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Kallelse till ordinarie årsmöte 
Stockholms Amatör Förenings 

medlemmar kallas här med till 
Ordinarie årsmöte 

fredagen dcn l3 f('bruari 1962, kl. 19.30 på 

Svenska Industritjänstcrm.nnaförbundct, Linnegaun 18, 
för bch:mdJing av följande ärenden: 

l. Val av tvI personer att jämte ordföranden justera dl_ 
gem protokoll. 

2. Styrelsens och dc ständ iga kOnlmitlccrnas bcrändscr. 

J. Revisorunas beräuelse samt frIgan om ansvarsfrihet lt 
Hyrdsen för det glngna förvaltningd reL 

4. Fastst:illande av l rsavgifun för l r 1962. 

S. Va] av fö:jande ledamöter i föreningens 5tyrdse: 
Ordförande ................ , .... . .... för I år 
Vice ordförande """.", ... ,. » 2 • 
rmendem .... , ... , .... , , , .. . , .. )O 2 )O 

Skju[chef ............. ,.".,......... )O 2 )O 

Styrelsdedamor . , ... , .. , ' • . • . .. .. .• " )O 2 )O 

T re styrdsesupp]eanter ,.,...... ,. 
Vice skjutchef .... .. ..... . • . • •. . ...... " 

• 
• 

Vice pistolchef .. , ... , ... ,............. .- • 
Vice idrott5chef ...... , . , . ...... , . lO • 

6. Val av tvl revisortr för I lr samt supp:eanter för dem. 

7, Val av tvl representanter i Stockholms skyneförbund 
samt suppleanur för dem , 

R, Val aven representant i Stockholms spon skynekret5 
samt suppleant för denne. 

9· Val aven representant i Stockholms pistolskynekrets 
samt suppleant för denne, 

Styrelsen s;lmmantrJ'der å samlTIl dag och plats kl. IS,JO. 

Prisutdelning och supe 

Omedelbart efter årsmötet sker prisutdelning, varefter 
serveras supe till ett pris av ca 20: _ kr. (ink!. öl, roo. 
vin, kaffe och servis), Anmälan om de:ugande i supen 
tOrde göras senast onsdagt'n den 21 febru.:!.ri till klubb. 
mlsuren förs:ikringsinspektör Eric Thor, td. kont. 
n 96 00, bost. 41 1420, eller vice klubbmästaren civil. 
ingenjör CI:l's Anger, te!. kont. 237500, bost. J2 70 04. 

Förtjänsttecken 

Enl igt styrelsens beslut kommer vid !rsmÖtl't den 2} 

feb ruari följlnde förtjänsttecken lit utdelas: 
Fört jänstmedalj I silver till civili ngenjör Allan Moss. 

beq:, 

Vid lrsmötet utde:as dessutOm: 
FemtjoJrJmärken lill övemelöjtnant Algot Balle, fri. 

herre Carl Gripenstedt, överingenjör Rudolf Kolm och 
direktör Allvar Krogh, 

TjugolemJfJmärken till direktör Axel Alfort, tullöver· 
kontrollör Gunnar Hultkranrz, öveme:öjtnant Sven 
Ljung{e:r, civilingenji;ir Johan Magllius, ci vilin i;elljör Per 
Nlumburg och direktör Eric Stampc. 
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STYRELSENS BERÄ TTELSE 
Stockholms Amatör Förenillgs styrdse 

flr Mrmed :I"giv~ föli~nde Ixr~lIclse Ö\'cr 
\'crksamhrls lrCl 1961. 

Föreningens medlcmS~lItJI uppgick vid 
'961 :1rs IIlg.'nl; lill JjI6, var~v j70 :iktiv" 
och 16 p~s~ivl medlemmJf. Av desu 
voro 86 'tÄndig~. jämfört med fö reg." 
ende ~r inncb:ir dell~ en ökning med IS. 

Under hct ha ~9 ptrsoncr inskri"iu 
i föreningen mot lj föregående .tr. 

Styrdjen hH under het utgjoru .>.\': 
Apolebre 8eHil Rönnmark, ordför:lnde, 
j:igm~su'l"c 8 Enar Gndell, vice ordfö
r.>.nde, ei"i lingenjör j ohan ~hgnius, Jck· 
rCIcUri:, bankdirektör Henry Axcn, kas
uförvall:lre, kamrer Iv~r Sand in, inten
dent, tjännenun Conny Niring, skjutehcf, 
civilingenjör Allan Mossbcq;, r.istolskjllt
chd, redaktör Bir~er Lowcnh ic m, idrotu
chef, föriäkringslnspc!,tör Erik Thor, 
klubbmJSIHr, nadsmäk b rr Eric j ennd 
och major H V johansson, styrelseleda
möter Ulan s:irskild funktion, civilingcn
jör Gunav Brundin, skalleassintnt Sven 
Dirdrichs o,h landl~k.1.rc Georg Fredriks
son, styrelsesuppleanter. Curlingsektionrns 
reprrscntant har vuit usuunsdirektör 
Per ödlund. 

Revisorer ha urit revisor Gösu Kling
berg och konlorschef Nils OSlberg och 
herr O Sjöberg odl tj:instcnun Nils Lo
vellills som supplc~n!er. 

De $I~lIdjg~ kotnmineern:l ha "am 
umm;msall.1 pl följande sän: 

Sk;utkommilftn; Skjuu:hefen, ordfö
rande, civilingenjör Stig Bcrnander, viee 
skjutchef. inköpschef Al\i:ot Pettersson. 
sekrdnu~, herr H~ldo Huttig, chef för 
sponsk)tlCt, herr Folke johansson, chd 
för kuhp'rutepi5l0Iskytl~t m~d \'a klm~s
IHe Emil L~gergrcn som crs~ture samt 
herr Erik S\'~nsson a<:h Nils Gudc11 l~l
möter. 

PiJfolJkjul kommil re /I: Pi~toJskj utehef en. 
ordföTJnde, tandläbre Georg Fredriksson, 
vice ordförande, direktör Hury Friman. 

MEDDELANDEN 
FRÅN 

STYRELSEN 

Inval 
Dm '7 j.lll. ,?6l: Civilingenjören SIlen 

K:lrI-Gmuf BJörkm~n, I: e inlCntlelll 
Tomen DJhlin (lterilllrlde), stud. Björn 
DJhlin , stud. Ernu Tomm}" Lagerholll. 
och in~enjör Kai Olsen. De hälsas :tIll 
hiärtli~t \'llkomn~ i föreningen 

Gåvor 
Direktör OttO Frim.tn har I'älvilligt 

SlJltt medel till förfogande fö r inköp av 
en re\'Olver .h pistolskynarlla. Föreningen 
framför 5itt hJärdi~a lack. 

FrIn jäj:mlJtarc Sixten Bdlandcr och 
Thor Fr~dOOri: lur föreningen mOI1~gil 

$ckreteure, herr Lcnnut S~ndSledt. t~,,
lingssckrclcrlre och civilillgcnjörcn GÖ$la 
johannelson led.lmo!. 

Idrrl((skQ mmillen; Idro\lschcfcn, ord
för~nde, kaplen Gonfrid Runngren, "ice 
ordföunde, kapten Nils Nylin, Kkrctc
rare, k:lmrer Ernst Lö'IVenhiclm Qch herr 
Thor FrcdOOrg, led~mötcr. 

C .. rUIIglwmmj/ltn: Assur~nsdircklör 
Per Odlund, ordföunde, herr Huse Hed
jeTSson, \·iee ordföunde, herr Tage Wrln. 
de, sekretcrue och herr Fred johansson, 
k~uör. 

K/uhbkommillill." KJubbmäsurcn, ord
föunJc, civilingen jör Clac! Allger, \' iee 
ordfiinnde. 

RiklSkö/dtn~ liivfi,lgJf,!Ommiflt: S!ads
pl.llle~rkitekt T hure Bergcntz, major Ii V 
joh~nuon och civilingenjör JOOlll Mlg
nius. 

Rtdllklu, för m~dfrmJb/~dtl." Kamrer 
Henrv Roll. 

RtprrStlllall/U i SICKkholTlII skYlle/ör
bund: jägmlstare Enu Gardell och tj~ns· 
teman Conny Niring. Suppleanter: Ci"il
ingenjör johan M.tgnius oeh ei\,mngen
jör Stig Bern~nder. 

Ifcpresrrlllll1/ i S/ockholms sportskyltt
krets: Herr Haldo Hunig och herr Erik 
Svensson som !iuppleant. 

Hrprt"~nI!Jwu i .'\lnrJ..hn/"" pjlln/
skYIukrm." C;"i]ingenjör Giliu loh~n· 
nesson och t~nOUk~rr G~org Frc";,iLuon 
50nl suppleant. 

Förminr.JJ~m.m!Jnkomf/t'.' Föreningens 
l rsmöw hölls drn l) februari i S\'enska 
I lIdu$!ritj~nstemannaförbundeu lokllcr. I 
mötet ddtog bl.:I. fo- l rsm:lnnen Carl 
Rii~heimcr. Höstens prisutdelning dell 1S 
oktolx'r hölls :;\'en inom samma lokal med 

1\ 1 nllusergev:ir. Det ~r gl~dJolnde ~tt 
lldre medlemmar som slut3t skJut;l kom
mer ih!g sin förening, n:ir dc! blir tal om 
att lIöra sig al' med skjutV3pnen. Eli hj~rt. 
li~t I~ck fr ! n fOreningen. 

Mäs[erskapsbes[ämmelserna 
i gevär 

Sedan l:inge ha r bbnd fö rrning(l\s !lc
v~rssk)ttar bestämmdsernJ för IItlJgmng 
till m~S1e rsbpe! diskuteuIS. :"hn har illle 
"uit riktigt nöjd med den utformning 
bcstlmmd!iCrn~ hJft. 

FrI n början vu endaH femle klnscn! 
skynu berltti~ade att dcll~ i mlslCrskJp
et DWJ :ir det odiskutJbeh riktigl. 
Femte klHsrn bUr ju hl nlgol1ling annlt 
.III skjuta om Än fjlrde kbssen Ot:h ,kill
naden lij:ger JUSt i JU hi)gsta kl~JSen skju_ 
ter om föreningens mJslershp. 

För dgra ! r sed~n fumkom förslag 
0111 au de veleraner, som en g.tng \'Hit 
femtekbssJre, sku lle ura ber:inigJdt ~11 
fl foruäIIa att ddt.l i mästcrskaptt -

FÖR Å R 1961 
stor .Ins]"lIning. Styrcbcn har linder !r~t 
haft fem protokolJförd~ sammanträden. 

ö;ming"r och lävling"r ha bedriviu 
i enlighet med programmet. Bland lret~ 
blttre inSltser .IV föreningen märkes leger 
i mJt,hen mot Kviberg och i tlvlingell 
om Skuggans Pokal .samt en hedrande 
!:J pbts i tävl ingen om genru[ Lind· 
Strömii pris. 

RrpreJf'Wllfllpristt hu lilJdebu Nib 
Magnius. 

Eko/lomi och r.Jvor; För det ekono
mish resulutet ~\' föreninr:ns verkum
het redogöres i bifog~dc \'11151- och för
lusuikning och balansr:iknini:. 

För att stärka föreningens ekonomi har 
även under det glngnl ! ret anordn:l!S 
e!t skinklolleri, som organiseudcs av "ice 
ordföranden. 

Föreningen h~r under ! ret ~ven hlft 
gl~djen au mOlllg~ ett flerul glvor a\' 
bbnd andra ö\'entclöjtnlnt Algot SalU, 
rom sklnkt mauserge\'är och hagclgevlr, 
j~gml5urc Sixten Bclbnder och herr 
Thor Fredborg \'H silt ge"lr, undllkHc 
MHm~n, 31adspbnC.lrki!ekt Thure Ber
ge,:[Z, bridgegllbbunl m. fl. som skänkt 
pnser. 

Vidare har kasuförvalurcn subvcn· 
lionu:1I tryekning"n av program odl 
medlemsblad och ordförlnd'·1l hl! stl!t 
för alla kostnader för styrelseslmman
träden och dess eftersitsar. 

Av de under lret nyinskrivn:l !9 med
lemmarna ha S SI anmllts av Ikjutchcfen 
umt ... u v~rderol H' ordfÖlolndcn och 
dir, Harry Friman. 

Strrd!iCn framför sitt \Hma w:k till 
.t Ill dem som med gJvor, priser dler pi 
ann n s~n givit föreningen sin nöd under 
det glngna het. 

HfTlil RÖlllllll.lrk 
ordf, 

jolJ:J./I Mllgni,,, 
sekr. 

gi,'etvis om skjuueslIltal(t nledg.>.v detlJ . 
Sll'reJsen Jecc:pteude synpunkten a<:h be· 
sllmdc :III \'"cteTlnkbssen skulle fl deltJ 
i mÄsterskapet. 

PI sen.ITe Jr h.u femtckbsscn minsk:lt 
och \'eteranklasscn öbt. VelCrlnerna re
kryteras som hckant inte ban fdn femte· 
kbucn II tJII ocks.' fdn klan fyrJ. Det 
lur dl intr;;ff.l1 an skyuH som ~ldrig 
vnil femtekbss~ re hd! plötsligt "id 55 
. in :lIder Hr VH;I. med och kvalifictrJ 
sig till mä.s!erskaptl. FjärdekbSSJrna, hn 
~ivel\'is inte varit gbd~ !I denna utveck· 
ling lIun ansett ~tt de oekd är lika god.l 
kllsupare och borde fl uu med blmd 
d<' stor;t pojk:ltna. 

Vid scn~ste st)rclsesammanträdet be· 
stämde föreningens npdse an fjärde 
klassens skyttar ocksI Skll! fl nra med 
och kV:llifie~tJ sig för ll1~sterlkJpn. Ge
nom der salomoniska beslutet sI to rde 
alt:ll pJr tcr bli nöjda _ lVcn om de t som 
Hgt "ore riktig.t!;! Olll endan fem!e kb s
sen fick. tävla om förenil1~(I\s f r~ll1sta 
utmärkelse _ ml~terskJpct . 
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Mästarklassen i fältskjutning 
på gevär 1962 

Följ~nde sk}'tur tillhör !r 1961 m:is
urklanen i flllSkyne; H~ldo Hur!ig, 
R:ignar Hurtig, H . V. j ohansson, Johan 
M~gniu~, Nils Magni ,,!, Per N3umburg 
och Erik Svensson. 

Förs[a förbundsfälcskju[
ningen den 21 jan. 1962 

;'rell förm flhskjutning mrdförde 
fumglngH för Pelle Naumbul'l och 
Harry Friman. Pelle p ri~kade dit g~(b 
!l ttäff och Harry Fuman vu. Inle 
mycket s~mre med 2S. Harry Frlm~ns 
presu,ion är sl mycket mer :lnm~rk
ningsv~rd, eftersom han sköt pl första 
mIkt utan korn - oeh fick fem tr~ff. 
Han m15le lu splrat väl med I)ipan -
dler h~de h~n prrp~rer~t skolten - "tm 
vet. En över jo-Ing erhrenhel kanske 
IrolS allt f~t1de utsbgel. NIgu rQulut: 

K/till l: Pelle Naumburg 17 tf .. H ~ ldo 
Hurti~ l-4 tr:, Erik Svensson lj tr., Nils 
Ma~IIIUJ 21 tr., joh~n MagniuJ 21 tr., 
Ragnar Hurtig 20 tr. 

Vt/tran": Harry Friman ~j tr .• Yng"e 
Zachriuon 1 -4 tro 

Utförli~He resultat kommer i nlsta 
nummer. 

Orien [eri ngstävlingarna 
1962 

PI grund av S"ensk:l Oricntcrin~sför
bundels beslut :ltt imtälla alla orlcntc
rinilSllvling~r I~Z kommer föreninI'"' 
vlr ...... h h'.;"IO,icnte,i"".tr ej :lIt ;lvhllol •. 

Vin terns och v;\rens 
tävlingsprogram 

jlllludri 
10 GC\"~r; Fo H . "Vintcrg:ltan Ij6Z" 

1I Gevär: Förbundsf~ltskjullling 
FtbrU;Jri 

.. Gevär: Fbrbl.lndsfälukjutning 
II Ge"lr: Fo H. Hem\',uncts Vin

tcrfäluävlan 
17- 18 Gev~r: SM i 5kidfälukjutning 

och riksfältskjutning pI skidor, 
Härnönnd 

IS Gevär; ArOOga SkrltegillC1 100-

lrsj ubileum 
IS Idrott; Skidlöpning 
IS Gc"~r; Botkyrka Skyltcförenin~s 

6o-1rsjubileum 
Pistol: KretSens eemu b f:i lt
skjutning, Stockholm 

, , 

" ' S 

'S 

" 
" 
)0 

April 

• 

Cc\'lr: Förbundsfälukjutnin~ 
Piuo[: Fl[ukjutning. GrimSl.l! 
Gevär: Förbundsfälukjutning 
mfd fö rbundsm~sterskap 
Pitto!: Kretsens centrala 
fllt.5kjutning. Stockholm 
Gcv~r; FällSkyttCk!rens th' ling 
Pistol: Nationell flltskjulning, 
SJb 
Ge"Jr: FörbIIndns lrsmöte 

Gcv~r: O"ningsskjlltning, 
kl. 9- 1! 

Gevärsskjutkommittens berättelse för lir 1961 
Kommiuin för gC\"Ärsskytt~t har under 

.\r 1961 haft följande unlmlnS~ttning: 

Skjutchef : Conny Nlring 
v. Skjmchcf; S1ig Ucrnander 
Sek reterare: Algot l'encrssoll 
Spomk)'It~,hd: H.lldo Hllrtig 
Kpistchef: Folke johlnssoll 
Ut.tn funktion; Nils Gardell 
Instruktör; H V johansson 

N!gu protokollfördJ umm~nträden 
h.\( ej avMlIil$, uun har de löp~nde 
lrendenl behandbu i Solmband med skjut
ningarna Slml vid tddonunll~l melbn 
IcdamÖlrrna. 

Ovningarna har 19t rum 1'1 Stora Skug
gJns Skjutbanor ullder tiden april _ no
vember, en ligt skjutprogrammet. Dessutom 
hu inskjumingsö"ningJr i f~hskyttC Jr

r:lngcrHs P3 J ~rva Skjutba nor. 

Del uppgjord:l programm~t hu kunn~t 
genomföus, mrd undantag för prov för 
Ikidskruemärket, "ilka instä l1 u p. g. :IV 
OIj~nlig v~derlek. 

I skolskjutning har föreningen kunnat 
§l~dja sig 11 m upprcpl b gsegrarna frIn 
Jr 1']60 i tävlingarna mot jönköpings 
Skyttegille och .K"ibergs SkYllcförening, 
..len senare tävlingen pI gemcnum bana 
i Slockholm samt t:ivllllgcn om Skugg.lIls 
Pokal. Förutom dessa fr.lmglngar hH vi 
haft glädien b!i b:im Stockholmdag i 
Sporukyueförbundcts tävling om Frir.l 
Olssons V:lndringspris. 

I fähskrne hH vi föuvun vlr plan 
i div. I s~mt "unnit fn del hgpris i olika 
jubileumsfältskjutn;0l:ar i Mell~nsvcrige. 
En beklaglig h:indelse h~r dock il!trlffat, 
dl föreningen i höstens förna senematch 
genom ell missförnl nd kom Hl lämna 
w. O. För undvik~nde ;lV d~su h~nddser 
i fram tiden har \' i före,lagit styrelsen 
litl5lllandct .IV en särJkild ledare för 
f:ilukYl\elai:et. 

Spomk)"tlCt hlr i lr varit n ~got liv+ 
lktigare ä'n tidignt Jr, men dock ej av 
den omf~ttning som "ore ön,k,,~rt. Dl 
"i inom föreningen hn nlgn mycket 
nng~ och intresstnde skyttar, som bör ja~ 
~gn~ sig I t denn~ tä" lingsgren, ser \'1 

m)'cket optimistiskt pI framtiden 

Luftgevärsskyuet har \'i t}'\'~rr ej hel
kr i 3r Iyekau komma igIn& med, fdm!! 
neroc:nde yl ledare- och lokalbriit, den 
, en.HI: fugan h~r vi sökt löu genom 

• 
" 

, , 
" '. '. 

Pistol: Omvenskt mlSlI"Tsk"p i 
fälukjutnin~, Uppuh 
Gevär: Fönu tr~ningst:i\' lingell 
(~lb kbuer), kl. !J-Il 
Pistol: Fälukjutnin$, Grimm 
[droll: Vlroriemnmg 
Gev~r: Först:l scriet~vlingen för 
Stockholml·Tidningens, kl. 9-1 ~ 
Pinol: Mi\STERSKAP I Fi\LT
SK JUTN ING. Krmf~l1!ikjuming 
och krtlSlIläner5k~p, Slockholm 

St?Tt .tryc~t progral~. med t:il' l il1~~dH.1 
oeh ovrlp tavlllll;sbestamlllclscr beraknas 
utkomma i slutet av maTS. 

ansökan om medkmuk.lp i Gu.suv Vau 
och Mallcus Ungdomsr!d, I'ilkcn :lnsöbn 
änn u ej hcviljns. Genom :III en .IV vIra 
större kOrpor3tion(r upptJgit luftgevärs
skYIle! på sitt program är vi övertygade 
om :III Jcnn~ grcn av föreningens "rrk
s.lmher kommer igjng under år 1']62. 

I:örutom ovannJendc bgf ramg! Dgar, 
har vi l\"en i 3r gl~djen noten, att unge 
Erik Rislund genom sin ~:a pla,. och 
1048 p. i Rikssköldens kl. j upprepat 
f jollrets prestation, att nl högstl indi· 
viduella framglng i föreningen . 

Vi \'iH :i\'cn nämna, alt Nils Gardell 
(nlt"dkm av ~kj\ltkommitdn), som genom 
mililärtjänst i Moden ej kunnat Il\'b för 
vlr förening, hedrH oss genom ~ It belö
nas med Norrbottens Skyucförbunds 
guldmedalj lom 1961 lu bina sky"n. 

"rresemampriset, för nora innlK! 
som Jgik)"tt umt som en god represen
lant för vIr förenin~ i främmande lä\'
ling.n har vi föreslaglI ,kall tillJelas Nils 
Ma:;nius. 

Nlr vi nu, dter n'dogört!sen aY \'jr 
vcrklamhct fö r 1961, I~mna \,lr.l upp
drag i nYJ h~ndcr I'itt vi unrycka för
hOPFningen alt d~ som dt~rtr:idrr on 
skal lyekH blItT.., i sina str~v3nden för 
föreningens blst3. [n föruu~lIl1ing för 
Mlfa ~r doc:k. all ~lb metll~mmH gMll .. n_ 
umt hj~ll?:' 1t, genom att dc som ej sc:r 
sig ha mö,[ighNer luga sig uppdrag inom 
stvrelse och komminier, "iHigt stlller 
sig till förfogande nlr föreningen kallar 
pI dem hjälp. 

