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I(allelse till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör Förenings medlemmar kallas 

härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 16 fe- _ 
bruari 1956 kl. 19.30 på Svenska Industritjänstemanna
förbundet , Linnegatan 18, för behandling av följande 
ärenden: 

1. Val av två personer att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 

2. Styrelsens och de ständiga kommitteernas berät
telser. 

3. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvars
frihet åt styrelsen för det gångna förvaltningsåret. 

4. Val av Iföljande leda:möter i föreningens styrelse : 
Ordf.örande för l år 
Intendent 2 " 
Skjutchef 2 " 
Pistolskjutchef l 
Två styrelseledamöter 2 " 
Tre styrdsesuppleanter l 
Vice skjutchef l 
Vice pistolskjutchef l 
Vice idrottschef l " 

5. Val av två revisorer iför r år samt suppleanter för 
dem. 

6. Val av tre representanter i Stockholms skytte
förbund samt suppleankr för dem. 

7. Val aven representant i Stockholms sportskytte
krets samt suppleant för denne. 

8. Val aven representant i Stockholms pistolskytte-
krets samt suppleant för denne. . 

9. Val aven representant i Stockholms idrottsför
bund samt suppleant f,ördenne. 

10. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stad
gar § 5 avseende årsavgiften. Styrdsen föreslår 

att årsavgiftens storlek skall bestämmas av års
mötet. 

Il. Ev. fastställande av årsavgiften för år 1956. 

ca) 

Styrelsen sammanträder å samma dag och plats kl. 
19.00. 

(Q) 

Omedelbart efter årsmötet sker prisutdelning, var
efter serveras supe till ett pris av ca. 14 kr. {inkl. öl , 
rödvin, kaffe och servis). Anmälan om deltagande i 
supen torde senast tisdagen den 14 februari göras till 
klubbmästaren Birger Lundh, tel. kont. 23 57 00 eller 
bost. 58 25 26 eller vice klubbmästaren Stig Jönsson, 
tel. kont. 23 75 00 eUer bost. 65 41 41. 

(Q) 

Förtjänsttecken 
Enligt styrelsens beslut kommer vid årsmötet den 

16 fehruari :följande förtjänsttecken att utdelas: 
Förtjänstmedalj i guld till apotekane Bertil Rönn

mark. 
Förtjänstdiplom till tjänsteman Ulf Hultkrantz. 
Femtioårsmärken till grosshandlare Henning Malm

fors , bankkamrer Rudolf Santesson och grosshandlare 
r var Stendahl. 

7 jugofemårsmärken till civilingenj.ör Gustaf Brun
din, apotekare Ernst Hemming, tjänsteman Albin Lid
ström, lasarettsläkar·e Gunnar Oden, advokat G. A. 
Rising, kapten Gottfrid Runngren, civilingenjör Wal
ter Thörn. 

Civilingenjör Yngve Zachrisson tilldelades tjugo
femårsmärket vid 1955 års årsmöte. 
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Bertil Rönnmark so år 
På själva jula,fton hade en manstark delegation ur 

styrelsen för Stockholms Amatör Förening mött upp 
på Apoteket Bävern för att bringa sin ordförande se
dan 1950 sin hyllning på hans femtioårsdag. Vice 
ordföranden .frambar Föreningens hjärtliga välgångs
önskningar och hoppades, att Föreningen i många år 
än måtte få utnyttja ordförandens erkända kapacitet 
och erfarenhet på skyttets olika områden. Den stor 
artade generositet som Bertil Rönnmark vid olika till
fällen och i skilda sammanhang visat var en ytter
ligare anledning att understryka Föreningens stora 
tacksamhet. 

Utöver Föreningens blomsterhyllning överlämnades 
en av ett stort antal medlemmar hopsamlad gåva som 
ett uttryck för deras uppskattning av vännen och kam
raten Bertil Rönnmark. 

Namnet Bertil Rönnmark är sedan länge inristat i 
skyttets historia. Många och äroJulla har hans presta-
tioner med geväret varit. Att han inte med åren legat 
av sig alltf.ör mycket fingo vi senast i höstas en på
minnelse om av hans skjutning i JÖrhundstävlingen. 
Vi äro i stort behov av hans obestridliga talang som 
skytt, men det är dock som ledare för gamla anrika 
Amatör vi främst knyta våra .förhoppningar till 
honom. 

N. S.Nilsson 

Fältskytteresultat 
Fältskyttarna har tränat flitigt i år. Det ar Evert 

Svensson, vår skjutchef, som lig'ger ibakom och ställt 
sin tid och sina krafter till förfogande och ordnat 
fältskjutningar på Järvabanan. Anslutningen har va
rit god - var det kanske .glöggen som drog. Resul 
taten får tala för sig själv. 

Resultat i fältskjutning (järva) den 1/1 1956. 

Klass M: 

Y. Zachrisson ......... . . . ....... .. . 
J. Magnius ....................... . 
H. V. Johansson ................. . 
U. Hultkrantz ................... . 

Klass 4: 

Erik Svensson ..................... . 
Evert Svensson ................... . 
Folke Johan~on . . .... .. .. ... .... . 

Klass 3: 

S. Larsson 

Klass 2: 

30 tro 
28 " 
27 " 
26 " 

24 tr. 
24 " 
23 " 

23 tro 

N . Magnius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 tro 
E. Lagergren ............ . ......... 19 
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Ny medlem 

Den 17 Il: Stud. Nils Enar Gardell, som hälsas hjärt

ligt välkommen i föreningen. 

Skytteboken 1956 

1956 års Skyttehok har utkommit. Den innehåller en 
del ändringar i skjutprogrammet som kommenterats 
i "Sv,enskt Skytte" av vår ordförande Bertil Rönnmark, 
som också är ordförande i skjutprogramkommittt~n. 
Bland annat har man kOlmmit underfund med att 1/2-
tavlan är den lämpliga tavelstorleken på 100 meter. 
Därigenom kan rekryter och .förstaklassare skjuta an
tingen på 50, 100 eller 200 meters avstånd lITlot 5-
ringad resp. 1/4-, 1/2- dler III-tavla. För Amatör
föreningens del torde detta betyda att våra rekryter 
får skjuta på 200 meter mot III-tavla och vi slipper 
att skicka iväg nybörjarna åt ett annat håll på hanan, 
där vi inte har riktig uppsikt över dem och där de inte 
får "frottera" sig med "hajarna", vilket brukar vara 
av stor betydelse för de yngsta. 

Bestämmelserna för stålmärket har samtidigt änd
rats så att det numera fordras sex stycken 5-skotts
serier på vardera minst 22 poäng. Om vid tävling två 
5-skottsserier skjutas i .följd utan mellanmarkering 
och därvid minst 43 poäng uppnås, räknas detta som 
två kompetensserier. 

En betydelsefull ändring såväl för skjutledare, 
funktionärer som skyttarnas ammuntionsförhrukning 
är den nya bestämmelsen att snahbserien med kpist 
skjutes under 10 sek. av alla kpistklasser. 

Det är många andra kanske mindre viktiga änd
ringar och intresserade och berörda får skaHa sig 
Skytteboken och studera den noggrant. 

Torsten Åström 
o 

ar so 
Dagarna före julafton fyllde professor Torsten 

Åström 50 år. Han kOlm in i föreningen redan 1929 
och blev tämligen snart vice klubbmästare - hans 
arbets.förmåga var tydligen känd redan då - för att 
sedan bekläda poskn som klubbmästare under åren 
1933-1938. ,Med en alltmer ökande arbetsbörda har 
han under senare år inte aktivt deltagit i förenings
arbetet. Han var dock en god fälstkytt och en fruktad 
kämpe i korporationsskjut:p.ingarna för Spårvägen och 
på senar,e år f,ör Tekniska Högskolan. Som fram~ått av 
notiser i tidningarna har hans organisatoriska förmåga 
nu tagits i anspr,åk av Skytteförbundens Overstyrelse, 
som utsett honOIm till ordförande i verkställande ut
skottet. 

Föreningen uppvaktade på 50-årsdagen och tillde
lade honom förtjänstplaketten i silv,er. Det känns 
liksom tryggt att ha en sådan man i föreningen och 
han önskas lycka till i sitt fortsatta skyttearbete. 

HR 
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Styrelsens berättelse för år lq55 
Stockholms Amatör Förenings styrelse får hänmeo 

av,giva följ ande berättelse över verksamhetsåret 1955. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1955 års 
utgång till 455, varav 427 aktiva och 28 passiva med
lemmar. A v dessa voro 88 ständiga. Jämfört med f öre
gående år innebär detta en minskning med 2. 

Under året ha 34 personer inskrivits i föreningen . 
Antalet nyinskrivna var Jöregående år 43. 

Styrelsen har under året ut-gjorts av: Apotekare Ber
til Rönnmark, ordförande, disponent N. S. Nilsson , 
vice ordförande, civilingenjör Johan Magnius, sekre
terare, skatteassistent Sven Diedrichs, kassaförvaltare , 
tandläkare Olle Holmber'g, intendent, skomakaremäs
tare Evert Svensson, skjutchef, civilingenjör Allan 
Mossberg, pistolskjutchd, kapten Gottfrid Runngren, 
idrotts chef, ekonomichef Birger Lundh, klubbmästare , 
jägmästare B. Enar Gardell och stadsmäklare Eric 
Jennel, styrelseledamöter utan särksild funktion, för
säkringsinspektör Eric Thor, civilingenjör Gustaf 
Brundin och bankdirektör Henry Axen, styrelsesupple
anter. Curlingsektionens representant har varit dir,ek
tör C. F. Andersson. 

Revisorer ha varit civilekonom E. A. Ohlsson och 
revisor Gustaf Klingberg med ingenjör Bengt Johans
son och kontorschef Nils astberg som suppleanter. 

De ständiga kommitte,erna ha varit sammansaHa på 
följande sätt: 

Skjutkommitten: Skjutchefen, ordJörande; tjänste

man Conny Niring, vice ordförande; ingenjör Erik 
Persson, 2:e vice skjutchef; ingenjör Lars Andersson, 
sekreterare, löjtnant Rune Lundqvist, chd för sport
skyttet och herr Folke Johansson, chef för kulsprute
pistolskyttet. 

Pistolskjutkommitten: .Pistolskjutchefen, ordförande ; 
herr Aaro Aalto, vice ordförande; herr K. H. Berg
kvist, sekrderare och ingenjör Harry Sjöberg, ledamot 

Idrottskommitten: Idottschefen, ordförande; förste 
byråingenjör Lars Edmen, vice ordförande; fil. kand. 
Gösta Wijkström, sekreterare; ingenjör Sven Hol
man och herr Thor Fredborg, ledamöter. 

Curlingkommitten: Direktör C. F. Andersson, ord
f.örande; konsthandlare Olof Hultherg, vice ordföran
de; direktör Ossian Rydholm, sekreterare och skatt
mästare. 

Klubblwmmitten: Klubbmästaren, ordförande; arki
tekt Stig Jönsson, vice ordförande och civilingenjör 
Henrik Brinck, ledamot. 

Rikssköldens tävlingskommitte: Stadsplanearkitekt 
Thure Bergentz, kapten H. V. Johansson och civil
ingenjör Johan Magnius. 

Redaktör för medlemsbladet: Försäkringstjänsteman 
Henry Roll. 

Representanter i Stockholms skytteförbund: Herrar 
N. S. N ilsson, J. Magnius och E. Svensson. Suppleanter 
äro herrar Brundin, Gardell och Niring. 

Representanter i Stockholms idrottsförbund: herr 
Runngren med herr Edmen som suppleant. 

Styrelsen har under året haJt 7 protokollförda sam
manträden. 

Föreningssammankomster: Föreningens årsmöte, som 
var förlagt till Teknologföreningens lokaler, var tal
rikt besökt och bl.a. närvoro direkbör John Strandher.g, 
som fick mottaga sitt 50-årsmärke samt två av årets 
25-årsmän. Till supen hade föreningen inbjudit fan 
junkare Nils Adler, som av ordföranden avtackades 
för de stora tjänster han vid .flera tillfällen -gjort för
eningen i samband med mästerskapstävlingar i fält
skjutning. 

Prisutdelningen på hösten hölls även på Teknolog
föreningen med stor anslutning och gemytlig stämning. 

Ovningar och tävlingar ha bedrivits i överensstäm
melse med föreningens program. Föreningens vårut
färd ställdes till Rosersberg, där personal från skjut
skolan arrangerade tävlingarna på ett utmärkt sätt. 
Bland årets få prestationer märks en delad första
plats i tävlingen om General Lindströms pris samt 
seger .för vårt 5-mannalag i Fältskyttekårens tävling. 
I serietävlingen i ,fältskytte blev vi näst sist i högsta 
divisionen och flyttades . därmed ned i division 2, 
trots att vi hade näst högsta träHantalet i divisionen. 
I serietävlingen i pistolskjutning vann vårt lag segern 
i division III D med 7 segrar av 7 och flyttas därmed 
upp i division II B. 

Beträffande resultaten hänvisas till kommitteernas 
berättelser. 

Ekonomi och gåvor: För det ekonomiska resultatet 
av ,föreningens verksamhet redogöres i bifogade vinst
och förlusträkning och ibalansräkning. 

Föreningen har under året haft glädjen att få mot
taga 6 st. gevär, skänkta av generalkonsul A. Hjort, 
direktör ]. Strandberg, grosshandlare B. Liljeström, 
arkitekt Thure Bergentz, civilingenjör Y. Zachrisson 
och vattenrättsingenjör Hans Hartzell. Av grosshand
lare Stendahls dödsbo har föreningen :fått motta'ga 
hans av föreningen ,erhållna medaljer och av civil 
ingenjör I. Slettermark och Major Hultkrantz dödsbo, 
prissamlingar omfattande 22 resp. 3 st. silverpjäser. 

Priser och gåvor ha dessutom skänkts av ordföran
den, skattmästaren och "bridgegubbarna". 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla dem, som 
med priser eller på annat sätt givit föreningen sitt 
stöd under det gångna året. 

Stockholm i januari 1956. 

Bertil Rönnmark 
ordf. 

Johan Magnius 
sekr. 
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Stocl<holm Amatör Förening den 31/12 1955 
UTGÅENDE BALANS KONTO. 

Tillgångar: 
Kassa Konto 
Inventariers Konto ................... . 
Postgiro Konto ... ...... .............. . 
Värdepappers Konto ................. . 
Sparkasse Konto ....... .... ......... . . 
Ammunitions Konto ....... . .. ......... . 
Bank Konto ..... . ..... .. ............ . 
Gevärs Konto ... ...... ........... .. . . 

Summa kronor 

350: 1:·3 
1:-
5:-

3.368: -
1.678: 1-:1 
1.154: -

50: -
1.325: -
7.931: 27 

Skulder: 
Damernas PrisJond .......... 721: 46 
Kamraternas Prisfond ........ 721: 46 
N. Perssons Prisfond . ... .... 500: -
F. O. Carlins Prisfond . . . . . . . . 533: 05 
Folke Fagrells Prisfond ...... 1.000: -
lO-kamp fonden ............ 1.678: 14 
Ständiga medlemmars Konto ....... .. .. . 

Summa kronor 

5.15-:1 : 11 
2.777: 16 

7.931: 27 

VINST - OCH FORLUST KONTO. 

Utgifter: 
Trycksaker ... ..... ..... . ... . 
Hyra av kassafack ......... . 
Gra vering å priser ......... . 
Teckningsrätter å aktier ..... . 
Banhyra .. ................. . 
Diverse ............. .. . ... . 
Försäkringar ............... . 
Års- och anmälningsavg ...... . 
Porton ....... ... ..... .. .. .. . 
Markörer .......... , ... , . . . 
Märken o. medaljer ......... . 
Materiel .................. . . 

53: 95 
25: -

105: 90 
139: 65 
300: -
510:95 
192: -
378: 25 
359: 25 

1.003: -
261: 34 
288: 53 

Priser ............................... . 
Medlemsblad o. program . .... . ..... . . . 
Fri Ammunition ......... .. ....... .... . 
Till ständiga medlemmars konto ....... . 

3.478:17 
1.960: 40 
2.30-:1: 07 

484: 92 
50:------

Summa kronor 8.277: 51; 

SPEC. OVER VÄRDEPAPPER . 
Dagskurs 31/12 1955: 

4 st. Uddeholm ...... .. ..... ........ . 
4 st. Bofors ........................ . . 
3 st. Bryggerier ..................... . 
2 st. Asea ... ............... ........ . . 

772: -
572: --
507: -
418: -

Inkomster: 
Medlemsavgifter ..................... . 
Räntor .... . ........... ... . ..... .... . 
Lagpriser . .... ............ . 
Insatser o. anmälningsavg . . .. . 
Statens bidrag ........ . .... . 
Gåvor ....... . . ........... . . 
U r pris fonder .. ... ........ . 
Pistolskytteförb. bidrag ..... . 
Diyerse .. ....... .......... . . 

20: -
934: -
791:50 
540: -
310:43 

25: -
35: -

Annonser .................. .. ....... . 
Div'erse ........... . ... ... .... ...... . . 
Ammunitions Konto .............. . .... . 
Arets förlust .......... ... .. .. ... ..... . 

2.515: -
202: 14 

2_655: 93 
551: 10 
122: -

1.094: 51 
1.1 36: 88 

Summa kronor 8.277: 56 

1 st. Gränges .. .. . .. . .... . ... ... ... . . 
4 st. Ifö .......... ... ....... ....... . 
3 st. Turitz ............. ... . ... .. .. . . 

Stockholm den 8/1 1955. 
Sven Diedrichs 
kassa f örvaltare 

1.188: -
640: -
990: -

Gevärsskjutkommittens berättelse för år~J955 
Kommitten för gevärsskytte har under år 1955 haft 

följande sammansättning: 
Skjutche.f: Evert Svensson 
Vice skjutchef : Conny Niring 
2:e vice skjutchef : Erik Persson 
Sekreterare: Lars Andersson 
Sportskyttechef: Rune Lundqvist 
Ovriga ledamöter: Folke Johansson och Erik Svensson. 

Kommitten har under året haft åtta sammanträd-en. 
Gvningar i skarpskjutning med gevär ha ägt rum 

på Stora Skuggans skjutbana under tiden 17/4 - 13/11. 
Det uppgjorda programp1et har hållits trots den kyliga 
våren och därför dåligt deltagande. 

De största framgångarna har föreningen haft i fält
skytte trots nedflyttning till div. 2 men vi hoppas att 
nedflyttningen blir kortvarig. Glädjande nog så har 
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intresset för ,fältskjutning inom de lägre klasserna 
ökat så att vi med glädje kan se framåt. 

Om verksamheten under året hänvisas till nedan
ståendet uppgifter. 

Antal aktiva medlemmar, som deltagit i skjutning: 

fördelade på skjutklasser enl. följande: 
klass R ...... .... .. ......... .. . 

1 ......... . ......... .. .. . 
" 2 .. . . ................... . 

3 .. . . .. . ...... .. .. ...... . 
4 och Vet. ..... ... ... .... . 

" 5 . ............. . ...... .. . 
" automatvapen 

1955 1954 
176 (21 4) 

Il 
24 
29 
18 
57 
22 
15 

8) 
32) 
31) 
37) 
ftl3) 
19) 
4) 

(Forts.) 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

(Forts.) 1955 1954 
Antal anslagsberättigande gevärsskytt. 
däravanslagsberättigandet kpistskytt. 
Antal protokollförda skott (gevär) .. 

138 ( 147) 
47 ( 20) 

varav vid fältskjutningar . ... . .... . 
Antal protokollförda skott (kpist) .. 

24.360 (32.370) 
12.430 ( 7.980) 
6.940 ( 4.030) 

UNDER ARET ERGVRADE UTMÄRKELSE
TECKEN. 

A. STATENS: 1955 1954 
Skyttemärke i stål: 
Pia Brandelius, Rolf lngevall, Lennart 
Ingevall, Leif Johansson Göran Lunden 5 (3) 
Sl?-yttemärke i brons: 
Britta Eriksson, Sammy Lindberg . .. . 2 (8) 
Skyttemärke i silver: 
Stig Andersson, V. Kaarik, Sten Lars
son, N. G. Nilsson, Sven Pettersson, 
l. Sandin ...................... . . 6 (-) 
Skyttemärke i guld: 
F olke Johansson ................ ... . ( 1) 
Automatvapenskyttemärke i brons: 
Nils Lovenius . . . . . ...... ........... (-) 
Automatvapenskyttemärke i silver: 
I. Sandin ..... .......... . . ......... ( 7) 
Automatvapenskyttemärke i guld: 
E. Lagergren, O. Löfmark, H. Sjöberg 3 ( 4) 

Kompetens för automatvapenskyttemärke: 
K. H. Bergkvist, S. Diedrichs, F. Jo
hansson, H. V. Johansson, J. Magnius 
A. Ryberg, B. Rönnmark, Erik Svens-
son, Evert Svensson ............ .... 9 (-) 

Lägre årtalsmärke: 
Brons: 
Ulf Hultkrantz . .. . ... ..... ... .. .. . 
Silver: 
T. Nilsson 
Guld: 
J. Magnius . .... . .. ... ... . .. ..... . . 
Högre årstalsmärke: 
Brons: 
H. Axen, O. Löfmark ...... . ...... . 
Silver: 
G. Brundin .. .................... . . 
Guld: 
S. Ribbing ....................... . 

Intyg för årtalsmärke (gevär): 
H. Axen, I. O. Baumbach, G. Brundin, 
S. Diedrichs, H. Friman, U. Hultkrantz, 
D. lngevall, H. V. Johansson, O. Lö!
mark, R. Lundqvist, E. Lunden, J. Mag
nius, A. Mossberg, N. N aumburg , P. 
Naumburg, N. S. Nilsson, T. Nilsson, 
C. Niring, E. Persson, S. Ribbing, H. 
Roll, B. Rönnmark, Erik Svensson, Ev. 
Svensson, Percy Tham, Y. Zachrisson, 
N. Ostberg .... .. ................ . . 

ATtalsstjärna: 
H. Friman, B. E. Gardell, N. S. Nilsson, 
B. Rönnmark ..................... . 

(-) 

( 1) 

( 2) 

2 (l) 

( 2) 

( l) 

27 (11) 

4 (-) 

1955 1954 
Mästarmärke: 
Brons: 
H . Roll 
Silver: 
J. Magnius, N. Naumburg ......... . 
Guld: 
R. Lundqvist ... ........ .. ........ . 
Intyg för mästarmärke: 
H. Axen, G. Brundin, U. Hultkrantz, 
H. V. Johansson, R. Lundqvist, J. Mag
nius, A. Mossberg, N. Naumhurg, P. 
N a'l1mhurg, T. Nilsson, E. P,ersson, H. 
Roll, B. Rönnmark, Erik Svensson, Ev. 
Svensson, Y. Zachrisson ........... . 
Riksmedalj: 
Silver: 
T. Nilsson ....................... . 
Guld: 
J Magnius ......... ... ........... . 
Diplom el. intyg : 
S. Diedrichs, U. Hultkrantz, H. V. Jo
hansson, A. Mossberg, E. Persson, B. 
Rönnmark ......... .... . ......... . 

B. FORENINGENS: 
S.A.F. fältskyttemedalj: 
Brons: 
N. G. Nilsson, E. Persson, I. Sandin 
Silver: .................... ....... . 
Guld: 
G. Hallsten, J. Magnius 
S.A.F. seriemedalj 
S.A.F. seriebägare 

(-) 

2 (1) 

( 1) 

16 (5) 

( 1) 

(-) 

6 (2) 

3 (2) 
( 1) 

2 (-) 
(-) 
(-) 

VANDRINGSPRIS l SKOLSKJUTNING: 
Engelbrekts Landstormsförenings 
hederspris: 
H. V. Johansson (för alltid) .... . . ... ... 74 p. 
jubileumssl?-ölden: 
H. V. Johansson ...................... 175 p. 
Kvibergspokalen: 
H. V. Johansson ........... . .. ........ pIs 6 
Overstelöjtnant Uno Broms Hederspris: 
S. Diedrichs ..................... . .... pIs 10 
"Skytteväns" hederspris: 
N. S. Nilsson (för alltid) .............. 74 p. 
Sv. Sportskytteförbundets hederspris: 
Evert Svensson ...... . ................. 68 p. 
400-meterspriset av år 1950: 
Y. Zachrisson (för alltid) . ...... .. ..... 94 p. 
Läkerolfatet av år 1935: 
H. V. Johansson (för alltid) ............ 98 p. 
Miniatyr: Ev. Svensson ............. ... 95 p. 
H jalmar Wern ers minne: 
A. Mossberg .... ....... .......... ..... 84 p. 
Augustipokalen: 
H. V. Johansson ................. .. ... 209 p. 
Ev. Svensson (hederspris som bästa 4 kl.) .. 199 p. 
S.A.F:s jubileumspris av år 1950: 
B. Rönnmark ............... ...... .. . .. 394 p. 
Axel Elmqvists fältskyttepris: 
E. P,ersson ................... .. ...... . 108 p. 

(Forts.) 

5 



STOCKHOL},lS A1l'IATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

(Forts.) 
ÅRLIGEN UTGÅENDE PRIS I SKOL
SKJUTNING: 
Damernas pris: 

Ingen berättigad. 
Kamratpriset: 
Ev. Svensson. 
Folke Fagrells minne: 

. C. Niring ........................... . 
H. Roll (Th. Bergentz hpr) . .......... . 
L. & B:s hederspris: 
V. Kaarik ............. .......... .... . 
Lagpriser (Lag- o. handicaptävl.): 
l. G. Brundin ................... . 99 

G. Hultkrantz ................. . 108 

188 p. 
177 p. 

145 p. 

D. Ingevall ........ .. ......... . 
2. H. Roll ............ .. ...... ... . 

91 298 p. 
94 

L. Andersson ........... . ..... . 
S. Diedrichs .............. .. ... . 

H andicappris i stående ställning: 
U. Hultkrantz 
Ev. Svensson 

97 
100 291 p. 

Thure Bergentz hederspris (Riksskölden) : 
B. Rönnmark ........................ 10 kart. 
Overste Stig Rålambs poängpris: 
E. Persson (tför alltid) .................. 13 p. 
1955 års träningstävlingar: 
Klass 5 (4 deltagare fuUf öl j t): 
1. A. Mossberg ...................... 209 p. 
2. H. V. Johansson ........... .. ....... 206 p. 
3. D. Ingevall ............ ... ......... 205 p. 
4. S. Diedrichs ........ .. . . . . . . . . . . . . . .. 199 p. 
Klass 4 (5 deltagare fullföljt): 
1. C. Niring .......................... 215 p. 
2. U. Hultkrantz ........... . . . . . . . . . .. 207 p. 
3. Erik Svensson .. ... ....... . ... .. . .. . 206 p. 
4. Ev. Svensson ...................... 197 p. 
5. E. Lunden ........................ 195 p. 
Klass Vet.: 
1. O. Löfmark ........................ 206 p. 
Klass 3: 
l. L. Andersson 
2. F. Johansson 
Klass 2: 
1. N. G. Nilsson 

194 p. 
181 p. 

221 p. 

Julkrysset 
Julkorsordet blev populärt. Många lösningar inkom. 

de flesta riktiga. Den ,f:örst öppnade rätta lösningen 
hade insänts a v Gunnar Hultkrantz. Andre pristagare 
blev Hans Johansson och tredj,e Nils Gustaf Nilsson. 
Pristagarna kan hämta sina priser på årsmötet. 

