


BAD 
och 

LEKPLATSER 

utrustas bäst med 

våra lekutrustningar 

Såväl nya som traditionella 

konstruktioner tillverkade 

i samarbete med specialister 

på området. 

Begär vdr nya katalog 

HAG:s Mekaniska 
ANEBY - Telefon Nässjö 404 30 

VÄRME 

SANITET 

SPRINKLER 

AB KNUT LUNDQUIST 
Luntmaka rgatan 32, Stockholm C 

Telefon 23 72 10 

FILIAL: 
Ostermolmsgatan 11, Vösterås - Tel. 346 02 

POSTEN I STOCKHOLM 

anställer personal för utbildning till 

POSTILJONER 
Arbetsuppgifter : I första hand brevbäring. 

Arbetspla ts: Något av våra 20 brevbäringskan
tor i Stor-Stockholm. 

Vidareutbi ldning: Goda möjligheter till vidareut
bildning till bl.a. chaufför och överpostiljon. All 
utbildning är kostnadsfri. Lön utgår under utbild
ningstiden. 

Begynnelselön: 15-16 år : 620 kr/mån., 17- 19 
år: 762 kr/ mån., efter fyllda 20 år: 888 kr/ mån. 

Bostad: Vi hjälper 1ill att ordna möblerat rum 
åt den som inte har bostad i Stockholm. 

Den som bor i landsorten får fri resa till Stock
holm (resekostnaden betalas ut efter ankomsten 
dit) och utöver lönen traktamente under de första 
90 tjänstgöringsdygnen i Stockholm. 

Närmare upplysningar : Välkommen till ett sam
tal på Postdirektionen, Malmtorgsgatan 3, 3 tr., 
måndag-fredag kl. 9-10 eller 11-14. Det går 
också bra a tt ringa 22 65 00 (lokal ), 22 65 20 (riks), 
ankn. 2577, 2507 eller 2511. 

Postdlrektlonen i Stockholms distrikt 

SPRINGARE 

heter de här hästarna, gjorda i två storlekar efter 
Stig Lindbergs modeller. De tillverkas i stengo ds 
med målad och ristad dekor, dels i mörkgrått, dels 
i järnbrunt mot det sträva, gråvita godset. Hästar
na är synnerligen dekorativa och bör passa fint 
som pris vid någo n av Era idrottstävlingar. Ni f in
ner dem - och en mängd andra roliga priser hos 

AB GUSTAVSBERGS FABRIKER 
Gustavsberg 



SIMSPORT 
MEDDELANDE FRAN 

SVENSKA SIMFöRBUNDET 

SVEAVll.GEN 29 • STOCKHOLM 

POSTGIRO: 5 Z4 9~ 

Nr 5 - 1962 - Årgång 17 

Redaktör ocb 
11nsvarig utgivart: 
HENRY RUNSTROMER 

Telefon: 
REDAKTOREN 10 61 92 

KUNGORELSE 10 63 92 

Prtnumtrationspris: kr. 10:-

1 utlandet kr. 15:- för h.!Jr 

Ell goll medel . .. 
Den här gJngen har vi til!Jtit oss att anlita 

en ledarskribent frJn andra sidan Atlanten, 
]. Edgar Hoover, polischef i USA, en känna
re av ungdomsproblem. Vi citerar ur Junior 
Swimmer, där Hoover framlagt sina syn
punkter: 

Rapport till en polisstation någonstans i USA: 
"Kom omedelbart, ett barn håller på att kvävas". 

Omedelbar utryckning. 
Tyvärr till ingen nytta. 
Det fanns inget barn på platsen, än mindre något 

barn som höll på att kvävas. Det var över huvud
taget ingen hemma på den adress som lämnats. 

Polisen underskötte fallet och så småningom er
kände två tonårsflickor att de hade slagit falskt 
alarm. 

Varför? 
- Vi hade inget att göra, inget kul, inget spän

nande ... 
Så säger många, alltför många ungdomar i dag. 

Man saknar vettiga fritidssysselsättningar, men har 
för mycket ledig tid, för mycket tid att slå dank. 

Då uppkommer längtan efter något spännande, 
något som kan döda tristessen. Då uppkommer situa
tioner, som jag nämnde ingressvis, drabbande inte 
bara tonåringarna själva utan också samhället, kan
ske förlamande hjälporgan, som polis, brandkår, am
bulans, när dessa verkligen behövs på annat håll. 

För inte så länge sedan rapporterade myndighe
terna i New York att minst 3.000 tonårsflickor var 
den drivande kr af ten bakom våldsdåd och slagsmål 
i New York. Man eggade sina boyfriends, man hjälp
te till att bära vapnen, ja några flickor gick så långt 
som till snatteri och prostitution för att skaffa peng
ar till vapen åt pojkarna. 

Statistiken visar att flickbrottsligheten i USA gått 
upp mycket snabbt de senaste åren. 1960 var det en 

OMSLAGSBILDEN 

är mycket glad den här gången, mer glad än omständigheter
na egentligen borde medge. Karin Stenbäck personifierar gläd
jen och framtidshoppet - det senare närmast riktat mot 
Europamästerskapen i Leipzig. Landslaget är inte alls ned
slaget i skorna efter brakförlusten mot Holland i Rotterdam. 
Ett EM är, som landslagsledningen så riktigt påpekade i Rot
terdam något helt annat än en landskamp. 

UNGT OCH JAPANSKT. 

ALAMEO A, CAL1F. 

Får vi bjuda på en 
något annorlunda 'ru
ta" i förstasidans 
topp? Den består den 
här gången av klipp 
ur utländska simmar
publ ikationer. 

FE BRUA RY G,1 0,11,1 962 50 YO POOL 

G IRLS 

Här nedan svarar 
Japan för värdskapet. 
Japanska simförbun
det ger varje år ut en 
diger rekord- och bäs
tatidsbok. För 1961 
upptar boken 176 si
dor. Den blir ingen 
bestseller i den västli
ga världen. Allt är 
skrivet på japanska. 
Klippen har svensk 
anknytning. Under 
rubriken 400 meter 
står på första plats ett 
J. Det betyder Jane 
Cederqvist. Hennes ål
der är också angiven 
till 16 år. 

6 AND UNDER 
20 YO FRE ESTYLE: 
R. DICKERSON,ALAMEDA ST l·!.2 
o. SPIER, ÅLAMEOA S111M tEAMl5. 0 
J . Sc tt11uGG, AQU ABEA • i 15.0 

Under 1500 m står 
ett M - det betyder 
Margareta Rylander. 
Jane är med där ock
så - på tredje plats. 
I övrigt får ni försöka 
själv att identifiera 
resten på världslistan. 

400m 11! ~ )!> 

I ) ··tJ' , ,7 < ;<. f @ (11!) ©f\'.c 4:46.9 

D • 7 V .j ~ - @ (l!) 4:49.7 

3 I• ::r Y 5' 7 ;z.: @ ( 11 ) S X4:49.8 

1500m 11! ~ R~ 

l l\I • ? -1 ? !/ -;: ;;_,. 4J C ) tr;::t l?:G2.8 

2 c· ~ ... ::!! · ;;~9 en 19:4.J.1; 

3 J • ·t: ·f ,,,,, ~· " ;:;:. t 0 (J.'U 19:48.0 

s . 7 ' " ~- :; "0 (;,,) ( 19:53.5 

s . _,: .j ·'; - "' ( ,, ) ( 20 : 02.~ 
6 H · 1i_~ :.1-'/ : ... ,,.~ r 1:i•"' , 

Det går kanske via 
initialerna ... 

Det andra klippet 
är hämtat ur ameri
kanska J u n i o r 

S w i m m e r. Det I 
är märkligt och ger 
svart på vitt på att 
USA verkligen satsar 
långt nere i åldrarna.

1 

Det är resultatet från 
en simtävling i Alame
da, Californien, där 
man hade en klass för 
"Flickor, 6 år och un
der". 14,2 sek. på 20 
yards fritt är inte då
ligt av en stumpa, som 
i verkligt bokstavlig 
mening har framtiden 
för sig. 

USA hyllar verkli
gen principen att det 
skall blötas i tid det 
som simstjärna skall 
bli ... 

Det är också något 
att tänka för de som i 
landet tycker att sim
marungdomarna bör
jar tidigt. Men vi hål
ler oss som regel till 
tonåringar ••• 

stegring på 16 procent i fråga om arresteringar av 
flickor under 18 år. Det var fråga om allvarliga 
brott, rån, överfall, narkotikamissbruk m.m. m.m. 

Naturligtvis är fortfarande större delen av USA:s 
tonåringar laglydiga medborgare, men tendensen är 
skrämmande och man frågar sig vad som kan göras 
för att vända utvecklingen rätt igen. 

Vi måste finna fritidssysselsättningar som till
fredsställer deras krav om dramatik, styrka och 
kamp. 

Såvitt jag kan förstå är idrott i allmänhet och 
simning i synnerhet därvidlag ett av de allra bästa 
medlen. Den ger både fysisk och psykisk styrka, den 
är rolig och den bjuder på kampmoment. 

I idrotten och simningen har samhället ett vapen 
mot alltmer ökad ungdomsbrottslighet. Om den får 
det grepp om tonåringarna den förtjänar så behöver 
vi inte misströsta inför morgondagen. 



,... ... liQI 
Maj: 

26-27 Va ttenpololandskamp Sverige 
- Västtyskland i Ronneby 

Juni: 
2- 3 Internationella tävlingar 

Hamburg (50 m) 
4-stadsmatch i Uppsala: 
Eskilstuna-Västerås
-Norrtälje-U ppsala 

9-10 Internationella hopptävlingar 
i Moskva 

13-15 Internationella hopptävlingar 
i Kiev 

16-17 Vattenpolo: SKK-Tunafors 
-Magdeburg i Uppsala 
Brunnsspelen i Ronneby 

18 Int. TV-tävl. i Oslo 
18- 19 Int. tävl. i Helsingfors 

juni-juli: 
25- 1 Utomhus-SM i polo 
30- 1 Hopplandskamp Sverige

Finland i Uppsala 
juli: 

7 Ungdomsspelen 
2- 8 Utomhus-SM i polo 
7- 8 Västsvenska mästerskapen, 

simning och hopp i Halmstad 
8 SM i kombinerade höga hopp 

i Nynäshamn 
15-16 Nordiska juniormästerskapen, 

simning-hopp i Kotka 
14- 15 Simlandskamp Frankrike

Sverige-Polen i Paris 
9-15 Utomhus-SM i polo 

18 Invigningstävlingar i Eriks
dalsbadet, Stockholm 

15- 31 Distriktsmästerskapen 
utomhus 

16-22 Utomhus-SM i polo 
22 Vansbrosimningen 
26 DM (1500), Stockholm 

28-29 DM, Stockholm 
28-29 Norrländska utomhusmäster

skapen i Ange 
28-29 Pololandskamp Frankrike

Sverige i Paris 
Augusti: 

2- 5 SM utomhus i Ronneby 
7- 8 SM i hopp, polo och 1500 

fritt i Eriksdalsbadet. 
11 Invigningstävlingar i Viala

badet, Vingåker 
19-26 Europamästerskapen, simning 

- hopp-vattenpolo i Leipzig 
September: 

1/6- 30 SUM-SIM, massmönstringcn 
8- 9 Sc:xnationerstävlingen, sim-

2 

ning-hopp, i Rotterdam 
15-16 Junior-SM i simning o. hopp 

i Stockholm 
17-23 Div. I- och div. Il-polo 
24-25 JDM, Stockholm 
28-29 Skolungdomens hösttävlingar 
24-30 Div. I och Div. Il 

___ 1HS1'1f'fAO€S f"O~ Ftt1 

ÅIZ 'SEDAN OC."i f"IRA~Au.:nÅ 
E'f'f 1.nEI JUl311.eUt1 I ÅR. 

SvD
GULD 
TILL 
META U'THAr<K'c;;LSfN 111.c..

DElAS 1.lfSÅRE'fS ff<:At1STA 
Sl<'OllD«O'f'TSfLt(Kt\ 0(.W 

SKOl.IORO'f'f5f'O.IK€. ~ eptunflickan 

SOM 1'16'2 Å~s mA'rtsTA 
SKOUPRarfSf(.fCKA •• -

Margareta Ry-

lander fick 

början av maj 

Snnska Dagbla

dets Guldfackla 

för läsårets bästa 

skolidrottspresta-

poj-

löparen Bo Fors

sander, Skövde. 

Simsport gra

tulerar Margareta 

och tackar SvD:s 

Tecknar-Anders 

för illustratio-

nen härintill. 

