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KALLELSE TILL ORDINARIE ARSMOTE. 

Stockholm.s Amatör Förenings medlemmar kallas 
härmed lill ordina rie årsmöte fredagen den 22 feb ruari 
1935 kl. 20 Ii Restau rant Piperska Muren för behand
ling av följande ärenden: 

l ) Val av 2 personer aH jämte ordföranden juslera 
dagens !lTotoko ll. 

2) Sty relsens och de sliindiga kommilleernas berät
telser för det nästfö rf lulna Aret. 

3) Heviso rcrn8s berättelse samt frägan om beviljande 
av ansvufsf rihel åt styrelsen för det gångna för
valluillgsårcL 

4) Bestämmande om all män na åtgärder samt ö\'nin
gar ocl1 tävlingar för det ingå ngna året. 

5) Styrelsens (örsing alt fören ingens förtjänstmedalj 
i gul d måtte tilldelns grosshandlare Sten Sten
dahl. 

6) Styrelsens fö rslag att röreningens förtjänstmedalj 
i si lver måtte tilt(lelas direktörcrnn Gunnar Malm
qvist och Carl I~iigheimer. 

7) Styrelsens rörslag till undringa r av paragraferna 
5 och 27 i grundst8dgarna samt " Vandringspriset 
Hen rik Sjöbergs jI.'li nne". 

8) Val 11\' följande medlemmar i styrelsen: ord fö
rande för l å r ; v. ordf. för 2 år; sekreterare för 
2 år; idrottschef för 2 år; skjutchef för l år; 
klubblllä~\{l1'e för 2 å r; styrelsesupp leant fö r I 
år; v. skjulchef för I lir; v. idrottschef för l år; 
v. kl ubbmästa re fö r I :'I r ; 

9) Vnl av tvenne rev isorer samt su ppleanter för dem. 
10 ) Va l av rep resentnnter i Stockhol ms Sk}'ueförbund 

samt suppleanter för (lem. 
Il ) Val av rep resentant i Stockholms IdrottsförbUlld 

samt supplcant för honom. 

Styrelsen 

sammanlriidcr saJllllltl dng och p lats kl. ]9.30. 
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~ rn 
% KLUBBAfTON ~ 

ager rum 
årsmötet. 

• a Rest . PIPERSKA MURENS festvåning efter 
med . smörgåsbord 

serveras till ett 
Supe, bestående 

småvarmt, pilsner och 
av stort 

kaffe, pns av 
kronor 4,50 ink\. betjäning. 

Klädsel smoking eller mörk kavajkostym . 
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NYA AKTIVA MEDLEMMAR, 

Den 3/ december /934. 

filer!. lic. Curl Gustaf Zachrissoll, $:1 Eriksgatan 7. 

Den I I januari /935. 

Ci\·jlillgenjör C. W. Edward Teden. Karlbergsväg. 6U. 
Arkitekt Ucrnluml Schii i, Djursholm. 

Den 5 februari 1935. 

Ci\,jlingcnjör T ore O:caT I-I egert, Strinducrgsgalan 53. 
Jiigmästllre Ni ls Edvard Forsling, Vasagatan l. 

Adressförändringar: 

Anmäl alla adressförändringar omedelbart. Medde
landen från slyrcl5e1l och komrnineerna i form av 
program. IIlcdlem;;blad m. m. kunna annars icke nd 
våra medlemmar i lid. 

Obetald medlemsavgift 

medför o\' illkorligen förl ust av vederbörandes rätt att 
utbekomma prise r. medaljer och märken. 

Om Idlgra av vära medlemmar ännu ej haft ti ll
nille ntt erl iigga sin å rsavgift för 1934 kan detta 
göras geno m llllviindande av föreningens postgi ro Il:r 
516'1.1. 

Fcrtjänstdiplom 

har nv sty r('l sclI tillerkänts följande medlemmar: 

Arkitekten Thur(' Bcrgent z 
Jägmästaren B. E. Gardell 
Furiren E. P :SOII I~ encmo 
Kamreraren Ake Kindström. 
Revisorn Adolr von Krusenstjerna 
n ektorn JUS tll ~ Lundberg samt 
Kaptenen Olof Heiehenherg 

Diplomen komma att utdelas "id föreningens onli 
narie årsmöte i februari . 

25-1rsmärket 

konlIner nll vid årsmötet tilldelas: 
Direktören C. Gunnar Friman _ 
Direktören C. 011 0 Frim:l!l 
Auktorise rade reviso rn l'la rald Hörlin 
Me<!. kand. J. F. Lagergren. 
Bunkkamrerareu Einar SvedfellIt 
Bankdirektö ren Karl Ehrtnfrid Ähgrell 

STYRELSEBERÄTTELSE. 

Slock/lOlms Amalör Förenings styrelse får lliirmcd 
avgiva fö ljande berättelse över föreningens \'erksam
het under Ar 1931. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 193 1 Ars 
slut till 382. dära\' I hedersledamol. 88 ständiga. 271 
aktiva och 19 passiva medlemmar. 

Anlalet under Aret in5k rivna medlemmar utgjorde 
49; samtliga aktiva . Det totala medlemsantalet nr 
exakt (Ietsamma som föregAende år. 

Styrelsen haf 1111de, året u/gjorts av: översten. fri
herre Stig lidlamb. ordförande; rektor J. Lundberg, 
v. ordf.; tjänsteman Birger lverus. sek reterare ; Ijämte· 
man Erik A. Ohlsson, kassaförvaltare; tjänsteman 
Hich. SöderJind. intendent; kapten H. Frimall, skjut
ellef; IlIUlkrevisor I. Bli.\", id rousehef ; civilingenjö r T. 
Åst röm. klubhmöstarc; sta dsmäk lare E. J enllel, styrel
seleda mot utan funktion; sa mt köpman K. A. Pdersoll 
oell bankkamrer A. Elmgvist styrelsesuppleanter. Cur
lingsektiollcns represen tant har varit direktör Gun 
nar ~lalm<lvist. 

Som revisorer utsAgos vid årsmötet sek reterare E. 
lI eJlsten och re\' isor Adolf von Krusenstjerna, med 
civ ilingenjör A. Aminoff och revisor P. O. LUlldherg 
som suppleanter. 

Skjutkommille/!: ordförande skjutchefen; v. ordf. 
civi lingenjör Y. Zacl: risson: sekreterare banktjänste
man G. Wijkström; ledamöter bankkamrer A. Elm~ 
qvist och jägmästare B. E. Gardell. 

IdrotlskolllmiUerL' o rdförande idrottschefen ; v. orM. 
blInktjän steman S. Svensson: sek reterare amanuens E. 
Lö\\'ell hielm: ledamöter försäljare C. W. Falk och 
köp mall Thor Fredborg. 

Klubbkol1lmillcn: ordrörallde klubbmästaren; v. 
ordf. köpman Arthur Fl ygare. 

RikssköldclI.$ tävlil1gskolllmil/e: syssloman Sven 
S\'enson. kapten Bo Gyllen~"ärd oell civilingenjör '1'. 

strö m. 

!ledaktör för medlemsb/udet: sekreterarell. 
Föreningen har i Stockholms Skylleförbund varil 

representerad nv överste Stig Hålamb Oell kapten H. 
priman med herrar A. Elmqvist och Y. Zacllrisson SOIll 

suppleilnter; i Stockholms Idrottsförbund av idrotts· 
chefen med v. idrottschefen som suppleant. 

Styrelsen har sammanträtt 15 gån~er under årel. 

Förenillgss(llllmallhomster: Årsmötet jämte klubb
a fton iigde rum på restaurant Piperska ~Iuren , där 
ii\'ell prisutdelningen för statsprissk jutningen "ar för
lagd. 

Vdrufjii,rlell ställdes i år till Stenslätten på Värmd· 
ön med av föreningen förhyrd å ngare. 

Öt;"ill!5(Ir och täL,lingar i ö.~ rigt: Dessa t.ova försig
gåll i den utsträckning. som det till medlemmarna ut
sända programl,iiftet uh'isar. Många goda och upp
miirksammade re~lIltat hava uppnåtts i skylle såväl 
utom so m inom föreningen; sål unda uppnåddes vid 
Stockholms SkytteWrbunds stutsprisskjutning 100 
poäng av l-lultkrnntz och LÖfmark . Vid samma till 
fäl le segrade Emil He5sler i \'eleranklassen. I fält 
sk jutning belade vär förening 2:dra plat s \' id täv
lingarna om van<lringsp riscl mellan de större Wrenin
ga ma. Styrelsen hänvisar för övrigt till de ständiga 
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kommitteernas årsredogörc.l ser sa mt till referaten i 
medlemsbladet. 

Cåmr och ekollomi: föreningen fiek pil Svenska 
Flaggans Dag ur H. l\laj :ts Konungens hand emottaga 
en s\'ensk flagga. en gåva.. som måste hälsas med 
glädje och tillfredsställelse. 

Eu "iih'illigt intresse för Wreningens \'erksamhct 
har ih'en under det förflutna året tagit sig ullT) ck i 
gA vor av ski lda slag. l\Unga a\' föreningens tidigare 
gynnare hava åter visat sig minnesgoda och ihågkom
mit föreningen med värdeföremål alt tål,la om eller 
ställt penningbelopp till förfogande. BlaIId dem som 
~ärskilt böra nämnas i delta fall är först grosshand· 
lare Sten Stendahl. vilken IIU överlänmat sitt 29:de 
mausergevär, det s. k. juniorge\'ä rel. Uärigenom Ilnr 
iin nu en föreningsmedlem fålt eget gevär. od.· vad det 
uetyder för våra unga skylIar nit lIle(1 eget gevär f Ii 
tillfii lle att fullfö lja sin skjututbildning ligger i öppen 
dag. Styrelsen är givaren stor tack sk)']dig för dcuna 
gå\a . Vidare återfinnas bland föreningen s J>ynnIlTt: 
direktö rerna Claes Hultberg och S. iiI. Berlin stlmt 
majo r Torsten SÖJerqu ist. Gåvo r IHI\a n\en erllållits 
av b}J!gmästare P. A. Blomdahl. kamrer H. Ilenström. 
arkitekt Thure Bergentz. fabrikör \Vestin i W~tins 
Atcljc. direktör Arnold Hjorth. kapten O. Beichen
berg. byrådirektör R. Kolm. 193·1 Ars 25-Arsmän III. rJ. 

Till alla dessa och dem som på annat säll bidragit 
till alt föra föreningen framåt, får styrelsen hiirmed 
• föreningens vägnar rikta ett varml tack. 

BeträHande det ekonomiska resullatet av Arets \erk
sam het hänvisas till bifogade vinst- och rörlusträkninf! 
sa mt btilansräkning. 

Stod .. llolm i februari 1935. 

STOCKflOUIS AMATöR FöllENINGS STYHELSE 
Stig Rål(/mb \ 
Ordförande. 

Bir~c, I, 'cms 
Sekreterll rr. 

PARAGRAF ÄNDRINGAR, 

föregåe nde nummer a" l'Art medlemsblad tillkiill
naga\ st) rclsen sin 8\'sikt all föreslå årsmötet en iind
ring a.L' § 2; j grundstadgarna. Denna paragraf ~kulle 
i enlighet härmed i sin helhet f A följande l}delst': 

föreningen utdelar "id sina tävlingar s1isom pris 
gu ld-. sil"er- och bronsmedaljer samt prisplakeuer i 
t'nlighet med dc närmare bestämmelser. som angivas 
iröreningens medaljreglemente . .5111111 vär<leföremlll. 

Föreningens förtjänstmedalj i sil"er ell er gu ld all 
å bröstet bäras kan utdelas till den, som, i regel Ullder 
minst 5 år. om förenin gen och dess illtre!sen \' i!at 
synnerligen stor förtjänst. 

Denna medalj utdelas eft er styrelsens prövuiug och 
på dess förslag a\' föreningen å föreningssammantriide 
efter omröstnin g. vilken ej få r föregås uv diskussion. 

Parasraf 5 före slår s tyrelsen atl 1110111. 4 ändras s1l.
lunda: " Intriider aktiv medlem i förcni ugcn efter okto
ber mällads ingång, erlägges endast halv uvgift för 
fö rsta 1I.ret. - - _" 

Till slut önskar styrelsen aU stad garna om "Vand
ringspriset Henric Sjöbergs ~linne" ändras därhän all 
poängen för skandinavisk och internationell tävlan 
borttages. 

Major Torsten Söderquists vandringspris. 

Styrelsen har fastställt att tävlan om della vand
ringspris skall för innevarande r omfatta Svenska 
Daghlade!!! fältskjutning pA skidor. Sku lle denna täv
ling mot förmodan ej kunna hållas: föreningens vår
orientering pIllS förenin gens vArfältsk jutning. 

MEDDELANDEN 

SKjUT

KOMMITTEN 

S_ A. F" SKJUTKOMMITT~ 

får härme(l för verksamhetsåret 1934 avgiva följande 
berättelse. 

Skjutkommitten har under årel best II av fiiljande 
medlemmar: skjutchef H. frimon. vice skjutchef Y. 
Zochriss.on. sekreterare G. Wijkström. övriga leda~ 
möter A. Elmql'ist och B. E. Gnrdel l. 

~ Skjutövningarna. 

Föreningens ordinarie skjutövningar h:w:I program
enligt försiggåt1 å Sto ra Skuggans sk jutbanu under 
tiden 15 april- I no\emher. vorrid furiren vid KU llgl. 
Svea Livgarde E. P:son ~It'nelllo liksom föregående 
li r tj änstgjort som instruk tör. Under månaderna juni 
och juli havo dessa skjutn i':lgar ägt rum på onsdags· 
hä llarna. uilder den öniga tiden på '<Öndagarna. 

Pi stolskjutning har bedri\its under lIl:lj. juli oeh 
uugusti. 

För öv rigt hänvi.sas till nedanstående ~tllt i~tik :ln~ 
gliende å rets skytte inom S. A. F. Siffrorna för 19:\:\ 
ha saUs inom parent~. 

Antal aktiva skyllar: 137 t I:-~I). 
De!sa fördela sig som följer: 

Kl. I 
Kl. II 
Kl. III 
Kl. IV 

I ~ I l 
22 111) 
35 ( 'lO) 
79 (76) 

An ta l medlemmar, som lossat minst 50 skarpn skOl! 
under li ret ................ 122 (118) 

Antal anslagsberättiga de skyltar ....... tIO (100) 
Antal p rotokollförda skarpa skott: 31.700 (32.500) , 

dära\' vid fältskjutning ........ 7.000 (6.5UO) 
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Antal nya med lemmar som dehagit i skytte 
under 193 1: .......... .. .. ..... ~ .. 32 (29) 

Antal under Aret erövrade utmärkelseteckcn: 
Sk} Uemärkc i brons ........ .. .... . 
Skyllemiirke i silver ........... . .. . 
Sk} Uemärke i g uld .. ... .. ... ..... . 
Artalsdip lom ..................•... 
Lägre å rtal smärke brons .. . .. •. .. 
Läg re Artal smärke i silve r . ... .. . . 
Lägre å rta lsmärke i guld ........ . 
Högre Il rtalsmärke i brons ... .•• ... 
Högre Arta lsmärke i silver 
Hög re årtal i!miirke i guld 
Riksmedalj ................ . . . 
Diplom för riksmeda lj ....... . 
Riksmedalj i gu ld ......... .... .... . 

Antal under året erövrade förenin gens egnll 
setccken: 
Se riebägare A ........ . .. ...... . 
Seriebiigare B . . ...... .. .... . . . . 
Seriebiigare C ......... . ..••... ... 
Seriebägare D .. .........•.• . ..... 
Bronsjetong för gevär .. ....... . 
Si lverjetong för gevär ... . o •• • ••• 

Brollsjetong (ör pistol .......... . . . 
Siherjetong rör pistol .... • • •..... 
Seriemeda lj i brons .. .....• • .. 
Seriemeda lj i Over . . ............ . 
Seriemednlj i guld ....... .. .... . 
Piil tsk.-medalj i brons ... .. ....... . 
Fä " sk.-me(lalj i silver ...... . .. . 
Fä ltsk.- medalj i guld ......... . 

I (.1) ., (41 
3 (7) 

·'8 ( ' 61 
5 (3) 

( I ) 
2 (3) 
2 (2) 
I (2) 
l (l ) 
2 (- ) 
6 (3) 
2 (I) 

utmärke l-

(I ) 
l ( I ) 

(-) 
(-) 

7 (6) 
l (7) 
l (l ) 

(-) 
3 (2) 
2 (2) 

(- ) 
6 (4) 
l (l) 

(-) 

Eli ~iir.~ki1 t inlresse har ägnals min:;;!.:an<lel av för
en ingens h ylsbri~ t, vi lket f ramgå r av föl jande stati
stik: 
Brist på hylsor vid början av verksam-

hetsA ret . .......... . . . . . . . . . . . . . . . 22.600 I't. 
I3r i~ t ]JA hylsor vid 81utet av verksamhets-

å ret ......... ..... . 
1111Ieliggande lager nv pat roner: 

Nor ma ..... . ... ......... 2.461 st. 
Statens . ...... . . ... 1.818 st. 

AI1t.~å underskott per 31 / ] 2 1934 .... 

10.050 st. 

4 .279 st. 
5.771 st. 

TÄVLINGAR INOM FöRENINGEN. 

Under å rel ha tä,lingarna om inom förenin gen 
uppsatta vandri ngspris och övriga pris programenligt 
senomförts och lämnat fö ljande resultat : 

Vandringspris i skolskjutning: 

H. K. "1. Kronprinsen~ landringspris: L. Rönnmark 
100 p . 

J ubileum.~sköldell: A. Elmqvist 371 p. 

Färngrenskll. prist·t av 1923 : L. Rönnmark 168 Il. 

J ub il eu lllsst at)ett~n: L. Hönnmark 135 p . tför a lltid). 

DrewesJlokalen: A. E hml\'isl 9 l Jl . 

Ulngdistanspokll.len a \' 1932: A. 'Elm{IVist 106 JI. tför 
al ltid ) . 

Sjöku pten T ure Lö\'grcns vamlrillgspris av 1932 för 
2:a och 3 :djc k lassernas sk}ttar: T. Dahlin 99 p. 

Direktö l' Cl aes Hu llbergs vandringspris av 1931: A. 
Elmql'ist 296 p. 

Fj ä rde klassens vandringspris precision sskjutni ng : 
A. Trocdsson 269 p. 

"~'Ionarkc)'keln " : efter 193-1 års skjutninga r slutgil
tigt erövrad av J. Österdahl med 391 p. 

"Sk} lIe\ iins" \8mJringsp ris inom Stockholms Amatör 
Förening Il\' 1932: T. Björkman H ... p. 

"KaknäsJlokalen I": G. i\lossberg pI a/ss. 9. 
"Sjöbe rgs Pris": J. Öste rJah l 49 p. 

" Kn kniispoklllen II " : G. Wijkström plnlss. I J. 
Thure Bergentz' vandringspris : A . Elmqvist 114 p. 

Vandringspris i fältskjutning: 

Vandringsskölden: O. Löfmark 86 tro 

Hen rik Kj ellers va ndringspris i fä hsk jutn ing : Y. Zach
r isson. 

Fnhrikör Drcwes' \'alld ringspris: A. Elmqvist 28 tro 

25-å rsmunn ens av JY32 vandringsp ris i fä ltskjutning: 
A. Elnl(ll'is t p latss. 14. 

Skarpskyttefalet av 1930: A. Elmq\' is t platss. 5 (fö r 
nlhi<l). 

Stockholms-T idningens pokal av 1931: S. Sundholm 
plats:!. 6. 

Stockholms-T idningen s Stockholms Dagblads heders
pris av 1933 : G. Wennerström plats;;. 6. 

Ärligen utglende priser: 

Representantpriset: H. Friman. 

Damernas pris : S. Sundhol m. 
Kamratprillct: F. Georgii-H emming. 

Fo lke Fagrells i\'l innc: A. Elmqvist 245 p. 
J unio rgevä ret: S. Persson 2'15 p. 

La~<prise t: laget bestående al' Y. Zach risson. A. Fl ) 
ga re och T. Bj örkman 286 p. 

Handikllppriser: O. Löfma rk 99 p .. E. A. Ohlsson 99 p. 

Fältsk)' ttcta Jlrikar: S. Hibbing. A. Elmqvist. B. Sva rt
Hng, G. MO$sbe rg. S. SUlHlholm. H. Friman, E. A. 
Ohl~son. 

Under 1934 utglende priser: 

"25-hsmännens a\ 193-1 ge\'iir ''': E. Heinius 88 )1. 

"25-årsmännens al' 193 1 f!e\är II" : O. Löfmark 9 7 p. 

B~rll.chef H. Kolms pris inom S.A.P. 193-1: ingen täl -
ling. 

I före ningens sed\anl iga \ Ärutfärd med fältskjut 
ning deltogo c :a 70 personer. dära\' ·10 skyttar. Fält 
~k)lIemästare fö r året b lev L. Rönnmark med 45 Ir. 
efter omskjutning med A. Elm(I\'ist. Dessa skjutningar 
ägde rum vid M) tinge 1I Värmdön . För första gången 
hade i år i sa mbnnd med vår fältskjutningen ordna ts 
en fähskjul ning på pistol med god anslutning frå n 
medlemmarnas sida. 

Segrare i dc olika tävlin garna blevo: kl. ]\.1. A. Elm
<I"ist 28 \r., k l. IV C. Bilgheimcr 2-1 t r.. kl. il I E. 
Lundaiii 16 tr .. kl . II 13. Kellil1 14 tr. I triangelskjut 
ningen vlln n A. Elmq v i ~ t med 60 p. och i damernas 
tävling fröken Il J onsson. numern fru Åström, me(l 
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.tS p. I pisloJskjutningen vanns kl. A tl\ H. Ftlman 
och kl. B 11\' A. Elmqvist med resp . 23 och 20 tr. 

S.A. F: s mästerskapstävlingar i ~kobkjulning ägde 
rum den 23 september med deltagande av 52 med
lemmar. Skolsk}lIemästare för 1934 L.lev Bo Gyllen
~\ii rd erleT omskjutning med L. Rönnmark. Båda upp
nådde 196 p. De olika klassemas segrare blevo: kl. 
i\I l. Rönnmark 100 p .. kl. IV S. Svedin 99 p .. kl. III 
G. Wennerström 92 p .. kl. If T. Dahlin 99 p. Tii\ lin 
j:'cn mot den lO-ringade tav lan vanm 8\ A. Elmq visl 
med 90 p. och skjutningen på 400 m. av J. Öslerdahl 
med ~9 p. I tävlingen om Överste S. Hå lambs poäng
pris leder nu L. Rönnmark med II p. f ramrör H. 
Friman. som har JO p. 

"Krä fl skj utningen " den 22 aug. mönstrade endast 
28 sk} ttar av vilka O. Beichenherg valln med 50 p. 

FöRBUNDSTÄ VLfNGAR. 

Fältskjutning : 

S lutresultatet a\ S.A.F:s deltagande i St ockho lms 
Sk) tleförhund~ !lju årliga fältskjutningar under Al' 
193·t Ilar blivit en hedersam andra plats i fören inga rna:, 
lagtiivInn om dir. Nissens landrin~spris. Vå r grupps 
placerinhu r \id årets skjutningar ha \arit: jan . I :e 
plat~. feb ruari 3:dje p lats. mars 2 :a plats. somrnar
fiilts,<; kj. 5:e plats. ok t. J:a plats, andra okl.l'kjutn. 
I:n plats ~amt slutl igen i no\. ·Le plats. - , tävlingen 
om " G}uorpskannan" lid januariskjutn inge:1 kom mo 
Ii på fjärde plals och i tä\,Jjngen om " Fältsk ) tIesta 
tyenen" \ id samma tillfälle ä\enledes på fjärde plats. 
\'i d de i fä ltskjutningen ingående tävlinga rna om 
"Slormenpoka len" och " Drottningen" hn goda place
ringar gjorts a\' S.A.f.. bl. a. vunno förenin gens fjär 
dek las5are vid fält skjutningen den II mars tädingen 
om det sistnämnda priset. - Goda ii~dividlle lJ a presta
timlt r ha undt r året gjorts av A. Elmqv i51. H. Frimnll 
och S. Sund~,ol m. a\' vilka särskilt den ~is t nämnd!' 
g:jort g lädjande goda s kjutnin gar inom klas~ IV. so m 
renderade honom ett inom förbundet up psall pris vid 
höstens skju tninga r. - Förbundets m8.s terskapsmedal 
jer i brons ha erövrats !IV L. Rönnmark och Y. Zach
n~son. 

Vid Svenska Dagbladets och Stockholms Skyt!efö r
bu nds fältskjutning på skidor den II februari place
rnde sig S.A.F. på tredje plats i skjutklas.cens lagtih 
Hng. \'arjä mte goda individuella presta tioner gjordes 
al föreningens medlemmar. SlI.lunda vann G. i\ lossberg 
.. iII klass och erhölls fyra 3 :djeplaceringar i de olika 
klasserna. 

Ålla amatö rer tillhöra Stockholm!' Sk ytteförbunds 
mästerska psklass i fältskjutning under 1935. 

Skolskjutning: 

Vid förbundets mästerska pstävlingar i skolskjutning 
den 16 september placerade sig S.A .F. på fjärde plat.~ 
rör 919 p. i lagtävlingeu om " Finska BAlen" med s itt 
IO-mannalag. - I den ind ividuell a tävlingen sköto 
O. Löfmark och G. Hultkrantz 100 p. inom klass IV A 
resp. klass IV B. A. Elmqvist sköt 99 p. och erÖ\' ra dc 
därmed riksmedaljen i guld. Även J. ÖSlerdah l eröv
rade guldmedaljen . I "eterantävlingen seg rade E. Hess
ler med 9:~ p. l mästerskapstävlingen kom L. ll önll 
mark på 8 ;e plats och O. Löfmark på 19:e pi als. 

öVRIGA TÄVLINGAR. 

\id Fältsk}'uekårens tä\' ling pa -'larie Behmlelsedag 
kom S.A. L ;; tremannalag p 11:e plat.,;. medan O. Löf· 
mark vanll en av extratävJingarna. 

I (ältsk~ ttejubileet i Linköping den 8 april deh ogo 
ett halvt dussin amatörer i den inlre,.~a!l ta skjutnin
fle n. dock utan topp lace ringa r. 

Vid Slockholms-Tidnillgens läding å egllll banor 
den 10 juni b lev L Rönn mark bäst Il\ de toh' deha
gande amatörerna med 2·15 ]J. 

Tävli ngen mol Jönköpings Skyttegille på egna banor. 
i år för andra gången. gav till resu ltat. att J önköping 
!!egrade med 830 p. mot S.A. F: ;; 823 ]l. Individuell 
~egrare blev O. Löfmark med 108 p. 

I den årligen återkommande skj utn ingen om "Sk ug
gans Pokal " mellan fö ren ingarna vid Ston SkuFgall 
korn S.A. F. på fjärde plats med /166 p .• en poäng 
bättre än förra å ret. A. Elmq\'isl kom pA sjiitte plats 
i den individuella lävlin gelJ Illed 98 p. pA de t\'1I 
ta~el~eriel'na . 

Tädingen Olll "Göteborgspoka len" den 5 augusti 
mönstrad e endast 3 atr.atö rer med L. Hönnma rk häst 
pA 96 p. 

Skjutningen om "Kaknäspokalen". i dIken S.A.F. 
i ~i" egenskap av gamma l Kaknäs-förening fortfarande 
äge r rätt dehllga. ägde i år rum den 26 augusti. \ IH 

\>id S.A.F. deltog med ell 5-mannalag. som be lade 
tredje plats efter Central och KungsLoimen med 159 p. 
En god p restat ion gjordes a\ S. SUlldholm. som kom 
på andra plats i den indi,'iduella tävlingen med 99 p. 

I tävlingen om "Riksskölden" den 2 september del
togo 8 av föreningens medlemmar. a\ \ilka H. Friman 
.skÖl bÖst. e ller 118 p. S.A .F :.s ondrp Ipg uppnådde 
l35 p. av de 450 möjliga. medan fjolA rcts bästa resul 
lat \'ar \.32 p. för vår del. 