Redaktionen tackar alla som visat sitt intresse genom 
att skicka in lösningar. Lösenorden var: 

Vågrätt: l) GevärsskytteJbana, 11) Roa, 12) Ivanov, 
13) Vin, 14) Aldrig, 15) NK, 16) Åsätta, 17) Sjöman, 
19) Laddar, 23) Slår, 25) .Gask, 27) Guld, 29) Te, 
30) OS, 32) Bi, 33) Teb'e; ·35) Idealisk, 37) Tenterat, 
39) Sitta, 40) Åtala, 42) Flit, 43) Aa, 44) En, 45) Lian. 
46) Orfil, 48) Ty, 50) Kylan, 52) Aska, 55) Siar, 
57) Skir, 58) Test, 62) Il, 63) Ekoton, 64) Åt, 65) Ett, 

6 

Klass 1: 
1. S. Lindberg ........................ 231 p. 
Serietävling. 25 skott liggande m. handicap : 
l. E. Persson ... ..................... 489 p. 
2. J. Magnius ............... . ........ 488 p. 
3. P. Naumburg . ..................... 488 p. 
4. C. Niring ...... .. ............ .. .... 488 p. 
5. N . . Magnius ........................ 487 p. 
Juniorgevären: 
Klass 2: ingen berättigad 
Klass l: 
Sammy Lindberg ... . . ...... .. ... ...... 243 p. 
Representantpriset för år 1955: 
H. V. Johansson 

VANDRINGSPRISER I FALTSKJUTNING: 
Vandringsskölden: 
H. V. Johansson .............. . ....... 75 p. 
Ovriga vandringspris i fältskjutning: 
Klass M: H. V. Johansson .. . ... ... . .... pIs 4 
KI~ss 4: E. Persson ................ . ... pIs 6 
Klass 2-3: Erik Svensson (för alltid) .... pIs 5 
Arthur Flygares minne: 
N. G. Nilsson ... ....... ... .. .... ... .. 85 p. 
F ältskyttetallrikar: 
H. V. Johansson, G. Hallsten, Erik Svensson, ]. 
Magnius, E. Persson, E. Lunden, U. Hultkrantz. 
Y. Zachrissons prisgevär: 
Ingen berättigad. 
Lagtävling i fältskytte m. handicap: 
1. S. Holman, T. Wanselius, E. Lagergren 406 p. 
2. E. Persson, C. E. Andersson, K. G. Felin 385 p. 

VANDRINGSPRIS I KPIST: 
Direktör A. Weimarks vandringspris: 
B. Rönnmark ......................... , 69 p. 

FORENINGSMASTARE 1955: 
l skolskjutning: 
H. V. Johansson 
l fältskjutning: 
H. V. Johansson 

Stockholm i jan. 1956. 
Evert Svensson 

Skjutchef 

180 p. 

36 tr. 

67) Anus, 70) Tår, 72) Lutar, 73) Tara, 74) Knarr. 
Lodrätt: l) Grafologi, 2) Eol, 3) Vadstäne, 4) Sig. 

5) Kannor, 6) Ynkhg, 7) Två, 8) Avtrycker, 9) Nit, 
10) Analfabet, 18) Mål, 20) Dis, 21) USA, 22) Sky, 
24) Agesta, 26) Arbete, 28) Uddlös, 30) Oka, 31) Stå, 
34 ) Balans, 36) Italien, 38) Nanking, 39) STF, 41) All, 
47) Is, 48) Trosa, 49) Ystar, 51) Yr, 52) Adel, 53) Kitt, 
54) Al, 56) Akut, 58) Kova, 59) Tå, 60) Etta, 61) Torr, 
66) Tu, 67) Ar, 69) Åk, 71) År. 

Den diagonala hälsningen från redaktionen var na
turligtvis: God Jul, Gott Nytt År. 

Till sist vill redaktören personligen tacka för de 
vackra frimärken, som satt på de -flesta brev. Att 
skicka vackert frankerade brev till en frimärkssam
lare är som att ge ibarn karameller - båda får något 
vanmt i blicken och vill !bara ha mer. 

STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS llfEDLEMSBLAD 

PISTOLSKJUTKOMMITTENS BERATTELSE 
FOR ÅR 1955. 

Kommitten har under året halt följande samman
sättning: 
Skjutchef : Allan Mossiberg 
V. skjutchef : Aaro Aalto 
Sekreterare: K. H. Ber'gqvist 
~~eda.mot: Harry Sjöberg. 

Förening,ens tävlingar samt övnings- och märkes 
skjutningar har under året hållits på pistolskjllltbanan 
vid Grimsta. Det uppgjorda programmet har kunnat 
följas med undantag av att tävlingen om general 
Lindströms pokal och insatsskjutning 3 måste inställas 
på grund av brist på deltagare. 

Föreningen har under året kunnat inregistrera en 
vacker framgång i och med segern i division III D i 
pistolskyttekretsens serie tävling i skolskjutning. För
eningen har inte haft några andra framgångar utåt 
men tog dock ett lagpris vid riksskyttetävlingen på 
hemortens hanor. 

Om verksamheten under året hänvisas till nedan
stående statistiska uppgifter. 

Antal medlemmar som deltagit i skjutning 36, för
delade på skjutklasser enligt följande: 

Klass l 9 st., 
2 4 
3 l 
4 18 

" 5 4 " 
Antal anslagsherättigande pistolskyttar 22. 
Antal protokollförda skott 4.650. 
Följande märkesprov har fullgjorts: 

Mästarmärke: 
Georg Fredriksson (S2), Gösta Johannesson (S3), 
Allan Mossberg (G2). 

Artalsmärke med stjärna: 
Harry Friman (1/1). Olle Holmberg (l/l). 

ÅrtalsmäTke: 
Georg Fredriksson (Bl). 

Artalsplakett : 
Aaro Aalto (SI), Alex Blomberg (S2), Hugo Berg
qvist (B2), Nils Friman (Gl) , Gösta Johannesson 
.(G2), Allan Mossberg (G3), Alan Ryiberg (S3). 

Guldmärke: 
O. Löfmark. 

Silvermärke: 
Gustav Brundin, Harry Sjöberg. 

Bronsmärke: 
Gunnar Hultkrantz, Ulf Hultkrantz, N. G. Nilsson, 
Björn Säfvenberg, Harry Säfvenbeng. 

Intyg för rikstävlingsmedaljen: 
Georg Fredrikson, Allan Mossberg. 

Sportskytteförbundets grovpistolmärke i silver: 
Allan Mossberg. 

VANDRINGSPRISER I .PISTOLSKJUTNING. 
Overste Stig Rålambs: 

Allan Mossherg 337 p. 
General Lindströms pokal: 

Ingen tävling. 
T andläkare Gunnar M armens: 

Allan Mossberg 434 p. 
T andläkare Georg Fredriksons: 

Allan Mossiberg (för alltid). 

ÅRLIGEN UTGÅENDE PRIS I PISTOLSKJUTN. 

Rihslävlingen på hemortens banor: 
Georg Fredrikson 175 p. 

POANGPRISER. 
Representationspris i Pistolskjutning: 

Poängsaldo efter 1955 års tävlingar: 
Allan Mossherg ....................... . 
Georg Fredrikson ....................... . 
Gottfrid Runngren ..................... . 
Rune Lundqvist ....................... . 
Olle Holmberg ............... . ......... . 
Harry Friman ......................... . 
Gösta Johannesson ..................... . 
Erik Wahlin ........................... . 

Poängpris i pistolskjutning av år 1953: 
Ställning efter 1955 års tävlingar: 

7 p. 
6 p . 
6 p. 
4 p. 
2 p. 
l p. 
l p. 
1 p. 

Allan Mossberg ........................ 10 p. 
Georg Fredrikson ............. . . . . . . . . . .. 6 p. 
Gösta Johannesson ...................... 4 p. 
Rune Lundqvist ........................ 4 p. 
Aaro Aalto ............................ 3 p. 
K. H. Bergqvist ........................ 2 p. 
Gott[ rid Runngren . .............. .. ... .. 2 p. 
Olle Holmberg ..... ............ . . ..... .. 1 p. 
Alan Ryherg ............................ 1 p. 

75-,poängspris i fältskjutnin.e:.. 
Saldo efter 1955 års tävlingar: 

Rune Lundqvist .. . ..................... 51 p. 
Olle Holmiberg .......................... 47 p. 
Gottfrid Runngren ...................... 30 p. 
Nils Naumburg .......................... 23 p. 
Pelle N au.mburg ......................... 4 p. 
Ingen skytt har således under året erövrat 75-

poängspriset. 

FORENINGSMAST ARE ÅR 1955. 
lpistolskolskjutning: 

Allan Mossiberg 326 p. 
lPistolfältskjutning: 

Allan Mossberg 36 tr. 
Stockholm i januari 1956. 

Allan Mossberg 

IDROTTSKOMMITTENS ÅRSBERATTELSE 
FOR 1955. 

Stockholms Amatör Förenings idrottskommitte får 
för verksamhetsåret 1955 lä:mna följande redogörelse: 
Kommitterls sammansättning: 

Idrottschef : G. Runngren 
V. idrotts chef : L. Edmen 
sekr.: G. Wijkströ.m 
utan portf.ölj: Th. Fredborg, S. Holman. 

Tävlingsresultat: 
Skidtävling 20 km.: G. Runngren (R. Fruncks vpr.) 
Serietävlingarna: 

Seniorer: H. Olheden . . .... ......... . 
Y. oldboys: S. Holman ........... . . . 
Ä. oldboys: S. Åhrber'g . ... ......... . 
Veteraner: E. Löwenhielm ........... . 

25.000-poängspriset: 

773 p. 
2.272 p. 
2.031 p. 

951 p. 

N. NyU~n (hpr ur fonden för detta ändamål). 
(Forts.) 
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(Forts.) 
Tiokamp: 

Seniorer: H. Löwenhielm ... . ....... . 
Y. oldboys: G. johansson . . . . .. . .... . 

(Oversbe S. Rålambs vpr av 1953) 
A . oldboys: S. Åhrberg ............. . 
Veteraner: N. Nylen ............... . 

Löpning 5.000 m.: T. Nilsson. 
Jubileumspokalen: S. Holman. 

1.778 p. 
3.3R1 P 

2.983 p. 
949 p. 

Vid vår- och höstorienteringarna förorsakade ett par 
illistiga kontroller allmänt manfall. Under höstorien
teringen inträHade den olyckliga händelsen, att vde
ranen W. Hjukström i sin segerframfart råkade bryta 
foten och därmed tävlingen. 

Den lilla skaran idrottsmän inom S.A.F. håller ännu 
ut och serietävlingar och tiokamp samlar fortfarande 
ett hyggli,gt deltagarantal. Vi :förstår fuUer väl, att 
familjeliv och tilltagande ålder drar ifrån vädjoba
norna men hoppas på de yngre nytillkommande med
lemmarna - trots den tilltagande motoriseringen. Vi 
tro att idrottslig {ostran behövs nu mera än någonsin. 

Stockholm i januari 1956. 
För Stockholms Amatör Förenings Idrottskoinmitt~ 

G. Runngren 
idrottschef 

G. Wijkströ177, 
sekreterare 

Meddelande från gevärsskjutkommitten 
Fältskjutningen den 15 januari gick vid Lisma i 

marker, som var helt "nya". Serielaget vann över 
SBUF med siHrorna 109-96. Individuellt gjorde Nils 
Magnius ,en god prestation och vann klass 2. I skri
vande stund föreligger inte några närmare detalj er 
om resultaten, men skjutningen fick beröm som en av 
de bästa som gått i stockholmstrakten. 

- Att det kunde vara så kuperat alldeles inpå 
Stockholm, d-et trodde jag inte, sades det från något 
håll. Det var rena bergslagsterrängen. 

Låt oss få fler sådana trevliga ,fältskjutningar och 
stockholmarna kommer att 'göra sig gällande i större 
sammanhang. 

Meddelande från pisto/skjutkommitten 
Vårprogrammet. 

Februari: 
26 Kretsfältskjutning. 

Mars: 
Il Kretsfältskjutning. 

April: 
7 Ovnings- och märkesskjutning. 
8 Uppsalakluhbarna. Nationell pistoHältskjutning. 

14 Ovnings- och märkesskjutning. 
21 
22 

" " " Kretsmästerskap i pistol.fältskjutning. Förening-
ens mästerskapstävling i pistolfältskjutning. Del
tävling om tandl.' Gunnar Marmens vpr av år 
1952. 

28 Tävling om g,eneral Lindströms pokal av år 1946. 
Ovnings- och märkesskjutning. 

Maj: 
5 Ovnings- och märkesskjutning. 
6 T l, Linköping. Nationell pistolfältskjutning. 

12 Ovnings- och rmärkesskjutning. 
26 Rikstävling med pistol på hemortens banor. 
27 

Juni: 
2 Insatsskjutning 1. Ovnings- och märkesskjutning. 
3 F 2, Hägernäs. Nationell pistolfältskjutning. 
9 Ovnings- och märkesskjutning. 

17 Ostergötlands pistolskyttekrets, Linköping. N a
tionell pistolskolskjutning. 

Föreningens egna tävlingar samt övnings- och mär
kesskjutningar äger rum på Grimstalbanan ovan an
givna lördagar kl. 14.30-17.aO. Skjutlredaren är ej 
skyldig stanna på banan längre än till kl. 16.00, om 
ingen annan skytt är närvarande eller anmäld. Möjlig
heter finns att disponera banan på vilken som helst 
annan tid efter anmälan till någon av pistolskjutkom
mittens medlemmar. 

Meddelanden om nationella pistolskjutningar skic
kas endast till dem, som deltagit i sådana föregående 
år eller som i år anmäler att de önskar imeddelanden. 

OBS! För att minska föreningens utgifter kommer 
pistol programmet inte att skickas ut särskilt till med
lemmarna. Skyttarna uppmanas därför spara ovan
stående program till dess årshok,en kommer ut. I den 
senare åtel'finns också höstens skjutdagar. 

AMMUNITIONEN. 
Det är alltid tråkigt att :börja det nya året med 

dystra meddelanden och därför höjde ammunitjons
fabrikerna priserna redan från sistlidna 15 december. 
Nu kostar 9 mm ammunitionen 18 öre skottet och 7,65 
mm parabellum hela 20 öre (per ask alltså 9 och 10 
kr.). Men det gör det desto viktigare att varje skott 
som fyras av, skjuts .med omsorg. Och den rätta om
sorgen får Du framförallt genom filtigt tävlande. Aven 
vid de tillfällen då Du inte tror Du har någon chans! 
Tävling ger färdighet! 

I detta sammanhang vill pistolskjutkommitten upp
mana medlemmarna att Köra sina ammunitionsinköp 
~enom föreningen. Det går bra genom vem som helst 
av pistolskjutkommittens medlemmar. 

SÄRSKILJNING I SKOLSKJUTNING 
Pistoltavlan är numera försedd med innertia. För 

skyttar med samma antal träffar i riktpricken skall 
särskiljningen numera först ske med hjälp av inner
tian. Vid föreningens interna tävlingar kommer den
na bestämmelse att tillämpas så snart vårt lager av 
gamla tavlor är föribr.ukat. 
OMSKJUTNING M. M. 

Pistolskytteförbundet har åter gjort vissa ändringar 
i omskjutningsreglerna. Klickad patron får numera er
sättas med ny vid skolskjutning, om skytten hinner 
under den anbefallda skjuttiden. Den klickade patro
nen skall därvid :för kontroll uppvisas för skjutleda
ren efter skjutningen, i annat fall räknas den som 
avgivet skott och skytten får avdrag på det skjutna 
resultatet. Vid fält- och stridsskjutning får klickad 
patron ej ersättas med ny. Vapenfel får vid alla skjut
ningar avhjälpas av skytten och skjutningen fortsät
tas om skytten hinner med det inom den anbefallda 
skjuttiden. Vid duellskjutning tillämpas i ovanstående 
avseenden de internationella brestämmelserna. 

Alby 1956. Brodin & Nybergs tryckeri 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

51:a årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 - Nr 2, aug. 1956 

Redaktionens adress: 

HENRY ROLL Utdelas gratis 
till föreningens medlemmar 

Ansvarig utgivare: ERIC JENNEL Biärksundssling an 27, Sthlm-Bandhagen 
tel. 478572, t iänstetel. 229600 
Föreningens postgirokonto 51641 

V år ordförande Bertil Rönnmark har vid olika tillfällen 
bistått vår förening ekonomiskt på ett högst generöst sätt. 
Nu senast utjämnade han förlusten på 1955 års verksamhet 
och föreningen kan inte göra annat än tacka och uppskatta 
sin lycka att ha en sådan medlem. På hans 50-/lrsdag, jul
aftonen förra året, togs denna bild av jubilaren bland bunkar-

na p& apoteket. 

o o •• 

~T~ALA~()E ~ A~IJTFA~() 

Vårutfärden gick i år till Skjutskolan i Rosersberg. 
Löjtnant Hallgren hade hand om tävlingarna och bjöd 

. på svårigheter i överkant för många av oss. 

De flesta åkte bil ut till de vårgranna markerna, där 
gullvivorna dominerade bilden. Det var gult i gräset 
överallt. Så många tågåkare var det inte. Att den lilla 
billösa skaran nästan glömdes bort på Rosersbeigs station 
är ju inte så underligt - bilåkarna var väl så uppe i sina 
bilar. 

Det blåste ganska kraftigt. Detta märktes speciellt på 
tredje fältskyttemålet, där det var fråga om ett långhåll, 
men ändå träffade man relativt bra. Första målet där
emot blev nog en överraskning för de flesta. Det såg så 
nära ut och figuren var så tydGg. När sedan markören 
kom fram var han påfallande liten och alltså stod figuren 
längre bort än väntat med ty åtföljande "moraklockor". 
Men det fanns ju de som sköt fullt även på det målet. 

Andra målet var ett huvud, som stod på höga pinnar 
och på nära håll. Nedskrivaren av dessa rader missade -
givetvis. Sedan kom det ovan beskrivna tredje målet med 
blåsten och radiokontakt med markören - det var 
modernt så det förslog. Fjärde stationen var återigen ett 
sådant där klart och fint mål, som nog blev en framgång 
för de flesta. På sista målet sköt man bland träden - en 
tred jedel som stod nära tyckte man - men långt bort i 
ver kligheten. Många missar noterades. 

Pelle N aumburg blev dagens man. Ingen annan hade 
en chans mot honom. Han vann huvud tävlingen med 25 
tr., tre före närmaste man, och mästerskapet på 41 tr., 
hela nio träff före Johan Magnius och H. V. Johansson 
på vardera 32. 

(FOltS. sid. 2) 
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(Forts. fr. sid. 1) 

Så åt vi och barnen lekte. Fruarna och fästmörna gona
de sig i solen och lockade inte precis till skytte - men 
mästerskaparna gav sig i väg. De trampade så tungt i det 
höga gräset och Pelle N aumburg fick visa sin suveräni
tet med det ovan sagda resultatet. 

Under mästerskapet avgjordes Damernas tävling. Fru 
professor Åström prickade dit 42 poäng och vann före 
fruarna Löfmark på 41, Ryberg på 40 och Brundin på 40. 
Segern var populär och det var litet spännande vad hon 
skulle välja på det allmänna prisbordet efter tävlingarnas 
slut. Hon tog blygsamt en trähäst - och applåderna 
smattrade. Hon valde en trähäst till - när hon var fram
me för sin hemåkta dotter. Annu mera applåder. Men 
trähästarna är vackra - det är inte tu tal om annat. 

Under damernas tävling började det lukta brandrök. 
Skogen brann och det blev litet uppståndelse. Fru Axen 
gav sig i väg upp till vakten och anmälde saken, men 
han visste redan om det - det hade brunnit rätt länge 
men inte blossat upp förrän på middagen. Släcknings
manskap var redan på platsen. 

Rekryttävlingen blev Lars Magnius som prickade dit 
50 poäng. Over huvud taget konkurrerade familjen 
Magnius kraftigt med Pelle Naumburg om populäriteten. 
Det är inte så lätt att vara liten och få gå fram och hämta 
pris - en av magniusflickorna rev ner dagens brakapplåd 
när hon var framme - men så nådde hon knappt upp 
över bordskanten. 

I familjetävlingen vann givetvis familjen Magnius med 
'bred marginal. Pappa Magnius kom inte med i laget trots 
att han sköt hyggligt. Jämfört med Nils 23 träff och Lars 
50 poäng i rekryttävlingen var pappas resultat ingenting. 
Familjen Axen gick in på andra plats. Familjetävlingen 
slog bra och kommer nog att locka ut flera familjer till 
ett annat år. 

Under kpist-tävlingen kom en regnskur från klar him
mel. Det höll bara på ett par minuter och störde knap
past. Vi drog oss uppåt prisbordet och så småningom 

Mästerskapet: Klass Vet.: 

1) P. Naumburg . ........ . .... 41 tr. l) B. E. Gardell 

2) Johan Magnius .............. 32 " 2) Harry Friman 

3) H. V. Johansson . ........... 32 " 3) N. S. Nilsson 

4) G . Brundin .. .. . .. . .. ... . .. 30 " 

5) Y. Zachrisson . ............. 27 " 

6) H. Friman ....... . . . . . . . .. 26 " Klass 3: 

1956 tirs fältskyttemä~tare Pelle Naumburg. 

hemåt - trötta givetvis efter en strålande vacker dag. 
Löjtnant Hallgren kan ordna en sådan här dag på ett 
förtjänstfullt sätt. Han kom ner och tog adjö av oss -
en aning nedsmord av skogsbranden, som splittrade honom 
mot slutet. Högsta betyg alltså. 

När vi åkte hem hade vi alla gull vivs buketter . Gull
vivan blev dagens symbol med sin vackra vårfräschör -
vi får hoppas att denna friskhet skall smitta av sig på 
vår kära Amatörförening. 

Resultatlistorna upptar bara de bästa resultaten. Vi 
får återkomma med utförligare tabeller i nästa nummer: 

Rekryter mot tavla: 

. . . ......... 18 tro l) Lars Magnius . ........... 50 p. 

... . ...... . . 16 
" 

2) B. Axen ...... . ......... . . 42 

. . .. . ...... . 16 " 3) H. Tengvall . .. . .... . . , . .. 38 
" 

Extratävlingar : 

Damernas: 

7) A. Aalto .... . ............. 25 " l) Lars Andersson ............ 16 tro 1) Fru B. Åström ..... . . . .... 42 p. 

Huvudskjutningen: 

Klass M: 

1) P. Naumburg ............ 25 tro 

2) Y. Zachrisson ............ 22 

3) H. V . Johansson .......... 2'f " 

Klass 4: 

1) G. Brundin .............. 21 tr. 

2) S. Hildestrand . ... .. .... . . ]7 

3) C. Niring . .. . . .. . .... .. . . 17 
" 
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2) Sven Pettersson . . ........ 14 

3) Ivar Sandin ... . .......... 12 " 

Klass 2: 

l) Nils Magnius 

2) Emil Lagergren 

Klass 1: 

l) Lars Magnius o •••••• ••• •••• 

2) Hans Löfmark . . . . . . .. . . .. 

23 tro 

8 " 

11 tr. 

6 
'" 

2) Fru A. Löfmark .......... 41 " 

3) Fru Ryberg . ... ..... .. . . . 40 " 

4) Fru Brundin 40 " 

Kpist: 

l) Evert Svensson ......... . .. 50 p. 

2) Ivar Tengvall . .... . ...... 46 

3) H . Axen .... . .... .... .. . 45 
" 

Familjetävlingen: 

l ) Familjen Magnius 

2) Familjen Axen 

( 
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AI2~~()TET 

Amatörföreningens årsmöte hölls den 16 februari på 
Industritjänstemannaförbundets lokaler. En hel del med
lemmar hade mött upp och fylkat sig i halvcirklar kring 
styrelsen, som bildlikt talat satt »mitt i pricken ». Av 
50-årsmännen märktes grosshandlare Ivar Stendahl och 
bland 25 -årsmännen apotekare Ernst Hemming och civil
ingenjör Gustaf Brundin. 

Ärsmötesförhandlingarna gick snabbt undan och de 
flesta funktionärer omvaldes. Aven den viktiga skjut
chefsposten blev oförändrad och skomakarmästare Evert 
Svenssons namn borgar för att den blir välskött - inte 
minst genom det goda stöd han har i sin familj. 

En viktig fråga var ändringen av stadgarna i fråga om 
årsavgiften. Det beslutades, att årsmötet skall bestämma 
avgiften för varje år, och efter det beslutet fastställde man 
omedelbart en höjning av 1956 års avgift, som är nöd
vändig för att föreningen skall kunna existera. Den har 
varit oförändrad i många år. 

Det värmde, när grosshandlare I var Stendahl framförde 
önskemålet, att föreningens ständiga medlemmar genom 
en liten påminnelse skulle få bli i tillfälle att anpassa 
sin ständiga avgift till den beslutade högre. Den spon
tana applåden som följde visar att medlemmarna upp
skattade framställningen. 

Bland övriga ärenden dök ett förslag av kapten Harry 
Friman upp om att veteranklassen skulle ha rätt delta i 
mästerskapet i precisionsskjutning. Som bekant har detta 
hittills förbehållits 5 -klassarna. Efter diskussion - man 
hävdade att även 4-klassarna skulle få vara med bland 
"de stora" - beslutade årsmötet, att berättigade att delta 
i mästerskapet är fr. o. m. år 1956 även veteranerna. Det 
skall bli intressant att se hur länge det går att stå emot 
4-klassarnas anstormning, när nu veteranerna får vara 
med. 

Sedan delades förtjänsttecknen ut. Vår ordförande 
apotekare Bertil Rönnmark fick förtjänstmedaljen i guld 
och vice ordföranden disponent N. S. Nilsson harange
rande honom. Bertil Rönnmarks arbete inom föreningen 
och hans sportsliga prestationer är ju oöverträffade, så 
vi var nog eniga om att den höga utmärkelsen kom till 
rätt man. 

Apotekare Ernst Hemming fick sitt 25-årsmärke ur 
kollegan Bertil Rönnmarks hand med några extra hjärt
liga ord. 

Vid den efterföljande middagen höll 50-årsmannen 
Ivar Stendahl ett inspirerande tal. Han lät oss vara med 
på Djurgårdscirkus 1906, där Amatörföreningen hade 
ordnat en större fest. Han åkte ut i cirkusrundan på hög
hjuling - en sådan där cykel med stort hjul fram och 
litet bak - och for ikull under publikens skratt. Hans 
kullåkning blev festens höjdpunkt i fråga om skratt -
och det hördes ännu på honom att det var roligt. Vi smit
tades alla och skrattade hjärtligt. 

Festen pågick sedan till fram på småtimmarna. Klubb
mästaren har all heder av sin "anrättning" . 

NYA MEDLEMMAR 
Den 16/2 1956: Ingenjör Sven Wilhelm Bergsten, tull

kontorist Olof Albin Beme. 

Den 3/5 1956: Försäkringstjänsteman Yngve Andersson, 
Bo Roland Persson, Anders Kvist, arkitekt Wello Rähn, 
direktörsassistent C. A. Zetterström, verkmästare Hugo 
Valdemar Jansson. 

Alla är hjärtligt välkomna i föreningen. 

~EI)I)ELA~I)E~ F~Å~ 

S II(J UT I«()~~ I TT E ~ 

Föreningens 25 -årsman, numera vattensportskidaren 
Ragnar Frunck, har lättat på ett av Skjutchefens bekym
mer genom att överlämna ett mycket fint patentlås till 
"skjutpaviljongen" . Vi skall nu kunna gå såväl ut 'som 
in utan användandet av dörrvakt. 

