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Kallelse till ordinarie årsmöte 

Stockho lms Amatör Före ning s med lemmar 

kollos harmed ,iii ordinarie årsmöte 

onsdagen de n 7 mars 1973 , kl. 19.00, 

pli Kri$tinehoVli Malmgord, Kristinehovsgo!on 2 

(mill emol HögolidskyrkOr'l) 

för behand ling 0'1 fö ljande örenden: 
I. Va l av tv! persone r an jämte ord föranden 

justera mötets protokoll; 
2. Styrelsens och dc stiindign. sektionernas berät

telser fö r det l1a stförf!utna het; 
J. Revisorernas berättelse sann fr~gan om be

vi ljande av ansvarsfrihet at styrelsen fö r det 
g3..n ga förvaltnings3.. ret; 

4. Inkomst- och utgiftssta t 1973; 
5. Faststä llande av !!.rs:l vgi ften för 1973; 
6. Val av led amöter i föreningens styrelse: 

a) ordförande ..... . .... . ....... för 1 år 
b) sekreterare ....... . . . . . . . . . .. för 2 år 
c) ordförande i pistolsektionen .... för 2 å r 
d) ordförande i idromsektionen . . för 2 år 
e) klubbmästare ................ för 2 år 
fl sty relseledamot .. . . . . . . för 2 å r 
g) tre styrelsesu pplea nter ....... . . fö r år 
~) vice ordförande i gevärssektionen för år 
I) vice ordförande i pislOlsektionen för år 
j) ,· jee ordförande i idromsektionen för I 1I.r 

7. Val av tv!!. revisorer för 1 !!.r sa mt supplean-
ter for dem. 

8. Val av Ire ledamöter i valberedningen. 
9:. Val av fem ledamöter imedaljnämnden. 

10. Vaj aven representant i Stockholms Skytte
förbund samt suppleant för denne. 

11. Va l aven representant i SlOckholms Pi stol
sky ttekrets samt supp /eam för denne. 

Fört;ä nsttecken : 

Föreni11gens guldmedalj har tilldel:m ing. Sven 
Pettersson, silv ermed,tlj hr Gustav W~tin sam t hr 
Erik Svensson samt jörtjämuliplom hr Peter Berg
st röm, fru Annie J ohansson samt hr Lennart Pree. 

Dessutom utde las: 

Femtio/{ysmärkCII lill civ ilj:ismästare Enar Gar~ 
delJ, hy poteksdirektör Robe rt Mossberg och med. 
lic. Carl-Gust. Zachrisson. 

TjugojemJrsmärken till t jänsu.·man Arne Borne
Iid, disponent Jan Geijer, järnvägstjänsteman Olof 
Sjöberg sam t avd. chef Fritz TilJbom. 

Prisutde lning o ch supe: 

Omede lbart efter !rsmötet sker prisutdeln ing, 
varefter klubbm:israrcn i Malmg1rdens trevliga 
matsal ordnar en SlI pC bcsrående av förrän, varm
din med öl eller vi n sam t kaffe. 

Anmälan om deltagande i supen göres senast 
m3.ndagen den 5 ma rs, teJ. 22 96 00, ankn. 104. 
A r klubbmästaren inte inne s5 tala med sekreteraren 
eller ring hem till k lubbmästaren Eric Thor, tel. 
4 I H 29 eller till vice klubbmästaren tel. 29 19 87. 

VALKOMNAI 

STYRELSEN 

-
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STYRELSEBERÄTTELSE 

$lOckholms Amatör Förenings styrelse får här
med avgiva följande berättelse över verksamhetS
året 1972: 

Föreninf!,cns medlemsantal uppgick vid 1972 å rs 
utgång till 274, va ra v 4 hedersledamöter. Av dessa 
var 74 ständiga. Jämfört med föregående 1I. r in ne
bä r detta en ökning med 26. Antal under 3ret ny
inskrivna medlemmar utgjorde 35 sr. r förh ålbnde 
ti ll före~ående år utvisar detta en ökning. 

St'VTelSC7I har under 30ret utgjortS av major Benkt 
Evcrhcd, ordförande, civ.ing. J ohan Magnius, vice 
ordförande och kassaförvaltare, folkskollärare 
Peter Rönnmark, sekreterare, kamrer I var Sandin, 
intendent. tjänsteman H ans Melander, ordförande 
i gevärssektionen, banktjänstem an Peter Bergsrröm, 
ordförande i pistolsektionen, försä ljningschef Len· 
nart r n~eval1 , ordförande i idronssektionen, di s· 
triktschef Eric Thor, klubbmästare, översrelöitnalH 
H. V. Johansson och tandläkare Georg Fredrikson, 
st)' relseledamöter utan särskild fuktion, kamrers· 
assistent Göran Inge va ll , bankt jänsteman Lennart 
Pree och skomak are Erik Svensson, styrelsesupple. 
an ter. 

RMJisortr har va rit kamrer Nils östberg och 
köpman Conn y Niring med skomakare Even 
Svensson och civ.ing Yngve Zachrisson som supple· 
anter. 

Föreningens sektioner har va rit sammansatta p! 
föl jande sätt: 

Gevärssek tionen: H an s Melander, ordförande, 
Erik Johansson, vice ordförande, Hans Melander, 
sekreterare, Rolf Odin g, k· pi stledare salll t övriga 
ledamöter, Erik Svensson ocb Hannu Koho. 

Pisto{sektiom:n: Peter Bergströlll, ordförande, 
.J an Calin, vice ordförande, Peter Bergström, sek
retcrare, Georg Fred rikson och Lcnnart Sandstedt, 
ledamöter. 

Idrottssektionen: Lennart Ingevall, ordförande, 
Bengt Torsmark, vice ordförande, Arne Rosen, 
sekreterare, Bengt W ilner och Gustav Westin, leda· 
möter. 

En ny aktivitet under !ret bar va rit konståk
ning, där 25 nya medlemmar vunnit inträde med 
Ingrid Isaksson som kontaktman. 

Ungdomssektiontn: Lennart Pree, ordförande, 
Benkt Everhed, vice ordförande, Göran johansson , 
sekreterare, H annu Koho, kassör samt Lennart 
Ingevall , suppleant. 

Riksskö fdens tävlingskommitte: ö verstelöjtnant 

S tyrelsen har under §,rer haft 4 protokOllförda 
sammanträden. 

ÖVningar och tävlingar har i hu vud sak bedri_ 
vits i enlighet med programmet. 

Representantpriset har tilldelats Benk t Everhed. 
Ekonomi och g3vor: För det ekonomiska resulta_ 

tet av föreningen s verksam het redogöres i bi fogade 
vinst- och förlusträkni ng samt balansräkning. 

För att h jälpa upp föreningens ekonomi har 
:iven under h 1972 anordnats en sk ink lotteri. 

Styrelsen ber att få framföra en varmt tack till 
a lla dem, som hjälpt till vid lottförsä ljn ingen_ 
då sä rskilt till distriktschef Eric Thor (720 lotter) 
försäljning~chef Lennart [ngevall (680 loner): 
kamrcrsasSlStclH Göran Ingevall (570 lotter), direk
tör H arry Friman (500 lotter) sam t till "Erik och 
Evert Svensson, som ställt sin affär till för foga nde 
för vinstutlämning. 

Föreningen har under het fån motta ett antal 
gåvor bl. a. en generös donation av silverpriser 
från med. dr. Nils Gy llensvärd , ett mausergevär 
samt en browningpistol från rev isor Adolf von 
KrusenSljerna, en mausergevär från kamrersassis
tent Göran Ingevall, .. Bridgegubbarna- har skänkt 
vän liga bidrag, ett juniorgevär samt vänligt bidra!: 
till inköp av pistol från direktör Bertil Swartling. 
en donation av framlidne Bo Skogh (700: ·) samt 
500:- från direktör H arry Friman. 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla, som 
med g3.vor eller på annat sätt givit fören ingen siu 
stöd under det g1lngna året. 

Stockholm i januari 1973 
Benkt Everhed 

Ordförande / Peter Röml1nark 
Sek reterare 

Gulnat klipp 

Ur en huvudstadstidning av den S mars 1895 har 
vi saxat följande: 

"En distans!kning på 25 km å skridskor fö retog 
hr F. Ericsson i går kl. 3 e.m. Hr E skulle aka 
denna väglängd på mindre än en timme för att er
hålla en av Stockholms amatörfö rening utfäst siU
vermedalj. Han åkte Sträckan på 50 min. 40 1 ; 
sek. och vann s~ledes medaljen. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I H. V. johansson, civ. ing. johan Magnius, ma jor 

"Benkt Everhed. 
Redaktör för medlemsbladet: Avd.chef Torsten 

Nilsson. 
medlemn1ar l 

Nya medlemmar 

Vi hälsar nedanstående nyinvalda 
vä lkomna i vår förening: Representanter i Stockholms Skytteförblmd: 

Benk t Everhed med Hans Melander som suppleant. 
Representanter i Stockholms piHolskyttekrets: 

Pete r Bergström med Jan Calin som suppleant. 
Föreningssammankomster: Föreningens §,rsmöte 

hölls den 7 mars sam t en klubbafton den I novem· 
ber. 
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Stud. Roger H allberg 
Frkn Ulla Kjellberg 
Banktjm. Orjan Kämpe 
H err Johan Lagergren 
Stud. Claes-Göran Teglund 
Tng. Lars Uhiander. 

I 
I 
I 
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Vinst- och Förlusträkning per 31 / 12 1972 

UTGI FT ER , 
Medlemsblad, trycksaker 
Priser, märken, medal jer 
Banhy ror 
Förbund s·, förenings · , lagavgifter 
Försäkri ngar, kassafack 
porton, transporter 
Materiel , licenser, fria skorr 
Uppvaktn., div. kostnader 
Gevärsskåp, lås 

rers överskott 
Kronor 

3.447:20 
1.526:34 
1.025,-

482,-
216:-
442:60 
34 1 :50 
332: 10 
202,-
348:73 

8.363:47 

INKOMSTER, 
Medlemsa vgi f ter 
Statsanslag 
Inkomst av loneri 
Ränto r 
Avkastn. av Swartlings rond 
Annonser 
Gåvor 

TlLLGANGAR: 

Utgående Balansräkning per 31 /121972 

SKULDER, 
Gevär, pistoler 
Ammunition 
Bankräkn ing 
Postgiro 
Fordri nga r 

200,-
1.1 58 :-
9.97V6 
2.368:70 
1.906 ,50 

Kronor 15.605:96 

P risfonderna 
Tiil! prise r disp. medel 
Div. skulder 
Ständiga medJ.konto 
KAPITAL KONTO: 

Å rets överskott 
Balans. underskon 

Föreningens fonder per den 31/12 1972 

Värde-

Kronor 

3.715:-
976:-

1.295:02 
451 :70 
425:75 
300,-

1.200:-

1.377:70 
865,,0 

4.479:1 0 
8.880,-

348:73 
344:67 4:06 

Kronor 15.605 :96 

Disponibel 

B 
'1 S popper a"ko$fnh'9 

en~ wa rdings fond ........ . 9 
BEertd Rönnmarks fond... . .:::...... . ... 2:~;~~= 309:55 10.172:55 425:75 

Bokfört 

värde 

'rost Löwenhielms pri sfond ...... • . 104:80 3.036:80 106 :)7 
Thor Fredborgs prisfond .. . :: :::: :: : : .. ... . . . : :~;;;= 52:60 1.949:60 125:63 
Harry Frimans prisfon d .. ....• ... 90:35 1.793:35 1 JJ:43 
Folke Fagrell s prisfond .. :::::::::... . .. ... .. ::~~~~= 576:40 2.56 1 :40 63:56 
A. von Kr';lsenstjernas prisfond ..... ::::::::::: 471 :_ 56:80 1.426:80 91 :15 
F .. O. Ca rlins prisfond .................. 740:- 54:60 525:60 16:36 
NIls Perssons prisfond 23:25 763:25 43:48 
Damernas prisfond .......................... 740:- 23:25 763:25 43: 48 
Kam raternas prisfond ..... • ... • ....... 895:- 48:90 943:90 56:3 1 

... _ ... _ ...... 'i'G'~'~' '~''---2Jj9~'~J~' =-_,,~37~'~20~_,,~9~50~'~2~0 __ T;5~5~'3~3~ 

INKOMSTER, 
Medlemsavgifter 
Statsanslag 
Lotteri 
Räntor 
Swart lings fond 
Annonser 
Gåvor 

Kronor 23.509: 1.377:70 24 .886:70 1.140:85 

Budget 1973 

3.800,-
800,-

1.500,-
450:-
425:-
300,-
400:-

Kr. 7.675:-

UTGIFTER: 
M~dlemsblad, trycksa ker, program 
Poser, märken 
Banhyror 
Förbunds·, lagavgiher 
Porto 
Materiel, licens, fria skott 
Uppvaktn., div. kostnader 
Vapen 

K,. 

3.000,-
1.500:-
1.100:-

500,-
500,-
400:-
275:-
400:-

3 
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Gevärssektionens berättelse för år 1972 

Sektionen har under t 972 hah följande sammall-
sättning: 
Skjutchef: 
V. skilluhe/; 
Sekreterare: 
K-pistledare: 
Ledamöter: 

H ans Melander 
Erik Johansson 
Sk jutchefen 
Rolf Oding 
Erik Svensson 
Hannu Koho 

Träningar och tävli ngar har ägt rum på Stora 
Skuggans skjutbanor i enlighcr med prograrnmet, 
undantaget första tävlingen om r i ksskyttesk~lcn. 

Inte n;\~ot år utan en lag framgång tycks vara 
skyttarna; mon o numera. Årets f ramgång blev 
t. Q. m. en stor sådan, d l\. lager mycket överlägset 
vann förbundstävlingen i banskjutning före Brom
ma-Vällingby. I öv riga lagtävlingar gick det in.tc 
lika bra, bl.a. blev fältskynelagct nedflyttat ull 
div. 2, medan andra laget och banskyttclagct f3.r 
stanna kvar i div. 4. Bland individuella framg!ngar 
märks främst Göran Johanssons och Benkt Ever
heds se~rar i klass 1 och 5 på den fö rsta respektive 
den sista fältskjutningen. Speciellt våra ung
domars resul tat i fältsk jutningarna både indi vid u
ellt och i lag ha r imponerat. Om ve rksamheten 
i övrigt hänvisas till nedanstående uppställning. 

