
Svenska Simförbundet 

JAN.-FEBR. NUMMER 1 - ÅRG. 2 1947 

De nya 
Som vi i föregående nummer av 

Simsport meddelade har åtskilliga 
nya regler trätt i kraft vid årsskif
tet, dels sådana som beslutades vid 
Simförbundets senaste årsmöte och 
dels sådana som påbjudits av FINA. 
Vi har tidigare å:tergivit de viktigas
te förändringarna. Utöver dessa har, 
som tidigare nämnts, gjorts en del 
ändringar beträffande poloreglerna, 
varjämte hopptabellerna revideras. 

Vi har i detta nummer samman
fört samtliga de regeländringar, som 
gjorts sedan den senaste regelboken 
trycktes 1942. Dessa ändringar är 
faktiskt av den omfattningen att ett 
nytryck av regelboken vore befogat. 
FINA har emellertid signalerat 

re;;-lerna 
ytterligare regeländringar vid sin 
nästa kongress, som hå.lies i sam
band med Olympiaden 1948. Efter
som inte mer än ett och ett halvt år 
äterstår till dess har Simförbundet 
ansett det vara en alltför stor utgift 
att nu göra ett nytryck av reglerna 
och sedan riskera att få göra ännu 
ett nytryck efter nämnda kongress. 
Våra simledare och simmare får allt
så nöja sig med det nu färdiga kom
plementtrycket. Detta kommer även 
att finnas tillgängligt som särtryck 
och kan rekvireras kostnadsfritt från 
Simförbundets kansli, därest man 
inte vill klippa sönder tidningen och 
klistra in i regelboken. 
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Föreningsmärken 

Klub bmästerskapstecken 

Medaljer * Plaketter 

SKISSFÖRSLA G FRITT P A BEGÅ.RAN 

SPORRONG & Co. 
KUNGSGATAN 17 · STOCKHOLM 7 

TeL Namnanr_op SPORRO N G & Co. 



Mönte-Carlo Beach, det ena av de två tjusiga bad, 
diir 1947 års EM skall utkämpas. 

EUROPAMÄSTERSKAPEN 
Arrangören av 1947 års Europa

mästerskap, Franska s imförbundet, 
har nu utsänt fullständigt program 
jämte en del andra uppg ifter angå
ende mästerskapet. 

Tävlingarna går som bekant i Mo
naco den 3-7 september och dags
programmet får följande utseende: 

ONSDAGEN DEN 3 SEPTEMBER : 

Montc-Carlo Beach: 
Kl. 14.30 S:imling. 
Kl. 15.00 Presentation av Jagen. 

Öppningscerernoni. 
100 m. frisim, herrar, försök. 
100 m. ryggsim, damer, försök. 
Vattenpolo. 

Swimming Pool »La Condaminc». 
Kl. 2 l.00 Presentation av hopparna. 

Lokala tävlingar. 
Horflluppvisning. 
Vattenpolo. 

TORSDAGEN DEN 4 SEPTEMBER. 
Swimming Pool »La Condamine». 

Kl. 10.00 Svikthopp, herrar, obligato
riska. avdeJningen. 

Vattenpolo. 
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Kl. 2 l.00 Fern Cup 100 m . fris im, hrr. 
F'ern Cup 100 m. ryggsim, 

damer. 
Svikthopp, hrr, valfria avd. 
Vattenpolo. 

Monte-Carlo Beach: 
Kl. 15.00 200 m. bröstsim, hrr, försök. 

100 m. frisim, hrr, final. 
100 m. ryggsim, damer, final. 
Vattenpolo. 

FREDAGEN DEN 5 SEPTEMBER. 
Swimming Pool »La Condamine>l. 

Kl. 10.00 Sv\ikthopp, damer, ob\Ugato
riska avdelning en. 

Vattenp0lo. 
Kl. 21.00 Svikthopp, damer, valfria avd. 

Fern Cup 200 m. bröstsim , hn 
Lokala tävlingar. 
Vattenpolo. 

Monte-Carlo Beach: 
Kl. ll.00 Lagsmi 4 X200 m., hrr, för 

sök (om så behöves). 
Kl. 15.00 100 m. frisim, damer, försök. 

100 m . ryggsim, hrr, försök. 
Prisutdelning, svikthopp, hrr. 
Hoppuppvisning . 
200 m. bröstsim, hrr, final. 
400 m. frisim, hrr, final. 
Vattenpolo. 

LÖRDAGEN DEN 6 SEPTEMBER: 
Swimming Pool l>La Condamine». 

Kl. 10.00 Hög a hopp, damer, obligato
riska och valfria avd. 

Kl. 21.00 Fem Cup 100 m. ryggsim, h rr. 
Fer n Cup 100 m. frisim, dam. 
Vattenpolo. 

Montc-Carlo Bcach: 
"Kl. 15.00 200 m. bröstsim, dam., försök. 

100 m. frisim, damer, final. 
100 m. ryggsim, hrr, final. 
Prisutdelning, svikthopp, dam. 
Hop puppvisning. 
1.500 m. frisim, hrr, final. 

Vattenpolo. 

SÖNDAGEN DEN 7 SEPTEMBER: 
Swimming Pool »La Condamine». 
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Kl. 10.00 Fern Cup 200 m . brösts im, 
damer. 

Varierande how. hrr, oblisra
toriska och valfria avd. 

Vattenpolo. 

Monlc-Carlo Beach: 
Kl. 15.00 Lagsim 4Xl00 m. dameL". 

200 m. bröetslm, damer, final. 
Laiisim 4X200 m .. hrr. 
Prisutdelnin1r, höga hopp, da
mer, och varierande hopp, hrr. 
Hoppuppvisning. 
400 m. frisim, damer. 
Vattenpolo, final. · 
A vslutningseeremon i. 

Simtävlingarna kommer att hållas 
i 50-metersbassäng med sju banor 
och salt vatten. Som tidigare med
delats kommer 400 och 1.500-meters
tävlingarna att gå utan försökstäv
lingar. Tiderna i de olika heaten blir 
sålunda avgörande för de slutliga 
placeringarna. Sidning sker efter se
nast uppnådda kända tider. 

Vattenpolo bassängen blir 25X18 
meter med sötvatten. Därest det blir 
4- 6 deltagande lag blir det endast 
en grupp, vid 7-8 lag uppdelas la
gen i två grupper, med finalmatcher 
för de första, andra, tredje och fjär
de, samt vid 9- 12 lag tre grupper 
samt en finalgrupp för de 3 första 
och 3 andra lagen. Sidning i de olika 
grupperna kommer att ske med led
ning av resultaten från Europamäs
terskapen 1938. Därest så erfordras 
måste lagen vara beredda på att 
spela två matcher samma dag. 

Priser att tävla om. 
Vid tävlingarna finns fem olika 

dyrgripar att tävla om, förutom tit
larna, guld-, silver- och bronsmedal
jerna. 

E u r o p a-c u p e n tillfaller den 
nation, som uppnår högsta poäng
talet i de manliga tävlingarna, en
ligt poängberäkning: 13 poäng för 
första, 8 för andra, 5 för tredje, 3 för 



Att få våra åtta dagar i de här trakterna är väl något att träna för? ! 
En bild från Monaco. 

fjärde, 2 för femte och 1 för sjätte 

placering. 

Bre di u s-c u p en tillfaller den 
nation, som uppnår högsta poängta
let i de kvinnliga grenarna efter sam
ma poängberäkning som för Europa

cupen. 

L e o D o n a t h-c u p e n tillfaller 
segrande nation i vattenpoloturnerin

gen. 

H a j o s-c u p e n tillfaller segra
ren på 100 m. frisim. 

Fe r n-c u p e n slutligen tillfaller 
segrande nation i mästerskapens 
tröst-tävlingar, damer och herrar, 
efter poängberäkning 3 för första, 
2 för andra och 1 för tredje pris. 

Finallottning och protest 
De i föregående nummer omnämn

da regeUj.ndringarna beträffande lott
ning till final i en simtävling samt 
ifråga om tiden för protests inläm
nande i samband med tävling skulle, 
som då nämndes, underställas sty
relsens prövning beträffande deras 
tillämpning vid nationella tävlingar. 
Styrelsen har nu beslutat att så skall 
ske för att våra nationella tävlings
regler skall stå i överensstämmelse 
med de internationella. 

Medley S X 100 meter 
för så.väl herrar som damer blir 

ny gren på. det olympiska pro~am

met 1948. 
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$ MPROGRAMMET 1947 

Simförbundet har fastställt följan
de tävlingsprogram för den komman
de säsongen : 

2 mars : SM i lågsvikt. 
16 mars: Stockholm-Landsorten Stock-

holm. 
6 juli s imningens dag. 
16 juli SM i vattenpolo, första omgången. 
20 juli DM i simning och hopp. 
21 juli ~·M i vattenl)olo, andra omgången. 
24 juli SM i vattenpolo, semifinalomg:\.ng. 
25 juli SM i vattenpolo, final och match 

om tredje pris. 
27 juli kt-etsmästerskapen i simning och 

hopp. 
1- 3 augusti SM i simning och hopp i Var-

berg. 
9- 10 augusti Sverig~Danmark i Kalmar. 
3- 7 ser-tember Europamäst~rskapen i Mo

naco. 
Söndagen den 13 juli har som synes 

lämnats fri i den avsikten att de di
strikt som så önskar den dagen skall 
!rnnna anordna JM i simning. 

SM i lågsvikt. 
SM i lågsvikt kommer i år att av

göras redan den 2 mars på plats, 
som fastställes först sedan ansök
ningstiden om arrangörskapet utgått 
den 31 januari. Det är ett betydligt 
tidigare datum än vanligt, men Sim
förbundet har härvid tagit hänsyn 
till de aktivas föregående är uttalade 
önskemål. I är är det också så myc
ket viktigare att detta mästerskap 
kommer: vid en tidigare tidpunkt, då, 
som vi i föregående nummer nämn
de, nya obligatoriska hopp gäller från 
årsskiftet. Dessa hopp gäller från 
såväl 1- som 3-meterssvikten och det 
är ju särdeles lämpligt att våra 
hopparna får köra in hoppen på låg-
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svikten innan uppgifterna frän 3-
meters kommer - den första för 
herrarna blir i samband med Stock
holm- landsorten den 16 mars. För 
säkerhets skull å terger vi härnedan 
än en gång de obligatoriska hoppen: 

Svikthopp, herrar: 

1 ( a ) Huvudhopp framåt med anlo11P 1 ') 

9 (b) Baklänges huvudhopp . .. . . 1,5 
15 (a) Isander med anlopp .. .......... l, 8 
22 (b) Tyska hoppet ··· ····· · ·· · ······ 1,1 
31 (a) Huvudhopp framåt med hel skruv 

och anlopp 2,0 

Svikthopp, damer: 

(b) Huvudhopp framåt med anlopp 1,2 
9 (a) Baklänges huvudhopp . . . . . . . . . . 1,4 

15 (a) Isander med anlopp ..... .. .. . . . 1,8 
22 (b) Tyska hoppet . . . · · ··· ····· 1,1 

Stockholm-Landsorten. 
Den sedvanliga vårmatchen Stock

holm- landsorten kommer att hållas 
i Forsgrenska badet i Stockholm den 
16 mars. Programmet blir detsamma 
som tidigare, alltså: 

H e r r a r : 100 och 400 m. fri:sim, 
200 m. bröstsim, 100 m. ryggsim, 
svikthopp och lagsim 4 X 200 m. 

