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Kallelse till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör Förenings 

medlemmar kall as härmed till 

Ordinarie i rsmöte 

torsdagen dcn 13 februari 1961, kl. 19.3° p! 

Sv<'nska Illdustritjänslcm:mn,lförbundct, Linntl::lcan 18, 
för behandling av följande ärenden: 

r. Vaj av t ... ~ pcrsonl.'r :Itt j:inltc ordföranden jUSICf.l dJ
gcns protokoll. 

2. Styrc!~c:ns och de ständiga kommineernas beränelsu. 

j. Rl'visorcrn15 berJttdse samt frågan om ansvlrsfriher 11 
styrelsen för del glngna förva ltningslrer. 

4· Fasul:illaodr av Srsavgiften för Sr 1961. 

5· Va! lV följande ledamöter i föreningens styrelse: 
Ordförande ....... ... ................ . för I :Sr 
Sekreterare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • ~ ,. 
~_W .. ...... ......... .... .... .• , . 
PistokkjulChef .................... . • l ~ 
Idronschef . ... .. . ...... . . . . . . . . . • 2 • 

Klubbmäsure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... 2 • 

Styrelseledamot ..................... • 2 • 

Tre styrc!sesupple;mu,'[ . ...... . .. ~ 1 

Vice skjutchef ........ .. ....•......... • I ~ 
Vice pistolskjutchef . . . . . . . . ,.. 
Vice idrottschcf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I ,. 

6. Val1v tvi revilorer för T !ir samt supplt'~n t cr för dem. 

7. V11 av tvS reprc.sentantcr i Stockholms skyucförbuod 
samt suppleamer för dem. 

8. Val av ell representant i Stockholms sponskyuekreu 
Slmt supplelm för denne. 

9. Val lV eo represcntant j Stockholms piswlskyttekrelS 
samt suppl eanr för dCllne. 

Styrelsen sammaTltr:idcr a samma dag och pillS kl. ,8,3°. 

Prisutdelning och supe 
Omedelbart efter hsmötCl sker priJlltdelning, vueher 

scrVCTlS sup; till ett p ris av Cl 19: - kr. (ink!. öl, röd
vin, k ~He och servis). Anmälan om ddugande i supen 
torde göras ~enast ti~agen den 11 februari [iII kl ubb
m:isuren forsäkringsinspektör Eric Thor, tel. kont. 
H 96 00, bon. 41 14 10, eller vice klubbm:istaren civil
ingenjör Ctcs Angtr, tel. kont. 2) 7i 00, bost. }l 7°°4. 

Föccjänsrcecken 
Enligt styrdsens beslut kommer vid Irsmötel den 23 

februari följande fönj:insmcken :lit utdelas: 

FörtiiimtmcJalj i g,lld till civilingenjör J ohan M:1gnius. 
Förljämlm(!(lalj i silvcr till tjänsteman Conny Niring. 

Förtiii1/Jtdiplom till brandkapten Nils Frim:lIl. 

Vid :trsmötct U1dclas dessutom: 
Fcmtjo,Imnärkt t ill direktÖr Carl Riigheimer. 
TjJ,golemdrJmärk('l/ till ci vilingenjör Ake Ericsson, ci-

vilingenjör V:1lter Furuskog, ingenjör Ove Löfmark, jäg
m:imre Einu Mllgnusson, civilingenjör Ivar Slettenmlrk 
och bankdirektör Marcus Wallenberg. 
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STYRELSEBERÄ TTELSE 
Stockholms Am:uör För~nings styrelse får härmed lV· 

givl följlnd~ berättelse över verksamhetsåret 1960. 

Föreningens medlcmunt:1.\ uppgick vid 1960 års Ulgåj;"g 
till }81, Vlrav 349 aktivl och }l plssivl medlemmu. 
Av dcssa voro 8S ständiga. j:imfön med föregående le 
inneblr dett,l, en minskning med Tj, 

Under !rn h:r. 2} personer inskrivits i föreningen mOl 
}6 för~gå~nd~ år. 

Styrelsen har under året utgjorts av: Apotekare Berul 
Rönnu1:Irk, ordförlnde, jägmlstar~ B. Enar Gardell, vice 
ordförande, civ ilingenjör Johan Magnius, sekreterare, 
bankdirektör Henry Ax~n, kassaförv:r.1tare, kamrer I Vlr 
Sand in, intendent, brandkapten Nils Friman, pistolskjut. 
chef, kapten Gottfrid Runngren, idroltSchef, försäkr ings-
inspektör Erik Thor, klubbmästare, stadsmäklare Eric 
Jennel och major H. V, Johansson, sryrclsc1~damöter utan 
sä rskild funktion, civilingenjör Gustaf Brundin, skatt~~ 
assistent Sv~n Dj~drichs och tjlnsteman Conny Niring, 
styreJsesuppleamer. Curlings~ktionens represenlant hu 
varit assunlllsdirektör Per Odlund. 

Revisorer ha vuit revisor Gösta Klingbc.rg och kon· 
torsch~f Nils Ostberg med herr O, Sjöberg och tjlnSte. 
man Nils Lovenius som suppleant~r, 

De ständig:t kommiu~ern:l. h:l. varit S:l.mmanS:l.t ta på 
följande sätt: 

SkjJttkommitte1l: Skaueassistem Sven Diedrichs, viee 
skjutchd, inköpschef Algot Peuc.rsson, såreterare, herr 
Erik Svensson, chef för sportskyttet och herr Folke J().
h:l.nsson, chef för kulsprutepistolskyttet. 

Pistolsk;utkommitttn: Pistolskjutchefen, ordförande, 
herr Björn Säfwenberg, vice ordförande, civilingenjör 
GÖSt3 Joh:l.nsson och materialförvaltare L~nnart Hult· 
gren, ledamöter, 

Idromkommitten; Jdrotlschef~n, ordförande, redaktör 
Birger Löwenhidm, vice ordförande, kapten Nils Nylcn, 
sekreterare, kamrer Ernst Löwenhielm och herr Thor 
Fr~dborg, ledamöter. 

Curlingkommittt1l: Assuransdirektör Per Odlund, ord· 
för3nde, herr Hasse Hcdjersson, vice ordförande, herr 
Tage Wrande, sek reurare och herr Fred Johansson, 
k:l.ssör. 

Klubbkommitten: Klubbmlstaren, ordförande, civil· 
ingenjör Clz$ Angu, vice ordfönnde. 

Riknköldem tävlingskommitte: Stadspl:mearkitekt 
Thure Bergenn, m;!,jor H. V. Joh:l.nsson och civi lingenjör 
Joh;!,n M:l.gnius. 

Redaktör för medlemsbladet; Kamrer Henry Roll. 

Representanter i Stockholms skytteförbwld: Apotekarc~ 
B. Rönnmuk och jägmäsra re E. Garddl. Suppltanter: 
Civilingenjör j. Magnius och sk:!.ueassistenr S, Diedrichs. 

Representant i Stockholms sportskyttekreu: Herr Erik 
Svensson med civilingenjör j. Magnius som suppleant. 

Representant i Stockholms piitolskyuekrell; Bnndkap· 
ten Nils Friman med civiling. Gösta Johansson som 
supplunr. 

Förenjngssammankomsur: Föreningens årsmöte hölls den 
14 febru:l.ri i Svenska Indusuitjännemannaförbundets lo· 
kal er. Vid möut närvaro dc tv! so--~rsmännen Gunnar 

• 

och Ono Friman. För au fiu Föreningens 7o--årsjubileum 
3nordn:l.des höstens prisutdelning den 21 oktober i s:am· 
b:Uld med ~n midd3g med d:l.ns 1 Swrejarls fOi[vlning, 
vuvid etC flertal föreningsmedlemmar med fru3r deltago. 
Styrelsen hu under året haft fyra protokollförd:1 sam· 
mamräden. 

Övningar orh tävlingar ha bedrivits i enlighet med 
programmet, Förening~ns vårutfärd ställdes [i.JI Järva. 
fältet, där H. V. Johansson på ett förtjänstfullt sätt hade 
ordn:!.t tlvlingarna. Bland :1rers bättre insatser av för· 
eningen märkes seger i matchen mot Kviberg och i t?iv· 
lingen om Skuggans Pokal. 

RepresemampriJct hlr tilldelats Nils Magnius. 

Ekonomi och gilvor: För det ekonomiska resultatet av 
föreningens verksamhet redogöres i bifogad~ vinst. och 
förlusträkning och balansräkn ing, 

Föreningen har under :1ret h~fr glädjen all mottaga ett 
flertal g!vor av bhnd and n direktör Otto Frim:l.n, som 
sklnkt 1.000 kr 3rt under den närmaste s·årspcrioden 
anv:.ind35 som bidrag till tryckningen 3V m~dlemsbladet, 
av direktör Carl Rugheimer, som vid jubikumsf~sten 
skänkte en värddull silverskli med tillhöflnde ljusstakar 
3n uppSlttaS som poängpris under 3ren 1961-6S och av 
direktör Gunn3r Frim:l.l1, direktör Axel Nordenstedt, 
skatte:1ssistenl Sven Diedrichs, herr Aaro A31to, st3ds· 
planeJrkitekt Thur~ Bergentz, bridgegubbarna m. fl, som 
skänk t priser eller medel tiu s:1danl, 

Av dc under lret nyinskrivna 13 medlemmarna ha 6 
St :lIlmälts av varderJ Bertil Rönnmark och Harry Fri· 
InJn, och S St av Evert Sv~nsson, 

Styrelsen fnmför sin vUlna tack till alla dem som 
med ghor, priser eller på annat sätt givit föreningen 
si tt stöd under det g:1ngna året. 

51Ockholm i januui 1961. 

&rtil RÖllllll1ark 
Ordförande 

folJt/.n MaSf1ius 
5(kreterare 

Nya medlemmar 
DI.'f1 :ul l: Förs'.ik ringsdi rektör Grorg Qding, stud . .Ake 

Sigurd Samuelsson, herr R:l.gn:l.r Hurtig, överste Sten 
Gustaf Hjalmar Nordström, har Sven Ingvar S3ndst~dt, 
herr Lenn:l.rt Sandstedt och stud . Karl Tom3S Folke 
Lindgren. 

Vi hälsar dem :l.lb välkomn:l. i för~ningen och hopp:l.s, 
att dc är de fönt:a i en l:1ng rad nya medlemm3r under 
196/. 

Pistol 
Till mästarkb~sen i s~vä l skol. som fä ltskjutning h?in· 

föras 1961: 
O. Holmberg, A, Mossberg, G, Johannesson. 
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GEVARSSKJUTKOMMITTENS BERATTELSE FOR AR 1960 

Komitt~n för gevärsskyue har under år 1960 haft föl· 
j:l.nde sammansättning: 

SkjJttchej: Vakant. 
Vict lkjutchef: Sven Dicdrichs. 
Sl.'krl.'lI.'rarl.': Algot PeucrSSOIl. 
SportJkymchef: Erik Svensson. 
Kpistchef: Folke Johansson. 
Övriga ledamöter: Vakanta. 

Arendena h:l. behandlat5 i samband med skjutningarna 
pl skjutbanan salTI[ vid tclcfonsamul mC'd ordföranden, 

Ovning:l.f i skarpskjutning med gevär och kpist har ägt 
rum Pl Stora Skuggans skjutbanor under tiden april
november enligt skj utprogrammct. DessutOlll har inskjut. 
ningsövn ingJr i fältskjutning :lTrangcrats pI JärvafllteLS 
banor, 

Med undantag av lundikaptävling i stlende ställning 
har det uppgjorda programmet g~noll1förts enligt bestäm· 
melsern~, 

Instruktör h:l.r vant Major H, V. Johansson, 

I såväl fllr. som rkolskjutning har föreningen icke 
kunnat inhösta nigra stora framg!ng3r. N!gra glädje· 
ämnen finns dock, nämligen den övernskande seg~rn. i 
matchen mot Kviberg. Lika}l kunde vi inregistrera ännu 
en seger mot Jönköping samt i t:.ivlingen om Skugg:tns 
Pob!. Bland individuella frlmg!ngar m:irks främst Nils 
M:l.gnius D.N, pok3l, Erik Rislunds seger i klass ~ i 
Rik~skölden på ISO P S<l.mt Nils G:l.rdells 147 polng i 
klass 3, Vidare blev Erik Svensson 4:e och H. V. Joh:l.ns
~on j:C llIall i förb~IlJ~Jll:':~lcr~"ilI'CI i ~"Vb"jUlllillg, 

Om verksamheten inom föreningen und~r !r~t resp, 
föreglende år mnvis:l.S till nedanstlende uppgifter: 

1960 1959 
Antal aktiva medlemmar, som deltagit 

i skjutning .............. , , , , . , .. 
fördelade p! skjutklasser enligt nedan 
Klass j. ... ",.,.. . .. ..... , . lO 12 

• 
• l .......... . 

• J 
• • • S ........,.......""...... 

Kpist (endast dett:l. v3pen) 

Av gevärsskyuarnd. hAr dessutom skjutit 
kpi" .................. . 

Ant31 :l.nslaw;bcräuigande sky tUr .. " 
dlrav kpist .................... , 

Antal protokollförda skott (gevlr) ... . 
varav vid fältskjutning ......... . 

Anu l protokollförd3 skott (kpist) 

'4 

" '7 
,6 
,6 
,6 

,66 
J7 

46. 1 52 

1.612 

12.810 

JO 

" 
'J 

" " , , 

'. ,60 
J9 

47.460 
},Hg 

IS.I! 2 

Under :iret erövrade utmärkelsetecken 
A. STATENS 
j1miorskyttemärke i brom: 

Bengt Bergkvist, Chs Hagstedt, Ch s Han
man .. Lennart Poring, Sven Erik Roos, Rolf 
Odlmg, Peter Lundvall .,.. . .... ",.,. 

1959 

7 

}uniorskyttemärke i silver: 

Rolf Oding, Lennart Poring, Sven Erik 
Roos, P~ter Lundvall ......... , .. , , ... . 

Skyttemärke i brons: 
I ngvar Sandst~dt, Lwn.Ht Sand~u:dt 

Skyttemärke i li/ver: 

Arne Baumb.lch, Peter Rönnnl.lrk, Mats 
Uppenberg, Lars Ljungbäck, Lars Magnills 

Skyttemärke i guld: 

Olof Tryscli us, Ulf Tryselills 

Lägre Jrta/Jmärke i brom: 

Stig Andersson, Emil L:tgergren, Nils M3g· 
nius, N. G. Nilsson, ...... ".",.,.,., 

Liigre 3rralsmärke i silver: 
Erik H, Svensson, Haldo Hunig 

Lägre årtl/fsmärke j silver: 

Högre årta/smärke i brom: 

Bo Burman, Henry Roll ,.""",." .. 

Högre årtalsmiirke i silver: 
Erling Rc..inius, Olof Hult 

Högre Jrta/Jmärke i S/lId: 
J, 0, Baumbach ........ , .... , . . , ... . 

ArtallS/järna; 

Harry Friman, Enar GlrdeJJ, llertil Rönn· 
mark, N, S, Nilsson 

II/tyg för /lrta/smärke; 

Yngve Andersson, Henry Ax~n, Stig Ber· 
nander, Sven Björklund, Nils Friman , 
Torsten Nilsson, Conny Niring, Åk~ Pauls· 
son, Evert Svensson, Jonas W;ern, R:l.gnar 
Hurtig, David Ingev:l.ll, Folke Johans50n, 
Sammy Lindberg, Johan Magnius, A1l3n 
Mossberg ........................... . 

Intyg för JrtalJlt järna: 
Gust:1f Brundin, Sven Dicdrichs, Yngve 
Z:l.chrisson, H. V.Johansson, Per Naumburg 

Mästarmärke i brons: 

Conny Niring, H31do Hurtig 

Mästarmärke i silver: 
T orsten Nilsson .......... , . ' . ' , .. ' 

Mästarmärke i guld: 

Allan Mossberg 

RikuTll!dalj i silver: 
N. G, Nilsson .......... , .• .•. ...... . . 

. , 
, , 

, ' 

, . 
4 , 

J 

, 

, , 

, 9 

, 
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Riksmedalj i guld: 

R. M. - diplom eller intyg: 
H. V. Johansson, P~r N:mmburg, Erik 
Sv~nsson, Nils M:agnius, Harry Friman , Y. 
Zachrisson, Sv~n Dicdrichs, N. S. Nilsson 

Alllomatv, skm i brom: 

A,ltomaIV. skm i silver: 

L. J akding, Carl Henrik Falkman, Einar 
Wallin ............................ . 

Aulomatv. skm i glIId: 
R. Edsnömer, Nils Gardell, Ingelore Svens-
son, E. Lusson .................... . 

Ugre årtalsmärke lör kpist i brons: 
C. A. von Friedrichs, Tage Persson, Ivar 
Sandin .................... . 

Ugre årtalsmäroke för kpist i silver: 

Erik H. Svensson, Erik Svensson, Alan 
Ryberg, Folke Johansson .. 

K011l~tem för årtalsmärke ; kpist: 
Sven Di~drichs, Enar G;udell, Carl Persson, 
Slig von POUt, K. H. Bergkvist, Eric Jen. 
nel, Algot Pet[(fSSOn, Olle Sjöberg, Emil 
Lagergren, N. G. Nilsson 

Riks11ledalj i kpist: 

T:lge Persson ... . ................... . 

Skidskyttemiirkc i brom: 

N. G. Nilsson, Einar Wallin 

Skidskyttrmärkc i silver: 
Tage Persson, Sven Björklund, Lennart 
Ingev:dl, Rolf Ingevall, Even Svensson, 
Folke J ohansson, Emil L:lgergren 

SkidJ'kyuemärke i guld: 

Sven Holnl:l.n, Goufrid Runngren, Conny 
Niring, Ulf Hultkramz, Erik Svensson 

Sportskyttemiirke ; brom: 

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

Sportskytumärke ; silver: 

Haldo Hurtig, Erik H. Svensson 

S. FORENINGENS 
Fälukyuemedalj i brom: 

Fältskyuemedalj i si/vcr: 

j. Lillman ................... . 

Fiiltskyttl:medalj i glIId: 
Nils Magnius ............ . 

4 

19!9 

B 

j 4 

4 , 

j 

j 

,o , , 

7 , 

, 

j 

Seriemedalj i brom: 

Seriemedalj i Jilwr: 

Seriemeda/j; guld: 

~tritbägare: 

Vandringspriser och hederspriser 
A. FliLTSKYTTE 
VandringJJkö/den : 
N ils Magnius ....... . 

Axel Elmqvim pris av 3r 19J9: 
N. G. N ilsson ................ . 

Hedersprir i fältskjutning klass I O. z: 

Bertil Eriksson 

Ldg och handikaptävling j fäl tskytte: 

I . Even Svensson, 'Erik Svensson, John Li Um:ln 
l. Harry Friman, Nils Friman, Ivar Sandin .. 

Ötlfiga vpr. i fältksym: 
KI:\Ss S Nils M:lgnius ............. . 

79 p. 

1°7 p. 

JJo p. 
Jll p. 

,. ,./Vtt N. G, Nilsson ........ . 
s pis 
6 • , . för :lUtid 

.. J Stig Bunander ........... . • • 
JO - poängpriset: 
Stig Bunander, Nils Friman, Haldo Hurtig 

F:lltskytutallrlkar: 

Nils Magnius, John LiUman, Per Naumburg, H. V. Jo
hansson , N. G. Nilsson, Erik Svensson, Ragnu Hurtig 

Fiiftskymskedar klass l-j: 
Lars Magnius, Arne 13aumbach, C I:es Anger, Einu Wal· 
lin, Stig 13ernander, T age Persson, Tvar Mel in 

Torsttn Niluo/JJ FältJkyttcalbllm: 
Nils Magnius ...................... ... . 154 p. 

B. FliL TSKYTTE och SKOLSKYTTE KOMS. 
john Fämgrens '!.Jpr.: 
Erik Svensson ............................ . 

Civilingenjör Y . Zachriu01lJ prisgtvär: 

Ingen bf:rättigad 

C. SKOLSKYTTE 
FälukyttekJrem hpr.: 
Ptr Naumburg- ........ . ...... • . • . • . • . • . 

Rosersber gstallriken: 

H. V. Johansson 

AtvidsJaUt: 
Nils Priman 

Kapten Harry Frimans vpr. k/aH Vet .: 
Gustaf Brundin . . . . . . . . . ............ . 

7 pIs 

8 pis 
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Svcmka SportJkyttejörb. vpr i Ståmde: 
N. S. Nilsson ................... ......... . 

LäkeroJfam av Jr 19J6: 
Joh;!.n M:lgnius ..................•........ 

AlIgustipoka/ell: 

Erik Svensson ........................... . 

Augustipoka/m hpr k/aH 4: 

Emil Lagergren ... 

Augustipokalen hpr klass )." 
Utgh ej 

Major Rich. Mantgomerys H pr.: 
Lars Magnius . . . . . ....... . .. . 

Hpr till 2:a, J:e reJp. 4:e man: 

Eri k Svensson ........ . .. •.•. • ... 
Hlldo Hurtig. . . . . . . . . . . . . . . . ...•...... 
Joh ;J: n Magnius ....................... • ... 

Folke Fagre/ls Mi1lm: 
P. Nlumburg. 

Thure Bergemz hpr: 

H. V. Joh:lnsson . 

Lag_ och hanJikaptiivlingm: 

Harry Friman, S. Björklund, Folke Johansson 

HanJikap j Slående: 

Utgh ej 

ThJtrc Berscmz hpr med hkp v id Rikssköldt1l: 
Sven Diedrichs 

juniorgcviirell klass I e/ler 2: 

Ingen berättigad 

Damernas pris: 

Nils Magnius 

Skyt/eskedar: 

14 1 p. 

118 p. 

19 1 p. 

70 P· 

66 p. 
6, • 
6,. 

JJ4 p, 

JHp· 

19J p. 

Vpr. k la~ 5 H. V. Johansson ..... . 
,. lO 4N et Erik Svensson .... . 

J pIs för alhid 
j • 

lO ,. J Nils M:lgnius ........ . ! .. för alltid 
lO l Erik Rislund ........ . , . 

Serietäv/ing - lJ skott liggande med handikap: 
I . Erik Rislund .......................... . 
l. Nils M:lgnius ......................... . 
J. P('r Naumburg ..... ... . . . •.. . • . • • ••.... 

jön-köpingsmedaljen: 
Erik Svensson ..... . 

D. KPISTSKJ UTNING 
Dir. A. Wl'imarks vpr: 

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

S '4 p. 
49° p. 
,.85 p. 

12 4 p. 

PISTOLSKJ UTKOMMITTE NS 

BERÄ TTELSE FÖR ÅR 1960 
Kommittcn hu under Iret luft följand~ sammaruilu· 

nmg: 

Skjuuhef: Nils Friman. 
V. skjutchef: Björn Säfwtnberg. 
Ledamot: Gösta J ohannesson, 

Hans Furustig. 

Föreningens tävl ingar s:J,mt övnings.. och märkcsskjut. 
ning:l.f h:l und('r lret hlll its pI konhlllsbanan vid 
Grimst.1. 

Antalet deltagare i de olika lävlinguna ha minskat 
något i jämförelse med föreglende k Man Hr härvid 
ha klart [ör sig an pistolskyttarna huvudsakl igen kan 
hänföras till kategorierna studerande ell('r män i farten 
(staten) med begränsad tid för den trevliga sporten. 

Anta let :lktiva skyttat och antalet :lvlagda märk('sprov 
visar ingen förilndring. 