Om \erkSJmheten i öv rig! inom gcv~rs 
och kpi5tskynet under ~ret samt före
gIende Jr hänviSls till Iledanst5ende upp
gifter; 

,.60 
" O 

Förd. pl skjutk[user enl. nedanstående: 

Klass J ................ 'J 'o 
Kbss ................ '. '. Klass , ................ 

" " Klass J .......... 'J '7 
Klass 4 ................ JO 

" Klass J ............. " " Klass Vet . 'o 
Kpist (end.1st drna vapen) ' o " Av gcvlruk)"turna hlt 
dessutom skjutit kpist ... '. " 
Anul ~ nslagsber::i ttig.tnde 
,krtur . ........ 'J' , .. 
därav kpinskYlllt ...... ' 4 J7 

Ant"[ prolOkollfördl skOII! 
gevlr, skol5kjutninil ..... j98jO 
ge"är, fä!ukjutning ... ,.. !.90 
kpiSl, skol och Bhskjut-
111111; ................... 1I7!O 

J 
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Under året erövrade 
utmärkelsetecken 

A. STATENS 
JuniorskrutlllJrke 19611960 
B,o1ls: ..... . ..... .... ..... o 7 
Silvtr: Btngt Bergk\' ist, GUlm,lr 
Edv~ll, Björn Enmöm, Clacs 
H artman ... ..... . .. .. . . .... ... .. ... 
Gu/d: Per Ake LundeIl, Sven Erik 
Roos , o 

ScniorskYl1cmlrkc 
Brons: Karl Blomberg, C. E. By-
lund, H~r1S Forss, Gör~1l JngeuJl .. l 

Si/"'tr: ........................ o o 
Guld: Hans Mcbndn l 

ÅTlalsm:i r kcn 
Lägre i brom: Sammy Lindberg. .. 
L~gre i si/v/',: Folke JohJnsson.. I 2 
Ugre i guld: . . . . . . . . . . . .. o o 
Högre i brom: Torsten Ni lsson .. 
Högn i si/rit,.. J ohan Magnius, 
Erik Persson .... l 2 

Högre i gli /d: Henry Axfn 

Kompetenser för 
lrtalsm!l rkcn: .... lO 16 

(Inom pnclHO lngi.' n:!. siffror anger 
$umml nÖH,lde kompc:t~n5er) 
L:igr~ i brons: Ture Svt"ns~on (I), 
S. Ikrn~nder (z). S. Björklund (l). 
N. GHddl (I), S. Pwcrsson ( I), 
l u( S,l.nddl (z) ................ 6 
L:igr~ i ,i/lI('r: Nils M,1.gnius ( I), 
N. G. Nilsson (6). Emil bgergr~n 
( I ) . . . . . . . . . . . . . j 
L:igre i guld: H~ldo Hurtig ( I). 
RlgnH H unig (l), Erik Svens.son 
(I). Olur Hult ( I> ...•..•....... 4 
Högre i brons: Conny Niring ( I), 
Nils Friman (z), Erik Thor (I), 
evcn Svtnsson (z) ..... 4 
Högre i ,il1J~r; Bo Burman (I), A. 
I'auluon (l ) .................. : 
I-I ö~re i guld: David Ingev~1l (:) 

;\rt.lisstj:~ r n~ o 
Kompelcnser för årtalutjiirna: 
Yngve Z"chrisson (3), H V Jo
hansson (j), Per Naumburg (4), 
I O Blumb,1.ch (.). GUSI,l.\· Brun-
din (l), Sven Diedriehs (l) 6 

M~l{armärkcn 
Brons: N G Nilsson... . . ...... l 

Si11Jf'r: Erik Svenuon, Evert Svens_ 
son .................. . 
Gli/d; .. ...... ...... ....... o 

Riksm eda ljer 
Si/utr: ....... . o , 
Guld: ...... . o o 

D iplom eller inlyg för 
Riksmedalj: .......... l S 
Nils M.lgnius. Erik SvcllSson 

F:ilnk\ ttcm:irken 
GuIJ: Haldo Hunig, RJgn.1t Hur~ 
tig, H V Joh.nsson, Joh,1.n ~hgni
us. Nils Magnius. Per Naumbnrg. 
Erik Svcnsson ................ 7 o 

A utom II Vl pe n~ k Ylle· 
m~rkcn 
Jj rom: P~r·Akt" Lunddl ....... . 
Silver: Ikuil Eriksson, Sixten D.lh[-

~~fi i~~~'Mdin, Eina; 'w~iii~· .. 

4 

o 

, J , , 

Arlahmärken 
lägre i brons: Enar Gardell 
Ugre i filv~r: E. bgngren, E. 
Jenne[ .............. . 
Kompelens för 
1f( al sm~rke n ... 
Ugre i brons: C Niring ( I), N 
GHdell ( I) 
L~gre i Jil,,~r: Per NJumburg (l), 
[rik Svensson ( I), lur Sandin (I), 
Tage Persson (I), A Sillben (1) .. 
Lägre i guld; K. H BerghiSl (l), 
S Diedrichs (2), Fo[ke Joh~ns~on 
(I). Even Svensson (I) ....... . 

RiksmedJlj 

Intyg för Riksmcd~[j 

Skidskyttcm:irken 
Brom: ................... . 
Si/uer; ......... . 
Gull: 

Spo r tskyttem~rken 
Brom; Evert Svensson, Conny Ni· 
ring. Nils M~gnius, Nils GudclJ, 
Erik Rislund ... 
Sil!Jf!r: N G Nilsson ........... . 
Culd: 

B. FÖRENINGENS 
F~l tsk Y t (cmeda I jer 
Brom; ilsGndcil, Ragnar Hunig, 
Emi[ Laj:ngren, Sven Pettersson .. 
Siluer: HJldoHunig ........... . 
Guld: ........................ . 
Seriemedaljer ........... . 
Scrieb:igHc ............. .. 

Vanurillgspcisec och 
hederspriser 
A. Fältskytte 

Vlndrin&sskölden (21 ) 
Nils f-hgniuJ, 7' p. 

, 
Ii 10 

o 

o o 

o , 
o 7 
o , 

, 
o o 

, o , , 
o o 
o o 
o o 

Hederspri s u r H arry F rim J lIs 
fond 
Nils M.ll:nius, 71 p. 
Axc[ Elm qvists pri s 
a \' l r I 9 I 9 (u) 
Ni[s Magnius 7j p. 

Hl'deupris för k l.us l 

och l ur Adolf von Krusen· 
st i crnas fond (H ) 
Per Ake Lunddl 

50'po:ingpri5Ct (41) 
UIK.h !:'j 

VlndrinKspris (l l ) 
Kbn } Nils Gudel 

4/\'et Evert S\'cnsson 
I Nils Ml~nius 

pis I 
p[! 6 
pl~ 4 
(för alltid) 

F:i[tsk yttct.lll rik J r (.0) 
I' N~umburg, H H urtig. Nil! M~~niu~, 
I{ Hurtig, H V Joh.lnsson. Y Z~chflnon, 
Erik S"ensson 

F:i I t S k Y t t C$ k e d a r , kJJ$s l-j (41) 
Ulla H ildebrJnd, Slig Ikrn~nder, Nils 
Gardcll , Per Ake Lundd[, Henry Karls
son, Lars Magnius, Sven [letternon 

Torsten Nilssons 
F~ltskyttea [ bu ll\ (46) 
Ni[s Magniu~ 1!9 tr;iff 

B. FältJkytte och sko/skym komb. 
John F~rngren5 vpr (II) 
Nils Ahgnius 418 p. 

Y ng\' t" Zachrisson:5 prlS
ge " ~r (H) 
I n~n ber:iuig.1d 

C. Sko/skytte 
Fä[ t !kyt lek ~rens hpr ( I) 
l'er N,1.umburg 76 p. (för al ltid) 

Ro!ersbergstallriken (l) 
N.ils Magnius pIs 8 

At\'i d abergsfJtet (.l) 
Sven Pettersson pIs 5 

H arrr FrimJns vp r för 
kl~ss Vet. (4) 
D~ vid [nge"a ll 

Sportskyttcförbundets \'p r 
i stlcndeskjutning (6) 
Ingen bcr~ttigad 

L~kerolf3t el av!r 19J6 C!) 
Nils f-hgnius 100 p. (för a[hid) 

Augu~tipokalcn (10) 
H V Joh:msson 115 p. 

Augustipokalens hp r 
för kl. .. (lO) 
Sven Björklund !j4 p. 

AuguH ip okalen hpr 
för kl. } ( 10) 
Utgir ej 

Rieh. M ontgomery! hpr (Il) 
D,lYid Ingevall 66 p., med 8/s:or 
och S/5':or 

Hp r lill 2:3, } : c och i: e 
man (Il) 
Hans Melander 66 p. med jJj:or och 
S/ j l :or 
Nils Magnius 64 p. med 7/j:or och 
s/sl:or 
JohJn Magnius 64 p. ",cd ""s:or och 
j / S ':or 

Folke F ac rcl ls Minn!:' (31) 
Erik Svensson H4 p. 

Thun Bergenn hpr (JI) 
Ture Svensson) I I p. 

LJC~ och H Jndikapt:iv_ 
[ingen (3l) 
Enar Guddl, S,'en Björklund, David 
Ingn'J Il !91 p. 

Thure Bcrgent:r. hpr "id 
hJndik~ptävlingen i 
stlcn d!:'skjulning (j~ 
Nils Frim.ln 

Thure Bergentz hpr med 
handikap Vid R iksskö ld en 
(H ) 
H V Johansson 

JUllioq:c\' :irct 
I-hlls Fons 

p 

STOCKHOLMS AM ATÖR FöRENlNGS MEDLEMSBLAD 

Dam e rnaS pr i s 
.. h[do Hurtig 

Kamratprise( 
Ingen bcr:ittigad 

Johan Magnius Skytte_ 
skeda r (jS) 
Kb$! j Erik Rislund 
Klass 4 och vet. Harry Friman 
Klns S Erik Svensson 

Riigl.eimers vp r (nyupput[ 196/ ) 
DlngevaJl ..... ..... ........ 10 P 
H Mehndn ........ .. ....... 9 
N Magnius... . .. . . . . ........ 8 
J Magnius ......... 7 
H Hurtig. ....... ... 6 
E T hor .. . ············5 
L t.hgnius ......... 4 
F Johansson } 
S Bernander 2 

S Pcners~on 
H Axcn .. ...........• . 
N S Nilsson ..... . 
Even Svensson .. . 
S Dicdrichs ..... ... . 
C Nir;ng .... ........ . .. . 
E Lagergrcn .. .. . . . . . ......... . 

Nordensled t s 
(n)'uppu1t 1961 ) 
H Mcllnd~r ..... . 
N Magnius ..... . 
L Mlgnius .. 

Vandr in gspri. _id Tr~
ningsr!i:vlinga rn a (,l8) 
Kim l Erik Rislund (för alhid) 
KIm} Erik Rislund 
Kbu .. ()(.'h vel. Nils Garddl 
Klass 5 H V Johansson 

J P 
, P 
, P 

Ser i eläv l ing : 2S skall li g
gande med handikap L>9) 
Johan MJgnius ..... 490 P 
Sammy Lindberg. . . . 01 87 
Erik S"cnsson ... 484 
Hans Mdander ... . , 48 .. 

Jönköpi ngsmedl l jen 
Nils Magnius 89 p. 

D. Kpistskjutning 
A Wcimuks vp r (p ) 
Folke Johansson I q p. 

H ede rspris (p) 
Sven Diedriehs 196 p. 

E. Föreningsmäuare 
Skolskyuc: H V Johansson 
F:ilukyuc: Nils Magnius 
Kpi$lskym: SVCi1 Diedrichs 
SporukYlle: H V Johansson 

Stockholm i j~nuui 196z . 
Ca/lilY N iring A/got PeltcTfson 

MEDDELANDEN 
FRAN 

GEV ÄRSSKJUT
KOMMITT1iN 

Tävlingen om Fricz Olssons 
vandringspris 20-22 ma; 

1961 
Amatör placer.lde sig som bästa Stock

holmsHirfnin! pS: lI:a plau i denna Riks
tävling. 1)6 öreningar skymlade i pris
listan och där hnns nHurligtvi, även 
amatörer med goda rcsultat enligt Ilcdan
stlcnde: 
Ni[s Magnius ...... , ..... , .. . 
Berti[ Rönllmuk ..... . ..... , .. 
Per Naumburg ............... . 
E W Rislund ................ . 
L Carbonnier ....... , .... , 

Riksskölden 

13 2 P 

'J' 
'" ", 

Tii\'lingen om Riksskölden ~r alltid 
inUCSUrlI. lXt ~r l reu hSrdaste tiivlings
progum, när del g~lIer riku~vlin~ar. Den 
som nl r en framskjuten pbccrmg kan 
alltid förul$pls en Iyunde skY11Cb~na. 

I 196'1 lrs tävling ~ r det slX'cidh E. 
Ri! lund. kbn .l, som utmärkt sig. Han 
pbeerltle sig p1 ~nJrJ plalS {'her en 
m)ckct goJ skjulning. Han hade 148 
poäng av IjO möjlij~ med 17 femetto r, 
10 femmor och l fuuiG~ fyror. Del är 
ett gr~n t reJultat, Det lir .1 ",y ... kcl ",er 

anmärkningn'än som hall nnn sin klus 
1960. 

För övrigt var resuhJten lit(l slätsuuk· 
na om man undantar Nils Magnius och 
H. V. Joh~nnon i klass j. Nils Magnius 
sköt goda 14} po~ng efter en ud lyror 
i stlende först,l. seri~n _ annlrs vel man 
inte hur det gln. Han hade bäddat för 
ett slOrrtsulut. lI.vcn H. V. Joh.lnuon 
-som inom puentes ugt ~r RiJiuköldcnt 
Il\,]ingssekrclcure _ sköt bu. Han bru
kar alltid skju ta omkring 140 poäng och 
lrebdes i ~f exakt med det resultltet. 

Det skulle vau roligt med litet $törre 
anul sky tur till höslens Rikuköldttävlin$. 
'961 deltog bara Ij man. B:ittre kan VI. 
Personlig beHbeming per Ielefon brukar 
medföra ungefär JC t dubb[~ anta let. 

ReJultat 'rJn tävlingen om RiksskölJm 
J Jept. l')6f 

KlaJJ J 
Nils Magnius 
H. V. J ohansson 
Erik Svensson ......... . 
Johan Magnius 

K/au 1/ 
S. Björklund 
L Carbonnier 
S. Pellersson 

K/IlJJ Vet 
Dnid J ngevall ... . 
Harry Friman ......... . 
S"en Diedrichs ........ . 
N. S. Nibson ........ .. 

:.l"Risfund ............ . 
H. Md~"JcI ......... . 

68+61=13° 
17+19=116 
j8+,:=1I0 
60+4j=IOJ 

Resultat från Förbundets fältskjutning 22 okt. 1961 
Fordringlr för kVlrst!cnde i klass F j 

uppflyttning till kim F .. 
IIppflynning till k[JSS F J 
uppflynning till kbss F l 

MJ/ och aVll3nd: 
Stn nsund .,., 

"O 

mIl 
,h 

h~lv bunker 

, /J 
,h ,I, 

fronlhund 

knäst. 
ligg. 

Striftäv/ingtn Div I Skarp 6 - Amatör 
110--10 5 

Individuellt inom Amnör: 

K/au J (6 ddt.) 
N.i[s Magni"s ............. . 
Yngve Zaehriuon ...... , .. . 
Erik Svenuon ............. . 
J Ohln Mlgnius ........ . 
Haldo Hurtig 
Ragnu H unig 

'o 
'o 
" 

klaS! 
F I - F f 
F 3 - F S 
F I _ F l 

F 3 F f 
F _ F ! 

F - F S 
F I - F I 

K/afS 1/ (~ ddt.) 
Conn}' Niring ............. . 

A'laH Vl't. (5 dc1r.) 
B Enar Gardell 
Folke Johansson ..... 

K/au J (: del t.) 
sPenenson 

K/ass ~ (r ddt.) 
Lars Magnius ........•.... 

K/au l (2 del t.) 
Pcr-I\.ke LundelI .. 

11 tro 
18 Ir. 
19 t ro 
17 If. 

skjuuid 
J j ,ek. 

'o 
'o 
'o 
" 

lO t r ~ff 

18 tr~ff 

" 

7 triiff 

l 



STOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Pistolskjutkommiw!ns berättelse för år 1961 
Kommitt~n hH under hel hih följande 

s~mmirt5:ittninll: 
SkiulCh~f: Albn Mossberll 
Viet' skju/chef: Georg Frcdrik$on 
St'krrurart': H~rry Frimln 
Tävfjngssrkr~ltrarf: Lcnn.trt S~ndstedt 
Lrdamot: GÖlll Joh"nnesson 

Antalet :!.ktiu merllemmir \'u under 
het l-4 (II ). 

Anulet dclUiuC i dc olih livlingaro~ 
hH vuit unge ir oför:indrar. De upp
nldda resulUten hu alb rcdo\'ints i med
lemsbladn. H i r upprcpu cnd~H namnen 
pI dem lom erövut dc olika vandrings
prisen, ;!rligt utglcnde priJCr oeh mäs
terskapen. 

Gt'org Frt'driksom vandringspris: G. 
Fredriklon 

Tandläkart Gun1l<lr M'Jfmim v;md
ring/prir..." Jr 1<]61: N. Frim;l.n 

PislolskytuskJlm: A. Mossberg 
Poängpris v id miisunbp i skolskjut

rling aV Jr 19)8: A. Mossberg 
Bälta rw.l,at vid rikllävlingm pJ hfm

Ortfm btlllor: A. Mossberg 
Mästtlrt i skolskjutning: A. Monlx:rg 
Mästare i !iilllkj"l1Iing: B. lkrg 

Nlgot n-poängs-, rcprcscnnuons_ el kr 
scriepris har inte erövr.tU under !rel. 

Ovnings- och m:lrktlSkjumingn hu 
inte anordnlts under lrn annal än i nm_ 
b,nd med dc fl l~vlinJ;u;lIfillena . Dir 

emot lur pistolskjutbanan "id GrimUi 
sellt till medl~mmarnH Wrfoglnde utJn 
inskränkningJC. Materid har funnits till
g;inglig i föreningens bod oeh skymrn3 
hH 3ntingen haft nyckd pI llngl!n dlcr 
tillfälligt !lnat fdn nlgoll av pistolskjut
kommittins medlemmar. Re, ultatct av 
dettl arungenung hu likväl blivit en 
bctrd3nde ökning i anulct gook~mb mir
kcspro". Fö lj3nde I!K'dlcmmu hu full 
gjOrt respek ti,'e kompelensu. 

III/n för lrt.umjiimor: H. FrimJn 
()/t), O. Holmberg (ll! ) 

Högrf JrtalImiirk f: G. Fredrikson (5), 
A.Mossberg (S) 

Imyg för högrf 3rtalsmärlu: G. Joh.tn
nmon (SIl) 

Liigre Jrlal/märke (3TlalJplakr/I): B. 
S:lfvcnberg (B) 

Imyt för lägre Jrlalunii,lrc: H. Berg
qvin (GM, A. Frtman (511), N. Frimln 
(511) 

Guldmärke: S. Björklund 
Silvermä,ke: Å. S~muduon. I. S.tnd

Sledf, L. Sandstedt 
B,onsmärkf: H. E. Engström, T. Lund

berg, U. Trysclills, L-H. Onenbbd 
Imyt för rikJtiivlingJmeJalj: A. Mou

berg (G/,,) 
RikJmiillarklalJkompc/C'IIJ: A. Mou

bl'rj:; 

Stockholm i j.tnuui 1 96~ 

Alftln R. MosslHr, 
Pinohkjutchcf 

NY PAVILJONG PA STORA 
SkupskyucföreningellS 6o-Iriga pavil

jong brann som bek~nt ned heh till grun
den den 16 december 1960. PaYiljongen 
sk~lI l trruppbrgg.u till glädje för alb 
skyuar _ inklusive amatörer _ som 
;ivar och t:l"br p~ StorJ Skuggan. För 
.'tt Jkupl ihop de medel som erfordus 
har Skarpsk)'ncföreninl:(ll bildat en ga
ranl/ör~ningoch S~nt Ut följande upprop: 

6 

H:irmcd riktas cn V3rm vädj.,n sIv:lL 
lill Stockholms Siads Fri\' illiga Sbrp. 
"rtcförcning5 egna mcdlemmJr som 
IiI alta ~ndrl för den frivilliga skyt
terörclsen imresscr~dc alt ekonomiskt 
stödja SkArpskYHcfureningen vid tipp
för;,ndet av den Il}-' skYHepa,'iljongcn 
vid Stora Skuggan. 

Paviljoni:en ;ir nödv:lndig för aH 
undnläHJ Jkytte"erkumhnen och 
skJpa en umlingslok~I. dlr skriurna 
och dens hmiljn kan trivis. 

Drn np plviljongcn uppföres i Slen 
p3 umma pbts o,h med i StoTt 5ell 
umnlJ utformning som den gamb, 
l1len med följandc förbämingH: 

I) Källuvlningen ulÖkaS med en 

stor expeditions- o,h skjurnall (JO X 
6.~ m) . 

l) l Domn"lningen inr)'mmes för
utom matsabr (barsen'ering) och VJ
pensal ;ivrn dJmrum, stOrt k3pprum 
och lQalcnef. 

j) I "indsvlningcn lillkommer fv l 
StOU samlingslokaler. 

För dcn genom bnnd~n IOllhkl· 
dadc gamla paviljongen erh31ks genom 
förs~kri'lg JIO.Ooo kr vid byggandet 
a" en ny. !A-nnl h~r bcrJ:knalS kosta 
e.1 ~IO.OOO kr, var/iir "jllcrligtlTl' ea 
':00.000 kr tr/or.tTa,. H ~rav beräknH 
11°.000 kr kunn~ erhl llas genom bi
dug s~mt u b.lmr .1 byggnadsm~terial 
;;enom ordförandens försorg. 

för .lnJbfhndc ~v resleunde CJ 
)0.000 kr hn Skupsk)l1cföreningens 
u)' fel se beslutJI bild3 en gtlramföTt-
7IIng. För medkmshp inbelalJf en· 
skild ptrson ~O kr pI en glng eller 
l·tt !rligt bidng av 10 kr under ~ :tr. 
För org3ni~ation(f och företag, som 
vill slödjJ föreninge.n, :ir 11l0uurancle 
belopp ~oo kr resp. 100 kr. 

Det ~r sty rdscn~ V.ltm~ förhopp
nin~, alt ):Jrantförcningen möt" med 

MEDDELANDEN 
FRAN 

PISTOL SKJUT
KOMMITTEN 

Decem ber /iil tsk;lItllin gell 
på G rilJJSl1I 

Det var dlligt med deltagandel "id 
!felS sisu h:ltskjuming pl Grimsr.1 den 
J dec. Amltör hade :l tJgit sig 311 svau 
för en 3\' skjuuutioncrna och. brödcrn~ 
Slnd$lcdt ställde sig välvilligt till förfo
gande. De vu oekd dc cnd~ JOm deltog 
i t:ivlingen. Ingvar sköt gOO3 l~ träff i 
I) figurn med fullt p3 lvI av dc sju 
Slationerna. Lennart fick nöj~ sig med 
mer blygsamma 11 /7. Bldl skÖl med Yl

pen som dc lånat för tillf~lIel, eu tyvärr 
JJltför ofu förekomm~nde onödigt onl, 
men sI är d~t, n;ir en pistolskytt inte rlr 
licens pI eget npcn förrln han klarat 
guldmärkel, och nir möjlighelerna till 
11nglln är sl bcgr:insade Jorn dc är för 
den som inle hJr tillg!ng tilltjlnSlevapen. 

