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Kallelse till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör Förenings medlemmar kallas här

med till ordinarie årsmöte fredagen den l I februari I 9 58 , 
kl. I9.30, på Svenska Industritjänstemannaförbundet, 
Linnegatan I8, för behandling av följande ärenden: 

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

l. Styrelsens och de ständiga kommitteernas berättelser. 

3. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfri
het åt styrelsen för det gångna förvaltningsåret. 

4· Fastställande a v årsavgiften för år 1958. 

5. Val av följande ledamöter i föreningens styrelse: 

Ordförande. . . . . . . . . . . . . . . .. för I år 
Vice ordförande .... ....... . 

" 
l 

" Intendent ....... . .......... . l 

Skjutchef ................. . 
" 

l 

Styrelseledamot ............ . l 

Tre styrelsesuppleanter ...... . 
" Vice skjutchef .. . .. .. . .. .... . 

Vice pistolskjutchef . ....... . . 
" Vice idrottschef ............ . 

6. Val av två revisorer för I år samt suppleanter för 
dem. 

7 . Val a v två representanter i Stockholms skytteför -
bund samt suppleanter för dem. 

8. Val a v en representant i Stockholms sportskytte
krets samt suppleant för denne. 

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

Styrelsen sammanträder å samma dag och .plats kl. 
18.3°. 

Prisutdelning 

Omedelbar t efter årsmötet sker prisutdelning, varefter 
serveras supe till ett pris av c:a 14 kr. (inkl. öl, rödvin, 
kaffe och servis). Vid kaffet kommer civilingenjör Allan 
Mossberg att kåsera och visa bilder från sina resor i Syd
amerika. 

Anmälan om deltagande i supen torde göras senast 
onsdagen den I9 februari till klubbmästaren arkitekt Stig 
Jönsson, tel. kont. 11 73 00, bost. 65 4 I 4 I, eller vice 
klubbmästaren försäkringsinspektör Eric Thor, tel. kont. 
11 9600, bost. 4 I 14 19· 

F ört j änsttecken 

Enligt styrelsens beslut kommer vid årsmötet den 1\ 

februari förtjänstdiplom att utdelas till kapten Rune 
Lundqvist. 

Vid årsmötet utdelas dessutom 
Femtioårsmärke till gymnastikdirektör Viking eron· 

holm. 
Tjugofemårsmärken tifl herr Bertil Dahlberg och tand

läkare Olle Holmberg. 
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STYRELSENS BERÄ TTELSE FöR AR 1957 
Stockholms Amatör Förenings styrelse får härmed av

giva följande berättelse över verksamhetsåret 1957. 

Föreningens medlemsantal uppgick vid 1957 års utgång 
till 375, varav 343 aktiva och 32 passiva medlemmar. Av 
dessa voro 88 ständiga. Jämfört med föregående år inne
bär detta en minskning med 59. 

Under året ha 29 personer inskrivits i föreningen mot 
25 föregående år. 

Styrelsen har under året utgjorts av: Apotekare Bertil 
Rönnmark, ordförande, jägmästare B. Enar Gardell, vice 
ordförande, civilingenjör Johan Magnius, sekreterare, 
skatte assistent Sven Diedrichs, kassaförvaltare, kamrer 
Ivar Sandin, intendent, skomakaremästare Evert Svens
son, skjutchef, herr K. H. Bergkvist, pistolskjutchef, kap
ten Gottfrid Runngren, idrottschef, arkitekt Stig Jöns
son, klubbmästare, stadsmäklare Eric Jennel och major H. 
V. Johansson, styrelseledamöter utan särskild funktion, 
försäkringsinspektör Eric Thor, civilingenjör Gustaf 
Brundin och bankdirektör Henry Axen, styrelsesupplean
ter. Curlingsektionens representant har varit direktör C. 
F. Andersson. 

Revisorer ha varit civilekonom E. A. Ohlsson och revi
sor Gustaf Klingberg med kontorschef Nils Ostberg och 
herr ,0. Sjöberg som suppleanter. 

De ständiga kommiw~erna ha varit sammansatta på 
följande sätt: 

Skjutkommitten: Skjutchefen, ordförande; tjänsteman 
Conny Niring, vice skjutchef; tjänsteman Ulf Hultkrantz, 
sekreterare; kapten Rune Lundqvist, chef för sportskyttet; 
herr Folke Johansson, chef för kulsprutepistolskyttet samt 
vaktmästare Emil Lagergren och herr Erik Svensson, 
leda'möter. 

Pistolskjutkommitten: Pistolskjutchefen, ordförande; 
herr Björn Säfwenberg, vice ordförande; materialförval
tare Lennart Hultgren, sekreterare och civilingenjör Gösta 
Johannesson, ledamot. 

Idrottskommitten: Idrottschefen, ordförande; förste 
byråingenjör Lars Edmen, vice ordförande; kapten Nils 
NyIen, sekreterare; ingenjör Sven Holman och herr Thor 
Fredborg, ledamöter. 

Curlingkommitten: Direktör C. F. Andersson, ordfö
rande; konsthandlare Olof Hultberg, vice ordförande; 
direktör Ossian Rydholm, sekreterare och skattmästare. 

Klubbkommitten: Klubbmästaren, ordförande; försäk
ringsinspektör Eric Thor, vice ordförande. 

Rikssköldens tävlin gskommitte: Stadsplanear ki tekt 
Thure Bergentz, major H. V. Johansson och civilingenjör 
Johan Magnius. 

Redaktör för medlemsbladet: Försäkringstjänsteman 
Henry Roll. 

Representanter i Stockholms skytteförbund: Apotekare 
B. Rönnmark och skom1karemästare E. Svensson. Supple
anter ha varit jägmästare B. E. Gardell och tjänsteman C. 
Niring. 

Representant i Stockholms sportskyttekrets: Kapten 
Rune Lundqvist med tjänsteman Torsten Nilsson som 
suppleant. 
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Representant i Stockholms pistolskyttekrets: Herr K. 
H. Bergkvist med civilingenjör Gösta Johannesson som 
suppleant. 

Föreningssammankomster : Föreningens årsmöte hölls 
den 19 februari på Svenska Industritjänstemannaförbun
det. Vid mötet närvoro 50-årsmännen major Ernst Killan
der och bankkassör E. Reuterskiöld samt flera av 25-års
männen. Höstens prisutdelning den 24 oktober hölls även 
inom samma lokal och hade stor anslutning. Styrelsen har 
under året haft sex protokollförda sammanträden. 

Övningar och tävlingar ha bedrivits i enlighet med pro
grammet. Föreningens vårutfärd ställdes till Rosersberg, 
där löjtnant Hallgren vid skjutskolan arrangerade täv
lingarna på ett förtjänstfullt sätt. Bland årets bättre in
satser av föreningen märkes seger för vårt lag i tävlingen 
om General Lindströms pris samt seger för fältskyttelaget 
i division I, varvid vi erövrade en andra inteckning i 
Stockholms-Tidningens vandringspris. Beträffande resul
taten hänvisas till kommitteernas berättelser. Represen
tantpriset tilldelades Johan Magnius. 

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

Föreningen har under året haft glädjen att mottaga 
flera gåvor. Sålunda har kapten Harry Friman skänkt 
LOOO kr till en tävlingsfond. Bankdirektör Henry Axen 
har genom ett stort bidrag subventionerat tryckningen av 
Medlemsbladet. Bankkassör E. Reuterskiöld skänkte 200 
kr, 25-årsmännen ett gevär samt tandläkare Olle Holm
berg en adresseringsmaskin. Priser och gåvor ha vidare 
skänkts av »bridgegubbarna» m. fl. 

Av de under året nyinskrivna 29 medlemmarna ha 7 st. 
anmälts av försäkringstjänsteman Karl Arthur Ekström, 
5 st. av försäkringstjänsteman Yngve Andersson samt 3 
st. av vardera skjutchefen och vice skjutchefen. 

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

Stockholm i januari 1958. 

Inval 

Bertil Rönnmark 
Ordf. 

johan Magnius 
Sekr. 

Den 19/I 1958: Civilingenjör Stanley Gustafsson, civil
ingenjör Tor Hansson, stud. Klas Hildebrand, fröken 
Majvor Lundström o~h ingenjör Erik Nilsson, som alla 
hälsas välkomna i föreningen. 

MEDDELANDEN FRÅN 
SKJUTKOMMITTf:N 

Fältskytteträningen 
Våra fältskyttar har varit flitigt i gång i år för att 

kommå i form till förbundsfältskjutningarna. 
På nyårsdagen inledde en liten grupp på fem man med 
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KASSAFÖRVALTARENS RAPPORT 
Stockholms Amatör Förening den 31 december 1957 

UTGÅENDE BALANS KONTO 
Tillgångar 

Kassa Konto .......................... . 

Inventariers Konto .................... . 

Värdepappers Konto ................... . 

Sparkasseräknings Konto ..... . .......... . 

Ammunitions Konto .............. . .... . 

Gevärs Konto ......................... . 

1:-

6.196: II 

3. 123: 53 
716 : -

1.45°: -

Summa Kronor 12.312: 69 

Skulder 
Damernas Prisfond 

Kamraternas Pris fond ......... . 

F. O. Cadins Pris fond ......... . 

N.Perssons Pris fond .......... . 

Folke Fagrells Pris fond ....... . 

721 :46 

721 :46 

533: 05 

5°0:-
1.200:-

Harry Frimans Pris fond ........ 1.000:-

ro kamp fonden ............... 1.778: II 6.454: 08 

Ständiga Medl. Konto .................. 5.600: -

Diverse personers Konto . . . . . . . . . . . . . . . . . 258: 6 I 

Summa Kronor 12.312: 69 

VINST- OCH FORLUST KONTO 
Utgifter 

Trycksaker ................. . 
Porton ..................... . 
Försäkringar ................ . 
Års- och anmälningsavg. . .... . 
Markörer ................... . 
Märken och medaljer ......... . 
Materiel .............. . ..... . 
Hyra av kassafack ........... . 
Skatt ....................... . 
Förvaring av Ammunition ... . 
Utskr. av diplom ............ . 
Gravyr och putsning av priser .. 
Blommor ................... . 
Banhyra .................... . 
Rep. av pistoler ............. . 
Vårutfärden .............. .. . . 

40 : 85 
308 :70 
168: -
4°°:25 
975:-
639:96 

80: 85 
25:-
52:-
7°:-
4°:-

2°3:-
178: 4° 
42 5:-

90: 86 
225:-

Diverse ..................... . 66: 15 3.989: 02 

Priser ................................ . 
M~dlemsbla? och Program ........ . ..... . 
F fl ammUnltlOn .. . .................... . 
Till Ständiga medl. Konto ............. . 

Summa Kronor 

SPEC. OVER VARDEPAPPER 
31/ 12 1957 

2 st. Asea ............................ . 
4 st. Bofors ........................•.. 
3 st. Bryggerier ....................... . 
4 st. Gränges ......................... . 
4 st. Ifö ............................. . 

1.494:°5 
1.545: 80 

426 : 20 
1.3 24: 64 

8·779: 71 

39°:-
560:-
444:-

L124: -
552:-

Evert Svensson i spetsen med att gästa Sollentuna skytte
förening och deras fältskyttebana vid Bög på Järvafältet. 
Erik Svensson sköt 19 träff och Folke Johansson 18 av 
30 möjliga. 

Trettondagsafton den 5 januari ägnade en stor del av 
våra fältskyttar åt inskjutning på Järvabanan. Det var 22 
man och I kvinna ute och vädrade formen. Varierande 

Inkomster 
Medlemsavgifter ....................... . 
Räntor .................... . .... " .... . 
Ammunitions Konto ................... . 
Gåvor .. " .. .. . . .. . . .... . . .. . 184:-
Statens bidrag ................ 500: -
Anmälningsavgifter och insatser. . 786: -
Pistolskytteförb. .............. 22: 80 
Diverse ............... '. ..... 33:-

Lotteriet 1956 ......................... . 
Statens bidrag ......................... . 
Skånska Cement, Vegete, Mo och Domsjö .. 
Inlösta skyttemärken ................ , .. . 
Diverse .............................. . 

Summa Kronor 

4 st. Turitz .......................... . 
4 st. Uddeholm ....................... . 
Nom. 1.5°0: - Sv. Tändst. AB 3.6 0(0 obI. 
5 st. Cellulosa ........................ . 

Stockholm den 17 januari 1958. 

Sven Diedrichs 
Kassaförval tare 

3·55°: -
37 1 : 53 
330: 28 

1.525: 80 
2.166:25 

320: 50 
322 :-

57:-
136 : 35 

1.3 88:-
74°:-
852:-

1.°55:-

antal skott sköts, så att någon resultatlista kan det inte 
bli. Evert Svensson, Ivar Sandin och Ulf Hultkrantz 
prickade dit 34 träff var på 36 skott. Johan Magnius 
sköt 24 skott och träffade med alla. Det var också flera 
nya skyttar ute och det gläder ju alltid. 

Sedan har fältskytteträningen pågått den I I och 19' 
januari med varierande resultat. (Forts. å sid. 7) 
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GEVÄRSSKJUTKOMMITTENS BERÄTTELSE FÖR AR 1957 
Kommitten för gevärsskytte har und'er år 1957 haft 

följande sammansättning: 

Skjutchef : Evert Svensson 

Vice skjmchef: Conny Niring 

Sekreterare: Ulf Hultkrantz 

Sportskyttechef : Rune Lundqvist 

Kpistchef : Folke Johansson 

Ovriga ledamöter: Emil Lagergren, Erik Svensson. 

Kommitten har under året haft 8 sammanträden, var-
jämte ett flertal andra sammankomster och överlägg
ningar förekommit. 

Ovningar i skarpskjutning med gevär och kpist har ägt 
rum på Stora Skuggans skjutbanor under tiden 7/4-
101 I L Dessutom har kommitten under januari berett fält
skyttarna tillfälle till inskjutning inför vårens förbunds
fältskjutningar. Ovningarna har därvid förlagts till Järva
fältets skjutbanor. 

Instruktör under året har varit Major H. V. Johansson. 

Det uppgjorda skjutprogrammet har kunnat hållas och 
samtliga tävlingar har genomförts enligt bestämmelserna. 

Det är många år sedan som kommitten kunde redovisa 
så stora framgångar för fältskyttarna såväl i lag som in
dividuellt. Bland många exempel kan nämnas Div. I-se
gern i förbundets serietävling - en av de hårdaste täv
lingarna på många år -, Johan Magnius' triumf i täv
lingen om förbundets bäste. fältskytt sammanlagt samt 
de många erövrade fältskyttejetongerna, var och en repre
senterade individuell klasseger vid förbundsfältskjutning. 

I skolskytte har föreningen haft ett »mellanår». Indi
viduellt har en del goda resultat och placeringar kunnat 
noteras. Vi tänker närmast på de många uppnådda kompe
tenserna för erhållande av riksmedaljer och flera fram
skjutna placeringar i resultatlistorna för våra lovande 
lägreklassare. För skolskyttets del har trots allt det gångna 
året icke kunnat redovisa de framgångar vi haft anled
ning hoppas på, och vid Riksskyttetävlingarna i Linkö
ping, där en manstark trupp amatörer mötte upp, lycka
des endast ett par man hävda sig i konkurrensen. Tyvärr 
har en av föreningens gamla paradgrenar - sportskytte 
_ mer och mer kommit i skymundan. Visserligen lycka
des en av de våra hemföra en hedersam andraplacering i 
sin klass vid rikstävlingen om Fritz Olssons vpr., men för 
det »riktiga» sportskyttet har intresset varit svalt. Vi hop
pas dock på skyttarnas medverkan att under den kom
mande säsongen föra en gammal tradition vidare - de 
dryga ammunitionskostnaderna till trots. 

Antalet aktiva skyttar har i jämförelse med föregående 
år minskat betydligt, medan antalet lossade skott redo
visar en ökning. Förklaringen till detta motsatsförhållande 
torde väl närmast ligga i det faktum, att det inom för
eningen utkristalliserats en relativt stor grupp, som fått 
skyttet i blodet och flitigt deltager i träning och täv
lingar, medan andra mindre framgångsrika skyttar in
skränkt sig till korp.-sky~te eller tappat lusten inför de 
ständigt ökade ammunitionskostnaderna. Kommitten skall 
emellertid göra vad på den ankommer för att intressera 
gamla och nya medlemmar för aktivt deltagande i gevärs
skytte. Om man även påräknar toppskyttarnas medver-
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kan att visa de mer oerfarna till rätta, har kommitten all 
anledning att se framtiden an med god tillförsikt. 

Om verksamheten inom föreningen under året hänvi
sas till nedanstående uppgifter: 

Antal aktiva medlemmar, som deltagit 
i skjutning ............... . ...... . 153 
fördelade på skjutklasser enligt följande: 

Klass R 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

2 ...... . ...... . ........... 16 
3 .......... . .. . ........... 25 
4 och Vet. . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

" 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Kpist (endast med detta vapen) . . . . . 12 

Av gevärsskyttarna har dessutom 33 skjutit kpist. 

Antal anslags berättigande skyttar. . . . 121 

däravanslagsberättigande kpist. . . . . . 45 

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

31.53 8 
8.218 
8.9 82 

175 

13 8 

57 

3°. 8 1 0 

8.3°0 

8.72 0 

U nder året erövrade utmärkelsetecken 
A. STATENS 

Skyttemärke i stål: 1957 195 6 

Rolf Swordson ............. . ... .. ..... 6 

Skyttemärke i brons: 
Claes Anger, Olof Callin, Rolf Engström, 
Lennart Ingevall, Rolf Ingevall, Lennart 
Larsson, Rolf Malmestedt, Hans Osterman, 
Brynolf Stattin, Ingelore Svensson ........ la 7 

Skyttemärke i silver: 
Artur Eistrat, Sammy Lindberg, Bengt Nils-
son ............................. .... . 

Skyttemärke i guld: 
Stig Andersson, Nils Magnius, Emil Lager-
gren, Nils G. Nilsson, Ivar Sandin ....... . 

Lägre årtalsmärke i brons: 
Erik Svensson ........................ . 

Lägre årtalsmärke i silver: 

Lägre årtalsmärke i guld: 
Bo Burman, Henry Roll 

Högre årtalsmärke i brons: 
Rune Lundqvist, Erik Persson 

Högre årtalsmärke i silver: 
L O. Baumbach ...... . .... .. .......... . 

Högre årtalsmärke i guld: 
Olof Beme, Per Naumburg, Nils Ostberg 

Ärtalsst järna: 
Percy Tham . 

l nty g för årtalsmärke : 
Yngve Andersson, Henry Axen, K. H. Berg
qvist, G. Brundin, Nils Friman, Sture Hilde-
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3 

3 

2 

2 
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1957 
strand, Olof Hult, Ulf Hultkrantz, David 
Ingevall, Folke Johansson, O. Löfmark, Jo-
han Magnius, Torsten Nilsson, C. Niring, W. 
F. Samuelsson, Evert Svensson, K. E. Svens-
son, Eric Thor ........................ 18 

Intyg för årt.-stjärna: 
Sven Diedrichs, Harry Friman, B. E. Gardell, 
H. V. Johansson, N. S. Nilsson, Bertil Rönn-
mark, Yngve Zachrisson ....... . ........ . 

Mästarmärke i brons: 

M iistarmärke i silver: 

Mästarmärke i guld: 

Intyg för mästarmärke: 
Yngve Andersson, Ulf Hultkrantz, Folke Jo
hansson, Johan Magnius, Torsten Nilsson, 
C. Niring, Henry Roll, Erik Svensson, Evert 

7 s 

3 

Svensson, Percy Tham ... . .............. 10 6 

Följande skyttar, som redan innehar mästarmärket i ,~uld, 
har dessutom uppfyllt fordringarna för intyg: 
Gustaf Brundin, H. V. Johansson, Rune 
Lundqvist, Per Naumburg, Erik Persson, Ber
til Rönnmark, Yngve Zachrisson 

-:!. 

Riksmedalji silver: 
Yngve Andersson, Erik Svensson 
Riksmedalj i guld: 

RM-diplom eller intyg: 
Harry Friman, B. E. Gardell, Ulf Hultkrantz, 
Rune Lundqvist, Per Naumburg, N. S. Nils-

7 
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son, Henry Roll, Bertil Rönnmark ........ 8 
.:!. -: ~ 

Automatv.skm i brons: 

Automatv.skm i silver: 
Torsten Nilsson ... . ................... . 
Automatv.skm i guld: 
Nils G. Nilsson, Tage Persson, Ivar Sandin 3 
Lägre årtalsmärke för kpist i brons: 
Gösta Hellström, Folke Johansson, Erik 
Svensson, Evert Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kompetens för årtalsmärke i kpist: 
K. H. Bergqvist, S. Diedrichs, Eric Jennel, 
Emil Lagergren, Rune Lundqvist ......... . 

B. FORENINGENS 

Fältskyttemedalj i brons: 
Tore Runeborg ... . .. . . ..... .......... . 
Fältskyttemedalj i silver: 

F ältskyttemedalj i guld: 

Seriemedalj i brons: 

Seriemedal j i silver: 

Seriemedalj i guld: 
Torsten Nilsson ....................... . 
Seriebägare C: 

3 

2 

6 

5 

3 

Seriebägare D: 
Torsten Nilsson 

Vandringspriser och hederspriser 
A. FALTSKYTTE 
Vandringsskölden: 

1957 

Rune Lundqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79 p. 

Axel Elmqvists pris: 
Nils Magnius . . ... . ..... .. ......... . . ... . 121 p. 

Artur Flygares minne: 
Nils Magnius (för alltid) ... .. ........ . . . I23,75 p. 

Hederspris i fältskjutning för kl. J och 2: 
Nils Magnius, Artur Eistrat. 

Lag- och handicaptävling i fältskytt e: 
I. Johan Magnius, Nils Magnius, Lars Magnius 344 p . 
2. Rune Lundqvist, Erik Svensson, Evert Svens-

son ..... . ..... . .................... . . 
3. Harry Friman, Orvar Löfmark, Ivar Sandin 

Övriga vpr i fältskjutning: 
Klass M: Johan Magnius (för alltid) . .. .. .. . . . 
Klass 4/Vet.: Harry Friman ... .... ..... . .. . 
Klass 312: Nils Magnius (för alltid) ......... . 

50 -poängpriset: 
Ingen berättigad 

F ältskyttetallrikar: 
Gunnar Hallsten, Ulf Hultkrantz, H. V. Johans
son, Rune Lundqvist, Johan Magnius, Per Naum
burg, Erik Svensson. 

Fältskytteskedar - kl . 213.: 
Arthur Eistrat, Sten Larsson, Sammy Lindberg, 
Lars Magnius, N. G. Nilsson, Nils Magnius, I var 
Sandin. 

335 p. 
3II p. 

pIs. 6 
pIs. 7 
pIs. 4 

B. FALTSKYTTE OCH SKOLSKYTTE KO~1B. 
John Färngrens vpr.: 
Ulf Hultkrantz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 381 p. 

Civ.ing. Yngve Zachrissons prisgevär: 
Ingen berättigad 

C. SKOLSKYTTE 
Fältskyttekårens hpr.: 
Per Naumburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 p. 

Kvibergspokalen - vpr. för klass 5: 
Erik Svensson ............................ pIs. 

Överstelöjtnant Uno Broms vpr. för klass 4: 
Conny Niring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pIs. .3 
Kapten Harry Frimans vpr. för klass Vet: 
Harry Friman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. pis. 6 

Dir. A. Lindens vpr. i stående för klass 5: 
H. V. Johansson ........... . ......... " . . . 81 p. 

Svenska Sportskytteförbundets vpr. i stående 
för klass 41V etl J: 
Ingen berättigad 

Läkerolfatet av år [956: 
Yngve Andersson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,5 p. 

Tjugofemårsmännens vpr. av år [944: 
Harry Friman (för alltid) .................. pIs. 13 

Hjalmar Werners minne: 
Erik Svensson ....... . . .. ............ . .... 79 p. 
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Au gusti pokalen: 
Gustaf Brundin .......................... . 

Augustipokalen hpr. klass 4: 
Sven Diedrichs .......................... . 

Augustipokalen hpr. klass 3: 
Utgår ej 

15-skottspriset: 
l. Stig Andersson ........................ . 
2. Conny Niring ........................ . 
3. Claes Anger . . ........................ . 
4. N. S. Nilsson ......................... . 
5. Johan Magnius ....................... . 
6. Torsten Nilsson ....................... . 

Folke FagrelLs minne: 
Erik Persson ............................ . 

Thure Bergentz' hpr.: 
Johan Magnius .......................... . 

Lag- och Handicaptävl.: 
Evert Svensson, Gustaf Brundin, N. S. Nilsson 

Handicaptävlingen i stående: 
J. Sven Diedrichs; 2. Harry Friman 

Thure Bergentz' hpr. med hep. - Riksskölden: 
Torsten Nilsson ......................... . 

Damernas pris: 
Ingen berättigad 

Apotekare B. Rönnmarks hederspris: 
Conny Niring 

Kamratpriset: 
Torsten Nilsson 

juniorgevären: 
Klass l: Claes Anger 
Klass 2: .Ulf Tryselius 

Träningstävlingarna: 

Skytteskedar: Erik Persson, B. E. Gardell, Nils 
Magnius, Ulf Tryselius, C. Anger, 
Erik Svensson, Rune Lundqvist, 
Johan Magnius. 