Flera simmare 

har tidigare Btt 

Guldfacklan. 

T. T. om BRAGD och BREDD 
S/1 g/lr BRAGD och BREDD han.d i 

hand: T elemarkingen Söndre N ordht!ims 
bragder "pa Ski" har /lstadkommit en 

Oktober: 
1- 7 Div. I och div. Il (4 omg) 
8-14 Div. I- och div. Il-polo 

15-21 Div. I- och div. Il-polo 
20-21 SUM-SIM, regions

mästerskapen 
22-28 Div. I-polo 

28 Div. Il-polo, finalomg. 
29 DM (livräddning), Stockholm 

November: 
3- 4 SUM-SIM, Riksmästcrskapct 

i Västerås 
11 Div. I-polo, finalomg. 
11 Pojktiomanna, Stockholm 
18 10-mannasim, Stockholm 

December: 
2 SM i svikthopp (1 m inomh.) 
2 50-mannasimningen, Sthlm 

bergbana fr/ln norska huvudstadens 
centrum upp 500 m till Tryvmmshöiden, 
vilken bana fraktat tiotal miljoner män
skor upp och ner. 

Och Jane Cederqvists Olympiska bragd 
i den romerska simbassängen 1960 form
ligen slungade fram det grandiösa Ronne
bybadet 1961, och hjälpte samtidigt till 
att driva "upp mot 5.000" badande och 
simmande unga och gamla till Fyrisba
det, Uppsala N. DAGLIGEN ... var
jämte I drottsstyrelsen i Kungl. Huvud
staden kvicknade till och p/lskyndade ej 
mindre än I st. STORBAD vid ERIKS-
DAL. 

ja, vänner, snacket om att "sund 
idrott är gott och väl, men man bör akta 
sej för idol-kult, rekord- och tävl ingsra
seri'', det är ett dumt och f /lkunnigt 
snack: blottat p/1 reellt innehåll. 

(T.T. i JB) 



U ~ ~ rR 0 lr 0 IK 0 l l E N 
Efter .irsmöret har den nya Styrelsen 

konstituerat sig samt utsett kommittele
damöter. Lars Schött omvaldes till ,·ice 
ordförande, medan Stig Lindahl uts3gs 
till skattm;istare (vilken syssla han up
pehållit sedan Gustav Nordströms fdn
fälle). Till sekrererare uts.igs generalsek
reteraren Henry Runsrrömer och till pro
tokollsekreterare John Stinessen. 

* 
Hoppkommittcn kommer under 1962 

att bestå av Märra Olander, ordförande, 
samt Toi,•o Ohman och Harald H.rns-
son. 

* 
Till Polokommittcns ordförande om

valdes Charles Soldin och i övrigt ing.ir 
Fritjof Sjö, Bengr Kjellvall och Berndr 
Holm. 

* 
Omval blev det ocks.i i Simkommit

t~n: Birger Buhre, ordförande, samt ö'
riga ledamöter Hans H ellbrand, Nils
Erik Paulson, Reine Ode!! ohc Sven
Håkan Paulson. Adjungernnde ledamot: 

Karl Andersson. * 
Nils Backlund onwaldcs till medalj

nämndens ordförande och till övriga le
damöter utsågs Stig Lindahl, Lars Schött 
och Gösta Ol:mder samt Tage Svanberg 
som protokollsekreterare. 

* 
I Lönenämnden omvaldes Lars Schött 

till ordförande samt utsågs i övrigt Ber
til Sällfors, Stig Lindahl och Gösta 

Olander. * 
Till att i badbyggnadstekniska kom

mitten ingå som Simförbundets ledamö
ter omvaldes Henry Runströmer och 
Gösta Olander. 

* 
Till representanter i Nordiska Simför

bundet utsågs Lars Schött (med rösträtt) 
Henry Runströmer och som expert i 
hoppfrågor Gösta Olander. 

* Till förbundets representant i Sveriges 
Olympiska Kommittc utsågs, sedan Ber
til Sällfors undanbett sig omval, Stig 
Lindahl med Gösta O lander som crsät-
tare. 

* 
Till ledamot i Simfrämjandets styrelse 

för 2-,hsperioden 1962/63 utsågs Sigfrid 
Heyncr. Till revisor utsågs Stig Ohlsson 
med Manin Lunden som suppleant. 

* 
VU har beslutat tillställa kommittcer-

na samt SDF den inbjudan till nordisk 
ungdomskongress som tillställts förbun
det. Kursen kommer att hållas i Vejle 
Danmark under tiden 22-28 juli. 

VU har beslutat att hos Styrelsen ti ll
styrka följande nya svenska rekord satt.\ 
p.'i 2 5-metersbana: 

B-0 Almstedt, Orcbro SS, 100 m rygg
sim 1.03,5; B-0 Almstedt, 100 m rygg 
1.02,4; Per J ernberg, Mariestads SS, 100 
mm fjärilsim 1.02,2; Neptun, 4xl00 m 
fjärilsim, damer 5 .04,8; Sthlmspoliscn, 
4x lOO m bröstsim, herrar 5 .00,3 Skel
kf td/Rönnskär, 4xl00 m ryggsim, her
rar 4.37,1; Sthlmspoliscn, 4xl00 m fjäril, 
herrar 4.27,1; Malmö S, 4xl00 m bröst 
damer 5 .48,6; eptun, 4xl00 m frisim, 
damer 4.24,6. 

S.1mtlig.1 dessa rekordnoteringar har 
uppnåns i ~amband med SM i Göteborg 
den 3 l/3-1/4. 

* 
VU har ocks1 tillstyrkt utdelandet av 

mndardmedalj i gu ld till Elisabeth 
Ljunggren, Neptun, för hennes tid 10.19,7 
p.1 800 m frisim uppnådd pl Stockholms 
DM samt till Marianne Stridh, Malmö 
SS, för hennes tid 1.14,0 p.i 100 rygg
sim uppnådd vid landskampen mot Tjec
koslovakien i Gävle. 

* 
Norrtälje SK har av VU erhållit sank-

tion för simtävlingar i Norrtälje med 
deltagare från Åbo Simsällskap. 

* 
VU har med tillfredsställelse noterat 

att Eskilstuna Simsällskap har för av
sikt att återuppl iva den traditionsrika 
!!s imningen i Eskilstuna. Den 16 augusti 
räknar man med att arrangera tävlingen 
genom stadens centrala delar. 

* 
Kansliet kommer under sommarsäsong-

en ( I maj-30 september) enligt VU
bcslut att ha exped itionstid 8.30-16.00 
m.'indag-fredag. * 

Styrelsen har godkänt det av VU upp
gjorda förslaget till fördelning av anslag 
för d istriktens kursverksamhet. Anslaget 
slutar på kr. 29.500:-. 

* 
H enry Runströmer och John Stinesscn 

har av VU utsetts att som förbundets re
presentanter ingå i SUM-SIM-kommit
tcn, vari från Expressen ingår herrar Fors
man och Ljunggren. VU har med till
fredsstä llelse noterat att ett nytt förenk
lat stan- och redovisningskort har utar
betats för massmönstringen i SUM-SIM, 
som 1 .ir starrar l maj. 

* 
VU har lämnat bifall till HK:s planer 

att under sommaren engager:i den ameri
kanske hopptränarcn Mike Peppe som ett 
led i förberedelserna inför EM. 

Världsrekord av 17-åring 
FJÄRIL 57,0 

Den 17-:lrige argentinske simmaren 
Louis Josc Nicolao har s:itt ett närmast 
"fantastiskt" världsrekord p.i 100 meter 
fjäril med 57,0. 

Det skedde i Guenahar.1-badet i Rio de 
J.rneiro, 50 meter och fyllt med bräckt 
vatten, dvs. en blandning av luvs- och 
sötvatten. 

Denna bassäng tycks vara världens i 
särk lass snabbaste - det var här OS
trcan Manuel Dos Santos i fjol satte sitt 
världsrekord p.'I 100 meter frit t med 5 3,6. 
Han blev utslagen i Rom-olympiaden 
men blev i fjol tvåa i USA-mästerskapec. 
eft<'f Fred Schmidt, som då satte världs
rekord med 58,6. Det är detta som Ni
coL10 nu slagit C\'å g:lnger. 

Listan Ö\"Cr världens bästa fjäri lsim
mbare p1 100 meter (50 bassäng) ser ut 

s.'i här: 

Luis Nicolao, Argentina l962 57,0 
Fred Schmidc, USA 1961 58,6 
L.rnce Larson, USA 1960 58,7 
Dick McDonough, USA 1961 59,1 
Larry Schulhof, USA 1961 59,2 
Robcrr Bcnnet, USA 1961 59,4 
Tony T ashnick, USA 1961 60,0 
Takashi Ishimoto, ].1pan 195 8 60,l 
Ke\'in Berry, Australien 1962 60,1 
Mike Troy, USA 1959 60.2 

Europarekord av Ian Black 
Skotten Ian Black är l.~ngt kommen i 

sin come back. Han satte i Cardiff 
europarckord på 220 yards fritt med 
2.02,6. Mellantiderna var 27,4 - 20,6 -
32,0 - 32,6. 

G.unla europarekordct p.i 200 meter 
fritt var tysken Hetz med 2.04,0. Världs
rekordet pl yardsdistansen är 2.01,6, Jon 
Konrads. P å meterdistansen har japanen 
Y amanaka noteringen med 2.00,4. 

Europarekord av ryssarna 
Två nya europarekord såg dagens ljus 
"Kosomolskaia Pravda" i Moskva (50 

m). Georghi Prokopenko förbättrade 
landsmannen Kolesnikovs bröstsimnote
ring från 2.35,6 (5/9 1961 i Lvov) till 
2.3 5 ,4, i försöken och vidare till 2.34,0 
i finalen. Hans mellantid på 100 m var 
1.14,0. Boris Nikitin förbättrade skot
ten Ian Blacks notering pI 400 m med
ley från 5.08, 8(6/6 1959 i Cardiff) till 
5.06,9. 

Anm.: Amerikanarna Jastremski och 
Sticklcs håller världsrekorden på aktuella 
distansen med resp. 2.29,6 och 4.5 5,6. 



SH·nska Ungdomsmästnsk.11x11 i sim

ning ("SUM-SIM"), som inrrocluccr.idcs 

av Svenska Simförbundet och tidningen 

Expressen i fjol höst, blev en omvitt

nat stor succc redan i starten. D å vi nu 

åter gör oss redo att arrangera "voirldens 

största simt:ivling" - i fjol kunde vi 

räkna cirka 33.000 tävlingsprov i Mass

mönstringen - så har vi inre funnit an

ledning att göra några förändringar be

träffande själva rävlingsformen. Däre

mot har vi med ledning av fjolårets er

farenhete r utsträckt tävlingstidcn för 

Massmönstringen, som startade r edan l 
maj och pågår t .o.m. 30 september, dvs. 

hela fem månader. 
Svenska Sirnförbundet och tidningen 

Expressen inbuder sålunda alla flickor i 

åldern 10- 16 år (årsklasserna 1946-

1952) och all a pojkar i åldern 12-16 

lir (1946-1950) att deltaga i 1962 å rs 

"SUM-SIM" 

Tävlingen kommer liksom 1961 a t t fö

ras fram i tre etapper: 

1) Lokal rnassmönstrin g (öppen för alla 

ungdomar i ovan angiven ålder p!i 

alla simbanor om minst 10 meters 

längd) under riden l maj-30 sep

tember. 

2) Regionsmästerskap (i princip öppen 
för alla - men med gallringssätt för 

de loka la arrangörerna, om detta a n
ses av tids- och utrymmesskäl påkal

lat - på 25-metersbanor inomhus på 

9 geografiskt spridda p latser unde r 

riden 20- 21 oktober. 

3) Riksfinal (öppen för alla regionsmäs
terskapsvinnare samt de tre riksbäs

ta t våorna i samtliga åldcrsk I as ser 

och grenar) den 3-4 november. 

SIMSKTTEN 

Tävlingen kommer vidare att om fat -

ra alla fyra simsätten och distanser en-

ligt följande schema: 

F 1 i c ko r : 

S imsätt i meter 

Födda fri Bröst f'järil Rygg 

1946 100 200 100 100 

1947 100 200 50 100 

1948 100 100 50 50 

1949 50 100 25 50 

1950 50 50 25 50 

1951 50 50 25 50 

1952 50 50 25 50 

p 0 j k a r 

Simscitt i meter 

Födda Fri Bröst Fjäril Rygg 

1946 100 200 100 100 

1947 100 200 50 100 

1948 100 100 50 50 

1949 50 100 25 50 

1950 50 50 25 50 

4 

Nu det • I 

ar 

dags igen: 
SUM-SIM! 