Rikstävlillgen ä1l en gtl1lg 
Prislistan för riksliivli"gell pI hemor

H:n~ b~nor hl r nu kom mir och visar att 
Amatör denna gIng inte blivit alldeles 
IOlllö~. Tv,t bronsplaketter erövradcl, 
den en~ ~v vlr ungt Ulf Trysclius, som 
belade plats 7H i klan 1 :~b, den andra 
av A. Mossberg. JOm nldde pbtS 298 i 
klus j:R. 

SKUGGAN 
stor försllche och att ulrik lnslut
ning erh:illes. 

Bidng cmolSn tukumt till kon
Irollgirokonlo nr 9008 16, vilket st:illts 
till förfogJnd e av N:lringslivets 
Gr~mkningsn:imnd. 

Skarpskyueföreningen kommer att 
ti llsr:m3 varje bidr~gsgi\'Jre elt IJek
diplom. 

Efter a"sluud insamling uppr~ttH 
en matrikel över bidugsl;ivnna an 
för fr amtiden ocvar.u i paviljongen. 

Sloekholm ; novembn 1961 
StOCkholms Srads 

FrivilligJ Skupskyucförcning 
Styrehen 

Yllerlig~re uppll'sninju kan trhll
lu \'id h~n"~nde se ti I föreningens 
ordför~nde, O\'ernclöjtnlnt U. Broms, 
BiblioteksgJt~n j, Stockholm, Itlcfon 
10 17 67. 

InSJmlingell 3nbehllcs urnu. Det är 
önskvärt att Am3törförminllenS insau !ö
res gl'memJml. Intresscudc lorde d:ir ör 
\':lndJ sig Iii! vIr ordförande Bertil Rönn
nl.lrk, t~L 40 f .. fO , boSt. -4 9 9-4 67, som 
IO\'H .!amordna amatörernu ~nsträng
,"ngar. 

-
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LIgserietä,ding -
ell 7J JIt försök i år 

Den :indring i pistolverkumhetcn, som 
gjordc' förra lret dS ori:"l-nLserJde Öl'· 
nings- och märkesskjumingar t01:i bort 
utom i :!.nslutning tiH tävlingar, i:iorcle 
ltt föru1S~ttning~rna för l o-seriet~\'ling
en, varom programmet l~br, fÖHv~nn 
n~SI~n helt. Andra möjlig~ tävlingsfor
mer har dirför diskl,tenti mln och m~n 
emdbn. 

En försök skall nu göras alt Sluta en 
brcrietävling. De pistolskymr, som vill 
delt~ i dcnn.t l:ivling skall slular sig um
man i I~g om tre man. Vuje s!dant l~~ 
shll inneMIla mjnl/ en Sk)'lI, som CJ 
erövrat !:uldm:irket under t961 eller ti
dil;He. (Egentligen skulle det ha "arit IV ! 
~ldJn~ skYIl.l r, men den nuvarande sam
mans:ittningen av föreningens piSlolskr'· 
tekader till! ter inte detta.) V~rje ag 
skall ha ell lagledare, som (örc den SiSll 
febtuHi shll anmäla bGet till pistolskjut. 
chefen . .Denne delur f. Ö. ~:irna sjll" i 
ett a\' bgen, men :l tar sig mte ~tt ledJ 
det, eftersom flocket me<! l:ivli!'ge!' blir 
SlOrt nog ind , hln kommer med i Clt 
~v bien cnligt principen: "Den som kom
mer örit till "\'arn . . . " 

Under ml n;,.derna mns _ december 
med undanIai; för juli och au!:usti sk~1I 
nrje bg skjuta en 13vling mot CI\ a'lnat 
hg enli!:t s:irskild IOllnin~. Skulle alllJle t 
Ilg bli StOft, kln del bh frlg ~ om td 
l:ivlingH någon mlnad. Skjutningen om
huu tre prccisiollsscricr mot pistoltl vla 
for \'arje IJgmedlem. 8:111;1. Ilgel blir vid 
nr;e ,illfälf,· d~r, Ulm nlr hÖj;\Ia um_ 
manbgdJ rcsuh.tlet för s;nlo Ire medlem
mu. S~ra 'lde h g Ur ! po:lng, förlorand e 
0, blir dtt oavgjorr, sI Hr I~gen I J>O:ing 
"u. Serielabellen görs upp pl umma 
S~t l 10111 för fOlboll och lndri laGidrot
ter. Vid lika Ilgpo~ng gIr det lag före, 
$011\ har den tO\~h hÖgSI~ skjulpo:ingen. 
Skulle ell lagmedlem inte kunna dchl 
vid nlgot vint skjuttillfJIk, 53 flr eJl rt· 
!H: rV SJ ms in. Därvid g:iller al\ bestiimmd
SCT'IJ om lagsammansäuning enligt ovan 
inlc Lir rubbu. Reserv Hr i1llc heller 
vau ordinuie skYlt i n.tgo t ann~t Il~, 
in\l: lidIer Ur hln som rc~crv ha skjuUl 
för nlgot ~nnal bg under s:i~ongen. 

Dc medlemmH, som inte sj:i lvJ n r 
kontakt med ett lag, är "älkomna 311 
konukIl pislolskjulchefen, A. Mos~berg, 
Id. 1970jO eller 19 oooolt9J3, sl för
mtdlar han g:irn.l. 

Priser kommer .t11 UI!;:!. i proportion till 
.lntalct 1;lg. För al l gör.l d~m litet \rt\'li
!:lrc kan man länb sig en lagJvgift. 
Dclt:'l problem kommer pislOlskjuldldcn 
lU tl upp med lagleduna oeh emOlser 
g.lrna förslag fr,tn dem. 

Anmäluingstider 
på tätJlillgsdagar 

. Dc Icdig~ lördagirna blir fler och fler. 
Jlmolskjumingskommiuen tror lit skJ'. 
~.~rlla hdlre ste m fri lördagsdtnmid a~ 
an e1\. dehd dag. D:irför kommer l:i vlill~
H~J. l lr all J:ga rum klock~n 9-' 1 "ld 
Gnm5l.\-b~nan . Dl Ijusförh.tllandena n:is-

un alltid är b:inre! I)cn, lom imc har 
ledigt fr l n jobbet "id den liden, bör kon
lakta skjull:hcfen, $1 ordnar sig lIog t:iv
lingsdcltagandcl :indt Dock inte vid mlS
ttrskapcl, dI m.hlc alla deltagare skjuta 
s.lmlidigt. 

För din skull, som t:lömde det här ge
nut, skall \'i upprcp;l. det bJdc i skjut· 
programmet och i n;uu nummn;lV med
Ien15bl.!dcl! 

Ö lmi 11 gsskjutu; 11 gllr 
Grimstlbanan :lr liksom förn 3ret 

öppcn dJg och nm . Ovningnkjurnin! ir 
- 51 länge ordningen är goo - lill ten 
" id alb tillfällen dl nörre t:ivlingn inle 
p.'Ig,k Nyekbr till mJteridboden finns 
hos pistolkommittt~lIs medlemmu. 

DuellSI:illen Hr användas ut;l.n sJrskild 
kO~llIad sllänge dc manövreras med mus~ 
kelkraft. De nIgot bekv:imafe - och 
'lentligen är vi v:ll alla mer eller mindre 
s wna _ flr använda den elektriska 
apY:lruurcn om dc bel~br en englngu\'
g,h pl lO kronor g:illande htl;,. lret. 
I'inolskjulchefen förmedlu gJ:rna avgif
len till b~nförvaharn3 _ Poli~en. Om 
intresse föreligger kJn ordnade övnings
skjulningu för fku medlcmmlT sam· 
tidigt org~l1iserJS. Ko~tnaden :ir dl J kro
nor per limme, som fördeLu pI dug
.una. Ocksl om dem ger piSlOlskjul· 
chefen besked. 

Andra! ut miirkelseteckeu 
Årul.pbkcu~n ~U~IIS fr. o. m. i lr 

med ett l:igre 3 f1ihm~rkc, som ],.enlr av 
piuoldt)'ucmärket i luld med en, tv:l 
eller tre stj:irnor i b l emalj . .De, som 
lidigue har 3na lspbkenen kln fl fon 
SJIU me<! den elltr övergI till den nya 
~nien. Inneha\'He 1" InalJpllke1\ av viss 
vllör :iger rÄtt au löu motn'3rande m:ir· 
ke. Pistolsekreteraren, Harry FrimJn, 
förmedlar gJ:rn~ " Lösenpriier för mJ:rkenJ 
:ir rnp. 7, 8 och 9 kronor med 1-3 
stj:irnor. 

NYII pistoler till förelIiugeu 
Am~lön mlng.1rigJ medlem och uJ:n

diga g)'nnue, direklör Dito Frimln, har 
3tn utlovat ett frikostigl bidug. Före
ningens pinoiförrId, som 1111 benlr J" en 
m/ 40, kommrr genom hans v:ll"ilja 1tt 
ulöbs m~d en 9 mm r~vol\·~ r . l'i5tol
Skyll3r1u rr.llnför med dell.1 sin V.1rma 
t3ek. 

.l'i.nnu en av v r~ v~lkänd.t medlemmar, 
kpistbucn Folke Johansson, hu ocksI 
\'cbt bidra Iii! pistolskyttels fromma, 
i:enom alt skinka on sin 9 mm p3ubel
Illmpislol (med Ung pip1) . .Den skall 
enligt övefenskommtlsc med Folke 5:iljas. 
\,UUlö"er uyrelstn beslutat fyll~ ut det 
ix:lopp som vi Ur för den, sJ all före
ningen tillförs )'lIerl iguc en r ~volver. 

Föreningens blda re\'olvrar och cndJ 
m/40 kommer i fortsittningen 111 förvuas 
~v Karl Hugo BcrgqviSl, Tomtebogltan 
"7, tel. }l 06 87, som lämnar HI dem som 
I~n till pislOlskyuJr IlIJl1 egna "~pen i 
och för trining och t:ivling 

Idrottskommittens 
berättelse för år 1961 

Idrotiskommitten Hr för verksamheu_ 
.het t961 lämnl följande redogörelse: 

Komm;llem Jamm<lllJäll1lillg: Idrotts· 
chef: B. Löwenhiclm, v. idromehcf: G. 
Runngren, sckreterarc: N. Nriin, uun 
portfölj: Th. Fredborg, E. Löwenhidm. 

T.l'i.VLI NGSRESUL TAT: 
VJrorit'nuringfn: Seniorer: B. tö""en

hielm 1.-42.2J; Y. O.: G. Joh~1\S50n H.jO, 
N. Friman 1-47.00; ]1;. O .: A. Blomberg 
1.00·4~; Veteraner: G. Runngrcn 1.}l.4f , 
H. Friman I J7.40' S. Falk 2.16.00. Apo
lekare B. RÖllnmarks "pr.: G. Johansson. 

S"ricliivfingarna: Seniorer: B. Löwen· 
hielm 2. 486 p .. U. Tryselius 984 p., Y. O.: 
N. Frim~n 2.01~ p., H. Löwenhidm 979 p., 
Georg Löwtnhidnl 9Zl p., ]1;. O.: S. Ahr
berg 1.4049 p., Göst:!. Löwenhidm 6~6 p.; 
Vetenner: E. Löwenhidm ~97 p., N. Nr· 
lin 492 p. 

Tiokam~n: Seniorer: B. Ström j.j40 p., 
U. Tryselius l.686 p., B. Löwcnhiclm 
l616 p., D. Dysholm 2.:12 p., G. Westin 
1.9S9 p., S. Lindberg 1.786 p.; Y. O.: N . 
Friman 2 0JO p., H. Löwenhidm S71 p., 
Georg Löwenhic!m 78~ p.; ]1;. O.: S. Allr
berg Uj7 p.; Vfteun~r: S. Falk 791 p., 
H. Friman 6t9 p., E. Löwenhielm 608 l'. 

Under ~ ret har S. Ahrbc:rg uppnltt 
<Iipuleradc poäng för erh;l: lIande av tio
kJmpsprisel. 

HösIO,i,,,,, ,i"r.t,,: Scn;orer, U. TrYK
lius I.lf.40; Veteuner: E. Reiniu~ 1.19.0). 
Vpr.: E. Re;l\illS 

1'1 grund i" snöbrin m3ne skidtä\'[ingen 
inställu. I dc olika t:lvlingarn~ hH cirka 
lO mJn dclugi~. Deltat;Jrinlalet hH där· 
med :i"cn dem .tr $)llllkit n3gol fr 3n 
föreg.knde I r, men deh~garna5 genom
snins.ilder har l;enol11 nya frisb krJft~r 
sj,ulkil v:isendi~1 och lillsammans med 
~ ten-;indAnde ~Idre medlemmar hoppas 
vi "pl ett COlt n:isu h, c\'enluellt med 
llIukat progrlm. 

rör Stockholm! Amatör Förenings 
Idroltskommiut. 

B. LÖlLltnhitlm 

J,lromehd 

N, NyUn 

Sekrrlerare 

Pu.lbellumpiSlokn Jom skJlJ s~ljas Ut
bjuds i försu h.tnd till föreningens egna 
medlemnllr. Den, JOm :lr inuesserad, bör 
t.t kOnllkl med Allan Mos.sbcrg, tel. 
197030 (eller 1900 0011913) före feb
rUHi ml nads ulI;lng. Obscr\,erl, au ~i5-
tolguldmirke fordras för 3tt fl tillmnd 
lit inneha c~en pinol, skulle n!~on yngre 
skYlt I'JU mtreS$~rad är fören",gen be
redd övcru pistolen lill dess "köparen" 
kan H den som sin egen. Flr vi ingen 
sl;'ckul~nl förc den list~ februari kommer 
pIStolen :\lt bjudH lit pl ~nn31 hll!. 
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Stockholms Amatör Förenings ställning 31. 12. 1961 

Vinst. & Förhwräkn;ng per JI.11 /96/ 

KOllnader: 

Medlemsblad, trycksaker ......... . 
Förbunds_ o. föreningsavgifter 
Priser, märken, medaljer ............... . 
Anmä:ningsavgifter t. tävl ingar ......... . 
Porton ............................. . 
H yra. (Influtet 186:-) ............... . 
Fri ammunition ..... . ........... •.•... 
Markörer ..... ........... . 
Skatter ........ .... ................. . 
Räntor a prisfondsmedel . .... .......... . 
Material, transp. försäkr., uppvaktningar div. 

utgifter . .. ................ . 
Overskou : prisfonder ......... . 

behållning 
Kronor 

Intäkter 
Med:emsavgifter .... • ..... . ........... 
Staubidng ........................... . 
Netto av lotteri ........ ........ ....... . 
Räntor, netto .................. . 
Utdelningar och räntor å prisfon-

dernas värdepapper och kontanter 
Avgår fondering sann återbäring .. 

Kronor 

1.682:77 
191:-

1.298: RO 
194:-
73: 50 

289: -
2IS:-
450:-
162:
J9 : 02 

505:23 

1.089: 06 

6.189: J8 

3.482: -
784:

l.452: 06 
7S: 62 

J95: 70 
6.189: J8 

Redovisning för 1961 års skinkJotteri 

Såld:l lotter .......................... JOoo: 00 kr 

Utgi/ttr: 
arvode till O }\;:s kontrollant 
annonskosmad ... .. ...... . 
tryckningskostnad (subvemione-

rad) ............ . 

45:00 kr 
46: 00 .. 

0 : 00 .. 
porton ...... ...... 15:05 
ut:ämnade vinster och premier 1488: 66 .. 1594: 71 lO 

vmst 1405: 29 kr 

Utöver vad som meddelades i decembernumret 196 1 om 
fnmstående lottförsäljare är att nämna att ävcn H . V. 
Johansson hörd~ [iH dem som sålt 100 lotter, av någon 
anledning hade hans namn råkat falla bort. 

Stockholm i januari 1962 
B. Enar Cardell 

UtgJend~ Balansräkning per JI.11 1961 

Tillgångar: 
Inventarier ... .......... .... 1:-
Gevär ..............•.•.•.•.•.•.•.•... 950: -
Ammunition ........ • .• . •.•.•.•.•. ,... JOO: -
Priser, medaljer ........•............... 800: -
Div. fordringlf ........ ......... ... .... 1.J6S: J2 
Bankmedel ............. ... ...... ,,'~' .~.~.~.-;'~.~J9~J~'~'~o 

Kronor b 609: 72 

S·kulder: 
Pris/onderna: 
Damernas prisfond 
Kamratern:ls prisfond ......... . 
F. O . Carlins prisfond ...... ... . 
A. Perssons prisfond ......... . 
Folke Fagraks prisfond ....... . 
Harry Frim:ms prisfond 
A. von Krusenstiernas pris fond 
Th. Fredborgs prisfond ..... . 
E. Löwenhielms prisfond 

7.21:46 
72 1: 46 
5H: 05 
SOO : -

1.200: -
l.Hl:_ 

510:-
1.036: 75 

( IO.kampsfonden) ......... . 1.899: 24 
8.662: 96 

Net[o för priser rese r veradc,~.~kC'O"~'_:-,:,l9~';,,~7,;O 
9.oS8: 66 

Avgår: Inköpsv:lrde å för fond. 
köpt:l värdepapper ......... . 

Föreningsskuld [iii fonderna ... . 
Fond för medlemsbladet ..... . 
Diverse skulder ........ . 
K api ra I behålIni ng: 
lng. balans ...... . 
Behållning 1961 .......•. 

7.689: 89 

J.}68: 77 I. J68: 77 
600:-

3.409:01 

~.5J8: j8 
693:J6 3.131:94 
Kronor 8.609: 72 

Specialrneddelande från klubbmäscaren 

När vi sI här i pressläggningsögonblicke[ stöter ihop 
med klubbmästaren, Eric Thor, så ställer vi n:.l.turligtvis 
en nyfiken fråga. 

Vad tänker du bjuda på för gon till supc!n efter 3rs_ 
mötet? 

- Redak[ör och klubbroder: Det var bra du frågade. 
Skriv nIgra rader i vår tidning och ula om, :llt källar. 
mästare Sahlström pI vår sedvanliga lokal Linnegalan 
18, dukar fram 4 goda sandwichs, kyckling chambenin, 
öl eller vatten, rödvin och kaffe. För detta nr du be· 
tala Kr. 10:- inkl. serv is. 

Sedan har Sven Diedrichs lov:lt, au nagon gång under 
kvällen visa en del färgbilder fdn Amatörs drabbningar 
såväl på Stora Skuggan som på fältskyttestigen och även 
i festliga sammanhang. Dwa borde vä l locka många av 
våra både äldre och yngre kamratcr till en livligt del· 
tagande. 

Och d hjäl per vi naturligtvis klubbmästarna med, 
au i god tid ringa och teckna oss för supen. 

Lindhr,1 T>')'clttri~kti ebola,. StOCkholm '96~ 

IlIH' 

-
Stockholms 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

57,0 ä rg . Föreningen stiftad den 21 september 1890 - Nr 2, juni 1962 

Redaktion ens odress : 
Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar Ansvarig utgivare : ERIC JEN NEL 
NILS S. NILSSON 
S:t Eriksgatan 93 

tel. 338068 
Föreningens postgirokonto 5 16.41 

Arsmötet 
pr:iglades i inte ringa Grad av det i tora antal SO- och 
2.1-!rsmln som kommit tillstädes för att motta si na resp. 
lrsmärken. Men lven i övrigt var deltagandet livligJrt 
ln de senaste aren. 

Mötesförhandlingarna med omval över näsun hel:.. lin
jen gingo raskt undan . Eric Jenncl hade bestämt avsagt 
sig förnyat fönroende och på hans plats gick nu Gustaf 
Brundin in. Till suppleant efter honom valdes David 
Ingevall. Vice skjutchef blev Sven Pet[ersson. Till leda· 
re för sportSkyttet ulSågs H aldo H urtig och till supp!e· 
~m brodern Ragnar. 

Omedclban härefter lörränade ordförlnden med bi
sdnd lV Slkre intendemen Ivar Sandin utdelning av mär. 
kcns och medaljers mångfa ld och d de priser, som skick· 
liga gevlrs- och pistolskyuar samt idrousmän lagt beslag 
pl under 1961 års tÄvlingar. Mäsurnl och de närmast 
följande blev förstås mycht hyllade. 

Fönjänstmedlljen i silver utdelades till Allan Moss· 
berg för hans intresserade arbete inom pislOlskyttel. Di· 
rektör Otto -Friman fick motta förtjänstplakctten i guld, 
den första föreningen utdelat, för stor generosi[ct mot för· 
eningen vid olika tillfällen, nu senast manifesterad aven 
glva på 400: _ kr för inköp aven myckct välbehövlig 
revolver till pistolskyttet. Vi b n glädja giva ren med att 
den redan hunnit komma till mycket god användning. 

Så kom aftonens stora händelse. På förs lag av styrelsen 
hllades Eric Jenncl till lört'ningens hedersledamot. Mera 
härom i ett följande stycke. 

Ordföranden harangerade hän·fU·T !rsmännen, av vilka 
följande voro närvarande: 

so-lrsmän: övemclöjtnant Algot Balle och övcringen. 
jör Rudolf Kolm, 

l5-årsmän: direktör Axel Allort, tullöverkomrollör 
Gunnar H ultkrantz, civilingenjör Joha n 
Magnius och civilingenjör Per N:\Umburg 

som fick motta sina resp. märken linder hjänliga appUder. 

De var värda det. 

Vid den efterföljande supen talade Bertil Rönnmark 
först för vån kära Amatör och hyllade ,hcr våra 3rsmän 
samtidigt som han tackade dem för de vackra ghor de 
överlämnat i samband med årsmötet. Algot Balle hadc 
överlämnat ej mindre ett jaktgevär ln även sitt mauser· 
I.;evär med vlska och all t och Rudolf Kolm 100 kr. De 
fyra närvlrande ls-lrsmännen kom med 400 kr, vilket 
gjorde. att ordföranden vid hemresan kände sig som en 
förmö;;en karl ... Gunnar Hultkrantl. gav sedln som 
den briljan[c talare han är i ett uppskattat anförande en 
tillbakablick från sin skyttetid alltifrån Skolungdomen 
över Kaknästiden fram till den nuvarande. 

Vice ordf. Gardell f ramförde därefter styrelsens och 
föreningens tack till o rdföranden för dennes stora och 
gagnuika arbete för Sthlms Amatör Förening uoo er det 
förflutna året. 

Sedan Algot Balle framfört g:isternas n ek för maten, 
drog sig samtliga över till dc dukade kaffeborden, där 
.Iet vanliga och oundvikliga men ack så k:ira sky tte- och 
id roHssnacket vidtog. 

