Ni gör 
därmed fören ingen en stor tjänst. 

SPEGELN T. O. M. 6 MAJ 1934. 

Årtaladiplom. 

Björkman , T. . ..... . 
Blix. R. . . ...... ..... . 
Elmq\ist. A .......•....... 
Evers, E. . .............. . 
F'1)gare. A ....... . .... .. . 
Friman. H. 
Gardell. B. E ........... . 
Grönwall. E ........ . 
Gyllf.'lIsvärd. Il. . .... , ... . 
Heltberg. S ...... .. . ..... . 
Hellstcn. E. ..... . 
Hjorth. A .......•........ 
Höjer. E ... . ............ . 
Larsson. I. C ............. . 
Lundberg, J ...... . ...... . 
Lundberg. P. O .......... . 
Lundh. S. . ............ . 

50 50 18 
49 *9 
50 50 .19 
4848 -
50 49 18 
5050 -
50 50 49 

50 50 49 
4848 -
4949 -

18 --

50 49 48 
50 50 50 
48 

Marmen. C ......... . ..... - - -
Mos~berg. C. . .......... . 
NilssoIl. N. S ............ . 
Norinder. CH ........... . 
Ohlsson, E. A . ......•. 
Peterson, K. A ......•.... 
Hisi ng. C. A ....... , •..... 
Hunngren. C ............. . 
RAlamb, S .... .... ..•..... 
HÖnnmark. L. ........... . 
Säf\\enberg, C. . ........ . 
Söderli nd. R ............. . 
Tham. P. . ............ . 
Tengstrand. A. W ........ . 

1949 -
49- -
49 48 J.8 
50- 
o.l9 -t.9 49 
4948 -
'18 --
48 --
48--
48 --
4948 -
49 --

Uggla, A ................. 49 48 -
Werner, Hj ............... 49 48 48 
ZachriMon. Y. . .... • ...... 50 50 50 
Åström. T. H. ......... - - -
ö sterdahl. J. ....... ... 49 48 -

50 500s 
5050 -
50 50 50 

50 50 50 
50 50 50 

·~5 45 -

50 50 50 

5045 -
50 50 15 
50 45 15 

50- -

50 15 -J5 

50 '15 15 
50 --

45 --
50 --

50 50 50 
50 50 50 
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Gillberg. E. 
Kumlien. G. 

Fre{luorg. Th. 

Duk~. T. 

Guldmärke. 

. ........ 50 19 

Silvermärke. 

............ m IB 

Bronsmärke. 

50 19 Il:! 

15 

50 --

MEDDELANDEN 

FRÄN 

IDROTTS· 

KOMMITTEN 

Skidtävlingen den 18 mars 1934. 

Emedan tillfälle till träning i skidåkning överlHI\ ud 
taget knappa~1 erbj udit5 under hela vintern infunna 
sig pA lävlings<lagen endast 6 medlemmar. av vilka 3 
fullföljde loppet. samtliga seniorer. Ställ ningen dem 
emellan hlev: 

I. S. Hihbing US. J. 
2. C. \Vijkslröm 2.03.7. 
3. K. Ca~~eI 2.07.7. 
Skidtä\,Jjngen ingick som grell i tävlingen Olll elae-;; 

Hull bergs \,(lIId ringspri~. 

Vi rorienteringen den 6 maj 1934. 

Som \'slIligt var nnslutningen stOl" idelIna pOJllllära 
tävlillgsgrcn. Samlingen ägde rum vid Hiintmiistarc· 
Irappan. där "Gasaccllmulalor" log orienternrllU om· 
honl och förde dem medelst en tre timmars re5!1 ge· 
nom skrirgå rden till VallerS\lik i Österåkcrs :sockcn. 
Den trel'ligt lagda banan var 10 km. lAng meJ tre kon· 
rroller. 

Lidingökamraternn hade ordnat tävlingen. b land uv· 
riga deltagarna märktes utom Amalörerna, F'örsäk. 
ringstjän!'itemiiullen. Skogsuvarna. Stigfinnnrna Ill. rI. 
Runngreu blev trea bland samtliga, r. ö. fick prislis· 
tan för "årl \lidkommande fuljande utseende: 

Oldbol'5 B. 
Seniorer. . 

l ) Lindblom ... 2.12.50 
I) Runngrell ... 1.33.00 2 ) Waern ..... 2.13.45 
2) C. O. Frunck 1.51.55 3) Reichenberg . 2.35,19 
3) Plnle 2.0-l.0-t. ·1) Dahlborn ... 2.56,15 
.l ) Ribbing .... 2.07.21 VeleNlIIer. 
5 ) Wijkström . . 2.17.50 l ) Fredriksson 2.10,00 
fl) Sundholm . . 2.18.32 2 ) Lindgren ... 2.36,53 

Täl' lingen gällde ;;001 bekanl även inteckning i 
Idrottshladets ,'andringspr is. Under lirens lopp 1I11\'a 
inteck ninga r förvärl'ats av fö ljande medlemmar : 
1927 E. FrydclI 1931 S. Hibbing 

H. Wesler ] 932 E. Lindblom 
1928 R. D. Söderlind J93:{ S. HilJbing 
1929 G. Wij kström 1934 E. G. llullng rell. 
1930 C. WijkströnJ 

FöRBUNDSORIENTERINGEN. 

Fijrbulltlets drorienle ring ägde rum Ingaru SÖIl' 

,lagen den 13 maj. Startplatsen \ar belägen l'i{1 Kal· 
karsveden och målet \·id ö\ re delen a\' .\ l ii rl vikcn. Ull· 
nans längd l'ar 9 km. 

Pa g rund av de samtidigt pågAende korporatiollstä\. 
Ijngarna i skytte , ar deltagarantalei från SAF:s ~ida 
ri llga. Amatörernas placering o('h lider hlcvo följande: 

Klass I B: 11 ) Hunng ren 1.I 6.3 L 
Kla~s III 1\ : I) Lindblolll 1.33.25. 
Klass I II C: 2 ) Theiallder 2.2 kO. 
Klass IV A: .1 1 Fredriksson 1.:H.3R. 
Kla55 IV C: 2} Bosengren 2.5~,0. 
I::ftersom lIthållig"et~pro\'et fö r idrott.~mn rket nu· 

lIIC'ra får a\llnggas jäm\·äl i orienteringsliipllillg noter~1 
\i följande avlagda d}lika pruv: ll unngrclI. Liu{!blolll . 
Fn:dJ'iksson. Grulldström (I.:W, I J) Ehl'l1fell ( L5:~Jl\ 
fIl'll \rijkslröm (2.05.15) . 

VÅRUTFÄRDEN . 

11re15 d'mdfärd blir defl 3U:de i tmlfliflgf!fI - efl 
jllbilcU.flL sålu.nda. Efler de Ire ;;enaslc åren" vArutfiir· 
der me{[ buss inåt landet. kommer fiireniJlC!eJl i å r all 
iiteruppliva sina båtutfärder. Gamla "Sag-a" iir vi;;~r· 
ligclI ett millne biolt, men vi ha andm b tar ~01l1 kun· 
na förflytta os:;. och våra lllat.~äek51..0rgar ul till skär· 
gården. SAF stä ller i år sin k08a lji[ (Iet \ackra Sten· 
,.HiUen. ell plats som \i alla knlllla ;;å väliiII och där 
\ i alltid tri vts så Lra. 

St) relsen som tagil detta steg. trot;; "de dliliga tiller· 
na··. har hnrigenom ikläu föreningen en vis!'i ekono· 
misk risk. enär kostnaderna för utfärd med h I l!;il'l!:t. 
\is hlil'a ålskilligt högre än med buss dler låg. \ len 
mnn kan ju ej heller jiimfö ra eH rest i en \Brm. tr II~ 
huss med en härlig sjölur på n~gm timmar. Många 
rörllt~iiUl1ingar för en l)ckodllg rinnn~ ret ltlll 0 111 man 
hetiinker at t våren i å r verkligen iir en vA r me{1 ~ol 
och viirme som sällan föru!. Att 11\1 11 :'1 jllbilellm~lir('t 
f nterkomlll :l. lill Sten~liiuen oeh diir återknyta be· 
klllllskapen Illed fält och hackar. dii r \, j litet va r legat 
i (le Illest omöjliga sIäIl ningar oeh knallnt. "f(jr att 
dt min~tolle få komma med pli mäslerskapet"', måstc 
locka allesammans. Om allt utvecklar sig normalt. bör 
naturen ha nän sin största fiigring jll~t dapnTlm för 
vlirulfärden Oel, då skola vi alla hjuda till fiir all I!iira 
dIIgen rik pa glada minnen. 

Som en riktig Ilyhet för å rel må framhålla:! alt mr· 
eningen i Ar anordnar sin förS/fl fjilt5kju/l/ing. fII!!ll 
"i5wl i sa mband med \'årutfärden. Pi 8to lsk) Uel hur 
många anhängare inom föreningen. och dess utÖ"ure 
böra f A tillfälle aU prö\'a sina krafler ute i terrängen 
i Ukhel med gevä.rsskrtla rna. Någon mä5tcr~kaJl~tä\"lillg 
blir det väl kn.:lppa81 för~la gången. lIlen skjutkommil. 
ten har garanteral aU (Iet skall hli en förnämlig tii\'· 
ling. Om denna tävlingsform omfatta~ med det in· 
tresse som ~tyrelsell räknal med, är det håde troligt och 
.~äkert atl styrelsen kommer all gi \'1l denna IIrt uv fält· 
~kjutn i ng sam nm slöd som den 1111 giver gel'ärsskrttet. 

Vi Iriiffas så lunda strax för e kl. 9 - ingen utehlir. 

Jnnehavl!re av skåp å Östermalms i{lro!tspJ nts torde 
heta la årsavgi ft en för desnmmll. Sk§p nit hyra nl1llll ~ 
f orl rorande. 
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SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Edra prisjöremdl j RuM, ~il"f!r, 
I,y~il"u och len" - live'! de populära 

SKYTTESKEDARNA 
/örddoktigp,t n", 
~1!VELI'tRA lt '" 

lli. JO Jfll l SON 
RO NS Blt T lf USET 

Tel. 2033 /6 - STOCKHOLM - Krmgsgat. 43 
, ...... """"" ... """""."""".""."""""""""",,, ... ,,,,, ... ,,,,,,.,, .... ,,,, .... """ 

OSCARS.RESTAURANTEN 
Oscarsteaterns hus 

REKOMMENDERA R SIN VALLAGADE 

HUSMA NS KOST 

OCH S I NA BnLlGA PR ISER. 

NORTON Slipskivor 
D U R E X Slipduk & 

Slippapper 
NORTON-

BRYNEN P I K E 

A .• B. LANDELIUS & BJöRKLUND 

STOCKHOLM. 

A._B. H OVJUVE LE RARE 

K. ANDERSON 

OPERAH u s • T 

J UVE LER. G ULD. 

SILVER, NYSI L VER 

STOCKHOLMS 
TURISTBOK 

en 1U()(lerlll UPI'JI!l.lIJ vl\gle<lare och 

rAdgi"are för stocJ. l,ol'U$I"riJlen . 

Ernst Wessmans Bokförlag. 
Stockholm. 

Till Fest drick Biälbo-tappning 
mousserande J 

_ 11 1111111 111111"'1'1'1'"'111111'1'1111111111111"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'11111 

Pallas tryckeri. Stockholm 1934. 

\ 

! 

Stockholms N:r 4 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

29:de årg. föreningen sliflad den 21 seplomber 1890 1934. 

Utdelas grat is till 

föreningens medlemmar 
Allsyarig utgivare: SVEN SVENSON 

Rod. k,;one nl I d" .. , 

BIRGER IV15:RUS 
S • • •• 'j:.n 1~ ~ 

S'OCk""lm T.1. 38 1.808 

PRISUTDELNING 
OCH 

I KLUBBAFTON 
äger rum efter statsprisskjutningen söndagen den 23 september å 
RESTAURANT PIPERSKA MUREN kl. 8 em. 

_ Supe II kr. 4: 50 (stort smörgåsbord med småvarmt, pilsner, 
_ kaffe och betjäning). ~ 

51111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111'11111111111111111 11111 11111'11111111111111111111111111 11 111111111111 11 11 1 11111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111I IIIII~ 

( .......................................................................................................... ; 

MEDDELANDEN 
fR.AN 

STYRELSEN 

( .................................................................................................... .... : 

NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva: 

Den 31 lIIoj 1934. 

Apotekaren Albert Troedsson, I-I ornsg. 81. 
Studeranden Anders Torkel If iorl, Sibylleg . 75. 
J ur . slud. Huns Axel Hiorl. Sibylleg. 75. 
Fil. Mag. Bror Axel Danielsson, Enskede. 
RylImästaren Fredrik Alexander Berglund, Karlbergs-

vägen 69. 
Underlöjtnun len Per Oll e Rydner. Alsten. 

Direktören Arne Enell, Karlaplan 8. 

Den 26 juni. 

Tjänstemannen Åke Emil Larsson, Vallingatan H . 
Agronomen Erik Johan Yngve Lindström. Johannes· 

plan 5. 
Studeranden Torsten Johan Dahlin. Ka rlbergsviigen 22. 
HcdaktörCIl Filip Ernst Edwin Carl son. Styrllltll1sg. 4. 
Ingenj ören Joseph Dtlhl e, Norr MälarSlrnnd 72. 

Den 26 juli. 

Hovmästaren AIr Quo Julius \Vrede, S:t [riksplan 13. 
Löjtnll nlen Torsten E. Lcmke, Nockebyviig . 35. Alslen. 

Den 3 september. 

Med. kand. Ihrald NordsIröm, Hergslig. 21 , Stocksund. 

St yrelsen hälsar Eder all a \'annt \·äJkomna i den 
förhoppningen all Ni mulle finna Eder väl tillrälla i 
kretsen av idrotts- oeh sk} Itekam rater och all Ni vur 
och en måtte vara ledningen behjälplig i dess slrnVUll 
alt på bästa säll upp rätth ll. lla föreningens verksamhet. 
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Styrtlsen har med g lädj e emottagit ett flertal !lya 
vand rings- och hederspriser för vilka ett varmt tack 
härmed frambäres. 

J. Arkitekten Thure Bergentz en!. nedanstående 
stadgar. 

2. B)råehefen n. Holms enl. nedanstående stadglll'. 
3. West in:; Ateljcs i Jlistolskjutning. 
4. Jägmästare B. E. GardelIs till 1\1-kla5.....:ns mäs· 
tersknpstiivling den 23 sept. 

MEDDELANDEN 

FR.ÅN 

SKjUT

KOM MITTE N 

Skjut SO skott! 

Skjutkolllll1illcn hemställer ännu än g ng till med· 
lemmnrna aU sil fort sig göra låter fu llgöra sin p likt 
mot förenin~n alt skjuta femtio protokollförda .!'karpa 
skolt. Della erfordras även för alt få deltaga i v ra 
mästerskopstävlingar i skolskju tning den 23 SelJtcm
heT; likaså äro de femtio skotten (fem vanligll pre· 
cisiollsserie r ) eU \'illkor för dehagande i den roli ga 
ho.ndikaJltävlingen den 2l oktober \'arom vidare kan 
lii~a~ i &r~p rogrammct. Skjutkommitten hoppas. att 
denna uppmaning ej förklinga r ohörd, utan att val' 
och en, so m iin nu har skott kvar alt skjuta, gör della 
/Il1 under höstsäsongen. Om delta sker inom den när· 
maste framtiden , be~paras dessutom kommiUcn IllYC

ket a rbete med pdminnelser i bre\·form. Della gäller 
även komplettering av serierna för märken och di
plom. 

DEKLARERA EDRA VAPEN l 

Utdrag ur vapenkungörelsen den 22 juni 1934. 
3 §. 

Envar SOIll den / jnli 1934 så.JOm ägare eller eljest. 
i/lllc/wr .skjulvapelI vare_ där IWII ej flu grund al} kun· 
görelsen de" 26 juli 1927 (lir 338) med l'ijsa bestiim
mel.~e r angåemie skjutvapelI och ammullition deklare· 
rat, vapnct och därom mottugit beds eller erhållit till· 
!ll1ml till jörtoärv eller införsel ar; !'(IpneJ. skridig all 
.senilSl den 30 september 1934 deklarera vop/let hos 
liinsstyre/sl'll i det liill där hon hur sitt hcmvi.st. 

D eklarationen ingives i Stockholm till över
ståthdllareiimbelet jör polisiirenden. 

PROGRAM VID SAF" STATSPRISTÄVLING 
DEN 23 SEPTEMBER 1934, 

T1u vudskjutning_ 

Klau / . 
En pred!iollsserie pA 200 meters a\·5t:\nd. 2 prov· 
skott ä ro tillAtna. 

Samtliga skott avgivIIs i liggande 'ställning. 
Tid 5 minuter. 

K/fl.u II. 
En precisions!erie och en tillämpningsserie mot 
ttedjedelsHgu r, båda serierna pA 200 meter;; avstånd. 
2 provskott äro tillåtna före precisionsserien. 

Procisionsserien omfattar 5 skott i liggande. 3 
skott i knästående och 2 skott i stående skjutställ
ning. Skjutningen skall full göras på en tid a\' fö r 
resp. ställn ingar, 3, 3 och 2 minuter. I tillämp· 
ningsserien avgivas JO skotl i liggande stä llning un
der en tid av 3 mihuter. 

Kla~s III . 
En hastig precisionsser ie och en tillämpningsserie 
IUOI tredj edelsfigur, båda serierna på 300 melers 
av",-t lid_ 2 provskott äro tilllltna före precisionsse-

rien . 
J-J uvuclsskjutningen för Klass II och III utgör tillika 

täv bn 0111 sjökapten Ture Lövgrens \'andri,}gspris enl. 
hestiimmelsernll i 1934 Ars skj ut program. 

Klass IV. 
En hastig precisiollsserie och en tillämpningsserie 
mot tredjedelsfigur, bAda serierna på 300 meters 
avstånd. 2 provskotl äro tillåtna före precisiollsse
rien. 

Hastig precisionsserie omfattande 5 skott i liggan. 
de. 3 kott i knästAende och 2 skott i stående ställ
ning under en tid av 3 minuter. 