Vandr.-pris: Klass 5: Erik Persson 
Klass 4: Sven Diedrichs 
Klass 3: Nils Magnius 
Klass 2: Lars Magnius 

Serie tävling - 25 skott liggande: 
l. Nils Magnius ......................... . 
2. Rune Lundqvist ....................... . 
3. Bertil Rönnmark ...................... . 

jönköpingsmedaljen: 
Yngve Zachrisson 

jubileumspokalen 1950: 
G . Runngren (för alltid) 

D. KPISTSKJUTNING 
Dir. A. Weimarks vpro: 
Ingen tävling 

Hederspris i kpist: 
Folke Johansson. o o Oj ' : o . o ... o . o . o . o o ..... o 

\ . . 
E. FORENINGSMASTAREISKYTTE 
Skolskytte : Erik Svensson 

Fältskytte: Ulf Hultkrantz 

Sportskytte : Ingen tävling 

6 

212 po 

19° p. 

71 p. 
7 1 » 

69 
69 » 

68 
68 

187 p. 

180 

8 kart. 

Pistolskjutkommittens berät

telse för år 1957 
Skjutkommitten har under året haft följande samman

sättning. Skjutchf Hugo Bergqvist, v skjutchf Björn 
Säfwenberg, sekreterare Lennart Hultgren, ledamöter 
Gösta Johannesson och Harry Sjöberg. 

Föreningens tävlingar och märkesskjutningar har hållits. 
på Grimsta pistolskjutbana. 

Tävlingar och övriga skjutningar har genomförts pro
gramenligt. 

Vid Stockholms Pistolskyttekrets årsmöte 15/3 1957 
representerades föreningen av ~kjutchefen, som avhäm
tade priser för tre av föreningens medlemmar. 

I ett av Stockholms Polisens SF, utlyst sammanträde 
vid Grimsta skjutbana 7/5 deltog H. Bergqvist och G. 
Johannesson. Sammanträdet var mindre angenämt för 
föreningen i det att banavgiften höjdes till det dubbla. 

Det för året något förminskade skjutprogrammet har 
ej haft någon menlig inverkan på pistolskyttet, då i stort 
sett samma antal märkesskjutningar som tidigare genom
förts. 

I årets serietävling deltog föreningen med ett lag, pla
cerat i division 4 A. Laget kom på andra plats i sin Div. 

Till den nyinstiftade 10 serietävlingen, anmälde sig 
inga skyttar ur de två lägsta klasserna. Endast skyttar ur 
klass 3 slutförde tävlingen. 

Vid föreningens vårutfärd var i år pistolskyttet ute-
slutet. 

De för året nya bestämmelserna för skjutning om Sv. 
Pistolskytteförbundets märken, har delgivits skyttarna i 
medlemsbladets julinummer. 

27 medlemmar har i år deltagit i pistolskyttet. Antal 
skjutna skott 3.700. 

Resultat av tävlingar och märkesskjutningar som följer. 
Resultat av tävlingar om föreningens priser. 

Mästerskapstävling i skolskjutning: 
Georg Fredrikson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 328 p. 
Rune Lundqvist ........................ 324 p. 
Harry Friman . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 321 p. 

Mästerskapstävling i fältskjutning 
Olle Holmberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 tr. 
Bror Cyreus ............................ 29 tr. 
Rune Lundqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 tr. 

Ärsprisskjutningen: 
Klass 5 (M): 
Rune Lundqvist ....................... . 

Klass 4: 
Harry Friman ............... o ......... . 
Hugo Bergqvist ....................... . 

Klass 3 och 2 
Björn Säfwenberg ..................... . 
Lennart Hultgren ...................... . 

174 p. 

157 p. 
153 p. 

153 p. 
15 2 p. 

Beträffande resultat från tävlingar utom föreningen 
hänvisas till medlemsbladet, där i varje nummer införts 
utförliga uppgifter. 

Stockholm i januari 1958. 
Evert Svensson 

Skjutchef 
Ulf Hultkrantz 

Sekreterare 
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10 serietävlingen med pistol: 
Klass 3: 
Lennart Hultgren .. o o .. o ... o ...... o .. o o o 
Ulf Hultkrantz ........ o o ....... o o o .. o . o 

537 p. 
51° po 

_Bäste Amatör i rikstävlingen p!1 hemortens banor: 
Bror Cyreus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 p. 

75 poängpriset i fältskjutning: 
Rune Lundqvist '" o o ............. o ... o . 77 p. 

Tävlingar om inom föreningen uppsatta vandringspri
ser. 

Överste Stig Rålambs vpr: 
Lennart Hultgren ....... o ... o o o o ..... o .. 
Georg Fredrikson ...................... . 
Gottfrid Runngren .......... o . o ........ . 

Tandläkare Gunnar Marmens vpr: 
Olle Holmberg ........................ o 
Rune Lundqvist ......... o .... o ...... o o . 
Harry Friman .... o .............. o ..... . 

Tandläkare Georg Fredriksons vpr: 
Rune Lundqvist .. ............ o .. o ..... . 
Hugo Bergqvist ....................... . 
Lennart Hultgren ...................... . 

302 p. 
29 8 p. 
288 p. 

42 5 p. 
408 p. 
372 p. 

251 po 
24 8 p. 
244 p. 

Ställningen för tävlan om poängpriser efter 1957 års 
utgång. 

75 poängpriset i fältskjutning: 
O Ile Holmberg ......................... . 
Gottfrid Runngren ...................... . 
Nils Naumburg ........................ . 
Bror Cyreus ........................... . 
Pelle Naumburg ........................ . 

Representationspriset i pistolskj. 
Allan Mossberg ......................... . 
Georg Fredrikson ....................... . 
Rune Lundqvist ........................ . 
Gottfrid Runngren ...................... . 
Bror Cyreus . . .......................... . 
Lennart Hultgren ....................... . 
Hugo Bergqvist ......................... . 
Olle Holmberg ......................... . 
Gösta Johannesson . . .................... . 
Aaro Aalto ........................ " .. . 
Alan Ryberg ..................... : ..... . 
Harry Friman .............. o ........... . 
Erik Wahlin ........................... . 
Harry Sjöberg ......................... . 

Resultat av märkesskjutningarna. 
Mästarmärket: 

7 1 p. 
30 p. 
23 p. 

8 p. 
4 p. 

9 p. 
8 " 
7 )) 
6 " 
5 " 
5 " 
4 " 
3 " 
2 

2 

2 

Rune Lundqvist (B3), Bror Cyreus (S2), Harry Friman 
(S2), Gösta Johannesson (G2), Allan Mossberg. (Inne
har guldmärket, men uppfyllt fordringarna.) 

Elitmärket i brons: 
Hugo Bergqvist. 

Sportskyttemärket i silver: 
Lennart Hultgren. 

Ärtalsmärket med stjärna: 
Harry Friman, Olle Holmberg. 

Ärtalsmärket: 
Allan Mossberg- (B2), Georg Fredrikson (B3), Gösta 
Johannesson (BI). 

Ärtalsplaketten : 
Hugo Bergqvis't (SI), Bror Cyreus (S2), Rune Lund
qvist (B3), Nils Friman (G3). 

Guldmärket: 
Lennart Hultgren, Ulf Hultkrantz, Björn Säfwenberg. 

Silvermär ke t: 
Gunnar Hultkrantz, Jan Björkman. 

Bronsmärket: 
Stig Hammar, Elov Nilsson. 

Svenska Pistolskytteförbundets standardmedalj i silver: 
Georg Fredrikson. Hugo Bergqvist 

Idrottskommittens årsberättelse 
för år 1957 

Idrottskommitten får för verksamhetsåret 1957 lämna 
följande redogörelse: 

Kommittens sammansättning: Idrottschef: G. Runn
gren, v. ' idrottschef: L. Edmen, sekreterare: N. Nylen, 
utan portfölj: Th. Fredborg, E. Löwenhielm. 

Täv lin gsresultat: 
Skidtävling 2 mil: S. Bellander, G. Runngren. Järnh. 

R. Fruncks vpr.: S. Bellander. 
Tiokampen: Seniorer: N. G. Nilsson, 3.567 p. silver

medalj m. löpare. Y. O.: N. Friman, 2.277 p. silverj., A. 
Friman, 1.235 po bronsj. A. O.: S. Ährberg, 2.599 p. 
silverjo Vet.: H. Friman, 850 p. silverj., E. Löwenhielm, 
794 p. bronsj. Overste Rålambs vpr: N. G. Nilsson. 

Höstorienteringen: Seniorer: N. G. Nilsson, 1.51, Y.O.: 
P. Nordahl, 1.11.30, Vet.: G. Runngren, 1.20. NK-fatet, 
vpr. : P. Nordahl. . 

Idronsmärkesprov har under året avlagts av S. Björk
lund för guldplakett, 2:a året. 

Ungefär 20 man ha deltagit i de olika tävlingarna. Ett 
stigande intresse har glädjande nog kunnat konstateras för 
tiokampstävlingen, där 15 deltagare, fördelade på samt
liga klasser, varit med och kämpat. Idrottskommitten 
hoppas på ytterligare vidgat intresse så att även serie
tävlingarna kunna återupptagas. Aven för orientering har 
ett stigande intresse förmärkts. 

Idrottskommitten skulle dock glädja sig åt att se ett än 
större antal föreningsmedlemmar på tävlingsbanorna. 
Skulle icke herrar skyttar, med tanke på armechefens ma
ning till uppbyggande av bättre fysisk kondition och in
för» hälsoåret 1958» vilja fatta ett beslut att i år deltaga 
även i idrottstävlingarna. Det är inga märkvärdiga presta
tioner som fordras och resultatet blir större spänst, ökad 
känsla av välbefinnande och bättre humör. 

Stockholm i januari 1958. 
För Stockholms Amatörförenings Idrottskommim~ 

G. Runngren 
Idrottschef 

MEDDELANDEN ... (forts. fr. sid. 3) 

1958 års fältskyttelag 

/ Nils Nylen 
Sekr. 

1958 års fältskyttelag inom föreningen ser ut så här: 
Lag I: Johan Magnius, Nils Magnius, Lars Magnius. 
Lag 2: Folke Johansson, N. G. Nilsson, Emil Lagergren. 
Lag 3: Ulf Hultkrantz, Sten Larsson, Sven Holman. 
Lag 4: Harry Friman, Nils Friman, Ivar Sandin. Lag 5: 
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Erik Svensson, Evert Svensson, Sven Diedrichs. Lag 6: 
C. Niring, S. Lindberg, A. Eistrat. Lag 7: S. Bernander, 
S. Andersson, Lennart Larsson . Lag 8: O. Hildebrand, E. 
Nilsson, U. Kjellström. Lag 9: Claes Anger, Jan Söder
berg, Hugo Jansson. Lag 10: H. V. Johansson, Rolf 
Ingevall, Lennart Ingevall. Lag I I: Yngve Zachrisson, O. 
Tryselius, Ulf Tryselius. Lag 12: O. Löfmark, Ivar Me
lin, Erik Jennel. Lag I;: Tore Wanselius, J. O. Baum
bach, G. Hallsten. Lag 14: G. Bertz, S. Bertz, K. H. 
Bergkvist. Lag 15: Tore Runeborg, S. Ribbing, Elof Nils
son. Lag 16: N. R. Tham, Stanley Gustafsson, Tor Hans
son. 

Handikaplistan var intagen i Medlemsbladet n:r 4 förra 
året. För att det skall bli något resultat fordras nu av 
skyttarna att de skjuter så många förbundsfältskjut
ningar som möjligt och inte minst viktigt är att alla deltar 
i vår vår utfärd fram i maj månad. 

Första förbundsfältskjutningen 
Förbundets första fältskjutning för året gick den 12 

januari vid Boda på Järvafältet. Efter några kyliga dagar 
i veckan före blev veckoskiftet varmare. Skjutningen var 
lätt, trots att det var en ovanligt mörk och mulen dag. 
Mästerskapsfordringarna blev så höga som 22 tr. 

Fem man uppnådde 29 träff och en av dessa var ama
tör, nämligen Stig Andersson, nyuppflyttad i klass 4. Han 
gjorde en mycket god skjutning och sköt sin bom på 
tredje målet. Ärets första tallrik blev alltså hans, den bru
kar vara vikt för Pelle Naumburg, om han är med, H. V. 
Johansson eller någon annan av mästarna. Bland Stig An
derssons tidigare meriter minns vi goda resultat vid för
bundsskjutningen i höstas i Klass 3, där han kämpade tap-
pert med Nils Magnius. . 

Over huvud taget var det våra fjärdeklassares dag. Sug 
Andersson var som sagt bäst och vann · klassen. Bland de 
13 bästa var det ytterligare fyra amatörer, nämligen Nils 
Magnius, 27, Nils G. Nilsson, 26, Sigwid Ribbing, 25, och 
Conny Niring, 24 tf. Vi undrar hur länge sedan det var 
vi hade en sådan bredd i klass 4. Lägger man därtill 
Harry Frimans- 23 tf. i veteranklassen, så konstaterar man 
med en viss glädje att våra mästare för en gångs skull 
fick rejält med stryk. I klass M var nämligen Ulf Hult
krantz bäst med 27 tro och Gunnar Hallsten därnäst med 
25 tf. Sedan finns det ingenting mer i prislistan. Johan 
Magnius blev oplacerad på 24 tf., Yngve Zachrisson hade 
22 och H. V. Johansson 19 tf. 

För serielaget, som bestod av M-ldassare, blev det för
lust mot Orlogsstation med 100-108. Hade fjärdeklas
sarna fått »leka » hade vi vunnit. Detta skvallrar litet om 
uttagningens svårigheter. 

På tal om serietävlingen, så splittrade förbundet för 
första gången sefielagen, så att mannarna gick i fem 
patruller efter varandra. Detta har man gjort för att in
dividualiteten skall göra sig gällande och inte en duktig 
avståndsbedömare sköta om hela ruljangsen. 

I huvlIdlagtävlingen kom Amatör ej på någon av de 
poänggivande 10 första platserna. Det var länge sedan det 
gick så dåligt . På Lottakårens pris kom ett av våra lag på 
tredje plats med 67 poäpg ech på ett nytt pris i stället för 
Katarinafatet kom vi tvåa på 50 tL, dock hela 20 efter 
Södermalm och Liljeholmen, som vann på 70 tro 

Resultat: 
Klass M: 

15. Ulf Hllltkrantz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 tro 

36. G. Hallsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25 

Klass 4: 
I. Stig Andersson ....................... . 29 tr. 
4- Nils Magnius ...... .' .. .. ............ . . . 27 
5. Nils G. Nilsson ....................... . 26 

10. Sigwid Ribbing .............. .... ..... . 25 
13. Conny Niring . ......... .............. . 24 
48. Evert Svensson ....................... . 20 

Klass Vet.: 
·4. Harry Friman ... . .. ......... .... . .. . . 23 tr. 

Klass 3: 
14. Stig Bernander .......... .... ... ... . 18 tro 

Utförligare prislista i nästa nummer. 

Andra förbundsfältskjutningen 
Förbllndsfältskjutningen den 26 januari gick i trakterna 

kring Väsby och Bög på Järvafältet. Det var en tjusig 
dag med vit härlig snö som ett täcke över allt. Efter 
första fältskjutningens framgångar hade vi hoppats, att 
även denna gång få ett gott resultat. Men frågan är väl 
om vi tidigare individuellt misslyckats så kapitalt som 
denna gång. I prislistan hittar vi endast fem man, näm
ligen: 

Klass M: 27) 
Klass Vet.: 7) 
Klass 3: 28) 

29) 
Klass 2: 25) 

G. Hallsten .......... . ... 25 tr. 
Harry Friman ............ 19 " 
Sammy Lindberg . ... . ..... r6 
Arthur Eistrat . . . . . . . . . . .. r 6 
Rolf Ingevall ....... . .... 20 

Våra framgångsrika fjärdeklassare från första skjut
ningen misslyckades alltså fullständi gt. Serielaget vann 
över Ostermalm, med ett nödrop, efter att ha legat un
der sedan de första mannarna gått i mål. Vi får återkom
ma med utförligare resultat och kommentarer i nästa 
nummer av medlemsbladet. 

Meddelanden från 
pistolskjutkommitten 

Pistol programmet 
Den 23/2: Central fältskjutning, Järva skjutbana, anm. 

9.00-12.00. Den 23/3: Kretsens centrala fä ltskjutniJ.:.g. 
Den 30/3: Fältskjutning vid Grimsta, anm. 9.00-1 r.OO. 

Den 5/4: Ovnings- och märkesskjmning. Den 6/4: Natio
nell fältskjutning, Uppsala. Den 13/4: Nationell fält
skjutning vid KaJJinge och vid Tullinge. Den 19/ 4: Ov
nings- och märkesskjutning. Den 27/ 4: Kretsmästerskaps
tävling i fältskjutning. Förenings mästerskapstävling i 
pistol fältsk jutnin f . 

Skyttar som under 1958 skall tävla 
i riksmästatklassen 

I Skolskjutning: Allan Mossberg, Harry Friman, Bror 
Cyn~us, Gösta Johannesson, Rune Lundqvist, Georg Fred
rikson. 

I Fältskjutning: Olle Holmberg. 

Under 1957 förekom det vid flera tillfällen att skyt
tar tillhörande riksmästarklassen i skolskjmnin~, även 
sköt fältskjutning i riksmästarklassen, det är obehövligt. 
Skyttarna torde för 1958 iakttaga ovanstående kla ssindel
nIn g. 

Li ndbergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm ] 95 8 
)0,591 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

53:e årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 - Nr 2, aug. 1958 

Redaktionens adress: 

Ansvarig utgivare: ERIC J EN NEL 
Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar 
HENRY ROLL 

Biörksundsslingan 27, Sthlm-Bandhagen 
tel . 478572, tjänstetel. 229600 
Föreningens postgirokonto 51641 

o 

Arsprisskjutningar 

och mästerskapstävlingar 
Stockhol~s Amatör Förenings årsprisskjurningar och mäs

terskapstävlIngar anordnas enligt följande program: 

GEV ÄRSSKYTTE 
Söndagen den 3 I augusti på Stora Skuggan, varvid anmälan 

sker vid paviljongen kl. 8.3°-9.00. Anmälningsavgift kr. 
2: -, juniorer ingen anmälningsavgift. 

Huvudskjutning för alla klasser enligt statens program 
(i ngen insats). 

Extratävling A för alla klasser 10 skott i reglementsenliga 
ställningar mot lo-ringad tavla. Tid 5 min. Insatser (obI.) 
[ör kl: l och 2: kr. 2: -. För kl. 3-5: kr. 3: -. Juniorer 
lI1gen 1I1sats. 

Extratävling B för kl. 3-5 mot 5-ringad tavla. Två hastiga 
precisionsserier i reglementsenliga ställningar. Insa ts (obI.) kr. 
3:-· 

Denna tävling utgör I:a omgången i mästerskapstävlingen, 
S0111 endast är öppen för kl. 5 och Vet. 

Mästerskapstävling enligt skjurprogrammet. 

Prisfördelning klassvis. Beträffande tävlingar om vand
ringspriser vid årsprisskj u mingen hänvisas till års programmer. 
E ven ruellr kommer yrrerligare en extra täv ling att arrangeras. 

PISTOLSKYTTE 
Lördagen den 20 september på Grimsta pistolbana, varvid 

anmälan sker kl. 13.30-14.30. Anmälningsavgift kr. 2:-. 
Vägen till banan går förbi Råcksta träsk - se exempelvis 

blad 3 av kartan i telefonkatalogen - och Kvarnsjön. Aven 
från tunnelbanestationen Blackeberg går lämplig väg. Följ 
pilarna! 

För att stimulera intresset för pistolskytte anordnas i sam
band med mästerskapstävlingen en årsp·risskjuming öppen för 
apa amatörer. Tävlingen äger rum klassvis (mästar-, g,uld-; 
stlver och bronsklass samt en klass för skyttar utan märke), 
dock an sammanslagning av närliggande klasser kan ske- om 
antalet deltagare i någon klass skulle unders'tiga tre. Program
met blir det sedvanliga, 5 provskott samt därefter 3 serier, 
vardera om 6 skott på en tid av 5 min . mot lo-ringad natio
nell pistoltavla. Insats (ob!.) kr. 2: - . 

Ammunition (9 och 7,65 mm P) samt ett begränsat antal 
vapen finns på banan. . 

Omedelbart efter huvudskjutningen följer mästerskapst:iv
lingen enligt programmet. Deltagande i huvudskjutningen äi· 
obligatoriskt för alla som önskar skjuta mästerskapet. 

TIOKAMP 
Tiokampsmästerska pet hålles tisdag, onsdag och torsdag 

den 26-28 augusti på Ostermalms idrottsplats. Tisdagen 100 
m, diskus och höjd; onsdagen häck, längd, kula och 400 m; 
torsdagen spjut, stav och 1.500 m. Tävlingarna börjar varje 
dag kl. 17.30. 

-:~ 

Ärs prisskjutningarna och mästerskapstävlinga.rna är för
eningens största inter na tävlingar med många värdefulla vand
rings- och hederspriser. 

Ge glans åt tävlingarna genom ett mangrant deltagande. Ju 
fler som startar desto roligare blir det att vara med. Kanske 
JUSt Din medverkan kan bidra till rekorddeltagande i år. 

Gevärs-, pistol- och idrottskommitteerna 
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B. ENAR GARDELL 60 AR 
60 år fyllde den 14 maj vår förenings 

vice ordförande jägmästare B. Enar Gar
dell. 

Enar Gardell hör till vår förenings stöt
tepelare. I yngre da,r var han en god 
skytt, som medverkade iföreningslaget 
åtskilliga gånger. Hans organisatoriska 
talang togs så småningom om hand och 
han satt under en lång följd av år som 
sekreterare. Som sådan uträttade han ett 
mycket förtjänstfullt arbete. Men när 
han lämnade sekrererarposten betydde 
inte det att han drog sig tillbaka från 
föreningsarbetet. Han kom snart igen och 
blev vår vice ordförande. Till vice ord
förandens' arbetsuppgifter hör av tradi
tion medlemsvärvningen och han har inte 
tvekat att medverka i den kommitte som 
arbetar på denna, för vår förening så vik
tiga uppgift. Han har även intresserat sig 
för den ekonomiska' sidan av v,erksamhe
ten och var t. ex. föreståndare för vårt 
första skinklotteri, som blev så fram
gångsrikt. Samma uppgift har han åtagit 
sig i det skinklotteri, som kommer nu till 
julen. 

Vi sälla oss till gratulanterna och öns
ka,r Enar Gardell lycka till i det fort
satta arbetet för vår förening och skyttet. 

Henry Roll 

JOHAN MAGNIUS 50 AR 
Den 3 I maj fyllde vår förenings sek

reterar,e Johan Magnius 50 år. 

I Johan Magnius har Amatörföreningen 
en a v sina trognaste medlemmar och 
skyttet en a v sina allra mest hängivna 
utövare. Efter a tt ha kommit med i vår 
förening i mitten på 4o-talet finner vi 
honom rätt snart som skjutchef och som 
sådan driftig och effektiv. Han var vid 
den tiden också ledare för Skånska Ce
mentgjuteriets skyttekorporation. Men 
Johan Magnius va,r vuxen större uppgif
ter och han sitter sedan några år som 
Amatörföreningens sekreterare. 

Få är de söndagar som inte Johan Mag
nius tillbringar på skjutbanan. Skyttet är 
hans hobby helt enkelt - och han har 
dragit fram sina söner som goda skyttar. 
Johan Magnius är en av föreningens bäs
ta liggandeskyttar, vilket han dokumen
terat inte minst på fältskyttestigen. När 
han väl kom med i fältskyttelaget, har 
ingen kunnat »peta » honom - han är 
självskriven. 

1957 var hans mest framgångsrika 
skyttdr hittills . Då blev han bästa stock
holmsskytt i fältskjutning i strid med 
en sådan »haj » som Uno Berg, Central. 
Vid riksskyttetävlingen i ~in-köping sköt 
han 79 p. i huvudskjutni~gen och tog en 
hedrande trettondeplacering. Att det se
dan inte blev mycket mer må vara honom 
förlåtet. 

Föreningen sällade sig till den långa 
raden uppvaktande och tilldelade honom 
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REKRYTERINGEN 
S. A. F. har under de senaste åren tyvärr 

måst vidkännas en minskning i sitt med
lemsantal. Detta är inte tillfredsställande, 
i synnerhet som denna minskning dess
utom förefaller att vara onödigt stor. 

För att undersöka vad som möjligen 
kan göras för att förbättra rekryteringen 
har föreningens styrelse uppdragit åt her
rar Axen, N. S. Nilsson och underteck
nad att till styrelsen inkomma med för
slag till åtgärder för förbättrad rekry
tering. Ehuru kom minen icke slutfört 
sitt värv, har den erhållit styrelsens god
kännande av ett förslag att belöna de av 
föreningens medlemmar, som tillfört för
eningen de flesta medlemmarna. Dett:t 
förslag innebär i stort sett följande: 

Medlemskampanjen fortgår under åter
stoden av 1958 och 1959. Vid 1959 års 
utgång erhåller den som tillfört förening
en minst 5 nya medlemmar en belöning 
eller ett pris, för 10 nya medlemmar blir 
det ett litet värdefullare pris o. s. v ... Ett 
oeftergivligt villkor för att få tillgodo
räkna sig en ny medlem är givetvis att 

Meddelanden från 

N ya medlemmar 
Den 24/ 3: Kontorist Nils Gustaf Gott

hard Nilsson. 
Den 5/ 6: Vaktmästare Hans Yngve 

Borg, hydrologassistent Martin Gotthards
son, inspektör Nils Bjarne Hagdin, kon
torsbudet Björn Roland Harlin, fru Ruth 
Astrid Linnea Lindberg, dipl. ingenjör 
Edvard Spis, kontorist Lennart Olof 
Svahn, bilmekaniker Rolf Svordson, ci
vilingenjör Mats Uno Uppenberg, kon
torist Johan Birger Akerblom. 