REGI ONSMASTERSKAP 

Alb flickor och pojkar som startat 1 

Massmönstr ingen, äger rä tt att a nmäla 

sig till Regionsm:isterskapen p å följande 

orrer : 

I. Boden (för simmarna fdn Norrbot

ten och Västerbotten) 

2. Tim>'å (Ångermanlan d, J ämtland

och Norra 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

s. 

9. 

Härjedalen, Medelpad 

Hälsingland) 

Gävle (Södra Hälsingland, D.1larna, 

Gästrik land och Uppland) 

Stockholm (Stockholm och Got-

land) 

Eskilstuna (Västmanland, Södcrman-

land och Nor ra Dstcrgötiand) 

Karlskoga (Värmla nd och Närke) 

Göteborg (Västergötland och Bolrns-

län-D::il) 

Värnamo (Södra Ostegötl:rnd, Små-

l~nd, Blekinge, Halland) 

Malmö (Skåne). 

RIKSFINAL 
Sista ecappen i Svenska Ungdomsmcis

terskapen blir Riksfinalen i Västerås den 

3- 4 november. 

T ill riksfina len kommer segraren i 

varje gren i Region smästerskapen att va-

ra kvalificerad samt därutöver minst tre 

med riksbäsra tider, som ej räckt tili 

seger i R egionsmästerskapen. 

Vi hoppas p3 rekorddeltagande och 

önskar alla hjärtligt v:ilkomna i denna, 

den svenska simsportens till dato största 

ungdomstoi vling ! 

ANMALAN - STARTKORT 

sin anmälan skall arrangörsförcning

en uppge önskat antal startkort för flic

Lor (röda kort) resp. pojkar (blåa kort) . 

1\:on cn är sa mmanfogade i block 0111 50. 

Fö r att i någon mån kompensera för

eninga rna för det arbete som rappor

teri ngen medför har tävlingsledningen i 

år beslutat belöna "arbe tsmyrorna" med 

en 10-öring för varje korrekt redovisar 

srartkon. Minimiarvodet för förening 

har dock fastställts rill 25 kr. (dvs. = 
250 insända startkort). 

Liksom i fjol kommer Expressen att 

låta trycka en speciell SUM-SIM-tidning 

med resultat från Massmönstringen. 

Daw/l Fraser, den f.n. enda australisk.i 

si mmersk.111 av världskl.1ss, lovat fo r t

siitta tävla tills hon f:'lr en värdig efter

trädare, "ilker kanske r.o .m. blir fram 

till OS 1964. Australien hoppas dock 

mycket p å 15-åriga Robn T horn, so m 

\'ar tv:ia efter Dawn med löftesrik.i 1.04,3 

p.\ 11 0 yards ~id mästerskapen. 

* 
Daniela Beneck, den färskaste italiens

ka rekordsimmerskan ( l.04 på 100 m ) 

trä1uts av Enzo Zabberoni, vilken är 

mest känd som m.111nen \'ilkcn " gjorde" 

Paolo Pucci, EM-segraren p.\ l 00 frirr i 
J3udapest 195 8? 

* 
l ta!iens pol olag besegrade Västtysk

lands med 4-2 (1-0, 1- 0, 2-2, 0--0) 

'id en match p.l stor b,1na i \'(/uppental? 
Holm Mr11zek har i Unna (25 m) 

simmar 200 br öst på den nya \'äsrrysk.i 

rekordtiden på 2.33,4. I Mayence (25 
m) vann Helga Schmidt 200 rygg p .1 

2.40.7 och Urscl l3runncr 200 fritt p.1 

2.22,1. 

* 
Bob Websta vann US1\-moisrcrskapn 

p«I 1-metc rssvikten m ed J 54,65 poäng 
fö re Tom Vagel. P.1 3-mcrer ssv ikren 

segrade Rick Gilber. 



NORRLANDSMÄSTERSKAPEN 
Norr lfodska m:iHerskaprn i simning 

i Timr:l simh.il l. Medelpad domi11cr.1Clc 

stort. l':l 200 m brösrsi m drn1er ÖnT

r.1skade Ingrid lkrgsrröm, Timrå, med 

drn utmärkta tiden 3.02,6 som är nyn 

distriktsrekord. Hennes rid igarc löd p.1 

3.06,6. Margarcra J.111sson som kom fyra 

blev trea p.1 SM i 1r och var smårc fa
\ Ol'lt. 

100 fris im: I. l ngvar Eriksson, Sunds

' .11 1 l .06,4: 2. L.m Noren, Skellefteå/ 
llö1111sldr l .08,6; 3. Lars Rckke, Munk

<und l.ll,3; 4. Per Forslund, d :o 1.12,9: 

5. Roland Larsson, Gävle 1.14,2. 

L.1gsim 4x 100 m frisim damer: I. Bo

drns J3K 4.47,6 (distriktsrckorcl); 2. Hu
diksvalls SS 4.48,0; 3. Giivlc SS 5.01,8: 

4. Skcllefcc.l/Rönnskär SK 5 .2 5 ,0. 

200 m ryggsim h crar: I. N il s Obcrg. 

Sundsva ll 2.28, l ; 2. Torsten 13orn, Skell.! 

IZ<innsk:ir 2.33.7; 3. Erik Forslund, 

\lunk<tmd 2.37,0; 4. Lasse Larsson, f 111-

diksva ll 2.JS,2: 5. Kcnc 'yhlcn, /\\'est.1 

2.39, I. 

200 m brömim damer: 1. I ngrid 

Bl'rgmöm, Timri 3.02,6 (disuiktsrck.): 

2. Eva Södcrbcrg, H ud iksva ll 3.07,7; 3. 

Eva Svensson, UmeJ 3.09,6; 4. Marga

rct.1 J .rnsson, I ggesuncl 3.09,6; 5. U ll.1 

Brfonström, Boden 3.10,2. 

200 mcdk ), ht·rr.u: I. l ngvar Erik<son. 

Sundsvall 2.29,2; 2. Peter Bergengren, 

Skell./Rönnskär, 2.H,4; 3. K las-Göran 

Axelsson, Timrå 2.3 5 .4: 4. Erik Fors-

lund, Mu nksund, 2.42,3; 5. Lars Löf

ström. SK Agir 2.42,6. 

200 m frisim. damer: 1. Britt Louise 

Madscn. Timr:l 2.30,6; 2. Marianne 

Lundq,·ist, Sandvikrn 2.37,2; 3. Birgit 

Obcrg, Boden 2.37,2: 4. L cn:1 W.1lm, 
l\vcst.1 2.38,8; 5. Ull.1 Magnusson, Skcl l.I 

Rönnskär 2.43,5. 

200 brösr hcrar: 1. K G Axelsson , 

Timr.1 2.5 0.0 (J istriktsrckord); 2. A 
Olofsson, U mc.l, 2.50,0: 200 fritt : !. J. 
Eriksson, Sundsvall 2.14,2; 2. L Lind, 

I ggcsuncl 2.16,4. 

4xl00 m fritr herrar: I. Skell./Rönn

skär 4.04,0: 2. Sunclsval 4.06,6 (d- rck.). 

Drn1cr 100 fjäri l : I. Ulla 13r:innsrröm, 

Boden 1.20.3; 2. \1aud Karlsson, G:i,·

lc J .20,9. 

200 rvggsim : 1. Marianne Lundqvist. 

S.111dvikcn 2.48,2: 2. Lrna W'.1hss, J\, cs1.1 

2. 5 I, l. 
200 mcdlev: 1. ;\l.lud Karlsson, G:i,

k 2. 5 1,8 (d-rek.): 2. Ull.i Brännsrröm, 

~oden 2.51,9. 

* 
Sju miljo11cr kro11or b<.T:iknas kosm.1-

dcrna bli för dcr a v arkirckt SAR Hans 
Wcstrn.111 i Lund ritadt badhus, som L in

köping enligt sc.1dsfullm:iktigcbc·slu t sk.111 

börj.1 h~·ggas i höst eller p.1 ny3rcr 1963. 
l3.1dhusct sk.111 ligg.1 p.1 rnmr i nära :in

sllllning till Tinncrb;icksbackr och Spon

h.il len. 

PROVA SJÄLV DEN NYA 

instil//Jara 
REMINGTON 

ROLL-A-MA TIC 

Nya Remington Roll-A-Matic re· 

volutionerar helt elrakningen. 

Med ett enkelt handgrepp ändrar 

Ni rullkammarna s höjdinställning 

och får en rakning som är anpas· ( 

sad efter just Er skäggtyp och hud. l 

PRIS KR 

95:-

Om uärldsrekord 
"Vi sve11skar iir i111e a1111orl1111-

da än andra folk. Vi vill t.ex. all 
utlä1111ingen, som besöker vf1rt land, 
ska JS det bästa t:inkbara intryck 
11v /,111.iet och oss. l11om idrotts
v;irlde11 b.ir ma11 respekt för v!lrt 
lillc1 lc111d som lyckats hiivda sig 
sc1 bra p.I en rnd idrottsliga omr!l
de11, iive11 om 11ågo11 sve11sk inte 
l;i11gre f hms i fritt idrottens viirlds
rekordt.1be/l. 

Allt detta ;;,. gott och viil. Afe11 
de11 upplyste besökaren vet ocksd 
•lll vi h.ir svagheter ocb v.trldsre
lwr.l som vi san11erl igen inte vill 
s!..·ryt.1 med: 

V i har viirldsre!..·ord i .<nr1.<ko11-
.<11mtio11. 

Vi iir p,1 ·v;ig all erö1.1ra v;irl ds-
1 e!..·ord i cigarrettkonsumtion. 

Vi har slutligen ett viirldsrekord 
som i11te slås i brådrasket - 1 

H .1rk sprit skons 11mt io11. 

/Jet ,'ir Nils H. I 1111dgre11, ordf. 
i ;;imtl.md-Hiirjeddens gymnastiJ..,_ 
förbund som för pe1111a11 i Gymna
st il::/ed,rren. 

Llt oss, med eller 11ta11 slogan, 
me:lve1k1 till att 11tl:i11ni11gens sy11 
p.1 o.<> blir en a1111a11 d,1 det g;i/ fer 
vSr.1 barbariska alkobolva11or ocb 
I.It oss göra det inte enbart där
för utan friimst för att skydda det 
biista vi iiger - v,1r framtid, vclr 
hiirl iga svenska 1111gdom!" 

J an Lilja i Ny.! Wcrml.rnds

Tidningcn) 

13-ÄIUNG 1.07,7 

13dgiska 13-åringcn Anne Duym p3-

sr.ls v.1 ra en kommande stjärna. H o n har 

red.111 33-metersbassäng gjort tiden 

1.07,7 och hennes tränare Pierre Michcl

sen tror atr hon skall g.1 under 1.06,0 i 

I.mg b.1ss:ing i k 

* 
\\7 asserfre1111de i H.1 nnover har satt 

nytr ":isnyskt korcbancrekord på 4xl00 

bröst. Hcrrk\':trtcttcn Hogcnkamp, 

Milsch, Engau och Altroggc simmade i 

Fösscbad, Hannovcr (25 m) pJ 4.47.9. 

Som jämförelse kan nämnas au Srock

holms-Pol isen hrncr svenska rckordcr p3 

5.00,3. 
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Ett rejält blågult bakslag ROTTERDAM (~imsporr). H olland 
va nn simlandskampcn mot Sverige i Rot
tcrdams 5 0-metersbassäng mycket Stort, 
med hela 133-96, d\'s. större än 'i kun
nat mardrömma om. Efter första dagen 
\'ar den 65-35. Men det fanns gläjde
ämnen mitt i besvikelserna. 

TÄNK OM VI INTE 
Ll t oss t:t dem utan rangordning: 
Bengt Olov Almstedt - som m!isce 

blixt.lka hem efter söndagsgrenarna cill 
en \'äntandc skolskri,•ning - satte rekord 
p.t 100 rygg 1.04,5 i medleylagkappen 
och var bara 4/ 10 ifrån sitt rekord på 200 
m rygg i ind. loppet. 

HAFT HOPPARNA 

14-åriga Ann-Chriscin Hagbcrg, gjorde 
sitt livs bästa tid crocs att hon för första 
gången simmade på allvar i 50-meccrs
bassäng, 1.05 ,5 . 

Hopparna J an Engwall, Toivo O hman, 
Karin Cewe och Margareta Sehlin, som 
vann dubbelt och gav Sverige I 0 plus
poäng. 