Antal aktiva : 

Klass 14-16 år O 
I 80 
2 6 
3 2 
4 6 
Vet. II 
; 8 
Enbart Kpist 12 

Summa aktiva: 125 

Anslagsberättigade 123 

Därav K -pist 9 

Antal protokollförda skott gevär 
varav vid fält skjutningar 
Antal protokollförda skon K-pist 

FÖRTECKNING 

15.701 
3.576 
3. 125 

öve r und er året erövrade utmörkelsetecken 

Skyttemörken: 
GULD: Lennart Pree 
S ILVER: Göran Johansson, Han nu Koho 
Artalsmörken: 
HOG RE I BRONS: Ivar Sand in 
HOG RE I GULD: Erik Svensson 
L~GRE I S ILVER Erik Rislund 
Kompetens för årtalsmörken: 
LAGRE I GULD: Jon as Waern ( 1) 
H OGRE l BRONS: Hans Melander (2) 
Artalsstjärnor: 
l:a ST JARNAN: Benkt Everhed (1), Axel Friman 

( I ); Conny Niring ( 1), Nils Friman (4) Evert 
Svensson (4) 

2:a STJARNAN: Johan Magnius (3) 
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5:e STJARNAN: H. V. Johansson (3), Yngve 
Zachrisson (4) 

Föltskyttemärken: 
BRONS: Göran Johansson 
SILVER: Lennart Pree 
LAGRE I GULD: Benkt Everhed 
Kompetens för årtalsmärken: 
HOGRE I BRONS : Erik Svensson ( t ), Pcr Naum

burg (2), johan Magnius (2) 

Automatvapen: 
BRONS: Bcrtil Nilsson, Holger Persson, Gunnar 

Svensson 
GULD: Lennart Pree, Uno Bcrgström 

Artalsmörken : 
LACRE I GULD: Harry TrUschcl, Gun nc Birke 
HOGRE I BRONS: Conny Niring 
H OGRE I GU LD: Erik Svensson, Evert Svensson 

Komp~tens för årtalsmärken: 
LAGRE I BRONS: Svcn Ekelund ( I ), Eri k Jo

hanson (l ) 
LAGRE I SILVER: Per-Ola Kraft (1), Per-O lo\' 

Raam (1) 
HöGRE I BRONS: Bertil Eriksson ( t ) 
HöGRE I SILVER: Ivar Sandin (2) 
I :a STJAR AN: Sven Diedrichs (1) 
Fältskyttemärken automatvapen: 
S ILVER: Bertil Eriksson 
LAGRE I SI LVER: Erik Svensson 
Tvågre nsmärken : 
S ILVER: Sij!;urd Forsell 
GU LD: Josef Bcngtsson 
LAG RE I BRONS: Bertil Erik sson ( 1), Per-Ola 

Kraft (1) 
Mästarmärken : 
SILVER: H an s Melander. 

Vandringspriser och 
hederspriser 

I. Jonas \Vaerns vpr. 
johan Magnius 122 P 

2. Vandringspris kl. l 
Erik Svensson pis 4 

J. Vandringspris kl. 4 
Len nart Inge vaJI pis 5 

kl. 4. Vandringspris vet. 
Johan Magnius pis 4 (för alltid) 

l. V pr. st3mde kl. 5 
H ans Melandcr 139 P 

6. Vpr. stJmde kl. övriga 

7. Harry Frimam vpr. för v eteraner 
Johan Magnius 

lO. Bertil Rönnmarks minne 
Benkt Everhed 301 P 

11. överstyrelsens Jubileumspoka/ 
Erik Svensson 

12. Vandringsp ris för kl. 2-5 
Ben kt Everhed (för alltid) 

forn . pd sja. ,o 
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Pistolskyttesektionens berättelse för år 1972 

Pistolskyttesektionen har under år 1972 haft 
följande styrelse : 

PiJto lskjutche/: Peter Bergström 
Vice pistolskjlllche/: Jan Calin 
Material/örva/tare: Geor~ Fredriksson 
Ka ssa/örvaltare: Lennart Sandstcdt 

Anta l till Svenska Pistolskytteförbundet redo
visade akt iva skyttar var under ~ret 22 St. Av dessa 
har fö ljande fullgjort prov för märkcn: 

HÖj!; re 1I.rtalsmärket med kran s och 2:a stjärnan 
J:e å reL H arry Friman. Högre årtalsmärkea guld 
2:a st järnan l:a året. Nils Friman. H ögrc :\rtals
märket i guld 2:a stjärnan 2:a å ret. Sten Norström. 
Högre 1I. rtalsmärker i silver 3:e åreL Axel Friman. 
Lägre årtalsmä rket l:a året . Peter Bergström. 
Pistolskyttemärket i guld. Jan Ca/in. Pistol skytte
mä rket i si lver. Jörgen Lundström. Pistolskytte
märket i brons. Claes Fredriksson, Orjan Kämpe , 
Lennart Pree och Lan Uh/ar/der. 

Under året har följande tävlingar genomförtS: 

16 11 Drakenbergs vandringspri s 
O m detta pris tävlas en gång varje år, under sju 

!ro Efter 1972 års skjutning ser resultatet ut pli. 
föl jande sä tt: 

1967 Ingvar Sandstedt 
1968 Bertil Aquilon 
1969 Bertil Aqui lon 

1970 
1971 
1972 

( Ingen tävlan) 
Nils Friman 
Nils Friman. 

(63) Poöngpris i pistol sk jutning a v år 1970 

Om detta pris tävlas vid föreningens mästerskap 
i prec isionsskjutning på pistOl. Den aktuella stä ll
ningen är enl igt ncdan: 

Georg Fredriksson 5 p 
Sten Norström 5 
Karl-Hugo Bergqvist 4 
H arry Friman 4 
Lennart Sandstedt 4 
Jörgen Lundström 3 
Peter Bergström 2 
Christer Norling 2 
Dag Almstedt 1 
Carl-Axel Ljung 1 
Lenn art Pree 1 

1651 Georg Fredrikssons vandringspris 
av år 1967 

. För an eröv ra detta pris för al ltid fordras tre 
lIlteck ningar. Ställningen är följande: 
1967 Ingvar Sandstcdt 1970 MatS Forsgrcn 
1968 I ngvar Sandstedt 1971 Geor~ Fredriksson 
1969 Leif Falk 1972 Lennart Sandstedt. 

(67) Bertil Swartlings vandringspris av år 1963 

O m detta pri~ tä vlades det för sista gången 1972. 
Se~ra re och vIll nare av priset för alltid: N ils 
FY/man . Vi gratulerar till segern och tackar för 
flitigt deltagande. 

(681 1966 å rs 25-årsmäns vandring spris 
i pistol skytte 

Priset utg1l.r 1972. Efter fem skju tningar har 
Georg FredrikwlI erhålli t den högsta poängen och 
segrar därför. Resultatet se r ut som följer: 

1967 In j!;var Sandstedt 
1968 Ingvar Sandstcdt 
1969 Lennan Söderlund 

1970 ( Ingen täv la n) 
197 1 Geor~ Fred riksson 
1972 Lennart Sandstedt. 

1691 Pistolpokalen 

Priset sattes upp år 1969 och är ständigt van d
rande. Det går t ill den skytt som under 1\ret sam
manlagt har högst skjuten poäng. 

1969 Ingvar Sandstedt 
1970 (In gen täv ling) 

1971 Nils Friman 
1972 Nils Friman. 

Arsprisskjutningen och töreninge ns mästerskap 
av hölls den 13/9 t972. Denna tävling gav följande 
re!tultat; 

Segrare och mästerskytt: Georg Fredriksson. 
Pli andra plats: Lennart Sandstedt. Som god tredjc
man kom Jörgen Lllndström. 

Standardmedaljen 
tä,rladcs det om den 9/9 
iande resultat: 

l: .J an Calin 
2: jörgen Lundström 

1972. T ävlingen gav fö l-

J: Sten Norström 
4: Harry Friman . 

Detta är resultaten för 1972 ars tävlingar. Och 
som vanligt är Du välkommen till tränin gs- och 
täv lingsskjutning p1l. lördagar vid ID-t iden. Har 
Du möjlighet, anmäl gärna Din deltagande till 
jourhavande eller annan funktionär i sektionen p1l. 
torsdag eller fredag före tävlingcn. Dctta för att 
underlätta eventuellt vapen- och ammunitions
anskaffande. 

Bromma i januari 1973 

Peter Bergström 
PislOlskjutchef 

KVIBERGSMATCHEN 

Lördagen den 12 ma j tävlar våra skyttar i Göte
borg. Vi skall d1l. möta K vibcrg och det blir ingen 
lätt match. V1\ra motståndare har ju ett mycket 
slagk raftigt lag. Men nog skall vi väl spjärna emot 
så gOtt vi kan. Så ställ in siktet på dcn 12 maj och 
träna så att formen står p1l. topp dagcn D. Kvibergs
matcherna brukar va ra tri vsamma till ställ ningar, 
som man ta lar om i långliga t ider. l år firar K vi
berg jubilcum också, s1l. det blir väl extra fest ligt. 
Närmare informationer konlIner så sm:\ningom. 
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Kallelse till 
ÅRSMöTE 

Medlemmarno i 

Stockholms Amatör Förenings 
Ungdomssektion för skytte 

kollos härmed till årsmöte 

onsdagen den 7 mors 1973 kl. 18.30 
i Kristinehovs Ma lmgå rd 

Kri stinehovsgolan 2 
(milt emot Högolidsgala n) 

PROGRAM 
I. Arenden vid årsmötet 

a) Val av ordförande och sekreterare föl' mötet 
b) Va l av tv! justeringsmän 
e) Föredragning av sty relsens berättelse 
d ) Föredragning av revisorernas berättelse och 

fråga om ansvarsfrihet för sty relsen 
e) Val av ordförande i Ungdomssektionen 
f) Vaj av övriga styrelseledamöter och sup

pleanter 
g) Val av ombud jämte suppleant dll för

bundetS ungdoms:1rsmötc 
h) Val a v ledamöter till valberedningen 
i) övriga ärenden. 

2. P risutdelning. 
Efter 3rsmötcr sker prisutdelning i huvud för

eningen, varefter klubbmästaren ordnar supc. Kost
nad 15 kr. (subvemionerat pris). 

STYRELSEN 

Ungdomssektionens 
årsberättelse 1972 

Ungdomssektione ns styrelse 1972 : 
Ordförande: Lennart Prec. 
Vice ordförande: Benkt Everhed. 
Sekreterare: Göran J ohansson. 
Kassör: Hannu Koho. 
Ledamöter: H ans Melander, Carl-Erik VikStedt, 

Len nart Ingevalt och Roger H allberg. 
Sektionen deltog i årets samtliga fö rbundsfält

skjutningar och lyckades totalt belägga 4:e platSen 
i div. I.~ Placeringen är kanske n!got aven besvi
kelse om man betänker att vi låg på l :a plats 
t.o.m. den 3:e omgången. Au de fortsatta resulta
ten inte blev lika hög klass är bara au beklaga. 

Mästerskapet i fältskytte gick i samband med 
förbundets mästerskap. Tävlingen bjöd pi uruselt 
väder med extrema vind fö rhållanden, därav re
sultaten. Ungdomsrnästare blev i år Lenna rt Pree. 
Under året har det tillkommit två nya fält skyuar, 
Roger H all berg och Claes-Göran Teg lund) som vi 
.ställe r stora förhoppningar pi. De har bägge redan 
deltagit i laget och gör kla ra framsteg. . 

Vi har under året stått som vä rd för två fn lufts
dagar, 17/ 4 och 20/ 9 . Vid bägge tillfällena var 
det Västertorps gy mnasium som besökte oss. Upp
.slutni ngen var god med i medeltal 45 skyttar. 
Aven kvaliteten var av hög klass. 
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Banskytteaktiviteten var under året U,g. Vi kun. 
de dock genomföra mäSterskapet där H annu Koho 
vann. 

Lennart Pree blev ut tagen au representera för
eni ngen på junior-SM, som gick i Växjö. Erfaren_ 
heterna därifrån kommer med säkerhet till StOr 
nytta i framtiden. 

Ungdomssekrionen har under året även börjat 
tävla med luftvapen. Vi har avtal med Brännkyrka 
skyttehall om rräningsrillfällen va rje tOrsdag mel
lan kl. 19 och 21 . Intresserade amatörer med vän_ 
ner (a ll ts1 även äld re) kan ringa nagon i ungdoms_ 
sektionens styrelse, eller bara dyka upp. 

Vi har startat en träningsseri e benämnd Amatör_ 
U Open va rs enda regler är 30 skott Stående utan 
stöd. De fem bästa reslutaten under säsongen räk_ 
nas. 

Stockholm i januari 1973 
Lem/art Pyee 
Ordförande / Göran johansson 

Sekreterare 

IDROTTSSEKTIONEN 
1972 blev ett fint idrottsår. Samtliga tävlingar 

kunde genomföras och med våra m! u mätt genom
gaende Stora start fäh. 

Nisse Frima1l och Tommy Akerström lyck ades 
behålla sina vandringspris fr ån förra ~ret. 

Nisse behöll vandringspriset i serietävlingen och 
Tommy vand ringsp riset i höstorienteringen där 
han för övrigt var sa snabb att han ä ven tog vand
ringspr iset med åldershandikap. 

Alex Blomberg still going Strong, visade han på 
vårorien teringen . . . . 