Vid Danderr ds Pistol skyuek lubbs fältskjutn ing på 
pistol den 25/ 3 representerades S.A. F. av 1·1. Frimun. 
som belade 3:dje plats i hu vudskjutningen och vann 
de båda extratävlinga rna. 

Skju tkommitten vågar ur ova nstående berättelse ul
läsa en tendens till ökad livakti ghet inom S.A.F:s 
~k}tlel'erksamhet och hoppas. att det i for tsättningen. 
trots de svårigheter som al hid fi nnas, ska ll bliva möj -

ligt all med kamraternas hjälp vidmakthålla den
samma. 

Stockholm den 10 januari 1935. 

För Stockholms Amatör Förenings skju tkommille 

lIarry Frimun. Gösla WijkJlröm. 

VandringssköJden_ 

För att göra tävlingen om Vandring~köldell mera 
omväx lande och nyttig och rör all s timulera intresset 
för densamma ha följande n ya hestiimme1 ser fast
ställts: 

" Om priset skjutes fyra gånger ärligen. nämligen 
I id förenin gens vårutfärd. sa mt vid trc andra tillfäl 
len. som bestämmas av skjutkomllliucn. Det samman 
lagda trärfantal et av en skytts tre bästa skjutnillgar 
avgör å rets tävling. Vid lika träffantal är skyttens fjär 
de skjutlling utslagsgivande. Om ingen av skyttarna 
med lika träffresu ltat deltagit i cn fjärde ~kjutning, 
avgör omskjutning vid första tävlingen om priset näst
kommande nr." 
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Första tö"lingen om vandringsskölden den 13 jan. 
efter de nya bestämmelserna. samlade endast 10 del 
tagare och della trot l! eU härligt l'jnten'äder. 

SkarpskytteWreningen hade ordnat följande mAl och 
al'stAnd: Ll hjälmmAI 115 mIr. 2) Kg-laddare 215 1l11r. 

3) liten 1/3 ng. 300 mlr. 4) stor 1/3 fig. 350 mir. 
5) l / l fig. i sidled ·lOO mIr. 

Resuhaten blevo: 

". ". 
l ) A. Elmqvisl .... 28 61 E. Jennel ..... 25 
2) G. J\lossberg 27 7) K. A. Peterson. 2 1 
31 S. Sundholm ... 27 8) Bo Gyllelll;"jird 21 
41 II. Frirnan .. 26 9) B. E. Gardell 18 
5) Q. Liirmark .... 26 10) H. PI alt:' 10 

Stockholms SkyUeförbunds förda fältskjutning. 

1935 drs fältskjutningar började bra för os~ dell 
20 jan. tlppe ,id Teljö: vis~erligell VHnll S.A. F. ej 
dcn 510rl1 föreningstiivlingcJl ulan kom "endast" tv a 
med 121 tr. efter Skarps 125 tr .. men förcnin~en tog 
i titö llct nAgot 80m Ilar lIärdefulJare. nämli;;en sin rjör~ 
de inteckniuK i den s. k. "G) lIorpskarlJlan· ' . Denna trof':; 
utgAr i fällskjutning i trupp för fjärde klassen (KL M 
& IV) med fem man i truppen: 2 mästare. 2 fjärde
klas5l:lre !lImt en ledare. De fyra 5kyttarna rA 16 skott 
\ a rdl"ro och skol a beskjuta ett okänt antal figurer med 
ledarcns hjälp. S.A.F:s trupp bestod a\' Sanllllll med
lellllllar. !lOm förut utgjort förelling"lagel. nämligen. 
II. Fri man. ledare. A. Elmqvist. E. JCllnel. Q. Löfmarl.. 
och S. Sundholm. Skjutningen \aT ej lätt mer! mesta
del s smA rigurer I>å del ej alltför korla av5lålldet. 
vi lke! hamllår a\ att trupperna8 träffprocent ble\ 3\ 

det IJlrgsummll slaget. A\ de 17 fastn och rörliga figu 
rerna l)·ckade:. vå m mannar träffa I -I med sa mman
latll 32 ~kott. \'i lket gO\' 7 ~ p. och röckte till seger fram
för Södermolm- Liljeholmcns 36 tro i 12 fig. - 72 p. 

Deltu var. som sagt, S.A.F:s fjärde inteckning i 
priset. och det erfordras fem rör ntt få behå IIu karlllarr 
~om stiindi g egendom. Nösla år giiller det alltsn för 
Fri rnan och halis lrupp att spana och skjula lika bra 
ig~rt. G)tlOrpSkluwan har vandrat sedan 1926 och är 
r' tt mycket st1ltligt pris. 

Gy norps-truppens ·1 skyllars resultat i den t'nskildll 
fält skju tniugclI lägges till den i tävlingen om Gyttorps
kannarr uppnAdda poängerr \' id skjutninl'!en om priset 
" Hill ebarden ". som ersall <len gamla "Fiilhkyllestll
t)euen" . Amatör kom här pa andru plats med s:a 
169 p. (95+7U. endast ell enda faUig träff ifrån 
nrsin teck ningen. 

Bä~u individuelIn prestationer i den en~kilda fält· 
~kjulningen ,!!:jordes av H. Friman. Q. Ufmark, E. 
HCM ler och H. E. Gardell. ulla med 26 Ir. Hessler tog 
dagrns inleckniug i "Veteranpriset" (vi minnas ej 
för vilken ~Ang i ordningen). 

DII vi ännu ej fåt! fältskynekortell från Förbundet. 
Icta \i ej. vcm som vid denna första fältskjutning 
crö\radc S.A.F:s eftertraktade fältshuetul!rik. Fri 
man ellcr Löfmark. 

~'äSlcrska p~fof(lringarna blevo 22 tro 

Ur prislistornR rädda vi följande undllll glömskan: 
Kl. Al: 201 H. Friman 26 tr., 27) S. Sundhol!ll 

25 tro 

Kl. IV : 6) O. Löfmark 26tr .. 10) E. Hessler 26 tr .. 
Il ) B. E. Gardell 26 tr. 

Kl. III: 31) E. Gillberg 18 tro 

Nya fältakyttepris att utgå under 1935. 

En ädel donator, som önskar vara okänd, har till 
tävlnn i fältskjutning inom S.A.F. under 1935 upp
stä llt h 'änne eftersträvansvä rda pri:er. beslående var
dera av ett siherbestick (kniv och gaffel). Det ur 
don.1tors mening. aU dessa priser skola hamna 1ro~ 
ndgon av dem. som ej l'arit lyckliga nog alt under 
året erö\'ra föreningens fältskylletallrik eller slutgil
tigt hemföru något av S.A. r:5 vandri ngspris i fält ~ 
skju tnin g eller i tävlan, där fältskjutning ingår som 
ell moment. Dessa tuvlingsbestämmelser böra alltså 
vara ägnade nit uppmunlT1l lill livligt deltagande i 
1935 å rs fällskjutningar. ty' det iir tydligen ej stor~ 
skyttarna som ligga närmnst till prisen. - De 3\ 

dorllltor uppgjorda och av skjutkommitten godkända 
tiivlingsbe;o.tämmelsernll lyda som följer: 

"Prisen äro uppställda till tävlan mellan fÖrenin· 
gens mtdlemmar och utgå med ell pris till skyll till · 
hörande Stockholms Skytteförbund s mäster:okapskI8'~ 
och ett till ~k)tI tillhörande 4:de klassen. 

Prisct tilldela!! den skylt. som under 1935 på 5 a\ 
Stockholms Sk}lteförbunds 7 fältskjutningar och för
eningens egen vå rutfärd uppnåu högsIa sammanlagda 
träffantalel. Deltagande i föreningens 1.'3rutfiird iir 
obligatoriskt, dock behöver vårulfärdens resultat ej 
medräknas. Vid lika Irärfantal går den före. som har 
hög!tll samman lagda träffanlalet på 6 skjutningar. och 
om ändå lhsk il!nacl ej kan ske. medräknas 7:e oelr där· 
efter 8:e :.l..jut"i"l5l:n. 

Priset kon ej tillfalla den. som inom föreningen 
under 1935 för alltid crövrat vand ringspris i fält
skjutning eller i tävlan. där fältskjutning ingår som 
nAgot moment. ej lleller den. som under året erövrat 
fält skyttctatJrik inom föreningen." 

Följande under å r 1931 ;rövrade utrnärkclseleckell 
komma att utdelas vid ursmötet den 22 feLruari: 
Skyttemärke i brons: T. Hagberg. 
Skyllcmiirkr i silLer: T. Dahlin. S. Kronberg. E. N) 

"tröm. S. Pers~on. s:a I lit. 
Skyflemärhf' i guld: F. Albert. A. Weimark. ~ . Fiir

stenberg. 5:8 3 sI. 
I,äg,e år/ulsmärke i brons: Th. Bergentz. F. E. Eke

lin. A. Hjorth. S. Ribbing, T. R. sIriim. s:a 5 st. 
lÄt,,/! år/aliimär~ i guld: SHn Holl berg. L.-R. No

rimler. s:a 2 st. 
/lögre drtals/llärk/! i brons: I. G. Larsson. J. Lu ml-

berg. 5:a 2 st. 
Högre drtalsmärke i silver: Sig. Hellberg. 
/lägre liru,L3märke i guld: J. Färngren. 
Mästarmärket i brO/ls: A. Elm<lvist. H. Frimun. B. E. 

Gardell. f. Georgii- Hemming. N. Gyllensvärd. L. 
Hönrlfllark. Y. ZlIchrisson. S. S~lIIdholm, s:a 8 s I. 

Seriebägure B: H. Malmström. 
Rro'l$jelo"g !ör Kedir: T. Dahl in. F. E. Ekelin. 1'\. 

f'iirstenbcrg, G. Runngren 2 gl., C. Riigheimer. A. 
T roedsson. s:a 7 st. 

Silverjefollg för gevär: H. Malmström. 
IJrollsje/ong !ör pistol: C. Q. Frllnck. 

= 

• 

_______ --'S~T~O~C~K~II~O~L.~lIS AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 7 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS· 

KOM MITTEN 

s. A. F" IDROTISKOMMITI~ 

.. ' 

Skolskyttemedalj . i brons: F. E. Ekelin 602 p .. II. 
Malmström 62] p .. S. Sundholm 641 JI .. s:a 3 st. 

Skolskyftl!llI(!(lalj i silver: G. Runngren 639 p., Y. 
Zachri$oll 686 p .. s:a 2 s\. 

Fältskyllemedalj i brons: E. Gillberg, Sig. Hellberg. 
S. Lundh, H. ~llIlll1ström, B. Swartling, A. Troeds
son. s:a 6 st. 

Fiihsk)'fteme<lalj i si/ccr: S. Sundholm. 
Pislolmärken i brons komma dessutom alt utdelas (mot 

avgift a\' kr. 2:75) till; Gid. Ericsson. F. lI eijken
skjöld. K. G. Hägerström. S. Kronherg. P. O. Lu nd
herg. S. Sundholm. s:a 6 st. (ö\'riga pislolmärken 
utdelades i höstas). 

med 2.l33 poäng försäkrade sig 0111 sin fjärde inlt!i;k
ning i vandringspriset. 

Simtävlingen den 7 augusti \'anns a\' Heinius och 
.\}'lcn. 

Tiokampen den 1 ·~I6 augusIi sam lade 12 startan
de. Falk inom oldboys-R-klassen nädde högsta poäng
talet. 1.115 Jloäng. och förvärvade pA gru nd därav en 
andra inteckning i Överste S. Hli.lambs vandringspris. 
varjämte han korades till årets idrottsmästa re. Rtand 
sclliorerna segrade Runngren och bland oldboys-A. 
Nylen . 

I tä\'lan om S.A .F:s pris i tiokamp för under ett 
flertal ur uppnådda 25.000 poäng innehnr LÖ\"enhie lm 
ledningen med 22.714 poäng, närmIIst följd av Falk 
med 10.580. Falk och Svensson hava dock redan tidi
gare ett.fillit priset, vilket kall erövras I\'A eller fle ra 
gå nger. 

Dcn fond, vars avkastning användes till inköp av 
priset uppgick den 31 deccmber 193iJ till krollor 
1.103:19. 

I löpnin g en mil den 31 lIugllst i segrode Hurmgrcn. 
FörenilIgens höslorientering försiggick den 30 sep· 

tcmber. Reinius. Marmen och von Friedrichs utgingo 
som segrare . 

Direktör Claes Hultbergs nyuppsatta vandring!!pris 
trekamJl erövrades liV Wijkström. 
För Riksförbundets idrottsmärke hava 16 medlem" 

mar av lagt föreskrh'na prov, 10 guldmärkesmän , I 
silver~ oc\J 2 bronsmärkes.män. 

Föreningens gu ldmedalj för under femton å r av
lagda prov för idrottsmärket har erövrats av Blix. 

Riksförbundets gu ldplakett. som för 1934 Ars prov 
utdelades för första gången. har erhå llit en särskild 
nummerserie. Amatörföreningen. som mer än andra 
föreningar uppmuntrat sina medlemma r till fortsatt 
märkestagande efter det dessa erhållit idrott smä rket i 
guld. kunde nu inregistrera en verklig slIcces. Plaket
lerna I1:ris 2- 7 erö,' rades niirn ligell av amatörerna 
C. W. Fa!k, E. Löwenhielm. H. Fr imall. n. Frunck. l. 
Bli x oclr S. Svensson . På grund av all silverplllketten 
wlder liret erövrats av Hörlin och Svedfe!! och des!1l 
cnli~? sla~garna för 1 ~.35 å.~s p.rov skt~!le erhlllla gu ld
Wllkell, fmnlls stora forutsalllllllgar for alt ytterligare 
två gulllplakcuer med lAga nummer skola erövras av 
amatörer. 

Idroltskommiltcn vill till slU! uttala den förhoppnin 
gen. att idrotten enligt det progrnm. som sedan gam
malt följes av densammIl. nlhjämt målte samla mAnga 
deltagare (enligt prolokoll~boken hava icke mindre än 
(16 medlemmar under året delta2"it i 1'11 eller flera 
idrottsövningar ell er tävlingar) och får kornmillen här
med Irälsa alla idrousintresserade inom föreningen vä l
komna till !lya sportsliga strapatser under den kom· 
mande sä.'Klngen. 

Stock!;<llm i jan. 1935. 
I. W. Blix. E. LÖwenhielm. 

Föreningsmedlemmar' som alltid "iII val'a i fl 11 fo t'm -
Norrn E"rop:u slör~t", !l1d.!ta ad. förnnm.<ta ;'\.II;tnl 

för Gymnastik, SI'0rt o. FpiJ..nli.J.. .. beJ.lludlinsnr. 
- gd till WEIMARKS 

C ITY Norrlilodsg. a T el. ~o 83 38 
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BUIHlgren 

1934 ARS PRISLISTA. 

Skidtävlingen den 18 mars. 

Hibbing 
Wijksl röm 

Vårorienteringen den 6 m aj. 

C. Q. Frunek 
Fredriksson 
Lindh lom 

Hciuius 
5jö,,'a ll 
Hutmg ren 
Wijkström 
Plate 
Larsson 
Holmquist 

Heinius 

Serietäviing arna. 

l\ larmcl1 
Nylcn 

Falk 
Svensson 
LÖ\\IenhicJm 
Frima!l 
Lindblom 
Hö rlin 
Fredborg 

Femkampen den 3 augusti. 

Falk 
Beinius 

Simning 500 m . den 7 au gus ti. 

Nylen 

Tiokampen den 14-16 august i. 

Runngrcn 
Sjöwall 

Nylen 

Millöpningen. 

Hun ngrell 

Falk 

Orienter ingalöpnin gen den 30 t.eptember, 

Heini us 
Wijkström 
Hibbing 

v. Fried richs 
Eh rnfelt 
Fred riksson 

över lI te RAlambs vandringspris. 

Falk 

Vandringspriset H elmer Langborgs mlDne. 

Fa lk 

IdroUsbladeb vandringspris . 

Runngren 

Dir. e laes Hultbergs vandringspris. 

WijkstrÖ tll 

VandringIpris för idrott och skytte gemensamt : 

Silvc rbrölJ opsskA len : C. \vijkst röm (för alltid). 

Skidtävling 

den 24 februari kommer ev. atl hållas. Intresserade 
torde hänvända sig till id rottskommiucns ledamöter 
eller observera meddelanden under " Idrollssekreterar
Ila" i dagspressen. 

Skidtävlingen den 3 februari fö rsiggick å TuJlinge 
Sportklubbs miirkesbana å l mil och åktes Ivå gånger. 
Hesullatcn blevo fö ljande: Seniorer: 1) Hunngren 
1.42.30; 2) Hibhing 1.18. 15; 3) Hein ius 1.49.10. Old
boys äldre: I ) Falk 2.0 1,0; 2) Söderlind 2.11.0. 

Banan var yp perlig och snötillgå ng;!1l riklig. Ovan
nämnda medl emmar av lade härmed uthållighetsprov 
för idrottsmä rket. och Heinius fo rtsatte tre mi l samt 
fick härför en tid av 2.59.54 noterad, varigeno m pro
vel för skidlöpn rmii rkel fullgjo rdes. 

P ISTOLSKJUTNING. 

U'Hlcrofficersklubben Hese rv inbjuder till fält;;kjut 
tting med pistol il Stora Skuggans skjutbana ~önda
gen den 3 ma rs kl. 9.30-13.00. 

l'lärvid tä\'lu om ell 11\' Mauri tz Widfo rss' H.A.B. 
nyu ppsatt vand ringspris och i sa mband hurmed även 
om Stock holmsmuslcrskapet (individuellt ) . 

Anmäl an kan görIIs å sk jutbllnan samma dag skjut
ningen iiger rum; skju tkommiucn5 sekreterare (ell er 
skju tchef ) önskar dock bliva un derrät tad. enär ävell 
lagtävli ngar skola hållas. och lagens sammansäUning 
måste vara skriftligt anmäld före den 28 februari. 

Vandr ingspris i pistolskjutning : 

Ö\erste Stig Hlambs \8lldringspris i pistolskjutning: 
A. Hjorth ] 70 p. 

"J-!östpokalen"; H. Friman 166 p. 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 
--annonsorer. 

• 

• 

STOCKHOLMS AMATIJR FIJRENINGS MEDLEAlSBLAD 9 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS stä llning den 31 december 1934. 

Kontun! i kassan .. ................. . 187: 28 
100: -

3.500, -
6.975: 97 
1.103; 19 

In"entarier ............................. . 
Värdepapper ........ .. ...... ...... . 
DepoSitioJJsriik II i nI! 
Spnrkasseriik ning 
Postgiro ........ . 
Checkriikning ... . 
73 st. rnedlemsmärkcll il l! iD 
2261 skott till MBuser!!c\'iir il 6,3 öre 
1818 » ) il 5 ) 
1470 piSIOlskott il 10 öre .. 
Kapitalräkning Rik;,s.ki;ilden 
Outdelatle prisers konlo 
UtesIiende lordrau 

1'12: 41 
90:90 

1'17:-

5;-
62: 55 

12.!.: 10 

380: 3·$ 
1.455: -

234: 60 
93; 20 

Kronor -~,., 

S kulde r : 

Pri.,fondcr: 

Domernas prisfond 

Kamraterna! prisfond .. . ........ . 
Bankir Ni ls PerssoIls fond ............. . 
Bergsing. F. O. Cllrlins 
f olke Fngrells Minnesfond ..... . 
S.A. F :$ prisfond {ör \O·kamp ... . 
Hiksskölden 

Stiindign medlemmars fond ........... . 
Gåvor till pris att utdela~ 1935 
K~pitDlkonlo 

721: 46 

721: 46 
500:-
533:05 

1.000: -

UD3: 19 4.579: 16 
2.955: -
3.200: -

210; -
3.271: 07 

Kronor 14.221: 23 

Vins!- och förlu sträkning 1934. 

Inkomiter , 

.\ I edlem!a,)'~:i fl!'r 
lliilllor ....... . 

51..,111': 

Räntor l pri$fonder ......... 108: 38 
Gh'or till priser ..... . ..•... ,? 435: 50 
Insatser .. id lire ts tih'ling:u .............. 657: 50 
tösta !kytterniirken .. ... ..... 65: 05 

Id,o(/: 

Löst:. skyUemlirken ... ... ... ..... 16: 50 
ETl!iinning fö r idrOllsmiirkespro,' 12: -
Annonser i medlemsbladet .............. . 
Annonser i programmet ........ . 
Di .. erse inkomster .. , ......... ' 
Gl"or ...... .. .......... . ........... . 
Garontmedel från Stockholms sk)"udörl,und ..... . 
."örtjiinst å ammunit ionskonto .......... . 
Förtjiinst l medlemsmirken .............. . 
Arets förlust ......... . ....... .. 

Kronor 

2.060:-
276: 01 

1.266: 43 

28: 50 
437: -
335:-
206: 4{) 

50:-
136:-
528: 76 

2: K5 
269: 83 

5.5%: 81 

Stockholm dell 2 februari 1935 . 

U tgifte r , 

Omkoslnader: 

Trycksaker 6S; 10 
Di,. utgift!'r .. . ......... 615: 90 
Medlemsbladet ... •........ 620:-
Prop~mm!'t ..... ............ .. 185: -
Allnonsprov. .. ..........••. 308: 80 
Arsa"gi fter .... . ..... ....... 131: 10 
FörsiikrinSllpremicr .. •• . .... 15; 50 
SkyUcm~terinl 41: 82 
l drousm~ t cri a l ......... 31: 75 
Alllniilningsngifrer .. ... 77: 50 
Skjutinstruktör o. markörer 996:-
Porto~............... 142: 4 1 
Hyn( fö r skjuthan~n .. 300:-
Inkllssol'rO\'ision ............. . ... .. , .... 102: -
Anslag till Curling ........ .............. 25: -
Skyu!'!lfiser .. . .. . . .. . . . . . ... ... . . ....... , .. . 
Jdrot1J;priser ..... ... .......... ................ . 
Uldebde fria fkott ............... . 
G.hor till pris aU utdelas 1935 .......... . 

3.657: 88 
1.3%: II 

22-1: 75 
108: 07 
210:-

Kronor - 5.596-:81 

ERIK A. O ffLSSON 
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MEDALJER~PLAKETTER 

Kl" hI""~u~c.k"p~'~~J. ~ ,, 

- , -
K" I" log o~J, ~J.i~4&~~ I"g 

fritt pd &gär<m! 

SPORRONG & C •. 
Ku"s.gllla"'7 S toeld • .,I", l 

Tel.forv: N"mnanr"p "S PQRRONG & Co" 

!"" """" """"" "''''''''''''''''' ''''''' ' '' '''' '" """ ",""" """""",>"",,,,,,,,,,,,,,, 

I S ~:k!a TEd~a ~,eö~m~ ~g~l~ 6~e~ R 

I. S It~"-r"~ E"s K 'E"~' ÄP~'N A 
jiirde1(1kligasl hos 

I ,JVVELBItAKE 

.JT O ll:I[NS ON ll:I[. A. JR • 
~" .Iil:C,"{SIi: KTII'VSET 

Tel. 203316 - STOCKHOLM - Kung.gal. 43 --_ ......... - ........ _ ............ , ... "".",,, .. ,.,., ... ,,,,,, ... ,., ... " .......... ,,, .. 

Med NORMA TORPEDPATRONER 
uppn ås alltid de högsta 
tävlingsresultaten . 

U Nederla, av sådana patroner 
för Stockholm med omnejd: 

A._ B. HOVJUVELERARE 

K. ANDERSON -
OPERAHUSE T 

JUVELER. aULO. 
Bror G.Wadström A.-B. SILVER. NYSILVER 
HnrMgalan 133, Stockho lm 

BANKIRFIRMAN 

C. G. CERVIN 
Grundad 1857 

Ledig annonsplats. 
STOCKHOLM 
MALMTOR GSGATAN 6 

Telegramadress: Cervins 

-

- Mattor - M öbe ltyger - Gardiner -
. all a mönster oc l, stl l arter finnes 1 1 

största sortenng • ill Ligs.a priser 

Engelska~Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Panls trycken. Stockholm 1935 . 

• 

f 
Stockholms N:r 2 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte. 

30:de ärg. Föreningen stillad den 21 september 1890 1935. 

R.d.~lIo .. nl Id ..... , Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
Ansvar;a ulaivare: SVEN SVENSON B . ENAR: OAROEL.L. 

V""alu I v t,. SI"kholm 

Ttl. 1I~'200. b ... ,.d '03217 

T·· .. ················· .. ········ .. ·················· .. · .............................................. ..... . 

MEDDELAND EN 
fRAN 

STYRELSEN 

c ..................................................................................................... .. 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS 
STYRELSE.-

Ordförande: Övcr:!ten. F"rih. Stig Hålamh. Grevma gni. 
gatan 6, tel. 60 9,~ 49. 

V. Ordförande: Hektor }ustus Lundberg, Valtin gatan 
40, lel. 100784. 

Sekreterare: Jägmästa re B. Enar Gardell, Vasagatan 
1,5 tr.. tel. 105260, boslad: 103287. 

Kassafön 'al tare: Avdelningschef Erik A. Ohlsson, 
Norrbackagatan 26. teJ. 3032 12. 

Intendent : Tjänsteman Richard Söderli nd. Dalagatan 
20, tel . 33 56 34. ---"'""""' 

Skjutchef: Civilingeniör Yngve Zachrisson, Vä rtaviigen 
16, teJ. ""Gatunä mnden, bostad: 6741 08. 

Idrottsche f: Revisor Ivar BUx, S\'eavägen 61 , teJ. 
31 0879. 

Klubbmästare: Civilingeniör Torsten Åström, Beck· 
h rännarbacken 4. tel. 408070. 

Styrelseledamot: Stadsmäk lare Eric Jellnel , PollIems· 
gatan ~1. tel. 53 1100. 

Suppleanter: Köpman K. A. Peterson, Eriksbergsgatan 
II, tel. 21 3 1 83 och Bankkamrer Axel Elmqvist, Va· 
nadisvägen 6 1, tel. 3 1 39 37. 

V. Skjutchef: Herr On'a r Löfmark, Kungsholms ky rko· 
plan l , tel. 503242. 

V. IdrOllschef: Köpman Thor fredborg, Up pl andsga. 
tan 41 , tel. 322741. 

V. Klubbmästare : Köpman Arthur Flygare, Skeppsbron 
22, tel. 101548, bostad 118102. 

Cu rli ngsekt ionell$ represent ant: Direktör Gunnar 
i\ lalmqvist. Ulrikagatan Il , tel. 6229 II. 

Skj utkommiucns sekr.: Civilingeniör Harald Plate, 
Odengatan 10, tel. 303 1 80. 

Idrottskommittens sekr.: Amanuens Ernst Löwenhielm. 
Valhallavägen 126, lel. 6035 16. 

Hedaktör fö r medlemsbladet: Sek reterare. Se ovan. 
Hevisorer : Sekreterare Erik Hell sten och revisor Adolf 

v. Krusenstjerna. 
Revisorssup pleanter: Civilingeniö r Adolf Aminoff och 

rcvi90r P. O. Lundberg. 
RikssköldelI.'I tävlingskommillc: Syssloman Sven S~·en· 

son. Ci\' il ingeniör Tönnes Björkman och Ciy ilin· 
geniör Tor8ten ström. 

Ledamöter av skjutkomm ilten: Bankkamrer Axel Elm· 
qvis! och Apoteka re Albert Troed5son. 

Ledamöter av id rottskommiltcn: försälja re C. \V. Falk 
och Bank tjänsteman Sven Svensson. 

Kontrollanter för idroUsmärket : Bl ix, Falk. Fredborg, 
Lö\\enhielm. Svensson. 

Fö reningens representa nter i Stockhol ms Skytteförbul1cl 
äro Overste Stig Rålamb och Ci\'ilingeniör Yngve 
Zachrisson. Suppleanter ä ro Bankkamrer Axel Elm· 
qvist och Herr Orva r Löfmnrk. 

