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Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholms ÄmB:ör roremngs org81'1 lör IdIOti och Skytte _ Föraningen st iftad den 21 september 1890 

Redaktör och ansv-1.rig uttiivart=> : L. I :1.&'-·v,,11 Nr 1, februari 1977 

Kallelse till ordinarie årsmöte 

Stockholms .A.matör Förenings �!�J�l�e�d�l�e�l�1�'�~�i�1�a�r� kallas härmed till ordinarie årsmöte 

onsdagen den 16 mars 1'377, klockan 19.00 pi KrisUnepovs malmgArd, Kr istine

hovsaatan 2, 117 29 �S �t�o�c�k�h�o�l�~� ( mitt emot Hösalinstyrkan ) f ör behandling 

av f öljande �~�r�e�n�d�e�n �:� 

1. hrsmätets stad6eenliga �u�t�l�Y�9�~�~�~ �e �t� 

2 . Val av tvoA personer "tt j.:im.te �o�r�d�f �ö �r�a�.�J�.�l �d�~�n� just':!r:l Ja,;-ens protokoll , 

3. Styrelsens och de ständiga sektionernas berHttel spr f ör det nästförflutna 

året, 

4. �R�e�v�i�s�o�~�r�n�a �9� berättelse �s�~�t� fregan om b0viljande av ansvarsfrihp.t åt 

styrelsen f ör 1et gågna förvaltningsåret . 

5. lnkomst- och utgiftsstat för 1977. 
6. Fastställande av Arsavgiften för ' 977 ( styrelsen kommer att föresl å 

oförändrad årsavgift ) , 

7. Val av �l�e�d �~�~�ö �t�e�r� i f öreningens styrelse: 

a. Ordförande f ör 1 Ar 
b. Sekreterare rör 2 lir 

c. Ol."Iif(jrande i pistol sektionen för 2 h 

d. Ordföra.'1de i idrottssektionen för 2 lir 

e. Klubbmästare för 2 lir 

r . Styrelseledamot f (j r 2 lir 

g. Tre styrelsesuppleanter för 1 år 

h. V. ordfBrande i gevärs sektionen för 1 Ar 

i. V. ordförande i pistolsektionen för 1 år 

j . V. ordförande i idrottssektionen för 1 h. 
8 . Val av två revisorer för 1 år och suppleanter rör dem, 

9. Val av tre ledamöter i valberedninzen, 

10. Val av rem ledamöter i medaljnämnden, 

11. Val av en representant i �~�d�o�m�s�s�e�k�t�i�o�n�e�n�s� �6�t�y�r�~�s�e �.� 

12. Val av tvA �r�e�p�~�8�e�n�t�a�n�t�e�r� i Stockholms Skytteförbund samt suppleanter f(jr dem, 

13. Val aven r epresentant i Stockholms Pistolskyttekrets och en suppleant 



STOCKHOLMS AMATOK FOKE NINGS MEDLEMSBLAD 

FORl'JÄNS'I'I'ECKElI': 
Yijren1n8ena fijrtjänatmedalj i guld till Lennart Inge

vall och föreningena fijrtjänatmedalj i ailver till 

Lennart Sandatedt. 

DESS1JT(JIl ilI'DELAS: 

Pemtiolremltken till Ragnar Frunk, Curt �H�u�l�l �~ �t�~� och 

�G�~�a�t�a� �~�i�j�k�a�t�r�ö�m �.� 

Tjugofl'llllre!llärke till Stig JÖneson. 

PRlS11I'DEUl'ING OCH SUPt: 

Omedelbart af ter �A�r�a�m�~�t�e�t� aker prisutdelning, varefter 

klubbmäetarna ordnar aupl beatlende av förrätt, varm

rätt mad �~�l� ellar vin aamt kaffe och punsch till ett 

prio av }O kronor (aubventionerat). 

ANMÄLAN: 

AruIIälan om deltB8ande i au.,en görs eenaet mAndagen 

den 14 mara till klubbmästaren Eric Thor pi telefon 

41 14 29 eller till vice klubbmästaren Göran lngevall 
pi telefon 766 44 32 (boat. ) eller 67 03 00 (arb. ) . 

v'.w::OHtf .. : STYRELSElI. 

STTRElSESAnlANTRlDE: 

Styrelaen aammanträder pi �e�~� daG och plata kloc'<an 

18.00 • 

STYRELSEBERÄTTELSE 

Stockholms Amatör Förenings styrelse fl härmed avelva 

följande berättal ae över �v�e�r�k�s�~�~�e�t�s�l�r�e�t� 1976: 

Föreningene medlemsantal uppgick vid 1976 Are utg!ng 

till 236, varav 3 hedersled8.l!l.öter •• Iv desea var 64 

atändiga. Jämfört med fövaglende Ar innebär detta en 

öknil1& med 10. Antalet under Aret nyinskrivna aledle!ll

alar ut&jorde 29. J förhAllande till föregående Ar ut

viear detta en ökning. 

Styrelse:t har under Aret haft f !! ljande sa::we.r.aätbing: 

OrdflIrande Och kaaaaförval �t�a �~�-�e� Joha.'l Nagnius 
Viee ordförandII 

Sekreterare 

Intendent 

nubbmltstare 

Vice klubbmästare 

Styreleeledamöter 

Styrelsesuppleanter 

Nils 'Fri!;.an 

Peter Rön.-oark 

Göre..'l lngevall 

Eric Thor 

Göran I!li:"!vall 

Lennart I!l€2Vllll 

H. V.Johansson 

'{olf Ingevall 

Lennart Prae 

Erik Svensson 

Gev':n" ,,<t!onan 

Ordfii rande 

Vice ot'dI1lran'la 

Piatolallktionl'n 

�(�' �l�'�1�r �~ �r�a�n �!�\�e� 

Vi ce ordf(l rande 

�S �e�~�t �e �t�'�a�r�e� 

LedllJllöter 

IdrottQaektionen 

Ordförancle 

Vice (lrdföI'Mde 

Sekreterare 

LeJaI:I1iter 

Ordfnrande 

Vi ce ord rörande 

Sekreterare 

Kueör 
Ledamot 

Suppleant 

Redaktör rör medleosbladet 

Revisorssuppleanter 

Valbert'ldniI1ij 

!o!edaUnl1mnd 

Rikaeköldena tävlinaakomcitt' 

Föreningens representanter i 

Stockholme Skytteförbund 

Föreningene repreaentant i 

Stockholma Piatolakyttekreta 

Rrik Johan'lson 

Ert\,; Sv<m&son 

Hane lielander 

Rolf lneevall 

Hannu Koho 

Ro.;er Hallberg 

Nils Fl'1IIlan 

Len.'lart Sandetedt 

_ordf. pga va\,;ans 

Rarry Prir.lan 

Erik :u.alund 

Lennart Ingavall 

Bengt Tor e!ll8rk 

Arne Rosen 

Gustav �~�e�e�t�1�n� 

�T�h�~�'� Akeratröm 

Lennart ?ree 

Christina Ballberg 
Lena Lundevik 

llannu. Koho 

Roger Hallberg 

Göran Holm 

Lennart Ingavall 

Nib östber& 

Conny Niring 

Evert Svensson 

Yngve Zachrielon 

Rolf Ingevall 

Lennart Prea 

Erik Svansson 

Yoreningena ordförandi 

och de tyra aektiona

o:rdftll"lltldena 

Johan !ola,gni u..s 

H. V.Johaneson 

Rolf Ingevall 

Erik Johanason 

Erik Svanseon 

Roser Ilallberg (Iuppl) 

Hannu Koho (auppl ) 

Hile Friman 

Lennart Sandstedt 

(euppl ) 

ST OCKHOLMS AMATOK FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Ungdomseektlonens repreeentantex Hannu Koho 

i Stockhotm. Skytterorbunda ung_ Roger Hallberg 

domalrsmöte (auppl) 

Förenifl8!ns repreeentant i Lennart Ingevall 
�u�n�g�d�~�s�a�e�k�t�l�o�n�e�n�s� strrelee 

�F�ö�r�e�n�i�n�g�a�a�~�a�n�k�o�m�s�t�e�r �:� 

Förenill8ens !ramöte hölls den 11 mars 1976. 

Styrelaen har under Aret haft feal protokollförda 
aammanträden. 

Övnill8ar och tävlingar har 1 huvudsak bedrivi ta i 

enl1ehet med progTa-'lIIlet. 

Reprelentantprlset har tilldelate civ . iOG. Per �N�a�~�~ �_� 

burg. 

Ekonomi och glvor: 

För det ekonomiska Tesu.1tatet av �~�r�e�n�i�n�g�e�n�s� verk

aamhet redogöra i bifo«ade "vlnst_ och förluaträk_ 

nill8 . balanal"äknin,c och föreninaens fonder". 

För att hjälpa. upp föreningene ekonomi har under 1976 

anordnate dels ett lotteri i Yältöverstan, dela att 

pi �ö�l�t�e�~�l�m�e�t�o�r�g� och det sedvanliga ekinklotteriet 
under hösten. 

Styreleen ber att fl �f�~�d�r�a� ett varmt tack till 
alla l om hjälpt till vid lottrörsäljni ngen _ dl sär

akilt till Conny Nlring (1500 lotter), Göran Ingevall 

(1}OO lotter), Eric Thor (1 250 lotter), Lennart Ince
vall �(�6�~� lotter), Johan Magnius (750 lotter) och 

Erik Svensson (500 lotter), 

samt till Erik och Evert Sveneson, aom ställt ain 

afflr till förfogande för vinstutlämning. 

Föreningen har under lret fått motta ett antal GAvor 

bl, •• fem pietoler frin dir. Åke Johansaon, ett mau

sergevär trin familjen HUl tkxantz, 200 kronor till 

ett juniorgevär från dir. Bertil Swartling och 50 
kronor frln Carl Falk. 

Styreleen rramfBr aitt �~� tack till �~�l�l�a �,� eom ced 

givor aller pA annat lätt givit fBxenineen aitt Itöd 
under det glana Axet. 

Stoek.)zolm i janu.ari 1977, 

Johan Kagnius, ordrBrande �~�t�e�r� �R�~�~ �,� aekretarare 

Pistol skyttar 

Möjlighet finn!!! ", tt ganOll! F&r8f'lingen f&rv!lrve 
febr lkany Walther pistol ' , 65 m/m m6d �h�~�l �~ �t�B�r� 
f&r 300:- eftsr hSnv!lndelse till Johen t.legnlua 
�e�e�n�l�~�t� den 16 merl. 

RIKSSKölDEN 
Rikesköldeni �t�ä�v�l�~�k�~�i�t�t�e�a�.� Tyresö den 13/1 1977. 
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�P�~�k�s�s�k�ö�l�d�e�n�B� �t�4�v�l�i�r�~�k�o�m�c�i�t�t�e�e� fil" härmed avgiva fö l

Jande redogörelse för �v�e�r�k�s�a�.�~�e�t�s�l�r�e�t� 19761 

1. �T�ä�v�l�i�n�g�a�k�~�i�t�t�~�e �:� 

�T�ä�v�l�i�n�g�e�k�o�~�t�t�e�e�n� har under Aret bestitt av hrr Rolf 

Insevall, H. V.Johansson och Johan Maaniue. H. V.Johana

eon har varit sekreterare. 

2. Den 56:e rll:sskyttetlivl1ngen om RH:aekölden. 

1976 Ara tävling om Riksskölden genomfördes under ti

den 28 augueti - 5 eeptember 1976. I tävlingen deltog 

113 föreninear med 6}O skyttar. Detta innabär en minsk_ 

ning rrin föreglende Ar med '50 ekyttar. Tunaberg lee

rade för femte glngen pi 403 poäng och akall därför 

enligt stadgarna tilldelae en miniatyr IV Rikieköiden. 
Resu.1taten i övrigt har redovisata i Svenskt Skytte 

nr 12/1976. 

3. Fraoställr.ing av miniatyr av Rlkeakölden, 

Betydande svlrigheter har förelegat vid frarnetällning 

av denna miniatyr. Förat undersöktes m/;I jl1shetema att 

ta rram en etans, �~�n� detta ställde lig alldeles för 

dyrt. Sedan kunde en �k�o�n�s�t�~�j�u�t�a�r�e� äta sig att göra en 

�a�v�g�j�u�.�t�n�i �~� av den miniatyr, som tilldelata St. SkedTi 
ekyttetSronina �1�9�4�~ �,� och vilklln yi titt lina. Denn& 

är utförd i brons och sedan �f�ö�r�~�i�l�v�r�a�d �.� Totala koat

naden torde uppgA till ca '700 kronor. 
4. narabou_Cup eraiitter Läkerolpokalen, 

'975 erövrades Läkerolpokalen av 1960 för alltid av 

Tunabergs skytteförening. Då Ahlgrens Tekniska fabrik 

ej anlAg stg kunna ställa upp med ny pokal togs genom 

Lennart lneevall kontakt med Harabou., vilken atällde 

1500 kronor till förfogande. För denna summa inköptea 

dels ett va.'ldri!liP!pris - �~�l�a�r�a�b�o�u �- �C�u�p� - dels 5 miniaty

rer, ave-::dda att utclelas !!..'l per Ar rör de nllrmaate fem 

o\1"'n. I l1atllband med best.'Ulnillgen hIde e::tellerUd 

viasa �h �ö �j�n�i�~�a�r� av priee=na ä&t �~�,� varrör �t�~�v�l�i�n�s�s�

�k�~�t�t�e�e�r�.� be3löt �~�t�t� ändå l öa& priserna ced �d�r�,�y�~�t� �~� 

Jr.ro:lOr. 

! L""ete �~�v�l�i�1�l�G� se&rad.e Arvika �a�k�y�t�t �e �g�l�l�l �~� oed ! fl kar

tona-er (19:or �o�c�~� 9:or). vilket är nytt rekord i denna 
tävlil" ..... 