Fjärilsimmarna H åkan Bengtsson och 
K. 0. Kanekrans som vann dubbelt. 

Margareta Rylander som gav löfce om 
framtida stortider i l.1ng bassäng. 

Birger Buhre vid bassängkanten : 

Frisimsk,·anecccn på spinnsid:rn, som 
gjorde den näst bäsca cid som ecc svenske 
landslag presterat, men änd1 blev be
segrat med nästan cre sekunder. 

Ind. tider i lagkappen: Ann-Christin 
Hagbcrg 1.05,4 Inger Thorngrcn 
1.05,6 - Karin Stenbäck 1.06,2 - Ka
rin Grubb 1.05,9. 

(Bästa holländskan Gockie Gastelaars 
hade 1.03,9.) 

Hagberg gjorde sensation på nytt: i lag
kappen startade hon i tempo furioso, 
ledde efter 50 meter, blev omsimmad v id 
75 meter, men kom igen och vann förs
ta sträckan. 

0 0 

INTE SA LAN GT 
0 

FRAN W A TERLOO 
ROTTERDAM (Simsport). Rakc p3 

sak: den svenska simmarskutan fick 
grundkänning i hamnstaden Rotterdam. 
37 minuspoäng i landskampen mot Hol
land är en smäll. Det är näscan s:l att 
man kommer att tänka på att cävlings
arenan inte ligger så många mil frfo det 
berömda slagfältet \"'V'aterloo. 

Men innan man konkursförsvarar den 
under senare år så märkligt framåtstor
mande svenska simningen, kanske man 
bör erinra sig acc det :'lterscår de väsent
liga avsnitten av EM-året 1962. Vågspe
let acc utan förberedelser ta en borca
landskamp på 5 0-metersbassäng ingick 
som tidigare framhållits i r itningarna . Vi 
gjorde likadant olympiaåret 1960 då 
landslaget i juni krossades på bortaplan 
.iv England med 40 poäng, för att sedan 
bli ett av få svenska glädjeämnen i Rom
olympiaden. 

Det måste finnas förklaringar till alle. 
Men det finns ingen anledning att ytcer-
1 igarc orda om det bistra utgångsläget in
för denna landskamp: huvuddelen av det 
svenska laget anlände till tävlingsplatsen 
halv tolv på kvällen före första tävlings-
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dagen och samcliga gjorde sitt första 
framträdande sedan i augusti på "lång 
bana". Den främsta förklaringen till de 
trots allt överraskande k raftiga för
spdngssiffrorna för hemmalager är helt 
enkelt : holländarna visade hög k lass, pre
senterade en resultarbukect där rätt 
många bloms ter prunkade med världs
k lass-glans. Holland på hemmaplan i sim
ning är en fruktansvärd stark motstån
dare, särskilt på damsidan. Det fick själ
vaste USA erfara i augusti i fjor, då 
"världens bästa damlag" förlorade just 
här i Rottcrdam med inte mindre än 15 
poäng mot holländskorna. Dessutom ha
de Nederländernas söner och döccrar för
berett sig rätt omsorgsfull t för denna 
kraftmäming. Visserligen är endast några 
medlemmar i landslaget bosatta i Rocter
dam, men avstå nden är ju små här i Hol
land och de senaste tre veckorna hade al
la landslagskandidater varje kväll sam
lats i Rocccrdams nybyggda 5 0-metersbas
säng för rv1 timmars träning. 

Svensk simnings m1lsätming begrän
sas av dess resurser. Vi har endast un
der sommarmånaderna tillgång till 50-

- Med sådana 14-åringar behöver ,;i 
inte misströsta om svensk simnings fram
tid ens i den internationella toppen, sä'.. 
ger generalsekreterare H enry Runströmer. 

Svenska herrarna kom totalt på plus, 
crots att vi rejält förlorade 100, 400 och 
1500 fritt. 

Damerna förlorade mycket - men plus 
skall väl också vidare ges för Karin 
Stenbäcks insats på 100 fjäril. Hennes 
rid 1.12,5 är bra för årsdebut i l ång bas
säng. 14-åringen Ada Kok vann grenen, 
slående också europarekordhållerskan 
Marianne Heemskcrk. 

!lolländskan 
vann 400 

Adrie Lasterie, som 
fritt i Rotterdamlands

kampen. 

metersbassänger, där numera alla inter
nationella slag avgöres, och vi har ecc 
landslag som till 80 procent består av 
skolungdomar. Därför får v i hårt kon
ccncrera oss på vissa årstoppar. 

I fjor gällde det Sexnationcrs i Malmö 
i september, och den satsningen gick 
hem. I år gälelr det EM i Leipzig i slu
tet av augusti och Sexnacioners just här 
i Rotterdam i början av september. Trocs 
braknederlagct är jag inte pessimistisk 
inför dessa båda uppgifter. 

Ett nederlag på cirka 15 poäng hade 
varit rimligt och ur psykologisk synpunkt 
närmast idealiskt. Sedan skall vi dock va
ra tacksamma över att det hårda provet 
i Rocterdam i god cid avslöjade tidigare 
förbisedda och dolda svagheter inom 
svensk simning. 

l. Den form som framför allt herrar
na skaffat sig för lovande resultat i lätta 



LANDSKAMPEN I SIFFROR 
FORST A DAGEN 

100 m fritt damer: 1) Ineke Tiggelaar, 
H I. 03,6; 2) Cockie Gastelaers, H 1.04,2; 
3) Ann-Christin Hagbcrg, S 1.05,5; 4) 
Inger Thorngren, S 1.06,3. 

400 m fritt herrar: 1) Johan Bonte
koc, H 4.3 5 ,7; 2) Hans Rosendahl, S 
4.38,0; 3) Tino J ansen, H 4.38,5; 4) Sten 
Ekman, S 4.46,0. 

100 m ryggsim damer: 1) Ria van 
Velsen, H J.10,5; 2) Corrie Winkel, H 
1.10,9; 3) Birgitta Friberg, S 1.14,5; 4) 
Gunilla Lundqvist, S 1.15 ,8. 

400 m individuellt medley herrar: 1) 
Jan Jiskoot, H 5.24,1; 2) Harry van 
Osch, H 5 .32,2; 3) Ingva r Er iksson, S 
5 .42,0; 4) Nils Oberg, S 5 .46,0. 

200 m bröst herrar: 1) Wicger Men
sonidcs, T 2.39,3; 2) R ob van Empcl, 
H 2.42,3; 4) Roland Lundin, S 2.46,4; 
4) Tommy Lindström, S 2.46,5. 

100 m fjäril damer: 1) Ada Kok, H 
1.10,7; 2) Marian Heemskerk, H J.12,2; 
3) Karin Stenbäck, S 1.12,5; 4) Kristina 
Larsson, S 1.14,5. 

4xl00 medley damer: 1) Holland 
4.52,3; 2) Sverige 5.06,1. 

4x200 fritt herrar: 1) Sverige 8.48,8; 
2) Holland 8.59,0. 

25-metersbassänger, frams tod so m högst 
konstlad. På en lång bana räckte kondi
tionen inte för distanser över 100 meter. 

2. På flicksidan är vårt A-lag väl 
ungt. Vi har haft väl stor fa iblesse fö r att 
fästa för stora förhoppningar v id " under
barn" och ständigt spana efter nytt och 
lovande. Det ramstarka holländska dam
laget består av flickor i bortåt 20-års
åldern, ja "vetcransen" Cockie Gaastel
aars är 24 år fyllda. 

Om vi kan H våra flickor att fo rtsätta 
sin hård träning upp i samma åldrar som 
holländskorna kan vi säkerligen konkur
rera med Europas särklassigt bästa nation 
i damsimning. Men då krävs det möjli
gen att vi tar det litet lugnare än hittills 
med de yngsta årgångarna. 

3. Vi behöver mera hårda tävlingar 
på hemmaplan. I simningens TV-ålder 
har våra tränare satsat väl mycket på 
att låta sina adepter framträda endast 
topptrimmade för att tillfredsstäDa 
idronsallmänhetens ö nskemål om rekord. 

Nederlaget sprider ingen panik inom 
den svenska simmarledningen, men kom
mer med all säkerhet att ge anledning till 
en viss kursförändring. D et är ju av bak
slagen man ska ll lära. 

Birger Buhre 

ANDRA D AGEN 

100 m fritt herrar: I) Kroon, H 57,8; 
2) Mats Svensson, S 58,1; 3) Bengt Nord
va ll, S 58,2; 4) Lindeman, H 59,2. 

200 m ryggsim, herrar: 1) Bengt-Olof 
Almstedt, S 2.24,4; 2) van Osch, H 
2.26, 1; 3) Leif Sjöblom, S 2.28,4; 4) We
tering, H 2.32,3. 

200 m fjäril herrar: 1) Håkan Bengts
son, S 2.36,2; 2) Karl-Ove Kanekrans, 
S 2.40,0; 3) Sitters, H 2.44,I; 4) Vcr
burgt, H 2.45 ,6. 

1.500 m fritt, h errar: 1) Jansen, H 
18.27,5 (nytt holländskt rekord); 2) Bon
tekoe, H 18.43,2; 3) Sten Ekman, S 
18.56,I; 4) Hans Roscndahl, S 19.01,6. 

200 m bröstsim damer: 1) Kroon, H 
2.5 5 ,7; 2) Betty H eukcls, H 2.59,6; 3) 
Christina Olson, S 3.06,5; 4) Marianne 
Sjöström, S 3.06,5. 

400 m individuell medley damer: 1) 
H eemskerk , H 5.39,4; 2) Lambour, H 
5.51,8; 3) Elisabeth Ljunggren, S 5.55,8; 
4) Ann~Charlotte Lilja, S 6.03,5. 

400 m fritt damer: 1) Tigclaar, H 
4.5 5 ,7; 2) Marga reta R ylander , S 5 .00,0; 
3) Corrie Schimmel, H 5 .04,1; 4) Elisa
beth Ljunggren, S 5 .06,8. 

Lagkapp 4xl00 fritt damer: 1) Hol
land (Tigclaar, Gastclaars, Lambour, van 
<ler W ildt) 4.21,0; 2) Sverige (H agberg, 
Thorngren, Stenbäck, Grubb) 4.23,1. 

4xl 00 medley herrar: J) H olland 
4.19,7; 2) Sverige 4. 22,6. 

Svikthopp herrar: 1) Jan Engvall, S 
124,86; 2) Toivo Ohman, S 121,90; 3) 
Meeuwhuyzcn, H 105,51; 4) Avis, H 
94.67. 

Svikthopp damer : 1) Karin Cewe, S 
101,39; 2) Margareta Sehlin, S 101,33; 3) 
Kuiler, H 88,56; 4) Smith, H 87,03. 

Resultat: Holland 133 poäng; Sverige 
96. 

Trotiänare går 
Vid Kalma r simsällskaps årsmöte den 
april blev det skifte på ordförandepos

ten i och med att styrelseledamoten se
dan 17 år och ordf. sedan fem år, eldsjä
len inom kalmaritisk och småländsk sim
ning ,Sture Englund, avgick och överläm
nade klubban till Halvard Olsson, som 
enhälligt valdes till ny ordf., en befatt
ning, som han f.ö. tidigare innehaft i 
KS. Avgående ordf. valdes till hedcrs
ledamot av Kalmar simsällskap. 

Under årsmötet förekom en hel del 
prisutdelningar av bl.a. k lubbmäster
skapstecken, och tränarens, Stig Callen
berg, prestarionspris för 1961 tilldelades 
Margareta Lingkrans . 

Andra siffror 
Svensk.i herrarna gjorde praktiskt ta

get en jämn match med Holland, förlo
rade bara med 6 poäng, 57-63. Flic
korna däreml't förlorade stort, 39-70 
för en gångs skull, släppte 5 holländska 
dubbelsegrar, förlorade alla s11ngrenar, 
tog bara en extrapoäng - Margareta 
Rylandcrs på 400 fritt - och vann bara 
hoppen. Desto rejälare, 8-3 . Se statisti
ken här nedan. 