Föreningens representant i Stock holm Idrottsfö rbund är 
revisor I. BJix. Suppleant är Köpman Th or Fred· 
borg. 

NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva: 

Del/ 18 mors 1935 . 

Disponenten l\ la rtin Lindahl, Biblioteksgatan 7. 
Ingenjören Ni ls G. V. Sveusson, Helenelund, BAgvä. 

gen 8. 
Löjtnanten Sven E. Perman, Norrmalm:torg 2. 
Ingeniören Selim Karlebo, Jacob Westinsgatan I A. 
Avdeln.·chefen Birger Ka rl ebo, Stockh olmsvägen 2.1, 

Håsunda. 
Avdeln.·chefen Sven E. McIin, Th ulegatan 47, Stock. 

holm. 
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2 STOCKHOLMS AMATOR FORENINCS MEDLEMSBLAD 

REVISIONSBERÄTTELSE. 

Undertecknade, som vid Stockholms Amatör rör· 
enings årsmöte utsetts att granska föreningens räken
skaper och styrelsens förvahning för år 1934-, få här· 
med ö\'cr vår grsllSkning avgiva följande beriillelse. 

Vi h8\'8 tagit del nv räkenskaperna samt av protokoll 
och övriga hand lingar. vilka lämna upplysning om 
föreningens verksamhet och styrelsens förvahning. 

Häkenskn perna. som av oss siffergranskats. äro för. 
sedda med vederbörliga verifikationer och fördn med 
ordning och noggrannhet. 

Beträffande resu ltatet 3V {ören ingens ekonomiska 
förval tning (ör år 1934 saml ställningen vid samma li rs 
sl ut få vi hänvisa till uppgi fter i Stockho lms Amatör 
Föreni ngs Medlemshlad nr l år 1935, vilka i ifråga
varande avscendt: överensstämma med räkenskaperna. 

Då styrelsen p3. eU förtjänstfullt sätt omlländerhaft 
före ningens al1geHigenlletcr, ti llstyrka vi, all sty relsen 
beviljas ansvarsfri het fö r förvaltningen under år 1934. 

Slockholm dCII 21 feb ruari 1934. 
A. v. Kru~clls'je"w. Per Olo/ LUlldberg. 

Å R S MöTET. 

Föreningell3 45:le årsmöte hölls å Piperska Mu ren 
den 22 februari. 

Då ett mycket storl !lllta l a\' föreningens mer intres
serade med lemmar \'oro nörvarande kunna vi här !stia 
oss kort. 

Flera avsägelser förel Ago denna gång från förutva· 
rande styrelsemedlemmar. Föreningens sekreterare herr 
Birger lverus, so m under sina tvenne år som sekrete· 
rare ned lagt eU syn nerligen intresserat arbete i (ör· 
eningens tjänst, hadc nödgats avsäga sig återval. Bland 
a llt vad herr lverus gjort ti ll fö reningens f,onlllla vilja 
vi här erldast nämna det omfattande arbetet alt sk riva 
S. A. f :s historia. Niir vår ordföralHle tol kade fö renin· 
gens tacksamhet ti ll <len avgående sekreteraren kunde 
de närvarande med lemma rna av hjä rtal instämma. Till 
herr lverus eftcrträ(lare utsags jiigmästa re Enar Ga r. 
del l. Kapten Friman, som utsetts ti ll Kungl. Maj ;ts 
ombud i Stockholms Skytteförbund. kunde av denna 
anledning icke ha rstå !Onl skjutchef. Till ha.ns efter· 
trädare hade föreningen nöjet få utse ci \'ilingeniör 
Yngve Zachri son. Då herr Zachrisson är väl insatt i 
siu värv, enär han under fle ra år Ilå ett utomordentligt 
sätt handhaft befallnin gen SOIll vice skjutchef, äro 
medlemmarna all lycköl1Ska till detla \·a l. Till herr 
ZachrissOlls eftert rädare som \'ice skjulchef utsågs herr 
Orvar Löfmark. Slutligen rörelåg även avsägelse från 
vice idrotl.schefen. banktjänsteman Sven Sven&son. som 
sedan 1929 bek lätt denna posl. Då herr Fredborg bland 
sina många uppdrag inom röreningen icke tidigare 
vari t vice idrottschef ansAgs nu lämpligt. att han iiven 
fick pröva på denna syssla. 

I enlighet med föreningens- beslu t utdelades till 
grosshandlare Sten Stendahl föreningens förtjänstme. 
dalj i guld. Detta sä llsynta utmärkelsetecken utdelades 
nu fö r 7 :de gå ngen sedan föreningens stiftande. f ör. 
tjällstmednljen i sil ver utdelades därefter till direktö· 
rerna Gunnar Ma lmqvist och Carl Riiglleimer. Sl:.dan 

föreningens furljänstdiplom utdelats till ett antal där· 
till förtjänta medlemmar och de närvarande 25-Ars· 
männen fåu sina örelecken sig tilldelade, vidtog pris· 
utdelningen. Eli högtidligt inslag i denna var nör Arets 
erövrare av juniorgeväret S. Persson fi ck mottaga sitt 
pris ur grosshandla re Stendahls hand. De hjärtliga och 
långvariga applAderna härvid \·oro med säkerhet i lika 
hög grad ägnade föreningens mångårige donator, som 
den unge sk)lI. som nu fick sitt egna gevär. 

Därmed var den officiella delen av å rsmötet till ända 
och den mer inofficiella - klubbaftonen - kunde 
därefter taga sin början. Även denna var ~ynnerligen 
rikligt besökt och fö rsiggick under sedvanliga fo rmer. 
Där fe lades så lunda "arkcn så ng eller tal. All anteckna 
är därvid dock, att herr FrimaJls tal denna gång icke 
började Illed ett rytamIe om hylsor och inte heller ut· 
gjo rde något slags inspektionsutlåtande i egenskap a\' 
Kungl. Maj:1s ombud. Herr Friman talade <Ienna gling 
fakti skt uteslutande vänliga och v.!lckra ord . För övrigt 
tro vi. RIl det kunde vara välbetänkt att utse herr Fr;
man till någon slags hylsöverkonsta pel inom fÖrenin. 
gen. Hans synnerligen energis.ka arbete på detta om
råde har i verkligt enastående hög grad nedhringat 
föreningens hylsskuld, varför han utan tvi,'el komme 
att med acklamation utses till denna ärepost. 

Till sist återstår så all nämna. att även vid detta års
möle upptrödde ädla donatorer. Direktör OUo Friman 
ö\'crlämnade sålunda ett synnerligen trevligt och origi
nellt vandringspris i pisto lskytte - en li ten herre av 
brons yars enda klädedräkt bestod a" en - pistol. 
Värdefulla gAvo r och priser överlämnades ä\·en av 
herrar Fii rngren, Nils Gyllells\·ärd. Herger1\z och Sten
dahl. 

S. A. F" LOTTERI. 

Som det väl vid det här laget torde VtHa bekant för 
fö reningenll alla medlemmar Ila r Ö\'crstAthålla römbetet 
lämnat föreningen ti llstånd alt anordna ett IOlleri. 
Meddelal1de härom samt up pmaning al! hjälpa styrel
sen med rörsäljning av loller har utgått till förenin· 
gens samtliga med lemmar. Eli stort antal har också 
hörsa mmat upplIIaningeri och insänt rekvisitioner. Men 
många sak nas ännu. Styrelsen får härmed åter rikta en 
ent rägen 1Ippmaning. i första hand till alla dessa se· 
nare all snarast inkomma med rekvisitioner. Från de 
medlemma r. som redan rekvirerat loller. hoppas "i alt 
flt förnyade rekvisiliOllcr. 

Dragningerl ä r b~tämd till den 15 maj och tiden iir 
alltså knapp. Vi få inte försumma della goda tillfälle 
alt hjälpa upp föreningen:; ekonomi. Det måste vara en 
heders!-ok fö r \'arje föreningens medlem alt göra siu 
allra bästa. Gör ett försök aU sälja och Ni ska ll finna 
att det är långt ifrån så svårt, som Ni kanske troll. 
Välj bara de rötta tillfällena och Ni skall finna, all del 
till och med gAr utmärkt läl!. Det är här som alltid att 
ens arbete eller tv s förslår ringa, så länge biståndet 
saknas från de många. Drar "ar och en sill strå till 
stacken blir det fort en slor hög. Alltså nya friska tag 
- nyn rekvisi tioner! 

Hekvisitioner insändas till föreningens kassa förval
tare herr Erik A. Ohlsson. Norrbackagatan 26. 

, 

________ S_T_OC_K_' IIOLMS AM ATOR FOR EN INCS -"A~f E"D"L"'E"M"'S:::B::LA"'D=--______ --"o 

Beatämmelser för piatolakyUemärket i eilver, 

Från och med 1935 har skjutning för pis/u/sky"e· 
miirket i .~illJer igå ng.~atls, och för all erhålla della hu 
fö ljande fo rdringa r uppställts: 

a) all i 3 prccisionsserier mot 10· ringad pisloha\'la 
av armens modell, 30 m. avstånd, 6 skott, 5 min. skjut· 
tid hava uppnått minst 42 poäng i mrje serie: 

b) alt i 3 tillämpningsserier mot stående helfigur l 
frontställning. 50 m. avstånd. 6 skotl, 10 sek. skjuttid 
hava erhållit 6 träffar i varje serie_ 

Beträffande övriga bestämmelser häl1\·jsas till å ret.s 
program. 

Direktör Otto Frim ans vpr_ i piatolskjutning, 

Direktör OUo Friman har till tävling mellan för· 
eningens pistols.kyttar uppsatt o"annämnda va ndrings.. 
pris, fö r vilket följande bestämmelser gälla: 

Om priset täv las årligen "id den i samband med 
föreningens vårutfärd anordnade fiil tskjutningen med 
pistol samt vid tävl. om "Överste Stig H!durnbs vpr. i 
piSlolskju tning" och '· Höstpokalen". Den lägre klassen 
tillgodoräknar sig vid vÄrutfärden ell hand ikllp a\' 80 
% av bortskju tnII träffar och vid de övriga tävlingarna. 
för dessa gällande hall(likap. 

Vinnare för liret blir den medlem, som erhållit lögsta 
sammanlag<ln platssiffra vid varutfiirden sa mt endera 
ay de båda övriga tävlingarna. Vid lika platssiffra iir 
resultatei \' id ,. ru tfärden avgörande. 

Skytt. som erhållit inteckning i vandringspriset upp-
flyttas till den högre klassen. __ ....... 

Ständig ägare till priset blir den. som 2 gånger oav· 
sett ordningsföljden erövrat deLoamma. 

Priset utdelas Arligen ,tid prisutdelninge.n för de vid 
vå rutfärden hållna tävlingarna. första gången 1935. 

U. K. Reservs p istoltävlin g. 

Ul1derofficersklubben Reservs pistolfältskjutning på 
Stora Skuggan ägde rum den 4 mars och flera amatörer 
del togo. dock icke alla för föreningen, men samtliga 
ntan någon större framgAng. Mål. avstånd och skjut· 
tider \,oro: 

]) ~-figu r på 55 m .. 30 sek. 
2) Iljälm på 25 m., 35 sek. 
3) l / l-figur på 80 m., 45 sek. 
4) kg-ersättare på 40 m., 40 sek. 

Vid första målet sköts 6 skOIl, vid de övriga 8. Det 
I..an ifrågasättas huruvida pistolen är ell vapen avsett 
för så l nga avstånd och skjultider. Det är otroligt att 
en llIotstånda re på 25 m. a\'stAnd är vänlig nog all ligga 
stilla i 35 ~k. och la· elllot 8 skott. Detta förmildrar 
dock ej de utehli,'na r~uhaten_ utan pistolskyttarna 
fa 110g förbereda sig betydligt bättre lill en annan 
gång. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDRO TTS· 

KO M M I TTEN 

Föreningens medlemmar, som linder Aret havt!. för 
unikt att avlägga pro\' för idrottsmärket, uppmanas aU 

om möjligt förlägga proven till serietävlinga rna. so m 
börja den 28 maj. Då finnas kontrollanter tillstäde!! 
och i vissa fall förbättras resultatet genom tä\'lingsmo
mentet och underlättas genom gratis pacenil1g. 

Glöm ej att i g.od tid förnya avgiften rör skåpet. 

Major T. Söderquisb vandringspris 1935_ 
I stället rör den av G. Wijkström under 193'~ rör 

alltid erövrade "Silvcrbröllopsskålen " har Major Sö
(If'rqlli~t IIpJ1~alt ett nytt pris med samma bestämmelser. 

Grosshandlar e S. Reidners pris. 
1) Berättigade all deltaga i täv lan om dessa pris 

äro alla föreningens medlemmar .. ~om tillhöra skju t
klassemIl I och II. 

2) Om pri~et tävlas i samband med föreningens mäs· 
tcrskllpstäv l. i tiokamJl. 

3) För atl vara berättiga(1 deltaga i tävlan om pri· 
sen. mllste medlem före ijdlgavaranlle idrolls/ävling: 

a) dels ha deltagit i den vid Wreningens vårutfärd 
anordnade fältskjutningen Illed gevär. 

b l dels ha avlossat minst 50 protokollfö rda skott 
å före.rlingens ord. övningsskjutningar \, jd St. Sku~gnn. 

-\1 Prisen tillfaller dem. inom resp. klasser seniorer. 
oldboys A och oldboys B. ,·ilka i den idrottsliga g renen 
erhållit högsta poäng. 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Före nings Medlemsblads 
annonsorer. 
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MEDALJER PLAKETTER 
K l u LI""ii. t~r.k" p.tccken 

Före"i"s·",iirk"" 

X"lol"5 "d, ~kinf(jnlag 
jril/ pd begär",,] 

SPORRONG & Co. 
Kllng.gaIA" '7 Stock],o1"" 

.T.t.jf,"'>: Narn""nrop "SPORRONG & Ca" 

t""""·""" ·"·"""" .. .. • ...... ·" ...... ·,,,, .... ,,,, .. • ............. ·,,,,· .. , .... • .. , .. """" 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Edra prisjöremål i guld. sil"er, 
"fJsil"er och tenll - Ii"en de populära 

SKYTTESKEDARNA 
fördelaktigast hos 

,JUV ELERARE 

lHI. .JJ ({) lHI N .§ ({) N A. JR. 
KO N SERTHUSET 

Tel. 203316 - STOCKHOLM - Klmg'gat. 43 '." .... ,,, ,,,,,,,, ....... ,, .... ,, ................................ ,, ..... , ... ,,,,,,,, ,, .. ,,,,,, .. ",,,,,,, ... 

Med NORMA TORPEDPATRONER 
uppnås alltid de högsta 
tävl ingsresultaten. 

Nederlag av sådana patroner 
för Stockholm m .. tI omn .. j<l: 

Bror fi.Wadström A.·B. 
Hornszatan 133, Stockholm 

MUSIK PIPERSKA 

GUSTAF LÖFBERG 
BLOMSTERHANDEL 

Hötorgshal len 1·2·3 
Telefon 210775 

Friska blommor inkomma 

dagligen. 

Specialite : 
Kransar, Kistd ekorationer 

JU VE L ER, GULD, SILVER 
ANTIKVITETER 
till konkurrensfria priser från 

SIXTEN LINDSTRÖM 
Norrlandsga1an 11, 

Tel. 216281 , 

A.-B. HOVJUVELERARE 

K. A N D E R S O N 

STOCKHOLM 
216284. 

OPERAHUSET 

MUREN 

JUVELER, GULD, 

SILVER, NYSILVER 

DANS: 
Måndag och torsdag 

(mitt emot Rådhuset) 

Lunch fr. Kr. 1:50, Middag fr. Kr. 2:., Supe fr. Kr. 2:50. 
Fes!vlningar lör mindre och större bestnllningar, kOllgresser, sammanträden upp till 300 personer. 

Telefoner: 505561, 504228, !Il 18 60. 

- Mattor Gardiner -
1 a ll a mönster oel, st ilarter finnes , 

lägs ta 
. 

prlser stö r sta sorterJng t iII 

Engelska(8)Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Pallas tryckeri. Stockholm 1935. 

Stockholms N,r 3 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockhotms Amatör förenings organ för Idrott och Skytte. 

30,de ärg. föreningen stillad den 21 september 1890 1935. 

Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
Ansvarig utgivare: SVEN SVENSON 

R&d.~'ion,"" odro," , 
a. ENAR GAROELL 
v ... , . t l n t v l •. Stockholm 

Te l. 10~200. bo.lod 103287 

~llllllllllllllttllt l tlttllltlllltltltttltlllltltlllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111I1111111111111I1111I111I1111111111111111111I11111111111111I11IIIIIIIII~ 

~ v Å R U T F Ä R D E N 
- Vårutfärden äger rum torsdagen den 30 maj (Kristi himmelfärdsdag) och 

ställes till Mytinge brygga, Stenslätten, Wårmdön. Särskilt förhyrd Wsxholmsbåt 
avgår från Nybroviken - nedanför Strand Hotell - kl . 9 f,m, precis, 

Matsäck bör medtagas, då restauration ej f innes ombord. Resa, anmälningsavgift och § 

insats till gevärs- och pistolfällskjulningen är 6 kronor. För deltagare i endast gevärsfällskjut-
- ning är denna avgift 5 kronor och för deltagare endast i pistolfäJtskjulning 4 kronor. För da-
_ merna är biljettprjset 2 kronor, och barnen få som vanligt medfölja gratis. - Hemkomsten 

I 
I 
I 
~ 

beräknas till omkring kl. 8 e,m. _ 

MEDTAG VÄNNER OCH BEKANTAt 

TAVLINGSPROGRAM 

fältskjutning med armegeviir, 30 skolt. 
Klassindelning: 

A. MlIs\crskapsklassen. 
B. IV klassen . 
C. JII klassen. 
D. I och Il klasselna. 

Mästerskapstävling med armegevär: 18 skott. 
De 12 bästa skyltarna frän fältskjutningen 
Inom klasserna A och B ultagas till förnyad 
tävling. Den som uppnär högsta samman· 
lagda traffantal frän de bAda tävlingarna 
förklaras för årets fältskyllemastare inom 
föreningen. Mästerskapstävlingen endast 
öppen för S. A. F:s egna medlemmar. 

Fä ltskjut nin g med pistol! 
Program delgives av la.vlingsledningen före 
skjutningen. 

Extratäv ling mot triangeltav la : 2 provskolt och 
3 gllllande skotl. Valfri reglementerad 
sUllIning. Tid 2 minuter. 

Klassindelning: 
A. Mäslerskapsklassen samt IV klassen. 
B. Alla övriga skyltar. 

En omskjutning mot förnyad insats. 
Insats 2 kronor för alJa. 

Damernas tävling: 2 provskott och 5 gällande 
skolt mot lO.ringad pistolIavla. Valfri 
stäl!ning. Ingen insats. Gevär och ammu
nition tillhandahålles graEs. Endast av 
föreningen tillhandahållen ammunitIon får 
användas i denna tävling. 

Endast S. A. F:s medlemmar äga tllvla om för värulfllrden uppsatta vandringspris samt i mästerskapstävlingen. 

I 

= 
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[' ......................................................................................................... ? 

MEDDELANDEN 
FRAN 

STYRELSEN 

' ...................................................................................................... 5 

Nya medlemmar. 

Den 3 mC/j 1935. 

Löjtnant Sten Toll. Scheelegatan 9. 
Filmchcf Erik Zelter!!.lröm. Grevluregalan 46. 
Löjt nan t Sven Lundberg, Ulrikugutun Il. 
Löjtnant O. F. Bergström, Bergsgatan 31. 
Uerr !-l a rT) Wallberg. AB. Sundelius och Björklund, 

Bryggllregatllll 6 A. 

Föreningens adreu. 

Föreningens adress är t. v .. under sekreterarens bor· 
tovaro frAn staden. köpman T hor Fredborg, Upplands
gatan I l. Som redaktör för medlemsbladen nr. 1 och 
5 inträder tadsmäklaren Eric JenneL Polhemsgatan 4. 

Rättelse. 

1 programmet har beklagligtvis uppstått en tryckfel 
på ;;idan I I. där det si r. alt våruträ rden äger rum 
den 26 maj. Som a\ detta nummer av tidningen fram· 
gå r äger vårutfärden rum den 30 maj. Den 26 tävlas 
j s tället om :tJubileumsskölden:t å föreningens skju t· 
bana vid Stora Skuggan. 

Lotteriet. 

Vi våga än nu en påminnelse till alla dem, som ännu 
ej illsiin t n g rll rekv isitioner av lotter. Endust 60 med· 
lemmar II3\'a lli tintills hörts av. Vi förmoda. att det 
he ror pä glömska och meddela. alt rekvisitioner in
sändas till herr Erik A. Ohls801l. Norrbackagatan 26. 

Dragningen är framflyttad ti ll den 1 jun i. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM MITTEN 

Rikskyttetävlingen .i Gävle. 

Anmälan om deltagande skall av skju tkomm itten 
av lä mnas senast den 31 maj. varför de medlemma r. 
som iimn a deltaga. uppmanas atl i god tid sätta sig i 
förbindelse med sk j utkolllm ittclls sekreterare. Civiling. 
~1. Platc. Odengatan 10. Tel. 303 1 80. 

Lagskyttar m. fl. 

De skyttar, som önska deltaga antingen i lag ell er 
indh,jduelJt i tä\,lan om Göteborgs-Pokalen, Rikssköl· 
den. i Stockholms-Tidningens riksskyttelävling m. fl. 
tä\' linga r bedjas vara vänliga att i god till göra an
mälan härom till skjutchefen e ll er komminens sekre· 
terare. Om s3 göres. underlättas i högsta grad kom
mittens arbete och ingen ris.kerar att bli bortglömd. 
En slor anslutning till tä\' lingarna är en god reklam 
för föreningen på samma gllng som medlemmarna få 
nöjet tävla med andra föreningars och förbunds skyt
tar, och kanske deltaga bland de lovvärda. som lyckas 
erövra priser, att tävla 0111 inom föreningen. 

T O M H Y L S O R! 

" Hing så hämta vi.:t 

SPEGELN T. O. M. 5 MAJ 1935. 

Artalsdiplom. 

Björklund. O ............... . 
Björkman. T ............... . 
Blix. I~ .............. .. .... . 
Elmqvist, A. . .... • .•....... 
Flygare, A ......... . .. ... .. 
forsling, :'i ..... . ...•....... 
Ga rdell. B. E ..... 
GrÖIl\\aIJ. E .........•....... 
Hjort. A .................. . 
Holmberg. O ....... •.. ...... 
HultkranlZ_ G . ... .. ........ . 
Löfmark. O ...........•..... 
Marmen. G ............. . 
Perman, S ............ ..... . 
lUlamb, S ............ ... .. . 
Tellgstrlllld. A. \V ..... • ..... 
Troedssoll. A. . ....... • ..... 
Zachrissoll. Y ............ .. . 
Österdllhl. J. G ............. . 

48--
---
50 50 50 
50 -
49 - -
50 50 50 
50 50 ..J8 
---

50 19 
50 49 49 

48 
·19 

49- -
50 50 -18 
50 50 48 

Guldmärke. 

5050 -
---
-15 --
50 50 50 
45 
50 
505050 
50 50 -
·1545 -
50 --
---
---
50 --
---
50 45 -1.5 
5045 -
---
---
---

Hegert, T ................ ... 49 ·19 - - - -

PRISER VID FöRENINGENS VÅRUTFÄRD. 

Vandringaskölden. 
Vårutfä rden är ett av de f)ra till fällen, då tävlan 

om dettn \'pr. äger rum. Priset är ständigt vandrande. 
men Aret.;; segrare erhåller föru tom siu namn ingra· 
verat i sköldeli ä\en en miniatyr av densamma. Täv· 
lingen ii r öp pen för ulla klasser. Segrare 1934 var 
O. Löfmark. 

Färngrenzka priaet av år 1923. 

Alla klasser deltaga i tävlan om detta vpr., so m 
förs iggå r vid tre av lirets skjutningar med vå rutfä rden 
so m ett vik tigt led. P riset tillfalle r fö r all tid den. som 
3 år oavsett ordningsfö ljden erh ållit intecknin g i det
sammn. Följande me{lIemmur ha tidiga re erhll ll it in· 
teckning i priset : 

;:s 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM MITTEN 

Handikaptävlingen om "Lagpriset". 

På förekommen anl edning får skjut koJllllliucn på. 
peka bestiimmelsen ang. tävl. om " Lagprisct", att för 
deltagande i tävlingen erfordras, att under året l. o. m. 
sön dagen före tävlingsdagen, skjutit minst 5 protokoll. 
förda (van! iga precisionsserier ) . 

Bestämmelser för seriemedalj i guld. 

På gru nd av de ändrade bestämmelserna angående 
ordn ingsfö ljden vid övningsskjutningar har skjutkom· 
miuen gjort följande tillägg till bestämmelserna för 
skjutning om föreningens seriemedaljer: 

Skytl som ämnar skju ta om guldmedaJ.j, skall anmä· 
la della till instruktören !öre skjutni ngens början. 

NYA VANDRINGSPRISER. 

Färngrens vandringspris av år 1935. 

stiillet rör det under 193-~ för allt id av L. HÖnn· 
mark erövrade vandringspriset :!J ubil eulllsstatyetten" 
har GrosshalldIare Färngren uppsatt ett l1 ) tt pris lIled 
sa mma bestäm melser. 

Långdistanspokalen av år 1935. 

Istället för "LAngdistanspokalen nv år 1932", SOIll 

under 1934 för a lltid erövrades av A. Elm{lvisl liar 
Överste Stig IUlamb uppsatt ett n)'1I pris med sam ma 
bestämmelser. 

Svenska Jägarförbundeta hederspris. 

I stället för det uuder 193·l för a lltid IlV A.-..Elmqvist 
erövrade "Skarpskyttefatet ", har styrelsen bes lutat upp
sätta ett nyll pris med samma bestämmelser. 

I progra mmet återfinnas de fullständiga bestämmel· 
serna för dessa priser. 

Skytteväns vpr. av år 1932. 

Vid årets tävling om detta pris kommer till segraren 
alt utgå el! ex trapris. 

Folke F agrelIs minne. 

Vid årets tävling 0 111 detta pris kommer aU utdelas 
två av Arkitekt Thure BergeTIl;; skänkta hederspriser. 
det ena inom föreningens mästerskapsklass. det andra 
inom de sammanlagda 3 :e och 4:e klasserna . Erövrare 
bli de skyttar, som näst efter segraren erhåll it högsta 
sammanlagda poängsumma inom resp, klasser. 

S.A.F:s skjutningar 1 Stora Skuggan 

börja den 14 april. 

Nu börja r skjutsäsongen på vå r Ilana vid Stora Skug
gan och då gå r del ej längre all ligga och dra ' sig pä 
söndagsmorgonen utan låtom oss samlas ute pil 300· 
m:s·\'allen och sälla igång träningen för lä\' lingar både 
ulom och inom fören ingen. Var och en måste sätt en 
ä ra i aU visa, aU "amatörerna" \' i lja och kunna skj uta. 
Våra resultat ha de senaste hen ej \'a rit av den k lass, 
man borde kunna vänta sig aven så gam mal förnämlig 
skytteförening, men det beror ti ll stor del p att mAnga 
av fö reuingens skyttar endast fullgöra sina serier för 
märken och diplom och därmed anse sig ha gjort Ilog. 
Det är icke 1I0g och föreningen hoppas atl var och elI 
säUer igång mell inten sivare skju tning fr. o. m. i nr. 

Men det är ej endast de "ga mla uvarna", som skola 
träna ulan i ännu högre grad r iktas skju tkommillclls 
maning till de yngre. För att unde rl ätta (\cra§ skjut. 
ning kommer liksom tidiga re e.n eller flera jourhavande 
alt på banan hjä lpa de yngre medlemmarna. En s..1r
skild sporre för de yngre skyttarna är ju. all GroS!. 
handla re Sten Stendahl i år liksom många år förut satt 
upp ett " J ulliorgevär" inom 2:8 skjulklassen. Alla 
yngre skytta r få femtio fria skott, och i övrigt /!Öker 
förenjngen på a llt sätt lägga skjutninga rna, sA alt de 
yngre kunna göra sig bra gällande mot "gu bbarna". 
bara de icke fö rsumma träningen. 

l\ledlemmarna uppmanas all !loga studera S. A. F:s 
program för ] 935. 