Klubbmäsure Thor hade all heder:\II ~ina bemödanden. 



STOCKHOLMS AMATÖR FöRENINGS MEDLEMSBLAD 

Eric Jennel Hedersledamot 
Sedan 1921 , dl Eric J ennd utsågs till föreningens ku~ 

uförv;thare, har han O;lvbruTet tillhön SlOckholms Ama~ 
(ör Förenings styrel~, alltså i hela 41 år. Hm har inne~ 
hah flera beTydelsefulla posrcr - utom kassa rörvaltarens 
i fem år hu han varit skjurchef i J och vice ord rörande 
i 7 1r. När nu pi sty relsens förslag årsmötct kallade Eric 
jennel till föreningens hedersledamot, så v;tr det ;il ltså 
på mycket goda grunder. Det arbete han nedlagt under 
.lila dessa år har rör vår förening varit 2V synnerligen 
högt värde. 

Trots sitt livliga temperament - för det har h~n -
är Jennel eftersinnande och noga övervägande i det h~n 
röreur sig. Inget hafs eller n~gr;l överilade handlingar 
här! Och finns det bestämmelser och stadgar s~ skall de 
följas! H an iir pålitlig, alltså något att hma sig till. H an 
är en av de gamla amatörerna från åren kring först:! 
världskriget _ blev medlem ' 915 _ och en av hans 
Storl fönjänsrer är att han alltid sökt bevlT:t det värde
fulla fdn äldre tider och hålla vid liv den gamla amatör~ 
;tndan. Främst har dett;t bnske kommit till uttryck i 
styrelsca rberet. Såd;tna medlemmar som Eric jennd hu 
betytt oerhört mycket för sammanhå llningen, trivseln 
och del goda kamr:ltSklper inom föreningen. Hln Illr va· 
rit en fin represenum för kontinuiteten sedln Snlrt SO år 
tilJblk2.. 

Vet Ni lU vännen Eric fdn det han eher en välberäk~ 
nld, jl, nlrm2.St smart manöver, lyck2.ts tränga sig in i 
den illustra klubben "Sridgegubbarna .. vuit dess ende 
kas~ör? Hans redovisning för var je .. ummanträde .. lV 
behållningen i klssan, medförd i en provsäck av inte 
~köraste material, hör till klubbens högtidsstunder. Om 
vi aldrig unnats glädjen bli besvikna, beror dn dock ime 
p! at( vi v;ui t tröna på trOljänaren. Och inte har väl v~r 
intendent Vlri[ ledsen, när Eric ringt honom och medde· 
ht, att h3n för inköp av priser kln räkna med det och 
det tillskottet fdn ~ Bridgcgubbarna", 

Endast ett par dag.H före lrsmöu'[ drabbades Eric av 
sjukdom och kunde alltså inte mona den hyllning, som 
årsmötet vchr ge honom. Vi hoppas dock, an hans inne· 
boende tlga i förening med hans hustrus öouna omsorger 
sk"ll bring3 honom den fullständig3 bäming som hln ~
hövcr för sina uppgifter och som vi hans vänner 51 varmt 
önskar honom. 

Ni/J S. Nilmm 

Programmet 
Im i år ;lY slrsk.ild orS3k betydligt försenats och styrelsen 
h3r därför nödgats iha SlCncilera progr3mmCt för varje 
månad allt eftersom och sända della i första hand till dl.' 
medlemmar, vilkl räknas som aktivl i de olika gren arna. 
Självkhrt är dock dem yucrst oriJJfredSlälJande. Styrel~ 
,en anser sig bestämt kunna lova, att dena ej mera ska ll 
upprepas. Och hoppas trOtS allt p~ ett överseende. 

Här följer nu vån iävlingsprogram för sista halv3ret. 

, 

Juli 
Skjutbanan vid Stora Skuggan stängd. Pistohkjutbanan 
vid Grimm öppen (nyckhr till föreningens materiel bod 
finns att [lna hos pisrolskjutkommillcns medlemmar). 
H_U. Gev:.ir: Tävlingen om M;ugltetlkedjan i Stock· 

holm. 

AU~HJlj 

j. Gevär: Tavlingcn om GÖreborgspokalen. 

II. Pistol: SM i fältskjuming, Växjö. 

12. Gevär: Tävlingen om Mällrpokalen. 
Pistol: SM i skolskjutning, Växjö. 

19. Gevär: Andra tävlingen om Rich. Monrgomerys 
hederspris, k I. 9.00- I 2.00. T redje s t1endetäv~ 
lingen. 

lS / 9-JO/'0. Gevär: Förbundstävling för kl. jun., S I 

och S 2 på hemmabana. 

l6. Gevlr: Fjärde rräningstävlingen, kl. 9.00-
12.00, alh klasser, ingen övn ingsskjutning. 
Tävlingen om Augustipokalen. 
Pistol: Nationell fältskjulIling, Stockholm. 

2&. Idrott: Tiokamp (100. höjd, diskus, kula), 
idrousmä rkesprov. 

.29. Gev;ir: Anmälan !iII förbundst;';vlingen för 
kl. S 3. S Vet., S 4 och S S den l sept. 
Idrott: Tiobmp (400, längd, spjut), 
idcottsmärkesprov. 

JO. idron: Tiokamp (häck, stav, "joo), 
idronsmärkesprov. 

Sl'ptemher 
1-2. Gevär: Tävlingen om Riksskölden. 

,. Pistol: Rikstlvling p! hemortens banor, Grimsta 
(tävlingen H r skjutas någon av dag3fna den 
Jo/8- 219)· 

2. Gevär: Förbundstävlingen för kl. S J, S Vet., 
54 ochSS. 

4. Idrott: Uthållighetsprov för idrottsmärket. 

9. Gevär: ÄRSPRISSKJUTN ING MED MAS
T ERSKAPST AVLlNG I SKOLSKJUTNI NG, 
samtliga klasser, Anmälan senast kl. &.30. 

15-16. Gevär: SM i örebro. 
,6. Gevär: Sportskyn emästersbp. 

Pistol: Nationell fältskjutning, Tul linge. 
U-13. Kpist: Göteborgs~Postens tävling på hemma· 

banor. 
22. Pistol: ÅRSPRISSKJUTNI NG OCH MAS

TERSKAP I SKOLSKJUTN ING, Grimsu. 
2J. Gevär: Lag. och handikaptävlingen, anmäl:ln 

senut kl. 9.00. Fo 44. Höstfälnävhn. 
Pistol: Nationdl skolskjutning, Hägernäs. 

29-30. Gevär: Skolungdomens Riksskynetävling. 

JO. Gevär: Hågadalsträffen, fä ltskjutning i Uppsala. 
Pistol: Nationell fältskjutning, Västerås. 

Oktober 
6. Pistol: Tävling om Pistolskytteskålen, Grimsta. 

7. Gevär: Ovningsskjurning, kl. 9.00-ll.00. 
Kpist: FöREN INGENS MASTERSKAP PÄ 
KPIST och tävlingen om Weimarks vandringspris. 
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14. Gevlr: Förbundsfältskjutning kl. F l-F 5. 

ll. Gevär: Ovningsskjuming, kl. 9.00-12.00 

l8. Gevär: Ovningsskjutning, kl. 9.DO-ll.00. Sista SkjHt
Ja~en. 
Pistol: Nationell fältskjutning, Eskilstuna. 
Kpist: Orlogsbergatävlingen. 

Novemba 

". Gevär : FörbundsfältSkjurning kl . P l-F 5 . 
II . Pistol: Fältskjutn ing, GrimS[J. 

2J. Gevlr: Förbundets prisutddning. 

2S' Pistol: Nationell fältskj utning, Arboga . 

December 

l. Pistol: Fältskjutn ing, Grimsta. 

Meddelande från styrelsen 
Nils S. Nilsson inträder med detta nummer som vika~ 

tierandI.' redaktör. Om något önskas diskuterat i vld det 
gäller redaktionell a ärenden, d glr det atr ring;t på 
J.l 80 68 efter kl. 18. 

Arsavgihen 

Med deu:1 nummer följer eli inbo:taJnins~kort, av~ctt 
för dem som av någon anledning ännu inte erlagt ln;av· 
giften. Föreningen har mlnga utgifler men rmJaJt denna 
reguljära inkomst. Tänk på det och posta kortet bums! 

Gåva 

Grosshandlare IVAR STENDA HL har till föreningen 
sk:inkt 125:- kr, avsetr för inköp aven mausergevär. 
Vi bl.' att fl framför.t vån hjärtliga tack för g~van. 

Pa\'iljongen på Skuggan 

SKARPS insamling till fönn~n för dem. bygge fick 
en bidrag på &00: -, som insändes genom föreni ngen, 
medan ynerligare omkring JOO: - insänts direkt fdn 
mrolemm;L.r. 

Nya medlemmar 

Herr Lennart Dah lström, kontorist Gustav Westin, ci~ 
viling. Hans Erik Engström, Köpman Gösta Westerberg, 
ingenjör Urb;tn j ohansson, stud. Lars Palovaara, stud. 
Jan Liljeberg, kanslisekreterare Osten Falken, bydingen~ 
Jör Allan Ph to, stud. Björn Falken, civiling. j ohn H edin, 
förrådsförvaltare Bertil öberg, försäkr.~tjänstl.'ll1an Lrn~ 
n;/.rt Dahlqvist, civiling. Gunnar Lindblad, Fru Mona 
Stah!. 

All;/. hälSlS hjärtligt välkomna i vlr förening. Vi hop· 
P;L.S pl ett livligt dclu gande i våra övningar och tävlingar 
och att Ni sbll trivas hos oss. 

Tävlingar i fältskjutning 
på gevär 

Vi börjar med förbundstävling;L.rna. Som ffJmgår ;IV 

refrraten här nedan, hM vi på samtliga lagtl:vlinglr en. 
dast kunna noten en enda seger - i den första för aret 
- och det vill Litl, alt skjutkommitt~n i dl.' två återst!en~ 
de lyck;L.s få med våra säkraste flhskynu, så att vi bn 
undgå nedflyuning. Med tanke p~ dl.' verkligt bety~ 
dande framgångar våra skyttlr haft i slsollgens övriga ju. 
bileumsskjutningar etc. borde detta gI bra. Dct hu ockd 
vari t en del Q[ur med, men den sbll väl inte hSlla i sig 
hel;t året. 

Den 21 janua ri 

Serietävlingcn i denna vann vi som ovan nämnt'. n:im· 
ligell med IIJ mot Sbrp 7:S 10l. 16 ddlag~n:. 

Dr blsta resultaten: 

Klau F j 
Per Naumburg ......•.• . • . ....... . ... . .. 27 tro 
Haldo Hurtig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l4" 
Erik Svensson . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . .. l J lO 

Nils Magnius ..........• . .................. l' .. 
Johan Magnius ...... ....... 2' lO 

Ragnar Hurtig .................. ..... 20 .. 

Klass F 4 

Conny Niring 

KI,m F Vet 

(7 ddt.) 

'J • 

Harry Friman ............. . ......... 25 .. 
Yngve Zachrisson ........•.•............... 24 ,. 
S. Ribbing ............ .... . . . .......... 17 " 
Evcn Svensson ... . ....•.•. • .•............. 16 ,. 
Ivar Sandin ................. .. .......... '4 " 
Emil Lagergren ........•.•. . ........ 14 " 

KlasJ F j 
Svrn Petters~on 

K/aH F I 

Per-Ake Lundell 

.......... .......... ..... IJ .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I" " 
Den 4 februari 

Det blev en Svut dag för Amarör. Endast Erik Svens· 
son gjorde bra ifrln sig och phcerade sig bn pI 26 tr. 
Det säger fömts en del, au fordringarna (ör klass F f 
stannade vid 19 tro Laget f ick smörj av Söderm;L.lm på 
blygsamma 90 tf., medan vi nådde mycket svag;l 78. 16 
deltagare. 

Resultat: 

Klass F f 
Erik Svensson ..........•.•.•........ .26 tr. 
Nils Magniu) .. . ....•.•. . ... . ........ . ..... ' 9 .. 
Per Naumburg ..... .... . . . ...... 17 .. 
J ohan Magnius .....•. • .•.•.•......... ' 7 .. 

K/aH F 4 
Conny Niring 
N. G. Nilsson 

,6 • 

" . 
3 
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K/ass F Vet. 
S. Ribbing .............. .. .........••..... Ij [(. 
Evert Svensson . .•. . . . . . . . . . .. 1 S .. 
Emil Lagergren .......... . . . . . . . .. I 2 lO 

Harry Friman .........•.......•.•••.•. II" 

K/asl ) 
I. Melin .............................•... . II lO 

Den 4 mars 

Denna gång ddtog hela 24 man men deHa innebar ty
värr ingen ökning rcsult.nmässigt. Vån lag nldde 94 tro 
mot örlogsstationens 1 I 2. Mästarfordringarna 2 I tr. 

Resu ltat: 

K/aH F J 

J ohan Magn ius ...... . • . ... . ...... lJ tr. 
Per Naumburg . . . . . • . . . . 2l" 

Nils Magnim. ...................•.......... lO .. 

Ragn:lr Hurtig ............. . • . ,. ..... 19 .. 
Erik Svensson .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •. . . .. I II .. 
H. V. J ohansson .......................... 16 l> 

Ha ldo Hurtig ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 j l> 

Klass F 4 

Stig Andersson .......•• ••• • ••.•• , • • • • . . . .. 19 lO 

K/ass F Vtt. 
Yngve Zachrisson 

K/alS F) 

...................... 19 lO 

Sven PctterS!>on 
IVll r Mdin 

K/aH F ~ 

" . 
" . 

Llrs Magniu~ ........ . . ... . . ..• . ........... 2J .. 

K/ass F I 
Per·Äke LundeH 
Urb:ln Johansson 
Fred Sw.mling 

Den 18 ma rs - med mästerskapstävling 

" . 
" . 
" . 

på grund av finurligt pbceradc mål och surk sidvind 
blev denna skjuming synnerligen chansartad. l högsta 
klassen va r det endast Pelle Nlumburg och Johan Mag
nius, som redde sig hyggligt. H. V. hade w nansvart dag 
i huvudtäv lingen men kom någorlunda igen i mästerska· 
pet, där han hade 14 tro I della nådde Johan Magnius J7 
tro och kom på lo:e plalS, medan Pelle på samma anul 
tro kom på IJ:e och Nils Magnius, som i mästerskapet 
spurt:n stor.utat och endast sköt bon ett skon stann1de 
på 1 j :e. Haldo Hurtig nådde 30 tr. och Erik Svensson 
29. 18 amatörer deltog. 

I serietävlingen fick vi åter stryk. dennl gång av Sk. 8, 
~om hade 108 mot Amatörs 95. 

De bästa resultaten i huvudt:ivlingen: 
Kl. F j: P. Naum.burg 26, J. Magnius 25, E. Svensson 

19. Nils M1gnius 19, Haldo Hurtig 19. 
Kl. F 4: S. Pettersson 20, Conny Niring 19. 

Kl. Vet.: Y. Zachrisson 21, E. Svensson 1 [. 

Kl. F 2: L. Magnius 18. 

Kl. F I: Bengt Bergqvist 1[, 

l 

Fälcskjumingar utom förbundet 
Ej obetydliga fnmgångar h1r v~ra sky ltar haft, så 

fort de tävlat IO utomlands ... I Botkyrka Sk/:s jubileums
tävlingu den 25 februari segnde sllunda Nisse Magnius 
på förniimligl }5 tro och inte nog med det, även vårt bg 
med Nisse, Erik Svensson - 28 - och Pelle N. - 24-
krossade konkurrenterna och vann på 87 tro Johan Mag
nius sköt lj. 

Sln1l111 11g ställde näSt1n till sensation genom 1tt i 
FAL TSKY1'TEKARENS tävling den lS mus placera 
sig på 2:a plats med resultatet 78 tro Vån femm1nnal:ag, 
alltså utök:at med J. Magnius och Haldo Hurtig, vilken 
sen are tyvärr h1de en sva rt dag, kom trots detta på lo:e 
platS och fick för detta hederspris. Ingen prislista h1r i 
skrivande stund kunnat uppbring1s, d vi vet inte, 0111 
även andra amatörer hah framgång;u. I mästC'rskapet, 
d:ir Pelle Naumburg tidigarc firat triumfer, n!dde han 
nu 9:e plats med sin a sammanlagt 41 tro J. Magnius fick 
ihop 39. 

I huvudtävI. hade N. Magnius 27. E. Svensson 26, P. 
Naumburg 25 och J. Magnius 24· 

I3I1nd alla nu jubiler1nde skyrtcföreninglr 1nmälde sig 
HUSBO·VIDBO SKF med en jubileumsfältskjutning den 
17 maj och i denna ställde ej mindre än 171matörn 
upp. 1\ ven i denn1 hade vi genom vårt 2 :a·lag, besdende 
1V H. V., Johan M. och H. Hurtig, en stor framgång. 
1'1 sina 27, 27 och 26 resp. nådde de Slmma poing som 
segr1nde lagets, eller 80. men förlorlde i särskjutningen. 
Våra l:agskyu1r hu i dessa ston tävlingar verkligen gjon 
suål1nde prestationer och dlrmed ocksl visat sin kl:ass. 
Den kommer de säkert också 1U visa i höstomglngens 
f:iltskjuminglr. 

Dc bästa individuella rCliultaten utöver de ovan 
nämnda: 

Yngve Zlchrisson 24, Erik Svensson 11, Nils Gardell 
20. Pelle N. och Niring 17 samt H. Friman 16. 

Skolskjutning 
Redan den 1 S april gick vår första bantävling för Sret 

av St1pc:ln . I denna - l:a träningstävlingen deltogo 14 
m:1I1. Oträning och det ej blsta väder satte spå r i resul-
13distln, där egentligen endast Nisse G1rdell kan saluteras. 
Resuhat: 

Kla ss J (6 de:t.) 

Nils Gardell . . . . . . . . , . . . . 47-4 1-47 = 'H poilng 
Conny Niring 48-34-J9 = , " • 
B. Rönnmark ............ 4S-4S- 29 = "9 • 
Erik Svensson J8-4S-1 7 = "0 • 
H11do Hurtig ............ 3 1-49-19 = '°9 • 
Sven Pettersson ... .. ..... 34-39-35 = '0' • 
Klau 4 (l ddt.) 
Torsten Nilsson .......... 43-44-; 6 = "l • 
K/au Vtt. (6 ddt.) 

Evert Svensson ............ 48-39-33 = IlO • 

Sven Diedrichs ............ 39-41-14 = 115 " 

1:a träningstävlingen gick den 9 maj och i denna deltog 
endast 9 man. Aven denna gSng V1nn Gardell och när 
därtill kommer, att Erik Rislund vann kl. 4 och Lars 
Magnius kl. 3. så är det tydligt, alt det var ungdomarnas 
dag. Resultat: 

-
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K/ass J (4 ddt) 

Nils Gardell .......... 48-39-4 1 = ,,' poäng 
Kai P. Ok~n ........... 47-43-14 = ", • 
Sven Pettersson .......... 44-4J-J6 =< "l • 

K/all 4 (4 delt.) 

E. Rislund .............. 47-jO-JO = "7 • 
Nils Friman .............. 41-38-33 = , " • 
s. Björklund ............ 41- J8-Jo = '°9 • 
Sammy Lindberg .......... 34-J7-20 = '°9 • 
KlaJJ ) 
Lars Magnius 47-4S-J9 = IJI • 

Tävlingen om Montgomcr ys hcdcfliJlris, 

den försu stora för säsongen, gick den 6 maj och hade 
samlat lO del tagare. Hade inte Rislund gjOrt en blunder, 
kunde han bekvämt ha vunnit tävlingen men fick nu 
nöj.1 sig med en femrcplacering. Nu vann Sven Petters
son. Pllceri ngen blev fö lj1nde: 

I) S. Pwersson 65, 2) Haldo Hurtig 6j, J) Nils Gar
dell 6j, 4) D. Ingev111 64, ,) E. Rislund 6J, 6) H. Me
lander 61, 7) Y. Zlchrisson 61 , 8) Kli P. Olcen 60, 9) 
L Magnius 60, 10) N. S. Nilsson 59, II ) W. H jukström 
H, Il) B. Rönnmark SS, 13) Ake P.1ulsson H, 14) Tors
[en Nilsson SJ, IS) F. Johansson P. 16) H. Axen p, 
17) S. Bj:;rklund S I och 18) ). M1gnius S I. 

Slmm1 dag gick tävlingen om STAENDEPRISET. Sq;
Tuen från i fjol, D1Vid Ingev111, vann förkrossande över
Ilgset p! den goda poängen 8J _ 10 sk. mot l o-ring1d. 
- OJrnäst följde S. Björklund och G. Brundin på 61, 
N. S. N ilsson på j8 Slmr Torsten Nilsson och l. Sandin. 

T ävlingen om Gencra l Lindströms 

Dubbningen mdlan sannl iga förbundet~ förening.H och 
kompanier blev en bra tävling fö r Amatörs vidkomman
de. Vån 11g gick in på l:a plus på goda 726 p. och här
til] bidrog i främsta rummer Eri k Svensson på fina 97 
och vår nye medlem Kai P. Oleen på nästan lika fina 
96. Denne lycks bl i ett förnämligt tillskot t i vår mästar
kl1ss och vi kan iciken vänta en hcl del av honom i fo((
s:iuningen. Amalörernas resulut: 

Erik Svensson 97. Kai P. Oleen 96, E. Rislund 91, J. 
M1gniu5 90, H. V. Johansson 90, Sven Pettersson 89, 
Nils Guddl 87 och B. Rönnmark 86. 

Skuggans pokal 

~om vi tog inteckning i förra året och därför ålåg oss att 
I 3r arnngera blev en triumf för Sk. 8, som suttade med 
bl. a. B. Ankarbc:rgs loo-poängare på dubbelserien. Vi 
kom efter från början, eftersom vuken Pdle eller Ris
lund kom över 90. Oleen och Nils Magnius sköt något 
bättre och Erik Svensson som siste man öbde till goda 
~j, därmed distanserandc de båda lag !>Om låg före. näm. 
Ilgen Sk. 6 och 4. 

Resultat: I) Sk. 8463, l ) Am1tÖr 454, 3) Sk. 6 413, 
of) Sk. 4 446, S) Sk. I I 4.H, 6) Sk. 9 444. 

Tävlingen mot JONKOPJNG gick traditionsenligt 
samtidigt och i denna inräknas Iagmcdlemmarnas resultat 
från Skuggans Pokal och tillkommer ytterlig1re .I man. 
Av dessa 10 räknl s d de 8 bästas pOlng. Hlr följer de 
åttas tCSU!tlf: 

E. Svensson, 95, Kai r. Okcn 92, N. Magnius 90, 

E. Rislund 89, D. Ingevall 88, P. N1umburg 88, Nils 
Gude]] 85 och Hurtig 84. Sumnll 71 l, en ej särskilt bra 
poäng, vilken ej heller kom långt mot )önköping-s ]30. 
Det förefaller, som om Oken skulle ta Jönköpingsme
d11jen i lr. 