TiIlämningS5Crierna för klasserna III och IV om· 
omfatta 10 skott i liggande ställ ning och anslås till 
skjutning a\' d)'lik serie 3 minuter för klass III 
resp. 21fl minuter fö r klass IV. \ 
Prisfördelningen sker klassvis, varvid iakttages, all} 

uppdelning sker mellan skyttar tillhörande föreningens 
mästerskapsklass och övriga skyttar tillhörande IV 
klassen. 

I IlUvudskjutninb'Cn för klasscTlla M och IV täv
las om 1-1. K. H. Kronprinsens \'and ringspris. 

I huvudskjutningen för klus IV (och fö reningens 
kl. M.) ingå ä\'en tävlingarna om direktör Claes Hult
bergs orh fjärde klassens vandri ngspr is i precisions
sk jutning samt de båda Kakniispokalerna I och II -
uppsatta till dagens bästa skyltar i resp . kl. M och IV. 
För sa mtlign klasser ingår h uvudskjutningen i täding· 
en om Färngrenska priset a\' 1923. 

E:xtra skjutningar. 
Tiir;[iflg A. (För skylta r tillh örande klass I ). 

En serie Olll S skott på 200 meters avstånd, skj uten 
inom en tid a\' 3 minuter, tiden för laddning och 
skjutstä llningens intagande inberäknad. 
Må l : JO-ringnd p recisiollstavla. 2 prov;;kolt . 
!)t;lIna tävling ingår i tävlingen om direktör S. Reid

ners vandringspris. (gemensamt med kl. Il ) 
Insats: 2 kr. 

Tävlillg B. (För sk}lIar tillhörande klass Il ). 
Skjutningen utföres lika med tävling A. 
Dellll a tävling ingår i täv li ngen om direktör S. Reid

ners vandringspris. (gemensamt med kl. l) 
Insats: 2 kr. 

Tävlillg C. (För skyltar tillhörande kl ass III ). 
En serie 0111 10 skott i valfri reglementerad skjut
stä ll ning pA 300 meters avstånd, skjuten inom en 
tid a\' 3 minuter, tideu fö r laddning och skjutstä ll 
ningens intagande inberäknad. 
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MAI: JO.riugad p recisionstavla. 2 p rovskon . 
Insats: 3 kr. 

TävlingD. (För skyttar tillhörande kla,Ss IV). 
En serie om 10 skott i reglemeuterade skju tställ 
ninga r pA 300 meters avstånd, skjuten illom en tid 
av 4 minuter. t iden för laddning och skjutställnin
gen intagande inberäknad. 
MAI: JO-ringad precisionstavla. 2 pro\'skott. 

Insats: 3 kr. 
Pri sfö rdelning: A) Klass IV 13 ) l\läster
skapsklassen. 

Tävling E. ( För skyttar tillhörande klassernII I och II ). 
Högst 6 skott mot JO-ringad tredjedel sfigur pA 200 
meters avstånd under en tid uv I minut. Liggande 
stii1lning. In sats 2 kr. 
Pr isförde l ning: Gemensam för bAda klas· 
serna. 

Tävlillg F. (För skyttar Ii II höramie klasserna III och 
IV) , 
En ;;erie om 10 skott. varav 5 i liggande och S i 
knästående ställning pA 400 meters avstånd, skju· 
ten inom ell tid av 5 min" tideu för laddning och 
!!kjutställningell5 in tagande inberäknlld. 
Mål: 5·ringad precisionstavla. 3 pro\·skotl. 

Insats: 3 ~r. 
p r i s f ö r d e I n j n g: A) Klas:erna I!I och IV. 

B) ~Iäste rskapsk la!!sen. 
I denna tävling tävla klasserna IV och 1\1. om Apo

tekare Sjöbergs vandringspris. 

Mästerska pJskjut n i ng. 
De 15 skylta r, som i bu\'udskjutningen för kloss I V 

uppnått det högsta poiingal1talet, äro berätt igade aU 
deltaga i denna tävling, som till går s lunda: 
a) De IS sk)' ltarna skjuta en \'anlig och en hastig 

precisionsserie, båda serierna pli 300 meters av· 
s tånd mot 5-ringad tavla. 2 vrovskott. T id resp. 
3, 3 och 2 min. 

b) De 10 skyttar. som i a ) nått bästa sa mmanlagda re.
sultat, tävla ån)'o med en hastig precision8serie mot 
S·ringad tavla pä 300 meters avstånd. 

c) De 5 skyltar. som i a) och b) nAtt bästa samman
lagda resultat. tävla ånyo med en vanlig precisions. 
serie mot S.ringad tav la på 300 meter~ avstånd. 
Därvid anslås en tid av: för liggande och knä· 
stående ställning vardera 3 minuter och fö r slå, 
ende 2 minuter. 

Den .som i a)_ b) och el nått sammanlagt bästu re
su ltat. bli r mästersk)'tt. Vid lika poängsumma sker sä r
ski ljning genom omskjutning medelst hasliga pred
aionsserier. 

Mästerskytt erhåller sto r si lvermedalj med löpare. 
2:dra och 3:dje man från sista omgången. ~ tor sil· 
vermeda lj utan löpa re. 4:de och S:te man, stor broIIs
medalj. 

I mästerskapsskjutningen läd(ls om det av ÖVi!rsli! 
S. 1U1Iamh uppsalla poängpriset. 

AllmällnO bestämmelser. 
I) Anmälan till tävlingarna äger TUm å. banan vid St. 

Sk uggan tävlingsdagen kl. 9-9.30 f. m. Efler tW

mäll!l~l1gsliJel15 utgång motluges icke någon (IIImä
lan, då. lottning omedelbart fö relages lör i/ldelning 
i skjutlog. 

2) Berättigade alt deltaga i ~tatsJ>risskjutn ill gell öro 
cudasl de skyuar, som under året lossat mi"..sl 50 
protokoll/orda skarpa skott och icke under Aret 
inom annan skytteförening skjutit sig anslagsbe. 
rält igade. 

3) Varje deltagare skall erlägga en anmälningsavgift 
av l kr. 

4) Skylt. som icke infinne.r sig vid upprop 8\' tlct 
skjuLIag. han blivit tilldelad. är icke beriilligad alt 
deltaga i tävlingen; erlagd insats äterbetalas där
"id icke. 

5) Skjlltn ill~arna ut föras i enlighet IIIc(1 bestämmel· 
serna i 193·~ års skjutprogram, va rvid följande sär
sk il t torde mä rkas: 

Endast gevär av fastställd a rmemOlielI m/ 96. 
mc{! oförändrade siktmedel få arwiilldns. 

Ccvärsremmcn får användas SOIll stöd för gevä· 
ret under förbehåll. aH den är modellenlig och aU 
den icke lossas frå n någon av sina fästpunkter å 
gevä ret. 

Konstgjorda "töd eller medförda effekte r fil. icke 
all vänd as som hjälp vid m\got slag av skjutni ng. 

SärskilJa anordninga r å klädseln, avsedda all 
tjäna som slöd eller hjälp vid skjutningen, få icke 
rörekomma. Gevärskolven fA r icke vid skjutning 
placeras linder rocken. Gevär med rtifflad eller 
av!mmlnad koh'hals får ej användas. 

Efter slutad :;eric skall ovillkorligen iakttagas. 
alt patron icke kvarlämnas i magasin eller patron· 
läge. 

6) r sa mtliga extratävlingar erhllller J.1 av deltagarna 
pris. Om i någon .klass deltagareantalet i extra· 
~kjutning ej uppgår till minst tvll, täv lar sk)'uell i 
närmnst högre klail~. där tävlande finnes. 

7) Ulan täulingsledares siirskildu medgivande äger 
i/lgen i tävlingen deltagatlde riju alt bCJöka blin· 
dering eller tävlingexpedition. 

8) Den so m icke stä ll er sig ledarens föreskrifter el ler 
dessa IJestiimmel ser till efte rriillclse, uteslutes från 
tii"ringa rna, varvid erlagda insatsel' och avgifter 
icke återbetalas. 

9) Ledare fö r tävlingarna år skjutchefen. 

Va ndringspriser att tävlas om i aamband med 
slabprisskjulningen. 

Klass M. H.K.H. Kronprinsens vandringspris. (iiycn 
kl. IV tävlar härom) 
Direktör Claes Hultbergs vandringspris. 
Apotekare Sjöbergs van<lrillgspris. (även kl. 
l V täylar härom ) 
Kaknäspokalen I. 

Klass IV. H.K.H . Kronpri nscns \'andringspri!. (till· 
summans med kl. M.) 
S.A.F:s Vandringgpris. 
Apotekare Sjöbergs vandringspris. ( t il lSlI m· 
mans med kl. M. ) 
KaknösJlokalen II. 

Klass III. Sjökapten Ture Lövgrens. vandri ngspris.. 
(gemensamt med k lass II ) 

Klass II. Sjökapten 'fure LÖ\'grens van<lringspris. (ge. 
mensamt med k I. III ) 

Kl. I o. II Direktör S. I~eidners va nJ ringspri~ . 
För samt liga klasser ingår huvudskjulningf'n diir· 

jtimte i tävlingen om Färngrenska priset av 1923. 
J mästerskapstävlingen - för k l. IV och M inga r 
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slutligen tävlingen om Överste Stig Hålambs poäng· 
pris. 

Poängställningen om Överste Stig Rålambs ponng· 
pris av 1931 är efter sista mästerskapstävlingen: 

1'. 
1-1. Friman ......... 10 R. Kostmau ....... . 

p. 
I 
3 
3 
2 
I 
I 

L Hönumark ...... . 6 
6 
6 
5 
5 
5 

A. Elmqvist ....... . 
B. E. Gardell ...... . E. Wassberger .. 
T. Björkman ...... . B. Gyllensvärd ..... . 
J. Östcrdahl ....... . E. Hcssler ... ..... . 
E. Hellsten ....... . \V. Berlin ......... . 
N. Hellsten ....... . 

För S.A.F:s tredjeklassare att beakta. 
Tävlingen för klas~ III om 25·årsmännens av 19a4 

gcvär, som ursprungl igen skulle ägt rum den 10 maj 
m\::n som måstc uppskjutas pA grund av för litet del· 
tagareantal, har av skjutkommillcn fa stställts all äga 
rum den 7 oktober med anmälan senast kl. 10.30. -
Skj utkonllllittcn uppmanar a lla S.A.F :s tredjeklass· 
,<k)ttar all sjiiha deltaga i tävlingen sa mt aU även ge· 
nOIll alt p minna si na kamrater sörja för. aU det stipu· 
lerade minimiantalet av 10 sk} Har ställa upp. 

Tävlingen om 2S-åramännens av 1934 gevär. 
Den 10 lIlaj sku lle tävlinga rna om 25·arsmännens 

Il\' 193 -1- två gevä r öga rum. Tyvärr ställde ej del nöd· 
,ändiga antalet av 10 tredjeklasskyua r upp. \'arför 
deral! tä\·liug mhte uppskjutas. Denna Iw.r nu utsatts 
,iii jömlagen den i oktober med anmälan scnajl kl. 
10.30, då skjutkommittclI hOPPa! på ett m('ra livligt 
deltagande från tredjeklas~urna~ sids. Det bör ju ligga 
i dessas eget intresse all förmå så många "klasskam· 
rater" som möjligt att skjuta om geväret. 

Emellertid gick ovannämnda dag tävlan om geväret 
för klassernII l\ 1 ocll IV med sina föreskrivna 10 skott i 
liggande, 5 skOIl i kniistnende och 5 skott i stående 
~tä ll nillg, varvid klu.ss IV åtnjöt ett hsndikap av 60 
% av borIskjuten poäng. Segrare blev O. Löfma rk med 
goda 97 p .. medan G. Huhkrnntz utom tävlan sköt 99 
p. De hästa resultalen ])Ie\'o: 
Q. Löfmark ............... . 
S. Ribbing.... . ....... . 
I. Teng\'a II ...... . ..... . 
L. HÖllnmurk ............. . 
G. Wijk::ltröm ....... , . . ... . 
G. Hunngren .......•....... 
B. G} Ilensvärd ............ . 
T. Löndahl ........•..... 
A. Uggla ... .......... ... . . 
E. E,ers .........• " .•.... 
T. Björkman .............. . 
1-1. Frimall ........•. . ...... 
A. lijorth ............•.... 
E. Hell::ltcn ........••...... 
Y. Zachris~on ............. . 
G. ;\lossberg .............. . 

97 p. 
95,2 p. 
95.2 p. 
93 p. 
92,..j p. 
92.4 p. 
92 p. 
91,2 p. 
89.2 p. 
89.2 p. 
89 p. 
88 p. 
87.6 p. 
87 p. 

p. 
p. 

81 
82 

Korporationaakjulningen. 

(88+ 7.21 
(88+ 7.21 

(8 1 + 11 ,1 ) 
(8 1+ 11 .41 

(78+ 13.21 
(73+ 16,21 
(73+ 16.2) 

(69+ 18,lil 

Då det ju kan vara av etl ,'jsst intresse att se dc 
Jloänger som l ara skyttar uppn . då de skjuta för 
and ra sa mmanslutningar. återgiva vi hur nedan de 
av alllatörerna uppnådda resultat vid korporations· 
"kjutningen den 13 maj. som varit s)nliga i pressen: 

Klass IV A: 7) G. Hultk rantz 87 p., 9) G. Säfwen· 

berg 87 p .. 12) R. Kostman 85 p. 
Klass IV B: 10) T. Åström 79 p .. 45} I. Tengva ll 

78 p. 
Klass I : 36) T. Dulls 91 p. 

Andra tävlingen om Vandringaskölden. 
Den 23 maj tä\' lndcs fö r andra gången i år om Vand· 

ringsskölden, till vilken omgång endast 8 man ställde 
upp. Löfmark blev bäst med 30 tr .. medan övriga re· 
su ltat blevo mera blygsamma. De blevo: 

tr. tr. 
O. Löfmark ....... 30 Y. Zachrisson 25 
G. Wijkström . . . . .. 27 S. E. Gardell 22 
H. Frirnan 26 A. Elmqvist ....... 21 

Efter två skjutningar är nu ställningen om priset: 
O. Löfmark ................. . 59 tr. (29 +30) 
Y. Zachrisso n ................. 53 tr. (28+25) 
H. Friman ....... ... ....•.... 51 tro (25+26) 
G. \Vijk~tröm .............. 5 1 tr. (2·~ + 27) 
A. Elmqvist ................. 50 tr. (29 +2 1) 

V ARUTF ÄRDEN. 
Ett 10·tal amatörer med barn och blomma, d. v. s. 

allt som allt ungefär 70 personer, hade hörsammat 
ka llelsell till föreningens sedvanliga våru tfärd med 
mästerskapstävling i fältskjutning. Denna gång ställ~es 
farden per Va.xholm!!båt lill l\ l ytinge brygga å Värmd· 
ön. Vädrel var på morgonen ganska hotande. men \e· 
nore på dagen stuck solen fram. och det blev ~trå lande 
vackert. vadan nog iugen ångrade sig, alt han eller hon 
kommit med. 

Målen för huvudfäh.skjutningen. som ordnau av ser· 
gea nt Henriksson. voro följande: liten 1f.J fi g. 275 m .. 
% fi g 115 m .. I/ I fig. i front 300 m .. ~tor 1f.J Hg. 
330 m, samt kg.·skylt 280 m. För mästerskapstävlingen 
lillkom 1/6 fig 160 m .. 1/6 fig. 230 m. och stor Ih 
fig. 350 m. I-Iuvudskjutningens andra mål blev svårt 
genom sin bC!vä rliga skjutställning bland stenblocken. 
Skjut ningen var ej av det lättaste slaget trots de korta 
avstAnden. som vo ro ganska förrädiska. 

Segrare i fiiltskjutningen blev A. Elmqvisl med 28 
tr.. närmast följd av tre 27·träffare i klass M, medan 
fjärde klassen vunns av C. Riigheimer med 2-1. tr .. 
tredje kla!sen av E. Lundahl med 16 Ir. och andra 
klassen av B. Kjellin med 14 tro I mä.sterskapstä,' lingen 
slutade Elmqvisl och L. Hönnmark båda på samman· 
lagt 45 tr .. ett enastående gott resultat. varför omskjut. 
ning anordnades mot stor % fig. på hela 425 m. Här 
prickade Hön nmark säkert in sina 6 skOII, medan Elm· 
qvist "tapl)ade" Ivå skoll. Mästerskytten Rönnmark 
hyllades hjärtligt för sin goda prestation. 

Tä\,lingen (ör året om H. Kjellers ståtliga vand· 
ringspris i fältskjutning avgjorde Y. Zach risson Lill sin 
fördel genom att skjuta 27 tr. mot värste konkurrenten 
B. E. Gardell! 25 Ir. Vi återgiva här nedan slutställ· 
/lingen om ifrågavarande pris. 

Genom sin seger i 11D\'udskjutningen erövrade A. 
Elmqvist året! inteckning i P. Drewes' pris. medan L. 
nönnmurk i sin egenskap av mästerskytt fick 6 jloäng 
på det av Emil Hessler nyuppsatta priset. 

Den stora nyheten för året var fältskjutningen med 
pistol. SOIll anonlnull! mot tre dubbel mål med 8 skoll 
på varje. SkytInrna IIJlJl<lelades i en högre och en 
lägre klass, som tävlade var för sig. 26 mall dell.ogo 
och tycktes m}'cket in tresserade, varför pislolskjutnill' 
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gen .~og kommer att upptagas på v. TUIfärdsp rog ram· 
mel a\'~n komm~nde ar. Som segrare i den högre Idll ~' 
sen utgIck H. Fnman med 23 tr.. vilken triiffsiffra ä"en 
uppnåddes 11\ L. Rönnmark. Första stationens ringade 
l / J fig. avgjorde. Den lägre klassen vanns liV EJmq\isl 
med 20 tro 

Elmqvi;;1 I'ar rör dagen i utmärkt form. vilket bl. a. 
framgick av hans Ire 20·or mot triangel tavlon vilket 
ju ej är \'ardagsmal. ' 

J5 damer dchoge i den spännande tävlingen mol 
pislohav[ol1, och segrarinna h lev denna g/l.ng (röken 
D. Jonsson. som sköt 48 p. FrökclJ GylJcnsviird kom 
för ovanlighetens skull på andra p lals med sa mma 
poäng. 

Överste 1l /l.Iamb förrättade prisutdelnill a pil. bålen 
hem. dl\. detta ej hanns med i land. Vi åle~giva nu de 
biisla resultatcn: 

Huvudfältskjutningen. 