Skjutkommitten slår efter bästa förmåga till tjänst 
med alta vidare upplysninga r. Uen är slu tligen säker 
pli. alt medlemmarna följe r kommillens vädja n och gör 
det hell för markörerna linder 1935. 

Sthlms Skytteförbunds andra fältskjutning jämte 

Mästerskapstävlan, 

iigde rum den 17 febr . norr om OrmgArdssjön i Ros. 
lagen. Tävlingen fö rsvårades aven bi tande nordanvind. 
som drev u pp yrsnön i s tora moln. som tid\' is helt 
skymde bort målen. varför man fick passa på. niir 
sikten b lev nAgot så när god. Föreningens grupp ham. 
nade på fjärde p lats med 115 träff. Segrare blev 
Kungsholmen med 127 träff. 

Mål: 1) % fig. 290 m. 2) Kg.-skylt 300 m. 3) Xl' 
fig, 290 m. 4) % fig_ stor 360 m. 5) Kgersätt. 190 m. 
l\ l iisterskapsfordringar 23 träff. 

I p ri!lislOrna fin na vi följande amatö rer : " läster
ska psk lassen 18) H. Friman 25 träfr. 

Klass 4. :0 16) E. A. Olsson 24, 28) G. lUsing 23. 
38) O. Löfmark 22, 49 ) B. E. Gardell 21 träff. 

I ft. '1ästerskapstä\' lingen som fortsatte med ytt erligare 
3 mål (I ) Kgskytt 325 m. 2) 74 fig. 270 m. 3) % fig. 
stor 430 m.) lyckades S. Sundhol m förbättra si tt resu l
tat frAn huvu dskjulningen sA avsevärt att en 6:te pla
cering med 40 träff och silvermedalj blev hans lön. På 
IS :de plats kom H. Frimall 38 träff och på 22 pl ats B. 
Gy llensvärd med 37 träff. BAda fingo bronsmedaljer. 
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Förbundets tredje "vinter". fältskjutning, 

försiggick på snöfria marker under strå lande vårsol j 
markerna kring Molllby Gård i närheten av Vallentunn. 
Målen voro relativt lälla men o\'anan "id den skarpa 
vdnolell snett bakifr1in vid alla skjutstationerna gjorde 
aU inte alhid träffarnss antal blevo de åsyftade. Såle. 
d~ lyckades vAri grupp.ankare. Elmqvist. inte få ner 
än 22 träffar, varigenom vår föreningsgrupp stannade 
på 121' träffar, futtiga 3 träff efter Skarp, som segrade 
med 127 tro 

MåJen voro: 1) lh fig. slor 360 m. 2) KgskyU 310 
m. 3) l / l fig. front 450 m. 4) Kgersiill. 190 m. 5) 
1/ 6 Hg. 1·10 m. Miistcrskapsford ringar 23 träff. 

P rislistan: Mästerskapsk lasscn 6) S. Sund holm 281T. 
Kl ass 4: 13) G. Wijkström 25 tro 14) B. E. Gardell 

25 tr. 17) O. Löfmark 25 Ir. 20) J. österdahl 24 tr. 
22) E. Hessler 2'1. tro 25) T. Björkman 24 tr. 35) N. 
forsling 23 tr. 54 ) E. J ennel 21 tr. 

Som synes av resultaten fdln andra och tredje fält· 
skjutningarna sA lysa tredje och lägre klasser hell med 
sin frnnvaro frAn prisli storna. Det är ett sorgligt fak· 
Wm. alt dessa klassers medlemmar ännu ej bli\' it ·'bit · 
na"av tjusningen att med geväret i hand tillbringa en 
dag i skog och mark. Skjutkommittell vill därför Upl)· 
mana alla aU blott en gång pröva på denna njutning 
och \,i äro säkra på aU denna första gång ej blir den 
sista. 

Ur dagspressen saxa vi till slut följande utdrag ur 
en sammanställning av resultaten för förbundets trenne 
vinterfältskj ulningar. 
Mästerskallsklassen: 11. Sundholm (25. 23, 28) 76 tro 
Fjärde klassen: 2. Löfmark (26, 22, 25 ) 73 IriHfar 

3. Gardell (26, 21 , 25) 72 • 
7. Hessler (26, 20, 2·~) 70 • 

Särskilt Hcsslers prestation att belägga 7. platsen i 
fjärde klassen är värd vår akLning. Ett manande exem· 
pel för alla våra yngre skyu ar. Och med yngre skyltar 
mena vi yngre än Hessler, det vill med ondra ord säga 
Amatörfören in gens samtliga ö\'riga skyttar. 

l mästerskapsk lassen har SUJldholm för sina förnäm· 
liga resultat erhll.tlit en god placering. Däremot vänta 
vi med alt lyckönska herrar Löfmark och Gardell lill 
dess de uppn salllma placering i mäslerskapsklasscn, 
som nu i rjärde klassen. 

Fältskytteklrens 

sedvanliga skjutning ägde rum den 25 mars Maria Be· 
btdelsedagen vid Skogber~a gård öster om Täby. Något 
större anlal Amatörer hade inte hörsammat kallelsen, 
och ej heller l)'ckalles röreningens lag placera sig bättre. 
än på åttonde plats med sammanlagt 68 träff. Segrare 
blev återigen Täby Skylteförening med 76 tr, Individu· 
elit blev ende alllatörpristagare Löfnuuk på 15:de plats 
för goda 27 tro i huvudskjutningen samt 12 :te plats 
rör 6/53 Illot ringad }:\ fig. på 220 m. i en extraskjut· 
ning. Målen voro 1) Kgskytt 320 m. 2) 34 fig, 260 m. 
3) Va fi g. stor 370 m, 4) 1/6 fig. 170 m. samt 5) Kg. 
ersätt. 220 m. 

Danderydskretaen 

hade den 7 april inbjudit ett flertal närliggande för· 
bund till jubileumsfältskjulning vid Östra !lyd och 
Ilade kallelsen Il ör~ammats av ej mindre än 1197 skrt· 
tar. Vädrets makter \' isade sig dock ej från sin bästa 
sida utan växlingarna mellan snö och solsken under 
dagen \'o ro legio. PaIrulIvägell var lå ng och tungglIn· 
gen i den djupa leran. men tycktes ej slå ner humöret 
pa skyttarna . Den jubilerande krelsens skyltar skölle 
sig utmärkt och togo som sig bör hu\'Udparten a\' de 
mAngo. och stAtliga prisen. 

Amatörerna hade mönstrat upp med 14 deltagare. 
varav 8 bildade ett krelslag och 3 ett föreningslag, Vi 
sAgo på pa pperel ut aU ha ett synnerligen gediget och 
förtroendeingivande lag och föreningens övriga med· 
lemmar hyste stor tilltro till dem som skulle göra'!. 
men" , Orsoken till misslyckandet berodde konske pli 
de våras utplanterande i olika patruller så alt den in· 
bördes fejden om triirrarna~ antal vid de olika mIIlen 
!lI.knade~ eller också aH inga strödda elakheter och 
"gliringar" lättade på det ansvarsfyllda vä rvet aU hedra 
föreningen, Undan tag finnas dock i det Hessler och 
'·K. A," och de "mera" ungdomligt betonade Lennart 
Il önnmark och Löfmark genomförde skjutningen på 
sätt att jubileumsplaketter blevo deras belöning. de 
håda sistnämnda även begåvade med ståtliga heders· 
pris, HÖnnmark. som återvänt från en kortare vistelse. 
i Dalarne till Sthlm gjorde ell g länsande skjutning och 
belade andra plats i mä5lerskapsklassen. Uldrag ur 
prislistorna visa följande: 

Miisterskapsk!.: 2) RÖllnmark 28 tl, Hederspris Oell 

siherplaketl, Gyllenllvärd och Elmqvist plakelter. 

Äldre klassen: 23) Löfmark 23 tro HederlIpri,;; och 

slor pl akett. Heslller. K. A. Pettersson och Gardell pla· 

ketter. 

~ I ål och avslånd: 

I ) Ks.·ersättare 300 meter. 
2) HelfiglLr ("knivar") 375 meter. 
3) 18·dela r (hjälmar) 125 meter. 
4 ) Kg.-skylt 320 meter, 
5) }1.figllr 390 meter, 

Tävlande med de flesta träffarna på svårasie gå 
först, 

Vid hemfärden frlln skjutningen i "ice skjutchefens 
bil diskuterade!'> ivrigt och ingående vad vi skulle gö ra 
med lagpri3et i kretsen. Allmänna meniugen syntes 
\'ara all det skulle gå ul vid vårutfärden, i öv rigt voro 
meningarna delade om vilka bestämmelser, som lämp. 
ligen borde uppstiillas. Vid prisutdelningen gjordes det 
t. o, m. upp vcm som skulle hämta priset. Och så 
befanns del all S.A,F. inte erövrade något pris alls. 
Ja så kan det gA, när man ropar hej innan mall är ö\'er 
bäcken. S,A.F:s båda grupper hamnade denna gång 
fak tiskt plad ask mill i bäcken. 

• 
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1923 .. 
25 
26 
27 
28 

H e...~ler. E. 
Peterson, K. A . 
Gylle.ns\'ärd, B. 
Werner Hj. 
Säfwenberg. G. 
Weidland, F. 

29 
1930 

31 
32 
33 
3.1 

l\'1ossberg,G. 
frilllan , H. 
n önn mark. Il 
Friman, H. 
Röunmark. L, 
Hönllmark. L. 

Färngrenska priset av lr 1935. 

Om pri~et tävlas ärligen illom kl. IV och mäSler· 
skupsklassen \' id 3 tillfällen, \'aribland vårutfärden är 
elt. Ständig vinnare blir den. som 3 år oavsett ord· 
ningsföljden erÖ\'rat detsamma. 

Henrik Kjellers vpr. i fält skjutning. 

VA nIt färdens fältskju tning utgör den spällnande fi· 
nulr!] i lirets tädan om detta pris. en tävlall som bör· 
jade första fältskjutningen efter förra årets vllrutfiird. 
Resultatet vid v1iruträrden kan vara avgörande för p ri. 
sets öde för åre\. Alla klasser tävla om della pris, 
varvid handikap tillämpas, Ställningen i tä"lan om 
Ilella pris är: 
1929- 30 Wijkström. G, 
19:{0-31 Åström, T. R, 

3 1-32 Hönnmark. L. 

32-33 
33- 31. 

Gardell. B. E. 
Zaehr isson, y, 

Fabrikör Drewes' vandringspris. 

Priset tillfaller för liret den medlem. som \' id i sam· 
band med \'lIruträrden anordnad fähskjutnillg uppnAr 
högsta träffantal. Tre inteckningar erfordras för atl 
erhålla priset för alltid, Tävlan är Ö!lpen för alla klas
ser. Ställningen är: 
1927 Säfv.enherg. G. 

28 Friman. H. 
29 Hessler. E, 

1930 friman , H, 

3 1 Ilönnmark. B. 
32 Hönnmark, L, 
33 Bihbing. S, 
3 r" Elmqvist, A. 

25 lrs·männens av 1932 vpr. i fältskjutning. 

Delta pris, skänkt av direktör S, !\l. Berlin, hovr. 
notarie G. C. Boi\'ie. köpman H. F. Forsberg. general. 
konsul C. G. F. Hagström. kapten E, KilIalHler och 
bankkauör E. Reuterskiöld. utglir inom kl. II ·M. Tiiv· 
lan sker i samband med S.A,F:s vIIrutfärd sa mt Slock· 
holms SUb:s ord inarie fältskjutninglIr. Fiillskjutningen 
vid vArulfärden ingår alllså som eU viktigt momenl 
i årets tä\'lan. Med inteckning i priset följt!' ett heden· 
pris i silver. Tre inteckningar erfordras för alt er· 
hålla priset för a lltid. Följande medlemmar ha erhJl· 
lit inteckning: 
]933 Gardell. B. E. 34 Elm<jvillt, A, 

Prof. Emil Hesslera vpr. i fält skjutning . 

Vid den i SIllIlband med S,A.F:s vnrutfärd unord· 
nade mästerskapstävlingen i fältskjutning tävlas om 
detta \·alldringspris, Den som först erhåller platssiffra 
12 blir ständig ägare av p riset. Ställl1ingen i tävlan 
o m prisel är: 

5.5 Rönnmurk, L. .......... ' . . . . . . . poiing 
Ehnqvist, A. ., ", ... " .......... , .. 5,5 poting 
Gardell. B, E, ... .. , .• , ...•....•. " .. , 4. poiing 
Wijkström, G, , , , . . , . • . . . . • . . . • . . 3 poäng 
Löfmark, O. . .... . . , . . . , . . . . . . . . . loS poiing 
ZachriSSOIl. Y. , .. . .. , . , , . . 1.5 poäng 

·'Fältskyttepr iser 1935" 

Dessa priser utgå 1935 Iii l en skyll till hörande 
Sthlms Skrb:s mästerskapsk lass. och en skyt! tillhö· 
rande Ik e klassen, som vid 5 av fö rhundets 7 fält· 
kjulningar samt före.ningells "'rutfärd uppn Il högsta 

träffantalet inom resp. kla-'!ser. Deltaga nde i "Amt
färden är obligatoriskt. Priset kan ej tillfallo den. 
som inom föreningen llIHler 1935 för alltid erövrat 
~' J>r. i fältskjutning eller i tudan. där fältskju tning 
mgår som moment. ävensom den. som under ~ret e.r· 
övrat fiilt-'!kyttetallrik inom föreningen. 

Direktör Qtto Frimans vpr. i pistolskjutning. 

0/11 priset tävlas vid den i somband med "arutfärden 
anordnade fältskjutningen med pistol silmt vid täv!. 
om :& Övel'ste Stig Hålambs vpr. i pisto lskjutn ... och 
.» Höstpokalen.». Tävlingen vid våruträrden är obliga· 
torisk och sålundn ofdnkomlig för dem. som \'ilja 
ha chans. alt erhålla delta pris, Två inteckningar er· 
fordras för att hli ständig ägare al' p ri5el. 

Grosshandlare S. Reidners pris. 

Prisen utgå i kL I odl II en ligt nya bestämmelser 
sä rskilt tillrättalagda rör föreningens id rottsmäll. Del· 
tagande i våru tfärden är obli~a to ri skt och in"'en idrotts· 
man bör så lunda försumma detsamma. c 

H ederspriser vid vårutfärden. 

Till det beräknade slora dehaga rantalet \'id \'årul· 
färden komma många Ileilerspris aU erfordras, och 
skj utkommiUcll konuner därför alt vara alla ädla do· 
IIlltun:r )Uer"t tllo.;bum fö,. IJillrag, :;;tura dl\!!' ~1!1i'. 

NK. PK:s pistoltävlan. 

Samtidigt som Dallderydskretsens stora jubileums· 
fält skjutning den 7 april gick av stapeln hade Nordi· 
ska Kompaniets Pistolkluhb iUlOrdnllt en pistol tävlan 
mellan alla Stockholms pislOlsk}lteföreningar pa I. I :s 
kammarsk jutningsbana. 

Förutom hu"ud~kjutning omfattande 2 precisions· 
serier hade även anordnats individue ll insatsskjutning 
1\ figur. Segrare i huvudskjutningen blev Å, Bergman, 
SA PK. Ila poäng (57 + 53 ) 

I prislistan finna \' i följande amatörer : Klass A, 
6) S. Sundholm 104 poäng (58 + 116), 14) H. P late 
99 poäng (50 + 49) . Båda c.rhöllo bronsmer\aljer, 
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MEDALJER PLAKETTER 
K I" I.1.", •• lr".k .psl~d..~" 

Fön:"i"g.""åke" 

JUVELER, GULD, SILVER 
ANTIKVITETER 

- , -
K"I~/og oeJ. .J.injGr./og 

fri!l l>d 1"!lllr",,1 

SPORRONG & c •. 
K""g'ga' '' '''7 S,o"kllOl", l 

TIlI.fo,..., Namn .. ",.op "SPORRONG & Co" 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa EJra pris/ö,ernål i guld, silvu, 
ng,ilvu och lenll - alIelI de populär" 

SKYTTESKEDARNA 
lönhfaktigarl hos 

JU1I'ELKKllltK 

till konkurrensfria priser från 

SIXTEN LIN D STRÖM 
Norrland'gatan 11, STOCKHOLM 

Tel. 2 16281, 216284. 

A._B. H OVJ UVELERARE 

K. A N D E R S O N 

OPERAHUS ET 

lHr. el' O III N SI O N A. R. 
KONSERTHUSET 

JUV ELER, GULD, 

SILVER, NYSILVER 
Tel. 203316 - STOCKHOLM - Kutlg,gaf. 43 

MUSIK PIPERSKA MUREN DANS: 
Mlindag o eh torsdag 

(mitt emot Rådhuset) 

Lunch fr. Kr. 1:50, Middag fr. Kr. 2:" Supe fr. Kr. 2:50. 
f estvåningar för mini:l re och större beställningar, kongresser, sammanträden upp tm 300 personer. 

Telefoner: 50S~ 61, 504228, ~338tiO. 

- Ma ttor Möbeltyger Gardiner -, alla mön ster oc l, s tilart er finnes l 

s tör s t a so rt erIng t i Il lägs ta prlSer 

EngeIska@Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

DANDERYDSKRETSENS JUBILEUMS· 
FÄLTSKJUTNING. 

För denna tävling redogjorde~ i föregåclldc num· 
mer, va rför nu endast meddel as eU utdrag ur pris· 
listorna. som visar hllr SAF:s skylla r skölle sig. 

Huyudskjutningen. 
Mä5lerskapsklussell. 

2. L. Bönnmark ...... ....... . . 
J 14. A. Elmq\'ist ....... ' ......... . 
] 16. B. Gyllensvänl ................... . 

Aidre klassel/ . 
23. O. Löfmark .... . ... . ............. . 

110. K. A. Peterson .......... . ....... .. 
114. E. Hessler .. .... .. . .............. . 
173. B. E. Gardell .................... . 

28 tr. 
20 , 
20 , 

23 tro 
18 , 
18 , 
17 • 

Tävling A 10 ring. % fig. 
MäslerskapsHassel!. 

62. H. Friman ........ . .......... . 
iildre klasselI. 

J3. B. E. Gardell ....... . ....... . 
29. E. Jennel .. .... . . .. ............ . .. . 

183. O. Löfmark ......... . ... . ......... . 

Tävling B 10 ring. % fig . 
M äslerska psklassen. 

48. S. Sundholm ....................... . 
55. L. Rönllmark .. . ...... . ............. . 
70. H. Friman . . .. . . ........... . 
73. Y. Zachrisson ....... .. .. ........... . 

Äldre Huuefl. 
44. O. Löfmark ...... ...... ........... . 
66. B. E. Ga rdeU ..................•.... 

P~l1as tryckeri. Stockholm 1935. 

6/ 43 

6/ 47 
6/ 45 
5/37 

6/ 50 
6/49 
6/ 47 
6/ 46 

6/ 46 
6/ 43 

Stockholms N:r 4 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skylte. 

30:de årg. = Föreningen stiHad den 21 "plomber 1890 1935. 

Rt<I.~llo".n. ad,.., .. , Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar Ansvarig utgivare: SVEN SVEN$ON B ENAR GARDEL.L 
V ...... ,u l V I. Slockhol ... 

Tol. 10!>2110, bOIl.d 10 32117 

PRISUTDELNING 
OCH 

KLUBBAFTON 
äger rum efter statsprisskjutningen söndagen den 22 september å ! 

= RESTAURANT PIPERSKA MUREN kl. 8 em. I i kaffe OC::~ä:i~;i. 4: - (stort smörgåsbord med småvarmt, pilsner, ; 

5" 1""'111"""' 1' 1'11'1"'1""1" 1' 1'1'1'11 1 "1'1''1'1'1'1111'1'1 1' 1'111 '1 "11'1" ' 1 '1 1'1'1'11'1'1 ' 1' 111 1'1'1"111'1'1'1'11'111"1"'1"1"'1" 1'1 '11' 1'1'111 11 1'1111111111 111111 1111 111 111111 1 1111111 11 111111111111111 111"~ 

r ························· .. ························ .................................................... . 

MEDDELANDEN 
FRAN 

STYRELSEN 

L ................................................. Ä .. 'C ........................................ . 

NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva: 

Drn 30 flwj 1935. 

Blomqvist, Erik, ci\ ilingenjör, De Geersg. a VII . 
Blolllström .Harry, ingenjör, Sveavägen 70. " v. 
Ehall. Gösta, d irektör. Hoslagsgatall 38. V. 
Holmer. Torsten, kapten, Bältgatan 3. 
Ja rre. Nils, jägmästare, Brahegatan I. 

Johann isson, ke, ingenjör, St. Eriksplan J. 
Lindham. Tore E. V., leg. apotekare, Götgatan 79. 
Sölve. Östen W., lI potekselev, Dalagat8n 23 . 

kerman, Georg. tandläkare, Odeugatau 28. I. 
Åkerman, John H., tandläkare. Oden ga tan 28. I. 

Den 2/ augusti 1935. 

Bergman, Gösta, jU\'eJerarc, Bumlegårdsgatan 19. 
Dieorichs., Sven HaJ dan, up pbördsman, Ulvsundavägen 

40. UJvsunda. 
Falck von Falckenheilll, B., amanuens, Kungsholms 

hamnplan 5 n. b. 
Farup, J . H .. polisman, Oxtorgsg. 5 n. b. 
Eck erströlII, ke, advokat., Garvar Lundins g ränd 10. 
Eh". Hugo Edvard, civi lingenjör. Odengata n 52. 
Huriing, Nils, civilingenjö r, Kmk mllkaregatan 12. 

n. h. 
~J olmström, P. G. Hj .• IIJC(1. lic., S:t Görans sjukhus. 
Lundström, Per J\lagnus, civiling., Völundsg. 11 , V. 
Westherg, Bengt, agronom. Hushållningssäl lskapet, 

Stockholm. 
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MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM MITTEN 

Ljusare tider för skytterörelsen? 

I det av F'örsvarskommissionen i daga rna publice. 
rade betänkandet finna , .j med glädje. aU skytterörel. 
sen mern beaklsls. än vad vi de sena re å ren fått vänja 
oss vid, i det att mllll i majoritetsförslaget tänkt sig 
ett anslag /lV 4.70.000 krono r. Man vill av hjärtat hop
pas, alt minst delta uelopp ska ll av statsmakterna be· 
viljat!. 

Under melllln tiden gäl ler det emell ertid all ej släp
pa toget utan med all kraft verka fö r vår rörelse. Än: 
nu fatlas många Amatörer i årels skytterulla. Vi få ej 
visa tillbakagång eller ens stilleslånd. framåt mAste 
\' i. med ständigt ökat antal medlemmar. som skjutit sina 
SO skott, alltjämt ökat antal skyttemärken och erövra
de diplom. 

Dct nr dnrför l'arje god Amatörs plikt aU även i 
år loS!!a minst 

50 SKOTT 
!lamt om någon möjli~het finnes al'en erövra eU 

SKYTTEMÄRKE ELLER DIPLOM. 
Full göra proven för skyttemarke eller diplom kan 

var och en blott man lägger manken till. 
Sna rt stundar vår stora drssl,:julning, den 22 ,ept. 

och före den bör varje deltagare hava lossat minst 
50 skott. 

Glöm ej heller all skjuta Eder berättigad för del
tagande i der'! roliga halldikaplii'vlingen den 20 okt., 
5 va nliga precisionsserie r med viss poäng erfordras 
(se lirsprogra mmet ) . 

Skjulkommittcn hoppas. atl denna maning ej må 
lämnas oheak tad. utan aU var oeh en snarast möjl igt 
fullgör sin plikt mot föreningen. 

Tro ej , att den energiska skjutkommillcn sJäpper ta· 
get, men genom all snarast hörsamma kallelsen. hjäl. 
per ni den i dC3S arbete, då dell i annat fall måste 
personligen hänvända sig till varje sko lkare. Det kos· 
tar bAde tid och pengar. 

Program vid SAF :s Stabpristävling 
den 22 september 1935. 

II ur;udskjutning. 
Klass l. 

En preeisionsserie på 200 meters avstånd. 2 prov· 
skott äro tillåtna. 

Samtliga skott avgivas i liggande ställni ng. 
Tid 5 minute r. 

Kla$$ li_ 
En precisionsserie och en tilliimpningsserie mot 
tredjedelsfigur, b~{la serierna på 200 meters avstånd. 
2 provskOll äro tilJAtna före precisionsseriell. 

Precisionsserien omfattar 5 skott i liggande, 3 

skolt i knästående och 2 skott i stående skjutställ
ning. Skjutni ngen skall fullgöras Ilå en tid av för 
resp. ställningar. 3. J och 2 minuter. I tilJämp. 
ningsserien a\'~il' as 10 skott i liggande 5tällning un
der en tid av 3 minuter. 

Kla$$ 11/. 
En hastig precisionsserie och en tiltämpnings~erie 
mot tredjede lsfigur. båda serierna på 300 mcters 
avstånd. 2 provskolI äro tiltåtlHl före precisiomse. 
rien. 
Hu\'udskjutningen fö r Klass (I och III utgö r till ika 

tävlan om sjökapten Ture Löfgrens vandringspris enl. 
hestämmelserna i 1935 års skjutp rogra m. 

A'lass IV . 
En hastig precisionsserie och en tiJlä!'11pningssr rie 
mot trcdjedelsfigu r, båda serierna pA 300 mcters 
avstånd. 2 p rovskolt äro till åtna före precisions~e
rien. 

Hastig precisionsserie omfaltande 5 skott i ligga n. 
de. 3 skott i knustående Oell 2 skott i stående ställ· 
Ilin:; under en tid II\' 3 minuter. 

Till ämpningsserierna för klasserna III och IV om· 
falla 10 skolt i liggande ställnin g och anslås till 
skjutning a\' dylik serie 3 minuter fö r klass III 
resp. 21 /2 minutcr för klass IV. 
Prisfördelningen sker klassvis. van'id iakttages. all 

uppdelning sker mellan skyttar tillhörande föreningens 
mästersknpsklass och öl'riga sk}t1ar tillhörande IV 
klassen. 

I huvudskjutningen rör klasserna M o("h IV tii\'
las om H. K. H. Kronprinsens vandringspris. 

I huvudskjutningen för klass IV (och föreningens 
kl. i\1.) ing även tävlingarna om «i n-ktör f:lSlf'OII. H11It. 
bergs och fjärde klassens vandringspris i p recisions
_kjutning samt de båda Kaknäspokalerna l och II -
uppsatta till dagens bästa skylIar i resp. kl. M. och IV. 
För samtliga k lailser ingår huvudskjutningen i tävling· 
en om F'iirngrenska priset av 1923. 

Extra skjutm'llgar. 

Tä vling A. ( f ör skylIar tillhörande klass I ). 
En se rie om 5 skott på 200 melers avstån d, skju ten 
inom en tid av 3 minuter, tiden rör laddning och 
skjutstä llningcns intagande inberäknad. 
AIAI: 10. ringad precisionstavla. 2 provskolI. 

Insats: 2 kr. 

Tiiv/ing B. (för sky lIar tillhö rande klass II ). 
Skju tniugen utföres lika. med tävling A. 

Insats: 2 kr. 

Tävling C. (För skytta r tillhörande klass IJ I). 
En serie om 10 skoll i valfri reglementerad skjut. 
ställning på 300 meters avstånd, skjuten inom en 
tid av 3 minuter. tiden för laddning oeh skjutställ . 
ningens intagande inberäknad. 
,Mål: lO-ringad precisionstavla. 2 prol·skott . 

Insats: 3 kr. 