Vi hälsa dem a.lla hjärtligt välkomna 
i föreningen. 

Skinklotteri 
Föreningen kommer till jul - liksom 

för två år sedan - att ordna ett skink
lotteri. Lotterna var mycket lättSålda och 
föreningen fick förra året, då något skin k
lotteri inte anordnades, flera förfrågning
ar om det inte fanns några skinklotter att 
köpa . Våra duktiga försäljue skall där
för inte sakna lotter i år, när skinkan 
blir aktuell. Vi återkommer i nästa num
mer av Medlemsbladet. 

förtjänstplaketten i silver - men han 
fick den inte på högtidsdagen. Vår ordfö
rande överlämnade den vid en enkel cere
moni före det styrelsesammanträde, som 
hölls dagarna efter och- om ni tror det 
eller inte - det dracks champagne. 

Vi hoppas, att Johan Magnius inte 
skall förtröttas i sitt ar bete för skyttet 
och vår förening och önskar honom lycka 
till i fortsättningen. 

Henry Roll 

denna erlagt stadgad årsavgift för det år 
anmälan sker. Vad dessa priser bestå av 
komma vi att meddela i nästa medlems
blad . Redan nu kan emellertid förrådas 
att vederbörande vinnare kommer att be
redas tillfälle . an själv välja bland ett 

antal olika pris i varje grupp. De basta 
av dem som skaffat mer än 10 medlem
mar ha också utsikt till någon ännu fi
nare belöning. För detta ändamål har 
allaredan en premieobligation ställts till 
förfogande. 

Vi vädja nu till alla och envar av för
eningens medlemmar att sätta ingåg med
lemsvärvningen inom bekantskapskretsen, 
på kontoret eller arbetsplatsen. Börja da
gen med att hos sekreteraren Magnius 
rekvirera anmälningsblanketter. Låt det 
bli en verklig tävlan! Se till att Ditt 
namn inte saknas i den hederslista över 
poängställningen, som kommer att infö
ras i varje medlemsblad! Och som sagt 
utom den ovanskliga äran finnes också 
fina priser an vinna. 

B. Enar Gardell 

STYRELSEN 

Hederslista 
Som framgår av artikel på annan platS 

i detta nummer av Medlemsbladet har 
styrelsen beslutat stimulera medlemsvärv
ningen med flera fina uppmuntringspriser. 
Ställningen på priserna kommer att pub
liceras fortlöpa.nde och den var vid st y
relses'ammanträdet den 5/6 1958: 

Antal anmälda 
medlemmar 

Conny Niring ....... . ........ I I st. 
Bernandel', Hildebrand, ]. Magnius, 

Roll, Evert Svensson, Tryselius I var 
Det gäller tydligen att jobba på och 

värva nya medlemmar, så att Nirings 
stora förspdng försvinner snarast möj
ligt. 

Gymnastik 
I våra dagliga tidningars sportspalter 

läser vi ofta om att den idrottsmannen 
är i form och har slagit rekord, men att 
den och den tappat stilen och inte kunnat 
prestera sitt bästa. 

Vi strävar alla efter att göra en god 
prestation på idrottsplatsen, på skjutba
nan, i skidspåret och i villande skogen 
när vi orienterar och varför inte även p å 
den dagliga arbetsplatsen. Ett av de bästa 
sätten att komma i form, bibehålla späns
ten och vara i topptrim är gymnastiken. 
Vår förenings medlemmar och även den 
Slora a.llmänheten tycks inte riktigt ha 
kommit underfund med detta. Den om
växlande gymnastiken är den bästa trä
ningen för en allround idrottsman, sett 
ur allra vidaste bemärkelse. 

Gymnastik påverkar inte bara de musk
ler, med vilka vi gör frivilliga rörelser, 

(Forts. pS- sista sid.) 
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Meddelanden från 

skjutkommitten 

Resultat från Förbundsfält
skjutningen vid Boda den 
12/11958 
Mål och avstånd: 

Klass 2: m . sek. 
l. 1/3 fig ... . . . ..... . .... . .. 265 50 
2. Hund i front ....... . " ... 165 40 
3· 1/ 6 fig . . , ............... . 225 60 
4· lir fig., närstrid ... .. ... . . . . 4°0 60 
5· Cirkelmål II ·· · .......... . 255 60 

Klass J-M: 
l. 1/ 4 fig. front ........ . ... . 
2. Hund i front, knst ....... . 
3. 1/6 fig ....... . .......... . 
4. d2 fig ............... . .. . 

m. sek. 
26 5 5° 
165 4° 
225 45 
400 60 

5· Cirkelrnål II ..... , ....... . 255 50 

Klass M: träff 
(15) U. Hultkrantz ... . . . ... ... ... 27 
(3 6) G. Hallsten ........... . . . . . .. 25 

1. Magnills ............. . .... 24 
Y. Zachrisson .............. " 22 
H. V. Johansson ......... . .. 19 
N. Friman ...... . ...... , IS 

Klass 4: 
( I) Stig Andersson .... . .... .. ... 29 
( 4) N. Magnius ... . ... . .......... 27 
( 5) N. G . Nilsson ....... . ...... 26 
(ro) S. Ribbing ..... . . . ....... .. . 25 
(I2) C. Niring .... .. . . .. . ....... 24 
(48) Evert Svensson ..... . . . ...... 20 

O. Hildebrand ..... . .. . ... . . 18 
S. Holman ...... . ........ .. . 15 
E. Nilsson ............ .. . . .. 14 
T. Wanselius ................ J 4 
I. O. Baumbach . . . . . . . . . . . . .. I I 

Erik Svensson ............... . 10 

Klass Vet.: 
( 4) H. Friman ........... . ...... 23 

l. Sandin .......... . ....... .. 15 

Klass 3: 
(20) ]. Söderberg ......... . ...... r7 

S. Larsson .................. 15 

Klass 2: 
L. Lars'son .................. 19 
R . Ingevall ........ . ......... 19 
S. Bernander ... , ............ 18 
L. Magnius .................. 16 
C. Anger ........ . ... . ....... 16 
L. Ingevall ....... . .......... 15 

Sammanlagt deltog 34 Amatörer. 

Resultat från Förbundsfält
skjutningen vid Bög-Väsby 
den 26/1 1958 
Mål och avstånd: 

Klass J-M: m. sek. 
I. 1/4 fig. profil, knst ........ 175 50 
2. Cirkelrnål III . ...... .. .... 310 45 
3· III fig. Sida . . ....... . .... 430 60 
4· Huvudmål ........ ...... 190 50 
5· Däckmål halvcirkel 350 60 

Klass 2: 

I. d 4 fig. profil 
2. Cirkelmål III 

. . . . . . . . . . .. 175 

. . , ......... 310 
5° 
60 

3· lir fig. front . ..... ,' ..... 390 60 
4· 1/ 6 fig . . ............ . .... J 90 50 
5· Däckmål front ........ " .. 300 60 

Mästerskapsfordringarna 21 träff. 

Serietävlingen Div. I: Ostermalm 
Amatör 102-106, I huvudtävlingen om 
Krafts vpr. belade Amatör Io:e plats 
med medelträff 20,80. 

Klass M: träff 
(27) G. Hallsten .... . . . ......... " 25 

Y . Zachrisson ................ 22 
U. Hultkrantz . . .... . ....... 2 r 
]. Magnius .... , ............ , r 9 
H. V. Johansson ..... . ...... r 9 
N. Friman ........... , ... . .. 17 

Klass 4: 
G. Rllnngren ................ 19 
Erik Svensson . ... . ........... 19 
E. Nilsson .... . ............. 18 
O. Hildebra,nd ........ , ..... 17 
S. Holman .................. 17 
Evert Svensson ....... . . ..... 14 
N. G. Nilsson .... , ........... 13 
H. Roll .,..... . ........ I I 

Klass Vet.: 
( 7) H. Friman ..... . ........ .. .. 19 

F . Johansson ....... . .. . . .. . . 17 
E. Lagergren ..... . .......... 12 

Klass 3: 
(29) A. Eistrat . ...... . ....... .. . 16 
(28) S. Lindeberg ............. . . . 16 

]. Söderberg ............. . .. 14 
E. Nilsson .................. 13 
T. Persson .. . .............. . 12 
r. Melin .. . .......... . .... . . II 

S. Larsson .................. 10 
A. 1:3ornelid .................. 10 

Klass 2: 

(24) R. Ingevall .................. 20 
L. Magnius . . ........... . .... 18 
S. Bernander ... . ............ 16 
L. lngevall . ...... .. .... . .... ro 

Sammanlagt deltog 36 Amatörer. 

Tredje fältskjutningen 
Den 23 februari gick förbundets tredje 

fältskjutning i trakten av Råck.s-ta-Väs
by. Promenaden fram till första, skjut
stationen var rätt lång, vilket tycks ha 
inverkat på amatörerna så att det inte 
blev alltför goda skjutresultat. I serietäv
lingen vann Central med I I 1-101 över 
oss. Vi bjöd dem kamp ända till sista sta
tionen, men där fick våra, mannar bara 
8 träff sammanlagt och segerchans'en gick 
upp i rök. I huvudtävlingen kom vi först 
på I I:e plats med 17,40 i medelträff. Men 
vi kan kanske trösta vårt tigerhjärta med 
att det var en svår skjutning. 

Individuellt var Ulf Hultkrantz bäst 
på goda 25 träff och i Vet.-klassen glad
de Ivar Sandin och Folke Johansson med 
respektive 17 och 16 träff, va.rigenom 
Harry Frirnan fick se sig slagen för förs
ta gången i år. 

Mål och avsdnd: 

Klass 3- M: 
I. Huvudmål ... , ......... . 
2. r / 3 fig . ................. . 
3. r/6 fig., Knst ........... . 

m. sek. 
210 50 
385 60 
200 50 

4· Cirkelmål III . .. . .. , ..... 330 50 
5· III fig ................... 440 60 

Klass 2: 

I. 114 fig. front ......... . .. 230 50 
2. 112 fig ........ , .......... 385 60 
3· 116 fig ............... . ... 200 50 
4, Cirkelmål IV ... . ........ 330 50 
5· III fig. front ............ 440 60 

Mästerskapsfordringarna: 18 träff. 

Klass M: träff 
( 7) U. Hultkrantz .. . . . . ' ....... 25 
(15) P. Naumburg . ... .. .......... 23 

]. Magnius ...... . ..... 19 
H. V. Johansson . . ...... . ... 19 
Y. Za.chrisson ............. . .. 15 

Klass 4: 
(19) Evert Svensson . , .. . ........ . 19 
(21) N. G. Nilsson . ..... . .. . ...... 19 
(36) S. Ribbing ..... . .. . . . ... . ... 18 

Erik Nilsson .. . ..... . . . .. . .. 12 
Erik Svensson .. . . , . . . . . . . . . . . I I 

O. Hildebrand ........... 10 

Klass Vet.: 
(10) r. Sand in ... . . . . . . ........ . . . 17 
(I I) F. Johansson ................ 16 

H . Friman ... . .............. 12 

Klass J." 
S. Lindberg ..... . .. . . . . . . . . .. 14 
O. Tryselius ..... . ... . ...... I I 

Klass 2 : 

S. Bernandel' ............ . ... 13 
S. Gustafsson , ..... , . . 9 
]. Bengtss'on .............. . . 9 

Sammanlagt deltog 32 Amatörer. 

Skidskytte 
Vid tävlan å Järva den 2/ 3 1958 del

tog 12 Amatörer och följande skidskyt
temärken erövrades: 

slut-
l silver: poäng 
Sven Holman , . . . . . . . . . . .. 36 
Sammy Lindberg . ... . . . . . . . . . . .. 37 
I var Sandin ..... . ... . ..... .. . . . . . 39 
Conny Niring ............ . . . .... . 40 
Ulf Hultkrantz ........... . .. . ... 42 
Erik Svensson ....... . ....... . .... 43 
Tage Persson . .. ... . . . .. .... . .... 45 

I brons: 
Ev·ert Svensson ...... . ....... . ... 48 
N. G. Nilsson ..... . ...... , ....... 50 

Fjärde fältskjutningen 
Förbunds{älrskjumingen vid Agesta den 

9 mars blev återigen på gott och ont. Vi 
va'nn visser ligen serietävlingen över Sö
dermalm och Liljeholmen med 104-89 
och hänger alltså med gott i tabellen, 
men det var få individuella toppnote
ringar. Vi brukar ha flera. H. V. Johans
son va,r bäst i mästarklassen med 25 träff 
och sjätte plats. I veteranklassen visade 
I var Sandin sin goda k l as's genom att 
skjuta 18 träff och för andra gången i 
år bli vår bäste veteran. I klass 3 var 
Sammy Lindberg femte man på 21 träff 
- ett gOtt resultat, som vi hoppa.s skall 
upprepas. 

I förbundsrnästerskapet var det Yngve 
Zaehrisson som visade lejonklon och sköt 
15 träff, men han hade för dåligt utgångs
läge på 18 träff och kom först på 23:e 
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plats. Han blev dock bäst sammanlagt 
bland a matörerna. 

Mål och avstånd: 
Klass J - M: m . sek. 
L 1/4 fig. Front . . . .... ..... 275 50 
2 . Olympia I (Cirkel 15) knst 140 60 
}. lir fig. närstrid ..... .. ... 400 50 
4. Avskuren ryttarfig. i sida .. 390 60 
5. Huvudmål . . . . . . . . . 240 60 

Klass 2: 
L I/J fig. . ........... . 
2. Olympia I (Cirkel 15) 

275 5° 
140 60 

3. lir fig. närstrid ......... . 
4. Avskuren ryttarfig. i sida .. 

375 5° 
290 60 

5. Huvudmål .. . .......... . 190 60 

Mästerskapsmål: 
6. Helfig . frOnt ....... . .... 550 60 
7. 1/3 fig ................ . .. 460 60 
8. 1/6 fig ................... 300 } 60 

.Olympia II (Cirkel 25 ) .... 210 
högst 3 tr i varje fig. 

Mästerskapsfordringarna 19 träff. 

Serietävlingen Div. I: S & L - Amatör 
89 - 104· 

I huvudtävlingen om Krafts vpr. be
lade Amatör sjunde plats med medel
träff 20,80. 

I tävlingen om Lottakårens pris belade 
Amatörs l:a lag andra. plats med 58 träff. 

Klass M: träff 
( 6) H. V. Johansson 2. 5 

U. Hultkrantz ............. . 2 I 

J Magnius ... .... ...... .... . 20 
P. Naumburg ... . .... ~ . . ..... 20 
Y. Zachriss'on ................ 18 
N. Friman .... .. ............ I} 

Klass 4: 
(22) Even Svensson .... . ......... 20 

S. Andersson ........ . 18 
C. Niring ...... . . . . 18 
Erik Svensson ... 15 
N. G. Nilsson. . . . . . . . . 15 
S. Holman ........... 12 

Klass Vet.: 
( 7) I. Sandin . ........... ....... . 18 

E. Lagergren ................ 10 

Klass J.' 
( 5) S. Lindberg . . .. .. . . . . . 2 I 

U . Tryselius ......... . . .. ... 15 
O. Tryselius ..... ........... 13 
S. Larsson .............. .. .. I I 

A. Eistrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I I 

Klass 2: 
(14) T. Hansson .. .. .. . . . . . . . . . . . . 2 I 

S. Bernander ... . . . ... .. ..... 17 
L. Magnius .............. . ... 14 

Sammanlagt deltog 26 Amatörer. 

Förbundsmästerskapet: 
(23) Y. Zachrisson ....... . 
(30) H. V. Johansson ... . 

J. Magnius ....... . . . 
U. Hultkrantz .. .. . . 
P . Naumburg 

På banan 

träff 
18+15=33 
25+ 7=J2 
20+10=3° 
2I+ 9=30 
20 + 7=27 

I ' 

Resultat från förs-ra ståehdetävlingen den 
20 april: 

Klass 5: p. 
P. Naumburg ......... .. ......... 44 
H. V. Johansson .. . ... . .. .. 42 

Bilaga medföljer. 

Erik Svensson ........ . ........... 35 
Even Svensson .... . ......... 34 
Yngve Zachrisson ......... .. ..... 34 
Torsten Nilsson .. . . .. . . ..... .. .. . 33 

Klass 4, Vet., J.' 
Harry Friman ................. .. . 42 

David Ingvall .. . .. ..... . . .. . . .... 38 
Nils Frirrian . ....... . ... . . . . . . . . .. 37 
Sven Diedrichs .................. 3 I 
O. Trysdius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 I 
Nils Magnius ................... . 23 
U. Tryselius .. , ...... . ... .. ....... 21 

Sammanlagt deltog 16 man. 

Träningstävling 
Första träningstävlingen gick den 26 

och 27 april. Skjutkommitten tillät skjut
ning båd·e på lördagen och söndagen för 
att tävlingen inte skulle kollidera med 
fältskyttemästerskapet på pistol. Vädret 
var inte alldeles perfekt på söndagen, när 
undertecknad sköt, men det blåste inte 
alltför mycket. 

I klass 5 gladde Evert Svensson med 
att skjuta 76 poäng med 47 på precisions
serien och 29 på snabben. Aven Conny 
Niring ' och Gustaf Brundin visade god 
form och fick 75 respektive 74 poäng. 

O. Hildebrand var bäst i klass 4 med 
73 poäng och i veteranklassen prickade 
Harry Friman dit 71 poäng. Atta vete
raner ställde upp och i flera fall var de 
bättre än sina kolleger i klass 4 och 5· 
Intet ont sagt om veteranerna, men det 
vore roligt om några y ngre ville visa si~ 
klass och åstadkomma toppresultat. VI 
vill inte ha »förgubbning» i föreningen . 

I de s. k. lägre klasserna sköt A. Bor
nelid 73 poäng i klass 3 och Ulla Kjell
ström 75 poäng i klass' I. Det är goda 
resultat, men det borde vara flera som 
är ungefär lika duktiga. Over ~uvud ta
get är hoppet från tot-:peno ned tLll andr~
plansmän nen stort. VI maste bredda var 
topp, om vi skall kunna göra oss gällan
de i större sammanhang. Fram för med
lemsvärvning bland ungdomen. Om det 
inte går på annat sätt, så kommendera 
dem ut till banan. Tidsandan är sådan 
ute i världen, att vi mås-re lära oss skjuta. 

Klass 5: 
Evert Svensson .. . .. . . . . 
Conny Niring ... .. ...... . 
G. Brundin ......... .. . . 
T. Nilsson ... .. .... . ... . 
H. Roll . . . .. ......... . . . 
Yngve Andersson ... : ... . 
Folke Johansson .... ... .. . 
Bertil Rönnmark .... . .. . 

Klass 4: 
O. Hildebrand .... . 
Erik Nilsson .. ... . ..... . 
W. Samuelsson ... . ..... . 
Erik Thor ...... .... ... . 

Klass Vet.: 
Harry Friman ... . . ...... . 
David Ingevall .. .. . . . 
N. S. Nilsson ........... . 
Sven Diedrichs . . . .. .. .. . 
H. Axen ......... ··· ···· 
E. Gardell ............. . 
E. Lagergren ....... .. .. . 
E. Jennel .... . .......... . 

p. 
47+ 2 9=76 
47+ 28 =75 
46 + 28 =74 
39 + 30 =69 
41 + 27=68 
39+ 28 =67 
4 I + 2 5=66 
39+ 26= 65 

46 + 27= 73 
38+3°=68 
37+ 27=64 
31 +20= 52 

43+ 28 =7 I 

44 + 26=7° 
43+ 27=7° 
38+ 26 =64 
41+ 22 =63 
37+ 26 =63 
35+ I8 =53 
35+ 15=5° 

Linclb ergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm I958 

I OH11 O 

Klass J.' 
A. Bornelid ........... . . . 
Sammy Lindberg ..... . . . 
O. Tryselius ........... . 
Artur Eisuat ... .. ..... . . 
V. Kaarik ... . ...... . . . . . 
U. Tryselius ............. . 
Sten Larsson ............. . 

Klas; 2: 
Lennart Larsson ... . 
V. Dillner ... . ... .. ..... . 
Lennart Ingevall .... . .... . 
Rolf Ingevall ...... . 

Klass l: 

Ulla Kjellström .... . 
Rolf Svords'on . . ....... .. . 
Kjell Niring ..... . 

46 + 27 = 73 
44 + 27 = 71 
44+ 26 =70 

38 + 28 =66 
37+ 27=64 
4 I +2I =62 
36 + 18 = 54 

43+ 27=70 

41 + 1 7=5 8 
31 + 26 =5 8 
27+ 26= 53 

45+30 =75 
45+ 23=68 
43+ 24=67 

Klass jun.: 
Göran Ingevall 
Håkan Granell 

lo-ringad =69 
=57 

Meddelanden från 
Pistolskjutkommitten 

Resultat av fältskjutningar 
Grimsta den 912: O. Holmberg 2I tf, 

Björn Säfwenberg 2I tr, H. Bergqvist 
12 tr. 

Kretsens Centrala fältskj. den 2312: 
GÖSta Johannesson 28 tf. 

Kretsens Centrala fältskj. den 2312: 
Allan Mossberg 36 tr, H. Bergqvist 20 tro 

Fältskjutning i Uppsala }e/ 3: Allan 
Mossberg 38 tr. 

Fältskjutning i Tullinge 13/4: Allan 
Mossberg 34 tr, Alex Blomberg 17 tr. 

Grimsta den 20/ 4: Olle Holmberg 
24 tr. 

Kretsfältskjutningen och mästerskapstäv
lingen den 27/4. 

Huvudskjutningen: Gottfrid Runngren 
29 tr, Olle Holmberg 28 tr, Allan Moss
berg 26 tf, G. Johannesson 26 tr, G . 
Fredrikson I9 tr, Ulf Hultkrantz I9 tr. 

I efterföljande mästerskapstävlingen 
deltog tre skyttar, G. Johannesson 32 tr, 
A. Mossberg 3 I tr, O. Holmberg 3 I tr. 

Huvudskjutningen, utgjorde förening
e~s Mästerskapstävling i pistolfältskjut
nmg. 

Meddelande. 
Tävlingen om Tandläkare Georg Fred

riksons vandringspris den 10/5 samlade 
ej så många deltagare att tävlingen kunde 
godkännas, varför ny tävlingsdag har be
stämts till lördagen den 30 augusti. 

GYMNASTIK ... (forts. fr. sid. 2) 

utan även de som vi inte råder över. Den 
har inflytande p å de nerver som reglerar 
rörelserna och på de som sköter andnings 
och hjärtverksamheten . Gymnastiken 
räcker till för allt, för ledgångarnas' upp
mjukande, för de inre organens stärkande 
och för att hålla matsmältningsapparaten 
i ordning, andningsorganen uppövas och 
hjärtat får varje gång träning. Det är 
helt enkelt länare att komma i form om 
man gymnastiserar. Ett gOtt råd till alla 
är därför: bli med i gymnastik nu till 
hösten. Några av vår förenings medlem
mar brukar delta i K. F. U. M:s gymna
stik. 

T. F. 

Stockholms 

53:e årg. 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

Föreningen stiftad den 21 september 1890 - Nr 3, okt. 1958 

Redaktionens adress: 

Utdelas gratis 
Ansvarig utgivare: ERIC JENNEL 

HENRY ROLL 
Björksu ndsslingan 27, Bandhagen 
tel. 478572, tiänstetel. 229600 
Föreningens postgirokonto 51641 

till föreningens medlemmar 

PRISUTDELNING 
för Overstyrelsens propagandatävling, Vårutfärden, Stockholms-Tid

ningens riks skytte samt årsprisskjutningarna och mästerskapstävlingar

na på gevär och pistol äger rum 

torsdagen den 23 oktober 1958 
i samband med middag och klubbafton på Svenska Industritjänsteman

naförbundets restaurang, Linnegatan 18. 

Vi börjar kl. 19.00 med middag, bestående av sandwiches och varm

rätt till ett pris, som kommer att hållas lågt. Vid kaffet omkring kl. 

20.00 förrättas prisutdelning, till vilken de pristagare som ej deltagit i 

n1iddagen infinner sig. 