Klass M. 

tL Ir. 
A. Elmq\'isl ... ... . 28 O. Löfmnrk 23 
G. Wijkström .... . 27 1-1 . Friman ........ 22 
Y. Znehrisson ... . . 27 G. Mossberg ...... 22 
L. Rönnmark ..... . 27 B. lverus ......... 22 
B. E. Gardell 25 

Klau I fI. 

". C. Riigheimer 2-1 
B. G) Ilensvärd 2-1 

G. Runng ren 
J . ÖSlerdahl 

". 
21 

T. H. st röm ...... 2~ G. i\larmcn ...... . 
21 
20 
19 
17 
17 
15 

I. Tengvall ....... 23 R. Söderlind 
IJ. Swnrtling ...... 22 
E. Hel lslen ....... 22 

S. Hollhcrg ...... . 
A. Troedson 

A. Fl ygare ..... 22 
S. Ribbing ........ 22 

Hj. Werner ..... . 

Klass III. 

". E. Lundahl ...... . 16 H. PI llte ..... .. 
t, . 
15 
12 E.Gillberg ....... . 

G. Wennerström 
16 O. Holmherg .. . 
15 

Klau II. 
tr. tr. 

Il. Kjellin ........ 14 Th. Fredborg . 1.':\ 

Mät-tenkapatävlingen. 

Mii stersk}1I L. Rönnmark ....... 45 Ir. 
A. Elmqvist ........ 45 tr. 
B. E. Gardell 4 1 tro 
G. Wijkslröm ...... 40 tro 
O. Löfmark ........ 39 Ir. 
Y. Zachrisson ...... 39 tro 
E. Hellsten ........ 37 Ir. 
B. Gyllensvärd ...... 37 tr. 
T. R. Å~lröm ....... 36 tr. 
e. Riigheimer 34 tro 
S. Swartling ....... 31 tl. 
T. Tengvall ........ 31 tL 

A. ElmflVisl 

Triangelskjutningen. 
Klasserna M o. I fI. 

p. 
60 I. TengvalJ 

(27+18) 
(28+17) 
(25+ 16) 
(27+13) 
(23+16) 
(27+12) 
(22+15) 
(21+131 
(2.1+121 
(2.1+101 
(22+12) 
(23+ 8) 

p. 
53 

J. Österdahl ....... 57 L. Rönnmark 53 
Y. ZachriHon ..... 56 S. H51amb ........ 53 
Hj . Werner. .... 55 
G. Wijkström ..... 55 

1-1. Friman ........ 52 
A. Troedson ...... 5 1 

O. Löfmark SI E. Jennel ......... 50 
G. Mossberg 5-1 

Klassernn III o. II. 

Th. Fredborg .... . 
G. Wennerström .. . 

p. 
49 
46 

E. Gillherg 
p. 

15 

Pistolskjutningen. 

H. F' riman 
L. HÖlJllmark 
C. Q. F'runck 
O. Löfmark .... .. . 
S. Ribbing ....... . 
G. Runngren 
T. H. Åström 

Klou A. 
t,. 
23 A. TroedsoJl ..... . 
23 S. !llllumb ....... . 
2\ B. Gyllensviird ... . 
20 G. l\IarmCJI ...... . 
19 1-1 . Plate ....... . . 
18 O. Holmberg 
18 E. Gillberg 

Klass B. 

". 
17 
17 
17 
14 
13 
12 
10 

tro tr. 
A. Elmqvist .... . .. 20 C. Hiigheimer 9 
E. Hellsten ....... 19 1. Österdahl ..... .. 9 
Hj. Werner....... 14 B. Swarlling ...... 8 
B. E. Gardell ...... 13 E. J ennel ......... 8 
E. Reinius ........ 10 

H. KJELLERS VANDRINGSPR1S. 
p. p. 

4 ~ A. Elnl(l\' ist ....... 36 
43 H. Friman ........ 36 

Y. Zachrisson .... . 
K E. Gardell ... . 

43 G. ~Iossbe.rg ...... 35 
39 O. Löfm"k ....... 29 

L. Rönnmark ..... . 
S. Ribbing .. . 

Damernas tävling. 

Frkn B. Jonsson .... 
Frkn G. Gyllensvärd 
Frkn S. l ' . Otler .... 
Frkn M. Granholm .. 
Fru A. Flygare .... . 
Fru Il Hellsten ... . 
Frkn I. Velander ... . 
Fru P. Söderlind ... . 

p. 
48 
48 
45 
41 
44 
42 
37 
36 

p. 
Frkn E. Ribbing.. 32 
fl'kn G. Wllhlcn .... 30 
Fru M. Frimnn 28 
Frkn 1\1. B. Gustnfsson 22 
Fru Bnynez ........ 12 
Fr. F. Dufwander ... 12 
Fr. M. Nylander ... 8 

FöRBUNDETS V ARFÄLTSKJUTNING. 

.. En lilen ska~a a~atö.rer deltogo i Stockholms Skytte
f?rbunds vårfallSk)utmng uppe i den \'ack ra Flaxen· 
vIkterrängen. Dagen blev lyckad ur frilufts och bad· 
s~ npunkt. om den än blev ganska "mörk" för vårl 
VIdkommande, så till "ida alt vi hamnade på sista plats 
i lagtävlingen med 89 tr. Intet lyckades för S.A.F:! 
g~.uppsk }'tt~.r den d~gen, vad det nu kunde bero på. 
Basle amalor och erovrare av vå r fältsk-Ylletallrik blev 
G. Mossberg med 25 tro De enda av vAra medlemmar. 
som synas j lidningens lislor öro följande: 

Klass l\.'i: 16) G. Mossberg 25 Ir. 

Klass IV : 11) B. GylJensvärd 23 tr., 19) A. Troeds· 
son 21 tl. 

Mästerskapsfordringarna blevo 21 tr. 
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Kräftakjutnin gen. 

I å r infulIllO sig tyvärr endast 28 ;mperanrle skytta r 
lill vAr sed van liga kriift!kjutning pA Stora Skuggan. 
denna gållg den 22 augusti. Della var ju en ganska 
ö,.erraskande nedgAng frAn fjolårets ·U s.kytta r. men 
vi f A "ä l hoppas. alt företeelsen endast var tillfäl· 
lig. Emellertid skölo de tillstädeskomna amatörerna 
sin hastiga serie i omvänd ordning. all tså med de st.
ende skotten först, och aväto sedan i god slämning 
su pen och k rä ftorna, som denna gång på grund av de 
frå nvarande medlem marna b levo ganska mll.nga. Den 
ob ligatoriska blandade p rissamlingen utdelades även 
nu, d. v. s. de lyck liga pristagarna fingo som van ligt 
själva komma fra m och välja b la nd d )'rgriparna. -
ö verraskande segra re blev O. Heichenbe rg med 50 p. 
och sex "vi ta", som därmed gjorde en verk ligt lyckad 
"come.back" eft er mAnga Ars bo rtavaro från tävlings. 
ban an . 

Som förste p ristagaren nämnde i sill tal , så \'et man 
ej, hur det sku ll e ha gAtl för S.A.F :s alla storskytta r 
under de gångna Aren, om han vari t med i leken litet 
flitiga re, .. 

Emell ertid sköto de bästa .so m följer: 

O. Heichenberg ... . 
G. Mossberg ..... . 
B. Gyll ensvärd ... . 
T. Wnnselius ..... . 
E. Jennel ........ . 
N. S. Nilsson ..... . 
I. Tengvn lt ....... . 
S. Holl berg ...... . 
II . Friman ....... . 
A. Elmqvist ...... . 
C. Wijkström ..... . 

p. 
50 
49 
49 
48 
47 
47 
47 
'17 
47 
46 
45 

J. Österdah l ... . .. . 
I . G. Larsson ..... . 
N. Gy llens\'ärd ... . 
Y. Zach ri~on 
T . Dahlin ....... . 
Hj . Werner . . .. , . . 
S. Ribbing ....... . 
B. Swartli ng ..... . 
A. W. Teng<-Imnn .. 
G. Marmen ..... ,. 

Göteborg~pokalen. 

p. 
<I" 
"" "'I 
43 
42 
41 
41 
40 
40 
40 

Då denna tiiv lin g äger rum just under semestertiden, 
är det a llt id svå rt alt rå ihop något lag ifrån S.A. F. 
Den na gAng va r det Irots livligt telefonerande frö n 
skj utkommittcns sida all deles omöj ligt all få tag i fl era 
än tTe (3) skj ut \'illiga. vi lka sköto fö lja nde poä nger : 
L. Rönnmllrk .... . ........... . 47+49 - 96 p. 
Hj. Werner .... . ... .. ......... 45+46 - 91 p. 
K. A. Peterson ............. · ·· 46+45 - 91 p. 

T ävlingen mot J Önkc.pings Skyttegille. 
Den å rl igen II. terkommande tävlingen på egna banor 

mellan S.A.F. och Jönköpings Skyttegille iigcle i II. r 
rum den 13 juni. I tävlingen deltaga föreningarna 
med var sitt tiomanna lag. varav de 8 bästa resultaten 
räknas. Varje skyll ha r aU skjuta tv hastiga tavel· 
serier mot S·ringad tav la 11. 300 m .. varvid "v ita" räk
nas som 6 p. Jönköping hemförde en kna pp seger med 
&30 p. mot vå ra 823 p. Individuell segrare b lel' O. 
Lörmark med l OB p. och en "vit" mera än andre man, 
e. o. Ruda. Jönköping. Hä r nedan återgivas de båda 
lagens resu ltat: 

C. O. Ruda 
H. La rsson 
B. An cl rcn 
J. Holtz . . , . 

J önköpinga 
96 
94 
96 
92 

N. Waldi nger .... 95 

Skyttegille. 
12 
13 
Il 
12 
8 

108 
107 
107 
1 0!~ 

103 

F. Weid la nd .. " , 92 10 102 
A. Frick , . . . . . . . 91 9 100 
A. \V. Werner . .. 91 8 99 

7.\7 83 830 

eller i medelta l 
per skYll . .... 93,38 10.38 103,711 

F. Ja nzc . . . . . . . , 90 8 98 
K. J . Horr ...... 80 Il 91 

Stockholms Amatör Förening, 

o. Löfmark ..... 95 13 108 
T. Björkman .... 97 9 106 
A. Elm(lvis! .... . 95 JO JOS 

A. Lyberg . . ..... 94 9 103 
E. He ll sten .... .. 9·' 8 102 
S. Sundholm 87 J3 100 
L. Rönnll1ark 89 Il 100 
G. Mossberg 89 lO 99 -

740 83 823 

ell er i medeh al 
p .. skytt ..... 92.50 10,38 102,88 

Hj. Werner ... . . . 90 5 95 

~ H. Friman ..... , 85 7 92 

Stadgar fö r " Thure Bergentz vandringspris 
ino m S.A,F. 1934." 

l. Berätt igade alt tävla om detta vandringspris äro 
a lla skyu ar. ti llhöra nde röreningens mästerska ps- eller 
4:de klass, vilka upp fyllt fordringarna för deltagande 
i hand ikaptiivlingell. 

2. Tävlin,2;ell äger rum i samband med fö reningens 
ba nd ika ptävling, och gälla samma serier som för den· 
no. . men uta n " hand ikaptillägg". För mästerskapsk las· 
sens skyttar räknas därvid femelIan som sex poäng och 
för 4 :de klassens skyttar som sju poäng. 

3. Den skytt, som enligt nyssnämnda beräknin gs. 
grund uppnår högsto. poängen a dc båda ser ierna, er· 
övra r för å ret vandringspriset. Vid lika poäng rör tv.1l. 
ell er fle ra skyttar gAr den för e, so m har största antalet 
fe mmor, däreft er fyror o. s. v, 

4. Om priset skall tävl as under fem år, varefter 
det för a llt id till falle r den skyll, som har de fl esta in
teckninga rna i del~amma. 

Skull e ingen skytt ha mer än en inteckning, ska ll 
pr iset for tfa ra att vandra, till dess någon erhA llit tvA 
inteckningar. 

Skulle Ivå skyttar vardera få tt två inteckningar, ska ll 
p riset fortfara a lt va nd ra till dess någon erhållit tre 
in teckn ingar. 

Bestä mmelser fö r BYRA CHEF R. KOLMS 
PRIS ino m S A.F. 1934. 

P rl!et tilldela! den skytt inom S.A.F., som vid 
Arets tävling om Riksskölclen har högsta poängen å 
al la Ire ser ierna. va rvid för mäslerskapsk lassell S-a n 
räknas som 6 poäng och för klass 4 B som 7 poäng. 

Vid lika poäng gäll er i fö rsta hand an tal et 5·or, 
därefter 4·or o. s. v. 

För alt kunna erhålla pr iset måste vederböra nde ha 
betalat insats antingen i tävling A eller B. 

Priset tilldelas ej skytt, so m för å ret erövra r Skytte
vä ns va ndringsp ris med tillhörande hederspris ell er 
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blir vinnare av c} kc1n utan tillfall er i fiireLOIllmandc 
fall den skytt , som är Härmast i poäng. 

Pistol.skyttemärket. 

SkjutkonlJlliUcn Ilur 11\1 ordnat. all tillHille fil1l1~'s 
lite på Storll Skuggans skj utbana all komplctttra ~('. 
ricrna för pislolskyttemärkel pli de ordinarie !:.'t!vär~
skjutninga rna. i det att furir Henemo {lär kommer nlt 
till.l.landahålla ammunition, tavlor Oel1 figurer. 

Aven medl emmar, som ej tidigare skjutit för märket. 
kUI1118 gö ra delta ute på skjutbanan. Märkesfordringar· 
Ila återfinnss i vårt program för i .!ir. 

De hittill s erövrade brommärkena komma att utde
las i samband med prisutdelningen för l åra mäster· 
skapstäl' lingar i skolskjutning den 23 ~ptember. 

Följande medlemmar ha fullgjort fordri nl"nrnll f'.ir 
pistolsk}ttemärket i brons: 

f. E. Ekelin, A. Elmq\·i.s.t, U. frimalJ. Bo Grl. 
lemväTiI. A. H. Hei jkenskjöhl. A. B. Hjorth. O. Ilolm· 
berg. K. G. Häger:ström. E. Jennel, A. L)·IJerg, O. Lör· 
mark. H. Plate. S. Rål amb. L. Rönnmark, A. Ugo la.. 
ro_ Wijkström och G. Wrange. allt som allt 17 ~1. vilken 
! iffra tills\idare lär vara rekord. Dock bö r denna 
si ffra innall å rels slut kunna föras upp ti ll ö\er tjugu
talet. 

Tävlingen om Överste Stig Rålambs vandrings
pris i pistolskjutning, 

D5 Or.lkenbergs vand ringspris numera erövrat för 
alltid, har detsa mma ersatts med Överste Bålnmhs pris.. 
varom tävlas enligt enahanda bestämme l;:er, alltsA med 
6 skolt mot precisionstavla 30 m .. 6 skoll mot % fig. 
30 m., 6 skoll växelvis mot lvA l / l fig, 30 m. ~amt 
6 skott mot lO-ringad l/ l fig. 30 m. Överläg~en seg· 
rare ble\' A. Hjorth som med 111 ~kjutna poäng och 
29 p. i handikap uppnådde ett samman lagt resultnt a\ 
170 p .. närmast följd av O. Holmberg med 157 p. I 
nedanstående uppställning anghas de ol ika skjutn in
garnas resultat i ovannämnd ordning: 

p. 
A. Hjort 40+20+30+51 + handik. 29 - liO 
O. Holmberg 27+25+30+ 52+ handik. 23 _ 157 
H. Friman 16+25+30+55 156 
O. Löfmark .lO+25+30+57 152 
H. Plate 39+30+30+ 53 152 
A. Elmqvii!t 32+15+25+12+handik. 35 _ 1 19 
F. Dahlborn 36+25+30+ 57 118 
C. O. Frunek H+30+30+43 11-1 
G. Wijkström 19+25+30+~3+11alldik. 25 - 112 
A. Uggla 36+30+25+ 19 - III() 

J8 skyltar dehogo, av vilka A. Hjorth och 0 _ 11 01111· 
berg.11u up pflytta ts till den hiigre kla~sclI på grund 
av SJnIl .skjutna poänger. 

SPEGELN T , O. M. 26 AUGUSTI 1934. 

Ärtalsdiplom, 

Björkman. T ....... , . .... 50 50 50 
Blix. H. ... . 49 19 --
Ekelin, F'. E. . ....•...... -1.9 1918 
Ellllqvi~t. A. ........... . 50 5"0 50 
Ever~, E. . ........ ,..... tl8 48 18 
Fl yga re. A. .... . .. 50 49 19 
Friman. H. . ...... ,. .... 50 50 50 
Frullck, C. O. ........... 49 49 49 
Fuwgrcn. J. ......... 50 48 --
Gardell. B. E. .. ........ 50 50 50 
Georgii·Uemming. f. 50 -- --
Crön wal!. E. .. -- -- --
Gy llensvä n l. Il. ..... 50 50 ..J9 
G)lIensvä rd. N. 505050 
Hellber~. S. 19 49 ·18 
Hell sten. E. 50 19 19 
Hjort'!. A. , ..... ... .. ,.. -- -- --
I~ öjer, E. ....... • .• • .. . . 18 -- --
Jacobson, P. ..... • ....... ..\9 -- --
Jennel , E. ............... 50 49 18 
Larsson, I. G ... ... .. " .. -- -- --
Lundberg. J. ............. 50 49 19 
Lundberg, P. O. 50 50 50 
Lundh. S. 48 -- --
Lrb"g. A. .... ..... .. . . . .18 - -
Lörmark. O. . ....... ... . 19 49 18 
:\Iarmcn. G. .. ... ........ 19 19 --
:'Ilossberg, G. ............ 1~9 19 19 
NilssoIl. N. S. .......... . 49 18 --
No rinder. C.-R. .......... 4-9 18 ~8 
Ohlsson. E. A ......... ,., 50 -- --
Peterson, K. A. .... 50 50 50 
Hibbing. S. ........ ... . . 50 50 ..\9 
lUsing. G.-A. .....•...... 49 48 --
Hunngren. G . .. ,.... ..... 50 49 .18 
Hii gheimcr. C. ..... . . . ... 50 49 49 
IU lamb, S. .... .. . ....... 43 47 --
n.önnmark. L. . . . . . . . . . . .. 48 48 ,18 
Sundholm. s. ... ......... 50 50 50 
Svedin. S. ............... 50 119 --
Siirll enberg. G. ..... 18 -- --
Söderlind. R .......... _ . . 19 18 --
Tengstrand, A. W. . . ...... -- -- --
Tcngval l. I. ............. J8 -- --
Tham. P. . . • ... ... . ... .. 19 ----
Troedson. A. ........ 49 49 -18 
Uggla, A. ......... 19 18--
Wal1:;elius. T. ............ 48 -- --
Wassberger. E. ....•..... 50 \9 18 
Werner, IIj. ..... .. ...... 50 19 49 
Wijk.;;trörn. G. .....•..... -19 - -
Wrange. G. ........ . 50 50 48 
Zachri~lIon . y , ........... 50 50 50 
A~trijm. T. H. . ........... - - -
Ö~terd3h l , J. ............ ~9 19 48 

Culdmärke. 
Gillberg, E ... _ ..... , .... -- -
Kumlien , G .. , ... ...... , _ SO '1,9 -
l\'lalmherg-, E. . .. . . SO SO !Q 
Plate. I I. . .. ... ,......... 50 18 -

50 50 50 
50 50 15 
50 50 50 
50 50 50 

50 15 45 
50 15 45 
50 50 50 
50 --
50 50 50 

50 ,\5 45 
ilS IS -

50 50 50 

50 15 -
50 15 -
50 50 15 
50 15 15 

505015 

50 ·I!i 15 

50 --
50 45 -

50015 ·15 
50 --
50 50 50 

15 --

50 15 15 
5050 -

50 50 15 

50 50 4:1 
50 50 50 
50 50 50 

15 --
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Smionr: 
Heill iuJ 

Sjö,-~ll 

IIUllngren 

Wijk.trÖrn 

PJalr .. 