Beng t \Vilner ble v ett nytt IIltessant namn I fn
idrotten liksom Lennart Sundin. Dct bli r spän nande 
uppe på Hjorthagen 1973. Vi hoppas åskåd:uläk-
tarna ska ll räcka. . 

l sk rivande Stund har ännu inte snön kommi t. 
Vi hoppas därför an vi då N i läser detta kunnat 
genomföra skidtävl ingen. 
Arets mästare i klass open och med handikap 
Skidtävlingen 

Nils Magnius och N ils Pettersson 
Vå rorienteringen 

Nils Friman och Alex Blomberg 
Serie tävlingen 

Ni ls Friman 
Höstorienteringen 

Tommy Åkerström båda vpr. 
Tiokampen 

Bengt Wilner. 
Vi tackar funktionärerna för god hjälp och häl

sar a lla välkomna t iU 1973 års drabbningar. 
Kan Du grilla korv - dricka kaffe och appla

dera, skall Du tina Ut nästa glng. 

Må bra - motionera! 
Idrottssektionen 

Lennart In gevall 
Ordförande 

STOCK HO LMS AMATÖR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

Riksskölden 1972 

Rikssköldens täv lingskommine få r härmed 01.'"
giva följande redogörelse för "erksamshetsliret 
19n 

1. Tävlingskommittlin 
Tävlingskom mitten har under 1972 bestått :w 

Hrr B. Everhed, J. Magnius och H. V. johansson 
med den sistnämnde såsom sekreterare och kassör. 

2. Den 52 :a riksskyttetävli ngen om Riksskölden 
Den 52:01. riksskytterävl ingen om Riksskölden 

genomfördes unde.r 26/ 8-3/ 9 1972. I tävlingen 
deltog 200 föreningar med 1.238 skyttar. Detta 
innebä r en obetydlig min skn ing vid jämförelsc med 
föreg5.ende år. Glädjande är att konstatera att de 
lägsra klasserna har öka t sitt del tagande. 

I tävlingen seg rade Arvika med 409 poäng, 
\'ilket innebär en höjning av rekordet mot inter
nationell tavla med 8 poäng, Läkerolpokalen hem
fördes av Umeå med 35 kartonger. 

Anmärkni ngsvärt är an i klass B 5 placerade 
sig som 2:a Gurli Karlsson, Husby-Vidbo, med 
samma poäng som segraren, POrtus Fa lkman, Bure!, 
eller 140 poäng. 

3. Övrigt 
Årets tävling har genomförtS enligt de riktlinjer 

som uppdrogs 1970, vilka synbarligen fungerar 
i stOrt t ill fredsställande. Deltagandet från Stock
holmsfö reningarna är i likhet med tidigare mycket 
sparsamr. 

Stockholm i november 1972 
H. V . johal1ssoll 

Sekreterare 

Tack skall ni ha 
Riksskölden och H. V. johansson är pa sin sän 

ett gemensamt begrepp. 1951 tog H.V. hand om 
rod ret i den rikstäv ling som ska pats av Tönnes 
Björkm an (som f.ö. var värl dsmästare i Camp 
Perry 19 13). Under 22 å r har den omfattande täv
lingen sköns från det johanssonska hemmet och 
det på ett förtjänstfullt sä tt. 

Som var och en fö rstår ligger det mycket arbete 
före och bakom en sådan här tävl in g. Inbjudan 
skall t ryckas och distribueras, resu lta ten från hela 
landet ras emot, priser anskaffas, resultatl istor 
göras upp och sk rivas ur och så sist men inte minSt 
skall priserna fördelas och sändas ut. 

All t detta har dock inte H. V. kl arat för egen 
?laskin. Den främsta hjä lpen har han ha ft hemifrån 
I. Fru Annie, som vid det här laget kan Riksskölden 
hka bra som H. V. Skyttarna är många gånger ett 
ford rande släkte och sällan få r paret j ohansson 
nå~ot tack för sitt oegennyniga jobb. Vi i för
eningen vit! emellertid sK här litet mer officiellt 
Sträcka fram handen och säga: H järtligt tack! 

Men det är inte enba rt som sekreterare och täv
lingsleda re H. V. har skött sig fint i Riksskölden. 
~m. aktiv har han varit med om att skj uta hem 
tavlmgen till Amatör. Året va r 1948. H. V. hade 
B\crtil Rönnm ark och Erlin g Reinius till hjälp den 
g ngen . 

Så var det då 
Ur Medlemsbladets ~ rgång 48 nr 3 1953 saxar vi: 
" I Stockholmsförbundets lag i fältskjutning vid 

Svenska Mästerskapen i Skövde i bör jan av juli 
hade Amatör fått med hal va antalet eller 3 man. 
Det var H. V. och ZachrissoIl, två och trea i för
bundsmästerskapet samt Enoch Prage, vald a v för
bundet. Våra skyttar ga v ytterligare belägg för sin 
hö~a standa rd i fältsk ytre. Sålunda placerade sig 
Prage på sjän e plats bland eli ten a v Sveriges fält
skyttar och blev överlägset bäsr a ... · Stockho lms
skyttarna. Men även H . V. och Zära skötte sig med 
den ären, då den förre blev trea (34) och d~1l 
senare fyra (32) i sitt förbundslag. I huvudskju t
ni ngen hade Prage 77 poäng och j täv lin gen mot 
J O-ringad med 5 skorr i va rdera knä och stående 
fick H . V. en nion deplacering p:1 goda 90 poäng .. . 

• • • 
1953 va r för övrigt ett bra å r för Amatör. I då

varande ST-riksskynet (nuvarande SvD-riksskyt
tet) kom vårt fö rstalag på tredje plats, sju poäng 
efter der segrande laget. Pelle Naumburg, H . V. 
jobansson och Johan Magnius sköt bra med 248, 
246 resp. 246 poäng (det var pli gamla tav lan s tid) 
medan däremot Rune Lundq vist och Bertil Rönn 
mark nöjde sig med beskedligare poänger (239 
resp. 237). Om de två sistnämnda skju tit "normalt .. 
hade segern varit Amatörs. Bröderna Nils och Carl 
johan Naumburg sköt - utanför försralaget - 243 
resp. 244 poäng. Så om inte om varit om så ... 

I tä vlingen om Skuggans Pokal blev det utklass
ningsseger för oss. vårt lag sköt ihop 47Z p. mor 
456 för Skarp 2, som kom [vh. jönköpings
matchen vanns också klart 

Fähskyttarna var enorrlla det året. Py ra man , 
Pelle Naumburg, Enoch Prage, H. V. Johansson 
och Rune Lundqvist sköt till sig DN-pokaler. 
AmatÖr vann hu vudlagtävl ingen vid förbundsfä lr
skju tningarna inte mindre än fyra gånger av sju 
möjl iga. Tre segra r kom i svit. Serielaget kom tvh 
efter Skarp 8 och sammanl agt 68 av v3ra medlem 
mar sköt en eller fler förbundsfältskjutningar. 
I medeltal hade vi 36 man ute pli. stigen. 

Vid årsprisskjutningen pl\ bana deltog 54 skyttar. 
N. S. Nilsson , som det året fyllde 60 å r, vann 
populärt mäsrerskapet efter en spännande sär
skjutning med Pelle Naumbu rg. 

Vi gratulerar 
Två a v vår fören ings gamla fina kam rater har 

passat på att fylla 75 år. Den ene, Bertil Swarding, 
i slutet av förra året och den senare, Bo Gyllen
svärd, den 30 januari 1973. Båda har gjort Amatör 
mycket stora tjänster och som sig bör blev det 
uppvaktning f rån föreningen. 

Sveriges äldsta 
Amatörs medlemsblad rorde vara landers äldsta 

i sitt slag. En tidnin g utn ämnde 1920 Dj urglirdens 
medlemsblad till landets äldsta, mcn fick omgående 
besked från någon uppmärksam amatör att vKrt 
blad hade fler år på nacken än loka lkonku rrentens . 
N u är vi inne på 68:e å rgången. 
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STOCKHOLM S AMATöR fÖRENINGS MEDLEMSBLAD 
----~~~~~~~~~~~~~~~--

Del är nll drygt 40 ar sedan Sv erige fick en olympi sk guldmedalj i gev ärsskytte. Vi räknar tid inte med 
Klas Lestantlers guld j sk idskyttet , som ju $.a.s. är rvd grenar i en . Dm guldmedalj som sköts hem till Sw_ 
rige borta; Los Angeles 1932, den sköts hem av Amatörs hittills mest lysande stjärna, nämligen Bertil Rönn_ 
mark. Hemy Eidmark har pJ sitt v älkända och medry ckande sätt i sin bok Sv enska Sky ttt!bragder skrivit 
om fö rspelet till OS och om täv lingarna borta j USA. Vi ta r oss friheten arr 3terge heJa berättelsen: 

Los Angeles 1932: svensk apotekare tog guld ! 

Är 1928 j Amsterdam ströks skytte från det 
olympiska programmet till stor besvike lse bLa. 
här i Sverige, där vi just då fltu fram en del unAa 
fri ska talanger, som värdigt t rampade i de gamla 
mästarnas fotspar. 

År 1932 i Los Angeles blickade de olympiska 
gudarna her välv illigt pa skyrtesporcen - eller 
man kanske kommer sanningen närmast, om man 
säger, att de sneglade litet med ena ögat. Ty bion 
tvl grenar stod på matsedeln, duellskjucning med 
pi stol och miniatyrgevär liggande. Sverige deltog 
endast i sistnämnda disciplin och skickade öve r tre 
man, trotS att lagpris inte utdelades. 

Förberedelserna här hemma i Sverige var som 
alltid utomordentligt grundliga, och redan i maj 
skickades v:1ra olympiaaspiranrer i elden i en hel 
serie träningsdrabbningar. De avgörande uttag
ningarna hölls i Stockholm den 11-12 juni, d3. 
eliten sköt 5 St. 30-skoHserier, varvid goda resultat 
presterades trotS hlrd och mycket besvärande bl3.sr. 
Resultat: 
I) Gusuf Andersson 293-295-292-29"-295 -
2) K. A. Larsson 290-289-296-293-290 -

1.468 poäng 
IA58 poln!; 

3) h ·u WeSler 296-290-288-290-288 - I.H2 polng 
4) Bertil Rönnmark 29 1-288 -288-293-291 - U51 poäng 
5) T;l.g~ E.riksson 284-288-293-295-290 - \A SO poäng 
6) Olle Ericnon 289-286-291 -290-290 .... I.H6 poäng 

En högst anime rad diskussion utspann sig, när 
det gä llde uttagni ngen. Det gick inte gärna att 
komma ifdn Gustaf Andersson och K.A. Larsson, 
SOm levererat de i särkl ass bästa resultaten. Men 
vem sku lle bli tredje man? 

Den Stora allmänheten hade nog helst sett, att 
höga vederbörande valt den väldige örebroaren 
Olle Ericsson, trots hans misslyckande i uttagning
en. Folk ville ha med hjälten fr3.n VM i Haag 
1928, dl\ Olle slog den världsberömde schweiza ren 
Hartm:1nn med rv3. poäng i frigevärsmatchen. På 
VM 1929 vann han miniatyrgevär srl\ende, kl l\dde 
sedan fenomenet Harrmann pi armegevär och för
bättrade vä rldsrekordet fran sos till överd!l.diga 
S26 poäng. Vid VM 1931 blev Olle 3:a i frigevär. 

Hade vi verkligen råd att lämna en dylik kämpe 
hemma? 

Vån svenska UK sva rade med att nominera 4:e 
man i uttagningen, Benil Rönnmark , som 3:e man 
i truppen! Det skulle sedan visa sig, att UK därmed 
slog huvudet pi spiken. 

Rönnmark började som akademisk skytt och var 
nu apotekare i Stockholm. Han var en relativt 
liten och späd herre jämförd med bjässen Olle 
Ericsson men en av de största svenska skyue
talanger, som någonsin håll it i ett gevär, och hade 
favören av ett kallt och lu gnt tävlingshumör. 

Bertil var utmärkt meriterad genom att vid 
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världsmästerskapen t 93 l segra ikondistansskyttet 
i liggande med nya världsrekordet 395 POäng. 
I knästående rangerade han världsrekordet 387 
poän~ men blev slagen av finnen Leskin en . Han 
var med i der svenska laget, som blev världs_ 
mästare i liggande. 

Aldst bland de tre svenska skyrreolympierna var 
Gustaf Andersson, som var född 1885 och alltså 
vid tiden för olympiaden närmare 47 år. Rönnmark 
s3.g dagens ljus 1905 och K. A. Larsson 1906, 

• • • 
Den olympiska tävlingen i Los Angeles skildt 

sig avsevärt frln programmet vid världsmäster· 
skapen: a) ingen lagtävl ing förekom; b) serierna 
m3.ste avverkas p3. viss tid; c) endast 30 skott per 
deltagare tillät s mot internationell praxis 40. 

Dessa förändringar mottogs utan nämnd värd 
begeistring av de tre svenskarna, som inte vågade 
tro pl n3.gra srÖrre framgångar. 

De amerikanska arrangemangen var märklig"! 
nog i detta fram st3.ende skytteland inte särskilt 
lyckade. Därom berättade den svenske expenen 
K. A. Larsson vid hemkomsten: 

.. Skjutplatserna för gevärsskyttarna voro för
lagda till taket på skjuthallen. Detta var emeller
tid av trä och kom i gungning så snart någon gick 
fram och tillbaka eller upp och ned för trappan. 
Detta var tydligen minst sagt ot ill fredsställande. 
och efter l3.n grandiga diskussioner fram och t illbaka 
beslöt man flytta ned till bottenvåningen, där 
skyttarna fingo ligga på särskilt iordningställda 
t räbord. Nu mötte dock en ny svårighet. 

A vst~ndet räckte inre till 50 meter, uran ta'" 
lorna m3.ste flyttas tV~ meter tillbaka och kunde 
följaktligen icke betjänas fran markörgraven. När 
tävlingen kom, mlste därför skjutni ngen avbl~sa5 
efter varje S-skottserie, markörerna skickas fram 
och efter dem hela den internationella juryn för aU 
inspektera tavlorna. Härtill kom att alltid nlgra 
ville skjuta provskorr emellan serierna, vi lket !t
följdes aven ny procession markörer och jury
medlemmar. Allt detta gjorde att skyttarna mellan 
varje S-skottSerie under tävlingen måste göra en 
paus på 10 a 15 minuter, och sedan berodde det 
mest på rur och otur, om skottställningen var oför
ändrad eller icke. 