Ann1älan göres senast måndagen den 20 oktober 1958 till arkitekt 

Stig Jönsson, telefon 22 73 00 (kont.), 65 4 I 4 I (bost.) eller inspektör 

Eric Thor, 22 96 00 (kont.) , 41 14 29 (bost.). Hjälp klubbmästarna 

genom att själv anmäla Dig. Vänta inte på att D\l skall bli uppringd och 

tillfrågad. Styrelsen 
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ARSPRISSKJUTNIN.G I SOL 

med Pelle Naumburg som mästare 

Pelle Naumburg tog inte helt ovän
tat Amatörföreningens mästerskap i 
gevärsskytte för år 1958. Han sköt 
strålande och .r:edan efter dubbelserien, 
som är första omgången i mästerska
pet, ledde han övertygande på 95 
poäng. Han ökade på sin ledning i 
andra omgångens hastiga precisionsse
rie och hade när sista omgången bör
jade 143 poäng - hela åtta före andre 
man Bertil Rönnmark. Sis~a serien i 
knä och stående gick inte riktigt lika 
bra för Pelle som för Bertil, men ändå 
segrade Pelle på goda 187 poäng -
fem före Bertil, som var säker tvåa på 
182 poäng. Någon strid var det aldrig 
tal om. Därtill var Pelle för överläg
sen. Han kunde exempelvis ha bom
mat sista skottet eller helt enkelt låtit 
bli att skjuta det och blivit mästare 
ändå. 

Pelle lekfull! 
Lekfullt, men ändå sammanbitet, 

går Pelle N aumburg till verket. - Ar 
man bara i form, bör det gå vägen, är 
Pelles recept. Och i form tycks han 
hålla sig, eftersom detta var hans 
tredje mästerskap för året inom för
eningen. Förut har han tagit fältskyttet 
och sportskyttet. Och det blir nog fler 
segrar, ty ännu blir nog »formen» ef
terhängsen några år till. 

Pelle Naumburg tillhörde i början 
på 40-talet svenska eliten i sportskytte 
och det han lärde sig då, glömmer han 
inte. Sportskyttet tycks på något sätt 
konservera sina utövare till goda sky t
teresultat för resten av livet. Se på 
Bertil Rönnmark, som var vår absolut 
bäste på gebitet på 30-talet. Det är 
inte många av oss om ens någon som 
sätter honom på plats i dag. 

I skymundan 
Litet i skymundan av dessa två 

kämpade H. V. Johansson och Erik 
Persson en match om tredje pris, som 
Erik Persson till sist avzjorde till sin 
fördel. Han fick 177 i shitpoäng och 
H. V. 176. För Erik Persson var det 
speciellt bekymmersamt. En maginflu
ensa gjorde sig påmind under skjut
ningarna och det drog säkert ned hans 

2 

- A v Henry Roll -

resultat några poäng. Andra omgången, 
då han bara fick 40 poäng var besvär
lig för honom. - Här skjuter man så 
man borde få åka hem, men så är de 
andra lika dåliga, så man blir kvar, var 
hans kommentar. 

»Mästerskapets Benjamin» var Yng
ve Zachrisson. Han stannade på 170 
poäng efter en tapper sista serie. »Z » 
är en av -våra bästa . andraplansmäll. 
Han har varit med bland de fem bästa 
i flera år, men aldrig varit riktigt i 
toppen. Men än finns det chanser för 
honom. 

Johan Magnius utslagen 
Bland de utslagna i första omgången 

var Johan Magnius, som vann såväl 
huvudskjutningen som den lo-ringade 
serien, men sedan inte orkade med 
dubbelserien riktigt, där han bara fick 
8 I poäng. 

Höga resultat 
Johan Magnius vann som sagt hu

vudskjutningen i klass 5. Tvåa var 
Yngve Andersson. Han hade goda 48 
på precisionsserien och 29 på snabben, 
men Johan Magnius gick före i sär
skiljningen på 49+28. Yngve Anders
son har ännu mycket ogjort som skytt 
och hör till de mannar vi tr,or kommer. 

Femteklassarnas resultat var över 
huvud taget goda. Annu tionde man 
hade 72 poäng. Klass fyra däremot går 
vi förbi med sorg i hjärtat den här 
gången. ' Där ställde bara två man upp 
och resultatlistan får tala. 

Veteranerna var många - hela tio 
stycken. Gunnar Hultkrantz vann på 
7 I poäng. Det var honom väl unt. Han 
hör inte precis till de nyblivna vete
ranerna utan snarare till de äldre, men 
han hänger med och gör ett resultat då 
och då. Aven tvåan Harry Friman är 
äldre veteran, så de yngre kollegerna 
får morska upp sig. Äldern tar ut sin 
rätt, mina herrar, och ni bör sätta en 
ära i att visa detta en annan gång. 

L klass 3 startade tre man och i klass 
2 sju man. Av resultaten i huvudskjut
ningen i dessa klasser var endast Stig 
Bernanders 72 poäng i klass 2 accep
tabla. 

Klass 1 vanns av Peter Rönnmark 
på 68 poäng. Under 70 poäng bör 
ingen förstaklassare skjuta, om det 
skall bli en skytt av honom så små
ningom. Så vi får be om litet stadigare 
tag i geväret nästa gång. Två juniorer 
ställde också upp. 

I tävling A - tioringad precisions
serie på 5 min. - var det strid mellan 
Johan Magnius och' Pelle Naumburg. 
Båda hamnade på 93 poäng, men Johan 
gick före på särskiljningen. Sedan var 
det ett hopp ned till 86 poäng, som 
Erik Persson och Henry Roll hade. 

I veteranklassen kom dagens högsta 
lo-ringade resultat. Harry Friman 
vann på utomordentligt goda 95 poäng. 
- Det är roligt när det slår någon 
gång, var hans enda kommentar. Vi 
tycker det slår förbaskat bra och ofta 
för vännen Harry Friman och vi öns
kar honom fortsatta framgångar i den 
oerhört långa rad han har bakom sig, 
sedan han började någon gång då sek
let var ungt. 

I klass 3 hade T. Ahlqvist 87 poäng 
på den tioringade serien, vilket bör 
omnämnas. I klass 2 vann Claes Anger 
på 95 poäng och Lars Magnius blev 
tvåa på 92. I klass 1 var Peter Rönn
mark åter en hästlängd före sina kam
rater och fick 89 poäng. 

Pelle igen 
I tävling B - dubbelserien - var 

Pelle N aumburg och Erik Persson hu
vudet högre än sina medtäv lare i klass 
5. Pelle prickade dit 95 och Erik Pers
son 92. Efter dessa följde sedan de 
andra i en lång rad från 89 och nedåt. 

I veteranklassen vann N. S. Nilsson 
på 87 poäng, men även Henry Axen 
kom på 83 poäng med bland de I I 

man som gick vidare till mästerskapets 
andra omgång. 82 poäng fordrades 
härför. 

Nils Magnius hade 94 poäng på dub
bel serien i klass 4. Vi tycker han borde 
ha varit med i mästerskapet. Motive
ringen föreningen har för att stoppa 
fjärdeklassarna från mästerskapet, näm
ligen att de annars ligger kvar i klass 
4, tror vi inte håller i längden. Nej, 
fram för en mera vidsynt politik i det 
fallet och en anda av »Ingen rädder 
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för vargen här», så tror vi, att skyttet 
främjas på bästa sätt. De unga måste 
fram i rampljuset, även om de är fjär
deklassare. 

Strålande sol 

Det var strålande väder hela dagen 
- kanske sommarens vackraste dag 
denna regnsommar. På morgonen låg 
ett lätt dis över solen och åstadkom 
en utmärkt belysning. Längre fram på 
dagen blev det strålande sol, vilket 
kanske försvårade skjutningen en 
amng. 

Sista söndagen i augusti är den idea
liska dagen för ett föreningsrnäster
skap. Det är oftast varmt och skönt 
och säkrare väder än tredje söndagen i 
september, som vi alltid haft förut, 
men inte kunde få i år på grund av 
andra stortävlingar. Skjutkommitten 
får också underlag för sina uttagningar 
till höstens större tävlingar - främst 
förbundstävlingarna. Fram alltså för 
sista söndagen i augusti även nästa år. 
Augustipokalen får maka åt sig. Frå
gan är om inte våra propaR"andister 
skulle göra det till en familjesönda; 
på skjutbanan i stil med vårutfärden. 
De flesta familjer finns hemma - sko
lorna har börjat - så varför inte för
söka. 

Slutomdömet blir alltså - en ovan
ligt lyckad skyttesöndag - som bör 
upprepas vid samma tidpunkt nästa år. 

ARSPRISSKJUTNINGENS RESULTAT 
Huvudskjutningen 
Klass 5: 

Johan Magnius 
Y. Andersson 
B. Rönnmark 
E. Persson ........... . 
P. Naumburg ....... . 
A. Mossberg -......... . 
H. Roll ............. . 
H. V. Johansson ..... . 
Y. Zackrisson ....... . 
Torsten Nilsson ..... . 
C. Niring . .......... . 
Ulf Hultkrantz ....... . 
Erik Svensson ....... . 
Folke Johansson ..... . 
Evert Svensson ....... . 

Klass 4: 

N. N. Paulsson 
Nils Magnius 

KLass Vet.: 

G. Hultkrantz 
H. Friman ........... . 
L Sandin ........... . 
N. S. Nilsson ....... . 
S. Diedrichs ......... . 
E. Gardell ........... . 
A. Y. Krusenstierna ... . 
H. Axen ........... . 
D. Ingevall ......... . 
R. Lagergren ......... . 

p. 

49-28 =77 
48- 29=77 
46-30 =76 
47-27=74 
44-3°=74 
44-3°=74 
47-26 =73 
45-27=72 
43-29=72 
45-27=72 

42- 28 =7° 
43-25=68 
42- 24=66 
38- 23=61 
38- 23=61 

43-26 =69 
42- 25=67 

45-26=7 1 

42- 26=68 
39-28 =67 
37-28 =65 
35-30=65 
37-26=63 
34-23=57 
32- 25=57 
38- 19=57 
23-1 5=3 8 

Klass 3: 

F. Ahlqvist 
R. Englund 
Ulf Tryselius 

Klass 2: 

S. Bernander ......... . 
C. Anger ........... . 
Rolf Ingevall ....... . 
Bo Zackrisson ....... . 
L. Larsson ... . ....... . 
Lars Magnius ....... . 
Lennart Ingevall 

Klass I: 

Peter Rönnmark 
G. Lundin ........... . 
Pia Brandelius ....... . 
R. Fernström ........ . 

Klass Jun.: 

41- 24=65 
37-20=57 
33-23=5 6 

46- 26=72 
43-26=69 
42- 27=69 
43-20=63 
38- 25=63 
38- 21 = 59 
15- 9=24 

47-21 =68 
46- 19=65 
30-28= 58 
3 1- 10=4 1 

Wivianne Niring ...... . ....... 43 
Göran Ingevall .............. " 33 

Extratävling A 
KLass 5: p. 
Johan Magnius ................ 93 
P. Naumburg ................ 93 
E. Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86 
H. Roll .. " ................... 86 
Folke Johansson .............. 85 
H. V. Johansson .............. 85 
A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 
Ulf Hultkrantz . . . . . . . . . . . . . .. 84 

(Forts. J nästa sida) 

Glimtar från banan 
Ärsprisskjutningen var i år ovanligt 

trevlig. Vädret var vackert, goda resu~
tar noterades och skyttarna var alla 
som en stor familj. Några bittra stänk 
var det emellertid i den goda stäm
ningen för skjutkommitten. De jour
havande syntes inte till och ej heller 
skjutkommittens sekreterare. Sådana 
uteblivanden gör ju att skjutkommit
ten får det ovanligt arbetsamt. Allt 
gick emellertid som smort med Evert 
Svensson i spetsen. 

Vår ordförande Bertil Rönnmark 
arbetade hela dagen med ungdomarna 
i klass 1 och juniorklassen. Sådana 
uppgifter är stimulerande och vi för
står, att det var där han hämtade kraft 
till sin goda skjutning i mästerskapet. 
Gack alltså och gör sammalunda! 

HR 

Det var flera små barn med sina 
fäder ute på skjutbanan på årspris
skjutningen. De lekte snällt bakom 
skjutvallen och hjälpte pappa att för
driva väntetiden mellan framträdan
dena. 

Ulf Hultkrantz pojke lånade ut sin 
pistol till blivande mästaren Pelle 
Naumburg, som med förtjusning sköt 
pilar med sugkoppar mot skylten 
»Varning - skjutning pågår». Det 
gick ungefär lika bra som det sedan 
gick i mästerskapet - de flesta »skot
ten» satt där de skulle. 

En liten parvel - okänt varifrån -
uppträdde i ett märke, som inte är 
allom förunnat att bära, nämligen 
Högre årtalsmärket i brons. Det hade 
han fått av pappa, svarade han, när 
vi frågade, om det var han som skjutit 

till sig det. I sanning en duktig men 
kanske litet för snäll pappa. Så fina 
märken tycker vi bör förvaras bland 
skyttetrofeerna hemma på byrån, även 
om det fina märket »ersatts» aven 
högre valör. HR 

Markörerna hade det hett nere i 
b~inderingen. Det b~ev ganska varmt 
frampå dagen och svärmar med geting
ar lär enligt spjuvern Emil Lagergren 
ha uppträtt och satt litet extra piff 
på anrättningen. De satte sig på tav
lorna och det skall enligt samma källa 
ha varit en sport att se om något skott 
träffade en geting. Men det är som 
sagt Emil Lagergren som står för ut
talandet - vi för det bara vidare. 

HR 
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REKVIRERA LOTTER P·A SKINKOR! 
Enligt styrelsens beslut kommer liksom för två år sedan 

att anordnas ett lotteri. Vinsterna utgöras nu liksom då av 
dels c:a 4 kilos skinkor och dels l kilos konserverade 
skinkor, allt från Norrmalms Livsmedel. 1956 års lotteri 
blev tack vare medlemmarnas intresse lyckat och tillförde 
föreningen en avsevärd summa penningar. Men mera 
pengar behövs, särskilt för att på ett bättre sätt kunna 
tillgodose de yngre skyttarna. Inom styrelsen övervägs 
just nu vidtagande av vissa åtgärder, som syfta till att 
söka binda skolynglingar, vilka lämnat rekrytstadiet, till 
föreningen, även om dessa ett eller annat år anse sig böra 
tillhöra sin skolas skytteförening. Detta medför själv
fallet vissa utgifter utan att några inkomster att tala om 
tillfalla föreningen i form av årsavgifter eller anmäl
ningsavgifter. 

är att klara ekonomin nu. Det är alltså utomordentligt 
angeläget att föreningen tillföres mer pengar. 

Det är ingen svårighet att sälja l kronas lotter, det 
visade många av föreningens medlemmar vid 1956 års 
lotteri. Särskilt spännande var det då att följa tävlingen 
mellan familjen Friman och Vegetebolagen med Thor i 
spetsen. Ehuru dessa uträttade storverk är det likvisst de 
många medlemmarna som göra framgången. Varje häfte, 
som blir sålt tillför föreningen penningar. 

Aven i år är lottsedlarna uppdelade i fem serier, be
tecknande A, B, e, D och E. Dragning sker inom varje 
serie för sig och där utlottas 12 st 4 kilos skinkor och 
lOSt I kilos konserverade skinkor. 

Såsom en liten uppmuntran till lottförsäljarna utlottas 
en 4 kilos skinka per serie och varje lottsedel utgör en 
lottsedel i detta extra lotteri. Slutligen erhålla de två, som 
sålt största antalet lotter en 4 kilos skinka vardera och de 
tre, som komma därefter en I kilos skinka vardera. 

Föreningen har nyligen höjt årsavgiften från 10 kr till 
15 kr. Detta kan synas vara en avsevärd höjning. Tar 
man emellertid penningvärdets fall i betraktande är höj
ningen ringa. För att illustrera detta må erinras att om 
partiprisindex för konsumtionsvaror år 1935 sättes till 
100 är index nu omkring 300. Detta betyder att en års
avgift på 10 kr år 1935 motsvaras aven årsavgift på 30 
kr år 1958. Betänker man därtill att 10 kr avgiften fast
ställdes betydligt tidigare, förstår ju en var hur svårt det 

V aref ter en serie år sI utsåld släpps nästa ut till för
säljning. Lotterna äro sammanförda i häften om 20 st och 
ett sådant häfte kostar alltså 20 kr. Enklast sker rekvisi
tion av lotter så att beloppet insättes å undertecknads 
postgirokonto 15 04 27, Stockholm 0, varefter lotterna 
omgående översändas med post. 

(Forts. fr. jöreg. sida) 

Y. Zackrisson ......... -..... " 82 
B. Rönnmark . . .. . ... . .... ... 82 
Erik Svensson ........ . ...... . 82 
C. Niring ... . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 
T. Nilsson ........... . .. . ... . 71 
Y. Andersson .. . ..... . ....... 6 I 
Evert Svensson .. . ........ .. ... 39 

Klass 4: 
Nils Magnius 
N. G. Nilsson 

Klass Vet. : 

................. 80 

78 

H. Friman ................... 95 
N. S. Nilsson ..... . .. ... ...... 86 
I. Sandin .................... 8 l 
G. Hultkrantz .. .... .......... 68 
E. Gardell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 
S. Diedrichs ...... ..... .... ... 65 
D. Ingevail ... ... . ........... 63 
E. Lagergren . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 5 
H. Axen ........ .... ........ 45 

Klass 3: 

F. Ahlqvist . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 87 
Ulf Tryselius ............... " 7 r 
R. Englund ......... . .... ... . 47 

' . . 
Klass 2: 

C. Anger . . ......... . . . .... .. 95 
Lars Magnius . . . . . . . . . . . . . . . .. 92 
S. Bernander .. . .. . ... .. .... . .. 90 
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Klass 4 : 

L. Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70 
Lennart Ingevall ......... . .... 63 
Rolf Ingevall ................ 48 

Klass I : 

Peter Rönnmark .............. 89 
Pia Brandelius ................ 80 
Bo Zackrisson . ... . ......... .. 79 
R. Fernström . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 
G. Lundin .................... 70 

Extratävling B 
(dessutom l:a omgången i 
Mästerskapet) 
Klass 5: p. 
p. Naumburg ................ 95 
E. Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 92 
B. Rönnmark .. .. . . ....... .... 89 
A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 
Y. Zachrisson . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
H . V. Johansson ............ .. 88 
C. Niring .................. . . 86 
Y. Andersson . . ... .. ....... . " 82 
H. Roll ......... .. .. . .. . ..... 82 
Johan Magnius ............... 8 r 
T. Nilsson .... . .... ...... ... . 8 r 
Erik Svensson ................ 8 r 
Ulf Hultkrantz ... .... .. . . .. " 69 
F. Johansson ...... . .......... . 67 
Evert Svensson . . . . . . . . . . . . . . .. 46 

B. Enar Gardell 

Nils Magnius . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 
N . G. Nilsson ........... . .... 80 

Klass Vet.: 

N. S. Nilsson .... . ... ... ... . . 87 
H. Axen .. . .. . ... . ... . ...... 83 
S. Diedrichs . ................. 79 
Harry Friman . ... .... ..... ... 74 
D. Ingevall . . ................ 73 
E. Gardell . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72 
G. Hultkrantz .... . ..... . ..... 7 I 
I. Sandin .. ..... . ...... ...... 60 

Klass 3: 
F. Ahlqvist ................ .. 88 

Mästerska psskjutningen 
on on on 
El El El 000 

;'! ~ ~ S:a 

P. Naumburg .. . .. . . 95 48 44 187 
B. Rönnmark ....... 89 46 47 182 
E. Persson ....... . . . 92 40 45 177 
H. V. Johansson .... 88 45 43 176 
Y. Zachrisson 88 43 39 170 
N. S. Nilsson ...... 87 41 128 

A. Mossberg .. . ... . . 88 37 12 5 
C. Niring .......... 86 38 124 
H. Axen ...... . ... 83 41 124 
Y. Andersson ....... 82 38 120 
H. Roll ..... .. ..... 82 37 119 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

PRISER TILL MEDLEMSANSKAFFARE 
I föregående Medlemsblad hade VIce ordföranden 

Gardell en artikel om en stundande intensifiering av För
eningens medlemsrekrytering. Sedan den för detta ända
mål utsedda kommitten slutfört sitt uppdrag, vill jag här 
meddela det beslut den kommit till. 

Kommitten har varit enig om att Föreningen bör gå 
fram på två vägar. Den ena går ut på att söka kontakt 
med skolungdomen men på vad sätt och genom vilka me
del är det här för långt att orda. Det blir styrelsens uppgift 
att organisera och sköta detta rätt komplicerade arbete. 

Den andra vägen innebär att Föreningen söker sina 
medlemmars stöd för en kraftansträngning att fånga in 
medlemmar var som helst, så att säga. Det är en sak, som 
varje medlem kan sköta, det beror endast på vederbörandes 
intresse och kanske ibland något energi. Bn inte oväsentlig 
del av medlemskåren har nedlagt eller nedlägger i styrel
sen eller som funktionär i de olika kommitteerna ett bety
dande arbete, inte sällan i en grad som många medlemmar 
inte har en aning om. Det är ett osjälviskt arbete, som 
i många fall tar en betydande del av deras fritid i an
språk och ofta är förenat med stora uppoffringar. Vi 
är dem alla ett stort tack skyldiga. Dem förutan skulle 
givetvis inte Föreningen ärra bestånd. När styrelsen nu 
sätter igång denna rekryteringskampanj, så gör den det i 
medvetande om att det finns många, många medlemmar, 
som på annat sätt vill dra sitt strå till stacken. De har 
gjort det flerfaldiga r ån:;er, då Föreningen vädjat om 
ekonomiskt stöd i brydsamma situationer. Alla har dock 
kanske inte då kunnat medverka. Nu yppas det även för 
dem ett tillfälle att på ett annorlunda sätt se Föreningen 
ett bra stöd. 

De litar på detta. 

Det arbete som medlemmarna härvid i form av med
lemsanskaffning presterar, önskar styrelsen som erkänsla 
ge en extra touche genom de belöningar, som här nedan 
specificeras. Men till förtydligande måste dock som ett 
oeftergivligt villkor för belöning poängteras, att den nye 
medlemmen erlagt stadgad årsavgift för det år anmälan 
sker. Det kanske bästa sättet att klara denna sak är att 
vid underskrivande t av blanketten få årsavgiften betald. 
Och då är att märka, att för medlem som skrivit på först 
i november eller december i år årsavgiften ~äller även för 
kommande år, alltså T959. Skjutsäson:;en är ju praktiskt 
taget slut med oktober månads utgång. 

Och så till belöningarna, som utdelas för prestationer 
i tre storleksordningar, eller: 

Grupp I. 

De medlemmar som under åren 1958 och 1959 tillfört 
Föreningen minst 5 medlemmar får välja mellan 

årsprenumeration av Svenskt Skytte; 
medlemskap i Svenska Turistföreningen under I år; 
medlemskap i Svenska Naturskyddsföreningen under 

I år; 

medlemskap i Fiskefrämjandet under l år; 

4 lotter i Riksskyttelotteriet. 

Grupp 2. 

De som under motsvarande år skaffat minst 10 med
lemmar får välja mellan 

I st. Bolidencup eller; 
3 » äkta kaffeskedar. 

Grupp 3. 

De som slutligen under samma period kunnat tillföra 
Föreningen minst 20 medlemmar får i första hand välja 
mellan 

2 st. Bolidencuper ; 
6 » äkta kaffeskedar; 
Bokverket Sveriges Fåglar av Hjalmar Rendahl. 

Då belöningarnas värden står i proportion I till 2 till 
4, är det vederbörande vinnare i de två högsta grupperna 
fritt att kombinera från de underliggande grupperna så 
t. ex., att en i grupp 3 belönad kan välja I cup+Svenskt 
Skytte under I år + medlemskap i Svenska Turistför
eningen under I år. 

Men - ytterligare en belöning vinkar. Ty den som 
under de två åren gjort den finaste insatsen på rekry
teringsområdet - siffran 20 måste dock överskridas _ 
får som en extra belöning välja mellan 

Tidens Ordbok - ett synnerligen bra verk -och 
I premieobligation, och de höga vinster som där vinka 

känner vi ju alla till. 

Ja, det var listan på alla olika belöningar och medge 
att den ger möjlighet att tillfredsställa många smakrikt
ningar. Men så har kornmitttn också ansträngt sig. 

Och så - alla duktiga medlemmar kommer att hög
tidligen få mottaga sina belöningar vid årsmötet i början 
på 196o, det år då Föreningen under solenna former kom
mer att fira sin 70-åriga tillvaro. 

Men till dess - arbete. Sätt genast i gång - där det 
inte redan är gjort - genom att först ringa upp sekre
teraren Magnius, tel. bostaden 25 78 55) eller vice ord
föranden Gardell, bostaden 61 12 17, så får ni medlems
blanketter genast per post. 

N. S. Nilsson 

STÖD FÖRENINGEN 

. genom att 

Skjuta so skott 

Sälja skinklotter 

Värva medlemmar 
Styrelsen 

s 
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K o m p l e t t e r a mä r k e s s e r i e r n a! 
SPEGEL över kompetensserier den 23/9 1958. Undan

tagna är en del resultat från K vibergstävlingen, Skuggans 
pokal, Förbundstävlingen samt delvis korp.-skytte, vilka 
ännu icke kommit tillhanda. 

Klass 5: 

Y. Andersson ...... . .. . 
G. Brundin ... . ... . ... . 
Ulf Hultkrantz ....... . 
Folke Johansson ....... . 
H. V. Johansson . ...... . 
Johan Magnius .... . .. . 
A. Mossberg . . ....... . 
P. Naumburg ......... . 
T orsten Nilsson .... . . . . 
Conny Niring ... . .... . 
E. Persson .. . ........ . 
H. Roll ............. . 
B. Rönnmar k ...... . .. . 
Erik Svensson ..... . ... . 
Evert Svensson ....... . 
Y. Zachrisson ......... . 