LllrU OIl 

Ilolmqui., 

Kumlien .. . 

Dunon ... .... .. . 

Nys tröm .. 

FnUlck. C. O. 

"'ellin ....... . 

Oldboys A: 
Nylcn 

MamlO:n ..... . 

Frunck, R . ...... . 

Alh("rl .. .. 

Oldboys B; 
Falk 

SI"ensson 

Löwenhielm 

FriJtlulI 

LindhlOIll .•. 

Hörlin . . ... . 

Fredborg .. 

Nil~$On. C. A. .. 

Sköldberg 
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SERIETÄVLINGARNA 29 
HJO m. 

sel(, poäng 

13.3 657.'1 

13,3 657,4 

13,5 609,8 

13,9 514,6 

13,9 514,6 

14.1 467,0 

14.4 395,6 

13.0 728.8 

13.7 562.2 

13,1 705.0 

13,8 538.'1 

132 681.2 

13.9 511.6 

13,8 538.4 

17,0 

12,2 919.2 

12.\ 913.0 

13.3 657.4 

JoI.8 300,4 

13.0 728.8 

14.3 419.4 

11,2 

15,0 252,8 

16,9 

400 m. 

sek. poang 

61,1 814,96 

61,2 811,2 

61,9 784,88 

64,6 683,36 

7l.2 435,2 

67,4 578.08 

67,9 559.28 

65,7 tH2.o 

68,3 5-I4,2-l 

69,6 495,36 

BO,3 93J}'1 

58,9 897,68 

62,8 75!J).1 

65.7 642,0 

66,2 623,2 

63~'i 732,24 

69,4 S02,88 

95 

1.500 m. 

min. poäng 

5.14,0 836,8 

4.59,5 923,8 

4.45.4 1.008,4 

5. 19.1 806,2 

6.03 5'~2,8 

6.33 362,8 

5.40 680,8 

5.39,7 682,6 

5.14 836,8 

5.40 680,8 

6..15 470,8 

6.53 2-12,8 

5. 14,2 835,6 

602 548.8 

5.40 680.8 

5.42 668,8 

5.16,4 822.4 

5.59,5 563.8 .,. 
5.30.5 737.R 

hold 

cm. poäng 

140 558 

145 628 

135 188 

140 558 

130 4 18 

135 '188 

115 208 

135 488 

125 3~8 

140 5S8 

139 S44 

135 J8JJ 

125 318 

110 138 

145 628 

1'15 628 

135 '188 

J'IO 558 

115 208 

135 '188 

100 

11 5 208 

115 208 

längd 

cm. poäng 

517 70MS 

497 655,65 

480 614 

SO,] 672,8 

483 63 1.35 

425 479,25 

390 393,5 

536 751,2 

458 560,1 

469 587,05 

436 506,2 

365 332.25 

508 682,6 

53 1 738,95 

485 626,25 

'177 606,65 

465 571,25 

4· ... 2 520.9 

311 1\19,95 

340 27J.o 
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• maj 
3-steg 

m. poäng 

11.48 848,75 

11,19 812,5 

10,92 718,75 

10,77 760,0 

9.7 1 627,5 

9,80 638,75 

8.39 462.5 

9,58 611,25 

9.67 622,5 

10,52 728,75 

9,40 588,75 

9,47 597,5 

10,27 697.s 

ll,3 1 827,5 

9,77 635 

9,90 651,25 

9,42 591,25 

9,17 560 

5,68 123,75 

8,49 475,0 
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19 juni 1934. 
kula 

m. poäng 

9,13 679 

9,31 697 

7.95 561 

8,10 576 

8,12 578 

6,92 458 

7,01 467 

8,90 656 

6.2·1 390 

7,55 521 

.'" 599 
7,12 478 

5,25 29\ 

10,1)4 710 

8,39 605 

8,54 620 

7.77 5·13 

7,2Q <186 

7.25 491 

6.21 387 

6.12 378 

8,16 582 

diskus 

m. poång 

28,63 669,96 

24,55 5 1oJ..92 

28,25 655,52 

2 1,18 386,86 

21.54 400,54 

18.20 273.62 

16.M 221.94 

25,64- 556,34 

19,79 334,D4 

22,10 421.82 

15.63 115.96 

30M 746,34 

28,59 668,44 

25.49 550,64 

24.05 '195,92 

24,11 498,20 

22,76 446,9 

15.30 163,42 

20,66 367,1 

spjut 

m. poäng 

39.9.J. 720,85 

33,30 538,25 

27,80 387 

35,30 593,25 

25,86 333,65 

31,63 492,32 

22,95 253,62 

35,02 585,55 

26,35 347,12 

35.70 64}1,25 

29,66 438.15 

2<1,Q9 2801.97 

31.60 491,50 

33,95 556,12 

31,90 499,75 

30,60 4&"1,0 

30,15 451.62 

22,83 250,32 

26.30 345,75 

16,10 65,25 

26.28 345,2 

Summa 

poäng 

6.490,37 

6.238,72 

5.887,35 

5.551,07 

4,471,64 

4.237,82 

3.642,24 

3.752,2 

3.106,62 

2.789,2 

1.617,4 

1.225,2 

5,Q67,74 

3.585..5 

2.5 12,38 

1.273,05 

6.733,04 

6.210,48 

5.364.9 

4.898,84 

4.894,46 

4.338,63 

939,31 

2.396,8 

1.428,1 
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SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Edra pri"jöremål j guld. ,ifver, 
n!l,ilvu och te ll" - även d l!: populära 

SKYTTESKEDARNA 
fördelaktigast /,,,, 
~ U VE L BI{ A RE 

JtJl. .lT (() lll! N S (() N 
K ON S ERTH US ET 

Td. 203316 - STOCKHOLM - KUllgsgat. 43 
",.,."""".",.",,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,.,.,,,,,,,,,,,,,,"""".,.,."".""""",,,,.,.,,,,,,.,., 

OSCARS.RESTAURANTEN 
Oscarsteatel"DS hus 

REKOMMENDERAR Sf N VÄ LLA GADE 

HUSMA NS KOST 

A._B. HOVJUVELERARE 

K. ANDERSON 

OPERAHUS E T 

JUV ELE R, GULD, 

OCH SINA BILLIGA PRISER. 
SILVER, NYSILVER 

BANKIRFIRMAN STOCKHOLMS 

C. G. CERVIN TURISTBOK 
GrUndad 1857 el! modernt upp.ttälld v!igledare och 

STOCKHOLM raJgivnrc fu r 5to e1..!.oll1uturiste u. 

MALMTORGSGATAN 6 Ernst Wessmans Bokförlag. 

Telegramadress: Cervins Stockholm. 

Mattor Mö bel tyger - Gardiner -- -
1 alla mönster och stilarter finnes 1 

t i Il lägsta 
. 

s törsta so rt er lng prlser 

Engelska@Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Psllas tryckeri. Stockholm 1934. 

Stockholms N:r 5 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör fören ings organ för Idrott och Skytte. 

29:de ärg. - Föreningen stillad den 21 september 1890 1934. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
Ansvarig lItgivare; SVEN SVENSON 

R'''bkllon ... • dr ... , 

BIRGER IVERUS 

S:I E,' k.,.lln 08 

............................................................................................... } . 

M:::~:;E:EN I 
~ l 
' ......... ...... ..... .. ............. ........... .... ........... ... ...... ... ... .. . .... .. . ... ... .. . ...... ... .t 

NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva. 

Den. 24 septem.ber : 

Leg. Apotekaren Hans G. Malmström, Kronobe rgsg. 27. 
Stud. Ja rl J . Oscarsson von Stapelmohr, Grevmagnig. 8. 
Tjänslemannen John Thure Kep.er, A.-n. Sepa rator, 

Fleminggalan 8. 

Den 4 oktober: 

Löj tnanlen Per ke N :son Kellin, Skepparegatan 55. 

Den 16 oktober : 

Kam reraren G. A. Person, Drotlninggatan 112 A. 
Ingenjören Algot Lindgren, Igel dammsga tan 36. 
l llgelljören Ka rl Gösla Lundberg, 1ge1dll mmsg!ilnn 36. 

Slockllol," Tol. 311908 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKj UT

KOMM I TTEN 

Stockholms-Tidningens rikaskyttetävling. 

J2 amalörer ställde den 10 juni upp i Stock hol ms· 
Tidningens riksskylletävling på hemmabano r, omfat· 
tande de sedvanliga 25 skollen i liggande A 300 m. L. 
Rönnmark glänste med goda 245 p., medan de övriga 
resultaten blevo medel måttiga. Så lunda sköt G. Hull· 
krantz 232 p., Gardell 223 p., Werner 220 p., Marmcn 
218 p., E. HeJJslen 2]6 p. och J . Lundberg 205 p. 

Skuggans PokaJ, 

Årets tävlan, som anordnades av Skarp. 9, ägde rum 
den 28 juni under god anslutning från föreningarnas 
sida. Femte kompaniet segrade med 480 p., medan 
S.A. F. kom på fjärde pi als för 466 p., en poä ng biitlre 
än förra åreL Vårt lag bestod av Elmqvisl, L. Rönn
mark, Sundholm, Löfmark och Bj örkman , so m sköta 
resp. 98, 95, 94, 94 och 85 p. på de två tavelscrierna. 
Elmqvist kom på sjätte plats och Rönnmark på fjor . 
lon de pi als i den individuella tävlingen. 
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Höstpokalen. 

Den 2:e augusti tävlades på Svea Livgardes kammar· 
skjutningsbana med pistol om den s. k. "Höstpoka len" 
enligt i örsprogrammet intagna bestämmelser. Högsta 
möjliga poäng för de fyra olika skj utrnomenlen mol 
tavla och figurer ä r sammanlagt 176. H. Friman ul · 

gick som överlägsen segrare med 166 p .. medan de 
ryra efterfölj ande Iågo mycket nä ra varandra i poäng. 
I nedansiAende resultat lista nämnas poängerna för 
sk jutningarna mot IS\'!a 30 m. 6 skall, % fig. 30 m. 
6 skolt, ringad 1/ 1 fi g. 35--20 m. 6 s.kott samt I/ I 
fig. och Ih fi g. 30 fil. 6 skott, i nu angiven ordning: 

p. 
H. Friman 54+28+56+28 166 
C. O. Frnnek 48+25+47+ 28 148 
G. l\'1a rmcn 40+25+57+25 147 
O. Beichenherg 47+ 22+52+ 25 146 
A. Lyberg 44,5+ 19+43+22+ handikap 16 - 144,5 
S. Gustafsson 15.5+22+41+ 28 - 106.5 

Kaknäspokalen. 
Efter mycket om och men anmä lde S.A. F. cH lag 

till arets täv lan om Kaknäspokalen den 26 augusti. 
Vårt femmannalag skötte sig bra och belade tredje 
platsen efter Cent ra l och Kungsholmen med 459 p. 
på de fem van liga och fem hastiga ta\·elserierna. Della 
var dock mest S. Sundholms fö rtjänst. Han sköt näm· 
ligen som sista man i laget och förde upp det Crån en 
hotande " jumbo"·p lacering ti ll tredje plats med si na 
utmärkta 99 p. I CÖrsta. vanliga serien skÖl han en 
fyra i liggande. beroende på fel skottställning. men 
sedan blev det endast femmor och "v ila". I den hastiga 
serien !köt lIan 50 p. med sex S·tvåor, tre S·ettor och 
en femma. vilket ju talar för sig självt. I den indivi· 
duella tävling.::n kOlli han på andra plats, medan 1. 
Österdahl och Y. Zacllrisson belade trettonde resp. fjor . 
tonde plats. båda med 93 p. Övr iga lagmedl emmar, 
voro Nil s Gyllensvä rd och N. S. Nilsson . _. - - . 

Andra tävlingen om Drewespokalen. 

Den 2 september tävlades för andra gången i lir med 
10 skoll i stående. om Drewes pokalen. Det blåsiga väd· 
ret fö rhindrade topp resu ltat. De bästa poängerna för 
dagen blel'O 'emellertid följande : 

p. 
A. Elmqvist . ....... 45 
T. Björkman ....... ,~l 

p. 
H. Fri man ......... 35 
A. Troedson .. .. ... 34 

K. A. Pet""" ...... 39 
Ställningen om priset före slutomgången den 7 okto· 

ber ä r: 
A. Elmq vist ........... .. .... . .. 94 p. (49+45) 
T. Björkman ................ ... 86 p. (42+44) 
K. A. Peterson ............... . 83 p. 

Folke FagreUs Minne. 

Den krävande tä \'lingelJ om "Folke Fagrells l\ l inlle'·. 
som i å r ägde rum den 9 september, gav till resultat 
en hel del höga och jämna poänger. som framgå r av 
nedanstående förteckning över dagens bästa män: 
A. Elmqvist . . . . . . . . . . . . .. '2-15 p. (99+ 98+4B) 
O. Löfmark ............. . 241 p. (94+ 100+ 47 ) 
N. Hellsten... ........... 240 p. (95+ 98+ 47) 
T. Björkll1!1n ... ... . . . .. 239 p. (9.~+ 95+ 50) 
H. Friman .. . ... . .. •. 235 p. (95+ 95+ 45) 
K. A. Peterson. ....... ... 231 p. (97+ 99+35) 

Stockholms Skytteförbunds tävlingar. 

Den 16 september hade Stockho lms SkytteförblInd 
si na årliga slora mästerskapstä\'lingar med resultat 
som aldrig förr. Omkring 20 man sköto 100 p. pä 
hllvudskjutningen. däribland amatörerna O. Löfmark 
i klass IV A och G. Huhkrantz i klass IV B. A. Elm· 
q\'ist sköt en vacker 99·poängare och erövrade därmed 
r iksmedaljen i gu ld . I veteranklassen segrade E. Hess· 
ler med 9-10 p. I lagtäv lingen om " Finska Bå len" med 
fö rutallmälda lO·mannalag kom S.A.F. på fjärde pl ats 
med 9 19 p. I rnästerskapslävlingell kom L. R Öllnrnar~ 
på 8 :e plats och O. Löfmark på 19:e plats. Även l 
extratiivlingarna sköto de vara goda poänger. vilket 
framgå r t\\' nedanstående utd rag: 

H uvudsk jutningen : 

Klass IV A. 

p. 
15/ O. Löfmark '" 100 ]9) A. Elmqvisl 

(6 vila) (2 vita) 

Kl(m IV B. 

p. 
21 G. ~I ultkran tz 100 56) E. Was$berger . 

(7 vita ) 60) S. Lundh ... 
191 E. Jen nel .... . 96 68) K. A. Petersoll 
381 G. Moss.berg . . 91 

II cl(!runkluuen: 

I ) E. Hessler 9..J. 1" 

Mästerlkapstävlingen : 

p. 
BI L. Hönnmark 97 19) O. Löfmark 

Extratävlingar : 

Tävling A. 

l KI. IV A 5 sk. 10 ring. 300 m. ) 

1'. 
99 

p. 
92 
92 
92 

p. 
47 

p. p. 
2) L. Rön nmark ... 50 13) Hj. Werner 49 

Tävling A. 

(Kl. IV B) 
p. p. 

12) G. 
25) E. 

H u hkrantz .. 48 
Ekelin 47 

37) S. Svedin ...... 46 

6) Y. Zacl lrbson 
4 ) H. Frimnn 

10) E. Hessler 89 p. 

Tävling B. 

(Kl. IV A) 
p. 
94 11 ) L. Rönnmark 
94 

Tävling B. 

(Kl. IV B) 

p. 
92 

p 
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S.A.F :. mästerskapstävlingar. 

52 medlemmar hittade ut till skjutbanan den 23 sel" 
tember för all tävla om pris och mästerskap. Resu l· 
taten blevo dock ej så höga som vanligt, beroende på 
den nyckfulla vinden, som särskilt gjorde skjutningen 
i slående liII ett riktigt lolleri. - Dagens man ble\' 
Bo GyllelJsvä rd, som trolS a llt sill arbete på t äv l ing~· 
expeditionen hade lid över att taga hem förenings· 
mästerskapet. Men delta lyckades först efter en seg· 
slilen mästerska pstävling i regnväder, där han först 
utjämnade Hönnmarks försprång på 1 poäng, och 
sedan vann över den sistnämnde i rlen spännande 
omskj utningen. Övriga fina lister voro Hising, Öster. 
(lahJ och Wassberger. Gyllel\Svärd hissades krAf· 
tigt efte r sin bra\'ad, och överste H la mb föreföl l 
nöjd med alt hans poängpris i mästerskapsläv. 
Iingen fär vara kvar åtminstone ännu el1 å r. Men nusta 
Ar kommer del all sitta hårt åt, ty då kunna icke mindre 
än fem man erövra priset. - För al! återgA till mäs· 
terskytten Gyllen svärd, så var det verkligen på tiden. 
aU han nu hl ev mästare inom föreningen för första 
gången, då han ju i alla år tillhört S.A.F:s pålitliga 
kyttegarde. Att han blev en populä r mästerskytt, be· 

höva vi väl ej påpeka ? 
Bland dagens resultat böra följande framhållas: T. 