Följande mä rkcsprov lu ful lgjorts: 

Arta/smärkr: 
H arry Friman (Jh st j) 
Olle Holmberg (Jh St j) 
Allan Mossberg (S l ) 
G('org Fredriksson (S l) 
Nils Frim:ln (B J) 

Artalspfakctt: 

Yngw~ Zachrisson (S l ) 

Guldmiirke: 
H~ns Fllrustig 

Silvermärke: 

Sven Björklund 

BrOn/märke: 

Ingvar Sandstedt 
Lennart Sandstedt 
Åke Samuelsson 

MiiJterJkapstih'ling i pistolfiii/skjutl/ing 14 april: 

I. Mossberg J 11I3 
l. Holmberg HIs:2 

}. Johannesson ldll 

Hedcrspril i kpimkytu: 
Tage Persson ................. . 

E. FORENINGSMliSTARE 
Skolskym: 
Fältskync: 
Kpist: 
Sportskym: 

Nils Magnius 
Joh:ln M:lgnius 
H. V. Joh;J:nsson 
H . V. Johansson 

SKYTTE 

J Of p. 

Iktr:iffand(' rcsuh:l.t ·fdn tävl ingar utom föreningen hän· 
vis:ls till medlemsbladet, där i varje nummer införts ut· 
förl iga uppgifter. 

Stockholm i januari '961. 

Bertil Rönnmark 

Al gOt Pettersson 
Sekreterare 
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Tandl. Gt'org FrrdrikUOnj 1/pr., 17 augusti: 

I. Fredriksson 2SS 
2. Johlnnesson 243 

j. Mossberg 190 

RikstiW/ingen pd htmOltnIJ ballor, J srptrmbt'T : 

I. Mossberg 168 
2. Fredriksson 164 
). Joh~nnesson Ij7 

Arspriukjulning, 10 srptember : 

I. Johlnnesson 168 
2. Fredriksson 164 
j. H. Frimln 160 

Mästerskapstävling, 1 oktobrr: 

I. Fredriks~on 337 
2. Mossberg )lS 

). H olmberg )l) 

Poängpris i pistolskjutning ,lV lr 19j8 (tävling i sam· 
band med mästerskapstävlingen i skolskjutning). Resuhat 
efter 1960 hs tävling: 
I. Fredriksson 10 p. 
l. Mossberg 9 p. 
). Bergquist 6 p. 
4. H. Friman 4 p. 
j. Hol mberg) p. 
6. Sifwenberg ) p. 
7. N. Friman l p. 

PistolskyttrskJlen, ~ JeCfmbcr: 

I. Mossberg lSJ 
2. Runngrcn a77 
J. N. Friman 177 
,.. H. Friman 27J 

Tandläkare Gunnar Marrllem vpr. av 3r 1951: 

l. Mossberg .p 1 
1. Holmberg )89 

Med lrets tävling har Mo~sberg erhåll it tre inteckningar 
och har sllundl vunnit priset för ll h id. 

7S·poängspriset i hltskjuwing med pistOl: 
Ingen ändring sedan fö regående Jr. 

Representationspriset i pistOlskjuwing: 
Ingen har under ~rct erövtat någon poäng. 

ICHcrietävling med pistol för kllsserna I-l-J: 
Ingen tävbn under !tet. 

Stockholm i januari /961. 

Nib Friman 

Programmet den 
Gl'vJr.· /9/2 Eskilstun;a sky tteförenings jubileumsfält. 

skjutning. 

6 

26/l Förbundets fältskjutning. Skidskyttctäv
ling för skol ungdom i RätIvik. 

51} Sala skymgilIcs jubileumsfältskjurning. 

IUJ Rommeheds skytteföre:nings tävbn om 
_ Rommepok~len_. 

IDR OTTSKOMMITT EN S 
BERÄTTELSE FÖR ÅR 1960 
Idronskommitt~n får för verksamhetsåret 1960 lämna 

följlnde redogörelse: 
Kommittem sammansättning: IdrottSchd: G. Runn

eren, v. idrouschef: B. Löwenhidm, sekreter:lrc : N. Ny
I ~n , uun portfölj: Th. Fredborg, E. Löwcnhielm. 

TAVLlNGSRESULTAT, 
Skidtävliflgm: Y. O.: G. Joh;lIlsson 1.05.-40, A. Blom

berg 1.16.2j; A. O.: S. Dlhlbcrg 1.16./0, l). Nordahi 
1.18.)0; Vetcraner: G. Runngren I.IO.2S, S. Ribbing 
1.19.00, S. Falk 1.41.00. Järnh. R. Fruncks vpr.: C. 
Johansson. 

V droriemerillgclI: Y. O.: A. Blomberg 1. ... 9.55; Vete· 
r.lner : G. Hunngrtn I.j 8. "5, E. Reinius 2.0}. l j. ApOTe
kare n. Rönnmarks vpr.: C. Runngren. 

Serietäv/ingarna: Seniorer: 8. Löwenhielm 2.606 p., 
H . Löwenhielm I.H-4 p., L. Wirding 848 p.; Y. O.: A. 
Blomberg 1.)79 p., N. Friman 502 p., G. Löwenhie]m 
-479 p.; Veteraner: E. Löwcnhielm S.P p., N. Nylen 
.s O) p. 

Tiokampm: Seniorn: L. Svahn ).SS,. p., N. G. Nilsson 
).1}9 p., B. Löwenhiclm 2.765 p.; Y. O.: N. Friman 
1.008 p., G. Löwenhielm 957 p., L. Edmen 737 P. i 1\. O.: 
S. Ahrberg 1.007 p.; Veteraner: E. Reinius l.0)) p., H. 
Friman 620 p., E. Lö wenhiC'lm "77 p. överste Råbmbs 
vpr.: L. SVlhn. 

HÖllorimterillgen: Y. O.: N. Friman 1.1 [.j8, C. Pers
son I.IJ.J} ; A. O.: S. D,lhlberg l.17.J2; Veteraner: G. 
Runngren 1.49.}7, E. Reinius 1.06.20, ]. Söderberg 
1.18. IS. NK.fatct, vpr.: S. Dahlberg (för alltid). 

I de olikl tävlingarnl ha c:a 25 man deltagit. Ned· 
gången i deltagarantal frSn föregående Sr är ganska stor, 
men torde nästan helt få tillskrivas den ogynnsamma 
väderleken under tävlingarna. Kallt och regnigt väder 
inbjuder varken ti ll träning ellu tävling. Vi hoppas p~ 
gynnsammare inställning av vädrC'ts makter vid förening
ens tävl ingar under inncvarande år med d:i rav följ:lIldc 
stegrlt dcltaganntal. 

lDROTTSMARKEN, 
Under året Im Ni ls Friman fullföljt proven för guld. 

märker. 

För Stockholms AmltÖrförenings ldrouskommitl~ 

G. Runngren 
IdrottSchef 

närmaste tiden 

N. Ny/tll 
Sekretenre 

19/J Förbundets fältskjutning med mästerskap. 
_Länstallriken,.. 

16/J Fältskyueklrens tävling. 
29/J Förbundets årsmöte:. 

Pistol: S/j Fältskjutning, Grimsta . 
8/-4 övnings.. och Illärkesskjutlling. 
yl... Nationell fiiltskju tning, Uppsala. 

Idrott : /zh Skidskynetävling. 
/912 Skidlöpning Il km. 

STOCKHOLMS AII'ATOR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Gevärstesultat 
Vi har några mycket viktigl resultat an redovisa fr!n 

föreglC'nde år, som sent om sider kommit redaktionen 
tillhlnd". 

Först har vi resuluten fr~n Riksskyttetävl ingen 1960. 

SkofJkjutning 8N.1är: 

TÄVLING S I (hllv lIdskjmning) 
KlaH S 5 (1.799 ddt.): 70. H. V. Johansson 78 p.; 

88. p. Naumburg 77 p.; 156. N. Magnius 76 p.; 270. E. 
Svensson 76 p.; 28J. ]. Lillmln 75 p. 

Klass S Vet if (/ 95 ddt.): 10. H. Friman 72 p.; S7. 
N. S. Nilsson 67 p. 

KlalS S VN y ()6j ddt.): 59. G. Orundin 71 p.; 8 ... 
Henry Axen 70 p. 

TAVLl NG S 2. (försöksprogrammct) 
K/als S 5 (1.6-48 ddt.): 6-4. P. Naumburg IH p.; 102. 

Ni ls G. Nilsson I JO p.; H8. Erik Svensson 1)0 p. 
Klass S Vet Ä: 24. N. S. Nilsson 115 p.j }8. Harry 

Friman 108 p. 
Klass S Vrt Y: 70. David Inge:vallllj p . 

Fiil tsk jutning geviir: 

KlaH F 5 (J.5 ... 7 ddt.): 70. John lillman }5 tr.; /19 . 
Per Naumburg JJ tr.; Hj. Erik Sve:nsson j! tL; J60. 
H. V. J,ohansson }O If.; J6-4. Ulf Huhkrantz }O er. 

K/alS F Vet if (15 6 ddt.): J4. Harry Friman Ij tr. 
Klass F V et Y (J17 dc:lt.): 87. Even Svensson 16 tro 

Imltjumill8smål: 

K/all F 5 (1.60J deh.): 89. H. V. Johansson 6hJ p.; 
ZOI. Ake Jogeland 6hl p.; 339. Per Naumburg 6/19 p. 

Klass Vet )( ( 147 delt.): II. Hl rry Friman 6/1} p. 
Klass Vet Y ()J2 ddt.): }3. B. Enlr Gardell 6/15 p. 

Skohkjutning Kpist: 

TÄVLI NG K , 
Klass A 5 och A of (lIJ4 ddt.): l!6. E. Svenssoll [16 

p.; IJ2. N. G. Nilsson /2-4 p. 

Lagtiivlingar mellan föreningar: 

Skolskjutning grvär, lagtävling L S, S I (antal lag 
H7): 12. Stockholms Amatör, lag I, u9 p. 

Skohkjlltnillg grviir, lagtävling L 5, S 2 (anul Jag 
16/): lj. Stockholms Amatör, lag l, 38j p. 

Skottlekar.' 
I tävlingen _Cennumskoltet ,. lyckades Yngve Anders. 

son komml på ITe: plats med eu SkOlt 0,086 mm frln 
centrum och därigC'nom erövra ett eI .• våffdjärn skänkt 
av Husqvarnl Vlpenfabrik, 

Om nlgon blivit bortglömd i uppräkningen ovan, är 
det ta beroende: på redaktionens ouppmärksamhet. Men 
de~ ~lnske kan ha si n förklaring om vi upplyser om llt 
pnsllstan är en aktsrycke: p~ I II sidor och att :lmat().. 
rernas resultat inte märk tes sa värst mycket. 

Förbundsskjutningarna hösten 1960 
Huvudlkjuming Klass 5, Gamla programmet .' p. 
(9) H . V. Johansson ................ .. -48 +JO=7S 
(10) P. Naumburg ............. ....... . -49 +l8=77 

(20) N. G. Nilsson ................... . 
(2 5) Erik Svensson .......•.•.•.•.•..... 

Nils Magnius .......•............. 
Torsten Nilsson .................. . 
Johan Mlgnius . .................. . 
Conny Niring ...........•. • .. 
Yngve: Zachrisson ...... ........... . 
Jonas W~Tn ..................... . 

47 + 19=76 
46+ 19=75 
-4 2+)0=72 
-4-{ +27=7 1 
,.0+ JO=70 
.p +z8=70 
40 + 28 = 68 
}6+ 2j = 6, 

Huv lldskjmning Klau 5, FÖrJöksprogrammel; p. 
(4) Nils Magnius ................ 48 + ... 6 + 48 = ,,.2 
(IJ) H . V. Johansson . ....... ...... 46 + 46 + 44 = IJ6 

Per Naumburg ............... 5o+,.6+H= I)0 
Johan Magnius . . . . . . . . . . H + 48 + )5 = 126 
Yngve Zachr isson. ... 46 + 42 +j6=1 2,. 
N.G.Nilsson ... . ...... 47+ 40+J3=/l0 
Erik Svensson.. . ....•..... 48 + 40+JI=119 
Torste:n N ilsson ..... . .. 38+ )0+4j=IIJ 
Conny N iring . . ...... . ....... ",, + ,., + 14 = 109 
Jonas W:'trn ................. 46 +3'+1l= 99 
Ulf H ultkrantz.. ...... • • • .. 47+l5+ 19 = 9' 

MiisurJkapstävlingen: p. 
( ... ) Erik Svensson ......... ...... 1)9 +89 + 40 = l68 
( j ) H. V. Johansson ............. 1)5 + 95 +J6=266 
(17) Nils Magnius ................ 140 +84= 224 

Per Naumburg ......... ..... /l6 +91= ll7 
Jonls Wzcn . . . . . . . . . . . . . . .. '22 
Johan M"gnius ....... . . . . /19 
N. G. Nilsson .............. 117 

Klass 5 (TvI precisionssericr): 
H. V. Jon;ansson 191 p.; Erik Svensson 186; Nils Mag
nius 184; N. G. Nilsson l70j Yngve Zachrisson 170j 
Johan Magnius 169; Per N:lumburg 168; Conny Ni ring 
160; Jonas Wa-rn ql. 

Klass 4, Gamla programmet.' p. 

Nils Friman ......... -40+ 17 = 67 

Klass 4, Försöksprogrammet: p. 

Kurt Sandberg .. . . ....... o404 +)8+l4= 111 

K/au Vet. Gamla programmet: 
(10) H ;arry Friman ............... .... . 

p. 

46+26 = 72 

40 +}0=70 
.u +1 4= 67 
)6+l9=65 
)8+24=61 

(17) N. S. N ilsson ...... ......... . 
Even Svensson .............. . .... . 
I. O. Baumblch . . . . . . . ....... . 
B. En;ar Gardell ............... . 

Klass Vet. Försöksprogrammet: 
( 6) Svrn Diedrichs .............. . 

Harry Friman .............. . 
D;lvid Ingevl11 .............. . 
N. S. N ilsson ........ .. . 
I. O. Baumbach ............. . 

KlalS ., ( Io-ringat): 
N ils Friman S} p. 
Klass Vet. (Io--ringat) : 

p. 
,.2+)7+ ,.0 = [19 
4 1 + J9+ 19= 109 
)8+)9+ Z4=101 
",2 + 42 + 16= /00 
... 6+ l", + z7 = 97 

N. S. Nilsson 90 p.; David Ingevall 88 ; H arry Friman 
84; Sven Diedrichs 7 ... ; l. O. Baumbach 70 ; Evert 
Svensson j7. 
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K/au) (Io-ringat): 

Ulf Trysclius 90 p.; Ikrtil Eriksson 79: Rolf Ingev~1I 
68; Olof Tryselius 6J. 

HU'lJudlkjuming KlaH ), Gamla programmet: p. 

Ikrtil Eriksson.. . ........ J9 +1J= 6: 
Ulf Ttyselius . ........... J5 + 26=61 
Rolf Ingev~1l . ................. JO + 17 =S7 
Olof Trysc:lius ..... ....... }1+2}=S4 

KIslII ), FönökJprogrammet: 
Ulf Tryscl ius ....... . 
Bertil Eriksson .............. . 
Rolf Ingevall .. . ... . .... . 
Olof Tryselius .............. . 

K/au 2: 

p. 
48 +4} +·p =IJl 
44+49+J9 = 132 
46 + 40 + 4J = 1:9 
22+}7 + 44 = IOJ 

(S) Lars Ljungbäck 76 p.j (IS) Lars Magnius 7Jj Gerhard 
Eriksson 69. 

K/au I: 

(}) Rolf Nymöm 80 p.j Majvor Lundström 71; Erik 
Nordlund 64. 

KlaH }: 
(p) Göran lngenll 94 p.; Sven-Erik Roos 90; Lenn:art 
Poting 90; Ben~t Axen 87; CI:es H anman 84j Bengt 
Bergkvist 81; Erik Sillben 79; Clacs Hagstedt 78j Tor
björn Rybcrg 71j Hans Ryberg 67j O!le W;rrn 64: 
Krister Ryberg 64: Rolf Oding 56; J an-Olof Edlund 44· 

Mästerskapsskjutningen i kpist 25/9 1960 
p. 

I. H. V.Johansson ........ IIS +118= 2JJ + 1l8 =J61 
l. G. Runngren .......... 110+llJ=lJJ +1 1I =35 4 
3. Folke Johansson ........ 114 +1 11 = 22S + 11 2=337 
4. Sven Diedrichs ........ 115+114 - 229 + 74 =30J 
5. Erik Svensson .......... IIJ + 109=122 
6. Evert Svensson ....... . 109 + 107=2 16 

Tävlingen om Weimarks vandringspris 
kpist 25/9 1960 

I. N. G. Nilsson 114 p.; l. H . V. Johansson [IS; J . Sven 
Diedrichs IISj 4. Folke Johansson; 114; 5. Ragnar 
Hurtig 11J; 6. Erik Svensson IIJ; 7. N ils Friman 110; 
8. G. Runngren 11 0; 9. Even Svensson 109; 10. H:lldo 
Hurtig 103; I I. H:lrry Frim:ln 102; Il. Algor Petters
son 99, 

Göteborgs-Postens rikstävlan kpist 
25/9 1960 

Sven Diedrichs, Vet, . . . . . ... . . . 
N. G. Nilsson, 4, ................ . 
Einar Wallin, l , ..........•...•.... 

Folke Johansson, 4, 
Erik Svensson, 4, ........... . 
T 3ge Persson ................ . 

100+98= 198 
99+96= 195 
97+~H = 19 1 

97+9J= 190 
97+91= 189 
97 + 86 = 183 

Lag och handikaptävlingen 25/9 1960 
Lag 4: 
H. Fri man, S. Björklund, F. Johansson 97+97+99=293 
Lag J: 
R. Hurtig, S. Björk lund, Y. Zachrisson 99 +97+96 = 292 
Lag ): 
S. Diedrichs, H. Hurtig, T. Nilsson 9J+97 + 10 1= 291 
Lag 1: 
A. Pettersson, E. Svensson, N. Friman 88+9J + 92=173 
Lag I: 
Em il Llgergren, H. V. Johansson Ever! Svensson 

81+97+90= 169 

Poängpris upphör 
so-poängprisct i fähskjuming kommer arr avvecklas. 

Skyttar som vid årsskiftet 1960-61 uppnått lO poäng 
fonsätte r dock alt tillgodoräknas poäng på priset och kan 
följaktligen så småningom _ om de är flitig:l p! fält
skyuestigen - erövrl priser. 

Stockholms Amatör Förenings ställning 31/12 1960 

VINST- OCH FORLUSTRXKN ING PER 31.1l.1960 

KOlin.der: 
Mcdlcmsbbd, protram, u yckukcr 
Priser, m!irken, medaljer ...... . 
Förbunds- och förcn.-aygifler .. . 
Anmäln.-ay~. till tävlinga. .... . 
Porton ............ . ........ . 
Hyror ................................ 'PS: -

1.1H: 09 
1. <406: }8 

100: JO 
JI!:-
101: Of 

Influtet ........................... 180: - 1<45:-
V!rutlärden .............................. l47: 91 
Fri ammunition . ........... . . . . . . . . . . . . 4l0: -
Markörer ... ....... . ..... ..... .... . ..... .. .... 718: JO 
Skatter ...................................... JS I:-
M:tttrial, transporter, uppvaktningar, ;ub.-fcsl m. m. 791: 90 

Kronor 6.$160: 14 
111liikttr: 
Medlemuygifter .................... . 
SUlsbidn g .....................•............. 
Netto av lotteri ......... , ....•............. 
Bidrag . ... .. . .... . . ...... ...... . . . 

}·S6}: -
817: So 

1.85°: -
67F-

Ammunilionskomo .. . ...•........... 11: 14 
33: f O 

Kronor 6.960: I. R!inlor ....... , ............ . ...... . 

UTGAENDE BALANSRÄKN ING PER JI.11.I96o 

TiIlg3ngilr: 
J nvenlar;cr ......... .................. . 
Gevär ............ . 
Ammunition ................ ..... , .... . 
Prisn, medaljcr ............... . 
Div. personer ........... , ....... . 
BJnkmcdcl o. kau.l ............. . 

1: -
1.075:-
1.160: -
600:
lfj:_ 

poS: 58 
Kronor 6.}96: sS 

Skulatr: 
Prisfonderna ......... ................ 8.804: O] 

Ayglr inköpsvärde :i för fond. köpta 
värdepappcr •...................... 7.<4}.: 01 
FÖren.-skuld till fond ............... I.J70: 06 

Div. pcrroncr ................................ . 
Fond för medlemsbladet ............ . 

T.J70: 06 
1.687: 9", 

800: _ 
Kapitalbehlllning ........... . 2·n8: .I S 

Kronor 6.,96: S8 

U"dhuIU Tr)"r."idti,bnloQ. St.tUn/m 106' ,,,.,. 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
56:e ärg. 

Utdelas gralis 
till föreningens medlemmar 

Stockholms Amotör Förenings organ för Idrott och Skyllt! 

F6,enulgen ~t[ttad den 21 september 1890 -

Ansvarig ulgivare: ERIC JENNEL 

Nr 2, aug. 1961 

R&dok ' ionQnl od'QU, 

HENRY ROll 
Sondli6,dlg 12. JO~OMQI"OV. 
'oal. 812863, tlöno[e'el. 2'29600 
fÖ'QningQnl pOllgi,okonlO 516 ~I 

SEGER ÖVER KVlBERG 

OCIl l} lm.j g;islade oss kvibcrgarna 
_ våra v;inner i Göteborg. Huvud
t:ivlingen mellan de två IOlvm~nnala
ilcn blev myckel sp;inn.lndc, trolS att 
Anutör fr!n börjAn l il l.<kam~de sig 
ett försprå ng, som Kviberg inte kunde 
h!imta in. Individuellt var Äke Ahre
bäck bäst med I J7 p., men sedan kom 
hela fem AmAtörer, innAn O. CArlsson 
och John Gi ll men kunde prcsSA sig in 
~om sjunde och åttonde Jllan i prisli~-
1.H1. 

I ~ Iute t ay prisli<;tan, där en sådan 
hÄr tävling oft ast avgörs, hade Kvi· 
berg betydligt fler ll1annar;in Amarör. 
Slutresultatet blev h;irigenom J.S J 3 
poäng för Am:nör mot 1.47J po;ing 
rör Kvibcrg _ en osedv:ln ligt gedigen 
5<'ge1. 

I I"XU2tävlingen, en s. k. svensk hu
vudskjutning, gjorde Erik I}crs:son, 
Amatör, en vacker skjutning. H an 

prickade dit hela 110 po;ing. Signaturen 
hadc nöjet Alt varA nere i skjutvallc l1 , 
när Persson sköt. Träffbildcn nr ena
stående SAml~d. I bägge SeriernA kun
ilt man lägga ena handen över kulhå
len. 

K vibergstäv lingarn:l är Alltid tfcv
liga. De avslutas ~lItid med middag. 
V~r kl ubbmästarc hldc ordnat den p! 
Moseblcke, som återuPPslått efter 
branden. Stämningen var hög och de 
tal som väx lades som vanligt ro liga. 
För ~ästcrna uladc Arthur Johansson 
och fö r Amatör vår ordförande Ber
til Rönnmark. Professor Lennart 
Rönnmark _ broder till lkni l och 
Kvibcrgs ordfÖflnde _ 'hade inte till
fälle :lU närv:lr.\, eftersom dOItern 101:: 
studenten. Arthur Joh:lnsson an5p~lade 
pl detU med den kända götcborgsvir
~n _skick.. mej- och det va r myckel 
trevligt. Blommor överlämnades och 

det helA slöl ~l ,mln int!om 'r~l11p.i 
små timll1.1rnl i l!emY leb tecken. 

Röulut frln skYltemllchen mellAn 
St<xk.ho'lll~ Am~lndnreninl: ocll Kyi_ 
berg på StorA Sku~I;all den l} maj 
1961 . 

Lal!.tiivlingt'lI: 

K Yiberg ........... [·47 J )l . 