FrI n ett flert al tävlingar ukn1 vi ännu prisl istor men 
en och annn namn är uppsnapP1t och vi vill dl främst 
nämn1 Erik Rislunds, som verkligen lr en skyn av stora 
mårt. I Fritz O/Hom rikHkyttetävwzg n~dde han 1J6 p0-
äng, helt enkelt strålande gjon av en sl ung skytt. Preli
minlrt skulle h1n ligg1 på 1:1 plats. J Nordiska hU'{)ud
stadstäv/ingarnaf sisu kvalificering sköt han 1J I p. 
och gick likaledes in här på 1:1 plats. Ti llsvidare är h1n 
inte - tämligen sjllvklan f. ö. _ lika Slker i sdende 
men lit1 på au han kommer även hlr. 

K"iberg.~matchen 

blev en hett efterlängtld uiumf för oss. Det hu inte vuit 
många segnr för Amatör i denna täv ling men i 
år slog det med besked. Vi vann näml igen med l,ela 95 
poäng, I 521 mor Kvibergs I 426. H. V. Johansson brukar 
ligg1 på topp i I S-skotlSserier och nldde nu synnerligen 
förnämliga IJ9 men Erik Svensson vu inte .umre han 
och Oken och Rislund sköt också brakpoänger. Vi skulle 
egentligen snåll med utrymmet men mlstc göra eu un
d.1nug för denna riivling, som vi så gärn1 vill minnas till 
en 1nnan gång. Och därför följer här vå(l rnann1($ re
sulut i de olib ställningarn1. Kvibergarna får unäktl 
oss, om vi denna gång endast nämner def1s resp. slut
poänger. John Gillmen I JO, A. Ahrebäck 117, H. )1' 
cobsson 12S, G. Bergqvist I l3, B. Joh1nsson IU, S. A. 
JollanuvlI I 1 8, E. DlUIll)(OlIlJ I 17, Ture AuJc(S)vlI I 16. 
G. Ericsson 114, Bertil Andersson II J, G. HilmetS50n 
III och Oscar Carlsson 110. 

.. H. V. Johansson 47-46-46 = 'l9 poä ng 
,. Erik Svensson 49-45-45 = 'lO • 
l· Kai P. Olecn 47-4~-46 = , l' • ,. Erik Rislund ..... 50-46-42 = , l' • ,. Erik Persson ....... 47-46-39 = , l' • 
6. Per N 1umburg .... .... 46-44-34 = ". • 
7· Nils Magnius ... 48-45-J I = ". • ,. David Ingevall ... 46-42-34 = '" • 
9· Nils Garddl .... 48-34-J9 = '" • 

'o. Benil Rönnm:ark 47-J8-J6 =< , " • 
". Joh1n Magnius ........ 50-44-14 =< ,,' • 
". Sven Pettersson ....... 46-39-10 = 'o, • 

AmlfÖr I jll • 
Kviberg I 416 • 

I Korpen 

hl vi endast upptäckt ett fåtal namn bl1nd de bättre 
poängerna . Nils Gardell sköt 92 medan Erik Persson och 
Johan Magnius nådde 89. 

Kpistserien 

Enligt rapport kom Am1törföreningens bg på 9:e plats 
i skolskjutning nr , den 8 april. bget bestod av T. Pers
son 184, E. Wallin 169, S. Björklund ,62, F. Johans
son '34. 

l 
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Meddelande frän 
pistolskjutkommitten 

Andrade märJ.ysbeståmm"lser för rf"1JOlwrsk)'ttar. 
Märkesfordringarnl hlr från och med årsskiftel höjts 

för revolvuskyulrn.l. De är nu för precisionsseriernl 
brons 40, silver 48, guld och årtllsmärke 57, mästar
ffi,lrke 59 och rikstävlingsmed:J.ljen 171. Som en påmin
nelse uppreplr vi här motsvat:lnde siffror för Ijänsle
Vlpen (som nu också omhtUr In/J9): J8, 46, H, 56, 
162 och för övriga godkända pistoler: J8, 46, 55, 57, 
165. Bestämmelserna för figurserierna är oförändrade. 
Skjuuiderna är där mot Ih-figur på 50 m eller 1/4-figur 
på JO III 6o, 40, IS, 10 sekunder för de olika märkenl, 
varvid 5 uäH fordras för brons, 6 för övriga. 

Med lnledning av de nya bestämmelserna är del än 
mer viktigt än förut att använt vapen lntecknas i um
blnd med v:J.rje insänt resultl[, såväl från märkesskjut
ninglr som tävlinglf, även I:.tgserielävlingen. 

Andra nya bestämmelser 

Delugande i vissl skolskjutn ing:J.r kln numerl ge kVl
lifibtion för uppflyttning i mäsurklassen. Pistolskjut
chden bcr:lulr för den som så önsbr. 

VeterankllSs nr numefl ordnls vid dVll skol- som 
flhskjmning. Klassen är öppen för skymr som före
gående år fyllt lägst 55 år och ej tillhör riksmlmrkl:.tssen. 

Prov för pistolskyuemärke i brons Ur numefl påbör
jlS när som helst under det år skynen fyller 17 år eller 
mer, ej som lidigue först efter fylldl 17 år. 

Pistoler till salu 

Pistolskyucförbundet säljer etl lnul pi~lOler m/ J9. 
Pris för pipa värdeklass I 175 kronor: klas~ Il 150 och 
klass [II 125 kronor. Priset omfatt:J.r vapen mc-d tvl ma
gasin, fodral, oljedos.l, läskstång och pistolsnodd. PistO
lernl s:lljs i den ordning beställning kommer in. KOiH:J.ku 
pistolskjutchefen om Du är intresserad. 

Fähskyttemästerskapct 

Årm krets fältskjutning hörde inte till dc l:lmre. B:J.
nan v:J.r bra och målen väl vllda, men det bllste h3rd 
nordlig vind och snö hängde i luflen, något som inte pre
eis mjukar upp skjuthandcns fingrar. ÅtU Amatörer del· 
tOg. Blst lycbdes Mossbcrg med 2711 S, följd av Jolun
nesson, 19h3, och Harry Frimln 18 / 1}. Förra årets mäs
ure, Berg, nådde den här gången inte mer än fjärdeplats 
med 18110, och i övrigt kan nämn.u an U. Johansson 
fick ihop 16/ 11. 

Skjumingen var samtidigt kretstJvling klassvis och 
mästersklp. Ende prisugare blev B. Ikrg, som bellde l} 
plats i khss I. 

Övriga fältskjutningar 

Alla vårens fältskyueresulut är inte tiJlg:lngliga än, 
men här följer vad som är känt. 

Central fältskjutning l'Jh. 2 deltagare. A. Mossberg 
2919, B. Säfvenberg, 18/8. 

Grimsta I IIj. 1 deltaglre. B. Säfvenberg ph 2. 
Centnl fältskjutning 18/J. 7 deltagare. A. Mossberg, 

Hh l (mästarkl:J.sskompetens), B. Berg, 25/10, J. Sand
Stedt, 2IIJo, O. Holmberg, 21 /8. 
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Grimsu 15 /4. 3 deltagare. I. Sandstedt, p I ll, A. Moss
berg, 37/J 2, F. Swuding, } Ih J. 

UppnIa, östsvenskt mäsrcrsklp 8/ 4. Två 44:e pl:.ttser 
belades av AmltÖrer, nämligen i kllss l B. Säfvenbug, 
27/ 10, och i kbss I I. Sandsrc:dt, 19/ 11. 

Ceorg Fredriksons vandringspris 
Fredrikson och Johannesson lude blda chansen lit u 

hem den förres vlndrinJripris för alltid, då sex Amllörer 
mötte upp på GrimStl den 26/5, en glädjande antll i en 
s! speciell tävling. Den omfllt:J.r som bekant tre serier 
mOt inlernationeli pistoluvia och tre duellserier, s31edes 
en halvmatch på grovpistol. på tavclserierna nådde Fred
rikson 128, SWlrtling och Mossberg 127, Johlnnesson 
123, Harry Friman 119 och sonen Ni ls 116. 03 duell
serierna startades kom dock bommlrn:J.s mångfald. En
dast Swanling och Mossberg lyckades träffa med alll 
sin a skott. Efter två duellserier Jag de fortfarande på 
samma pOlng. Swarding tog sig då samman, sköt siStl 
)ericn bättre än Mossberg och tOg vandringspriset för 
!ret med 2.17 p, följd av Mossberg 253 och Fredrikson 
249. Rol igt med ett nyn namn på segerp l:lIs, ett bevis för 
;1.({ vu och en hlr chlnsen ban hln tr:lnlr oeh del ur. 

Serietävlingen 
Fyn lag lyckades vi få ihop till del försu pistolserie

tävlingsförsöket i föreningen. Det blir visserligen bUl tre 
mltcher per lag men tävlinguna hittills tycks ge mer
snuk oeh mer än en av skyttarna h:J.r uttalat förhopp
ningen om fler Ilg näst:.!. gång. Nl, trots det ring:J. antalet 
tävlingu och endast en i månaden inträfhde en tråkig 
5lk först:.!. månaden, dl ett lag lämlllde wllk over. Det 
kunde visscorligen förkbras Illen är ;Illtid trlkist dl en se
rietäv ling härigenom förrycks. 

L:J.gen denna gång består av följande sky ltar, Llg l 

Ikrgqv ist, Hcdman, Sjöberg, lag l, Fredrikson, j olul1-
nesson, J. Sandstedt, lag 3, H. Friman, Mossberg, pllo
v:J.:J.ra, lag 4, Dahlström, P.-U. Johansson och Swuding. 
Resultaten har varit följande: 

April. L:J.g l-2, 34 1-397, lag J-4, w. 0.-487. Bäst:J. 
individuella. resultat: Johansson 170, Swutling 167, Jo
hannesson 1 S9. 

M:J.j. Lag 2-4, 399-378, bg J-I, 439-J60, indiv i
duellt: Joh~nnesson 164, Mossberg 162, Fredrikson 160. 

Serietabellen efter två månader: 

Lag l 

Lag 4 
Lag 3 
L~g I 

, 4 796 
2 865 
2 4J9 

2 O 701 

Till sist 

p!minner pistolskjutkommitdn om au lördlgstävlingar 
äger rum på Grimstabanan kl. 9-11, att ban;!.n är öppen 
hela året utom juldagen, långfredagen och påskdagen, ltt 
nyckel till föreningens mlterielbod kln Unas fr ån skjut
kommitt~ns medlemmar (det finns dock en öppen bod 
med nlgra tavlor därute) S:J.mt att vapen Ur lånas efter 
hänvändelse till K.-H. Bergqvist. 

Amatördamerna kommer med ett lotteri höst. Åtrå
värda vinster. 

Vi Ktcrkoll1lllcr i nästa nummer. 

STOCKHOLMS AMATOR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Höglrycksånga 
Sprinkler 

Industrianläggninga r 
Värme Gas 
Vatlen Avlopp 

AB P. NAU~BURG & Co 
S .. nl,," 53 STOCKHOLH J. I. Vh,1 23 00 80 

Jt6rsta sorteringen av svenskt glas linner 

Ni i specialaHären inom denna bransch. 

NORDISKA 

KRISTALLMAGASINET 

Kungsgatan 9 Telefon 10 43 72 

STOCKHOLM 

Beställ Edra trycksaker hos 

ZETTERSTRCM & PERSSON 

BOKTRYCKERI A.-B. 

luntmakaregalan 25 Tel. 234400 

Skyttepriser 
fördelaktigas, från 

JUVELEHARE 

H. Johnsson A-B 
Egell tlerblatl 

Koosert/JU8el, Stockholm 

Tel. 20 33 16 

Cyklar och Mopeder 

Crescent -l\ilo8 - Husqvarna -Re:\: 

S pee.lalmodelle r IIäUnidalJ 

Ite parllllo n e r - AIU I.porlarllkla. 

AB NilS NilSSON Cykel· & Sportalfär 
8 lrgerJarlsga'an37 - T.I.1 15087. 204499 

Evert Svenssons Skomakeri 
Ktrlbergsvigen 66 Talafon 33 63 12 

Alltid färdigt pi kort oc:h bal timd lid. 
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Gynna 

o 

f'4' 

samtal med 

ERIC THOR 

Kungsgatan 9 STOCKHOLM 

Telefoner: 229600 - 21 0337 

Bo! t. 4.1 1429 

o .. vara annonsorer 

IIUII 

p 

Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms Amatör Förenings organ för Idrott och Skytte 

57 :e å rg. föreningen stiltod den 21 september 1890 - Nr 3 okt. 1962 

Redaktionens adress : 

Ansvarig utgivare: ERIC JENNEL 
Utdelas gratis 

till föreningens medlemmar 

NilS S. NILSSON 
S:t Eriksgaton 93 

tel. 338068 
Föreningens postgirokonto 5 16 -41 

Prisutdelning 
för Vårutfärden, Arsprisskjutningen, mästerskapstäv
lingarna på gevär, piswl och kpiS!, Smckholms-Tid
ningens riksskyue O.a. äger rum torsdagen den 25 ok
tober i samband med middag och samkväm i SI F:s 

klubblokaler, Linnegatan 18 .. 
Vi börjar kl. 19.00 med middag, bestående av land

gång, vannrätt - klubbmästaren håller på den som en 
liten hemlighet - med rödvin, öl eller vanen samt 
kaffe och servis, allt til! det facila priset 18: - kr. Om
kring kl. 20.00 följer så prisutdelning, Til! vilken dc, som 
ej deltagit i middagen, bedes infinna sig. 

Liksom vid årsmötet, då Sven Dicdrichs underhöl! 
oss genom att visa färgbilder av amatörprofiler ,. j helg 
och söcken .. Hr vi nu en underhål!ning men av ett an
nat slag. Vår medlem överstelöjtnant Jonas Wa:rn har 
lovat tala om sin tid som chef för svenska Kongob:ual 
jonen och dett:.!. är ju för oss al!a en hög;lktuc\1t ämne, 
rom vi naturligt nog följt och följer med inte bara 
största intresse utan ock5~ ofta med stor spänning. 

Säkerligen torde, Våra Damer vilja vara med vid 
detta tilIf:-i lle och därför, kamrater, tag Edra fruar eller 
fästmör med ! Men Ni måste anmäla Eder Ullast tisda
gcn dcn 2J oktober, om Ni skall vara säkra på an f:i 
plats. Klubbmästare Thor tar emot anmälningar p~ tel. 
229600 (kont.) och 411429 (bost.) och vice klubb
mästare Claes Anger på 237500 (kont.) eller 327004 
(host.) 

Välkomna som vi tror till en intressant och givande 
afton! 

Styrelsen. 

Lotterifrågan 
l föregående medlemsblad nämndes som hastigast om 

det förestående loneriet, till "i lket en hel del av våra 
damer, liksom en gång tidigare, genom uppoffringar i 
form av utförda arbeten och gåvor skaffat alla vinster
na. Detta är helt enkelt Storartat! Det var allu~ styrel
sens avsikt att i höst sätra igång med detta lotteri. Vid 
behandlingen av ärendet vid ett nyligen avhållet styrel
sesammanträde framfördes emellertid, särskilt från 
»stjä rnförsälja rehåll ,., fördelarna av att s1 här års, allt
så mot julen, bjuda på ett skinkloltl'ri. Amatördamer
Ilas lotteri skulle utan nackdel för detta kunna fly n as 
ett par månader, alltså till tiden för årsmötet. Pli 53. 
vis skulle sålunda föreningen under ett år komma i 
1hnjutandet av nettot från tvd lolterier. Dessa skäl var 
5!i tungt vägande, att styrelsen enhälligt beslöt att an
ordna lotterierna i enl ighet härmed och i förhoppning 
au v3ra generösa damer skall ha full förstlelsc för denna 
ändring i planerna. 

Så sätter vi alltså j slutet av oktober i g!ing med 1962 
års SKINKLOTTERI. Vi hoppas livligt alt liksom vid 
föregående tillfällen kunna räkna med stödet (rån våra 
medlemmar och då alldeles särskilt från våra toppför
säljare, utan vilka föreningen skulle få nöja sig mcd ett 
betydligt blygsammare resultat. Mycket uppmuntrnnde 
i arbetet har också va rit det intresse som visats från 
många gamla medlemmar, nu på grund av ålder eller 
andra skäl ej längre aktiva inom idrott eller skytte. 
När det gäller intresset för och kärleken till gamla 
Amatör då är det emellcrtid imet fel på deras aktivitet 
som tar sig form i stöd och uppmuntran på olika sätt. 

Rekvisition av lotter kan lämpligast ske genom insätt
ning på B. Enar Gardclls postgirokonto 150427. Vid 
leverans mot postförskott tillkommer vanJig3 postavgifta. 

Priset är l kr per Jott, som tillhandahålles i häften om 
20 st. Aven ett mindre antal expedieras. 
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Meddelande från Styrelsen 

Nya medlemmar 
Följande nya medlemmar har invalts i i föreningen: 

civil ing. Henry Karlsson, förddsför\'altare Bertil 
Obcrg, förste sekreterare Caj Melin, civiling. Manne 
Chudi, maskinchef Carl Gustaf Wenngren , frisönn äs
tare Harry Truschel och byrådirektör G. M. Birke. 

Alla hälsas hjärtligt väl komna i vår förening an del
ta i såväl skytte av olika slag - gevär, pistol och kpist 
- som idrott. Det är bara att välja. 

Arsavgiften 
Vh vädjan i föregående medlemsblad till de med

lemmar, som ännu inte betalt sin årsavgift, förklingade 
inte ohörd. Dock sakna vi ännu avgiften från en del. 
Kassaförvaltaren är som gammal bankdirektör van vid 
:m röra sig med pengar och därför närmast förtvivlad 
över att han för Styrelsen inte kan redovisa en så lik
vid ställni ng, som han önskar. Ni kanske illle ömmar 
för en bankdirektör, men det är inte han som ska ha 
pengarna, det är STOCKHOLMS AMATöR FOR
EN ING! Tänk på det och skicka in avgiften hums! 

För detta tackar då 
Styrelsen. 

Förbundets fältskjutning 20/5 1962 
Individuellt inom AmatQr: 

Klass F j (4 delt.) 
J. Magnius . ....... . 
H. Hurtig ... 
E. Svennon .. 
P. Naumburg 

Klass F 4 (6 delt. ) 
N. G.udcll .. 
U. Rönnmark .... 
J. Äkerblom ...... . ....... . . •... ...... 
S. Lindberg ... . ........ . 
C. Niring ..... . 

2 .. If. 

23 . 
22 • 
I' • 

20 . 
16 • 
Il • 
12 • 
12 • 

K/iUJ F Vet (J del t.) 
Enar Gardell . .......... .... ..... . . . ... .. . Il. 

Klass F 2 (J dd t.) 
Åke Lindblad . . .. ... .. .. ... . 
Gunnar Lindblad ... . . . ..... . 
Hans Forss .. . 

K/alf F I (-4 ddt.) 
Majvor lundström .. 
Mona St;l.hl ....... . 
Carl-Erik Bylund .. . 

25. 
17 • 

I' • 

H . 
120 
12 • 

I serietävlingen förlorade vi klart mot ö sterm",l,lm 
med siffrorna 89- 11 2. Som nämndes i föregående med
lemsblad vi ll det nu till, att främst våra lagskynar 
lägger manken till j de båda återstående fältskjurning
arna. Vi tror också på dem, då de i olika stortävlingar 
under eftersäsongen särski lt hade verkliga framg! ngar. 
Inget att notera om ovanstående resultat utom .Åke 
Lindblads i kl. 2 som inte skäms för sig och an två 
damer lade sig i toppen i kl. I. 

, 

Träningstävlingarna för 

Stockholms-ridningen 

I: a t llvlingen 29/ 4 1962 
K/au j 

J. Magnius ................................ . 
K. Ol~n ........... . ........ . 
E. Svensson .. . . . . . . .......•..... 
B. Rönnmark .... . .......... .. ....... . 
C. Nir;ng .............. . . .. •......... 

Klass" 
S. Lindberg ..... 
H. Melander .. . . . . . . • . . . . . . . •... . ...... 
S. IIjörklund . . . 
Jarl Pl'l!erSson 

Klass Vet 
D. Ingevall 
E. Lagersren ........... . 

2:a tävlin gen 23/ 5 1962 
KlaH J 

20 pmng 
240 .. 
2J9 
239 • 
233 .. 

2H 
2JO 
227 
222 

2}) 

199 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

H. V. j ohanson. ...... . ..... .. ..... . . . .. . 2-48 . 
E. S~cn~son .. . . .... . ..... . . . . . . . .. . ... 2-47 .. 
C. Niring . ..... . .. . ........ . .... 2-45 ,. 
J. Magnius . .... .. ... . .... . .. .. . ......... 2-41 .. 
B. Rönnmark ... •............. 237 • 
N. G;lrdell . . 236 lO 

K/ass 4 
S. Björklund 
S. Lindberg .... . 

Stockholms-Tidningens riksskytte 

2}6 
m • 

• 

Till dmna stora tävling hade Amatör anmält 20-talet 
skyttar, av vilka ingen n!dde en toppresultat. Föm på 
35:e plats och 12 13 poäng hamnade v!rr första lag, me
dan andralaget fick nöja sig med svaga 1172 p. Sam
mansättni ngen av detta var inte helt lyckad. I vårt 
fömalag sköt Pelle N. 246. N. Magnius 245, J. Mag
nius 242, Erik Svensson 241 och E. Rislund 239, vilken 
inte sköt så bra som vanl igt. 1 lag nr 2 hade N. Gar
dell 242, H. V. 241, Olsen 237, S. Lindberg 230 och C. 
Niring 222. 

Emellertid kunde vi likväl nOtera ett par mycket 
vackra f ramgånga r i tävlingen. Vårt juniorlag med 
Nils Gardell, Erik Rislund och Lars Magnius med 242, 
239 och 240 p. resp. gick in pl 4:e pillS och det är ju 
förn;imlig r. O ch i Familjetävl ingen med tre man i Jaget 
ställde vår stronga trio Johan, Nisse och Lars M:lgnius 
till med en om inte sensation sj. dock näst intill, laget 
blev fin tvla på 727 poäng. Heders! 
R"ultat: 

Klan j 

P. Naumhurg ... . . ..•................... 2-46 poäng 
N. Magnius .... . ......... . ........ 2.5 .. 
N. G. Nilsson.. . . ..... . •..... 2-42 .. 
N. Gardell ...........•... . . ... • . . N2 .. 
J. ~hgnius .. N2 .. 
B. Rönnmark ..... 
H. V. johansson .. 
E. Svensson .. 
K. Olsen ..... 
H. Hurtig 
C. Nir;ng 

"I 
"I 
"I 
217 
224 
222 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEAISBLAD 

Kltm 4 
E. Rislund 
J. Warrn ..... . 
S. Lindberg .... . 
S. Björklund .. . 
Klau Vt: 

2J9 
2J5 
2JO 
22' 

• 
• 
• 
• 

E. Svensson ................................. . 226 
m 

• 
• F. Johansson . ........ ... ..•.... • .. . 

Klillf J 
1... Magnius ... 
Klass 1 
G. Lindberg .. . 