Tävling D. ( För skytta r ti llhörande klass I V). 
En serie om 10 skott i reglementerade skjutställ
nillgar p 300 meter! avstånd. skjuten inom en tid 
al' 4 minuter, tiden för Jad{lning och skjutställnin
gens in tagande inberäknad. 
Må l: lO·ringad precisionstavla. 2 provskotl. 

Insats 3 kr_ 

p 
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Pri s fördeln i ng: A) Klass IV B) Mäster
skapsklassen. 

TäL'fing E. ( Fö r skylIar tjJJhöronde klasserna I och II ). 
Högst 6 skott mot lO-ringad tredjedelsfigur på 200 
meters avstålld under en tid al' I minut. Liggande 
ställning. Insats 2 kr. • 
p r i s f ö r d e l n i n g: Gemensam för båda klas· 
serna. 

TäL'ling F. ( För skyttar tillhörande klasserna 111 teh 
IV). 
En serie om 10 skott. vara\' 5 i liggande och 5 i 
knästående ställning på 400 meters al'sländ, skju. 
ten inom en lid av 5 min .. tiden för lad{lning och 
skj utstä llningens intagande inberäknad. 
Må l : S·ringad p recisionstavla. 3 provskotl. 

Insats: 3 kr. 
Prisfördelning: AJ Klasserna Jr! och IV. 
13 ) Mästerskapsklassen. 
r denna tävling tävla klasserna IV och M. om Apo· 

tekare Sjöbergs vand ringspris. 

Mästerskapsskjutning. 

De 15 skyttar. som i hu\'udskju tningen för klass IV 
uppnått det hÖgBta poängantalet. äro berättigade att 
dejaga i denna täding. som till går sålunda: 
a) De 15 skyttarna skjuta en vanlig och en ha!'tig 

prccision$SCrie, båda serierna pA 300 meters av· 
Und mot S-ringad tavla. 2 prol'skoU. Tid rt'!'p. 

3. 3 och 2 min. 
h) De 10 skyttar, som i a ) nål! bästa sanlmanla gda re· 

seui lat, tävla ånyo med en hastig precis.ionsserie mot 
S. ringad tavla på 300 meters avstånd. 

e) De 5 skytta r som i a) och b) nått biista samman· 
lagda resultat, tävla ånyo mep en van lig precis.ion s. 
serie mot S·ringad tavla på 300 meters avstånd. 
Därvid anslås en tid av: för liggande o("h knä· 
stående ställning vardera 3 minuter och för ~tå· 
ende 2 minuter. 

Dcn, som i a ), bl och cl nått sammanlagt bä,.ta re· 
sultat, blir mästersytt. Vid lika poängsummA sker ~är· 
skiljni ng genom omskjutning medelst hasliga p rt'Ci
sionsserier. 

ilIästerskyH erhåller stor si lvermedalj med löpare. 
2:dra och 3:dje man från sista omgången. stor sil· 
vermedalj utan löpare. 4:de och 5:te man, stor brons· 
medalj. 

/ mii.stet5kapsskjfllningen tävlas oro. det lIV Öl.'erJle 
S. Rdlamb uppsatta. poiingpriset. 

Allmänna bestömm.elser. 
1) Anmälan till tävlingarna äger rum å banan vid St. 

Skuggan tä\' lingsdagen kl. 9- 9.30 f. m. Efler an
mölningstidcns utgång mOllllge., icke ndgoli (lIImii
lan. då lOllning omedelbart jörettlges jör ifl(felning 
i skjul/ag. / 

2) Berättigadyatt deltaga i statsprisskjulni ngen äro 
enda st de skyttar, 80m under å ret lossat minst 50 
protokollförda skarpa skott och icke under året 
inom a nnan skytteförening skjutit sig Allslagshe· 
rättigadc. 

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

,~) Skyll. som icke infinner sig vid upprop av det 
skjutlag, han blivit tilldelad, är icke berättigad aU 

deltaga i tävlingen; erlagd insats återbetalas där· 
vid icke. 

5) Skjutningarna utföras i enlighet med bestämmel
serna i ]935 å rs skj utprogram, l'arvid följande sär· 
ski lt torde märkas: 

Endast gel'är Il\' fastställd Ilflllcmodell m/ 96, 
med oförändrade siktmedel få användas. 

Gevärsremmen får användas som stöd för gevä· 
ret under förbehåll, att den är JlIodellenlig och aU 
den icke lossas från någon av sina fästpunkter å 

gel·äret. 
Konstgjorda stöd ell er medrörcla effekter f Ii icke 

användas som hjälp vid något slag IlV skjutning. 
Särskilda ano rdningar A k lädseln. avsedda aU 

tjäna som stöd eller hjälp vid skjutningen. få icke 
förekomma. Gel'ärskolven fAr icke vid skj lltring 
placeras under rocken. Geviir med räfflad eller 
avsmalnad kolvhals får icke unl'ändas. 

Efter slutad serie ska ll ovillkorligen iakttagas, 
alt patron icke kvarlänlllus i magasin ell er patron
läge. 

6) I samtliga extratävlingar erhåller 13 av deltagarlln 
pris. Om i någon klaS!! deltaga reantlllet i extra
skjutning ej uppgår till minst två. tävlar skyllcn i 
närmast högre klass, där tävlande finnes. 

7) Utan tävlingsledares siirskilda medgivontle iiger 
ingcn i tiiL,Ungen deltagande riitt att besöka blill· 
dering eller tiiulillgsexpeåitiofl. 

8) Den som icke ställer sig ledarens föreskrifter eller 
dessa bestiimmelser lill efterrättelse. uteslutes från 
tävlingarna. vlln'id erlagda insatser och a vgiFter 
icke återbetalas. 

9 ) Ledare för tävlingarna är skjutchcfen. 

Vandringspri.ser att tävla om i aamband med 
stabprisskjutningen_ 

Klass M. H.K.H. Kronprinsens vandringspris. (även 
kl. IV tävlar härom) 
Direktör elaes Huhbergs vandringspris. 
Apoteka re Sjöbergs vandringspris. (ävcll kl. 
IV tävlar härom). 
Kaknäspokalen I. 

Klass IV. H.K.H. Kronprinsens vandringspris. (till· 
sammans med kl. l\L) 
S.A.F:s Vandringspris. 
Apotekare Sjöbergs vandrin gspris. ( till!am. 
mans med kl. 1\1. ) 
Kaknäspokalen 11. 

Klass ITI. Sjökapten Ture Löfgrens vandringspris. 
(gemensamt med klass II ) 

Klass II. Sjökapten Ture Löfgrens vandringspris. (ge
mensamt med kl. III ) 

För samtliga klasser ingår huvudskjutningell dnr
jämte i täl,Jjngen om Färngrenska priset av 1923. 

l mästerskapstävlingen - för kl. IV och ~ I in;;år 
slutligen tävlingen om Överste Stig Hålambs poäng· 
pri!. 

Poängställningen om Över.~te Stig Il Alamu.'! poäl1g. 
pr i! av år 193 l nr efter sista mästerskapstävlingen: 

L RÖllnmark ... . . . 
H. fr i man .... . ... . 
B. GyJJensvärd .... . 
J. österdahJ . .. ... . 

P. P. 
Il N. Hellsten . .... ... 5 
10 E. Wassberger ... . _ 5 
8 R Koslmallll """" 4 
8 G. A. Rising .. . .... I~ 
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B. E. Gardel l ..... . 7 
T. Björkman ....... 6 
E. Hellsten ....... . 5 

A. 
E. 
v. 

Elmqvist •••• 0 ••• 

Hessler .. . .... . 
Berlin .......... 

3 
1 
1 

Nytt vandringspris. 
Genom föreninggmcdlemmen Tönnes Bjö rkman har 

ännu ett \'IH • .. Liikero//alct UI} år 1935., erhållits. och 
rör della gälJa följande bestämmelser: 

0111 vpr. tävlas å rligen i samband med Riksskäl· 
den. 

Inteckning i vandringspriset jämte tillhörande mi· 
nilltyr erövrs§ fö r liret av den skytt. tillhörande rör
eningens mnstcrska psklass eller fjärde klass, som i 
liggande ell er knästÅende stä ll ning i håda serierna 
uppnått högsta poäng. varvid fö r mästerskapsklas
sen femettan räknas som 6 poäng och för fjärde
klassen som 61/:;! poäng. Vid lika poäng särskil jes 
efter resultatet i st!l.cnde stäl lning. va rvid även här 
femettan räknas so m 6 respektive 6% poäng. 

P riset skall erö\'ras tre gånger för att bliva slän· 
elig egendom. 

Stadgeelllig iI/Juls /IIdste !ta erlagts antingen i tiiv· 
iiI/g A eller B. 

En och samma sk)1t kan cj samma år f& intt:ck· 
ning s!hii l i . LiikeroIratet. som i ~Skylleväm van· 
Jringsprin. Skulle han uppnått bästa poängen :i. hå· 
da prisen, äger han rätt alt ,'älja. i vilketdera I,an 
vill ha inteckning. 

Inteckning i det andra vandringspriset erhlWt<; i 
så fall av näst bäste skytt. Tredje och a\'görande in· 
teckning kan dock ej på detta sätt erhålla~. 

Drewespokalen. 
Den 19 maj sköl..!! första omgången i årets tä\·lan 

om ~Dn:\\"'~l-'okl:llt:H~ "'I:U 10 "kolt i "tlh:"Jc ta 300 UJ. 

De bästa resu Itaten b levo: 

L. Hönnma rk ..... . 
S. Perman .... . ... . 
O. Löfmark 

P. 
48 
116 
45 

P. 
Y. Zachr isson ...... 45 
E. A. Ohls.son ...... 43 
A. Elmqvist ... . .... 40 

Vandringsskölden. 
Onsdagen den 22 maj giek and ra tävlan Olll :tVan

dringsskölden •. Tävlingen omfattade fem mål: Y4fig. 
på 200 m., liten }:l.fig. på 300 m., stor .Yl-fig. på 
360 m. helfigur på ·1-50 m. samt hjälm på 120 m. 
Hesultaten blevo: 
H. Friman ..... . 
L. Hönnma rk .. . 
G. J\ lossberg 
S. Sundholm 

30 tro 
30 > 
28 > 
28 > 

Y. Zachrisson . .. 
O. Löfmark 
E. Jennel .. 
A. Elmqvisl 

Jubileumsskölden. 

26 tr. 
25 » 
2.') • 
21 > 

Årels lävling om detta vand ringspris giek den 26 
maj med Ivå hastiga precisionsserier mol 2Q·ringad 
tav la på 300 m. och följande resultat uppnåddes: 
J . Österdahl .. .......... 179+ 183 _ 362 p. 
L. Hönnmark .............. 179+ 183 _ 362 ~ 
B. G)'llel1Svä rd ........... 175+ 184 359 • 
A. Elmqvist ....... . . .. .... 172+170 3~2 » 
Y. Zachrisson .............. 161 + 177 338 • 
T . Bjö rkman ........ . 1_.-.. 167 +171 338:t 
O. Löfmark ..... . ...... .. . 170+ 168 33P » 
Il . Plate . . ........ 161+176 337 :t 
!-I. Fri man ..... ........ . . 154 +171 325 :t 
N. S. Nilsson....... . 144+ 177 :i2 I . 
K. A. Peterson .....••. . ... 150+ 161 311:t 

Ll ngdistanspokalen av l r 1935. 
Tävlan om della av Överste Stig Rålamb skänkta 

\'pr. gick för för8ta gåugen den 19 juni. Tävlingen 
omfattar en serie om 10 skoll i \'alfri reglementerad 
ställning å 400 m. mot S·ringad la\·la. varvid S' räk· 
nas rör 6, samt en serie. likaledes om 10 skoll i valfri 
ställning å 600 m. mot S-ringad ta\"la. Segrare för 
liret blev L. Rönnmark. som hade en S' på 600 m. 
mer än H. Friman. Resultaten blevo: 
L. Hönllmark ............... . .. 58+'16 101 
H. Friman ..................... 57+47 104 
E. Reinius ..................... 54+48 102 
O. Löfma rk ......... . ... . .. . ... 54+47 101 
Y. Zach risson ........ . .. . . . .... 56+44 100 
A. Elmqvist ........ . ...... . . . .. 54+ '16 100 
G. Ekwa ll ........ . .......... . . 50+34 84 
A. Troedsson ............... . .. 49+30 79 

Göteborgspokalen. 
Den 4 augu~li gick denna tävlan, som omfa ttar 2 

precisionsserie r om I'ardera 10 skott. va rav'" i Hg
~ande. I~ i knästående och 2 i stående släJlnin.!C på 
300 111. S.A. F :s femrnannag rupp nådde ·163 poäng, 
och individuellt b levo resuhalen : 
L. Hönnmark ................ . 
E. Heinius .................. . 
S. Perman ......... _ • • _ ..• _ .. . 
N. S. Nilsson ................ . 
R. Blix ...................... . 

Vårutfärden. 

49+49 
47+48 
47 + 47 
46+'18 
39+ 13 

98 p. 
95 > 
9·1 • 
9-). • 
82 > 

På morgonen den 30 maj (Kristi Himme lsfärds· 
dag' lAg ett tjockt ~nöläcke på huvudstadens gator. 
adl termometern "illUde nAgra plus-gr!Hler. llIen trat~ 
dessa allt annat än inbjudande förutsättningar var 
det dock ett 30·tal amatörer samt nä~m »kontoristen. 
som icke sveko. då föreni ngen kallat till .van.-ut
färd. Heder åt dem! Vad sägs då om ett lO·tal da· 
mer, som slängt vårhabi ten och skrudat sig i varg
skinnspälsar och and ra vä rmebevarande p lugg för att 
med sin närvaro tina upp dc stel frusna skytta.-na. 
Det var bra {ljort. Sk)'lIekommith~1l ber få rikta ell 
sä rskilt tack till dem fö r della efterföljansvärda ex
empel. 

Fänlen ställdes ä"eu i år till Mytinge bryggll å 
Värmdö. där sergeant Henriksson ordnat en rältsl;iut
niug, som skulle visa sig vara svår all komma till 
rätla med. Nog fingo de fles ta pappgubburna bita i 
grä~et (eller kanske rättare i s.nön), men mlgon f.l ll · 
träff är icke att anteckna till protokollet. Sedsn ba· 
nan .kringplaskalu, gick mästerskapstävlingen. som 
H. Friman "ann med 3 t rärf före 2:e msn efter 8tt i 
Imvuds.kjutuingen legat hela 3 träff efler B. Ri":nn· 
mark. som ä\'en fick se sig knappt slagen av B. E. 
Gardell. vi lken lyckades hämta in hela 7 träffs rör
språng. Därefter fingo skyttarna tina upp lilet i ,'är
mestugan, varefter piSlolskjulningen vidtog oel; ~e
gem hemförde! av S. SU lldholm. som hela året "..lrit 
p5litl ig. 

Nör dessa viktigare tävlinga r voro överstökade, salte 
furir Henemo igång sitt mycket gouterade :ttivoli», 
där T. Wanselius l)'ckadC3 bäst. Damernas tävling 
gick i vanlig stil med :tinstruerande kavaljerer» och 
fru B. Hönnmark tycktes vara den mest Fi raktip. 

Tävlingen för arel om H. KjeJJers vand ringspris 

p 
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avgjordes i samband med vArutfrirden. Sl'grare och 
pokalförvara re för året blev S. Sundholm. 

Fabrikör Drewes vandringspris, som utgår till seg
raren i huvudskjutningen. erövrades i år av B. Rönn
mark. och i egenskap av mästerskytt erhöll H. Fri· 
man 6 poäng pA Emil Hesslers vpr. J pistols.kjutning 
hemförde L. Lindgren för första gången Otto Fri
mans \·pr. 

På grund av det dåliga vädret skedde hemfärden 
ovanligt tidigt. Överste Rå lamb förrättade prisutiel
ning under hemfä rden. P rissa mlingen var som alltid 
riklig oeh alla voro belåtna med sin dag. De siffer· 
mässiga resul taten återgivas nedan. 

Huvudfältakjutningen_ 

Klass M. 
t.. l'. 

B. Rönnmark ...... 27 A. Elmqvist 
L. Hönnmark 
G. Mossberg 
Y. ZachriSSOIl 

. ...... 20 
H. Friman ...... . .. 24 
S. Sund holm ... 23 
B. Gy llens\'ä rd 22 

Klass IV. 
t.. 

18 
16 
13 

t.. 
G. Runngren 20 B. Swartling ....... 17 
B. E. Gardell 20 T. Wanselius 15 
G. Wijkström 19 E. A. Ohl ou 15 
E. j ennel .......... 18 E. Evers ........... 15 
E. Hessler .......... 18 R. Söderlind ....... 14 
o. Löfmark ........ 17 o. Wiehager ..... 14 
A. Troedsson 17 o. Riigheimer 14 
J. Holmström ... . 17 T. Il . Åström .... 13 

KUJss 1//. 
t.. 

T. J. Dah lin ....... 22 
H. A vermark ....... 15 

~{ Lundahl 
H. Plate .. 

l'. 
14 

....... 13 

Kluss 1/. 
t ro tro 

G. Ekva l! .......... 7 Th. Fredbo rg ...... 5 

Mästerskapstävlingen. 

Mästerskytt H. Friman .. . ... . ... . 
B. E. Ga rdell ... . .. . ..... ... .. .. 
B. Rön nmark ... .. .. . .....••.... 
S. Sundholm .. . ............ • .... 
L. Rön nmark .................. .. 
G. Wijkström . . .. . .. . ........... . 
A. Elmqvist ....... .• . • • • • ..•.... 
E. Jennel ............. . ........ . 
O. Löfma rk ..... .. ...•• _ ....... . 
B. G)'llensvä rd . . ........• _ ..... . 
E. Hessler ........ ... ........... . 
G. Runngren ..... . ............. . 

Triangelakjutningen. 

Klasserna /1/ O. IV. 
p. 

T. Wanselius ....... 58 Hj. Werner 

t.. 
37 (24+ 13) 
34 (20+ 14) 
34 (27 "'- 7) 
32 (23+ 9) 
31 (18+ 13) 
31 (19+ 12) 
29 (20+ 9) 
27 (18+ 9) 
26 (l7-i 9) 
26 (22+ 4) 
23 (18+ 5) 
22 (20+ 2) 

p. 
. ....... 54 

o. Löfmark .... .. .. 58 Y. Zach risson 54 
K. A Peterson ...... 55 B. Holmströ m ...... 51 
L. Rönnmark .. ... . . 55 B. E. Gardel l 50 
I-I. Friman ..... 54 A. Elmqvist ........ <IS 
G. Mossberg ....... 54 E. Evers . . ..... 47 

Klasserna 1/1 o. If. 
p. p . 

E. Ehall ...... . ... 53 Th. F' redborg 48 
E. B1omqui" ....... ·18 

Pistolakjutningen. 

Klass A. 
tf. tr. 

S. Sundholm .. . 18 G. Hunngrt:n 15 
H. Friman ... . 17 H. Plate .......... M 
A. Troedsson 16 L. Rönnmark I I 
T. R. Åström . } S O. LM Illark I l 

A. L. Lindgren ... . 
E. Jennel . . , . ... . . 
B. Swartl ing .. . 
O. Wieilager .. .. . . 
E. Lundahl .... . 

Kla-5s IJ. 
l'. 
13 B. Rönnmark 
l.Q A. Elmqvist 
10 C. Riigheimer 
9 Hj. Werner 
9 B. E. Gardell 

Damernas tävling. 
p. 

Fru B. Rönnmark .. 43 
Fru A. Flygare 47 
Frkn D. GemnIei 12 
Fru L. Hönnmark .. 39 
Fru S. Hugheimer .. 34 

Frkn A. Rönnmllrk 
Fru G. El mll\'isl 
Fru G. Ekvall .... 
Fru L. IHigheimer . 
Fru K. P lale ..... . 

Tävlingen mot Jönköpings Skyttegille. 

". 
9 
8 
8 
8 
7 

p. 
33 
29 
27 
26 
26 

Den årliga kraftmätningen på egna banor md lan 
S. A. F. och Jönköpings Skyttegille gick av stapeln 
den 12 juni . I tävlingen deltaga röreningarna meJ var 
siu tiomanna lag, va rav de 8 bästa resultatl'll räkllas. 
Va rje skytt skju ter två S min. serie r mot S. ril.gad 
tavla på 300 m. varvid .vitu räknas för 6. JÖnkö· 
ping !lar föru t vunnit 2 .raku segrar, men i år lyc
kades a matörerna bä rga segern. Laget hade 862 p ... 5ng 
och indi \' idu ellt segrade H. Friman med 11 2 Jl. Här 
nedan återges de båda lagens resu ltat : 

Stockholms Amatör Förenillg. 
H. Friman .. .... .. 98 ] ,~ 112 
S. Perman .. .. .. . 95 ]5 l W 
L. Rönnma rk ...... 98 ] 2 1 10 
Y. Zachrisson ...... 97 11 108 
O. Löflll ark . .... . 97 11 lOn 
B. Gyll ensvärd 99 7 l Ql, 
G. Mossberg 95 10 105 
A. Elmq\'ist . .. ... 96 7 103 

eller i medeltal 
per skylt .... . 

T. Björkman ... . . . 
E. J ennel 

775 

96,88 
91 
89 

10,88 
10 
5 

Jönköpings SkyttegiLLe. 

107.76 
101 
94 

C. O. Ruda ...... 98 14 11 2 
H. La rsson ...... 98 13 1]t 
Joh. Holtz ........ 98 II lQCI 
F. Weil and ... . 96 8 ]0-1 
A. frick.......... 91 12 10:1 
G. Ja nzc ... ... 91 11 102 
A. freeman . . 93 8 lOJ 
N. Waldinger 89 9 98 

754 
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eller i medeltal 
per skytt 

G. WiS! . . . . ..... . 
B. And ren ....... . 

9:1..25 
89 
79 

10,75 
7 
2 

105 
Q(. 

BI 

FöRBUNDETS VÅRFÄLTSKJUTNING 

ägde rum den 2 jUlli vid J\'l ytinge å Vär mdön. så lt-.le,. 
på samma plats som S. A. F:s tre dagar tidigare ElV 

hållna vå rutförd. Medan vädret vid S. A. F:s utfärd var 
skräcki njagande. gynnades förbundets fähskjutn ing av 
strålande sommarväder. Amatörerna hade en Iydad 
dng, i det att gruppen tack vare en rekordartat jämn 
skjutning _ bäste man hade 2..\. och sämsle m~1I 22 
träffar - hemförde en överlägsen seger i lagtävlingen 
med 115 träHar över Göta livgarde, som följ de uär
must med J03 Iriiffnr. I tävlingen Olll d i ~ponelll V. 
Nissens v8ml ringspris leder Kungsholmens skyttegi lle 
fortfnmude med Amatör på andm plats med poi;illg
erns 125 ~ och 1243 resp. Av Kungsholmen!! vid års· 
skiftet till 26 ]loäUf; uppgaende försprång !trrsUr 
nu endast 9 poäng. Fa se vad höstens fiiltskj utnill gar 
kunna bära i si tt sköte ! Vid förbundets fältskjutn:ng 
vid Mytinge deltog Bertil Hönnmark i S. A. F:s Illg. 
en förstärkning för laget icke minst moraliskt. 

I prislistorna aterfinnas följande amatörer: 
Klass M: SJ ~1. Frernan 24 tr., 16) L. Rönnmark 

23 tr., 24) B. Rönnmark 22 Ir. 
Klaas IV: 8) O. Löfmark 2 '1 tr .. 13) G. Wijkström 

22 tr. , 16) B. E. Gardell 22 tr .. 37) S_ Ribbing 20 tr .. 
42) B. Swartling 20 tr .. 46) T. Wansel ius 19 tr., 5-1) 
A. Troedsson 19 tro 
~'I ästerskapsfordri nga rna blevo 20. 

Stockholms-Tidningens riknkyttetävling, 

mm avhöll s den 16 juni på hemmabanor. gpmades i 
lir icke av gOIl skjulväder . En besvä ra nde blåst, som 
mot eft ermiddAgen övergick till full storm, d .dde på 
ban un vid St. Sk uggan. totalt spolierande rr.sultatell 
för dc lag, som uppskju tit sin sk jut ning till efterm id· 
dagen. De 12 deltagande amatörerna voro i elden rö r· 
hå lla ndevis t idigt på da gen och sköto därför eft er 
omständigheterna gott. L. Rönnmark hade goda 244 p., 
\'ilket fö rska ffade honom en 10:e placering i klass 
V inom första kretsen . och samma placering i kl/lss 
III nådde uppatgående E. He.inius för 234 p. Bland 
övriga resultat märka~ T. Hegert i klass 111 229 p. 
och G. Ehall j klass II 220 p. S. A. F :s lag I nådde 
11 65 p. och kom dä rigenom på 21:a plats inom fönta 
krets~n. 

Kräftskjutningen. 

För att begå den trad itionella kräftskjutningen hade 
41 skytta r slutit upp. Skyltarna syntes uppskatta den 
överraskning skjutkommitti!/1 för året in fört genom 
placering av jällekräftor på tav lorna, varigenom det 
blev en kräftskjutning i ordets fulla bemärkelse. Träff 
i kräftan medförde en extra poäng i protokollet, och 
för övr igt sköts en hastig tavelserie i omvänd ordn ing. 
Sedan skjutningen avslutats. intogs SUJle, varunder 
stämni ngen oa\'brutet steg orsakat dels av bordets 
läckerheter, dels av den kamratliga samvaron och 
kanske i nAgon mlln a\' medhavd :tmedici n». F' lera up p· 
skattade ta l höll os under kvällens lopp. varur kommit· 
len särsk il t vil l understryka \'ice ordförandens mamng 

all låta kr.ii ftskjutningcn bli upptaJ...1.en till höstens be
tydelsefulla omgång. Skjutchefen fö rrättade den :tYal· 
fria prisutdelningen., där de goda resultaten bälsades 
med hjärtl iga applåder och misslyckanden fi ngo sin 
kamratliga men dock gliring. Ä\'en dc mest .hänsyns· 
fulJu skjutningarna belönades efter förtjänst. Kvä l· 
lens samkväm fortsattes sedan under hög stämning, 
varför liter en lyckad dag kan inregistreras i för· 
eningens annaler. 

He!ultaten återfinnas nedan: 
G. J\'lossberg ............... . 
Y. Zachrisson .......... . .... . 
E. nein ius .... ... . .•... . .... 
E. Jennel ......... . ......... . 
A. Troedsson ....... . ... . ... . 
C. H(igheimer ......• .. ....... 
N. S. Nilsson ............... . 
J. ÖsterdahJ ..........••...... 
G. l\Iarmen ......... " ... . .. , 
N. HarIing .......... .. .... .. 
S. Svedin . ........•...... .. 
K. G. Lundberg .....• . ....... 
E. A. Ohlsson ....... . .•.. , .. . 
K. A. Peterson ............. . 
S. Hibbin g ..........•..•.... 
Hj. Werner .........•........ 
R. Söderlind ... , ..•... . •.... 
T. Björkman .... , .....•..... 
S. Diedrichs ....•..... 
B. Rönnmark ............ . .. . 
B. G)'llellsvärd ............. . 

48+5-53 
49 +4- 53 
48 +4- 52 
45+6-51 
47+4- 51 
47+4._ 51 
45 + 5 - 50 
46+4 - 50 
47+3 - 50 
46 + 3 _ 49 
43+5-48 
44+ 4 - 48 
16+ 2 - 48 
46+2 _48 
46 + 1 -47 
44+3 _ 47 
45 + 2 - 47 
45+2_47 
46 + 1-47 
46+1-47 
47+0 _ 47 

Danderyds pistoltävlan. 

poäng 

• 
> 

• 
• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• ,. 
• 
• 
• 
• , 
• 
• 
• 

Den 19 maj hade D. P. K. inbjudi t Amatörförening
en jämte en del andra föreninga r till fältskjutning med 
pisto l i terrängen kring Danderyds skjutbana. Väd
rets muktcr voro icke gu nstiga. utan skottlossningen 
ackompanjerades av ett stilla regn , Dock hade 7 anm· 
tö rer \'ågat sig ut. men de håvade icke in någon slörre 
seger utan laget fi ck se sig slaget av sAväl S. A. P. K, 
som värda rnu. 