D a m e r : 100 m. frisim, 200 m. 
bröstsim, 100 m. ryggsim, höga hopp 
lagsim 4 X 100 m. 

Alla aspirater på en plats i något 
av lagen kommer liksom tidigare att 
erhå lla fribad på Simförbundets be
kostnad under något mer än en må
nad före tävlingsdagen. 

Arets möte Stockholm- landsorten 
blir av betydligt större vikt än förr 
om åren. Här kommer nämligen den 
första inventeringen av aspiranter 



M 0 T ENGLAND POLO 

Engelska Simförbundet har före
slagit Sverige två. landskamper i vat
tenpolo, en i år före Europamäster
skapen och en nästa år före Olym
piaden. Simförbundets VU har be
handlat frågan och därvid beslutat 
acceptera samt föreslagit att årets 
landskamp skulle hållas i England, 
medan engelsmännen nästa är skulle 
bli våra gäster. Som lämplig tid h ar 
Sverige föreslagit någon dag omedel
bart efter avslutat polo-SM eller om 

för ,kommande Europamästerskap i 
Monaco att ske och på. den tränings
flit och de resultat som visas för den
na match kommer Simförbundet i 
fortsättningen att bygga när det 
gäller uppläggandet av de slutliga 
förberedelserna för Europamäster
skapen. Det gäller alltså att denna 
gängen lägga på ett kol extra i trä
ningsarbetet för a:tt om möjligt för
säkra sig om första inteckningen p å. 
en biljett till Rivieran i höst. 

SM i vattenpolo. 
Svenska mästerskapen i vattenpolo 

kommer att spelas efter samma sy
stem som föregående år och semifina
lerna samt finalen och matchen om 
tredje pris kommer att sammanföras 
till ett 2-dagars-evenemang. Inbju
dan till deltagande i mäisterskapen 
kommer senare att utfärdas, men 
redan nu kan sägas ifran att lag som 
ämnar deltaga måste iakttaga de 
uppgjorda matchdagarna, vilka an
ges på. annan plats i dagens tidning. 

detta icke är möjligt för engelsmän
nens del, någon dag i mitten av aug. 

England och Sverige har mötts 6 
gånger tidigare i vatenpolo, en match 
har slutat med seger för England, en 
har blivit oavgjord, medan Sverige 
kunnat tdumfera i de övriga fyra. 
Matchlistan för dessa landskamper 
har följande utseende: 

1912 den 11 juli i Stockholm vann 
England med 6-3. 

1929 den 18 aug. i Budapest vann 
Sverige med 4-1. 

1930 den 26 aug. i Nlirnberg vann 
Sverige med 5- 1. 

1933 den 11 juli i Blackpool vann 
Sverige med 4-3. 

1935 den 18 sept. i Sportpalatset i 
Stockholm oavgjort 3-3. 

1936 den 13 aug. i Berlin vann Sve
rige med 4- 2. 

Erik Adlerz 
tjänstgör tills vidare 
badet i Stockholm. 

Stockholms simprogram. 

Forsgrenska 

Stockholms simförbund har fast
ställt följande tävlingsprogram för 
vårsäsongen: 27 febr.: DM i lå.g
svikt, damer; 28 febr. : DM i lågsvikt, 
herrar; 2 mars: IFK:s nationella täv
lingar; 8, 9 och 11 mars: Neptuns 
skolsimningar; 22-23 mars: Studen
ternas Dagbladssim samt internatio
nella tävlingar; 30 mars: SKK:s 
10X50 m. för damer samt 20X50 m. 
för juniorer; 20 april: Hellas 20-man
nasimning; 27 april: Akademiska 
mästerskapen; 6-7 maj: JM i sim
ning samt DM i vattenpolo. JM i 
vattenpolo avverkas såsom serie un
der träningskvällarna. 
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Simbyxor tillåtna 

På grund av bristen pä simdräkter 
beslutade som bekant Svenska Sim
förbundet förliden höst tillå ta använ
dande av ·endast simbyxor vid natio
nella tävlingar, varvid dock icke re
kord skulle kunna godkännas. Inter
nationella förbundet har nu fattat 
beslut om att godtaga simbyxor även 
vid internationella tävlingar och re
kordförsök för herrar. Sålunda har 
det fastställts att tävla nde endera 
skall vara iförd simdräikt med under 
byxor e 11 er fordrade simbyxor. För 
byxorna har emellertid vissa bestäm
melser fastställts, nämligen att de 
måste gå upp till toppen av höftbe
net, ha tät passform och gå raka 
runt benen och fullständigt täcka 
sätet. De skall alltså vara av samma 
modell som många av simhopparna 
nu använder. Det duger alltså int e 
att komma med byxor av s. k. ma
gistermodell och naturligtvis än min
dre att använda enbart underbyxor. 

Beträffande damernas dräkter har 
FINA blåst nytt liv i de gamla be
stämmelserna om vissa minimimått 
beträffande urringning och benens 
längd etc., bestämmelser, som oss ve
terligen inte följts någonstans 
Europa pä mången god dag. Dessa 
mått framgår närmare av de i detta 
nummer införda regelkomplettering
arna. Svenska Simförbundet har till
skrivit FINA med en förfrågan huru
vida dessa minimimått verkligen 
kommer att tillämpas, men pä denna 
fråga har ännu icke ingätt något 
svar. 
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Björn lägger upp 

Vi får nu definitivt skrinlägga alla 
förhoppningar om att fä se Björn 
Borg i det svenska lag, som frampå 
höstkanten reser till Europamäster
skapen i Monaco. Björn har nämligen 
beslutat att helt dra sig tillbaka frän 
simningen. 

När Björn kom åter från sin stu
dieresa i Amerika hade han nog fun
deringar på att börja träna så smått 
igen - sedan han väl skrivit färdigt 
en planerad bok om öden och äventyr 
i Amerika. Under resan kom han 
emellertid i kontakt med en världs
omspännande firma, och han blev er
bjuden en anställning i den svenska 
avdelningen av denna firma och se
dan han efter hemkomsten undersökt 
möjligheterna slog han till, sade upp 
sin anställning som brandkapten i 
Hälsingborg och är nu som bäst i 
färd med att installera sig i M.almö, 
som blir ifrågavarande firmas sven
ska central. 

- Nej, det blir ingen tävlingssim
ning mer för min del, förklarar Björn 
Borg vid ett besök i Stockholm här
omdagen. Jag hinner absolut inte 
sköta min träning. 'Jag har fått sä 
mycket att göra sä att jag t. o. m. 
har måst lämna min halvskrivna bok 
i sticket. 

Natur ligtvis är det förståndigt av 
Björn att låta det civila arbetet gå 
före idrotten, men nog skulle det va
rit bra att få räkna med honom åt
minstone i 4 X 200-laget i EM i höst. 
Nu gäller det för våra andra pojkar 
att träna ordentligt sä att Björns 
plats i laget kan fyllas. 



ÄNDRINGAR OCH FORTYDLIGANDEN 

i stadgar och tävlingsbestämmelser 

I. STADGAR. 

Kap. 1. 
§ 1, mom. 2 (sid. 1) skall ha följande tillägg: 
av Simförbundet anlit ad instruktör - till alla tävlingar, 

uppvisningar och övningar i simning inom Sverige. Dylikt 
legitimationskort utfärdas för ett år i sänder. 

AMATöRBESTÄMMELSJ<~RNA. 

Nedannämnda paragrafer skall ha följande ändrade ly
delse: 

§ 1 f ) anm. (sid. 22 och 23): 

Den som enligt detta mom. förlorat rätten att deltaga i 
amatörtävlingar och -uppvisningar kan efter ansökan hos 
Simförbundet återfå denna rätt 90 dagar efter anställningens 
upphörande. 

I den män badbetjäning härigenom återvinner amatörska
pet blir den i så fall endast nationell amatör till dess Inter
nationella Simförbundet tagit ställning NI! förslag från Svens
ka Simfönbundet i denna fråga. 

§ 2. Den, som förklarats vara professionell i någon av 
Riksidrottsförbundets idrottsgrenar, betraktas till följd härav 
såsom professionell i simning. 

Samma påföljd drabbar även den, som förklarats vara pro
fessionell i någon av följande idrottsgrenar, nämligen: base
ball, cricket, curling, korgboll och lacrosse. 

§ 4. Amatör, som överträder Riksidrottsförbundets ama
törbestämmelser § 2, kan av Svenska Simförbundets styrelse 
förklaras vara professionell, därest icke förmildrande omstän
digheter av styrelsen prövas föreligga, i vilket fall påföljden 
kan inskränkas till diskvalifikation på viss tid. 

Aven om sådan överträdelse, som omförmäles i föregående 
stycke, icke föreligger, kan amatör, som gör sig skyldig till 
något av de i § 1 angivna regelbrott, av Svenska Simförbun
dets styrelse förklaras vara professionell, varom i så fall kun
görelse skall införas i Riksidrottsförbundets officiella kungö
relseorgan. 
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IV. 'l'ÄVLINGSREGLER. 
Rap. I. Allmänna bestänuuelser. 

Som § 1 (sid. 139) inMJckes följande : 
S a 11 k t l o 11 f ö r t ä v l i n g. 

~ 1. Förening, som ämnar anordna tävling, är ovillkorligen 
skyldig att härför söka sanktion. Ifråga om nationell tävling 
göres sådan ansökan hos distriktsförbundets simsektion (sim
distriktet), som äger avgöra densamma. Ifråga om interna
tionell tävling skall ansökan om sanktion ingivas till distrikts
förbundets simsektion (simdistrikt), som efter till- eller av
styrkan vidarebefordrar densamma till Simförbundet för av
görande. Sådan ansökan om sanktion skall göras i god tid 
före den dag, då tävling är avsedd att hållas. 

Ovri.ga para.grafer i detta kapitel omnumreras enUghet 

härmed. 

T ä v I i n g s d r ä k t. 
§ 4 (ti.digare § 3) (sid. 30) skall ha följande ändrade ly

delse: 

Vid alla tävlingar och rekordförsök måste de tävlande bära 
följande tävlingsclräkt: 

Herrar: 
a) Simclräkt med underbyxor eller 
b) Fodrade simbyxor, vilka måste gå upp till toppen av 

höftbenet, ha tät passform och gå rakt runt benen. 
Anm.: Vid nationella juniortävlingar, simning på 

sträckor över 2.000 meter och därutöver, lagtävlingar 
med minst 10 deltagare pr lag samt polomatcher är till
räckligt med fodrade simbyxor av samma typ som ma
gisterbyxor. 

Damer: 
Hela simdräkter med följande mått: Benen skola vara 

minst 7 l,,'Q cm. långa och skurna i rak linje runt benens. 
omkrets. Dräkterna få icke vara djupare urringade än 12 cm. 
från balsgropen och icke mer än 5 cm. frän armhålan. Om 
knäppningar finnas, skola de vara anbragta på axlarna. 