Klass 4 : 

Stig Andersson ....... . 
Nils Friman ......... . 
O. Hildebrand ....... . 
Nils Magnius .. . . . .... . 
N. G. Nilsson . . ....... . 
W. Samuelsson .... . .. . 
E. Thor . ............ . 

Klass Vet.: 

H. Axen ............. . 
K. H. Bergqvist . . ..... . 
S. Diedrichs ........ . . 
Harry Friman . ...... . . 
E. Gardell . .......... . 
G. Hultkrantz ........ . 
D. Ingevall . . ...... . . . . 
E. Lagergren ......... . 
N. S. Nilsson ......... . 
I. Sandin ............ . . 

48 45 45 
50 48 48 
48 

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

43 43 43 

49 46 46 
44 43 43 
46 

49 48 46 

47 43 
45 
45 

45 
44 43 43 
47 44 43 
49 44 53 
47 47 44 
45 
46 45 44 
45 45 
49 44 44 

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

27 

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

Klass 3: 

F. Ahlqvist .. .... .. .. . . 
A. Bornelid .......... . . 
A. Eistrat ............ . 
V. Kaarik . ......... . . 
Sammy Lindberg 

Klass 2: 

Claes Anger . . ..... . .. . 
B. Bäckström ..... . .. . . 
Stig Bernander . ... . .. . 
Lennart Ingevall ...... . 
Rolf Ingevall ......... . 
H. Jansson ........... . 
Lennart Larsson . .. . ... . 
H. Lepik ..... . ....... . 
G. Lunden .. . ..... . .. . 
Lars Magnius .. . .. . ... . 
J an Rudberg ....... . . . 
B. Stattin ......... . .. . 
lngelore Svensson . . ... . 

Klass I: 

T . Ahtonen ........... . 
S. Andersson .. . .... . . . 
H. Borg ...... . ...... . 
Pia Brandelius ........ . 
U. Kjellström ....... . . . 
H. Melander ......... . 
Kjell Niring ... . ... .. . . 
Rolf Nyström . . . ..... . 
Peter Rönnmark ..... . . . 
Y. Sjöö .... . .. . ..... . 
Rolf Swordson .... . .. . 

Klass J. : 
Th. Fåhraeus ......... . 
Håkan GranelI . . . . . . . . . 
Göran Ingevall ..... : .. 
Vivianne Niring ....... . 
Bo Zachrisson ......... . 
G. Zachrisson ......... . 

Nya medlemmar: Conny Niring . ........ . 13 st. 
3 st. Harry Friman . . . . ... . . . 

47 45 
47 47 

49 49 48 

49 47 45 
49 4 8 4 8 

48 46 45 
46 46 

44 
49 45 43 
50 49 47 
46 

49 48 47 
50 49 49 
47 47 46 

46 

49 
45 45 
48 

49 49 48 

47 45 44 
43 
49 
47 46 

50 48 48 

45 43 

22 21 21 

24 24 23 
23 22 22 
20 20 
25 25 25 
21 20 

28 27 27 
27 
28 
30 29 27 
29 27 

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

28 27 
29 27 
25 25 
28 

29 

28 
30 29 29 
28 27 

20 20 20 
23 22 21 
21 21 20 

24 24 23 

Den 21h: Civilingenjör Sten Evaid. 

Nyanmälda: Ingenjör Torsten Ahl
quist, herr Richard Englund, Stud. 
Wivianne Niring, hovrättsrådet Åke 
Paulsson, tjänsteman Sivert Sjöö, stud. 
Lennart Virding. 

Bernander, Hildebrand, J. 
Magnius, Roll, Evert Svens
son, Tryselius, Åhrberg . . 

N ya medlemmar värvas . 

Hederslistan 

Hederslistan för nyrekryteringen är 
sedan ovanstående medlemmar med
räknats; 
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I var 

Conny Nirings försprång är som sy
nes fortfarande oroväckande stort. Gå 
igenom bekantskapskretsen, kamrater
na på arbetsplatsen o. s. v. och lämna 
ut anmälningsblanketter till dem. Skyt .. 
teintresse finns på de mest oväntade 
håll. Gör en insats för föreningen och 
Du blir rikligt bdön;ld , 

På arbetsplatsen 

I vänkretsen 

Bland ungdomen 

Styrelsen 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

VARUTFARDENSRESULTAT 
Mål och avstånd 
I. cirkelmål I I . . ...... . . .. . . 

2. 1/6 figur ........... . .... . 

3. huvudmål ... . ... . ...... . . 

4. 114 figur . . .. . . . ..... . ... . 

5. Ih » 

Följande avvikelser för klass I : 

2 . 114 figur 

4· 1/3 » 

met. 

Mästerskapsmålen: met. 

I . I13 figur ............... " 370 

2. huvudmål . . .... . ... . ..... 210 

3. cirkelmål 320 

Huvudskjutningen 
Klass 5: tro 

I. P. Naumburg ... .. . .. ... .. . 25 
2. Ulf Hultkrantz ...... . . . ... 24 

3. H. V . Johansson .. . . .. .. .. .. 22 

4. Johan Magnius .. . ....... . .. 20 

5 . Yngve Zachrisson . . . . . . . . . .. 13 

Klass 4 : 

I. Erik Svensson 

2. N. G, Nilsson 
.. . .. . . . ...... 22 

............ " 18 
3· G. Brundin ...... . ...... . .. 18 

4· Nils Magnius .............. 17 

5· Ivar Tengvall ........... . .. 14 

6. Axel Friman .............. I I 

7· Conny Niring . . . . . . . . . . . . . . 10 
8. Evert Svensson 7 

Klass Vet. : 

I. I. Sandin ... . ........... " 21 

2. D. Ingevall ...... . ...... . . 16 

3· Erik Jennel ... . . ... .... .. . 15 

4· N. S. Nilsson . . . . . . . . . . . . .. 14 

5· Henry Axen . . .. . .. . ... ... 12 
6. S. Diedrichs . ... . .... . .. . . 9 

7· G. Hultkrantz ............ 9 

8. B. E. Gardell . . . . . . . . . . . . .. 8 

9· Emil Lagergren ........... . 6 

10. Harry Friman ........... . 6 

I J . AIgot Pettersson ... " . . . . .. 5 

Klass 3 : 

I. Lars Andersson ............ 17 

2. Karl-Arne Bornelid ........ " 15 
3· Sammy Lindberg . . . . . . . . . . . . I I 

4· Artur Eistrat . ...... " ". ,. 9 

Klass 2 : 

I. Lennart Ingevall . . ..... .. . " 19 

2. Lars Magnius . . . . .......... 16 

3· Lennart Larsson ........ . . . . I 5 

4· Ingelore Svensson . . . . . . . . . .. 14 

5· Rolf Ingevall .... . ..... .. . . I I 

Klass I: . 

I. Majvor Lundström . . . . . . . . . . 12 

2. Björn Roland Harlin .... . ... 8 

3. Rolf Swordson .... . ...... " 6 

4. Nils Gardell .. . .......... . . 

Sammanlagt deltogo 37 skyttar i fä : t
skjutningen 

Mästerska pet tr. 

I. P. Naumburg 25-5-5-3=38 
2. Ulf Hultkrantz 24-5-4-4= 37 

3· Erik Svensson 22-5-3-5=35 

4· Johan Magnius 20-3-5-4= 32 

5· H.V. Johansson 22-3-4-1 = 30 
6. I. Sandin .. .. 21-4-3-1=29 

7. N. G. Nilsson 18-4-4-2=28 

8. Nils Magnius 17-4-2-3=26 

9. G. Brundin .. 18-4-1-2=25 

10. Ivar Tengvall 14-1- 6- 2=23 

I L Erik J ennel .. 15 -4-0-2 = 2 I 

12. N. S. Nilsson 14-3-0-2= 19 
I}. David Ingevall 16-0-0-2= I 8 

Triangelskjutningen p. 

I. Harry Friman ... . ........ 57 

2. Erik Svensson .. ..... .. .. . . 56 

N. G. Nilsson ............ 56 

4· S. Diedrichs . ........ . .... 55 

Henry Axen . ......... . .. . 5 5 

6. Evert Svensson . . . . . ...... . 54 

7· A. Eistrat ... ... . ........ . 54 

8. D. Ingevall . . . . . . . . . . . . . .. 53 

9. C. Niring .... .. .......... 38 

P. Naumburg . .. ..... . .... 38 
L T engvall . .. .. .. .. .. .... 38 

12. S. Lindberg ... . . . ........ 37 

13· E. Gardell ................ 36 

14· A. Pettersson . . . . . . . . . . . . . . 34 

15· Y. Zachrisson ...... . . .. ... 19 

16. l. Sandin . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

17. E. Jennel . . . . . . . . . . . . . . . . . ° 
A. Friman . ..... . ...... . .. ° 
E. Lagergren "" "! " ' ,", 9 

K-pist.-tävlingen p. 

l. S. Diedrichs . ..... 45-46=9 1 
2. H. V. Johansson " 46-44=90 
3. E. Lagergren 

4. A. Pettersson ..... . 

5. H. Friman ...... .. 

6. N. G. Nilsson ... . 
7. C. Niring . . ..... . 

8. Johan Magnius ... . 

9. Nils Magnius ..... . 

10. Erik Svensson 

I I. I. Tengvall ...... . . 

Rekryternas tävling 

44-46=90 

36-48=84 

44-39=83 

4°-42=82 
49-32=81 

41-4°=81 

38-3 2 =70 

18-40 =5 8 

13-33=46 

l. Bo Zachrisson .. . . . . .. .... " 5 ° 
2. Göran Ingevall . . . ......... 4 8 

3· Håkan GranelI ........ .. ... 47 

4· Gösta Zachrisson ......... . " 47 

5· Fröken Axen ...... .. ...... 30 

Damernas tävling 
I. Fru Zachrisson ..... . ...... 47 

2. Fru Lindberg .. ... ..... . . " 46 
3· Fn.l Axen .. .. ............ 44 

4· Fru Ingevall .... . .. . ...... 44 
5· Fru Brundin .. . ....... . ... 4 1 

6. Fru Lagergren .. . ... . .... . 4 1 

7· Fru Sand in ... . . . ...... . .. '; 4 1 

8. Fru Ten:;vall ... . .......... 40 

9· Fröken Rönn .............. 39 

10. Fröken Mattsson ... ... ... " 36 

l I. Fru Gardell . .... . ........ 34 

12. Fru Svensson ............ " 29 

13· Fröken Niring ............ 13 

Familjetäv!ingen 
L Familjen Ingevall p . 

Fru Ingevall . . . . . . . . . . . . . . . .. 44 

Göran Ingevall . . . . . . . . . . . . . .. 4 8 

David Ingevall ......... : . . . . . 32 

124 

2. Familjen Zachrisson 

Fru Zachrisson .... . ......... 47 
Gösta Zachrisson 

Yngve Zachrisson 

3. Familjen Axen 

47 
26 

120 

Fru Axen . . . .. . ............ 44 

Fröken Axen .. . ........... .. 30 

Henry Axen . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

98 

7 
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Framgångar 1 Stockholms-Tidningens 
Stockholms-Tidningens Riksskytte

tävling gick av stapeln den I juni. 
Tävlingen blev inte helt utan fram
gångar för oss. Våra mannar erövrade 
exempel vis I 3 medaljer sammanlagt, 
vilket inte är så dåligt. Medaljvinnare 
blev: 

Klass 5: J. Magnius, P. Naumberg, 
E. H. Svensson, B. Rönnmark, C. Ni
ring, F. Johansson. Klass 4: N. Mag
nius, N. G. Nilsson. Klass 3: S. Lind
berg, U. Tryselius, B. Hagelin. Klass 
2: Lats Magnius, S. Bernander. Dess
utom utdelas en ledarmedalj. 

Vårt förstalag belade en hedrande 
fjortondeplacering i hela landet på 
1.216 poäng. Vi höjde alltså vårt re
sultat från 1957 med 10 poäng. Om 
man betänker hur svårt det är för fem 
man att lyckas på en gång, så är detta 
inte något dåligt resultat. 

Nils Magnius 245 poäng gav 43:e 
plats i klass 4, vilket var den bästa 
individuella prestationen. De övriga 
blev mer eller mindre oplacerade. 

Juniorlagets 714 poäng räckte till en 
sjätteplacering. Hemvärnslag I tog en 
förstaplacering i Stockholmsområdet, 
närmast följda av Södermalrri och Lil
jeholmen på 720 poäng. Det var en
dast sju lag i hela Sverige som var 
bättre än vårt hemvärnslag, så våra 
mannar har all anledning att sträcka 
på sig. De tilldelas också Hemvärnets 
silvermedalj. 

Resultat: 
Lag I: p. 
Johan Magnius . . . . . . . . . . . . .. 245 
Nils Magnius . . . . . . . . . . . . . .. 245 
P. N aumburg . ............ . 244 
Erik Svensson .............. 242 
Bertil Rönnmark ............ 240 

Summa 1216 

Lag 2: 
N. G. Nilsson .............. 239 
Conny Niring ........ .. .... 236 
Yngve Andersson. . . . . . . . . . .. 230 
A. Mossberg . . . . . . . . . . . . . . .. 223 
H. V. Johansson ............ 220 

Summa 1148 

Lag 3: 
Folke Johansson 23 6 ..... \ 
Sammy Lindberg. . . . . . . . . . .. 236 
Lars Magnius .............. 235 
W. Samu~lsson . . . . . . . . . . . . .. 226 
T9fsten Nilsson ..... ...... . 222 

Summa 1155 
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Lag 4: 
E vert Svensson . . . . . . . . . . . . .. 235 
U. Tryselius . . . . . . . . . . . . . . .. 234 
]. Waern .................. 225 
V. Kaarik .................. 218 
H. Lepik ................ .. 19 I 

Summa 11°3 

Lag J.' 
Bjarne Hagelin. . . . . . . . . . . . .. 230 
Stig Bernander ............. . 224 
Brynolf Stattin . . . . . . . . . . . . .. 2 I 8 
O. Tryselius ... . . . . . . . . . . . .. 204 
Rolf Malmstedt ............ 194 

Summa 1070 

Hemvärnslag I: 

Johan Magnius . . . . . . . . . . . . .. 245 
Erik Svensson .............. 242 
N. G. Nilsson .............. 239 

Summa 726 

Hemvärnslag 2: 
C. Niring .................. 236 
Folke Johan~on ............ 23 6 
Evert Svensson . . . . . . . . . . . . .. 235 

Summa 707 

Juniorlag: 
Nils Magnius .............. 245 
U. Tryselius .. . . . . . . . . . . . . .. 234 
Lars Magnius . . . . . . . . . . . . . .. 235 

Summa 714 

lagtävlingen om Durgopriset, där 
de 10 bästa icke förutanmälda skyttar
na räknas, blev resultatet: 

p. 
Johan Magnius . . . . . . . . . . . . .. 245 
Nils Magnius .............. 245 
P. Naumburg ..... ...... ... 244 
Erik Svensson .............. 242 

Bertil Rönnmark ... ......... 240 
N. G. Nilsson .. ....... .... . 239 
Conny Niring ... .. .. ....... 23 6 
Folke Johansson .... . .... ... 23 6 
Sammy Lindberg . . . . . . . . . . .. 23 6 
Evert Svensson . . . . . . . . . . . . .. 23 5 

Summa 2398 

l: a tränings tävlingen Stockholms

Tidningen den 21/5 1958 

I. Nils Magnius 4 4 25° 
2. Johan Magnius 5 243 
3. N. G. Nilsson 4 4 242 

4. Erik Svensson 5 24 1 

'fl 
'fl 
~ 

~ 

5. Allan Mossberg 5 
6. Conny Niring 5 
7. Nils Friman ...... 4 
8. H. V. Johansson .. 
9. Folke Johansson " 

ro. Torsten Nilsson .... 

u 
;..a 

t:: 
~ 

..J:: p. 
229 
228 

4 228 
226 
224 
210 

2:a träningstävlingen Stockholms
Tidningen, den 28/5 1958 

r. Lars Magni us ...... 2 
2. P. Naumburg ...... 5 
3. Johan Magnius 5 
4. Sammy Lindberg . . .. 3 
5. Allan Mossberg . .. . 
6. H. V. Johansson ... . 
7. Conny Niring 
8. Erik Svensson ..... . 

17 248 
246 
244 

I I 240 
23 8 
235 
234 
233 

Slutresultat från Serietävlingarn,a för 
Stockholms-Tidningens RiksskyUetäv

ling 

De två bästa resultaten från tränings
tävlingarna och huvudtävJingen den 
1/6 1959, inkl. handicap. 

p. 
1. Lars Magnius 

klass 2 handic. 17 248-252= 500 

2. Nils Magnius 

klass 4 handic. 4 250-249=499 

3. P. Naumburg 

klass 5 handic. - 246- 244=49° 

4. Johan Magnius 

klass 5 handic. - 244-245 =489 

5. Sammy Lindberg 

klass 3 "'handic. I I 24°-247=487 

6. N. G. Nilsson 

klass 4 handic. 4 242- 243=485 

7. Erik Svensson 

klass 5 handic. - 24 1- 242=483 

8. Conny Niring 

klass 5 handie. - 234-236=47° 

9. Allan Mossberg 

klass 5 handic. - 238-223=461 

10. Folke Johansson 

klass 5 handic. - 224-236=460 

11. H. V. Johansson 

klass 5 handic. - 235-220 =455 

12. Torsten Nilsson 

klass 5 handic. ~ ~lQ~~22=432 
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FÖRBUNDSFÄLTSKJUTNINGEN 8 JUNI 
Mål och avst&nd: 
Klass 3-M met. sek. 
I. Hund i koja .......... 210 50 
2. Däckmål front ... ... " 360 55 
3. 112 fig. rygg ......... 425 60 
4· 1/4 fig. profil . .... ... 260 45 

knäst. 
5· Cirkelrnål 4 .......... 375 60 

högst 3 tro 
+ 1/6 fig . . . . . . . . . . .. 175 

Träningstä vlingarna 
Resultat från andra träningstävlingen 
7/5 195 8. 

Klass 5: 
C. Niring ........... . 
Erik Svensson ....... . 
G. Brundin .......... . 
A. Mossberg ......... . 

Klass Vet.: 
Harry Friman ....... . 
David Ingevall ....... . 

Klass 4: 
S. Andersson ......... . 
O. Hildebrand ....... . 

Klass 3: 

p. 
48+ 28 =76 
47+ 27=74 
5°+20=7° 
34+22 =5 6 

43+ 27=70 
44+ 21 =65 

49+ 25=74 
39+ 26 =65 

S. Lindberg .......... 47+ 21 =68 

Klass 2: 

H. Jansson .......... 44+23=67 
C. Anger ............ 39+ 22 =61 
L. Ingevall . ........ . 40 + 20 = 60 
U. Dillner . ~ ...... . ... 37+ 19= 56 
R. Ingevall .......... 23+ 14=37 

Klass [: 
Ulla Kjellström ........ 49+ 29=78 
Inge-Lore Svensson .... 46+28=74 
E. Spiess ............ 38+ 23=61 

3:e träningstävlingen den rI/6 195 8. 

Klass 5: 
G. Brundin ...... " .. . 
E.Svensson ......... . 
E. Persson ........... . 
H. V. Johansson ..... . 
Johan Magnius ....... . 
B. Rönnmark ........ . 
A. Mossberg .. . ...... . 
Folke Johansson 

Klass 4: 

p. 
48- 27=75 
45-3°=75 
46- 28 =74 
44-28 =72 

46- 2 5=71 

45-26 =7 1 

39-27=66 
37-26 =63 

Nils Friman .......... 41- 23=64 

Klass Vet.: 
S. Diedrichs 

Klass 2: 

Lars Magnius ......... 47-28 =75 

Klass [-2: 

r. Cirkelrnål 2.......... 160 60 
2. Däckmål front . . . . . .. 260 60 
3· 1/3 fig ............... 275 60 
4· r/ 4 fig. . ........... " 260 60 
5· 1/6 fig ............. " 175 60 
Mästerskapsfordringarna 2 I träff 

Tävlingen om NK-fatet (nytt pris 
i stället för Katarinafatet) vann Ama-

4:e träningstävlingen och tävlingen om 
Augustipokalen den 24/8 1958. 

Träningstävlingen: 

Klass 5: p. 
Johan Magnius ................ 80 
H. V. Johansson .............. 79 
Erik Svensson ................ 74 

P. Naumburg ................ 73 
C. Niring .................... 70 
B. Rönnmark ............ .. .. 70 
Yngve Andersson . . . . . . . . . . . . .. 70 
Evert Svensson .............. " 69 
Allan Mossberg .............. 69 
Folke Johansson .............. 52 

Klass 4: 
Nils Magnius ................ 75 
Klass Vet.: 
Sven Diedrichs . . . . . . . . . . . . . . .. 73 
Harry Friman ...... ......... . 72 
David Ingevall . . . . . . . . . . . . . . .. 64 

Klass 2: 

Claes Anger .................. 77 
Lennart Ingevall ............. . 69 
Stig Bernander ...... ... ...... . 68 
Rolf Ingevall . . .... . . . . ... ... 68 
Lars Magnius ...... .......... 59 

Klass Jun. : 
Håkan Granell . ....... . ....... 66 
Wivianne Niring .............. 60 
Göran Ingevall . . . . . . . . . . . . . . .. 46 

Au gusti pokalen: 

Johan Magnius ............. . 
Erik Svensson ............... . 
H. V. Johansson ............. . 
Nils Magnius ............... . 
P. Naumburg ............... . 
B. Rönnmark ............... . 
C. Niring ................. . 
Harry Friman ...... .. .. .. .. . 
Y. Andersson .............. . . 
David Ingevald ............. . 
Evert Svensson ..... . ....... . 
Sven Diedrichs ............. . 
Allan Mossberg ............. . 
Folke Johansson ............. . 

21 9 
214 
211 
2°9 
208 
202 
200 
195 
195 
195 
194 
193 
192 

179 

tör med 74 träff, närmast följde S & L 
med 68 tr. 

I tävlingen om Dir. Krafts vpr. be
lade Amatör 7:e plats med medelträff 
21,80. 
Serietävlingen Div. I: Skarp 8-Ama
tör III-III. 

Individuellt inom Amatör: 

Klass 5,' (5 delt.) tro 

(ro) Ulf Hultkrantz .......... 26 
(30) Johan Magnius ......... " 23 

Yngve Zachrisson ........ 22 
H. V. Johansson .......... 21 
Nils Friman ....... . .... " 17 

Klass 4: (7 delt.) 

Nils Magnius ............ 20 
Evert Svensson . . . . . . . . . .. 20 
Erik Svensson ............ 19 
N. G. Nilsson .. ....... ... 17 
L O. Baumbach .......... 15 

Klass Vet.: (5 delt.) 

I. Sand in ................ 17 
Folke Johansson .......... 15 
Harry Friman .......... " 15 

Klass ;: (6 delt.) 

O. Tryselius ............. 17 
Sammy Lindberg . . . . . . . . .. I 5 
A. Bornelid ............ " 1 I 

Klass 2: (7 delt.) 

( 3) Claes Anger. . . . . . . . . . . . .. 28 
( 6) Lars Magnius ............ 27 
(12) Lennart Larsson .......... 25 

Stig Bernander . . . . . . . . . . .. 2 I 
Gunnar Olsson. . . . . . . . . .. 19 

Klass I: (9 delt.) 

(10) M. Uppenberg ............ 21 
(12) Rolf Nyström . : . . . . . . . . .. 20 
(28) E. Spiess ................ 16 
(30) Majvor Lundström . . . . . . .. 16 

Stig Hammar .... ........ 14 
Hans Borg .............. 12 

Klubbmatchen mot S & L för 2:a 
och 3:e klasskyttar förlorades med 85 
mot 95. 

Axel Elmqvists fältskyttepris 

Nils Magnius tog i år tredje och sis
ta inteckningen på Axel Elmqvists fält
skyttepris. Han vann på 120 tf. in
klusive handikap, närmast följd av 
N. G. Nilsson I I I tro och Harry Fri
man IlO. Vi tror, att den framlidne 
donatorns önskemål uppfyllts, när pri
set erövrades aven yngre duktig skytt. 

9 
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Skuggans Pokal 
Skuggans Pokal 1958 erövrades nå

got överraskande av Amatör. Tävling

en gick onsdagen den 4 juni. När sista 
skjutlaget gick i elden ledde Skarp 6 

på 361 poäng med Amatör på 354, 
d. v. s. hela sju poäng efter. Saken an

sågs rätt allmänt fullkomligt klar, 
eftersom Skarp 6 hade K. G. Ek som 
slurman. Men Pelle Naumburg visade 
lejonklon riktigt ordentligt och sköt 

goda 95 poäng med 48 i första och 47 
i andra serien. Detta förmådde inte 
K. G. Ek, som misslyckades och bara 

fick 85 poäng. Amatör med Pelle 
Naumburg i spetsen seglade alltså förbi 

med flaggan i topp och vann på 449 

poäng före Skarp 6 på 446. 
Det efterföljande samkvämet på 

Restaurang Skarpskytten var som van

ligt trevligt. Huvudsyftet med täv
lingen är ju att skyttarna på Stora 
Skuggans skjutbana skall komma till
sammans under gemytliga förhållan

den. Detta syfte uppnås alltid ovanligt 
lätt. Det finns otaliga skyuehistorier 
att berätta i sådana här sammanhang. 
Till nästa år är det Amatörs tur att 
arrangera tävlingen. Segrarens »lön» 
är nämligen att stå för arrangemangen 
det följande året. 