Daldins 99 p. i klass 11:5 huvudskjutning. S. Svedin! 
99 p. och L. HÖllllmarks 100 p. med 9 "vita" i hu\'ud· 
!kjutningen för klass IV resp. klass M. A. Elmqvists 
90 p. mot JO· ringade tav lan samt slutligen Östcrdahls 
49 p. i blåsvädret på 400 m . 

G: Moss~erg placerade sig myckel bra i samtliga 
tal'hngar for klass M och erövrade därmed liret:! iII' 
teckning i " Kaknäspokalen J". medan J. ö : terdahl för 
bästa sammanlagda poänge~ erövrade det av O. 
Reiehenberg för dagen uppsatta priset. Kronprinsens 
va nd ringspris erövrades denna gå tlg av L. HönnmnTk 
för hans goda poäng i huvudskjutningen. Hönlllllllrk 
ryckte genom sin andra plats i miislerskapstiivlin gell 
upp i tiiten i tävlingen om överste lUlambs poängpris 
och " leder" nu med Il p. framför H. Frimans lO ". 
FTiman sköt tyvärr bort en lräff på figuren och kunde 
därför till sin stora ledsnad ej bevaka si na intressen i 
d.en sp~nnande tävlingen om priset. Av övriga vand· 
nngspnser, som utgå speciellt vid della tillfä lle, till· 
föll sjökapten Ture Lövgrens vandringspris T. Dahlin 
!.ör ... hans 99 .P:; ~.eda.n Österdahl fi ck inteckningen i 

SJobergs pns for Sill goda 4()(}.metersskjutning. G. 
Wijkst röm slutligen får behålla "Kaknäspokalen 11" 
ett li r för sina platssiffror inom klass IV. 

Prisutdelningen för dagens sk jutninga r förrättades 
å Pipe rska Muren med efterföl jande kl ubbafton. där 
dock tyvärr allt för många medlemmar saknades. De 
bästa av neda nstående resultat prisbelönades: 

Huvudsk jutningen : 

Kl. II. 

(2 del!. ) 

T. Dahlin .. . ... ... 90 Th . Fredborg 80 

Kl. /Il. 
(8 delt.) 

G. Wennerström ... 92 Å. Kindström 
E. Gillberg .. .. . ... 87 E. Heinius ....... . 
O. Holmberg. . . . .. 70 R. Ehrnfeldt 

S. Svedin ...... .. 
G. Wijkström ..... 
A. Uggla .. ....... 
A. T roetlsson .... .. 
S. Hollberg ....... 
H. Mal mström 
E. A. Ohlsson .. .. 
C. Wiman ..... . 

Kl . IV. 
(2 1 delt.) 

99 C. Il iigheimer 
93 P. O. Lundberg . ... 
91 B. Hjorth .. ....... 
91 B. Iverus .. .. ... 
90 J. G. Larsson . ... 
86 J. Lundberg .... . 
84 H. Söderlind 
81 A. Fl yga re .. ..... 

Kl. M. 
(21 delt.) 

L. Hönnmark 100 K. A. Peterson ... . 
(9 ·\'ita '·) J. Österdah I ..... . 

G. A. Hising 97 B. G)'lIensvärd ... . 
A. Elmqvist ...... . F. Georgii. Hemming 97 

G. i\ lossberg . . .... 95 E. Wassberger 
U. E. Gardell ..... 91- H. Friman ... .... . 
O. Löfmark ...... 9·1 S. Sundholm .... . . 

Extratävlingar : 

Tavl. B Kl . II. (5 sk. lO·ring. tav la) 
(2 d,h.) 

T. Dahlin ... . ..... 48 'fh. Fredborg 

Täd. C Kl. 1lI. 

G. Wennerström ... 
Å. Kindström . . 
H. Plate .... . .... . 

(10 sk. ligg. JO.ring. tavla) 
(5 delt.) 

81 E. Gillberg ...... . 
77 E. Bei nius ....... . 
72 

Tävl. D Kl. i V. (hastig prt'c.· serie JO. ring. tavla ) 
(18 delt. ) 

A. L)'berg ..... . 8 1 G. Wijkström 
A. Troedsson B. h 'erus ..... 75 

C. Riigheimer ..... 72 
H. Malmström 70 

S. svedin ........ . 
G. Wrange ....... . 

J. Lundberg .. 69 A. F'l lga re ....... . 

räd. D Kl. M. (hastig prec .. ser ie 10·ring. tavla) 
(20 delt. ) 

90 R. Kostman .... .. . 
88 N. Hellsten ..... ,. 

A. Elnl(l vist .... . 
J . Österdahl ...... . 

86 E. Jen nel ....... .. 
86 B. E. Ga rde]] .... . 
84 Hj. Werner .. . 

G. Mossberg ..... . 
T. Bjö,km,,, ..... . 
L. RÖll nma rk .... . 
H. Friman ..... . 84 N. S. Nilsson .. . . 
O. Löfmark ...... . 8 1 S. Sund holm . .... . 
Sig. Hellberg., ... . 78 

3 

66 
65 
62 

80 
80 
80 
79 
79 
79 
75 
70 

91 
9·1 
91 
91 
91 
90 
90 

35 

6 1 
62 

67 
67 
65 
63 
62 

77 
77 
76 
76 
75 
75 
75 
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Tävl. E Kl. II . (6 sk. IOri"gad 1f.J fig.) 
(2 d,lt.) 

T. Dah lin .. . ... 6/ 44 Th . Fredborg .... 5/ 22 

Tävl. f Kl. III Q. fil. (5 ligg. + 5 knäst. 400 m.) 
(20 d,lt.) 

p. 
J. Lu ndberg . ... ... 42 
I. G. Larsson 42 
G. Wijkst röm ..... 4 1 
H. l\lalmst röm ..... 40 
S. Svedin ......... 39 

p. 
E. A. Ohlsson ... 39 
A. Lyberg ........ 38 
A. Troedsson ..... 37 
T. Wanselius 36 
B. lverus ......... 34, 

Täl/l . J.' Kl. M. (5 ligg. + 5 knäs!. 400 m.) 
( 18 dol l. ) 

p. 
J. Österda hl ....... 49 
G. J\'lossberg .. . . 48 
G. A. Rising ...... 46 
O. Uifmark ....... 46 
N. Hellsten ....... 46 
T. Björkman ...... 45 
n. Gyllensvärd .. . . 44 

p. 
N. S. Nil sson ..... 43 
Hj. Werner .... '" 43 
B. E. Ga rdell 42 
A. Elmqvsit 42 
L. Rönllmark 41 
S. Sundholm 41 

Mä lterakapatåvlingen: 

Mästerskytt B. C)'lJensvärd 196 p. 148+50+48+50, 
(omskjutning 45) 

(48+50+49+49) 
(omskjutning 44) 

(18+47+,18+47 ) 
(5010471042+46) 
(481049+ 43+43 ) 

L. Hön nmark 196 p. 

G. A. Rising 
J. Österdahl 
E. \V a~sberger 

därefter fö ljde: 

p. 
A. E. Ga rdell ,138 
S. Svcdin ........ 137 
A .. Elmqv isl 137 

190 p. 
185 p. 
183 p. 

p. 
K. A. Peterson. . .. 132 
O. Löfmar k ...... 130 

Vandringspris o. d.: 

Stä lln ingen i läv lon om överste S. RåLambs poäng
pris efter 1934 Ars tävli ng: (p riset erövras cher upp
nåddo 12 p.) 

p. p. 
L. Hörmma rk I l N. Hellsten ....... 5 
H. Fr iman ........ 10 E. Wassberger ..... 5 
8. G)' lIensvä rd .... 8 R. Kostman . ... . .. 4 
1. ÖSlerdah l ....... 8 
B. E. Gardell 7 

G. A. Rising 4 
A. Elmqvisl ....... 3 

T. Björkman ...... 6 E. Hessler ........ 1 
E. Hellsten ....... 5 V. Berlin ......... 1 

If. K. II . Kronprinsen!! vandringspris: L. Rön nma rk 
100 p. 

Sjökapten Tllre Lövgrcns uanllring5pri5; T. Dahlin 
99 p. 

"Kaknä5pokafen 1"; G. Mossberg platssiffra 9. 

" Kaknäspokalen /I": G. Wijkström platssiff ra 11. 

"Sjöbergs Pris"; J. Österdah l 49 p. 

Nytt vandringspris. 

S. A. F' :s f. d. vice ordf. Torsten Söderquisl har 
varit vänlig nog aH skänka föreningen ett nytt ,'and· 
ringspris (eli större silverskål) alt ersälla den nu ut· 
gående '·Silverbröllopsskålen". Han hade tänkt aH 
överlämna detta pris vid klubbaftonen å Piperska 
Muren den 23 sept. mell gick tyvä rr av gammal vana 
till T re Hemmare i stället. vadör föreningen ej ric~ 
tillfälle aU tacka den äd le giva ren "på bar gärni ng" 
Det lIya prisct kommer en ligt donators önskan all ut gi 
eftcr enahanda bestämmelser som det gamla. varom 
kan JäSiJS i å rets p rogram. 

Skjut SO skott! 

Ännu en gång får skj utkom mitten passa pli att på· 
minna om vår skyldighet mol S. A.F. att skjuta 50 pro· 
toko]](örcla skarpa 5kott . Fortfarande sakna5 många 
namn i skju t ru llan. som föru t ha r brukat finnas där. 
och skjutkommitten hoppa!. aU dessa så fort sig göra 
låter begiva sig ut till skjutbanan. I dagarna har kom· 
mitten skickat ut eH IlU ndralal påminnelser om de 50 
skotten i brev form, ,'a rfö r det är aU hoppas, atl sam· 
"etet ,'aknar pli en hel del av våra medlem mar. Men 
då böra de SO skotten redan vara skjutna ... 

Lämpliga söndagar all skjuta 50 skott äro fä hskyue. 
dagarna 14/ 10 och 28/10, då god plats finnCll å skjut· 
banan. - Till slut bör pApekas. att alla medlemmar 
tillhörande k lasserna l- III erhålla 50 fria statens 
skott eller motsvarande antal spetskulor. 

P locka hylsor ! 

Föreningen lider fo rt farande stor brist på hylsor. 
och det ii r där fö r hii r på sin pl ats at l uppmana metl· 
lemmarna atl under den kommande fähskyttesäsongen 
se till att mil/.!t det skj ulna an talet skott (helst fl era ) 
uppsamlas vid skj utstationerna för vida re befordran 
ti ll furi ren på skju tbanan ell er överlä mllRncle till 
någon av sk jutkollllll ittens medlemmar. Skjulkommitten 
erbjuder sig dessutom fort fa rande alt avhämta inne· 
ligga nde Jager gam la hylsor hos föreni ngens medlem· 
mar, om blott anmälan härom göres. 

F ältskjutningarna börja. 

Den 14 oktober smäller det igen ute i rältsk)' ttemar. 
kerna och då måste S.A .F:s alla rä ltskyttar ut att visa 
si na färdigheter. Det har varit ganska " magert" med 
toppresu ltat sista tiden. men dessa komma nog när 
som helst. Dä rför fordras emellertid ett flitigt del· 
taga nde i fältskju tningarna, ty speciellt inom denna 
g ren av sk} Ile gä ller det. alt övning ger färdighet. Hä r. 
med vil l skjutkommillcn sä rskilt locka ut de yngre 
skytta rna - de gamla "uvarna" komma 1I0g ändå. En 
he l del goda resultat ha ju redan gjorts under före· 
gående säsonger av våra tredjek lassa re. Dessa bö ra 
dock ej hinn o sig förhind rade att upp repa sina goda 
skjutningar. Vi få al ltså se. hu r det gå r nere vid Agestn 
den J4 oktober . 
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Han dikaptävlingen äger rum den 21 oktober. 

En av S.A.F;s mest populära s.kjutningar nr den s. k. 
handikaptii"liJlgen, som ägcr rum i samhand med täl' 
lingen om Lagpriscl. Della sker i li r den 21 oktoher 
med anmälan ute på skjutbanan senast kl. 10.30 fm. 
Endast skyttar tillhörande klasserna III och IV, som 
före tävlingsdagen skjutit minst fem vanliga protokoll. 
förda tave!;:erier å 300 m .. äga rätt deltaga. Den fa st· 
ställda låga minimipoiingen bör ej l' llra ägnad att 
omöj liggöra deltagande. Angående hestiimmclserna rör 
tävlingen hänvisas till å rets program. Uåde lagpris och 
individuella pris komma som ,'an ligt aU utdelas, \'ar· 
för skju tkommi tten hop pas på det sedl'anliga livliga 
deltagandet. 

"Rikspropagandan". 

Skytteförhundcns ÖverstyrelsCll propaglllldaskjut· 
ning för de lägre skjutklasserna å egna banor den 2 
sept. deltog endast en av "åra medlemmar, T. Dahlin. 
som med 93 p. å 200 m. placerade sig p, 81;e plats 
inom klaSli II. Belöningen blev kr. S:- . 

Rikaskölden. 

Den 2 september "köto 8 amatörer de h'A tal·el· 
serierna jämte figurserien ingående i tävlingen om 
Hikssköldell. Trots det svå ra bldsviidret uppnAddes en 
del goda resultat: vårt andra lag. he"tllende av Fri · 
man, Björkman och Österdahl. sköt sålunda sa mman· 
lagt 43S p. av de 450 möj liga. medan fjollIret s bästa 
resultat fö r vår del vllr 432 p. Bäst ind ividue llt blev 
H. F' riman med 148 p. ÖSlerdah! hade oturen " tappa " 
cn träff pA figuren, sedan han liksom Friman l'kj utit 
98 p. på de tl'å tal'elserierna. S.A .F: s lagresultut och 
indil' iduella poänger sågo ut som fö ljer; 

Lag 11.-
II. Friman ................... . 
T. Björkman ................. . 
J. ÖSlerdah l ................. . 

Lag I: 

J 18 p. (98+50) 
1·\11 p. (9 1+50) 
143 p. (98+'5 ) 

N. Gyllensvärd ................ ]42 p. t97+ IS ) 
A. Elmqvist ....... . ......... 139 p. (89+S01 
S. Sundholm ................. 139 p. (89+50) 

Dessutom sköto Y. Zachrisson 112 (92+50, och K. 
A. Peterson 138 (88+50). Årets inteckning i '·Skylle. 
väns" \'andringsp ris logs vid della tillfälle av T. Björk. 
man. 

Vandringsskölden. 

Ärel! sisla omgång i liil' liugen om Valldri ll gssköldcll 
ägde rum dcn 7 oktober med "bollenrekord" i f rllga 

om anslutning; 5 man deltogo i slu tomgAngen. Lör· 
mark. som hade en betryggande ledning sedan före· 
gående skjutningar med endast en bortskjulen trä ff, 
behövde ej förtaga sig utan nöjde sig med att skjuta 
27 Ir .. \'arigenom hans sammanlagda träHsumma för 
året ble\' 86 av de 90 möjliga. ZachriS50n nådde denna 
gång även 27 tr. och kom härigenom p andra plats 
fUr året. 

Oagens resu ltat blevo; 

Q. Löfmark 
Y. Zachrissoll 
A. [Jmqvist ...... . 

". 
27 
27 
22 

G. Wrnnge ....... . 
H.l\1 almstrÖm 

". 
'5 
13 

Slutresultatet för å ret blev; 

O. Löfmark 
Y. Zachrisson 
1\ . Elm{IVist 

86 ". (29+301027) 
BO ". (28+25+27) 
72 ". (29+21 + 22) 

Slutomgången om Drewespokalen. 

T ill slu tomgången den 7 okt. i Arets tiivlan om 
Drewcs vandringspris i stående sk jutning stä ll tie en· 
dast Elmqvist och Björkman upp, \'ilka sköto 4-.1 resp. 
29 p .. varför deras föregående tvll bäsla resnltat rör 
liret harstodo oförändrade. Elm<lvist fick sålunda in· 
teckningen dellna gång. och slutpoängerna för dc tre 
bästa blevo: 

A. Elmq,"ist ....... ....... ... . . 9·1 p. (.19+45) 
86 p. (42+ 14) 
83 

T. Björkman ........... . 
K. A. Peterson ......• . . . ....... 

"25-årsmännens av 1934 gevär I ." 

Då i värus a llt för få tredjeklassare s tiillde upp till 
tä\"18n om 2S·Arsmännens a\' 1934 gevär för Kl. I II, 
UIJp~köt .~ dcn na tävling och ägde nu i ställcl ru m dell 
7 oktobcr. Det för tävlingen stipu lerade minimantalet 
{Icltagande skyttar I'ar 10; tack va re rundskrivclser 
fråu skjlltkommitten till 35 man ställde nu 11 man 
upp. - Den lycklige erö,' ra ren av gevä ret blev E. 
Heinins. som tydligen med all\'ar gåll in för sakcn. 
dA han n gra dagar förut IAnat ge\'är al' sjiilva skju t. 
chefen. Detta lönade sig också, ty hans resu ltat blev 
bra och räckte till för honom alt vinna tävlingen och 
med Ivå poiing besegra \år lIye medlem A. Weimark. 
som uppenba rligen ej endast är hemma i gymnastik 
och boxning. - O Reinius ej haft nAgot eget gevär 
förut och han alltid tillhört de mera intresserade sk)t. 
tama. äro vi övertygade om. all 25·årsmiinnen~ gevär 
nll kommer i rätta händer och all Beinius inom kort 
blir både guld. och storskytt vid sidan av sin idrott. 

De bästa resultaten hle\'o (man sköt 10 sk. ligga nde. 
S sk. knäs\. och S sk. stående) ; 

p. p. 
E. Heinius ........ 88 E. Lundahl ....... 80 
A. Weimark 86 S. Keyscr .. ' 78 
H. PIllte ...... 84 T. Kornerup 75 
E. Gillberg .... 83 Finn Albert 70 
G. Wennerström 80 
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SPEGELN T. O. M. 30 SEPTEMBER 1934. 