Äke Ahrcbiiek .. .... ..... 1 \7 
O. Carlsson . . . . . . . . . . . . [30 
I. Gillmcn ........ , .,., ..... Il\l 

H. Johan~on . . . . . . . . . .. I q 
il. A lldc r~~on ........ I l4 
S. FA lk ................ , . .. I l", 

E. Blomsrrand .... . ... ,. llJ 
P Bengtsson 
~. Andersson 
A. Johansson 
H . Jacobsson 
~. Johansson 

119 

119 

,,' 
'" 
'" 

ÅRSPRlSSKJUTNlNG PÅ GEVÄR 
Söndagen de1/. 17 september 

luj Slo/"{l Skuggm,s skiulbmw,. 

Huvudskjurningar en!. gamla och nya programmet, 
mästerskapstävling 

ALLA KLASSER ARETS VIKTIGASTE TÄVL. 
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MED-, NDEN 
FRÄN 

STYRELSEN 

Utmärkelse 
l hor heuborg h.u tillJd.n, ;'Vl'Jl

,k.1 Cymrl.l~tikförbundC(, gulJpl.lkcu 
IÖI .H·1ri\:1 illlre~)erJt delUgJIHJl' i 
t: vnm.btikö\·n i ngJ r. 

Nya medlemmar 

/)1'11 lJh 1961: Al,cri:ig.Lre RUIl~ 
hjell Ccre)uv. Dm J /J 196/: Stud. 
J'n-Äke LundeII. Oe häl~a, hjärtligt 
\':il komrl.l j föreningen. 

I' 1ll:l1ör .. 
N, Nil~>on 
H. Johal1"~on 
1'. Naumburg .......... . 

1.5 1J p. . ) ' 

'H 
l}j 

I J I E. Persson ........... . , .. 
H. Hurtig ..... . 
E. Rislund .... . 
E. SvenS)on 

. Magniu~ , , ..... . 

• J' 
116 
I 25 
I l) 

11J 
121 .., 

R. H urtig ..... " .. . 
'). Petlcr~"on ... , ... •. 
H, Frim;ln .. . ...... . 
(,'. Nirin!; . l ,~ 

L;to.I";l l it'/III~ - S~'l/IJk HlfulldJkjla. 
/llIIg 

K/aH J (.?4 ddl.) p. 

I) Erik Per)~oH. A 
l) Juhn Gillmen. K 
J) Sven Falk . K . .. 
4) Ej;on Blollbtr:H1d. 
~ ) Äke Ahrebäck. K 
6) Folke:' Joh~n~son. 
7) Ilen il Rönnmark. 
Il ) O;c~r K3rb~on, 

9) nerlil Andtrsson, 
10) V. Joh:l.nsson. 
I I) K . G. N ilsson, A 
Il) p . Naumbuc{', ... 
IJ) Tomen i! 
14) Erik Sven' 
,~) Bertil Johanss .... , 
16 ' ~ ils M:l.gnius, A 
17) Htrb. Jaco~son, 
dl) Conny Niring. A 

i O+ jo ==O Ho 
4'.1 + ~9= 7S 

4~ + ~ ') = 77 
K 47 + JO = 77 

47 + JO = 77 
K 411 + 1S = 76 
A 46 + JO = 76 
K -49+ 16=75 
K 47+ 21:1=75 
A 4S+jO=75 

48+16 =74 
45 + 19=74 

'\ 45 + 18=73 
47 + ~ 5=71 

K 44+211=71 
41 +jo=71-

K 43+18=71 
46+1 4=70 

l\/dtJ 4 och V( ddt.) 

r) HaliS MeLm<.:.. A .. ' 46 + 17 = 73 
~) Erik Ri)lulld, A .... 44 + 19=13 
j) Folke johan~<on , A 4J + :Q=70 
4) Hury Fri nun, A 41+1~=70 
i' f(:t rl Zachrisson. K 40+19=69 
6, D;\vid Jngevall, A .. 4)+14=67 

l 

Rugheimers pris 

Vid s[yrc!snamnunträde d ... n j 111.11', 

I ')6, bc~JÖl!. .m t:ivlingen om den .1\ 

direktör Rugheimer skänku silverupp. 
s.ltsen, bcsråendt :1.\' en silvenk51 med 
[yl ljus~takar, ~kJ II ske tnligt följan_ 
de bestämmelser: 

r tävlingen om Major Richard 
Montgornery~ heder~l>ri) skall under 
lren 1961-1965 för~lc m,m erhålla 
10 poäng, .lndre nun 9 1>0Jn); o.~.v. 
Tionde och följande erh111.l en poäng. 
~tgr.\fC: blir dtn wm cfll· r fem :ir er· 
h111it hÖI:~ta poäng. Vid lik,\ po:inl: 
I:,ir den före som var bä)t ~i~t,l ärt(, 
,Iäfcfter nä~t si~ (.l o.),v. 

Fön'nlngen är :\tt gratulera [i II det 
vJckra pristt. Genom valet ,lY t:iv· 
lingsbcstämmcl~er h.1T .tlla kb))er möj. 
lighet al[ hävda ~ i gJ vilket vi tror mot· 
)V.1Tar donatoh inremioncr. Bredd p~ 
tävlingen bör der i .llb häntkber bli . 
dj Molltgomery) hör till d~· lIl~rd po
l>ulJra )kjutninganlJ. 

Årsavgiften 

Ah.l v~iften 1'}61 :ir d~· II).l lIIm.L 'Ull I 
lörelljeellle jr och Utgör ,jlullud: 
Akti,JJ mecllemnur: Oen ~I)m undel 

årel fyllet 11 :ir ellcr mindre 5:-. 
Over 11 lr IS:- kr. 

P"u;v .. 1l1~·dlenllll.lr: 10: kr. 
K.\s)aförvalurcll :ir t.ICk).lfll 0111 

IlIedlelm,lvgiflell inbet.ll.L~ pl fön'lli'I~_ 
en~ postgirokufllO nr S 16 41 MI.I!,I'l 
möjligT. 

1960 års skinkloncri 

Bchlllningt"n .lV 1')60 :ih ~hinkl~ll. 
tt"ri bltv ÖV('f 1.400 kr, eu icke fill . 
.lkdigt bidrag till förtningen~ verh._ 
),lmhet. Liksom föreg!t"nde lr Vdl 
H;Hrf Friman och Eric Thor dc duk. 
tigastt för~äljarnl. Dennd gln~ blev 
,triden knivskarp. Thor avgick 11Il1.1 
,(gern mtd 620 ~jlda loner nwn HM_ 
ry Frilllln följdt tätt j h:ilarn,\ Illed 
600. oärtfter följde Ev~'n Sven __ oll 
med lilo, Berndt Gardell med l40 o~h 
jolun Magniu) med I i10. D Cl>,,1 felll 
erhöllo belöningar. Min)[ 100 ,:Od.1 
lotter redovi,.ldt vid,ln: Benil Rönn. 
Hurk, IVM Sandin, Paul Zerlin~ u~h 
H. V. Johan)~on. Dc~)a o<:h ,111.1 öv. 
rig.l ~I)m hjälpt till t,lek,\) v,mm. 

B. Enar Garddl 

so SKOTT 

PA GEVÄR 
FÖRE ÅRSSKIFTET 

ÄR ALLA AMATÖRERS 

MAL 

SK J UTKOMM ITUNS 
SEKR. T AR EMOT 

PROTOKOLLEN 

LUFTGEVÄRSSKYTTET 
LIfII)t,('V:"SJkYI/{,t lur undcr ~~n,Lslt 

:ire!' blivit utomordentligt populärt. 

Oet är el! bu sätt att under vintern 

bibehålla och förkovra sin skjul!okick. 

lighet. Har man ti llglng till el! le 
mtlCr~ avst!nd och tU gtvär, kosur 

det just ingenting att )kjuu. Tyvärr 

har detta slags skyttt ännu intt blivit 

lika populärt i vlr förening 50m p1 

andra h!lJ. Det är egtntligeJl tnd:l.sl 

tVl av vha ungdomar som skjutit, 

Nils CardelI och Erik Ri)luncl. Dc lu 

emdlertid uppnltc sl god.\ (QUIIJt ,lit 

ett omnämnande i medlcm~bladet :ir 

väl p1sin plats. 

! Sponskyncförbundel!. uc rik)tiiv

linga r pS he!llmab.HlOf h:lr )å lund.\ 

Nils Gardell vunnit den ;i1dre junior-

kla)scn tv3 gånger <K1t blivit I\'I.L ~il-11 

trtdje tävlingen p~ puängcfII.\ Jlj. 366 

och J70. Aven Rislund /lådde gUl!.L 

placeringaf. / DM för juniorer hem

förde Nils Garddl tredje pri, 0\.11 i 

SM för juniorer bltv hJ.n fyrJ. O\.h 

Rislund femmJ.. Det vJ.r för övrigt 

~ynd au icke en tredje amJ.tÖr dehog. 

Det hade enda)t bchöVb au denn.L 

skjutit JJ6 poäng för :lIt till Nib 

GJrdells 36[ och Rislunds 355 pOJllg 

i huvudtävlingen hemföra ett SM. 

tecken för juniora till föreningeu. U.L 

emdlertid båda även nä)(.l ar ,kim.t 

i juniorklassen f:i vi väl ~e till alt lil

inte bli em,lInm.1. Och varför iJH~ ett 

M:niorlag också? 

STOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

MEDDELANDEN 
FRÄN 

GEV ARS SKJUT
KOMMITTiiN 

Resultat från Förbundets 
Fältskjutning 15 / 1 1961 

Fordringar för kVJrqående i och 
uppflyttning t ill F5=21 Tr., F4 =1 9 
tr.. Fj = 20 tf., F1 =17 tr. 

MJf och ItVslJnd: I) 110111 huvud 
~o ~ek . 1) 260 m el l 50 ,ck. J) !~O m 
min II! 40 ~ek . 4) .11'0111 I l \ 0 wk. 
~) ~ 10 III I / I 60 ~ek. 

Sl·rh,t;:fjlil/.~(,// Di, '. J AII/.lfij,·_ 
f.:al",inll '14-9-
A/aH Fl (R ddl. ) 

". 
l). NJLlmbur~ \0 
H. V. }ollan"on ... !~ 
jol1.1n ~h~niur, 14 
Ragnar Hurtig l; 

Haldo Hurtig ........ " II 
Nil, M3gniu~ ., 
Yngve Z:l.chri«on '5 
l-rik "i\'em~tln . . . . . .. I I 

A"la114 (/ dell.) 
O. Hildebr,tnd .. .. 14 

K/au Vet. ($ dr/r, ) 
H.HI'Y Frinl.lll ,,,; 
Even Sven'~(ln I i 
I. ".ll1o;n 12 

Kl"H I (/ dr/I.) 
<. be .. Angtr (, 

K/,m.? (I drlt. ) 
Illgc!~,re ";ven,,, 'n 

Klo/IS I (I dr/t. j 
UII.I Kjdl~rri;m .6 

Resulcat från Förbundets 
Fä ltskjutning 29 l 1961 

Fordringar för kV;1måtnde i och 
uppflyttning lill F5 = H tr.. F4 = Iii 

fr .• F}=18 tr., F2=15 tL 
MJ/ och avJlJnd: I) H~ m [Il ,id,l 

FJ-F5 50 ~ek. 1/2 front FI_F2 ~ o 
~ek. l) 160 m hund, knä FJ-F~ 50 
,ck. hund, ligg Fl-fl ~o ~tk. 3) '00 
'IL 1/4 FJ-F~ ~o \ek. t / ) Fr_Fl i O 
,ck. 4) HO 111 rl>. F l-F,; \0 ,(ok, ~) 
lt;O!ll lit; F3-F~ ~o ,ck. C r l FI _ 
fo llo ,rk. 

Sl',iet;:vlin~('// Dn'. I AIII",rnr_ 
örfO,"ssl"'tlnl1rn fO./-Qf 

K/aH FJ (6 dr/r .) 

Hlldo Hurtig ... 
Joh.ln M.lgniu<; . 
H. V. Johan~~(ln 
p. N.lUmbuq: 
Erik Sven~,(ln 

Nil, Ma~nitl, 

K/,m F4 (4 dr/I .) 
A. Stuherr 
Conny Ninlll: 

K/aH F Vrl ( r dr/I. ) 

". 
' 7 '. " 
'7 
•• . \ 

' 9 

" 

C. L.lgergren .. . ....... . 2 I 
H.ury Frim.1I1 '\ 
[vel't Sven"ml IJ 
I. '\.llld in . .... Il 

Kllm F l (I drlt. ) 

"-,il: nel'n.LIld~·r 
f\Jit, G.mldl 
I. Mdin 

K/au Fl (1 dl·tt.) 
Loll'" \1 a~nitl, 
M.n .. Uppt'nf,('rl! 

K/"fI r I (l "ch.) 
Pcr Äkc Lllndell 
Erik. ~11I1ll'n . 

.6 

" ' 0 

" • I 

•• 
7 

Resultat från J:örbundets 
Fiilrskjutning 2(j / 2 19<il 

F()rd ri ngar för kvaNlende i uch 
uppflyttning till F5 - I ~ Ir.. F4 = r6 
If .. FJ = ,6 tr .. Fl = r4 tr. 

MJl och avltJm/: !) ~50 J1\ 1/ 6 F! 
- F{ 50 ,ck. 1) 370 m Il; Fj-F5 
4~ ,('k. 1/2 Fl_F! 4\ ,ek. 3) 190 m 

hund, knä FJ-Ft iO ,ck. hund. ligg 
Fr_Fl ~o ,ek. 4) llO ni l /H FJ-F~ 
4~ .. ck. C /1 Fl-Fl 4~ ,tk. 5) \70111 
( III FI_F{ io~('k. 

Si'Tietdv/iJJr,en /J,., - I Am.J/ii,_ 
Katarina Q7-/Ol 

K/aH FJ (6 drlt .) 
NiJ~ Molgniu~ 

Erik Svtn~mn 
Ragn.lr Hurtig 
Hald'l Hurti~ 
H. V. JOh,llh~nn 
./Uh,ll1 M,Ij;niu, .. 

K/aJ1F4(ldr!t. ) 
Ulf Hulrkr.HH7 
"I. A.drn 

". 
, \ 
>O 

'0 

'9 

•• 
.6 

" .. 

Klass F Vet . (6 rIdt.) 
Folkt Joll:ln~ .. on 

C vtf[ Sven~~(ln 

Hury Frirnan .. 

f. S.1ndin .. 

I. O. B,lumb.H It 

E. Lagtrgn'n 

KlalS F I (4 (Mt.) 

Ni l ~ E. G.HCI ... JI 
~tig [knunder .. 

K/aH Fl (4 ddt, ) 
Arne Ih umhKh 

1\. rknil !:rik"ml 

" •• 
•• 
" 
" .. 

.••••••• , !(\ 

.. ...... I~ 

" 
" 

Resulta t från J:örhundcrs 
Fältskjutning 19 / 3 1961 

F\lfdringaf för kv.lr)tåen(l.: i O('h 
uppfly rtning till Fj = 11i tr .. F4 1(, 
fr .• FJ -1 6 tr .. F: = 14 tro 

MJI och aVIlJnd: l) oBS m I/ ! Fl 
-Fj 41 ~ek. 1) HO m min 1/1, kn:i 
F,_F~ H ~(' k. J) 165 Il\ C I Fe_Fl 
40 ,tk. 4) JOS 111 I/ j F[_Fj 60 ,ek. 
f) J 2f 111 ankJ Fe-Fs 60 ,ek. 6) H O 
m (' II F5 40 sek. 7) ilS mOIymp 
l. kn:i 45 ~ek. 1I) 190 Il\ tl6 Fs \ 0 ,/'k 

SrrirtJvlillf,l'1I Dh '. I Sk,o'" },'_ 
AlIl<ltiir foo-qr 

K/m F~ (fl dc/l .) 

Nih Magnill~ 

R.lgnar I-f urti~ 

Erik Svtns\on 

H. V. Johan~~1I1l . 

Johan M,lgniLh 

r. Naumburg 

Yngve Z~chri""1\ 

H.l ldo Hunij:; 

K/Il!! F4 (I drlt.) 
L(lIlny Niring 

K/au F Vrt. (4 dr".) 
EVtH Sven<",n 

H.Hrv rrim.lll 

K/au F/ ( I (11'11 .) 
N il, E. G,ml ... 11 

Kl,m F/ (I (11'11. ) 
[ler Åke LlLlld('1I 

Il'. 
Il I I I - J 1 

11! (, - 17 

10+ 7-17 

I!{ I 5 13 

17 + 10 =!7 

17+- 7 14 

q ~ II lS 

II ~ , q 

.• 6 

....... , 11 .. 

" 
, 
1 
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SPEGEL ÖVER GEVÄRSSKYTTET 1961 
,"':/au J Gam/a progflJmmtt 

. .. . ... ,. 48 ,,8 JO JO 

Iknil Rönnmark 
Erik Svensson 
Th. Svensson .. . ... ,. 

" 50 -19 46 .15 40 

jO 49 4j -Ij 

' -13Ido Hunig 
Ragnar Hunig 
H. V, Johansson 
Johan Magni us ....... . 
Nils Mlgnius ......... . 
P~r Nlumburg . .. .... . 

49 48 
, 8 
,9 

'o 

41 

" 47 

JO JO 

JO 
'9 

K"m 4 
Stig Bernandcr 
Nils E. Gardell 

49 -1 8 
jO 49 J' 

N. G. N ilsson ....... . 
Conny Niriflg ., , .... . 
[rik Pcrsson ....... . 
Henry Rol l , .. , ..... . 
Iknil Rön nmark 
Eri k Svensson ....... . 

K/au Vet 

'9 

" 'o .. 
" '9 " 

" JO JO 
JO JO 
JO 

JO 
JO JO 

S;lmmy lindberg ... , " Sven Pellcrsson ... , .. 48 47 
Erik Thor ......... . 4S 47 

Folke Johansson .. , . , . , . 
E. Lagergren .. . 

49 48 -17 
47 47 

K/au Vet 
Henry Axen 
Svell Diedrichs 
I-Iarry Frinl:ln 
D:lvid Jngev.l ll 
Folke Joh:lnsson 
N. Lovenius 

50 -If! 
5° 47 
'7 
47 

Even Svens,on ... . ... . 49 "S -17 

Khm J 
U. Englund ... , ..... 
n, Hlgclin ...... , .. , . . 
H:llIs McI.Uldcr ... , ., .. 
E. Rislund " .... . 
)..0 Rudbtrg ...... . . . . 
I ngclorc Sven~n ... , .. 

K/all l 

Guh. Eriksson 

KlaJl , 

Cör:ln Ingevall 

4S 
47 
47 -1 6 -\I 

" .. 
4S 

47 " -

49 47 

'7 
'9 

N. S. Nibron ' ... , .. . 

K/aH) 

B. Englun<1 .. .. . ...... . 
Lus Magniu.-. ...... , .. . 
Hans Melander .,. 
E. Rislund 

K/aH { 

Ligg-.lIldc 

4' 
49 411 

-19 48 
50 49 

M:lrgot E(lIund ... ",., .. 
CI:h"s Harll1l;1ll 

i9 i 7 -f2 

46 -fl 'U 
So So .... 

Liggande 

4j -fl 
H H 

" 4' 

" 

K/IlH J 
NYil progrllmmtt 

ligg:mdc: kn:ist. st!el1dc 
Erik SlUben ., ...... , 

44 .... 
49 49 
46 4J 

H:lldo Hurtig ., ..... , 
Ragnar Hurtig ."", 
H, V. Johansson .... 
Johan Magnius ,.,.,. 
Ni ls Magnius . ... ... . 
Per Naumburg 
N . G. Ni lsson 
Torsten Nilsson 
Conny Niring 
Erik Pemon ..... , .. 

.' 
'7 
'9 
49 

'O 
47 

47 
' 9 

49 48 

" 

MEDDELANDEN 
FRAN 

PISTOLSKJUT
KOMMITTiiN 

l AnlltörS program för i år redovi
~ a s, förutom ordinarie tävlingar, I.'n~ 
da ~ t Ivl ~k j u tdOlg a r på pistolblnan vid 
Crillb la med !('xun övning~_ och lIlär~ 

4 

, ' 
'o 

K/au lm/. 
Bengt Bl.'rgqvist 
Gunn:lr &Ivall 
Claes GÖr:l.I1 Ingevall 
Pu Åke lundelJ 
Pet l.' r Lundvall 
Rolf Oding " .6 
L. Poring ........... , .. 

H 4J 
49 ·H 
44 'U 
H -fl 
44 H 
so 49 

H 
Sven-Erik Roo~ ......... . 49 46 4' 

kcssk jutning. Ol.'t kan förefalla tunt, 
särskilt dl för dl.'m, som v~r ml.'d på 
den tidl.'n då det ordn:ldes 10-1 ~ sl
dana skjutningJr under året, Men er
farl.'nhetuna under de senastc åren hlr 
ViUl, ol([ övningsskjutningarna pIlör_ 
dag5eftermiddag:lf11:l samlar ytterst få 
dd13gar e: och :l.ll !diningm därför 
måste ordnas pI annat sätt. 

pI Grinma-b;lnan är dl.'t d:irför 
ordnat d, :ltt varjl.' medlem i en för
c:ning, som hlT sinl ordinarie skjut
ningar där,-kan f! komnll dil när som 

helst för :lIt träna, under föru tsättning 
att han inte kommer i vägl.'n för grup_ 
per, som förutbestäHt hell. rHer del av 
banan. Förutom under delar av lörda_ 
gar och söndagar finns det praktiskt 
tagl.'t alltid pilts. Amatör har m!ln1:l~ 
tniel i I.'n kur, och till den kan 0\1 

SOIll medlem f:t Una nyckel , nou bl.'nl.' 
:1.11 Du kan sköta en pistol. Nyckhr 
förm rdlas av pistolskjutkommiucns 
IIll.'dlemm:lT, och dl.'t är bara att ri nga 
upp och be Olll tn . 

& 

STOCKHOLMS AMATöR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Bästa sättet :m träna och märkes
skjuta är att komma övrrens ml.'d I.'n 
kJmrat om alt göra det tillsammans 
och d träffas vid banan. Under som~ 
m,1rkvällarna kan man M ila pl C:ln
ska länge. Den morgonpigge kan vara 
där förc arbttstidl.'ns början - dl Lö. 
ljusförhåll andena är utomordentliga . 
Och vinden of ta svag. 

Dn kan också nämnas au skjutkom_ 
mittens medl emmar själV:l är ute och 
träningsskjuter ibland. Ring någon av 
dem och frIga, Du är hjärtl igt väl
kornml.'n, och vi ger Dig ockd giirn~ 
den instruktion Du kan ansc Dig be
hÖn. 

Du, som har skjutit pistol förut, sätt 
igång Din träning igen och Du skall St 
Dina rl.'Suhat gå i höjden. Du, som ald
rig skjutit pistol, kom Ut till Grin1St:\ 
och försök, vi tror att Ditt inrres~t 
väck) och au Du vill V:lrl med pi 
nylt. 

Pi sI olskju/ kOllllllill e liS 

salltlllansiillllin g 

Efter årsmÖtl.'t hade ett tiotll av 
pislOlskyttarna ett "cget" sammantrl
dc under Bertil Rönnmarks led ning, 
varvid fr!gorna om fördelningl.'n av 
:lrbctsuppgifterna kunde lösas. En pi_ 
slolskjutkommiltc bild:ldes och fick 
följ;/,nde sammans3ltning: 

Civilingenjör Allan Mossberg, Sjt>
bjömsvägl.'n I, Stockholm Sv, tel. 
1970 jO (tjänstc 190000, ankn.19jj), 
pistolskjutchef. 