Ofta nog hade träffbi lden flyttat sig ut i kanten 
på tian, och då kunde t.o. m. idealskotten hamna 
ute i nian. Svenskarna med sin tävlingsvana tor~e 
icke ha förlorat sl mycket på detta i och för sig. 
Det beklagliga var emellertid, att alla resultat här
igenom trycktes ned till en lägre nivå, varigeno~ 
en del medelmåttiga skyttar, som hade tur m 
skottställningen, fingo en chans att komma i säll
skap med tätmännen ... 

I 
l 
I 
I 

STOCKHOLMS AMATÖR fÖRENINGS MEDLEMSBLAD -
Vår trio tränade energiskt under de närmare tre 

\'tckor de hade till sitt förfogande innan de 
olympisk~ ~kjutningarna började. Andersson för 
älskade sIg I K. A:s gevär, som befanns vara trup
pens bäs~a, och alla tre noterade ypperliga resultat. 

Det gick emellertid diverse skrämmande rykren 
om konkurrenternas form. Amerikanarna var 
favo riter och ~åstods ha skjutit 600 p3. 60 skon 
(d.v.s. enbarr tiOr). En italienare vid namn Zorzi 
prickade bevisligen två g3.nger in 300 poäng med 
JO skott och gällde som något av en .. dark horse .. . 

När tävlingsdagell äntligen inföll, ställde 27 del· 
(~'i;are från 10 nationer upp. Finnar och norrmän 
sak nades tyvärr, vilket dock inte förringar värdet 
av de nä rmast sensationella svenska framg3.ngarna. 

Bertil Rönnmark hade sin verkligt vackra dap" 
och sköt 21 tior och 4 nior efter 25 skott. Alt"; 
arrade sig till en enorm bravur-serie, m~n s3. kos
tade han på sig en provskott, fick en nia och jus
terade sin skjutställning åt mOtsatt hl ll. T vå nior 
följde tyvärr, men de t re sista skotten smattrade 
in perfeh. 

Bertil var dock själv rän missnöjd med resultatet 
294 poäng och trodde sig vara helt chanslös. När 
samtl iga. 27 skyttar brassat färdigt, visade det sig 
emellertid , att endast den unge mexikanaren Huel 
lyckats kopiera Rönnmarks resultat. 

Omsk jutning om guldmedaljen följde, och där
\·id gav Rönnmark inte mex.ikanen den minsta 
chans. I dylika dueller är han en lysande fighte r. 
M~n kan säga, att Bertil vann guldet med första 
serien, dä r han prickade in 99 under dct Huct 
endast fick 93. Den senare bän:ade i de tvl sista 
s~rierna p.! till 98 +.~9 men kom i alla fall inte upp 
till mer .an 291 poang sam man lagt. Svensken sköt 
k~lIblod lgt 98 + 97, dvs. liter 294 poäng, och var 
d:lrmed dagens för den internationella exp~rti sen 
mycket överraskande segraren. 

Aven de bägge andra svenskarna skötte sig ut
märkt. .. Gamle .. Gustaf Andersson hade ett tag 
segern inom räckh3.11. Efter 28 skott hade han 
krutat ihop 27S, vilket var en poäng bättre än 
~önn.marks resultat efter samma antal skott. Tv! 
flOt till och Gustaf hade fAtt den olympiska lagern! 

- Men, berä.nade han ~jä l v efter3.r, nu måtte 
n~.rverna ha klickat. Pekfll1gret rörde sig av sig 
5/al~t , och 29:e skottet blev en usel !l.rta. 
. VId tavelkon trollen dömdes en omstridd tia ned 

[]I~. 9:a, .varför Andersson Fick nöja sig med 292 
poang, vilket dock räckte till en hedersam 5:e plats. 
K. ~:. Larsson s3.g länge ut som en trolig brons

medalJor med goda 293 poäng. Liksom Gustaf 
tndersson hade . han emellertid otur vid tavel 
on.trollen och fick resultatet korrigerat till 292 

Varigenom han sjönk ned till 8:e plats. ' 
l~et .skall. an~ärkas. att K. A. under tävlingens f g fick sm dIOptersikte rubbat och sedan inte 

tkades finna n~gon säker skottställning. Om inte 
l dta fa tala missöde inträffat, ansåg svenske 
e ':tn att K. A., som för dagen befann sig i Iy

san e form, hade hotat de två främsta. 
Det svenska laget stod i sä rkl ass, så för vart vid-

kommande var det beklagligt att lagtävlingen 
slopats. 
Resultat: 

l). B. Rönnmark , Sverige, 294p. ; 2) G. Huet, 
MeXiko, 2?4; 3! Z. Soos-Ruszka, Ungern , 293; 
4) M. Zom, Itall.en, 293; 5) G. Andersson, Sverige, 
292; 6) W. Hardlllg, USA, 292; 7) F. Real , Ponu
~al, 292 ; 8) K. A. Larsson , Sverige, 292. 
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53. l ång~ .~. A. Larsson och Svenska Skytte. 
b.rag?er. TIll aggas skall att Bertil Rönnmark sköt 
tdl sig l! S~-tecken inom sportSkyttet. Kan vann 
arm~gevarstltlarna 1935, 1937, 1938 och 1943. 
Hclmatchen på fritt gevär 1933 och 1936. Liggande 
1,933 och 19~8 . Knäsdende 1933, 1936 och 1938. 
Korrhållets liggande och knästående 1935. Ären 
1933. 1935 och 1938 blev han s3.lunda trefaldi ... 
svensk mästa re. . j 

Bertil .. Rönn~ark blev också fyra g3.nger indivi
duell varldsmastare. Och detta vid tre VM-tä v
lingar. .1.933 i Granada .vann han sA väl armegevär 
som knastående med frigeväret. 

f?e tjänster han gjorr vl r förening b3.de Som 
~kuv skytt, som ledare och allt möjligt annat kan 
IIlte nog värderas. 

AMATÖRTRÖjAN 
en trevlig nyhet 

Le~~ar~ .. Ingevall tar ~mot beställninga r P3 
Amatortro/an: en gul T-shlrr-tröja, som kostar 20 
kronor. De fö rsta 50 beställda ä r slursl Ida för 
länge sedan. Passa på: en ny upplaga skall tryckas 
upp. 

Idrottsek tionen vill ockslt fästa med lemmarnas 
uPPIl1.ärksamhet på den nya programpunkten 
« ~?ttonsrundan för hela fam il jen.. . Var och en 
val Jer den fart som passar honom eller henne lik 
som ocks! längden p3. terrängturen. Vi badar bastu 
och tar en kopp kaffe efter motionen. 

Före varje aktivitet kommer kallel se att utSändas. 

Motionera - må bra! 

Inomhusis efterlyses 

Våra kon$~åk~nde fl ickor och pojkar (25 till an
talet) tar vaqe tillfälle att förkovra sig i sin tjusiga 
sPO~t. Tyvärr har vi ännu inte fltt nligon inom
hUSiSbana, men förhandlingar p~g! r och till nästa 
säsong kanske vi lyckas. 

I vinter re~resenrerar ungdomarna i tävlings
~.amf!1anh~ng stna moderföreningar men meningen 
ar gl~~tVIS att Ama [~r skall synas i spalterna och 
att VI IIlte har konstakningen enbart som en pap
persprodukt. 
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Gevärssektionen - jortJ. fr. lid . ./ 

13. Riksskytteskålell 1970 
Benkt Everhed 10 P 

9 H ans Melander 
Lennart Pree 
A. Sandberg 
Erik Svensson 

8 
7 
6 

Evert Svensson 5 
14. Juniorbägaren 1970 

Lennart Pree 3 p 
2/. Vandringsskölden 

Benkt Everhed 72 p 
22. Fältskyttepris av år /968 

J ohan Magnius 99 tf 

23. Övriga 'Upr. j fältskjutning 
kl. 5 Benkt Everhed pis S 
kl. 4 o. vet. ]. Magnius pis 4 
kl. J Göran Ingevall pis 4 

J/. Folke Fagrells minne 
Hans Melander 
H pr. Erik Svensson 

35. Damernas pris 
36. Kamratpristt 
37. Dir Bertil Swartfings jllniorgevär 
38. Träningstävlingen om j. MagnillS skedar 

VpT. kl. 5 Hans Melander pis 3 
VpT. kl. 4 o. vet Jonas Waern pis 2 
V pr. kl. 3 Lennart Pree pis 2 
Vpr. kl. "1 Lennart Pree pis 2 

39. Serietäv/ing 25 skott liggande 
Benkt Everhed 468 p 

40. Fältskyttepris 
Benkt Everhed, Johan Magnius, Erik Svensson, 
Per Naumburg, Hans Melander, Nils Naum· 
burg, Lennart Pree 

4!. Fältskytll'skedar för kl. FI-FJ 
Göran Johansson, H annu Koho, Lennart Pree 

45. Hpr. j fältskjutning kl. Fl-Fl 
Lennart Pree 

5/. Vpr. i K·pist 
Hans Melander 

52. Hpt. i K·pist 
jönköpingsmedal jl.'n 
Lennart Pree 
Seriemedaljl.'r 
Skolskjutning: -
Fähskjutni ng: -
Föreningsmästarl.' 
Banskjutning: Erik Svensson 
FältSkjutning: Per Naumburg 
K·pisr : H ans Melander 
Trangsund den 17 januari 1973 

Hans MeJaIIdet 
Sekreterare 

HON VILLE SÄTIA P 
S~ var det den lilla flickan på ~tta !r som kom 

in p!l. apoteket och ville köpa P·pi ller. Apotekaren 
frågade om pillerna skulle vara till mamma eller 
stora syster va rp~ fl ickan svarade: 

- Nej, till mej själv. Nu har jag f3tt en docka 
i julklapp fem ~r iföljd. Jag vill inte ha fler, nu 
vill jag ha en cykel. 
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SKINKLOTTERIET 
Dragningslista 

Yid dragning den 14 december 1972 p! SAF 
lotteri har vinster utfallit enligt nedan: 
Prewntkort 30 :- kr pi. serie A: 
016,296, 320, S80, 698, 782, 887, 918 
Presentkort 30,. kr pi. serie 8 : 
004, 121.300, -l15. 529, 67-l, 770, 916 
Presentkort 30,_ kr pö serie C, 
108, 271 , 30S, 498, 565, M3, 7:.7. 938 
Presentkort 30 :· kr pi. serie O, 

I 

I 
I 

101, 217, 391, H5, 662, 7-l-l, 863,985 

Presentkort 20,- kr pi. serie A, 
038,274,363,471, S83, 767, 8S9, 994 
Presentkort 20 :· kr pö serie B: 
065, 171,238,434, SH, 61S, SIO, 9S2 
Presentkort 20,- kr pi. serie C, 
032, IS6, 2~9, 389, -l14, 673, 783, 831 
Presentkort 20,- kr pö serie O, 
050, tH, 216, 476, 594, 671, 809, 936 

Presentkort 10:- kr pö serie A; 
020,128,289, 3S0, 49S, S71, 6S2, 791, 877, 909 
Prewntkort 10:· kr pö serie B: 
086, IH , 256, 337, 474, 558, 634, 709, 899, 964 
Presentkort 10:- kr pö serie C, 
069, 118,228,393,451,592. 6S8, 7S3, 852, 90 
Presentkort 10,_ kr pö serie D, 
093, ISS, 2S9, 327, -l66, 578, 67S, 737, 823, 903 

Dc som har vinst au hämta kan kontak la v3r 
kassör Johan Magnius, teL 76644 I l före den 
l april 1973. Därefter är det för sent då slutredo

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

visning för lotteriet lämnats. 

Bl.'1Ikt Everhed 
LOIl"rieu fÖresl 3.ndare 

Tore Fryk 
Kontroll.ll1l 

I 
I . . . I 

Skinkloneriet blev som vanligt en succc. De 
4.000 lotterna såldes raskt undan. Något annat 
var väl inte heller an vänta med s! starka för· I 
sä ljare som Eric Thor 720, Lennart Ingevall 680, 
Göran Ingevall 570, Harry Friman SOO, Peter I 
Bcrgström 400, J ohan Magnius 370, Evert Svens
son 300, Pctcr Rönnmark lS0, Benkt Everhcd 100, I 
Hans Melander 100 och sa a lla övriga 11 0. 

De ovan nämnda namnen återkommer å r efter 
å r som toppmän i försäljningsstatistiken och de I 
skall ha en rejält handslag för sin vilja (och 
glädje) att alltid ställa upp och sätta fart på för- I 
sälj ningen. Ett speciellt tack gh till Evert och Erik 
Svensson, som inte enbart sål t loner utan ocksi 
ställt sig sjä lva och affären t ill förfogande d! del I 
gällt vinstutlämningen. 

Min I PRICK I 
En yngre skyn stod och tittade p& hur en gam

mal veteran krutade in den ena tian efter den 
andra. Fylld av beundran frlgade han: I 

- Ser du pricken skarpt? 
Åldringen vände sig om och t inade, varp! svaret 

kom: . 
_ Gosse, jag ser ingen prick, lllen jag håller ITUII 

i tav lan och dct är ju där t ian sitter. 

STOCKHOLMS AMATOR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD -
Glä/lsande Everhed-avslul/ling 

v ån fältskyttelag räckte inte riktigt till i höstas 
oCh unde r 1973 blir det en ny sejour i div. II. Vi 
flr väl resonera som sa an det är bättre att VOl ra 
bäst i div. Il än sämst (läs näst sämst ) i div. I. 

Med 113-106 fick vi stryk av Södermalm i 
Gran hammar den 8 oktober och 14 dagar senare 
"ann Bromma· Yällingby, som ju är stans bästa 
fältsk yttcföreni nfi: . över Amatör med 119-106. 
För att se ljusglimtarna i höstmörkret så sbll 
nämnOlS an var kvintett spöat å tminsrone hälftcn 
av de an dra lagen i divisionen vid båda mÖtena. 