Materialet i alla simdräkter och simbyxor skall vara oge
nomskinligt och mörkfärgat. 

Protest. 
§ 5 (tid~gare § 4) (sid. 30). Andra meningen: »Rör protes .. 

te·n förhållandetn ... » skall ha följande ändrade lydelse: 
Rör protesten förhållanden, som inträffat under tävlingens 

gäng, skall den skriftligen inlämnas till täV'lingsledaren inom 
30 minuter efter det händelsen ägt rum. 



Funktionärer och domare. 

§ 6 a (tidågare § 5 a - se ovan) (sid. 31). Tillägges efter 
sista stycket. 

Genomgång a v Svenska Simföl'bundets brevskola är obliga
torisk för samtliga 1: a klass funktionärer och 1: a klass do
mare i vattenpolo och simhopp. Styrelsen kan dock beträf
fande funktionärer bevilja dispens om särskilda skäl härför 
föreligga. 

Kap. Il. Simning och livrätldning. 

T ä v I i n g s b a n a n (sid. 34). 

§ 1 första stycket skall lva följande tillägg: 

Handtag för start skall där så är möjligt uppsättas för 
ryggsimsstarter, men dessa handtag få icke skjuta in över 
bassängen. 

Uppdelning h e a t o c h I o t t n i 11 g. 

§ 3 ( sid. 36) . Sista m eningen i paragrafen »Strortplatserna 
bestämmas ... » 1itgår och ersättes med följande: 

Startp.Jatserna i m ellanheaten liksom i final, som icke före
gåt ts av försöks- eller mellanheat, bestämmas liksom i för
söksheaten genom lottning. I final, som föregåtts av försöks
eller mellanheat, skola de tävlande erhålla sina startplatser på 
så sätt, att den simmare (det lag), som erhållit bästa tiden i 
försöksheaten eller i mellanheaten, därest sådana förekommit, 
p.Jaceras på mittbanan i bassänger med udda antal banor 
eller på bana 3 resp. bana 4 i bassänger med 6 resp. 8 banor. 
Den tävlande, som har den därnäst bästa tiden, skal! placeras 
till höger om den nyssnämnde, varefter de övriga som kvali
ficerat sig placeras omväxlande till vänster och till höger i 
enlighet med deras tider i försöksheaten. Cm nå gra tävlande 
ha samma tid skola deras banor avgöras genom lottning. 

St arten. 

§ 4. Sista stycket ( överst på sid: 37) utgår och ersättes med 
följanlie: 

Om någon vid första eller andra start startar före start
signalen skal! startern återkalla de tävlande och förmana dem 
att icke starta före startsignalen. Tävlande som vid tredje 
start startar före startsignalen uteslutes, oavsett om vederbö-
rande tjuvstartat tidigar~ eller icke. · 

11 
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§ 5 ( sid. 31) skall erhålla ett moment c) av följande lydel
se: 

c) Vid startandet av en tävling måste startern taga plats 
på bassängens sida. 

§ 9 ( sid. 38) skall tilläggas följande meningar : 
Vändningen måste göras från väggen. Det är icke tillåtet 

att taga avsats från eHer steg på bassängbotten. 

Särskilda r e gl e r för bröstsim. 
§ 13, mom. d) ( sid. 39) skall ha följande ändrade lydelse: 
d) båda händerna vid vändning och mål vid något tillfälle 

samtidigt beröra gränsen, varvid skuldrorna skola hållas i 
vrugrätt läge. Dock är den tävlande i mål först när båda hän
derna samtidigt beröra målväggen. 

Såsom nytt stycke tillägges till paragrafen: 
En simmare mä.;;te <iå han är i övervattensläge antingen an

vända ortodoxt (vedertaget) bröstsim eller fjärilsim under 
hela sträckan. Dessa simsätt få icke alterneras. 

Kap. III. Hopp. 
Efter § 1 (sid. 42) andra stycket insättes följande: 

Anm.: För bad, som konstrueras efter den 1 januari 
1947 har Internationella. Simförbundet rekommenderat 
följande dimensioner: djup 3,50 meter en meter bakåt, 
7 meter framåt och 3 meter åt vardera sidan. 

§ 7 ( sid. 44) skall ha följande ändrade lydelse: 
Om sä visar sig nödvän<ligt med hänsyn till deltagarantalet 

kan försöksheat anordnas, varvid de sex, som i försöksheaten 
erhållit de högsta poängsummorna oavsett i vilket försöks
heat de startat, skola kvarstå till finalen. Vid tävling i varie
rande hopp, höga hopp eller svikthopp kan en uppdelning ske 
så, att den obligatoriska avdelningen förlägges till lämplig 
tidpunkt före den valfria avdelningen. Hela tävlingen skall 
dock slutföras på en och samma dag. 

I § 16 ( sid. 47) skall momenten b) och c) ha följande änd
r ade lydelse: 

b) Anloppet skall vara lätt och jämnt, i rak riktning och 
utan tvekan samt bestå av minst tre steg före ansats.språnget 
på svikt- eller trampolinkanten. 

Därest en hoppare tar färre än tre steg i anloppet skall 
hoppledaren förklara hoppet misslyckat och hopparen erhålla 
O poäng. 

c) Avsprånget skall vara djärvt, .väl balanserat och med 



för resp. hopp högsta möjliga höjd. Vid hopp från svikt måste 
alla hopp ske med fötterna tillsammans (samlad sats), vid 
trampolinhopp får avsprånget göras med ett ben (delad sats). 
Då ett ståhopp utföres, får hopparen icke hoppa på kanten 
före avsprånget. Vid utförande av ett hopp med anlopp är det 
ej tillåtet att stanna anloppet framför svikt- eller trampolin
kanten och göra mer än ett hopp på samma plats före det 
slutliga avsprånget. 

Därest en hoppare bryter mot denna regel, skall hoppleda
ren förklara hoppet misslyckat och hopparen erhålla 0 poäng. 

För omstart i ståhopp eller i hopp med anlopp, d. v. s. för 
ett avbrutet anlopp avdrages 3 poäng. Detta skall konstate
ras av hoppledaren, icke av domarna, och vederbörligen till
kännagivas av honom. Om även andra anloppet avbrutits 
skall hoppledaren förklara hoppet misslyckat och hopparen 
erhåller 0 poäng. 

Vid handstående hopp skall hopparen stå i balanserad ut
gångsställning före avsprånget, varvid kroppen skall vara 
fuut sträckt. 

En hoppare, som förlorar balansen och gör ett andra för
sök, skall, under förutsättning att händerna bibehållit sin 
plats på trampo.Unkanten, erhålla 3 poäng mindre, än om han 
intagit utgångsställningen i första försöket. Detta skall kon
stateras av hoppledaren och vederbörligen meddelas av denne. 
Om händerna icke kvarhållas pä trampolinkanten eller om 
även andra försöket att intaga utgångsstäHning misslyckas, 
skall hoppledaren förklara hoppet för misslyckat och hoppa
ren erhälla 0 poäng. 

Ä n d r a d e h o p p t a b e 11 e r. 
Hopptabellerna (sid. 51- 56) skall ha följande ändrade ut

seende: 

HOPPTABELL A - SVIKTHOPP. 

a. i rak stil. } 
b. i pikställning. stilarter. 
c. med gruppering. 
... Förbjudet för damer. 

GRUPP I. 
Hopp framåt, ansiktet vänt mot vattnet. 

1. Huvudhopp framåt . . . . . . . . . a) 
b) 
c) 

Svårighetsgrad 
Stående Med anlopp 

lm 3m lm 2m 

1.0 1.1 1.2 1.3 
1.2 1.3 1.2 1.2 
1.1 1.2 1.2 1.3 
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2. En volt framåt ...... . ..... a) 
b) 
c) 

3. En flygande volt framåt .... c) 

1.6 1.5 1.6 1.8 
1.5 1.4 1.5 1.7 
1.3 1.4 1.4 1.5 
1.8 1.6 1. 7 1.6 

4. 11h volt framåt ............ a) 2.0 1.9 
b) 
c) 

5. 1 1h flygande volt framåt .... c) 
6. •:•Dubbel volt framåt ........ b) 

c) 
7. •:•2 lh volter framåt . . . . . . . . . . b) 

C) 
8. •:•3 volter framåt ............ c) 

1.7 1.6 1.5 1.5 
1.6 1.6 1.6 1.7 

1.9 1.8 1.8 
2.2 2.1 

2.1 2.0 2.1 
2.2 2.1 
2.1 2.0 

2.5 

GRUPP II. 
Bakläng'es hopp, ansiktet vänt mot svikten. 

9. Baklänges huvudhopp a) 1.4 1.6 
b) 1.5 1.7 
c) 1.5 1.7 

10. En baklänges volt .... .. .... a) 1.6 1.5 
b) 1.7 1.6 
c) 1.3 1.4 

11. En flygande baklänges volt .. c) 1.5 1.5 
12. 1 1h baklänges volt ... .... . .. a) 2.4 2.1 

b) 2.2 2.0 
c) 2.1 1.9 

13. •:•Dubbel baklänges volt a) 2.4 
b) 2.2 
c) 2.1 2.0 

14. •:•2 % baklänges volter ...... c) 2.5 

GRUPP III. 
Baklänges hopp, ansiktet vänt mot vattnet. 

15. Isanderska hoppet . ......... a) 1.7 1.8 1.8 
b) 1.5 1.4 1.5 
C) 

16. Mollbergska hoppet ........ a) 

b) 
c) 

17. Flygande Mollbergu,re . . . . . . . c) 
18. >:>I 1h Mollbergare ........... a) 

b) 
c) 

19. *1 1h fiygande Mollbergare .. c) 
20. •:•Dubbel Mollbergare ........ b) 

c) 

21. *2 % Mollbergare .......... . c) 

GRUPP IV. 

1.5 1.4· 1.5 
2.1 2.0 1.9 
1.8 1.8 1.8 
1.7 1.7 1.7 

1.9 1.9 

2.4 2.4 
2.2 2.2 

2.2 
2.0 

Framlänges hopp, ansiktet vänt mot sviliten. 
22. Tyska hoppet ..... . ...... . .. a) 1.2 1.4 

b) 1.1 1.2 
c) 1.0 1.1 

1.9 
1.6 
1.6 
1.9 
1.8 
1.7 
1.8 
2.5 
2.3 
2.2 
2.3 
2.3 
2.1 
2.5 



y , 23. Tyska hoppet med en volt .. b) 1.8 1.6 
c) 1.6 1.5 

24. Tyska hoppet med en flygande 
volt .... ............ . . ...... c) 1.8 

25. Tyska hoppet med 1 ~ volt . . b) 2.3 2.1 
C) 2.1 1.9 

26. '~Tyska h oppet med dubbel volt b) 2.4. 
c) 2.2 

27. *Tyska hoppet med 2 % volt . . c) 2.5 

GRUPP V. 
Skruvhopp. 