Tandläkare Georg Frl.'driksson, S:t 
Eriksplan 6 B, SlOckholm Va, tel. 
JO 91 12 (tjänste j I 99 88), vice pistOl_ 
~kjutchd. 

Direktör Hury Frinun, Norr Ml~ 

latstund 61, Stockholm K, tel. 
S l 5 t Il, SVat~r för rl.'sulratbokfÖrin_ 
gen. 

H err l ennart Sandm:dt, Råsunda
vägen Ilj, Solna, tel 27 07 65 , svarar 
{ör tlvlingsmeddel:a.nden (ring honom 
Om Du vill ha beskl.'d om tävlingar 
utom förcningen, Lex. i progra mmet 
annonsendl.' fältskjutn ingar). 

Civilingl.'njör Gösla Johannesson, 
Virvdvindsv:igcn 24, Bromma, tel. 
IS 09 26 (tjlnstl.' n 85 8o). 

Fält skyltelllästerska pet 

AtlJ amatörc:r stll1dc upp titl Stock_ 
holms P istol skymkrets fältSkjutning 
den 16/ 4, som samtidigt var fö renings
mästl.'r~kap. Tävlingl.'n hördl.' inte [ill 
de l:irt~ ~ ' e och frsu!t ltrl\ blev därför 

siffermässigt blygsamma . l krctsl.'ns 
prislista rlckte de dock intl.' Ungt 
med undantag för B. Bl.' rg, som pllce~ 
nde sig som nr 16 i kla5s I. 

För första gången pI längr blev 
suidl.'n om mäsuniteln inte avgjord i 
först:l omgången. !krg och Johannes
son lyckades nämligen båda n! 1.6 
träff. Särskjuming måstl.' därför ord
n:lS i höst och det blir sannolikt vid 
gri nmaföreningarnas fä ltskjutning den 
1 21 I I. Dc b~da :u pirantern:l kommer 
at( fl särskild kallelsc i god tid. Roli~ 
gast vore: väl :1[( U dem i sanuna pa
trull vid detta tillfälle. Med I.'n god 
uppslutning av isk,idandc amatörn 
kan fältskynemästerskapct d! fl en 
extra krydda av spänning. 

B. Berg l6/J l (1 6 träff i Il fig.) 
G. Johlnnl.'sson ' ....... 26/12 

J. N. Friman ............ Hlr O 
4. O. Holmberg .......... 191r 1 
S. H. Friman ....... ,., .. 19/ 8 

Ö l/riga fät/skjnluillgar 
Iluder rlårell 

N~gra H ml.'dlemnlJr har deltagit 
i lndrJ pinolfältskjutningar i stock
holnmr,lklcn undl.' r del1 glngna delen 
av lret. Dc resulut, som vi hittills 
Htt in är följande: 

Kretscns central a fältskjutn ing 191! 
B. Berg 29/1 S 
O. Holmberg ...... 24lr 4 

Grimsuföreningarnas fiil r.:.kjutning 5/j 
A. Mossbcrg ..... , J2/12 
B. Berg ...... " .. 29/ 11 

Krl.'tSl.'ns Cl.'ntrall 
A, Mo~~berg 

O, Holmberg 

fähskjuming 19/j 
p I 12 (mästarklass

kompl.'uns) 
22/ 12 

Georg Fredrikssol1S 
IlfUldriugs pri s 

Vid v~ rs3songens endJ förenings
IJvling pI banan, den l7/ ~ , återupp
repade Fredriksson si n fjoll rsscgrr om 
dl.'t av honom själv uppställda vand
ringspriset. Sex medlemn1;lr deltog och 
YlIl.'rliglre cn VJr med och hjälptl.' till 
som skjutl edarc och kontrollant, 1.'[[ 

glädjande antal, eftersom JUSt dl.'nna 
l:iv li ng hittills mönstrat all tför iI :lV 
v! ra pistolskyu:lr. Som vanligt blev 
ducllscrierl1a :lVgörlflde, en meml.'nto 
för ~kyttarn:l om kravet på myckct, 
ll1yck..-t fl1 l.' r u:ining i 5IlJI~bskytte . Dc 
b:i\t.t rnlllulen bl ~v: 

G. Fredriksson ., ... ..... ... , 267 
G. Johannesson .............. 1.40 
A. Mossbcrg .. . .... • , . ", ... 2jl 

, Friman ",.,., ..... . ..... al6 
H. Ikrgqvist ................ 225 

Fredriluson och Joh.lflnesson har mI 
tvl inteckningar vu i priset. Det gäl
ler a llu~ för n!gon annan ltt försöka 
gön dem äran stridig näs ta lr om inll.' 
priset dl skall gl Ut för :lJJtid. 

Arsprisskjllll/iIJg och miisl er
sk"Pstävlillg på Pis/ol 
lördagen den 2 sept. 

ArsprisskjUlningen om fattar tre pre ~ 
cisionsseril.'r om vardera sex skall. In
su s 2 kronor. Prisfördelningen sker i 
störst:l möjliga ulSträckning kl:lnv i ~, 
Obs.! Alla föreningsml.'dlemmar (som 
fyllt 17 år) har ditt all deluga i år\
prisskjutningen. 

Anmälan vid GrinlSlabanan den ! 

sl.'ptembtr kl Ij.OO-I 4.JO. SkjUl
nmgrn surur så snart ti lJr:ic kli~t 
mlnga skyttar kommit. ~nare :mmä
lan :in kl 14 .30 kan tyv:irr I.'j god ils 
med hänsy n till mästerskapet. 

Oml.'ddbart efter ! rsprisskjutningen 
rn:istl.'fskapstävlan enligt skjutprogralll_ 
ml.'t. Maxim:llt lnt:ll sl.'riu sex, dvida 
~i ornskjullling blir noov:indig. 

Riks/ä·vliu.g med pistol pf; 
hemorlens banor 

Skjutdag: lördagl.'n den 16 septem
brr kl. 09,00-- 11.00 ellrr 14.00-
16.00 vid Grimsrabanan, 

Anmälan: Till pislOlskjulchefrn, 
Alhn Mossbcrg, Sjöbjörnsvägl.'n I, 
Stockholm SV, td. 1970 j a (eller 
190000/(933), postgiro 191 41 , ~e
nast dl.'n l septl.'mber (anmähn 135 d3 
också I.'mOt vid Grimsu ). Uppge i an
m31an innl.'hOlv av pinolskyuem3rke 
(valör), tävlingsv~pen och önskad 
skjuttid (se ovan). Annläl ningsavgift 
~ kronor utom för »m:irkeslösa_, d:-ir 
dl.'n är ! kronor. AIIIJ förl.'ningsml.'d
lenmur (som fyllt 17 5r) hlr dtt JU 

varl ml.'d. 

VJlkomnll /ill &'<'11 (vJ v iktigastr 
tiiv lingllf pJ pis/o/ba/J.m ! 

s 
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TV OCH PISTOLSKJUTNING 
TV ;ir tu popubrt nöje nu för ti

(len. M~ nga av 0-., kan inlc ~l i(J ~ j g 
fr.in " lådan" en enda kväll ut3.n skall 
'e alk 1\ven om vi inte :ir fullt så 
nyfikna,.d har v i i ~ ll a fall sett "Srö
dwl;l. C:mwright" några gånger. En 
pHallande drag hos d6sa tuffa go,sar 
:ir dens skicklighet med pistolen. Vem 
,om helst av dem ~kjutcr med 100-
IHocenlig tr:iffsäkerhtt från vilkJ lä
I:cn som helst, fr3n höften, med rak 
,lI'm, över axeln, fdn hästryggen o.s.v. 
Vi ,kyttar vct ju ~It dett:l är blufr. 

I)tt st1r inte i m~nsklig makt lit Häf
fl annat än med eu och annat Iycko
skolI, om man skjuler direkt efler 
uppdrAget uun :m sikta. Man Ur hel
ler inte någol intryck av all del är 
farl igt aU handskas med skjutvapen 
bland folk p! gator och torg. I dem 
ligger kanske en fan. Vln förhopp
ningsfull.1 t'dningar, 50m mycket lätt 
p3vukas av dessa mmer, bl ir kamkr 
slappa i sin samY.lro med skjutvapnen. 
Dtt Hr illle ske. Vi skymr m!ste fö
regå med got r (xempel och uppfostr.l 

ALLEMANSRÄTTEN I ETT NÖTSKAL 
Am atören är f rihetsälskande. Vi vill gärna känna os~ obundna av regler och 

förordningar. Men vissa skyldigheter har v i ändå när vi sklll umga) med andra 
männi~kor . När vi färda:. på gator och vägar h.Jr vi trafikregler :Ht följa. I 
~kog och mark har vi den urgamla s.k. allcn1.losrätten. Ur $\'ensk.\ Namr
_kydd,föreningens tidskrift "Sveriges Natur" har vi saxat följande korta reg
ler om vad ~om :ir til ll tet och vad som är förbjudet ilie i nalUrtn. Del kan 
vara br,1 att k:innJ till när vi nlgon gång lälnnJr skjutbanan och idrou~plal,en 
uch ger o,~ ut p! landet och Ut i skärgl rdell för :m fl rekreltion och vih. 

TiflJtrt: 
I. Att v i ~t.\~ öveLlllt utom 1'3 wmt

Ilurk. 
z. Att plock:! blommor, wamp och 

b:ir (se upp m/:"d fridlysu växter, 
plocka rm-d ur~k iljning). 

I. Att t:il u över /:"11 nano Längre tid 
r:ikna~ som bosättning och är för_ 
bjuden uun tillstånd. Fr3g,1 alltid 
mark:igarcn om lov. 

-I. T.!. tOrrt ri ~ och grelu r för cld
nmg. 

\. Au elda om fara för skogsbr,lnd 
(" förel igger. lala först med 
~kogsbrlndfogde och mlrkäglre. 

6. Att bada över:tllt utOm fdn an
nans brygg:l eller från tomt (= 
omr!de kring ~tuga; där sungsd 
ej finns räknar man som tomt, 
omr!de inom syn_ och hörhåll.) 

7. Landstiga, överallt utom på tOnl!. 
!I. Att simma, ro, segla , paddla, kö

rl motOrblt på ann ans vatren. 
9. Medföra hund under sldan upp. 

sikt ,m okynnesjaki förhindra s. 
10. Att passera gärdesgård och grind 

(mom kring tomt), fö rutsatt an 
~bda inle htadkomnies eller djur 
~ Iipper lJ( p! olovl igt bele. I ~j 
f. \11 blir Jllln ersättningsskyld ig. 

II. Dricka och t.1 vauen ur k.l llkälh 
"ch _IU. D:il'CIllOf mtt led.l hOTT 
v:lflnn . 
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Förbjlldet: 
OrsJkl skadcgörd se. MMkägaren 
har alltid drl .lIt kräva goltl:ön:l. 
>O. 

l. Ta fr!n växande träd el ler buske 
rl~, gren, n:iver, bark, löv, bl~f, 
ollon, nötter eller k.i.d.l. I)et h<·
trakus som ~ I öld. 

3. Att betr:id,\ $kogsplamcringar. 

4. Plocb blommor, b:ir och ~Vlmp 
pa ,iIllI ~ns tomtmJtk . 

j . TältJ så längc på cn och S:lIllm~ 
pins JU deua k.ln .l n~e~ ,om var
aktig bmäuning. 

6. Kön bil över Ul1l1,uk ,~ .!.u \b
d:l uppstlr. 

7. Au beträda ~ker med v:ixande 
gröda. 

8. Au tl lågdbon och ngelägg. 

9 . Au fi~ka p~ annans fi(kevatlen. 
Innall masken särtS pa kroken, 
bör man ta reda pa de lokala be
SIJmmclsern;t för fiske '(konfiske
vatten o. dyl.). 

10 . Skr:ipJ ncr. Enligt naturskyddsb
gen kJn nedskr:ipning straffas 
med böter. 

II. An cld~ i \ko.: t ll er i n:irhcten 
.IV Ik(lj:: 11111 f UJ (iir ,kng, ~·ld fi,. 
n·lil"ger. 

!l.tm i nSlon~ vår.l harn till v,lT'Jmhrt 
och försiktighet i ',1Il1\'3rnn mCll Ikjm 
vapen, det må Vlfa gev:ir, pi,wl rlkr 
kp i ~ l. Dl har vi gjOrt \'.!.d vi k.Hl. 

Bilpisrolfä ltskjutn ing 
För all utröna hur farligt dtl :ir .II! 

skjull med pi(tol fdn bil ordn.lde po_ 
lisen i KriSliansud bilpj~tol~kjutninl:.lT 
nu j vlr. Resu lutet rcftrt'radt', l \'!l.r 
dagliga kollega Dagen' Nyheter IÖrd.l_ 
gen den 11 april. Vi saxar vad k()l11-
mi~~.lfic Alarik Smedh s~de vid in ter
v/un: 

- Jag skulle inle vaga skj ut,1 fran 
bil undrr verkl ig,l förhållanden hur 
.lllv~rlig situ ationen :in :ir, <iger h.lI1. 
Kulan kan u:iffa i _tott 'ett VM ,11m 
helst. 

Ändå hlde kommis ... ,lr ie Snwdh de! 
bästa result,l!et mtd ~ju korrckt~ tr:if. 
far i de fyr~ mllfigurrrna vid dl!
kanten . En utomordentl igt (in prt',I.I
tion lV en vähränad ditskyn. Mrd 
värnpliktens normala vapenutbildnin)! 
bakom sig hade en otdnad skyn ingen 
konHoII över skouen och fick b.lT.1 ,·n 
tller annan slumpträff. 

I övningcn deltog praktiskt t.l):el 
J]l PQlj~per,on,,1 i K ri~ ljndl.lllln och 
Wäse landsfiskalsd imikf. Men bu.\ 
några få topptrimmade el itskyn.lr lyc
kades träffa alla figurerna. För övril".l 
med normal skjutskiekli~he t hk'l 
träffprocenten mager. 

Man påpekar VidelfC att polisen in(l' 
är skjutgalcn. Dct har ju förekommil 
n~gra olyck liga skoulossningar dc ,('~ 
IUHe åren, som mycket diskuter~t, i 
ri dning~rna och m:ln har fån det in
trycket au pol isen t~r till pistolen .111t 
oftare. Mt n komnli(~ar i c Smcdh p:lpt 
kar att dett"'!' är fel: 

- Sedan jag kom ti ll Kristinehamn 
1953 har polisen en endA gång ,\Vlo-
)lt en sk.lrpt skolt i ljän~ten. Det V,11 

t U varningsskott, som gick rJkt upp I 
luften, säger kommissarie Smedh. Man 
behöver alltså inte misst;inka OSS för 
at t vara pistolfrähta. Ovningsskjutet 
gör vi därel1lm på olika sb gs b;l1lol 
och under skiftande förhllbnden. 

En polisman bör, om han tror- .lllr 
bli r tvungen atl ~ nv:inda sin pi_w!. 
kunna hantera den på 6tt s:itt och bl'_ 
härska vapnet så pcrfekl som möjligt . 

V~ra poliser är allts! medvet11:1 (Im 

.m dc intc är några "Bröderna (..:H l 

wright·', som lyckas med al lt. De ,k iu
ter mcd omdöme. vilkct v; ,Hll.l fl;r (f 
nek,.' ,k.!1I ,,6\,.1 t'(fr r .111 g'i l·.\. HN 
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SKYTTE OCH FRIMÄRKEN 
ItJlJlII AltJ,!IOrlörtnin~ell finn~ l11ed_ 

1<:111111,11 ,um vid ~iJJ.n AV ~jtt skytte
,,~h iJrotl'.jnm~~e uck-å ägnJr )ig åt 
.!lIdrJ hobbie:... En lång rad ~JmIAr ex
.:mpclvis frim:irken och kallar ~ig kJn_ 
_!..: filatelister. 

Där har vi jorden-rumfuJrcn 
\11.111 Mos~berg, ~om säkerligen pa~

_,\f p:i aH mökJ sin ,1 slmlingar, n:ir 
lUll bdinner ~i~ på on och st:ille på 
,111Jr.I ,id,m jordklotet. Men även mer,! 
IWlllmabundn,l ~amb re finm. D:ir lur 
VI v~r fönt' viee ordförande N. S. 
N,b~o\1 och vär nuvarande vice ord
tör.\l1de Emr Gardell. 1\V('\1 pistol
,!.Yllcn Olle Holmberg lär ~,\mla fri
lII:irken och det är säkrrligen mångJ , 
11I1nga fler. 

Meningen med denn" lill a artikel är 
illt~· :lit r:ikn,l upp en rad fr im~rk~
_~mlJri: inom föreninben. Vi ~kall i 
,t;illct lin.!. li!!~t P3 om )kyuet p5vrr
k.tt fr illlärk~molivcn. 

H:ir k.llbkr del :ir pl )ill plJb .HI 
,!.iUl.!. in nlgfJ ord um vad tn tri
m:irk~ ... unlare menJr med tU motiv
I!"imärke. 

För lUO år sedan 
hq;ynllchen _ för dry~t 100 ar 

wd.ul - frimärket :ir alibi ni:hun :in_ 
llJ.fII mrd ~vcnskt skyneväsc l1 - hade 
.dl.! frimärken en bild av ett \'apen 
dlrl en ~utsövt'rhuvud. Så höll Ill.ln 
pl i ,irkot 50 k Det var i USA man 
hurj,ull: nled .111 ge lit frimärken med 
.!mlr.1 bilder. A.r Jl':93 g,lV man ut en 
_cfie till 400-3rsminnel .tv Columbu~ 
upptäckt av Amerika. Det blev den 
iur~t,! ~.k. motivscrien. 

Att på detta sätt t'rinr.1 om m ~tvr 

h:indehe blev mycket populärt bland 
pu~tverkcn jorden över och det blev 
.llIt v,lIl lig.!. re med märken med " mo
ti, ". Udl det blt,y inte bara minne .... 
Hlutiv _ ,om exempelvis Columbu~. 
wricn _ ulln man valde folkdräk lcr, 

fi~k.\r, ~port och idrott m.m. De.u.t har 
k,ln~ke st ~m~ ningom urartal inte 
mimt bland idroltsmotiven. Märken 
med di~kuskJ~ l a r e, stavhoppJTe, löpa
re os. v. finit) dct ~Otl om, men med 
_kynemOliv, ~om vi skulle ägna oss åt 
en stund, är der lämre stä llt. 

Sllerige /öreg/JlIgs!alld 
H:ir lur Sverige fak tiskt v.Hit ett 

lörtgangsla nd och gett ut mä rken med 
)kY UCnlO1iv vid inte mindre än tV,l. 
tillfällen. För~ta gå ngen var 1943 , då 
~ kyttrrörcJsen dd an den ter ~ i g i sin 
nuvarande organ isation, firade sin 50. 
lrsjubilcum. Man dkn,lr dl med 1893 
som q,mar _ det ar d! kungl. maj:t 
erkände den reoTiianiserade skytterö
relsen. so-lr~jubilCc:t firades med all
män riksskynet:ivling i Stockholm 
med 6.z611 dehagare - en ännu i dag 
uuppnldd siffra. Tävlingarna hölls 
den ll-lS juli och den 12 juli kom 
det fö~tA ~ven ska ~kyucfril1lärket Ul. 
Det VolT i tvI valörer 10 öre IiI ;!. och 
!lO öre bil. eldl märkena viSJr en bild 
,IV' skytterörelsen) vackra märke -
I~~crkransen med pilen och de tre kro.
norna. 

NäqA ~Jng plhtverka gjordc pro
p,lgJnda för svemkt ~kyne var förra 
I ret, n:ir skyncväsendet loo·åhjubile
rade. D~ kom dct tv! nya märken -
ett lj-Öre.i rött med motiv från en 
modern skjutbanOl och CIt 9o-öres blått 
med en bild fr3n en skyttetävl ing anno 
d.lZ LLlll.ll. Märkena kom LIt den 30 juni 
_ alltd 5lmma dag som riksskyttt'
tävlingen mc:d anledn ing av loo-å~
jubileet började. Dc är mycket Volckra 
bldl tvI, men dc gör kanske P3 grund 
,w märken,l~ litenhet inte riktig rätt· 
\'i~a at bilderna. Man har litet svårt 
,Hl se vold de skall fö restälb . 

Ger vi oss ut i världen - vilket v:iI 
v3r.l brev ofta gör _ så hitur "i intt' 

sl mlngJ ~kyw:motiv. Hu, v;i ... )Öf.h,! 
grann:lr tyskarna kom ar 1'}4-1 ut r\l 
skyttefrimärke till "Lande:.~hit.»en" i 
Inn~bruek - alltså någr,1 slags rjk~
~kyttet:ivlingu. Det var tvl. märkcn 
,om em itterades. Motivet ser li tet kri
giskt Ut, men det vu ju mitt unda 
brinnolnde krig. 

Tar vi sedan ett ~kutt ncd till 
Schweiz hilt.tr vi det ve.rkliga ~kyt1c_ 
moti vet . Schweiz har ju alltid vnit en 
(ramstående ~kyuenation, sa det är 
kanske inte att undr.l pt Där gav mall 
år 1950 lit en sponserie, d:ir ett lV 

märkena vi~ar skytt".lr i kn::istlcnde. 
Aven detta märkc är mycket vackert 
och det kan tjäna som illustrat ion till 
hur den "höga" intern:nioncJla knä. 
slåendcställningen ska ll se ut. Vi skul_ 
le emellertid vilj;!. anv:inda remmtn 
litet b::iltre än fr imärksskyttarn3. Dct 
skulle gt ett b:ittre. rö ulut. 

Nästa hopp mhti: vi görJ över At
lanten. VM-tävlingarna i vad vi k.d
lar ~pomkytte hölls lr 1949 i Argen
tina. Då gav :lrgentimka postverket ut 

en flygpostfrimärke med en bild av 
"Copa Argentina" - en jättestor tro
fe _ framför en skyneuvla och moo 
den inntnundc: texten "C:unpeonalO 
Mundiale de Tiro 1949 - Rcpublica 
Argentina". Uter del inte exotiskt sa 
det förslår och lockar det inte till 
~porl'.k ytte deltJ, alt chansen finn~ 
.JU H komma utrikes och tävla och få 
~e en hel del av världen . V~d ,ä):rr 
vha ung,l förm!gor? 

Sedan har vi inte mye.ket Ill~'r alt 
~:iga om frimärken och ~kytte. K an~kc 
har vi hoppat över en hel del märkcn. 
Vår.1 filatcli5 ti~kJ vänner :ir emdltT
tid v:ilkomnA med papek~nden lill rr_ 
claktiontn _ mCll ~ krifdiga med ~.k. 
fi l ,lteli~t i~k fr.1nker inll med eller utan 
~kyltemoliv. Vi ).tllll.lT n:imligen vi 
o.:k:.l. 

Hero. 

BEHÅLL DIN SKJUTSKICKLIGHET 
GENOM ATT DELTA l 

AMATÖRFöRENINGENS 

öVNINGAR OCH TÄVLINGAR 
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Sondfjördlg 12, Jononneshov, 
Ter. 812863, tiönSTeTer. 22%00 
Föreningens pOltgirokonto 516 ~1 

till föreningens medlemmar 

PRISUTDELNING 

för Vårutfärden, Stockholms~ Tidningens riksskynetävling, Riksskölden, årspris

skj utningarna på gevär och pistol och mästerskapstävlingarna på gevär, pistol, 

k~pist och tiokamp äger rum 

torsdagen den 26 oktober 1961 
i samband med middag och klubbafton på Svenska Indllstritjänscemannaförbun

det, Linnegatan 18. 

Vi börjar kl. 19.00 med middag i sedvanlig omfattning och kostnad, Vid kaffet 

omkring kl. 20.00 förränas prislltdelning, till vilken de pristagare som ej deltagit 

i middagen infinner sig. 