2<0 • 

220 • 
Slutresultat fö r serie tävl ing en sa mba nd med 
Stockh o lms-T id ningen 

Skjutell Ti1l:iggs-
po:ing poäng 

248 + 241 -489 poäni; H. V. johansson 
E. Svensson . ........ 2-47 + 2-41 - 488 • 

2-43 + 2-42 .. 485 • 
2044 + 230 + -4 .-1-4 "" 482 • 
239 + 241 480 • 

J. Magn;us .. . 
S. Lindberg . .. ... . 
B. Rönnmark 
N. Gardell .. ... . . 236 + 242 - 478 .. 
C. Niring 245 + 122 =- -477 .. 
K. Olstn ............. . 240 + 237 - -477 .. 

236+ 224 + . + 4 - .68 • S. Björklund 

Resultat frå n 3:e träningstävl ingen 13/6 1962 
Klass J 
H. V. Johansson 
K.Oldn ... . .. . 
N. Gardell .... . 
C. Niring ..... . 
K/au 4 
T. Nilsson .... . 

48-H-41 - 133 poäng 
-45-46-37 - 128 .. 
49-40--37 - 126 • 
-45-35-}2 - 112 .. 

S. Lindberg ..... . ........ . 
37-33-33 - 103 .. 
-47-33-20 '" 100 lO 

43- 25-23 '" 91 • S. Björklund ......... ... .. . .... . 
Klass Vet 
E"ert Svensson -46-37_)) ... 116 • 

Tävlingen om Folke Fagrell minne 
den 20 juni vanns av Nils Gardell med Erik Svensson 
som tvh. Veteranen David Ingevall sköt dagens bäSta 
15-skottserie, medan Gardell hade bäst:l ser ien på 400 m. 
Resultat: 
I. N. Gardell .. 

2. E. Snnsson 

3. D. Ingevall 

~ . K. Ol~n 

5. J. \V~ern ... ... .. ..... . 

6. Evert Svensson 

7. C. Ni ring ....... . . 

-48-40-31 ... 119 
50--45_34 ... 129 
-46-43 "" .22 - 337 po:ing 
-44-46-27 - 117 
47--46-37 - 130 
46--40 - 86 - 3)) .. 
-48-40- H - 132 
-47-043-22 al 112 
-45-35 - 80 - 324 
404-31-27 = 101 
-4-4-36-404 "" 12-4 
-46-42 - 88 - 31. 
39-38-23 - JOO 
404-41 - 36 - 121 
32-40 "" 72 - 293 
39-24-24 - 87 
-42-37-30 - 109 

• 

-40-043 - 83 - 279 • 
48-33- 26 -107 
-41-38-19 - 89 
39-34 - 7J - 269 • 

I 2:a ståendetävlingen den 27 juni 
- toppade .. D. Ingevall med 65 med GUSll\f Brundin när
mast på 63. 

Resultat: Kl 4: S. Björklund 62, J. Wa:rn 61. 
Vet: D. Ingevall 65, G. Brundin 63, N. S. Nilsson 56. 

Riksskyttetävlingen i Gävle 
Redaktören har ännu ilHe erh~llit n~gon rcsultadiSla 

och kan därför endast nämna de placeringar, som å ter
finnas i Svenskt Skyne. N ågra mycket goda place
ringar kan vi finna däri. Sålunda sköt Erik Rislund rom 
fjärdeklassare 78 poäng i Svensk huvudskjurning och 
nådde där en förnämlig andraplacering. I fältskjutning 
klass 4 blev Nils Gardell tionde man på 27 n. och i 
Vetl y vår gamle kämpe Yngve Zachrisson fjärde man 
på 23. Han lär dessutom ha skjuti t en fin poäng i 15-
skottserien men denna tä vling fanns överhuvud taget 
inte med i tidningen. Flera andra god:l indi viduella re
suhat lär ha nåtts av v1ra skyttar men poänger eller 
placeringar vet vi som sagt ingenting om. Våra manIlar 
i förbundslagens tävlingar i skolskjutning och fält 
skytte, H. V. Johansson i den förstnämnda och Johan 
Magnius i den senare placerade sig i l:lget på tredje 
plats med 183 resp. fjärde plats med 24 t ro 

2:dra tävlingen om Montgomerys pris gick den 19 
augusIi i regnigt och dystert väder och anslutningen 
blev därefter. Melander gav oss en antydan om sin 
kommande hösrform genom att så när snuva H. V. p~ 
segern men denne höll undan i sä r~ ki l jnh-tgen. En trev
lig överraskning beredde oss andreklassaren Göran 
Ingevall genom an komma på tredje plats, endast en 
poäng efter de förutnämnda. 

Rcsuhat: 
H. V. johansson .. . ...... ..... ..... 67 poäng 
H. Mdander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 • 
Göran Ingevall .. .... . .................... 66 • 
j. Waern . . .. ... .. .. . . . ....... 62 .. 
K. Olstn ..... . . ..•....... 61 • 
B. Rönnmark . . . . . . •. . . 60 • 
D. Ingevall .. .. .. . . ...... 59 • 
C. Niring ............................. 59 
J. Magnius .... . ........ 56 .. 

I den därpå följande tredje täv lingen i Jtltende ställ
de end:l.St två man upp, nämligen D:lvid Ingevall och 
Jon:ls Wxrn, vilka nådde resp. 59 och 39 i den ytterst 
dåliga sikten. Tävlingen var avgjord redan med andra 
omg!ngen. 

Fjärde Träningstävlingen 
som gick i samband med Augustipokalen blev pHres
tande för m!nga. Det rör sig ju också om ej mindre än 
6 serier praktiskt taget i följd. I Tränin gstävlingen nåd
des högsta resultatet av H . V. Johansson tän följd av 
Olsen och Erik Svensson. Något särskilt intressant kan 
vi inte utläsa av protokollet. 

Klau J 
E. Svensson ............................. . 
N. G~rddl ... . ............. . .. . . 
H. V. j ohansson.. . . • .... . ........•........ 
C. Niring .................................. . 
N. Gardell ..... . . . •....•.........•...... 
II. Rönnmark ......• ........ .. ...... 
j . Magniu$ .. . ....•............ 

K/~u 4 
J. Waern . ....... . 
T. Nilsson ........ . 

K/au Vet 
D. Ingev~ll .... . 
N. S. Nilsson ... . 
f. Svensson ........ . 
S. Diedrichs 

K/ass 2 
Göran Ingevall 

134 poäng 
U J • 
132 .. 
123 lO 

115 .. 
112 .. 
106 • 

122 
112 

II' 
108 
102 

" 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
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Årsprisskjutningen 
hade trots - eller på grund av - det fina skjulvädret 
lockat endast 40-talet skyttar. Femteklassen t.ex. VM 

ov;mligt kltnt rtpr~tnttrad mtd Ii mani där saknadts 
:lY olika kända och okända skäl de allra flesta l\' v5ra 
srorskyttar 51som H. V., Naumburg, Rönnmark, Erik 
Persson, Ols~n och andra. Och i klass J hade vi ingen 
deltagare. N1gra verkliga toppresultat lyste också moo 
sin frånvaro med undantag för Erik Svenssons 144 i 
3 X 5-serien. Likaså bör nämnas GardeIls och Nirings 
95 resp. 94 i dubbelserien. lustigt atr i huvudskjutning 
enligt gamla programmet samtl iga klassq;rare på 300-

Till Västerås skarpskyuefärenings 100-Jrs jubilel/III 
hade inbjudits femtc- och vetcranklassernl från sanllliga 
skyncförbund. Tävlingen hade så lunda karaktär av 
riksskyuetävling för dessa klasser. över 500 femteklass~ 
skyttar deltogo i den i alla avseenden utmärkt anord
nade l~vlingen. Endast två amatörer deltogo H. V, Jo
hansson och Nils Gardell, vilka av ren solidaritet skö~ 
ro bra nära lika poäng i alla tävlingarna. Bäst lyckades 
dc i huvudskjutningen, där Nils Gardell blev II :te man 
mtd 77 poäng och H. V. H:dt man med 76 poäng. I 
dubbelserien hade båda 91 poäng, Nils Gardell med dc 
något ojämn;a serierna 41 poäng i föma och 50 med 
åtta vi ta i den andra. I femtonskottsserien hade H. V, 
128 och Gardell 126. 

Augustipokalen den 26.8 
En glad överraskning beredde o~s vår gamla 510r

~krtt Run~ Lundquist - som bck .. m numera öster5undare 
rm:n trogen Amatör - dl han pl semcsu:rrcsa söderut dök 
upp ute p~ Skuggabanan för att återuppliva minntn fr~n 
tid igare triumfer inte minst i denna tävling. En i all han 
lånat gevär kunde inte göra honom full rättvis:\ men 
ban hann dock visa lejonklon särsk ilt i fina träffbilder. 
Välkommen igen! Dagens segrare blev intt oväntat H . 
V. Johansson, som började grandiost med en fcrmiopo
ängare och gick igenom hela tävlingen med utmärkta 
poänger. Ols~n skuggade honom envist men måste trots 
en finfin sistaseric se sig slagen med tre poäng. Här 
följer resultaten: 

Kla$$ J 

H. V. Johannon ......... . 
K. Olsen ............ . 
N. Gardell .. . 
J. Magnius ............ . 
E. Svensson ...... . 
R. Lundquisl ... . 
B. Rönnmark ........... . 
C. Niring 

K/Ilss 4 

J. Waern 
T. Nilsson 

K/au Vrt 

D, IngevalJ 
Ev. Svensson 
S. Dicdrichs ...... , 

4 

50+29, 49+4&, ~5 - 221 ()Oäng 
48+10, 47 + <H, 49 - 218 lO 

~9+ 26, 43 + H, -49 ..-. 211 
47 + 29, 45 + 4-1, 46 - 211 ,. 
49 + 30, 0 + 45, 40 "" 207 • 
43 + 10, ~8 + 40, .6 '" 207 .. 
43 + 26, H + U, 46 - 202 .. 
47+27, 40+ 44, H "" 201 .. 

~5 +28, 42 + 40, 39 194 
44+27, 33 + 39, 34 - 177 ~ 

45 +27, 40 + H, H - 200 .. 
40 +21,41+ 43, H - 188 ,. 
43 + 22, 37+ 40, 42 - 184 lO 

metersvallen vann på samm;a poäng, nämligen 75 och 
att dessutom andre man i varje klass - mel undantag 
för klass 5 där Erik Svensson hade samm;a poäng som 
segraren J. Magnius, som vann med en femetta i sä r
skiljningen - också hade samma poäng, eller 71. Tors· 
[en Nilsson höll sin nandard från förbundsskjumingen 
genom vinsten i fjä rdeklassen, David Ingevall vann ve~ 
teranklassen medan sonen Göran vann klass 2. B. aberg 
vann kl. l men vi lyfter dock sirligt på hatten rör 
Mona Stahl, som presterade en så god poäng som 77 
och därmed tog andraplauen. 

N ils GardeU ny mästare 
Mästerskapstävlingen, som började med en dubbci

seric, blev kanske en av föreningens svagare men det 
hindrar inte, an goda prestationer gjordes pa si na håll. 
Största övtrraskningen var nog H. Mclander men även 
Jonas Wa:rn placerade sig kanske något bänre än vän
tat. Dessa bada har emellertid de senaste m:l.naderna 
vari t flitiga p~ banan och även syntS rätt högt upp i pri~. 
lisrorn;a, senast i förbundstävlingen. Dc har därför gjort 
sig väl fönjänta av sina framgångar. 

l första omgången startade Gardell mycket bra med 
95 poäng men Niring var inte mycket sämre på. 94. 
Wxrn och Louis Carbonnier - lägg märke till även 
detta namn - hade 92, Melander 91, Mossherg 90, som 
h::1Il v;ar glad åt, D. Ingevall 87, Erik Svensson ocb 
Zachrisson 86 samt slutligen J. Magnius 85. Dessa tio 
gick vidare lill andra omgången. l denna visade Erik 
Svensson sin riktiga klass med en fi n 48:a och med en 
46:a ryckte Melander upp till andra plats. Gardell led~ 
dc nu, trots en medelmåttig serie, på 138, varefter följ
de Melander på 137, W%rn på 136 oeh Svensson och 
Niring på. 134. Som vanligt diskuter3de nu kamraterna 
finaliSternas möjligheter. De flesta höll nog på Gar· 
dell, då han ledde med hela 4 poäng för e Erik S., men 
denne var mera ga rvad och rutinerad och tillmättes följ
aktligen en god chans. Det skulle också visa sig, aH 
Garde!! höll bra undan och före sista ståskoltet fortfa
rande ledde med 4 poäng. Av de övriga bel sig Wa:Tl1 
envi5t fast \'id toppen, medan Melander och Niring 
ramlade ned genom sina svaga ståendeskott. I sista 
skonet behövde Gardell följ;aktligen endast en tvåa, 
oavsett vad Erik S. sköt. Papp;a Enar, som inte hade 
nerver för denna slutstrid och därför dr;agit sig undan 
till en skyddad vrå i skjutboden, kunde inte lugn;as av 
denn;a betydande ledning - det har tydligen hänt en 
del i hans långa skyneliv - och det var kanske inte så 
långt ifrån, an det hade hänt något även nu. Svenssons 
skon markerades först: en femma! Och s1 doppades 
GardelIs spade ned till högra hörnet. Den behövlig;a 
tvlan var etr fakrum. Och så hyllades Amatörs nye 
mästare i skolskjutning, 20 ar och den yngste i Ama
törs historia. DC! var rint gjort och vi gratulera. 

l övrigt får rcsultadistorna t;al;a. 

Huvudskjurning A. 
K/an 1 (8 dell.) 
l. E. Svensson 144 
2. N. Gardell... 137 
l. N. Magnius . 134 
4. J. Ma!;nius .. . . 127 
l. Haldo Hurtig 116 
6. C.Niring ... ,.. 115 

KIIlS! 4 (10 delt.) 
I. J. Waern .. .. 125 
2, A. Paulson 124 
J, T. Nilsson 1 2~ 
4. Louis C.ubonnin ,. 122 
5. H. Melandcr ...... 121 
6. N. F,im;an ........ ilS 
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7.S.Petrerson, .... 115 
8. A. Mossberg ... 108 

Klass Vt't (13 ddt.) 
I. N. S. Nilsson. . 126 
2. Y. Zackrisson.. 125 
l. H. Ax.!:n ..... .... 122 
4. G. Hultkrantz .. 121 
5. H. Friman ... .... 120 
6. D. Ingevall ....... 119 
7. S. Diedrichs 107 
8. I. Sandin ....... ,. 106 
9. E. G3Tdcll ........ 106 

10. Evert Svensson .... 101 

Huvudskjmning B. 
K/aH j (8 ddt.) 
t. J. Magnius ..... . . 75 
2. E, Svensson..... . 75 
J. N. Magnius . ..... 71 
4. N. Gardell .... 70 
5. S. Petterson. . . . 70 
6. H~ldo Hurtig 67 
7. A. Mostberg 66 

Kltm Vtt (\3 ddt.) 
I. D. Ingevall ... , 75 
2. H. Ax.!:n ......... 71 
J. S. Diedrichs . . . . . . . 70 
~ . H. Priman ... . . . . . 68 
5. Y. Zackrisson 68 
6. B. E. G~fddl 66 
7. G. Huhkrantt 6-4 
8. J. Sandin ..... 63 

K/,m 4 (9 dcit.) 
I. T. Nilsson ........ 75 
2. A. Paulsson .... 71 
J. L. C.trbonnier .. 70 
4. N. Friman 70 
5. J. Wann ...... 70 
6. H. Mclande, 63 
7. S. Björklund 62 

Kltm2 
I. G. Jngevall 75 
2. H. Fom ......... 71 
J. B. Zachrisson .... 54 

Mästerskapet: 

7. E.Thor ...... , .. . 
8. S. Björklund ..... . 

Klan 2 (J ddt.) 
I. Bo Z;achrisson .. 
2. H. Fo,ss ...... . 
l. G. Ingevall .... . 

K/Ilu 1 (6 delt.) 
t. B. öberg .... . 
2. E. Slubert .... . 
J. Mona Stahl 
4. R. Oding ........ . 
5. Majvor Lundström. 

K/1l1S 1 
1.0berg., .... . 
2. Mon:.. Stnhl ... . 
J. E. Stuben ... , ... . 
4. Oding ...... , ... . 
5. M. lundström, ... . 
6. C. Hamilton 

Dubbdurit': 
K/au 1 

t. N. Gardell 
2. C. Niring ...... . 
3. A. Mossbcrg ... . 
~. E. Svensson ..... . 
5. J. Magnius ....... . 
6. H. Hurti~ .... . 
7. N. Magnlu$ ... . 
8. S. Penerson .. . 

K/Ill$ Vt' 

108 
106 

130 
125 
124 

1lJ 
112 
126 
118 
113 

79 
77 
76 
75 

" 45 

" 94 
90 
86 

" .. 
81 
79 

l. D. Ingenll .... 87 
2. Y. Zackrisson..... 86 
3. N. S, Nilsson. , ... 82 
4. H . Fri",a" . . . . . . . . 8 1 
5. E. Lagergren . ..... 78 
6. S. Ditdrichs ...... 77 
7. Ev. Svennon , ..... 74 
8. H. Ax~n ......... 7J 

K/aJ~ 4 
l. L. Carbonnier ,.. .. 92 
2. J. Waern 92 
l. H. Mdandcr .... 91 
4. E. Thor 84 
5. T. Nilsson 83 
6. S. Lindberg ,.,... 79 

1. N. Gardell ... . • .... .. 95+<4J + 40 - 178 poäng 
2. Erik Svensson ... . ..... ...... 86 + 48 + 0 - 177 • 
5. J. Wacrn . . . . . , . . . . . . . . . 92 + H + 39 - 175 • 
•• H. Melander 91 + 46 + 3. - 171 • 
5. C. Niring .. ::::::: ~ :::::::: 94 + <40+ 35 - 169 • 
6. L. Carbonnier .......•....... 92+41 -1lJ 
7. y, Zackrisson , , . . . . . . . . . . 86 + 45 -131 • 
8. D. Ingevall . ................ 87+<40 -127 • 9. J. Magnius .......... 85+<41 -126 • 10. A. Mossbcrg ... ............. 90 + 16 - 126 • 

Extratävling med luftgevär 
Under de olika tävlingarnas gång hade skyttarna till

rälle pröv;a sin skicklighet med luftgevär i st:1ende mot 
den pyttelilla pricken. Det drog litet på det öppna fäl
tet och det behövs inle mycket i den vägen för avdrih, 

Meddelanden från 
Pistolskyttekommitten 

Ny tävlingssekreterare 
Lennart Sandstedts arbete med rör numera att han 

under långa perioder vistas på olika platser utanför 
Stockholm och han har därför varit nödsakad ;avsäga 
sig posten som lävlingssekreterare. Pistolskynekommit
ten tackar dig, Lennart, för hjälpen under den tid du 
hållit på. Som efterträdare har styrelsen utsett ingtnjör 
Ptr·Urb;an Johansson, Kommendörsgatan 34, Stockholm 
a, tel. 623907. 

Nya vapenbestämmelser 
Piuolskyneförbundet har upphävt alla restriktioner 

beträffande 6 mm Walther-pistolen. Den Ur numera 
användas vid alla tävlin~~r och märkesprov. Förening
ens styrelse har därför beslutar motsvarande ändring i 
gällande bc-stämmclser för mästtrskap och v;andringspris. 
För alla slag av tävlingar inom förtningtn gälltr numera 
att av Svcnska Pistolskyttcförbundcl godkänt vapcn skall 
anvlndas. 

Nya tolkningsbestämmelser 
Pistolskytteförhundet har bestämt att 9,65 mm mik 

i fortsättningen skall användas för au tolka kulh!l ef
ter revol ver. kaliber 38. 

M ossberg pistolmästare igen 
Gösta J ohannesson trodde att han kommit för tidigt 

då han på lördagsmorgonen den 22 septcmber slg två 
stor;a grupper på Grimstabanan och ingcnnans den van
liga lilla Amatör-skaran. Men glädjande nog så trodde 
hall fel. Trors Ut hela det för dagen l illgilllgl ig:l ut
rymmet, 10 plaLSer, fyllts med tavelställ - varav en 
Unat, föreningen har bara nio - blev det två skjutlag 
vid årsprisskjurningen. 14 skytta r ställde upp, silkert 
det största antalel på mer än tio år. Och ännu mer 
glädjande var förde lningen, sex med guldmilrkt, 5 med 
si lver, I med brons och 2 utan marke. Det är ju dessa 

nar det ror sig om denna ammunition. Bäst lyckades N . 
S. Nilsson med Nils Gardell närmast. 

Dc bästa resultaten följer här. 

t. N. S. Nilsson ......................... , .. . 
2. N. Gardell .................... . 
3. S. Diedrichs .................. , ..•... 
4. E. Svennon .. 
I. H. Mebndcr 
6. C. Niring .... 
7. J. M~gnius.,.. . .. .. ................ . 
8. S. Lindberg 
9. S. B;örklund 

10. L. Carbonnier 
II. F.Johansson ., .........• ... ,., ... • , .. 
12. N. Frim~n." 

<45 poäng .. • ., • 
41 • 
" • 

" • 
)7 

" • 
l6 • 

" • ,. • ,. 
., 
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.yngre» skyltar som skall flytta upp i högre klasser 
allt som !ren g!r och bilda den framtida kärnan i pi
stolskynegänget. 

Resultaten i årsprisskjumingen blev trotS dffi vackra 
och nästan vindstilla vädret ganska slätstrukna. Vi åter
ger här samtliga poänger. Guldmärkesskyna r : I. A. 
Mossbcrg, 163. 2. G. Johannesson, 161. 3. P.-U. Johans
son, 144. 4. K.-H. Bergqvist, 1]1. 5. Y. Zachrisson, 130. 
6. C. Swärdholm, 103. Silvermärkesskyrtar: l. F. Swart
ling, 151. 2. I. Sandstedt, 149. ]. C. G. Wenngren, 136. 
4. L. Sandstedt, 109. 5. B. Berg, 105. Brons ocll utan 
märke: I. H . Melander, 125, 2. Ö. Falken, 95. J . O. 
Hedman, 88. 

Så var del alltså klart för mästerskapet. Där var an
talet anmälda precis minimiantalet - sex - och de 
ställ de upp i den ordning som angetts för guldmärkes
skyttar hä rovan . Jme heller nu sköts särskilt särskilt 
mä rkliga poängcr, men tävlingcn bjöd ändock på en hel 
dc! dramatik - och mer hade det varit om resultaten 
anslagits för åskådarna efterhand. 

Mästerskapet följer numera helt Pistolskyndörbun
del$ anvisningar och består allt.sll. av två omgångar. l 
den första startar f.n. alla anmälda skyttar, som skall 
ha erövrat minst guldmärke under ett tidigare å r. (Den 
bestämmelsen får stå kvar till dess an anralet dehagare 
blir fler än 12, då måste nog årsprisskjutn ingen bli av
görande för deltagande i mästerskapet, som då begrän
sas till 12 - cja vore vi där!) I den andra omghgen 
startar 1/4 av första, .dock minst 3 man. Första om
gången beSlår av fyra serier, den andra av två, var3V 
den sista skjul$ med markering för varje skott. 