5. Tävlingens �!�~�t�i�d �.� 

�T �U �v�l�~�s�k�~�i�t�t�e�e�n� �ö�v�e�~�~�r� vissa ändringar av täv-

�1�1�n�g�s�p�r�o�g�r�&�~�~�e�t� för att göra tävlingen cera attraktiv 

�o�c�~� därigenOI:l f1 ökat antal �d�e�l�t�~�r�e �.� 

För Riksskö} dllna Tävlingakommitt'e 

H. V. Johansaon 
Sekreterare 



STOCKHOLMS AMATöR FÖREN/NGS MEDLEMSBLAD 

Vinst och FBrlusträkning per 31.12. 1916 

2.241 :90 
2.451:47 
1.011) :-

�~�o�d�l �~�s�b�l�e�d�,� oragrem 
�P�r�i �s �e�r�, �~ �r�i�I�;�O�I�1� lIadeljor 
&Inhyror 
FöTbunds,fören.-legevgifter 
Porto 

54fJ:-
986:35 

skott 732:!;f.) ""'torial, lic enser, frie 
Bidrag till emmunition 
�U�p�p�v �~ �k�t�.� div. kostnadar 
�A�r�s�~�ö�t�a �,� �l�o�k �~ �l �h�Y�T�O�r� 
Aasprv f Mr �f�r �~� .. tide kostneder 
Arat s avarskott 

Kronor 

1.066:5f1 
337:50 
325:-

4.500:-
9?:2? 

14.338:49 

�!�n�~�o�~�!�e�!�:� 

�~�e�d�l�~�e�v�g�i�f�t�e�r� 

Shts .. nllleg 
Lotteri er 
aäntor 
Avkestn. Swertlings fond 
Annonser .. �~� 

Kronor 

3.;?O5:-
951:-

7.121:-
1.tJ97:-

40B:49 
1.050:-

500:-

14.339:49 

UtgAende B61ensrlikning par 31.12, 19"76 

§.k!;!.12e! 

Ammunition 
Bankrllkninger 
Postgiro 
Fordring .. r 

1.130 :-
17.512:40 

251:80 
4.382:-

Priefondernll 
Tillorisar disp. medel 
Oiv. IIkulder 
Aesorverede medel 
St!ndige medlemmnrs 
Kapitel Konto 

konto 

Ball'l ns I:Iverskott 791:17 
Arets överskott �~� 

2.524:86 
1.052:90 
2.0?1l:-
7.000:-
9.000:-

BBB:44 

�"�K�r�o�n�"�,�,�~�o�~�r�,�- __ �-�-�-�,�'�~�3�~�.� �3�~�3�6�:� 20 KronOT ;>3.335:20 

B.Swl'l rtlin gs fond 
B.A!5nn,."rks .. 
E.Löwenhi olms prisfond 
T .FredboTgs 
H. F 1"1"'00'>11 
F �.�F �~�q �r�a�l�l�e� 

" 

A. von Krus9!'Istjornas prisf'. 
F.O.Cnrlins orisfond 
N.Perssons 
Oemernes 
KAIh"eoternes 
Resorvfonden 

Medle-.eevgiftar 
St " t sansl eg 
Lottari 
Rantor 
Swertlings fond 
Annonsar 
GAvor 

" 

" 
" 

Kronor 

Kronor 

Föreningens �f�~�!�r�.�"�p�.�!�~�3�1�.�1�2�.�1�9�? �6� 

Avkestning Skett Disponible Aktier 
Medel 

Benk 
rl<g 

549:72 
2OB:64 
262:')4 
235:03 
15?:lO 
117:32 
19:64 
94:05 
63:71 
63:71 
96:69 

415:35 

2.433:74 

3.200:-
900:-

3.800:-
1.100:-

400:-
1.000:-

400:-

10.800:-

241 :23 
77:44 
97:29 
87:13 
65:60 
43:S? 

8:19 
35:-
35:-
30:46 
35:99 

757:-

BUd!let 1977 

41'J'3:49 9.9I'J9:- 265:3I'J 
131 :40 3.01'J:- ;>6: 01 
164 :75 1.640:- 1511:70 
147:90 l·640:- la::>: 11 
ql:M 2.464:- 9B:73 
73:65 1.546:- 223:05 
U:45 519:- 8 :23 
59!f)5 1.000:- 59:59 
59:05 1.000:- 59:59 
53:25 1.215:- 51):20 
60 :90 1.265:- 17:65 

415:35 5.723:-1.J7?:7n 

1.676:74 31.293:-2.524:86 

IoIedlemsbled, orognulI 
Prisar, fIItlrken 
Bllnhyror 
Förbunds-föran. -l egevg. 
Porto 

10.174:30 
3.039:01 
1.994:70 
1. BZ2:11 
2.562:73 
1.771:05 

527:23 
1.139:59 
1.139:59 
1.2'65:20 
1.282:65 
7.100:70 

33.317:86 

2 . 51)0:-
2.5f}fl:-

Meterial,lecanser, fria skott 
Amnunitionsbidreg 

1.2fl1"l :-
6')fI:-

1.1IYI:-
600:_ 

1.200:
son:-
400:-
200:-

Uppvektn. �d�i�v �.�k �~�t�n�8�d�a�r� 

A1"sM6ta,lokelhyror 
Oförutsatt 

Kronor 10.800:-

1916 An lottari !!lir avslutat och ny rekordf!tr
eUjning lir att �1�"�e�k�t�u�~� - 10.000 lotter - IIIBd 
store ineatller av 1"lere sllbitiOSe _dIa_r -
Conny Niring, Göran Ingavall, Erik Thor, Johen 
Ihognius, Tommy Akarstro.. och Erik Svensson för 
att bera n!!limns nAgra 1 raden. 

Teok alla Ni eoll'l hj81pt till vid 1"ÖTSlIljningan: 

Styreleen 

STOCKHOLMS AMATöR FOR ENINGS MEDLEMSBLAD 

IN MEMORIAM 

När budet o. Bertil SwaTtlings bortgAng nådda kam
ratema i Stockholms Amatl5rt:örening väckte det 
sorg och saknad både blsnd äldra och yngre kamrat
er man ocksA t ackselflhetans t " nkar f'ör elIt vl!l d hen 
gjort f ör �f�~�r�e�n�i �n�g�e�n�.� 

Min bekrIMtsk.ftp !lied Bertil hlirrl:lr I/Iig t'rån skoltiden 
Reden som skolpojke �V�~�T� hen varmt intresser nd ev 
5kytteröTfJlsen, Jag fIIinns s1l1"!lkl1t n8r hen i bör je,," 
av år 1914 ino. kisssen tog �i�n�i�t�i�~�t�i�v� till en in
sl'lmling för inkep av ett vandringSpriS. Jag vill 
minnas att �r�e�s�u�l�t �~ �t�e�t� blev hele 15 kr. vilket vid 
denna tid ver rätt mycket oenger. Om detta pris 
tävlAdes en gång i terminen. Jsg her en s lideles 
klar minnesbild av nsr Bertil vArt erminan 1914 
försts gången delade ut priset OCh d8rvid sede ett 
pang'1"O" räckte in to till mer 8n vandringspriset 
men sA blav det också stätligt. Det vor klang och 
jubeltid för skytterHrelsen - jeg tror " tt alla 
�k�l �a�.�!�l �s�k�e�m�r �~ �t�e�r�n �e� VOTO fIIedlefllmBr i Skolungdomens 
skyttefHrening. 
Radsn år 191B inskrevs Bartil i Amatör. Jsg vat 
inte vam som skrev pA h8ns ansökan om inträde i 
föreni ngen men f örvisso kunde denne icka ena, 
vilken utomordentlig tjänst hen då gjorde �r�~�r�e�

ningen. Det finns inte h'i r någon lII 'I jl1ghet att räkne 
upp alle da tillfä llen Bertil l!mnet f ör eningen 
sitt sted. Dat noA endest erinTl"S om att 1963 111Il10-
eda hen ett gåvobrev på aktier till att vS.rde 8V dA 
1'J.000 kr. ViSS8 medel hftr senere �t �i�l�l�f �~ �r�t �s� denne 
fond. Från och med 1964 hor hnn varj a Ar sk.!lnkt 
pcngsr till ett 5.k. juniorgevfir. Oet Hr s61unds 
mång" k('l mrnter som her ett I/!!d.!! nt gevar i lIin 8go. 
Säll.!!n sakn.!!des Bertil vid något årsmöte aller 
prisutdelning och dA blev det alltid en trevlig lIem
vp.ro med honom. 
Sin t ncksAmhet har f l\ r eningen n!'lturli gcn aökt vi s.!! 
pA så sätt ett han erhållit f öre .... ingens utm"i rkelser. 
S4lu .... ds tilldel.!!des han 1964 f Hraningens guldpIn
kett och 1969 blev han utsedd till hedarll lodemot 
en sparsAmt utdellld hedersbavisning. Si stnämnde 
dr tilldeledes hen ävan skyttets Be1"O.!!dottemedelj 
en utmärkelse över fHreningsgr8nserne. 
Teck Bertil f ör ved Ou gjort för föraningen. 01tt 
minna kommer .!! tt leve icke !'I llensst genom Bertil 
Swartling priaf'ond uten lika mycket f ör Ditt för
synte och e .... språkslösll lIppträd8nda. Bortil Swsrt
lings minne är �v�~�c�k�e�r�t� och ssk:nadan ator. 

B. En8r Gerdall 

NYA MEDLEMMAR 

Artur Bowgird 
Sorls Bowgird 
HrorAId HeglllBn 
Per Pettersson 
Lers Lefvflrt 
Ulf Anderuon 
Anders Myrtl!n 
Inger Pl't lmovist 
Andars .J!Inver 
Hens Fred 

Vi hälszr dem välkomna och hoppa.! de .kall 
trivas i Slockholms Amalör Förening. 

Pistolskyttesektionens 

Sektionen her under 
sättning: 

ArabeNittalsa 1916 

Pistolskjutchef : 
V. pistolskjutchef: 
SakrateTfl re: 
Lad.!! mot: 

Nils Frimen 
Lennart Sandstedt 
Harry Frilllan 
Erik" Riaiund 

Till SvenskA Pistolskyttaförbundet redovisade 
aktive skyttel" vsr 10 st. Av desss her f Hlj onda 
fullgjort prov f ör märken: 

Högre Art"lsm.';rket i guld lII ed kr .. ns mad en stj!l rn.!! 
l:.!! Arat: Nils Friman 
Högre årtl'llslJlärket i guld ".ed tre stjärnor 2:e 
Arpt: Stpn Norström 
Högre Artalsm1rket i guld lIIad en stjärne l: e året: 
Axel Frim'ln 
Lägre �A �r�t �~ �l�s�~�r�k�e�t� lIIed tre �s �t �j�~ �r�n�o�r� 2 :e årnt: 
Lenn'l rt SAndstedt 
�P�i�s�t�o �l �s�k�y�t�t�e�~�r�k�e� i guld: Torgny Hofstedt 

Under året her följ ende tävlingar genomförts : 
�~�ö�r�e�n�i�n� ens Ars ri ssk utnin i reci sl onssk ut
nin 3 del t e fl 1"8 

Segr era Nils FrimM, därefter 1"öljde Herry FrilJ\l'ln 
och Thorsten Ahlouist. 

63 Po..'tn ris 1 pistolsklutn ng I] V Ar 1970 { ingen 
t ävl en 
65 Georg Fredrikssons vandringspris !'IV Ar 1966 

1ngen �t �~�v �l �" �n� 

167 l �P�i�s�~�o�1�E�r�i�s� av Ar 1915 

St!lllningen enligt nedan: 
N. Fri/llfln 90. H. �F�r�l�~�n� 60. L.Sandstedt 60 . K.G. 
Frinoan 30. A Frilllan 10. 
(691 Pistolpokelen 
Ställningen enligt neden: 
1969 l. S'Indstedt 19?O 

19?:? 
19?' 
1976 

1971 N. FrinlDfl 
1973 fil . Friman 
1975 E. Rislund 

( Ingen tävl1ng) 
N. Frimen 
L. Sendllt edt 
N. Frimsn 

Solne och Täby i jnnueri 1977 

Nil s Friman 

KALLELSE TILL ÅRSMÖ T E ......... _ ... -.........•.. __ ....•••.... 
�~�a�d�l�e�l�l�l�m�a�r�n�a� i StockhollllB AlMtör Föreninge ungdol'llS
.aktion fOr akytta 1<81las harmad till �A�r�s�~�ö�t�.� 
onsdagen den 16 rers 19??,klocken l B.OO pA 
Kristinahovs 11161MgArd. Krietinahovegatan 2. 
PROORAM: 
l. Ärenden vid AMllllötet: 

a. AralIIötate IItedgeenl1ga utly.ende, 
b. Val av orarörende och lIakrat.rare 1"ör lIIötat 
c. Val ev två juateringlllll1ln 
d. Föredragning liV styraleene barittels. 
e. Föredragning liV reviaorernas beTIttais. och 

frAgan 0ftI ansvars1"rihet �f�'�~� styreleen 
1". Vril liV ord1"örande i ungdolllllsektionan 
g. Val av Ovr. styreleelad. och eUppleanter 
h. Val ev olllbud jAlllte supplaant till 1"ör

bundete ungdotnaArslllOte. 
1. Vs! av lBdell'löter till valbartlldninglJO 
j. övrige 1"ragor 

2. Prillutdelning: 
Efter årsmetat likar prieutdelning till8ammens 
I118d huvud1"öreningen, varef'tar �k �l�u�b�b�~�e�t�.�!�!�r�a�n� 
ordnar aup4!l. 
Kostnad 15 kronor (subvsntionsrat pris). 

VlIlkolllOa! Styrelean 



STOCKHOLMS AMATöR FORf.NINGS Mf.DLf.MSBLAD 

GEVÄRSSEKTIONENS BERÄTTELSE'''' AR 19'76 

Sektionen hl' r under 1976 heft f61jende �~�e�m�m�e�n�

s!lttning: 

Skjuteh!!f : 
Vice skjutenef 
Sekreter l!re 
K"'1)istledltre 
Led .. ,.. ... ter 

Erik Jol'Iansson 
Erik Svensson 
Skjutchef och vice skjutchef 
Erik Svensson 
RoB' Ingeve11 
Henna Koho 
Roger HII11berg 

Tr"ntng .. r och tAvlinger ner Agt rum oå Store 
Skuggelns skjutbanor i anl1ghet ",ed orogra"""et. 