Resultat: 

3. P. Naumburg ..... . 
10. E. Svensson ..... . 
12. B. Rönnmark ..... . 
2 r. E. Persson ....... . 
22. H. V. Joh~nsson 

p. 

48-47=95 
46-44=90 
48-42=9° 
44-43=87 
44-43=87 

Tävlingen mot Jönköpings Skyttegille 
den 4/6 1958 

Laget: 

p. Naumburg ........ . 
G. Brundin ..... . .... . 
B. Rönnmark ........ . 
E. Svensson ......... . 
H. V. Johansson ..... . 
E. Persson ........... . 
Johan Magnius ....... . 
Nils Magnius ........ . 

p. 

48+47=95 
48+43=9 1 
48+42=9° 
46+44=90 
44+43=87 
44+43=87 
44+4 2=86 
44+42=86 

Sa~rilanlagt 7 12 

Övriga resultat: p. 
Conny Niring ........ 42+44=86 
N. S. Nilsson ........ 34+44=78 

10 

N. G. Nilsson ........ 37+3 8=75 
D. Ingevall ........... 40+ 3 3 =73 
S. Diedrichs .......... 37+33 =70 

Jönköpingslaget hade 730 poäng 
med inte någon skytt under 90. Det är 
ett resultat som vi inte kunde åstad
komma i det rätt blåsiga vädret. Vi 
gratulerar Jönköpings Skyttegille till 
framgången. 

Generalmajor G. Lindströms tävling 
den 7/6 1958 .. 

p. 
6) G. Brundin ............... 94 

13) E. Svensson .............. 92 

B. Rönnmark ............. 89 
E. Persson ................ 89 
Y. Andersson . . . . . . . . . . . .. 86 
J. Magnius ............... 86 
Y. Zachrisson . . . . . . . . . . . .. 85 
N. S. Nilsson. . . . . . . . . . . .. 74 

Sammanlagt 695 

På detta resultat belade vi sjätte plats. 

Tävling om Folke FagrelIs minne och 
Th. Bergentz hederspris den 11/6 1958 

p. 
Johan Magnius .. 71-78-46= 195 
E. Persson ...... 74-77-44= 195 
Erik Svensson .... 75-78-4°= 193 
G. Brundin ..... ; 75-75-42= 192 
B. Rönnmark .... 71-7°-45=186 
H. V. Johansson .. 72-72-41=185 
A. Mossberg .... 66-73-38=177 
F. Johansson .... 63-7°-42= 175 
S. Diedrichs .. . ... 71-64-27= 162 
Nils Friman . . . .. 64-73 -24 = 161 

Erik Persson tycks ha en förmåga 
att alltid skjuta lika mycket som segra
ren och bli förvisad till andra plats 
på särskiljningen. Härom året vill vi 
minnas att de två förstas resultat var 
så lika att de inte gick att särskilja, 
utan Erik Persson och Rune Lundqvist 
delade de två prisen mellan sig. 

Z:a Ståendetävlingen den 18/6 1958 
p. 

H. V. Johansson ...... 21-18=39 
Y. Andersson ........ 16-22= 3 8 
C. Niring ............ 16-18= 34 
Y. Zachrisson ........ 15-19= 34 
Johan Magnius ........ 20-13= 33 
Erik Svensson ........ 17-12 =29 
Folke Johansson ...... 16- 7=23 
Nils Magnius ......... 11- 8= 19 

Tävlingen om Göteborgspokalen den 
3/8 1958 

Laget: p. 
Erik Svensson ........ 46-48=94 
H. V. Johansson ...... 43-46=89 
Johan Magnius ........ 41-44=85 
N. G. Nilsson ........ 47-38=85 
Evert Svensson ........ 36-41=77 

Sammanlagt 430 

Övriga resultat: p. 
48-37=85 
43-34=77 

Ulf Hultkrantz 
F olke Johansson 

Kräftskjutningen den 20 8 1958 
p. 

Johan Magnius .............. 103 
Sven Diedrichs .............. 94 
Erik Svensson . . . . . . . . . . . . . . .. 82 
Bertil Rönnmark ............ 77 
Allan Mossberg .............. 7Y 
Ulf Hultkrantz .............. 68 
Evert Svensson .............. 68 
Lars Magnius ................ 66 
I var Sandin . . . . . . . . . . . . . . . .. 63 
Erik J ennel ................. 62 
Allan Ryberg ................ 61 
Eric Thor .................. 6 I 
Enar Gardell ................ 6 l 
Harry Friman . . . . . . . . . . . . . .. 53 
Bo Burman . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47 
Thor Fredborg .............. 45 
Emil Lagergren .............. 43 
C. Rligheimer . .. . . . . . . . . . . . .. 42 

Prislista från Skytteöverstyrelsens pro
pagandatävling för juniorer - klass I 

- klass 2: 
Jun. 15 år Thomas Fåhraeus 

(bronsplakett) 
16 » Bo Zachrisson 

Klass 

» 

» 

» 

(glasvas, silverplakett) 
1 T. Ahtonen 

(knappar, silverplakett) 
1 Ingelore Svensson 

(bok, silverplakett) 
1 M. Gotthardsson 

(silverplakett) 
l Ulla Kjellström 

(silverplakett) 
2 Rolf Ingevall 

(bronsp lakett) 
2 Lennart Larsson 

(bronsplakett) 

Ledsamt nog är det inte bekant för 
redaktionen vad de olika skyttarnas 
resultat var. Men det framgår av den 
förnämliga prissamlingen att resultaten 
varit goda. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Kpist-och sportskyttemästerskap Meddelanden från 
Pisto lskjutko m mitten 

Sportskyttemästerska pet De bästa resultaten: 

Pelle Naumburg blev årets sport
skyttemästare. Han sköt guldresultatet 
250 poäng på kvartsma tchen, men det 
skulle nog ha smakat med några poäng 
till. Det var nio skyttar som ställde 
upp söndagen den 17 augusti. Vädret 
var någorlunda hyggligt. Närmast 
Pelle Naumburg kom vår ordförande 
Bertil Rönnmark med 24 r poäng. Se
d.an var det ett långt hopp till de öv
nga. 

p. 
r) Pelle Naumburg .... .. .... 250 
2) Bertil Rönnmark . ..... . . . . 24 1 

Mästerskapstävlingarna på pistol 
hölls på Grimsta pistolbana lördagen 
den 20 september. Sju man ställde upp 
i det vackra höstvädret. Georg Fred
riksson tog mästerskapet och upprepa
de ' därmed sin seger från föregående 
år. De bästas resultat: 

3) Evert Svensson .. . . . . . . . . . . 221 

Mästerskapstävling och tävling om 
Weimarks vandringspris den 17/8 1958 
på kpist. . 

p. 
Erik Svensson .... . . . ...... . . . 75 
Ulf Hultkrantz . . . . . . . . . . . . . . . 73 

p. 
1. Georg Fredriksson ........ " 326 

Folke Johansson ... . ....... . . . 73 
Sven Diedrichs . ..... . ......... 72 

2. Gösta Johansson .... . . .... J2 1 
3· K. H. Berg~vist .... . ....... 320 

Erik Svensson deltog i tävlingen och 
sköt en stänkare i vallen som åstad
kom så där en 200 hål i tavlan och 
gjorde markörernas arbete y tterligt 
svårt. 

Evert Svensson . . . . . . . . . . . . . . .. 70 

N. G. Nilsson .. . ............ . 65 
Bertil Rönnmark . . .. . ......... 6 r Pistolskyttespegel 

kommer i nästa nummer 
Harry Friman . ..... . ......... 6r 
Emil Lagergren . . . . . . . . . . . . . .. 45 

UR FÖRBUNDETS ÅRSBOK 
I en artikel i Stockholms Skytteförbunds Arsbok 195 8 

Framhåller major H. V. Johansson vikten aven grund
läggande skjututbildning och att vår hederliga gamla 
puffra m/96 är ytterst lämplig härför. 

Han påpekar vidare att ammunitionskostnaderna är en 
dryg post i skyttens utgiftskonto och kritiserar med ut
gångspunkt från detta skjutprogrammet och påpekar att 
ert stOrt antal skott måste skjutas »ins Blaue hinein». Han 
rekommenderar därför övergång till övnings_ och täv
lingsformer, som bättre motsvarar en rationell skjutut
bildning - med markering helst efter varje skott, vilket 
skapar intresse hos skytten. 

Vi citerar vidare: 

»Ur armens synpunkt är det frivilliga skyttets 
verksamhet för att grundlägga intresse och skjur
färdighet såväl före första tjänstgöring som för att 
efter denna vidmakthålla och öka färdigheten av 
största betydelse. Alla, som verkligen bedrivit 
skjututbildning, vet att en bra gevärsskytt snabbt 
kan omskolas till andra vapen. Han har den fasta 

grunden - precisionen - så att säga i blodet. Det 
tar lång tid - flera år - att dana en verklig 
precisionsskytt. Det är därför särskilt väsentligt 
att det frivilliga skyttet förn~år intressera och 
kvarhålla de unga skyttarna och att skjutprogram
met konsekvent befrämjar precisionen i alla ställ
ningar. En gevärsskytt med flerårig vana utgör 
det bästa utgångsvärdet för att skapa en fullödig 
prickskytt. Men även för andra vapen har den 
utbildade gevärsskytten avgörande fördelar. » 

Som exempel nämner H. V. Johansson bl. a. granat
geväret - en lättvikrskanon på cirka 13 kg. Självfallet 
sätter man . inte en kanon i händerna på en dålig skytt. 
Här är således elitskytten »rätt man på rätt plats ». 

Arsbokens redaktör uttrycker i en kommentar den 
tillfredsställelse skyttets män känner, att det svenska 
skyttets huvudvapen, gevär m/96, fortfarande hävdar sin 
plats i den grundläggande skytteutbildningens tjänst. 

HR 

I sista stund 
kommer meddelandet 

alt Erik Svensson vid Förbundstävlingen den 14 septem
ber sköt 79 poäng på huvudskjutningen och därmed 
segrade i klass 5; 

att Allan Mossberg sköt 77 poäng och därmed tog Riks
medaljen i guld; 

att Pelle Naumburg och Erik Svensson båda slutade på 
179 poäng i mästerskapet, vilket gav 10:e och 11:e 
plats i pris listan; 

att Torsten Nilsson så när hade kommit med till sista 
omgången i mästerskapet samt 

att Amatör tog 4 poäng i huvudlagtävlingen om Skyrte
förbundens Overstyrelses hederspris genom att be
lägga andra plats med medelpoängen 75,00. 

Utförligare referat kommer i nästa 11LlInmer av Med
lemsbladet. 
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AMATÖRER 
Stöd Din förening genom att deltaga i tävlingar i 

GEV ÄRSSKYTTE, 

PISTOLSKYTTE, 

ALLMÄN IDROTT, 

ORIENTERING. 

Stöd föreningen också genom att 

BETALA ARSAVGIFTEN, 

SÄLJA LOTTER, 

DELTAGA I 

FÖRENINGSARBETET, 

VÄRVA MEDLEMMAR. 

Lindbergs Tryckeriaktiebolag, Stockholm 1958 

109506 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

53:e årg. Föreningen stiftad den 21 september 1890 - Nr 4, dec. 1958 

Redaktionens adress: 

HENRY ROLL Utdelas gratis 
till föreningens medlemmar 

Ansvarig utgivare: ERIC JENNEL Björksundsslingan 27, Bandhagen 
tel. 478572, tjänstetel. 229600 
Föreningens postgirokonto 51641 

Bland träffar och bommar! 
Ack, amatörer, nu har vi jul igen. Året går så fort J u 

äldre vi blir, ju fortare går det. Vi skall inte ge oss in på 
någon djupsinnig utredning om detta, men vi måste nog 
lite till mans konstatera, att vi inte hunnit med skytte och 
idrott riktigt som vi tänkte i säsongens början. 

Vi vill stå där och krama bössan eller pistolen på skjut
banan eller traska på fältskjutningar. Vi vill sitta i bastun 
efter väl förrättad stavhoppstävling på Ostermalms och 
känna svetten droppa från nästippen. 

Men hur blir det? Ja, vi kommer ut på skjutbanan ett 
par tre gånger under säsongen. När det sedan börjar vara 
för sent på året försöker vi gottgöra vad vi försummat. 
Ibland klarar vi mär1:esfordringarna, ibland inte. Ut i vil
lande orienteringsskogen eller upp till idrottsplatsen kom
mer vi på sin höjd vart tredje år. 

Skulle Stockholms Amatör Förening bara bestå av så
dana »svala» medlemmar, som deltar i övningarna spora
diskt, hade föreningen för länge sedan spruckit och för
svunnit. Men nu är det inte så. Vi har ett »järngang», som 
på allt sätt offrar sig och som inte bara är med och tävlar 
i vått och torrt utan även sköter den organisatoriska sidan 
av verksamheten. 

Där har vi främst vår ordförande Bertil Rönnmark, som 
ägnar en stor del av sin fritid åt skyttet, och som nu i höst 
inte tvekade att biträda vår hårt trängda kassaförvaltare 
- och se, det droppade in sekiner i otrolig mängd. Där 
har vi vår vice ordförande Enar Gardell, som fort i land 

föreningens andra framgångsrika skinklotteri - och det 
har också betytt pengar i kassan. Dar har vi »Bridgegub
barna», som träffas, spelar kort och skänker vinsterna eller 
förlusterna (välj det som passar bäst) till priser - det är 
också ett ovärderligt stöd. Där har vi vår skjutchef Evert 
Svensson, som troget tjänat på Stora Skuggan - måtte han 
kvarstå ett år till. Där har vi Thor Fredborg, som fyllt 75 
år, idrottens ständige funktionär, och där har vi Harry Fri
man, som alltid är med och gör goda resultat. Där har vi 
Gotte Runngren, som ordnar våra skid- och orienterings
tävlingar, trots att det ofta bara är en handfull startande. 
Och där finns många, många fler - ingen nämnd och ingen 
glömd. Ja, över huvud taget har Stockholms Amatör För
ening hängivna medlemmar, som inte tvekar när det be
hövs. 

Så har det alltid varit, sedan föreningen bildades 1890. 
Det är denna känsla för skyttets och idrottens stora och 
fostrande betydelse, som sa många av medlemmarna för
stått och som gjort och gör att de gärna offrar sig. 

~ 
För oss litet »svala» medlemmar - som inte ställer upp 

så ofta - är det en härlig känsla att för en medlemsavgift 
på 15 kr. om året få del av denna generositet. Tänk t. ex. 
att, när det en söndagsmorgon passar, veta, att man kan 
åka. upp till skjutbanan och lossa några skott, träffa kam
rater och resonera litet skytte - är inte det en härlig känsla. 
Om det sedan händelsevis blir ett gott resultat och man 
slår någon av toppmännen, så är triumfen fullständig. 

Men det behövs många medlemmar i föreningen, om vi 
skall kunna b-juda desa förmåner eller vad som med ett 
modernt ord kallas service. Vill vi ha det så, måste vi var 
och en på sin plats få fram nya medlemmar, som stöder 
föreningen. En ny medlem var under 1959 skulle fördubbla 
medlemsstocken - har ni tänkt på det. Det bör inte vara 
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Sven Diedrichs 60 år 
Den 28 oktober ingick vår kassaförvaltare Sven Died

richs i sextioåringarnas led. Redan 1938 utsågs han att 
omhänderha föreningens kassaärenden och under inte 
mindre än 21 år har han sålunda skött denna post. Det 
är en ansenlig tid i och för sig men än mer beaktansvärt 
blir det vid tanken på att han innehaft sysslan under mer 
än en tredjedel av sitt liv. Det skall till ett levande in
tresse för en sådan uthållighet. Och detta intresse utöver 
de många årens knagglande med siffror och pengar har 
föreningen kunnat dra fördel av även i andra avseenden. 
Sålunda har Sven inte bara lojalt utan också vad mera 
värt är .beredvilligt och självmant ställt sig till förfogan
de, vare sig det gällt att hjälpa till på banan eller med 
markeringen. Heder åt en sådan god medlem. 

Som skytt har väl Diedrichs kanske inte tillhört för
eningens riktiga topp men ofta väl hävdat sig i sin klass 
inte bara på banan utan även i fältskjutning och har på 
sistone dykt upp som k-pistskytt. Han är, såvitt nedskri
varen av dessa rader är riktigt underrättad, föreningens 
förste innehavare av riksmedaljen i k-pistskytte. 

Bortrest på sin bemärkelsedag blev Diedrichs senare på 

någon omöjlighet. Ar vi sedan verkliga medlemsv-ärvare, 
tävlar vi om rekryteringspriserna, som presenterades i för
ra numret. Vi kanske rent av kan göra Conny Niring äran 
stridig, som årets bästa medlemsanskaffare. Man skall som 
bekant sikta högt för att träffa skogsbrynet, så varför inte 
försöka sig på att slå Harald Forssbergs rekord i medlems
värvning. Under sin aktiva tid åren 1907 ti111928 tillförde 
han vår förening över 500 medlemmar. Det vore väl nå
got att försöka bräcka. 

* Stämningen i Stockholms Amatör Förening verkar för 
närvarande optimistisk. Vi tror, att vi inte uppfattat saken 
fel, utan att vi kan se fram mot gyllene tider. Vi hoppas 
på nya segrar och framgångar som en fortsättning på den 
långa raden ända från 1890. Men som sagt - det fordras 
en nyanmäld medlem från var och en av oss. Låt detta 
bli vår föresats inför det nya året 1959. 

* Om vi nu tittar ett slag på 1958, så måste man nog säga 
att det varit Pelle N aumburgs år i allra högsta grad. Han 
har tagit våra m~sterskap i fältskjutning, sportskytte och 
det viktigaste av allt i skolskjutning. Det är inte så lätt 
att åstadkomma en sådan prestation. Fara värt är att han 
gör om saken ett annat år, ty den gode Pelles skyttetalang 
är stor. Men vi andra skall inte förtröttas i våra ansträng
ningar att slå honom. 

;at 
Idrotten tycks segla i medvind. Det var 16 man som 

startade på 10-kampsmästerskapet i augusti. Mästare blev 
N. G. Nilsson - en friskus med goda krafter och gott 
humör. Han skjuter också riktigt bra, så nog går det att 
förena idrott och skytte - även om skyttarna har litet 
svårt att hitta till idrottsplatsen och idrottsmännen sällan 
syns på skjutbanan. Melf . det går ju att bättra på, eUer 
hur!!! ' . 

;at 
Det mest typiska exemplet på att idrott och skytte lämp

ligen bör gå hand i hand har vi i Harry Friman. Han har 
framgångsrikt tävlat för Stockholms Amatör Förening se-
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ett styrelsemöte hyllad av ordföranden och styrelsekam
raterna, då han fick motta vackra blommor och en pen
ninggåva, hopsamlad av kamrater, som på detta sätt ville 
hylla vännen Sven. 

N. S. Nilsson. 

Thor Fredborg 75 år 
Den 17 november fyllde Thor Fredborg 75 år. Det är 

en aktningsvärd ålder för en idrottsman. 
Thor Fredborg kom med i vår förening 1915. Han har 

främst ägnat sig åt idrotten, men även på skjutbanan har 
vi sett honom någon gång då och då. Hans idrottsliga re
sultat har kanske aldrig varit direkt lysande, men han har 
alltid funnits på plats som funktionär. I den egenskapen 
har han aldrig svikit. I ur och skur har han biträtt sina 
kamrater med måttband och tidtagarur. På så sätt har han 
blivit den som fört Amatörföreningens gamla traditioner 
som idrottsförening vidare. Aven i styrelsen har han arbe
tat troget. På högtidsdagen uppvaktades han av styrelsen 
och kamraterna. Medlemsbladet framför så här litet post 
festum sin gratulation. 

H. R. 

dan 1908 både i idrott och skytte och är still going strong. 
Skytteresultaten blir fortfarande verkligt bra - se hans 
95 -poängare på lO-ringade serien på årsprisskjutningen -
medan idrottsprestationerna av naturliga skäl har försäm
rats något de senaste åren. Men så är han över 65 år. Jäm
fört med sina åldersbroder är han fortfarande en fenome
nal idrottsman. 

;at 
Fältskyttet har haft en å ter hämtningsperiod 1958. Vi 

klarade oss visserligen kvar i div. I i fältskytteserien, men 
ingen av oss fick en DN-bägare än mindre ett ST-fältskyt
tealbum. Vi får nöja oss med det föreningsalbum Torsten 
Nilsson sammanställt och som Ulf Hultkrantz erövrat. 
Det utdelas på årsmötet 1959 och vi får då se det litet mera 
till mans - om vi går på årsmötet, förstås - och det gör vi 
naturligtvis. Initiativet manar till efterföljd - med albu
met alltså. Om det inte blir Torsten Nilsson själv som 
fortsätter nästa år, så hoppas vi någon annan av våra foto
grafer tar vid. 

;at 
Personligen har vi 1958 hört till de »svala». På vårkan

ten var vi ute på banan en gång och på hösten en gång. 
Sedan bröt vi ett ben och resultatet blev ett missat år på 
årtalsmärket. Lyd därför en erfaren mans råd och sätt i 
gång tidigt i vår. Det kan hända så mycket oförutsett. 

]s} 
Nu i jul skall vi äta upp skinkan vi vunnit. Sedan skall 

vi dikta litet på Stockholms Amatör Förenings initialer 
- det bör bli kul att se vad det blir. Så måste vi sköta om 
familjen och familjetraditionerna - det skriver vi visst 
varje år, men det kan inte upprepas nog ofta. Sedan åker 
vi om vi vill eller inte in på nyåret och startar den nya 
säsongen med fältskytte och goda foresatser att fördubbla 
vår förening genom att alla och en var anmäla minst en 
ny medlem. 

;at 
Till allra sist GOD JUL och GOTT NYTT ÄR till 

alla amatörer från Medlemsbladets redaktion. 
Henry Roll 
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Meddelanden från styrelsen 

Nya medlemmar 

Vid styrelsens sammanträde den 10 november invaldes 
de nyanmälda medlemmar, som angavs i föregående med
lemsblad. Dessutom invaldes stud. Karin Magnius. 

Hederslistan 

Hederslistan, som ligger till grund för rekryteringspri-
serna, har den 1 december följande utseende: 

Conny Niring ............. 13 st. 
Harry Friman . _ . _ . _ .. _ . _ . _ 3 st-

Johan Magnius ............ 2 st. 
Bernander, Hildebrand, Roll, 

Evert Svensson, Tryselius, 
Ährberg ................ l var 

På tal om medlemsvärvare så har vår förening alltid 
haft förmånen att ha folk som arbetat för att öka med
lemsantalet. Men ingen har lyckats med det som kontorist 
Harald Forssberg. Från 1907, då han kom med i förening
en, och fram till 1928, då han drog sig tillbaka från de 
aktivas led, har han tillfört föreningen över 500 medlem
mar. Gör om den prestationen den som kan. Harald F orss
berg kommer att vid årsmötet i början av nästa år tilldelas 
föreningens 50-årsmärke. Vi citerar vad Medlemsbladet 
skrev 1917, då han tillförde föreningen sin 300 :de med
lem: »Ett öfverlägset rekord har satts af Harald Forssberg, 
då han i dagarna anmält sin 300 :de medlem i S.A.F. Det 
når säkerligen ingen af oss, men det vore önskligt, att vi 

hade herr Forssbergs vackra föredöme för ogonen och 
tänkte på, att äfven den sortens nit har sin utomordentliga 
betydelse för S.A.F. och dess framtid.» 

Arsmötet 1959 
Föreningens årsmöte är planerat till slutet av februari. 

Som preliminär dag har satts den 20 februari 1959. Lokal
förhållandena får avgöra om det kan bli den dagen. Kal
lelse kommer att utsändas i vanlig ordning. 

Vinterns program 

Jan. 4 Gevär: Instruktionsfältskjutning på Järva skjut-
banor, kl. 9.00-11.00. 

11 Gevär: Skarps figurskjutning på Stora Skuggan. 
18 Gevär: Förbundsfältskjutning. 
25 Gevär: Skarps figurskjutning på Stora Skuggan. 

Febr. 1 Gevär: Förbundsfältskjutning. Olympiskt skid
skytte i Skellefteå. 

14-15 Gevär: SM nationellt skidskytte och riks
fältskjutning i Umeå. 

22 Gevär: Förbundsfältskjutning. 

Mars 3 Gevär: Förbundsfältskjutning med mästerskaps
tävling för förbundet. 

22 Gevär: Fältskyttekårens tävling. 

Skinklotteriet succe 
1958 års skinklotteri är lyckligt fört i land. Det har 

varit en jäktig tid för våra lottförsäljare. Lotteriets före
ståndare Enar Gardell meddelar, att 4.280 lotter placerats. 
Det är nytt rekord och betyder att i genomsnitt ] O lotter 
sålts av var och en av föreningens drygt 400 medlemmar. 
Det är helt enkelt strålande. 