Anmälan göres senast måndagen den 23 oktober 1961 till någon av klubbmästarna, 

försäkrings;nspektör Eric Thor, tel. 229600 (kont.), 41 1429 (bo5[,), eller civil

ingenjör Cbes Anger, tel. 23 75 00 (kont.), 32 7004 (bost.). 

Hjälp klubbmästarna genom :m själv anmäla Dig. Vänta inte på att bli uppringd 

och tillfrågad. 

Styrt/un 
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Harry Friman 70 år 
I augusti fullbordade en Amatörs främsta kämpar 

genom åren, HMry Friman, sin sjunde decennium. 
Med:emsbladct bc-r au s~ här något POSt festum U 
frambära alla medlemm:lrS gratulationer och välgångs
önskningar. Vi hyllar en man, som alltid stån i cen
trum av föreningens verksamhet på et[ alldeles särskilt 
siri, både när det gällt det administrativa och det täv
lingsmässiga. Hans gängliga gestalt har med åren blivit 
nagOt aven centralfigur, som liksom hört till bi lden. 

Harry Friman har varit en tävlingsmänniska som fl, 
som alltid nån nllgonstans på prislistan. Inga jordskred 
har förekommit, därtill har rutinen varit för järnhård. 
Intet skott utanför fyrans ring, fäl tskytterigurerna of
mst inom dc sex skonens aktionsradie, orienteringskon
trollerna prickade med en säkerhetsmarginal av goda 
utgångspunkter. Det har alltid legat nagOt metodiskt, 
sä kert, behärskat, kunnigt över hans förehavanden, nå
(;Ot av den jämna fartens princip. Den trötta kroppen 
har aldrig Htt skena iväg hur som hdst utan hll lliu i 
det kalla förnuftets järngrepp. ~ Tankens skärpa vid 
kroppslig möda~, som orienteringslöpningen en gång be
skrivi ts av Torsten Tegner. 

Men Harry Friman har ime därför varit någon för
nuftets robot. Nej, innanför den rutinerade fasaden har 
funnits en ovanligt god vän och kamrat. Den som en 
gång blivit hans vän, förblir så i alla väder. Därför har 
Harry Friman idag så många goda vänner i oss övriga 
medlemmar av S.A.F. Vi har alla åldrats _ åtminstone 
har vi blivit äldre - nlen från de flydda åren bevarar 
vi minnet ~v många givande duster med vännen Harry, 
aven farhe ml'n ärlig medtävlare, :lllround i fört>ning_ 
('ru. ursprungliga anda. östermalms Idrottsplats har 
varje år sett honom uppfylla fordringarna för idrons
märket, geväret och pistolen har hanterats lika suve
ränt, skidorna har tvingatS glida fort genom ffilTketna, 
skogarna i StOckholms omgivningar och annorstädes 
h~r sett h~ns målmedvetna framfart p! orienteringslöp_ 
mngar oeh fä:nävlingar. 

Med !ren spelar det intc så stor roll hur många 
• bucklor .. man ställt upp i prisskåpet. Ma~ tar nog det 
~cJa litet merA filosofiskt och tycker, att det väsent
hga, det s?m lever kvar, det är de stimulcrandc upple
velserna tillsammans med likasinnade, som prisföremll
len .k ~n berätta om. , de flena fall har Harry Friman 
VOlm mvccklad däri och bidragit med extra krydda och 
spänning ända fram till m.1l1injen. Ofta har han vun
nit, men ibland har hans ,.skalp . hanmar hos någon av 
oss ;u~dra. Den skalpen har vi hängt upp på hedersplats 
och VI beränOlr gärna om hur vi tog den. 

Mcn vad vi nu, Harry Frimans alla vänner inom 
S.A.F., skulle vilja säga med anledning av sjuttioårsda
Gen är i korhet följandc: 

Tack för att Du skrev in Dig i S.A.F. Tack för all 
go~ vänska~, för alla roliga tävlingar tillsammans pll 
skjutbanan, Idronsplatscn och i skogen. Tack för alla 
goda rådslag, för aHa· förtroendeposter Du skött så 
förnämligt inom S.A.F., för alla pengar Du liggt ihop 
till föreningens magra kassa. Ursäkta, an vi inte här 
r~.knar ~pp alla Dina s.k. ,.data" utan endast tagit 
h:tnsyn tdl, hur Du ser Ut innanför det officiella skalet. 

l 

Några rader om seåendeskyeee 
Avslappning är en 01\' dc första förutsättningarna för 

l~.t m,m S~llJ .nå ett br;!. resultat vid skjutning. Dem 
galler SpeCiel lt I Slående med gevär. Man spänner sig sa 
län och lyckas inte alls. Skotten träffar långt ut i det 
vita eller blir rent av bommar. 

Det är en konst an slappna av på rän sän. De flesta 
gör nog så här. Geväret hålls för fol. Man slappnar av 

knäna, armama, ryggen osv. och lyfter sedan geväret 
till skjutställningen . Avslappningen finns fortfarande 
kvar. Man siktar och lossar skottet i en avslappnad 
st:tllning. Det går ofta bra - ett par skon - och är 
idealiskt för det gamla skjutprogramrner med två skolt 
i stående. 

Det nya skjutprogrammet ford rar fem skon i ståcn
d~. Då int~äffar. ofta att dCI ut från geväret uppe vid 
klllden spnder SLg en spänning. Först i armarna, som 
känns i tredje skottet. Sedan i magen och nedåt knäna 
i fjärde skottet. Sista skonet kan bli rent av omöj ligt att 
få av. Då darrar knäna och det blir ofelbart bom. 

Finns det medel mot denna form av spänning. Jag 
tror det. Det gäller nämligen att slappna av på ett an
nar sätt. Avslappningen och lugnet mllste givetvis fin
nas där från början, när geväret ännu inte föns upp i 
skjutläge. Men gevärslyfmingen skall ske energiskt och 
bestämt och med en viss spänning. Någan slags anda 
"att nu ska det ske ... måste finnas. Under det man sik
tar slappnar man av och kan lossa skottet fullkomligt 
l~gnt oc~ avsl~ppnat. M~n börjar 111tså med en lnspl"n
nmg. UlLfrån denna anspänning kommer sedan a\'slapp
ningen. Det är alltså en omvänt sän an få fram den 
cnergi som fordras för att lossa skottet. 

Nu tycker man kanske att detta är fullkomligt na
lurligt - alt man måste spänna sig för alt över huvud 
kunna lyfta geväret. Det väger ändå sina modiga sju 
kilo. Mcn det är inte den prestationen der gäller. Den 
innebär i och för sig att man kan komma i darrning och 
det är den darrningen vi tränar för att få bort. Det är 
en anda av "a tt nu vill jag något .. , som skall sam la 
upp darrningstendenserna och så skall avslappningen 
komma och skoact lossas på en fullkomligt naturligt 
sätt. 

Man behöver inte stå ute på skjutbanan för an träna 
delta. Det går bra hemma i köket. Sän ett svart häft
stift på väggen och sikta mot det. Lyft geväret energiskt 
och bestämt, slappna av och lossa skottet. Man Hr ju 
inte ha geväret laddat givetvis, men blinda\"fyringen 
har sjtt värde. H m på så där en stund varje dag, si 
dr det lättare nästa gång ute på banan. 

Hero. 

Det är dock kärnan, som betyder något i en kamrat
krets som v5r, och den har befunnits frisk i Din fall. 
Det svåraste proyet för att bli .. godkänd. har man 
säkert att utstå bland kritiska kamrater, diir var och 
en med åren får en alltmer accentuerad personlig in
ställnin g till omvärlden. 

Gösta \vijkurö1ll. 

srOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

H. V. JOHANSSON ARETS MÄSTERSKYTT PA GEVÄR 
Arsprisskjurningen på gevär är föreningens stöma 

tävling. D! kommer alllid upp!t 50 skyltar Ut på Stora 
Skuggan och lossar sina skon med Större eller mindre 
framgång. Arets tävling var ingl't undantag. Den gick 
den t 7 september i strålande solsken och 44 man ställ
de upp. 1\ndå saknades flera goda skYll1r som Johall 
Magnius, Erik Persson, Torsten Nilsson, Eric Thor 
m. fi. 

Bland deltagarna var flera som inte är med så ofta, 
mcn som ändå sprider glans åt tä\'lingarna, när dc- kom
mer. Bland fjärdeklassarna sågs Ake Paulssol1 och Er
ling Reinius och bland veleranerna Adolf von Krusen
stierna och C. Riigheimer. Del är alltid roligt och se 
gam la bekanta på föreningens högtidsdag. 

Skjutninga rna började kl. 9.00 med de lägre klasser
na och pågick til! ända långt fram på eftermiddagen. 
Huvudintresset tar ju alltid mästerskapstävlillgen. J år 
lyckades H. V. Johansson - för andra gången - u 
föreningsmäSlerskapet. Han ga\' ingen pardon i dc sista 
knästllende och ståendeskOllen. En m1rkeringsmalör 
spolierade en skott för honom - ett bra skolt - och 
det är glädjande att han trots detta kunde gå fram 
segrande ända till ~the biller end ~. 

H. V. leder 
N:ir sina omg1ngen i mästerskapet började ledde H. 

V. Johallsson på 140 p., på andra plats låg Nils M1g
nius på 139 och på delad tredje och fjärde Per Naum
burg och Berril Rönnmark pll 137 p. och sist Haldo 
Hurtig p~ 135 p. De övriga deltagarna i mästersbpet 
var då distanserade med hela ålla poäng och mera. 

H. V. Johansson började mcd några femmor och fem
ettor i knästående. Men sa markerades en fyr~ för ho
nom. Alla tänkte, nu börjar Pelle Naumburg upphämt
ningen - Nisse Magnius var redan i delta läge ur le
ken. Men sil kom Pelles markering - en trea. H . V. 
hade alltså ökat i stället för tappat poäng. Striden 0111 

förna plalS avgjordes genom H. V.;s säkerhet ganska 
SIlart och den slutade med fyra poäng !iII hans fördel. 
Om de tre följande platserna blev det emellertid h~r
dare bud. Pelle Naumburg sköt mycket betryggande 
men i stående blev det ett par missar, som fick oss att 
hämta andan. Den alltid säkert skjutande Bertil Rönn
mark trängde nämligen på - och det är inte s1 lärt alt 
tävla med honom - ell koncemrationsfenomen som U. 
Men Pelle avslutade med en gr:lnn femetta och tog 
andra plauen på 180 poäng, en poäng före Bertil p! 
179 p. På fjärde plats kom Nils Magnius som inte kun
de upprepa förra årets säkerhet i de sista skolten. Hal 
do Hurtig räckte inre riktigt till, men sköt upp sig mot 
slutet, när nervositeten hade släppt. En grann avslut
ning på mästerskapet var det. 

H J/.vudskjut ui 11 gan/II 

Om vi sedan titlar litet på vad som hände i huvud
skjutningarna och exrratiivlingarna, så var väl resulta
ten i den gamla svenska huvudskjumingen inte så strå
lande. Ingen kom över 76 poäng, vilket resultat nåddes 
av fyra man. Vi har varit bortskämda de senaste å ren 
med segerresultat på omkring 78 p. i klass fem. 

Den andra huvudskjutn ingen - enligt försökspro
grammet - blev inte vad den skulle vara. Den skall 
markeras la-ringat för arl bli riktigt rolig, men genom 
rn markörmiss - d:tgens andra - räknades allling om 
till fem ringat. Här vislde H. V. Joh1nsson och Nils 
Magnius att de var lika dukliga med 65 p. var, men 
de fick båda se sig slagna :lV Nils Gardell som prickade 
dit 66 p. Om man detaljgranskar protokollet för dc 
tre högsta klasserna - klass 5, 4 och Vet. - finner 
man att det endast fanns tre serier på 25 poäng - allt
d fullt - nämligen t\'å i liggande av Yngve Zachris
son och Conny Niring och en i knästående av Nils Gar
delL Det var alltså imc så anmärkningsvärt höga re
sultat i denna tävling. Men det kanske berodde på den 
skarpa solen . Blåsten generade absolut inte. 

t dubbelserien - som också är första omgången i 
miisterskapet - sköt fem man höga poänger, näml igen 
dc fem som redan då grundlade sin p lats i sista om
gllngen i mästerskapet. H. V. Johansson och H al do 
Hurtig hade 94 poäng ocb man började :lna var sk1lpet 
skulle sta. I klass 4 hade tre man så bra resultat an det 
borde ha gett dem en plats i nästa mästerskapsomgång 
och sbgit Ul veteranerna. Tävlingsbestämmelserna är 
emellertid sådana att fjärdeklassarna får stå tillbaks för 
veteranerna. 

I de lägre kbsserna segrade Bo Zachrisson, klass 2, i 
båda tävlingarna - de tvI huvudskjutningarna - och 
Göran IngevaJI på samma säll i klass l. Juniorer star
tade i ett antal av nio stycken - glädjande m!nga. 
Claes H artman var bäst p! 94 poäng, men Per-Åke 
LundelI var honom hack i hälarna på Jamma poäng. 

Um vi skall våga göra ett slutomdöme, sl var det 
bra tävlingar. Solen var dagens stora glädjeämne och 
man kände sig som på en riksskynerävling en het 
sommardag i början på juli. Detta vackra väder locka
de sä kert en del boTt från skjutbanan och ut till lan
del och fllglarna. Det är emellertid inte säkert att dessa 
" avfällillgar~ hade det skönare än vi SO I11 var med där 
det small. 

R esultat: 

HWlmdskjutnillg 
KfaH J 
Per N1umburg 
Nils Magnius ........ . 
Allan Mossberg ...•• .•. . 
Conny Niring ........ . 
Henry Roll .......... . 
Bertil Rönnmark ...... . ...... . 
H. V. Johansson ...... ,. , .... . 
Yngve Zachrisson ...... •.. .... 
Haldo Hurtig .. .. ........ . 

Klass 4 
Sven Pettersson ........... . 
Ake Paulsson ........ . . 
E. Rcinius 
S. Björklund 
Nils Gardell 
Nils Friman 

Hero . 

47 + 29 ""' 76 poäng 
47 + 29 - 76 • 
46+30- 76 
48 + 27 = 75 • 
47 + 27 - 74 
44 + 30 - 74 • 
46 + 27 = 73 • 
43 + 29 - 72 
42 + 29 = 71 ~ 

46+ 30= 76 • 
45 + 27 - 72 • 
-0 + 29 ""- 72 • 
41+28 = 69 • 
39 -t 25 >= 64 • 
36 + 28 ~64 • 

} 
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Klass V('t. 

Ev~n Svensson ............. . 38 + 30 = 68 
40+27- 67 
40 + 26 = 66 
36 + 29 = 65 
40 + 23 = 61 
39 + 21 = 60 
33 + 27 - 60 
32 + 26 = 58 
35 + 22 - 57 
19 + 17 = 36 
20 + 15 = 35 
13 + 5 = 18 

S. Diedrichs .......... . ... . 
David Ingevall ......•• .. . .. 
B. Enar Gardell ........ . 
Harry Friman ......... . 
Ivar Sand in ............ . 
Folke johansson ............. . 
Algot Pettrrsson ........ . .... . 
H. Bergqvisr 
A. v. Krusenstierna 
E. Lagergren ........... . . . 
C. Rilgheimer .......... . 

K/aH J 

Lennart larsson ... ... . . 
H. McIander ............ . 
Rolf Ingevall ........ . . 
Lennart Ingevall ........... . 

45 + 25 = 70 
42+28 - 70 
40 + 28 - 68 
36 + 23 = 59 

K/aH 2 

Bo Zachrisson 
Erik Almgren 
Ni ls Aspcsjö 

K/aH / 

Göran Ingevall 
Hans Fors 

Klass JIm. 

39 + 23 - 62 
31 + 20 = 51 
17 + 20 = 37 

50 + 29 = 79 
49 + 23 = 72 

ClaC5 Hattman ...... • ..... 94 

9' 
93 
89 
88 
88 
SI 
74 
69 

Per·Ake l undelI ...... . . . . . . 
Sven-Erik Roos 
Gunnar EdvaU ...... . . ...... . 
Rolf Oding .................. . 
lennart Poring .... . 
H ans Nyberg ....... . 
Bengt B{'rgkvisr 
Peter lundvall 

J X 5 skoll 
KlaH 5 

H . V. johansson 
Nils Magnius ....... . 
Bertil Rönnmark .. 
Haldo H urtig ....... . 
Allan Mossberg .... ...... . 
Yngve Zachrisson ........ . 
Henry Roll .............. . 
Conny Niring 

Klass 4 

Nils Gardell 
Sven Pettersson ......... . 
Erling Reinius ....... . 
Ni ls Friman ....... . 
Sven Björklund 
Ake PaulssoLl ....... • . 

Klass VI'l. 

David Ingevall 
Sven Diedrichs 
B. Ena r Gardell . 

4 

24 + 18+ 23 = 65 
23 + 23 + 19- 65 
24 + 22 + 17 = 63 
23 + 22 + 18 = 63 
23 + 23 + 16"" 62 
25 + 21 + 16 = 62 
24 + 24 + 13 = 61 
25 + 18 + 16= 59 

23 + 25 + 18=66 
23 + 24 + 12 = 59 
23 + 18 + 15 = 56 
19 + 23 + 12 "'"' 54 
24 + /6 + 11 = 51 
17 + 10 + 9 = 36 

23 + 23 + 14 = 60 
22 + 22 + 14 = 58 
24 + 20 +1 1- 55 

po:ing 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

poäng 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Evert Svensson .......... . 
Harry Friman ........... . 
Ivar Sandin ......... . 
Folke johansson ..... . .... . 
Algot Pettersson ....... . 

K/ass J 

Lennart Ingevall .. . 
Rolf Ingevall ... , .... 
Hans Melander 

Klass 2 
Bo Zachrisson 
Nils Aspesjö 

Klass / 
Göran Ingevall 
Hans Fors 

21 + 15 + 16 - 52 
19+ 18 + 11 = 48 
20 + 19 + 6 = 45 
18 + 16 + 6 2: 40 
18 + 11 + 9 - 38 

24 + 23 + 22 ~ 1)9 

25 + 21 + 20 = 66 
24 + 23 + 18 - 65 

44 + 38+39- 121 
23 + 28 + 30 = 81 

50 + 50+44 = 144 
50+47+ 35 = 132 

Dubbrlsrrie 
K/alS J 

poäng 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

H. V. Johansson ....... . 
Haldo Hurtig ........ .. . .. . 

47 + 47 = 94 poäng 

Per Naumburg ......... . 
Nils Magnius ........• • . . ..... 
Benil Rönnmark .... 
Yngve Zachrisson .... . •.. •.... 
Hcnry Roll . . ......•..... 
Allan Mossberg ..........•. 
Conny Niring .' . . . . . . 

Klan 4 

Erling Reinius ... . .. . . • ..... 
Sven Pettersson 
Sven Björklund 
Nils Gardell 
Nils Friman 

Klass Vrt. 

David Ingevall .... . ... . 
Folke Johansson 
Harry Friman ........ , ... . 
l var Sand in .. 
B. Enar Gardell 
Sven Diedrichs ........ .• . . 
Algot Pettersson ....... . 
Evert Svensson .......•• •• •... 
Emil Lagergren ...... • .•...... 

Klass J 
Hans Mclander 
Rolf Ingcvall ... 
Lennart Ingevall ....... . 
Lennart Larsson .......... . 

48 + 46 - 94 ,. 
46 + 47 = 93 lO 

48 + 44 = 92 " 
46 + 46 - 92 lO 

44 + 40 = 84 " 
41 + 43 - 84 ,. 
39 + 41 - 80 
44 + 32 = 76 .. 

42 + 45 = 87 
3'l + 45 = 84 
45 + 41 = 84 
41 + 38 = 79 
32+37 = 69 

41 + 40 = 81 
38 + 40 = 78 
42 +35=77 
40 + 35 -= 75 
35 + 39- 74 
35 + 38 - 73 
31 + 40 = 71 
)1 + 40 = 71 
.18 + 30- 68 

45 + 43 = 88 
44 + 38 - 82 
37 + 39 = 76 
35 + 40 = 75 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

2:a omgJngen i mästerskapsskjulningen 
H. V. johansson ... ......... 94 + 46 = 140 poäng 
Per Naumburg ......... 93 + 44 - 137 .. 
Bertil Rönnmark ..... .. . • . 92+45 - 137" 
H aldo Hurtig ... . .•.... 94 + 4 1= 135 " 
Nils Magnius ...... ... . ... 92 + 47 = 139 " 
H enry Roll ............ 84 + 43 = 127 ,. 
Allan Mossberg ............. 80 + 46 = 126 " 
Yngve ZachriSSOIl 84 + 41 - 125 

• 
STOCKHOLMS AMATöR FöREN/NGS MEDLEMSBLAD 

G EV ÄRSRESUL T A T 
Resultat från Förbuudets fältskjutning 

28/ 5 /96/ och Alllatörs ",imtfärd 
Fordringar för kvarst3ende i och uppflyttning till 

F f:= 20 tr., F 4 = 18 tr., F 3 = 18 tr., F 2 = 16 tr. 

Mal och avstånd: 
Klass F J~F J: l) l /4.fig., 280 m, 50 sck. 2) Olym

pia I, 180 m, 40 sek. .1) 1/8 Eig., 210 m, 50 sc.k. 4) 1/3· 
(ig, .180 m, 60 sek. 5) Huvud, knäst., 180 m, SO sc.k. 

Klau: F /-F 2: 1)1 /4_fig., 280 m, JO s~k. 2) Olym
pia II, 180 ffi, 40 sek. 3) 1/6.fig., 210 111, SO sek. 4) 
1/3·fig., 380 m, 60 sek. 5) Huvud, Jig ~., 180 m, JO sek. 

Serietävlingen Div l Kungsholmen-Amatör 92-114 

Klan F 5 (8 dek) 
Nils Magnius .................. ......... . 
H . V. johansson ......... . . 
Erik Svensson . . ..•••... ..... 
johan Magnius .................... ... . 
Per Naumburg ..... .. . 
Haldo Hurtig ........ . ............ . 
R.lgnar Hurtig ........ ... . 

Klass F 4 (3 deJt.) 
Bertil Rönnmark 
Conny Niring ..... 

Klass F Vet. (6 deJt.) 

David Ingevall ... 
B. Enar Gardcl 
Harry Friman ........•.• .. .• .. • ... . . ..... 

Klass F J (4 delt.) 
Stig Bernander 
Sven Pettersson 
A. Bornclid 

Klass F 2 (3 delt.) 

E. W. Rislund 

Klass F I (7 ddt.) 
Henry Karlsson ........ ................. . 
Per-Ake Lundell .. . 
Carl· Erik Bylund 
Karl Blomberg 

David Ingevall 
Folke johansson 

81 + 41 = 122 
78 + 40 = 1[8 

Af ästcrska psskjut IIi /I ge'l 

25 tro 

2J 
23 ,. 
2J • 
22 JO 

21 " 
21 • 

24 " 
16 • 

16 • 
15 • 
15 • 

IS • 
16 • 
12 • 

16 • 

16 • 
15 • 

" . 
Il • 

• 
• 

H. V. johansson 140+ 5554555244- 184 
Per NaUlnburg 137 + 555355 S 3 l .1 = [ 80 
Nils Magni us 139+4545532443 - 178 
Beni l Rönnmark 137 + 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 - 179 
Haldo Hurtig 135 + 54354 I 4535 = 17-1 

Amatörs mästerskap i fältskylte 1961 

Nils Magnius 
2 Erik Svensson 
3 Johan Magnius .......... . 
4 Per Naumburg .......... . 
5 H::ddo Hurtig ........... . 
6 H. V. johansson .... . 
7 Ragnar Hurtig ...... .... . 
8 Bertil Rönnmark ........ . 
9 Conny Niring 

10 Harry Friman 
[I David Ingevall 
12 l. Sandin 
13 Nils Friman ............ . 

25 + 6 + 6 + 5 - 42 tro 

23 + 6 + 5 + 6 - 40 " 
23 + 6 + 5 + 4- 38 " 
22 + 4 + 4 + 6 = 36 .. 
21 + 6 + 6 + 2- 35 
23 + 4 + 2 + 5 - )4 
21 + 4 + 2 + 2 = 29 
19 +5+ 1 + 3 - 28 " 
16 + 2 + 3 + 3 - 24 .. 
15 + 2 + 2 + 3 - 22 " 
16 +2+ 1+ 1- 20 .. 
10 + 2+0+ 4 = 16 " 
10 + 0 + 0 + l - Il 

Resultat fråll. lräuiugstädiugartJfl för 
Stockholms· T iduillgell 

/:a tävfingm: 

Klass 5 
johan Magnius ..... . .. ....... ...... . .. . . 
Erik Svensson .................. . ..... . 
Benil Rönnmark ......... ..... ... .. . 
Allan Mossbcrg ........ . ..••.............. 
Conny Niring .......................... . 