Vi btlrjl'lde Aret �~�d� en del bra resultat �f�~�r� våra 
f8ltskyttelllg, "'en so'" elle vet /jr det I'IIånga !I töte
stenar innen s.!l!!oogen Sr elut. Arets f8ltskytte!!8song 
olllfettade 6 st. t 8vling!!ti llflllen och vårp f 5rhOOp
ninger o'" att vårt be!!lik i div . II med f tirs te-l aget 
skulle bli ett Ar. "de �f�~�~�v�e�n�n� �b�l�~�n�d� krutrök och 
tomhylsor", �f �~ �r� när .. II t ver kol l et och kl .. rt blev 
det �~�t�t� fortsAtte i div. II !lied �f�~�r�s�t�a�-�l�e�g�e�t�.� 

Andre-laget '"'ede heller ingen lyeke "'ed s1g utpn 
k8'"Per v1dllre i div. III. 
Fl'lrste serlet"vlingen i benskjutning gick ev sta
oaln oå Levat!! skjutbana och feljende skyttar rao
�r�a�s�e�n�t�e�r �~ �d�e� fereningen: Per Neur.burg, Erik Svensson 
H.V. Jol'1enssoo och Erik Johensson. �R�e�!�!�u�l�t�~�t�e�t� blev 
&?fl ooflng och en tredjaobts i div. IV. Oe-gBnS 
�h�~�s�t�l�'� �r�a�~�u�l�t�n�t� �s�k�~�t� Sk",TP Il i div. I 677 oolng. 
Vi �k�~�l�I�I�O�"�d�e� �v�i�d �~ �r�a� �~�e�d� �~�t�t� �s�p�m�l�~� �o�~�n�g� och �i�n�f�~�r� 

femte �~�h� �~�i�~�t�~� �~ �k�j�u�t�"�i�n�g�e�n� n",de vl �f�o�r�t�f�~�r� .. nde en 
tredj8<ll.ets "'ed 2.178 Do!I.ng och 13 divisionsoo!lng. 
NlI r", .. st frnmfer oss lAg Sk"TP 2 /lied 2 .161 ocilng och 
14 divisioosoo!l.ng och 1 t600en Bro". .. -V811ingby /lied 
�~ �. �4�~� polng och 17 divls1onsdo!l.ng, Så nu v" r dp.t 
I ,.ddet tt 11 tusen och det fenns f:<;r en g4ng :!Iku ll an 
del akytter �~�t�t� �v�~�l�j�~� oA och erter en stunds plld
ering �b�e�~�l�~�t�~� .. tt Per, Erik, Per-Henrik ocn Erik J 
skulle t .. sig ",n uoogif'ten. Ni'lr sistt skottat los
�s�~�t�l�!�l� och �o�o�l�n�g�!�!�~�!�I�I�m�a �n�r�i�j�k�n�i�n �g�e�n� �b�~�r�j�e�d�a� hnde vi sk j utit 
66? oo!lng och 5'divlsionsoo!l.ng och därmed vunnit 
kv8llens �~�v�n�i�n�g� i dlv. IV. SA s lvtst8llnin gen blev 
flnj"ndel 

1. Skerp 2 
2. Ame.t6r 
3. Br-V 

J.056 
2 . 845 
::>.4n2 

20 
lB 
l? 

o... inQIl Andringer sker �f�~�n� �f�~�r�b�u�n�d�s�,�"�,�A�I�l� sA ter 
vl steget uoo i div. III näste år, men dA fAr vi 
�h�~�j� .. result_ten, så ", tt �b�e�!�l�~ �k�e�t� inte blir bare 
en s!l.song. 
Bl_nd individuella result .. t ken noter",s Per N",um
burg!! 2J8 1 �5�v�e�n�s�k�~� O .. �g�b�l�~�d�e�t� och h"ns 7:e olec-
ering i Fritz �0�I�s�~�o�n�-�t�s�v�l�i�n�g�e�n� (ooäng 235 kl. Vet . ). 
Erik SvanssOl'l h .. r inte verit oå topoen av sitt skyttp
kunl1flnde under den gl.gne slsongen, nten hPr då och då 
skjutit bre reault,.t. so", exernoel 236 oolng i Fritz 
Olsson- t!l.vl1 ng .... Sf'.,.t l 7J ooäng i serieskjutningen 
oA Stere Skuggan. PI. �u�n�g�d�O�"�'�l�!�l�s�i�d�~ �n� hDr brnderne Neu_ 
burg skjutit IIIlinga fine resultet b6de 1nOft! f 1h-eningen 

och fert>undet. FBraningan hsr inte IIIånge ektive 
delller, lIIIId det finns en i g'!"get "RanAe KIller" 
SOIll ko_er trot!! regr1, snö och blå!lt och hon skjuter 
bre, lB trift' oA siste fUtskjutningen. 
Veld �b�a�t�~�f�f�e�r� �v �a�r�k�l�!�l�~�"�,�h�e�t�e�n� i i'l vMgt - se nedenstå
ande uoos t!llning. 

Antal �~�k�t�i�v�e� i �k�l�a �~�s� 14-16 
• l 

2 
3 

• 4 
.. Vet 

• S 
endast K-olst 

23 
54 

S 
S 

12 
6 
1 

• 

Su_ aktive 
�A�n�e�l�e�g�s�b�e�r�A�t�t�i�g�~�d�e� 

DAr"v K"'1)ist 

llS 
llS 

• 
Atltl!l orotokollf"'rdel skott gevll.r 12.9()('I 
verllv vid f.!lltskjutnin911r J.J3O 
Ant .. l �o�r�o�t�o�k�o�l�l�f �~ �r�d �"� skott K-oist l. ijQQ 

1, 
2 . 
3. 

Vandringspriser och hederspriser 
Jorles W!!erns IIPR. Erik �S�V�I�J�f�'�l�~�s�o�n� 

Vf'R far kl. 6 -----------
SiIF .1IbUeuPMb8gelr'B kl. 4. L. Pree. 

l3B o. 

4. 
s. 
6. 
? 

L Renn ... �~�r�I�c�&� PVR .. v 197J. Vet.kl. P. N!!Umburg 
\'PR f tir kl. 5 stå -----
VPR stA kl . 2-4. H. V. Johensson 

•• 
10. 

VPR Herry FrilOle'lns fAr kl. Vet. P.Nelumburg 
VPR �R�i�k�s�s�k�~�l�d�p�n�.� H V Johensson 

?l. 
?? 

"-
31, 

Vf'R Bertil �R�e�n�n�~�r�k�s� ... inne. H V Johansson 
VPR �V�-�n�d�r�t�n�9�s�s�k�~�l�d�e�n�.� Per-Henrik Neumburg 
VPR F.!Iltskyttaoris 1968 Per-Henrik �N�l�l�u�~�u�r�g� 

VPR kl . 4-Vet. Per N .. umburg 
VPR l. Jl:Srgen Albertsson 

2. Erik Sven('son H-or. 
VPR Erik Johensson 3S. 

39. 
40. 

VPR J Mtlgn ius 
Per-Hanrik Neumburg 
Johen M!lgnius 

2. 
22 
2S 
24 
22 
26 
26 

t1"!i.ff 

41, 

Per NDVmbUrg 
NUs Neumburg 
Lal"l5 Megnius 
Erik Sven<;eon 
Johen N"umburg VPR 14-16 ______ _ 

\'PEt Fl Per-Henrlk Neumburg 
F2 Johen N .. umburg 
F? L .. ", Mo!Ignius 
F J Erik Jo,", .. nssOl"! 

45. \/PR Per-Hanrik Neumburg 
SJ. �R�e�n�~�e� K.!Ille r 
64. Per-I-Ionrik Neulllburg 
51. Lann .. rt IngavsII 
91. P. Neuml:lurg 

SERIEMEOALJER 

• 
• 

BMskjutning 

Brons 

F/Utskjutn1ng 

Per-Henrik Neumburg 
Jo,",en Neumburg 
Erik Johensson 
Henna Koho 

B"",s 

Per-Hanrik Neumburg 
Johen Neumburg 
Jnrgen Albertsson 
Gliren Ingevall 

�F�~�T�E�C�K�N�I�N�G� ÖVER SKYTTEMÄAKEN OCH KOIof>ETENSER 
Ffi:!VÄRVAOE MED GEVÄR 1976 

Skyttelll"irk:en, Banskjutning 

Silver Per-Henrlk N8ulOlburg 
�.�.�l�I�n�i�o�~�k�y�t�t�~�r�k�:�e� bron!l Nih Neumburg 
LAgra �A�r�t�"�l �~ �M�!�t�r�k�:�e� brons 2:a �k�o�~�.� 

Er1k Johensson 

LAgre �A�r�t�e�l�s�~�r�k�e� sllver l: " �k�~� 

Lenn" rt Pree 

Komoetenser f Hr Art Alsstjärnor 

Erik Svensson 
Per Naumburg 
Nils Frime.n 
Axel FrilOle'ln 
Jo""'n Megnius 

l: e st j 
l:e st j 
2:8 st j 
2:e st j 
J:e st j 

., kOmp. 
S • 
3 • 
l • 
2 • 

! STOCKHOLMS AMATOR FORf.NfNGS MlDLlMSBL.1D 

Skyttemärken FAltskjutning 

Johe.n Megnius J :e komp. högre ArtpIs
fll!rk:e silver 

Per Neumburg 3:e komp. �h�~�g�r�a� Artel s
�~�r�k�:�e� sUver 

Erik Svensson 2:e koq). hngre Artals-
1IIIlrk:1! !!ilva r 

Kl. 5 
kl . 4 

4 
Kl.Vet y 
Kl. Vet Ä 

kl. 3 
Kl. 3 

RIKSSKÖlDEN 
Erik Sven!lson 
Rolf' Ingevell 
Gl'lren Ingeve11 
Per Neunburg 
H. V. Johensson 
Jol1an Megnius 
Johen Neulllburg 
�L�a�~� Megnius 

131 
III 
103 
11? 
l?8 
9'7 

132 
126 

Förbundsfältskjutningarna 

Kl. 5 
Kl. 4 

4 
4 
4 
4 

Vet Ä 

Vet Y 

Kl. J 
Kl. 2 

2 
2 

Kl. 1 
l 

Kl. 5 
Kl. 4 

4 
4 

Vet Y 
Vitt Ä 

Kl. 3 
Kl. 2 

Kl. 1 
Kl. 14-16 

Kl. F 4 

Vet Ä 

Vet Y 
F 3 
• 2 
F l 

FÄLTSK..lJTNING 16.m.14 

Erik Svensslll"l 
J. Albert!lson 
Görpn In'1eVl'll 
Hennu Koho 
Lennnrt Pree 
Lennnrt Ingev .. ll 
Johen Uagnius 
H.V. Johansson 
y Zf'chrisson 
Evert Svensson 
Nils Neulllburg 
Per Neunburg 
Erik Jol'Iansson 
Johen Naumburg 
Roger Hl'Illb .. rg 
S. Nllsson 
�P�~� Neu'llburg 
G. Holm 

14 + 15 
l ,<j + 12 
IS + 15 
14 + 111 
14 + �~� 

7 + 11 
Il + lJ 
10 + 11 
B. 9 
6. B 

24 + 12 
22 + 13 
ID + a 
19 + 9 
16 
11 + 6 
19 + 12 

4 

FÄLTSKJJTNING 76.'16.13 

Erik Svensson 
Lennart Pree 
J. Albert!lson 
Hennu Koho 
Per Naumburg 
Jo,",an Magni us 
H. V. Johenssm 
Y. l/'lchrisson 
Er ik Jol'Ian!lson 
Johan NaulOlbufg 
Leor!l ..... gnius 
Roger HtIIlberg 
P-H N!!ulOlburg 
Nils Nl'l umburg 

2. 
22 

'" l ' 
26 

l' l? 

• I S 
20 
18 
14 
l. 

6 

FÄLTSKJUTNING 76.10.10 

Lennart Pree 
Lennsrt Ingevell 
Göran Ingevell 
Johen Megn1.u!l 
Yngve Zecnrisson 
Per Naumburg 
Erik Johensson 
Johan Neumburg 
�P�~� Neumburg 
Aen6e K5l l er 
Göre" Holm 

21 
l? 
11 
20 
I S 
2B 
21 
26 
20 

• • 

träff 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

tr.'lff' 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

2. 
" 3'1 
' 4 
22 
l B 
24 
?l 
l? 
14 
36 
3S 

l' 2' 
16 
l ? 
31 

4 

.10. F 4 
Vet Ä 

F 2 

-F l 

F ÄL TSK.JJTNING 1B.IO. Jl 

Lennart Praa 
Johe:n IMgnius 
Lere "'gnius 
Roger Hellberg 
Rened IC.SUar 
G&ren Hol,.. 

13 
23 
22 

? 
18 
11 

trftff 
• 
• 
• 
• 
• 

MÄSTERSKAP 19'76 

l. Nils NeuMburg 36 .ast .. re ,. Per Neumburg 35 
3. 
4. 
S. 

Göran IngavelI JO 
EMk Svensson 29 
J. Albertsson �~�8� 

F/i=!TECKNING ÖVER SKYTTEMÄRKEN OCH KO'-"E
TENSER FÖRVÄRVADE ,,*,0 AUTOMATVAPEN 

a"nskjutning 

Per Brodd 
Gunner Jansson 
..lIrgen Mornth 

Uno Bergstro... 