28. Huvudhopp framåt med halv 
skruv ................... . .. a) 1.7 1.6 1.7 1.8 

b) 1.8 1.8 1.7 1.8 
29. Baklänges huvudhopp med 

halv skruv ... .......... . .... a) 1.7 1.6 
b) 1.8 1.7 

30. ''Baklänges huvudhopp med 
halv skruv och 1 ~ volt framåt c) 2.3 2.3 

31. Huvudhopp framåt med hel 
skruv ...................... a) 1.9 2.0 2.0 

b) 2.0 2.1 2.0 
32. Baklänges huvudhopp med hel 

skruv . .. .. . . .... ........ ... a) 2.0 2.0 
33. Tyska hoppet med halv skruv a) 2.1 2.0 

b) 1.9 1.9 
34.. Tyska hoppet med hel skruv a) 2.2 

b) 2.0 
35. Isanderska hoppet med halv 

skruv ...................... a) 1.9 2.0 1.9 2.0 
b) 2.2 . 2.2 

36. '>Isanderska hoppet (a) följd 
av halv skruv (a) och en volt 
framåt (c) .. . ............. a) 2.3 2.2 

37. ':'rsanderska hoppet med hel 
skruv ... . .. . ............. a) 2.2 2.3 2.1 

38. ':'En volt framåt med halv 
skruv ...................... a) 1.6 1.8 

39. *En volt framåt följd av halv 
skruv ..... ................. a) 1.6 1 .8 

40. ':'En volt framåt med hel skruv 1.7 2.0 
41. ':'En volt framåt följd av h el 

skruv ... . .... . ............. 1.7 2.0 
4.2. ''Mollbergska hoppet följt av 

halv skruv . . ... . ...... ... .. . a) 2.0 2.1 
b) 2.0 2.1 
c) 1.9 2.0 

4.3. *Moll bergska hoppet med pel 
skruv ........ . ....... .. .... a) 2.3 2.2 

b) 2.2 2.1 
c) 2.1 2.0 

15 
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44. *1 1h baklänges volt med halv 
skruv ...................... a) 

45. ':•1 1h volt framåt följd av halv 

b) 
C) 

skruv . . . . .................. b) 

46. *1 1h volt framåt med hel 
c) 

skruv ............ . ..... . .. . 
4 7. ':'1 Jh volt framåt med dubbel 

skruv ..... . ... . .. . ........ . 

2.2 
2.1 
2.0 

2.1 2.0 
2.0 1.9 

2.4 2.3 

2.7 

HOPPTABELL B - HOPP FRAN FAST HOPPSTÄLLNING 
a. i rak stil. } 
b. i pikställning. stilarter. 
c . med gruppering. 
':' Förbjudet för damer. 

Tillåtet för damer endast från 5 m . 

GRUPP I. 
Hopp framåt, ansiktet vänt mot vattnet. 

1. Huvudhopp framåt . . . . . . . . . . a) 
b) 
c) 

2. ':'En volt framåt ...... , .. . .. a) 
b) 
c) 

3. *Flygande volt framåt ...... b) 
c) 

4. 1 72 volt framåt .. .. . ..... . a) 
b) 
c) 

5. 1 % flygande volt framåt . ... b) 
c) 

6. '-'Dubbel volt framåt . . . . . . . . a) 
b) 
c) 

7. •:•Dubbel flygande volt framåt c) 
8 . . •:•2 % volter framåt . . . . . . . . b) 

c) 
9. •:•3 volter framåt .... .. . ..... c) 

GRUPP II. 

Svårighetsgrad 
Stående Med anlopp 

Sm !Om Sm !Om 

1.0 1.1 1.1 1.2 
1.2 1.3 1.3 1.4 
1.1 1.2 1.2 1.3 
1.4 1.7 1.5 1.9 
1.3 1.5 1.4 1.6 
1.2 l f.4 1.3 1.5 
1.4 1.7 1.5 1.8 
1.2 1.5 1.3 1.6 
1.3 1 .6 1.5 1.8 
1 .2 1.4 1.4 1.6 
1.1 1.3 1 .3 1.5 
1.4 1.6 1.6 1.9 
1.3 1.6 1.4 1 -}7 

2.2 
1.6 1 .9 1.8 2.1 
1.4 1.7 1.6 1.9 

2.0 2.2 
2.0 2.2 
1.8 2.0 

2.4 

Baklänges hopp, ansil1:tet vänt mot trampolinen. 
10. Baklänges huvudhopp a) 1.3 1 .7 

b) 1.5 1.9 
c) 1.4 1.8 

11. 0 Baklänges volt ...... •. . . . . a) 1.4 1.8 
b) 1.3 1.6 
c) 1.2 1.5 

12. *Flygal\de baklänges volt .... c) 1.5 1.9 



13. *1 1h baklänges volt . . . . .. . . a) 2.2 
1.9 2.1 
1.8 2.0 

2.3 
1.9 2.1 

2.5 
2.5 

b) 
c) 

14. ':·Dubbel baklänges volt b) 
C) 

15. '~2 1h baklänges volter b) 
c) 

GRUPP III. 
Baklänges hopp, ansiktet vänt mot vattne t. 

16. Isanderska hoppet .... . .... . a) 1.6 1.9 1 .7 2.0 
b) 1.5 1.8 1.6 1.9 
c) 1 .3 1.6 1.4 1.7 

17. 
0
Mollbergs ka hoppet . . . . . . . . a) 1.4 1.8 1.5 1.9 

b) 1.3 1.7 1.4 1.8 
c) 1.2 1.5 1.3 1.6 

18. ':'Flygande Mollbergare . . ... . b) 1.8 1.9 
c) 1.7 1.8 

19. ':• 1 1h Mollbergare .... . .... . . a) 2.2 2.3 
b) 2.0 2.1 
C) 1.6 1.9 1.7 2.0 

20. *l 1h flygande Mollbergare .. c) 2.4 
21. *Dubbel Mollbergare .... . ... b) 2.2 2.1 

c) 1.6 2.0 1.7 2.1 
22. ~'2 1h Mollbergare . .. . . . .. . .. c) 2.5 

GRUPP IV. 
Framlä11ges hopp, ansiktet vänt mot trampolinen. 

23. Tyska hoppet . .. .. . . . .... .. a) 1.3 1.5 
b) 1.2 1.3 
C) 1.1 1.2 

24. 0 Tyska hoppet med volt ... . b) 1.4 1.7 

25. ':'Tyska hoppet med flygande 
C) 1.3 1.6 

volt .. . ............ . ..... . . c) 
26. 0 Tyska hoppet med 1 1h volt b) 

27. *Tyska hoppet m ed 1 % fly-
c ) 

1.7 
1.6 1.7 
1.5 1.6 

gande volt . ... .... .. ...... . c ) 1 .9 
28. ':•Tyska hoppet med dubbel 

volt . . . . .... . .... . ... . .. . . . . b) 2.1 
c) 2.0 

29. ':'Tyska hoppet med 2 1h volt c) 2.4 

GRUPP V. 
Handstående hopp. 

30. * Armresning med huvudhopp a) 1.2 1.3 
31. *Armresning med överslag . . a) 1.3 1.5 
32. ':' Armresning med volt . . . . . . a) 1.3 1.5 

bJ 1.1 1.3 
33. ':'Armresning med mellanhopp 
34. ':'Arrnresning med mellanhopp 

och Isander . .. . ... .. .. , . . . . b) 
C) 

1.4 1.6 

2.2 
2.1 
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0 b l i g a t o r i s k a h o p p. 

För åren 1947 och 1948 gälla följande obligatoriska hopp: 

Svikthopp, herrar: (3 meter). 

1 (a) Huvudhopp framåt med anlopp . . . . 1,3 
9 (b) Baklänges huvudhopp . . . . . . . . . . . . 1.7 

15 (a) Isander med anlopp . . . . . . . . . . . . . . 1,9 
22 (b) Tyska hoppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
31 (a) Huvudhopp framåt med hel skruv 

och anlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 

Sviktho})[l, damer: (3 meter). 

1 (b) Huvudhopp framåt med anlopp 1,2 
9 (a) Baklänges huvudhopp . . . . . . . . . . . . . 1,6 

15 (a) Isander med anlopp . . . . . . . . . . . . . . 1,9 
22 (b) Tyska hoppet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 

Varierande hopp, herrar: (10 m.) 

1 (a) Huvudhopp framåt med anlopp . . . . 1.2 
11 (a) Baklänges volt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 
17 (a) Mollbergska hoppet med anlopp . . . . 1,9 
33 Armr€sning med mellanhopp 1,6 

Höga hovp, damer: 

4 (b) 1 1/z volt framåt med anlopp (5 m.) 1,4 
11 (a) Baklänges volt ....... . .... (5 m.) 1,4 

1 (a) Huvudhopp framåt u. anlopp (10 m.) 1,1 
1 (a) Huvudhopp framåt m. anl. (10 m.) 1,2 

Kap. IV. Vattenpolo. 

Såsom ny paragraf 13 införes (re,gelbok sid. 89) nedanstå

ende, varjärnte de följande paragraferna cnnnumreras i enlig
het därmed. 

Direkt frikast. 

'§ 13. Direkt frikast .skall ges från det ställe var som !helst 
från planen där felet begåtts. För att angiva ett direkt frikaist 
skall domaren giva visselsignal samt med uppåtsträokt arm 
rikta tillämplig flagga lodrätt uppåt. Utförandet av kastet 
angives med v~sselsignal. Den spelare, som utför ett direkt 
frikast måste invänta denna signal och därefter omedelbart 



(utan fintning) kasta bollen. A tt dribbla bollen och sedan 
kasta den mot mål är icke tillåtet. Därest bollen icke kast as 
direkt mot må.I bli reglerna för vanligt frikast tillämpliga. 

Om en spelare icke utför direkt frik'aJst så.som i denna regel 
föreskrives skall frikast tillerkännas närmast liggande mot
spelare. 

Varje s.pelare har rätt att hejda bo1len, men om en spelare 
regelstridigt förhindrar utförandet av ett direkt fri.kast skall 
han beordras ur vattnet, varefter .kastet går om. 

Enklare fel . 

Till niwarll1ide § 15 mom. 1) (regelboken sid. 91) skall efter 
orde·n »motståndarens 2-metersområde:; läggas: 

såvida denne icke ligiger bakom bollens linje. 

Till anmiirkningarna till §§ 11 (regelboken sid. 88) och 12 
(amdra anmärkning&n sid. 89) skall liiggas följande mening: 

såvida denne icke befinner sig bakom bollens linje. 

Svllrare fel. 

De fyra sista styckena jämte anmiirkning på niivarandc 
§ 16 (regelboken sid. 92 och 93) ntgår och ersättes med föl
jande: 

Straffet för ett svårare fel är: 

I. Om ·enligt domarens uppfattning förseelsen icke var av
siktlig - frikast såsom för enklare fel. 

2. Om enligt domarens uppfattning förseelsen var avsiktlig 
- frika:st och därtill måste den felande spelaren beordras ur 
vattnet. 

Anm. Fel enligt mom. h) och i) äro alltid att anse 
såsom avsiktliga och skola sålunda alltid medföra upp
dömning ur vabtnet. 

3. Som ett alternativ till bestämmelsen om att beordra 
en spelare ur vattnet kan domaren enligt eget avgörande vid 
förseelser mot en spelare enligt moment b) och d) döma di
rekt frikast. 

4. För svårare avsiktliga fel mot en spelare enligt moment 
b) och d) eller för upprepade förneelser enligt samma moment, 
allt inom 4-metersområdet, kan domare tilldöma denne spe
lare ett straffkast, varjämte den felande skall beordras ur 
vattnet. 