Klass 4 

Sammy Lindberg ........................ . 
Stig Bernander ......................... . 
Sven Pettersson ............ . 

Kla ss Vet. 
Thure Svensson ............ . 
Folke johansson . , . ' • . '" ..• .. 
S. Perman .......... • . • . . . ... ..... . ..... 

Klass J 

Hans Melander 

2:a tävlingen: 

Klass 5 

Bertil Rönnmark ..... . ... . . . . . . . ... . .... . 
johan Magnius ......... .. .............. . 
Conny Niring ............. .• . . .•. . • . .... 
Allan Mossberg ..................... .... . 

Klass 4 
Sammy lindberg 
Sven Björklund 

Klass Vet. 
Thure Svensson 
Folke johansson 

K/.us J 

Hans Mclander 

243 p. 
24[ ,. 
241 " 
241 lO 

239 lO 

237 lO 

231 lO 

222 lO 

223 ,. 
220 .. 
203 

232 .. 

242 .. 
HO " 
234 ,. 
232 JO 

241 lO 

237 " 

220 " 
215 ,. 

230 " 

5 
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Slutresullfll fÖl' serietätJ/i1Jgell i StUJJbmld 
med Slockbolms-Tidllingell 

l. Johan Magnius, 490 poäng; 2. Sammy Lindberg, 
487; 3. Erik Svensson, 484; 4. Hans McIander, 484; 5. 
Bertil Rönnmark, 480; 6. Sven Björklund, 477; 7. Allan 
Mossberg, 473; 8. Stig Bernander, 473; 9. Conny Niring, 
471; 10. S\'en Pettersson, 471; II. Thure Svensson, 469; 
12 . Folke Johansson 461 poäng. 

Resultat från Stockbolllls-Tidlliugem 

riksskyttetä "'in g 
K/~ss 5 
Johan Magnius ..................... . 
Nils Magnius ....... . . . ......... .. . 
Erik Svensson ........ . .. . .... ... ...•. 
Per Naumburg .. ....... . . • .............. 
Bert il Rönnmark .. . . . .. . .......... . 
H aldo Hurtig .... .... ...... •. . .. . . .•.... 
Ragnar Hurtig ... . •• . ••.. . • . •. . . . ..... 
Albn Mossberg ................ ..... . . 
Conn y Niring .... . . .....• .....•....... 
H . V. Johansson .. .. . . . ..... .. . 

K/~H 4 
Sven Penersson ......... .. ........... . 
Sammy Lindberg ..................... . 
Louis Carbonnier ........ . ...•.• • . ... . 
Stig Bernander ...... ... .............. . 
Sven Björklund .................. . . .. . 

Klass Vn 
Thure Svcnsson 
Folke Johansson 
E ven Svensson 
E.mil Lagergren 

Kla H J 
Lars Magnius 

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

Erik Rislu nd . ...... .. . 
Hans MeJander ..... . 

247 p. 
245 • 
243 • 
242 
238 • 

'" • 
2]4 • 

'" • 232 • 
229 • 

241 • 
238 • 
235 • 
234 • 
212 • 

238 
233 • 
220 _ 

194 " 

245 • 
234 • 
2]0 • 

L~g / : Nils Magnius. 245: Erik Svensson, 243 ; Per 
Naumburg, 242 ; B. Rönnmark, 2]8; H . V. Johansson, 
229 - 11 97 poäng. 

Lag 2: Johan Magnius, 247; Erik Rislund, 234; Haldo 
Hurtig, 234; Ragnar Hurtig, 234; Allan Mossberg, 
232= 11 81 poäng. 

L~g J: Sven Pe[[emon, 24 1; Samm y Lindberg, 238; 
Stig Bernander, 234 ; Conny Ni ring, 232 ; Hans Mt:
landcr 2}0= I 17S poäng. 

H tlllvärnslag l : Johan M:!.gnius, 247; Erik Svensson, 
24] ; Conny Niring, 232 = 722 poäng. 

Hem värns/ag 2: Folke Johansson, 233 ; Evt:f[ Svens
son, 220 ; Emil Lagergren 194 = 647 poäng. 

Jlmiorla g /: Louis Carbonnier, 2]5; Erik Rislund, 
234; H ans Melander 2]0 = 699 poäng. 

6 

Rekvirera skillklOl/ er 

Amatörföreningens sk inkloneri börjar f! tradition! 
Intresset för julski nkorna är stort bland medlemmarna. 
Årets loueri förest ås av vår vice orMörande B. Enar 
Gardell, pongirokonto 150427. 

Som van ligt består vinsterna av dels c:a " kil05 skin
kor och dels av 1 kilos konserverade skinkor, allt från 
Norrmalms Li vsmedel. 

Det är mycket län att sälja skinkloner. De kostar 
en krona St yck. Som vanligt blir striden om vem som 
kan sälja meS! myeker spännande. Vår klubbmästare 
Eric Thor har organiserat upp en försä ljningsorgan isa
tion för loner och han har bara au rrycka på en knapp 
så träder organisationen i arbete. Få se om familjen Fri
man kan .. trycka" honom drn här gången. Der har va
rit nära flr ra gånger. 

Som val)ligt är lottSedlarna uppdelade i serier. Drag
ning sker inom varje serie och där utlottas 12 st. " ki 
los sk inkor och 10 st. 1 kilos konserverade skinkor. När 
en scrie är slutså ld fomäner försä ljningen med näna. 
Ju mcr som sä ljs, ju fler vinster blir der allts!. 

l om:r rekvireras från B. "Enar Gardell och haft'l 
postgiro är som ovan nämnts nr 150427, Stockholm 
O. Enklast sker rekvisi tionerna genom att 20 kr. sättes 
in på hans postgiro. Sedan kommer 20 lotter på posten. 

Föreningen tackar på förhand sina gynnare och hop
pas på gon försäljningsresuhat. 

ResIIlIIII från. Kiksskäldeu 
dm 2- 3 september 1961 

Klan .s 
Nils Magnius ... . 
H. V. Johansson .. .. .......... ...... . . . . . . 
Erik Svensson .. . 
Johan Magnius ......................... . 

Klass 4 
S. Björklund 
L. Carbonnier 
S. Pe[[ersson 

Klass Vet. 
D. In gevall ... ... . .... . . . ... . 
H . Friman ........•.•..... • ...... 
S. Diedrichs ........• • •••••••. .. .. . ....... 
N. S. Ni lsson ... .... •. • ................. 

Klass 3 
E. Rislund .......... ... .. . . . . ... •.• •.... 
l . Magni us ..... . . ............•.... 
H. Melander .......... .......... . 

L~gresultat: 
.s:e klassare 
N. Magnius ......................... .. . . 
H. V. Johansson ................ . ........ . 
E. Svensson ............. .. .... . ...... . .. . 

J:e klanare 
E. Rislund 
L. Magnius ......... . . . . . • ..•• . • . . ... .. 
H . Melander ...... . ...... . 

JH p. 

140 " 
133 lo 

lJ3 

125 
114 ~ 

110 

130 • 
116 .. 
J tO " 
105 _ 

148 .. 
139 • 
1)4 .. 

143 • 
140 • 
lJ3 • 
416 p. 

'" • 
139 • 
134 • 
421 p. 
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M eddelauden /rtill 
Pis/olskyllet 

Mästerskapsrekordet taIlgeriII -
olllskjut1JilJg 0111 poällgpriset 

Det alldeles vindstilla, varma och soliga vädret den 
föma septemberlördagen hade lockat Amatörs många 
pistolskynar ut till landet, ut till Uglarna och långt 
bort frå n Grimsta-banan . Där endan sju skynar mötte 
upp, varav sex guldskyttar, precis sl många som måSte 
vara med för att mästerskapet skall få håltas. Det bör
jade med årsprisskjuming, 3 serier, där Johannl"Sson 
vann mästarklassen med 170 p., tän följd av Mossberg, 
169, och sedan var der inte fl er i den klassen. I klassen 
.övriga_ vann Bergqv ist på 162, fö ljd av nyblivne 70-
!ringen Harry Friman, 156, och Fredriksson, som j;ikut 
litet för har t in från si n sommarställe, på 150 p. öv
riga deltagare var Nisse Friman och nye med lemm("n 
ulf Tryselius, den senare lyckades inte 5å bra på täv
ling("n, men gjorde fint ifrån sig under dagen genom att 
skjuta alla sin a sex serier för bronsmärket. God fort
sättning, Ulf! 

Mossberg sl flrlar bårt 
Så var det al ltså dags för mästerskaper. Eftersom bara 

sex skyttar var med slogs omgångarna I och 2 ihop till 
en, som alltsa om fattade fyra serier. Bergq vist och 
Mossberg startade hårt med 58, men redan i andra se
rien fick Bergqvisr allt för många likon i det vita. För 
att öka spänn ingen meddelades rcsulta!en efter två se
rier, allts! gamla första omgången, och de var Mou
Ixrg, ll G, Ninc Friman, III, Frcdrikswn, I JO, Johan 
nesson, 106, Bcrgqvist. IOS , och H arry Friman, 103. 1 
tredje serien lyckades Nisse Friman få ihop 58 och var 
därmed bara 4 poäng efter täten, m("n nervprcss("n blev 
tydlige'n för st.uk oeh kulorna spred sig över allt för 
stor del av tavlan i den fjärde . 

Slutresultatet av d(" båda första omgångarna blev i 
alla fall att tänrion från den första höll sig kvar, nu i 
ordning Moss~rg, Fredri ksson oeh Nisse Friman, på 
poängerna 229, 220 och 211 , Göst:!. Johannesson blev ut
slagen fö r första gången på längc - och med föra rgli
ga 1 poäng, han hade 210. Harry Friman 207 och Bt:rg
qvisr 200 jämne 

i\nnu kunde mycket h3nda, men Mossberg höll järn
hån i sin revolver och åstadkom 59. 59 i sista om
gången till slutresultatet ]47. precis lika mycktt som 
Fridriksson nådde 1951, rekordrcsulutet enligt pro
grammet med 6 serier, som första glingen tillämpades 
ar 1947. Mossberg tog därmed sitt femtc mästerskap 
dler lika många som Fredriksson tagit. Under tiden 
1951-196 1 ( t95] ingen tä\cling) har ingen annan lyc
kats nå pistol-"guldet" i skolskjutning. Vi Ur därför 
be om tU nytt namn nästa år. dtt blir tjatigt det här. 
Också Fredriksson och Nisse Friman not("rade goda re
sultat i sista omgången med 110 och 109. Deras s lu tr("~ 
suhat ble\' alltså 330 och ]20. För Nisses del var dl"[ 
hans fö rsta framträdande i slutomgången. V1ilkommen 
åter ! 

Nisse Frilllall 1111' inleckning 
Nisse Frintan tog förs ta intcckningen i det vand

ringspris, som kommer arr ers:irta Marm~ns. som gick 

Ut fö r alltid fö rra året. Hans poäng från fält- och skol
skyttemästerskapcn sammanlagt blev ]8], fö ljt av Jo
hannesson, 288 ocb Harry Friman 264. 

Vad som däremot inte avgjordes var stridc!l om po
ängpriset av år 1958. Både Fredriksson och Mossberg 
har där 14 po.'ing och omskjutning skall därför ske med 
cn omgång om två serier. DCHa kommer sannolikt au 
ske i ~amban d med piswlskyneskllen den 30 stptcmber. 

Rikstävlhlgell på bemorlem ballor 
ÅtU lm:.ttörer ställde upp lördagen dcn 16 septcm

ber. I det n~got kyttiga vädn"t bl3.ne många kulor ut 
{rån den svartl pricken. Mossberg VM dcn endt: som 
lyckades komma ÖVl'r metaljfordringarna, som fortfa
rande står vid 165 trOtS rcvolvrarnas ökade am.l1 (162 
fö r vissa tjänstevapen). En gon resultat nådde U. Try
selius (bronsmärke två veåor tidigare) med 141 trots 
en svag andra serie. H an hade 56 i den sista, bättre se
rier än 53 hade endast H arry Friman och Mossberg. 
Fortsätt vidare Ulf! Resuh:n: Mossberg, 170, Fredrik 
son, 161, H. Friman, 154, Johannesson, 154, Trysc
lius, 14 t. 

F 18:5 Piillskjutuiug 
M("r än två Amatörer kunde inte påträffas på resul

tattavlorn:l, vid F 18:s fältskjutning i Tullinge, som gick 
söndagen den 24 sept("mber. I klass I hade B. Berg 24 
träff i 14 Hgurer och i klass III Mossberg 29/15. Skjut
ningen var roligt ordnad. kanske litet svårare än van
ligt, men perfekt som alltid då Södertörns-flygarna är 
värdar. Den snåla bUsten kändes bara vid p;1Ssagerna 
Ö\'er flygfältets berongbanor, annars gick pat rull vägen 
helt genom skogspartierna och skju tstationerna var alla 
nästan helt vindskyddade. Endast en av ån a skjutsta
tioner bjöd på fasta mål, dc andra bestod alla av mål, 
som var rörliga upp och ner, i sid:cd eller vridbar:.!.. Till 
arrangemangen hörde en utomordentlig prissamling, 
där dock ama törern:.!. ingenting hade alt hämta. T opp
priserna skall dock nämnas: en el grill och tre campi ng
väskor. Dessutom exempelvis fiskredskap, filta r, ölglas, 
grammofonskivor och mycket, mycket annat. 

Pi stolskyU eskålell 
Den sista föreningstäv lin gen för året gick lördagen 

]0 september och gällde pistolskytteskålen. Tävling
tn omfattar som båant 3 serier mot tavla och] mot 
helfigur och skjuts enligt de märkesbestämmelser, som 
gäller för resp. skjutklass. Lägreklasskyttarna ges häri 
genom goda möjligheter att genom den noggrannare 
skjutning mOt helfiguren, som är möjlig p! grund av 
den längre skjun iden, ra igen vad de eventuelh fö rio· 
rat på precisionstavlan. Dessutom omfauar skjutning
en lika många wrier, som fordras för skytte- eller år~ 
talsmärke. Likväl ställde i år bara fyra Amatörer upp 
i lugnt väder men så mulet, an del kanske var något 
för mörkt. Bäst lyckades Mossberg med 176 på preci
sionstav lall och 148 på helfiguren, samma nlagt 324. Se
dan fö ljde H . Friman, 159 + 139 = 298, Johann("sson, 
164 + 94 = 258, och B. Berg, 9] + 137= 2]0. 
FältskjJ/tningar 12111 och 3//2 

Fäl/ski/lt1li" gar 12/ 11 och 3/ 12 
Av pistolskyndrct åt("rst!r nu tV~ H:tskjutningar, SOIll 

polisen ordnar vid GrinlSta-banan söndagarna 12/11 

7 
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Meddelanden från 
idrocrskommirren 

V åroriellleriugell 
V1rorienttringen a\'gjordes i traklerna kring Solna 

den 25 april. Resultaten blevo följande: 
Seniorer: l. B. Löwenhielm 1.42.25; 
Yngre old boys: l. G. Johansson 54.30, 2. N. Fri· 

man 1.47.0; 
Afdre old boys: 1. A. D10mberg 1.00.45; 
Veterancr: I. G. Runngren 1.32.45, 2. H. Friman 

U7.40, J. S. Falk 2.16.0. 
Handikapberäkning vid tävlan om Apotekare B. 

Rönnmarks vandringspris, resultat: 
I. G. Johansson 41.46.2, 2. A. Blomberg 4J.28.9, J. 

G. Runngren LOJ. 56. 4. H. Friman 1.19.28.6. 5. S. FlIk 
1.41.09.6, 6. B. Löwenhielm 1.42.25. 7 N Frin13n 
1.42.25.J. . . 

Serielävli 1/ gama 
Serietävl ingarna, som avslutades den 15 juni, hade 

locku JO deltaglTe, som deltOg i ett Större eller mind. 
re anral grenar. 

De bästa resultaten voro: 
100 m: Birger Löwenhiclm 1J,4, Tryselius 13,8, Ähr. 

berg och N. Friman 14,2 sek. 
400 m: Birger L. 67,2, N. Friman 68,3 sek. 

. 1.500 m: Birger L 5 min. 30,2 sek., N. Friman 5 
Imn. 48,4 sek. 

Höjdhopp: Trysclius 150, N. Friman och Birger L 
135, Ahrberg 130 cm. 

K-pist Mästerskapstävlillgm 10/9 196/ 
Sven Diedrichs .................. . 
H. V. Johansson 
N. G. Nilsson 
Tage Persson ..... 
Folke Johansson 

247 p. 
242 ,. 
240 ,. 
226 ,. 
215 " 

och 3/ 12. Tiivlingarna omfattar högst 50 skott var och 
är" öppna. för alla skyttar, som under en tidigare 1r 
erovrat plSIolskynemärket i brons eller högre. Anmii· 
lan blda dagarna vid banan kl. 9-11. Anmälnings· 
avgift c:a 3 kronor. 

Pist ol1llärkess pegel 
Ti ll och med den 3/10 hade följande miirkcsresuhat 

anmälts till H. Friman. Beteckningen 3/3 betyder då 
tre godkända precisions· och rrc godkända figurserier. 
Brons: U. Tryselius, 3/3. L·H. Oncnbald, 3/3. Silver: 
L. Sandstedt, 0/3. Guld: B. Berg, O/ I, S. Björklund, 3/ 3. 
Artalspla~ett, Jrta!smä,ke, s/Järnor: K.·H. Ikrgqvist, J/ O, 
G. Frednkson, 3/3, H. Fnman, J /3, N. Friman, 3/3, 
Q. Holmb.erg, 213, G. Johannesson, 3/0, A. Mossberg, 
3/3. Fordrmgarna för mästarmärke har uppfyllts av A. 
Mossberg, endast en av erforderliga två prestationer av 
G. Fredrikson. 

Ännu finns det tid an komplettera listan. Kontakta 
någon kamrat och far ut till skjutbanan! Sänd resul· 
taten till H. Friman vederbörligen styrkta! 

II • • • • 

L3nghopp: Birger L 499, N. Friman 45 1 cm. 

Stav: Birger L 233, Ahrberg 199 cm. 

Kula: Halvar L 912, N. Friman 74 1, Birger L. 718, 
Ahrbcrg 717 cm. 

Diskus: N. Friman 22,67, Birger L. 21,83, H ah'ar L 
21,48, Ahrberg 21,33, Tryselius 20,57, Ernst L 17,92 m. 

Spjut: Birger L 24,74, N. Friman 22,54, H alvar L 
20,08 m. 

Efter årets tävling är ställningen om 15.000·poäng. 
priset följande: 

Beräknad poäng 
B. Löwenhielm ..... .. . . 9.237 
N. Friman 
E. Löwenhiclm 
N. Nylen .. 
G. Löwenhielm ....... . 
A. Blomberg 
H. Löwenhielm ..... . 

7.4J [ 
4.748 
4.064 
3.840 
2.068 
1.544 

T iok(/fJJ pen 

Verklig poäng 

9.237 
4.9S4 
U74 
2.032 
2.560 
\.379 
1.544 

Tiokampen ägde rum den 29, 30 och 31 augusti. Det 
fi.na vädret .hade lockar 17 deltagare; en betydlig ök· 
nms fdn fJolåret. Täv lingen vanns a \' 8. Ström med 
korta lopp och hopp som specialitet. Resultat: 

Seniorer: I. B. Ström J.340 p., 2. U. Tryselius 2.686 
~ .• 3. B. ~wenhielm 2.616 p., 4. D. Dysholm 2.222 p., 
,). E. Wcsun 1.989 p., 6. S. Lindberg 1.786 p., 7. H. 
Löwenhielm 87 1 p. 

Yngre old boys: t. N. Friman 2.030 p., 2. G. Lö· 
wenhielm 785 p. 

Aldn.' old boys: I. S. Ahrberg 2.137 p. 

Veteraner: l. S. Falk 79 1 p., 2. H . Friman 6 19 p., 3. 
E. Löwcnhielm 608 p. 

Ställn ingen om 20.000·poängpriset är efrer hets täv· 
ling följande: 

Beräknad poäng Verklig poäng 
s. Ahrberg ........ 21.726 19.589 
N. Friman 13,405 18,457 
B. Löwenhielm 12.668 25.336 
E. Löwcnhielm 10.884 5.442 
H. Friman 9.248 4.624 
N. Nylen ............ 9. 183 4.592 
G. Löwenhiclm ...... 8.659 14.952 
T. Fredborg .......... 8.514 4.257 
E. Reinius ........ 8.473 5.529 
N. G. Nilsson 6.229 12.458 
s. A. Falk 5.700 2.850 
A. Blomberg " ....... 5.578 5.578 
L. Svahn 4.024 8.0-18 
H. Löwenhielm ...... 3.792 6.713 
B. Ström ........ 1.670 3.340 
U. TryscJius ...... UH 2.686 
D. Dysholm 1.111 2.222 
E. Westin ... 995 1.989 
s. Lindberg 893 1.786 

Jndividue!b f('Sultat från tiokampen kOlllmer i jul· 
numret. 

s 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör fören ings orgon för Idrott och Skytte 

56:e å rg . Föreningen stiftod den 21 september 1890 - Nr 4, dec. 1961 

Redaktianens ad.eu. 
HENRY ROll Ulde!as gratis 

Ii!! föreningens med!emmar 
Ansvarig utgivare: ER!C JENNEL Sandfjllrdsg. 12, Ja~annelhov, 

lel. 81 28 63, Ijlln"elel. 22 96 00 
föreningens pallgirokonlo 516<41 

JULSKINKORNA 
De J.ooo lotterna är slutsålda och dragningen har verk

ställts, som framgh ;l,v nedanståcnde dragningslisu. Lik· 
som de föregående åren är det främst rack varC' två med· 
lemmars insatser, som så kunnat ske, nämligC'n Eric Thor 
och Harry Frim.:m. Den förre har i år s l a~it alla rekord 
och placer.tt icke mindre än 1.000 lotter! Därj:inne är dC't 
givetvis en rad andra som äro förtjänta a\" förC'ningens 
ucksamhct. Av dessa vill jag endast nämna Allan Moss
bug, som styckevis sålt 140 loner. 

Premidisun ser Ut så här: t . Thor 1.000 lottcr, l. H;I,rry 
Friman 6 .. 0 st. , J. Berndt Gardell och Even Svensson 
220 och 5. AHan Mossberg [40 st. De [vl förs tnämnda 
crhllla som tack var sin stor skinka och dc trC' sistnämnda 
var sin 1 kg:s konserverad . H ärefter följdC' med YaJ'dcr;t 
100 st. Ivar Sandin och Paul Zerling. 