Av försäljarna är Eric Thor i särklass bäst med sina 
780 försålda lotter. Skinkorna till de duktigaste säljarna 
tillföll : 

Eric Thor 780 sålda lotter 4 kg. skinka 
Harry Friman 520 » » 4 » » 

Evert Svensson 380 » 1 » » 

Ivar Sandin 260 1 » » 

Bernt Gardell 200 » » 1 » » 

Därefter följer Otto Friman 180, Johan Magnius 140,H. 
Axen 120, G. Brundin 100 o. s. v. Som organisatör i ku
lissen har N. S. Nilsson nedlagt ett mycket oegennyttigt 
arbete. 

Premieskinkorna, som lottats ut på de olika serierna, 
tillföll: Ser. A: Olle Holmberg, ser. B: Ivar Sandin, ser. 
C: Bernt Gardell, ser. D: Eric Thor. A ven på ser. E lot
tades en skinka ut, men den föll på den del av serien, 
som icke sålts. Speciellt glädjande är att de duktigaste 
försäljarna så påtagligt gynnats av fru Fortuna med pre
mieskinkor. Premieskinkorna är på 4 kg. 

Redovisning för lotteriet kommer i nästa nummer av 
Medlemsbladet. 

H. R. 

Skinklotteriets dragningslista 
Nedan angivna lottnummer ha utfallit med vinst: 

Serie A. 60,61,97, 108, 181, 319, 344,419,458, 556, 
687, 728, 755, 757, 779, 798, 809, 864, 871, 977, 982, 
990. 

Serie B. 15, 30, 37, 138, 161, 169, 180, 199, 207,245, 
285, 337, 364, 387, 595, 600, 654, 763, 817, 874, 965, 
969. 

Serie C. 37, 91, 118, 131, 150, 275, 354, 443, 448, 
523, 606, 706, 746, 797, 861, 886, 900, 909, 941, 963, 
973, 988. 

Serie D. 88, 110, 164, ]77, 209, 215, 219, 250, 310, 
342, 347, 392, 417, 439, 444, 506, 545, 792, 823, 832, 
944, 992. 

Serie E. 69, 77, 88, 127, 132, 177,228, 333,436,478, 
603, 641, 660, 718, 729, 742, 748, 834, 855, 880, 985, 
999. 

Stockholm den 8 december 1958. 

Bror Sörlin 
OA:s kontrollant 
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En liten julpristävling 
Så här i jultider kan det vara roligt att ha något att pyss

la med utöver skinkätandet och mjöddrickandet. Knäcka 
nötter är ju vanligt, likaså pantlekar, dans kring granen 
o. s. v. Bland oss amatörer brukar Medlemsbladets jul
pristävling höra till avkopplingsnöjena. Låt oss därför 
kasta oss direkt in på 1958 års upplaga. 

En lustigkurre har roat sig med att sätta text till olika 
klubbars initialer och har på så sätt gett uttryck åt det ka
raktäristiska hos klubben. Exempel: 

AIK 

DIF 

FIF 

IFK 

SKK 

(Allmänna Idrottsklubben) 
Artisterna i kickning. 

(D jurgårdens Idrottsförening) 
De ilskna finalisterna eller Djärvast i Fiskar
torpsbacken. 

(Fredrikshofs Idrottsförening) 
F art i fötterna eller Fina i finishen. 

(Idrottsföreningen Kamraterna) 
Idel fina karlar 

(Stockholms Kappsimningsklubb) 
Simmarnas klämmigaste klubb. 

Tävlingen gäller nu - som var och en förstår - att 

Det n,ya skjutprogrammet 
Från 1959 kommer ett nytt s~jutprogram att tillämpas. 

Programmet har diskuterats åtskilligt och när det nu ge
nomförs, är det bara att hälsa med tillfredsställelse, att 
man övergår till ett för skytten mera ekonomiskt och 
precisionsbetonat program. 

sätta den roligaste och mest karaktäristiska texten till våra 
egna initialer SAF. Skriv också en kon motivering varför 
Du tycker exempelvis: »Stockholms allra finaste». 

Svar märkta »Julpristävlingen» torde insändas under 
redaktionens adress senast Tjugondag Knut den 13 januari 
1959. Ett pris på 10 kr. tillfaller den som insänt det bästa 
förslaget. En jury bestående av ordföranden, sekreteraren 
och redaktören bedömer. Resultatet kungöres i nästa Med
lemsblad. 

Måhända kommer någon äldre medlem att känna sig 
riktigt på sin mammas gata vid lösandet av tävlingen, men 
anmodas i så fall att inte klubba ned sina yngre och mind
re försigkomna kamrater alltför mycket i skorna. 

Väl mött alltså i ädel tävlan! Tävlingsredaktionen. 

Kring skinklotteriet 
Eric Thor har varit mest framgångsrik med skinklot

terna. Han har sålt över 700 stycken. Vid vår förfrågan 
hur han gör, svarar han: 

- Ja, det är fråga om grossistförsäljning. Jag har folk 
på olika ställen, som jag förser med block. En pojke i 
Akersberga till exempel korn jag tillfälligtvis i kontakt 
med och han sålde 120 lotter. Han är bara 13 år och att 
sälja så mycket tycker jag är duktigt. Annars har jag 
alltid ett block i fickan och mitt yrke är sådant att jag 
har kontakt med mycket folk . Det är bara att fråga: 
»Har ni beställt skinkan än?» Blir svaret nej - och det 
blir det alltid om man är ute i god tid - så säljer jag en 
lott eller om så önskas en anvisning på en skinka. Så 
enkelt är det. HR. 

Serie: 5 skott. Omgång: 5 skott i varje ställning. Heltavla. 

• 

Tid I 

Antal serier I M',k, 
Poäng 

I Skjut. I':""'d I Skjutsf:illning 
min . 

I 
I Kompetens I klass l meter Täv!. IO.ringat S.ringat 

J 200 Ligg. med stöd Brons 42 22 

I » » » 2 2 6 Silver 45 24 
Ligg. utan stöd Guld 38 20 

l I 200 I Ligg. utan stöd I 2 I 3 I 6 I Bronsl 42 I 22 

2 200 Ligg. utan stöd 2 2 3 45 24 
Knästående 3 1 3 knä Silver 40 21 

Stående 5 eller stå 30 16 

3 300 Ligg. utan stöd 1 2 2 45 24 

Knästående 3 1 4 knä Guld 40 21 
Stående 5 eller stå 30 16 

4 300 Ligg. utan stöd 1 1 2 IArtals 45 24 
Vet. Knästående 2* 1 2 40 21 

Stående 3* l 2 30 16 

':' Vid övning får dock tiden vara 3 resp. 5 min. I I 

5 30(') , Ligg. utan stöd 1 l I 2 Mästar 47 25 
Knästående 2 1 

I 
2 43 23 

Stående 3 l 2 38 20 

Riksmedaljfordran: la-ringat: 120 p., Vet. 115 p. 5-ringat: 64 p., Vet. 61 p. 
Mästerskapstävling i förbund: Första omgången: 5 + 5 + 5 skott. Andra omgången: 5 ligg. + 5 knä. Tredje omgången: 5 ståsk. 
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Pelle Naumburg - årets mästare i skol-, fält- och sport
skytte - mottar ordföranden Bertil Rönnmarks hyllning. 

Från de tider 
föreningen var ung 

Ur Medlemsbladet saxa vi följande små stycken från 
gångna tider: 

»Professionalism och reseersättning ha till följd aven 
anmälan mot A.I.K.:s fotbollag blifvit en mycket omde
batterad fråga . Denna gång blef anmälan utan verkan och 
anm'älaren fick t.o.m. en varning. Något godt kommer 
dock det hela att ha med sig, nämligen att dessa förhållan
den bli ordnade och en gång för alla fastställda. » 

Detta lilla opus är ur nr 3/1913 och fordrar egentligen 
inte någon kommentar. Det var rätt idylliskt i alla fall, 
fastän idrottens avarter tydligen redan då hade börjat 
sticka upp. 

»På grund af ett vad, att aflägga samtliga profven för 
Idrottsmärket inom en timmes tid, fullgjordes dessa här 
om morgonen af S.A.F:aren Bror Elliot på 50 minuter och 
10 sekunder! Resultaten å Ostermalms idrottsplats voro: 
Kulstötning 17.17 m., längdhopp 5.37 m. samt löpning 
100 meter 12 3/5 sek. Därefter följde dusch, påklädning 
samt biltur med kontrollanterna till Centralbadet. Af
klädning! Simning 200 m. med fortsättning till 1.000 me
ter, som klarades på 24 min. 35 sek. Det bör nämnas, att 
herr Elliot är född år 1883 och sålunda med sina fyllda 
32 år erofrade idrottsmärket i guld! 

Hvem slår detta rekord?» 

Förmodligen är rekordet oslaget än dag. Det skulle 
vara intressant att upprepa försöket . 

MEDDELANDEN FRÅN 
SKJUTKOMMITTEN 

Bortglömt gevär 
Efter vårutfärden tillvaratogs ute vid Rosersberg ett 

gevär med SM-sikte. Om någon av föreningens medlem
mar saknar sitt gevär, bör han eller hon ta kontakt med 
skjutchefen Evert Svensson, tel. 33 63 12 . 

U tbytt gevär 
På Stora Skuggan har ett av föreningsgevären med till

verkningsnummer 456.957 bytts ut mot ett annat gevär. 
Plocka alltså fram vapenlicenserna och jämför tillverk
ningsnumren. Om de inte överensstämmer, ring till skjut
chefen Evert Svensson, tel. 33 63 12. 

Lagtävlingen i fältskytte 
Handikapen for lagtävlingen i fältskjutning 1959 ser ut 

som följer: 
Klass M: G. Hallsten 3, Ulf Hultkrantz 4, H. V. Jo

hansson 3, JoEan Magnius 3, Nils Magnius 7, Pelle Naum
burg 1, Yngve Zachrisson 6, övriga 8. 

Klass 4: Stig Andersson 8, Gustaf Brundin 7, S. Hilde
strand 8, S. Holman 9, Gösta Johannesson 8, G. Runngren 
9, Erik Svensson 9, övriga 10. 

Klass Vet.: H. Friman 10, Ivar Sand in 10, Evert Svens
son 10, övriga 11. 

Klass 3: C. Anger 9, S. Bernander 11, Rolf Ingevall 11 , 
Lennart Larsson' 8, J. Söderberg 10, övriga 12. 

Klass 2: Lars Magnius 8, övriga 11. 
Anm.: När andraklassskyttarna skjuter på samma mål 

som övriga klasser ökas deras handikap med 3. 
Skyttarna anmodas att för sammansättning av lagen an

mäla sig till skjutchefen Evert Svensson i god tid före 
första förbundsfäi tsk jutningen. 

Mästarklassen i fältskjutning 1959 

Stockholms Skytteförbund meddelar, att följande skyt
tar är berättigade att tillhöra klass M i fältskjutning 1959: 

Gunnar Hallsten 3/4, Ulf Hultkrantz 5/7, H. V. Jo
hansson 4/6, Johan Magnius 6/7, Nils Magnius 2/4, Pelle 
Naumburg 212, Sigv. Ribbing 212, Yngve Zachrisson 5/7. 
Siffran .efter namnet anger exempelvis 3/4, tre godkända 
mästerskapsfordringar på fyra fältskjutningar. Om någon 
önskar kvarstå i klass M på egen begäran, torde detta med
delas skjutchefen snarast. 

K-pist 
I FörDundets K-pisttävlingar den 12/1 O deltog nedan

stående lag: 

Sven Diedrichs ........... 116 poäng 

Tage Persson ........ . ... 113 » 

Folke Johansson .......... 111 
E ven Svensson ........... 99 
T orsten Nilsson .......... 89 » 

Laget placerade sig som 6 :a. 

I fältskjutning erhöll Folke Johanson 28 träff. 
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Förbundstävlingen 
Förbundstävlingen gick den 14 sept. Erik Svensson blev 

mest framgångsrik. Han segrade i huvudskjumingen, klass 5, 
med 79 poäng. Det var en fullt acceptabel revansch för hans 
relativt dåliga insats i föreningsmästerskapet ett par sön
dagar tidigare. Aven i mästerskapet höll han sig väl framme 
- tillsammans med Pelle Naumburg och Torsten Nilsson. 
Efter första omgången låg Erik tvåa på 97 poäng. När sista 
omgången började stod han på åttonde plats. Men i sista 
omgångens ståskott höll det inte riktigt utan flera man 
smet förbi, bland dem Pelle Naumburg, som tog 10:e 
pl~ts. Erik kom på 11 :e. Båda hade 179 poäng. Torsten 
Nilsson ramlade bort i näst sista omgången. 

Fö~ ö:vrigt var det tunnsått med individuella framgång
ar. Vl fick endast en topplacering till, nämligen i Extra
tävling A, där T. Ahlqvist blev tvåa på goda 93 poäng. 

Lagtävlingarna var inte så dåliga för Amatör. I huvud
lagtävlingen kom vi på andra plats med medelpoängen 75. 
I laget sköt Erik Svensson, Pelle Naumburg, H. V. Jo
hansson, Nils Magnius och Johan Magnius. Om Berna
dottes vandringspris kämpade vi med Skarp 11. Båda för
eningarna fick 233 poäng och delad förstaplacering. Lag
skyttarna hette Erik Svensson, Pelle Naumburg, H. V. Jo
hansson, C. A. Bornelid, T. Ahlquist, C. Anger och Stig 
Benunder. 

. Riksmedaljen i guld erövrades av Allan Mossberg och 
sllver togs av Nils Magnius. Diplom erövrades av Erik 
Svensson och intyg av Ulf Hultkramz, H. V. J ohans
son och Pelle Naumburg. Gustaf Brundin och Sven 
Diedrichs, som låg närmast tilr för att ta riksmedaljen i 
guld, lyckades inte, men får väl försöka igen till ett an
nat år. Resultatet: 

Klass 5 (lO delt.) 

1) Erik Svensson .... .. ..... " 49-30=79 poäng 
11) P. Naumburg ............. 47-30=77 » 
12) Allan Mossberg ........... 47-30=77 » 
19) H. V. Johansson ..... ..... 47-29=76 » 

Ulf Hultkrantz . . ..... . ... 43-29=72 » 
Yngve Andersson .......... 45-26=71 » 
Torsten Nilsson . ....... . .. 42-29=71 » 
Johan Magnius ............ 41-30=71 » 
G. Brundin ............... 43-23=66 » 

Klass 4 (3 delt.) 

21) Nils Magnius ............. 46-26=72 

Klass Vet. (5 delt.) 

Sven Diedrichs ............ 40-25=65 
E. Gardell ... ... .. . ....... 39-26=65 

Klass J (4 delt.) 

Ulf Tryselius 
C. A. Bornelid 

42-28=70 
36-27=63 

EXTRA TAVLING J\: '(klasserna 4, Vet. och 3) 

Klass 4 

» 

» 

» 

» 

» 

33) Nils Magnius .............. ....... 84 poäng 
N. G. Nilsson .................... 79 » 

Nils Friman . .. .. . ................ 73 » 
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Resultat från tävlingen om 
Riksskölden 7 /9 1958 
Klass 5 
H. V. Johansson ...... . .......... . 70+70 
Erik Svensson .................. . 68+66 
N. S. Nilsson ................... . 63+68 
Yngve Andersson ............... . 60+68 
Johan Magnius . ..... .... ... .... . 63+62 
Conny Niring .................. . 68+56 
Evert Svensson ....... . . ... . . .. . . 66+55 
Folke Johansson . .. . ...... .... .. . 47+ 51 

Klass 4 
Nils Magnius ..... .. . . .. . .... ... . 69+72 
N. G. Nilsson .................. . 62+57 

Klass Vet. 
S. Diedrichs ..................... . 55+56 

Klass 2 
Lars Magnius 64+70 

Klass Vet. 

140 p. 
134 p. 
131 p. 
128 p. 
125 p. 
124 p. 
121 p. 
98 p. 

141 p. 
119 p. 

111 p. 

134 p. 

Harry Friman 
Sven Diedrichs 

74 poäng 
66 » 

Klass J 
2) T. Ahlquist ...................... 93 » 

EXTRA TAVLING B (klass 5, därtill l:a omg. i 
mästerskapet) (9 delt.) 

2) Erik Svensson ............ 47-50=97 poäng 
6) P. Naumburg ............. 50-46=96 » 

18) Torsten Nilsson ........... 45-48=93 » 
Yngve Andersson .......... 46-40=86 » 

Johan Magnius ............ 45-41=86 » 

H. V. Johansson .. . .... .. . 43-42=85 » 

G. Brundin ............... 42-43=85 » 

MASTERSKAPSTAVLINGEN 

10:e plac. Per Naumburg ... 96-45-38=179 poäng 
l1:e » Erik Svensson .... 97-45-37=179 » 
21:a » Torsten Nilsson .. 93-45 =138 » 

Förbundstävlingen å hemmabanor för 
jun. 1958 

Klass 2 (11 delt.) 
(5) Jan Rudberg ..... . ........ . . 
(31) B. Bäckström ............... . 
Stig Bernander ... .. . ........... . 
Ingelore Svensson ............... . 
Lars Magnius ................... . 

Klass 1 (14 delt.) 
(24) Karl Sallo ............... . 
(39) Hans Melander ........... . 
Yngve Sjöö ......... .... ...... . 
Rolf Nyström ................. . 
Ulla Kjellström ........ . . ... .. . 
Hans Borg .... .... ....... ...... . 
Peter Rönnmark .... .... ... .... . 

klass 2 -

p. 
49 - 29 78 
46 - 28 74 
46 - 26 72 
45 26 71 
47 - 23 '!.- 70 

p. 
94 57 151 
93 55 148 
90 57 147 
89 53 142 
90 51 141 
92 - 47 139 
92 - 44 138 

Klass jun. (2 delt.) p. 
Wivianne Niring ........... ..... . . .......... 88 
Göran Ingevall ....... ........... ......... ... 70 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

GOTEBORGSRESAN I MAJ 
Den 18 maj var ett lag skyttar nere i Göteborg och 

försvarade Amatörs färger mot K vi bergs Skytteförening. 
Samtidigt hade Kviberg jubileums tävlingar. 

Vi fick ordentligt med smörj. Men det är inte så lätt 
att åka tåg natten före och sedan stå upp och skjuta ett 
gott resultat utan att ha sovit just någonting. Bertil Rönn
mark stod för den bästa prestationen i en s.k. »halv riks
sköld» med lO-ringad markering. Han sköt goda 138 po
äng och på det kom han på tredje plats i klass 5. I far
och sontävlingen placerade sig Johan Magnius med sonen 
Nils på första plats. Det förvånar inte alls, när man kän
ner till hur bra det skjuts i den familjen. Ur resultat
listan: 

Tävling A 1 (dubbelserie, lO-r.) 

Klass 5 : 25) Erik Svensson o ••••••••••• 178 
Klass 4: 12) Nils Magnius ............ . 171 
Klass Vet. Y: 6) Sven Diedrichs .... . ....... 160 

Tävling A 2 (första serien, lO-r.) 

Klass 5 : 21) Erik Svensson ............ 90 
Klass 4: 9) N. G. Nilsson ............ 87 

18) Nils Magnius ............. 83 

Tävling A J (andra serien, lO-r.) 

Klass 5 : 51 ) Erik Svensson ............ 88 
Klass 4: 8) Nils Magnius ............. 88 
Klass Vet. Y: 7) Sven Diedrichs ....... ..... 84 

Tävling B 1 (5 skott varje ställn., lO-r.) 

Klass 5 : 3) Bertil Rönnmark .......... 138 
14) Johan Magnius . ........... 133 

Klass 4: 5) N. G. Nilsson . ........... 130 
6) Nils Magnius ............. 128 

Klass Vet. Y: 6) Sven Diedrichs ........... 113 
Klass Vet. A: 4) Harry Friman . ........... 114 

Tävling B 2 (knästående) 

Klass 5 : 33) Bertil Rönnmark o ••••••••• 46 
Klass 4: 6) Nils Magnius ............. 46 

11) N. G. Nilsson ..... . ...... 44 
24) Axel Friman . .............. 42 

Klass Vet. Y: 8) Sven Diedrichs ............ 39 
Klass Vet. A: 3) Harry Friman ............ 43 

Tävling B J (stående) 

Klass 5 : 8) Bertil Rönnmark o ••••••••• 44 
15 ) Johan Magnius . ........... 42 
28) Erik Svensson . ........... 40 
40) Gustaf Brundin . ........... 37 

Klass 4: 6) N. G. Nilsson ............ 39 

Far- och Sontävlingen A 1 och B 1 

1) Johan och Nils Magnius .... 593 

LAG- OCH HANDIKAPTÄVLINGEN 
Lag- och handikaptävlingen är avslutningen på det täv

lingsmässiga banskyttet. Den gick i år söndagen den 14 
oktober - en kylig och litet rå men typisk höstdag. 

På liandikaplistan var 35 man upptagna. Lagsta handi
kap hade Gustaf Brundin med 2,5 poäng per serie. 

18 man anmålde sig, bland dem 2,5-poängaren Gustaf 
Brundin, som hastigt och lustigt utnämndes till föreningens 
bäste skytt. Lottningen utföll så att två lag fick verkligt 
höga tillägg, nämligen lag 1 och lag 6. Chanserna för de 
övriga mindre lyckligt lottade verkade små. 

Skjutningen blev spännande. Det visade sig nämligen att 
det inte räckte bara med höga tillägg. I första skjutlaget tog 
lag 5 och lag 2 täten på 101 p. var, tack vare goda skjut
ningar av Johan Magnius och Evert Svenson. I lag 4 sköt 
Gustaf Brundin goda 48 +46 (utan handikap ) och visade 
på så sätt att det inte var så felaktigt med utnämningen till 
föreningens bäste skytt och att handikapen som vanligt var 
riktig. 

I andra skjutlaget dök lag 6 upp i ledningen och sum
merade 200 p. genom Sven Diedricl1s. Han sköt dagens 
högsta resultat med handikap, nämligen 107 p. På andra 
plats låg lag 5 med 198 p. och på tredje och fjärde följde 
lag 2 och lag 4 med vardera 195 p. Hårt så -det förslog. 

I sista skjutlaget gjorde Torsten Nilsson i lag 5 inga 
misstag och gick på så sätt förbi Jag 6, som hade Nils Fri
man på vallen. Men segern var knapp. De tre främsta la
gens poäng var 295-292-291 (se resultatlistan). Det var 
länge sedan tävlingen var så jämn. 

Det kämpades på sina håll - var så säker. Lag 2 med 
Gunnar Hultkrantz var efter första serien i sista omgången 

uppe och nosade på ledningen tillsammans med lag 5 och 
lag 6. Men det höll inte riktigt för honom i andra serien, 
utan han måste släppa tre lag förbi sig. 

I lag 3 gjorde andraklassaren Lennart Ingevall en god 
prestation. Han sköt för första gången i ställningar och fick 
34 + 43 utan handikap. Det finns tydligen talang. 

Så följde ståendetävlingen, där nio man ställde upp. 
Med de »utslagna» segrarna och tvåorna som »pådrivare» 
klarade sig" endast fyra man till andra omgången. Bland 
dem som inte klarade sig vidare var N. S. Nilsson - gam
mal ståendespecialist. I tredje omgången slogs föreningens 
bäste skytt Gustaf Brundin ut och kvar var bara Erik 
Svensson och Henry Axen. De flesta »satsade» nog på 
Erik Svensson, men de kom på skam. Med en bejublad 5:a 
slogs Erik Svensson ut. Henry Axen stod som segrare. 
Man kunde inte ta fel på hans glåClje. Han skrattade med 
hela ansiktet, när han tog emot »folkets jubel». 

Resultat: " 
1) Lag 5: 
.r. Magnius 
E. Reinius 
T. Nilsson 

2) Lag 6: 
S. Bernander 
S. Diedrichs 
N. Friman ................. . 

Handikap 
45 +48 8 101 
4" r4=" 44 8 97 
44+43 10 97 

295 

36+39 18 93 
43+46 18 107 
40+38 14 92 

292 

Forts. sid. 8 
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STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Tävlingen om Major 
R. Montgomerys hederspris 
Den J maj 1958. 

Klass 5 

Evert Svensson ............... 
A. Mossberg ................. 
G. Brundin o • • ••••••••••••••• 

y ngve Andersson . . ............ 
C. Niring .................... 
F. J olunsson ................. . 

Klass 4 

N. G. Nilsson 

Klass 3 

Sammy Lindberg 

Den 12 oktober 1958. 
Klass 5 

Torsten Nilsson ...... ........ . 
Johan Magnius .............. . 
Yngve Zachrisson ........... . . 
Erik Svensson .... .. ......... . 
Conny Niring ............. .. . 
Evert Svensson ... . ........... . 
Yngve Andersson ............. . 
Folke Johansson .......... . .. . 

Klass 4 

Erling Reinius 
Nils Magnius 

Klass 3 

T age Persson 

Klass 2 

Lars Magnius 

67 p. 
61 p. 
60 p. 
59 p. 
57 p, 
45 p . 

53 p. 

64 p. 

66 p. 
65 p. 
64 p. 
62 p. 
62 p. 
61 p. 
60 p. 
48 p. 

71 p. 
59 p. 

61 p. 

65 p. 