HERRAR Sverige Holland 
100 fritt 5 6 
400 fritt 14 7 
1500 fritt 3 8 
200 bröst 3 8 
200 rygg 7 4 
200 fjäril 8 3 
400 medley 3 8 
4x200 m 10 6 
Svikrhopp 8 3 
4xl00 medley 6 10 

Summa herrar: 57 64 

DAMER 

100 fritt 3 8 
400 fritt 4 7 
100 rygg 3 8 
200 bröst 3 8 
100 fjäril 3 8 
400 medley 3 8 
4xl 00 fritt 6 10 
4xl00 medley 6 10 
Svikthopp 8 3 

Summa damer 39 70 

Fantastiske Hetz 
Ingen betvivlar att Västtysk lands Ger

hard H etz (från SV Hof 1910) just nu 
är Europas och kanske världens främste 
allroundsimmare. Hans fac it från inom
husbassängens tävlingar 2 5-mctersbas
sängcn är imponerande: 

100 m fris im 
200 m frisim 
400 m frisim 

5 5 ,2 
2.01,l 
4.18,5 

200 m bröst 2.37,1 
I 00 m fjäril 1.00,6 
200 m fjäril 2.17,1 
100 m rygg 1.06,0 

Vad kan han prestera i individuell 
medley? P å lång bana har ryssen N iki
tin europarckordet på 5 .06,9 och ame
rikanen Stick les världsrekordet på 4.5 5 ,6. 
Borde vara munsbitar för tysken! 

HETZ IGEN 

Tyskland slog Frankrike med 111-63 
i en juniorlandskamp i Sonthofen. Ger
hard Hetz gjorde "utom tävlan" en fe
nomenal tid igen, nu på den kuriösa dis
tansen 400 fjäril med 4.53,3 (tänk er 
själva vad det blir uppdelat, t.ex. 1.08 
- 1.12 - J.1 5- 1.1 8,3 . .. ). 
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Stormakterna 

SOVJET 
En våg av ungdom, av tonanngar sve

per genom svensk simning just nu. Det 

är inte alls ovanligt att 11-12-13-

åringar gör stortider. Det är inte ovan

ligt i USA, Holland, Tyskland, Austra

lien eller England heller. Men det är 

mycket ovanligt i Sovjet. Där har man 

verkligen generationsproblcm. Vi brukar 

skryta med att vi har världens yngsta 

landslag och det vill inte säga litet i sim

ning. Sovjet kan "skryta" med motsatsen. 

Ett äldre landslag låter sig svårligen upp

letas . Ur Osttyska Schwimmsport har vi 

lcrat fram r yska bästalistorna - fem i 

varje gren återfinns härnedan - med 

åldersuppgifter - och därav framgår att 
20 och däröver inte alls är ovanlig ålC!er 

för en r ysk storsimmare. Går man till 

I 0-bäsraliscorna i varje gren finns bara 

en enda pojke under 16 år, det är rygg
simmaren Masanov på åttond e plats. 

.Bland flickorna är 12-åriga 400-meters

simmerskan Lisina yngst. Hon är också 

åtta på listan med 5 .29,7. Det finns f .ö. 

riobästaliscorna p å spinnsidan två 

trcttonarmgar, två 14-åringar, fy ra 1 5-

åringar och sju 16-åringar. Sexan på 

100 bröst Firsova är 31 år liksom tian p!I 

100 fjäril 
D e r yska rekorden just nu ser u t s~ 

här: 

HERRAR 
100 fritt: 56,3 I gor Luschkovski 1959. 

200 fritt: 2.05,6 Genncdij Nikola

jev 1957. 
400 fritt: 4.30,1 Boris N ikitin 1957. 
1.500 fritt: 18.12,2 Gennedij Andros

sov 1961. 
100 bröst: 1.11, 1 Leonid Kolesnikov 

1961. 
200 bröst: 2.35,6 Leonid Kolesnikov 

1961. 

100 fjäril: 1.01,8 Evgenij Markelov 

1961. 

200 f järil: 2.17,3 Valentin Kusmin 

1961. 
100 rygg: 1.02,1 Leonid Barbier 1961. 
200 rygg! 2.16,5 L conid Barbier 1961. 

DAMER 
100 fritt: 1.04,6 Marina Schamal 1960. 

400 fritt: 5.12,5 Ulvi Voog 1958. 

100 bröst: 1.21,6 Eve Maurer 1957. 
200 bröst: 2.54,1 A. Kovadjenko 1937. 

100 fjäril: 1.12,3 Galina J egorova 1958. 
100 rygg: 1.11,7 Larissa Viktorova 

1960. 
Och härnedan fö ljer de fem bästa i 

varje gr en under 1961: 
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lägger korten på bordet 

Leonid Barbier 

100 fritt: 1. Konolov (25 år) 56,3; 2. 

Morgacsjev (25 år) 57,3; 3. Jcfremov 

(23 å r) 57,3; 
200 fritt: 1. Konoplov 2.07,5; 2. Ni

kolajcv (26 fr) 2.08,2; 3. Bulcrinov (18 

:lr) 2.08,6; · 
400 fritt: 1. Androsov (23 år) 4.37,8 ; 

2. Papko (26 år) 4.38,7; 3. Paramonov 

4.39,1; 
1.500 fritt : 1. Androsov 18.12,2; 2. 

Lavrinneko 18.25,4; 3. Pikalov (25 år) 

18.38,2; 
100 bröst: 1) Kolesnikov (25 år) l.11,l; 

2. Funiov (21 år) 1.1,4; 3. Prokopenko 

(25 år) 1.11,7; 
200 bröst: 1. Kolesnikov 2.3 5 ,6; 2. 

Prokopcnko 2.36,0; 3. Golovsjenko 

2.37,0; 
100 fjäril: 1. Markclov (22 år). 1.01,8; 

3. Kisseljov (25 år) 1.03,7; 
200 fjäril: l. Kusmin 2.17,3; 2. Kis

scljov 2.21,5; 3. Tjerkessov (27 år) 

2.23,8; 
100 rygg: 1. Barbicr (25 år) 1.02,1; 2. 

Si mar (21 år) 1.02,8; 3. Tarasav (23 år) 

1.04,7; 
200 rygg: 1. Barbicr 2.16, 5; 2. Tara

sov 2.22,8; 3. Simar 2.23,1; 

Damer: 
100 fritt: l. Samovarova (19 år) 1.07,1; 

2. J egoro va (23 år) 1.07,6; 3. Badanina 

(19 år) 1.07,8; 
400 fritt: 1. Viktorova 5.19,2; 2. Tor

sjinskaja (16 år) 5 .20,5; 3. Kr ilova (20 

år) 5.22,0; 
100 bröst: 1. Jcgorova (26 år) 1.21,9; 

2. Kovajenko (23 år) 1.23,6. 3. Koro

dova (20 år) 1.23 
200 bröst: 1. 2.56,0; 2. Kova ljenko 

2.58,5;3. Krylova 2.59,0; 
100 fjäril: 1. P sonjak (26 år) 1.13,1; 2. 

Jegorowa (23 år) 1.13,7; 3. Antonova 

(20 år) 1.14,3; 
100 rygg: 1. Jegorowa (23 år) 1.1 2,9; 

2. Viktorova 1.13,6; 3. Klipov:i (25 :'\r) 

1.15,6; 

AMERIKA 
Amerikanska kollegan Junior Swim

mer/Swimming World står här till 
tjänst med USA :s bästalistor i kort 
bassäng för 1961. Det gäller enbart 
herrar: 

50 yards fritt: F Legacki 21,4, S Jack
man 21,4, S Clark 21,6, S Padovan 21,6. 

220 y fritt: S Clark 2.00,0, Murray 
Rose 2.00,6, R Blick 2.01,3, J Spreitzer, 
2.01,5, B Darnton 2.01,5, D Lyons 2.02,1 
(Lance Larsson var 12:a på 2.03,0, 15:e 
man hade 2.04,0). 

440 y fritt: Murray Rose 4.17,9, W 
Chase 4.22,1, B Darnton 4.33,3, A So
mers 4.22,5, G Heinrich 4.32,1, D Houn
savelle 4.23,1, Roy Saari 4.23,4 (1 5 :e 
man 4.28,3). 

1500 m fritt: Roy Saari 17.21,8, 
Murray Rose 17.21,8, A Somers 17.32,2, 
W Chase 17.33,0, G Heinrich 17.44,4, 
T Ralphs 17.44,8, W Pendleton 17.45,0 
(15:e man 17.56,2). 

100 y fjäril: F Legacki 51,9, F Schmidt 
52,3, L Larson 52,5. 

220 y fjäril : M Troy 2.10,9, F 
Schmidt 2.13,9, A Wolfe 2.1 4,3, F Den
nerlein 2.15,3, G Heinrich 2.17,6, F 
Burnell 2.18,3 (lS:e man 2.27,7). 

100 y rygg: B Bittick 53,4, E McKin
ney 45,6, R Goettsche 54,8. 

220 y rygg: G Bittick 2.09,7, T Stock 
2.11,5, J Graef 2.14,4, E Bartsch 2.17,9, 
A Cunningham 2.18,l (15:e man 2.23,6). 

220 y bröst: R Clark 2.13,4, G Jast
remski 2.15,9, T Kovacs 2.16,3, J Rowe, 
2.18,4, K Nakasone 2.18,8. 

AUSTRALIEN 
De bästa australiska resultaten un

der 1962 fram till den 2 februari. Här 
gäller det lång bassäng genomgående 
och meterdistanser: 

DAMER: 100 fritt: D Fraser 1.00,9, 
R Thorn 1.04,1, I Konrads 1.05,2, L 
Bell 1.05,2, R Everuss 1.05,2, K Cullen 
1.05,7. 

200 fritt: I Konrads 2.19,6, R Thorn 
2.23,0, J Pain 2.23,4. 

400 fritt: I Konrads 4.58,5, R Everuss 
5.01~3, J Pain 5.03,4, C Kensett 5.04,8, 
D Holley 5.10,3. 

100 rygg: S Costin 1.12,5, P Sargeant 
1.14,1, A Nelson 1.14,6. 

200 rygg: S Costin 2.39,2, A Nelson 
2.41,1. 

200 bröst: J Hogan 3.01,8. 



T 
• 

CHET JASTREMSKI 

fenomenet som hade svårt i början 
Världens bäste simmare, vem är 

det? Amerikanerna tvekar inte 
med svaret: 

CHET JASTREMSKI. 
Den 21-årige bröstsimmaren, 

som gått fram som en ångväl t ge
nom rekordtabe llerna och som 
fått världens simexpertis att dröm
ma om gränser, som verkligen till
hör avdelningen mirakel. 

Chet, eller Chcstcr Andrcw Jr, som 
han kristnats till, är naturligtvis student 

vid världsberömda Indiana, arvfien
de alltså till Per-Ola Lindbergs Univer-

100 fjäril : J Andrew l .10,9, M Foye 
l.13,9, l McGill l.13,9. 

HERRAR: 100 fritt : D Dickson 56,2, 
C Staples 56,3, P Phelps 56,8. 

200 fritt : R Windle 2.04,8, D Dick
son 2.05,5, N Hayes 2.06,5, A Wood 
2.06,7, A Straman 2.08,0. 

400 fritt: R Windle 4.27,2, A Wood 
4.28,5, T Buck 4.35,3, R Lind 4.36,1. 

1500 fritt : R Windle 17.49,5, A Wood 
17.54,0, D Cavanagh 18.22,0. 

100 rygg: A Fingleton 1.05,4, J Car
rol l 1.05,8. 

200 rygg : J Carroll 2.22,3, A Fingle-
ton 2.22,7. 

100 bröst: A Humphreys 1.13,8, 
O'Brien l.14,2. 
200 bröst: A Humphreys 2.40,l, 
O 'Brien 2.40,4. 
100 fjäril : K Berry 1.00,l, N Hayes 

l .02,1, B Hill 1.03,1 . 
200 fjäril : K Berry 2.13,8, N Hayes 

2.14,1, B Hill 2.20,7. 

sity of Southern California. Han kommer 
ursprungligen från Toledo. Han började 
simma när han var nio år gammal - och 
det tog honom nio månader att lära sig 
ordentligt!! ! Som 13-åring blev han 13: e 
man i USA-mästerskapen. 1959 kom han 
till Indiana och sedan började det tror 
ni. Sedan raka vägen mot stjärnorna. 

Ånej, det är i veckotidningarna som s.\ 
ske r. Vägen från 1959 till det fenomenab 
året 1961 var lång för Chet. Han fick då 
återuppliva sitt livs största besvikelse. 
För andra gången blev han petad i US1\:s 
olympiska lag. 

1956 var han två.i i fö rsöken till uttag
ningarna på 200 bröst, men en funk tionär 
påstod att Chet hade gjort en regelvid
rig vändn ing Han fick aldrig ställa upp 
i finalen. 

1960 föll han på en annan funktionärs 
dåliga informationskällor. Chet var trea 
i uttagningarna klar för OS, men sim
marledningen hade för sig att bara td 
fick starta i OS ... 