Vid säsongavslumingen i Riala gladde Benkt 
Everhed med an skjuta 29 tr. och det var han en· 
sam om. En myckct populär seger för vår ord· 
föran de, som hade snudd på en DN-pokal men 
fick nöja s i~ med att bli femma p3 sina tre bästa 
skjutnin gar i «förbundsligan .. med 83 tr fördelade 
på 27 -2 7-29. 

Lennart Pree höll sig i tOPP vid bada skjut
ninga rnOl med 24 resp. 19 tr., vilket ga v honom 
femte p lats i klass 2 vid bada tillfällena och som 
också fö rdc honom fram till ett förbundsp ris p! 
de tre bästa sk jutningarna under 3ret. 

Den 8 oktober 
Klass 5: 20) Pelle Naumburg 25; 25) Niss= 

Naumburg 24; 27) Erik Svensson 23; H ans Mcian· 
der 19. 

Klass 4: Göran Ingevall 18 ; Lennart Ingevalll7; 
Rolf Ingevall IS. 

Yngre veteraner: Conny Niring 17, johan 
Ma~n ius IS. 

Aldre 7Jeteraner: Even Svensson 10, Yngve 
Zachrisson 8. 

KlaH J: 6) GÖran Johan sson 20; 10) H annu 
Koho 16; Roger Hallberg 5. 
Serien: 

Di7J. J: Södermalm & Liljeholmen-Amatör 
113-106. 

Div IV: AmatÖr II-Skarp 9 II 71-4l. 
Ungdom: 

Di'/). f: Amatör-Skarp 4 60-64. 

Den 22 oktober 
KlaH 5: Benkt Everhcd 29; 28) Nisse Naum· 

burg 23; 30) Hans Melander 22; Erik Svensson 20 j 
Pelle Naumburg 12. 

KlafS 4: Lennart Ingevall IS, Göran IngevalJ 
14, Rolf Ingevall 10. 

.Y.ngre 7Jeteraner: Johan Magnius IS, Conny 
Nlrlrl,~ 14. 

Klass 2: 5) Lennart Pree 20. 
J Klass J: 8) Göran JohOlnsson 17 ; 12) c.·G. Teg· 
und 13; Hannu Koho 12; Roger H allberg 5. 

Serien : 
D~'f). 1: Amatör-Bromma·Yällingby 106-119. 
Dzv. IV: AmatÖr II -Mälarhöjden fl 64-53. 

Ungdom: 
Div I: Skarp 7-Amatör 29-49. 
FörstaJaget kom sjua i div. I , andralaget fick 

~"Ilma placering i div. l Y medan ungdomslaget 
ue ade fjä rde p lats i sin division. 

Hasse Melander kom igen 

Hans Melander, som tävlade utrikes d3 v1rt 
mästerskap i banskjutning med gevär avgjordcs, 
tog skadan igen och vann kpistmästerskapct dcn 7 
oktober genom att skj uta 326 poäng. Rolf Inge vall 
låg väl till för sin första guldmedalj d! en scric 
!terstod, men fick ge sig för Hasses glänsande slut· 
seric. Rolf kom nu på silverplats med J22 poäng 
medan brodern Lennart tog hand om bronsplatsen 
med 299 poäng. De två förstnämndOl var d ledcs 
sä rklassiga. 

Redan i första omgången visade Melander vcm 
som var b~SL Han sköt nämli gen ihop 146 p. mot 
14 1 för Rolf Ingevall. Redan så dags var de två 
i en k lass för sig . Ja, kanske inte riktigt. Gamlc 
kämpen Sven Diedrichs summeradc niimiigen ihop 
138 p. efter 92 i fösta serien, som f. ö. var omg!ng
ens bästa. 

LennOlrt Ingevall vOlr bäst imellanomgången 
med 92 p. och avancerade därmed upp till tredje 
plats med 219 p. efter Hasse och Rolf, som före 
slutomg!ngen skjutit 235 resp. 231 p. Föma serien 
i finalen gav 52 p. för Rolf mot 45 för Hasse och 
därmed va r en Ingevall i topp på 283 p. mOt 
Melanders 280. Men den senare har varit med i 
finalomg~nga r förr. Han samlade ihop sig, sköt 
46 p. och var med sex poäng sista seriens suverän. 

13 sk yttar ställde upp i mästerskapet, vilket är 
cn bra siffra. Skrivaren veterligt är JUSt mäster· 
ska pet den cnda kpimävling vi skjuter som för· 
eningstävling med vapet ifraga. S1\ för ~vanl igt 
folk,. ges ju inga tillfällen t ill träning. 

Resultat : 
I) Hans Melander 326 (146·89·9 1)j 2) Rolf 

Ingevall 322 (141·90·9 1); 3) Lennart Ingevall 
299 (127·92·80); 4) Erik Svensson 296 (126·90· 80); 
S) Göran Ingevall 289 (134·88·67); 6) Sven Died· 
richs 280 (138-81-61 ); 7) Len nart Prec 207 (13]· 
74); 8) Rolf Oding 199 (130·69); 9) H arry Tru· 
schel195 (107·88); 10) Göran Johansson 192 ( 11 8-
74); II ) Roger Hallberg 186 (114.72); 12) Ni ls 
Pettersson 182 (100·82); 13) Conny Niring 158 
(81-77). 

Pree - Koho 
Lennart Pree och Hannu Koho lyckades bäst 

vid 1972 års ungdomsmästerskap. Den förstnäm n· 
de vann tämligen särklassigt fältskyttetitcln p! 
16 tr. med Hannu Koho som närmaste man p!l. 
10 tr. Dcn senare rog istället hand om banskytte· 
mästerskapet före Pree. Poängerna var 177 resp. 
174. Göran Johansson var trea p! banan med 
167 p. Claes·GÖran Teglund och Roger Hallberg 
fick nöja sig med att skjuta första omg~ngen (15 
skott liggande) och stan nade p! 121 resp. 11 0 p. 
.. Bronsplarsen" l fältskjutningen rogs av Torgny 
Hofstcdt. 

HYGGLIGT 
_ Rätten har beslutat ti llerkänna er hustru SOO 

kronor i manaden i underh~11. 
_ Det var verkligen hyggligt. Jag ska väl för· 

söka ge henne en slant jag ocks&. 
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DIREKT I TOPP 
Den 14 januari hade Salcms många dukrjJ!:3 fälr

skyttar ställt upp för an hjälpa StockhoJmsför
bundet vid dess första fältskjuminit för åreL I mar
kerna krin~ Lideby hembygdsgård var banan 
strän~ad och trots an sikten inte var den bästa 
med dis och krutrök som .. hängde kvar . blev det 
en mycket träff rik historia. Så banan var väl inte 
så svå r. Mästarfordringarna blev 23 tr. 

Hur gick det då för Amatör? Jo tack, det gick 
bra. Vår seriekvinten sköt ihop 120 tr., vilket var 
dagen bästa resultat i div. II och för det blev det 
7 poäng och ledning i serien. Hoppas nu bara att 
pojkarna hå ller loppet m. Men en gammal fin 
modell är ju att gå ut hårt, öka undan för undan 
och så spurta på slutet. Så vi kan väl se fram~t 
i tiden med ti llförsikt. 

Hur kan det bli siu poäng för v inst i en serie
match frågar sig förmodligen många av detta 
blads läsa re. 

Jo, saken är den att man - pi försök - gått 
ifrån den gamla vanliga metOden och nu får det lag 
som har bästa träffresultaten sju poäng, tvån sex 
e.tc. Jumbon - eller åttonde lag - får rakt ingen
tLn~. 

Stans bästa fältskytteiag, det från Bromma
Vällingby, sköt 136 tL i div. I, Ostermalm hade 
134 och Central t 33. Så det var ju bra att vi inte 
behövde räknas in i den samlingen. Våra 120 tro 
hade räckt till sjätte plats i högsta divisionen. 

Indi viduellt sköts det fyra 3D-träffa re. Dock 
inte av någon Amatör. Erik Svensson var bäst med 
27 och på det kom han på 12:e plats. Bra gjOrt. 
Nisse Naumburg visade återigen att han inte glömt 
konsten och nådde 25 tL Benkt Eve rhed var inte 
stOrt säm re med 24 . Pelle Naumburg debuterade 
i yngre veteranklassen. H an gick ut litet löst och 
stannade på 22 tro Mer skulle det bli nästa söndag. 

Lenna rt Ingevall sköt 21 tr. i klass 4 och svarade 
därigenom för en väldigt stor procent av andra
lagets 66 tro i serien. Inga bortförk laringar för 
dessa 66 tro men det va r knappast skjudjuSl då 
laget gick ut som sista patrull. 

Lenna rt Pree debuterade i klass J med 22 tro 
och sjätte plats. Hannu Koho kom också sexa, fast 
det var i k lass t. 

U ngdomslaget - här tä vlas i sedvan lig serie
form - sköt 54-J7 mot Skarp 7, så det var ju en 
bra början. 

Klass 5: I ) A. Tornevik, Central, JO; 12) Erik 
Svensson 27; 23) Nils Naumburg 25; 28) Benkt 
Everhed 24. 

Klass 4: l) I. Löfmark, Central, 30; J2) Lennart 
Ingevall 21. 

Yngre veteraner: l ) S. Sven n ås, Osterma lm, 29; 
10) Per Naumburg 22. 

Klass 3: I ) ,R. Eklund, Skarp J, 26; 6) Lennart 
Pree 22. 

Klass I: I) L. Beling, Katarina, 21; 6) H. Koho 
14. 

Fordringarna blev: F 5 23 tL; F 4 21 tr.; F J 
20 tr.; F 2 18 tr. 

Pelle Naumburg vann i «ny» kla ss 

Amatörs geno~1 ~idern~ bäste fält skytt, PelJt 
Naumburg, slog till Igen Vid årets andra förbunds. 
fältskjutning, som ägde rum kring Myttinge skjUt_ 
bana på Värmdö. Visserligen blev det inte seger i 
hela tävlingen, men i kraft av sin :ilder har Pell~ 
nu beslutat sig för att göra li vet surr för veteraner_ 
na. 26 tr. fick han med si~ hem i skytteväskan och 
det var två mer än vad Ostermalms Torsten Lars. 
son, som också "gubb_-debuterat i år, orkade med. 

Veteranklassen blir :ir efter år allt sta rkare och 
att vi nna den är en fin me rit. Betecknande är att 
Pelles resultat räck t till fjärde plats i Klass 5 och 
att Lennart Karlsson, Bromma, vann hela skjUt. 
n ingen p3. 28 tro 

Våra ungdomar Lennart Pree och Göran Johans
son gladde liter igen med 20 resp. 18 tr., som gav 
fina placeringar och bland äldre veteraner hittar 
vi Yngve Zachrission pli sjätte plats. Man blir 
litet sm~tt nosta lgisk. Vid säsongens sista fälts kjut
ning för en förfärlig massa år sedan kämpade 
Amatör mot ett a nnat av Stockholms då så starka 
fähsky n elag om seriesegern i div. I. Zachrissons 
figur var den sista som markerades - jag tror 
nästan att det var i den dagens och det årets sista 
patrull. Spaden viftade för sex träffar och - som 
norrmannen så betecknande säger - seijern var 
vå r. 

Serie\aget sköt nu ihop 104 tro och kom tvåa. 
Skarp 6 var alldeles omöjliga med fem skyttar 
bland de sex bäst:!. i k lass 4 och 124 r~ sNielager. 
Om de v3.ra skjutit i di v. I hade 104 tf. givit fjärde 
plats. Efter tvi omgångar leder Amatör med 13 
seriepoäng mot 10 för Bromma-Vällingbys andra
Iag. Vi har 224 tro sammanlagt och skulle ligga 
på femte plats i div. I i fall att ... 

Noteras kan ocks~ att andralaget sköt ihop 70 tf. 

med bröderna Lennart och Rolf Ingevall som bäst 
på 19 resp. 18 tr. och att GÖran Johansson hade 
det fint förspänt med 16 t r. efter tre mål. Sedan 
fick han visst trassel med "hörlurarna _ och endasl 
två träffar till. 

I 

I 
LUFTSKYTTE I 

Då vi kommer upp i stående brukar man ofta I 
sva ja som en flaggst i ng i h3.rd vind. Oträn ing~n I 
gör sig speciellt påmind di man intar vertikallägtt. 
För att råda bot på detta kan du åka över till 
Brännkyrkahallen, där ungdomssektionen varjt I 
torsdagkväll mellan 19 och 21 förfogar över 10 
tavelstäl l. Luftgevär, ammunition och tavlor finns I 
på plats liksom också en leda re. Poängerna få r du 
skjuta sjä lv. M3.nga för an inte säga nästan alla ~.\' 
vå rt lands el itskyna r tränar och täv lar luftgevar I 
under vinterhalvliret. Gack du och gör samma
ledes. Att ungdomssektionen svarar för ruljansen I 
innebär inte att träningen är till enbart för ung
domar. Nej , alla skyttar i vår förening , oavsett I 
å lder, hälsas välkomna. 

UI.'",,"" ...... 

I 
I Stockholms 
I 
I 

Arg. 68 

UTDELAS GRATIS TILL 

FORENINGENS MEDLEMMAR 

Amatör Förenings 
Medlemsblad 

Stockholms Amatör Förenings orgM för IdIott och Skytte 

- Föreningen stiftad den 21 september 1890-

Nr 2, oktober 1973 

Redaktionens odren: 
TORSTEN NILSSON 

Iyal.,.agu 30. 
121 ,. Jahann .. ha. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii 
T_I_loft •• 3. 06 



STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 
----~~~~------------------------------
r----------------------------------------------, 

GUSTAF VI ADOLF 
Skytterörelsens höge beskyddare 

Vid Konung Gustaf VI Adolfs bortgå n'" k:i.nner 
hela idrottS-Sverige djup sorg och saknad. Under 
en lång tid var konungen ordförande i Riks
idrottsförbundet och tog aktiv del i styrelsearbetet 
och i arrangemangen av flera stora tävlingar bl.a. 
och i arrangemangen av flera stora tävlingar bl a 
av Olympiaden 1912. Skytterörelsen hyste han 
Stor försd.else för och visade den vid många 
tillfällen sitt intresse. 