Omedelbart efter sta rten påträ ffades de tre förs ta 
malen. men sedan var del alt traska efter schnitzeln 
en drl'g ki lometer. innan sista målet nåddes, och dä r 
fick man som belöning försö ka sina krafter på ett 
mycket trevligt dubbelmål. 

l:a må let utgjordes aven ringad l/3-figur på 40 
m. som i likhet med de övriga målen bes.köts med 8 
skott; skju tt iden vid detta mål \'ar 35 sek. 2:a målet 
var helfigu r på 70 m. skjuttid 40 sek. 3:e målet. som 
bestod av springande helfigur rörlig i sidled, besköts 
i två omgångar med vardera I~ skott under 15 sekun· 
der. Det 4:e och sista målet var eU dubbelmål med 
en hjälm på 25 m. och 1/ 6·figu r på 35 m., som be· 
sköto! under 50 sek .. vari även inräknades tid fö r 
30 m. framryckning. · Som synes var det en mycket 
omväxlande tävlan. och då den dessutom var väl ar
rangerad. \'ar det bara synd, all icke de våra lyckades 
bätt re. l lagtä\'li ngen blev placeringen föl jande: 
1. S. A. P. K. 78 tro 4. N. K. P. K. 61. 
2. D. P. K. .... 71 :t 5. Riksbanken 58. 
3. S . A. F. .... 67 • 

Indi\' iduellt segrade B. Gustafsson S. A. P. K. med 
goda 28 träffar och amatörerna fingo nöja sig med 
följande resultat: 

_______ -'S~T~O:::C:.::K~1I0LMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 7 

H. Friman .... . ........... 21 triiff (4:e plats) 
S. Sundholm .............. 23 • (8:e plats) 
S. Dahl{luist ... . ..••••. .... 20 • 
S. I~ydller . . . . . . . . . .••• . . . . . 17 • 
H. Plate .................. I ·' • 
O. Löfmark .......... (j. 
G. Wijkström ........ ... . 5. 

Särskilt beklagligt \·ar det, aU Löfmark genom fel 
på pistolen icke kunde göra sig sjä h' riilt\·isa. ;\Ien 
dct blir bara aU nästa gång Irckss häll re. och. om 
anslutningen bleve slörrf', skulle ctt eller annal miss· 
Irckande ej bli så kännbart för laget. \'arför kommil· 
tcn vädjar ti ll al la pistolskyttar /lit sluta upp \'id kom
mand e tävlingar. varigenom vi säkerligen kunde skjuta 
till oss något ståtligt vllndringspris all §e(lan täv la om 
inom fö reningen . . 

Rikst ävling med pis tol på hem ortens banor 

11\'hölls den 16 juni och räknade sj u nmatörer som 
cleltag:are. Varken indiv iduellt eller i la g lyckades 
umalörerna denna gång. Del enda amatörnamn, som 
förekommer å pristlistan, är skjutchefen5. som s.köt 68 
poäng på de Id, 5 skottserierna mot 10· ringad pisto l· 
tavla. 

Överste Stig Rålambs vandringspris i ' pisto l
s kjutning. 

Den 2·1- maj tävlades för andra gAngen om de:lta 
pris. Tävlingen omfattar fyra mål nämligen: preci. 
sionstavla. ]/ 3 fig., t\'3 I/ I fig. sa mt JO-ringad 1/1 
fig. Samtliga a\'slånrl voro 30 m. och 6 skott lossades 
mot varje mål. Segrare för året blev 11. Friman tätt 
följil av G. Hunngren. Besultallislan ncdan IIIII)tar 
målen i ovan nämnd ordning. 

H. F'riman 
G. Rllnngren 
L. Lindgren 
S. Rydner 
T. 1I 0lmcr 
O. Heichenberg 
G. Marinen 
F. Dahlborn 
L. Hönnmark 
O. Löfmark 
A. Troeds;;on 
II. Plate 
O. Holmberg 

I p. 
50+30+25+56 _ 161 
~+W+~+50 - ]00 
41 + 10+30+40+30 i handik. - 15·L 
4 1+ 25 +30 + 57 _ 153 
~+W+W+Y _ ]45 
~+~+W+37 _ l~ 
W+~+25+~ _ 138 
~+~+30+35 _ 137 
37+30+25+ ,1\ - 133 
33 + 15+ 30+5 1 _ 129 

26V2+5 + 25+ 33 - 89V2 
21 +2O+2O+M 87 
37+ 15+ 10+ IB - 80 

HöstpokaJe n. 

Denl6:c augusti tjjvlade.~ om . Höstpokalen :t på 
Svca Livgardes kammarskjutningshana. I år bl e\'o re· 
sultaten ej så goda som förra året. Segrare hlc\ S. 
Hihbing med 14-~ p. J nedanstående resultatl ista näm· 
Has poängerna för skjutningarna mot tavla 30 m. 6 
skott. 1/ 2 fig. 30 m. 6 skott, ringad l / l fig. 35-20 m. 
6 lOkott samt I / I fig. och 1/ 3 fig. 30 m. 6 skott i nu 
nämnd ordning: 

S. Ribbi ng 
O. Reichenberg 
H. F'riman 
S. Dahhluist 
Y. Zach ris50n 

p. 
36+25 + 55+28 _ 144 
46+25 + 43+28 _ ]112 
42+ 19 + 56+22 _ 139 
38+28+ 44+28 - 138 
20 + J9+53 +28+ 13ihlllHlik. - 133 

G. Runngren 
B. Gyllensvärd 
II. Hazelius 
T. Ke)'ser 
A, Troedsson 

3·1. +28+47+22 
31+28+43+28 
31 + 22 + 12 + 25 
29 + 16+ 36+22 
32+ 25 +30 + 14 

Bortbytt slutstycke. 

_ 131 
- 130 
- 120 
_ 103 
_10 1 

Vid \·årutfärdcn ble\' sllltst~cke N:o 635 bortbytt. 
Deltagarna j \'årutfärden omhedjas efterse. om de till 
ii\'entyrs råkat få fel och meddela della till skjutkom. 
minens sekreterare, H. Plate. teJ. 303 1 SO, träffas 
säkrast före 8.30 eller efler J8. 

Ett beklagande 

vill skjutkommittcn uttala över all övningsskju tningen 
den 11 aug. måste inställas på grund av att skjut. 
b;lnan upplåtits till Stockho lms Läns Skyueförbund, 
Skjutkommitten hade icke på något siilt meddelats om 
dessa ändrade disposi tioner fran deras sida. som hand
ha skjutbanans upplåtande. utan fick liven tillfällig. 
het reda på förhållandet två dagar före ovannämn(la 
dag. Det enda skjutkommiltcn hann göra Vll r alt om· 
besörja införandet liven notis i en daglig tidn ing fö r 
den 10 augusti. innehållande uppgiften alt övning!. 
skjutningen \'ar inställd. 

Föreningcn kommer icke all låla saken passera opå. 
talad. 

Den svenska frivilliga ak ytterörelsen och 
dess f örelöpare. 

Från trycket har utkommit en intressa nt brosch} r 
av vår för sk}uet alltjämt nitiske medlem. civil ingen
jör Tön nes Björkman. I starkt koncentrerad form kan 
man här följa skyttet från dess början pA 1830·talet 
till i våra dagar. dess organisation. tävlinga r m. m. 

Det lilla häftet. avsett alt spridas bl. II. ti ll våra 
riksdagsmän. är ett gott och lo\'värt fö rsök alt göra 
skytterörelsen och dess ändamål bättre känt och po· 
pulärt bland den stora nllmänhl,ten. 

SPEGELN T. O. M. 25 AUGUSTI 1935. 

Ärtalsdiplom, 

Bergentz, 111. ......... 50 ~ 'B 50 50 50 
Björklund, O. ............ 50 ~-
Björkman. T. ............ ~ ~ 50 ---
Blix. R. .. ' . ...... ... ... 50 49 49 ~ ~ ~ 
Ekelin. E. . . . - . . . . . . . . . . IB -- ~ .5 -
Elmq\'isl. A. . . . . . . -. . . . . ~ 50 50 50 50 50 
Evers. E. ................ ·19 -- ~ 
F'lygare. A ... ......... ... 50 4B 48 ~ ~ 15 
F'orsling ........ 49 50 
Friman, H .... . ....... ~ ~ 4B 45 
Färngren. J. ............ ·IB 4B 4B ·15 
Gardell. B. E. ............ 50 50 ~ 50 30 50 
Georgii·Hemming, F ....... 50 50 50 50 50 50 
Grönvall. E ............. 50 50 4B 50 50 -
Gyl lensvärd, B. .......... 50 50 49 - --
Hellsten, N. ............ 50 50 50 
Hessler. E. .............. - - - 50 - -
Hjorth, A. .............. -- - 45 45 -
Hultkrantz, G. . . . . . . . . . , . . 50 49 
Jennel, E. . . . . . . . . . . . . . . 50 48 'IB 50 50 50 
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SERIETÄVLINGARNA 28 maj 18 juni 1935. 

Stn/onT: 
R .. jnju ~ 
E,elll. Nils 
F.\ eTll. Erik 
Sjiiwn1] 
Runnl!ren •..•.•.• 
Zochri~on 
Wijhl rum 

Oldboys A: 
Nylcn ...... . 
Odtll ........... . 
W",h~rll .. . 

Oldboys B: 
Liiwe nhicJm ..... . 
Fnrnan ......... . 
LindLlom 
Hörl in 
FN'tlhorg 

100 m. 

sek. po:lng 

13,3 657,4 
IM 633.6 
13.0 728.8 
lJ,3 657,4 
13,3 657,4 
13,2 (,81,2 
15,0 252,8 

13.6 586,0 
13,3 657,4 

13.2 681.2 
14.3 419,4 
13.3 657,4 
14,5 371.8 
17,0 

400 m. 

sek. poäng 

61,2 811,20 
60,2 848,80 
59.8 863.84 
59,9 860,08 
60,4 841.28 
60,1 852,56 
64,4 690,88 

64.9 672,08 
66,4 615.68 
60.3 8M,(H 

65.1 664,56 
64,9 672,08 
60,7 830.00 
72,4 390.08 
962 

Reini", 

13,6 326 

1.500 m. 

min. poäng 

4.58,8 928.0 
5.07,2 877,6 
4.57 938,8 
<1.,57,5 935,8 
4.<1.2.3 1.026,0 
5.15.1 830,2 
5.29.3 745,0 

5.30,2 739,Ci 
5.37 6911,8 

5.39 686,8 
5.32 728,8 
5.18 812,8 
6.19 446.8 
8.24 

hOJd 

cm. pOllug 
145 628 
1<11 572 
141 572 
1.15 ()28 
135 488 
130 4 18 
135 '188 

141 572 
130 '1.18 

130 '!U:! 
141 572 
113 180 
135 488 
lOJ ... 

J:lngd 

cm. poäng 
552 790,4 
520 712,0 
535 718,75 
515 697,75 
481 616,45 
534 7~6,3 
458 560.1 

487 631,15 
S09 ffiS.05 
478 609,1 

U.J 525.11 
476 6().1.,2 
4()5 430,25 
425 479,25 
286 138,7 

3-steg 

m. poang 
11,67 872,5 
10,65 745,0 
10,67 747,5 
10.75 757;' 
10,45 720,0 
10M 7 18,75 
10,81 765,0 

9.95 657,5 
10,28 698,75 

9.68 623,75 
9,90 651,25 
9.36 583.75 
8.20 438.75 
6,40 213,75 

Tiokamp den 13-15 auguati. 

Runn gl'1': n 

13.5 3<10 

Ek" ull 
14,9 liS 

Blix 

13,5 MO 

kula 

m. potlng 

8.91 657 
9,59 725 
8,80 646 
8.82 648 
8.19 S8S 
8.05 571 
8,23 589 

8.36 602 
7.14 480 

8,77 643 
7,98 SM 
7.50 5 16 
7,52 518 
6,03 369 

diskus 

m. poang 
26,86 602,7 
26,0 1 570,4 
24M 495,54 
24.00 ,19·1.02 
27,32 620,18 
18,59 288M 
23,42 471,98 

2'1.32 506,18 
23M 457,54 
16,52 209,78 

25,76 560,9 
U,09 497,44 
22,88 451,<16 
20,18 345,86 
15,63 175,96 

~pjut 

m. polng 
38,76 688,5 
38,37 677,68 
35.43 596,83 
27,68 383.7 
31,45 487,38 
28,91 417,53 
36.36 622.4 

29,86 443,65 
27.58 380,95 

28,32 401.3 
30.85 470,88 
27,58 380,95 
26,70 329,25 
15.25 41,88 

SvellS$On Liiwenh iell'u 

12,8 447 13,8 300 

Summa 

po!ng 

6.635,7 
6.362,()8 
6,338,06 
6.062,25 
6.041,69 
5.523,98 
5.185,16 

5.410,16 
5.092,17 
1.663.92 

5.205,31 
5.180,05 
4.842,61 
3.807,79 

979,29 

100 m. 
Diskus 
Höjd 
Kula 
Liingd 
StQV 

'KlO "'. 
l·liick 
Spjl1l 
1500 m. 

27j)9 368 

Sjövall 

13,4 354 
24.00 ~7 Z7,o.l 367 19,61 202 23.92 295 

Fa lk 

12,6 4111 
30,69 457 

140 368 
9,93 4>n 

27,49 378 24,9·\ 319 
140 368 

9,36 395 
537 4-18 
245 316 
61,2 409 
21,9 272 

ISO 462 
8.80 352 
516 375 
20~ 193 
60,8 420 
2 1,8 277 

140 368 
8.83 35.1- 8.02 293 

..... 145 4 1'J 
8.68 342 

S08 359 <1.27 206 433 2li 

60.2 439 70,7 187 7M 140 
23,3 204-

14'1 443 120 197 
8, 15 303 8,38 320 

517 377 540 425 <161 268 
204 193 2·15 3J6 245 3 16 

59,7 455 63,8 337 70,B 1B5 
22.9 222 2 1.7 283 

39,35 404 28,66 241 32,87 303 22,401 155 32.00 Z90 34.74 33 1 30.52 268 26,92 216 
4.49,5 479 4.55,5 44\ 4.4S,7 504 6.01 149 6.16 103 5.05,5 383 6.08 127 5.45,8 202 

S:n !loiillg 3.755 3.412 .l2311 1.367 2_ 141 3.708 3.327 2.323 

C. A. Ni lsson och Fredborg. vi lka. endaSl dehogo i nllgra grenar va r uppnådde 91 7 resp. 356 poäng. 
Överste Slig Råla mbs vandringspris erövrades för år 1935 av E, Reinius. 
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J.1EDALJER PLAKETTER 
K I" \'],m i~tnsJ.ap~t~c).el\ 

Förening.märken 

Kalal"g "d • • lri.uf(j r~/"g 
frilt pJ luglt~,",! 

SPORRaNG & c •. 
KunS6!""" '7 S'ockl,,,1,,,, 

T~l.fo .... : N"mna"rol' "S P o R R o N G & Co" 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Ed,a prisjöremål i guld, silvu, 
ny,ilvu och fenll - även de populära 

SKYTTESKEDARNA 
jönlel"ktigasl hor 

JUVELERARE 

lE. JO) NSON A. JR. 
KONSE"THVSET 

Tel. 203316· STOCKHOLM • Kungsgat. 43 

GUSTAF LÖFBERG 
8l0MSTERHANOEl 

Hötorgshallen 1-2-3 
Telefon 210775 

Friska blommor inkomma 
dagligen. 

SpecialiM: 
Kransar, Klstdekorationer 

JUVELER, GULD, SILVER 

ANTIKVITETER 
till konkurrensfria priser från 

SIXTEN LINDSTRÖM 
Norrlandsgatan 11, 

Tel. 216281, 
STOCKHOLM 
216284. 

Betalcl annonsplafs. 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 

annonsorer. 

- M attor M öbeltyger Gardiner -
l 

Längd 
Spjut 
200 m. 
Dis.kus 
1500 ni. 

a Ila m öns t er och s til arter finn es l 

s t örs t a sortering t j Il läg st a poser 

E n g e l s k a @ Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

Femkamp den 2 aug. 1935. J\'liJlöpllingen ägde rum <len 27 augusti och gav 
följande resultat: Falk Sjövall 

511 365 525 391 
33,88 318 31,iO 285 
25~ .... ", 387 

29,52 427 24.01 298 
5.25,4 285 4.58,5 423 

1.883 1.787 

• 

E. E\'~I'$ 
509 361 

35,63 345 
26,6 428 

24,64 312 
5.19 314 

1.760 

Reinius 
517 377 

38,'" 389 
28,5 3<l8 

25,73 377 
5.25,8 283 

1.694 

Seniorer: I. Hunngren, 40.19.1; 2. Åström, 
44.57,4. 

• 
Efter Iv" grenar om dir. Claes Hultbergs vandrings

pris leder Heiniul<, niirnlllsl följd av Söderlind. 

• 
Cro.1s/wndlare S. ReidIlCr!, pris har i å r kunnat ut

delas. Del eröv rades i seniorkJassen av Ehall och i 
old boys äldre av Fredborg. 

Ulhl\llighclsprovct 20.000 m. å cykel för idrotts· 
märket avlades den 28 augusti av Erik Evers 44 min .. 
G. Ekvall 46.30 och E. Löwenh ielm 43.31,8. 

Pallas tryckeri. Stockholm 1935. 

• 

Stockholms N:r 5 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte_ 

30:de ä rg. Föreningen stillad den 21 september 1890 = 1935_ 

R."a kllonenl ad'lIl' Utdelas gratis till 

föreningens medlemmar 
An,varig utgivare, SVEN SVENSON B. ENAR OAROELL 

V"',llu l V I.. Slock~olm 
T,I. 101'>2&0 , bo,lld 1032 81 

r··············· ···································· ...................................................... ? 

MEDDELANDEN 
FRAN 

STYRELSEN 
, , 

; .••.•. ; ...................................................................................................... 

NYA MEDLEMMAR. 

Aktiva : 

Den. 18 september; 

Läroverksadjunkten Karl El ov Hjel mst röm, l3ergsga· 
tan 36, 3 tro 

Civilingen iören Sture J akobson, Ka mmakarega tan 64. 
Underl öjtnanten HallS Murray, Sköldungagatan 9: 11. 
Tjänstemarmen Hagnar Öhne!l, Norrbackagatan 3, II. 

Kapten Ha rry Wester har eh er c:a 6 Ars frå nvaro 
Aterkommit till huvudstaden och redan tävlat rör S,A.F. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

SKjUT

KOM MIT TEN 

Skuggan s pokal . 
Ärets tävlan, som försiggick den 7 Juni, a nordna· 

des av Skarp 5, som samtidigt hade jubilcumstävlingar 
efter samma program som det för Skuggans pokal 
gällande. S.A.F:s lag kom på fjärde plats bland alla 
deltagande lag och på tredje plats i . Skuggans pokal· 

tävlingen. för 475 poäng, Laget bestod av L. Rönn· 
mark. O. Löfmark, B. Gyllensvärd, A. Elmqv isl och 
Y. Zachrisson, som sköto resp. 99, 98, 96, 94 och 88 
poäng på de h'å tavelserierna . I den individuella täv· 
lingen kom Rönnmark på 6:e, Löfmark på lO:e och 
G)'llensvärd på 23:e plats. 

Riksskölden. 

Den l l'>eptember ägde Aret! tävling om Riksskö ldcll 
rum efter de nya på prov tillämpade tävlingsbestäm. 
mel serna. Varje skytt skjuter nu två 15·skottsserier 
med 5 skQIt i varje ställn ing. Figurskjutningen ä r så· 
lunda slopad. I den oerhörda konkurrensen över hela 
landet skötte sig a matö rerna räll slätt i lagtäv lingen. 
Individ uellt lyckades T. Björkman, verkställande leda· 
mot av Rikssköldens tävlingskomm itte, bäst med 146 
poäng av de J50 möjliga, därmed placerande sig som 
12:e man i klass IV B. S.A. F :s 4 anmä lda lag, för 
vilka en mecenat inom rä reningen betalt laginsatserna, 
sköto som fö ljer : 

/.ag / , 
L. Rönnmark .......... 72 + 73 - 145 (14 vita) 
E. Gardell............. 72 +58 _ 130 ( 15 vita) 
J. Österdahl ............ 68 + 72 - 140 ( 13 vita) 

Lag fl: 
A. Elmq\'ist ............ 72+ 71 - 143 (12 vita ) 
O. Löfmark ........... . 60+68 - 128 ( 13 vita) 
Y. Zachrisson ........ . . 74 + 65 _ 139 ( 13 vita) 

lAg / /L 
T. Bj örkman ..... . 
K. A. Peterson ........ . . 
Hj. Werner ........... . 

73 + 73 _ 146 (17 vi ta) 
61 +68 _ 129 13 vi ta) 

62 + 67 _ 129 ( Il vi ta) 

N. S. Ni lsson .... . 
lAg /V, 

68 +60 - 128 
64 +65 _ 129 
62+ 70 - 132 

E. Heinius .... . ....... . 
A. T roedsson . .. . ... . .. . 

(13 vita) 
(13 vita) 
(10 vita) 
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Stockholms akytteförbunda tävling 

den 15 septembe r g)/Inades a\: gott skjuh,öder. var· 
för resulta ten också blevo glänsande. S.A.F. rirade 
en av sina slörsta triumfer hittills genom atl vinna 
de :tslora föreningarnas. lagtävling med förutan
mälda IO·mannlllag, därmed crönande årels inteck· 
ning j »Finska skå len». Poän gen blev 966. i medeltal 
så lunda 96,6 Jloäng per skyll . Icke mindre än f yra 
amatörer hade i huvuJskjulningen 100 poäng! Ur 
prislistan återge vi följande utdrag : 

Huvudskjutningen: 
Klan IV A: 

p. p. 
7) F. Georgii. 13) J. Ö5terclah l 100 

Hemmi ng 100 (3 vita) 
(7 vi to. ) 15) B. Gyllcnsvärd 99 

8) S. Sundho lm JOO 201 L. Bönnma rk 99 
(7 vita) 3·1) B. E. Gardell 98 

U) n. Rönnmark 100 
(6 vita) 

Kla$s IV B: 
p. p. 

11 ) S. Hellberg 99 34) E. Wassbergcr 96 
30J S. S\·edin 97 52) N. S. Nilsson 95 
32) T. Björkman.. 96 5-1.) G. A. Rising.. 95 

Veteranklanen : 
4) E. Hessler .. 92 p. 

Klau III: 
2 \ ) S. Person .. 92 p. 

Klass /I: 
31) L. Dicdrichs. 96 p. 

MästerakapII tävlingen: 
p. 

9) B. Gyllensvärd . 98 
14 ) B. E. Garde ll .. .18 

17) J. Östcrdahl 
18) L. BÖIHl ma rk 

Extratävlingar: 
Tävliflg A (5 sk. lO-ring tUl,la 300 /II.): 

Klass IV A: 
1'. 

7) J. Österdah l "9 31) H. Friman ... . 
18) Il n önnll1l1rk 49 12) A. Elmqvist ... 
21) B. E. Gnrdell 49 

Klass I V Il , 
p. 

20) E. Ekelin .... . ·' 8 31) s. He ll berg .. . 
221 s. Sved in .... " 8 

Klass III : 
J 1) E. Hcin ius .. 47 p. 

TävLing B (lO sk. lO-ring. tavla 400 /Il.): 
KluH IV A : 

p. 
3) B. E. Gardcll 96 13) B. Rönnlllllrk 
6) L. Hiinnrn3 rk 95 ] 9) O. Löfmark .. . 
7) J. Österdahl 95 26) H. Frimall . ... 

p. 
47 
47 

1'. 
48 
'8 

p. 
47 

p. 
91 
92 
90 

Klass IV B: 

I I ) N. S. Nilsson 
p. p. 
90 J2) T. Björkman.. 90 

Klass 11/: 
l ) E, Reinius '., 86 p. 

Rikllskyttetävlingen i Gävle. 

»Enastående prestationer av skyttarna, överdådig 
regi och gudabell ådat skyttcväder gav glans åt Gävl es 
ju bileulllstiiv lin gar» salte .. Svenskt skytte» som rubrik 
över sill referat från rikssk)'ttet. Vare därmed själva 
tävlingen ka raktäriserad, Stockholms skytteförbund 
firade stora triumfer genom aU vinna lagtävlingarna 
i såväl skolskjutnillg som fält skjutning. L. Hönnmll rk 
va r en IlV deltagarna i skol skj utningens 15·manna lag 
och i den ensk ilda fältskjutningens 15· man nalag del
togo L. HÖnnma rk. H. Friman och B, E. Gardell. 
Dessa tre skyttar jämte A. Elmqvist tillhörde också 
Stockholms sk~,tlerörbunds 10-mannalag i fä ltskjut
ning i trupp, i vilket lag amatörerna ansågos bilda 
stommen. S.A .F. har ju inom förbundet inregistrerat 
mållga framgållgar illom denna gren av skyttet. Som 
lagledare fun gerade I-I. Friman, vilken med utom· 
ordentlig heder ski lde sig frh sin uppgift. Seger även 
i truppfältskjutningen hägrade för stoekhol mssk}ua r. 
na ända tills ett av de a llra sista skjutlagen - Ska ra· 
horgs sk} ueförbund - varit i el den och lyckats för· 
l'isa stockllOlma rna till andra plats, 

I föreningarnas la gtävl inga r med förUlanmä lda 3· 
mnnnalag ställde S.A,F. två lag i elden i såvä l skol
sk jutning som fä ltsk jutning. _ I sko l ~kjutning erhöll 
S.A .F:s [örsta lag en 15:e placering och i fältskjut
ning erll öll lag II 15 :e pris, medan lag J stannade på 
22:a pl ats, med cn triiH mindre än lag II. De av för· 
eni ngen g jorda insatserna åtcrbeta lades dä ri genom med 
god ränta! 

Individu ella preshltioner framgå av ne(ltllIs tående 
klipp ur den officiell a prislistan. 

Huvudakjutningen: 
Kloss IV A: 

p . 
52) B. G}'llensviird 99 

122) L. HÖnnmark. 98 

p. 
135) A. Elmq vist .. 97 

29] 
48) 

Fältakjutningen: 

L. Rönnmark 
B. Gyllensvärd 

Klass IV A: 

". 
22 88) B. E. Ga rdell,. 
22 9-1) H. Friman . .. . 

Extratävlingar. 
Tävling A (lwv.-skjlJ.fll. WL·e/serie 7.ringad). 

Klass IV A: 
J07) B. Gyllensvärd . 58 I), 

Tii vlillg B (600 m .) . 
Klass 1V A: 

59) A. Elmqvist .... 46 p. 

". 
20 
20 

p 
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Täuliflg C (regi. ställ/I. /o.,illg. lavl, 300 III.), 
Klass IV A: 

p, p. 
(6) L. Rönnmark 86 117) Y. Zachrisson 83 

Töding D (rillg. \I3-fig. 300 m.), 
Klass IV A: 

23) B. Gyllensvärd 6/ 49 l H) A, Elmq\'ist 6/ 4,1 

Fältskjutningarna börja 
den 13 oktober. och skjutkom mittcll vill uppmana alla 
S.A .F:s skyltar till flitigt deltagandc i vi ntersäsongens 
skjutningar. I lagtävlingen mcilan huvudstadcns större 
fören inga r ligger S.A.F. nu på andra plats och dct 
liggcr icke utom möjligheternas gräns för amatörcrna 
att avancera till top pen . Men härfö r fordns, alt ingen 
nv elitsk}ttarna sviker \' id någon fältskju tn ing. att in · 
skjutning av geväret på bana ä r omsorgsfullt utförd 
och truningen i öv ri gt vä l skött. Det gäller också att 
se till alt ett nytt fältskytteganie trimmas up p, s alt 
fören i l1gcn .~ traditioner inom denna stolta skyltegren 
kUlma upp räthållas. Det å ligger varje skyll alt verka 
härför. Övriga fältskyttedagar okt. 27 oeh no\'. 10. 