19 
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V. 1HäS'J'ERSliAPSBESTAl\'11'IELSER. 
S v e n s k a m ä s t e r s k a p e n (sid. 94). 

§ 1. Svenskt mästerskap (SM) anordnas i de grenar, som 
framgå av nedanstående för mästerskapen fastställda stan
dardprogram: 

Fredagen kl. 13.00: 
1. Raka hopp, herrar, försök. 
Fredagen kl. 14.00: 
1. 100 meter ryggsim, damer, försök. 
2. 400 meter frisim, herrar, försök. 
3. Raka hopp, damer, försök. 
4. 200 meter bröstsim, herrar, försök. 
5. 200 meter bröstsim, damer, försök. 
6. 400 meter frisim, damer, försök. 
Freclagen kl. 18.00: 
1. Lagsimning 4X100 meter, herrar, final. 
2. 100 meter ryggsim, damer, final. 
3. Raka hopp, herrar, final. 
4. 200 meter bröstsim, herrar, final. 
5. 200 meter bröstsim, damer, final. 
6. Raka hopp, damer, final. 
7. 400 meter frisim, herrar, final. 
8. 400 meter frisim, damer, final. 
Lördagen kl. 11.00: 
1. 100 meter ryggsim, herrar, försök. 
2. 100 meter frisim, damer, försök. 
3. 400 meter bröstsim, herrar, försök. 
4. 200 meter frisim, herrar, försök. 
5. Livräddning, damer. Djupdykning, final. 
Lördagen kl. 17 .00: 
1. 100 meter frisim, damer, final. 
2. 100 meter ryggsim, herrar, final. 
3. Höga hopp, damer, final. 
4. Livräddning, damer. Simmomentet, final. 
5. SviMhopp, herrar, final. 
6. 400 meter bröstsim, herrar, final. 
7. 200 meter frisim, herrar, final. 
8. Lagsimning 3X100 meter olika simsätt, damer, final. 
Söndagen kl. 10.00: 
1. 100 meter fri.Sim, herrar, försök. 
2. 400 meter bröstsim, damer, försök. 
3. Livräddning, herrar. Djupdykning, final. 
4. 1.500 meter frisim, herrar, final, 



Söndagen Id. 14.00: 
1. Lagsimning 4 X 100 meter, damer, final. 
2. 100 meter fri.sim, herrar, final. 
3. Varierande hopp, herrar, final. 
4. 400 meter bröstsim, damer, final. 
5. Livräddning, herrar. Simmomentet, final. 
6. Svikthopp, damer, final. 
7. Lagsimning 3X100 meter olika simsätt, herrar, final. 

Dessutom anordnas på annan plats och tid SM i svikthopp 
från en meters höjd, herrar och damer, samt vattenpolo, 
herrar. 

§ 2. Simmästerskapstävling skall försiggå på bana av minst 
25 yards längd. 

§ 4. Mästerskapen med undantag av svikthopp från en me
ters höjd (se § 13) samt polo (se § 14) skola äga rum tidigast 
15 juli och senast under första hälften av augusti varje år. 

Styrelsens beslut angående datum och plats för SM skall 
offentliggöras i Riksidrottsförbundets officiella organ minst 
en månad före första tävlir.gsdagen. 

§ 5 (sid. 96) första stycket skall ha följande tillägg : 

Namnen på deltagarna i anmält lag behöva dock icke upp
givas till tävlingsledningen förrän omedelbart före lottningen. 
Sådan anmälan skall lämnas skriftligen och deltagare få 
sedan icke utbytas under tävlingens gång. 

Svenska lång dis ta n s mästerskapet (sid. 98). 

§ 12. Tävlingen utgår som mästerskapsgren. 

K r e t s m ä. s t e r s k a p e n. 

§ 15 ( sid. 99) första stycket skall ha följande ändrade ly
delse: 

Kretsmästerskapen anordnas varje år i de kretsar, som. sty
relsen efter hörande av berörda distriktsförbunds simsektio
ner (simdistrikt), bestämmer och genomföres enligt följande 
enhetU.ga standardprogram. 

Efter§ 21(sid.100} skall följande tillägg göras: 

På dagar, till vilka kretsmästerskapstävling är utlyst, får 
förening inom kretsen icke anordna simtävling, såvida icke 
på ansökan särskilt tillstånd härtill erhållits av Sim.förbundet. 
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D i s t 1· i k t s m ä s t e r s k a p e n. 

§ 22 ( sid. 101) (tndra stycket skall hci följwnde ändrade ly
delse: 

Därest särskilda skäl föreligga lrnn distriktsfötbund (sim
distrikt) hos Simförbundet göra framställning om dispens 
från anordnande av DM och JM i viss gren. Sådan framställ
ning, i vilken alla de skäl, som lrnnna vara av betydelse för 
Simförbundets prövning av frägan, skola angivas, skall göras 
senast 14 dagar före den dag, då tävlingarna utlysas. 

VI. REli.ORDBESTA:\L'lELSERN A. 

I § 1 (sid. 103) skall bland rekorddistanserna på lämplig 
plats inslcjutas: 

Bröstsim 100 yards. 

Lagsimning: 3 X 100 yards och 3X100 m. medley (ryggsim, 
bröstsim, frisim). 

§ 8 a (sid . .104 ) skall ha följande tillägg: 

Undantag: Tävlingar, arrangerade av Simförbundet, di
striktsförbund eller simdistrikt, av föreningar på uppdrag av 
nämnda organisationer samt skolungdomstävlingar under 
överinseende av Skolidrottsförbundet, behöva icke utlysas i 
föreskriven ordning, om tävlingarna äro öppna endast för 
vissa kategorier simmare (alltså ej allmänna). Exempelvis 
»Stockholm- Landsorten», landskapsmatcher och stadsmat
cher, som sanktionerats av distriktsförbundet. (sirndistriktet) 
samt skolungdomstävlingar. 

§ 10 ( sid. 105) slcall 7ui följande ändrade lydelse: 

Tid, uppnädd vid Olympiad, EM eller officiell landskamp, 
kan godkännas såsom svenskt och distriktsrekord även om 
tiden tagits med endast e n klocka. Som distriktsrekord kan 
tid, uppnådd i SM och andra av Svenska Simförbundet arran
gerade tävlingar, där rekordbestämmelserna i övrigt i alla 
delar följts, godkännas även om tiden tagits med endast en 
klocka. 

VII. STANDARD?llEDALJER (sid. 108). 

Följande ändrade stipulationer gälla: 
D a m e r : Höga hopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 

Svi:kthopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
H e r r a r : Svikthopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 



VIII. UT.'\lARKELSEJ~ (sid. 110). 

Hedersmärket: 
Första stycket skall ha följande ändrade lydelse: 

Simmare, som på ett mera framträdande sätt representerat 
svensk simning inom och utom landet , kan erhålla Simförbun
dets hedersmärke. Här.för erfordras 10 poäng enligt nedan
stående bestämmelser. 

Olympiska spel. 
1 : a individuellt .... . ....... . ...... . ....... . .. . 
l:a lag ... . ... . .. .. .. . ....... ....... ..... ... . 
2: a individuellt . ......... . .. ... . ............. . 
2:a lag ..... . ................ . ..... . .... .... . 
3:a individuellt ................ . . . . ......... . . 
3:a lag ...... . ........... . . . ..... .... .. ..... . 
4: a-6: a individuellt .......... . ............ . 

E u r o p a m ä s t e r s k a p. 
1 : a individuellt .. . ................ . ....... . .. . 
l:a lag ........ . ..... . . .......... . . ......... . 
2: a individuellt .. . ....... ..... . . ............. . 
2:a lag .. . ...... . .... . . . ..... . .............. . 
3: a individuellt . . . . .. . .... . ... ....... . ....... . 
3:a lag ........ . ...... . ..... . .. . . . .......... . 

Landskamper (mot ett eller flera länder). 
1: a individuellt . . ............................ . 
l : a lag .... . .. . .......................... . 

S v . M ä s t e r s k a p e n. 
1: a individuellt .. ......... ... . ............. . . . 
l:a lag 

övergångsbestämmelser: 

10 poäng 
5 » 
6 » 
3 » 
3 » 
1% » 
1 )) 

6 
3 
4 
2 
2 
1 

1 
% 

poäng 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

)) 

» 

Den som nu har Skall ha ytterligare Summa 
4% poäng 
4 

1;~ poäng 5 poäng 
» 1 » 5 

3 1h » 2 » 5% 
3 » 3 )) 6 
2% » 4 » 61;2 
2 » 5 )) 7 
1% )) 6% » 8 
1 » 8 » 9 

% » 9 V:i » 10 
De tre sista styckena kvarstår oförändra<le. 

IX. BESTAl\HIELSER FöR MARKEN. 

A I 1 m ä n n a b e s t ä m m e I s c• r. 
K ontro l lanter (sid. 114). 

Femte stycket skall utgå. 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

» 
» 
» 
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l\[ a g i s t e r v ä r tl i g- h e t e n. 
Efte1· femte stycket på sid. 123 skall följande stycke in

skjutas: 

E 1 i t m ä r k e t kan förvärvas av den, som tidigare inne
ha1• guldplaketten och som därefter under ytterligare ett år 
fullgör proven för guldmärket resp. guldemaljmärket. 

För erövrande av magisterplaketterna gäUer följande 

övergångs bestämmelser: 

Prov tagare: 
födda 1903 eller senare 

» 1902 
)) 1901 
)) 1900 
» 1899 
» 1898 
» 1897 eller tidigare 

Proven fullgöras antal gånger för: 
Guld Silver Brons 

3 3 3 
2 3 3 
1 3 3 
1 2 3 
1 2 2 
1 1 2 
1 1 1 

P r i m u s o c h u l t i m u s. 

Meningen överst på sid. 124: »Vid denna tävling skola de 
tävlande vara {förda kläder enligt nämnda moment» skall utgå 

och ersätta.s m ed. 
Denna tävlan skall dock ske utan i nämnda moment före

skrivna kläder. 



Fribad för simeliten 
Det frlbadssystem som tillämpats 

beträffande simeliten under år 1946 
kommer att gälla även detta är. Prin
cipen är som bekant den, att en sim
mare, som uppnår något av nedan
nämnda resultat erhåller fribad un
der de två kalendermånader, som 
följa nä,rmast efter den, under vilken 
resultatet nåtts. Om sålunda en sim
mare exempelvis den 20 febr. uppnår 
ett resultat, som berättigar till fri
bad, fär han sådana under mars och 
april. Skulle han under denna tid 
ånyo göra ett fribadsberättigat resul
tat, gäller fribaden för närmast föl
jande två månader o. s. v. För att 
räknas måste emellertid resultaten 
vara nådda vid offentliga tävlingar, 
vid vilka Simförbundets rekordbe
stämmelser följts. Träningstider räk
nas sålunda icke. 