J första serien sköt Bergqvist och Johansson 54, me
dan Johannesson och Mossberg hade 53. Efter andra 
serien hade ordningen dock vänt sig igen och var den
samma som i huvud tävlingen. S~ klämde Johannesson 
in 58 och ledde därmed över Mossberg med en poäng, 
samtidigt som Bergqvist tog sig två poäng före Johans
son. Johal1nessons sista serie blev dock svag och Moss
berg vann omg!ngen med 21 7 före Joh:mnesson med 
209. Bcrgqvist höl l ledningcn före Johansson, 208 mot 
205, och nek därmed stanna kvar ytterligare tv! serier. 
Zachrisson hade 180 och Swärdholm 11 6. 

T sista omglngen ställde allts! Mossberg, Johannes
son och Bergqvist upp. Mossherg började grant med 
59, Johannesson hade 56, medan Bergqvist inte lycka
des h! lIa i riktigt utan slutade p! 44. Ställningen :l11ts! 
276-265-252, en som det tkulle visa sig betryg
gande ledning. Men farligt, hdigt änd! ! Och nu skulle 
det allts ~, troligen för förna g~ngen i fö reningens histo
ria, bli pistolsluuerie med markering för varje skott. 
Förna skottet; 10-9-9. Det andra: 101-8-9. Det 
fredje: 7-10 1-7, och Mossbergs ledning var fortfa
[:!.(Ide" 11 p. Fjärde 1O-10 t -8. S~ kom en »skräll». 
Mossberg sköt en femma högt över pricken: S-lO- lO. 
I sista skonet lyckades han dock lugna nerverna igen: 
10 1-8-9. Slutresultatet blev all tså: l. Mossberg, 328. 
2. Johannesson, 370. J. Bergqvist, 304. Det var Moss
bergs sjätte skolskyttemästerskap på pistol. Ar det ingen 
som vill ta hans skalp? 

Samtidigt avgjordes årets tävling om Tandläkare 
Gunnar Ma rmens vand ringspris av år 196 1, där Moss
berg tog inteckningen. 

Serietävlingen 
SC'r:etävlingellS sisu omgang skörs i juni och resul· 

taten blev dc följande. Lag 4-1, 421-40]. Lag 2-3. 
413-446. Bästa individuella resultat var Mossberg 168, 
Fredriksson 163, Johansson 162 och Johannesson 162 . 

Serietabellen fick på slutet följande utseende: 

Lag -4 . .... ..... ...... ..... l I , t2S6 
Lag 2 ........... 2 I , 1209 
L" l ... ..... ...... . ......... 2 I , 865 
L" I ............. l O 1104 

I lag 4 deltog Dahlström, Johansson och Swanling. i 
lag 2 Fredrikson, Johannesson och L. Sandstedt. Blir 
det en ny tävling nästa år? Fem lag kanske? 

H emorten 
Ett misstag med anmäl ningarna gjorde an det i lir 

bara blev fy ra Amatörer som ställde upp i hemorten. 
Resultaten blev mindre goda men rcdovisas ända. Moss
berg, 165 (5 R). Bergqvist, 159 (4D). Johansson, 159 
(4 R). Swartling, 152 (JR). Tävli ngsk lass inom parentes. 

Kpist 
I kpimcrien sköt vå rt lag "id tävlingen 480 poäng 

och ligger därmed efter två tävlingar på 8:e plats med 
967 p., vil ket betyder en avancemang pI ett trappsteg 
frln förra tävlingen. 

Meddelande från 
Idrottskommitten 

Serietävlingarna 
Scrietävlingarna, som avslutades den 18 juni, hade 

lockat 9 deltagare, som deltog i en större e\ler mindre 
antal grenar. 

Dc bästa resultaten voro: 
[00 m: B. Löwenhielm 13,2, N. Frim:lll 14 ,9 och G. 

Löwenhic1m 15 sek. 
400 m: B. Löwenhiclm 64,] och G. Löwen hielm 

69,8 sek. 
1.500 111: B. Löwenhielm 5 min. 37,2 sek., D. Dys

holm 5 min. 37,7 seL, N. Friman 5 min. 57,2 sek. 
Höjdhopp: B. Löwenhielm och N. Priman 136 och G. 

Löwcnhielm 130 cm. 
Uingdhopp: B. Löwenhielm 486, S. Lindbtrg 439 och 

C. Niring 424 cm. 
Stav: B. Löwenhielm 232 och D . Dysholm 203 cm. 
Kula: S. Lindberg 827, B. Löwenhielm 759 och N. 

Friman 733 cm. 
Diskus: B. Löwenhielm 23,8 1, N. Friman 21,64 och 

E. Löwenhielm 17,20 m. 
Spjut: S. Lindberg 31,50, B. Löwcnhielm 28,14 och 

D. Dysholm 24,86 m. 
Efter årets tävling är ställni ngen om 15.000-poäng

prim för dc fern bäm. fö ljande: 

Beräknad poäng 
B. Löwcnhielm .. . . . ... 11.891 
N. Friman ............. 10.050 
E. Löwenhiclm ..... 5.648 
G. Löwcnhiclm . ... . 5.562 
N. NylCn ... .. . .. . 4.638 

Verklig poäng 
11.89\ 
6.700 
2.824 
3.708 
2.319 
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Tiokampen 
Tiokampen ägde rum den 28, 29 och 30 :lugusti. Del 

t:lgarant3let blev endast nio, vilket till en del torde f~ 
tillskrivas det dlliga sommarvädret, och av dessa nio 
\'oro veteranern:l i majoritet. Man bruk3t säga: .Dcl1 
gubben går inte .. , men här var det de som b!dc hop
pade och sprang. Men det är inre bara .. gubbarna", 
veteranerna, som böra hoppa och springa. Tillväxten 
inom fören ingens idrott är svag, vilket bäst bevisas av 
aU endast en senior deltog i åretS tiokampstävling och 
aU denne senior nästa år inträder i de »gamla pojkar
nas- led. Det finns säkerligrn många seniorer (under 
32 &r) bland Amarörfören ingcns medlemmar. vi lka 
skulle kunna ställa upp i föreningens tävlingar. Att 
skylte och idrott väl kunna förenas ger vännen Harry 
Friman ett gOtt exempel på. Forrfarande aktiv skytt 
av mästarklass återfinnes han varje år bland dc 51ar
Jande i tiokampsrävlingarna och nlr d:ir resultat, som 
s3nnerJigen inte skämmas för sig. Och vad skulIt· väl för
eningens idrottstävlingar vara om inte idrottsenwsiasten 
Ern~1 LöwtnhiC'lm och hans m : sönrr dtllogo! En hon
nör även för gamla vännen Thor Fr('dborg, som hil
tills ej saknats "id någon förenings tävling i 311mäll 
idrott! Borde ej sådana exempel mana till efterföljd och 
övriga amatörer, unga som gamla, kunna lockas 3tt del
taga i fören ingens idrottstävlingar! Det är ej resultaten, 
som är det väsentliga; uvlingama äro främst ett mcdd 
för Ix-fordran av fysisk spänst och kondition under 
bmratlig samvaro. 

Resultat av tävlingen : 
Senioru: I . B. löwcnhid m 2.752 p. 

Yngre old boys: I. N. Friman 1.939 p., 2. G. Löwen· 
hielm 1.033 p., 3. H. Löwenhielm 1.080 p. 

Veteraner: l. S. Ahrberg 1.259 p., 2. H . Frimal] 640 
p., 3. E. Löwenhielm 459 p., 4. N. Nylen 427 p. 

Ställningen om 20.000-poängpriset är ('f ter arets tä v
ling för de tio bästa följande: 

Beräknad poäng Vt'rklig po:ing 
N. I'r im3n ..... . . ];.3H 20.396 
U. Löwenhiclm .. H.OH 28.088 
E. Löwt'nhiclm ....... . ] 1.802 ;.901 
H. Frim3n ]0.528 5.264 
N. Nrl~n .............. . 10.037 ;.019 
G. Löwenhiclm .... . 
T. Frt'dborg ............ . 
E. ReiniuJ .............. . 
A. Frim3n ....... . 
N. G. Nilsson ........... . 

9.692 ];.985 
8.5 14 4.257 
8.-473 ;.529 
6.403 9."00 
6.229 12.4;8 

Individuell t resul ta t från årets tiokamp 
Dc bästa resultaten voro: 

100 m: B. Löwenhielm 13,5, S. Ahrberg 14,2, G. 
löwenhielm 14,] sek. 

Höjdhopp: B. Löwenhiclm 140, H . Löwcnhiclm 130, 
C. löwenhielm 125 cm. 

Kulstötning: H. Löwenhielm 9,00, N. Friman 7,43, 
S. Ahrberr; 7,]3 m. 

Diskus: B. Löwenhielm 2],60, S. Ahrbtrg 22, 16, H . 
Löwenhielm 20,28 m. 

400 m: B. Löwenhielm 66,5, N. Friman 69,5 sek. 
Längdhopp: B. Löwenhielm 471, N. Friman 431 cm. 
Spjut: S. Ahrberg 24,66, B. Löwenhielm 23,97, H. 

Friman 21,58 m. 

Häcklöpning: B. Löwenhielm 21,5, N. Friman 24,1 
sek . 

Stavhopp: B. Löwenhiclm 246, N. Friman 176, E. 
Löwenhielm 154 cm. 

1.500 m: B. Löwenhielm 5 min. 52,6 sek., N. Fri
Illan 5 min. 56 sek. 

BANSKYTTET lider mot sin slut för denna säsong. 
När detta medlemsblad når Er hemår endast 2 skjut. 
dagar, SÖl/dagarna den 21 och 28 oktober. Säkert är 
det flera av Er som inre är klara med sina märkesse
rier för &rel. Och kanske än fler som inle skjutit 50 
skon, vilket betyder en hel del för vlr förening. Det 
är nämligcn så, att vi inre kan fl statsanslag för skyt
tar, som inte skjutit minst detta antal skott. Vill NI 
hjälpa oss till detta, som skytteföreningarna är i stOrt 
behov av, tag då en tur ut till Skuggan - vi ha vIra 
tav lor på n:ris 43 till 50 - och skjut de skotten. Lyc
kas Ni bra, kan Ni sbffa Er en märke på dessa skott 
eller i varje fall glädja Er åt n3.gra väl placerade träf. 
far. Få vi hoppas. Allt kan vara klan på någon timm('. 
Och det är sannerligen ingen bortkastad tid ut(' p3. det 
vackra Stora Skuggan. övningarna p3.g!r mellan 9.00-
12.00. 

Kom alltså! 
SKJUTKOMMITI~N 

EN KRONA 
ENDAST 

kostar lotten i Stockholms Amatöt 

Förenings lotteri med vinster i form 

av rimmade och konserverade skinkor 

i olika storlekar och högsta kvalitet. 

Dragning äger rum den 11 decembet 

så här är ett fint tillfälle att rädda 

Julskinkan. 

Vill vi hoppas. 

Lotterikommitten 

7 
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Årskränika 
En slycke in i advent, da .!ulhöglidtn nalkas med swra 

steg, kommer dessa rader till. Tre, fyn. underbara dlgu i 
slutet av november länade upp våra sinnen: solen snålade 
fdn en k!ub:å himmel och solnedgångarna skänkte oss 
hisnande skönhetsuppJeve:ser. Det var ett ljuvligt :\Vbrott 
i denna mörksens rid med annars näStan stiindigt dis oeh 
ibland dimma. Luciafirandet om några dagar skall g];idja 
många men Julen är dock den stora Ljusfesten. Dc flesta 
av oss med trötthet i lemmar och sinnen som en följd av 
hösrens arbete i hetsig rytm känner länglan efter Jul
helgens sti lla ro, scdan julklappsUlde!ningen väl är ÖV(f. 
r år blir dc många, ledighetsdagarna. Då Hr vi tid til! 
tillbakablickar över särski:t vad som hänt i v!r egen 
li lb krets. Det hu kanske varit bekymmer ibland, som 
dock i regel reH upp sig, får vi hoppas, men säkert ocksl 
en del glädjeämnen, bl.:I. i samband med er verksamhet 
pI o[ika håll i Amatör. TilI och med ett nederlag kan 
sI lUr på litet avstånd i I:den fl ett skimmer lV g:ädje 
över sig. Tiden läker ju alla sk _ 

Men nu ska vi dröja vid några fakla {rln årets verk
s.amhet. I årets första numnler aV MedlemsbIJdet rlppor
tcrar [nar G.lrdell för 1961 års skinkloueri en vimt pl 
över 1400 kr. Bra att möla det nya årets första utgifter 
med. Till den nya Pavi:jongen på Skuglpn, en myeket 
trevlig och av alh an döma ändamålsenlig skapelse, med 
Uno Broms som dess primus motor _ vem annars? _ 
kunde SAF g~nom sina med~C"mll1ars ins31ser bidraga med 
ett hy'gJigt belopp. Föreningen har själv direkt lil!föm 
en hd del gåvor i pen:pr, gevär, pistoler. Och nu på 
~enhö. un har vi beg!ivats med förmånen lIt H dispone(;\ 
en barack bakom Skolungdomens paviljong. D:ir får vi 
Gett om till ymmc, en m:ingd gtv:irs,k~p finncs recbn _ 

kan ~n:;H3, t fl hyru för en liten penning _ men där 
behövs reparation av golvCf och lill inredning Ctt par 
enkla bord oeh väggskåp samt stobr. Var finns donlto
rerna? 

Från vår egemliga verksamhet har vi undan för undan 
i Medlemsbladet kunnat rapportera flera framgånglr så
väl individuellt som i lag. Kvibcrgarna gav vi denna gång 
en ordentlig omgång - men de kommer 110g igen. Fält
skYltarna har kunnat uppvisa flera goda resultat, men 
det var dock dessa, som tillförde oss ett svidande bak
slag, då vi inte kunde hålb oss kvar i seriens första divi
sion. Där måsle vi snart komma igen med besked. Hur 
vore det att återuppta figurskjumingarna på Skuggan i 
början lV fältskYllcsäsongcn och därvid H ett par av 
vårl bästa och för dena jobb lämpligaSTe sky tiar att ge 
v!ra unga skyulr råd och instruktioner? Säkert skulle 
m~n&a vara tacksamma härför. 

Och sI till sist. Ni yngre oeh medelålders skyttar 
främst. som ännu ej hunnit göra någon insats i förening
ens administr:Hiva verksamhet, träd fram ur dunklet eller 
)dg :hminstone inte nej, då nyrelsen kalllr för att fl 
hjälp i sill arbelc. Dem är mycket viktigt, vi vill lllvar
ligt understryk:. dma, ty de förhållandevis få som nu 
.ubelar hinner inte och orkar inte längre att tillfreds
stÄll.lIlde skÖtl allt. De måm tröltna någon Rång. Det 
finns så många \Ippgifter att sätta er pI. Allts!, kom med 
fri~b och obrukade krafter, nlr styrelsen stöter pt [n 
såd:1Il hörsamhet skulle vara synnerligen uppmuntrande 
för s tyrcls~n, till ~tort gagn för Stockholms Almtör För
ening och till gl:idje för er själv. TI'O mig! \ 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÄR illönskas alla 
kamrater. Nils S. Nilsson 
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H M:t Konungen 
Stockholms Am;uör ]:örenings höge beskydduc uppvak. 
tades på 80·årsdlgcn den II november moo ett bidrag 
till KungJfonden. 

från styrelsen
Ny,t medlemmar 

Herr Tommy Kym, stud. Christer Rönnrnark, civil
ingenjör Ake Lindblad och bergsingc:njör Ake Lundberg 
hlr inva:ts i föreningen. 

Stockholms Amatör Förening hälSJr er välkomnl och 
hopp:1S Ni skall trivas, Vlre sig Ni vill idrotta, skjut;! 
pistol eller kpist eller önskar ta ett nappltag med vIra 
gevärsskyttar pl bana eller U:tskyucst;gen. 

Hyllningar 
F:crl lV amatörerna har under senast>.! tiden haft be

märkclsedagu, som föreningen haft an~edning au upp
miirksamma. Vi ska börja med 

Conny Niring 
som den 20 september fyllde SO år. Han uppvaktades av 
SAF genom vtlr ordförande Bc:rtil Rönnmark, som fram· 
förde föreningens t.lck för irnresserat, mångårigt och gag· 
nt:rikt :u-bete, utfört främst i skjutkommitten, de 5c:na5te 
åren som dess chef. Som bt-kam är det inte lätt au få 
denna POSt bes:m, tids-- och arbeukdvandc som den är. 
I svtlra situationer har Niring ställt sig till förfogande 
för detta arbete och föreningen :ir honom ucksam här
för. 

Rönnmark överlämnade SAF:s fönjänstpl:ikett i sil· 
ver och dl·ssutom fdn kamrater en present jämte blom· 
mor. 

Under m:inga år hl( Niring dessutom varit led3re för 
Sk:inska Cemems korporat:onsskyttar och härigenom 
kunnat tillförlOSS många god3, ja, förnämligl skyttar, 
vilb i en f!erral fall gjOrt och gör välkomna insatser 
på o lika platser inom föreningen~ verksamhet. 

Vi önska Conny Niring all välgång och hoppas länge 
än få dra nytra av hans tjänster. 

Folke Johansson 
b!ev den 19 novembt-r 60 k Han har under flen år 
tillhört skjutkommittcn och dc senaste sex 'ren varit chel 
för kpistSkyuet inom föreningen. Uunärkande för Folke 
Johlnsson är hans stora intresse för skyttet och dess verk
samhet, h3n h3r viSlt god sam:.ubetsvilja och hjälps:amhet 
sa mt även generosi tet. Försynt och tillbakadragen går han 
sin v:ig fram men är 2Ucid med. Ar del ime enligt hans 
och andras mening tillräckligt med tävlingar på Skug"an 
flr han tiJIsammlns med kamrater tit! J ärv:lfä:tet, där 
Hemvärnet H r skjuta fdn tidiga morgonen titt senan 
kväll. 

Jag rninrrs en V3rd.tgskvätJ från årets tävl ing om Skug
g.ms Pokal, som vi hade att ordna, att jag JUSt som 
skjutnin~en skulle börja mötte Folke Johansson, som 
korn cyk :lnde lI[ efter jobbet. Jag frågade honom om 
hlll skulle skjuta men hansvarade något _ nästan b:ygt-

, 

som jag tycker är signifikativt för honom: _Nä, jag skul_ 
le höra elter, om dc behöver n!gon hjälp med mark~ 
ringen ... Sådan är Folke Johansson. Vi har f lera sådana 
- men inte för många. 

Som föreningens representant hyttade ordförandcn Ber
til Rönnmark honom vid en uppv3ktning på bemärkelse
dagen mcd förtjänstplaket ten i silver S2lmt present och 
blommor fr~n kamrater. 

Vi önsk:l Folke Johansson lli välgång. 

Gösta Johannesson 
fyllde so 1r redan den 25 mars. Det är litet sent att kom
ma med gratulationer så här långt efteråt men vännen 
Gösta hade på det bestämdaste undanbett sig all form av 
uppvaktning på bemärkclsedagen. Redaktören tycker 
dock att han intc kan fö rmenas rätten att med några H 
ord hylll honom. 

Dec är främ5t pistolskyttet som fåu dra nyna av h:ln~ 
:lrbete i föreningen och då kanske särskilt i samb:lnd nm! 
iordningmällandet av pistolbanan vid Grimsta. Men han 
var länge knuten till pisrolskjutkommitltn dels som chef 
och dels som vice sådan. 

Föreningen bringar honom siu tlck hJ"rför och hoppa$ 
länge fl ~ hans trygga ociJ lugn3 profil hos sig i olik:t 
sammanhang. 

Vi skulle od{S~ i detta Slmmanhang vilja överr:icb en 
liten blomma till 

Thure Bergenrz 
vars namn inte skönjts mycket i prislistorna som delu
gate men desto mer varit häftat vid miing:t prisers namn. 
Han har varit dcn ~enerösa givaren av otlliga priser och 
penningmedel för förcningcns verkSlmhel. Vad det är 
roligt med en givare, som ger med stl gOtt hjärta som 
vännen Thure! H ur m1nga g:i nger t. ex. har han inte 
till den nu tyvärr avsomnade »K räft5kjutningen~ kom
mit stickande med en bra sedd .. fö r inköp av priser_o 

Den direkta anledningen titt dessa rader är dock främst, 
an han nu, efter ej mindre än 27 :ir i Rikssköldskom
minen drag: t sig tiltbaka därifrån. Och det är kall5kc 
främst i samb3nd med .. Riksskölden» hans namn är för
knippat. 

Tack, ädle gynnare! 

God Jul och 

Gott Nytt Ar 
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Prisutdelningsfesten 
b:ev ur mlnga synpunkter lyckad mrd över 50-taler del
ug.ue, Vlrav flera med damer, nlgot som självklare för· 
hö;de stdmningen. Ahonen börj.ldc med midd3g, under 
vilken Eric Jenncl av ordför3nden hylbdes som vår nye 
hedcrs!edamot och som »insignium» på denna värdighet 
fi ck mona ,.Gynorpsbnnan» att omhänderha under sin 
livstid, liksom t:digare varit [atlet med vår bortglngne 
hC'dnsordförJ.ndc Stig Rålamb. J ennel tackade först för 
hytln;ngen och s:utade med en maning till de unga med
lemmarna l[[ liksom ,.förr i tiden_ Stättl sig rilt för· 
fogande, när föreningen behövde dem för olika upp· 
gifter. Det ans:igs då alltid som ell ära att ra vara med 
och bJr.1 sin del 3V bördan. Styre:sen har bl·tydande svå
righeter aU ersäna avgående ledamöter, Men hl·dersled:l
moten Jenncl ville inre ge upp hoppet om rn bättring 
härvidlag. 

Efter middlgen b:cv dct kaffe v:d sm&bord och dlr
under prisutdelning med hy:lning av mäsure och pris. 
ugare, v3fefter v1r medlem Jon.ts W2ern trädde fram 
för att med bi:der beledsaga det ut~ovade anförandet om 
sin t id som chef för den svenska FN·blu:jonen i Kon· 
go. Han började med en allmän oricntering över det k:io
tiska läge som ddde vid bataljonens ankomst och gav 
en rollande skildring av den frukunsvärda villervalbn 
på all:a omr:iden. Uppgiften för FN är yucrligt svår och 
komplicerad men Waern gav dock umyck för förhopp
ningen, 3[[ det skulle lyckas alla goda krafter an s! små
ningom få den ordning i del hela, SOIll trängande be
hövs för 3tt Kongostaten skalJ kunna fun gen. Det kan 
JnnlfS bli början till en katastrof, om vars följder vi 
k:lnske inte fullt har klart för oss. Waern g.w till sist 
ett erk:innlnde till de svenska so~daterna, vi!kls dugl ighet 
och cff~ktivite t samt allmänna uppförande han stäade 
mycket hö~t. 