LAG- OCH HANDIKAPTAVLINGEN forts fr. sid. 7 

G. Brundin ................. 48 +46 5 99 
U. Rultkrantz .............. 44'+42 10 96 
Erik Svensson .. . . . . . . . . . . .. 47 +43 6 96 

4) Lag 2: 

Evert Svensson .. .. . ..... ... . 43+45 
H. Axen ..... .. . .......... . 43+ 37 
G. Rultkrantz ............. . 46+"34 

5) Lag 1: 

R. Englund ............... . . 38+ 36 
E. Gardell ................. . 34+42 
N. S. Nilsson . ............ . . 43 +43 

6) Lag 3: 

Y. Zachrisson .... . .. ::: .. . .... 42 +46 
A. Pettersson ................ 32 +38 
L. Ingevall ................. 34+43 

13 
14 
12 

18 
18 
14 

12 
12 
18 

Ståendetävlingen: l) H. Axen; 2) Erik Svensson. 

8 

291 

1 01 
94 
92 

287 

92 
94 

100 
--

286 

100 
82 
95 

277 

Resultat från 
Förbundsfältskjutningen vid 
Örlogsberga 5/10 1958 
Mål och avstånd: 
Klass 3-M 
1. 1/3 fig. . ........... 
2. Ryttarfigur avskuren 
3. Cirkelmål II 
4. Ryttarfig. i sida avsk. 
5. 1/4 fig. profil 

Klass 2 
1. 1/2 fig. rygg 
2. Ryttarfigur avskuren . 
3. Cirkelmål II ....... . 
4. Ryttarfig. i sida avsk. 
5. 1/3 fig. .. .......... 

365 m 
585 m 
285 m 
240 m 
310 m 

365 m 
425 m 
235 m 
240 m 
310 m 

Mästerskapsfordringarna 19 träff. 

60 sek. 
60 » 

50 
55 » 

60 » 

60 » 

60 » 

50 » 

5 5 » 

60 » 

Serietävlingen biv. I Katarina-Amatör 102-99. 

I tävlingen om Dir. Krafts pris belade Amatör 6:e plats 
med medelpoäng 19,80. 

Individuellt inom Amatör 

Klass M (5 startande) 
10) Y. Zachrisson .... . ........ ......... ... . 
16) Johan Magnius ....................... . 

Ulf Hultkrantz ....................... . 
Gunnar Hallsten ...................... . 
Nils Friman .......................... . 

Klass 4 (7 startande) 
33) Erik Svensson ......................... . 

Sture Hildestrand ................ ..... . 
Nils Magnius ......................... . 
Aaro Aalto .......................... . 
Evert Svensson ....................... . 
Conny Niring ........................ . 

Klass Vet. ( 5 startande) 

Träff 
25 
23 
18 
17 
10 

18 
17 
16 
13 
13 
10 

9) Folke Johansson ........................ 15 
12) AIgot Pettersson ....................... 14 

Ivar Sandin . . .. .... ..... .. ............ 12 
Harry Friman ......................... 10 

3:e Ståendetävlingen 
den 28/9 1958 

Klass 5 

F orts. sid. 9 

Erik Svensson ................ 37 p. 
Yngve Andersson .. .. ...... .... 34 p. 
Johan Magnius ............... 33 P 
Evert Svensson ................ 31 p. 

Klass 4 
Nils Magnius .. . . . . . . . . . . . . .. 34 p. 
Nils Friman .................. 23 p. 

Klass Vet. 
Harry Friman .................. 38 p. 
David Ingevall . ............... 35 p. 
Sven Diedrichs ................ 34 p. 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Förbundets fältskjutning vid 
Veda den 26/10 1958 
Mål och avstånd: 
Klass 3-M 

1. Cirkelmål III 370 m 60 sek. 
2. 1/4 fig. front 280 m 50 » 

3. 1/3 fig. ........... 320 m 60 » 

1/6 fig. vis. 25 sista sek 150 m 
4. 1/2 fig. sida 420 m 60 » 

5. 1/2 fig. rygg 430 m 50 » 

Klass 2 

1. Cirkelmål IV 340 m 60 » 

2. 1/4 fig. front 280 m 60 » 

3. 1/3 fig. o ••••••••••• 320 m 60 » 

1/6 fig. vis. 25 sista sek 150 m 
4. 1/1 fig. sida ........ 420 m 60 » 

5. 1/2 fig. rygg ........ 390 m 50 » 

Mästerskapsfor-dringarna 16 träff. 

knäst. 

I tävlingen om Dir. Krafts Vpr (21 lag deltago) place
rade Amatör sig som 8:e lag med en medelpoäng av 16,60 
träff. 

Serie tävlingen Div. I. 

Amatör-Skarp 11 76-90 

l. Katarina . .......... 7 7-0-0 14 749 
2. Central ............ 7 5-1-1 11 757 
3. Skarp 11 .......... . 7 4-0-3 8 720 
4. Skarp 8 . . .......... 7 3-1-3 7 709 
5. Orlogs . ........ . ... 7 3-0-4 6 669 
6. Amatör . ........... 7 2-1-4 5 697 
7. S&L .......... . ... 7 1-1-5 3 674 
8. Ostermalm . ......... 7 1-0-6 2 620 

S & L och Ostermalm nedflyttas fr. o. m. 1959 till Div. 
II. Kungsholm och Mälarhöjden uppflyttas fr. o. m. 1959 
till Div. I. 

Klass M (6 startande) 

4) H. V. Johansson ..................... . 
37) Johan Magnius ....................... . 

Yngve Zachrisson ..................... . 
Gunnar Hallsten ...................... . 
Nils Friman ................ . ......... . 
Ulf Hultkrantz ....................... . 

Klass 4 (9 startande) 

5) Sture Hildestrand ..................... . 
10) N ils Magnius ......................... . 

Erik Svensson ........................ . 

RESUL T A T FRÅN . .. F orts. fr. sid. 8 

Klass 3 (7 startande) 
19) Sammy Lindberg ..................... . 

Ulf T ryselius ........................ . 

Klass 2 (4 startande) 
2) Stig Benunder ........................ . 
6) Lars Magnius ......................... . 

Sammanlagt deltago 28 Amatörer. 

Träff 

23 
19 
16 
16 
14 
13 

20 
19 
12 

15 
13 

25 
23 

Klass Vet. (6 startande) 
4) Harry Friman ......... . ............... 16 

10) Ivar Sandin ........................... 15 
Folke Johansson .... . ....... . .......... 14 

Klass 3 (5 startande) 
Ulf Tryselius ......................... Il 
Olof Tryselius ... . .................... 11 
Sammy Lindberg ... . .................. 10 

Klass 2 ( 4 startande) 
Lars Magnius ................. ... . ..... Il 
Stig Bernander ......... ......... ... .. . 11 

Klass l 
Mats Uppenberg 

31 Amatörer deltogo i fältskjutningen. 

Resultat från Svea Livgardes 
Jubileumsfältskjutning 
21/9 1958 

16 

Amatörs lag I belade 16:e plats med 77 träff. 57 lag 
deltago. 

Klass M 
21) Johan 11agnius 
51) U. Hultkrantz 
67) Y. Zachrisson 

Klass 4 och Vet . 

Träff 
28 
23 
19 

19) Nils Magnius ............ . . . . . . . . . . . .. 26 
67) E. Svensson ..... . ................... . . 17 
73) E. Svensson ........... .. .............. 16 
80) C. Niring . . .......................... 14 
86) H. Friman ............................ 10 

Klass J 
25) Lars Magnius 
28) S. Bernander 

Extratävling 
Klass M 
45) Y. Zachrisson 
57) U. Hultkrantz 
60) Johan Magnius 

Klass 4 och Vet. 
18) Nils Magnius ........................ . 
62) Evert Svensson ............... ....... . 
67) Erik Svensson ............ . .. . ... .... . 
82) C. Niring ........ . .................. . 
83) H. Friman ....................... ... . 

Klass J 

18 
15 

5/14 
4/12 
4/10 

6/13 
3110 
3/7 
1/2 
1/2 

11) Lars Magnius ......................... 5112 
29) S. Bernander .......................... 3/6 

Medlemsbladet önskar 

sina läsare 
o 

GOD JULochGOTT NYTT AR 

- ~ -=:::....-..- ..... ---~ -
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STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Hågdalsträffen den 12/10 1958 

l. Lodrät bunker 
2. 1/8 fig. 
3. 1/4 fi g. 

Mål och avstånd: 
160 m 
190 ffi 

230 ffi 

360 ffi 

320 m 
430 ffi 

50 sek. 
45 » 

50 » 
45 » 

50 » 

50 » 

knäst. 
4. 1/ 3 fig. 
5. C 35 
6. Fallskärmsjägare 

Från Amatör deltog 6 man med nedanstående place
rIngar: 

Klass RM (246 deltagare) Huvudskj. tävl. A tävl. B 

Johan Magnius (122) ... . 
H. V. Johansson (200) .. . 
Ulf Hultkrantz (225) ... . 

Klas F 3 (261 del tagare) 
Erik Svensson (35) ..... . 
Nils Magnius (202) ..... . 

Klass F l (123 deltagare) 
Lars Magnius (21) ...... . 

tr. 
26 
22 
19 

24 
18 

24 

15 
8 

10 

11 
10 

16 

Lag- och handicaptävlingen i 
fältskytte 1958 - slutresultat 

Lag l 

Johan Magnius 
Nils Magnius 
Lars Magnius 

3 24 19 19 20 20 23 23 19 
7 27 - - - 17 20 16 19 

14 16 18 -- 14 16 27 23 Il 

67 37 19 34 53 70 62 49 
hep 24 17 3 17 24 24 24 24 

11 
14 
9 

13 
8 

91 54 22 51 77 94 86 73 348 

Lag 2 

F . Johansson 
N. G. Nilsson 
E. Lagergren 

Lag 3 

Ulf Hultkrantz 
Sten Larsson 
Sven Holman 

Lag 4 

Harry Friman 
Nils Friman 
Ivar Sandin 

10 

11 5 17 16 4 -- 15 15 14 
10 26 13 19 15 18 17 8 3 
11 5 12 -- 10 6 11 5 8 

36 42 35 29 24 43 28 25 
hep 32 32 21 32 21 32 32 32 

68 74 56 61 45 75 60 57 278 

6 27 21 25 21 24 26 18 13 
12 15 10 -- 11 - - - -

8 15 17 - 12 - - - -

57 48 25 44 24 26 18 13 
hep 26 26 6 26 6 6 6 6 

83 74 31 70 30 32 24 19 259 

9 23 19 12 - 6 15 10 16 
"6 '1817 -- 13 - 17 10 1.4 

11 15 - 17 18 21 17 12 15 

56 36 29 31 27 49 32 45 
hep 26 15 20 17 20 26 26 26 

82 51 49 48 47 75 58 71 286 

Lag 5 

Evert Svensson 
Erik Svensson 
S. Diedriehs 

Lag 6 
Conn y N iring 
S. Lindberg 
A. Eistrat 

Lag 7 
S. Bernander 
S. Andersson 
Lennart Larsson 

Lag 8 
O. Hildebrand 
Erik Nilsson 
n. Kjellström 

Lag 9 

Claes Anger 
J an Söder berg 
Hugo Jansson 

Lag 10 

H. V. Johansson 
Rolf Ingevall 
Lennart Ingevall 

Lag 11 

Y. Zaehrisson 
O. Tryselius 
U. Tryselius 

Lag 12 

O. Löfmark 
Ivar Melin 
Erik Jennel 

11 20 14 19 20 7 20 13 7 
9 10 19 11 15 22 19 18 12 
11----9---

30 33 30 35 38 39 31 19 
hep 20 20 20 20 31 20 20 20 

50 53 50 55 69 59 51 39 236 

Il 24 9 2 18 10 13 10 5 
8 - 16 14 21 11 15 15 10 
8 - 16 9 11 9 6 9-

24 41 25 50 30 34 34 15 
hep Il 27 27 27 27 27 27 19 

35 68 52 77 57 61 61 34 267 

10 18 16 13 17 - 21 25 Il 
11. 29 - - 18 - - - -
14 19 - - - 15 25 - -

66 16 13 35 15 46 25 11 
hep 35 10 10 21 14 24 10 10 

101 26 23 56 29 70 35 21 262 

11 18 17 10 - - - - -
11 14 18 12 - - - - -
14-- 1-----

32 35 23 - - - - -
hep 36 22 22 - - - - -

68 57 45 - - - - - 170 

14 16 - - - - 28 - -
12 17 14 - - - - - -
14 - - 7 - - - --

33 14 7 - - 28 - -
hep 26 12 14 - - 14 - -

59 26 21 - - 42 - - 14R 

3 19 19 19 25 22 21 - 23 
14 19 20 - - 11 - - -
14 15 10 - - 19 - - -

53 49 19 25 52 21 - 23 
hep 31. 31 3 3 31 3 - 3 

84 80 22 28 83 24 - 26 275 

5 22 22 15 18 13 22 25 16 
12 - 9 11 13 - 17 8 11 
14 - 5 9 15 - 9 10 11 

22 36 35 46 13 48 43 38 
hep 5 31 31 31 5 31 31 31 

27 67 66 77 18 79 74 69 299 

11 - - - - - - --
14-116--- 8-
11-9--15---

- 20 6 - 15 - 8-
hep - 25 14 - 11 - 14 -

- 45 20 - 26 - 22 - 113 

STOCKHOLMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Meddelanden från 
pistolskjutkommitten 

Enär poängpriset av ~r 1953, av misstag blivit upptaget 
i årets program, beslöt styrelsen på sammanträde den 10111 
] 958 uppsätta ett nytt pris med samma fordringar som 
för poängpriset av år 1953. 

Resultat av tävlingen om Tandläkare Georg Fredrik-
sons vpr 30/8 1958: 

Gösta Johannesson .. , .. , . . 261 p. 
Allan Mossberg . ... ,..... 240 » 
Hugo Bergqvist ,.. ....... 232 » 
Björn Säfwenberg . .... ... 224 » 
Yngve Zaehrisson ........ 188 » 

Lag 13 

T. W anselius 
L O. Baumbaeh 
G. Hallsten 

Lag 14 

Sven Bertz 
Gunnar Bertz 
K. H. Bergquist 

Lag 15 
T. Runeborg 
S. Ribbing 
Elof Nilsson 

Lag 16 

11 14 7 - - -- - - -
11 11 -- -- - - 15 - 9 
4 25 25 -- - - -- 17 16 

50 32 - - - 15 17 25 
hep 26 15 -- - - 11 4 15 

76 47 - - - 26 21. 40 189 

11 44------
14 4 - -- -- - - - -
11 9----- 7 

849----- 7 
hep 25 11 11 - - - - 11 

33 15 20 - - - - 18 86 

10 8 - - - - -- - -
11 25 - 18 - - - - -
14 9 13 - - - -- - -

42 13 18 - -- - - -
hep 35 14 11 -- - - - -

77 27 29 - - - - - 13 3 

N. R. Tham 14 - - - 8 - - - -
Stanley Gustafsson 14 - - 9 - - 9 - -
Tor Hansson 14 2 - 8 21 - - - -

Slutresultat: 

2 - 20 29 - 9 -
hep 14 - 42 28 - 14 - -

16 - 62 57 - 23 158 

1. Lag 1 348 
2. » 11 299 
3. » 4 286 
4. 2 278 
5. » 10 275 
6. » 6 267 
7. » 7 262 
8. 3 259 
9. » 5 236 

Resultat från årsprisskjutningen på pistol 
den 20 september 1958 
Mästerskapet 

l) G. Fredriksson 
2) G. Johannesson 
3) B. Bergqvist 
4) G. Hultkrantz 
5) U. Hultkrantz 
6) H. Friman 
7) Y . Zaehrisson 

Huvudskjutning 
Klass 5 (M) 

57+51 , 56+51, 55+56 
52+56, 51+54, 53+55 
49+52, 55+55 , 58+51 
49+58, 55+47 
52+53, 50+47 
43+54, 44+51 
51 +44, utgiek tidsbrist. 

326 p. 
321 p. 
320 p. 
209 p. 
202 p. 
192 p . 

1) G. Fredriksson .. . . , ... , .. 55+54+56 165 p. 
2) H. Friman ........ , .. . , .. 51 +54+56 161 p. 
3) G . Johannesson . .. . , .. . , .. 50+5r~52 157 p . 

Klass 4 
l) U. Hultkrantz ........... . 48+56+52 156 p . 
2) Y. Zaehrisson .. .. ... .... . 50-f55+49 154 p . 
3) H. Bergqvist .. . . ..... ... . 41+50+55 146 p. 

Klass 3 
l) G. Hultkrantz 36+49+49 134 p. 

Spegel över märkesskjutningarna på pistol 
den 17 / 11 1958 
MASTARMARKET 

Mossberg, Allan .. fullgjort fordringarna 

AR T ALSMARKET 
Mossberg, Allan (B 3) 58-58-59 Fältskjutning 
Friman, Nils (B l) 55-55-56 6-6--6 
Fredrikson, Georg (S 1) 57-57-58 6-6-6 
Johannesson, Gösta (B 2) 56-56-57 6-6-6 
Friman, Harry (2/1 st j) 55-57-59 6-6-6 
Holmberg, Olle (2/1 st j) 57-57-57 6-6-6 

ARTALSPLAKETTEN 
Bergqvist, Hugo (S 2) 57-58-60 6-6-6 
Sjoberg, Harry (B 1) 57-57-58 6-6-6 
CYf(~US, Gustav (S 3) 58-59-60 6-6-6 
Friman, Axel, m/07 (B l) 54-54-55 6-6-6 
Zaehrisson, Yngve (S 2) 55-57-59 6-6-6 
Hultkrantz, Ulf (B 1) 56-57-58 6-6-6 
Säfwenberg, Björn (B 1) 55-55-56 6-6-6 

GULDMARK"ET 
Hultkrantz, Gunnar 55-57-58 6-6-6 

SIL VERMARKET 
Nilsson, Elov 48-50-51 6-6-6 
Hammar, Stig 49-50-53 6-6-6 
Säfwenberg, Harry 47-50-56 6-6-6 
Furustig, Hans 51-52-54 6-6-6 

-:~ -:: -:~ 

Tävlingen om Overste Stig Rålambs vpr: 
Säfwenberg, Björn, 291 p., Nilsson, Elov, 276 p., Sjö-

berg, Harry, 259 p., Bergqvist, Hugo, 248 p., Hultkrantz, 
Ulf, 246 p., Säfwenberg, Harry, 239 p. 

-:~ -:: .:: 

Tävlingen om Tandläkare Gunnar Marmens vpr: 
Johannesson, Gösta, 399 p., Fredrikson, Georg, 383 p., 

Hultkrantz, Ulf, 259 p. 

II 
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Meddelanden från 
Idrottskommitten 

Fredborgsserien 
Serietävlingarna, som ej avhållits sedan år 1955 men 

nu återupptagits på föreningens idrottsprogram, ägde rum 
den 2, 5,9 (ingen tävlande), 12, 16 och 19 juni och hade 
samlat 7 deltagare. Härvid tävlades för första gången om 
pris ur Thor Fredborgs prisfond för allmän idrott. Enligt 
bestämmelserna för denna prisfond skall pris utgå till del
tagare i serietävlingarna, vilken under ett flertal år upp
nått en beräknad sammanlagd poängsumma av 15.000. 

Följande resultat uppnåddes ~ 
Seniorer: 1. B. Löwenhielm 1.574 p. 
Yngre old boys: 1. N. Friman 1.807 p., 2. U. Hult

crantz 661 p., 3. G. Löwenhielm 483 p. 
Veteraner: 1. E. Löwenhielm 556 p., 2. N. Nylen 536 p. 

Efter årets tävling är ställningen om 15.000-poängpriset 
följande: 

N. Friman 
B. Löwenhielm 
E. Löwenhielm 
N. Nylen 
U. Hultcrantz 
G . Löwenhielm 
T. Fredborg 

Skidloppet 

Poäng 
2.710,5 
1.574 
1.112 
1.072 

991,5 
724,5 

82 

gick den 2 mars i Stockholms vackraste vildmark - Påla
malm - med start och mål i Kisala. Massor av snö, minus
grader och ett dagsfärskt spår gjorde att man för ovanlig
hetens skull kunde åka skidor hela banan och riskfritt satsa 
för fullt i utförslöporna. 

Pappa Sigge, som mest tränat på spår i tunnelbanan, 
gjorde ur trafiksynpunkt ett mycket jämnt och fint lopp, 
men släpvagnen Claes (14 år) struntade i tidtabellen och 
rusade för egen motor förbi sin gamle fader. Resultat: 

1) G. Johannesson, 1.03.06; 2) G. Runngren, 1.06.55; 
3) Claes Ribbing, 1.10.45; 4) S. Ribbing, 1.14.33; 5) 
S. Falk, 1.28 .00; 6) G. Nilsson, 1.30.20. 

Vårorienteringen 
gick den 4 maj i Nackaterrängen med start vid Järlasjön 
och mål vid Hellasgården. Banan var omväxlande med sex 
kontroller och alla ingredienser i anrättningen, lusen, stig
kröken, gärdesgipen och det lilla kärrsträcket, det senare 
som vanligt det svåraste att identifiera i vårens vattensjuka 
marker, där kartans lilla kärrspets dränkts i smältvattnets 
sjö- och flodsystem. Det blev också den kontrollen som 
fick samtliga att surra i gammal känd stil, än plaskande hit 
och än plaskande dit, tills man fann den retligt r-öda skär-
men i upphöjt majestät på torrmarken. . 

Sjögren gick för dagen säkrast och får för sin snabba 
insats dels inteckning i vandringspriset, som det nu gäller 
att säkra genom att starta även i höstorienteringen. 

Resultat: 1) N. O. Sjögren, 1.43.45. 2) G. Runngren, 
1.45.40. 3) N. Friman, 2.19.20.4) S. Falk. 5) P. Nordahl. 

Gotte. 

N. G. Nilsson vann 
tiokampen igen 

Tiokampen ägde rum den 26-28 augusti på Oster
malms Idrottsplats och hade samlat 16 deltagare. En med
lem råkade skada sig vid uppmjukningsförsök före täv
lingens början första dagen och kom därigenom icke med 
i protokollet. Aldste deltagaren var 75 år och yngste 25 
år. Vädret var för ovanlighetens skull detta år gynnsamt. 
Tre medlemmar, Runngren, N. Friman och G. Johansson 
hade giltigt förfall för sin frånvaro. För första gången hade 
föreningen med en 15-årig junior, L. Virding, utom tävlan, 
som på tre grenar sista dagen uppnådde 666 poäng. Föl
jande resultat uppnåddes: 

Seniorer: 1. N. G. Nilsson 3.697 p., 2. B. Löwenhielm 
3.101 p., J. H. Löwenhielm 2.136 p ., 4. F. Hoh 798 p. 

Yngre old boys: 1. L. Edmen 3.342 p., 2. A. Friman 
1.105 p., 3. G. Löwenhielm 466 p., 4. S. Holman 426 p. 

Aldre old boys: 1. S. Ährberg 2.578 p., 2. G. Wigselius 
2.031 p. 

Veteraner: 1. N. Nylen 1.020 p., 2. H. Friman 741 p 
3. E. Löwenhielm 561 p., 4. T. Fredborg. 'j 

Overste Stig Rålambs pris av år 1953 erövrades av N. 
G. Nilsson för andra gången. Det skall erövras 4 gånger 
utan ordningsföljd för att bli ständig egendom. G. Johans
son har 3 inteckningar och L. Edmen l. 

Efter årets tävling är ställningen om 20.000-poängpriset 
följande: 

G. Runngren 21.104 T. Fredborg 8.450 
G. Wigselius 19.067 N. Friman 7.702,5 
S. Ährberg 13.842 G. Löwenhielm 6.759 
L. Edmen 13.285 E. Löwenhielm 6.636 
B. Sjöwall 12.572 A. Friman 6.294 
R. Frunck 11.727 H. Friman 4.752 
G. Johansson 10.914 N. Nylen 3.694 
B. Löwenhielm 10.194,5 N. G. Nilsson 3.632 

Höstorienteringen 
dukades upp på en lätt 6 km bana med start och mål i 
Weda. Icke förty ägnade sig såväl Blomberg som Runn
gren åt vissa geodetiska undersökningar i trakten av första 
kontrollen och Nisse Friman kom plötsligt underfund 
med att kompassen visade två riktningar. Han valde den 
andra. .. Det blev nattmössan direkt. Men som bekant 
springer man lustigt nog runt i cirkel i skogen och kommer 
alltid tillbaka till utgångspunkten. Eftersom i detta fall ut
gångspunkt och mål var synonyma, så hade vi snart den 
gode Nils infångad i mål igen, där han, efter avtagande 
av nattmössan, kunde få njuta aven god bastu. 

Under tiden kunde Sixten Dahlberg i lugn och ro av
beta kontrollerna på en tid som gav honom en välförtjänt 
seger. Resultat: 

1) Sixten Dahlberg, 1.37.10 2) Gotte Runngren, 1.43.1 5 
3) Alex Blomberg, 1.44.25 4) Nils Friman, 2.37.50 5) G. 
Nilsson, 2.50.20. Gotte. 

t 
Diplomingenjör Eric Waldener, innehavare av för

eningsrekorden i stående höjd- och längdhopp med resp. 
13 5 och 292 cm., har avlidit. T. F 
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