Men nu är Chet upp i smöret. 
Han har fyra världsrekord på bröst

sim, alla som finns. Jämför honom 
med de gamla? 

100 m 
110 y 
200 m 
220 y 

Gamla rek. 
1.11,5 
1.12,4 
2.36,5 
2.36,5 

Chets re k 
1.07,1 
1.09,6 
2.29,6 
2.34,1 

Hur har han kommt dithän? Träning 
naturligtvis, naturlig fallenhet och god.1 
rådgivare. D et finns bakom fantomresul
taten. 

H an är i gott sällskap i Indiana, med 
världsrekordhållare som Fred Sclmiidr, 
Tom Stock, Ted Stickles, ePter Sintz, 
Larry Shulhof. 

J astremski tränar sex dagar i veckan, 
sju månader om året. H an börjar med ett 
pass kl. 7 på morgonen och fortsätter med 
ett annat kl. 4 på eftermiddagen. En 
härlig träningsmiljö - en simhall som 
kostat c:a 3 milj. kronor. 

Clarks recept: 

Mycket träning 

och mycket hår 
- Jag vet bara ett sätt att bli riktigt 

bra i simning. Det är att träna så hårt 
:ut det gör ont och sedan träna ännu 
Mrdare så Ht det inte gör ont. När man 
har kön fyra stycken 150-yardslopp med 
bara sekunders vila emellan, när det 
snurrar i huvudet, när det känns som om 
armarna skulle ramla loss, när man tror 
att man kan svimma i nästa ögonblick, 
då skall man simma två lopp till. 

D] blir man bra ... 
Den som säger det här, han har verk

ligen föresatt sig att bli bra igen. Det 
är förre världsrekordhållaren på 100 m 
fritt Steve Clark, USA, som talar. H an 
har förlorat sitt rekord på 100 fr itt till 
Manuel Dos Santos, Brasilien. Nu vill 
Clark ta tillbaka det. 

C lark studerar vid Y ale, ja just stude
rar. Han pluggar 5-6 timmar om da
gen, och tränar 1-1,5 timme. (Trodde 
ni tvärtom?) Clark är A-student och han 
hade före sina universitetsstudier stipen
dieanbud från tre colleges. H an klagar 
inre över studierna och den bristande 
träningen: 

- J ag kom ju hit fö r att lära mig an
nat än idrott ... 

H an är originell på annat sätt också. 
Han Eter håret växa och ser ut som . . . 
ja just det. Han försvarar sig: 

- Det finns inget bättre sätt att bli 
varm om huvudet . . . 

Jastremskis tränare är James "Doc" 
Counsilman, som mycket vä l minns sitt 
förs ta möte med Chct: 

- Jag sade till honom att han var 
bröstsimmare, men han hävdade bestämt 
att han var fjär ilsimmare ... 

Counsilman hade givit J astremski den 
nya bröstsimstilen, som revolutionerat he
la grenen och hela rekordtabel len. 

Chet förklarar själv: 
- J ag accepterar snabbare än n:1gon 

annan. Korta snabba arm- och bentag -
inte gamla, långsamma och "vida". 

"Han guppar upp och ned i bassäng
en som en bogserbåt i krabb sjö", skriver 
/ulie W. Schardt i Sports Illustrated om 
J astremski. 

- "Doe" t irde mig dom korta simta
gen. D et minskar vattenmotståndet. I stäl
let för att lytfa hela kroppen när jag 
skall andas lyfter jag bara huvudet. Jag 
börjar alltid med ett långt standyk under 
vattnet - det går fortare där än ovanpå 
- och jag går under vattnet också så 
långt som möjligt efter vändningarna. Jag 
tar betydligt fle r tag per längd än någon 
konkurrent. Och s/i andas ajg vid varje 
tag i stället för vartannat", deklarerar 
J asrcmski. Han bör få lyssnare även h:ir 
hemma. 
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I Sorry P=Ola: -I 
BASSÄNGEN 

SKALL ROV SAARI BLI 

I
ÄR FOR KORT 
FOR REKORD 

EN NY JON KONRADS 
- Är det svenskt rekord? I 
Så frågar Per-Ola Lindberg i ett . 

av sina brev hem från Los Ange
les efter amerikanska inomhus-

mästerskapen och efter tiden I 
1

2.04,6 på 200 meter i Bartlesville, 
Oklahoma 5-7 april. 

Per-Ola visste inte själv. Han rik
tade frågan till Simförbundets ex-

1 

pertis som tyvärr måste svara nej. I 
Noterinegn kan inte godkännas 

som svenskt rekord. Den är visser
ligen bättre än alla nu gällande 
svenska 200-metersnoteringar på I 
I 

lång och kort bana, men Bartles
v!llesbassängen uppfyller inte ford
ringarna. 

Den mätte bara 25 yards. Kor
tast tänkbara bassäng för rekord i 

I 
Sverige är 25 meter. 

Sorry Per-Ola ... men kom igen 
på längre bana. 

Även den store Homeros lär ha I 
I 

slumrat ibland och det må alltså 
vara simexpertisen förlåtet att den 
också tagit sig en tupplur. Nu tar 
vi nämligen tillbaka vad som skrevs 

faller av likartat skäl. 

Efter de lysande segrarna på 220 och 

440 yards samt 1500 meter vid de ame

rikansb inomhusmästerskapen har den 

finskättade 17-!tringen Roy Saari beteck

nats som en ny Konrads. L åt vara att 

mästerskapsbassängen i Bartlesvillc en

dast m;itte 25 yards (22,89 m) men re

kordtiden 1.5 8,6 på 220 yards (201,16 
m) är likväl imponerande, jämfört med 

Konrads världsrekord på 2.01,6 och 

S.unanakas 2.00,4 på 200 meter. På 440 

yards lur Saari 4.14,6 och här håller 

Konr.1ds världsnoteringcn p å 4.15 ,9, vil

ken rid också g:iller för den 2,43 m kor

tare 400-merersdistansen. På 1500 meter 

prester ade Saari nu fantastiska 16.54,l 
och här har Konrads på korrekt 50-me

tersbana rekordet på 17,11, f.ö. noterar 

1650 yards (1508,72 m) . 
Narurligtvis kommer in te Saaris ri

den att r ekorde rkännas, men vad säger 
att han inte kan prestera "riktiga" 

världsrekord utomhus om någon månad. 
Oversätter man de nu pesterade resulca

ten på lång bana, borde d e representera 

ung. 2.01,5 på 200 m, 4,20 på 400 m 

och 17.30 på 1500 m. 
Saari kom i rampljuset 1960 i maj, 

d å han som 15-åring gjorde 18.28 p1 
i förra numret om Per-Olas rekord I 
I 

då ny.satta rekord på 200. Det 

Åter till amerikanska inomhus- ._ __ 
mästerskapen. Per-Ola blev 15:e raren Steve Jackman 48,3. Sjätte I 
man på 220 yards med sina 2.04,6. man fick 49,7 i finalen, 48,3 i för- , 

I 
12:e man Murray Rose hade 2.02,5, söket. 
och siste finalisten Yamanaka Per-Olas tid är långt under Gö-
2.02,2 - i försöket 2.00,3. Tre man ran Larssons gamla rekord på 
gick under 2 min. - segraren Saa- y.ardsdista~sen, som numera inte I 

I 
ri hade 1.58,6. raknas. Goran hade 9/9 1951 tiden 

Så här berättar Per-Ol a själv 50,8 på Vanadisbadet. 18:e man i~ 
om loppet: USA-mästerskapen gjorde nu den ~ 

"Jag simmade i ett av försöks- tiden ... 
heaten mot bl.a. amerikanske uni- Ovriga segrare i hera rnas USA-

1 

versitetsmästaren Spreitzer. Hans mästerskap: 440 y fritt: Roy Saari 
tid från förra veckan 2.01,5 gjorde 4.14,6; 2) Murray Rose 4.15,0; 3) 
att jag - du mt nog - planerade Don Schollander 4.15,0; 4) Pete 
mitt lopp efter hans simning. Sintz 4.17,l. 1500 fritt: l) Roy Saari 

Spreitzer öppnade emellertid 16.54,l. 400 y medley: l) Ted I 

I 
mycket sakta och tog slut efter 100 Stickles 4.18,l. 220 y bröst: Chet 
yards. Inte förrän vid 150 förstod Jastre mski 2.25,3. 220 y rygg: l ) I 
jag att jag måste simma mitt eget Tom Stock 2.09,0. 220 y fjäril: 1) 
lopp. Vid 100 yards hade jag 55,2 Larry Shulhof 2.10,7. 100 y bröst: 

I 
vilket var ungefär en sekund för Chet Jastremski 59,l. 100 y rygg: 
sakta." Bob Bennet 54,l. 100 y fjä ri l: La rry 

På 100 yards fritt blev Per-Ola Shulhof 52,l. 200 y medley : Chet 
sjunde man på 49,7. Där hade seg- Jastremski 1.59,4. --
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1500 m. Vid OS-uttagningarna i De

tro it i augusri samma år b lev han trea 

på 1500 med 18.00,3. Sina långdistans

rnkter visade han någon vecka senare 

genom att bli USA-mästare p å 4 miles 

(6.034 m) på rekordtiden 86 min. 45,3 

ser. 
I fjol hade Saari tredje bästa tiden i 

världen på 1500 m med 17.21,8, uppnådd 

i Japan under USA-turnen, då Saari sen

sarionellt besegrade Yamanaka i Tokyo. 

Ovriga bästa fjolårstidcn för Saari var 

2.06 på 200 m, 4.28,l på 400 m och 

9.09,8 på 800 meter. 
Roy Saari tillhör Scgundo Swimming 

Club och har sin far som instruktör. Den

ne, som är finländsk invandrare, är f.ö. 

anställd som tränare i den lilla califor

niska klubben . 

Per-Olas syn på saken 
Hej alla simmarvänner ! 

Inomhussäsongen i USA är över. Den 

kanske tag ett litet fö r prötsligt slut. 

Jag har hela min tid som simmare va

rit mycket beroende av vila före tä v

lingar. Det var inte förrän mot slutet 

eller närmare bestämt tre dagar innan de 

amerikanska mästerskapen som jag fick 

någon chans att vila upp min kropp ef
ter närmare fyra må naders intensiv trä

ning två gånger dagligen. Det är k lart 

att jag hade en fantastisk kondition vil

ket mina mellantider v isar. P å de första 

50 y i mitt 100-y-lop p hade jag 23,5 

och på de där påföljande 50 26,2. Den 

l illa skillnaden av 2,7 sck. är något av 

ett rekord för mig vad beträffa r jämn

het. I a llmänhet brukar jag ha en tids

skillnad av 4,7-5,0 sek. i mina 100 m

lopp. A.ven i mitt 220 y-lopp kan jag 

visa upp en jämnhet som jag aldri g ti
d igare haft. De fyra 50:na var 25,0, 

28,0, 29,5, 29,5 sek. resp. Emellertid tror 
jag att snabbheten fick lida på bekost

nad av konditionen. 
De a merikanska mästerskapen var a n

nars de a bsolut bästa tävlingar som nå

gonsin hå llits. I praktiskt taget varje 

gren s:ittcs det rekord. D e mest domine
rande simmarna var utan tvekan R oy 

Saari och Chet J astrcmski. Roy med si

na fenomena la tider på 220, 440, 1500 
m. Man gå r nog inte för l ?tngt om m :m 



Per-O la berättar mer om amerikansk simträning 

LOS ANGELES i maj 1962. 
Jag har tidigare talat om att träningen 

här inte är något nämnvärt o lik dem 
som är praktiserad i Sverige. Detta tyc
ker jag nog fortfarande stämmer in på 
den avslutande träning vi hade här. Trä
ningen under de sista veckorna gick det 
hela ut på att ge oss vila så mycket som 
möjligt och dessutom ge oss känsla för 
den distans vi koncentrerade oss på. Här 
följer den sista veckans träningsprogram. 

Söndag kl. 16. Sprinters 750 y stilsim; 
långdistansare 1500 stilsim; 300 ben
spark; 300 armtag; Ld 6x100 standard 
59,0 sek. starta varje 1,15 min.; Sp 6x50 
full fart start varje 50,0 sek.; LD 4x50 
d :o; Sp. 4x50 d :o. Sp/Ld 8x20 start varje 
15,0 sek.; 2x50 på absolut topp med 
ordentlig vila. 

Måndag kl. 16: Sprinters: 750 y stil
sim; Ld 1500 stilsim; 20x25 benspark 
full fart, varannan hårt; Sp 3x100 var
je lopp hårdare, vila 4 min.; Sp. 3x150, 
mina tider 2.01,0, 1,57, 1.55; Ld 3x200; 
Sp/ Ld 6x50, d :o 8x25. 