Skjutkommitten efterlyser, för vilken gång i ordningen 
vet vi ej, alla de SM-sikten som ligger hemma i byrålå
dorna, de bör inte vara så få med tanke på att de flesta 
numera skjuter med dioptrar. Dessa gamla sikten skulle 
göra stor tjänst på föreningsgevären, som användes för 
instruktion av rekryter och l:a klassare. 

Tävlingar att minnas 
Aug. 22 Kräftskjutningen. Föran

mälan till någon av klubb
mästarna s e n a s t dagen 
före för "honornas" skull 

"28-30 Tiokam pen 

Sept. 15 ÅRSPRISSKJUTNING 
på pistol 

" 16 ÅRSPRISSKJUTNING 
på gevär 

~----------------------------~ 
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~I~TE~~~FÄLT~~~TTE 
NILS MAGNIUS 
FRAMGANGSR1K 

Fältskjutningen den 15 januari gick 
vid Lisma söder om Stockholm. I 
serietävlingen slog Amatörföreningen 
SBUF med siffrorna 109-96. r hu
vudtävlingen fick Amatör 21,80 i 
medel träff och placerade sig som sjätte 
lag. På Lottapriset kom vårt lag 2 på 
tredje plats. 

Individuellt var Pelle Naumburg 
bäst med 29 träff, lika många som 
segraren, men det gav bara fjärde 
plats. I veteranklassen kom O. Löf
mark nia. I klass 2 svarade Nils 
Magnius för sensationen att placera 
sig som etta med 22 träff. Det var 
duktigt gjort. Pappa Johan Magnius 
var dock ett par pinnhål före med 
sina 24 träff. Det dröjer nog inte så 
länge förrän han får smörj, eller hur 
Nils. 

Mästarfordringar 21 tr. 

Resultat: 

Klass M: 

P. Naumburg, "Tallrik" 
]. Magnius . .. . ... . ......... . 
U. Hultkrantz . . ..... ... ... . 
Y. Zachrisson . . ...... . ...... . 
N. Naumburg . . ........... . 
H. V. Johansson ........... . 
G . Hallsten ..... . ......... . 
E. Lunden .. ... . ..... . . . . . . . 
E. Persson 

29 tr. 
24 
23 " 
23 " 
19 " 
18 " 
15 " 
10 " 
10 " 

Klass 4: 

Erik Svensson . . ............ .. 17 tr. 
Ev. Svensson ..... . ......... . 13 
S. Holman .................. 13 " 
S. Bertz .... . ............... 13 " 
F. Johansson .......... . .... . 12 " 
r. O. Bal1mbach ............ :. 10 " 
T. Wanselil1s ... ... ....... .. . 8" 
P. Nordahl ................. . 7" 

Klass Vet.: 

O. Löfmark . . .... . ....... " 19 tf. 
S. Diedrichs ... . . . ... . ..... . 13 " 
H. Friman .................. 12 " 

Klass J: 

N. G. Nilsson, "Sked" 23 tr. 
Stig Andersson ............. . 21 " 
S. Larsson . . . . . ........... .. 17 
S. Pettersson ............. . . . 14 " 
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I . . Sandin .......... ...... . .. . 13 p. 
G. Bertz ......... .. . ... ... . . 4 
E. Nilsson .. . ..... . . . ... .. . . 3 " 

Klass 2: 

N. Magnills .. ... ..... . . ... . .. 22 tro 
K. E. Andersson .... . . . ... . . 9" 
E. Lagergren . ... . .. .. ....... 9" 
N . Tham ... . . . . . ... .. ...... . 6 " 

RYTTARFIGUR 
Förbundets. fältskjutning den 29 ja

nuari gick vid Ägesta på Stockholms 
stads marker. I klass M kom Nisse 
N aumburg nia på 22 och Yngve Zach
risson 10:e likaledes på 22 träff. I 
serietävlingen slog Amatör Kungs
holmen med 91-70 och i huvudtäv
lingen kom vi på sjunde plats med 
medelträffen 18,20. 

Fältskytteledaren Adler kom denna 
gång med en överraskning. Ett av 
målen var nämligen en ryrrarfigur i 
front på 600 meter. Många bommar 
noterades givetvis, eftersom skyttarna 
inte är vana vid sådana långa avstånd. 
Var finns för resten möjligheterna att 
träna på ett sådant avstånd här i 
Stockholm? Det var alltså inte så un
derligt att "moraklockan" gick ordent
ligt vid det målet. 

Mästarfordringar 15 tr. 

Resultat: 

Klass M: 

N. Nallmbllrg, "Tallrik" 22 t1'. 
Y. Zachrisson . ...... . . . ..... . 22 
H. V. Johansson . . . . ........ 18 " 
]. Magnius . . .... . . . .. . ... . .. 15 
P. Naumburg ... . ....... . . . .. 14 " 
E. Persson .. ... .. .... . ... . .. 13 " 
U . Hllltkrantz .... . ......... Il " 

Klass 4: 

S. Ribbing ............. . .... 16 tro 
S. Holman .................. 15 " 
A. Ryberg ........ ... . . ..... 12 " 
F. Wretensjö ... . .. . ..... . . . . 12 " 
r. O. Baumbach ... .. ...... . . . 10 " 
T. Wanselius ......... . ... . .. 9" 
S. Bertz ...... . .. . . . ..... . .. 8 
Erik Svensson ... . .. . . . . . . . . .. 6 " 
Ev. Svensson . .... ..... .. . ... 6" 
P. Nordahi .. .. . ........ . . . . . 
F. Johansson . . ....... . . . .. .. 2" 

Klass Vet.: 

O. Löfmark 
H. Friman .. . . .. ..... .. .... . 
S. Diedrichs .. .... . . . . .. . .. . 

Klass J: 

Il tr. 

9 " 
3 " 

S. Larsson, "Sked" . .. .. . . ... 15 t1'. 
r. Melin . . . .. . ... . . ......... 10 
E. Nilsson . . ..... .. ........ . 5 " 
G. Bertz .. .. .... .. ..... . . . . . 5" 
I. Sandin ...... . .. .. ..... . ; .. 4" 
P. Selberg . . ... . . . . . ... . .... 3" 
S. Pettersson .. ... . .. . ... . . . . 3 " 
K. H. lkrgqvist .......... .... 2 " 

Klass 2: 

N. Magnius . ... .. ..... . .. .. .. l.., tro 
K. E. Andersson .. .. . . ...... 3" 

NILS MAGNIUS IGEN 
Den 19 februari reste vi ut på Jär

vafältet och fältsköt vid Väsby-Bög. 
I kända marker alltså. Det gick dåligt 
för oss och vi fick med knapp nöd 
oavgjort i serietävlingen mot Skarp 2 
med siffrorna 89-89. 

Nils Magnius visade lejonklon rik
tigt och vann igen på 26 träH. Nu 
fick pappa Johan se sig slagen ordent
ligt. Han kom bara upp till 22 träff. 

Mästarfordringar 19 tr. 

Resultat: 

Klass M: 

P. Naumburg . ... . . . . . . .. . ... 2} tf. 
J. Magnius .. .. .. . . . ......... 22 " 
H. V. Johansson . .......... . 19 " 
U. Hllltkrantz . . . .. . ........ 15 
E. Persson ....... . . . ........ 10 " 

J{ lass 4: 

S. Holman ..... ......... .... 22 tf. 
Erik Svensson . . .. . . . . . . . . . . .. 18 " 
Ev. Svensson 
T. Wanselius 

Klass Vet.: 

H. Friman 
O. Löfmark 

Klass J: 

14 " 
12 

13 tr . 

Il " 

S. Pettersson . .. .... ... . ... . . 20 tf. 
L. Andersson .... . . . ... . ... . . 17 " 
N. G. Nilsson . . ..... . . . .... 12 " 
A. Bornc1id ... . . . . . .......... 12 " 
S. Larsson ...... . ........... 9" 
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T. Persson ......... . ........ 8 tro 
I. Sand in ................ .. . . 8" 
I. Melin .................... "7" 
K. H. Bergqvist .. . ........... 5 
E. Nilsson ... . ............ . . 4" 

Klass 2: 

N. Magnills, "Tallrik och sked" 26 tr. 
U. Söderlllnd . ..... . .... . .. . . 8" 
K. E. Andersson . . . . .... . ... 7 " 

HARRY FRIMAN 
FRAMGANGSRIK 

Stockholmsförbundets mästerskaps
tävling i fältskytte hölls vid Berga på 
Södertörn den 18 mars. Markerna var 
alldeles nya för stockholmarna. 

Amatör slog Bromma i serietäv
lingen med 100-91. I huvudtävlingen . 
kom vi 5:a på 20,00 i medelträff. I 
mästerskapet syntes de våra inte till. 
Harry Friman gick in på andra plats 
i veteranklassen. Han kan ännu - den 
gamle mästaren. 

Mästarfordringar 19 tr. 

Resultat: 

Klass M: 

]. Magnills, "Tallrik" .. . .... . 22 tf. 
E. Persson .................. 21 
P . Nallmburg ...... . .. . ...... 21 " 
H. V. Johansson ......... . .. 20 " 
N. Naumburg .............. 19 " 
R. Lundqvist ................ 19 " 

STAENDETAVLINGEN 
BORJAR 

Första ståendetävlingen gick den 15 
april. Resultaten blev upp och ned. 
Gustaf Brundin och Torsten Nilsson 
tampades om förstaplaceringen i klass 
5. Båda fick 40. H. V. Johansson sköt 
37 och N. S. Nilsson som startade 
utom tävlan också 37 (varför denna 
blygsamhet). I klass 4 blixtrade Olle 
Holmberg till och kom tvåa på 34 
poäng efter Harry Friman som vann 
på 35. 

Resultat: 

Klass 5: 

l) G. Brundin .... . ... . ..... 40 p. 
2) Torsten Nilsson .......... 40 " 

U. Hultkrantz .............. 19 tr. 
Y. Zachrisson . ... . .... . .... . . 18 " 

Klass 4: 

S. Holman l S tr. 
Erik Svensson . . . . . . . . . . . . .. 15 " 
F . Johansson .. . . .... ... . .... 9" 
S. Bertz ..... . .. . . .. ..... .. . 7 " 
Ev. Svensson 4 " 

Klass Vet.: 

H. Friman .. . . ...... . . . . .. .. 22 tro 
O. Löfmark ................ 16 " 
S. Diedrichs . .. .. ... . . . . . . .. 14 " 
E. Jennel ................ . ... 10 " 

Klass J: 

S. Pettersson, "Sked" . ... .... 17 " 
N. G. Nilsson .......... .. .... 17 t1'. 
L. Andersson .. ...... .. ...... 9" 
'1. Sandin . . .... . ............. 8" 
E. Nilsson .... . ..... . ....... 8" 

Klass 2: 

N. Magnills .... ..... ... .. .... 11 tr. 
K. E. Andersson ....... . .. . . 10 " 
E. Lagergren .... . ........ .. . 6" 

JUBILEUMSF ALTSKJUT
NING I SALA 

Våra fältskyttar gjorde ett besök 
uppe i Sala den 4 mars och deltog i 
en större jubileumsfältskjutning -
välordnad som vanligt, när det gäller 
fältskjutningar på landsorten. Resulta
ten blev: Y. Zachrisson 26 tr., Johan 

3) H. V. Johansson . .. ....... 37 p. 

4) Erik Svensson ........ .. .. 34 

5) Johan Magnius . . .. . ....... 33 

6) Yngve Zachrisson .......... 30 " 

7) Ulf Hll1tkrantz ..... . . . . . .. 27 

8) Evert Svensson .......... . . 15 

Klass 4, Vet. och J: 

l) Harry Friman . . . . . .... . .. 35 p. 

2) Olle Holmberg .... . . . . . . .. 34 " 

3) O. Behm .. .......... . ... 33 " 

4) Hans Johansson . . .. . ..... }2 " 

5) Gunnar Hultkrantz . . ...... 30 " 

6) Nils Friman .............. 29 " 

Magnius 26 och Nils Magnius 25. 
Dessa tre bildade laget som alltså fick 
77 tr. och placerade sig på 26:e plats 
i prislistan. U. Hultkrantz hade 25, 
likaså Erik Svensson, medan Evert 
Svensson bara kom upp till 12 tr. 

F AL TSKYTTEKAREN 
Fältskyttekårens tävling gick den 

25 mars på Rosersbergs marker. Vår 
medlem kapten H. V. Johansson var 
överledare och hade ordnat en char
mant men svår tävling. Ingen av de 
våra lyckades särskilt bra. Gunnar 
Hallsten blev 10:e i huvudtävlingen, 
Nisse Naumburg vann tävlingen på 
inskjutningsmålet (dagens bästa presta
tion). Annars var det slätstruket. En 
uppställning över de olika skyttarnas 
placeringar blir följande: 

Gunnar Hallsten 26 10 

Rune Lundqvist . 40 63 

Johan Magnius .. - 158 
Erik H . Svensson 79 306 
Nils Naumburg .. 1 
Per Naumburg .. -
Emil Lagergren . . -
Yngve Zachrisson-

Nils Magnills .... -

ExtratävI. 
A 13 

41 

193 
18 157 

355 224 
19 190 

245 
60 

169 

12 REKRYTER I FORSTA 
TRANINGSTAVLINGEN 

Första träningstävlingen gick den 24 
april. Deltagarantalet var som vanligt 
på våren stort och speciellt rekryterna 
mötte upp mangrant. Lars Magnius 
vann på 46 och Bengt Johannesson 
kom tvåa också på 46. Hur jumbo
kämparna Bo Persson och Kjell Niring 
sköt är emellertid en gåta. De fick 
bara 15 respektive 14 poäng. Bättre 
takter till nästa gång. 

I de högre klasserna saknades den 
allra högsta toppen, om man bortser 
från Nils Magnius 79 poäng i klass 2. 

(F orts. nästa sid.) 
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(Forts. fr. före g. sid.) 

Resultat: 

Klass 5: 
Erik H . Svensson . ... .. . .. . .. 7 5 p . 
Allan Mossberg ........... ... 70 " 
Johan Magnius .............. 69 " 
H. V. Johansson . ........... 69 " 
Evert Svensson ....... . ...... 66 " 
Ulf Hultkrantz .............. 64 " 

Klass 4: 

David Ingevall . . .... .... .. .. 74 p. 
G. Johannesson .............. 72 
C. Niring . .. ... ..... ... .. .. 69 
Folke Johansson .. ..... ..... 65 
G. Hellström ......... . . . .... 63 " 
A. Aalto ............... . .... 54 " 
Erik Thor .. ...... . .... .. .. . 39 " 

Klass Vet.: 
Gunnar HlIltkrantz .......... 63 p. 
Sven Diedrichs .... .......... 61 " 
O. Löfmark . .. . .. . ' ......... 59 " 

Klass J: 

Sven P ettersson .............. 63 p. 
Hans Johansson . . . ... .. ... ... 59 " 
J. Geijer .. .. . . .. -. . . . . . . • . . .. 59 " 

Klass 2: 

Nils Magnius ........... . . ... 79 p. 
S. Lindberg .. . ...... . . . ..... . 66 " 
E. Lagergren . . .. .. ... .. .. ... 65 " 

Klass 1: 

r. Svensson 
O. Bergsten 

69 p. 
62 " 

Klass R: 
Lars Magnius . . ... . ..... . ... . 46 p. 
Bengt Johannesson . . . . . . . . . . .. 46 
Göran Lunden .............. 45 
Rolf Ingevall ............ . ... 40 " 
Anders Kvist ... .... ..... .. . . 39 " 
Lennart Ingevall ........ .. .. 38 " 
Roland Fernström ............ 38 " 
Peter Rönnmark ........ , . .. 34 " 
Leif Johansson .......... . . .. 33 " 
Pia BrandelilIs ... . .. . . . . . . .. 29 " 
Bo Persson .. ..... . ......... . 15 " 
Kjell Niring . ............ . .. 14 " 

TAVLING FOR 
LÄGREKLASSARNA 

På Kristihimmelfärdsdag den 10 
maj hade skjutchefen ordn~t 'med en 
skjutning för lägreklassarna, vilka som 
vi alla vet särskilt omhuldas av vännen 
Evert. Deltagareantalet blev större än 
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vad vi hade räknat med, vilket enbart 
var glädjande och väckte tanken på 
att denna dag i fortsättningen även 
skall kunna reserveras för våra bli
vande stjärnskyttar. 

De bästa resultaten blev: 

Rekryter: 
1) Pia Brandelius .... ..... ... 49 p. 
2) Göran Lunden ..... .. . .... 44 " 
3) Bengt Johannesson . ... . . . . 44 " 
4) Anders Kvist .............. 44 
5) Leif Johansson . .. ..... . ... 42 " 
6) Bo Zackrisson .. . . .. .... . . 40 
7) Lars Magnusson . . .. .. .... 30 " 

12 deltagare 

Klass 1: 
1) Stig Benunder . ....... .. . . 50 p . 
2) L. Höglund .. ... .. ....... 50 " 
3) S. Bergsten .... . . . . . . . . .. 47 
4) V. R åhn . . .... ... ... .... . . 43 " 

g deltagare 

Klass 2: 
1) Emil Lagergren ..... . ..... . 49 p. 
2) Erik Eklund . ....... ... . .. 4g 
3) H erman Gustavsso n ........ 46 " 
4) Erik Almgren .......... .. 42 " 

7 deltagare 

FRITZ OLSSONS 

DEN 13 MAJ 195 6 

Klass 5: 
1) Johan Magnius ........ .. 229 p. 
2) Erik Persson ... ... . ..... 222 
3) H . V. Johansson ........ 217 " 
4) Torsten Nilsson .......... 205 " 
5) Ulf Hultkrantz .. ... . .. .. 200 " 

Klass 4: 
1) Folke Johansson ... .... ... 205 p. 

Klass 3: 
1) V. Kaarik .............. 213 p. 
2) Yngve Andersson . ....... 210 " 
3) Sven Pettersson . . .. ...... 194 " 

Klass 2: 
1) Nils Magnius ... . ....... . 218 p . 

Laget bestod av: 
Johan Magnius ... . . . . . . . . . .. 229 p . 
H . V. Johansson ............ 217 " 

Summa~ 

HELSINGFORSSKÅLEN 

13/ 5 1956 
'" 

bI> 
c: 

<'l : <'l Pbts-
'i2 o 

siffra ~ 

1) Nils Magnius . ... 2 71 10 

2) Sven Diedrichs · . Vet. 69 9 

3) Erik Persson ... . 5 69 8 

4) Emil Lagergren .. 2 69 7 

5) Bertil Rönnmark 66 6 

6) Henry Roll .... 5 66 5 

7) Conny Niring · . 4 66 4 

8) Gustav Brundin . . 62 3 

9) Gun. Hultkrantz Vet. 60 2 

10) Erik Svensson · . 5 59 

11) Holger Lenstrup 4 57 

12) Yngve Zackrisson 56 

13) Evert Svensson .. 56 

14) Gösta Johannesson 4 55 

15) David Ingevall " 4 55 

16) K. H . Bergkvist . 3 55 

17) Johan Magnius .. 53 

18) N. S. ' Nilsson · . 52 

19) Folke Johansson 4 40 

Efter denna skjutning är ställningen 
bland de främsta: 

1) Nils Magnius ............ 
2) N. G. Nilsson . ........... 
3) Gunnar Hultkrantz ...... 
4) Folke Johansson .... .. .... 
5) K. H. Bergkvist ... .. ... .. 
6) Evert Svensson .......... 
7) N. S. Nilsson ............ 
8) Sven Diedrichs .... . .... . 
9) Erik Persson ............ 

10) Gustav Brundin ....... ... 

STOCKHOLMS
TIDNINGENS UPPÅT 

25 p. 

15 
" 

13 
" 

12 " 
11 " 
10 

" 
10 " 
10 

" 
9 " 
8 " 

Ärets "Stockholms-Tidning" den 1 O 
juni blev en framgång för gamla 
Amatör. Vårt femmannalag uppnådde 
1.218 poäng och blev därigenom 
Stockholms bästa förening, vilket inte 
är dåligt av oss som varit på vippen 
att bli nedflyttade i en lägre krets. 
Laget hade fått en lycklig samman
sättning. Det bestod av P. Naumburg 
248, R. Lundqvist 245, J. Magnius 
244, E. Persson 241 och H. V. Johans
son 240. I lag 2 sköt Bertil Rönnmark 
244 poäng och han hade varit den 
ende som hade haft möjlighet att höja 
resultatet, om han varit iförstalaget. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

f ndividuellt: 
Klass 5: 

P. Naurnburg . . ... .. ... .... 248 p. 
R. Lundqvist ....... . .. . ... 245 
B. Rönnmark ...... ... .. . . . 244 
J. Magnius ....... . ... . .. . . 244 
H. V. Johansson ..... ....... 240 
Erik Svensson ......... . .... 224 
Evert Svensson .... ....... ... 223 " 
Ulf Hllltkrantz ....... . . . . . 221 " 

Klass 4: 

G. Johannesson ............ 232 p . 
C. Niring . ... .. . . ...... .... 229 
]. Waern . . . ........ . .. . ... 224 " 
W. Hjukström .............. 223 " 
D. Ingevall ............. . .. 223 " 
F. Johansson ... . ....... .. . 223 " 
G. Hellström .............. 219 
S. Holman ...... .. .. . .. . . . 219 " 

Klass 3: 

N . G. Nilsson ... .. ...... ... 240 p . 
Y. Andersson . . . . .......... 233 " 
S. Pettersson ... . ...... . ... . . 226 " 
V. Kaarik .. . ....... .. .. ... . 226 " 
S. Larsson .... . . .. ... . ...... 223 " 

Klass 2: 

Lars Magnius 
Jan Engström 

232 p. 
225 " 

S. Lindberg ................ 224 p. 
Nils Magnius ... .... . ...... 224 " 
Stig Bernander .. ..... . . . . ... 221 " 
E. Almgren ....... . . .. ..... 198 " 
E. Lagergren ... . .... . ....... 194 " 

Lagresultat: 

Lag l: P. Naumbllrg 248, R. Lund
qvist 245, ]. Magnius 244, E. P ersson 
241 och H. V. Johansson 240, s:a 
1.218 p . 

Lag 2: B. Rönnmark 244, C. Niring 
229, N. Magnius 224, Erik Svensson 224, 
D . Ingevall 223 , s:a 1.144 p . 

Lag 3: N. G . Nilsson 240, S. Petters
son 226, Evert Svensson 223, Sten Lars
son 223, Ulf Hultkrantz 221, s:a 1.133 p. 

Lag 4: Y. Andersson 233, G. Johan
nesson 232, ]. Waern 226, S. Lindberg 
224, S. Diedriehs 215, s:a 1.130 p. 

Juniorlag: Lars Magnius 232, J. Eng
ström 225, Nils Magnius 224, s:a 681 p. 

Hemvärnslag l: ]. M agnius 244, D. 
Ingevall 223 , C. Niring 229, s:a 796 p . 

Hemvärns/ag 2: Erik Svensson 224, 
Evert Svensson 223, Folke Johansson 
223, s:a 670 p. 

lO-mannalag: P . Naumburg 248, R . 
Lundqvist 245, B. Rönnmark 244, J. 

Magnius 244, E. Persson 241, H. V. 
Johansson 240, N . G. Nilsson 240, Y. 
Andersson 233, G. Johannesson 232 och 
Lars Magnius 232, s:a 2.399 p. 

JUBILEUMSSKOLDEN 
BLEV H.V:s 

Tävlingen om Jubileumsskölden 
gick den 17 juni. H. V. Johansson 
vann och tog därmed priset för alltid. 
För några år sedan trodde man att 
Jubileumsskölden var Bertil Rönn
marks, som ensam i prisets långa his
toria hade lyckats kapa åt sig tre in
teckningar. Men på de sista åren har 
H. V. Johansson dykt upp och tagit 
inteckning efter inteckning för att nu 
ta sin fjärde och sista. 

Priset skänktes på sin tid a v John 
Färngren, som var lärare i ciselering 
och som utformat skölden, som var i 
driven mässing. En värdefull sak, som 
säkert pryder sin plats i H.V:s stora 
prissamling. 

Resultatet för året får vi återkom
ma till i nästa nummer. 

~E()()ELA~()E~ F~Å~ 

banken, 586-566 (Ryberg 168, Aalto 160, Bergqvist 
145, Sjöberg 113), Blå stjärnan, 594-599 (Ryberg 155) , 
SAPK 3, 580-643 (Johannesson 152), Pk Svea 3, 567-
628 (O. Löfmark 152), SAS, 567-639 (Johannesson). 
Sista matchen, som skulle gått mot I l, 3, lämnade laget 
walk over trots att det var Amatör, som stod som inbju
dare. 

J) I ~ T () L~ I<J U T I< () ~""' I TT l ~ 

PISTOLAMMUNITION 
Stockholms Amatörförenings skyttar äga rätt att In

köpa pistolammunition hos Widforss, Hamngatan 26. 
Lämplig legitimation är kvittot på inbetald medlemsav
gift. Pistolskyttar bör t. v. själva medföra ammunition 
till skjutbanan. 

PISTOLSERIEN 1956 

Liksom förra året deltog Amatör i Stockholms pistol
skyttekrets serietävling med två lag. Genom ändrad divi
sionsindelning kom förstalaget att tillhöra division B och 
andra laget division 5 C. Sju matcher har avverkats under 
tiden 1/4-2/6. Framgångarna har dock i år helt uteblivit. 

Förstalaget har i tur och ordning mött Hässelby I, 
618-624 (bäst i laget Mossberg 167), Lidingö 2, 625-
647 (Mossberg 163), Stockholmspolisen 7, 631-675 
(Lundqvist 173), Osterman 1, 651-659 (Lundqvist 172, 
Mossberg 171), L M Ericsson, 632-639 (Mossberg 169), 
Katarina 1, 631-656 (Holmberg 166, Mossberg 166) 
och Stockholmspolisen 5,638-678 (Lundqvist 170,Moss
berg 169) . 

Andralaget skötte sig till en början något bättre och 
åstadkom två segrar, men sedan räckte inte krafterna till. 
Resultaten blev mot Arenco, 607-583 (Ryberg 160, 
Aalto 160, Johannesson 144, Bergqvist ] 43), Enskilda 

Individuellt samlades följande poänger på representa
tionspriset: Aalto, Bergqvist och Ryberg 2, Johannesson 
och Sjöberg 1. 

Resultaten är långt ifrån lysande och motsvarar inte 
de förväntningar man hade anledning ställa sig med led
ning av de resultat som pistolskyttarna nådde förra året. 
Det är visserligen ingen ide med bortförklaringar, men 
det finns anledning notera att förstalaget ingen och andra
laget bara någon enstaka gång kunnat uppträda med 
"ordinarie" lagsammansättning. Lagledarnas arbete har 
därför mångdubblats, då lämpliga och villiga reserver 
varit utomordentligt svåra att uppbringa. Det visar sig 
här som i så många andra sammanhang att Amatörför
eningens medlemmar trots sitt stora intresse på grund av 
sina civila sysselsättningar och därmed förenade engage
mang ofta saknar möjligheter att disponera tid för täv
lingsdeltagande. 