Det är för mycket att säga att han var intresserad 
skytt. Med Konungens erkänt humanistiska lägg
ning var det nog snarare 55. att det bjöd honom 
emot att använda vapen - och jägare ville han 
inte vara. Inte desto mindre ins!g han bety
delsen av skytterörelsen och skjutskickligheten för 
Sveriges försvar och han följde den ökade akti
viteten och det uppoffrande arbetet inom rörelsen 
i samband med de hotande världskrigen med stor 
förståelse. 

Stockholms Amatör Förening har under en lång 
följd av år känt stödet fran Konungen särskilt 
starkt, eftersom Konungen var föreningens Höge 
Besk yddare. 

När jag hade tillträtt som ordförande i föreningen 
talade jag om detta för Konungen under min tjänst
göring som adjutant. Det visade sig då. att 
Konungen väl kom iMg föreningen och han Visste 
:l.tt den hade haft många vackra framgångar genom 
åren. Hans första kontakt med Stockholms Amatör 
Förening hade han fått genom kamrater på I 1. 
när han fullgjorde sin militära utbildning vid 
ree;ementet, berättade han. 

Mina kamrater i styrelsen hade bett mig fråga 
Kungen om vi skulle kunna få ett nytt foto
grafi för att ha i vårt program. När jag gjorde 
det bad Kungen att få se programmet och por
trättet och sa se'n : «det där duger utmärkt fort
farande. - och därvid hade det sedan blivit. 

Medlemmarna i Stockholms Amatör Förening är 
djupt tacksamma över au Konung Gustaf VI Adolf 
under lhen har kunnat ägna oss nlgot av sitt mlng
skift:l.nde och strängt upptagna intresse. Vi böjer 
i sakn:l.d vira huvuden inför hans minne. 

Jonas W~rn 

,-----------------------------~ 
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KLUBBAFTON 
tisdagen den 30 oktober 1973 på 

Kristinehovs Malmgård, 
Kristinehovsgatan 2 

(mitt emot Högol idskyrkonl 

Vi börjar middagen, som bestir av ärter och 
fläsk med «tillbehör •• kl. 18.30. Sedan fortsätter 
vi med information, diskussion m. m. Anmälan så 
snart som möjligt dock senast mindagen den 29 
oktober till klubbmästaren Eric Thor, tel. 22 96 00 
{arbetet} - om Thor inte är inne anmäl till hans 
sekreterare. Det går också bra att ringa hem till 
Thor. 41 14 29, eller till vice klubbmästaren Göran 
Ingevall. 291987 (bostaden) eller 670300 (arbetet). 

Klubbmästtriet 

SKINKLOTTERIET 
När Du läser detta har skinklotteriet börjat och 

försäjningen pågår för fullt . Den som ännu inte 
_drabbats. av någon av föreningens duktiga för
säljare kan själv rekvirera lotter. Vi har i år fr&n
gltt den gamla typen av lotter och övergått till 
ett s.k. kvicklotteri. Antalet lotter har också ökats, 
nu skall vi säl ja 5.000 stycken. Erfarenhetsmässigt 
lär kvicklottema vara lättsåldare än de sedvanliga 
lomma och det vill ju inte säga så litet. 

Ring eller skriv till någon av nedanst&ende och 
Du flr lotterna på .. stubben.! 

S.oo:kholm. Amuör Fören;", 
do johan Magn;us 
Tykövägen 12 
18161 LIDlNGO 
Pongirokonto 516-41·9 
Tel. 7664411 

Peter Rönnmark 
Tröskvägen 18 
175 -45 j1\RF1\LLA 
Tel. 0758/365 "13 

Hans Melander 
LingonStigen 3 
15024 RONNINGE 
Tel. 0753/55209 

Peter Bergström 
Rörläggarvägen 22 
161 46 BROMMA 
Tel. 268779 

Göran Ingevall 
Högklintavägen 39 
17238 SUNDBYBERG 
Tel. 291987 

Lennart logevall 
Kaggeholmsvägen 22 
12240 ENSKEDE 
Tel. 49967-4 

Eric Thor 
Klevgränd 16B 
11646 STOCKHOLM 
Tel. 229600 (ub.) 

Even Svensson 
Skomakeriet, Karlberg$vägen 66A 
113 35 STOCKHOLM 
Tel. 3363 12 

Lennart Pree förbundsmästare 
Lennart Pree var huvudet högre än sina ung

domliga kamrater vid förbundsrnästerskapet på 
Kaknäs den 25 augusti. Vår duktige «påläggs
kalv .. vann särklassigt juniormästerskapet på 
258 p. och besegrade närmast fjolårets svenske 
mästare på korthåll (knästlende) Per Fornander. 
Skarp 6, som fick nöja sig med 252 p. Hannu Koho 
var också med i finalen, där han kom på lO:e 
plats med 221 p. 

Lennart dubbelvann. Han tog hem klass ... 
i huvudskjutningen också och det var väl här som 
han grund lade segern i mästerskapet genom sina 
fina 138 p. efter 50-46-42. Trots att även en 
massa skjutskickliga veteraner plus mlnga duktiga 
and ra- och tredjeklassare var i elden samma dag 
53. V:l.r dt:t in~en som ens var i närheten av Lennaru 
segerpoäng. 

I mästerskapets mellanomgång var vlr förbunds
rnästare litet mer mänsklig med 8t p. i utdelning, 
men i finalen kom han igen och höll fint undan. 
Det skall bli väldigt intressant att följa hans vidare 
utveckling som skytt. Nog förefaller han gå 
grundligt in för sina uppgifter. 

Veteranerna hade mästerskap samtidigt och här 
fick AmatÖr ocksl vara med på ett hörn eftersom 
Jonas W3!rn räddade sig till slutomgången med en 
fin 88-poängare i mellanserien. Huvudskjutningen 
gav 118 f. och lovade inte avancemang. Om det 
nu var s att Jonas tyckte han gjort sitt då han 
klarat finalplau eller om orken inte räckte till för 
en omgång till vet vi inte. Men slutet blev litet 
sis!där. En femteplats i det veteranstarka stock
holrnsförbundets mästerskap var dock en fjäder 
i hatten. 

Klass S-skyttarna gick i elden på söndagen och 
för Amatörs del kunde ju resultatet ha blivit bättre. 
Erik Svenssons sjätteplacering i huvudskjutningen 
på 136 p. eller fyra från vad förbundsrnästaren 
Johnny Praos åstadkom var ju bra, men annars 
förbigår vi det hela med tystnad. I lagtävlingen 
fick vi nöja oss med nionde plau med 121,75 
i snitt mot 129,75 för segrande OSS. Annat var 
det i fjol, dl vi vann med en marginal p! 2,40 
i snitt till tvhn Bromma-Vällingby. 

Vi kommer igen nästa år. Dl har vi Lennart 
Pree som klippa i laget. 

Mästerskapet: 
VeteranH: 6) Jonas Wzm 235. Juniorer: 

1) Lennart Pree 258; 10) Hannu Koho 221. 
Huvudskjutningen: 

Klass 5: 6) Erik Svensson 134. Klass 4: I) 
Lennart Pree 138. Yngrt vettraner: 17) Johan 
Magnius 118; 18) Jonas Wzrn 11 8. 

3 lIC 5 skott: 
Klass 5: 14) Benkt Everhed 121; 16) Hans 

Melander 121. Klass J: 4) Hannu Koho 84. 

Lennart Pree 
Kungssäcravägen 50 
12737 SKÄRHOLMEN 
Tel. 463866 

J 
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GEVÄR 
Erik Svensson försvarade titeln" 

Erik Svensson försvarade sitt i fjol erövrade 
mästerskap i banskjutning den 2 september efter 
en dramatisk kamp mot Erik Rislund. Poängerna 
blev 255 resp. 253. Dessa tv! stod i [O[al särklass. 
Till trean Benkt Everhed var hoppet StOrt. 

D!!. finaler spelades upp hade Erik Svensson 
en ledning med en poäng över Erik Rislund och 
redan dll hade duon dragit ifrån konkurrenterna 
pi ett övertygande sätt. Efter första skottet i knä· 
st!l.ende var stä llningen jämn. I andra skottet tog 
Rislund täten med två poäng, tappade en av dessa 
i sista knäskottet varpå Erik S. med 9-7 hertog 
ledningen i första stlskottet och säkrade vinsten 
genom 8-7 i sista skottet. Erik Svensson är ju en 
k lippa d:1 det bl~ser och vädret va r inte skytte
vänligt den :l september. Hur mästerskapet sköts 
visar tabellen i anslutning till artikeln. 

Som vanligt inleddes tävlingarna med liggande
skytte samt en huvudskjutning. Benkt Everhed 
vann bAda genom att notera 92 resp. 133 p. 
Lennart Ingevall var aningen sämre i huvud
skjutningen med 132., vilket gav honom en över
lägsen seger i klass 4. Brodern Rolf tog hem samma 
klass i liggande med 90 p. I tävling e, som ockd. 
utgjordes aven huvudskjutning, blev det hirdare 
bröderna emellan men Lennart var den vassaste 

I den manstarka veterank lassen var johan 
Magnius 'suverän med segrar i samtliga tre tävlingar. 
90 - 11 9 - 113 i utdelning. I klass I var Roger 
Hallberg ensam herre pa täppan och vann som han 
ville. 

Mycket mer är väl inte att tillägga utan resu hat
li storna H r tala. Dock skall nämnas att de ltagar
anta let, 15 skyttar var alldeles för litet. Vi miste 
skärpa oss till nästa 1r. Arsprisskjutningen pi bana 
är ju vlr högtidsdag och vi måste gå man ur huse. 

För att ingen skall behöva fundera över varför 
namn som Hans Melander, H. V. johansson, 
bröderna Naumburg m. fl. saknas i resultatlistorna 
så kan vi tala om att de inte var med. För 
Melanders del kolliderade lreu mästerskap lik
som fjolåreu med internationella banktävlingar 
och H. V. var i Norrland och jagade älg. Vinterns 
köttbehov fylldes mer än väl. H . V.:s kulor tog 
där de sku lle. 

Mästerskapet 
l ) E. SVENSSON 131 + 83 - 214 + 41 - 255 
2) E. RISLUND 127 + 86 - 213 + 40 - 25) 
) B. EVERH.ED 125 + 71 - 196 + 32 - 228 
4) L. INGEVALL 120 + 68 - 188 + 39 - 227 
5) R. INGEVALL t17 + 80 - 197 + 26 - 223 

TÄVLING A Itvå liggondeserierl 
Klan 5: 1) B. ~verhed 92; 2) E. Rislund 86; 

3) E. Svensson 8'5. Klass 4: l ) R. Ingevall 90; 
2) L. Ingevall 84; 3) G. Ingeva1l71; 4) N. Friman 
38. Veteraner: 1)]. Magnius 90; 2) ]. W%rn 89; 
J) C. Niring 82; 4) Y. Zachrisson 81; 5) S.Diedrichs 
70; 6) E. Svensson 57; 7) H . Friman 41. Klass 1: 
1) R. Hallberg 63. 
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TÄVLING B Ihuvudskjutningl 
KIMS 5: 1) B. Everhed 133 ; 2) E. Svensson 1)1. 

J) E. Rislund 124. Klass 4: l) L. Ingevall 1)2: 
2) G. Ingevall 124; 3) R. Ingevall114 ; 4) N. Frima~ 
99. Veteraner: 1) j. Magnius 11 9; 2) C. Niring 
113; 3) Y. Zachrisson 106; 4) J. W%rn 97; 5) 
S. Diedirichs 83; 6) H. Friman 77; 7) E. SvenSSOn 
76. Klas$ J: I) R. Hallberg 80. 

TÄVLING C Ihuvudskjutning) 
(första omgången i mäste"kopet) 

Klass 5: l ) E. Svensson tJI; 2) E. Rislund 127; 
3) B. Everhed 125. Klass 4: l) L. Ingevall 120; 
2) R. Ingevall 117; 3) G. Ingevall 110; 4) N. Fri. 
man 82. Veteraner: l) J. Magnius 113; 2) S. Died
richs 109; 3) C. Niring 103; 4) Y. Zachrisson 102· 
5) J. Wxrn 98; 6) E. Svensson 90; 7) H. Friman 84: 

TRÄNINGTÄVLINGARNA 
Den 14 april 

Kla ss 5: 1) Benkt Everhed 130; 2) Hans Melan. 
der lO) ; 3) Erik Svensson 103. Klass 4: l ) Len· 
nart Ingevall 116; 2) Göran Ingevall 115; 3) 
Lennart Pree 112. Veteraner: 1) j ohan Magniu5 
122; 2) jonas Wz rn 109. Klass J: l ) Erik j ohans
son 88. Klau 2: l) Torgny Hofstedt 114; 2) Arne 
Andersson 100; 3) Arne Lööv 77. Klass l : 1) Per· 
Arne Swälas 137; 2) Roger Hallberg 122. 

Den 28 april 
Klass 5: 1) Erik Svensson 122; 2) H. V. Johans

son 11 8; J) Hans Melander 114. Klass 4: I ) Rolf 
Ingevall 123; 2) Lennart Pree 119; 4) Göran 
Ingevall 96. Veteraner: l ) johan Magnius 109; 
2) j onns Wxrn 104 ; J) Eric Thor 96; 4) Sven 
Diedrichs 95. Klass J: l) Erik johansson 108. 
K/ass 2: l) Peter Rönnmark 85. Kla ss l: 1) Per
Arne Swälas 114 ; 2) Roger Hallberg 114. 

Den 6 juni 
Klass 5: l ) Erik Svensson 131; 2) Benkt Ever· 

hed 128; 3) Hans Melander 125. KlaH 4: 1) Len
nart Pree 125. Klass J: I) Erik johansson 118. 