Årtalsdiplom. 

Bergentz, T h. ............ 49 48 48 45 4S 4S 
Björkman, T. ............ 50 50 50 SO 45 4S 
Blix, I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 48 4S 4S 'IS 
8tix:, II. ................ '9 49 - -- -
Ekelin, F. E. ..... .. ..... SO SO 49 SO SO SO 
Elmqvisl, A. ............. SO SO SO SO SO SO 
Even~1 E. ........ . . . . . . . 49 48 48 SO SO SO 
f lygare, A. .. . . ... - ... 50 49 49 SO 50 SO 
Fri mall, H. ....... .... ... 50 50 50 50 50 SO 
Frunck, C. O. ........... 49 49 49 50 45 4S 
Fii rngrcll, J. ............. SO 49 '18 SO ,'S ,IS 
Gardell, B. E. ........... 50 50 50 SO SO SO 
Gco rgii· j-Iemming, F. SO SO 50 50 50 SO 
Grönwa lJ, E. ... ........ . -- - SO SO SO 
Cyl lcnsvärd , B. 50 50 50 50 50 50 
Cyllcllsviird, N. ..... ..... SO SO SO 50 45 45 
Hell berg, S. ..... ... ..... 49 49 48 50 SO 45 
Hellsten. E. .... ......... 50 '~9 49 -- -
Hellsten, N. ......... .... 48-- 50 50 -
Bessler. E. .............. 48 - - 50 - -
Hjorth, A. ......... ..... - -- 50 50 50 
Hollberg, S. ....... 50 50 50 50 50 ·15 
Hullkranlz, G. . . . . . . . . . . . 50 - - 50- -
Höjer, E. . . . . . . . . . . . . . . . 48 - - -- -
Jacobson, P. ............ 49 - - ---
J ennel. E. . . ............ . 50 49 48 50 45 45 
Kostman, R. ............ . 4948 48 50--
Lar~~on, I. C. ........... 50 50 15 
Lundberg, J. ........ . SO 49 49 SO SO "5 
Lundberg, P. O. ...... SO 50 50 50 50 50 
Lundh, S. ........... 48 -- -- -
Lyberg. A. ............. . 48 - - ---
Löfmllrk, O. .......... SO 50 SO 50 50 50 
j\'la lmström, H. 50 50 49 45 4S 4S 
i\'larmen, C. . . . . . . . . . . . . . 49 49 - SO 50 45 
l\'Iossberg. G. ... ........ . 49 4949 SO 50 50 
Nilsson, N. S. ...... . ... 49 49 49 - --
Norinder, C.·R. .......... 49 '18 48 50 45 4S 
Ohlsson. E. A. ........... SO 48 - 45 --
Peterson, K. A. .... ... ... SO 50 50 SO 50 50 
Heichenbe rg, O. ......... 50 50 50 50 50 50 
Ribbing, S. . . . . . . . . . . . . . 50 50 49 50 45 -
Rising, G. A. ........... 4948 - 50 --
Runng ren, G. ... . ........ SO 4948 ---
Riigheimer, C. . . . . . . . . . . . SO 119 119 -- -
Hå lamb, S. . . . . . . . . . . . . . . 5048- 50 45 4S 
Rönnmark, L. ............ 50 48 48 50 SO -
Sundholm, S. ........... 50 50 50 50 SO 50 
S,'edin, S. ........... 50 ·19 49 50 - -
Säfwcnberg, G. .......... 48 -- -- -

Söderlind. H. ............ 1~9 48 -
Tcngstrand. A. IV. ....... ---
Tengvall. I. ............. 48--
Tharn, P. ............... 50 49 49 
Troedson. A. ...... . ..... 49 4949 
Uggla, A. ............... SO 4948 
Wanselius. T. 48 --. . . . . . . . . . . . 
Wassberger, E. 50 49 18 
Werncr, Hj. ............. 50 49 49 
Wijkst rö m. G. ........... 49 --
Wiman, C. . . . . . . . . . . . . . . 5049 48 
Wran ge. G. ..... ........ SO 50 48 
Zachri~son, Y. ......... SO 50 50 
Åström. T. II. .. . ....... -- -
Östcrdald. J. ........ ..... 50 50 50 

Guldmärke. 

Gillberg, E ............. . 
Kumlien. G ............. . 

---
5049 -

.\1nJmberg, E ........ . ... . 
Platc, U. . ............. . 

50 50 49 
5048 -

Wcimark. A ............ . 50 49 48 
Wennerström, G ......... . ---

Silvermärke. 

Dahlin. T. . ............ . 
Fredho rg. Th ........... . 
\'(' rede. A. . ... . 

505050 
1848-
49 \.8 -

Bronsmärke . 

Duhs, T ....... . ........ . 50 19 IR 

Piatolskyttemärket. 

---
45- -
---
50 50 45 
50 SO ~~ 50 50 __ -.J 

50 SO 50 
---
50 - -
-- -
SO 50 45 
50 50 SO 
50 SO SO 
50 50 SO 

SO 4S -
---
---
---
5015 45 
50 --

50 --
50 --

Som förut meddelats. finnes numera tillfälle rör 
aspiranter pA pistolsk)'Uemärket aU uppfylla fo rd rin· 
.!!:arna för detsamma ute på Stora Skuggans skjutbana, 
där furir Henemo tillhandahåller ammunition. tavlor 
och figurer. Pistol fär dock ~k)lIen själv medföra. 
PistoJ:,k) uet försiggår alltsII på de ordinarie skj utsön. 
daga rna vid sidan om gevärsskyttet. 

F örenjngsm etllemmar som alltid vill va l'a i}in IO I'm -

Norra Eurol)as stönta, älJ.sta oc1 furnlhu.s ta ioltitut 

för Gy,u1,astik, Spo rt o. F ysikaliska behandlinga," 
- gd till WEIMARKS 

CITY NorrlaDJsg. 2 Tel. 208338 
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MEDDELANDEN 

FR.ÄN 

IDRO TTS

K OM M I TTEN 

v. Friedrich~ vann orienteringen . 

.j 

Stockholms Amatör Förening hade den 30 septem· 
ber ti! lsammalls med Äppelvikens sportklubb oriente· 
ringslöpning JO,7 km. med staTt och mål vid Hudans 
gård å. Nynäsbanan. Kontrollerna voro vid nordspet
sen sjön 500 m. söder NäseL Dåntorp (norra torpet) 
och sydspetsen sjön 1500 m. väster Hudall. Följunde 
resuhat uppnåddes: Seniorer: I) Heinius, 2.10.20; 2) 
Wijkst röm 2.29.07; 3) S. Hibbing 2.31.17; 4) A. Hib· 
bing 2.39.50; 5) P late 2,48; 6) L. Lindgren 3.07. 
Yngre old bo)'s: I ) Marmen 3.28.55. Äldre old bo)'s: 
1) \'. Friedrichs 2.05.12; 2) Ehrnfelt 2.30.28; 3) 
Fredriksson 2.33.17; 4) A. Lindgren 2.'11.04; 5) Dnhl . 
born 2.51.15 ; 6) Nygren 2.55; 7) Lindblom 2.55.25; 
8J Söderlind. 

v. Friedrichs. bäst bland amatörerna. var först "id 
nlla kontrollerna och ble,' först i närheten av må let 
omsprungen . 

Guldplaketten . 

Som bekant utdelas frlln och med å r 1933 den ra
byggnad pil idrottsmärket. vilken oHieiellt kallas di· 
plom men i praktiken tagit gesta lt i eu plakett nv 
brons, silver eller guld. Guldp laketten, som SI' Jcdes 
är den högsta utmärkelsen för idrollsprov, hnr e ~h å ll i t 
en sii rskild nu mme rserie. N:r I inom denna se ne har 
tilldelats hr Björneman, ( IS nr) (Knlmar.Pellersson). 
n:ris 2- 7 följande amatörer: Falk ( I I år). Löwen· 
hielm (25 Ar), Friman (26 lir), Frunck (20 år), Bl ix 
(15 år) och Svensson (17 år) . Är del någon av de 
"större" idrottsföreningarna som i detta avseende kan 
konkurrera med S.A .F.? 

Vid reseT\'officersförbundets orientering söndagen 
den 1.1 oktober å 10 km. placerade sig följande ama
törer: 2) S. Ribbing. 2.06.25, 4) G. Hunngren, 2.14.35 . 
86 deltagare . 

Pislol skjutningen vid samma tillfälIc lämnade föl· 
jande resultat: 1) S. Ribbing, 19 träffar och 6 träffade 
fig urer. 2) H. Friman, ]8 - 6, 3) GibsoJl 17 - 6. 
5) O. Reichenbe rg 16 - 5. 

Idrottsmärket 1934. 

Simk. 
Cassel 

hopp hast. 

Ehrnrch .. . 
Falk ...... 1 2 2 

kast 

3 

uth. 
l 
l 
l 

Fredriksson 
Fredhorg .. 
Friedrichs 
Friman .... 
Frunck. C. O. 

• Ragnar 
Hörlin . ... 
Kellin 
Kum lien 
Larsson .... 
Limlh ..... 
Li ndblom 
Löwenhielm 
Marmen 
N}'len . .. 
Nyst röm " . 
P late .. .... 
Hciniu;! .. ' . 
Hibbing . ' . 
Hunngren 
Sjöwall 
Svensson 
Söderlind 
Wijkström 
Zachrisson 

Simk. hopp hast. 

2 
I 
I I 
I I 
I l 

I 
l 
J 
2 

I 2 
l I 
l 2 
l I 

I 
l 2 2 

l 2 2 
2 3 
2 2 

I 
J 2 l 
I I 2 

kast 

j 

2 
I 

I 
2 

2 
I 

3 

2 
3 
3 

uth. 

l 

J 
I 

j 

I 

J 
I 
I 
I 
J 
2 

2 
I 

Femkampen den S auguati 

Iiimuade följande resuhal: 

Falk Reinius 

Längd hopp 5.58 505.10 5.60 SIO.OO 
Spjutkastll. 33.72 249.80 38.70 386.75 
200 m . . ..... 25.00 626.00 27.3 373.00 
Diskus .... 31.40 475.22 25.37 246.08 
1500 m .... 5.7.3 577.00 S.9.2 56S.60 

Runngren Svensson 

Läng{Jho pp . .. 4.90 338.50 S.79 SS6.55 
Spjutkastn. . .. 30.15 151.63 3S.76 305.90 
200 m. 27.3 373.00 25.8 538.00 
Diskus 26.60 292.82 28.34 3S8.9·' 
1500 m . 11.43.9 717.40 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 
.. 

annonsorer. 
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l,. S K Y T T EFÖR ENINGAR 
Ni köpu Edra prillör~mål j guld, lilvu, 
ny,U1Ju och tenll - även de populära 

SKYTTESKEDARNA 
jördelo.k.ligo,1 h", 

JtlVELEnARE 

) ollOlHINSON A. R. 
KONSERTHUSET 

Tel. 203316 • STOCKHOLM - Kungsga/. 43 

STOCKHOLMS 
TURISTBOK 

, 
A._B. HOVJUVELERARE 

K. A N D E R S O N 

CD modernt upp5tll llJ vl1glcJarc ocl. 
rlJgivart: för 5tocltho lm 5tnriJtcD. 

OPERAHUS ET 

Ernst Wessmans Bokför lag. 
Stockholm, 

JUVELER, GULD. 

SILVER, NYSILVER 

- M attor - M öbe l tyger - G ardin er -
l all a mö n ster och sti l arter f i nnes 1 

största sorterlng t i II lägsta p ri ser 

Engelska~Magasinet 
31 DROT TNINGGATAN 31 

MUSIK PIPERSKA MUREN DANS: 
Månd _g och tor ",_&: 

(mitt emot Rå dhuset) 

Lunch fr. Kr. 1-:50, Middag fr. Kr. 2:" Supe fr. Kr. 2:50. 
festvlningar för mindre och större bestallningar, kongresser, sammanträden upp till 300 personer. 

Te lefo ne r: 50 .s~ 61, 5042 28, ~3 38 60, 

Pallas trycken. Stockholm 1934. 

Stockholms N:r 6 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte. 

29:de ärg. Föreningen sliftad den 21 seplember 1890 1934. 

R .d,~lIo~'~1 ,d, ... : Utdelas gratis tiU 

föreningens medlemmar 
Anavarig utgivare; SVEN SVENSON BIRGER I'-'ERUS 

$:1 E" .... I . ~ es 

f········································· .. ········ ....................................................... . 

MEDDELANDEN 
fRÅN 

. STYRELSEN J 

:. ......................................................................................................... .' 
NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva: 

Den 31 oktober 1934. 
Ingenjören Al gol Louis Li ndgren, Igel(lamsgatan .16. 
Direktören K. Erik A. Ma rtin, Skepparegatall 54. 
Löjtnanten K. A. Sandberg, Grevga tan 53. 
Fotografen Staffan J ulius Kronberg, Mästcwlllluel sga. 

tan 34. 

Dell 2 december 1934 
Tj ;mallllen Oscar Emanue l Blomgren. Brunnsga tan 10. 
Tandläkaren Stel! Sture Lindholm, Kungsgatan 38. 
Inge.njören Tore A. R. Hagberg. Uppsalagatan 12. 

Styrelaeföralag till ändring av grundatadgarna 
samt t illägg till deaamma: 

Styrelsen för Stockholms Amatör Förening föreslår 
årsmötet att § 5 i grundstatlgarna. mom. 4. ändras 
så lunda: 

"Inträder aktiv medlem i föreningen efter oktober 
månads inga ng, erlägges enda~t halv a\'gift för första 
året. - --" 

Styrelsen föreslår årsmötet vidare att ell tilliigg till 
§ 27 i grundstadga rna beträHande medaljer för meriter 
göres sålunda: 

" Vöreningen äger rättighet all utdela föreningens 
högsta utmärke lsetecken. dess förtjänstmedalj i gu ld. 
iiven till föreningens beskyddare snmt till personer, 
som på ett synne rligen förtjänstfullt sält undcr~lölt 
förellingen och härigenom bidragit ti ll dess framgång: 

Slocknol" Tol. 3) ta os 

Medlemsanakaffningen 

har glill bra i å r i det all 48 nya medlemmar sökt in· 
träde och irwalts mot 29 under näst föregående Ar. 

Den maning som i "julnumret" i fjol riktades till 
våra medlemmar synes ha burit frukt. Vi få hoppas 
alt årets medlemsanskaffning ej endast är tillfällig utan 
fastmcr ell tecken på gott knmratskap och vidgat in. 
tresse för skylte oeh i<lroll. 

Skytterörelsen kämpar allt fortfarande mot stora svå· 
righeter av skilda slag, men en stark vilja och ett brin
nande intresse för en god sak ger resultat. Vi lova 
sålunda varandra alt göra vårt bästa även för kom. 
mande år. 

rels nyförvärv hava gjorts av: 
G. HUlln gren ........ 9 F. Geo rgii. Hemming 7 
I-J arald P late .. ·1, G. A. Marmen 2 
Y. Zae!trissotr .. 2 I. Dlix ......... 2 
Thor Fl'ed borg 2 Barry Friman ... 2 
Gösta Wennerström .. 2 Arvid Uggln ......... l 
Curt BuJJström l Gösta \Vijkström .... l 
O. Heichenberg l Sven Svensson ...... l 
Finn Albert I Lenna rt Höllnlllark .. l 
Nils Gy llensvärd ..... 1 Erik Nyström ....... . I 
Birger Iverus ........ l Stig Bli lamb ......... l 
Arnold Hjorth ....... l Hans Biort .........• J 
Itagnar Ehrnfelt ..... l Erik A. Ohlsson 1 
Alfred Hamllqvist .... l 

Nytt vandringspria. 

Major Torsten Söderquist har uppsatt eU vackert 
vandringspris att ersätta den av honom för nAgra år 
sedan skänkta "Silverbröllopsskålen", vilken som vi 
minnas för alltid erövrades av Gösta Wijkström. 

Varmt tack minnesgode donator. 

utan all dessa tidigare erhållit förtjänstmedalj av läg re 
grad eller äro medlemma r av föreningen." 

Fiir Stockholms Amatör förenings styrelse 
Slig Rålamb 
Ordförande. 

/ Birger Iveru$ 
Sekreterare. 
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Glöm ej medlem. avgifterna för år et ! 

Del iir långt ifrHn roligt nit behöva påminna om en 
,-ådan sak så här omedelbart före jul. men vi anse oss 
i alla fIIll böra göra det IlV tvenne skäl: för det första 
borde ingen börja el! n~tt år med skulder om det kall 
und\,jkas; för del nndra äro årsavgifterna eU li"s\-ill. 
kor för vår fiircning. 

Är et nalka. sitt alut ocb ett nytt år , tår 
för dörren. 

Medlemsbladets redaktör har återigen att rikta "II 
varmt tuck ti lt ktllnraterna irlom kommitteerna - när
mast Ilcllnn glinA sek retera rna ~ för a lla värdefulla 
bidrag, i form nv sifferuppgifter och tävl ingsrefcrtH, 
ula11 vilka d{'1 säkerligen blivit svårL aU följa det upp
gjorda 3rhclsprogrnrtllllct. 

Och s1l till ullll medJen13blndels läsare CIl tillönskan 
om en god j uloeli en \/arm \/älglingsöllskan fö r del 
nya lIreL 

B. I 

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

MED DELA N D EN 

FRÅN 

SKjUT

KOMMITTEN 

LAGTÄVLINGEN. 

Den 21 oktober s tällde 2-1 amatörer upp till hand i
kap. och lagtävli ng med sedvanligt spännande fö rl opp. 
Sålunda skilde blott 2 poäng mellan förs ta och and r tl 
luget efter en storarIad " upphämtning" från det senareto 
sida. De lyckliga Sk}lIarna i rlet segrande lagel vom 
Zacll rissOll. FI)gurc och Björkman. Zachris.~O !l sköt lik· 
som Löfmark och Ohlsson 99 1-1. Illen kan på grund a\ 
l äv li n8sbe~tämmelserna ej komJIIll i fniga i den indi
liduella tävlin~e l1 , dll han tillhör det segrande laget. 