Tunnheten i det skikt inom Amatör, som skjuter pistol, 
har också framträtt med aldrig tidigare visad skärpa. 
Alltför många av de skickliga pistolskyttarna har i denna 
gren lämnat föreningen av olika skäl, bland vilka ett 
måste nämnas främst, konkurrensen inom föreningen 
bereder inte tillräcklig stimulans för att få fram de verk
liga toppresultaten. Skall pistolskyttet inom Amatör bestå 
fordras främst två saker, nyrekrytering av framför allt 
unga skyttar och ett betydligt ökat tävlingsintresse. 

Allan Mossberg 
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Spegcl över pistolskjutningarna dcn 12/6 1956 

Mästarmärket 

G. Fredrikson o • • ••• • • (S3) 58 58 59 

R. Lundqvist .......... (B2) 58 59 60 

G. Johannesson ........ (G1) 57 58 59 6 6 

A. Mossberg . ......... (G3) 57 58 59 6 6 

A . Ryberg ............ (B2) 57 58 59 

Artalsmärket med st j 
O. Holmberg .......... (1,2) 57 57 57 6 6 

H. Friman ............ (1,2) 57 

Artalsmärket 

G. Fredrikson (B2) 58 58 59 

G. Runngren .......... (S3) 56 

A. Mossberg .......... (Bl) 57 58 59 6 6 

Artalsplaketten 

Aaro Aalto ........... , (S2) 57 57 58 

H. Bergqvist .......... (B3) 57 57 58 6 6 

A. Ryberg .... . ....... (G1) 58 59 57 

G. Johannesson ........ (G3) 57 58 59 6 6 

R. Lundqvist . .. ... .... (B2) 58 59 60 

Y. Zachrisson (52) 56 

Guldmärket 

Harry Sjöberg 55 58 56 6 6 

Silvermärket 

Björn Säfwenberg 47 46 
Ulf Hultkrantz 49 46 

G. Hultkranrz 50 

Bronsmärket 

Jan Björkman ........ 45 
Eddy Falkman 39 41 46 6 6 
Tage Persson .......... 38 40 44 6 6 

K. H. Bergqvist 

~E()()EL4.~()E~ FJ:!Å~ 
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GÄVA 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

Föreningen har aven idrottsintresserad medlem som 
gåva fått en diskus och två par spikskor. Om någon glöm
mer skodonen hemma, finns det alltså i reserv i skåpet 
189 på Ostermalms idrottsplats. 

Föreningen framför sitt hjärtliga tack till givaren. 

UTMARKELSE 
. Thor Fredborg har tilldelats Stockholms Idrottsför
bunds förtjänstmärke. Heder åt den gamle kämpen. 

V ÄRA MARKESTAGARE 
Stockholms Amatör Fqrpl-ing har många rikt medal

jerade medlemmar, av vilka: två särskilt kunna nämnas, 
nämligen Sixten Dahlberg, som har skyttemärket i guld, 
pistolskyttemärket i guld, idrottsmärket i guld jämte 
bronsplakett, skidlöparmärket i högsta valör, gångarmär-

ket i guld, elitcykelmärket, militära e!itidrottsmärket och 
orienteringsmärket i silver. 

John Rooshagen har idrottsmärket, pistolskyttemärket 
och skidlöparmärket, alla i guld, militära idrottsmärket i 
guld, simmagistermärket i emalj, vandrarmärket i guld, 
vilket 1952 kompletterades med vandrarmärket i högre 
valör. 

Aven Harry Friman kanske bör nämnas i ett sådant 
här sammanhang. Han har sex guldmärken. 

OLYMPISKA SPELEN 
I år firas 50-årsminnet av Sveriges deltagande i Olym

piska spelen 1906, där Sverige hade 10 deltagare med i 
fri idrott. Dessa spel var extra och motarbetades först, 
men sedan Pierre de Coubertin gett med sig, kunde de 
hållas. Olympiska spelen startades 1896, och då var 
Sverige med i allmän idrott genom Henrik Sjöberg, som 
reste med på egen bekostnad och delade tredje pris i höjd 
på 1.70 med en tysk. Han var vår förste olympier och 
antagligen den ende som rest på egen bekostnad, lord 
Burgley undantagen. 

PÄ SKIDOR 
Skidtävlingen 20 km ägde rum den 3 mars under gynn

samma väderleksförhållanden på banan vid Veda. 
I seniorklassen segrade S. Holman med 1.52 och i 

veteranklassen G. Runngren med 1.40. Järnhandlare 
Rangnar Fruncks vandringspris erövrades för andra 
gången av G. Runngren. . 

I tävlingen om Stiftarnas vandringspris (skidlöpning 1 
mil, gevärsskjutningen vid vårutfärden och höstoriente
ringen) är ställningen före vårutfärden följande: 1) G. 
Runngren 49 min., 2) S. Holman 53 min. 3) L. Edmen 
1.06. 

T. Kornerup har erövrat skidlöparmärket i guld. 

Lindberg!; Tryrkeriaktit'bolag, Sfockholm 1'15 6 
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Arsprisskjutningen på gevär den 16 september blev en 
skj utning som vi sent kommer att glömma. De resultat 
so m uppnåddes i mästerskapet har väl sällan eller aldrig 
skådats i vår förenincy. 

- Jag har lärt mi~ att använda remmen i stående or
dentligt, säger Pelle Naumburg. Det är det som gör, att 
det går så pass hyggligt. Det kunde jag inte förut och jag 
har aldrig varit så säker i stående som jag är nu. 

»Hyggligt» gick det faktiskt för vännen Pelle. Efter 
dubbelserien - som är första omgången i m:isterskapet 

- hade han 100 poäng med 17 femenor!!! Gör om det 
den som kan. 

- Den här resultadappen skall jag rama in, sa Pelle 
när han fick 100-poängaren. 

Men det kom mera som bör gå till historien. Rune 
Lundquist och Eric Persson, som hade 93 var i dubbel
serien, prickade dit - ja, vi trodde inte våra öron -
50 poäng var i mellanserien. Pelle fick en reaktion och 
kom bara upp till 44. Det förlåter vi honom så gärna. 

(Forts. sid. 2) 

r----------------------------------------------------\ 

Prisutdelning 
för Overstyrelsens propagandatävling, vårutfärden, 
Stockholms-Tidningens riksskytte samt årsprisskjut-

ningarna och mästerskapstävlin:sarna på gevär och 
pistol äger rum 

måndagen den 29 oktober 1956 

på Svenska Industritjänstemannaförbundets restau
rang, Linnegatan 18 i samband med midda,5 och 
k~ubbafton. 

Middagen börjar kl. 19.00 och består av sand
wiches och varmrätt. Vid kaffet omkring kl. 20.00 
förrättas prisutdelningen. Priset för middagen korr.·
mer att hållas lågt. 

Förhandsanmälan är nödvändig senast den 26 
oktober till någon a v klubbmästarna direktör Bir-

ger Lundh, tel. 235700 (kont), 282526 (bost.) 

eller arkitekt Stig Jönsson, tel. 6541 41 (bost.) . 

Pristasarna uppmanas att avhämta sina priser 

och speciellt då de mån;Sl priserna från Oversty

relsens propagandatävling. Studera prislistorna på 

annan plats. Den som inte önskar delta2a i mid

dagen infinner sig kl. 20.00. 

Underlätta klubbmästarens arbete fenom att anmäla i god tid. 
Styre:sen 

~---------------------------------.---------------------) 
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(Forts. fr. sid. 1) 

De tre storas kamp. 
När sista mästerskapsomgången började var alltså ställ

ningen mellan de tre 144 för Pelle och 143 för Rune 
och Persson. Det var alltså fortfarande en giganternas 
strid, även om vi från början ansåg Pelle Naumburgs 
mästerskap givet, men som sagt Pelle reagerade mänsk
ligt och kom ner på jorden igen. Han återfann emellertid 
sin toppform snabbt och prickade dit 48 på de 5 knä
och 5 ståskonen. Rune och Persson fick 44 var - de var 
oskiljaktiga i poänghänseende. 

'Så hade vi då Pelle Naumburg som mästare p å 192 
poäng och 24 femettor, Rune Lundquist var tvåa på 187 
med 20 »vita» och Eric Persson trea på 187 med 16. Det 
liknade mer en final i en riksskyttetävling än ett för
eningsmästerskap. 

De två övriga i sista omgången, Y n-;ve Zachrisson och 
T orsten Nilsson, var chanslösa i striden om mästartiteln 
men kämpade starkt inbördes och kom upp till 17.3 res
pektive 169 poäng. Men små verkade de i giganternas 
kamp. 

Andå var Bertil Rönnmark bortrest till Italien och 
Allan Mossberg slogs ut efter en plattserie i första om
gången. Bertil förde ju fram föreningens färger vid göte
borgska riksskyttet och Mossberg vid förbundsmäsrer
skapet söndagen före. Det kunde - om man nu rörs 
göra ett sådant påstående - ha varit ännu skarpare. H. 
V. Johansson som tob mästerskapet förra året var ur 
slag och rosade inte marknaden, men han kunde ju ha 
blandat sig i leken han också!. 

- Man får nog gå till en annan förening om man 
ska ll ha en chans till ett föreningsmästerskap , sa Rune 
Lundquist med litet satir i rösten. 

En grandios mästerskapstävling var det. De övriga täv
lingarna bleknade faktiskt en smula, trots an vi hade en 
fullträff till. I huvudskjutningen för klass 2 hade nämli
gen Nils Magnius 80 poäng - blir han vår nästa stor
stjärna? Den som lever får se. 

Övriga tävlingar i skuggan. 
Huvudskjutningen för klass 5 vann Rune Lundquist 

på 78 poäng före Eric Persson 76 och Pelle Naumburg 
75. De »tre stora» hävdade sig här också. Aven Johan 
Magnius hade 75. N. S. Nilsson kom långt ned på pris
listan efter 47 poän,; i precisionsserien men endast 20 i 
snabben. Han borde ha konkurrerat i toppen, men · har 
alltid svårt med 45 -sekundersserien. Det är han förresten 
inte alldeles ensam om. En titt i resultaten visar att flera 
goda' precisionsserier dragits ned med en usel snabbserie. 
Träna bör man!!! 

I klass 4 vann Eric Thor på 72 och var ensam över 
70 och bland veteranerna segrade Harry Friman - för
stås höll det på att slinka ur oss. Han har varit suverän 
i klassen hos oss i år. Men Orv ar Löfmarl<. var bra nära 
att ta honom den här gången, bara en poäng efter. 

Det bör väl ha blivit y~.vling i år om »Tjugofemårs
männens vandringspris av 'år' 1944» så att Harry Friman 
fick ta hem priset. Det är han faktiskt förtjänt av, men 
gick det inte i år så går det till nästa år, om vi känner 
Harry Friman rätt. 
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I klass 3 yar det tre man över 70 poäng, nämligen N. 
G. Nilsson 74, Sven Pettersson 72 och Stig Andersson 71. 
Det betyder friskt blod i klass 4 till nästa år. Det behövs, 
ty fjärde klassen har varit litet blek i år. 

Klass 2 svag. 
Bara två startade i klass 2 - det var svagt. Men Nils 

Magnius sköt som ett lejon, som sagt, så det kanske jäm
nar ut SIg. 

I klass l startade åtta skyttar, varav tre kom över 70, 
nämligen Sven Bergsten 75, Stig Bernander 74 och Hugo 
Jansson 70. 

Rekryterna var också åtta till antalet. Lars Ingeval-l 
vann på 94 och Göran Lunden hade 91. De övriga var 
sämre, men så hjälpte de alla till och markerade - så 
det blev kanske litet splittrat. 

I lO-ringade serien bestod toppen av Pelle N aUI1l
burg 95 poäng, Johan Magnius 95, Harry Friman 95, 
Nils Magnius 97 och Lars Magnius 98. Man kan alltså 
lugnt säga, att familjen Magnius visade hur verklig pre
cisionsskjutning skall gå till. 

Dl1bbelserien dominerades av Pelle Naumburgs 100-
poängare och i klass 3 gladde Sven Pettersson med 95. 

Efter m:isterskapstävlingen kunde vi sedan åka ·hem 
trötta och hungriga och i olika grad nöjda med våra in
satser. 

Skjutkommitten har svårigheter. 
Ledsamt nog kan man inte he skjutkommittcn ston A. 

Det haltade litet liksom tidi-gare i höst. Det märktes 
mest vid den la-ringade serien, som skrevs 5 -ringad för 
första skjutlaget. Det var ett fatalt missöde som nog 
hade kunnat undvikas om man haft någon representant i 
markörgraven - exempelvis en för da;;en engagerad 
och betald kraft. Det bör vi ha råd med på årsprisskjut
nin~en. I den mån det nu gick rättades felet till genom 
en omskjutning. 

På senaste tiden har skjutkommitten bestått praktiskt 
taget bara av Evert Svensson och Conny Niring. De öv
riga har lyst med sin frånvaro. Det behövs nog litet mera 
mangrann uppslutnin~ för att allt skall klaffa. 

Till sist några ord om vädret. Det regnade ordentligt 
på morgonen och det skrämde nog bort en hel del skyt
tar. Frampå förmiddagen klarnade det upp och när mä<:
terskapet gick nr det strålande sol och varmt. 

Henry Roll 

Resultat. 
MASTERSKAPET. 

P. Naumburg ................. 192 24 p. 000+44+48) 
R. Lundqvist.. .. ..... . .... .... 18720 " (93+5 0+ 44) 

E. Persson .................... 187 16 " ( 93+50+44) 

Y. Zachrisson ................. .173 16 " ( 91+44+ 38) 
T. Nilsson .................... 1691;" ( 86-H7+36) 

A. Mossberg ........................ 1321; p. (85+47) 
H. Friman .... . ................... 1321~" (87+45 ) 

J Magnius ... .. ................. .. 13p5" (88+43) 

H. RoI! .... .. ................... . . 1289 " (87+41) 

G. I3rundin ..... . ... ..... .......... 125 6 " (8 9+36) 

STOCKHOLMS AMATÖR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Svensk huvudskjutning 
Klass 5. 

Rune Lundqvist ..... .. . 48 30 78 p. 
Erik Persson .. . .. ..... 48 28 76 " 

Per Naumburg ........ 46 29 75 " 
Johan Magnius ........ 45 30 75 " 
H. V . Johansson ... ... 45 28 73 " 
Y. Zachrisson .... . ... 43 29 72 " 

Torsten Nilsson . ..... 44 27 71 " 

Evert Svensson .. 42 28 70 " 

Allan Mossberg ...... 43 26 69 " 

Ulf Hultkrantz . . . . . .. 41 27 68 " 

N. S. Nilsson ........ 47 20 67 " 

Erik Svensson .... ... . 41 26 67 " 

Henry Roll .......... 42 24 66 " 

Gustav Brundin ...... 42 22 64 " 
Henry Axen .......... 28 20 48 " 

Klass 4. 

Erik Thor ........... . 46 26 72 p. 
Aaro Aalto ........... .42 27 69 " 

G. Johannesson ....... 40 28 68 " 

E. Lunden ........... . 38 29 67 " 
S. Ribbing ........... . 39 27 66 " 
D. Ingevall ......... . 41 23 64 " 
S. Hildemand ....... . 33 26 59 " 
C. Niring ........... . 31 21 52 " 
Folke Johansson .. ... . 31 21 52 " 

( 

Klass Vet. 
H. Friman ............ 44 28 72 p. 

O. Löfmark .......... 43 28 71 " 

S. Diedrichs .......... 43 26 69 " 

E. Gardell ............ 38 25 63 " 

G. Hultkramz ........ 37 22 59 " 

O. Holmberg .......... 34 13 47 " 

Klass 3. 
N . G. Nilsson ........ 46 28 74 p. 

Sven Pettersson ....... 48 24 72 " 
Stig Andersson .. ... ... 44 27 71 " 

Lars Andersson ........ 44 25 69 " 

K. H. Bergkvist 38 25 63 " 
r. Sandin ....... 27 20 47 " 

Tage Persson . . . . 29 14 43 " 

I Melin .............. 26 16 42 " 

Klass 2. 
Nils Magnius .... . ... . 
Sammy Lindberg 

Klass l. 

50 30 80 p. 
41 28 69 " 

Sven Bergsten ........ 46 29 75 p. 
Stig Bernander 45 29 74 " 
Hugo Jansson ........ 42 28 70 " 
Göran Rosen ....... . .. 42 25 67 " 

Artur Eistrat ... ....... 42 22 64 " 
Lars Magnius ......... 33 18 51 " 

Hans Löfmark .... .. .. 30 21 51 " 
Ingelove Svensson .... 22 23 45 " 

Lotteriet 

Klass R. 
L. Ingevall 94 p. 
G. Lunden ........ . ......... 91 " 

R. Ingevall .... .. ............ 83 " 

P. Rönnmark .............. 79 " 

B. Johannesson .. . ...... . .... 75 " 

Pia Brandelius . .............. 74 " 
R. Fernström 

Kjell Niring 

J O ringad. 
Klass 5. 

60 " 

46 " 

P. Naumburg ..... .. . ........ 95 p. 
]. Magnius . .. . . . .. . .. .. . ... 95 " 

E. Persson .................. 93 " 

N. S. Nilsson .............. 89 " 

H. V. Johansson ... ......... 89 " 
Y. Zachrisson .. ... ........ . 87 " 

R. Lundqvist ................ 87 " 
T. Nilsson ................ .. 86 " 
G. Brundin ................. 84 " 

A. Mossberg ................ 84 " 

H. Roll .................... 84 " 

. U . Hultkrantz ........... .. . 83 " 

Erik Svensson .............. 81 " 
Ev. Svensson ................ 78 " 

H. Axen . .. ................. 72 " 

(Forts. sid. 4) 

I ett till föreningens medlemmar utsänt cirkulär har närmare redo
gjorts för det som vi hoppas trevliga lotteriet, vars avsikt är att tillföra 
föreningen många och välbehövliga kronor. 

Rekvisitionerna av lotter ha också börjat strömma in men ännu äro 
säkerligen många vinster osålda. Rekvirera därför snarast. Ni kan inte 
tro så lättsålda dessa lotter äro. Priset en krona skrämmer ingen och 
vinsterna - julskinkor från Norrmalms Livsmedel - locka. 

Glöm inte heller att varje lotthäfte dessutom utgör en lottsedel i ett 
extra lotteri. Studera i övrigt cirkuläret. 

Enklaste sättet att komma över de åtråvärda lottsedlarna är att sätta 
in beloppet - 20 kronor pr häfte om 20 lotter - på mitt postgiro
konto 15 04 27. Lotterna k0111mer då omgående per post till den upp
givna adressen. 

B. Enar Gardell 

\-----------------------------------.-----------------------) 
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NYA MEDLEMMAR 
Den 31/8: Civilingenjör Sven Oscar Björklund, ingen

jör Artur Eistrat, kontorschef Walter Göte Kvist, civilin
genjör Jean Albert Eugen Söderberg, stud. Göran Rosen, 
affärsbiträdet J an Ove Engström och försäkringstjänste
man Heldur Lepik. 

HAR DU SKAFFAT NAGON MEDLEM 
I AR? 

Stockholms Amatör Förening har många fördelar att 
bjuda sina medlemmar för en relativt billig årsavgift. 
I främsta rummet står ju skyttet såväl med f,evär som 
pistol, men även allmän idrott och orientering förekom
mer på programmet. Gör alltså vad Du kan för att sti
mulera vänner och arbetskamrater för medlemsskap i 
S. A. F. Vi har ganska gott om trogna medlemmar, som 
vid årsmötena hämtar sina veterantecken för 25- och 50-
årigt medlemsskap, men vi ser givetvis gärna att leden 
föryngras. 

Arsprisskjutn., forts. fr. sid. J. 

Klass 4. 

E. Lunden 

G. Johannesson . .. . 

S. Ribbing ................. . 

E. Thor .. . .. .. ...... .. .... . 

D. Ingevall ........ .. . . .... . 

Klass 2. 

N. Magnius 

S. Lindberg 

Klass l. 

L. Magnius 
S. Bernander ..... 

FORENINGENS PROGRAM 
I slutet av april utkom vårt lilla program i ungefär 

sedvanlig utformning. För att nedbringa kostnaderna för 
programmet har styrelsen beslutat att till nästa år inte 
trycka ett helt nytt program, utan endast ge ut en kom
plettering med de nya tävlingsdagarna och de ändrin;sar i 
övrigt som kan ifrågakomma. Spar därför programmet. 
Tanken är att kompletteringen skall lägsas in i det, när 
den kommer ut. 

JUBILARER 
Föreningen har under sommaren haft flera jubilarer, 

som uppvaktats. Den 20 maj fyllde Yngve Zachrisson 
50 år, den 14 juni K. A. Peterson 75 år och den 28 juni 
Percy Tham 5 O år. 

Yngve Zachrisson är en mycket duktig fältskytt. Men 
även i precisionsskjutning och speciellt då Stockholms
Tidningens riksskyttetävling har han varit framgångsrik. 
I vårt fältskyttelag hör han till stöttepelarna: 

Percy Tham är i föreningen känd som den verkliga 
naturskytten. Han brukar komma ut på banan de sista 
skjutsöndagarna och då fullgöra fordringarna för mäs
tarmärket. Med rationell tränin~ vore han säkerligen en 
a v våra främsta gevärsskyttar. . 

K. A. Peterson var för rätt många år sedan en trogen 
gäst på banan och hade även framsånsar. Han har även 
arbetat som funktionär i olika sammanhang, bl. a. som 
ta velkontrollant vid Stockholms-Tidnin];ens riksskytte. 

97 p . 
88 " 

..... . .. . . 98 p. 

. ...... . .. 92 " 

H. Axen ...... .. .... 42 31 73 p. 

Erik Svensson 35 37 72 " 

Klass 4. 

E. Thor ....... . .. . . 45 40 85 p. 

S. Ribbing .. . ....... 46 3985 " 
F. Johansson ........ 42 41 83 " 

C. Niring ................. . 

85 p. 

81 " 
79 " 
79 " 
78 " 
74 " 
73 " 
62 " 

61 " 

S. Bergsten ........... 91 " D. Ingevall .......... 39 39 78 " 

F . Johansson ............ . .. . H . Jansson .................. 87 " 

A. Aalto ......... . .. ....... . A. Eistrat ....... . ......... . 84 " 

S. Hildestrand H. Löfmark .... . ........ .. . 83 " 
G. Rosen 76 " 

Klass Vet. I Svensson .. .. .............. 76 " 

H. Friman . .. . .. . ........... 95 p. 

G. Hultkrantz .......... . ... 90 " Dubbelserie. 
S. Diedrichs ................ 80 " Klass 5. 

E. Gardell . . .. .. ............ 77 " P. Naumburg 50 50 100 p. 
O . U:ifmark ... . ......... . .. 76 " E. Persson .. . ....... 46 47 93 " 

O. Holmberg ........... . . . .. 76 " R . Lundqvist . . i ' .... 46 47 93 " 

Y. Zachrisson 44 47 91 " 

Klass 3. G. Brundin 42 47 89 " 

S. Pettersson ...... . ..... . ... 90 p. J. Magnius .. . ....... 45 43 88 " 

S. Andersson ... .. ........... 90 " H. Roll ...... .. ..... 42 45 87 " 

K. H. Bergkvist ............ 88 " T. Nilsson .......... 38 48 86 " 

T. Persson .................. 74 " A. Mossberg .. ...... 41 44 85 " 

N . G. Nilsson ... ..... \ ." " .. 62 " H. V . Johansson .... . . 39 42 81 " 

L. Andersson . . . . . . . . . . 56" N. S. Nilsson 47 34 81 " 

r. Melin .. . .... .. .. .. 52" U. Hultkrantz 39 41 80 " 

I Sandin .................... 50 " Ev. Svensson ... . ... . 37 39 76 " 
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S. Hildestrand .... .. .. 39 38 77 " 

E. Lunden .......... 40 36 76 " 

C. Niring 

A . Aalto 

G. Johannesson 

Klass Vet. 

39 36 75 " 

39 32 71 " 

38 27 65 " 

H. Friman .......... 48 39 87 p. 

S. Diedrichs .......... 39 42 81 " 

O. Löfmark .......... 43 31 74 " 

G. Hultkrantz ... ..... 39 33 72 " 

E. Gardell .......... 36 36 72 " 

O. Holmberg 36 34 70 " 

Klass 3. 

S. Pettersson 47 48 95 p. 

K. H. Bergkvist ...... 42 38 80 " 

L. Andersson . . ... ... 41 38 79 " 

T. Persson 

l. Melin 

L S~ll1din 

37 38 75 " 

33 31 64 " 

28 27 55 " 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 
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AMATORGOR 
PROPAGANDA 

Overstyrelsens propagandatävling l ar 

blev en stor framgång för gamla anrik a 

Amatör. Tävlingen gick under tiden den 

19-27 maj. l de olika klasserna deltog 

från oss följande antal skyttar: klass 2 
6 st., klass 1 5 st., klass R med stålmär

k e 9 st., klass R utan stålrnär ke 12 st. 
SL1mma deltagare alltså 33 st. En strålan

de anslL1tning. 

Lön för mödan fick vi. I lagtävlingen 

för 9-mannalag kom vi tvåa i hela lan

det p å 618 poäng. Individuellr fick vi så 

många priser att skjutchefen inte trodde 

sina ögon när paketet kom. Priserna till

föll följande sky ttar: 

Klass 2. 
Nils Magnius 

Emil Lagergren 

Erik Eklund ... . ... . 

Herman Gustafsson .. 

Torkel Baumbach 

Klass l: 

Stig Bernander 

Lennart Höglund . . . . 

S. 13ergsten ......... . 

Ingelowe Svensson .. . 

Klass R (med st!J.lmärke): 

50+ 30=809 p. 
49+29=78 " 
48+27=75 " 
46+29=75 " 
44+27=71 " 

50+ 30=8010 p. 
50+ 30=806 " 

47+28=75 " 
45 + 27=72 " 

Rolf Ingevall ............... 5010 p . 

Lennart Ingevall .. . .... . .... 508 " 

Leif Johansson .... .. ...... . . 507 " 

Göran Lunden .... . ......... 507 " 

Pia Brandelius .......... . . . . 49 " 
Peter Rönnmar k ........ . .. . 47 " 
Bo Persson .............. . . . . 44 " 
Lars Magnusson ......... . . .. 44 " 
Roland Fernström ....... 44" 

Klass R (utan st!J.lmärke): 
Kjell Niring ....... . ... .. ... 48(l p. 

Bengt Johansson .. . .... . .. . . 48 4 " 

Anders Kvist ............. . .. 47 " 
Bengt Axen ................ 46 " 
Gun Åström ...... . ...... . .. 45 " 
Ingrid Magnius .............. 44 " 
Hans Tengvall ...... . ....... 43 " 
Bengt Zachrisson ............ 41 " 
Karin Magnius ... .. ....... . . 41 " 

. Priserna utdelas vid prisutdelningen 
l höst och skjutchefen är tacksam om 
alla kan komma och hämta sina pris. 
Endast fem skyttar blev prislösa, vil
ka glömmer vi och .hoppas för deras 
del på bättre framgång till nästa år. 

SOMMARFAL T
SKJUTNINGEN 

Stockholmsförbundets sommar
fältskjutning deltog 743 skyttar, var
av 35 man från Amatör. 