De tider, som skall presteras för 
att fribad skall erhållas, är fastställ
da till: 

Herrar Damer 
100 n1. frisim 1.02,5 1.13,0 
200 » » 2.24,0 
400 » » 5.08,0 6.10,0 

1.500 » » 21.30,0 
200 » bröstsim 2.52,0 3.12,0 
400 » » 6.08,0 6.50,0 
100 » ryggsim 1.13,0 1.25,0 

För hopparna och polospelat'na 
kommer beslut att fattas från fall till 
fall. Givetvis kommer endast eliten, 
d. v. s. de som är landslagsmässiga, 
att ifrägakomma. 

I de simhallar, där månadskort ut
färdas, kommer vederbörande att er
hålla sådana, i andra simhallar er-

hålles tre fribad pr vecka. Vederbö
rande sin1mares förening måste gi
vetvis insända en anmälan om upp
nått resultat, innan fribad kan ut
färdas. 

Följande hoppare och polosp2lare har be
vil jats fribad t. v.: 

HOPPARE: 

Svante Johansson. Gunnar Johansson och 
Mildred Netzell, SKK, Britt Walther, IFK, 
Åke Attevall, Sven Carlsson, Lennart Brunn
hage, Eric Qwickström och Ulf Ekeroth, 
Hellas, Helmuth Röhnisch, ö1·ebro SS, Käte 
S~hierwagen, Najaden, Märta ölander, Gösta 
Ölander och Eva Peter"en, Simhopparklubben. 

POLOSPELARE: 

Åke J u lin, Rolf Julin, Olle Westin, Ro
be1·t Andersson och Lennart Andersson, SKK, 
Rune öberg, Arne Jutner, Erik Holm, Ro
land Spångberg, Rune Gustavsson och Olle 
Olsson, Hellas, Tore Synnerholm, Tore Svens
son, Thor Henning och Leo Dahlstrand, Nep
hm, Olle Johansson, Elfsborg, Hans J o
hansson och Göte Nilzen, NKK. 

Karlstad fär nytt bad. 

Karlstads idrottsstyrelse har ge
nom sina badplatskommitterade och 
delegationen för friluftsliv jämte en 
del för ärendet intresserade av sta
dens tjänstemän besiktigat Eriks
bergsområdet för att utröna lämplig
heten för anläggande av ett frilufts
bad speciellt för minderåriga icke 
simkunniga. Utan allt för skräm
mande kostnader syntes en sådan 
anordning låta .sig göra nedanför 
Skutberget i viken, där det finns 
sandbotten. För de simkunniga kan 
med lätthet dessutom ordnas hopp
torn och dyl. invid klipphällarna, 
som blir härliga solplatser. Frilufta
re och gymnaster kan tillika få sina 
intressen väl tillgodosedda vid Eriks
berg. 
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JUNIORSERIENS ANDRA OMGÅNG 

Andra omgången i Simförbundets 
allsvenska juniorserie gä!lde 200 resp. 
100 m. bröstsim. 

Resultat: 

200 meter bröstsim (A-juniorer) : 
G r u p Il I: S:a Ham-

S :a poäng mani. 11. 
l. IF Castor 4.663,7 9.468,7 
2. Jönköpings ~·LS 4.942,1 9.401,0 
3. IF Elfsborg 4.311,5 9.153,1 
4. SK Poseidon 4.505,9 9.038,8 
5. SoIK Hellas 4.710,2 8 .771.3 
6. Karlstads ss 4.355,2 8.675.4 
7. Uvsala ss 4.060,5 8.348 ,2 
s. Hälsingborgs ss .. 3.932.5 8.269,0 
9. Munks.-Skuth :s SK 3.730,6 S.047,0 

10. Karlskrona ss 3.744,l 5.761,9 
11. Ängby SS ·········· 631,0 2.210,3 

Individuellt: 

1) ~.'.ig Liljekvist, Hellas, 2.53,2; 2) Per 
Månson, Castor, 2.58,0: 3) Börje Thelin, 
Castor, 2 .58,2; 4) K jell Dahlkvist, Poseidon, 
3.01,2; 5) Yngve Karlsson, Jönköpings SLS. 
3.03,2; 6) Lennai·t Johansson, Jönköping, 
3.03,4; 7) Torsten Bengtsson, Jönköping, 
3.03, 7; 8) Bengt Grnab, Jönköping, 3.04,4; 
9) 'for Friberg, Hälsingborg, S.06,9; 10) Ulf 
Kuylenstjerna, Elfsborg, 3.08,0. 

100 meter bröstsim (B-juniol'er): 

Grupp I: S:a sam-
S :a poäng mani. p . 

1. Karlskoga ss 2.804, 5 5.856,2 
2 . Jönköpin gs SLS 2.376,4 5.154,0 
3. IF Elfsborg . .. 2.245. 7 5.099,2 
4. IF Castor ····· 2.407.8 4.853,6 
5. ·Östersunds ss 2.566, 7 4.840.0 
6. Karlstads ss . .. .. 2.255,S 4.719.6 
7. Hälsingborgs ss . .. 2.341. 6 4.596,l 
8. Karlskrona ss . ... . 2.241,9 4.575,8 
!I. SoIK Hellas 2.155,8 4.347,6 

lfl. IFK Stockholm 1.956,6 4.163,7 
Il. Ängby SS .. .. 2.256. 7 3 .935, 8 

Indi viduel l t 
1) Per Bergman, Karlskoga, 1.16, 7; 2) Ing-
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var Sundström, Karlskoga, 1.24,0; 3) Åke 

Stark, Östersund, 1.27,0; 4) Jan Nilsson, Ös
tersund, 1.28,3; 5) Jan Törnell, Hellas, 1.29,9; 
6) Kjell Carlsson, Ängby, 1.30,4; 7) Ulf 
H eligren, Östersund, 1.30,8 ; S) El'ik Per
mansson, Castor, 1.31,0; 9 ) Göran Linden, 
Jönkö11ing, 1.32,5; 10) Leif Gellberg, Häl
singborg, 1.32,5. 

200 meter bröstsim (damklassen) : 

Gl'upp I: S:a sam-
S :a poäng mani. p. 

1 . Karlskoga SS 3 .091,2 6.330,4 
2. IF Elfsborg .. 3.126,8 5.815,2 
3. Jönköpings ~·LS .. . 2.981,8 5.519,6 
4. IFK Stockholm .... . 2.488,4 5.277,6 
5. Upsala SS 2.776,9 5.088,3 

4.947,3 
4.440,9 

6. Hälsingbor.gs SS . . . . 2.502,2 
7. Ängby SS . .. . . . .. . . 2 .0~5,4 

Individuellt: 

1) Gunvor Carlström, Jönköping, 3.24,5; 2) 

Ingegärd Fredin, Ängby, 3.27,2; 3) Berit 
Jönsson, Karlskoga, 3.28,8; 4) Ulla-Britt 
Westman, Elfsborg, 3.30,2; fi) Kerstin Gib
son, Karlskoga, 3.31,7; 6) Marianne Lund
qvist, Karlskoga, 3.32,6; i) Karin Pålsson, 
Elfsborg, 3.33,4; 8) Kerstin Liden, Elfsborg, 
:l.35,4; 9) Britt Ohlström, Upsala, 3.36,2; 
10) Gudrun Fredriksson, Jönköping och Maj 
Persson , Elfsborg, 3.36,2. 

200 mcte1· bröstsim (A-juniorer): 

Grupp Il : 

1. s 02 
2. Simklubben Ran 
:3. Västerås SS .... .. . 
4. Simklubben, Götebor:,: 

a. Göteborgs KK .. . 

Individuellt: 

S:a sam
s :a poäng mani. p. 

4.922,2 9.731,7 
4.963,5 9.696,2 
t. .103 ,9 8.368,1 
3.722,S S.248,S 
3.788,0 5.223, 7 

J) JJo Ohlsson , Ra11, 2.58,S; 2) Ingema1· 
tive11sso11, S 02. 3.00,2; 3) Curt Malmgren. 
Han, 3.0J ,0; 4) Allan Olsson, iJ 02, 3.01,3; 
:.) Reimer Arvidsson . S 02, 3.05,7; 6) Per 
Ebbe Persson, Ran, 3.06,3; 7) Gert Ander•
son, Simklubben , 3.07,4; 8) Bengt Holm, S 02, 



DET DIREKTA FRIKASTET 
Som i 'föregäende nummer av Sim

sport meddelades gjorde Internatio
nella polorådet vid sitt senaste sam
manträde en del kompletteringa.r t ill 
poloreglerna. Den allra viktigaste av 

3.07,8 ; 9) Bet·til Arvidsson, Göteborgs KK, 
3.08,2; 10) Walter Lundh, Ran, 3.08,3. 

100 meter bröstsim (B-junim·P.r) : 
Grupp II: S :a sam-

S :a poäng mani. 1) . 
1. Simklubben Ran ... 2.559, 7 5.017,5 
2. Simklubben, Göteborg 2.537,6 5.013,4 
3. Katrineholms ss . .. 2.248, l 4.764,8 
4. s 02 ·············· 2.228,4 4.467,6 
5. Göteborgs KK ..... 2.354,2 4.404,2 
6. Simklubben, Göteborg 1.887 ,3 3.740,8 
7. Nynäshamns S L S 1.801.5 3.487 ,0 

Individuellt: 
1) Stig Sanden, Simklubben, 1.27,2 ; 2) 

Hans Eliasson, Ran, 1.27 ,4; 3) Göran Lind
quist, Göteborgs KK, 1.29,3; 4) Karl-Erik 
Haav, S 02, 1.30,0; 5) Ove Nilsson, Ran, 
1.30,2; 6) Yngve Arvidsson, Göteborgs KK, 
1.30,9; 7) Bertil Ringsbcrg, Ran, 1.31,2; 8) 
Leif Cassel, :::'.·imklubben, 1.32,5; 9) Henry 
Eriksson, Katrineholms SS, 1.32,9; 10) Ene
berg, Simklubben, 1.33,3. 

200 meter bröstsim (damklassen) : 
G r u p Il I I: S:a sam-

s :a poäng mani. p . 
1. SK Najaden 3.162,4 5.921,5 
2. Malmö SS . ....... . 2.950,4 5.743,0 
3. SK Ran .. . .. .... . . 2.929,l 5.4 17,5 
4. Nynäshamns E:·LS 1.570, 9 2.893,9 

Individuellt: 
1) Britta Svensson, Najaden, 3.25,8 ; 2) 

Yvonne Mathiason, Malmö, 3.27,0; 3) Britta 
Söder lund, Najaden, 3.32,4 ; 4) Ingegerd An
dersson, Najaden, :3 .32,4; fi) Gertrud Jepps-
8011, Ran, 3.39,7; 6) Barbro Johansson, Rau. 
3.40,2; 7) Ann-Ch. Malmström, Ran, 3.40.6: 
8) Anne-Marie Landström, Najaden, 3.44,8; 
9) Yvonne Möller, Malmö, 3.45 ,0; 10) Ma
rianne Möller, Malmö, 3.47,0. 

dessa är den som gäller det direkta 
frikastet. Detta kan sälunda i fort
sättningen dömas från vilken plats 
som helst på planen, sålunda även för 
fel begångna inom 4-metersområdet. 
Fortfarande gäller dock att endast 
fel enligt § 16 mom. b) och d), alltså 
för ruff och dylikt mot en motstån
dare, kan bestraffas med direkt fri
kast. Direkta frikastet har nu blivit 
- ifråga om just dylika fel - icke 
endast ett alternativ till frikast med 
uppdämning utan även till straffkas
tet. I fortsättningen kan sälunda 
uppstå situationer, där domaren har 
att välja mellan fyra olika straff. 