�L�a�"�n �~ �r�t� Pree 

S. Eklund 

Eri\( JOhensson 

Bertil Eriksson 

I+1rry �T�r�~�c�h�e�l� 

Per-Ole Krpft 

Per-Olov R .. �~ �m� 

Conny Niring 

Erik Svensson 
Evert Svensson 

F.'IltskJutning 

Erik Svensson 

�F �~ �r�e�n�i�n�g �s�l�l�l�ä�s�t�s �r�e� 

8 p nskjutning 
F8ltskjutning 
K-oist 

Auto"",tm!trtce Silvor 
- " - -"-

l: e komp IKgre 6rtsIsIll/lrk:e 
b"",s 
2:e kallt! lIIgre �å �r�t �" �l �s�~�r�k�e� 
�b�~�.� 

J : e kOlOlP lKgra ArtalslllArk:e 
brons 
2:a kaIrO I!l.gre årt!'lsml! rke 
silver 
2:a kOlllO IAgre ArtalslWlrk:e 
silver 
2 : e kOfllO h'\gre i!lrt"'ldl'trtce 
sllver 
l:a k0Mp h"vre 6rt,.ISIII'lrtce 
!!ilvar 
2:s kOIllO �I �~�q �r�e� �å�r�t�_�l�s�~�r�k�e� 

guld 
I: e �k�~� lAgra ltrt .. �l�!�!�~�~�r�k�e� 

guld 
1 : s komp �h�~�g�r�e� årt"I!'11'1111rke 
guld 
1 le st j 4 k0'"P 
l: e st j <'I kallt! 

J:e kallt! l.!Igre årt!!lsm1Irk:e 
guld 

Per Naull!burg 
Nils Nnulllburg 
Hens Malender 

Er "lvroode oriser f'<r �d�e�l�t�a�g �~ �n�d�e� i Sv. Oeg
bl .. det, .soir,.len och Fritz Olsson kOlMler 
�~�t �t� utdelas vid �A�r�a�~�~�t�e�t�.� 

Erik JohenssOtl 

Jubel 
En liten flick_ hpr teoo .. t bort sin �~�m�l�l�l�l�l� 

oA det s tore �v�~�r�u�h�u�s�e �t� oc,", hon v8nder sig 
till an �~�x�o�e�d�i�t� och säger: 
�H �~�r� Du sett en t"nt gå �f�~�r�b�i� här ute" "'ig? 



STOCKHOLMS AMAT O R F O R EN I NGS MEDLEM S BLAD 

GEVAAs- OCH K-PISTPROORAM 1977 

Fob. 

April 

' .1 
9 .1 

22.1 
23.1 

5. 2 
6.2 

19.2 
::0". 2 

27.2 
6.' 

12 .3 
13. 3 

26.3 
27,3 
2.4 

' .' 11.4 
15.4 
17 , <1 
17,<1 

17,4 
21.<1 
23.<1 

24.<1 
24,<1 
26.4 
:>8. 4 
"' .4 

�F�i �g �u �~ �k �j�u �t�n�i�n�g� �L �~ �v�s�t �a� 

Fält skjutni ng f Orb. �{ �2�2 �. �~�3� 4ry 
41,4S} 

Figursk j utning LOvs ta 
Fältsk j utning f örb . �(�2 �1�. �<�:�? �, �~�3� 

41"1,41,45) 
�F �i �g �u�~�k�j�u �t�n�i �n�g� Lövsta 
Fdltskjut ning f örb. { ?2, 23 40 

4l,4S} 
Figursk ,1utf1ing LOvsta 
Fd lt sk j utf1i f1g f l1 rb. �(�:�> �1�. �~�2 �, �? �3� 

11'1,111,45 ) 
Ul tunetrit ffef1 Uonsl"I la 
�F�r �l�1�s �u�n�d �~ �t�r�l�l�f�f�e�n� 

Fi gursk j utning �L �~ �v �s �t �a� 

Fältskj utni ng fötb. med mAster
M mt Amatörs Mä_'3 t erskap �( �~ �l�, �2�2� 

?3.4'1 ,<11,45) 
Figurskj utning Lli vsta 
F81tskyttekåren 
Ungdomsfelt sk j utni ng �~ �~ �t �e �r�

sk"p A och S län Rosersberg 
Uooselo!lträffef1 
Påskträffen Almunge-Lenna 
Uttl'lgnlng nr ..sM b,me Kskn!ls 
K.."htkedjen 
�J�3�n �k �~ �i�n �g�s �t�r�ä�f�f�e�n� 

Lexskcttet ;4.}vk" rleby 
l:e tränlngst!lvl. (3S) St.Skugg . 
Utt l'lgnlng nr 2 ..5 r.t Heck!; j6-
b.qnen 
Roserabergs vdrt!l vl1ng 
�A�~ �t �ö �r�s� MSs terskao K-oist (51 ) 
Tränlngssk jutning SCG 
�5 �~ �r �l�e �t �A �v�l�l�n �g� nr l St.-6kuggl"ln 
2:e Trdningstävl. l: e St å . 
t äv1. (5,6 , 3a) 

IDROTfSSEKTIONENS 
ÅRSBERÄTTELSE 

Samtl iga tAvlingar redovis!ldes i förra medlems
bl!ld et och som framgår av detta kan vi konstatera, 

�a�t�t �~ �K�,�9�.� �F�r�i�~�n� nu bHrjar ta över ansvaret för 
�f�a�~�i �l �j�a�n �,� i Ar blev det skidseger, 

att TOfllfll)' Åkerström lir vår Msta och jllllWlast. 
i orientering. 

att Nilll Fri_n efter lItorstilade insatser på 
kol.tubban t!lgit båda poAngprisen, 

att Lars LefveTt sAtter nytt tiokalllpsrekord i 
modern tid , 

att Sylvia tod sin andre felllkampssegar, 
att Arne Sjöberg SOrtlng he,.. en hu-r på h!SatorL. 
att daltagarftntalet på vAra tävlingar f1U liggar 

kon.tant hOgt, 
att saktion., 1977 fAtt en ny sekreterare - Auoe 

SlIdartterg - och vi tackar av Arne ROII'n, 
att idrotts.ektionan tackar fOr aU hjll.lp under 

Aret IIOJ!I gick och lInskar vAlkonna ut till 
1977 års IllUskelhllrclning i skog och 1IIIU'k. 

VI GRATULERAR 

-- 5I'l- ARSMÄRKET TILL JÄRNHANDLARE RAGNAR FRUNCK 

JHrnhendleron - bestuföregångsmannen - idrottsentu
sia.t., - �v�a�t�t�e�n�s�~�i�d�e�x�o�a�r�t�e�n� Ragnar Frunck, BO år 
li r r l!ltt och 111Att helt unik. 

Dan vigör och IIpänst Regnar Frunck id!lg kan villa UJJO 
bottnar i BI" otrolig vilje, en kärlek till idrotten, 
etI atrilVM att behAlla lIin fysik i Msta tri .. gtlna. 

""UllllJdvtlt.n tr!ning - bastubad - rettlighet i ..,t 
och dryck - genOIII ett stort eng!lgglMllg i allt han 
företagit .ig och lIatsat på. 

NAgra axplOCk ur meritlist!ln: 

OrdfOrande i IIju f örenlng!lr, vica ordf. i tre, 
otaliga IItyrelseuppdreg i �k�~�i�t�'�e�r�,� arbetsutskott 
m,III. vid Ilidan av de egna fOretagen - Ragnar F!U"lclQa 
J!lmaffAr t ledande i bnttlscheoG 11011 he.n Iltartade 
1928 och eeatullpaciali8tan. staTt 1966, vid 70 An 
Uder, 
Fl'" introducenda v!lttenskidspoTten i Sveriga,51 år 
gammal, byggde uPP denn!l spoTt till vad den Ar 1 deg 
- 84.000 V5ttenskidåkeTB i 75 klubbar, 

Bild Of1 : R,,-oner Frunck !'I å en skid", "'el1>' n �T �y �r �e�~�~� 

och �M�a �r�i�e�h �~ �m�n� 5 �d�~�g�e �r� f öre si n 8O-års deg, 

I deg prater Fl'" mast 01'11 bastubad, 
_ Vi har badat bastu i det här landet lIeden lIDO
talat, säger han, loIen år 1725 kOfll det en lag ora att 
v!lrenda b!l.tu i vårt l ar'ld "kulle rives och ingen ny 
fick byggss. Dat ansAgs vanständigt att V!lre naken. 

Finländare boende i 5V8T"ige Son! flythde �h�a�~� tog 
bastusaden med sig. N!lr Ragnar Frunck återförde den 
på allvar blev det snart var _nll egendQII i fritids
hus och villor, 
_ Bastu I!Ir kli rlgy""'!lstik, det rensar blodkll rlen och 
jag känn.r ingen bastubadare sora fAtt kArlsjukdoaal", 
1141ger Fl'" • 

Hans arbete, f6redÖMI och resultat v/lcker kanske 
någa. till insikt och förståalse fOT en livsviktig 
frA ga, den Otn vår kondition, h!lrdning och daning, 
f er vad den egentligen är !lV!ledd att van: 
ett efrektivt inlltrulMlnt f ör den egna vil j an och 
f ernlågen, 

Ragnar Frunck var aktiv i vår f örening Då idrott.
arenorna m. m. f ör många år sedan,men gOT I!Iven ideg 
�~�r�k�l�i�g�a� idrottsDrestationer - i augusti förrs året 
dag!lrna fOra 6O-åMl dagBf1 åker han 3B rdl vatten
skidor, på en skida bland finlandsblttarn!l. 2 meter 
hOga vågor . Tyres6-r.teriehamn tur och retur: 

Med andre ord: 8ada bsstu grabbar! flickor! 

Gratti. RAGNAR FRUNCK -
vi I!I r stolta BYeT ett ha 61g som ... adlsm i vår 
för ening . 

I Stockholms 
Amatör Förenings 

Medlemsblad 
Stockholm, AmatOr Forenings organ fOr Idrott och Skytte 

Årg. 72 

Ansvarig utgivare: _ Forenrngen stlttad den 21 september 1890 -

Nr 2, oktober 1977 

Redaktör: 
Lennart Ingevall 

• 

om guldet 81-drig<SNnFnl. 
-lmn Slöc!kholm 

fte guldmedalj er under de pdgdende Vefemn VM-ltJtllingm"lIa i 
ib -arr, lödra. 2 700 Ihllagan Imn 44 nationer i dldmr mellan 35 

�~
�d �r�.� Sptn Folk biet! ervam i lin dfderaldou. Wlw reeade '-onom da hon 

tig ptl en liJparduelJ mol93-drige Duncon /tfc.lAan tom - entOm i 
",kla. - &og pd i liJpning 100 1ft,. 

Mer om Sven Falk �. �~�~ �å� sid 8 

Lennart Ingevall 

Tre guld 
medaljer 

till Sven 

Amatörs första 

i friidrott 

Sveriges äldsta 
Amatörs medlemsblad rorde vara landets äldsta 

i sitt slag. En .tidning utnämnde 1920 Djurgirdens 
medlemsblad till landets äldsta, men fick omgående 
besked från någon uppmärksorm amatör att vårt 
blad hade fler år på nacken än lokalkonkurrentens. 



STOCKHOLMS AMATOR F OR ENINGS MEDLE/tISBLAD 

AMATÖR 77 - 78 

Våra egna t ävli ngar på Store Skuggan bar väl 
inte aamlat något större antal deltagare, kanske 
beroende på att det är svårt f ör många under 
den korta tid, soQ. våren och sommaren utgör, 
hinna f ördela tiden mellan skytte och andra 
mera nödvändiga ting. Trots detta har vArt 
deltagande i r iksskyttetävlingar och f örbunde
tävlingar ökat, och bra resultat hsr presterats 
1 många tävlingar,aå det bör finnas alla möjlig 
heter f ör fin framtid f ör 088 Amatörer. 

Så här i elfte timmen," om man ser det för plan
ering av näeta års program", eå är väl sIl Sön
dage skjutning f örbjuden på Stora Skuggan, om 
man eka gå efter den muntliga information som 
erhållits • .Någon skriftli g information har Vi 
ej fAtt frAn f örbundet, de kanske smyger om 
natten likt katten, i denna fråga. 
Äter till ordningen, om det ej sker någon f ör
ändring beträffande banfrågan så innebär det.. ett 
alla at örre t ävlingar måste skjutas på �l �ö �r�d�a�g�a�r�~� 
vilket medför att vårt egna program kommer i en 
trängd situation. Ett förslag från min sida är 
att vid st örre �t�ä�v�~�i�n�g�a�r�,� som skjuta på hemma
bana, kan även en f örenings tävling skjutas 
samma dag. Det borde även bli flera deltagare 
i våra t or eningstävlingar på det sättet. Det 
finns aäkert många möj ligheter till andra l ös
ni ngar i denna fråga. Är det någon, som kan 
komma med f örelae i denna fråga, så skriv ett 
meddelande ti l l undertecknad eller sl å en signal 
ju förr desto bättre. 