Individuellt var O. Löfmark bäst 
av de vårl med 25 träff, vilket gav 
en förstaplacering i veteranklassen. 
Om »Veteranpriset» får han . dock 
skjuta isär siJ med Leo Lööf Central 
som hade sa~ma poäng.' , 

I klass 3 hade vi tre goda resultat: 
S. Pettersson 24, Lars Andersson 23 
och N .• G. Nilsson 22. Lars Anders
son to?; skeden, S. Pettersson har tagit 
den förut. Klassen verkar intressant 
och redaktionen utbrister: »Heja, 
klass 3!!! » 

Våra mästare och fjärdeklassare får 
ursäkta att bli omnämnda först nu. 
Tre man på 2 5 träff är inte så dåligt. 
I huvudtävlingen om det nya »Direk
tör Krafts Hpr» kom vi på tredje 
plats med medelträffen 22,60. Den 
s. k. divisionstävlingen vann vi. 

I klass 1 dök ett nytt namn A. 
Eistrat upp med 23 tr., vilket inte är ' 
så vanligt. Klass 2 var svag · i Nils 
Magnius frånvaro. Bevakar han inte 
sina albumintressen? 

n esultat: 

Mästerskapsfordringar: 20 tro 

Klass 5. 

12) H. V. Johansson .... . ..... 25 tr. 

16) P. Naumburg .......... . . 25 

18) U. Hultkranrz .. . ......... 25 

30) ]. Magnius . ... . .. . ... .. .. 24 

34) E. Lunden .... . . . ......... 23 

R. Lundqvis t . . . . . . . . . . . .. 21 

E. Persson ...... .. ..... . .. 20 

Y. Zachrisson ...... . ... .. 18 

Klass 4. 

19) Erik Svensson ....... . .... 22 tr. 

30) C. Niring . ....... .. ...... 20 

52) Ev. Svensson . ............. 19 

A. Ryberg . ............... 12 

F. Johansson ............ . . 11 

r. O. Baumbach ........... 10 

G. Hellström . . ........... 10 

Klass Vet. 

l) O . Löfmark (tallrik) .. . .. . 25 tr. 

6) H. Friman ................ 18 

A. Pettersson . . . . . . . . . . . .. 13 

Klass J . 

3) S. Pettersson . ....... .. .... 24 tro 

7) L. Andersson (sked) ........ 23 

8) N. G. Nilsson .... . . .. ~ ... 22 

26) ]. Söderberg ........ . ..... 18 

7 del t. 

Klass 2. 

K. E. Andersson .......... 11 tr. 

E. Lagergren ............ 9 

H. Kullstedt ............. . 

N . Lindström ........ ... . 

5 delt. 

Klass l. 

9) A. Eistra t ...... .. . . .... .. 23 tr . 

24) S. Bernander .. . ........... 19 

r. Svensson .............. 9 

5 delt. 

GENERAL LINDSTRO:Nl 
Generalmajor G. Lindströms täv

ling den 3 j uni 1956 gick dåligt' f ör 
oss. Av 13 startande 8-mannala~ ham
nade vi på tionde plats. Det var blå
sigt och svårskjutet och endast några 
få hö;?,a resultat nåddes - dock inte 
a v de våra. Laget bestod av H. V. 
Johansson 88, Pelle Naumburg 88, 
Erik Persson 85, Bertil Rönnmark 86, 
Torsten Nilsson 80, David Ingevall 
80, Erik Svensson 62 och Rune Lund
quist 86, sammanlagt alltså 655 poäng. 
Skarp 6 vann på 711 poäng, vilket 
visar hur chanslösa vi var. 

SKUGGANS POKAL OCH 
JONKOPING 

Skuggans pokal gick den 13 juni. 
Vi placerade oss på tredje plats med 
435 poäng. Tävlingen var mycket 
hård och vanns av Skarp 6 på 438 
poäng. Sedan kom tre lag på 435, 
nämligen Skarp 2, Amatör och Skarp 

8. Skarp 2 gick före oss genom Seth 
Rohdins 95 -poängare och vi före 
Skarp 8 genom att vi hade två 91-po
ängare mot åttondes enda. Vi note
rade: Rune Lundquist 91, David 

(F orts nästa sid.) 
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(F orts. fr. föreg. sida) 

Ingevall 81, Bertil Rönnmark 82, Erik 
Persson 91 och H. V. Johansson 90. 

Samma dag sköt vi Jönköpingstäv
lingen. Förutom de nämnda sköt 
Torsten Nilsson 82, Conny Niring 90 
och Sven Diedrichs 82. Vi fick alltså 
688 poäng. Jönköpin;; kom upp till 
732. Vi fick följaktligen rejält med 
smörj. Jönköpings bästa var Olle Ek-
1M med 96 poäng och 12 vita. 

FOLKE FAGRELLS 
MINNE 

I tävlingen om Folke Fagrells min
ne och Thure Bergentz hederspris den 
20 juni hamnade pristagarna Erik 
Persson och Rune Lundquist på 198 
poäng vardera. Vem som blir segrare 
är i skrivande stund oklart. Resultat: 
Erik Persson och Rune Lundquist 198, 
3) H. V. Johansson 193, 4) A. Moss
berg 189, 5) Torsten Nilsson 186, 6) 
D. Ingevall 185, 7) Y. Zachrisson 
183, 8) C. Niring 181, 9) Y . An
dersson 181 ( 17 startande). 

BLOT KRAFT
SKJUTNING 

Kräftskjutningen hölls den 22 au
gusti. Själva skjutandet försiggick i 
sämsta tänkbara väder, ätandet där
emot i en atmosfär av kamratskap och 

gemytlighet. En brasa brann längst 
bort i sa len. De som satt närmast 
verkade så småningom en aning röd
brusiga - vi får hoppas av brasvär
men. Kräftorna gjorde sig charmant 
bland de små porslinsfigurer som de
korerade bordet - ett jättestort bord 
som alla satt ikring. Klubbmästaren 
hade varit med förr och visste att vi 
var hungriga när vi kom från banan 
och hade ordnat med en kötträtt f ö
re kräftorna - populärt. 

Vi sköt som sagt i dåligt väder 
det regnade ihållande och tätt , men 
det inverkade föga på resultaten, mest 
på skyttarna som vart blöta bak på 
byxorna och om fötterna . Till väns
ter på tavlan satt en »kräftnedskölj
ningsvätskebehållare » som det var bra 
att träffa - tror ja' det sa' kolingen. 
Den som inte träffade den på banan 
fick träffa den vid kräftbdrdet. 

Vår ordförande Bertil Rönnmark 
är en bra och van prisutdelare, det vet 
vi. Den som inte snabbt nog valde sitt 

6 

pris bland burkar och flaskor (med 
gevärsolja) riskerade att få priset in
draget - men underligt nog hann alla, 
i nnan ordföranden satte i gång sin in
dragning. Thor Fredborg fick punsch
flaskan, men om han fick någon 
punsch är obekant - det bjöds friskt. 

Kampen mellan Kungsholmens och 
Matteus hemvärn pågår ännu och vi 
får hoppas äYen till nästa kräftskjut
nmg. 

Resultat: 

l) Rune Lundquist 94 + 15 = 109 p . 
2) Enar Gardell 86+18=104 
3 ) Bertil Rönnmark 97 + 6 = 103 " 
4) Birger Lund 94+ 3= 97 " 
5) David Ingevall 90+ 3= 93 " 

Vi gör ett hopp i prislistan. 

25) Even Svensson 55 -I- 0= 55 
" 

26) Lars Andersson 54 + 0= 54 " 
27) H . Gustafsson 51 + 0= 51 

" 
28) T. Fredborg 8+ 0= 8 " 

Första kolumnen är skjuten poäng 
och andra kolumnen är poäng för 
träff i kräftnedskjölningsvätskebehål
laren, tre för varje träff. 

AUGUSTIPOKALEN 
DEN 26/8 1956 
H. V. Johansson 

Hero 

215 p. 

Rune Lundqvist .. . . . ......... 209 " 

Torsten Nilsson ......... . .. . . 207 " 

Sven Pettersson klass 3 ..... . .. 203 " 

Evert Svensson .... . ..... . .... 197 " 

Johan Magnius ... .. .... . .. 196" 

N. G. Nilsson klass 3 ..... 195" 

Ulf Hultkrantz .. .... . ....... 194 " 

H . Axen ..... .. ........ ... .. 191 " 

Erik Svensson .... . ........... 191 " 

K. G. Bergqvist klass 3 .. . ... . . 187 " 

E. Thor ldass 4 .. . ....... . ... 186 " 

O. Löfmark klass vet. 

Stig Andersson klass 3 

Folke Johansson k lass 4 ... .. 

VARUTFARDENS 
RESULTATLISTOR 

179 " 

178 " 

170 " 

MASTER SKAPET: l) P. Naumburg 41 , 

2) J~)han Magnius 32, 3) H . V. Johans

son 32, 4) G. Brundin 30, 5) Y. Zachris

son 27, 6) H. Friman 26, 7) A. Aalto 25, 

8) S. Hildestrand 25, 9) B. Rönnmar k 

24, 10) C. Niring 22, 11) B. E . Gardell 

22, 12) Erik Svensson 21, 13) N. S. Nils

son 21. 

HUVUDSKJUTNING klass M: 1) P. 

Naumburg 25, 2) Y. Zachrisson 22, 3) 

H. V. Johansson 22, 4) ]. Magnius 17, 

5) B. Rönnmark 15, 6) Ulf Hultkrantz 

13 ( 6 startande). 

Klas~ 4: l) G. Brundin 21, 2) S. Hilde

strand 17, 3) C. Niring 17, 4) A. Aalto 

16, 5) Erik Svensson 15, 6) S. Holman 

14, 7) Evert Svensson 12, 8) Tore Wan

selius 12, 9) r. O. Baumbach 12, 10) T. 

Åström 11, 11) S. Ribbing 10, 12) A. 

Ryberg 10, (15 startande). 

Klass Vet .. ~ 1) B. E. Gardell 18, 2) H. 

Friman 16, 3) N. S. Nilsson 16, 4) Olle 

Holmberg 15, 5) H.. Axen 14, 6) E. 

J ennel 14 (8 startande). 

Klass J: 1) Lars Andersson 16, 2) Sven 

Pettersson 14, 3) Ivar Sandi_~ 12 (4 star

tande). 

Klass 2: l) Nils Magnius 23, 2) 'Göran 

Rosen 15 (3 startande). 

Klass 1: l) Lars Magnius Il, 2) Hans 

Löfmark 6 (3 startande). 

KF! ST klass J: l) Evert Svensson 50, 

2) H. Friman 42, 3) O . Löfmark 38, 4) 

E. Jennel 38, 5) N. S. Nilsson 37, 6) 

Erik Svensson 37 (9 startande). 

Klass 2: l) Ivar Sandin 43, 2) S. Hil

desu-and 41, 3) S. Ribbing 41, 4) G. Jo

hannesson 39 (4 startande). 

Klass 1: l) r. Tengvall 46, 2) H. Axen 

45, 3) C. Niring 41, 4) H. Roll 40, 5) 

T. Åström 37 (7 startande). 

SKJUT 

so 
SI{OTT 

MED 

GEVÄR 
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Från vår utsände medarbetare 

Allmänna Riksskynetävlingen i Göteborg månadsskif
tet juni- juli blev en tävling på gott och om för Ama
törs vidkommande. Vi reste ned med en kvantitativt 
stark trupp på 15 man, men kvaliteten var det sämre 
beställt med för tillfället ifråga. Tre man höjde sig över 
medelmåttorna - ganska duktiga sådana i några fall 
kanske - och skall därför utan vidare plockas bort ur 
det något förklenande omdömet. Trion Bertil Rönnmark, 
Harry Friman och Gustaf Brundin skötte sig nämligen 
riktigt bra. Civilingenjören hade f. ö. kunnat bli något 
aven sensation om han bara kunnat räkna rätt i huyud
skjutningens snabbserie . 

Bertil Rönnmark visade på nytt, att han inte glömt 
konsten att skjuta och som ens"am stockholmare i mäs
terskapstävlingen hamnade han på 17:e plats med 227 
poäng trots en dålig sista serie. Före finalomgången låg 
vår o~dförande på 7:e p~ats med 189 p. - vilket f. ö. 
räckt till 2:a plats vid vårt mästerskap nu i höst -
men mot sluret ville det sig inte. Rönnmark höll bra i 
gamla specialställningen knästående med endast en borta, 
men i stående lyste oträningen fram och bl. a. en usel 
etta drog ned poängen. Hans serier var 49, 47, 45, 48, 
38. I fredagsmorgonens blåst och hällregn sköt Rönn
mark 75 p. i huvudskjutningen och blev bäste amatör. 
En sådan poäng brukar ju annars allt emellanåt inte 
räcka till placering bland de bäst a ens vid klubbtäv
lingar hos oss. 

Otursföljd Gustaf Brundin 

Gustaf Brundin hade det bra bäddat efter sina 49 p. 
i huvudskjutningens precisionsserie, vilket gay honom 
Il:e plats i G l B-tävlingen, men av någon anledning 
fick han för sig an han skjutit 5 skott i stäEet för 4 i 
»snabben» och låg därför och höll p å - som han trod
de - det sista för en 5 -etta . Döm om Gustafs förvå
ning då ett skott lig~er kvar i byssan efter det eld upp
hör-signalen ljudit över den vackra Kvibergsbanan. Nu 
stannade han p å 202:a plats med 74 p. p å 15 skott. 
Litet snabbare takt och låt oss säga en 4:a i 6:e skottet 
hade givit 9:e (!) plats. Den som tog fauren IU2nast var 
Brundin själv . 

Harry Friman var verkligen still goin,'6 strong och d å 
det gäller hemskjutet kapital f rån Riksskyttet var den 
gamle och samtidigt unge kämpen i särklass bland de våra. 

r fältskjutningen blev det 2 :a-placering, i precisionsseri
en 3 :e, i huvudskjutningen 4 :e och i lO -ringade knä + 
stå 20:e plats. Andra placeringar att förtiga. 

Men annars var det tqnnsått med framgångarna . 12 
man hamnade visserligen på penning;ivande platser än 
här och än där, men vi har ju pretentioner på vårt man
skap och i lagtävlingarna syntes vi inte alls till. 

Jag har den bestämda känslan av, att vi kommer att 

göra betydligt bättre ifrån oss nere i Linköping nästa 
sommar) då det partiella riksskyttet går av stapeln 
i östgötastaden. Enligt uppgift får även klasserna 2 och 
3 vara med då. Så, heja Nils Magnius & Ca. 

Toni 

Vi saxar ur prislistorna: 

Klass 5. Huvudskjurning: 138) B. Rönnmark 75, 202) G 
Brundin 74, 315) R. Lundqvist 73; H. V. Johansson 71. 
Evert Svensson 70. Prec.-serien: Il} G. Brundin 49, 108) B. 
Rönnmark 47, 285) R. Lundqvist 45, 599) Evert Svensson 44. 

15 -skottserien: 171) E. Persson 130, 210) R. Lundqvist 129. 
356) H. V. Johansson 125, 374) G. Brundin 125, 474) B. 
Rönnmark 123. 

Knä- och stående: 219) R. Lundqvist 82, 278) E. Persson 
81, 352) G. Brundin 79, 402) H. V. Johansson 78, 467) B. 
Rönnmark 77. 

Fältskjutning: 177) H. V. Johansson 35 t1'. , 400) E. Pers
son 32; R. Lundqvist 31, Y. Zackrisson 28 . 

Insatsskjutning: 255) Y. Zackrisson 6119, 441) R. Lund
qvist 5/ 20 . 

Klass 4 . Huyudskjutning: 124) C. Niring 72, 209) E. Thor 
70. Prec.-serien: 140) C. Niring 44. 15 -skott: 224) E. Thor 
114. Fältskjutning: 165), C. Niring 17. 

y ngre veteraner. Knä- och stående: 64) S. Diedrichs 63 . 
Fältskjutning (insats): 66) Sven Diedrichs 5/11. 

Aldre veteraner. Huvudskjutning: 4) H . Friman 72 . Prec.
serien: 3) H. Friman 46. 15-skott: 24) H. Friman 105. Knä
)Ch stående: 20) H. Friman 62. Fältskjutning: 2) H. Friman 
20 t1'. Insats: 15) E. J ennel 5113. 

Kpistskjutning. Klass 2: 34) R. Lundqvist 117. 

KVIBERGSMA TCHEN 
Tävlingen mot K viberg avgjordes i samband med R iks

skyttet och slutade med ett svidande nederlag för oss. 
Göteborgarna summerade ihop 780 p., vi lket är rekord 
för matchen och motsvarar 65 ,8 i snitt. Motsvarande siff
ror för oss var 729 resp. 60,75 . Medan Rune Lundqvist, 
Erik Persson och Gustaf Brundin som tätkarlar hos oss 
noterade 67 p. var 70 topp hos K vi berg. Vår bonensiffra 
var 51 och Kvibergs 58. Men med Pelle Naumburg, 
Johan Magnius och Henry Roll i laget hade väl våra 
siffror snyggats upp betydligt. 

Amatörernas resultat var: E. Persson, R. Lundqvist och 

G. Brundin 67 p. H. V. Johansson 66, B. Rönnmark 65: 
T . Nilsson och Y. Zackrisson 62, Evert Svensson 59 , H. 
Friman 57, S. Diedrichs 54, C. Nirlin;- 52 och Erik 
Svensson 51. Reserverna Eric Thor och Folke Johansson 
bokfördes för 61 resp. 56 p. T. 
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Förbundsskjutningen för klass 2-5 den 9 sep tember 
blev en utomordentlig framgång för Amatör. Laget seg
rade överlägset med 75,80 poäng i medelträff och Nils 
Magnius toppade extratävlin~en i klass 2. Lagsegern var 
som sagt överlägsen - det brukar bli så när vi lyckas. 

Bertil Rönnmark bäst 
Individuellt var annars Bertil Rönnmark och Pelle 

Naumburg bäst med 78 poäng var i huvudskjutningen 
- Bertil kom trea och Pelle femma. R une Lundquist 
»gick in» på 12 :e plats på 77 och H. V. Johansson på 
14:e på 76. På 36:e plats finner man i prislistan Torsten 
Nilsson på 74, men han var inte med i laget. Femte 
man i laget var Johan Magnius som hade 70. Toppen 
i klass 5 var mycket hög och bred, vilket kanske märks 
på våra mannars placeringar. 

Klass 4 var utan några topplacerin~ar för Amatör -
har vi inga goda påläggskalvar? Bland veteranerna fanns 
Harry Friman med, säker som vanligt, med 67 poäng 
och en 14:e placering. I klass 3 hade Sven Pettersson 
71 poäng. 

Allan Mossberg visar framfötterna 
I extratävlingen för klass 5 - som också är första 

omgången i mästerskapet - var Allan Mossberg bäst 
bland de våra med 93 poäng, Rune Lundquist hade 92, 
H. V. Johansson 91, Torsten Nilsson och Pelle Naum
burg 90 och Bertil Rönnm ark 89. Av dessa kom Allan 
Mossberg längs t i mäs terskapet . När sis ta omgången bör
jade stod han på 12 :e plats med 140 poäng. Han sköt 

( 

vackert, i knästående t. o. m. riktigt strålande. De första 
ståskotten blev emellertid de sämsta, medan avslutningen 
var charmant. Han fick goda 42 poäng på sista serien 
och tog en hedersam sjundeplacering. 

H. V. Johansson hade 48 och Rune Lundquist 47 i 
andra omgången, men det räckte inte för att få vara 
med bland »de stora» i sista omgången . Placeringarna 
blev respektive 15:e och 19:e och poängen 139 för båda. 
140 fordrades för fons att skjutning. H. V. var bäst 
bland dem som blev utslagna, om nu d-;t kan vara tröst 
för ett tigerhjärta. A ven Torsten Nilsson var med och 
sköt andra omgången men 510;;s ut på 134 poäng med 
44 i andra serien. En 50-poängare hade räckt för fort
satt » kontrakt». Det är hårt i mästerskapet så det förslår. 
Pelle som också hade 90 poäng i första omgången ställde 
inte upp i andra omgången - han kände tydligen sin 
begränsning. 

Nils Magnius segrar 
I klass 2 vann som sagt Nils Magnius på 98 poäng i 

den 10-ringade serien. -Bland veteranerna hade Harry 
Friman goda 88. Det är roligt när det går bra för ung
domarna och när »gamlingarna» hänger med, o~ man 
nu kan kalla 65-åringen Harry Friman för gamling. I 
övri5a klasser var det sp arsamt med framgångarna . 

Om någon amatör lyckades kapa åt sig 25 kronor 
medan förbundet försökte ruinera sig på skottlekar är 
inte bekant. Men sedan man slopat den nationella tavlan 
och satt upp den finrin.?;ade internationella fick »lattjo
tävlingen » sina rätta proportioner. 

Hero 

'MINNESLISTA 
28 / 10 

29 / 10 

11 / 11 

17 / 11 

Förbundsfältskjutning på gevär, sista för året. Har Du inte varit 

med förut i år, så kom med och pryd upp föreningsstatistiken. 

Prisutdelning med klubbafton på Svenska Industritjänstemanna

förbundet, Linnegatan 18. Middag kl. 19, prisutdelning kl. 20. 

Sista skjutsöndagen på gevär. 

Sis.ta pistollördagen. 

~--------------------------------------.----~-------------) 
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Namn Klass Precisionsserier 

Aa lto, A. . ....... . . 4 
Andersson, H. 
Andersson, S. . .... . 
Andersson, Y. . . .... 3 
Axen, H. .. .. .. . . .. 5 
Baumbach, T. ...... 2 
Beme, O. ... . .... . . 4 
Bergkvist, K. H. . .. . 
Bergsten, S . V . ..... . 
Bernander , S. 
Bornelid, A. .... . . .. 3 
Brandelius , Pia R 
Brundin, G. . . . ... . . 5 
Burman, B. . ....... 4 
Börjesson, E. . . . . . . . . l 
Diedrichs, S. .. VeL 
Eistrat, A. .. . . l 
Eklund, E . 2 
Friman, H. ... VeL 
Gardell, E. VeL 
Gustafsson , H. ...... 2 
Hellström, G. .. . ... 4 
Hult, O. . ......... 4 
Hultkrantz, G. .... . VeL 
Hultkrantz, U . .. ... . 
Höglund , L. 
Ingevall, D . 4 
I ngevall, L. R 
Ingevall, R. R 
Jansson, H. l 
Je nnel, E. . . ...... . . VeL 
Johannesson, G. .. . . 4 
Joha nsson , F. ...... 4 
Johansson, H. V. .. . . 5 
Johansson, L. . .. .. R 
Kaarik, V . 3 
Kvist, A. .... . . .. .. R 
Lagergren, E. ..... . 
Larsson, L . 
Larsson, S. 
LenstrLlp, H. 4 

47 46 46 
47 47 45 
47 46 45 
44 
44 
43 43 43 
46 47 
47 47 46 
50 50 50 
46 46 45 
49 
47 47 47 

50 47 46 
47 45 44 
50 49 46 
48 44 
48 48 47 
45 44 43 
46 45 44 
47 43 
45 44 44 
47 
44 43 43 
50 
48 48 48 
46 46 46 94 93 
48 47 92 
49 46 44 
45 
46 46 
49 44 44 
47 47 46 
48 

50 
49 48 48 
49 48 47 
46 
43 

Snabbserier 

27 

27 
29 29 29 

27 
28 27 27 
29 28 27 
29 29 28 
30 30 30 

27 
28 26 25 
29 28 28 
22 
27 
29 29 28 
28 28 28 
27 26 26 

28 28 27 
28 
27 27 
30 
30 29 29 

28 
27 
28 
29 27 27 
30 28 

29 

30 29 29 

Namn K lass Precisionsserier 

Liedholm, P . 1 
Lindberg, S. . . .. ... . 2 
Lunden, E. 4 
Lunden, G. .... . ... R 
Lundqvist, R. ...... 5 
Löfmark, O. . . . . . . .. Vet. 
Magnius, J. ........ 5 
Magnius, L. .... .. .. R 
Magnius, N. ... ... .. 2 
Mossberg, A. 5 
Naumburg, P. 5 
Nilsson, N. G. 3 
Nilsson, N. S. 5 
Nilsson, T. . .... ... 5 
Niring, C. ...... . ... 4 
Nyström ..... ..... l 
Persson, E. .. . . . . . . 5 
Petterssol1', S. . . . .. . 3 
Ribbing, S. ........ 4 
Roll, H. .. ........ 5 
Rönnmark, B. ... . .. 5 
Sam uelsson, W. ... . 4 
Sandin, I. .......... 3 
Svensson, E. . .... ... 4 
Svensson, Ev. .... .. 4 
Svensso n, I. ........ l 
Thor, E. . ......... 4 
Thungren, L. ...... 4 
Zachrisson, y. ..... . 
Ost berg, N ....... . . 

49 46 44 
50 49 48 
45 44 
46 91 
49 48 48 
45 43 43 
49 48 47 
50 50 50 46 
50 50 49 
48 48 47 
50 50 49 
46 45 
48 48 47 
48 47 47 
47 46 46 
49 49 48 
49 48 48 
48 48 48 
46 
48 48 47 
49 49 48 

47 47 46 
46 46 46 
45 44 43 
46 46 45 
45 43 
47 47 45 
47 47 44 

Snabbserier 

28 
29 

30 30 30 
29 29 28 
30 29 28 

30 30 
30 30 28 
29 
28 

30 30 30 
30 28 27 

29 28 28 
29 28 28 
27 

29 
27 28 
29 27 27 
30 30 29 
30 30 30 
26 25 
30 29 28 

30 30 29 
29 28 28 

Resultat från Riksskyttetävlingen i Göteborg och för
bundstävlingen är ej med. Eventuella anmärkningar torde 
göras till skjutkommim~ns sekreterare ingenjör Lars An
dersson, tel. 52 8041 (bost.) eller 34 07 60 (kont.). Kor
porationsledarna uppmanas anmäla sina adep ters resultat 
till föreningen och se till att de skj mer sina 5 O skott, så 
att de blir anslagsberättigande (medlemmar i föreningen 
är de väl alla?). 

LÅ~C7TII)~~T A TI~TII< 
En jämförelse mellan våra skyttars prestationer förr 

och nu leker ju alltid i hågen men är vansklig att göra . 
Det kan läggas så många synpunkter på saken. Trots 
detta har redaktionen vågat si.g på att göra litet "sta
tistik" från mästerskapstävlingarna i precisions2kjut
ning och fältskjutning. Tabellerna är i viss mån en 
utbyggnad av de uppställningar som fanns i Medlems
bladet n:r 6 1933. De fem bästa i skolskjutning har 
fått poäng. Mästaren 5, tvåan 4 o. s. v. I fältskjutning 
är motsvarande siffror 3, 2 och I , alltså endast tre 
poänggivande placeringar. 

I skolskjutning tycks det vara så att Bertil Rönn
mark är obestridlig "mästare över alla mästare". 
De 70 poäng han skaffat sig torde bli ganska svåra 
att slå - om det någonsin ,går att göra det. Den som 
lever får se . 

Av de äldre var säkerligen Emil Hässler mycket 
framstående. Han tog föreningens första mästerskap i 
skolskjutning 1907 . Tönnes Björkman var suveränen 

i början på 20-talet och Harry Friman sopade rent 
i slutet på 20-talet. Inom parentes sagt tog Harry Fri
man sitt första mästerskap redan år 1911. 30- och 40-
talen har ju varit Bertil Rönnmarks. Hans första mäs
terskap kom 1931 och sedan har han plockat dem år 
efter år - med ett kortare uppehåll d å och då. Han 
har nog inte lossat sitt sista skott ännu - så det kan
ske blir fler. 