Tisdag kl. 16: Sp 750 y stilsim; Ld 
1500 stil sim; 20x25 benspark, varannan 
hård; Sp 3x 100; Sp 3x 150, varje lopp 
hårdare än det föregående, vila 4 mm.; 

pastar att han i sommar på lång bana 
kommer att upprepa sina t ider med att 
underskrida de magiska tidsgränserna vil
ka han fullkomligt slaktade. Han simmar 
ett mycket vackert och framför allt ef
fektivt crawl. Hans armtag karakterise
ras av att vara långt, kraftfullt och hela 
tiden i jämn takt. Simtempot är förvå
nansvärt jämnt och lugnt hela loppen 
igenom. Bensparken är den för Simsports 
läsare kände saxarmsparken. Den ger ett 
egendomligt intryck. Det ser nästan ut 
som om han inte har någon benspark 
alls: Han kommenterade sin benspark i 
c.cn amerikanska TV :n med att säga att 
han sparde sina krafter till att koncen
trera sig pil armtagen. På de olika dis
tanserna förvånade han redan i förs ta 
vändningen åskådarna genom att öppna 
med en s.k. flip-turn. På 220 y fritt var 
det kanske inte sil märkvärdigt då så gott 
som alla använde sig av denna typ av 
vändningar. På de andra distanserna där
cmo ganska ensam om att använda rull
vändningen (som den kallas på svenska). 

Visserligen gjorde han inte dessa vänd
ningar genomgående. På 440 t.ex. slog 
han på med en rullvändning när det såg 
ut som om han höll på att tappa fart 
och därmed känning med takten. I sista 

Onsdag: Resa till Oklahomna med jet
Ld 3x200, mina tider 3x150, 1,30, 1,26, 
1,24; Ld/Sp 6x50 start var SO sekund; 
D :o 8x25 start var 20 sekund. 

Onsdag kl. 16: 500 stilsim; 20x25 var
annan hårt, benspark; 3x(6x25) start 
varje 18,0 sek. 4 min. vila mellan vaqe 
omgång; 3x50 utvilad med omkr. 4-5 
min. vila. 

Torsdag kl. 16: 500 stilsim; 20x25 ben
spark varannan hårt; 3x200 varje lopp 
hårdare än det föregående, vila 4 min. 
Standrad 2,05, 2,01. Hårt. Mina tider 
2,04, 2,01, 1,59. 6x25 start varje 20,0 sek. 
1 xSO full fart med ordentlig vila. 

Fredag kl. 16: 500 stilsim; 20x25 ben
spark varannan hård; 3x100 varje lopp 
hårdare än det föregående. Standard 
50,0, 54,0, hårt; 6x25 start varje 15,b 
sek.; 1 eller två utvilade 50. 

Lördag kl. 16: 500 stil sim; några läng
der brnspark varannan längd hård; 
3x(6x25 varje 15,0 sek.), 10 min. vila 
mellan varje omgång; någon eller några 
utvilade 50. 

Söndag kl. 16: 500 stilsim; några läng
der bcnspark varannan längd hårt; 3x200 
standards 2,05,0, 2.01,0, så hårt som 
möjligt; någon eller några 50:or. 

vä ndningen låg han trea, men med hjälp 
av snabb rullvändning kunde han gå i 
mål som segrare med några tiondelar 
tillgodo före M. Rose och D. Schollan
der. Den senare gjorde ett mycket gott 
intryck på mig. Han kommer säkert att 
visa fina takter i sommar. Han simmar 
ett fulländat crawl. Med tanke på att 
han bara är 15 år får man väl räkna 
med att killen har utvecklingsmöjlighe
ter. 

Chet Jastremski, en liten muskelknub
big 21-åring, visade återigen att han 
är bröstsimmets absolute envåldshärskare. 
Man blir framför allt imponerad över 
hans tempo som är något av rent otro
ligt. Hela hans simning spritter av ener
gi och vilja. Även Chet baserar sin sim
ning, enligt mitt bedömande, på armarna. 

I övrigt visade mästerskapen att man 
inte bara har en fantastisk topp här i 
USA utan även en enorm bredd. Som 
exempel kan jag nämna att på 440 y 
fritt var det inte mindre än 20 under 
4.30,0. Toppen här urgjordes av fem 
simmare med tider under 4.20,0. På den 
i Sverige för närvarande svaga gren 
bröstsim va r det 21 killar av de 30 som 
ställde upp i försöken som hade 2.40,0 
eller bättre. 

Måndag kl. 16: Samma program som 
söndagens så vida inte simmarna känner 
sig för trötta. Om detta är fallet så sim
made vi bara lite stilsim. 

Tisdag kl. 16: 500 stilsim; benspark 
varannan längd hårt; 3x(6x25, varje 15,0 
sck.); vila 4 min. mellan varje om-

0 gang. 
Onsdag: Resa till Oklahoma med jet

flyg. Det tog ungefär fyra timmar att 
komma dit. 

Torsdag: Första tävlingsdagen. Mina 
lopp var placerade (220 y) på fredagen 
och (I 00) på lördagen. Dagen tillbringa
des till största delen på hotellrummet 
till sängs. Det var ett genomgående drag 
bland alla simmarna att äta och sova 
så mycket som det någonsin var möjligt. 
Den lilla simning vi gjorde den dagen 
bestod mest av några spurter samt upp
lösande bcnspark och armtag. 

Fredag: Försökstävlingarna började 
kl. 12 så vi steg upp kl. 9 och åt en 
ganska kraftig frukost (te, rostad bröd, 
någon liten köttbit, en konserverad per
sika). Vid 11-tiden var vi nere vid ba
det och tog en riktigt ordentlig upp
mjukning. Finalen gick sedan på kväl
len vid 8-tiden. 

Lördag : Programmet upplagt på sam
ma sätt som fredagens. 

I stort sätt gällde det program som 
jag har redogjort för alla simmarna. 
Den enda skillnaden var att de olika 
standardtiderna var olika hårda beroen
de på hur bra simmaren var. De t ider 
som jag satt upp här var ämnade för mig 
vilket betyder ett något så när genom
snitt. Långdistanserna såsom Konrads, 
Rose, Yamanaka hade distanser som 400 
i stället för 200, 100 i stället för 50, 50 
i stället för 25. Deras vila mellan lop
pen var reduserad. 

USA:s DAMER 
Amerikanska dammästerskapen gick i 

25-yardsbassäng i Cacramcnto, Califor
nien . Robyn Johnson och Donna de Va
rona tog tre titlar var: 

Anmärkningsvärda resultat: 2 5 0 y 

fritt: Robyn Johnson 2.34,6. 5 00 y fritt: 
Robyn Johnson 5.27,2. 100 y rygg: de 
Varona 1.04,0. 100 y fjäril: Mary Ste
wan (Kanada) 59,2. 200 y fjäril: Sharon 
Finnernn 2.16,8. l 00 y bröst: Robyn 
Whipsle 1.13,3. 200 y medley: de Va
rona 2. 18,9. 
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landel runl 
Norrtälje besegrade Turun Uimaseura 

med 72-41 i en klubbmatch i Norrtäl
je. Bästa resultat: Herrar 100 fr Åke 
Nyström 59,4; 100 fjäril Åke Nyström 
1.09,5 100 rygg Jussi Gävert, TuUS 
I.09,8; Hans Malmgren 1.11,6; Damer: 
JOO fr Gunilla Lundqvist 1.09,1; 100 ry 
Gunilla Lundqvist 1.15 ,6. 

* 
Ume.Hlickan Eva Svensson noterade 

2,2 sek. under gällande d-rek. i Lyck
seles 16-metcrsbassäng i samband med 
nationella tävlingar där. Tiden 1.25,4 
kan givetvis inte godkännas som dis
triktsrekord, men Eva torde ha goda 
chanser att radera ut den gamla notering
en även i en 25-mctersbassäng. 

* 
Nytt distriktsrckord blev det för 

Värmland vid rekordförsökstävlingar i 
Karlstad den 12 april. Bengt Rydahl, 
Karlstad, noterade nämligen 2.37,8 på 
200 fjäril medan ende medkonkurrenten 
Ulf Lönnrr, Filipstad, hade 2.44,9. 

* I samband med Västerås folkskolcsim-
ningar noterade Ulla Jäfvert, Västerås 
1.06,5 på 100 fritt. Klubbkamraterna Ul
la Patrikka och Kerstin Karlsson hade 
t.09,2 resp. 1.10,8. 

* 
Lovande tider n,'ldde också Väster 1s

scxtonåri ngarna Tommy Sjöstrand, Sten 
Jansson och Kent Nordin på 100 fritt 
vid en testsimning inför uttagningssim
ningarna till juniorlandslaget mot Ost
tyskland 1.00,5, 1.00,6 och 1.00,7 blev 
deras tider. 

* 
An snabbare testsimmade emellertid 

Tommy Jurdell i Forsgrenska badet, där 
han noterade 58,5. - 1,5 sck. snabbare 
än han någonsin tidigare lyckats. Tvåa 
blev Kjell P ersson, SKK, på 1.00,2 före 
Solnas Bengt Bjurman, 1.00,3 och Tom
my Sandkvist, O rebro 1.00,6. 

* 
I Borås har det också testsimma ts. Gö-

ran Magnusson nådde 1.00,4 på 100 fritt 
medan Stefan Sjöström och C.-G. Ro
sen från s 02 noterade 1.02,0 resp. 1.02,3. 

* 
Karlslund klubbmatchbesegrade Kö-

ping med 75-74 i Orebro Simhall. Bland 
resultaten märks KIF-fliekan Eva Ceder
linds J .29,3 på 100 bröstsim. 

John 
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Nept1mledaren Sven H /ikan Paulsson kastas i vattnet av det segrande 20-manna
laget. Segerglädje kan ta sig mllnga uttryck - också mycket blöta .. . 

Pol isprotest 
20-manna blev en topprafflande affär 

mellan Neptun och Polisen ända till 
neptunarna i slutstriden kastade i Bengt 
Nordvall, Peo Eriksson och Lars Erik 
Bengtsson. Mot dem hade de duktiga 
poliserna ingenting konkurrensdugligt, 
ucan Neptun vann igen solklar t på re
kordtiden 9.01,9. Polisen sänkte sin fjol
:l rstid med 13 sekunder till 9.05,2. Att 
man sedan blev diskvalificerad för grov 
tjy'' i tionde växeln, där Tomie Lind
ström råkade dråsa i vattnet på tok för 
tidigt är en annan sak. 

Annars skall det erkännas, att Åke 
Lindgren drillat fram en mycket snabb 
växling i sina grabbar, men han och dom 
var hela tiden så just på gränsen till över
trädelse, att man måste ha en kolossal 
tu r för att icke bli "diskad". Så'n tur 
har nog aldrig 20 man. 

"Regler skall följas", resonerade Stic
kan Olsson i Polisen, när han inlämnade 
protest mot Neptun, därför att Bo Eriks
son, som deltagit i 6 20-manna för Nep
tun men i somras representerade Nynäs
hamn i DM, inte skulle ha meddelat 
södertörnsklubben sin övergång för tio 
dagar sedan som reglerna hävdar. 

Protesten satte myror i tävlingsledare 
Gunnar Sullings hjärna . . . han tyckte 
man kunde ha kommit med anmärk
ningen före starten och ansåg protesten 
lika onödig som olycklig, skriver "Sver
ker" i IB. 

1) Ncptun 9.01,9; 2) Hcllas 9.16,7; 
3) SKK 9.18,5; 4) Polisen diskv. 9.05 ,2. 
Neptuns tider: Lars H ennix 26,2; Bengt 

Tiugomanna 
Frimark 27,2; C hri ster Sandö 27,4; Lars 
Larsson 28,0; Nils Fröman 27,5; Ralf 
Gustafsson 27,9; Gustav Kihlström 28,1; 
Lcnn,1rt Ad lcrrz 28, I ; Håkan Malmqvist 
28, t ; Percy Kcding 27,2; G lenn P etters
son 26,9; Bo Eriksson 27,2; Peter Assor 
27,8; Bengt Sjöberg 27,6; Tore Synner
holm 27,2; Christian König 25,9; Leif 
\Volmsten 26,5; Bengt Nordwall 25,1; 
Per O lof Eriksson 2 5 ,8; Lars Erik 
Bengtsson 24,9. 