GO - ON - 78 

Med Skyttehälsningar 

Erik Johansson 

Förbundsfältskjutningarna 

FALTSKJUTNIHG DEN 9 JANUARI 1977 

Kl , Erik Svenason 22 
Kl 4 Hannu Koho 22 

Lennart Ingevall 22 
Göran Ingevall 20 

Vet Y Nils Naumburg 23 
Per Naumburg 21 

Vet Ä Johan Magni Ull . 11 
Yngve Zachr1sson 6 

Kl 3 Johan Naumburg 19 
Erik Johansson 18 

Kl 2 P, H Naumburg 23 
Kl 14- 16 Nils Naumburg 3 

FALT SKJUTNING DEN 2} JANUARI 1977 

Kl 5 Erik Svensson 18 
Kl 4 Nils llagnius 26 

Lennart I:'l8evall 18 
Lennart Pree 16 
Göran Ingevall 14 
Hannu Koho 12 

Vet. Y Nils Naumburg 23 
Per Naumburg 23 

VO< Ä Johan Uagnius 27 
Yngve Zachrisson 16 

Kl 3 Johan Uaumburg 2' 
'Erik Johansson 16 

Kl 2 P. H Naumburg 22 
Boger Hallberg 8 
Lars Lfagnius 7 

Kl 1 J. Hallberg 10 
kl 14-16 Nile Naumburg 18 

FÄLTSKJUTNING DEN 13 MARS 1977 
MÄSTERSKAP AMATÖR 

Kl , Erik Svensson 19 _ l O 
Kl 4 Göran Ingevall 24 - 9 J. Albertsson 22 _ 

11 
Hannu Koho ,, - 3 

Vet Y hrr Naumburg 2' -16 
"et ;( Johan Magnius: 2' _ l O 

H. V. Johansson 11 
_ 9 

Yngve Zachrieson 
8 _ , 

Kl 3 Johan NSWllburg 22 • , 
Kl 2 Göran Johansson " . 5 

P.H Naumburg 23 • 14 
Lare loIegnius 16 • 9 

Kl 1 Göran Holm 11 · -Kl 14-16 Nile Uaumburg 11 · -
MÄSTARE 1977 Per Naumburg 41 

FALTSKJUTNING DEN 19 Mars 1977 

Kl , Erik Svensson 21 
Kl 4 Göran Ingev.a.l1 21 

Lennart Pree 17 
Hannu Koho 12 

Vot Y Nils li aumburg 23 
Per Naumburg 20 

Vo< Ä Johan Magnius 23 
Yngve Zachrisson 7 

Kl 3 Erik: Johansson 20 
Johan NaWllburg 15 

Kl 2 P.H Naumburg 24 
Rager Hallberg , 

Kl Rene Keller 10 
Göran Holm.. , 
J. Hallberg 4 

Kl 14-1 6 Nils Naumburg 11 

NY A MEDLEMMAR 

Leif Andersson, Göran Granlund, Hans Kjellman 
Anders Lönngren, Ingela Wilner, Lars_Håkan 
Ellenius, Johan Henrik Magnius, Per Molin, 
Carl Naumburg, Mårten Sarrion, Stefe.n VIihInar , 
Bengt Wijk, Lennart Wijk, Ulrika Wijk och 
Lennart Wärn. 

STOCKHO L MS AMAT öR FOR ENINGS MEDL EMSBLAD 

§9mmarfäl t skjutninBen 5 juni i Tranb:t:BB:e 

Bromma- Vällingby stod f ör arrangemancen. En 
byig besvär ande vi nd från O till 12 m/sek bi-
drog säkert till en del mystiska bommar och i 
övri gt ojämna resultat, Lennart 1>riksson Skarp 8 
satte dit alla 30 på figurerna. A- laGet fick ihop 
99 p. P_H 25, Pelle 24, Nisse Wagnius 24 Johan 
�~�g�n�i�u�s� 11 och olYCksfågeln Lennart Pr ee' (230 
degen innan på SvD) 9 p. med tre bommar. B-laget 
Johan Naumburg 19 (lånat gevär ) Göran Ingevall 18 
Lennart Ingevall 17, Hannu Koho 17 och Erik Sven e: 
son 13 p, Erik har tyvärr fått problem �~�e�d� synen 
glasögon på väg. Fler !oat örer syntes ute i terrä-
ngen Roger Hall ber g 12, Gör an H olm, Johan Hägg-
blad, hrik Johansson och Nils Uaumburg. 

Ovan: En stark fyrklöver _ Amatörlaget i SvD. 
ilksskyttetävling, Från vänster: Hannu Koho 
Lennart Pree, �P�e�~�H�e�n�r�i�k� Naumburg och Per 
lauaburg, Notera Pelles fina träffbild på 25 
'kott. Lennart Prse har 1971 haft en av sina 
�b�~ �s �t�a� skyttesäeonger _ slIt id med i toppen _ 
aktiv på alla fronter, Lennart har avsagt sig 
tIe r uppdrag i skyttets tjänst utanför vår f ör
ening och detta har gjort honom och därmed 
reault aten gott. En entusiast. Hannu Koho har i 'r utvecklats till en pålitlig lagskytt, fram_ 

Resultat: 

Kl , Erik Svensson 13 
Kl 4 Göran Ingeve.ll 18 

Hannu Koho 17 
Lennart Ingevall 17 
Lennart Pree 9 

Vet Y Nil s Naumburg 24 
Per NSw:lburg 24 

Ve' A Johan r.1agnius 17 
Kl 3 Johan NaUlllburg 19 

Erik Johaneson 15 
Kl 2 P, H Naumburg 2, 

Roger Hallberg 11 
Kl Johan Häggbl ad 9 

Göran Holm 4 
Kl 14-16 Nile Naumburg 19 

-. 
�-�~� 

Foto: Tor aten Ståhle 

f örallt på bana och i liggande. Det bevi sade han 
bl.8. vid f örbundsmästerskspet i liggande _ där 
han belade en mycket hedrande tredje plats bland 
Stockholms alla mästerskyttar. Grattis Lennart 
och Hannu. Vi gratulerar även Johan Naumburg som 
i våraa, 25 april, vann Rosersbergs stora vår_ 
t ävling - banekytte klase 4, Per-Henrik som blev 
Stockholms bästa skytt vid årets SM (huvudskj ut
ning 5 ligg - 3 knä - 2 stå. _ 95 poängl ) Pelle 
eom vann Riks skölden på 146 poäng. (Nytt program 
i år! 15 liggande skott), 

3 



STOCKHOLMS AMATOR FOREN/NGS MEDLEMSBLAD 

Ovan: Amatörskyttnr �9�~�m�l�a�d�e� före start i Botkyrka 
JUbileumstuvling, l mörkret kan Du finna hela 
Naumburgsfamiljen �~�r�i�k� Svensson, Erik Johansson, 
Lennart Pree och Göran Ingevall. Det var glada 
miner före start: 

Botkyrka jubileumsfäl tsk.jutr:ing 9 ol-:tober '977 

En �c�h�a�n�s�~�r�t�a�d� jubileumsskjutning i massivt dugg_ 
regn med mycket dålig sikt och därtill en på sina 
håll �b�e�a �v �ä�r�~�n�d�e� vind i den vackra och kuperade 
terranBen. �~�n� av de mest �k�r�ä�v�~�n�d�e� fältskjutningar 
på sensste åren. Det tog �n�~�r�m�a�r�e� 4 timmar innan 
vi var tillbaka i Tumba. Resultaten blev hags t 
mediokra, Amatörs toppskytt blev Erik Svensson 
Ig träff därefter f öljde Nils Naumburg (14 år) 
15 träff , Göran Ingevoli 13, ROber Hallber g 12 
och nästan hela l:a laget på samme poäng 12, 
P- H Naumburg och �~�;�r�i�k� Johansson 11 , Lennart 
Ingevall IC och Göran Holm 8. Vi sköt med andra 
ord myckot jämt. �~�1�å�l�e�n� var lurigt placerade 
även de normalt mycket säkra avståndsbedömsrna 
hade i dag stora svårieheter. Banorna låg över 
åkrar utan hållpunkter _ vi sköt över sänkor _ 
gl asögonskyttarna fick ingen chans i duggregnet. 
Unga Nils Naumburg 14 år _ Roger Hallberg och 
Erik Svensson var degens ljusglimtar. 

l:a TRAHINGSl'AVLING DEN 23 ArRIL 1977 (Vpr 38) 

Kl Vet A H.V . Johand.an 

Kl 4 Erik Johansson 

10.10.9.9.9 = 41 
9. 8. 8. 8. 6 : 39 
9. 8 .8. 1.6 ,...l1... 

12, 

4" 
4\ 

....1.!L 
109 

2:a TRANINGSTAVLING DEN 30 APRIL 1917 

Kl Vet A Johan lf.agniu9 45 + 49 + 35 .. 129 

t : a StAende tävlingen 

Kl 4 Johan Haumburg 'O + 39 69 
Kl 2 P. H Naumburg 33+ 40. 73 
Kl Vet Y Per Naumburg 27 

+ " 
58 

1: a LENNART RÖNNMARKS Hpr DEN 11 MAJ 1977 

(12, 13,14) (5- 6) 

Kl 5 
Kl 4 
Kl Vet Ä 

Erik Svensson 
Göran Ingeval l 
H. V Johansson 
Johan I.lagnius 

2:a Ståendet ävlingen 
(llpr 5) 

Kl 5 
Kl 4 
Kl Vet A 

VÄRPOKALEN 

Erik Svensson 
Göran Ingevall 
H. V Johansson 
Johan !o!agni us 

120 
85 

106 
102 

67 
'9 
52 
40 

(fö re detta H. V. Granbergs Vpr) Lövsta 

Den 14 Maj tävlades det om VÄRPOKALEN Bom är 
en legtävling. Laget skall omfatta 6 skyttar. 
De som ställde upp för Amatör var. H. V. Johan_ 
ason, Erik Svenason. Lennar t Pree. Johan Naum_ 
burg, P.H Naumburg och Erik Johansson. Segrade 
gjorde Bromma 1012 poäng. tvda blev Skarp 4 
910 poäng och trea Amatör 968 poäng. 7 lag 
deltog. 

Fri tz 012son 19 m .. j 

�~�e�d� besvärande motblåst som gav t årar i ögonen 
kämpade vi igenom tävlineen. Per- Henrik fick ett 
akott extra _ Polle tyckte att vinden tog bössan 
Johan I"agnius klagade på konditionen - Hannu Koho 
dok upp nyklippt . 

Resultat : 
l. Per Naumburg 229 
2. P. H Naumburg 228 
3. Rolf Ingevall 221 
4. Johan Magnius 217 
5. Erik Svensson 216 
6 Lennart Ingevall 213 
7 Göran Ingevall 209 

PÖRBlfNDSMÄ.STBRSKAP LIGGANDE DEN 20 MAJ 1977 

Vid årets liggande tävlingar på Stora Skuggan 
hade Amatör stora framgångar i såväl ds olika 
kls3serna som i mästerskapet. Bland individu
ella resultat kan följande noteras. 

Kvalificeringsomgång 

Kl B 4 2. Johan Nal.U!lburg 141 ,. Hannu Koho 140 
4 . Lennart Pree 139 
7. J.Albertsaon '34 

Kl Vet Ä 2. Johan Magnius ,,2 
5. H. V Johansson 114 

Kl Vet Y l. Per Nswnburg 143 
Kl B 2 P. H Naumburg 142 

Åreta förbundsmästare i liggande blev Per 
Naumburg, som alltid har förmågan att sätta 
skotten i mitten av pricken, och distanserade 
en eådan skicklig skytt som Henning waara med 
hsla e poäng. 

RESULTAT MÄSTERSKAP 

1. Per Nawnburg 
2. Henning Waara 
3. Hannu Koho 
5. P.H Naumburg 

335 
327 (Central) 
325 
,25 

STOCKHOLMS AMATÖR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

�~�v�e�n�$�k�a� Dagbladet 3-5 juni 

Stora framgångar har Amatör haft på gevär soidan 
i år inte minst vid årets upplaga av SvD - Riks
skytte på hernmabena. Laget (Pelle-P-H-Lennar Pree 
och Hannu) sköt ihop 931 poäng och koo på 5:e 
plats i div 3. 

1. Per Naumburg 237 
2. p. H Naumburg 235 ,. Lennart InGevall 235 
4. Nils hlagnius 231 
5. Hannu Koho 230 

�~�~�:�s� 6. Lennart Pree 229 
7. Johan Naumburg 225 
8. H.V. Johansson 223 
9. Johan lIIagni us 220 ! skytte 
10. Erik Svans son 218 
11 . Göran Ingevall 215 
12. Roger Hallberg 185 

Kl 14-16 lIils N.lumburg 217 

B.:::RTIL RÖI!NII1ARKS l:IINllE D/,;N 17 AUGUSTI 1977 

l. Johan IOagnius 281 
2. H.V . Johansson 270 ,. Erik Svensson 269 

Johan Naumburg avbröt tävlingen. 

RIKSSKÖlDEN 

bEN 4- 9 september 

lad red.erfarit har Pelle NalUllburg lyckats pricka 
in en riktig "f emetta" på höstkanten. Totalsegrare 
i vår egen rikstäVling på hemmabanor. 
lytt program för i Ar , 15 skott liggande. Mer om 
likesköldan i nästa medlemsblad. 

ilesultat: 

Kl 5 
Kl 4 

Kl Vet Y 
Kl Vet Ä 
Kl 14-16 

Erik Svensson 
Hannu Koho 
Lennart Pree 
Johan Haumburg 
Lennart Ingavall 
Rolf InGeva11 
Nils Friman 
Per Nawnburg 
Johan Magnius 
Nils Nsumburg 

142 
145 
140 
138 
134 
132 
126 
146 
129 ,,8 

OPlRALEN 20 skott liggande 300 m 

4 - 9 septelQber 

Per Naumburg 190 
P. H NaUlllburg 190 
Erik Svensson 185 
Johan Magnius 183 
Lara Magnius 183 
Lennart l118eva11 179 
Johan NatUllburg 178 
Rolf Ingevall 176 
Nils Magnius 168 

Kl 14-16 Nils Naumburg 186 200 skott. ligg. 
200 m - sttsd. 

ÅRSPRISSKJUTNING DEN 19 SEPTEMBER 1977 

PER- HE:/RIK IJASTARE! 

Per- Henrik blev i år vår mästare på bana med 
genomgående mycket höga poäng 1 samtliga tävlings_ 
omgångar: Inför finalen ledde han med 8 poäng. 
Pelle sköt en utmärkt 46:a i knä IDot P- H:s 39 
och inför �~�i�s�t�a� stå skotten bara 1 poängs ledning. 
Nerverna holl och Per-Henrik tog tillbaka de sju 
tappade knäpoängen och vann komfortabelt. 