Dragningslisea 

Stor skinka: 

." ", 6" 93 8 10H ,06, IIIJ 1166 1103 u67 
13'11 3 15 1441 1676 19 18 1977 2°44 lJ6J 1389 14 11 
2426 2S01 lS99 1611 1687 273J 1761 1780 2801 2860 
2866 2903 29H 2974 1988 

Liten Skinka: 

'" H8 '" 6)4 7" 8" 9H 109 1 II '4 1173 
1282 1189 IJH IJ54 147 1 16 II 1848 1881 1973 1989 
2080 Ull 1I7S 1441 lHo 1664 2701 1799 2812 1955 

B. Enar Gardell 

Direktör Riigheimers 
Hederspris 

Medlemsbladet har denna gång tillfälle att vin en bild .tv 
det av direktör Riigheimer vid förC'ningC'ns 7o--årsfest 
skänkta prisC't. DC'[ är C'tt pris av sidan skönhet och sl&lnt 
vä rde, au vi näppcligC'n haft något liknande tidigarC'. Täv. 
lingsbestämmclserna har därför blivit myckC't krävande 
och är utformade så, att alla förC'ningens gev:irsskynar 
oavsett klass har till fälle att tävla om prisC't. Det går som 
nämndes i föregående nummer av Medlemsbladet vid täv. 
lingen om Major Richard MongoffiC'rys hed('fspris under 
åren 1961-1965. Dct är ett poängpris och dC'n bäste uno 
der dessa fem år erövrar priset för alltid. Vi väntar oss 
en intressant k lappjakt. 

GOD JUL och GOTT NYTT AR till alla Amatörer 
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JUL KA SERI ET 
SI lUr mot sluut ;tv lrtt. har det blivit sed, :Hl Med. 

lemsbl~det gör en tillb~kablick på det glngna lret och de_ 
lar Ut ros och ris i väl valda ord. Så sk~n det bli i 
Jr ocksl. 

Ti ll att börjl med mIste v i konstlten, :m uppslutning. 
en kring skyttet inte varit särskilt allmän _ trOts :ltt 

världsläget är allvld igt överalh runt omkring oss. Vi bor 
rela tivt lugnt - tycks det - pI vår isolerade ö här i 
Norden, men det behövs bara art en stormakt börjar und
ra hur vi sköter oss, fö r att vi skall oroas och känna oss 
som en bricka i storml ktspolitiken. Man tycker att det 
då vore naturligt, att tillströmningen till skjutbanorna 
skulle öka, men d har inte blivit f:tlkr. Vi hlr fått kämpa 
fän ordentligt för al[ hålh ihop vår skarA. I dettl arbete 
är vlr styrelse all heder värd. Medlemsav tappningen har 
inte blivit alltför stor. Vi har förlon t nlgn tiotll m~_ 
lemmar. Arbttlr vi ordentligt mrd värvning lV ny~ med
lemmar, har vi nog ti llbaks dem till nlSU år. 

Gevärsskynet har som vanligt Vlrit den gren av för
eningens verksamhet, som Iyck:ns bäst. Vi har haft några 
segrar, som glatt oss. Främst kommer då segern över KVI
berg - vIra antagonister i Göteborg. Det är inle varje 
dag vi lyckas med det. Kviberg lr en n!got större för
ening än vi och h:.J.r ~å l unda en brwue underbg av , kyt
tar :1[[ välj:!. bl:!.nd. För oss innebär Il l:agskyulr med 
två reserver, lIt vi puktiskt taget får göra ett bonenskrap 
för au fl ihop CI[ lag. Men vi hänger med och vi vinner 
ibland. Nästa år lr det telefonmarch i mitten på maj. Då 
mhtc vi skjuta ännu bättre, eftcrsom Kviberg säkert ökar 
sin poäng på hemmaplan. 

Vi tog oekd Skuggans Pok:d. Skjutningen .gick den JI 
maj - den tid på året då det är bäst au skjuta. Resul
taten vin nlr också härom. Individuellt i toppen var Pelle 
Nlumburg på fantas tiskt goda 99 poäng med 16 femettor. 
Han har El övermän vår gode Pelle, när han är pJ skjut. 
humör. 

Om Skugglns Pokll täv ll! endast föreningarna som hlr 
hemmabana på Stora Skuggln. En liknande tävling är 
General Lindströms inom för bundel. Vi kom tvåa i årets 
tävling och del ger ju alltid g];idje :it en kämpande skjut
kommittt. Här var Nils Magnius och H. V. Johansson 
bäst i vårt Jag. Redan " id den här tiden på året kunde 
man kanske an~, vilka som fram på höstkanten skulle 
skjuta om mästerskapet. 

J h ltskjutning hölJ vi oss kvar i div. I i Stockholms
Tidningens serietlvling. Vi hade vår placering klar rätt 
tid igt på åm. När vi. kom fram på höstkanten sjönk in
tresset och Jaget sprack för oss helt och hllkt. Vi läm nade 
walk over vid fältskjutningen i oktober. Det gjorde vi 
emellertid litet klumpige. Vi meddelade aldrig våra vän
ner i Skarp II, att vi inte skulle Ställ a upp, Ut:\I1 de giek 
dä r och väntade. Delta väckte uppmärkslmhet inom för
bundet och vi fick veu av det vi som kom ut på Skuggan 

l 

söndagen efter. Mln undrade litet försynt, hur det stod 
tiJl med Anrika Stockholms Amatör Förening. Vld skulle 
man svara, när man b,l.fJ läst om fadäsen i tidning,l.tna. 

Nu är det inte så märkvJrdigt, om man n3gon gång kan 
ha svårigheter med att få ihop ett lag. Det kan hända den 
bäste. Men vi måSte skärploss på den punkten. StÄller 
vi inte upp måste vi säga ifrån. Men varför inte låta 
mindre kVllificerade skyttar hOPPl in vid ett dm till. 
fälle, om de sedv;l.nliga rutinerade skyttarna inte infinner 
sig. Vi hade änd5 fler än fe m skyttar ute den ödesdigr.1 
söndagen. 

Vi fick ert fin t p ris i fältskjutning vid förbundets pris
utdelning nu i höst. Som bekant tävlas om la~vr i s med 
för utJnm:ilda lagskyttlt inom förbundet. För femhs
perioden 19S6- 1960 fic k vi en andraplacering och det 
gladde oss mycket. Vår ordförlnde uppvisade den vackr;l. 
bäg3Cen vid styrelsesammanträdet den I december. Scdln 
1940 har vi vlrit främst pl dessa v;l.ndringspris två glng
er, nämligen lr 1945 och 1955, [vh tvJ gånger 1r 19jO 
och 1960 och trea en gång år 1940. Uun :1It förhäva oss 
kln vi notera, ltt ingen förening under de sisu rjugo 3ren 
Jyckns bättre än vi i fältskytte. Det är tr,l.ditioner som 
det gäller au försök;. uppehll1a . Vi Hr inte ge upp. 

l kpist har vi haft ett utebliv;l.nde. till som spräckte ett 
lag. Det var vid Göteborgs-Postens tävling. Vi vet inte 
vad det beror pl om det :ir bgledningen som inte är 50m 
den skall eller om de duktigaste skytr:arna utnyttjas för 
mycket, s3 att om de någon gång utebl ir har man ingen 
att sätta in . Vån förslag är alltsl: Släpp fram fler skymr 
i främs t" ledet, så lU det fin ns reserver att ta till, 

Pistolskyttarna lur inte varit så mång-a. Det har skju. 
tits pistol med mer eller mindre framging. Detta trots 
-att nun har en sJ pass driftig le<llre som All:ln Mossberg. 
Nu fordnr hans tjänst att han reser rum jorden rätt 
mycket och del gör au han inte all tid kan hålla i skaftet. 
Vi ha r den känslan, att då är det inte så värst mycket med 
vån pistolskytte. Men Mossbergs arbete ger nog resulm 
- så småningom. 

Pistolmästare i fältskytte blev Börje Berg _ hallS förs
ta mästersk;l.p. Det tycker vi verkar trevligt. En liten 
episod frln omskjutningen om mästerskapet: Dc två som 
skulle göra upp gick i en patrull amatörer och kom n:ist 
siSt och sist i den. Så kan det vara. Allt skytte är mycket 
av en Jotteri. Humöret för dagen kln avgöf:l. en hd del. 

• Man har litet svårt med vapen bland pistolskyttarna. 
Föreningen har en ganskl sliten pistol :\1( su lla rill med· 
lemm;unas förfogande. Det räcker inte så 13ngt. Det är 
n:iroligen så att endast pistolskyttar som hOlr gu ldmärket 
får licens att köpa eget V.lpen. Antalet nybörjare är rätt 
stOrt, men det är litet svårt at t få dem s3 11ngt att de 
kan få köpa sitt eget vapen med denna enda pistol. Kan 
någon ställ;l. sig i Spl."tsen för 1."11 insamling ti ll vapen !t 
pistolskyttarna, vet vi ett gäng pisrolentusiaster som blir 
glada, din hur Mossberg, Fred riksson & Co. 
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Annars ligger pisrolban,l.n mycket v;l.eken ute vid Kl:'
nan i Bromma. Det är ju liut avsides, men den:ir faktiskt 
,,:ird ett besök. Lugnet på och kring b;l.n;l.n är pUallande. 
En vacker vårkväll skulle vi vilja säga, an det nän:m är 
hediskt al{ störa lugnet med ett pistolskott. Det \'ore mye. 
ket bättre ;l.U lustvandra med en "leker flicka. Sil dlrför 
tvi flugor i en smlll nästa år. Ta med hustrun eller fäst
mÖO på promenad oc.h passa pi att skjut någn skott p~ 
pistol banan. Lämplig utgångspunkt är Vällingby. Eferh 
kan de lustvandrande ocksl njuu av de fröjder Vällingby 
centrum har att bjud:.t, 

Paviljongen på pistolb:man är sevärd. Den ägs ;tv Poli
sens pistolskyttar. Den har byggts av dem själva och är 51 
trivsam au man glima skulle bo där pi somnl:lrnöje. Vår 
förenin~ saknar en sådan träffpunkt. Men vi har inga 
entusiaster, som kan 6ffra all t för en ddan sak. 

Idrotten har kämpat på sin sätt. Det lher som ett litet 
nödrop dett.l, att endast tv~ man startade pl höstorien
teringen. Men det blir sI ibland. Vi hade själva tillfälle 
all den vackn höstdagen gör:J. en utflykt lt de VKkr.l 
L1vlingsm;l.rkeml uppe i Roslagen vid STF:s Domarud
den. Det \'lr myckcr gott om fo lk på tillfarrsvJ'garna Oell 
i skogen. FlerA orienteringar _ jägmästare och andra 
klubbar hade tävlingJt - gick SOlmm:J. dag. Så vår;l. tvl 
man behövde inte kännl sig ens;l.mma. Orientering :ir ju 
en sport som vi lila borde kunna delta i under döds:i
songen. Det är så nyttigt att ge sig Ut i skogen. Man be
höver inte springa. Det visar sig gAnska snarr, att den 50m 
glr energiskt och rätt melbn komrollem,l. ofta överflyg
lar de ystra kalvarna, som springer tokiga i skogen och 

När vi nu g5r mot årets slut h:\( vi haft vItt skink
louc:ri. Skinkor har vunnits i stor utsträckning _ både 
stora och små. Skinklotterna :ir fak tiskt efterfr~gadc. För_ 
sJljningen är inte så svår. Storförs;iljare Thor har på an· 
Ilan plats berättat hur h:.tn gör. Gack och gör sammalunda 
till ett annat år! FörsJ ljarna är allt tack värd:.t. Deras 
möda frälser oss fdn alltför stora back i kassan - VI 

drar oss fram tack VHe skinklotteril."rna. 

Som ett litet mltto till nästa år skulle vi vilja säga: Vi 
drar oss fram. Med det måttot tror jag rItt vi med ti ll för
sikt b n börj.! från börj"n igen. Ungdomar at t starta med 
finns det. Ungdomen ilgnar sig gärn;l. h idrott och skytte 
- det vet vi av egen erfarenhet. Vår förening har stolta 
trad itioner att bygg;l. på. Vem minns inte med glädje. vlr 
nuv:uande ordförande Bertil Rönnmuks prestation vid 
OS i Los Angeles 19J 2. Han tog en :tv de f5. olympiska 
guldmedaljer dn !lDds ungdom mäktlt att erövra pi 
senare år. Det var för JO år sedan. H an var då några år 
och tjugo. Stord5den skall göras av ungdomen. Hiir får 
våra. ökande veterln och oldboysklasser ursäkt:t oss. H:ir 
får dc stå tillbaks. 

Men vi drar oss fram - och hoppas på ungdomen. 
En förening som vår bli r aldrig gammal. Den förnyar 
sig och sl!r ett slag för idrott och skytte i gamma l god 
slil. 

Medlemsbladets julnummer bruk:ir ju bli jutlektyr för 
skinkltande amatörer. Ski nkvinsten mhte ju lUS upp. 

M eddelanden från styrelsen 

INVAL 
Dm JO/ J; Civilingenjör Stig Tallqvist, verkmästare 

Ture Svensson och herr Hans Forss. 
Dm 1/ 12: Civilingenjör Nils Ellmöm, ingenjör Sven 

Andersson, tjänstem;l.n Kul Blomberg, represen~:ant Gus
taf Adolf Sjöberg, ingenjör Bengt Spångberg, q:insreman 
Carl·Erik Bylund, fru Birgit Segerstedt, fil. stud. Uno 
Sved in, herr Bengt Ström, herr Dennis Dysholm, kassör 
Rolf Wibergh, stud. C~ rI H amilton, direktör IV;l.r Fri
man, stud . Per Åke LundeII, representant N ils Erik Pet
tersson, stud. Jln Akt: Nord in, direktör Sven Fredriksson 
och stud . Lars Matlusen . 

De. hälsas lila hjärtl igt välkomna i fören ingen och VI 

hoppas, an de skall bli fr amg!ngsrika i sin idrott. 

SK IDLOPNING 
Idronskommincn meddel;l.r, att en skidlöpning kommer 

au hållas i februari. Dagen blir beroende pJ snötillg!ng 
och vädc:r. Särskild blklse kommer ltt utsändas. Det 
gäller därför att börja konditiooSITJningen red:an nu, sl 
;l.1t inte armar och ben känns som kokta makaroner efter 
nI gan k.ilometer i spåret. 

TANDL1'i.KARE MARM~NS VANDRINGSPRIS I 
PISTOLSKJUTN ING 

Tandläkare Gunn;l.r Marm~ns vlndringspris av år 1951 
erövndf:S för lll tid av Allan Mossberg med inteckningar 
åren 1951, 19H och 1960. Tandläkare M:.trmen har v:in
ligen satt upp ett nytt pris, om vilket tävbs enligt $amml 
bestämmelser. Priset är en knäböj;l.nde kvinnofigur i bränd 
lera tillverkad av honom själv. Det är ett myck~·t v3ekert 
och' orginellt pris och blir säkerligen en sporre ti ll fli tigt 
pistolskjutande. Föreningen framför sitt utomordentliga 
tack till donator. 

ÅRSAVG IFT EN 
Klsslförv3ltaren gläds alltid när medlemsavgiftern;l. 

dugglr tätt. Detta är en förutsättning för au vår före~ing 
sk:a ll kunna lrbf:ta ostört, utan alltför ston ekonomIska 
bekymmer. Men i år har det varit längre :in v:.lon ligt mel
lan "duggen". Det är många medlemmar som fortfarande 
restenr. Årsavgiften är Ij kr. för lktiv medlem över 11 
år, S kr. för aktiv medlem under 1 1 3r och 10 kr. för 
passiv m~lem. Det finns fortfarande möjlighet att betala 
in /961 års avgift. Postgirokontot är som bekant S 16 41. 

Arslvgiften för år 1961 bf:Stlms lV Jrsmöm. DeUl 
hålls som bekant i slutet :.tv februui. Den som r~ln före 
årsmötet betalar samma :!.vgift som för 1961 - alltså 
den ovan nämnd:.t - slipper enligt tradition ;ltt bl i krävd 
pl eventuell höjning :.loV årsavgiften. Att en lrsavgift sln~ 
sl :.ttt den tidige betalaren gör en förlust har iinn u aldng 
fÖrc:kommit. 

Vi sluta r därför med en önskan om en riktigt god jul
och nyårshelg åt alla amatörer. Vi möts på nyåret pl 
fältskyucstigen. 

Eder 
Henry Roll 
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Klubbmäsearen sätcer klubbrekord 

Att uh om klubbrekord sI här i juletider, n:ir t:iv. 
lingssäsongen är slut Ilter nlgot llngsökt. Men dct är nl.· 
IUrligtvis klubbrckord i förslljning av skinklottcr det 
glIIer. 

När vi tflffar Eric Thor dagarna strax fö re dragning
en och Edgar hur det gIn med lonförslljningen i Ir be· 
rlun han, att den I.ooo:de lonen JUSt var placerad. 

Man gör sig den fråga n hur en man kan $o,lja 51 myckrt. 
Eric TItor berämT, :at( han även när dr! glller att s:ilja 
skinklouer organiserar sin förslljning på samma sätt som 
sitt dagliga försäljningsarbete med försäkringar- han lr 
försäkringsinspektör i det civila. Han har flera goda för· 
säljare på stora föreug. Mcn Eric Thor har en ston stöd 
i sin familj. Hans fru och båda döttrar har hjälpt till :tu 
phcera över JOO lotter. Vad vore föreningens louförsälj
ning. om vi inte hade sådana medarbetare som Eric Thor 
och den stlndige tvåan Harry Friman. 

Hos Eric Thor, som är den borne försälj:lfcn, leker un. 
ken att vi skulle kunna göra skinklottericr ännu större 
till ett annat tr. Ut oss säga att So medlemmar säljer 
lO lotter V:1r - ingcn omöjlighet _ och ditförsäljarna 
går pI som vanligt, tänk vilkct tillskott kassan kassören 
skulle n. Det vore något att tlnka pI, eller hur. 

Under 1961 erövrade skytcemärken 

Förcningens intendent Ivar Sandin mcddel:1r, att han 
är ucksam om dc som under år 1961 erövrat skyttemär. 
ken, som skall lösas, i god tid före lrsmötet _ som bedk. 
nas Milas i slutet av februari 1962 _ betalar in lösenpriset 
på fören ingens postgirokonto 51641. Följande mlrkcn 
nr skyttarna gratis: J uniorskyuemärkel i brons, silver 
och guld, SkyttC'märket i brons, silver och guld, AutOmat_ 
vapt::nskyttt::lllärket i brons, silver och guld, Riksmedal
jen gevär i silver och guld och slutligen Riksmcdaljen 
kpist i silver. Ovriga märken skall lösas med följ:tnde 
priser: 

Lägrt lrtalsmärke: Artalsscjärna ...... -: 7S 
brons .......... 4: 60 M ästarmärkt: 
silver .......... 6:_ brons .......... 2: 40 
guld . ......... 6: 90 sih'er ....... ... 4:6S 

Högre Jrtalsmärke: guld .......... 4: 95 
brons .......... 4:75 Lägrt Jrtalsmärke aut. : 
silver ..... . .... 6:_ brons .......... 4:60 
guld . ......... 6: 90 silver .......... 6:_ 

Oms tillkommer. 
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Anmäl allt Du skjutit 
på gevär 

eill skjutkommircens sekreterare 

AIgot Pettersson 
Norrbackagatan 72 

Stockholm Va 

i\1edde/audeu från 
gellärsskjut kom 11/ iUe,l 

Förbundseävlingen 

Förbundstävlingen på gevär gick på Stora Skuggan dt::n 
j september. Del är en av årets höjdpunkter och tävling
arna specidh intrcssanta, därför att det är enda g!ngen 
under året, d! det är tillfllle au eröv ra Riksmedalj och 
Diplom (ör riksnlcdalj. Fordringarna för den åtråv:ird a 
meda ljen är 72 p. i huvudskjutning enligt gamla pro&ram_ 
met (för klass S Vet. 70) och 120 p. Io--ringat enligt för
söksprograrnmet (för klass S Vet. I L 5). Om vi ur en tit{ 
i prisl istorna ser vi att det är inte så m!nga som lyckats 
och flefl ay dcm som n:in den åtråvärda poängen h~r 
medaljen förut. 

r förbundsmästerskapet kom H. V. Johansson längst. 
H:In var med ändl till sistlomgången och nIdde 258 
poäng. I första omgången som skjuLS med 5 ligg, 5 knä 
och 5 St! sköt han goda 1)3 poäng (49 + 4} + 41). I 
andra omg5ngen som skjUlS med S ligg. och S knä hade 
han 47 + 4S och i sista stående omg:1ngen - där blra 
dc 12 bästa Ur skjut3 - sköt han jj poänl. Hans sam
manlagda rcsultat var som nämnts 2S8 poäng - en god 
prcsution. B~rtil Rönnmark och Conny Niring 5kte ur 
efrer tv5 omg!ngar på l 16 respekli\'e 106 poäng och Erik 
Svensson efter första olll~ngen på Il r poäng. 

RESULTAT FRÅN FöRBUNDSTi\VLlNGEN 
j /9 196 1 

lI,tvlfJJkjlfUimg ffll. gamla p,Qllalllflll.'"l: 
Klass J 
H . V. Johansson. .... . ....... . 
Erik Svensson .................... . 
Bertil Rönnmark .... . . . ......... . 
N ils Magnius ...... .. .. • .... 
Johan Magnius .........• • ......... 
N. G. Nilsson ....... . 
Conny Niring ....... . 
Tomen N ilsson 

Klau 4 
Nils Friman ........ . ... .. . ...... . 
S. Björklund ..................... . 

K/aH Vet. 
B. En:l.r Gardell .......... . . . ...... . 
David Tngcv:l.lI ................... . 
N. S. Nilsson .......... . ..... . .... . 
Harry Friman ............•........ 
Sven Diedrichs .....•.•.•.•.•.•.... 

K/au J 
Hans Mel andcr ................ ... . 
Lars Magnius ..................... . 

48+jo=78 p. 
47 +30 = 77 l' 

48+ 28 = 76 l' 

45 +}0= JS l' 

44 +30 = 74 l' 

,p+lS=67 " 
43 + 2 4 = 67 .. 
j8 +27= 65 " 

}7+ jo=67 " 
38+18 =66 " 

41+jO=71 " 
4j +l7=7° ,. 
44 + 2 j = 67 " 
40 + 26 = 66 l' 

37+ 27 = 64 " 

-0 + 21= 64 " 
H +28=6} " 

H/lvlld,kjulning enl. löTJök1programmet: 
Klall J 
Erik Svensson ...... ... . 
Bertil Rönnmark ...... . 
Conny Niring ........ . . 
H . V. J ohansson .....• . .. . .... 
H aldo H urtig .............. . 
N ils Magnius ...... . 
N . G. Nilsson .. 

46+47 + 4} = lj6 p. 
46 + 50 +j8= 134 " 
48+ 40 +40=u8 " 
47 + 4 1 + j7= 125 ,. 
46 + 35 + 40 = 121 " 
_45+40+j6=t21 lO 

47 + j4+36 ="7 ,. 
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T räningstävlingarna 

/:11 Trällinf,$lävlingen 2)/4 1961 

K/alS J 
Erik Sv~nsson .. . . . . . . . .. . .. 
H. V. Johansson ........ ....... . ..... . 
Conny Niring ............ ...... . 
Johan Magnius ...... . ........ . 
Bertil Rönnmark .. ..................... . 
Torsten N ilsson ...................... .. . 
N. G. Nilsson ................ ... . . .... . 

68 po:ing 
66 poäng 
65 poäng 
61 poäng 
59 poäng 
54 poäng 
53 poän!! 