I fältskjutning är toppen jämnare, men det torde 
väl inte dröja så länge förrän H. V. Johansson "hop
par upp" och placerar sig som etta. Pelle N aumburg 
deltar inte så ofta i föreningsrnästerskapet i fältskytte 
och är inte med i tabellen trots att han nog borde 
ligga 'bra till , om man ser på skickligheten. 

Tabellerna får för övrigt tala för sig själva. Det är 
faktiskt inte allom förunnat att vara med i dansen. 

H. R. 

(Forts. nästa sid.) 
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PRECISIONSSKJUTNING; 

Poäng Plac. 1934-1955 Poäng 

1907-1933 Mäst. 2 3 4 5 1907-1955 

1) B. Rönnmark 9 10 2 l 70 
2) Harry Friman 
3) Per Naumhurg 
4) T. Björkman 
5) H. V. Johanson 
61 Emil Hässler 
;) N. S. Nilsson 
8) A. Elmqvist 
9) Erik Persson 

10) B. Gyllensvärd 
Il) E. Reuterski'Öld 
12) E. Hellsten 
H) L. Rönnmark 
14) K. A. Peterson 
15) John Ing~vall 
16) ]. Utserdahl 

17) G. Säfwenberg 

18) A. Gyllenkrok 

19) L Hjelmström 

20) E. Reinius 

21) Hj. Werner 

22) B. E. Gardell 

23) Y. Zachrisson 

24) Nils Naumburg 

F ÄL TSKYTTE: 

39 

26 

23 

17 

12 
17 
16 
9 

13 

4 

12 

10 

9 

8 

5 

3 

2 

1 
4 2 

4 

2 

3 3 

2 

1 

2 

Poäng Plac. 1934-1955 

1927 -1933 Mäst. 2 3 

l) A. Elmqvist 3 

2) B. Rönnmark 3 

3) H. V. Johansson 

4) L. Rönnmark 6 

5) Harry Friman 6 

6) Y. Zachrisson 

7) B. E. Gardell 3 

8) R. Lundqvist 

9) John Ingevall 

10) S. Diedrichs 

3 

3 

3 

2 

el 

l 

2 

4 2 
l 2 

3 

l 3 

2 

2 

Anmäl allt Du 

4~ 

39 
27 
24 
23 
21 
20 
18 
17 
17 

16 
14 
13 
13 

13 

12 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

Poäng 

1927-1955 

17 
16 

16 

15 

11 

Il 

8 
8 

7 
6 

slijutit utom föreningen 

till slijutliommittens 

sel{re'ferare. 
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Spegel över märkesskjutningar på pistol den 21/9 1956 

Mästarmärket 

G. Fredrikson (S3) 

R. Lundqvist . ......... (B2) 

G. Johannesson. . . . . . .. (Gl) 

A. Mossberg .......... (G3) 

A. Ryberg ........ .... (B3) 

Artalsmärket med st j 

58 58 59 

58 59 60 

57 58 59 

57 58 59 

57 58 59 

O. Holmberg (1,2) 57 57 57 

H. Friman .. ... ... ... (1,2) 57 

Artalsmärket 

G. Fredrikson 

G. Runngren 

A. Mossberg 

Artals plaketten 

Aaro Aalto 

H. Bergqvist 

Axel Friman 
Nils Friman 

(B2) 

(S3) 

(Bl ) 

(52) 

(B3) 

(B2) 
(G2) 

A. Ryberg . . .......... (Gl) 

G. Johannesson. . . . . . .. (G3) 

R. Lundqvist. . . . . . . . .. (B2) 

Y. Zachrisson (S2) 

Guldmärket 

Harry Sjöberg 

Silvermärket 

Björn Säfwenberg 

Ulf Hultkrantz ....... . 

G. Hultkrantz 

N. G. Nilsson 

Bronsmärket 

Jan Björkman 

Eddy Falkman 

Tage Persson ......... . 

Hans Furustig ...... . . 

58 58 59 

56 

57 

57 

57 

54 

58 

57 

58 

56 

55 

58 59 

57 58 

57 58 

55 55 

59 57 

58 59 

59 60 

58 56 

47 46 57 

49 46 

50 

52 54 55 

45 43 47 

39 41 46 

38 40 44 

39 46 54 

666 

666 

6 6 6 

666 

6 6 6 

6 6 6 

666 

666 

666 
666 

666 

666 

666 

6 ·6 6 

5 6 6 

666 

666 

666 
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C7Ef)~C7 F~E()I?II<~Sf)~ ()1~Tf)L~Ä~T AI?E 

ÄRSPRISSKJUTNINGEN 
PÄ PISTOL 

Arsprisskjutningen på föreningens bana 
yid Grimsta den 15 september blev ett 
stort evenemang. 14 skyttar var närva
rande, vara v 12 deltog i tävlingen. Bra 
;ll1slutning alltså, men ändå saknades en 
hel del trogna kämpar som YZ, HF, 
Dag A, EO, ADP m. fl . Vädret var vac
kert frånsett en och annan liten kastby 
som gjorde Gösta Johannesson litet ner
vös, men några lugnande ord av Berg
qvist gjorde att han kunde genomföra 
tävlingen. 

Resultat: 

Klass M: 

Allan Mossberg .. . .. ... .... 170 p. 
Rune Lundqvist ............ 164 " 
Gösta Johannesson .. ...... .. 158 " 
Georg Fredrikson . .. ... .... 156 " 

Klass 4: 

Alan Ryberg . ... . ... ... .. . 154 p. 
Hugo Bergqvist ..... .. ..... 149 " 
Olle Holmberg . .. ...... ... 135 " 
O. Löfmark . ..... . ......... 128 " 
Aaro Aalto .. . . . ... ... ..... 125 " 

PISTOLRESULTAT 
Rikstäv lingen på hemortens banor 

den 26 maj resulterade i att Allan 
Mossberg belade 79:e plats i klass 5 
D med 113 poäng. 

tävlingen om »Overste Stig Rå
lambs vandringspris av år 1952» del
tog fem skyttar: 1) Allan Mossberg 
326 poäng, 2) Georg Fredriksson 280, 
3) Hugo Bergqvist 261, 4) Gösta Jo
hannesson 261, 5) Harry Sjöberg 231. 

»Poängpriset i Pistolskjutning av år 
1953» vanns av Allan Mossberg med 
14 poäng av 15 möjliga. Ett gott re
sultat uppnått medskjurskickligher 
och envishet. 

För insatsskjutningarna, . som förr 
drog många skyttar till banan, tycks 
intresset hel t ha slocknat. Resulta tlis
torna talar sitt tydliga språk. 

Insatsskjutnill:; 1 den 2 juni: Hugo 
Bergqvist ensam på banan. 

Klass J: 
Harry Sjöberg. . . . . . . . . . . . .. 130 p. 

Klass 2: 

Lennart Hultgren 
Björn Säfwenberg 

KAMP OM 
MASTERSKAPET 

137 p. 
65 " 

Mästerska pstävlingen i precisionsskj ut
ning med pistol gick omedelbart efter 
årsprisskjutningen . Nio man deltog. Alla 
verkade samlade inför uppgiften. Georg 
Fredriksson var nästan litet hopknipen 
(sammanbiten kanske låter bättre när det 
gäller en tandläkare). Göst:=! Johannes
son hade lugnat sig betydligt. Allan Moss
berg riktade in sin kikare, vars stativ är 
lika långt och smäckert som ~in ägare. 
Rune Lundqvist med rocken nonchalant 
över ena axeln liknade Karl XV, som 
står staty på Djurgårdsslätten. 

Två fjärdeklassare åkte ur i första om
gången, nämligen O. Löfmark och Aaro 
Aalto. Att Aalto skulle åka ur var vän
tar. Han har inte haft någon tur med sig 
• o 
l ar. 

linsatsskjutning 2 den 1/9 rådde 
det nästan trängsel. Tre man deltog. 
Resultat: l) Hu60 Bergqvist 188 po
än~-, 2) Harry Sjöberg 176, 3) Folke 
Johansson 117. 

Tredje och sista insatsskjutningen 
går den 13 oktober. Det är en trev
lig skjutning. Fem serier mot duell
figur. Vi hoppas, att det skall dra li
tet mer deltagare än tidigare. Då kom
mer vi samtidigt att prova förening
ens nya duellställ. Rejäla doningar mo
dell Mossberg med ungefär en halv 
standard fynumsplank i varje. 

Resultat av tävlingen om "General 
Lindströms vpr" i pistol blev: 

Allan Mossberg ........ .. 212,5 p. 
Gösta Johannesson ..... . .. 190,5 " 
Hugo Bergqvist . . . . ...... 188,5 " 

Harry Sjöberg .......... .. 149 
Björn Säfwenberg .... ..... 132,5 " 
Folke Johansson . . . ....... 108 
Priset tillfaller Allan Mossberg för all-

tid. 

Efter första omgången var ställningen: 
l) G. Fredrikson 109 poäng, 2) R. Lund
qvist 108, 3) Allan Mossberg 106, 4) G. 
Johannesson 106, 5) H. Bergqvist 104, 
6) A. Ryberg 104, 7) O. Holmberg 104, 
8) A. Aalto 103, 9) O. Löfmark 65. 

. I andra omgången hårdnade striden 
betydligt. Alla fjärdeklassarna fick ta sin 
ma ts ur skolan. Fredriksson ledde fort
farande. Resultatet a vandra omgången: 
1) G. Fredriksson 113 poäng, 2) A. Moss
berg 112, 3) R. Lundqvist 106, 4) G. 
Johannesson 106, 5) A. Ryberg 103, 6) 
H. Bcrgqvist 102, O. Holmberg utgick. 

Slutomgången blev spännande, kvar 
stod endast de fyra mästarna. Fredriks
son behöll sin plats ända till slutet. 
Något oväntat gick Johannesson förbi 
Lundqvist. Resultatet blev: 

Mästare Georg Fredriksson 333 p. 

Allan Mossberg ...... 326 " 
Gösta Johannesson .. 324 " 
Rune Lundqvist ...... 322 " 

Striden var slut och Mossberg talade 
och utbringade levet för segraren. 

K.H.B. 
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G. JOHANSSON VANN 
TIOKAMPEN IGEN 

Tiokampen ägde rum under inte allt
för gynnsamma väderleksförhåll anden 
den 28-30 augusti på Ostermalms idrotts
plats och samlade 11 deltagare. Följande 
resultat uppnåddes: 

Seniorer: 1) Birger Löwenhielm 1.688 
p. 2) Halvar Löwenhie1m 1.080. 

y ngre oldboys: 1) Gunnar Johansson 
3.740 p. 2) L. Edmen 3.633, 3) S. Hol
man 2.260. 

Aldre oldboys: 1) G. Wigselius 2.149 p. 
Veteraner: 1) E. Löwenhielm 1.040 2) 

H. Friman 785, 3) N. Nylen 781. 
Tävlingen var ytterst intressant. Skill

Juden mellan första oeh andra man var 
hela tiden minimal. Gunnar Johanssons 
serie var: 100 m 12,9, disk.us 27,61, höjd 
15 0, häekl. 19,1, längd 5,00, kula 7,98, 
400 m. 60,5, spjut 36,50, stav 240, 1.500 
m. 5,23,3. Lars Edmen fick följande re-

II 
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EN NYUTKOMMEN SKYTTEBOK 
Vår gamle medlem major Björn Zachrisson, Ämot

fors, har i ·dagarna gett ut en skyttebok, som helt enke~t 
kallas »Skytte». Utan att ha ingående studerat boken 
ännu - men det skall bli det försäkrar jag - förefaller 
den att vara mycket intressant och vederhäftig och ge 

sina läsare en hel del att tänka på. Kan kunskaperna se
dan tillämpas på banan, så vore vi Sldart toppskyttar alle
sammans. 

Björn Zachrisson är no .~ en av våra mest erfarna skyt
tar och kan allt om vapen, ammunition och hur man 
skjuter. I inledningen till ett kapitel skriver han: 

»Man kan fråga sig, om det finns någon sport, som 
utövas så allmänt som sky tre, men där trots allt kun
skapen om, hur man egentligen bär sig åt, är så förvå
nansvärt litet utbredd». 

Det är ju faktiskt sant. Alla har VI väl någon gång 
tänkt så, men inte kunnat uttrycka oss så klart. Vi har 
helt enkelt famlat oss fram och inte vetat hur vi skulle 

. göra. Resultaten har blivit därefter. 

För att nu råda bot på okunnigheten har författaren 
gjort så att han intervjuat och diskuterat med en rad 
toppskyttar, bl. a. Uno Berg, Agne Wiberg, Kurt Jo
hansson, G. T. Gustafsson och många flera, och sedan 
dragit sina slutsatser och kommit med kommentarer. Det 
är sådana personliga erfarenheter vi vill åt, eftersom allr 
inom skyttet är så individuellt. Det är inte allom förun
nat att vara bekant med våra mästare i den utsträck
ning som Zachrisson är och kunna känna dem på pulsen 
som han gjort. Boken ger på så sätt inte ett bestämt svar 
på problemen - det finns inte - utan var och en får 
vllja det som passar honom bäst. 

Bland kapitelrubrikerna finner man bl. a.: »Något 
om skjutställningar», »Hur skjuter man Stockholms-Tid
ningens? », »Hur skall man trycka av? » o. s. v. Det är 
ju rubriker som intresserar, eller hur? Zachrisson har 
även skaffat fram goda medarbetare, bl. a. ingenjör 
Nils Kvale, civilekonom Osborne Nyström, vår medlem 
kapten H . V. Johansson m. fl. 

Priset på boken är så lågt som kr. 9: 75. Det är väl 
använda pengar för en skytt, det försäkrar jag. Alla våra 
skyttar kommer säkert att ha den på sin önskelista till 
jul. Jag hoppas också, att Amatörföreningen kommer 

sultat: 12,8, 21,34 , 150, 18,0, 5,42, 7,83 , 
60,9, 27,59, 260, 5,41,4. 

R . Frunek .. 
G . Johansson 

FORBUNDETS ÅRSBOK 
Stockholms Skytteförbunds årsbok 1956 kom i vanlig 

ordnin; ut i somras. Det är alltid roligt att få den och 
studera statistiken och uppsatserna. I år gladde Nils Gruf
man med några sidor om huvudstadstävlingarna i Hel
singfors och Erik Klementsson i Stockholms-Tidningen 
och Skarp Il med en personlig färgad artikel betitlad 
»En tidningsman ser på stockholmsskyttet» . Aven andra 
hade bidragit bl. a. E. G. Nilsson, förbundets sekrete
rare, som skrev om »SM-tävlingarna i Nyköping 1955 ». 

Speciellt Klems artikel var rolig och han avslöjade 
en hel del av stockholmarnas svagheter i skyttes amman
han;;. Vi får hoppas att vi kan bli bättre. Nilssons 
beskrivning av stockholmarnas seger i lagtävlingen var 
belysande och vederhäftig och man gladdes åt att kon
statera, att de tre bästa i vårt mästerskap i år hade stått 
sig gott även i det sammanhanget. 

Statistiken tyder på en viss återhämtnin~ för stock
holmsskyttet vad beträffar antalet deltagare. Toppen 
nåddes ju 1940 med »beredskapsskjutningarna». Därefter 
har siffrorna gått nedåt till 1951, då en långsam steg
ring började, som ännu inte slutat, hoppas vi. 

Sedan kommer inteckningarna på vandrin:;spriserna 
o. s. v., allt intressant lektyr för skytteledarna. Amatör 
li~ger som alltid väl till på flera av priserna, speciellt då 
på >,Karl Xlh, som det tävlas om i stridsskjutning. 

I fältskjutning har Amatör inte flesta antalet mästare, 
men i precisionsskjutning däremot ligger vi främst. Vi 
har 22 stycken, Skarp 11 kommer närmast med 18 
(varav dock ovanligt många begärt sig kvar i klassen). 

Som sagt, årsboken är intressant och ger de upplys
ningar den skall ge. Uppsåtserna gör ju sedan att man 
spar den år från år i den mån man kan komma över den. 
Det går inte varje år, eftersom förenin;;en endast får ett 
begränsat antal. 

Hero 

att ha den i åtanke vid prisinköp. För de yngre är den 
en al l de~es utmärkt instruktion och eftersom de säkert 
inte springer och köper den för sina SUrt förvärvade 
veckoslantar eller markeringspengar, så måste den ju 
komma prisvägen, eller vad säger intendenten? 

Henry Roll 

Före 32 års ålder reduceras poängen med 

hälften. 

Overste Stig Rålambs pris erövrades 
för tredje gången av G. Johansson. Det 
skall erövras fyra gånger för att bli stän
dig egendom . 1953 togs det av Edmen. 

L. Edmen ... . . .. .... . . . 

11.727 
10.914 

8.802 
8.665 
8.232 

Mästerskapsmedalj för tiokampen den 

28 - 30 augusti kommer att tilldelas föl

jande: 

Efter årets tävling är ställningen om 
25.000-poängpriseL 

S. Holman ... . ....... . 25 .165,5 p. 
G. Runngren . . ......... 20.350 
G . Wigselius ....... . . . .. 14.978 
B. Sjöwall . .. . ....... . .. 12.572 

S. Ahrberg .... . ........ . 
T. Fredborg . .... . ... . . . 

Priser utdelas för året till S. Holman, 
som efter Il års idogt deltagande upp
n1tt den föreskrivna poängsumman. Det 
är det tolvte priset som utdelas. Priset 
uppsattes år 1926. Holman är den till 
levnadsåldern yngste, som erövrat det. 
Den verkliga poängsumman är 35.947, 
som är den högsta som hittills uppnåtts . 

Lindbergs Tryckeriakt iebolag, Stockholm 1956 
I o ~ o ~ l 

Seniorer: l ) B. Löwenhielm, bronsje

rongo Yngre oldboys: l) Gunnar Johans

son, stor silvermedalj med löpare i silver 

med gravyr : Tiokampsmästare år 1956. 

Aldre oldboys: 1) G. Wigselius, bronsje

tong. Veteraner: l) E. Löwenhielm, sil

verjerong 2) H. Friman, bronsjetong. 
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Det har varit svårt att hitta julstämningen i år. Tan

karna flyger så lätt i väg till det oerhörda som hänt 
och händer ute i världen. 

Visserligen har vi fått vår släng av sleven. Vi har 
inte fått åka bil som vi vill, vi får inte ha så varmt 
som vi är vana vid och vi får inte omge oss med varm
vatten i badkaren som vanligt. 

Men ändå skulle man vilja komma med något utöver 
de fattiga slantar och gåvor som skickats till insamling
arna. Men man kan göra så litet. 

Det gladde, när man läste i tidningarna, att Skytte
förbundens överstyrelse uppvaktat regeringen och be
gärt ökat anslag för upprustning av skjutbanorna. Vi 
måste rycka upp oss nu, tänkte man, och se om vårt hus. 
Vi skall inte överrumplas. Vi skall vara beredda. Alltså 
- upp från sofflocket, ut på skjutbanan och bli litet 
mera aktiv i Amatörföreningen. Skytte, idrott och kam
ratskap kan vi bjuda alla - det håller länge det. 

* * * 
Om vi tittar på det gångna året, så har vi några top

par, som sticker upp över mängden. Först och främst 
Pelle Naumburg, som tagit allt vad föreningen bjuder i 
fråga om mästerskap i gevärsskytte. Han har i tur och 
ordning fäst mästerskapsskalperna i fältskytte, sportskytte 
och skolskytte vid sitt bälte. Så har vi hans 100-poängare 
från skolskyttemästerskapet att minnas. Det dröjer nog, 
innan den upprepas. 

Sneglar vi litet åt sidan från den högsta toppen, så 
har vi familjen Magnius med pappa Johan i täten och 
sönerna Nils och Lars tätt i hälarna. Här kan man tala 
om skytteintresse. Fler sådana familjer vill vi ha. Redak
tionens råd - gift er ungkarlar och lär era söner skjuta. 
Men det tar ungefär 15 år, innan de är färdiga och kan 
börja. 

Familjen är samhällets ryggrad. Därför var det ett 
gott grepp med vårutfärdens familjetävling. På köpet 
fick vi det goda deltagandet i Overstyrelsens propaganda
tävling, som gav ett för Amatör aldrig tidigare skådat 
lagresultat. Andraplacering i hela landet. Vi måste få 
fram flera familjelag till nästa år - eller hur Evert 
Svensson? 

Det är ungdomen som ska görat, är vår skjutchefs. 
paroll. Ungdomen sluter gärna upp kring Evert Svensson 
- till föreningens stora lycka. Själv tycker han också 
att det är roligt enligt vad vi sett. Släpp ut pojkarna och 
flickorna till Evert på söndagsförmiddagarna! Det är ett 
gott råd till fäderna - och kom sedan ut och inspektera 
hur bra de skjuter. Det undras hur det känns att få stryk 
av sin egen pojke - i skytte - vi har ännu inte varit 
med om der. Men det kommer säkert! 

Lagsegern i förbundstävlingen fick vi av bara farten. 
K viberg har vi inte tvålat till än - men vi skall dit i 
maj nästa år - med ett kanonlag. Börja »torrträningen» 
nu. Sätt upp ett häftstift hemma på väggen och sikta i 
stående och knästående. Resultatet kommer på banan till 
våren - det lovar redaktören. 

Nu närmast bjuder skjutchefen på »nyårsfältskjutning» 
på Järvabanan - med varm glögg. 

Pistolskyttet har kämpat med svårigheter det gångna 
året. Det är litet svårt för medlemmarna att hitta ut till 
banan långt ute i Bromma. Men det blir säkert bättre 
till nyåret. Förtröttas ej - det går alltid upp och ned 
med allting!!! 

Vårt idrousfolk har hållit sig ovanligt tyst under 
1956. Får vi be om litet mera ståhej kring idrotten nästa. 
år. Vi har ju olympiad i Rom 1960 - och till dess kan 
det hända så mycket. 

Om idrotten skulle ta exempel a v skyttarna och ägna 
(F orts. nästa sid.) 
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Höstens prisutdelning för vårutfärden, Over styrelsens 
propagandatävling, mästerskapstävlingarna m. m. hölls 
på Industritjänstemannaförbundets restaurang måndagen 
Jen 29 oktober. 

Före prisutdelningen åts middag. Maten var charmant 
och källarmästaren hade jämt göra att dela upp delika
tesserna vid ombjudningen. Antalet middagsätare var 
emellertid påfallande litet - bara omkring 35 stycken. 
Berodde detta möjligen på tidpunkten strax före den 
sista i månaden. 

Mot slutet av middagen samlades pristagarna, som inte 
deltog i den lukulliska fröjden, och när vår ordförande 
kallade till prisutdelning var antalet närvarande ovanligt 
stort. Prisutdelningen gick inte så snabbt undan som 
vanligt. Det förmärktes en viss ovana med protokollen 
i Olle Holmbergs frånvaro, men så småningom redde 
saken upp sig och alla fick sina priser. Priserna från 
Overstyrelsens propaganda hämtades i stor Gtsträckning 
av pristagarna sj'älva och det är alltid roligt att se ung
domarnas glada anleten. Vi får hoppas att det bland 
dem skall finnas det friska blod som gamla anrika Ama
törföreningen så väl behöver. 

Bland de närvarande vid middagen var Percy Tham, 
som i somras fyllde 50 år, och nu ur ordförandens hand 
fick ta emot föreningens silverplakett, som det inte blev 
tillfälle att överlämna på högtidsdagen. Percy Tham var 
tidigare mycket aktiv i föreningen, men under senare år 
har han inte haft möjlighet att deltaga i våra övningar 
på grund aven mycket kräyande tjänst, sade vår ord
förande. Trots detta fullgör han år efter år - någon 
av de sista skjutsöndagarna - märkesfordringarna och 
50-skottsskyldigheten mot föreningen. Heder åt en sådan 
medlem. Applåderna som följde var hjärtliga. 

Hero 

sig åt ungdomen ett tag. Kom ut på skjutbanan, idrotts
ledarn, och bestäm med pojkarna, så kommer de upp 
på Ostermalm och hoppar och springer. Var så säker! 
Men de måste ha en ledare som hjälper dem och inte svi
ker om det kniper. 

Redaktören fick här ett osökt tillfälle att »skriva av 
sig» - och det känns så skönt. Det borde vara fler än 
bara redaktören som lättade på sina skytte- och idrotts
bekymmer. Medlemsbladets spalter står alltid öppna. 

* * * 
1957 står för dörren. Det nya året skall ga l ung

domens tecken. Den silvervita stjärnan på himmelsblå 
botten - vårt föreningstecken - skall bli aktat och 
fruktat på vädjobanorna runt om i landet - och våra 
ungdomar skall göra det. Vi äldre skall stödja dem och 
stå till tjänst med råd och dåd. Satsa på ungdomen nästa 
år - det ger resultat! 

Jul- och nyårshelgerna skall vi traditionellt ägna åt 
familjen - vinsten i skinklotteriet måste ju ätas upp!!! 
Men vi skall inte glömma våra sämre lottade bröder 
och systrar, som kämpanf'öi sin frihet. Vi skall önska en 

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 

över alla gränser. Henry Roll 
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Ar vårt skjutprogram hårt belastat och ger det inte 

medlemmarna möjlighet till träning? Ar det alltid täv
lingar på banan, så att en mindre skicklig skytt - som 
kanske varit borta några år - inte får plats på skjut
vallen? Det är frågor som dyker upp ibland, men som 
aldrig blir besvarade. Man tycker att »hajarna» kan 
tävla vid andra tillfällen än på de få »lediga» övnings
dagar, som finns mellan de stora rikstävlingarna och 
föreningens egna tävlingar, årsprisskjutningen, vårutfär
den, kvibergsmatchen, ståendetävlingarna, Folke Fagrell 
osv. De s. k. träningstävlingarna godkänns i detta sam
manhang inte som en fullgod tävling. Redaktionen skulle 
gärna upplåta spalterna för en diskussion av vårt skjut
program för att få fram idealprogrammet. 

Träningstävlingarna 

Kritik av tränings tävlingarna har varit inne i Med
lemsbladet förut och det är inte utan att kravet på en 
omläggning blir starkare för varje år. Medlemmarna tycks 
helt enkelt ha tappat lusten att »träningstävla». 

Nytt program? 

Redaktionen tillåter sig härmed framföra ett program 
för träningen, som det skulle vara roligt att få höra 
medlemmarnas uppfattning om. I stället för bestämda 
dagar för träningstävlingarna skulle man ha tränings
perioder, under vilka man fick skjuta så många huvud
skjutningar man ville - givetvis endast på de ordinarie 
övningsdagarna. Den bästa serien anmäldes till skjut
kommitten och deltog i träningstävlingen. Träningsperio
derna skulle vara fyra: april, maj, juni och augusti. Tre 
resultat räknades i träningstävlingen på samma sätt som 
nu. Redaktionen tror att det skulle skjutas fler serier 
med dessa regler och det är sist och slutligen dit vi vill 
komma. Man skulle också kunna kombinera träningen 
med skjutningar på seriemedaljer och seriebägare - som 
alldeles tycks ha fallit i glömska. 

En annan tävling som är vackert tänkt men som i 
praktiken visat sig omöjlig är »Helsingforsskålen». Efter 
två tävlingar har en topp utkristalliserat sig, som det är 
omöjligt att distansera för en inhoppare. Därför minskar 
deltagarantalet från tävling till tävling, eftersom . det är 
onödigt att satsa dyrbara skott på en tävling, där man 
inte har någon chans att placera sig. Låt oss få något 
annat i stället - eller kanske rent aven »fri» övnings
dag. 