TäVling A 

Kl 5 
Kl 4 

Kl Vet Y 

Erik Svensson 
Lennart Pree 
Johan Naumburg 
Göran lngeva11 
Nils Friman 
Hannu Koho 
Lennart Ingevall 
Per Naumburg 
Conny lhring 

Kl Vet J. H. V. Johansson 
Sven Diedrich 
Yngve Zachrisson 
P. H Naumburg 
Rene Käll er 

Kl 2 
Kl 1 
Kl 14-16 Nils Naumburg 

Tävling B 

Kl 5 Eri k Svensson 
Kl 4 Lennart Prae 

Lennart Ingevall 
Johan Naumburg 
Göran Ingevall 
Hannu Kaha 

Kl V,t 

Kl Vot 

Kl , 
Kl 2 
Kl 1 

y 

Ä 

Nils Priman 
Per Nawnburg 
Conny Niring 
H. V. Johanason 
Yngve Zachrisson 
Sven Diedrich 
Roger Ha11berg 
P.H Naumburg 
Rene Käller 

Kl 14_16 Nils Naumburg 

Tävling C 

Kl 5 
Kl 4 

Kl Vet Y 
Kl Vet Ä 

Kl 2 

Erik Svensson 
Lennart Pree 
Lennart Ingevall 
Nils Primen 
Göran Ingevall 
Per Ilaumburg 
H.V . Johansson 
Svan Diedrich 
P,H llaumburg 

l.!ÄSTERSKAP 

89 
91 
91 8, 8, 
83 
70 
B8 
79 
86 
66 
62 
92 
80 
8 \ 

121 
13' 
123 
120 
116 
116 
109 

1 " 99 
120 
102 
87 

109 
139 
135 
142 

87 
77 
76 
65 
65 
91 
68 ,. 
9\ 

KliA STÅ 
l. P. H Naumburg 230 + 10. 8.8. 7.6 + 5.7.10.7.1 

.lll.2 

2 . Pell Nsumburg 

3. Er ik Svensson 

4. Lennart Pree 

KNÄ. 
222 +10.10.9.9. 6 

208 + 

210 + 

KNÄ 
10.9. 8.8.8 

KNÄ 
10.6.7.6.5 

STÅ 
+ 5. 5.8.6.5 

ID 
STÅ 

+ 7.7.6.4.6 
283 

STÅ 
+ 7. 2.4.1. 8 

ID 
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STOCK HOLMS AMATöR FöRENING S MEDLEMSBLAD 

Resultat skidtävlinr,an vid Änl jö CJrd 26 februari 1977. 

Nu i efterhand kan man konstatera att årets skid
tävli ng blev del stora utro?stccknet på idrotts
avdelningen. Str ålande sol Qycket snö rekorddel
tagande b&de på herr och damoidan. En megafon 
hade hyrt e in och väl var det. 36 startande i 
herrklassen samt 6 damer tog vi tid på. Läag där
till barnpassande f öreldrar, servicefolket vid 
blåbärssoppan Lizzie InGevall och Signe Ceder
�~ �r �a �n�t�l�v�i�d� protokoll Sylvi6 lngevsll - Gun-Marie 
�A�s�~�a�n� - Ann- Christine Söderberg - Thore Tenninge, 
samt barn i alla åldrar som snodde i kr ing och 
t ävl ade i alla mejl iga riktninbar. Korvgr illning, 
kaffeslurpning - 13 r ätt och en avslutning med 
stort prjscord 1':101'1 bestod av herr och d8J:lkläder, 
konserver - godnaker - juckor - pennor m.m. samt 
delikatcflahumrar (sktinkt av Kurt Asman som even 
bjöd på r äksmörgåsar ) . 
Det var en fest det och till slut skall vi även 
nämna något om självs tuvlinsen. Leif Andersson 
28 år, ny medlem f ör i år V3nn en ov,>nl igt hård (T 

jämn övning. K- G Frimnn SOQ vann för ra året, 
blev sli\ffen !:l ed ca 1 min. Lennart Sundin 
överraskade med en 3: e plats. I övrigt såg 
vi vAr köra eekreterure Peter Rönnmark i 
spåret och Johan �~�a�g�n�i�u�s� i år igen. Fred 
Söder str öm och Bobby J_son Lindh, nya gr abbar 
som kan r öra på sig. Nisse Pettersson körde 
hem vnndJ'1ngspriset i ena klassen och Leif 
Andersson vpr klass open 

I-ERRAR 7.5 ,.' 
Placerins Alder TitVmin,5ek 

1 Lei f Andersson 28 31 .30 , K_G Frimen 21 32. 36 
3 Lennart Sundin 33 32. 53 , Arne Sjöt.J8rg 3D 35.07 
5 TCfT1ny flkorslräm 30 35.22 
5 Fred Södsrstron 37 35.22 
7 Bobby J : son Lind 33 35.25 
8 Ams Rosel! 35 35.1 2 
9 Ilenrik Bruhn '9 35.36 
10 Lassa lillandar 35 37.00 
11 Kurt AsrNln 38 37.01 
12 Sven-fika Bodin J3 37.04 
13 Ni 15 Pettersson 54 38.09 
14 Göran 8el'gling 35 38. 51 
15 C • .1 Oouveng 38 39.00 
16 Fred Akerströn 32 39.20 
17 Bengt Wilner 35 39.24 
18 Kenny lesmar 32 40.13 
19 Rune SödertJerg 28 40.47 

'O Cliles Akerstron 3D 40.56 
21 Lars �,�.�.�.�.�!�!�&�n�i�'�~�s� 37 41.10 

" Hans Kjellman 34 41 .39 
23 Nils Friman " 42.49 
24 Hagarn 33 43.55 
25 8jöm Johansson 35 44.00 

'6 Anders Järvar 33 lI4.d2 
27 Göran Granlunrl 26 44.45 

'8 lhoma5 Granlund " 45.05 
'9 Petar RönfYl'l<lrk 36 45.11 
3D Kjell Holmstron 60 46.42 
31 Krister Friman 14 48.23 
32 Göran Ingevall 32 49.26 
33 Johan Magnius 69 52.13 
3' LÖWBnhielm 50 53.38 
35 Lennart Axs lman 36 53.17 
36 Hans Fred " Bröt 

I sektionen har vi noterat ett ökat intresse 
från vAra damer att närvara och även byta om 
och "kriga". Vi satte därför i år upp ett helt 
nytt vandringspris i skidtävling för damer, en 
vacker silverbricka. Ätta flickor kunde lämna 
sina småttingar och sticka till skogs, det blev 
åka av från f örsta stavtaget. Ingela _ Agneta 
och Anki kampade om tätplatserna med Lisa och 
Ani ta skuggande. Daras tider Qmräknat hade räckt 
till mycket framskjutande placeringar i herr_ 
tävlingen. Undrar sa flundran om Bengt hade 
hållit undan f ör sin äkta hälft Ingele på samma 
bana. Inge la Wilner segrade till slut med ett 
par minuter till godo på Agneta Söderman. 

Vpr och silverjetong 
Ingela Wilner 

DAMER 5 km 

rngela Will'lsr 
Agneta SÖderman 
Anki Cedarbrandt 
Lisa SjÖberg 
Ani la Andersson 
Gun Bodin 
Ann'Katrin Södersträm 
Elisabeth Johansson 

27.23 
29.40 
30.17 
32.05 
32.12 
39.04 
45.30 
46.01 

SEIHETAVI.INGEN ru:N 12 - 26 IJAJ 

- Lilla �t�i�o�k�a�m�p�e�n�~� på våren kocmer tyvärr för de 
flesta iklam med båtar och fritidsställen. 
Göran Gr anlund vann i år stort och får silver
Jetongen. Inteckningen i vpr går till pålltlige 
Nisee Friman. 

Resultat: 
hand. S: a 

1. Göran Granlund 2.136 p 1. 12 2. ;95 ,. Nils Friman 1.579 p 2.04 3. 221 
3. Thomae Granlund 1.321 p 1.16 1.559 ,. Lennart Ingevall 991 p 1. 32 1.308 
5. Krister Friman 970 p l. 25 l. 213 
6. Henrik Bruhn 781 p 1.16 921 

Inteckni08 i vpr med handicap Nils Friman 

Silverjetong Göran Grnnlund 

Yngve Zachrieson 

Red. �t�a�c�k�a�r�"�S�t�o�c�k�~� 

holmesqtten f ti r 
ett fint porträtt 
�p �~� vår pålitlig' 
fält sky tt Yngve 
Zachr isson eom 
i snart 50 år 
kämpat fö r vår 
fö rening, bedömt 
avstånd och �b�e �~� 

kämpa t f öremål 
i terrängen. 

STOCKHOLMS AMATöR FÖRENINGS MEDLEMSBLAD 

GRATTIS HENRIK BRUHN! DEN 2 JUNI 

urorienteringens start och mAl var i år vid 
�~� Ravinens klubbstuga, ett stenkast från 
�~�l�l�a�s�g�ä�r�d�e�n�.� Vi sprang i år på det helt färska 
�~�r�I�'�l�l�o�s�s�e�b�l�a�d�e�t� skala 1: 10. 000, ovanan vid så 
�~�.�t�a�l�j�r�i�k� ksrta st ällde till problec för många av 
,se, så inte fallet fö r Henrik som nu tydligen 
fick in en riktig femetta. Bansn 80m var lagd 
If Lennart Lindstr öm blev Clyckat uppskattad 
�~�h� var lagom svAr, kontrollskärmarna nu för 
liden aitter lAgt , och upptäcks inte förrän man 
Jtår strax intill. Vi som i "lumpen" letade 
bland trädtopparna har fått vissa o:nställnlnga
�~ �r �o�b�l�e�!�l�l�.� Skönt väder - fil tar och kaffekorgsr 
Inramade en enkel prisceremoni som förkunnade att 
)rne Sjöberg var närmast Henrik , att Aler hela 
liden ligger hack i häl, att Johan Lefvert (13 år) 
jr ett underbarn i skogen (3: a idag). Enda 
tfinnan i overall Bi rgitta Friman. Välkommen igen. 

lpr handioap 
lpr open 

Alex Blomberg 
Henrik Bruhn 

luul tat: 

L Henrik Bruhn 43. 10 
l , Arne Sjöberg 46. 15 
l , Johan Lefvert 51.50 . , Tommy ÅkerströQ 55. 15 
;, Aler Blomberg 55. 50 
l , Nils Friman 1.06. 25 
t Fred Åke rstr öm 1.13. 10 

" 
Nils Pett ersson 1.18. 55 ., Krioter Friman 1.46.00 

10, Lars Lefvert 1.48. 40 
IL Sven Falk 2. 43. 20 

o,r iga saknade en eller flera kontroller : 
�~�n�a� Kjellman, Jan Pettersson, Kenny Tesemar, 
eirgi tta Friman, Thomas Granlund, Göran Gran
lund, Håkan Ellenius, Leif Andersson och 
lennart Infevall. 

!If otiollera - må bra! 

DANERiiAS FE''':KAb1' DlN 10 SEPTEMBER 1977 

�~�g�n� _ hagel och vita vi dder och fÖT årstiden 
lycket kallt torde inte samla alltför många 
fUckor till etert _ gjorde så ej heller. 
Inepirationen kom först vid kaffet och smör
�~�s�a�r�n�a� men då var tävlingen avslutad. Tr ots 
�~�e�t�t�a� blev det mycket hård och jämn uppgörelse 
där Anki Cederbrant (första start) pressade 
Sylvia till nytt personligt rekord. Signe 
Cederbrant sparrade föredömligt. Eva tog sin 
'Ilata ur skolan" när haglet kom. Hon hade inte 
pl anerat f ör vinterf öre. 

Reeultat: 

l , Sylvia Ingevall 
�~ �.� Anki Cederbrant 
" Signe Cederbrant 
�~ �,� Eva Ingevall 

1. 464 
1.337 

665 
198 

'01. vill s& 
linjen nästa 
'kuffa på! 

många fler flic kor på start
år. Hjälp till nu grabbar och 

TIOKAMPEN DEN 6· 13 SEPTE/IlBER 

H Jorthagen bjöd i år på regn och rusk och en hel 
del blåst, varf ör de flesta f öredrog att klara 
de 10 grenarna på 2-3 dagar. K.G . Egefur en gång 
medlem i friidrottslandslaget kom upp och gav oss 
en del tipe i teknikgrenarna kula - diskus och 
spjut. Resultaten blev överlag ett par meter 
bättre än �t�i�d�i�~�a�r�e� år. Tack för hjälpen K.G. 
Håkan Ellenius (varvar av Göran Gr anlund) gjorde 
en mycket stark första start i tiokampen, �~�e�n� 

orkade inte med Lasse Lefvert som vann även i år 
trots eämre poang$UDlDa än 1976. Det skiljde en
dast 27 poäng mellan Lasse och HAkan. Vi kan ae 
fram emot en intressant tävling nästa år då 
kanke även Arne Rosen, om han får tid , vill ha 
ett ord med om mästartiteln. Bobby J- son Lindh 
skall vi också gratulera till en fin första start. 
Kuriosa: Bobby har aldrig tidi gare hoppat stsv -
tar 190 cm med snudd på 205 (axeln hoppade ur led 
i vridmomentet ovaa ribban,det VDr 25:e gången 
den hoppade ur _ Bobby instruerade och vi hjälp
tes åt och fick den på plats igen - friska tag). 

Resultat: 

Klass. Junior t.o.m 17 år, Senior lB- 31, ol:l. b. 
32-42, oldb. B 43- 50, Veteran 5' -

Klass Ant . 
gren • Poäng Handie. 

A 1. Lars Lefvert • 3.025 O 
Sen. ,. Håkan Ellenius 10 2. 996 rO, 5 
A 3. Lennart Ingevall 8 2. 405 O 
A 4. Bobby J- son Lindh l O 2. 365 O 
A 5. Tommy Åkerström 10 2. 258 O 
Sen. 6 . Leif Andersson 10 2. 248 rO, 5 
Sen. 7. Thomas Granlund 6 1.704 xO,5 
A B. Kenny Tessmar 9 1.57B O 
S.n ., Hans Fred 8 1.529 xO, 5 
A 10. Anders Järver 7 1. 517 O 
Sen. 11 . Göran Granlund 6 1.249 rO , 5 
Jun. ". Johan Lefvert 7 1. 165 xO, 5 
Vet . 13, Nils r'riman 8 1.184 " A 14. Göran Ingevnll 6 1. 116 O 
Jun. 15. Krister F'riman 8 1.055 xO, 5 
B 16. Birger Löwenhielm 4 761 O 
A 17. Fred Åke rström 3 646 O 
Jun. 18. Thomas Nybom 3 358 rO , 5 
Jun , 19. i':rik Löwenhielm 4 131 rO , 5 
Jun. 'O. Kristina F.riman 2 121 xO . 5 

Tiokampsmästare Lar3 Lefvert Qedalj och vpr 

Klaas Jun. Johan Lefvert 
Krister Friman 

Klass Sen. Håkan Elleni us 
Leif Andersson 

Oldb. A Lennart Ingevall 
Bobby J- son Lindh 
TOQmy Åkerstrom 

Veteran Nils Friaan 

Silverjetong 
Bronsjetong 
Silverjetong 
Br onsjetong 
Silverjetong 
Bronsjeto08 
Bronsjetong 

A 

S: a p 

3. 025 
1.499 
2. 405 
2. 365 
2.258 
1. 124 

652 
1. 578 

765 
1. 517 

625 
593 

2. 366 
l. 116 

528 
761 
646 
17. 
66 
60 

7 



STOCKHOLMS AMATOR F OR ENINGS MEDLEMSBLAD 

Sven möter 93 år iga Duncan McLean 
extratävling • Resultat: se sista 

EN VARLDSMASTARE FRÅU AMATOR ! 

på 100 I!I i en 
sidan. 