KlaSl 4 
Nils Gardell 61 poäng 

Klass Vet 
Harry Friman ................ . ..... 6: po:ing 
Sven Diedrichs . . . . . . . . . . . . . . . S9 poäng 
Fo lke J ohansson .... ............. 56 poäng 
Hen ry Ax~n .........•....•.•.. . . . ...... 56 poäng 
fverl Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SS poäng 
Ivar Sandin ... . _................ 46 poäng 

Klass J 
E. Rislund . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7S 
Lars Magnius ....... . .. . . ......... .. .... 68 

poäng 
poäng 

Hans Mclander . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . .. 66 
Bmil Eriksson ..........•........ .. 

poäng 
p poäng 

Johan Magnius ......... . ..... . 
Torsten Nilsson 

49 + 46 + 16= III p. 
47+ 2S+jl= 104 " 

K/(JJl <I 
:). Björklund .......... . 46+jl+ 21 = 109 " 

Klass Vet. 
Harry Friman ...... •• ••••.... 
N. S. Nilsson ................ . 
David JngevalJ ..•. •.... 
Sven Diedrichs ...... • ..• .. .... 
Klass J 

49 +'0 + j7= 129 ,. 
-+3 + 48+32= 12j lO 

48 + 46+2 7= 11I " 
48 + 42 + 19= 1°9 lO 

L:Irs Magnius . 
Hans Mclander 

45 + 44 + 4 1= l jO" 
4j + 45 + 40 = 118 " 

T ävling A (lo--ritlgat) 
Klass J 
Bertil Rönnmark ......................... . 
Nils Magni us ............•...•.•........... 
H . V. Johansson ...... . •.• .. • ••• • .•..... 
Erik Svensson ........ .. ... •.•.•.•.•....... 
Conny Ni ring ................•...•....... 
N. G. Nilsson ..........•.••....•.•....... 
Haldo Hurtig ................ .. .•......... 
Johan Magnius ............. . . . ..•.•.•..... 

K/au 4 
Ni ls S. Nilsson .............. •.•........... 
Nils Friman ........•.• .. .• . •. •. . ......... 
S. Björklund ......................•....... 

K/aH Vet. 
David Ingevall 
Sven Dicdrichs 
Harry Friman 

K/au J 
L:l.rs Magnius . . . . . . . . . . .. . .... , .......... . 
Hans Mclander 

96 p. 

" , 8, ' 
8, ' 
88 , 

87 ' 
85 ' 
8) , 

85 ' 'o , 
67 ' 

8 , , 

77 ' 
77 ' 

'o , 8, • 

Peter Rönnmark 

K/ass l 

Erik Stubcrt 
Clacs Harrman 

K/ass jlm. 

47 poäng 

89 poäng 
74 poäng 

Cbt'S Göran Nilsson .............•....... 8 L poäng 
Rolf Oding ........ ..... . •.•.•.•....... 78 poäng 
Peter Lundv:tll ..................•.•..... 77 poäng 
Sven Erik Roos . ........ 72 poäng 

2:a träningstäv/ingen J /J 

Klass J 
J ohan Magnius 

Klass 4 
Nils Gardell ........... . . . ....• • • . • ..... 64 poäng 
Erik Thor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 poäng 
Sammy Lindberg ................. S7 poäng 

KlaH Vet. 
Sven Diedrichs 

KI"1l J 

61 poäng 

Hans McIander ............... . . 68 poäng 

K/all flin. 
Rolf Oding 

Relu/tat Irån träningstiivlingen 27/8 1961 

K/au J 
H. V. Johansson .... . 
Erik Svcnsson .... . 
Conny Niring ...... . 
Torm:n Nilsson ... ... ..... . 

Klau 4 
Sven Björklund 

Klass Vet 
David Ingevall 
Sven Dicdrichs 
Even Svensson ............ . 
Emil Lagergren . . ....... . 

KlaH J 

46 + 48+ 40 = IH 
47 + ·44+jj= 12 4 
47 + 41+,6=104 
47 +~8+1 2 = 87 

poäng 
poäng 
poäng 
poäng 

45 +37+jO= IL2 poäng 

47+jj + 45 = ll6 po:ing 
}8 + jj + jj = 104 poäng 
41 + 34+19= 94 po:ing 
}6 + 17 + 15 = 68 poäng 

E. Rislund ................. 47 +j6 + 4} =126 poäng 
H. Mclander ....... . ..... j7 + 41 + 40 = 11 8 poäng 

Kl fUl I 

G. Ingevall 

K/ass 111/1. 
Claes Hartman 
Svcn-Erik Roas 

}J+48+4J=124 poäng 
22 +j6 +18= 76 poäng 

Scåendeeävljngarna 

l:a StJemletiivlingenl7/J 1961 
Klass 4 
Erik Thor ...... . 
S. Pettersson .. 
S. Ikrnander ..... 
Klau V et. 
David Ingevll! ...............•..... 
N. S. N ilsson ................. . • .. . 

SS po:ing 
49 poäng 
}7 pOlng 

76 poäng 
75 poäng 

5 
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Sven Oiedrichs ................ .......... 70 poäng 
H. Axin . .. .. .. .. .. . .. ........... S7 poäng 

1<: 
StåtnJNiivlingtn 7/6 /96/ 
David Inge\'all .............. . 
N. Lovenius ................... . 

39 + 39=78 poäng 
2.6+'41=68 poäng 
13+}1=44 pOdng 
27 + IS=.j2 poäng 
II + q: = 36 poäng 

N. S. Nilsson . .. . .. ........ . 
Folke Johansson ................ . 
Henry Axin ......... .. ........ . 

St,1endetiivlillgen 10/8 /96/ 
Evert Svensson 
Emil L:tgergren ...... . . . 

1<: 

.41+:5=67 poäng 

.j1 + l4 = 65 poäng 

Monrgomerys 
,;a tävlingen om Richard "'omgomerYI hederspris /7/J 
/96/ 
K/aJj J 
Johan Magnius ............. . 
Haldo HUrlig ............. . 

K/aH 4 
Erik Thor ............. . 
S. Pettersson 
S. Bernander 
Klau Vet. 
David Ingevlll ............. . 
Folke Joh:J.nsson ..... . .... . 
Henry Axin ............... . 
N. S. Nilsson . . ... .. ........ . 
Sven Diedrichs ...... . 
K/ass J 
H. McIander ........ . 
Lars Mlgnius 

23 + 21 +19=64 pOJng 
22 +2.3+ 18 = 63 poäng 

24 + 21 + 17=62 poäng 
24 +1 6 +17= S7 poäng 
~5 +23+ 9=S7 polng 

25 +2}+ 17=65 po:ing 
24+/9 +18=6/ poäng 
24 + 25 + 8=57 poäng 
22 +2}+ 12 = S7 poäng 
/7 +22+ 13 = 12 poing 

23 + 21 + 22 = 66 poäng 
24+12+12 =5 8 poäng 

l:a tävlingen om Ricbard Mom gomery/ beder/pris, lo/8 
/96 / 
Klass J 

Ni ls Magnius ...... .. . 
Johan Mlgnius ......... . 
Conny Niring ......•. 
Klau Vet 
Dlvid Ingevlll 
Even Svensson . • . ... ... 
Folke Johansson ....... . 
Emil Lagergren ....... . 
Klass J 

22 + 23 + 19=64 po:ing 
25 + 24 + 11 = 60 po:ing 
15 + 17 +1 4= 46 po:ing 

25 + 24+ 17= 65 
19 + 11 + 15=55 
24 + 16+ '3 =53 
22 + 8 + IS =.j5 

po:ing 
poäng 
poäng 
po:ing 

Hans Mebnder .............. 24+2/+10=65 poäng 
Lars Mlgnius ............... 2j + '7 +19= 61 po!ing 

Resultat från General Lindströms 
tävling 27/ 5 1961 

K/tlJJ J 
Nils Mlgnius .................. . 
H. V. Johansson .....•.. . .•..... 
Erik Svensson ..... ... , ....... . 
Pcr Nlumburg .......•. •. •.. 
Bertil Rönnm;trk ... . . . ... . . . 

6 

48 + 49 =97 poäng 
49 + 48 =97 poäng 
48 + 47 = 95 pOlng 
-14 + 47 = 91 poäng 
48 + -I} = 91 poäng 

N.G. Nilsson ........ . .......... 47 +.1' =88 poäng 
Haldo Hunig ......•.•.•.•...... 48 + 38 =86 poäng 

KlaH J 
E. W. Rislund .................. 4~ + 46 =88 poäng 

Skuggans pokal 31/ 5 1961 
P. Nlumburg .............................. 99" 
E. H Svensson .... . . . . . . . .. 94' 
Erik Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • • . . . .. 94' 
H. V. Johansson...................... 92S 
N. Mlgnius ................................ 89u 

,6' 
Tävlingen mot Jönköpings Skyttegille 1961 
Per Naumburg .... . .. . 
Erik Svensson ... , ..................... . 

99 poäng 
94 poäng 
94 poäng 
92 poäng 
90 poäng 
89 poäng 
8l poäng 
81 polng 

Erik Persson ........... . ..... ...... . 
H. V. Johansson ......... .. ........... . . 
Berlil Rönnnlark ...................... . 
Nil s Mlgnius .......... . ....... . 
S. Petlersson .......................... . 
Johln Magnius ................ . . . ..... . 

711 poäng 
Jönköping hade 698 polng 

Tävlingen om Folke FagrelIs minne 
14 / 61961 

JOO meter, J X J skott 
Erik Svensson ... ...... . 
Conny Niring . . ......... . . . 
Th Svtn~'\On 

124 +1 19= 25} pOlng 
119 + 110= 229 poäng 
101+"7=219 po:ing 

400 meter, J liggande + J knästJenJe 

Erik Svensson ................ 91 + l53 = H4 poing 
Th. Svensson ........ .... .... 92+219=311 poäng 
Conny Niring ........ ..... 82+229=j ll poäng 

Resultat från tävlingen om Augustipokalen 
27/ 8 1961 

K/aH J 
H. V. Johansson. 
Erik Svensson .. . 
Conny Niring ........ . 
Tomen Nilsson .. . .... . 

134 + 46 + 49+46=2.75 poäng 
114+48+45 +46=263 poäng 
104+j8+36 + 48 = 226 poäng 
87+43 +39+ j5=104 poäng 

K/au 4 

Sven Björklund 

Klau Vet. 

David IngenII ....... . 
Sven Diedriehs ....... . 
Evert Svensson 
Emil Lagergren 

K/au) 

126 + .p + 41 + 4j = 254 
[04 + )6 + 45 + 4} = 228 
94 + 41 + }7 + 28= 201 
68 +} 2+ }8 + 27 = 165 

E. Rislund ............ 126+45+48+49 = 268 
H. Mehndcr .......... 118+44 + 4.j + 47 = 2SJ 

pOlng 
poäng 
pOlng 
poäng 

poäng 
poäng 

Lag och handikaptävlingen 24/ 91961 
Ltlg) 
B. Enar Gardell ... .. .. .. .. .. ... 99 
Sven Björklund ....................... 98 
Dlvid I ngev~11 ....... .... . ....... ... .. 95 29l P 

• 
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Lllg l 
T. Svensson .......................... 86 
Sven Diedrichs ....... . . . . . . .•.•••.. ... 91 
Nils Friman ............. ........ 110 287 P 

Lag 4 
Conny Ni ring ........•.•.•.•......... 95 
Ulf Hultkr.tntz . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . .. 92 
Yngve Zlchrisson . . . . . . . . . . .. •. •. •. . .. 86 27} P 

up 
Gunnar Huhknnrz ........ 82 
Henry Axen ............ . . . . . ......... 94 
I. O. Baumbach . ............. ... ... 81 157 P 

St 3mdcciiv/i/l gm 

segra re: Nils Friman 

Resultat från förbundets fältskjutning 
den 1/ 10 1961 

Fordringar för knrstlende i klass F5 20 tro Uppflyunin2 
till F4 18 U. Uppflyttning till Fl lO Ir. Uppflyuning 
till Fl 18 tro 

Mål och ttVJtJnd; 

I) IlS ffi lnsikte i bunker F}-FI 41 sek.; huvud Fl_Fl 
.15 sek. l) 190 ffi 116 knäsc F3-F5 45 sck.; 1/6 ligglnde 
FI_F2 45 sek. 3) 420 m C lY F3-FS jO sek.; 1/2 
FI_F2 So sek. 4) }60 ffi l/j F}_FI 40 sek.; 1/2 Fl_Fl 
40 sek. 5) lIO ffi 1/8 FI-FS 40 sek. 

SERIETi\VLlNGEN DIV. I AMATOR-SKARP II, 

WO-92 

lndi-viduellt i"om Amatör; 
Klasl J 
Yngve Zachrisson 
Haldo Hurtig 

Klass Vet. 

Even Svensson .... , . . . . . . .• . • .• .•. •. . . . . .. 14 " 
IVlr Sandin ... ".......... ...... ... . .... 13 • 
J. O. Baumbach ........ . . . ......•.•• , . . . . 1 J • 

Harry Friman .... ....•...... ..... ........ 
Emil bgergren 

, . , . 
K/au .l 

Börje Berg 

Klass J 

4 • 

Henry Kulsson . ....•..................... 18 
Nils Aspesjö .............................. 10" 

K-pist 
Tävlingen om Weimarks vandringspris 

10/ 91961 

(10 deJugare) 
Folke Johansson ...... ... . . 
N. G. N il sson ... 
Sven Diedrichs 
N ils Gardell ... . ... . .... . ..... . 
Tage Persson ................ . 
B arry Sjöberg 

97 + }o= 117 poäng 
98+20=118 poäng 
97+ 20= 117 poäng 
90 + 25 = 115 poäng 
83+}0=1I} pOlng 
84+25=109 poän:; 

Meddelandelt från 
pis/olskyltet 

MOSSBERG TOG POA.NGPRISET 
Fredriksson och M05sberg, som i samband med pislol

mästersbpn uppnldde samma slutresultat i tävlingen om 
1958 ars po:ingpris, mär ta på Grimstlbanan den ll/!O 
för att "göra uPP". Tv! serier Vl! skulle de skjutl, allt 
enl igt bestämmelserna för sista omgången i m:istcrsbper. 
Fredriksson började med 556 och ledde därmed med en 
poäng. J andr;!. serien dikade han dock ur för en faul 
SjUl, Mossberg höll sig någO! närmare minen och Vlnn 
därmed med III mot 109 poäng. Och därmed va r det 
slutskjutel om 1958 3rS pris, ett nyrt hoppas vi på för 
nästa år och kanske också beSlämmclser, som gör alt der 
tar litet l:ingre tid au bärga hem det. 

BERG Fi\L TSK YTTEMAST ARE 

Yi har tidigare berällat, lIt Berg och Johannesson nåd
de umma rräffanlal vid fältskyncmästerskapet i våras. 
Särskjutningen vaf bestämd till den u/! I, då Grimsu
föreningarna hade hltskjuming i gdu och mörkt v:ider. 
För lU göra det hda litet mer spännande både för kom.
b.utanterna och "åskldarn:J." hade en patrull om fem man 
reserverats för Amalör. Som v:mligt skulle sju stationer 
med varden sex skott mOL på olika. s!in rörliga figurer 
avverkas. 

Det började på den först:!. - inskjutningsst:!. tionen _ 
med ltt Mda åsudkom 3 träff. Pl den lndra hade Berg 
en träff i vuden av de två figurernl mOl att Johlnnes
.>On hade: fvl i den ena, summa fem fÖl I>~J:I. P:I Iredjc: 
sutionen sköt Johannesson !indigen fulh, men Iyckldes 
illle överträffa Berg med mer än en ulff, summl 11_10. 
Nu skapar ett bra resultat p! en station ibland elt dål igt 
på nlsta, vilket bes:J.nnades, dl Johlnnesson bommade 
helt medan Berg lyckades kbra fyra träff loult i de IVå 
figurerna och alltså ledde med'4-1 I . Nästa station be
stod lV en röd ballong, som skulle skjutas sönder för att 
tVa motalamål skulle visa sig. Berg ökadc dlr förspr1nget 
till dl-q. Aven om fyra poäng kan hämtas in på två 
sutioner, så lyckades det inte den här gangcll för Johan
nesson, Berg ökade i ställ et på med en pinne på den näst 
sista, 4-3, och så sköt de lika, " träff, pl sisu stltionen, 
varefter vi hurnde för 1961 l rs pistolmäsure, Börje Berg. 

Och resuluten för de övriga? Ja, det kanske fumg!r 
av mdlnSlående lista . 

I. A. M05sberg, 19/ 1l. 2. A. Friman, 27/ 1}. ). H. Fri
mln, 26/13. 4. B. Berg, 26/!3. 5. G. Johannesson, 21 /9 . 

K-pist 
Göteborgs-Postens tävling 24/ 9 1961 

KlaH 4 
N. G. Nilsson 191 poäng 
Tage Persson ......... . ................ 17 [ poäng 
Folke Johansson. . . . . . . . . . . . . .. 160 poäng 

Klass Vet. 

Sven Diedriehs . . . . . . ... . . •.. ........ 
Emil bgergrcn .....•. . . . . . ............ 
H. Bcrgkvisr ... . .. . ..... . ...... . 

'91 poä ng 
182 poäng 
171 poäng 
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Meddelanden trå" 
idrotl sko11l1lJittell 

RESULTAT FRÅN TIOKAMPEN 

I föregIcnde nummer hade vi inte plats för de indi
vid uell a resultaten fdn Irers tiokamp. Det var flera god.l 
prcs[uioner speciellt av [iokampsmäsuren Bengt Ström. 

Dc bäsu resultaten voro: 
100 m: B. Ström 11,6, B. Löwenhiclm 13,1, U. Try

sclius 1),2, S. Ahrberg 14,r, D .Dysholm 14,1. E. Westin 
'"4,), N. Friman 14,4 sek. 

Höjdhopp: n. Ström 155, U. Trysclius 150, B. Löwen
hielm 140, E. Westin,D. Dysholm och N. Friman ' 35 cm. 

Kulstötning: H . Löwcnhielm 894, U. Tryscl ius 841, S. 
Lindberg 82) cm. 

Disk us: S. Lindberg 23,69, S. Ahrberg 21,74, U. Try
sd ius 21 ,45, U. Ström 21,14 m. 

400 m: B. Ström 64,S. U. Tryseli us 66,0, N. Friman 
67,2 sek. 

Längdhopp: B. Ström 599, U. Tryselius 462, B. Löwen_ 
hielm och E. wAtin Hl, N. Friman 435, S. Ahrberg 
;418 cm. 

Spjut: B. Su öm H,8J, S. Lindberg 29,8J, D. Dysholm 
26.61, S. AMberg 24.75. U. Trysclius 2j,9j m. 

H:icklöpning: B. Suöm 19,8, B. Löwenhielm 21.S. E. 
Westin 21,6, S. Ahrbag 22,6 sek. 

Suvhopp: B. Löwenhielm 244, S. Ahrbcrg, D. Dys
holm och E. Westin 212 cm. 

I.JOO m: V, Tryselius 5 min. JI,7 sek., B. Löwcnhielm 
S min. 48,S sek., N . Friman S min. 56,8 sck. 

VAROR IENTERINGEN 

Re.suhaten frIn vårorienteringen redovisades i {örn 
numret. Fdn Goue Runngren har vi fån följande referu: 

D! det visar sig allt svårare att få ut folk till tävling 
en sönd3gsIllorgon, i synnerhel en vacker v~rsöndag para
doxalt nog, prövades denna g~ng en vanlig vard3gskväll 
som tävlingsdag för fö reningens vårorienruing. 

Dl allmän ll.'dighl.'t och bilar numera tillher folk au 
kunna infinna sig p! en startplats redan från kl. 17 och 
en vackt'r vlrkväU ger löplren åtskill ig dispens i tid ;m 
vislas ute pI banan, inn3n mörkret svept' r in honom, 
torde dt'lInl form :av tävling även framdeles kunnl al1-
vändlS. 

Det var smI listiga konrrollt'r som placera ts ut runt 
Soln,\ Sporthlll och skonen från skjutb;anan kom en att 
känna sej som en jagad älg i myrmarkt'rna. Jakten avslu
udes med bastu och v.um.1 duschar samt en försenad. men 
d mycket mer efurlängtad middag. 

HOSTORIENTER1NGEN DEN 29 OKTOBER 

I3 lnln, som mätte C:l 5,~ km. och hade fyrl kontrol
ler, gick i uevlig men något blöt tt'träng med Start och 
mål i n:.irhcten av Svenska Turistföreningens r,lsrstug;a 
vid Domarudden. Trors det fina vädret hade endast tv! 
deltagare infunnit sig. Reinius mäne ur allting riktigt och 
skaffade sig en första inteckn ing j vandringspriset. 

Resultat: Seniorer: U. Trysel ius 1.2$.4°; 
Veteraner: E. Reinius 1.19.03 . 

Handikapberäkning vid tävlan om vandringspriset, re
sultat : I. Reiniu5 57.03; 2. T rysel ius 1. 25.40. 

uaUI 

M eddelalldell från 
redakliolle1l 

KLUBBAFTON 

Höstens klubbafton med prisutdelning hölls torsdagen 
den 26 november. Dehagandet i middagen vu nlgot 
mindre än vlnligt, vi lket klubbniistaren Eric Thor be
klagade. Dc närvanndes goda humör och intresse för 
idrott och skYlle kunde man inte ta fd på. R esonemangen 
vid borden rörde sig om prestationer av olika format, 
v~d man skall göra för att H fram ungdomen m. m. 

Vid prisutdel ningen belönades fö reningens mästare i 
olika grena r dock icke p iswlmästarcn, som !innll inte var 
korad. Bland de närvarandt' var direktör OttO Friman 
och direktör Rligheimer - all tid lika intresserade 3V vad 
vår fört'ning sysslar med. 

Det var en klubbafton i god amltömil - synd som 
S:Jgr att vi var så B. 

HR 

LITTERATUR 

Di och dl kommer (.fl bok om skym pI föreningens 

bord. I höst h:Jr det l. o. m. blivit två. Först damp för

bundC'ts lrsbok 1961 ned. Som alltid mycket trevlig och 

underhmande. Synd b~fl au dcn alltid kommer lim sent, 
d ~It dc t:':vlingsd~(p.r den ;lnnon5enr hu passerat. 

V! r medlem kapten Harry F riman, som med utglngen 

av ar 1960 lämnade befattningen som Kungl. M;tj:ts om

bud i Stockholms skyueförbund, ägnas ett par sidor. Det 
är vackra ord som sägs och det gläder ett amatörhjärta, 

när m:Jn vet att dc träffar prick. Hedersmannen Harry ' 

fri man har nOil många 3r kvar på tävlingsbanan !innLI 

- h:ln hör inte till de överblivna. 

Sedan uppmärksammar årsboken givetvis Riksskyue

tävlingC'n 1960 och Skarps l oo-årsjubileum och männen 

bakom Skarp - överstelöjtnant Uno Broms och direktör 
J ohan Kragsterman Ur sin hyllning. Vid~re hu ,i', 'il i,,-! 
genjör J. Welin-Berger skrivit den brunna 

jongt'ns hinoria - den som nu håller på a[( byggas I 

igen. 

Den andtl bok vi haft .mledning att län litet i :.ir 

minnrukrih med anledning av att 
lämnar Rosersberg. Infameriskjutskobn kom till 

berg 1874, men det finns dock ett tidigare skede p! 

berg 1 SJ 5 och Drottningholm 18S9-187J. Boken är 
ket välskriven och bildmltcrialet är roligt. 
Am~tör Fören ing har ju vid :irskilligl tillfällen h~ft 

:JU gäsla skjutskolan vid sin vårurfärd. Vi kommer:Jtt 

na den möjligheten när vi ska H organisera vårutf:irden 

fortsät tningen. Ett enkelt tack till Jnfanteriskjlltskolan 
att vi fIlt äran gästa och utnyttja skolans marker och 

fl möjligheter är det minstol vi kan komma med . 