En annan fråga är om skjutkommitten med med
hjälpare skulle kunna klara ett träningsprogram, som 
det som skisserats. Det ställer stora krav på kontrollen 
vid banan och på protokollsförningen. Som sagt vässa 
pennorna och kom med en insändare - det var länge 
sedan sist. Kan ändringen inte komma till stånd till nästa 
år, så kanske det blir året därpå. Men ett nytt program 
skall vi ha, eller hur? 

Hero 
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När startade »Bridgegubbarna» ? Ja, upprinnelsen var 

nog en s. k. kupongmiddag. Efter en skjutning på Kaknäs 
1920 eller 1921 upptäckte vännen K. A. att han hade 
alldeles för många middagskuponger kvar på Opera
källaren. »Gamla goda tiden»! Han inviterade efter vad 
jag tror mig veta vännerna Bosse och Nisse Gyllensvärd, 
Axel Elmqvist och o. Ramkvist, den siste sedermera av
rest till Sydamerika, att tillsammans aväta en »enkel 
kupongmiddag» på Operakällaren. Det »enkla» kanske 
försvann under middagen, i varje fall beslöts vid stäng
ningsdags att fortsätta att dryfta »skyttetekniska frågor» 
i K .. A:s trivsamma ungkarls boning. När sedan argumen
ten tog slut, beslöts att man skulle pröva sin skicklighet 
i bridge och då den avslutades framåt 5-6-tiden, tyckte 
man det varit så trevligt att fortsättning skulle följa. 

Undertecknad, på den tiden en mycket ringa medlem 
av den anrika Stockholms Amatör Förening, följde med 
avund de mycket livaktiga berättelserna om samman
komsterna. 

Initiativförmåga fattades emellertid ej och efter en 
intensiv spaningsverksamhet beslöt jag hösten 1922 att 
oförväget försöka tränga mig in i det illustra sällskapet. 
För att säkerställa alla möjligheter inbjödos sju stycken 
prominenta amatörer, K. A. Peterson, bröderna Bosse 
och Nisse Gyllensvärd, Axel Elmqvist, Arthur Flygare, 
Gustaf Mossberg och Birger Iverus. Gästerna föreföll o 
ju att trivas tämligen väl, men, men. För att förekomma 
alla eventualiteter tog kvällens värd initiativet vid upp
görelsen, bestämde poängen till kvartsöres och tog själv
rådigt hand om kassan inför de något överraskade gäs
terna. 

Overläggningarna vor o nog många och långa men så 
småningom kom en inbjudan till bridge, kanske med 
tanke på den beslagtagna kassan, från gamle vännen 
Axel Elmqvist, som tecken på att man var invald. Straf
fet uteblev dock ej, platsen som kassör förklarades vara 
ständig. Vidare beslöts att pengarna skulle gå till priser 
mom S. A. F. under namnet »Bridgegubbarnas heders-

r 

pris». Åtskilligt med pengar har sedan dess utanordnats 
till priser åt framgångsrika amatörer. 

Medlemsantalet har skiftat under åren, en del har 
tyvärr lämnat oss för alltid, Elmqvist, Flygare, Iverus 
samt förut ej nämnda Sven Hollberg och Emil Hessler, 
den senare en strong spelare, som hellre tog straff än 
släppte spelet och därigenom tillförde kassan åtskilliga 
»sekiner». 

Sedan starten kvarstår nu Bosse, K. A. »åsså» J ennel, 
på senare tid har tillkommit Harry Friman och Nisse 
Nilsson, som efter upprepade prov beträffande spelsättet 
men kanske mest på grund av deras äkta hälfters kuli
nariska skicklighet invalts som ordinarie ledamöter. Nu 
undrar kanske mången huru vi kan spela på fem, det 
är gammal tradition. En medlem skall alltid vara ledig 
för att fylla punsch i glasen, ty varje gång ess, tvåa, 
trea, fyra kommer upp i spelet, drickes ett glas under 
högtidliga ceremonier och vid varje spelarbyte tackar 
man hjärtligt sin medspelare för gott spel eller skändar 
hans oskicklighet, samt hälsar sin nye medspelare under 
förklenande uttalanden om motspelarna. En annan tradi
tion, som dock försvunnit. På punschbordet stod alltid 
en ask albyl, därav förtärdes vid uppbrottet på morgonen 
under högtidliga former två stycken tabletter per man 
tillsammans med det enda glas vatten, som dracks under 
sammankomsten. 

På sistone har spelskickligheten stigit så betydligt och 
differenserna blivit så små, att kassören varit tvungen 
uttaxera en krona per medlem för varje sammankomst 
samt en bötesavgift aven krona för varje kvart för sen 
ankomst, högsta bötesbelopp hittills har varit två kronor 
för 16 minuter för sen ankomst, vilket är ett gott bevis 
på att medlemmarna äro punktliga till stor förtret för 
kassören, som alltid står med klockan i hand vid sam
lingen. 

Skändningarna under spelet äro många, men under alla 
dessa år har ej ett ovänligt ord yttrats, ett gott bevis på 
klubbens standard. 

Eric jennel 

\ 

MEDLEMSBLADET 

ÖNSKAR SINA LÄSARE 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

~------------------ -----------------------------------------} 
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Stockholms Amatör Förening utgav i början av seklet 
en årsskrift. Utgivningen upphörde på 20-talet och har 
sedan dess inte återupptagits. Redaktionen har varit i 
tillfälle att titta på årsboken 1908 och 1915 års fest
skrift. Böckerna - det är faktiskt små böcker - är 
mycket intressanta och speciellt då festskriften 1915 . 
Den innehåller en mycket noggrann översikt av verk
samheten 1890-1915. Vi saxar: 

»Som man erinrar sig hade S. A. F. redan några veckor 
efter sin start hösten 1890 anordnat en skjuttäfling, men 
sedan den tiden synes detta slag af idrott alldeles hafva 
legat nere. Den stora fosterländska rörelse, som heter 
den frivilliga skytterörelsen, hade emellertid, som vi 
veta, allt ifrån 1890-talets början fått allt bättre fart, 
och med hvarje år hade i hela landet allt flera intresse
rade skytteföreningar uppstått. 

Intresset för skyttesaken hade länge varit varmt hos 
S. A. F:5 ledande män och smittade lätt vidare, så att 
när Föreningens ordförande, löjtnant Gösta Drake, hös
ten 1899 kom fram med förslaget att på Föreningens 
program upptaga äfven skytte, möttes han af stort gil
lande och ganska liflig tillslutning redan från början. 
Man ville vara med äfven i denna fosterländska idrott, 
och man såg i densamma en uppryckande och bärande 
faktor för Föreningen, i det att man, alldeles riktigt, 
menade, att de äldre idrottSmännen, som kanske kände 
sig öfverflödiga numera på grund af bristande lust och 
kapacitet i de vanliga idrotterna äfvensom andra, icke 
egentliga idrottsmän, skulle- finna tillfredsställelse med 
att, till eventuellt försvar för fosterlandet, öfva sig i 
gevärets bruk.» 

P ANYTTFODELSE 
Skyttet betydde faktiskt en pånyttfödelse för vår 

förening, som vid årsskiftet 1897-98 endast hade 27 med
lemmar. Från hösten 1899 kom alltså uppryckningen 
·och vi citerar: 

»Och från denna tidpunkt kan Stockholms Amatör 
Förening räkna sin nyfödelse. Det kom nytt lif och ett 
nytt, mäktigt intresse i Föreningen. Skytte- såväl som 
idrottsintresserade strömmade till i mängd. Medlemsan
talet gick åter stadigt uppåt, och verksamheten visade 
en glädjande utveckling, särskildt den nya, och länge dröj
de det ej, förrän den lämnat intresset för och arbetet på 
de öfriga, gamla idrottsgrenarna betydligt bakom sig _ 
tyvärr kanske allt för långt, anser måhända mer än en 
idrottsintresserad. » 

Det kan ju vara roligt att konstater~ att skyttet möj
liggjorde vår förenings fortlevnad. Sedan dess har åren 
gått och föreningen fyllde den 21 september i år 66 år 
och idrotten lever fortfarande ett tynande liv - vilket 
redaktionen på det livligaste beklagar. 

När årsboken utgavs första gången är ej ;bekant för 
redaktionen, men den måste ha utkommit' i flera år redan 
1907, ty i verksamhetsqerätt~lsen för de~' året -heter det: 

»Årsboken för 1907 'utkom på grund af tillstötande 
svårigheter först under loppet af november månad. Den 
hade i likhet med föregående årgångar ett värdigt utse-
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Januari 
l. Instruktionsfältskjutning på Järva skjutbanor 

kl. 9.00-1l.00. 
6. Instruktionsfältskjutning på Järva skjutbanor 

kl. 9.00-11.00. 
] 3. Skarps figurskjutning på Stora Skuggan. Tävling om 

Stiftarnas vpr. 
20. Förbundsfältskjutning för klasserna 2-M. 
27. Skarps figurskjutning på Stora Skuggan. 

Februari 
3. Förbundsfältskjutning för klasserna 2-M. 

Stridsskjutning för klasserna Vet.-M. 
la. Hemvärnets vinterfälttävlan. 
17. Skidfältskjutning som ordnas av Stockholms läns 

skytteförbund. 
23-24. SM och NM i skidfältskytte iOstersund. 

Mars 
3. Förbundsfältskjutning för klasserna 2-M. 

Stridsskjutning för klasserna 2-3. 
la. Skarps figurskjutning på Stora Skuggan. 
17. Förbundsfältskjutning för klasserna 2-M med mäs

terskapstävling. l:a tävlingen om Vandringsskölden. 
24. Fältskyttekårens tävling. 
29. Stockholms Skytteförbunds årsmöte. 

Föreningens årsmöte kommer att hållas i mitten av 
februari på ännu icke fastställd dag och plats. Kommit
teernas berättelser måste föreligga färdiga senast den 20 
januari 1957, om de skall hinna tryckas i vanlig ordning. 

ende och godt innehåll bestående af, förutom illustra
tioner, uppsatser om utfärder och dylikt skildradt af 
medlemmar. Grosshandlare R. Löfman tillerkändes pris
bägare för sin till årsboken ingifna fotografiserie. » 

ROLIGA ANNONSER 
I årsskriften 1908 finns inga annonser men i 1915 års 

jubileumsfestskrift är annonserna lOO-tals. På varje sida 
är det något. Där är »Westbecks Smörgåsaffär», »The 
Encore Whisky», »A.-Bol. P. Thöldte Pälsmodesalonger» 
osv. i det oändliga. »Stockholms Hofslageri A.-B:s Vagn
fabriker» annonserar om »Sport-, rese- och promenad
karosserier» och pryder annonsen med en troligen efter 
dåtidens smak prydlig automobil. I våra ögon ser den 
uråldrig ut. Föreningen hade tydligen en mycket arbets
sam annonsanskaffare. 

Det är roligt att bläddra i föreningens annaler. Många 
av de tankar som sattes i tryck är lika bärkraftiga i dag. 
Man känner sambandet med föregående generation myc
ket starkt, när man tar sig tid och läser vad som finns 
skrivet och tittar på bilderna av de medaljbehängda »täf
lingskämparna». 

Hero 
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NYA MEDLEMMAR 
Den 26 november: Stud. Jan Folke Björkman, köpman 

Konrad Wilhelm Bäckström, fru Eivor Börjesson, meka
niker Bror Gunnar Cyreus, stud. Hans Erik Furustig, 
materialförvaltare Knut Lennart Hultgren, stud. Ingrid 
Kristina Magnius, chaufför Tage Werner Persson, ingen
jör Nils I van Sjöberg. 

Alla är hjärtligt välkomna i föreningen. 

JUBILARER 
Den 21 september fyllde Axel Hessler 80 år. Det är 

en av de gamla kämparna, som tidigare uträttat mycket 
för föreningen. 

Den 9 november passerade Gösta Klingberg 5 O-års
dagen. Han har tidigare varit sekreterare i skjutkommitten 
och kvarstår nu som revisor i föreningen. Han uppvakta
des med förtjänstplaketten i silver. 

LOTTERIET 
Lotteriet är nu slutfört och dragningen har ägt rum. 

Som alltid bli de flesta utan men de böra trösta sig 
med att de bidragit till den vackra slant, som blev över, 
när redovisningen blir klar. Hur mycket det blir kan i 
skrivande stund icke avgöras. För föreningens skull kan 
man ju alltid hoppas att det blir någon som glömmer 
att ta ut vinsten. Detta får dock ingalunda uppfattas 
såsom någon uppmaning att så göra. Var och en är sin 
vinst mycket väl unnad. Emellertid såldes 4.000 lotter. 
Det är ju alldeles klart att kommitteledamöterna icke 
kunnat åstadkomma ett så gott resultat utan stor och 
god hjälp av kamraterna. Det är många, många, som 
gjort ett verkligt gott arbete. Om några särskilt skola 
nämnas i detta sammanhang är det Eric Thor (Vegete
bolagen) och Harry Friman. De två ha riktigt tävlat 
och Thor vann. Räknar man däremot familjerna Frimans 
sammanlagda resultat vunno de. Med enbart ett dussin 
sådana medhjälpare hade vi kunnat lägga upp ett tre 
gånger så stort lotteri. 

Ett varmt tack till alla. 

Skinkor a cirka 3,8 kg 

Serie A 

B. Enar Gardell 

63, 97, 153, 172, 350,451, 557,660,737,780,801,949. 
Serie B 

69,185,226,238,301,433,599,673,716,740,912,991. 
Serie C 

55, 84,111,258,395,407,578,671,680,798,815,919. 
Serie D 

23, 24, 82,197,272,391,422,512,642,796,866,932. 
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DE OSKILJAKTIGA 
Erik Persson och Rune Lundqvist, som vid tävlingen 

om Folke Fagre1ls minne och Thure Bergentz hederspris 
den 20 juni uppnådde exakt lika resultat, har kommit 
överens om att dela prissumman lika mellan sig. 

FALTSKYTTEMASTARE 1957 
Från Stockholms skytteförbund har meddelande ingått 

vilka fältskyttar som är berättigade att tillhöra klass M 
nästa år. De »lyckliga» är: Sven Holman 2/5, U. Hult
krantz 3/7, H. V. Johansson 5/7, R. Lundqvist 4/4, J. 
Magnius 7/7, N. Naumburg 2/3, P. Naumburg 4/5, Y. 
Zachrisson 4/6. Siffrorna ange t. ex. 4/7, fyra mäster
skapsfordringar uppfyllda på sju fältskjutningar. Dess
utom kvarstår på egen begäran: G. Hallsten och B. Rönn
mark. 

Som synes har Johan Magnius alla sju förbundsfält
skjutningarna godkända. Det är en ganska anmärknings
värd prestation. Förutom honom är det endast ytterligare 
tre i förbundet som orkat med samma sak. Vi kan fak
tiskt kosta på oss att ta med deras namn, nämligen: E. 
Andersson, Katarina, Tore Knutsson, Skarp 6, och J. E. 
Schärström, Orlogsstn. 

För övrigt kan det vara roligt att konstatera, att vi 
har ytterligare två skyttar som uppfyllt fordringarna för 
klass M utan att dock uppflyttas, nämligen: Nils Magnius, 
klass 2, 3/6, och S. Pettersson, klass 3, 2/5. 

50-POANGPRISET I FALTSKYTTE 
Följande skyttar ligger för närvarande närmast till för 

50-poängpris i fältskytte, nämligen: B. Johansson 46, 
O. Löfmark 41, K. Henriksson 39, L O. Baumbach 38, 
S. Bertz 33, N. G. Nilsson 32, C. Niring 32, F. Wreten
sjö 30, L. Holm 28 och D. Ingevall 28. Av dessa torde 
flera ha chansen att under år 1957 uppnå de 5 O poängen 
och få föreningens vackra hederspris för flitigt deltagande 
i fältskjutning. 

Konserverade skinkor el I kg 

Serie A 
137,222,227,376,393,411,532,587,636,651,880,931. 

Serie B 
ll, 81,156,168,278,307,370,572,629,657,715,828. 

Serie C 
37,131,388,431,434,516,519,658,745,872,913,976. 

Serie D 
. ~7, 131, 169, 277, 299~}52, 452,522, 546, 7~6, 823,969. 
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LAGTAVLINGEN I FALTSKJUTNING 
1957 års lagtävling i fältskytte står för dörren . Lik

som föregående år gäller det att bilda 3-mannalag. Skjut
chefen Evert Svensson och skjutkommittens sekreterare 
Lars Andersson står till tjänst med råd och dåd om någon 
skulle tveka och inte kan få kontakt med två andra fält
skyttar. Läs anvisningarna på sidan 40 i 1956 års pro
gram och sätt sedan i gång och ring telefonerna varma 
- och passa då på att önska Gott Nytt Ar. 

Det första laget bestående av Johan Magnius, Nils 
Magnius och Lars Magnius har redan anmält sig. Få se 
vad konstellationen Harry Friman, O . Löfmark och L 
Sandin kan göra åt dem, ty det blir väl den samman
sättningen även för 1957. 

Handikapen räknas ut på grundval av de tre senaste 
årens Eältskytteresultat. Medeltalet utjämnas till närmast 
liggande hela tal. Det tal varmed detta utjämnade medel
tal understiger 25 anger skyttens bandikap, som dock 
högst får uppgå till: Klass M: 8, klass 4 och vet.: 11, 
klass 3: 14, klass 2: 17. 

Skytt som icke deltagit i någon tävling erhåller maximi
handikap. För år 1957 blir handikapen, uträknad enligt 
dessa regler (klasserna enligt 1956 års indelning): 

Klass M: G. Hallsten 4, H. V. Johansson 3, E. Lun
den 7, R. Lundqvist 2, J. Magnius 4, N. Naumburg 5, 
P. Naumburg 3, B. Rönnmark 8, Y. Zachrisson 4. 

Klass 4: A. Aalto 11, L O. Baumbach 11, S. Bertz 11, 
G. Brundin 8, G. Hellström 11, S. Holman 10, U. Hult
krantz 8, F. Johansson 11, C. Niring 11, E. Persson 7, 
S. Ribbing 9, A. Ryberg 11, Erik Svensson 10, Ev. Svens
son 11, L Tengvall 11 , T .. Wanselius 11 , F. Wreten:
sjö 11. 

Klass Vet.: H. Axen 11, S. Diedrichs 9, H. Friman 10, 
E. Gardell 10, E. Jennel 11, O. Löfmark 11, N . S. Nils
son 11, A. Pettersson 11. 

Klass 3: H. Andersson 12, L. Andersson 10, S. An
dersson 11, K. H. Bergqvist 14, G. Bertz 14, A. Borne
lid 11, S. Larsson 12, L Melin 14, Elof Nilsson 14, 
N. G. Nilsson 11, T. Persson 14, L Sandin 14, P. Sel
berg 14, S. Pettersson 9 (flyttat till Malmö). 

Klass 2:K. E. Andersson 14, S. Bernander 13, E. 
Lagergren 14, S. Lindberg 12, N. Magnius 9, N. R. 
Tham 17. 

V ÄRA KORPORATIONER 
Då och då gör amatörer goda resultat vid korpora

tionstävlingar m. m. Nu senast blev Henry Roll, Vegete, 
försäkringsrnästare med goda placeringar även för Torsten 
Nilsson och Eric Thor. Omkring 300 skyttar deltog. 

I Nackakorpen hävdade sig Erik Persson, De Laval, 
samt Folke Johansson och N. G. Nilsson, Tre Kronor, 
gott bland söder- och nackaskyttar. 

I korporationerna har vi ett stöd som vi inte skall 
förakta. Gratisammunitionen - som i regel lämnas _ 
är skyttarna oerhört tacksamma för och möjliggör ratio
nell träning. Medlemsbladet tar gärna in notiser från 
»korpen». Hur är det med Skånska Cement, Sveriges 
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Skinklotteriets upp~untringsvinster till lottför
säljarna tillföll: Gunnar Bertz, Otto Friman, I var 
Sandin och Yngve Zachrisson. 
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FORENINGSREKORDEN 
Våra föreningsrekord är alla mycket gamla. I Med

lemsbladet nr 3 år 1933 hittar man en förteckni ng över 
dem. Sedan dess kan inte redaktionen finna, att rekorden 
varit på tal. Det kan ju vara på tiden att återkalla dem 
i minnet och kanske rent av »putsa upp » dem. Anmärk
ningar mot förteckningen mottas a v redaktionen, som 
gärna står till tjänst med forskning i gamla medlemsblad. 

Kastrekorden tycks vara noterade för både höger och 
vänster hand sammanlagt. Det vore ju roligt om någon 
kände till rekorden för bästa hand och anmälde detta 
till medlemsbladet. Speciellt trevligt vore det om någon 
äldre medlem ville lämna några personliga uppgifter om 
l'ekordinneha varna. 

Löpning 100 m. 11,4 s., K. Lindholm, Stadion 16/9 1917. 
Löpning 200 m. 24,4 s., B. A. Ljungholm, O. LP. 18/7 

1913. 

Löpning 400 m. 53,6 s., Daniel Eriksson, Drottningholm 
20/ 8 1911. 

Löpning 800 m. 2,11,6 min., Aug. Bylund, O. LP. 27/9 
1914. 

Löpnin~ 1.500 m. 4,23 min., H. Hammarstrand, O. I. P. 
17/9 1908. 

Löpning 5.000 m. 16,53 min., C. Rligheimer, O. I. P. 
17/9 1912. 

Löpning 10.000 m. 35,40 min. , H. Hammarstrand, 
O. I. P. 3/9 1908. 

Höjdhopp: 170 cm., A. Lagerberg, Drottningholm 5/9 
1909. 

Längdhopp: 635 cm., Nils Björk, Stadion 11/8 1912. 

Trestegshopp: 12,95 m., Axel Andersson, O. LP. 1/8 
1912. 

Stavhopp: 300 cm., K. Lindholm, O. I. P. 1/8 1917. 

Höjdhopp utan ansats: 13 5 cm., E. Waldener, 5/ 3 1916. 

Längdhopp utan ansats: 293 cm., E. Waldener, 5/ 3 1916. 

Spjutkastning: 77,57 m., Nils Djurberg, Idrottsparken 
28/7 1910. 

Diskuskastning: 62,10 m., A. F. Forsberg, Stadion 7/9 
1913. 

Kulstötning: 20,04 m., A. F. Forsberg, Stadion 7/9 1913. 

Kreditbank, Mo och Domsjö, Vegete, Maskinaffärerna 
m. fl.? Hålls det inte mästerskap och andra tävlingar 
vars resultat det kunde vara roligt att se i tryck? 

KPIST 
l förbundstävlingen på kpist den 14 oktober deltog 

endast en man från Amatör, nämligen Torsten Nilsson. 
Han uppnådde 98 poäng och blev oplacerad. 
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Medlemsbladet har i vanlig ordning nöjet inbjuda med
lemmarna till en liten jul- och nyårspristävling. Det sker 
den här gången i form av ett s. k. »Storkors». Korsords
författaren har inte haft någon tecknare till sitt för
fogande, varför de i de större kollegerna vanliga bil
derna inte kunnat åstadkommas. 

Lösningarna skall vara redaktionen tillhanda senast 
»Tjugondag Knut », dvs. den 13 januari 1957, under 
adress: Henry Roll, Björksundsslingan 27, Stockholm
Bandhagen. Märk kuvertet »JULKORS», så att inte 

Släggkastning: 35,45 m., A. F. Forsberg, O. I. P. 17/9 
1913. 

Skridskoåkning 500 m. 49,6 s., Em. Larsson, O . LP. 
1612 1915. 

Skridskoåkning 1.500 m. 2,33,8 min., Em. Larsson, 
O. I. P. 9/3 1915. 

Skridskoåkning 5.000 m. 9,36 min., Em. Larsson, a. I. P. 
612 1915. 

Skridskoåkning 10.000 m. 20,08,5 min., Em. Larsson, 
Nynäs 16/3 1913. 

GOD JUL! HÖR KONST INTE. VETA 
GOTT NYTT AR I VI BOLLA HEN FÖRSÖ~A 
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Adress: ..... .. ..... .... . 

redaktören tror att hans privatkorrespondens ökat så 
förfärligt, när lösningarna strömmar in. 

Några små uppmuntringspriser till de först öppnade, 
rätta lösningarna lovar redaktionen skall anskaffas. 

Den som inte vill klippa sönder tidningen kan antingen 
skriva av lösningen i ungefär den form storkorset har 
eller också göra en förteckning över lösenorden. På 
något sätt skall nog redaktören förstå de ärade lösarna . 

Lycka till och en God Jul och ett Gott Nytt Ar 
önskar korsordsredaktionen. 

Simning 100 m. 1,18,8 mm., T. Kumfelt, Centralbadet 
21/9 1909. 

Simning 500 m. 10,48,9 mm., S. Stolpe, Strömbadet 
20/7 1917. 

Simning 1.000 m. 15,36 mm., Lundahl, Centralbadet 
1931. 

Curling: 41 poäng, C. Hultberg, Saltsjöbaden 1712 1918. 

(Forts. sista sid.) 
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Lag- och handikaptävlingen den 21 
oktober höll på att bli fiasko. När 
anmälningstiden utgick kl. lOvar 
visserligen 18 skyttar anmälda - men 
skjutkommittens sekreterare hade inte 
uppenbarat sig med handikaplistan 
och han kom inte heller. Kommenta
rer är ju överflödiga - men man 
kan ju undra om han inte kände till 
tävlingen. 

Nu tog vår vice ordförande N. S. 
Nilsson befälet och ordnade omröst
ning om handikappoängen. Den all
männa meningen fick fälla utslaget 
och det visade sig att det trots allt 
inte blev så tokigt. Så här efteråt kan 
man kanske tycka att väl många fick 
6 och 8 poäng per serie, men det var 
inte så lätt att ordna någonting i all 
hast. Bästa skjutkommitten, låt oss 
slippa en sådan miss till ett annat år. 

TAVLINGEN BORJAR 
Efter många om och men kom vi 

så äntligen igång med första laget. 
Gardell sköt utmärkt på sin kant och 
toppade laget med 103 poäng, tätt 
följd av Johan Magnius med . 102. 

I andra skjutlaget fäste man sig 
speciellt vid Even Svenssons goda 
skjutning som inbringade 106 poäng. 
Speciellt i knästående gick det bra, 
trots att det var motigt att vara skjut
chef den här dagen. Nils Friman förde 
tram de blivande s-cgrarna till andra 
plats. Före sig hade laget bara den 
blivande fyran. Poängen var 205 och 
202. 

Sista omgången blev spännande. 
Nils Magnius sköt över förväntan och 
förde upp laget till seger på 308 
poäng. Roll gjorde bort sitt lags 
chanser genom att tappa stilen i andra 
serien. Rune Lundquist sköt dagens 
högsta poänger 48 + 47, som med 
handikap gav 103 poäng. Laget som 
dessutom bestod av Gardell och Died
richs gick härigenom upp på andra 
plats med 304 poäng. Det var alltså 
många omkastningar. 

Om man nu ser på hur lagen sköt 
utan handikap, så hade segrarlaget 
dagens lägsta sammanlagda poäng men 
högsta handikap och vann följaktli
gen!!! Högsta totalpoäng men lägsta 
handikap hade trion Yngve Zachris
son, Torsten Nilsson och Gustaf Brun
din, som kom trea. Individuellt var 
Rune Lundquist bäst, trots att han 
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är specialist på hastiga precisionsserier 
och inte tycker om sådana här serier 
med markering efter varje ställning. 