Dc Urgbilder som vis:ld~s i samband med förcdr:lgct 
Vlr .lV utsökt kV3li te[ och gav oss i mycket annorlunda 
intryck av J.wdct Kongo än vi förestÄllt oss det. 

Ordföranden tackade föredrarshållarcn för det hög
intres~anta och medryckande föredraget, som i många .w· 
leenden berikat åhörarn3, vi;k:t ocksl vis.lde detta me
delst vuma appUder. 

Och d Vlt( det så småningom slut Pl ~ftonen och 
klubbmästaren Thor kunde som en av de sisu dra sig till
bakl, uckad .tv många för den trevliga festen. 

Unga mästare 
r förra numret nämndes i referatet över mäster5kap>

tävlingen i skolskjutning, att Nils Garde!] var Amatörs 
yngste mästa re genom tidern2. Det var dock inte 3l1de
les rätt. Det finns en med:ell1 som gör honom änn stri
dig. l et[ nummer av föreningens Medlcmsbi3d hösten 
1911 ser man en bild ~v en ståtl ig ung man och därunder 
lä~cr man namnet Harry Friman, 191 1 års mästare i 
sko:skjutning. Så äran av att vara Am:ltörs yngste m:is
t~re Ur dessa bada dela. Harry v.ton enligt referatet myc
ket överlägset, då han hade 138 mot tvhn F. La gergrell 
IZOoch Emil Hessler 114. 

Sedan går Nils Gardell och tar hem mä\terskapet i 
~portskYttc nu i höst. Nu vågar jag inte Eingre på~tå , 

att hln är yngst i denna gren, Mrn är det nlgon, som gör 
honom äran stridig? 

Vem är förcningens yngste fältskyttemii stare? Vem glr 
igenom alla årgånglfna 3V Medlemsbladet? 

Från Riksskyttelävliugell i Gävle 

k.~,~ vi ändigen lämna en litet utförligJre rapport enligt 
Co.Jande: 

HlIVudskjmning (gamla prog.) 

Klass S: lJ6 K. P. O:sen 7S p, 20} H;cldo Hurtig 74 p. 
Khss 4: 2 E. Ris:und 78 p. 
Klass Vet/ä Il H. Friman 71 p. 

HUVlldtkjlflning (försöksprog.) 

Klass S: 28 Johan Magnius 138 p, 44 H. V. JollJllsson 
136 p, 174 Nils Gardell 128 p. 
J Jigg.+J knä$(. 

Klass S: III H. V. Johansson, 94 p, II S J oh,ln Magnius 
93 p. 

Fältskjutning 

Klass S (48 skon ) : 142 )oh3n Magnius JJ tro 
Klass 4 (36 skon) : 10 Nils Gardell 27 If. 
KI3ss Vetly (36 skott): 4 Y. Z3chrisson 23 tro 
Kl3ss Vetf":i (36 skon): 19 H. Friman 15 tro 

Riksskymtävlingens medalj i silver erövrades av Erik 
Rislund och Nils Gardell samt i brons av Yngve Zlchris· 
~on. 

l Rikssköld", 
sköt v5rt lag med Pelle N~unrburg, H. V. JOh~1l5S0n och 
Nils Magnius hyggliga 418 poäng, varav dc cd först
nämndl nådde 142 medan M3gnius, jäkud aven kort, 
sjä:vugen permission d~gen efter inryckningen ime kunde 
koncentrera sig inför uppgiften utan fick nöj:t sig med 
för honom riimligen b:n;sam ma 134. Erik Sven~ron VM 
dock d~gens b:istc man och n:idde utmärkt.l 143 poäng. 

Placeringar i prislistan: 

Khss S: Ss. Erik Svcn.,on .........•... 143 
Klass 5: 84. Pelle Naumburg ........ 142 
Klass 5: 8S. H. V. Johansson 142 
Khn Vet: 43. D. IngeV3l1 129 
Khss 2: 92. L Magnill) 139 

bgct kom på 28:e plm. 

Resullat från Förblllldslävlingeu 2 9 1962 

Klall J 

Per Naulllburg 
Nils Magnius 
Nits Gardell 
Erik Svensson 

poäng 
79 
78 
7. 
7 5 

3 
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johan Magnius 74 
Ragnar Hurtig . . ••• . . . . 74 
Sven Pettersson . . . . . . . . . . . . . . .. 74 
Kai P. O:scn .. ..... . .. .. ..... . . .. ... . .... 7J 
Nils G. Nilsson ........•.•.•. . .......... 70 
Haldo Hurtig . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 70 
Conny Niring ......•... . . . . . . . . • . . . . . . . .. 69 
H. V. j ohansson ........ 69 

K/aH 4 

Tomen Nilsson 
j onas Waern .. 
Stig Bernander 
Hans Melander 

Sven Diedrichs 
David Ingevall 
N. S. Ni:sson 
B. E. Gardell 
Harry Friman 

K/aH) 

poäng 
76 
74 
71 
66 

poäng 

" 72 
69 
6' 
6J 

poäng 
Lars Magnius ..... .. . 7J 

Nya programmet; 

KlaH 5: 

H. V. johansson .......... . ... ..... ...... . 
j ohan Magnius ..................... . . 
Nils Magnius ..... . .... ......... . 
Nils G. Nilsson ........ . . . ..... . .......... . 
Kai P. Q!sen ...... . ........ . 
Erik Svensson 
Ragnar Hurtig 

K/au 4: 

H :lI1s Me!andcr . .•. •. •• • . •. •. ..• ..... 
Jonas Waern ......... . ........•. 
Torsten Nilsson . . ... .•... • .•.•.•..... 

KlaH Vet.: 

David Ingevall 
Sven Diedrichs 
N. S. Nilsson .......... . 

K/ass ): 

Af ästcr skapst ä'lJfin gen: 

poäng 
ll5 
128 
128 
126 

'" 119 
116 

poäng 
111 
125 

l O' 

poäng 

"' 112 
III 

poäng 
117 

H. V. johansson 48 + 44 + 39 = 131; 49 + 48 + 37 = 134 
= 26S 

Per Naumburg 

Nils Gardell . 
joh:1I1 Magnius 

4 

SO + 47 + 39 = Jj6; 49 + 42 +3 7= 128 
= 264 

46+41 + 34=121 
47+44+27 = 118 

Riksmedalj i s;[1.Itr: 

Diplom: 

Riks/1/edalj i guld: 

Int yg 

Sven Penusson 
Kai P. Olsen 
jonas Waun 

Nils Gardell 
Nils G. Nilsson 

Sven Diedrichs 

Per Naumburg 
Ni!s Magnius 
Erik Svensson 
J ohan Magnius 
Torstcn Nilsson 
Dlvid Ingevall 

LAg- och hal/dikaptävlillgeu. dm 23 sept . 

Fyra lag ställde upp i tävlingen. Lag 3 med Rönnmark, 
Gardell och Ax~n ansågs ha de bäSta chanserna och de 
bortslösades hell er ej. RÖIlnmark lude den högsta skjut
na poängen men Q:s~n var endast en poäng sämre. Da
gens sensation var emellenid Henry Ax~n, som i första 
serien sköt normah men i andra klämde till med en vac
ker serie på 48 och kunde med handikapct sig tillgodo
räknat nOlera en så hög poäng som 109. Han var ocks! 
dagens gladaste skytt. 

I. Lag ); 

Nils GardelJ 
Bertil Rönnmark . . 
H enry Axen 

2. Lag 2: 

Hans Melandcr 
David Ingevall 
Yngve Zachrisson 

3. Lag I : 

Torsten Nilsson 
Sven Pettersson 
N. S. Nilsson 

4. Lag 4: 

Sven Björklund 
Kai P. Olsen .. .. 
B. Enar Gardell 

44 + 3+46 + 3= 96 P 
48 + 6 + 44 + 6 = 104 p 
42+9,S + 48 + 9,S = 109 p = 309 P 

44 + S,S+47+5,S = 102 P 
41 + 6,S+ 40 + 6,S = 94 P 
42+ 10+44+ 10 = 106 p = 302 P 

4S +7,S+ 40 + 7,S = 100 P 
46 + S+43 + S= 99 P 
46+ 7 + 41 + 7= 101 p = 300 P 

40 + 8 + 43 + 8= 99 p 
46+4,S + 45 + 4,S = 100 P 
42 + 8+39+ 8= 97 p = 296 P 

l den efterföljande handikaptävlingen i Jt.1ende gick 
efter första omgången endast Olsen med en femetta. Enar 
Gardell med en fyra och Zachrisson med en ttea till 
andra omg&ngen, där O!sen och Zachrisson fick samm~ 
skott som i första omgången, medan Gardell ! kre ur pI 
sin eua. I tredje omgången, som blev den sisu, sköto dc 
båda var sin tre~ vilket betydde - efter best:immehernl 

- att Zäta van~. Alltså 
sCJ!rare y. Zachrisson 
tvl a K. Oken 

p 
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Spegel fråll gevämkyfl et med hi/lills 
kih/da rewllal 

Uppnådda resulut för komperens till klass S S 
klass S: 

i khss 4: 

i kl ass Vet.: 

Nils Gardell 
Haldo Hurtig 
Ragnar Hurtig 
H. V. Johansson 
Johan Magnius 
Nils Magnius 
Per Naurnburg 
Conny Niring 
Kai P. Olsen 
Sven Pettersson 
Benil Rönnmark 
Erik Svensson 

Sven Björklund 
Erik Rislund 
J onas Waern 

Rich. Englund 
David Ingevall 
Even Svensson 

Uppn!dd .. resuhat för årtalsmärken i klass S: 

i klass 4: 

i klass Vet.: 

Allan Mossberg 

Bo Burman 
Nils Friman 
Sammy Lindberg 
Gert Lundberg 
H ans Mclander 
Torsten Nilsson 
Ake Pau lsson 

G ustaf Brundin 
Sven Diedrichs 
Yngve Zachrisson 
Harry Friman 

Uppn!dda resultat för flyttning till högre klass: 

i klass 2 till klass 3: 

Hans For~s 
Göran IngevaJI 
Gunnar Lindblad 

i klass I till klass 2: 

S. Eriksson 
Majvor Lundström 
Christer Rönnmark 
Mona Srahl 
BertilOberg 

Sänd gärna in annorstädes skjutna resultJt _ men dc 
rn3ste komma före årsskiftet. 

Sportskytte 
Sportskyttemästerskapet 21/10 1962 

samlade I"It tiotal deltagare och fick den inte helt ovän

tade utgången, att N ils Gardell lade sig till även med 

detta mästerskap. Han skör mycket jämnt och br:!. och 

vann också knästående och stående men förlorade med en 

po.lng mot Rönnmark i liggande. Denne tog andraplar

sen. Rislund förlorade mot vanligheten i sin liggande

seric och Erik Svensson sköt litet svagt i stående. Resul
Ut: 

I Nils Gardell 

2 Benil Rönnmark 

3 Erik Ris!und 

4 Erik Svensson 

Des~utom deltogo: 

Haldo Hurtig .......... . 
Hans Melander 

Conny Niring .. 

Even Svensson 

poäng 
89+87 + 77 = 2SJ 

90 + 80+75 = 245 

81+ 81 + 76 = 238 
87+86+6)=236 

poäng 

215 
21. 
207 
197 

Fältskytte 
Mästerskapstävling i fältskylle 

Som bekant mötte föreningen i !r s!dana sv!righeter 

at r i egen regi ordna vår traditionella Vhut färd, att fö r
eningen fick söka lösningen i att låta fä: tskyttarna delta 

i Husby-Vidbo jubileumsfältskjutning den 27 maj, tidigare 

refererad i juninumret, för at t där Uta mästerskapet av

göras. Eftersom H. V., Johan Magnius och Ha!do Hur

tig nådde de högsta resul taten med 27, 27 och 26 resp. 

var de rre meda:jp!atserna redan klara men mästaren 

skulle koras genom sirskjuming och denna avgjorde H . 
V. till sin fördel. Det är som bekant inte första mäster
skapet som går till honom. 

F Ö rh III/d s fältsk; II t 11 i 11 gen 

Mål och avstånd : 

Sm avstånd MI l Skjunid 

1 '" C 2 (kil & 2 C,) SO sek. 
2 IJO huvudmll JO • (1&240) 
J '00 1/ 2 & IIJ fig. 1 , • 30 sck. 

kl. l & 2 1/2 fig. 45 • 
• 160 1/6 knäs t. 'O • 

kl. l & 2 liggande 
JOO avskuren ryttare 'O • 

kl. I & 2 60 • 
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Serieliivliugell Di'v. l 

AlIIillör- Skarp 6 93-50 

17 delt. Individuellt inom Amatör: 

F J: 

Per Nl umburg .. .. ••... 

Erik Svensson ..... . .••• •.. •• .• ..•. 

H. V. Johansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Johan Magnius ............ . 

Haldo Hurtig .. . 

F 4: 

Nils Garde!! 
Sven Pettersson 

Conny Niring 

VC't.: 

27 tro 

21 
20 , 
17 • 
1 , 

12 

20 
16 

Evert Svensson 

Harry Friman ..... 

...... .•.•.•.•..... 14 

F J : 

Hans Mebnder 

F 2: 

Lus Magnius 

F J: 

H. Forss 
Majvor Lundström 

Mona Suhl ............ . 

10 

10 ' 

19 

18 

14 

I l 

Fordringar för kvarst~ende i o(h uppf:yun ing til! F j 

20 tr., till F 418 tr., til! F J 21 tr., till F 218 tr. 
Amatörs bg i serien vann över:ägset över Skarp 6 

men kompaniets resu:rat lyder nästan på nlgon spl'cicl l 
kat:tstrof. 

På inskjumingsmllet Vlnn Erik Svensson i sin k:ass oeh 
Lars Magnills i F 2 placerade sig ockd bra. Båda fick 
hedenpris. 

FörblllldsfiillskjullIi11gen den 4/1 I 
Ford ring:u för kvarstående i och uppflyttning till F 1 

22 tr. , till F 419 tr., till F 3 18 tr., lill F 216 t ro 

Mål och avstånd 

Sto avstånd Mål Skjllttid 

240 1/4 fig. gul H så. 
2 4lS MOIab -I (1/2 fi g.) 60 • 
l '00 1/2 fig. gul 60 

• '" l /J fig . 'O • 
171 huvudm.il, knäs!. 'O • 

(kbss I & 2 liggande) 

6 

SerielävlingeJl Div. l 

Katarina-Amatör 112-93 

17 delt. Individuellt inom Amatör; 

K/aH J: 

Per Naumburg ....•.................. 
Erik Svensson ......................... . 
Haldo Hurtig ..... . ..................... . 
N ils M;!gnius ... . .................... . 
Johan Mal;n ius .... . . . . . . ......... . 

K/aH 4: 

Sven Pettersson 
Ni:s Glrdell 
Bertil Rönnmark 
Åke Pau:sson 

K/au V et .: 

Yngve Zachrisson 
Evert Svensson 

Kltm 2: 

Lars Magn:us 

K/lUS J: 

I bns Forss 

23 u . 
19 • 
18 • 
16 • 
16 • 

21 • 
19 • 
l' • 
I l • 

21 • 
18 • 

19 • 

l. • 

, årets förbundsfält5kjutningar har vlrt Ia~ inte för
fö:j~ lV n~gon (li r. Ungt därifrån. Dcn här glngen vann 
Katarina överlägset och vi hade blr.t J U bita i det Sur.1 
:ipplct och l ka ner i div. II. Skarp 6 följde oss. Der blir 
att Il nya tag näSll slsong. 

l ALM UNGE skytteförenings f:i:t5kjurn ing den 16 
~eptember dC:lOgo tre amatörer. Johan Mlgnius gjorde 
en fin ins,ltS gelwm ltt rå in som tvåa, medan Hl!do 
Hurtig och Ni ls Gardell b:ev oplacerade. 
I HAGADALSTRAFFEN den 30 september 
hade vi Hl:do Hurtig och Johan Ma~ nius med. Hurtig 
kom pS 46;c plats och Magnius på 6j:e men båda hade 
31 tr. och kunde som bc:öning hemföra hederspriser. 

Lotteridragningen 
U tdrag alJ protokoll hJllet den JO dcctmbtr 

1962 vid Lourridragningen beviljat av övtrståthJf. 
/arämbetet den 4 okwbtr J,zmma Jr lör Stockhobm 
Amatör förrnillg. 

RESULTAT; 
En skinka om 3 kg. 3. euvan av följande lottnummer; 

1,292, JS9, j91, 687, 731, 780, 786, 831 och 931. 
Två skinkor om vardera 1h kg. å cuvut av fö:jande lou · 

nummer; 12, 181, 254, 261 , 334, H6, 414 , 699, 862 
och 926. 

En skink.1 om lh kg. 3. ettvart .lY fö ljande lottnummer; 
98, IH, lS6 , 380, 393 , 427 , 679, 764, 799, 84j, 818. 
891,924,928 och 9JJ . 

Som ovan 
P.-A. Herrström 

Kontrolbnt. 
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Meddelande från 
förbundsstyrelsen 

Fö!jande medlemmar har uppfyllt (ordringuna (ör 
kVJTSt!ende i F 1; 

H. Hurtig 3/8 
Johan Mlgnius 3/7 
Pelle Nlumburg J/7 
Erik SvenSSOn 4/7 

övriga skyuJ.r som i år tillhört denna klass och önskar 
kV;l,(s t;i ~des snanst meddela detta till sekreteraren. 

Frln klass F 4 inga uppflyttade. 
fr;i n klass F 2 till F J: Lars Magnius. 

Meddelanden från 
Pistolskyttekommitten 
Fri11l11ll va1ln PiSlolskytteskåle1l 

Den sjätte oktober var det dags för hets sim (ör
~ningst:ivling, den om pistol~k yueskllen. Den tävlin"en 
omf~l.tlr precis 51 många serier av dc Mda sl:agcn, ~Ot 
preCisIOnstavla och fi gur, som märk~fordriniarna om
fattar. Det finns alluå chans att klara m:irket rakt ige
nom. Det .:if nu sällan nlgon som gör, men nlgra god
kändl sener brukar det all tid bli. De yngre skyttarna 
hat h:lIldlkap genom au de Ur längre tid på sig mot figu
ren, märkesbestämmelseml är sådanl. 

Sju m;l,n ställde upp den här gången. Mossberg Jude 
chans an göra sin tred je . raka .. och ta hem priset för 
~! :tid. ~en han var också (len endl som måste skjuta 
fIgursenerna på va.rdera 10 sekunder mot 15 (ör övr:ga 
tuJdskyttar, som IIlte tillhör riksmästJrk!assen. Några 
höga resu:tlt på precisionsserierna noterades inte heller 
vid den hlr tlvlingen, Mossbcrg hade l6J och sl fö:jde 
I. Slndstedt 16J, N. Friman 160 och F. Swanling I SS. 

Den hlr tävlingen brukar avgöras på figursericrna. S! 
blev orks! fallet i år, lven om det nu inte b:ev bommar
n~s antal utan de faktiska poängerna. Ty alla de fyra 
na mnda bommade varderl tv! skott! De övriga bom
made många flera och kom därför inte al:s med i bilden. 
O~h det blev större spridning för en del än för andn. 
Fnma.n h~~!. i bäst och nådde d:irmed toppen på lisnn, 
som fIck fo./ande utseende; l. N. Friman ]60 + 137= 297 
2. I. Sandstedt 16J+I3J=296, J. A. Mossbcrg 165 + 12; 
=>290, 4. F. Swmling 115 + 131 = 286. 

FörbulIdets program för l :akvarlalet 1963 
J;I,n. 6 Husby-Vidbo fä:tskjutning. 

lJ Enskede hemv;i rns kpistf:ilukj. 
20 Förs ta förbundsfä:ukjutningcn. 

Febr. J ~ndra förbundsfältskjutningen . 
10 li.rclltuna jubi leumsfä ukjutning. 
17 Surahammars jubilcumsfä:ukj. 

23-24 SM i skidfältskj. o. riksfä:tskj. på skidor. 
24 Järna jubilcumsfälukj. 

Mars 3 Un~dolUs C'. sko! un!::d. SM i ~kidfä·tskj. 
Köpings jubiJcumsfä: tskj. 

10 Förbundets Wukj. med mämnkapnäv l. 
24 Fä:tskynekårcn. 
J l rörbundsfä: tskjutning. 

Fältskjutning med pistol vid Grimstll 

Stockholmspolisens skytteförening anordnar både vår 
och höst fjiltskjutning med pistol i terrängen runt om 
sin skjutbana vid Grimsta. Intresserade pistolskyn:tr från 
andra föreningar äro vä:komna. I gengäld önskar arr.lI1-
görerna hjälp från dessa föreninga r vid någon skjutsta
tion. Vid tävlingen drn 2 dec. tjänstgjorde välvilligt br~ 
dern;l, Slndstedt fr:in Amatörföreningen. 

Den 18 nov. deltogo fyra och den 2 dec. ltta amat~ 
rer. Vid båda dessa tillfällen lyckades en av vårl ny:tSte 
med:emmar Ingvar Sandstedt uppnå förn:imliga rrsultlt 
och p laccrlde sig först bland lmatörernl. 

Dm 18 november 

l. Ingvar Slndstedt JI träffar i II figurer. 2. Björn 
S:t(wenberg 2911J. J. Börje Berg 28/12. 4. Olle H olm
berg 26/10. 

Dm 2 december 

l. Ingvar Sandstedt 37/1J. 2. H.ury Frimal\ 35/13 . 
). Nils Friman 31 / H. 4. OUe Holmberg 30/11. So Fred 
'iwartEng 19/ 7. 6. P. Urban Johansson 14/ 7. 7. Lennart 
SAndstedt 13/ 8. 8. Lennm DAhlström 13/8. 

Kpistskytte 
örlogsberga skytteförening 

h.ldc den 28 oktober f:i:tskjutning med kpin. Av vlr.l 
de:u g:tnde mannar gick Er:k Svensson in på ll:de p I au 

med sinl 38 tro och Sven Iljörklund, som sköt 32 på 
jJ :C. B~da fick hederspris. 

Meddelanden från 
idrottskommitten 
Höstoriellteriugeu deu 11 uo·velllber 

avp-jordes denna gång i dc sjörika trakterna norr om 
Ros!:tgs-Kulla, som för dagen visade upp en färgsta rk 
hösukrud med starkl dofrer från pors och ångande kärr
marker. 

En 7 km bana med 6 fina kontroller, bergsgipar och 
PlS5 samt anrydninl'ar till kärr av knappn! lshuvuds stor
lek, markerade med jordnäTl, halvmcterhöga skärmlT, 
~ane orienteringsförmågan på Mrda prov. 

Efter dcn svettdrYPlndc körningen bjöd den spegel-
blanka sjövikcn Maren på en h.'irlig lögning. 

ReSU~tlt: Seniorer: B. Löwenhiclm 3.JLOO. 
Veteraner: G. Runngren 2.03.30; S. Fa lk 2045.30. 

Handikapberäkning vid täv:an om vandrinnsprisct re-
w :Ut: I. Runngren 1.32.42; 2. Fa:k 2.08.24;0 J. Lö~en
hic:m U1.00. 

G. R, 

7 
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Gynna o " vara annonsorer 