Liksom tidigare gäller, att en spe
lare som utför ett direkt frikast mås
te invänta domarens signal, varefter 
han omedelbart och utan fintning 
måste kasta bollen. Ett dylikt fri
kast får gå direkt i mål men det är 
ocksä spelaren obetaget att passa 
till en medspelare. Han får emeller
tid inte kasta bollen framför sig, 
dribbla och sedan skjuta mot mål. 

De nya bestämmelserna har givet
vis orsakat en komplettering av reg
lerna, i det att en ny paragraf in
skjutits, varjämte några stycken i 
en annan ändrats. Se i övrigt regel
komplementet i detta nununer. 

- Även en annan regelkomplette
ring har gjorts, nämligen av § 15 i), 
som stadgar förbud att vid ett fri
kast passa till en medspelare inom 
motståndarens 2-metersomräde. Här 
har tillagts att detta får ske under 
förutsättning att denne medspelare 
ligger bakom bollens linje. 
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S 02-triumf 
20-manna 

Göteborgs 

Vid Simklubbens och G-P:s 3:e 
tjugomannasimnlng i Renströmska 
badbaljan i Göteborg triumferade 
S 02 även den här gängen, 20 sek. 
under det 2 är gamla rekordet. Kon
kurrerande S. K. G. hamnade tjugo
fem meter efter - ett par sekunder 
under det gamla rekordet. Och på 
tredje plats - 1 minut senare -
gick G. K . K. i mål. 

Startmännen för S 02 gamle polo
kämpen Bertil Smedius och för 
S. K. G. junioren Milles Claesson 
sam första sträckan lika fort. Men 
redan S 02 andre man tog ledningen 
ät sitt lag, som sedan behöll den till 
mål. Ett par tre gånger var Simklub
ben dock oroväckande nära antago
nisten. Bästa individuella tider på 
den 58 meter länga sträckan hade 
Reimar Arvidsson 31,6, Ingmar Sig
näs 32,2, Per Asklund och Gert An
dersson 33,0 och Leif Hagberg 33,1. 

Äldste man bland fortsimmarna 
var 45-årige exsimmästaren Pelle 
Cederblom, som i individuella prislis
tan endast släppte 11 av de 60 sim
marna före sig. Vidare kan nämnas 
att europamästaren i släggkastning 
Bosse Eriksson gjorde en god insats 
i Sirnklubbens lag. 

Danskt världsrekord 
Vid simtävlingar i österbros sim

hall i Köpenhamn 19 jan. sattes nytt 
världsrekord 3 X 100 yards medley 
för damer. Laget, som bestod av Ka
ren Margrethe Harup, Grethe Sön
nesen och Fritze Nathansen, notera
de tiden 3.26,6. Denna gren är som 
bekant ny i rekordprogrammet och 
den danska tiden är den första offi
ciellt noterade. Amerikan.skorna har 
emellertid den inofficiella världsre
kordnoteringen som lyder på 3.27,8. 
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Ändrade stipulationer för 
standard.medalj, 

På. grund av att nya obligatoriska 
hopp gäller fr. o. m. första januari 
har Simförbundet upptagit frågan 
om ändring av gällande stipulations
poäng för standardmedaljen i guld i 
de olika hoppgrenarn.a. Då det be
träffande varierande hopp för her
rar inte skett någon ändring av svä
righetsgraderna jämfört med de för 
tidigare gällande hopp och då be
träffande höga hopp för damer och 
svikthopp för herrar ändringen är 
obetydlig beslöts att inte vidta någon 
ändring ifråga om dessa grenars sti
pula tionsresultat. Ifråga om svikt
hopp för damer skiljer emellertid 
icke mindre än 0. 7 i svårighetsgrad 
mellan de nya och de gamla obliga
toriska hoppen och med anledning 
därav har beslut fattats om att sän
ka gällande stipulationsresultat frän 
280 till 265 poäng. 

Storoffensiv av Simfrämjandet. 
Simfrämjandet har tillsammans 

med Skolradion satt igång med den 
verkliga storoffensiven för simkun
nighetens utbredande. Sålunda kom
mer klasserna 6- 7 i alla folkskolor 
i Sverige att inbjudas delta i en sim
kunnighetstävling på 50 meter. Täv
lingen uppdelas i två grupper, en för 
skolor m ed minst 10 och högst 4.0 
elever i ifrågavarande klasser och en 
för större skolor. Om någon mindre 
skola inte har så många som 10 
startberä:ttigade elever, får den slå 
sig ihop med en närliggande skola. 
Det stipulerade provet skall utföra.!! 
under tiden 15 maj-15 september 
1947. 



1 6 LÄNDERS 

Vi har med ledning av tillgäng
liga källor -- vilka dock tyvärr inte 
alltid visat sig vara fullt vederhäf
tiga - roat oss med att göra en sam
manställning över 16 länders mäster
skapsresultat. Även om vi sålunda 
ingalund.a kan gå i god för att siff
rorna alltigenom är riktiga kan det 

MÄSTERSKAP 

dock ha sitt intresse att studera 
uppgifterna. Eftersom tävlingarna är 
avgjorda på olika banor och under 
olika förhållanden är tiderna natur
ligtvis inte heller direkt jämförbara, 
men så mycket törs vi dock konsta
tera, som att de svenska simmarna 
och simmerskorna ligger väl framme. 

Herrar. Frisim !Ryggs. Brösts. 

100 m. 200 m. 
Sverige · · ········ · · ·· 59,2 2.18,0 
Belgien ····· · ·· ·· ···· 1.06,0 2.35,0 
Danmark ............ 1.05,4 2.37,3 
Finland .............. 1.04, 7 
Frankrike .... .. ...... 57,6 2.16,3 
Holland ...... . .. . .. . . l.02,0 
Italien .... ... ..... . . . 1.01,3 2.27,4 
Jugoslavien ......... . . 59,3 2.18,7 
Nordafrika .. ..... .. .. 1.01,6 2.22,0 
Norge ............. . .. 1.05,2 
Portugal ············· 1.04,4 2.34,5 
Schweiz .. ... ... . ..... l.03,6 2 .25,1 
Spanien ........ ..... . 1.04,0 
Sydamerika . . . . . . . . . . 1.00,2 2.17,4 
Ungern ............... 59,8 
USA .... ... . . .. ...... 59,0 2.14.3 

Damer. 

Sverige ·· ·· · ···· · ···· 1.09,2 
Belgien ....... ..... .. 1.14,8 
Danmark .. . . ..... .... 1.08,7 
Finland ···· · ··· · ····· 1.16,6 
Frankrike ···· · · ···· · · 1.12.3 
Holland ........... ... 1.10,0 
Italien ............... 1.18,4 
Norge ·· ······· ······ 1.15,3 
Schweiz .. .... ..... . .. 1.21,8 
E·panien . ............. 1.15,8 
Sydamerika · ··· ·· · · ·· 1.10,4 
Ungern ·········· · · ·· 1.11,4 
USA ····· ·· · ········· 1.07,2 

I:st.a klass funktionärer. 
Som I:sta klass funktionärer i sim

ning har godkänts Arne Annebro, 
Gunnar Bengtsson och Yngve Sand-

400 m. 1.500 m. 100 m. . 200 m . 
5.01,6 20.52.2 l.09, 7 2.45,7 
5.39,0 23 .25,6 1.18,0 3.05,0 
5.26,0 22.45,4 !.16,4 2.57,9 
5.22,4 21.59,1 1.17,4 2.59,0 
5.09,2 20.53. 8 1.08,8 2.51, l 
5.19,4 22.00,0 1.14,ä 2 .53,2 
5.10,7 21.06.5 1.13,8 3.00,7 
5.02,2 1.12,4 2.47,8 
5.14, 2 1.13, 9 3.04,8 

21.36,9 1.19,3 3.01,6 
5.57,G 23.41,4 1.22,6 3.09,4 
5.44,5 23.1 3,8 1.19,6 2.59,3 
5 .23,4 22.00,4 1.15,8 2.59,6 
5 .00,9 20.44,5 1.08.5 2.48,8 
4.52,6 1.12,8 2.51,8 
4.49,8 19.23,l 1.08.0 2.56,8 

5.45,6 1.21,0 3 .04,7 
5.57,0 1.24,0 3.13,6 
G.37.1 1.21,0 3.08,4 
6.16,7 1.34.~ 3.08.7 
6.03,4 1.20,4 3.21,3 
5.44,0 1.18,0 2.58,2 
6.24,0 1.29,0 3.39,8 

3.23,4 
7 .10, 7 1.37. 7 3.25,3 
6.12,3 1.32,8 3.39,7 
5.36,3 1.20, l 3.17,0 
5.43,6 1.19,8 3.05,6 
5.26,7 1.18,0 3,15, 0 

ström, samtliga IFK Stockholm, och 
I:sta klass domare i vattenpolo Rag
nar Ullborn, Hellas. 
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*SIMSPORT VÄRLDEN RUNTli-

ARGENTINA: Den argentinske 
simmaren Mario Chavez har i Bue
nos Aires satt två nya sydamerikan
ska rekord: 200 och 400 meter rygg 
pä 2.31 resp. 5.22,2. 

BRASILIEN: De bästa resultaten 
under 1946: Herrar: 100 m. rygg: 
Fonsesca-Silva 1.08,5; 200 m. rygg: 
Fonsesca-Silva 2.34,4; 400 m. fritt: 
A. Rodriguez 5.10,6; 1.500 m. fritt: 
A . Rodriguez 20.49. Damer: 100 m. 
fritt: P. Cuotinho 1.10,7; 400 m. fritt: 
P. Coutinho 5.36,3; 100 m rygg: E. 
Grola 1.20,1. 

* 
CUBA: Ypperliga resultat notera

des vid en .simmatch mellan Cuba 
och Yale University. 100 m. fritt: 
1) E. Hueber, Yale, 58,3; 2) E. Sua
rez, Cuba, 58,9; 3) H. Sherril, Yale, 
59,3; 4) M. Lazo, Cuba, 59,3. 400 m. 
fritt: 1) E. Suarez, Cuba, 4.55,7; 2) 
H. Bums, Yale, 5.05,8; 3) Rodriguez, 
Cuba, 5.08,4 ; 4) Heiffinger, Yale, 
5.10,8. 100 m. bröst: 1) E. Weiss, 
Yale, 1.14,7; 2) P. Galdo, Cuba, 1.17; 
3) A. Cuesta, Cuba, 1.19,6. 100 m. 
rygg: 1) A. Stack, Yale, 1.09,5; 2) 
A. Sordo, Cuba, 1.10; 3) R. Smith, 
Yale, 1.12,8. 4 X 100 m .: 1) Cuba, 
4.11,9; 2) Yale. 