D{' bii ... ta resultaten bh-vo: 

Lagtävlingen : 

J 1 Y. Zachri '-011. A. FIYF:are. T. Björkmlln 28(1 p. 
(99+97+901 

21 N. S. Nils~oll. F. Georgii-Ht'mming. I. G. Larssoll 
281 p. 198+9 1+ 92' 

31 J . Österdahl. E. Jcnm·L G. :-'Iossberg 279 p. (9H+ 
98+83' 

1\ I E. A. Ohl!son. ~1. ~ l almström. S. Hellberg 277 Jl. 
(99+86+921 

5) H. Blix, N. Fiir ... tcllberg. B. Söderlind 27·1 p. 198+ 
91+851 

6) A. E l mqvi~t. E. Hessler. G. Wrange 27;{ p. /98+ 
90+85) 

71 O. Löfma rk. F. DandenelI. C. \Viman 270 p. (99+ 
"7+8.11 

8) A. Hjorth. 1·lj. WerllCf. K. A. Pelerson 269 p. /87 
+91+911 

Individuella tävlingen : 

Ii O. Löfmarl. ......... . . . , . . . 99 p. 196+31 
21 E. A. Ohlsson -. . . . . . . . . . . . . 99 p. \92+71 
3\ J . Österdahl ............ 98 p. 197+1> 
II A. Elmq\/ist ................ 98 p. \96+2 
51 . S. il "son .... 98 p. \95+3/ 
61 E. Jeunel ....... .. ....... 98 p . 195+31 
71 H. Blix .............. 98 p . 193+51 
81 F. Georgii-llemmll1g ....... 9. p. 191+0\ 
91 I. G. LnrSSOI1 ....... 92 p . 188+41 

10\ S. Hellberg ....... ....... 92 l" 185+7/ 
III N. Fiir~tenberg .. ......... 91 p . 189+21 
121 K. A. PeterdOJl ........ 91 p. (88+3) 
J:~ ) " j. Werner .. ......... 91 p. i88+3t 
II.) E. I-Ies~ler .... go p. 186+41 

Thure Bergenh' vandringspris. 

slllllballc! med Ingtävlingen tävlades i år för fö rsla 
g.§l1gen om det nyuppsatta Th. Bergenlz' vand ringspris. 
Som fö rut medde lats, är llenna tävling öPIJen för skyt. 
tor tillhörande föreningens mästerskaps. eller 4:de 
klass. II iinid räknll"- samma serier som för lagtävlin. 
gen, utan handikap. med femellnn som sex poäng för 
klass )'1 och ;;0111 !>ju poäng för klass IV. Som segrare 
och erö\ rare a\' den för~tn inteckningen i priset utgick 
i ar A. EllIlq\' i~t med III Il. De bästa resultaten hle\'o: 

A. Elmf(viH ............ III p. 198+ 16) 
J. Ö.;terdalll ........... .. III p. 197+ 11) 
B. Bli'\: ....... . . . . . . . . . . . . . III p. 193+181 
t. G. Lar~soll .............. 1i0 p . 188+221 
". Zach risson . . . . . . . . . . . . . . . . 109 p. 196+1:-11 
O. Löfmark ........ .......... 109 p . 196+13/ 
N. S. !\ili\son ............ 103 p. l%+I:it 
E. A. Oh lsson . ..... .... 108 p . ~92+16t 
E. Jellllel ........ 105 p. f9S+lOt 
II . MHlmstriim ....... 105 p. 195+101 
F. G"o rgi i- Uernminf! 10 1 p. 191 + 10) 

HöSTENS FÄLTSKJUTNINGAR. 

För \/lI ra fältsk)uars de l har hii~tells fiilt~k}lIt'säsong 
,arit I)ckad f ramför nllt ur lagsynpunkt , i det att i 
föreningarnas la gtiivlall om dir. Ni~sel1s vand ringspris 
fijreningen i höst förts upp f rAn en mycket b lygsam 
plneerinl:, i kön till en sl utlig andra· placering. Vid dc 
Ire höstfäl tsk jutningarna ha ... å huda Amtttörs S·man· 
IIl1gTIIJlJl ""grat två gån2er i följ(1 och kommit på 
fjärcle plat,:; \ ifl del! .§Ierstående ~kjutningell. 

l\ len ih'cn gOfla individuella placeringar ha gjoru. 
Sär~kilt S. Sundholm har hart en god säsong: med sina 
S:~ tro på si na tvli bäsl.II skjutningar har han crö, ral 
det inom rörhundet Uppsall8 priset för fjärde k lassen: 
>\. Ermfl,ist har som "anligt varit särskilt pälitlig. 

l)e niirmllre re~ultatel1 av höstens skjutningar se ul 
~OIl1 följl'r: 

Den 14 oktober. 

Skjutningen försigg ick nere vid Ågesta. S.A. F :s 
grupp, som bestod nv Elmq\'ht. Sundholm, Löfmark. 
Zaeh risson och l" lossberg. slöt sammanlagt 124 tr. viI· 
ke t resultat även u}JJl IIAddc~ av Kungsholmen. Amalör 
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hade denna gång tur vid särskiljningen för o,anlig. 
hetens skul l. :\1ästerskapsfordringarnll ble\o 23 tro 
Målen voro lättare än på länge. vilket dock ej Mnd· 
rade s. k. bortskjutning. Amatöremas individuella pla· 
ceringar blevo: 

Klass JIJ: 9, A. Elmqvisl 27 Ir .. 16 ) O. Löfmark 
26 tro 

K/fiSS IV: 5) S. Sundholm 27 tr._ II, E. lennd 
25 tr., 33, S. LUIII.lII 23 tr. SundllOlm erövrade S.A. F :s 
fältskytteta l lrik. 

Den 28 oktober. 

Valplats \a r denna gållg det alltför vä lkända J ärva. 
fället med skjutstationer. som man kände igell utan 
~ tö rre hllvudh ry. Nu tillkom emellertid ojiimn vinfl och 
mö rk bakgrulId bakom figurernIl. varför resultaten som 
all t id blevo blandade. S.A. F :s gru p p "bland(lde" doc~ 
ovanligt bra denna dag men resultftlel 123 tr. , vil ket 
ga, seger lIled icke mindre iili II triifrnrs förs prång 
frumför Kata rina. Denna seger fönle upp S.A.F'. till 
Hndra " Intsen i lirets lagtä,' ling, efter Kungsho lmen. 
~O lll dock ,'o ro oåtkomliga med sina ~5 träffars ledning 
efter föregående skjutning. Gruppen he!>tod denna Kång 
tU Frimnn. Sundholm. Elmfj,ist. Zaehrisson och Löf
mark. Uagells häste llmatör blev H. Friman mc,1 28 tr .. 
\'ilket ren,lerar honom ,år fiilbk)ttetaJlril.. Miis ter. 
~kapsrordringarno ble\'O 22 tr. VårD placeringar voro: 

Kluss 1f: 5) 1-1 . Friman 28tr .. 161 A. ElmClvist 251r. 
Kfau Il ' : II S. Sundholm 26tr .. 20, I-I. \lalmström 

2:~ tr .. 271 J. Ö~Ierdalll 22 tr .. :n, E. Jt"nnel 21 tr .. 

J.:/tus IfI: 251 G. Wenner~trijm ISIr. 

Den 11 november. 

1Ii;.~ten~ fiilhk}ttefinal giek uppe i dl' ,ockra Ho· 
~cr"berg~ l1t~u-kel'.la . där (Ict ,erkligen g r 011 ordna 
godo fiiltskjutningar. ll1ed a\stlind, SOIl1 man nog i all· 
mänhet bedömer för ko rt Irots föregående bitter erfa· 
.renhet i Sal1Hlla t rakter. J)ellll:l skjutning va r intet 
undanlag: hiir\'idlng ulan bjöd pli fil hel de! svlirighet<'T. 
trots alt det hela såg ganska osky ldigt ut vid första 
på~eellde. Sii rskilt var del mången, som hade svå rt a1l 
tro på de h 'å sista målens 280 m. - del slig m)'cket 
kortare ut. - Amatörs grupp haml1ll(lc emellert id 
denna p;ång något längre ned på ]lri~li stan än vid de hå 
föregliende skjutninga rna och fick nu nöja si.,. med 10.3 
tr. och fjärde plats. Detta räckte dock för" all räkra 
dr slutliga andrnplats i arets tä, ling. Kuugsholmen 
~egrade för liret. som \·änlal. - \lästerskapsfordrin. 
~a rna blevo nu 2 1 tr. 

Vad den individuella tävlingen beträffar. så Hnp:o 
S.A.F:s mästersk)ttar denna dag :;c sig ö,-ertrumfacle 
a" föreningens fjärdekla;;:sare med E. A. Ohlsson i spet
sen. Oenne sköt goda 2-1 tro och fick därmed v r fäh· 
~I.) lIetallri k. \Vansel ius och Sundho lm kommo tätt 
efter med va rdera 23 tr. Den förstnämnde börjar 'III 

att hli"a alltmer säker och är sna rt 1l10gl'n för ell topp· 
resultat. 

T idniJlgarnas listor 5.1ga följande för vnr del: 
Klu.u M: intet. 
Kla:u IV: 111 E. A. Ohlsson 2,1 11'., 12) T. Wnllse· 

lius 23 tr. J6) S. Sundholm 23 tr. 25) E. J eune] 22 ir .. 
1).3) J. Österdahl 20 tr. 

ERöVRARE AV VÅRA VANDRINGSPRISER 

M. M . I PRECISIONSSKJUTNING Fö R 1934. 

Kronprinsens Ilpr.: L. Hönnmark 100 p. 

D(lmertlfls Prj,,: S. Sunclholm ............ 996 

KltmrUlprisel: F. Georgii· Hemming ....... 1.0Cl0 

F. FUErells Mi"ne: A. Elmqvist .......... 2~5 

I'fHldringnköltlell: O. Löfm.llrk 

}lIbileu mssköldt!lt: A. Elmq\/ist 

Fiimgrtms!.:fI priSf:'l u!' är 1923: L. Bönnmark 
närmast fö ljd av: G. Mossberg ....... . 

J. Ö:ter<lah I 
O. Löfmark ..... . . . 
A. Elm(lvist ....... . 

86 Ir. 

371 p. 

168 
165 
161 .. 
I(jJ 
161 ,. 

/ubift'WIISS1UIJClIen: L. Bönnmark 1 :~5 Il. fi;r alltid 
nä rmast följd a\: O. LMmark ........ 1.12 p. 

Y. Zachrisson 13 1 ., 
H. Friman .. . ... 131 
A. Elmfll'ist 127 

Drcu:esIJoklllcl1: A. Elmql' isl 91 

f~åfl/!,di"tullspol.:. fIL' 1932: A. Elmflvi~1 106 p. för all1id. 
Dir. Cilies Hu/tber!;s Ilpr (II) IY3f: A. Elmq\i~t 296 p. 

närmast följd av: O. Löfmark ........ 291 
L. RönlJmark ........ 291 .. 
J . Österdahl ........ 289 .. 
U. Frimsn ... . ...... 288 _. 

Fjärde Huss. '11f. i prec.skjulII. A. Troed:!5011 
närmast följd oJ,: f-1. _"ahnslriim 

"MU/wrkcykel,,"; J. ÖSlcrdahl 39 1 p. 
närmnst f,j ljd av: A. EIIll'l\ist 

269 .. 
269 .. 

för alhid 
:l89 
,~fl;{ 

:i&,'i 
E. HelJ."tell ...... . 
L. Bönnlllork 
B. E. Gurdell :;n 

"S")lteL'äll~" I'(wdrillgspris: T. Bjijrkman .. 1411 

ERö VRARE AV V ÅRA VANDRINGSPRISER 

I FÄLTSKJUTNING ÅR 1934. 

25·år~miinfle't$ ur' 1932 t'ulldrillgspris iIäil. 
skjulning: A. Elmqvist ......... . 
närmast följd av: B. Grllells\ärcl ... . 

H . Friman ........ . 
L. Hönnmark 

pla lss. 1 I 
17 
2 1 
22 

Y. Zaehrisson 22 

Skarpskyttejatel uv 1930: A. E1mcl'isl jllats$. 5 för allt. 
närmast följd av: f-1. Friman ........ plats.~. (i 

G. ~ I ossberg ........ ) 
Y. ZachrisSOfJ ...... 10 
L. HÖllnmark II 

StocHolms-Tidt!. pok. (H' /931: S. Sundholm 6 
niirmast fö lj av: B. Gy llensvärd 11 

B. E. Gardell ,. 12 
T. Wanseli us 13 
E. Jennel 111 

StockflOfms.Tidningen Stockholms Dug
blads hederspris uu 1933: G Wennerström 
närmasl fö ljd av: E. Gil lberg 

plals~. 6 
7 
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Professor Emil J/esslcrs vlllldring5pris i fält
skjutning: L. Hönnma rk 5,5 Jl. 

5,5 p. 
I p. 
3 p. 
1,5 p. 
1,5 p. 

närmast följd av: A. Elmqvist ........ . 
B. E. Gardell ....... . 
C. Wijkström . . .. . . . 
O. Löfmark ....... . 
Y. Zachrisson 

SPEGELN T . O. M. 4 NOVEMBER 1934. 

Årtalsdiplom. 

Bergentz. Th. . . . . . . .. 49 48 48 
Björk man, T. . .... .. .. 50 50 50 
BliXt I. ..... . . . . . .. 1~9 49 48 
BJi x, H. ..... . .... . ..... 50 49 49 
Ekelin, f . E . ...... ,... 50 50 49 
E[mqv ist, A. ... ..•. 50 50 50 
Evers, E. ................ '18 48 48 
Fl ygarc, A. ....... .. .... 50 49 49 
Friman, H. . ............. 50 50 50 
Frunck, C. O. 49 49 49 
Färng ren, J. ............ 50 50 50 
Ga rdell, B. E. .. . .. .. .. . .. 50 50 50 
Geo rgii-Hemm ing, F. ...... 50 50 50 
Grönwa ll, E. ............ 48 48 48 
Gyll ensvärd, B. .......... 50 50 50 
Gyllensvärd, N. .... . .. . .. 50 50 50 
Hellherg, S. ............ ~9 4.9 49 
Hell sten. E. ...... .. . . .. 50 49 ·l9 
Hell sten, N. ....•....... 48 - -
Hcssler, E. ........•..... ·19 49 48 
Hjo rth, A. ... . .. . .. . .... 50 50 50 
Hollberg, S. . . . . . . . . . .. 50 50 50 
Hultkrantz, G. ..• . . . .... 50 ~ ~ 
Höjer, E. . ..... , . . . . . . . ,\8 - -
Jacobson, P. .. ... . . . '~9 ~ -
Jcnnel, E. ........•.... . 50 49 48 
Kostma n, H. . ....... . ... 1~9 48 48 
Larsson, I. G. ..... . 49 49 48 
Larsson. N. . .. . .. . .•. . . 50 50 49 
Lundberg. J. ... . . . . 50 49 49 
Lundherg. P. O. .......... 50 50 50 
Lundh, S. .. .............. 49 48 48 
Lyberg, A. ......... . .... 48 - ~ 
LMmark, O. ........ . . . .. 50 SO 50 
Malmström, H ...... . ..... 50 50 49 
Ma nnen, G. . . . . . . . . . . . . .. 49 49 48 
Mossherg. G. ....... . .... 49 49 49 
Nilsson, N. S. ............ 49 49 49 

45 45 45 
50 50 45 
·lS 45 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 45 45 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 
·15 --
5050 -
4545 -
50 50 50 
50 50 45 
50 --

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

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

Norindcr, C. H ........ . 
Odquisl, F ............. . 
Ohlsson, E. A. 
Peterson, K. A. ., ....... . 
Heichcllberg. O .......... . 
Hi bbing, S. . ........... . 
Hising. G. A ........... .. 
Runngrcn, G . ........... . 
H)dner, P. O ......•...... 
IWghcimer, C ..... . ..... . 
Hölarnb, S. . ........... . 
n önnmark, L. .....• . .. . 
Steenie, J. .... . ........ . 
Sundho lm. S. . .... . ... . 
Swartl ing, H. . .......... . 
S\'cdi n, S .... , ..... . . . 
Siifl\'cnberg. G. . .. . .. . 
Söderli ncl , n. 
Tcng.~t rllnd, A. \V . ..... . 
Tengva ll, I. ........... . 
Tham, l>. ...... . . . ... . 
Troedsson, A ....... . .... . 
Uggla, A. . ...... , ..... . 
\'(Ia nsel ius, T. . ......... . 
W assberger , E. . ....•.... 
Werner. '-Ij. . ..... . 
Wijkström. G. . .. . .... . . 
Wiman, C ........... . 
Wrttnge, G. . . .. . 
Zach riSSOIl. Y. 
Åström, T. Il. ...... . 
Österdahl , J. . .......... . 

·19 48 4~ 
19--
50 .Ii! -
50 50 50 
5<) 50 5<) 
50 50 ... 9 
49 ·18 48 
50 49 48 
SO 48 ~ 
50 49 .t9 
50 49 ·18 
5<) 50 50 

50 50 50 
·~9 49 ·l8 
50 -19 ,19 
48- -
49 48 48 

48 ~-
50 49 49 
49 49 49 
50 49 48 
48 48 49 
SO ·~9 48 
50 49 ·19 
49 /18 -18 
50 49 -18 
50 50 48 
50505<) 
49 48 ..J8 
50 50 50 

Guldmärke. 

Albert. Finn 
Fii rslcnberg. N ... . ...... . 
Gi II berg. E. . ....... . 
Kum licn . G. 
Linder. S ......... . . , . 
Löwenh ielm, E .. . 
I-l iigg lund, M ............ . 
P late. 1-1 • ••••••••..••. 
Wcima rk, A. 
Wennerström. G. 

19 ·18 -IB 
49 49 49 

5049 -

49 --
4B --
5048 -
50 49 /18 

Silvermärke. 

Dahl in, T. . ........ . ... . 
Fred borg. Th ............ . 