Vid Veteron VM i friidrott andra vackan i aug. 
i Gdteborg på Slottsskogsvallen med 2. 700 del
t agare _ 250 kvinnor _ totalt 750 tävlande från 
Sverige. återfanna Sven Falk 81 år , Stockholms 
Amatör farening pA startlinjen, Vinner 3 guld
medaljer. 200 meter _ höjdhopp och tresteg. 
Tala 00 prestation. Amatörs förste världsmästere 
i friidrott; Sver. är efter Duncan McLean (akott_ 
land) 93 år äldst i dst svenska laget. 
Grattis Sven jag blev cinst sagt häpen nar jag 
hörde talas �o�~� denna Din insats _ berätta! 
- Jag är ingen idrottsfantsst, men möjligen en 
vanlig l ätt nedeutten pensi onär som nu för tiden 
plockar en och annan kontroll pA våra oriente
ringar, Det var när jag såg resultaten på Toronto 
'975 80m jag beslöt att ställa upp i Göteborg. 
Mest hade jag bespetsat mig på en duell med 
Duncan McLean - men han löpte 100 meter och jag 
200 meter. Vi löpte bAda ensamma i vAra klasser. 
Jag anml lda mig helt �e�~�e�l �t� i fel klasa. Det 
retar mig! Aven i de båda andra grenarna var jag 
ensam tävlsnde. Utav 44 nationer. SA �~�a�g� vann. 
Men det viktiga i Veteran VM är inte att tävla 
eller vinna. säger Sven Fslk utan att traffaa och 
ha en trevlig samvaro (så talar en riktig Amat ör, 
red. anm. ). Att man kan idrotta även om man är 80 
eller 90 år är väl självklsrL Många " gamlingar" 
i Veteran VM hsr bättre spänst än mAnga av dag_ 
ene 18-åringar. Jag �k�o�~�e�r� nog att ställa upp 
även i näet a Veteran VM . Vi lyfter på hatten. 

HÖSTORIEI1TERING 1''\ TYRESTA GÄRD DEN 24 St.'PTIl!BEI! 

Vi har haft tur vi Amatörer på idrottaaidan, 
med vädret i år. Regn och rusk gjorde ett �p�å �~� 
paasli't uppehåll denna lördag då vi drog Ut 1 
terrängen. �F�a�m�i�l�j�e�m�e�d�l�e�~�a�r�n�a� kunde njuta av 
sol en då lunchkorgarna dukades upp intill _bue_ 
vaggan på Tyresta. 
13 man startade trots många återbud, och fi ck 
i år ge aig i kast med en ganska �k�l�u �~�i �g� men 
förnämligt lagd bana av Sirger Johansaon. 
Trot a en mycket krävande bana fick ovanligt 
Illånga med aig saetliga kontroller hem. Ett . 
bevis på att vi lär oss eer fö r varje år. 
Tommy Åkerstr öm sprang nu bäst ooh vann med 
god marginal (11min) till Ale:z Blomberg. 
Ale :z tog sålades vpr eed handicap, Dagens 
överraskning st od dock Kri ster Friman för. 
Krister s stora genombrott på orienteringa_ 
banan gav nu en meriterande 4:e plats, 
Gr attis Kri ster. 

I . 
2. ,. 
4. 
5. 
6 

8 . 
9. 
10. 

II. 
12. 

Tommy Åker atr öm 
Ale:z Blomber g 
Arne Sjöberg 
Kr ister Friman 
Sten Södermsn 
Nils Frimen 
John Hagard 
Runi Söderberg 
Lennart Ingevall 
Thomas Gr anlund 
Göran Gr anlund 
Sven Falk 
Geor g Löwenhielm 

58 
1.09 
1. 16 
1.33 
1. 35 
1. 39 
l. 39 
1.46 
1.46 
1.49 

min .. 

Barnen tävlade på en "leta- finn bana i skogan
Alla fick pr is. Damerna 13 st som f örgyllde 
tillvaron fick vara med då fem dampiagg ut
iottades. En rin Amatördag. 

K- PIST- TÄVLAN MED �M�h�~�T�E�R�S�K�A�P� DEN 1 OKTOBER -77 

Tävlingen om mäster skap och vandirngspris lock
ade inte så många deltagare som jag trodde, synd 
dA vi denna gång hade lyckats samla ihop 8 st. 
K_pistar till de 6 deltagarna,Starkt gjort av de 
sex att 1 ruskigt r egnväder ta sig ut till 
Skuggan. 
Hans Io!elander, vår gamle storskytt, dök upp 
på Skuggan. Hasse gjorde en strål ande skjutning 
och satte i 3:dje seri en 3 blanka och 2 niklas· 
48 poängmed en lånad kron-k-pist. inskjuten lII ed 
10 skott. En som hade otur var Roger Hallberg 
skruvade och skruvsde �~�e�n� kom längre och längrS 
från mitten _ kanske en k- pist med för mycket 
"kron" . Gratti s Hssse ! (välkommen ut även med 
CG- 63:an - vi saknar Dig) , 
Vandringspri s: Hans Melander 

MÄSTERSKAP 

I • 
2. ,. 

Hans Melander 
Erik Svensson 
Harry TrUschel 

129 87 
111 62 
107 63 

42 
39 • 
37 = 

87p 
för 

(51 ) 
alltid 

258 P 
212 p 
207 P 

Erik Svensson 

STO C KHO L MS AMATOR FOR EN I NGS MEDLEMSBLAD 

IN MEMORIAM 

Carl- Gustaf Zachrisson 

:.ri-Gustaf Zachrisson, för nA.goe år sedan S.A. FIS 

�~�A�r�s�m�ä�r�'�.�c�e�s�i�l�l�i�l�n �.� är död. Vi äl dr e :illma törer minns 

,0:10111 som en fin mä.>tniska och en utomordentlig täv

ungsmänniska, svår att slA i allvurligare �s �a �~�n�_� 

�~�n�;�;�.� Ban var skol_, fäl t-, jaktskytt, siJ:l:!'Jllr a, 

;addbr e, orienterare, jägHre, fiskare och stor_ 

(otograf i sin ege!lskap av t'Öntgenläkare, sUedes 

�~� sann amatör i �~�i�n� mångsidighet. Ban blev 

.staren i det tysh, uhn PR. Ett axplock' det 

rörsta Wudoppet :-Ag hon0m på 20te plats, vid 

fordiska Spelcn 1927 blev han bäste "sarnmanlasde" 

\kidfältskytt och tillhörde den tiden Sveriges f ält

skytteelit. Hlln blev akademisk I:Iä.sbre i skol_ och 

�r�i �l �t�s�k�y�~�t�e �,� Vllnn bl . a. . �D�l�\�n�~� sericpris i fältskytte 

3D-talet, tillhörde I.F. Thors i Uppsa18 fö r

itlstli skidl öpere, specialist på 60 kOl , VIlnn flera 

�~�g�e�r� �u�p�p�a�a�l�~�s�t�u�r�t�e�n�t�e�r�n�a �s� tTlimilstävling pi sHdor 

'" 20-talet. Under sin tid i Skellefte! Vill' Carl_ 

�~�t�a�!� ledande kraft 1 �o�~�i�e�n�t�e�r�i�n�g�,� �l�~�e� �u�n�~�o�~�~�n� 

:l1:a, skrcv artik18r om on'll'l , �s�o�~� ha!!. själv lärde 

dg i vuxen llder, var pA slalookurs 1 Österrike 

:eb röjde backar vid heckoDl8ten, var 1946 vice bll n_ 

Il;'.I:8re vid �.�~�k �i�d �- �S�.�!�.�! �.� Han var hedersleda;oot 1 

ltock.holms Kajakklubb. 

'.rl-Gustaf älskade Sveri ge, Att fara utrikes ansåg 

�~ �n� som tidsförlust. Han blev vildmarkens och de 

:l.b skogarna.s con. Där t rivdes han och fann vil a 

lrån sjukhusarbetet. Till mina finaste minnen av 

:i rl. r)ustsf hdr våra ensaIT..r...a kvälls!i9keturer på 

ItöpsJön i Värmland, en sjö sem han kände i detalj 

ledan mer än 60 Ar , �J�~ �E�d� fisk , 10111, bäver och ibland 

ng i vattnet. J3g hör ännu hans "Upp med spet8l'ln!", 

'if gäddan högg, och minns V!ril �i�!�l�n�~�n�ä�l�:�l�a� testunder 1 

ltugvä.r:lllen, sedan vi ko:r.mit he-r.I i den tätnande sk,ym.

.ingen, med el ler uhn f isk. Ett fint mnna är ocks! 

lir vi slog "Skogia" både i skol- och fältskytte vid 

�~� akademiska tävlingarna 1 Stockholm 1926 �~�i�"� • 

:PPsals). Eller när vi paddlade Göteborg_Sml:lgen 1937 

lCh RunC8l"Ö-Ol>karshar:m 1948. - FörUt Olfl jag blir allt 

'ör �~�r�a�o�n�l�i�g �.� Det blir Il:$n l ät t , om man I lSrlorar en 

:od vän sedliIn 53 !.r . Dock ville jag g'-irna skri va en 

annesruna över en harmonisk männiaka som Carl. Gustaf 

"d hans entusiasm f ör livets alla mÖjligheter. 
!elt hastigt och oväntat är han nu en av aUa 

!! gamla amatörer för vilka gäller Viktor 

Wberga ord I "Bort gå de, stilla skrida da, 

lit tf tar en till skuggornas värld •••• " 
ltrl s minne lever. 

Gttsta W1jkstrlSm 

ÅrsprisskJutning och mästerskap på plstol 
Den 11 juni bi ck årsprisskJutmngen av stapelr:l 

Sex amatörer ställde upp. på grund �a �~� att antalet 

vapen var r;i.rre än antalet skyttar och att inte 

alla kOlI'. på en gang: sköts i omgångar. 

Superveternnen Harry Priman �(�~�)� startaAe med an 34-poängare 

vilket han också fick i tredJe serien. Tyvärr 

infann 81g inte Sten riorström och Ceore Ii'r edrlkClIon 

trots muntlig påminnelse Gå " stålfarfar" fick 

ensam representera penSlonärerna i förenlngen. 

N. Friman och L.Sandstedt startade bägge med en 
(eGne pi 

BVat\' röretal 

33 poäng. �~�c�k�l�i�g �t �v �i�s� höjdes poängen i fölJande serier. 

Lennart Pree och Roger Hallberg från �u�n�g�d�o�m�s�s�c �~�t �i�o�n�e�n� 

och Torsten AhlqUlst från vuxenavdelningen föll efter

hand in i eldg1.vningen od, nede i huvudsak serler pc!. 

trettiotalet! 

�~�ä �r� fyra ser ier �S �~ �J�U�t�l�t�s� • ArsprisskJutnI ng fick �~ �, �F�T�i�m�a�n�,� 

L.Sandstedt och L. Pree "göra uppom medalJerna" med ytter

ligare tvA serier. Sandstedt knappade in 5 poäng på �F�r�i �~ �a�n�8� 

ledning så lT,ed samma upphämtnlng i ytterllgare tre serier 

hade mästaren hetat Lennart i förnamn! 

�~�e�s�u�l�t�a�t� utan handikap rör vapen 

N. Frim&n 33, 42, 46, 43, 34 , .lo 
L. Sandstedt 33, 41 , 35, 38, 35. 42 
L. Pree 38, 39, 35, 39. 38, 39 

R. Hallberg 36, 29, 33, 25 

T. Ah l qui st 24, .lO , �~�3 �,� 33 
H. Friman 

224 

228 

12) 

• 120 

119 

�~�l�e�d� :3 poängs tillägg per serie för samtliga utom för 

Prae blir rangordningen enli gt ovan. 

Märta Friman ordnade "efter sna.ckskaf fe" under tak 

denna gång eftersOlll det kom en lättar e regnskur. 

Pree och Hallberg passade sedan på att skJuta en 

del märkesserier - den senare klarade fordringarna 

för bronsmärket l Och en trevli b skJutkväll var 

till ända. 
lIils Frilll&l1 

71.06. 20 

Pistolpris av år 1975 

Tre skjuttillfällen har avverkats under vAren 
och lika många under hösten 1977. De flitig _ 
aste skyttarna har varit Nils Friman, Krister 
Friman och Lennart Sandstedt. När man eA räknar 
de tre bästa resultaten och utnyttjar st ipul era
de handikappbeatämmelser får ovannämnda ekyttar 
f öljande summaresultat: 

Nils Friman 
Lennart Sandstedt 
Kriater Fr imsn 

391 P 
357 p 
217 P 

Dessutom deltog K.G • .I!' riman och H. Friman i en 
ekjutning y,ardera. 



STOCKHOLMS AMATöR FOR ENINGS MEDLEItISBL.1D 

Märkeseerier 

A. Primen, N. Frim&n, L. Sandstedt, L. Pres 
och R. Hellberg har klerat av sina mörkes
serier tör året. 
T. Ahlquist. T. Hotatedt, S. Norström m.fl. har 
dessvarre ej några resultat noterade. 