Den 15 augusti 
Klass J: 1) Benkt Everhed 135 (44-46-45); 

2) Erik Svensson 132. Klass 4: l ) Len nart Pree 129. 
Veteraner: 1) johan Magnius 121; 2) Sven Died· 
richs 85. 

EVERHED BÄST I FAGRELLS 
1) Benkt Everhed )40; 2) Erik Svensson 338; 

J) Hans Melander 336; 4) Lennart Pree 325. 

NYA MEDLEMMAR 

Följande nya medlemmar har invalu och vi 
hälsar dem välkomna och hoppas att de skall 
tnvas: 

Arne Andersson, Lennart Axelman, Gunnel 
Maria Ellström, j an Hallberg, Hans Lindkvist, 
Sven Arne Lööf, Ulf Stockman och Jan Per-Arne 
Swälas. 

I 
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Förbundsfältskjutningarna 

VIra fä ltskyttar inledde 1973 p~ en förtroende
ingivande sätt, vilket redovisades i föregående 
nummer av medlemsbladet. Fortsättningen av 
vinter- och vårsäsongen blev inte säm re. Vi håller 
oss nu enbart till förbundsfältskjUlningarna, för 
på de allmänna tävlingarna har det varit svlrt att 
hitta skytta r frln Amatör, vad den nu kan bero på. 

Vid vinterns tredje förbundsfältskjutning, vilken 
avgjordes den 25 februari i markerna kring Karby, 
blev ~et en n1 klar serieseger för vlr femma, som 
sköt Ihop 106 tro Ett resultat som var hur div. 
I-mässigt som helst. Andralaget va r ocks! riktigt 
på alerten och med 85 tro för IngevalJarna & Co 
blev det en tredjeplats efter Katarina och Centrals 
• bilagor • . 

Individuellt fick VI to fyra man bland de 22 
bästa i högsta klassen. Hans Melander, Nils 
Naumburg och Erik Svensson visade jämnhet med 
22 tr, var och Benkt Everhed var inte stort sämre 
med 21 tr. Göran Ingevall var var bäste i klass 4 
med 20 tro Brodern Lennart stannade pi 18. 

r klass 3 gladde återigen lennart Pree som med 
sina 22 tro va r en enda träff frln klassegern. 

Sköt vårt serielag bra i Karby si sköt det ännu 
bättre vid den fjärde förbundstävlingen , som av
gjordes i Berga den 11 mars. Nu blev det 104 tr 
i potten oc~ det var en bättre än vad Osterm:'\lm: 
som vann d~v. l, o.rkade med. Efter Berga-tävli:13en 
va.r vår serleledmng sA stor som 7 poäng och de 
~kJu~na träffarna kvalificerade för tredje plats 
I Serietabellen för div. r. 
.. ~en vad roligare var. Amatör vann huvudlag

tavlmgen med 23,50 i snitt genom kva rtetten Per 
Naumburg 29, Hans Melander 25, Ni ls Naumburg 
2~ och johan Magnius 18. Ostermalm, som kom 
narmast, bokfördes för 23.00. 

Skjutningen gällde även förbundsrnästerskapet 
och eft~r Pelle Naumburgs starka öppn ing med 
~? tro I .. hu.vudtävlingen,. med åtföljande över
lagsen klaSSVist bland yngre veteraner (nä rmaste 
~.an hade 25 tr.) och bäst i hela tävlingen var man 
narmaSt säker. på au vår man skulle skjuta till sig 
~ .guld.meda IJ. Men man skall som bekant inte 
~/a skmnet förrän björnen är skjuten och medan 

ter!?alms Torsten Larsson friskade i med 16 tro 
p.l masterskapsmålen nöjde sig Pelle med 9 och så 
R1;k det som det gick . Larsson . blev veteranmästare 
p il tro oc~ Per Naumburg Silvermedaljör pi 38. 
J''1han MagRlus hävdade sig fint i det skjutsta rka d }skapet (men johan är ju ocksl skjutstark, si 
e så) och belade femte plau med 32 tro 

o, I -stora mästerskapet .. , eller vad man nu skall 
1<1.ga, blev det en 12:e placering för Nils Naumbur§ 
~ed 33 tro Skarp 12:s Göte Rydstedt vann pa 
i' tr; Lennart Pree knep med 17 tro en bronsjetong 

lurnorklassen. 
f Per Naumburgs seger i veteranklassen över de 

fem första målen är redan nämnd. Bland öv r;<>a 
ram k' I" ~ f s JUtna p acenngar skall Hans Melanders 
ClTltcplacering i klass 5 pi 25 tro nämnas liksom 

OC kså Lennart Prees tredjepats i klass 3 pli. 17 tro 

Sommarfältskjurningen i vacker Södertörns
terräng den 27 maj gav nya framglnga r. Amatör 
vann tVl lagtävlingar, och kom femma i huvud
lagtävlingen och s1 blev det lI.terigen en solk lar 
seger i serietäv lingen, där vll r femma nll.dde 112 tro 
~h stärkte se~~el.edningen. Med 8 poäng tillgodo 
pol Bromma-Valhngby II och därtill 40 tro så vore 
det väl mer än underl igt om vi inte tar hem se rien 
~o~ et~ skott och där.m~d ocks! ta r klivet upp 
I d~v. I I'Jen. Det har blivit nll.got av expresshiss för 
A~atör .. , förbundets serietäv ling. Med 546 skjuma 
traf{ar ar endast Ostermalm och Bromma-Välling
by~ som har 572 resp. 551 , bättre än Amatör i hela 
senesystemet. 

Andralaget tycks däremot kämpa i underläge. 
Den här g~ngen med blev det 60 tr. och man 
frestas att tro att vi inte startade med fullt lag . 
Ungdomarna fick ocks~ stryk - mot Bromma
Vällingby med 69-54. Men ändll. var den ung
domar som gladde mest dl man tittar pi de 
individuella prestationerna. Hannu Koho sköt 
sl lunda hem en meriterande andraplacering i klass 2 
pli. 25 tr. och P. Swälas fick samma placering 
i klass 1 med 19 tro 

.. Blan.d de äldre var givetvis Per Naumburg den 
b.ste Igen . Han är rent omöjlig att fältskjuta 
den kar'n. Med 28 tr. tog han en ny överlägsen 
s~er I yngre veteranklassen. Närmaste man sköt 
22 ( !). l klass 5 var Benkt Everhed bäste amatör 
med 26 tro och 9:e plats och i resultatlistan hittar vi 
också _gamle .. H. V. johansson, som den här 
gangen krutade in 22 tro och kom 27:e. Om H. V. 
skju tit i veteranklassen, där han ju åldersmässigt 
hör he!TIma, si hade han och Pelle ordnat dubbel-
seger. 

Den 25 februari 
F 5: 15) Hans Melander 22, 16) Nils Naumburg 

22, 19) Erik Svensson 22, 22) Benkt Everhed 21, 
H. V. Johansson 18. F 4: 14) Göran Ingevall 20, 
26) Lennart Ingevall18, Rolf IngevaJJ 12. Vet. Y .: 
l J) .Johan Magnius 20, Per Naumburg 19, Conny 
Nlflng 15. Vet. A.: Yngve Zachrisson 11, Evert 
Svensson 10, IvarSandin 5. F J: 2) Len nartPree 22. 
F 2: Hannu Koho 10, Göran johansson 4. F l: 
Roger Hallberg 9, Torgny Hofstedt 5. 
Serietävlingen: 

Div.lI: l ) Amatör 106; 2)Skarp2 100; J) Brom
ma-VälJ~ngby II 97. Div ./V: J) Amatör II 85. Ung
dom: D,v. l: Skarp 5-Amatör 49-36. 
Huvudlogtävlingen: 

Amatör 21.00. 
Fordringar: 
F 520 tr.; F 4 18 tr. ; F J 14 tr.; F 212 tro 

Den 11 mars 
Mästerskapet: 12) Nils Naumburg 33. Veteraner: 

2) Per Naumburg J8. Juniorer: 7) Lennart Pree 17. 
E 5: 5) Hans Melander 25, 14) Ni ls Naumburg 

22, H. V. j ohansson 16, Erik Svensson 16. F 4: 
Nils Magnius 12, Lennart Ingevall 10, Göran 
Ingevall 10, Rolf lngevall 4. V et. Y.: 1) Per 
N~~mburg 29, 10) Johan Magnius 18, Conny 
NlTlng 10. Vet. A.: Yngve Zach risson tJ, Ivar 

s 
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Sandin 9, Evert Svensson 8. F 3: Lennart P rtt 17, 
Er ik Johansson 12. F 2.' Hannu Koho 10, Göran 
Johansson 5. Fl.' Roger Hallberg 4, Torgny Hof· 
stedt 4. 
Serietövlingen: 

Viv. Il: l ) Amatör 104; 2) Skarp" 94 ; 3) 
Bromma-Vällingby II 94. Viv, IV: 10) Amatör Il 
42. Ungdom: Viv. I: Amatör-Skarp 4 )2-32. 
H lI'1udlagtävl inge n: 

l ) Amatör 23 ,50; 2) östermalm 23,00; 3) 
Södermalm 20,40. 
Fordringar: 

F J 19 t r.; F 4 17 tr.; F J 14 tr.; F 2 D tro 

Den 27 maj 
F 5: 9} Benkt Everhed 26, 27) H . V. Johansson 

22. H ans Melander 21 , N ils Naumburg 19. E rik 
Svensscm 18. F 4: Rolf Ingevall 18, Lennart 
lngevall 16, Göran In gevall 13. Vet. Y.: l ) Per 
Naumburg 28. Conny Nir ing 6. Vet. A.: Yng~e 
Zachrisson 14, Evert Svensson 8. F J: Erik 
Johansson 10, Lennart Pree 10. F 2: 2) Hannu 
25. F 2: 2) Per Swälas 19. 
Seri.tävlingen: ... 

Di'U. II : 1) Amatör 112; 2) Bromma-Valhn~by 
II 105; 3) Skarp 2 t01. TabeJlJtällning e/ter fem 
omgJngar: 1) Amatör 546tr, Hpoäng; 2) Bromma
Vällingby II 506-26; 3) Skarp 6 -497-20: 4) Skarp 
2 467-16: 5) Skarp 4 -455-14; 6) Mälarhöjden 
439-11; 7) Södermalm II 437-10: 8) Osterm:1lm 
II 427-9. 

Di'U. I V: 10) Amatör II 64. E/ter fem omgJngar: 
10) Amatör 324- 7. 
Huvudlagtävlingen: 

5) Amatör 22.75. Skarp 8:J vpr.: l) Amatör 73. 
Orebro läns Jk/b :s v pr.: 1) Amatör 63 (16 lag del
tog). 
Fordringar: 

F J 22 tr.; F 4 19 tr.; F J 17 t r.; F 2 15 tro 

Amatörs mästerskap i fältskjutning 
RESULTAT, 
l ) Per Naumburg 38; 2) Nils Naumburg 33; 

3) j ohan Magnius 32; ~) Erik .Svensson 29; 5) 
H ans Melander 28 ; 6) Nils Magmus 19; 7) Yngve 
Zachrisson 18; 8) Lennart Ingevall 17; 9) Conny 
N iring 17; 10) H. V. Johansson 17. 

BARA BROMMA FÖRE AMATÖR 
Lagtävlingen j banskjutning mellan h~vuds~~ds. 

fö rbundets fören ingar (gamla General Lmdmoms· 
tävlingen) avgjordes den 26 maj pi Lövstabanan. 
Virt lag sparkade if rll.n sig riktigt bra och äve~ om 
Bromma-Vällingby försvann lingt bortom h~rtson
ten med 997 poäng i bagaget sil. klarade VI med 
marginal örlogsstat ion och alla de övriga. Amatör 
kom alltsi pi . andra plats med 971 poäng i ut-
delning. ' ' 

I resultatl istan återfinns Benkt Everhed på 12:e 
plats i klass 5 med 167 p. H . V. j ohansson, Erik 
Svensson och Erik Rislund belade platserna 15-17 
med 165 p. var och i k lass 3 kom Lennart Pree på 
andra plats med 154 p. 
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Svenska Dagbladets riksskyttetävling 

Inte heller i ir skar vi nagra lagrar i SvD:s riks
skytte. Erik Svensson var bäst med 236 p. och 
detta räo:kte ju inte till någon direkt framskjuttn 
placering i högsta klassen i denna världens Störs~ 
skyttetävling med drygt 13.000 d~ltagande skyttar. 

I träningstävling nr 2 före nksskyttet gladdt 
Hannu Koho med för klass 3 goda 231 p. 
AMATöR-RESULTAT, 

Klass 5: Erik Svensson 236: Benkt Everhed 233; 
Erik Rislund 227; H. V. johansson 225; Hans 
Metander 212. Klan J: Hannu Koho 206. Klan l: 
Per-Arne Swälas 212; Roger Hallberg 1St. 

Everhed vann Rönnmarks minne 

Benkt Everhed upprepade sin seger från 1972 
i tävlingen Bertil Rönnmarks minne och gjorde 
det på ett övertygande sätt. I tävlingen, som om· 
fattar en huvudskjutning samt två ställingsserier, 
nldde Everhed 302 p. efter 135,81,86 och det var 
8 poän..~ mer än vad Erik Svensson, som kom tYla, 
orkade med. 

I) Benkt Everhed 302; 2) Erik Svensson 294; 
3) Lennart Pree 285; 4) johan Magnius 275; 5) 
Sven Diedrichs 212. 

SKUGGANS POKAL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

( tävlingen om Skuggans pokal kom vlrt lag I 
på fjärde plats med 798 p. Fyra av de fem lag· 
skyttarna sköt lagmässi,gt skapliga poänger (Erik I 
Svensson riktigt bra med 170) men en av de vån 
hade en svart dag och så drogs lagpoängen ned. 
Skarp 6 vann före Skarp 8 och Skarp 9. I vln I 
lag sköt Erik Svensson, Benkt Everhed, Hans 
Melander, Lennart Pree och H . V. j ohansson. 