50 50 50 
48 48 -

50 ·15 ·15 

l5 ~-

50 50 50 
50 50 50 
50 50 45 
50 -15-
50 45 45 
5050 -
45 ·15 --IS 
50 45 45 
50 50 45 
50 ·15 -
SO SO 50 
50 ·15 45 
50 50 45 

50 50 45 
45 ~ ~ 

50 50 45 
50 50 50 
50 50 IlS 
50 50 1\-5 
50 50 50 

50 50 50 
50 ·15 45 
50 50 ·15 
50 50 50 
50 50 50 
50 50 50 

45 45 45 
50 45 45 
50 45 4.$ 

50 45 45 
50 --

50 --
50 --

RAGNAR FRUNCK 
JA" RNAFFA'· R s .t Eriksgatan 86 

(Hörnet av torsgatan) 
Tel. 233330 

vuel 

BADRUMSSKÅP, SPEGLAR 

GLOOGKOKARE 

BANDYRO~, KLUBBOR 

KÄ LKAR, SKRIDSKOR 

SPARKSTÖTTINGAR, SKIDOR 

ROSTFRIA KNIVAR 

TJÄRVALLNING AV SKI DOI~ UTI'ÖRES PACKMÄSSIGT. 

• 
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Nyström. E. . ...... 19 19 18 15 15 45 
Kronberg, S. . ....... . 50 19 19 15 15 15 
Persson. S. . ......... 50 50 19 
Wrede, A. .. ...... ·19 18 -

B romimärke. 

Duhs, T. 50 50 49 '" 18 -
Hagberg. T. 5<) 50 5<) 18 18 17 

1935 

l'rän ingsskjutning för dnterns fältskjutningar sön· 
dagen den 13 ja nuari på Sto ra Skuggan samt tävling 
om VUlul rillgssköldefl tfältskjutning). 

Alla fäl tskylleintresserade böra infinna ... ig. 
Den fö rsta fä ltskjutningen fö r li ret äger rum den 

20 januari för 2:a, 3 :e. 'I :e och M-klossl!rnll. De~sutom 
fältskju tni ng i trupp för I:e klas~en . 

Fältskytte. 

Fö ljande amatörer ti l lhöra förbundets mä~terskoJls, 
klass för 1935: 

A. Elmqvist 
B. GrllellSvärd 
G . .Mo~berg 
S.Sundholm 

II. FrimAh 
B. h erUl; 
L. HönlllnarJ.. 
\'. Zacllfl ':011 

Bortbytt slutstycke. 

Slutst)'cket - mekanismcn - no. ·129 efler\pes. 
Någon av \'å.ra medlemmar har i hastighcten tagit fel 
\id indragning av geväret och kvarlämnat slutst)cket 
no. 922, som omhändertagits liV furir Henemo. För. 
växiiugen ilal ty(lIigen äel rum ,Ie ll 23 >oeptl:'llIher. 

Skyttarna ombedjas kontrollcra ~i na ge,'iirs· resp. 
mekanismnummer och. därest no. 129 anträffas, sn ara~t 
göra utbyte. 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
19]3 
1911 
1915 
1916 
1917 
1918 
19[9 

V ÄRA VANORINGSPRISER. 

Vandringsskölden. 

Sven Svensson ............... 75 Ir. 
E. Bo~trölll ....................... 77 
Folke FagrelJ ........•...... 76 
Harry Friman ........ , .... , ...... 78 
Emil Hessler ... . .................. 81 
A. Wah lstedt ....... • • ••.. , . ..... .. 83 
J. F. Lagergren . ............... 83 
E. Reuterskiöl d . ..... . . . .. . . , ...... 87 
G. Ah rcnberg 
T. :\Iothander 
Ingen vinnare 

85 
HZ 

Hj. \'('erner .............. ......... 75 
T. Björkman .....•••...• ' ..... .. 85 
K. A. Petef:'on ... ..... 79 

1920 
1921 
1922 
1923 
1921 
1925 
J926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1931 

1 92:~ 
1921 
1925 
J926 
1927 
1928 
1929 
1930 
193 1 
1932 
1933 
193·1 

1916 
19 17 
19 1R 
1919 
1920 
192 1 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
J928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
19a I 

Ni ls Hcdherg .............•........ 
N. Gylleosvärd ................... . 
E. Le"eau ...........•.... , ...... . 
Bo Gyllensvärd .....•.... , ...... . 
A. Brännholm ... .............. . 
Ingen vinnare 
Birger lverus ......... , ........... . 
Harry fr iman ...... ... ••.... 
Tore Ulff ..... . .........• . ...... 
Lennart Rönnmark ................. . 
Lennart Rönnma rk .....•.. . . , .. . 
Bertil Hönnma rk .......•....... 
Axel Elmqvist .......... . . . 
Lenn.:! rt Hönnmark ......... . 
On'ar Löfmark ... ................ . 

John Färngrens vpr , 1923. 

80 ., 
68 
81 " 
7 1 ., 
80 

90 " 
79 ,. 
86 
80 
82 
86 
86 
87 .. 
86 

Emil Hessler 
K. A. Peterson ... 

163 1'0'''8 
167 

Bo G)'llensvärd .....•.......... 
Hj. Werner .................. . 
G. Säfllenberg ......• , •.. ..... 
F. Weidlanc! ........... ...... . 
G. Mossherg ................ . 
Harr) Fr iman ....... .. . .. ... . 
Bertil Rönnmark .. . ..... ..... . 
Harry Friman .... . ...•....... 
Lenuart Rönnmark ............ . 
Lennart Rönnmark ........ . 

Jubileumsskölden. 

G. Ahrenherg ...... ........ . 
A. G) Ilenkrok ............... . 
A. Gyllcnkrok ............ . 
K. 1\. Peterson .....••.... 
T. Björkman ............... . 
T. Björkman .......•........ 
Bo Gyllcnsviird ....... .. . . 
Emil Hessler 
J. F. Lagergren ... .. . ... . 
Ho GyJl cnsvärd 
Birger h 'erus .......•...... 
G. Säfwenberg ............... . 
Bertil Per man ............... . 
K. A. Peterson ...... . .. .•... .. 
E. Hellsten ................... . 
E. Hellsten .......•..... 
J. Österdah I ... •. ........ 
L. Rönnmark ............ . 
Axel Elmqvisl ............ . 

155 
156 
171 
17 1 
168 
166 
171 
172 
168 
168 

366 
37 1 
368 
361 
362 
359 
360 
359 
;~77 

355 
;'U2 
370 
::nO 
366 
357 
378 
37·' 
356 
371 

Direktör H . Kjellers vpr. av å r 1930. 

.. 

poäng: 

., 

1929/J930 G. Wijkström. 1930/1931 T. ström. 
1931 / ]932 L. Hönll1ll3rk 1932/ 1 93:~ B. E. Gardcll. 
19:n/1931 Y. Zachri~soll. 

F örenings medlemm ar som allticI Ilill val'a i .fill 

Norra E"ropas slörsi", rd d~l" och fÖ.nnuut" iUlli ' ,,1 

för GY"'''llSti k, Sport o. Fpi!."li!!..!>. 1. .. ~Ju,n(Ui"gt<r. 
- gå till WEIMARKS 

CITY NorrJnndJg. 2 Tel. 208338 
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1926 
1927 
1928 
1929 
19.10 
1931 
1932 
1933 
1931 

Drewesfalet . 

l-l. MaJm(ors ........... . 
G. Sii(\,enherg .............. .... . . 
t-l. F"riman ...... . 
Emil /-I t"ll!!lt:r ..... • • . .... . ......... 
H. Friman .... . ...•. . 
B. HÖlIIlma rk .................... . 
L. Hönllmarl. ......... . . 
S. Hihhing ...... . 
A. F.lrnqvi:-I . .......... . 

Långdistanspokalen av 1932 

1932 G. 
1933 A. 
1931 A. 

\1ossberg 
Elnl(JI'ist 
EJmtl\i",t 

17 Ir. 
27 
28 
26 " 
27 .. 
29 ., 
29 
27 
28 ,. 

105 'r. 
101 

106 

Fjärde klassens 

19a·1 A. Troecl.~50n 

vpr. i precisionsskjutning. 

.. , ... 269 poänp-

1928 
1929 
1930 
]93 1 
1932 
1933 
1931 

1928 
l Q2Q 

1930 
193J 
1932 
1933 
193 ~ 

1933 
J931, 

1932 
1933 
1931 

Drewespokalen. 

K. A. Peler:,on ............ . 
B. Il önnmark ............ . 
L. Hönnmark ... • .... . ... 
E. A. OhJssoll ............. . 
B. G) IJens.iird ..... . . ••...•.... 
H. Friman .. . ............... . 
A. EIIII(II i:;.t ............ . 

Jubileumsatatyetten. 

B. Hönllmark 
A. Elmqvi.il 
Eric Jennel .. 
n. Il ölllllnllrk 
L. Hönllmark 
L. Ilönnmark 
L. HÖllnmark 

25 års-männens av 1932 vpr. 

B. E. Gllrdell ........ . 
A. Elmqvisl ......... . 

89 poäng 
96 
93 
89 
96 
92 
9. 

121 
121 
133 
I.H 
138 
1.13 
135 

poäng 

. , 

plal.!'S. II 
II 

Sjökapten Ture Löfgrens vpr. av 1932. 

P. O. Lundberg ........... . 
Sven Svensson ........ . ...... . 
T . Dahlin ................ . 

100 
93 
99 

poäng 
., 

Överste Stig Rålambs vpr. av 1934. 

193·1 Arnold Hjorth .......... ]70 poäng 

1930 
1930 
193 1 
1932 
1933 
1931 

H . K. H. Kronprinsens vpr. 

E. Lö.gren .............. . 
R. Kostman ...... . 
E. Wassberger ........... . 
1-1. Friman ..........•... 
H. Kostman ........ ..... . 
L. li öllnmllrk ................ . 

99 poäng 
98 

100 
100 
100 
100 

Direktör elaes Hultbergs vpr. av 1931. 

1931 B. Hönlllllllrk 
19~2 T. Björkllluu 

299 poäng 
298 

1933 
1931 

1932 
1933 
1931 

J932 
1933 
193·1 

19:12 
19:~3 
J93 1 

1933 
1931 

l 93:j 
1931 

1933 
193\ 

1933 
1931 

1931 

1931 

L. Hönlllnark 
A. Elm(lvist 

Skarpskyttefatet av 1930. 

A. Elm(jvist .......... . 
L. Rönnmllrk 
A. Elmqvist ....... . 

299 poäng 
296 

plats.;;. 5 
6 
5 

Stockholms Tidningens pokal av 1931. 

N. Gyllensviird .. 
B. E. Ga rdell ...... . 
S. Sundholm .. . 

Skytteväns vpr. av 1932. 

J. Österdllhl 
L. !lönn mark 
T. Bj örkmlllL 

plats;;. 9 
7 
6 

11S poäng 
118 
III 

Apotekare Sjöbergs vpr. av 1928. 

T. Björkman 
J. Östwlahl 

Kaknät>pokalen I. 
IL Fr imtln ... . . . .. . 
G. ~Ios.!'berg .................. . 

Kaknäspokalen II. 

J. Lundberg .............. . 
G. Wijkströrn ......... . 

F. Ceorgii-Hemmings vpr. 

O. LUfmnrl. . . . . . .. . ...... . 
II . Frirna:r 

Professor Emil Hesslers vpr. 

50 poäng 
19 

platss. IG 
9 

platM. II 
II 

1.J6 poäl1~ 
166 

L. ]li;rmlllllrk .. ... ....... 5.5 poäng . 

Thure Bergentz' vpr. av 1934. 

A. EJIlHllist .................. Il ,' poä ng. 

Villkoren för silvermärket. 

KommiU<'1I ha r preliminärt fastställt följande (ord· 
ringar" fijr sih'crmärkct, för vilket skjutning är av .. elt 
alt påhörjas med 1935 års ingång: 

a) Alt i;~ ]lreci~ionsse ricr IllOt lO.rillgad pistolta\'la 
IlV a .. rncn~ mo(lelt. 30 1Il. avst. nd. 6 skolt, 5 mill. skjut. 
tid havll upJllllltt minst ·15 poäng i "arje serie: 

bl At! i 3 tilliimjJning.'\serier 1110t 2 51. ståclHle hel· 
figurer i frontställning med 2 m. lucka. 50 m. Il\stlind. 
6 skoII. 10 !lek. sk jutt id Ilava erhåll it 6 träff i varje 
ticr ie. 

______ ---=::.T.:.O.:.CK;,::'::,:IO:.:L:::A;::IS'--"A:;:M""ATÖR FIJREN INCS MEDLEMSBLA D 

Bestämmelserna ang. \'apen, skjutstä ll ning. stödhand 
och ma rkering skola vara de sam mII som för brons· 
märket. dock med fört ydliglInde att vid precision.,serie 
:-töd i någon form. t. ex. med pistolsnodden. ej filr 
förekomma. 

Vid raststiillandet al' fordringea 15 poäng för pre· 
d~iomserie ila r kommiHell särskilt tagi t hänspi till de 
re~ulta t. som enligt hittills insända skju lkort för bron:;· 
märket Upplll'l1t5 av c:a 360 sk) Uar mc.1 urmcpi:-Iol. 

Följllllde mcdlpmmar hum jullgjortlordriflgarl/f/ lör 
pistolskyucmjjrket i brons: 

r. E. Ekclin 3 .. 1. Kronberg 
P. Q. Lundberg 
1\. L)'be rg 

A. Elmq\'i~t 
Gidl'on Ericsson 
H. Friman 
Bo Gy ll eu5viird 
A. H. Heijkenskjöld 
;\. B. Hjort11 
O. Holmherg 
K. G. Hiigem röm 
E. Jellnel 
P. Å. Kellill 

O. Löfmll rk 
H. P late 
S. Halam h 
L. Römlma rk 
S. Sundll olm 
A. Uggla 
G. Wijk.5tröm 
G. Wrange 

S:ma 22:-t. 

MEDDELANDEN 

FRAN 

IDROTTS

KOMMITTEN 

VARA VANDRINGSPRISER. 

Överste Stig Rålambs vpr. i lO-kamp av 1932. 

1932 
1933 
19.~ I 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
J930 
J931 
1932 
1933 
1934 

G. Oden 
C. W. Falk 
C. W. Falk 

1.069 poiil1~ 
·USO 
,1.115 

" Helmer Langborgs Minne" 

Ingen linnare 
- .. -

Sven Svensson 
Ingen vinnare 

- .. -
c. W. Falk 
C. W. Falk 
Ingen vi nna re 
C. W. Falk 
C. W. Falk. 

5.kamp. 

(E. Heike närm. min. poängen) 
(C. W. Falk niirm. min. poäng.) 

IS. S\' CIlS5011 nä rm. min. poäng.) 
(S. SvenSSOn niirm. min. poäng.) 

le. w. Fa lk niirlll. min. poäng.) 

Idrottsbladets vandringspris. 

J927 E. Fr)'den och H. We~ter 
1928 Rich. Söderlind 
J929 G. Wijk5tröm 
J930 G. Wijkslröm 
1931 S. Ribbing 
1932 E. Lindblom 
19.~3 S. Ribbing 
1931 G. Runngren. 

Silverbröllopsskålen. 

E. Evers 
S. Ri bhing 

1929 
1930 
193 1 

Gösta Wijkström 
GÖsta Wijkslröm 
T. R. Åström 

J932 
J933 
J934 G. Wijkst röm. 

Cassel 
Ehrnfell 
Falk ..... . 
Fredriksson 
Fredborg .. 
Friedrich >! 
rriman .... 
Frunck. C. O. 
Frunck, B. 
Hö rlin 
Kellin 
Keyser 
Kumlien 
Larsson 
Limlh 
Lindhloll1 
LÖllcnhielm 
i\ la rmclI 
NyJcll 
N)SlrÖm 

P late 
Bcinius .. ' 
Hi bbi ng ... 
llulllIgrclI 
Sjöwall .... 
S"t'lIsson 
Söderlind .. 
\Vijk~lröm 
Za("hri~sol1 . 

Ni 

IDROTTSMÄRKET. 
Simk. hopp has!. 

2 ., 

2 
l I 

2 
I 
2 
I 
l 

I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
2 

2 2 

2 2 
2 3 
2 2 

2 l 
I 2 

kast 

l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
I 

I 
2 

2 
l 

., 
2 
3 
3 

uth. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
2 

2 

bör gynna 
Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 
,. 

annonsorer, 

7 
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R' .;l,·u 0.,1, "r,a,-",· 
M.J"lju· . I)!,,}ulle,. . K,.,b".d~r· 

.JU <J .. ~d .. 11 ""'Pl"''' 
a, .. ""J",J",oddl ~r ;' "Jjsr 1'.1 l a l!.~T 

C. C. SPORRONG & Ci. 
"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ................. ,, .. ... ,,,,,,,, ..... """.,,,,, 
"""" ... """" ,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,, ,, ... ",,,, 

SKYTTEFÖRENI N GA R 
Ni köp" Edra pri~föremlil i gu/J, 6i{ve,. 
"g,i1vu och IC,1n - ""elI Je populära 

SKYTTESKEDARNA 

H. J 

/örrlelaktigast !.ns 
J(' VE LE H .... ft R 

1i.0 ~ S lU t 'r Ii: t ' S ~'r 

Tel. 203316 - STOCKHOLM - KII"ysgal. 43 
".,." ",,,,,,,, .. ,,,,.,,.,.,.,,,,., .... ,.,.,,, .... ,,,,,,, ............. ",,,,,,,,,,,,,,,,'.,,,,,,,,,,,,, 

Med NORMA TORPEDPATRONER 
u ppnås all tid de högsta 
tä vi i n gs resu Ilaten. 

D Nederlasr av sådana p3troner 
filr Stodeholm med omnejd: 

A._B . HOVJUVELERARE 

K. ANDERSON 

O P E R A H U S E T 

JUVELER, GULD, 
Bror G.lVadslröm A.-B. SILVER. NYSILVER 
Horns::atan 133, Stockholm 

I 

BANKIRFIRMAN STOCKHOLMS 
C. G. CERV I N TURISTBOK 

Grundad 1857 en ",o,Jel'u t "l'pJtnHd "l1glc.I,,,·c oc], , 
":'IJg;"""'" f,-,r ~tn ... kl,nl nu l uri .• tc,) . ST O CKHOLM 

MA LMTORGSGA TAN 6 Ernst Wes smans Bokförlag. 
Telegram adress: Cervins Stockholm_ 

- Ma ttor - M ö bel ty gel' - Gardin er -
, a ll a m ö n s t er o e 11 sti l ar t er fi n n.es 1 

största sorten n g t i Il h gs, a p rIse r 

Engelska(8)Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1934. 