Andra tävlan om Dreweapokalen. 
Den I september tävlades för nnd ra gAn gen i r 

om Drewespokalen. Som vanligt sköts 10 s.kott st. -
ende A 300 m, Resultaten för dagcn hlevo: 

p. p, 
A. EJmqvist ...... . 49 Y. Zachrisson ". 12 
O. Löfmark ....... -13 K. A. Pete rson 37 
S. Hell berg..... . . 47 G. ~ I ossberg .. . ... 36 
L. Rö'mm"k 45 N. S. Nikm, 33 
T. Bj örkman,..... 43 E. A. Ohlsson.".. 30 

ställningen om prisct före slutomgången den 6 okt. ä r : 
O. Löfmark .... ,.,............ 93 II (.15 + IR ) 
L. Rönnmark . . ...... . ... ,..... 93 p ( 18+ 15) 
A. Elmqvist , .. "., . . .•. , . . ,... 89 P (40+ 19) 
Y. Zachrisson .. ... ,., 87]1 (45 + 42) 
T. Björkman .. ... . ...• . .. ,. 8 1 P (38+'13) 
E, A. Ohl sson " . ........ " 73 p (<13+30) 
S. Hellberg . ...... . .... .•. . . . , 47 Il 
S. Perman .. ... ,.... . ... . ..... 46 P 
H. Friman , ... ,..... 38 ]l 

K. A. Peterson .... . • _ . . , . _ ... , 3 7 Il 
A. Troedsson ., ... , .... , .• .. ". 37 Il 
G. Mossherg ............... ". 36 P 
N. S. Nilsson ........... ".. 33 p 
B. Gyllensvärd ........... " 31 P 

Folke F agrella Minne. 
Den krävande tävlan om della vandringspris M)m i 

Ar ägde rum den 8 september. gav följande resultat 
fö r de bästa: 
J. Österdahl 
S. S undholm .... .... . . 
Y. Zachrissoll ." . . ... . . 
B. Gyllensvärd .... . . " . 
B. Rönllmark . . .... ... . 
O. Löfma rk . .......... . 
B. E. Gardell ........ .. 
K. A. Peterson ." .. , .. . 
A. E lmqvist .......... . 
A. Troeds~on .. ... , ... . 

2·~9 p. 
2""~ p. 
240 p. 
237 p. 
237 r, 
232 p. 
225 ]l. 

221 p. 
213 p. 
206 p. 

( 100 + 100 + 19) 
( 99 + 100 + 45) 
(100 + 95 + l51 
( 96 + 91 + 17 1 
( 93 + 9 7 + 47) 
( 99 + 96+37) 
( 9H 83 +'181 
( 95 + 91 + 35) 
( 97+ 70 +46) 
( 8 1 + 95+30) 

S.A.F:a mästerakapatävlingar. 

Den 22 september gick föreningcns årliga pris
skjutning med mästerskapstävling a\ stapeln. Resul· 
taten blevo YPI>erliga som framgår a\' ~amman,.tii ll 
ningen nedan. Dagens oslagbare mästare ble\ S\en 
Sundholm. som på höstkanten gö r ~n liten \'isi t i 
huvudstaden. och då icke aktar för rov alt lägga sig 
till med del! eftertraktade miislerskapstrofcn. i\len \ i 
få hoppas alt han nästa år kommer igen och hjuder 
våra and ra »storhejare, speLsen. Övriga fina l i~ l cr voro 
J. Österdahl. A. Elmqvist. B. E, Gardell och T. 
Björkman, 

Bland dagens r<.'Sul tat bö r särski lt framhållas J. 
Österdahls JOO poäng i hu\'udskjuluingen och 50 
poäng i tävling r. Dessa goda serier ga\' 11Onorn myc· 
kel »sih'eT» och vi fl! hoppas, att han nu niir hun 
är i så gott slag, som även tidigare skjutningar I'isat, 
fAr ti ll fälle att representera föreningen utlit. 

il. E, Gardell, som också återbö rdats till 1111\ ud· 
staden. sköt synnerligen jämt och erövrade därmed 
»Kaknäspoblen b för klass ~ I med plntssiffra 8, 
närmast fö ljd al' J. Östcrdahl och C. G. Zachrissoll 
bägge med platssiffra I I. Gardell erövradc u\cn det 
al' O. Heicllenherg rör dagen uppsalla he<lerspriset med 
193.5 poäng. Ävcn här följde J. Österdl1hl och C. G. 
Zachrisson närmast med rcsp. 191.5 och 190 poäng, 
»Kronprinsens vandringspris, erövrndes fö r ,ret u\ 
J. Österdahl me<1 100 poäng i huvudskjutnin gen och 
100 poäng i mästerskapstävlingens första omf!ång, 
Nä rmast följde B. -r. Gardell med resp, 100 och 99 
poäng. :.Överste Stig Hålambs vandrin~spris av år 
1931:. till föll rör al lt id J. Österdahl med plat,;siffrall 
11. Närmast föl jde B. E. Gardell, som även UPIUllidde 
den stipulerade platssiffran 12, A\' övriga \'Undrings· 
priser, som utgå \id ·dessa tädin~ar. tillföll :.Sjöknpten 
Ture Löfgrclls vand ringspris.) 1-1 . Elm med 98 poäng 
i huvunskjutningcn. J. ö sterduil! fick ån}o cn inteck· 
ning i »Sjöbergs pris:t för sina god a 50 poiing pr. 
:100 111. Slutligen erhöll H. Wester, som återkommit 
efter flera urs frånvaro. en inteckning i »Kak näs· 
poka len Ib för sina goda skju lningar i klass IV, 

Prisu tdelningen för dagens ~kjutniJ\gar förrä ttades 
50m van ligt A Pipcrska !\1uren och efteråt följde klubb· 
afton, där tyvärr alltför många medlemmar sak nades. 

De bästa av nedanstående resu ltat prisbelönades. 

Huvudakjutningen: 

H. Ehn 
S. Diedriehs ... . . . 

S. Persson . . .. ",. 
G, Wennerström , .. 
O. Holmberg .'., .. 

Kl. II. 
(4 delt. ) 

p . 
98 Th. Fredborg " .. . 
97 N, Jarre ........ . . 

Kl. III. 
(5 ddt.) 

p. 
8 1 
72 
67 

H. Plate ... . ..•... 
E. Heinins 

p. 
95 
69 

p. 
60 
~3 
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H. Wester .. ..... . 
(4 vita) 

R. Blix .......... . 
(3 vita) 

S. S\'edin ........ . 
B. Iverus ........ . 
C. Wiman ....... . 

J . ö stcrdah I ...... . 
(9 vila) 

B. E. Gardell .. . 
(8 vita) 

C. G. Zachrisson 
G. J\Iossberg 

Kl. IV. 
(21 dolt.) 

p. 
97 

97 

95 
93 
92 

A. Uggla ........ . 
E. A. Ohl sson .... . 
T. R. Åström .... . 
A. Troedsson ..... . 
A. Weimark ..... . 
E. Ekcljn ... . 
G. Wijkström 

Kl. M. 
(25 dol L) 

p. G. A. Rising .. . 
p. H. Friman ..... . . . 

100 S. Sundholm .... . 
K. Hjelmström ... . 

100 A. Elm<l" ist .. .. .. . 
T. Björkman . . ... . 

99 N. S. Nilsson . . . . 
99 E. Hessler ....... . 

Extra tävlingar: 
TälJt. B kl. Il (5 sk. lO·ring. tavla), 

(5 d, lt.) 

H. Ehn 
N. Jarre 

p. 
48 
47 

S. Diedrichs 
G. Ekwall ....... . 

Tävt. C kl. III ( 10 sk. ligg. lO-ring. tavla). 
(5 d,IL ) 

p. 
90 
90 
89 
87 
86 
85 
82 

98 
98 
98 
% 
96 
94 
94 
94, 

p. 
45 
43 

p. p. 
C. l,1;'cnncr&tröm '" 88 S. Pen!on ........ 80 
E. Heinius ... .... . 85 O. Holmberg.... .. 80 

Tävt. D kl. IV (hastig prec.·serie lO·ring. tavla). 
(17 d,It.) 

p. 
J. Lundberg . . 85 
A. Troedsson ..... 85 
A. Uggla ......... 84 
S. Svedin ......... 80 
E. A. Ohl sson ..... 76 

I. Steenie .. . ..... . 
V. Berlin .... . ... . 
H. Wester . . ..... . 
C. Riigheimer . . .. . 
G. Wijkström .... . 

Tävl. D kl. M (hastig prec.·serie lO·ring. tavla). 
(23 d,It.) 

p. 
7" 
74 
74 
72 
70 

N. Hellsten ...... . 
p. p. 

90 F. Georgii·Hemming 85 
B. E. Gardell ..... . 
C. G. Zach risson .. . 

89 A. Elmqvist .. ..... 85 
86 J. Österdahl ....... 83 

H. Friman ....... . 86 Y. Zachrisson ..... 8 1 
O. Löfmark ...... . 86 B. Gy llensvärd .... 80 
S. Sundholm ... . 86 Hj. Werner....... 79 

Tävl. f.' kl. Il (6 sk. 10·ring. %. rig.). 
(5 d, It.) 

H. Ehn ........ 6/50 G. Ekwall ...... 4/20 
N. Jsrre ....... 6/46 S. Diedrichs .... 4/18 

Tävl. F kl. IIf o. IV (5 ligg. + 5 knäs!. 400 m. ). 
(21 deh. ) 

p. p. 
E. Eke lin ......... 46 A. Troedsson 45 

(5 vita) S. Persson . . . . 44 

H. Wester . ....... .,; E. A. OlJlsson 43 
(3 vita) H. Plste .......... 43 

E. Reinius ........ 46 G. Wijkström ...... 42 
(3 vita ) C. Hiigheimer ..... 41 

S. Svedin ....... 46 
(3 "i ta) 

Tävt. F. kl. M. (5 ligg. + 5 knäst. 400 m.) . 
(20 del t.) 

p. p. 
J. Österdahl 50 A. Elmqvist .. 48 
T. Bj örkman 49 Hj. Werner ....... 47 
G. A. Hising 49 H. Friman ........ 46 
B. E. Gardell ... . 49 Y. Zachrisson ..... 46 
C. G. Zachrisson .. 48 B. Gyllensvä rd 45 

Mäs terskapstävlingen: 
Mästerskyt t S. Sundholm 199 p. 28 "ita 

1. Österdahl ., .. , ... . 
A. Elmqvist ........ . 
B. E. Gardell ....... . 
T. Björkman ....... . 

19·~ p. 
191 p. 
19 1 p. 
188 p. 

(50+50+49+50) 
(50+ 50+45+49) 
(41+48+49+47) 
(50+49+46+46) 
(49+ 50+ 46 + 13) 

därefter föl jde: 

K. Hj elmström 
G. A. Ilising ... ,. 
C. G. ZachrislIon .. 

p. p. 
143 H. friman ..... .. 137 
142 B. GyllellSvärd 137 
139 

Vandringspris o. dyl.: 
ÖL'erste Stig RIllambs vundringspriJ: 

14 p. (för alltid ). Därefter följde; 
J. Österdahl 

p. 
B. E. Gardell ..... 12 
H. Friman ...... . . Il 
L. Hönnmark ..... . 
B. Gyllensviird ... . 
T. Björkman 
G. A. Rising ..... . 
E. Hellstcll . , .... . 
N. Hellsten ...... . 

10 
8 
6 
6 
5 
5 

E. Wassberger 
H. Kostman ...... . 
C. G. Zackrisson .. . 
A. Ehml',ist ...... . 
G. ro.·lossherg 
E, Hessler .. 
V. Berlin . .. , ..... 

p. 
5 
4 
4 
3 
3 
I 
I 

II. K. Il. KrolLprinsellS v(lI!dringspris: J. Österdahl 
100 p. 

Sjökap/cn TI/re Lö/grens t'U/Ulrillgspri.s: H. Ehn 98 p, 
:.KaknäJpokulcn h; B. E. Gardell platssiffra 8. 
:.KakrUispokaleTL fl:.: H. Wester platssiffra l L 
:.Sjöbergs pris.: 1. Österdahl 50 p. 

Handikaptävlingen äger rum den 20 oktober. 
En av S.A.f:s mest populära skjutningar är den 

s. k. handikaptävlingen, som äger rum i samband med 
tävli ngen om Lagpriscl. Detta sker i år den 20 okto
ber med anmälan ute på skju tbanan senast kl. 10.30, 
Endast skytta r tillhörande klasserna III och IV, som 
före tävlingsdagen skjut it minst fem protokollförda 
vanliga tavelserier A 300 m., äga rätt deltaga. Den 
fas tställda lllga minimipoängen bör ej vara ägnad att 
omöjliggöra deltagande. An gående bestämmelser na för 
tävlingen hänvisas till årets program. Blide lagpris 
och ind ivid uella pris komma som vanligt atl utdelas, 
varför skjlltkommitten hoppas på det sedv(lIlliga liv· 
liga deltagandet. 

STOCKllOLMS AMATöR FiJRENINGS MEDLEMSB"'L::.A::,D ___ _ 

SPEGELN T. O. M. 22 SEPTEMBER 1935. 

GEVÄR. 

Ärtalsmplom. 
Bergentz, Th. ........ 50 50 '" 50 50 50 
Björklund. O. " .......... --- 50 50 
Björkman, T. ....... .. ... 50 50 50 50 --
Blix, H. .. """ ........ 50 ~9 49 50 50 50 
Ekelin. E. .. ............. 50 49 48 50 50 .5 
Elmq,'ist, A. · . . . . ' . . . . . . 50 50 50 50 50 50 
Evers. E. . . . . . . , . . . . . . . . . 49 -- 50 --
Flygare. A. .. ........... 50 '18 48 50 50 ·15 
forsling . . . . . . . . . . . . . . . . 19 -- 50--
friman. H. ......... 50 5048 50 '15 -
Färngrcn, J. ........ " ... 50 48 '18 50 50 50 
Gardell, B. E. . .......... 50 50 50 50 50 50 
Georgii. Hemming. I' .. 50 50 50 50 50 50 
Grönvall, E. .. ...... " .. 50 50 48 50 50 '5 
Gyllensvärd, B. " ...... " 50 50 49 50 50 15 
Hellberg. S. ." .......... 48 48 - 45 15 -
Hell sten, N. , . . . . . . . . . . . . 50 50 50 ---
Hessler, E. .............. --- 50 50 -
Hje lmström, K. .......... 50 49 - 50 '5 -
Hjorth. A. ........ --- 15 ·15 -
Holmer . ......... " .. ". ·19 48 48 50 ·~5 45 
]-Iultkrantz, G. · . . . . . . . . . . 5049 - - - -
1,'crus, B. . . . . . . . . . , . . , . . 48 -- 15 --
Jeunel, E. ............... 50 48 48 50 50 50 
Lundberg, J. . , .. ........ 50 49 48 50 15 -
Lundberg, P. O. ... " .... 49 48 48 45 - -
Lundberg, S. B. .......... -,-- 50 15 -
Lörmo.rk, O. . .......... " 50 50 "9 50 50 50 
Marmen, G. ............. --- 50 - -
.l\Iossberg. G. · . . . . . . . . . . . 50 49 49 50 --
Nilsson, N. S. ........... 50 49 48 50 50 50 
Ohl sson. E. A. · . . . . . . . . . . - -- 45 --
Pennan, S. ....... 50 50 50 50 --
Peterson, K. A. 50 50 50 50 50 -
Reichenberg. O. ......... 49 '18 '8 50 50 '5 
Rising, G. A. ........ .. 49 48 48 50 45 -
Rugheimcr, C. · . . . . . . . . . . 50 49 48 50 50 45 
Rålamb, S. . . . . . . . . . . . 49 -- 50 45 15 
Rönnmark, B. · . . . . . . . . . . 50 50 - 50 50 50 
Rönnmark, L. ........... 50 49 .9 50 50 15 
Steenie. I. . . . . . . . . . . , . . . . 49 - - ---
Sundholm, S. .. .......... 50 50 50 50 50 50 
S\'edin, S. .... " ......... 50 49 IS 50 50 50 
Söderlind, R. ............ 50 - - ---
Tcngstrand, A. W. ...... " --- 45 --
Tham, P. .. ............. '9 -- 50 --
Troedsson. A. ............ 50 19 18 50 50 50 
Uggla. A. H. ............ 49 '8 - 45 ,15 -
\Vansclius. T. ............ 48 18 18 50 50 50 
\Vassberger. E. .......... 49 48 '8 50 50 50 
\Veimark. A. · . . . . . . . . . . , 49 4948 50 50 15 
Werner. Hj. . . . . . . . . , , . . . 49 19 - 15 --
Wester, H. .............. - - - 50 --
Wijkström, G. · . . . . . . . . ·.8 48 48 50 50 50 
Wimllll, C. 48 -- 50 50 -
ZachrissOIl. C. G. ......... 49 ·1-9 - 50 --
Zachrisson, Y. .. ...... 50 50 50 50 50 50 

ström. T. Il . .. ......... - -- 50 50 50 
Österdahl. J. .. . .. ....... 50 50 50 50 50 50 

Guldmärke. 
HarIing. N. . ... ..... ... . ---
lIegerth. T. . ..... . 50 49 49 
Holmberg. O .. , .. _ ... ... . ---
Persson, S .............. . 1848 -
Plate, H .............. .. 50 18 -
Beinius. E. . . . ... , .. 19 1949 
Söl\'e, ö ................ . 18 --

Silvermärke. 
Berg man, C. A. G. ....... 18 48 48 
Diedrichs. S, ............ 50 48 48 
Duhs, T. ................ 49 48 18 
[hn.H ... " ............. 505050 
Ekvall. G. ....... .. ...... 50 50 50 
Farllp. H. 48 48 48 
Fredborg, TI1, ........ . 48 - -
Gcmzell ............ 48 - -
I~ agberg, T. A. R. ..... 18 18 48 
Jurfe, N. ........... 48 - -

PISTOL. 

Silvermärke. 
Ekelin, f. E, ............ 19 46 15 
Friman. H ............ ". 50 50 ·12 
Georgii.Hemming, F, ..... 49 17 45 
GrÖllwal1. E. ............ 51 17 41 
Hazelius. H. ............. -16 46 45 
Hejkenskjöld. f. ......... 47 --15 45 
Kellin. B .. " ..... "..... ..9 45 013 
Kcyscr. J. T, ....... "... 46 44 12 
Lindholm. S. ............ 41. 44 42 
Löfmark , O. ............. 50 48 46 
Plate. 1-1 . ..••..•••...... 50 50 49 
Heichenberg. O. ..... . .... 55 46 -
Hibbing. S. .............. 53 17 47 
Hunngren, G. ............ 50 - -
Rydner. S. .............. 43 '\3 43 
Bönnmnrk, L. ....•. . 50 - -
SlIndholm. S. ............ 57 1\6 -
Troedsson. A. ............ 53 53 48 
Uggla, A. ............... - - -
Weimark. A. ............ 47 46 ~6 

Bronsmärke. 
Bjurling. B. ........ ,.... .t8 13 37 
Blix. R. ................ 36 - -
Dahlborn, F. ............ 17 - -
D,hlq';", S. ....... . 38 - -
Holmer. T. .............. 50 - -
v. Krusensljerna ....... 38 - -
Lindgren. L. ............ 44 39 36 
Zachrisson, Y. ........... 116 43 42 
Öhnell. R. . ..... _. . • . . . . ~2 39 39 

FöRLORAD PISTOL. 

15 --
---
5050 -
50 --
---
50- -
---

50 45 15 
50- -
50 45 45 
50 50 50 
5045 -

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

6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
---

6 6 6 
G 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
---
6 6 G 
---

6 6 6 
---
---
6 6 6 
6 6 -
6 6 6 

665 

555 
655 

Om llI'1gon av S.A.f:s medlemmar möjligen tagi t 
vara på pistolen av märket F. N. n:r 53661, bedjes 
han vara vänlig sätta sig i förbindclse med Gösta 
Wijkström, tel. Enskilda Banken 49. 
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En skyttets man. 

Detta herrar amatörer är en liten sedelärande be· 
rättelse, som börjaT med en episod men som slutar 
litet allvarligare. Den hände nedskri\'aren en dag för
Ta sommaren och kommer därför i någon måll aU 
handla om min ringa person, vilket just inte är sym
patiskt men väl för denna gAng få r passera, dels där· 
rör att det annaT!! inte kan bli någon historia och 
dels drirför aU, som jag ovan antytt. den kan ge oss 
eJl liten nyuig lärdom. Kommer så därtill , all den 
visar, alt vi inte utkämpa våra små strider på skjut
vallen a lldeles i skymundan. 

Jag hade en sOlllmsreftcrmiddag kommit med buss 
till en liten järnvägsstation i Småland, hade en 
knapp timme pA mig i väntan på tågel och visste 
inte räl t hllr jag .~kulle fördriva tiden. Da jag 
hörde några skott smäll a strax i närheten, be· 
slöt jag mig fö r att gA och se efter, om det var 
någon sk juthana de härrö rde ifrån. ro.·l ycket r iktigt, 
slrax t intill, inbädda<1 i grönskan, låg en liten idyllisk 
sk jutbana. En en!1I111 iildre man, som mycket vä l kunde 
va ra en typisk representan t för vArt stolla bondesläkte, 
\'ar just i rärd med all skju ta en tavelserie. Nä r 1111.11 

vs r fä rdig därmed. slog jag mig i sp råk med honom. 
Vi talade fö rstAs om skytte och jag nämnde. all jag 
va r skYll ocks1\. och all jag var medlem aven skytte· 
förening i Stockholm utan all nämna vilken ... Va' heter 
han?. frAgade mannen. Jag nämnde mill nsmn varpå 
han genmäILe ... De' ä' en god skytt du. Jag tog inte 
At mig så ath'a rligt. utan tänkte aU det var väl sagt 
fö r att visa \'änlighet mot främlingen. Men när han 
UlIltJc1uarl ,Iii.rdtcr började tala om Amatör För· 
eningen börj llde jag förstå, att hsn verkligen sett 
namnel. .. Och Iiink, sade han, vad Lennart Rönnmark 
hllr bIivii utmärkt skyll, han blir Ilog farlig för store 
h ror. nii r hlln kommer tillbaks från Amerika ... På sA 
sätt hörde han sig för 0111 flera av våra medlemmll r. 
.. Se jag läser min Skylletidning jag». slut IIde han. 
Och det kUllde jag verkligen ill le betvivla. 

J ag hörde mig senare ]itet för om mannen och erfor 
då, att han in te var bonde utan fabriksarbetare. Myc. 
ken smiil ek hade hall f Au lida och många påtryck
ningar hade han blivit utsatt fö r. för aU han sku lle 
sluta upp Illed en sport .. sA föga värdig en organiserad 
kroppsarbetare ... Men han slutsde inte med siu skytte. 
som blivit hans käraste nöje. - l\ l ina herrar kam· 
rater. handen pA hjärtat, vem sv oss hade stått rycken 
rör sådana påt ryckninga r. Nej dA, här behö\'er det 98n· 
ne rligen inte vara stora hinder för att hålla oss borta 
från skjutbanan. Och hur många är det inte som säga 
sig vars inl resserade för skytterörelsens höga strävan· 
den. men 50111 dock icke kunna hinna med all komma 
ut en dag eller tvll. till skjutbanan för att skjuta si na 
50 skott. Därmed skulle de dock göra skytterörelsen en 
verklig tjällst. I dessa för skytterörelsen ~å bistra tider 
maste vi mer än eljest söka vinna respekt. Och respekt 
kunna vi vinna på mAngfaldiga säll, t. ex. just genom 
atl ofla visa oss på sk jutbanan, ja hara alt gå genom 
staden utIi II skjutbanan med gevär, är propaganda för 
rörelsen. Vi muste visa all vi f illIl II S. Och vi ku nna göm 
del genom all fö rmu våra viinner, att åtminstone någon 
gAng under li ret del taga i skjutövningar. Vi få inte 

finna oss i all Ar från Ar uppvisa minskat medlems· 
anlal, vi mAste visa aU skytterörelsen inte sa sml\ning. 
om avtynar. l\lotstAndet skall uppiiöra, när det "isar 
sig. alt dct inte gAr alt få bukt med oss. Häl' i de 
större städerna ä ro \'i inte full! så beroende a\' störrc 
eller mindre anslag. som männen i förcningar al' den 
lyp, som den ovan omtalade arbetaren tillhörde. Så· 
dana män iiro värda vå r aktning. de tappa inte sugen 
i första taget, de f. vidkännas långt större uppoff· 
ringar iin nAgon av oss. men de bliva kvar. Må den 
manncn bl iva ett exempel för Dig och föl' mig. 

ET/Qr. 

MEDDELANDEN 

FRÅN 

IDROTTS· 

KOMMITTEN 

Areb bäata idrottuesultat : 

Falk ........... . 
Kumlien 
ZachriSSOI1 

Falk 
E\'ers, E ........ . 

Falk ........... 
Even, E. 
Sjöwsll 
Zachrissoll 
Evers. 

Bunngren 
Reinius 
Sjöwall 

........ 

........ 

........ 

100 III. 

sek. 
12,6 
12.6 

Svensson 
Hellström 

12.7 E\'ers. E ........ . 

200 m. 
sek. 
25,8 Sjöwall 
26.6 

400 m. 
",k. 
59.7 Runngren 
59.8 Westberg 
59.9 Lindblom 
60.1 Reinius 
60.2 

1.500 m. 

mm. 

....... 

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

4.42,3 
4.49,5 
4.55,5 

Evers, 
Falk 

E ... .... 

Evers. N ...... . 

10.000 m. 
min. 

Runngren ...... .10,l9 Åström, T . 

sek. 
12,8 
12.9 
13.0 

sek. 
27,2 

.,k. 
60.2 
60.3 
60,7 
61.2 

min. 
4.57 
5.05.5 
5.07,2 

n1l11. 
44,57 

p 
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Sjöva ll ........ . 
Svensson ....•... 
Bli>: ........... . 
Reinius ...... .. . 
Evers. E. . ...... . 

Löwenhielm 
Reinius ........ . 

Reinius ... .. ... . 
Svt:nsson ....... . 
Evers. E ........ . 
Zachrisson 

Reinius ....... . 
Wijkström ..... . 
Sjöwa ll ...... .. 
Evers. E. 

Falk .......... . 
Lundah l ....... . 
Evers, N ........ . 
Kll lll lil'1l ....... . 
LUl1din ........ . 

Falk 
Svensson ...... . 
Runngren ..... . 
Rein ius ....... . 
Evers, N ...... . . 

Lundahl ... . . . . 
Reiniull ..... . 
[vers. N .... .. . . 

Höjdhopp. 
om. 
]50 Evers, N. ........ 
148 Friman ......... 
145 Nylen .. ........ 
145 Falk ............ 
141 Runngren 

SlQvhopp. 
om. 
245 Svensson 
245 

'~ängdllOpP' 

.. ..... 

cm. 
141 
141 
141 
140 
J40 

om. 
245 

cm. cm. 
552 Hellström ....... 53 1 
540 Sjöwall ......... 525 
535 Evers, N. ........ 520 
534 Falk ............ 5 17 

Trestegshopp. 
m. 

11.67 
10,81 
10,75 
10,67 

Evers. N. 
Runngren 
Zachrisson 
Oden. O. 

Kula. 
m. 

9,93 
9,67 
9,59 
9,43 
9,39 

Reinius ....... . 
Nyström ....... . 
Keyse r ........ . 
Hellström ...... . 

DiskU$. 
m. 

30,69 
27,49 
27,32 
27,09 
26,01 

LöwenhieJm 
Nylen ... . .... . 
Frunck. C. O. 
Ke)'ser ....... . 

Spjut. 
m . 

39,38 
39,35 
38,37 

\Vijkström 
Evers. N ....... . 
Frunck. n ..... . 

Skidor 2 ",il. 
lim. 

m. 
10.65 
10.45 
10.44 
10.28 

m. 
9.36 
9,25 
9,J5 
9.11 

m. 
25,76 
25,41 
25.12 
25,04 

m. 
36.36 
35,93 
35.47 

Hunngren 
Ribbing 
Hein ius 

1.42,30 Falk 
lim. 