RIKSSKYTTESKALEN I 
FöRSTA TAvLlNGEN : 
1) Erik Svensson 11 9; 2) Hannu Koho 119: 3) I 

Benkt Everhed 116; 4) Göran Ingevall 116; 5) 
Lennart Pree 112; 6) Erik johansson 111 : 7) I 
Hans Melander 108; 8) H. V. Johansson 106i 9) 
Eric Thor 94; 10) Sven Diedrichs 76; 1l) Harry I 
Triischel 63. 

ANDRA TAVLINGEN , 
l ) Hans Melander 121; 2) Stefan AtterberJ, I 

Skarp II, 117; 3) Lennart Pree 110; 4) Benkt 
Everhed 105· 5) Erik Svensson 105; 6) Johan I 
Magnius 105;' 7) Sven Diedrichs 85. 

RESULTAT 1973 , 

1) Hans Melander 10; 2) Erik Svensson 9; ~~ 
Hannu Koho 8; 4) S. Atterberg, Skarp 11, ~ 
5) Benkt Everhed 6; 6) Göran Ingevall 5; 7) Len 
nart Pree 4; 8) Erik j ohansson 3; 9) H. V. Johan~ 
son 2; 10) Johan Magnius 1; 11) Eric Thor 1; t 
Sven Diedrichs l : 13) Harry TriischelI. 

I 
I 

STOCKHOLM S AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD -
KVIBERGSJUBIL~ET 

Kvibergs 75-årsjubileum avverkades den 11 maj 
i hårda vindar och med stort deltotgarantal. Bland 
annat då från Amatör, som samtidigt utkämpade" 
de"n årliga drabbningen mot den starka göteborgs
fören ingen. Att vi inte skulle ha mycket att hämta 
mot västkustboma visste vi pil förhand och då vi 
dessutom inte hade möjlighet att ställa upp med 
vlrt starkaste garnityr så blev det frlga om rena 
utklassningssiffrorna 1.460-1.230. 

JUBILEUMSTÄVLINGEN 
sk jutning, vanns av Bo Andersson, Ytterby, som 
sköt vackra 143 p. Erik Rislund va r bäst av de 
våra med 125 p., vilket gav honom 31:a plats. 
Bland yngre veteraner överraskade Conny NiriM 
med 122 p. och fjärde plats. Ungdomarna Hann~ 
Koho och Per~Arne Swälas gladde med andra resp. 
nionde plats i klasserna 3 och 2. Hederspriser för 
bida. 

TÄVLING A 
TavLiDg A, tO skott liggande, gav ocksI fram. 

gingar för Amatör. Rolf Ingevall sköt silunda 
hem en trejeplacering och 20 kronor i klass 4 med 
92 p. medan Hans Mdander var bäst av de v!ra 
i högsta klassen med 13:e plats och 93 p. 

KVIBERGSMATCHEN 
Kvibergsmatcben blev som vanligt ett upplevelse. 

Ett antal av de v:1ra reste ned till Göteborg i för
hyrd buss och stämningen var den allra bästa. 
Benkt E verhed hade ordnat med gemensam fö r
läggning på Flyget och vi ser fram mot nästa möte 
med Lennart Rönn.marks starka skyttar. Inte si 
att vi tror på att vi kan .. ta dom. , men det är så 
trivsamt att fl!. tävJa mot kvibergarna. 

AMATÖR-RESULTAT; 

10 skott liggande. K/ass J : 13) H ans Melander 
93; 15) Erik Svensson 92. K/ass 4: 3) Rolf Ingeva ll 
92; 19) Lennart Ingeva1l88; 28) Göran Ingevall85. 
Aldre veteraner: 11) Sven Diedrichs 73. Klau 3: 
11) Erik Johansson 81. 

HUVUDSKJUTNINGEN, 

Klass J: 31) Erik Rislund 125. Klass 4: 30) Rolf 
Ingevall 116; 32) Lennart Pree 114. A /dre 'Uue
raner: 8) Sven Diedrichs 98. Yngre VUeraner: 4) 
Conny Niring 122. K/ass J: 2) Hannu Koho 126. 
Klass 2: 9) Per Swälas 128. 

I I~gtävlingen mot Kvibe rg ing ick : 
Enk Rislund 125, Conny Niring 122, Hans 

Melander 119, Benkt Everhed 116, Rolf Ingevall 
116, Lennart Pree 11 4, Erik Svensson 113, Eric 
;nor 106, Sven D iedrichs 98 och Lennart Ingevall 
l . 

. le.onan Rönnmark och Arthur Johansson 
~ KVlberg tilldelades Amatörs förtjänstmedelj i guld 

dl samband med jubileumstävlingen. Och det var 
e väl värda. 

STAENDETÄVLINGARNA 
Den 28 april 

Klass 5: I ) H.V. Johansson 74 ; 2) Hans Melan
der 59; 3) Erik Svensson 53. Övriga: I) Erik 
Johansson 42; 2) jonas Wzrn 40; 3) Sven 
Diedrichs 36; 4) Lennaf[ Pree 33; 5) johan 
Magnius 18. 

Den S maj 
Klass J: I) H. V. Johansson 73; 2) Benkt Ever

hed 65; 3) Hans Melander 64; 4) Erik Svensson 56. 
Ovriga: I ) Göran Ingevall 52; 2) Lennart Pree 48' 
3) Eric Thor H; 4) Harry Triischel 32: 5) Sve~ 
Diedrichs 27; 6) Erik Johansson 23. 

Den 18 augusti 
lOn,,'; 5: l) H:".n~ Melander 68; 2) Benkt Ever

hed 55; 3) Erik Svensson 47. Ovriga: 1) Lennart 
Pree 56; 2) Johan Magn ius 54; 3) Sven Died richs 
47. 

Förbundets serietävling 
Efter en litet trevande uppmjukning i förbundets 

scrietävling tog vi i andra omgangen hand om 
tli ten och den släppte vi sedan aldrig ifrln oss, utan 
d~ serien väl var avverkad den 9 augusti stod 
Amatör som överlägsen segrare i div. IV med 
21 p. mot 16 för Skarp S, som kom tvla. Det där 
med div IV ser ju inte si vidare värst ut för en 
förenin~ som vl r, men nu är vIrt serielag på väg 
upp3.t d nästa &r skjuter vi i div. III och nlgra ih 
senare skall vi väl åter fl tampas med Bromma
Vällingby, Skarp 8 och al la dom and ra fina 
märkena. 

Serien omfattade fem omgingar och i 2-4 var 
vårt lag bäst i divisionen medan vi kom på tred je 
plats såväl i den första som sista omgången. 

PI S T OL 
På grund av den relativt ringa verksamheten 

har pistolsektionens styrelse gjort en bedömning 
och kommit fram till att redogörelsen över 1973 
lrs tävlingsverksamhet fh stå över till första 
numret av medlemsbladet för lr 1974. Rapporten 
kommer väl di att bli d. mycket fylligare . Man 
kan ju alltid smida planer och blicka framit. 

ADRESSÄNDRINGAR 
Siväl vår sekreterare P ete r Rönn m ark som 

basen i gevärssektionen Hans Melander har flyttat. 
Peter Rönnmarks nya adress är: 

Tröskvägen 18, 17545 Jä rfälla. 
TelEFONNUMMER, Bostad: 0758/365 43 

Arbetet: 760 09 33. 
Hans Melanders nya adress är : 
Lin90nstigen 3, 15024 Rönninge. 
TelEfONNUMMER, Bostad: 0753/55209 

Arbetet: 08/44 95 40. 
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V årorienleringen Sektionen har under lret. delta.,git i de flesta a v 
såväl föreningens som förbundets tävlingar, i blde 
ban- och fältskytte. 

Fältskyttemästerskapet vanns av Lennart Pr~e 
följd av Hannu Koho. 

I skrivande stund är inte banskyttemästaren 
korad. Detta sker först den 30/9, 

Sektionen sände fyra deltagare till Kvi~rgs 
Jubileumstävling: Roger Hallberg, Hannu Koho, 
Lennart Pree och Per-Arne Swälas. Det bästa 
resultatet svarade Hannu Koho för genom att be
lägga andra plats i jubileumstävlingen med 126 
poäng j klass 3. 

Prestationsmässigt kanske Per-Arne 5wälas var 
ett strå vassa re med 9:e plats i klass 2 på 128 
poäng. Det var ju trots allt en av de första täv
lingar .t1an genomförde. 

Sektionen har under året anordnat två frilufts
dagar. Som vanligt var Västertorps Gymnasium 
våra gäster. Deltagarantalet var stort med 45 
respektive 39 st. 

Skjutningarna avgjordes den 22/3 och den 20/9. 
Arets bästa resultat svarade Benny Nyman för 
med 139 poäng på 15 skott. Därefter följde : 

Peter Nyman 134i GÖran Bergman ID i "Ev a 
LundhoJm 133; Dick Fredbolm 133; Tony Lm
son 132 . 

..Konkurrensen i toppen var 5:1ledes hIrd, men 
även mer blygsamma resultat konstaterades. 

Sektionen framför härmed sitt stora tack till de 
funktionärer som gjOrt det möjligt för oss at( 
genomföra fril uftsdagarna, 

Förbundsmästerskapet för juniorer vanns av 
Lennart Pree, 258 poäng. Hannu Koha kom p:1 
10:e plats med 221 poäng. I extratävl ingen kom 
Hannu pi 4:e plats i klass 3. Alltsl en klar fram
glng för sektionen. 

Sektionen hade även i 3.r en representant pI 
plats vid J5M i Karlskrona. Lärdomarna dä rifr3.n 
blir säkert nyttiga för framtiden . 

LUFrGEVÄR 
Vi hade träning vid ca 20 tillfällen under 

säsongen och genomförde luftgevärsseriens alla 
tävlingar. En kort karakteristik av laget: Bättre 
och bättre dag för dag ... - så vi hoppas pI en 
finare placering i årets serie. 

Vi genomförde ocksl vår egen tävling, Amatör 
U-open, vid eu stort antal tillfällen . Reglerna är 
som tidigare nämnts: 30 skott i stående utan stöd, 
obegränsad tid, de fem bästa resultaten under 
säsongen räknas. 

I lr var det 10 deltagare med i tävlingen som 
vanns av Lennart Pree pl 1.143 poäng följd av 
Göran Joh ansson pI 825 poäng och Roger Hall
berg med 821 poäng. Nämnas bör att Göran bara 
genomförde 4 skjutningar. 

Vi hoppas att deltagarantalet kommer att öka. 
Alla Amatörer är härmed inbjudna. 

Tio fr15ka. o rienterare startade pI en sex k 
lång medelsvår bana i trakten av Agesta. Efter ~ 
hI rd och dramatisk strid vann Bengt Torsmark 
närmast före Tommy Åkerström och Lasse Nilsson 

Dcn sistnämnde, som en gång i tiden var scou; 
med orientering som specialitet, har nu fln blodad 
tand efter 15 års uppehlill och satt igång med hård. 
träning, vilket märks i prislistorna. 

Höstorienteringen 
Xven för höstorienteringen hade Agesta fltl 

släppa till mark och i blåsig och kall väderlek 
k:impade 17 dclt ;l.gare. Tommy Akerström var 
suverän mellan skärmarna och segrade på -iS min 
Marginalen till de nya amatörerna Arne Sjöbe~ 
och Per-Olof Blomberg var dryga fem minuter. 

Den sistnämnde är son till vlr duktige orieTllc, 
ra re Alex Blomberg och det lutar l t h1 rda och 
ovissa falmiljeduSter i fortsättningen, 

RESULTAT : 

l ) Tommy Akerström 45,00 min.; 2) Arne Sjö
berg 50.00: 3) Per-Olof Blomberg 50.45; 4) Alex 
Blomberg 56 ,25; 5) Lasse Nilsson 1.04.30; 6) Nih 
Pettersson 1.09.45 : 7) Hans KjeHman 1.28.40; 
8) Bengt Torsmark 1.43.45; 9) CJary och Helgr 
Kallstedt 1.42.00; 11 ) Nils Friman 2.10040. 

20.000-poängspriset 
Ställningen efter 1973 års tävlingar: 
1) N, Pri man 16.762 p. ; 2) N. Nyhlen 15.559: 

J) H , f-r iman 15.488; 4) G , Löwenhielm 15,116; 
S) E. G. Wcscin 13.583; 6) B. Löwenhielm 12,969; 
7) S. Ahrberg 12,273; 8) E. Reinius 8,473; 
9) 5. Palk 7.398; 10) A. Frirnan 6.403; I I) B. 
Wilner 4.301 ; 11) L. Ingevall 3.512 ; 13) T. Åkcr· 
ström 1.440; 14) L. Sundin 1.196; 15) K. G. Fri· 
man 968; 16) R. Ingevall 783 ; 17) G. Ingevall 736. 

lS.000-poängspriset 
Ställning efter 1973 års tö ... li n90r: 
1) S. Ahrberg 12.818; 2) N . Nyhlen 11.128; 

J) B.Löwc.nhielm 10.816; 4) G.Löwenhielm 10.720, 
5) N. Friman 10.135 ; 6) L. IngevaIl9.502; 7) E,G. 
Wesrin 7.367. 

TIOKAMPEN 
Bengt Wilner och Tommy Åkerström hade tII 

håd match i tiokampen , som samlat inte mindre 
än 16 deltagare. Skillnaden mellan de två huvud· 
konkurrenterna var 5i liten som 0tJ sek. p! 100 p). 

RESULTAT: 
l ) Bengt Wilner 2.911: 
2) Tommy Akerström 2.880: 
3) Lennart Jn gevall 2 .289: 

4) Nils Friman 1.951 ; 5) Jan Åhrbcrg t.8 91 ~ 
6) Sten Åhrberg 1 A 19; 7) Urban Höglund 1.62), 
8) K.G . Friman 1.527; 9) Kristofer Dan_BergtllaJl 

1.236; 10) Rolf Ingevall 783; 11) Bi[ger Löwtll"" 
hielm 773 ; 12) Lennart Axelman 413 , 