:;: 

FINLAND: Mästerskapsresul tat 
för 1946: 100 m. fritt, damer: 1) 
Aune Heimolainen, LU, 1.16,6; 400 
m. fritt: 1) B. Labbart, HU, 5.22,4; 
2) J . Aalto, HU, 5.24,0; Raka hopp, 
damer: 1) Alice Vourinen, HU, 28,51; 
4X200 m.: 1) Helsingin Uimarit, 
10.24,4; 200 m. bröstsim, damer: 1) 
Tähkä Salisma, HIUS, 3.08,7; 2) 
Hilkka Hietamäki, HTU, 3.11,l; 3) 
Meeri Salminen, TuTU, 3.11,8; 100 
m. ryggsim: 1) P. Hille, HU, 1.17,4; 
3 X 100 m. damer: 1) Hämeelinnan 
Uimaseura, 4.27,4; svikthopp: 1) 0. 
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H einonen, HU, 131,05; 2) I. Nieme
läinen, Ve, 126,75; svikthopp, damer: 
1) Tamara Maario, HSS, 56,77; raka 
hopp: 1) A. Palho, HU, 40,37; 100 m. 
fritt: 1) H. Hietanen, HU, 1.04,7; 
400 m. fritt, damer: 1) Lisa Hagel
berg, HSS, 6.16,7; 2) Asta Toivonen, 
HIUS, 6.18,6; 100 m. ryggsim, da
mer: 1) Tähkä Salisma, HIUS, 1.34,3; 
200 m. bröstsim: 1) A. Paananen, 
HU, 2.59,0; trampolinhopp: 1) I. Nie
meläinen, Ve, 84,99; 1.500 m. fritt: 
1) B. Labart, HU, 21,59,1; 4X100 m. 
damer: 1) Hämeenlinnan Uimaseura, 
5.42,5; 3X100 m. olika simsätt: 1) 
Helsingin Uimarit, 3.45,5. 

* 
ITALIEN: Italienska mästerska

pen lämnade följande segrarresultat: 
Herrar: 100 m. frisim: Costa 1.01,3; 
200 m. frisim: Arena 2.27,4; 400 m. 
frisim: Manetti 5.10,7; 1.500 m. fri
.sim; Manetti 21.06,5; 100 m. rygg
sim: Cambissa 1.13,8; 200 m. bröst
sim: Tofini 3.00,7. Damer: 100 m. 
frisim: Cratovilla 1 .18,4; 400 m. fri
sim: Campregher-Mannazon 6.24,6; 
200 m. bröstsim: Dal Rio 3.39,8; 100 
m. ryggsim: Bertuzzi 1.29,0. 

JAPAN: Japanerna, som gjorde 
en sådan uppmärksammad insats i 
Berlinolympiaden 1936, då man ställ
de upp med ett verkligt topptrimmat 
gäng, har börjat förbereda sitt del
tagande i Olympiaden 1948 - om de 
nu kan fä återinträde i FINA innan 
dess. De största förhoppningar fäs
tas vid en 19-årig yngling, som vid 
skoltävlingar i september sam 400 
m. på den utomordentliga tiden 4.43,5. 

JAVA: Vid mästerskapen på Java 
segrade C. Play på 100 meter fritt 
med 1.08,3 före W. van den Berg 
som hade 1.08,8. 

* 



JUGOSLAVIEN: Mästerslrnpen 
lämnade bl. a. följande resultat: 100 
fritt: Miloslavic 59,3, 200 fritt: Vi
dovic 2 .18,7, 400 fritt: Vidovic 5.02,2, 
100 rygg: M.iloslavic 1.12,4, 100 m. 
bröst: Cerer 1.13,2, 200 rn. bröst: 
Cerer 2.47,8. 

LUXEMBURG: Vid en match mel
lan Luxemburg och Paris segrade 
fransmännen med 42 poäng mot 28. 
Bland resultaten märkas: 

100 y. rygg: 1) Pletsier, Paris, 
1.14; 100 yards rygg: 1) Lamesch, 
Luxemburg, 1.00,3; 100 yards bröst: 
1) Gautier och Ferbert, Paris, 1.12. 

NATAL: Mästerskapen i Natal 
dominerades på herrsidan av E. Tom
son, som nådde 57,3 på 100 yards 
och 2.30,5 på 220 yards. Bland da
merna tog miss Brewis inte mindre 
än 5 titlar: 100 yards - 1.09 - 220 
yards, 500 yards och 880 yards fritt 
samt 150 yards rygg. 

* 
NORGE: Vid 1946 års norska mäs

terskap uppnåddes bl. a. följande ti
der: Herr ar: 100 m. frisim : 1) 
Egil Groseth, OKK, 1.05,2; 1.500 m. 
frisim: l) Egil Groseth, OKK, 
21.36,9; 100 m. rygg: 1) Knut Bels
by, Vika, 1.19,3; 200 m . bröstsim: 
1) Arve Halvorsen, AKK, 3.01,6; 400 
m. bröstsim: 1) Arve Halvorsen, 
AKK, 6.25,5; 3XlOO meter: 1) OKK, 
3.50,2 (norskt rekord); 2) Vika 
Idrettsforening, 3.50,6; 4 X 200 m.: 
1) OKK, 10.30,0; 2) Oslo Idrettslag, 
l:a lag, 10.34,2; svikthopp: 1) Rolf 
Stigersand, OKK, 366,8; 2) Rolf Rj!Sn
neberg, OI, 300,6; Vattenpolo: 1) 
Oslo Idrettslag; 2) OKK; 3) Speed. 

Damer: 100 m. frisim: 1) Bea 
Ballentijn, OKK, 1.15,3; 2) Berit 
Ruud, OI, 1.15,3; 200 m . bröstsim: 
1) Inger Nordbj!S, OI, 3.23,4; 4X100 
m.: OI, 5.24,5; 2) Speed, 5.29,5; 
3X100 m. medley, damer: OI, 4.21,8 
(norskt rekord); 2) Speed, 4.24,3. 

PORTUGAL: 1946 års mästare: 
Pä frisirnssträckorna: Maria Simas 
1.04,4 och 2.34,5; Perelra Bastos 
5.57,6 och 23.41,4; 200 m . bröstsim: 
Artur Mendes Silva 3.09,4; 100 rn. 
ryggsim: Mario Simas 1.22,6. 

SPANIEN: Bland mästerskapsre
sultaten kan nämnas: Herrar: Fri
sim 100 m.: Semra 1.04; 400 m .: 
Ferry 5 .23,4; 1.500 m.: Martinez 
22.00,i4. '200 m. bröstsim: Guerra 
2.59,6. 100 m. ryggsim: Weller 1.15,8. 
Damer: Frisim: 100 m. Lacasa 1.15,8, 
400 m.: Azpeliceuta 6.12,3. 100 m. 
ryggsim: Lacasa 1.32,8. 

M. Guerra har under sommaren 
slagit fyra spanska rekord i bröstsim 
med följande tider: 100 m.: 1.15,4; 
200 m.: 2.53,2; 400 m.: 6.18,6 och 
500 m.: 8.03,1. På 4X100 m. har 
Castilla satt rekord med 4.24,6. 

Vid en landskamp mellan Spanien 
och Portugal segrade Spanien med 
44 poäng mot 27 för Portugal. Inga 
märkligare resultat uppnåddes. 

* 
TJECKOSLOVAKIEN: Landets 

bäste frisimmare, B. Bubnik, har no
terat följande resultat under somma
ren: 1.01,5; 2.21,3; 5.17,0 och 2111,9. 
J. Kovar har på ryggsim uppnått 
1.10,8 och på 200 m. bröstsim har 
L. Kornade! nått 2.47,2 samt på 400 
m. 5.43,8. 

* 
UNGERN: En hel del utomordent

liga resultat uppnåddes vid ungerska 
mästerskapen: Frisim: 100 m.: Kå
das 59,8; 400 m.: Tåtos och Kådas 
4.52,6 för båda; 800: Tatos 10.18,6. 
Bröstsim: 100 m.: Hasznos 1.14,4 och 
Nemeth 1.14,6; 200 m.: Nemeth 
2.51,8. 100 m. ryggsim: Valent 1.12,8. 
Damer: Frisim: Szekely 1.11,4; 400 
m. : Vamos 5.43,6; 100 m. ryggsim: 
Novak 1.19,8; 200 m. bröstsim: Sze
kely 3.05,6 och Novak 3.06,4. 
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Kostnadsfri 
sim materiel 

Föreningarna kan även i å r kost
nadsfritt erhålla viss simmateriel 
(ej för elementär simundervisning) 
nämligen torrsviktsbälten, sviktbrä
den, sviktmattor, poängsiffror för 
hoppdomare, livräddningsattrapper, 
avgränsningslinor för simbanor, po
loburar, polobollar, tidur för vatten
polo. 

Ansökningar om dylik materiel 
skall ske på fastställt formulär, som 
tillhandahålles av kansliet, och vara 
Svenska Simförbundet tillhanda se
nast den 22 februari. 

Brevskolan pågår 
alltjämt 

Det har varit lugnt ett tag under 
helgen på brevskolefronten, men nu 
har studierna åter tagit fart. Nya 
deltagare mottagas när som helst -
det är bara att skriva till Simförbun
det och rekvirera samt sända in de 
3 kronor som hela kursen kostar. 

På grund av de nya regler, som 
gäller från årsskiftet, kommer en 
viss omarbetning av brevskolan att 
ske, och så fort besked frå n högsta 
ort erhållits om vissa tolkningsfrå
gor kommer komplementtryck att 
göras. Brevskolestudierna är givetvis 
så mycket viktigare nu, när en hel 
del nya regler kommit till och del
tagarna kommer allteftersom kom
plementtrycket blir klart delgivas 
detta. Som bekant är brevskolan obli
gatorisk för I-klass domarskap i vat
tenpolo och hopp liksom även för 
I-klass f'.unktionärer, i vilket sist
nämnda fall styrelsen dock äger rätt 
att i undantagsfall bevilja dispens. 

30. 792 simborgarmärken 1946. 
Redogörelsen för 1946 års simbor· 

garmärke är nu klar och i senaste 
numret av Simfrämjaren framlägges 
resultatet. Som väntat är detta säm
re än 1945 års, givetvis beroende på 
det allt annat än gynnsamma vädret 
under simborgarveckorna. 28.859 
märken erövrades mot 36.591 året 
förut. I procent på 1.000 invånare 
ställer sig siffrorna för de båda åren 
4,56 och 5,79. Utöver dessa märken 
har vid av militära arrangörer an
ordnade provtagningar erövrats 1.942 
märken. Sammanlagda antalet sim
borgarmärken 1946 blir sålunda 
30.792, vilket är något över medelta
let för de gångna tretton simborgar
somrarna. 

Alla distrikt med ett enda undan
tag visar minskning, störst i Medel
pad, Blekinge och Gotland, som alla 
tre minskat till mindre än hälften 
mot i fjol. Undantaget som ökat är 
Halland. 

Både i fråga om antalet utlösta 
märken och relativt sett ligger 
Stockholm bäst till. Procentuellt har 
Dalarna gått upp från sjätte till 
andra plats, Södermanland behåller 
sin tredjeplats före Närke. 

Internationella polodomare. 
På anmaning av FINA har Simför

bundet utsett fem vattenpolodomare, 
avsedda att kunna tjänstgöra vid 
internationella matcher. De fem är: 
Nils Backlund, Gösta Persson, Gun
nar Werner, Sam Zuckerman och 
Gösta ölander. 
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