Ungdomssektionen 

1977 har hitiIIs varit ett mycket bra år för 
ungdomssektionen. Om man undantar P.H �N�a�u�m�b�u�r�~�s� 
fantastiska insats (redovisas separat), kan Vl 
ändå ståta med segrar och 2:a platser osv, 
Våren �b�~�r�j�n�d�e� fint med idel segrar i fält skytte 
för vårt 1:a lag. Som läget är nu i skrivande 
stund är det goda chanser att vi fö r första 
gången vinner ungdomsdivisionen. �U�n�g�d�o�m�~�m�ä�s�t�e�r �

sk8pet i fältskytte gick inte oväntat tlll P. H 
Naumburg med 23 tråff före Johan Naumburg 22 tr, 
Göran Johansson 15 tr , Hannu Koho 13 tr , Göran 
Holm och Nils Naumburg med 11 tro Övriga resul
tat i resultntbör een. 
Sedan blev det bonskyttesäsong och vi gick ut och 
dammade av bossorna. Vi passade på att arrangera 
friluftsdag den 16 april för Västertorps Gymna
sium. Det var en amåkall dag med regn e liV m.8.0. 

Bom vanligt. Ändå hade 17 tappra ungdommar 
kommit ut f ör att prova lyckan. Några sköt för 
ÖStävlingen men det blev inga toppresultat. Bäst 
var Stig �S�a�h�l�s�t�r�o�~� och Bengt Roeck- Hansen med 
127 poäng, duretter följde Nina Sevarin och 
Barbro Ungefeld på 124 poäng. Vid korpen den 
15 maj lyckades "P_H" vinna sin klsss på 96 p, 
och bruth:lI' Nils bli 1': tt 1Il1111 i klit"'''' 14-16 år 
på 67 p. Hannu Koho blänkte till och blev 13:e 
man i klass 4 med 92 p. Det var en fin träning 
inför liggandemäoterskapet helgen efter. Där 
gjor de vi en miss att vi inte anmälde lag, då 
vi skulle vunnit oavoett vilka vi hade i laget. 
Huvudskjutningen var en härli g ayn för A:natörer, 
bara en Br ommaskytt före 3 Amatör er i klass 4 -
Johan Nsumburg 141 p, Hannu Koho 140 p och 
Lennart Pree 139 poäng. Sedan vann ju P-H Naum
burg klass 2 med 142 poäng. Mästexskapet följde 
och när sista finalskottet var skjutet var det 
tre Amatörer bland de fem främsta, därav två 
från ungdomseektionen nämligen Hannu Koho på 
3: e plats och P_H Naumburg på 5:e plats båda 
med 325 poäng. - GRATTIS. 
Efter mästerskapet f öljde det lita spridda 
resultat på serietävlingarna och toppresultat 
i SVD där det var 3 ungdoms skyttar i första
laget som kom 4:a totalt i division 3. Det var 
Per Naumburg 237 p, P_H Naumburg 235 p, Hannu 
Koho 230 p och L. Pree med 229 p som ingick 1 
laget. Ungdomssektionen fick en �f�ö�r�b�u�n�d�s�m�ä�s�t�a�r�~� 

i juni dA Nisse Naumburg gick och vann mäster
skapet för klass 14- 16 år med 143 poäng. 
Sommaren kom och seden var det tyst fram till 
förbundamästerskapet där Lennart Pree passade 
på att vinna huvudskjutningen kl 4 med Johan 
Naumburg på } :e plats. P_H gjorde som vanligt 
en bra insats och blev 2:a i både huvudskjut
ningen och �e�~�t�r�a�t�ä�v�l�i�n�g�e�n �.� Därmed var han klar 
för deltagande i stora SM. 
Fredagen den 16 september var det dags för 
f r iluftsdag igen. Då med rekorddeltagande 
43 skyttar och 9 funktionärer. Det var en fin 
dag med �v �ä�~�l�a�n�d�e� väder och skiftande resultat. 

Vi hade turen att få skjuta ÖS-tävlingen och 
dela ut medaljer på plats genom Arne Stubert 
och Lasse Rundholms välvilja . Det möttes mycket 
positivt så det var hela 20 st som tävlade Om 
dessa medaljer. Dessutom hade ÖS skankt heders_ 
priser som mottogs tacksamt. Lennart Ingevall 
hede också lyckats få fram godispriser frAn 
ARONA så nästan alla gick hem med något pris. 
Tack för det. 
Bästa resultat: Anders Ingmarsson 130 p, Hans 
Lind 128 p, Tomas Uärgel 127 p, Peter Johansson 
125 och Olle Nykvist 124 poäng. 
SOM avslutning på banskyttesäsongen kom mästsr
skapet. Liksom törra året genomförde vi det med 
handicap så att alla ungdommar kunde vara med. 
Resultat - inte oväntat: 

L P_H Naumburg 92 + 139 • 231 poang 
2. Lenna rt Pree 91 + 133 "" 224 
3. Nils Naumburg 61 + 142 223 
4. Rene Käller 80 + 135 "" 215 
5. Johan Naumburg 91 ... 120 "" 211 
6. Hannu Koho 83 + 116 '" 199 
7 . Roger Hellberg 72+ 109 • 181 

P- H var f ör övrigt den förste ungdoms sky tt som 
vunnit både banskyttemasterskapet och fält
�s�k�y�t�t�e�m�ä�s�t�e�r�~�k�a�p�e�t� samma år - Grattis. 
När Jag till sist summerar året h':.ttills ser 
jag med tillfredställelse att Amatör är på 
gång igen. Jag vill samtidigt tacka medfunk_ 
tioDärer vid tävlingar och friluftsdagar för 
gott arbete och slutligen vill jag bjuda in 
till träningarna med luftgevär i Brännkyrka
hallen på tisdagsr mellan 17. 00 och 16. 00 

Ungdoms sektionen 

Lennart Free 

Johan Häggbl ad, Christina Hellberg och Rene Käller 
hämtar krafter i mat och dryck inför nästa skjutlas, 
vid en friluftsdsg med Västertorps Gymnasium. 

Medl.msblod.t önskar 
sina lösor. 

GOD JUL och 
GOTT NYTT AR 

... 
STOCKHOLMS AMATöR FORENINGS MEDLEMSBLAD 

Per-Henrik lIaumburg Föreningens .uveran 

�~�f�t�e�r� resultaten: Ungdomsm6stare i ban och f alt
skytte, f oreningsmastare banskytte, 3:a i f ör
bundets juniormusterskap fältskytte, klaos_ 
,inst i Korpen, 5:a i liggande �m�ä�8�t�e�r �s �k �~ �p�e�t �,� 2: a 
i luftgevti rsmJsterskapet, 14;e man i Junior SM 
bana. 16: e plats J-sm sportskytte, 4 poäng 
rrån final i stora 3M (bäste Stockholmare), 
klasseger i li ggandemästerskapet samt fram
skJutna placeringar i SVD och Spiralen och så 
.iders ••••• Vad kan du f örklara resultaten med? 

P- H 
LP 
P- H 
LP 
P- H 

LP 
P- H 

LP 
P- H 

Lp 
P- H 

Jag har väl börjat hitta f orcen 
Hur mycket har du tränat? 
I år - ca 80 skott. 
Någon annan träning än det? 
Nja_ f ör ståss träningslägret f ör Jsm 
skyttar och landslugsuttagningur och 
så förståss SIA träningen. Dessutom har 
jag tränat lite löpning för att få upp 
konditionen. 
Berätta hur det gick på Skol �S�~ �.� 

Ja som du vet blev jag �u�t�t�a�~�e�n� till 
lsndslaget. så jag hade förmånen att 
skjuta Nordiska mästerskapen. Det 
gjorde mig inte nervös. men lite spönnd 
var man väl. Jag inledde banskyttet med 
13' poäng i huvudskjutningen vilket bara 
var en poäng mer än man skulle har f ör 
att gå vidare till enkelserien, men sedan 
gick det bättre. 92 poäng i enkeln hjälp
te mig upp till 7: e plsts i finalomgången 
där jag sedan sköt 9,10,9,6 och 6 vilket 
betydde att jag blev 3:& totalt. Heault _ 
s tet ingick även i nordiska lJästerskapen 
vi lket gav mig en 4:e plats där. 
Hur var det att skjuta då? 
Jag tyckte att det var bra med fint - nja 
halvfint väder lite vind - fin organisa
tion med bra markering - alltså inget 
att klaga på. 
Fältakyttet dA? 
Det var en ganska enkel bana men det var 
långt stt gå. Jag började med två 6: or 
med sedan skruvade jag för vind från 
fel håll och fick en 5:a alldeles i högr a 
kanten, Det var tur att dom gick in för 
det var en sån samling på dom att om jag 
hade haft ett knäpp til l hade det varit 
bom. 

LP Sen då? 
P- H 6:a och 5:a på följande mål gav reeultntet 

28 tratf och en 4:e plats 1 NM. Jag blev 
"bara" 7:a i Skol SM då det var två mil 
till en C 35a i knästående på 300 m _ 6 
träff och en 865a 435 m. där jag fick 5 
träff gjorde att jag fick 39 träff toto 

LP Ar du nöjd med din insats i Ar? 
P-H Jag tror att jag hade blivit Mttre än 

jag visat i Ar om det hsde varit fler 
tnvlinger i höst då min formkurva sta
digt pekat uppåt. Men reaultatmässigt 
mAste jag erkänna att det har gått bra. 

LP Ja jag vill i alla fall gratulera tjll 

P- II 

dina �i�n�~ �a �t�s�e�r� i år vilka �j �~�g� tycker är 
helt fantastiska och samtidi bt vill jsg 
utropa dig till Amntörs buate skytt 1977 
GRATTIS. 
Tack ••.•• 

Lennart Pree 

.. tora Skuggan 

Från 1 oktober i år får �i�n�~�e�n� GevårsskJutnjng 
äga rum på Stora Skuggan. K_pis t , pi stol och 
korthållsskJutning ken fortsätta där t i lls 
vidare. Sista ordet är ännu inte sa6t. Arendet 
behandlas nu i Regeringsrätten (sista �i�n�~�t�a�n�s�) �.� 
Vi i Åmatbr koomer förmodligen tills vi aare att 
anvanda Kaknäsbanen. Arbete ar redan igång på 
ersättningsbana på Ulriksdala travbana. 

Onsdagen den 16 november kl . 19. 00 disponerar 
vi Kristinehofs Malmgård for att äta en bit mat 
ventilera aktuella problem och kanske framförallt 
kunna träffas vid sidan om tävlingsbanan. Vi hopp_ 
as även ett lotterna då skall finnas för distribu
tion. Klubbmästaren serverar räkor ost och kall _ 
skuret. Vi håller priset nere för att underlätta 
närvaron inte bare för ungdomarna utan även f ör 
oss äl dre i dessa inflationstider. Anmäl Dig 
till Erik Thor senast den 14 november. Tel . 
41.14.29 eller till Göran Ingevall tel. 67.03.00 
(kont. ) eller 766. 44.32. 

Hjärtli gt välkomna: 

ALGHÖG VAJADE HAVREN? 

I Öathammar aitter tingsrätten och funderar på 
om den skall döma en man som sköt en älg i tron 
att det var en grävling. Den 22 augusti i år 
tröttnade mannen pA att ha grävlingar i havre
åkern, tog sin rådjuraatudsare och aköt älgan _ 
en �8�e �~�t�a�g�g�a�d� älgtjur. Tingerätten grunnar på om 
älgen verkligen kan ha varit osynlig i havre_ 
!kern eftersom havren då bere var 50 cm hög. 
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STOCKHOLMS AMATOR FORE.NINGS ME.DLE.MSBLAD 

MARKESFORDRINGAR GEVAR 

Nedan noterade skyttar har ej klarat 
fordringarna den 2 oktober 1977 

märkes-

ldästaI1Därke 

Kl 
Kl 

5 

• 
Erik STensson 
Hannu Koho 
Erik Johanseon 
Rolf Ingevall 
Göran I ngevall 
�L �e�n�n�~�r�t� Ingevsll 
Nils Friman 

Är talslllärke 

Kl • 

Kl Vet 

Rolf Ingevall 
Göran Ing8vall 
Lennart InBevall 
Nils Friman 
Johan !IIagnius 

OBS: _ OBS! _ OBS: 
�=�=�D�=�.�~�=�=�=�a�s�=�=�~�~�=�=�=� 

Serie om 
45p 11gg 

-. 
- 5 
- 5 
_6 

42p ligg 

-. -. -. - 6 

Serie 0111 

38p stå 

-1 
_1 
_2 

- 3 
-1 
- 2 
- 3 

31 p stå 

-3 
_1 

- 2 
_ 1 

För intresserade akyttar arrangerar gevärs
sektionen en extra skjutdag. Söndaeen den 
20 november på Kaknös kl . 9,00. Du har då en 
möj li ghet att komplettera märkesserier m,m. 

STOCKHOLMS AMATöRFöRENING 
(Idrotts och Skytteförening) 

VINSTPLAN: 
10 'I P'tMnlkor! .. 50:-

100 'I P .... nlkor! .. 25:-
�.�O�K�~�'�~�'�J�,�~�,� ... �"�"�m�~�.�,�o�"�~� _______ �.�,�,�~�o�~�,�~�o�,� 
- Sumlllll Kronor 5.000-':: 

Styrelsen beslöt vid sista sammanträdet att �l�o�t�t�~� 
eriet även i år ekall omfatta 10.000 lotter. 
Ta kontakt med Johan Magniua 766 44 11, Erik Thor 
41 14 29, Lennart Free 81 64 59, Tommy Åkerström 
49 34 74, Görsn Ingevsll 67 03 00 eller Lennart 
Ingevsll 49 96 74 och bestnii lotter. Nu kan Du 
gör a en stor insats för f öreningen. 

--

Sven höjer Duncans arm i luften 80m tecken pl 
dennes seger i 100-metereloppet. ' Jag lät honom 
faktiskt vinne _ för huefridens akull," berättade 
Sven efteråt. 