2.0·kOD 
2. 11.0·1 1.48.15 Söderlirlll 

1.49,10 

Skidlö!1tJfmårket gult!. Bergelltz, 3 mil .. 3,14 tim. 

Cykel 2 mil.. 
min. min. 

Svedfelt .. ...... 42.30 Evers, E. .. ..... 44.02 
Löwenhielm 43,32 Ehall .. ...... 46,30 

Sinmins 1.000 m. 
min. min. 

Lundberg, S. B. 20, 15 Keyser ........ 25,24 

Idrottsmärket 1935. 

Simning Hopp Löpninr Kast Uthålliahet 
Be rgentz l 
Blix J 2 
Ekvall l l 
Evers, Erik 2 3 3 l 
Evers, Ni ls . 2 2 3 
Fal k l 2 3 3 
Fredborg .. l 
Friman .... l 2 l l 
Frunck. C. O. J l l J l 
Frunck, R ... l J l 
Hellström .. l l l 
Hörlin l 
Keyser . ... J l 2 l 
Kumlien ... l l l 
Lindblom .. J 
Lundahl ... l l l 
Lundin .. .. J l J 
Lö\\enhielm l l 2 
Nylen ..... 2 l l 
Nyström ... l l J 
Oden, Olof .. J 
Reinius .... 2 2 3 J 
Ribbing .... l 
HUllngren .. 2 2 3 2 
Sjöwall .... 2 2 2 
SI'edfelt ... J l J l 
Svensson 2 2 l l 
Söderlind l 
Westberg l 
Wijkst röm l 
Zllch ri ~sOIl 2 
Åström, T. l 

Föreningens hö&torientermg 
ägde rum d en 29 september tiJJ l!ammans med I. K. 
Göta (arrangör), Äppell'ike!ls sportklubb m. rI. Sam· 
lingen ägde rum å Hötorget, och de ltagarea11talet 
räckte till två bussar. Färden stä lldes söderut, och 
deltagarne tilldelades vid sta rtplatsen kartblad med 
angiven utgångspunkt. SAF hade 13 starta nde, av vi i· 
ka 10 kommo i mA let. som var beläget vid norrs 
ändan 3\' sjön Axarn. Resultatet blev följande: 

Seniorer : l) (SJ Hazelius 2.00.20. 2) ( 12. Bunn· 
gren 2.14,20, 3) (IS) Heinius 2.18,45, 41 (38) Wijk . 
ström 3.09,45. 

Yngre old bo)'s: l) ( 28) Nordin 2.35.40. 
Äldre o ld bo)'s: l) (9) Nyg ren (utom täv!.) 2.07,40, 

2) (3J) Friman 2.42,50, 3) (32) Lindgren 2.46.45, 
4) (37) Ehrnrelt 3.06,35, 5) (40) Söderlind 3.22.01:1. 

Siffrorna ino m parentes utvisa placeringen inom 
hela täv lingcn . 
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MEDADER PLAKETTER 
K lul.l"";;st~c.k"p,,~cke,, 

Före";"s·,,,~rkell 

K"I"log o~J. ~J.i~f{jr.l"g 
Jritt på lugdr,,,,! 

SPOR RaNG & Co. 
Klllls·ga'"'' '7 S."c1.1lOlm' 

T~/'folV' N"m" .. "rup "SPORRONG & Go" 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köpa Edra prisjöremål i guld, silver, 
"gli/ver och ten" - även de popI11ära 

SKYTTESKEDARNA 
fördelaktigast hOI 

JUVELERARE 

lHl. ,]J (() lm N s\ (() N A. B. 
KONSERTHUSET 

Tel. 203316 - STOCKHOLM - Kungsgat. 43 

JUVELER, GULD, SILVER 
ANTIKVITETER 
till konkurrensfria priser från 

SIXTEN LINDSTRÖM 
Norrlandsgatan Il , STOCKHOLM 

Tel. 216281, 216284. 

Ni 
bör gynna 

Stockholms Amatör 

Förenings Medlemsblads 
.. 

annonsorer . • '--

Mattor - Möbeltyger Gardiner 
alla mönster sti lart er finnes 

största sorte rtng t i II lägsta priser 

Engelska~Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

ReservofficersfOrbundets t.ilttävling. 

Heservofficersrörbundel hade den 13 oktober fäh· 
tävling. vari ett tjugutal amatörer deltogo. 

Hesultatet blev för vår del följande: 

Orientering. l) Dahlborn, 2) Runngren.4) Frunck. 

Pistolstkjulning: 2) Friman. 

Kartläsning: 1) EllTnfeldt. 

l hela tävlingen: 2) Ehrnfeldt, 3) Runngren. 

Äldste deltagare i tävlingen var Lindgren, som 
bland 92 tävlande beJade 13 plats. 

D.N:s pris erövrades av EhrllfeJdt. N:o 3 blev 
Hunn gren. 

Dir. OUo Frimans pris erövrades av Ehrnfeldt. 
Även här b lev Hunngren nr 3. 

Fjärde kOlItroll en och målet voro precis desamma 
som vid Stockholms Idrottsförbunds orientering dell 
21 oktober 1928. Signatu ren var då liksom nu kon· 
Lrollant vid samma torp. T. F. 

Pallas tryckeri. Stockholm 1935. 

Stockholms N:r 6 

Amatör förenings 
Medlemsblad 

Stockho lms Amatör före nings organ fö r Idrott och Skytte. 

30:de ärg. Föreningen stiNad den 21 september 1890 1935. 

R.d.kllo"on. .d",", , Utdelas gratis till 

föreni ngens medlemmar 
An.v.rig utgivare, SVEN $VENSON B. ENAR QARDEL.L. 

V""'I.n l V l r. Stockholm 
Tol, 10~'l1l0. bo.lOd 103287 

( ............................................................................................................ ' 
; 

MEDDELANDEN 

! 
FRÅN 

STYRELSEN 
, 

c .................................................................. ................................. J 
NYA MEDLEM MAR. 

Ak tiva: 
Den 27 novembcr: 

Arbrill k, Nils Gustaf. leg. läkare. John Ericssonsg. I. 
fromlll , N i l ~ Erik Brynolf. leg. liika re. Sab . sj ukhus. 
Hansson, Johan Gustav Sigfrid. lamII .. Ulvsun da. 
Heiner. [ rik Gustaf Emanuel. Östermalmsg. ~9. 
Hcllstl'ulII, Mats. fil. mag .. Norr MälarSlnmcl 56. 
Kiisel, Ni ls, tjänsteman. Saltsjö· Duvnäs. 
Levin. Axel Hjalmar, tandl. S:t Eriksg. 58- 60. 
Lundin. Bror. fil. kand .. Gamla Brog. 25. 
Nordin, ElJing. tand 1., Normalmsto rg l. 
Söderberg. i\ lelcher Elis, köpman. Enebyherg. Hoslags· 

Näsb)'. 
Waller. Bertil, tand!., S: t Eriksplan 15. 
"011 Axelsson. Ca rl Gustaf Herman. jur. kand .. Sib}l. 

leg. 17. 
Slettelllnark Ivar. teknolog. Fritiofsv. 12. Djurs. 

holm II. 
• 

Styrelsen vill redan I1U fästa med lemmarnas upp· 
märksamhet på att samkviim med damer kommcr II.tt 
anor<lnas i samband meJ nästkommande å rsmöte i 
februari. I ett kommande utunrner av me(llemsbladet 
konlIner programmet härför all närmar! utformas. 

Bortbytt alutstycke. 
Vid årsprisskjutningen blev stldst)'cke 5 13 utb)'tI 

mot 079. Deltaga re i skju tningen ombedes efterse 0111 

Je fåu fel och meddela della till sek reteraren. 

MEDDELANDEN 

FRÄN 

SKjUT

KOMMITTtN 

..... l 
Förbundets 5:te fältaky ttetävlan. 

Höstens premiär i fältskytte ägde rum den 13 okt. 
"id Bosersberg. Oaktat tidigare biUra ufaren heter fråH 
dessa, ifrnga om 8\'stån d och svå rbedömda trakter, så 
läto våra fiiltsky ttar ännu en gång lur(l lI ig aU bedö IIla 
avstånden för kort. När där till kom en hånl viistlig 
b låsl blevo träffarnas anlal inte många, vilket framgår 
av all mäslerskapsfordringarna stannad e vid 16 träff. 
Den spännande kampen mellan KlIngsholmen och Ama· 
tör i lag ble\' en besvikelse rör oss i det Kungsholmen 
ökade sitt fö rsp rå ng med 1 triiff. 

Klipp ur tidningarna: 

Mästarklass. 3) A. Elmqvist 22 Ir .. 18, G. Moss· 
berg 19 tr. 

IV. klass. 13) G. \Vijkström 19 tr .. J5 ) 1-:. E\'ers 19 
tr .. 22) K. A. Peterson 18 tr.. 21) S. Svedin 17 tr .. 
25) T. Wanzelius 17 tr., 38) O. Löfmark 16 tr, 39) 
E. A. Ohl sson 16 tf .. 48) E. Jennel IS tr .. 53) A. 
Troedsson 15 tl. 

Kll/ $S /II & /I inga. 

Mål: I) K.G.·skytt 320 m., 2) l/ I.fig. frotl l 500 ni., 
3) lj3·fig. slor 425 m .. 4) K.G.·ersiitt. 260 m., 5) I /~ . 

fig. li ten 340 m. 
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Förbundets 6:te fälbkjutning i samband med 
SkarpIky tteföreningens 15-ån Jubileum. 

Fältskjutningen ägde rum den 27 okt. i den kupe
rade terrängen vid Crödingc. Skjutningen blev svA r dA 
förutom de sm/\. må/eli och långa 8\,stAnden snö, regn 
och dis gjorde allt för aH dölja pappgubbarna. Bäst 
lyckades Löfmark som med goda 28 träff blev lO:de 
pristagare i jubileum.sskjutningens IV klass. Drag_ 
kam pen Kun gsholmen- Amatör i lag vsr som alhid 
den stora frågan. Våra gruppskyttar lyckades på något 
sätt f A ett gott fäste i de uppblötta åkrarna och hala 
hem blide Kungsholmens tidiga re försp rång på 12 
poäng och därtill lägga ytterligare 6 pluspoäng. I 
juoileumsfiillskjutningen lyckades sam tliga fyra delta
gande gru pper frÄn S. A. F. placera sig på prislistan. 

T id ningsu rklipp: Ju.bileumstiiulingen 7 mål. 
Mästarklass: 27) A. Elmqvisl 25 tr ., 61) L. Rönn· 

ma rk 23 tr .. 90) H. fr iman 22 tr., 109) G. Mossberg 
21 Ir. 

IV khw: 10) O. Löfmark 28 tr. . 29) T. Walllelius 
25 Ir., 3t) C. G. ZachriSSOIl 25 tr.: 60) G. Wijkström 
2:-S Ir., 96) B. E. Gardell 21 tr .. 116) H. Wester 21 tro 

Endast förbu ndsskjutningen. 
MiiJlarkla.ss: H. frimall 21 tr., A. Elmqvist 20, G. 

Mossberg 16 tro 
I V J.-!os.s. O. Löfma rk 20 tr .. G. Wijkström 20 Ir., 

T. Wanlelius 19 tr.. C. G. Zachrisson 19 tr., V. Berlin 
15 tr. , J. Österdahl 15 tr .. H. Wester 15 Ir. 

/I kloss: T. )'Iegerl 13 tr. 
Mästerskapsfordringar 15 trärrar. 
,1/111: II 1j6.fi g. 190 m .. 2) K.G.·ersätt. 230 m .. 3) 

lj3·fig. stor 110 m., 4) I /'I~fig, 300 ni .. 5) 1/3 fig, 
lill'II ~flO m. fi'or jllhilf"1'1 ylIl'rligare.. 6) II I front 430 
m .. 7) K.G.·skytt 320 m. 

Förbundets 7 :de fältskjutning. 

rels fiil tskyucfi nal hölls i Täby traklen och blev 
belydligt .. normalore. än de två tidigare i del mästcr· 
skapsfordringarna ble\'o 2\ träffar. Amatörernas 
grupp hade llcnnu gÄng a ll i lagtävlingen h!llla \!Ildan 
för ö\'riga revollchhungriga fö reningar. vilket även 
lyckades sA bra all försp rånget ökades till 10 träff 
före niirmasl li ggande förening. Kungsholmen . Ama· 
törerna erövrade hörigenom för alltid Dir. Nissens 
vandringsp ris. Jndi\'iduellt Jllacerade sig O. Lö(mark 
genom dagens 25 tr. först i k lass IV inom förbundet 
ocll erövrade nu sill andra fäJtskyuealbum. 

Klipp ur dagspressen: 
Mästarklass: 12) A. Elmq\'ist 25 tr. 
IV kla:u: 4) O. Löfmark 25 tr., J5 ) H. Wester 23 

tr., 31) A. de Houbetz 21 tr., 44) E. Jenne! 20 tr .. 57) 
P_ O. Lu ndberg 19 tr. 

Klass III & /I inga. 
A!dl: 1) lj4-fig. 260 In .. 2) K.G.-skylt 325 m. 3 1/3-

fig. stor 380 m .. 4) l/6·fig. 160 m .. 5) K.G._ersäu . 
225 m. 

VANDRINGSPRISER I FÄLTSKJUTNING. 

M·klanen. Jägarförbundets hederspris. 
H. Friman .......... ..... ... .. ..... . platss. 1\ 
A. Elmqvist ...... , . . .......... . .... . > 6 
B. Gyllens\'iird .. ......•............. , 14 

l V -klassen. Stockholms. Tidningens pokal 
av år 1931. 

O. Löfmark ........... ... ...... .... . 
G. Wijkström 

plaBs. 4 
5 • 

H. E, Gardell 
II I. klallen. 

................... .. 8 
Stockholms· Tidningen Stockholm 

Dagblads hederspr. 1933. 
T. H'g,rt .................... . .... . platss. 6 
G. Vennerström ................... .. . 

• 7 E. Heinius ......... . ............... . • 10 

25·årsmännens av 1932 vandringspris i 
fältskjutning. 

G. Wij kstri.im 
B. E. Gardell 
O. Löfmark 

platss. II 
> 12 
:. 14 

Fabrikör Drewes vandringspris i fältskjutning. 
(end. vårutf_) 

B. Hönnma rk ............... ... .......... 27 tr. 

Professor Emil Hesslers vandringspris 
i fältskjutning. 
Poängställning: 

B. E. Ga rdell 8,5 poäng 
L. Hönnmark 
H. f'riman ...................••..... 
A. Elmqvist 
G. Wijkström 
B. Hönnmark 
S. Sundholm 
O. Löfmark 
Y. Zllcllr isson 

»Fältskyttepriser år 1935 .• 

7 • 
6 • 
5,5 • 
1.5 • 
1.5 • 
3 • 
1.5 • 
1.5 > 

iII-k1ussell, Y. Zachrisson .............. 98 tröff. 
IV. k1assel/- 13. E. Gardell .............. 114 :t 

närma$t följ de: E. Hessler ....... . .. 102 .. 
E. Jellnel ...... . . .. 94 :. 

• 
Inom skytteförbu ndet har som bekant fö reningen i 

fältskjutning erövrat disponent W. Nissens Hederspris 
fö r avd . I med 152l träff. Kungsholmen kom närmast 
med J511 träff, 

Följande förening5medlemmar hava medverkat till 
segern: 
Elm{lVisl gruppme<IJ. 11 ggr. o. skjulit 254 träff. 
Löfmark . ] I • • • 242 • 
Frilllan .. II • • • 237 • 
Y. Zach risson :t 8 • • • 169 • 
Gardell .. 8 • • • 159 • 
Sundholm .. 6 • • • 152 • 
L. Hön nmark .. 7 • • • 137 • 
Mossberg • 3 • • • 62 • 
B. Hönnmark .. 3 , • • 50 • 
Jcnnel • l • • , 20 • 
C. G. Zachrisson .. l • • > 20 • 
\Vi jkström • , • • 19 • 

* 
Fällskylletall ri kar för Ilr 1935 ha erövrats av röl· 

jllndc skylta r : Frimall, Elmqvist. SUlldholm, Löfma rk, 
Mossberg, Wijkström, Gyl lcllsvärd. 

t 

\ 
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ERöVRARE AV VÅRA VANDRINGSPRISER 
M. M. I PRECISIONSSK./UTNING FöR 1935. 

IIKII Krof/prinsens I)pr.: 1. Ö::terdahl ...... 100 p. 
F. Fagrclls minI/e: J. Österdahl ............ 219 p. 

närmast följd a\': S. SuodllOlm .......... 24 I .. 
Y. ZaclHisson ........ 240 .. 
B. G} Ilensvärd ........ 237 .. 
B. Hönnmark ........ 237 .. 

VUlldrillg:ukö!den: H. F'riman . _............ 85tr. 
närmasl fö ljd av: G. Mossberg 83 .. 

A. Elm{lVist .......... 79 .. 
S. Sundholm .......... 78 .. 
E. Jennel ... .. . . . . . .. 72 .. 

Jubi.feulI/.sskÖlden: J . Österdah l ............ 362 p. 
närmast fö ljd av: L. RÖll nmark .......... 362 .. 

B. Gy llensvärd .... . ... :~59 :t 
A. Elmqvist ...... .... 312 :t 
Y. Zachrisson ........ 338 .. 

(jucrste Stig Rålambs upr. uv år 193/: J . Östc({lald 
(för alllid) .......................... 14 p. 
närmast följd av: B. E. Gardell.......... 12 .. 

H. Friman ............ IJ :t 
L. Bönnmark ........ 10 .. 
B. Gyllensvärd .... . . . 8:t 

Fämgrellsku priset al) I1r 1923: B. E. Gardell . 169 p. 
närmast följd av; H. Friman ............ 168 :. 

S. Sundholrn .......... 1M .. 
A. Elmqvi5t .......... 16--1 .. 
B. Gyllens\'lird ........ ]61 :. 

Fämgref/ sku priset au år 1935: B. Hönnmork 137 p. 
närmast följd av: H. friman ............ 130 :t 

B. E. Gardell .......... l28:t 
L. RÖllnmnrk ......... . 
A. Elmqvist ......... . 

L6f/gdisla/lspokalen au år 1935: L. Rönnmllrk 
närmast fö lj d av: H. Friman .. ........ . . 

E. Heinius ... . .... .. . 
O. Löfmark ......... . 
A. Ehnqvist ......... . 

Orewcspokalen: S. Hellberg ............. . 
närmast följd av: A. Elmqvisl ......... . 

L. Hönnmark ........ . 
O. Löfmark ......... . 
Y. Zachrisson 

.. La gpriset :.. 

127 :. 
122 :. 
1 0~ p. 
lO I, .. 
102 . 
JO I .. 
100 • 
ge '~ p. 
94 :t 
93 .. 
93 • 
87 • 

Dcn 20 oktober ställde eH tju gota l amatörer upp iiII 
tävling om lagpriset. Hesuhaten blevo tIelma gång 
yterst jämna, \'arför utgången "ar oviss in i det sista. 
S4 skiljde det endast med t"å poäng mellan första och 
fjärde lagen. De båda fö rsta lagen hade samma poäng. 
varför särskilj ningsbestämmelserna måste til lgripas. 

Det har \'isat sig aU bestämmelserna rör uträknande 
av handikaptilläggen, sedan skjutprogrammet ändrats 
så alt stående skj utes {örst, icke längre bliva så väl 
avvägda. Skjutkommiucn kommer därför AU till nästa 
Ars tä\'li ng framlägga nya bestämmelser, som komma 
att avsevärt gynna de mindre rutinerade skyttarna. 

RClIultaten blevo: 

Lagtävlingen : 

1) J. Österda hl, S. Hellberg. G. Mossberg 290 p. (10 1 
+ 99 + 90) 

2) T. Björkman, A. Elmqvist. B. Söderlind. 290 Jl. 
(100+98+92) 

3) O. Löfmark. E Ekelin, K. Hjelmström 288 p. (101 
+9·'+93) 

1) N. S. Nilsson. E. Hesi!ler. E. Jennel 288 p. (97+ 
91+94) 

5) S. S\'edill_ B. E. Gardell. T. Hegerth 283 p. j98+ 
95+90) 

6) Y. Zachrisson. E. E\'ers. K. A. Peterson 279 p. (97 
+ 93+89) 

7) r. Georgii.Henning. F. Dandcnell, C. Wiman 253 p. 
(93+84+76) 

Individuella tävlingen: 
l) O. Löfmark .. . .......... 101 p. 
2) T. Björkman ........... 100 p. 
3) S. Sved iJI ... _. ...... 98 p. 
4) A. Elmqvisl ....... . . ..... . 98 p. 
5) Y. ZachriSSOIl . . . • . ... . 97 p. 
6) N. S. Nilsson ........ • . .... 97 p. 
7 ) E. Hessler ................ 97 p. 
8) B. E. Gardell ...... .. ...... 95 p. 
9) E. Jennel . . . . . . . . . . . . .. . .. 9J~ p. 

10) 1-.:. Eke!in ................. 9.~ p. 
Il) K. Hjel ms.tröm .......... .. 93 p. 
12) f . Georgii. Hemming ........ 93 p. 
13) E. Evers .................. 93 p. 
1 1~) B. Söderlind .......... 92 p. 

Thure Brrgent;;' upr. 
Segrare S. Svedin ............ 119 p. 
niirmast räljde 1. Ö: terdahl ...... J 16 p. 
K. Hjelmström ............... I l6 p. 
O. Löfmark .. .. .............. 112 I). 
E. Ekelin .................... 112 p, 

(98+3) 
(95+ 5) 
(91+ l ) 
\95+3) 
(93+'.) 
192+5) 
(90+ 7) 
(91+ I ) 
(90+41 
\88+6) 
(92+ I) 
(9 1 + 21 
181+6) 

(81+ II) 

(91+22) 
(100+16) 
192+ 24) 
(98+ ' 4) 
(88+24) 

MEDDEL ANDEN 

FRÄN 

IDROTTS· 

KOMMITT EN 

S_ A. F:s vandringspris 

hav" under 4rel erövrats av följande med lemmar. 
Överste Stig Bå lambs i tiokamp, uppsall J934 Hej· 

nius (1 :sta gången). 
Idroltsbladets i orienteringslöpning. uppsatt 1927 

Lindblom (2:a ggn). 
Direktör Claes Hultbergs i skidlöpning. simn ing och 

orientering. uppsatt 1934 Reinius (l :sta gången). 
Någon inteckning i vandringsp riset Helmer Lang. 

borgs minne i femkamp, uppsatt å r 1925, ha r under 
å ret ej erövrats, enär rör priset ii r stipulerad mini mi
poäng. 2.300 poän g. 

Vidare ha r Grosshandlare S. Beidners pris för år 
1935 eröv rats av Ekvalt inom seniorklAssen och 
F'redborg inom Oldboys.B_klassell. 

Slu tligen har S. A. F:s pris i tiokamp under dr 1935 
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- M a ttor Mö bel tyger Gardillel· -
a ll a mönster ocl, st ilart er finn es 

största so rt e ring t i Il Ligs., priser 

Engelska (8) Magasinet 
31 DROTTNINGGATAN 31 

utgått rör trenje gåugl'll. denna glillg till Lii"enhiclm 
fijr under 10 8rS tädingar upP"ådda 25.(137 poäll ~ . 

De mcdl emmHr, som (ll.'ho~W i rClicnofrLcersförbun. 
dels orien teringslijpllill~ den 13 ak toh!' !" och diin'id 
atwälldc högs! J-l mill. pcr km .. hala dä rmed full gjort 
IIllu\l lighel.sprovet för idrotl.smärket. Tahlå n ö\cr 
S. A. f:". llIärkestagorc f~ r härefter följ ande 1I 1 ~('e ndt': 

Arbrinl 
Bergentz 

IDROTTSMÄRKET 1935. 

1 

Blix 
Dllhlborn .. 
Ehall 
[H'rs. [rik . . 
Evers. Nil s 
Falk .... . . 
Fredbo rg 
\. F riedrich~ 
FrimIllI ... . 
Frunek. C. O. 
Frunck. H. 
lI azeliu$ 
Hellstriim 
H ~ir l in 

Kellin 
Keysel" 
Kumlien 
Lindhlorn 
LUl1dald ... 
LlIn(lin 
Löwenhielm 
NOfmcJ 1 i 
N}lcn 
N~stfÖIll 
Oden. Olof. . 
Bcinius .. . 
Bibhing 
BUI111g rcu ., 
Sjöwall 
S\I!dfclt ' " 
S"'ell~~oll 
Sädet'l iud 
\lcstherg 
\"l' i j hl r (im 

ZlIchrissoll 
... triim, T, " 

\ 
2 
2 
2 

2 
1 
1 

1 
1 

I 
2 
1 

1 

I 
1 
1 
1 

2 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 

1 

J 
1 

1 
1 

2 
1 
2 
2 
1 

2 

I 
1 
2 
1 

2 

I 
1 
j 
.\ 

1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

., ., 
1 
:< 
2 
1 
1 

I , 

1 
1 

I 
2 
.1 

1 

1 
J 
1 
1 
1 
2 

IdroUs=t:k retel'u rcn lord{' Jl iil.pcli gen IIAgonsill till· 
förenc ha kIlllIllII ])H'sel1h'ra en ~a impOlll'rHllde taLla , 
olllfa!lallde ej mind re iill :'\H nam11. 01'11 pm i(l rotlsko m. 

,\ IEDA LJ ER PLAKETTER 
K l"bhlll~., .. r~ L:"p .. ~d.c" 

- : -
K",,,I,,!! ,,~J. &'in/6r.I'lg 

jri" I'" bt!{Jr",,1 

SPO RRO NG & Co . 
K""S'!"I~" '7 S I".,}.I .. .,I"" 

Ttlt/u"" N"m,,,,,,r.,J' "SPORRONG & C,," 
, 

SKYTTEFÖRENINGAR 
Ni köp" Edra pri./ö,emdl j gu/d, silver, 
"y,i/v"r och len" - äveu de popu/cira 

SKYTTESKEDARNA 
fÖnJe/akU!!".1 hOI 

.1C\' BLR lt,\.ftB 

kL .J ([)J lfII r S ([)J " 
KONS IUt T UU S u T 

A. B. 
Tf!!. 203316 - STOCKHOLM . KUlff(sgat,.f3 

JUVELER, GULD, SILVER 
AN TI KVI TETER 
till konkurrensfria prise r från 

SIXTEN LINDSTRÖM 
Norrlandsgatan 11, 

Tel. 216281, 
STOCKHOLM 
216284. ____________________ 1 

mittens förhoppnin ga r infria.", ko mmn :~O amatörer i 
ilr 81t adäg(;a fuIJstiiudi ga pro ... för ilh'otbmiirkel. 
Det ;;:kulle Lli rekord, företIlIende rekord SAltes 19:J1 
mw 26 fulJ;;liindi~a prOI' , 

• 
I lIorsku re"'l'f\of(icer"förbundels tiil,lal l i Ils lo d('1I 

27 nktoher deltogo lH~ II!1 e :t aJllutörer$, llämligen C. O. 
FrlJlOck och R, El.rnfel!. Bland 30 deltagare placeradl' 
d~ sig so m rl'>\ Jl , 7 och q mun. l 'nrge få r IIHW endll,..t 
tuniincl;l. {>n IHlud ,"id l'i ~ lol5kjlllning. oel, karl all 
50: oM 1' lI.r jll id .. e heller vad mun (ir IfUl vid hiir j 

landet. Ball311 \ ar enligt IIl)rrmiillllen den sl'åra5le ,le 
lij iillll hittill s 181'it med om. 

• 
Slo('kllOl nl~ hl ro tt~rörbund hill' till delat Thor Frhl, 

)JOr~ ~j ll Ilipl um fö r ,i~{Hle tjänster ,i,I orientering:, 

Pallas trycker i. Stu;;khol l11 I ~J3j . 