Resultatet blev: 
l) G. Hultkrantz 40 8 48 

40 8 48 96 
Nils Friman 41 la 51 

45 10 55 106 
Nils Magnius 41 12 53 

41 12 53 106 

2) G. E. Gardell 

S. Diedrichs 

R. Lundquist 

45 10 55 
38 10 48 
40 8 48 
42 8 50 
48 4 52 
47 4 51 

3) Y. Zachrisson 44 6 50 
6 49 
4 49 
4 48 
6 52 
6 53 

43 
T. Nilsson 45 

44 
Gustaf Brundin 46 

47 

6 53 

308 

103 

98 

103 

304 

99 

97 

105 

301 
4) Johan Magnius 47 

43 
Ulf Hultkrantz 45 

42 

6 49 102 
8 53 

Henry Roll 46 
8 50 103 
6 52 

38 6 44 96 

301 
5) Erik Svensson 42 8 50 

37 8 45 95 
Folke Johansson 37 10 47 

43 10 53 100 
Harry Friman 45 6 51 

6) David Ingevall 

Evert Svensson 

N. S. Nilsson 

45 6 51 102 

31 
41 
45 
45 
43 
47 

6 37 
6 47 
8 53 
8 53 
6 49 
6 53 

84 

106 

102 

292 

STÅENDE 
Ståendetävlingen blev som vanligt 

rolig. Efter första skottet blev endast 
fyra man av elva kvar i tävlingen. 
De fyra var (vi tar dem i bokstavs
ordning): Gustaf Brundin, Harry Fri
man, Folke Johansson och N. S. Nils
son. Folke Johansson åkte i nästa om
gång och efter ytterligare ett par 
måste Gustaf Brundin ge SIg. Kvar 
hade vi alltså ståendespecialisten N. S. 
Nilsson - han vann ju som bekant 
en riksskyttetävling i stående för 
några år sedan - och Harry Friman. 
Det var nog många som ville hålla 
en slant på N. S. Men Harry Friman 
visade än en gång sin klass och kla
rade sig kvar som siste man och seg
rare efter fem omgångar. Tävlings
mässigt verkade de båda ganska jämna, 
men Friman hade trumf på hand. Han 
behövde som veteran bara klara treor 
mot N. S., som måste hålla fyran. 

Trots missen med handikapen var 
det rätt roligt på banan. Man kanske 
skulle kunna önska att väntan för 
tredje skjutlaget inte blev så lång. Nu 
skall ju varje lag skjuta två serier med 
markering efter varje ställning - och 
det verkar oändligt för den som vän
tar. Man kunde exempelvis skjuta en 
serie i taget och få gå i elden två 
gånger - utan provskott före andra 
serien - vad säger skjutkommitten? 

Resultat: 
Klarade 

omgångar 

l) Harry Friman, Vet. 5 
2) N. S. Nilsson, Kl. 5 4 
3) Gustaf Brundin, kl. 5 .. 3 
4) Folke Johansson, kl. 4 .. 1 

Ovriga: Erik Svensson, Yngve 
Zachrisson, T. Nilsson, Evert Svens
son, Johan Magnius, Ulf Hultkrantz, 
Henry Roll, klarade ingen omgång. 

Vill Du veta, om Du klarat 

Dina n~ärkesfordringar? 

Ring skjutkommittens sekreterare 

ingenjör LARS ANDERSSON, tel. 52 80 41 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

RIKSSKOLDEN 
Riksskölden den 2 september blev 

resultatmässigt sett en dålig tävling 
för Amatör. Johan Magnius och H. V. 
Johansson uppnådde båda 138 poäng. 
I klass 2 sköt Nils Magnius 148 
poäng. 

I grupp tävlingen fick vårt förstalag 
395 poäng och vårt andralag 402 
poäng. 

Det nya Läkerolfatet togs av Johan 
Magnius på 99 poäng med Conny 
Niring tvåa på 95,5 poäng. H. V. 
Johansson sköt nio »kartonger » och 
tog Thure Bergentz hederspris med 
handikapberäkning och J. Magnius 
var tvåa med åtta »kartonger». 

För övrigt låter vi resultatlistan 
tala, men låt oss komma överens om 
att sluta upp litet mera mangrant till 
nästa år kring vår egen rikstävling. 

Resultat: 

Klass 5 (9 delt. ) : 
H. V . Johansson . . . . .... . . 
]. Magnius .... . ....... . . 
T. Nilsson . . .... . ........ . 
R. Lundqvist ........... . 
E. Persson .......... . .... . 
B. Rönnmark ........... . 
Ev. Svensson 

Klass 4 (3 delt.) : 
D . Ingevall .... . ... . ... . . 
C. Niring .... . ..... . .... . 

Klass Vet. (1 delt.) : 
S. Diedrichs ............. . 

Klass 3 (4 delt.) : 
S. Andersson ............. . 
N. G. Nilsson ........... . 
S. Pettersson ........ . .... . 

Klass 2 (l delt.) : 
N. Magnius ... . .... . 

Klass l (3 delt.) : 
L. Magnius .. ... . . ...... . 
J. Engström ............. . 
A. Eistrat ...... . . . ..... . . 

SPOR TSKYTTE
MASTERSKAPET 

138 p . 
138 p. 
133 p. 
131 p. 
131 p. 
126 p. 
122 p. 

115 p. 
112 p. 

116 p. 

138 p. 
137 p. 
129 p. 

148 p . 

139 p . 
138 p. 
131 p. 

Sportskyttemästare för året blev 
Pelle Naumburg, som den 19 augusti 
uppnådde 250 poäng på kvarts
matchen. Rune Lundqvist var inte 
långt efter med 248. För övrigt var 
resultaten slätstrukna. 

Sportskyttet har i år inte varit så 
populärt i föreningen. Detta beror sä
kerligen på att det går åt mycket 
dyrbar ammunition om man skall 
hänga med i konkurrensen. Det är ju 

NILS MAGNIUS 
TRAMPAR PÅ 

Fältskjutningen den 7 oktober gick 
vid Häggvik-Väs by på Järvafältet. 
27 amatörer mötte upp och flera goda 
resultat noterades. I serietävlingen 
vann vi med 109-94 över Skarp 9. 
I huvudtävlingen kom vi tvåa med 
23,60 i medelträff och Lottapriset 
tycks ha blivit vår specialitet. Nu 
vann vi på 69 poäng. 

Individuellt var Nils Magnius i 
klass 2 bäst med 27 träff. Det räckte 
till seger i klassen och hade gett en 
mycket framskjuten placering även i 
klass M. Mästerskapsfordringarna blev 
21 träff. 

Resultat: 

Klass M (6 delt.) : 
10) J. Magnius ............ 26 tr. 
20) Y. Zachrisson .......... 24 tr. 
22) R. Lundqvist .......... 24 tr. 

U. Hultkrantz ........ 20 tro 
E. Persson ............ 18 tr. 
H. V. Johansson ...... 17 tr. 

Klass 4 (5 delt.) : 
43) Erik Svensson ... . ...... 20 tr. 

P. Johansson ....... . .. 19 tr. 
S. Holman ...... . .... . 17 tr. 
L O. Baumbach .... . ... 14 tr. 
Ev. Svensson ... . ...... 14 tro 

Klass Vet. (4 delt.): 
4) S. Diedrichs ... . ...... 20 tr. 
9) H . Friman .. . ......... 19 tr. 

O . Löfmark .......... 13 tr. 

Klass 3 (7 delt.) : 
16) L Sandin o ••••••• • •• • 19 tr. 

S. Pettersson . ......... 18 tr. 
A. Bornelid ... . ... . .... 17 tr. 
S. Andersson .. . . . ..... 16 tr. 
N. G. Nilsson o ••••••• 15 tro 

Klass 2 (3 delt.) : 
1) N. Magnius . . .. ...... 27 tr. 

E. Lagergren ... ....... 11 tr. 
S. Bernander ......... . 10 tr. 

inte allom förunnat att ha outtömliga 
ammunitionsresurser. 

Resultat av mästerskapstävlingen: 

Klass 5: 
P . Naumburg .... . ... . .. . 250 p. 
R. Lundqvist . ........... 248 p. 
Ev. Svensson .. .. .......... 228 p. 
Erik Svensson ....... . .... 214 p . 
Klass 4: 
F. Johansson . . ........... . 197 p. 
Klass 3: 
N. G. Nilsson ............ 211 p. 

KPIST-FAL TSKJUTNING 
MED FORST A- OCH 
ANDRAPRIS 

Ärets sista förbundsfältskjutning 
gick den 28 oktober vid Rosersberg 
och vi lyckades som väntat slå Skarp 
9 i ,»divisionstävlingen» med 115-88. 
Därmed blir vi uppflyttade till div. I 
igen efter att ha gått rakt igenom 
div. II utan poängförlust. Med våra 
726 tr. sammanlagt hade vi nog kla
rat oss bra i år även i div. I - det 
är nämligen tredje resultatet i hela 
seriesystemet - vi kan alltså se fram
åt med förtröstan på nåsta år. I hu
vudlagtävlingen kom vårt lag på 
femte plats och på Urnan placerade 
sig ett av våra lag på tredje plats. 

Individuellt kom Rune Lundquist 
på fjärde plats i klass M på 28 tr. 
och H . V. på sjätte med 27 - höga 
och vackra resultat, må man säga, men 
det är man ju van vid från de hållen. 
Johan Magnius prickade dit 22 . Han 
bommade andra målet, en }4-figur 
profil på 240 meter, och tappade två 
på tredje målet - som besköts knä
stående. Annars var det fullt . 

TORE W ANSELIUS BAST 
I FJARDE KLASS 

I klass 4 lyckades Tore Wanselius 
och fick 23 träff med en tiondeplace
ring som följd. Det var rätt många 
år sedan han var en av våra topp
skyttar - kanske framgången nu kan 
sporra till nya stordåd nästa år. 

Så har vi förstås våra veteraner. 
Den här gången stod striden mellan 
Harry Friman och B. Enar Gardell. 
Båda prickade dit 20, men Friman 
gick före och placerade sig som trea 
och Gardell blev fyra. Det har varit 
svårt att komma före Friman i pris
listorna i år. Han har på något sätt 
lyft sig själv i håret. Men hans er
farenhet på fältskyttestigen är ju oer
hörd och geväret går väl som det skall 
hur det än är. 

Vädret var inte det bästa. Litet rug
gigt med snö i luften och så blåst. Det 
är inte så lätt då och våra tredje- och 
andraklassare syntes inte till i pris
listorna. Nils Magnius hade dock 17 
träf f, men det räckte inte till för den 
tippade albumvinsten. Men den som 
manövrerade ut honom är en gammal 
»räv», som inte skjuter sina snabb-

(F orts. nästa sid.) 

9 



STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

STOCKHOLMS
TIDNINGENS 
Fänta serietävlingen för 
Stockholms-Tidningens den 16 maj 

]. Magnius ................. . 
H. V. Johansson ........... . 
E. Persson .. . .... .... . . ... . . 
Sven Pettersson ............. . 
Erik Svensson .. ............. . 
Ev. Svensson 
F . Johansson 
S. Bernander 

241 p . 
240 p. 
231 p. 
227 p . 
217 p . 
212 p. 
204 p. 
202 p. 

Andra serietävlingen för 

Stockholms-Tidningens den 5 juni 

Johan Magnius .... .. ...... . . 246 p. 

Per Naumburg ............ . . 244 p . 

H. V. Johansson . . ........ .. 242 p. 
Sven Pettersson ........... ... 239 p. 
Evert Svensson .... . ......... 239 p. 

N. G. Nilsson ........... ... .. 238 p. 
Lars Magnius . ............... 231 p. 
Nils Magnius ............. . .. 230 p. 

Folke Johansson .. .. ........ .. 226 p. 
Jan Engström ................ 223 p . 
Emil Lagergren .............. " 221 p. 

Erik Svensson ................ 215 p. 
G. Hellström .. .. . .. .. ...... . 213 p. 

Stig Bernander ............ " 210 p. 

TRANINGS
TAVLINGARNA 
Andra träningstävlingen den 23 maj 
Klass 5: 

Erik Svensson ............... . 
A. Mossberg .. . ....... .. ..... . 
Ev. Svensson 

(Forts. fr. !öreg. sid.) 

77 p . 
73 p. 

70 p. 

serier på banan och alltså ligger kvar 
i klass 2. Här finns plats för reformer 
och tvångs upp flyttning. Vårt ombud 
i förbundsstyrelsen kunde ju kanske 
låta sin röst ljuda. 

Så var det kpist-fältskjutning också. 
l klass 2 vann T. Persson med 33 
träff och i klass 3 prickade Rune 
Lundquist dit 35 och kom tvåa. 

Mästerskapsfordringarna i gevärs
fältskjutningen blev 20 träff: 

Resultat: 

Klass M (6 delt.) : 
4) R. Lundqvist .......... 28 tr. 
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T. Nilsson ................... . 
G. Brundin ................. . 
H . Roll ............... ... ... . 
H. Axen ..................... . 
N. S. Nilsson 

Klass 4: 
D. Ingevall ................. . 
C. Niring ................... . 
E. Thor .................. ... . 

F. Johansson 

Klass Vet.: 

69 p. 
66 p. 
66 p. 
65 p. 
52 p . 

77 p. 
72 p. 
70 p. 
69 p. 

E. Jennel ............ ... ..... 46 p. 

Klass 3: 

S. Pettersson 
Sten Larsson 

Klass 2: 

66 p. 

65 p. 

E. Lagergren ......... ..... .... 63 p. 

Klass 1: 
I. Svensson ........ .. ..... . .. 65 p. 

Tredje träningstävlingen den 20 juni 

Klass 5: 

Rune Lundqvist ............ . . 
Torsten Nilsson ............. . 
H. V. Johansson . .......... .. . 
A. Mossberg ..... ............ . 
Evert Svensson 
Erik Svensson 
Gustaf Brundin 

Klass 4: 

79 p . 

77 p. 
77 p. 
76 p. 
69 p. 
67 p. 

64 p . 

David Ingevall ................ 76 p. 

Eric Thor ................. .. . 69 p. 
C. Niring .................... 69 p. 
Folke Johansson ... . .......... 65 p. 

Klass Vet.: 

Sven Diedrichs ................ 71 p. 
Gunnar Hultkrantz . . .......... 64 p. 

6) H. V. Johansson ..... . 
]. Magnius ...... .. ... . 
Y. Zachrisson ......... . 
E. Lund~n ....... . . .. . 
U. Hultkrantz .. ..... . 

Klass 4 (7 delt.) : 
10) T. Wanselius 

G. Hellström 
A. Friman ........... . 
L O. Baumbach .... . .. . 
Erik Svensson ......... . 

Klass Vet. (6 delt.) : 

27 tro 
22 tr. 
21 tro 

19 tr. 
18 tr. 

23 tr. 
18 tr. 
16 tro 
13 tr. 
12 tro 

3) H. Friman ............ 20 tr. 

Klass 3: 
Yngve Andersson .............. 66 p. 

Klass 2: 
Emil Lagergren ............ 76 p. 

Klass 1: 
S. Bergsten . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73 p. 

Fjärde träningstävlingen den 8 augusti 

Klass 5: 

Erik Svensson ................ 71 p. 
A. Mossberg .................. 67 p. 
Ev. Svensson . . . . . . . . . . . . . . .. 60 p. 

Klass 4: 

Erik Thor 
F. Johansson 

Klass Vet.: 

73 p. 
65 p. 

S. Diednchs .................. 68 p. 

Klass 3: 

L Sandin .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 68 p. 
K. H. Bergqvist ............ . . 63 p. 
V. Kaarik .................... 61 p. 
N. G. Nilsson ................ 53 p. 

Klass 2: 

E. Lagergren .................. 76 p . 

Femte träningstävlingen den 26 augusti 
Klass 5: 

H . V. Johansson ............. . 
T. Nilsson ........ . ..... . . ... . 
Ev. Svensson ............... . . . 
Erik Svensson 

Klass 4: 

Erik Thor 
Folke Johansson 

Klass 3: 

76 p. 
73 p. 
72 p. 
68 p. 

62 p. 
60 p. 

Sven Pettersson ................ 70 p. 

4) B. E. Gardell 
N. S. Nilsson ......... . 
S. Diedrichs ......... . 
E. Jennel . .......... . 

Klass 3 (6 delt.): 

20 tr. 
16 tr. 
15 tr. 
13 tr 

K. H. Bergqvist ........ 16 tr. 
N. G. Nilsson .......... 13 tr. 
l. Sandin . . . . . . . . . . . . .. 13 tr. 
L. Andersson .......... 11 tr. 
l. Melin .............. 10 tr. 

Klass 2 (4 delt.) : 
N. Magnius 
E. Lagergren 

17 tr. 
10 tr. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Jubileumsskölden den 17 juni 

H. V. Johansson ............. . 
R. Lundqvist ............... . 
E. Persson ..... ............ . 
S. Diedrichs .......... ....... . 
Erik Svensson 
Ev. Svensson 
Y. Andersson 
N. G. Nilsson 

STAENDE
TAVLINGARNA 

173 p. 
171 p. 

168 p. 

166 p. 
158 p . 

157 p. 
154 p . 
141 p . 

Andra ståendetävlingen den 15 augusti 

Klass 5: 

Erik Svensson 
Ev. Svensson 

Klass 4: 

F. Johansson 
Klass Vet.: 
S. Diedrichs 

Klass J: 

32 p. 
28 p. 

33 p. 

35 p. 

Lars Andersson .............. . . 30 p. 

Tredje ståendetävlingen den 2 J september 

Klass F 
]. Magnius ........ ... ......... 38 p. 
R. Lundqvist .................. 37 p. 
Ev. Svensson .................. 29 p . 
T. Nilsson . .. ................. 29 p. 

Klass 4: 

A. Aalto 
C. Niring ................... . 
F. Johansson ................. . 

Klass Vet.: 

29 p. 
29 p . 
20 p. 

S. Diedrichs ........ . ......... 37 p. 

Klass 3: 

K. H. Bergkvist ......... . . . . . .. 22 p. 

FORBUNDS
TAVLINGARNA 
Resultat från färbundstävlingen 
den 9 september 1956 

Huvudskjutning 

Klass 5: 

3) B. Rönnmark . . . . . . . . . . .. 78 p. 
5) P. Naumburg ............ 78 p. 

12) R. Lundqvist .... . ......... 77 p. 
14) H . V. Johansson .......... 76 p. 
36) T. Nilsson ................ 74 p. 

A. Mossberg . . .... . ... .. . . 70 p. 
]. Magnius .... . ........... 70 p. 
Erik Svensson ........ .... 68 p . 
Ev. Svensson ............. . 65 p. 
U . Hultkrantz ............ 63 p . 

Klass 4: 

]. Waern ... ... .. .. .... .. 68 p. 
E. Thor .. .. ... . ....... ... 64 p. 

D. Ingevall 
F. Johansson 

Klass Vet.: 

62 p. 
52 p. 

14) H. Friman ................ 67 p . 
E. Gardell ................ 61 p. 
S. Diedrichs .............. 61 p. 

Klass J: 
14) S. Pettersson .............. 71 p. 

N . G. Nilsson ............ 60 p. 
V. Kaarik ................ 58 p. 

Klass 2: 

8) N. Magnius .............. 75 p. 
H. Gustafsson ............ 59 p. 

Dubbelserie: 

Klass 5: 

18) A. Mossberg .............. 93 p. 
29) R. Lundqvist . . . . . . . . . . .. 92 p . 
37) H. V. Johansson .......... 91 p. 

P. Naumburg ............ 90 p. 
T . Nilsson ................ 90 p . 
B. Rönnmark .............. 89 p . 
]. Magnius ................ 85 p. 
U. Hultkrantz ............ 83 p. 
Ev. Sv.ensson .............. 81 p. 
Erik Svensson ............ 79 p. 

lO-ringat: 

Klass 4: 

F. Johansson .............. 82 p. 
E. Thor .................. 81 p. 
D. Ingevall .. . . . . . . . . . . .. 69 p. 

Klass Vet.: 

6) H. Friman ................ 88 p. 
S. Diedrichs .............. 77 p. 

Klass 3: 

S. Pettersson .............. 81 p. 
N . G. Nilsson ............ 75 p. 
V. Kaarik ................ 58 p . 

Klass 2: 

1) N. Magnius ...... .. . ..... 98 p. 
H. Gustafsson ............ 76 p. 

Färbundstävlingen för klasserna R-l 

under tiden 1-16 september 1956 

Klass 1 (8 delt.) : 

27) S. Bernander .. . .... . ...... 78 p. 
44) H. Lepik .. . . . . . . . . . . . . .. 77 p. 

47) L. Magnius ................ 76 p. 
72) S. Bergsten . . . . . . . . . . . . .. 75 p. 

H . Jansson ................ 70 p. 

R med stålmärke (3 delt.) : 
21) R. Ingevall ................ 47 p. 

Pia Brandelius ............ 44 p. 

R utan stålmärke (5 del t.) : 
38) Lars Ingevall .............. 48 p. 

B. Johannesson . . .......... 45 p. 
P. Rönnmark .... .......... 40 p. 
R. Fernström .............. 38 p. 

Fjärde tävlingen om Helsingforsskålen 
den 23 september 

Klass 5: 

N. S. Nilsson 
R. Lundqvist ................. . 
Ev. Svensson ................. . 
]. Magnius ................... . 

Klass 4: 

70 p. 
68 p. 
65 p. 
62 p. 

G. Johannesson ................ 70 p. 
C. Niring ... ;........... . .... 68 p . 
F. Johansson ....... . .......... 65 p. 
A . Aalto ............ .... ...... 5 5 p. 

Klass Vet.: 

S. Diedrichs ....... . .......... 69 p. 
E. Jennel ............ .. .. .... 5.6 p. 
G. Hultkrantz ................ 55 p. 

Klass J: 
N. G. Nilsson ................ 70 p. 
K. H. Bergkvist ... .. . ........ 63 p . 
L Sandin .... . .. .. .. . .. .. .... 55 p. 
Klass 2: 

N. Magnius .................. 73 p. 

KPIST 
Kpist om Weimarks vandringspris 
den 2 september 

R . Lundqvist ................. . 
F. Johansson . ................ . 
S. Diedrichs ................. . 
Erik Sven,sson 
Ev. Svensson ................. . 
K. H. Bergqvist ............... . 
Jan Engström ............... . 

(utom tävlan) 

Göteborgs-Postens kpisttävling 
den 29-30 september 

Klass J: 
F. Johansson 
G. Hellström 
E. Lagergren 
Ev. Sv,ensson 
Erik Svensson 

Klass 2: 

73 p. 
72 p. 
67 p. 
64 p. 
64 p . 
64 p . 
58 p . 

189 p . 
170 p. 
169 p. 
162 p. 
157 p. 

H. Sjöberg .................. 166 p. 
T. Nilsson .................. 149 p. 

(F orts. sista sidan) 

Ännu finns chansen att 

skjuta 50 skott så att Du 

blir anslagsberättigande 

Skjutkomm. 

II 
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FAL TSKYTTEMAST ARE 
I PISTOL 

SAF:s mästare i pistolfältskjutning 
1956 blev Allan Mossberg. Mäster
skapstävlingen hölls i samband med 
Stockholmspolisens nationella pistol
fältskjutning den 11 november. 

Resultat: 

Klass 111: 
Allan Mossberg ............ 200 p. 
Gösta Johannesson ........ 198 p. 
Klass '11: 
Olle Holmberg .......... 188 p. 
Aaro Aalto .............. 128 p. 
Yngve Zachrisson . . . . . . . . .. 114 p. 

Klass 1: 
Gustav Brundin .......... 144 p. 
Björn Säfwenberg .. . . . . .. 126 p. 
Lennart Hultgren .......... 124 p. 

Gustav Brundin har inte tidigare 
under året hållit i en pistol, varför 
hans resulta t måste anses som ett 
stycke aven prestation. »Muskedund
ret» han sköt med var upplånat dagen 
före tävlingen. 

H. B. 

K. H. BERGQVIST 
T AR EN INTECKNING 

Resultatet av tävlingen om tandlä
kare G. Fredrikssons vandringspris 
blev: 

1) K. H. Bergqvist ........ 252 p. 
2) Harry Sjöberg .......... 221 p. 
3) B. Säfwenberg .......... 195 p. 

Höstens fältskjutningar . .. 
(Forts. fr. sid. 11.) 

Slutställningen i 1956 års fältskytteserie 

div. II blev: 

1. Amatör 7 6-1-0 13 726 

2. Kungsholm 7 5-0-2 10 692 

3. Skarp 6 7 4-0-3 8 722 

4. Bromma 7 3-1-3 7 693 

5. Mälarhöjden 7 3-0-4 6 651 

6. Skarp 2 7 2-1-4 633 

7. SBUF 7 2-1-4 624 

8. Skarp 9 7 1-0-5 2 586 

Till div. uppflyttas Amatör och 

Kungsholmen. Det gick alltså som VI 

ett tidigt stadium siade. Vi blev kvar i 
div. II bara ett år. 

M eddelanden från idrottskommitten 
(Forts. fr. sid. 7.) 

SEKRETERAREN 
Gösta Wijkström har bett att få 

draga sig tillbaka och lämna plats för 
en yngre kraft. Men tyvärr är det ju 
så att det inte hjälper med bara unga 
krafter. Det måste också vara villiga 
sådana, vilka som bekant inte precis 
växer på trän. Vi hoppas emellertid, 
att vi fortfarande får se honom vid 
våra duster i skog och mark, där han 
ännu har mycket att göra. 

Idrottsspalten förlorar en elegant 
och poetisk penna, men vi hoppas, att 
han i annat sammanhang återkommer 
med sina friska inslag i spalterna. 

Vi tackar för hans mångåriga och 
stimulerande arbete i idrottens tjänst. 

R. 

V ARORIENTERINGEN 
Det nyaste kartbladet gjorde sin de

but vid vårorienteringen på Lidingö, 
där svenske mästaren Marthe Anders
son hade knåpat ihop en knepig men 
kulinarisk bana på inte mindre än 13 
kontroller. Idel nyheter! Här blev det 
fråga om snabbt handlande och snabb 
kartläsning. 

( 

Alex Blomberg gjorde ett starkt 

lopp och fick bästa verkliga tid, me

dan Sjögren inte var tillräckligt sugen 

på menyen utan ratade några av de

likatesserna. Gotte Runngren fick årets 

inteckning i Apotekare Rönnmarks 

vandringspris. 

Resultat: 1) Blomberg, 2) Runn

gren. 
R. 

HOSTORIENTERINGEN 
Höstorienteringen ägde rum den 4 

november under goda väderleksför

hållanden. Banan gick i Tullingetrak

ten söder om Stockholm och mätte 

cirka 7 km. 
Åtta man startade och resultaten 

utan avdrag av handikap blev: 1) 

Behm 1.14.30, 2) Runngren 1.54, 3) 

Sjögren 1.55,4) Nygren I, Danielsson 

och Nygren II, alla 1.56, 7) Falk 2.08, 

8) Nordahi 2.16. 

Tävlingen gällde även NK-fatet, 

som erövrades av Behm (första inteck

ningen). För Stiftarnas pris återstår 

fältskjutningen, som går vid Skarps 

figurskjutning på Skuggan den 13 ja
nuari 1957. 

HJÄLP TILL UNGERN 

BÖR VI ALLA LÄMNA 

Röda Korsets Katastrofkonto 

Postgirokonto nr 900800 

Rädda Barnens Insamlingskonto 

Postgirokonto nr 900100 

~-------------------------) 
Lindbergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm 1956 

105431 