SKK tider: Lars Fjärrstad 27,6; J an 
Carles 28,6; Edgar lngelsson 27,8; Lars 
Olsson 28,2; Jimmy Gustafsson 28,2; 
Dick Fristedt 28,8; Jan Erik Dahlqvist 
28,6; Björn Branelius 28,4; Uno Nord
strand 28,5; Kjell Persson 26,4; Ilo Am
nell 29,2; Lars Engström 27,8; Kalle 
Odehammar 28,6; Iljörn Pernold 27,6; 
Tomas Fjärrstrad 27,2; Björn Bentzer 
28,2; Kurt H ansson 27,8; Göran Lund
qvist 28,0; Bengt Rask 27,8; H ans Eriks
son 26,0. 

Hellas tider: Ol le Burcbo 27,1; Gunnar 
Jonsberg 27,8; Hans Liljedahl 27,8; Gö
ran Larsson 27,9; Håkan Wahlund 28,5; 
Lars Axelsson 28,3; Ilror Ebbe Anders
son 28,9; Arne Jutner 28,4; Lennart Lin
dahl 28,0; Roland Runfast 28,0; Sven 
N ilsson 28,4; Åke Avinder 28,7; Per 
Olof Olsson 27,6; Bo Eriksson 28,1; Ulf 
Möller 27,6; Lars Göran Wahlund 27,0; 
Lars Westergren 27,2; Runar Svenssön 
25,9; Rune J ansson 26,3; Hans Stormark 
28, 1. 

100 m fritt: 1) Karin Stenbäck, Nep
tun 1.05,0; 2) Ann-Christin Hagberg, d:o 



I poloallsvenskans "halvtid" tilldrar 
sig största intresset vem som ska ll stiga 
ned i div. Il nästa spelår, eftersom all 
spänning i toppskiktet effektivt elimine
rats av suveräne SKK. Av allt att döma 
får Sirius ta igen sig ett år i "tvhn" 
kommande år, men vem som sedan blir 
följeslagare ned i den lägre divisionen är 
en öppen fråga. Det blir 6-poängstrion 
S 02, Helbs och Västerås, som av allt 
att döma tillsammans med Neptun (5 
poäng) får göra upp om detta och det 
torde inte vara för mycket sagt om man 
påstår att de flesta fö rutspår att Väster
ås drar det konaste strået i detta sam
manhang. Nedtecknaren av dessa rader 
är dock inte lika säker på den saken: 
Västerås förfogar över Sveriges yngsta 
och mest lovande kedja och att de växer 
såväl med tiden som med uppgiften ger 
juniorpolosegern (8-5) över trefaldiga 
juniormästarna Tunafors besked om. 

S 02 visade i avslumingsmatchen mot 
SKK (3-8) upp ett synnerligen lovande 

1.06,2; 3) Margareta Rylander, d:o 1.07,2; 
4) Anncha Claesson, Polisen l.08,3; 5) 
Agneta Thune!!, Neptun l .09,2; 6) Le
na Björn, Polisen, 1.09,6. 100 m ryg: 1) 
B 0 Almstedt, Orebro SS 1.04,8; 2) 
H ans Erikson, SKK 1.08,2. 10x50 m jun. 
f. 1947- 52: 1) SKK 5.47,8; 2) Ncptun 
5.48,0; 3 Hellas 5.51,2; 4) Polisen 
5.53,1; 5) Solna SS 6.05,7. 100 m rygg: 
I ) Birgitta Friberg, Neptun 1.13,5; 2) 
Lena Bengtsson, d:o l.1 5,3. 100 m fritt: 
1) B 0 Almstedr, Orebro SS 57,9; 2) J an 
Lundin , Polisen 5 8,2; 3) Peter Berggern, 
Skellefteå-Rönnskär 59,2; 4) Kjell P ers
son, SKK l .00,0; 5) Tommy Jurdell, Po
lisen 1.00,7; 5) Lars Wesrergren , Hellas 
1.01,5 . 200 m bröst (restprov) : Kristina 
Kallerlrnlt, Nyköpings SS 3.03,5. 100 m 
bröst (restprov): Barbro Eriksson, Nykö
pings SS 1.23,6. 400 m ind. medley: Eli
sabeth Ljunggren, Neptun 5.43,9. 

VISST LONAR DET SIG 
Kan det löna sig för en medel- hittills gått bättre än vad man kal- , 

stor stad att lägga ned över 5 milj. kylerat med. Intäkterna för 1961 
kronor på ett badhus? Många sva- var 85 000 mer och utgifterna 70 000 I 
rade nej på den frågan när Ström- mindre än beräknat. I staten för 
badet i Gävle - ett av Europas 1962 räkna.s med ett driftsunder-
modernaste - invigdes för två år skott på 600 000, varav enbart i 
sedan. Aftonbladets gävleredaktör räntor och avskrivningar 410 000 kr. 
Curt R.ådström har frågat idrotts- Någon billig historia är alltså 
nämndens ordf. Folke Sundmark inte vårt nya bad, men i betrak-
om anläggningen visat sig vara tande av vad det ger i utbyte för 
värd de stora pengarna. pengarna så torde Strömbadet få 

- Sett ur krass ekonomisk syn- betraktas som en både klok och 
punkt är ett modernt badhus en ovanligt räntabel investering. Här 
dålig affär. Strömbadet har dock några exempel på sådant som in-

-- ~-te kan värderas i pengar: 

I * Ett ökat simkunnande är det 
spd enligt SKK-ursago och har även ri- starkaste vapnet mot drunknings
d'.gare under säsongen gett bevis fö r se~- I döden. Simkurser pågår ständigt i 
bdt polokunnandc. H ellas startade sa- Strömbadet. F.n. har vi en kurs för 
songen högst olyckligr, men i och med 30 simlärare. I höst hoppa.s vi ock-
Runar Svenssons !nträde i gamla mäsr~r- ~ så få igång obligatorisk simunder
laget har ~~elet fa tt ~n helt annan s~a.r- ~ visning vid skolorna i Gävle. Detta I 
pa och poangcn har mte heller ureblivn. I är nu praktiskt genomförbart. 
Likaså måste Nepmn anses höra hemma * Badet har blivit stadens största 
i al lsvenskan i polosammanhang. De po- ungdomsgård. Simsällskapets ung-
lospelande landslagssimmarna i Ncprun domssektion har 400 aktiva sim-
har haft orur i flera matcher. mare. De flesta av dem skulle, om I 

I division Il-serierna har endast en inte Strömbadet fanns, driva om-1 
sensation inträffat: Nässjös seger över kring på gator och torg. 
Elfsborg med 2-1. E lfsborg tänker dock * Korporationer och föreningar 
inte ge slaget förlorat. I sisra matchen har kunnat aktivisera verksamhe-1 
mot J önköping hoppade gamla poloräven ten genom att införa simning på 
Hasse Hellbrand i vattnet och genast sköt programmet. Nyligen var 200 hus-1 
målsiffrorna i vädret. morsgymnaster samlade till mo-

r norra serien har Polisen tagit ert till tionssimning. Många företag har 
synes betryggande försprång och rycks anordnat personalträffar i Ström-
gå mot en allsvensk comeback. badet och bjudit sina anställda på 

John bad. 
Senaste resultat: 

S 02-SKK 
Ran-Västerås 
Neptun-Tunafors 
Sirius-Hellas 

4-8 
4-1 
5-6 
4-7 

SKK 
T unafors 
Ran 

7 7 0 0 56-12 14 
2 56-35 10 
2 34-37 9 

s 02 
Hellas 

7 5 
7 4 
7 3 

0 

l 
0 4 39-39 6 

7 3 0 4 35-39 6 
Västerås 7 3 0 4 24-47 6 
Nepcun 7 2 4 30-30 
Sirius 7 O O 7 23-58 O 

Skytteligan: Hans Andersson, Tuna-
fors 20; 2 Börje Hamrin, SKK 19; 3 Kaj 
Falmer, S 02, 17; 4 H åkan Norrman, 
Tllnafors 13; 5 Runar Svensson, H ell as; 
Tore Synnerhol m, Neptun; Wolfgang 
Bruhn, Ran, Thomas Fjärstad, SKK, 
samtliga 11. 

Nästa serieomgång: 17-23/9 H ellas
Si rius, Västerås-Ran, SKK-S 02; Tu
nafors- Neptun. 

* Badfrekvensen i Gävle har för
dubblats. I det gamla badet hade 
man cirka 50 000 bad per år. Un
der 1961 såldes 100 000 bad i 
Strömbadet. 

DIVISION II 

Södra: Jönköping-Elfsborg 0-8, 

Trelleborg-Nässjö 5-4. 
Elfsborg 3 2 0 17- 4 4 
T relleborg 3 2 0 15-12 4 
Nässjö 3 2 0 12-10 4 
Jönköping 0 0 4-22 0 

Norra: Hedemora--Polisen 0-20, 
Sllndbyberg-Upsala 5-6. 

P olisen 5 5 0 0 42- 8 10 
Upsala 4 0 1 29-14 8 
Sundbyberg 3 0 2 22-18 6 
Falun 2 0 28-15 4 
Sala o 4 4-32 1 
Hedemora 0 4 9- 27 
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Gamla märken 
De gamla märkena står sig fortfarande 

bra i konkurrensen. Fjolårets framgångs
rikaste föreningar har redan vid först:i 
delredovisningen för Svenska Simserien 
1962 gått upp i ledningen. 

Inte oväntat leder sålunda Polisens her
rar och Nepruns damer med god margi
nal i div. I. Malmö SS har :iv någon an
ledning ännu ej lämnat någon delredovis
nin goch S 02 saknas bland de anmälda 

föreningarna. 
I div. I - där det är förv.'lnans\'ärt 

H anmälningar - har Karlskoga SS ta
git hand om täten i såväl herr- som dam
klas~en. Flickorna har f.ö. redan passerat 
det summaresultat som i fjol gav ilskn:i 
landskapskonkurrenten Karlstad seger. 
P1 pojksidan lurar däremot Katrineholm 
i vassen. Sörmlandsmetropolcn har nått 
sin aktningsvärda poäng på resultatet i 
främmande bassänger, eftersom man sak
nar erforderliga hemmabassäng med sti
pulerat 25-metersmått. 

Orcbros herrar leder stort i div. I II, 
medan Karlskronas fjornrssegrande da
mer horas av nykomlingen Gävle SS. 
P.~ herrsidan saknas Väster!ts av någon 
anledn ing. 

Div. I - H errar: Stockholmspolisens 
IF 18.869, Göteborgs KK 15.239, SK 
Ncptun 14.317, Norrtälje SK 11.71 2, 
Upsala SS 11.255; Helsingborgs SS, Jön
köpings SLS, Karlstads SS och Malmö 
SS ej redovisade. 

Div. I - damer: SK Ncptun 17.250, 
S KNajadcn 15. 129, Norrtälje SK 14.416, 
Upsala SS 12.308; Helsingborgs SS, J ön
pings SLS, Limhams SS och Malmö SS 
ej redovisade. 

Div. I - Herrar: Karlskoga SS 9.044, 
Katrineholms SS 8.625, Skellefteå/Rönn
skär SK 6.29 1; Limharnns SS och Tuna
fors SK ej redovisade. 

Div. I - Damer: Karlskoga SS 7.716, 
Bodens BK och Karlstads SS ej redovis. 

Div. Il - H errar: Orebro SS 6.084, 
Gävle SS 4.830; Kristianstads SLS 4.784, 
Karlskrona SS 4.624, Sundsva lls SS 
4.05 3, Karlslunds IF 3.945; Iggesunds JK 
3.2 10; Eskilstuna SS 2.676; Varbergs SLS 
1. 803; Hudiksvalls SS, Linköpings ASS, 
Munksunds SS och Angby SS ej redovis. 

Div. I I - Damer: Karlskrona SS 
6.123; Gävle SS 5 .949; Kristianstads SIS 
4.784; Stockholmspolisens IF 4.130; 
Karlslunds IF 3.419; Orebro SS 3.133; 
Katrineholms SS 2.950; Eskilstuna SS 
2.676, Skellefteå/Rönnskär SK 2.659, 
Jggesunds IK 2.437, Göteborgs KK 2.145, 
Varbergs SLS 767; Hudiksva lls SS, Lin
köpings ASS, Munksunds SS, Tunafors 
SK och Angby SS ej redovisade. 

14 

• Svenska Simserien står sig 

Beställ genast SM-inkvartering 
Årets utomhus-SM i simning kom

mer som bekant att äga rum i Ron
neby den 2-5 augusti. Ronneby är 
en stor turistort och det kan vara 
svårigheter att ordna inkvartering 
för 300-400 simmare, om man rnte 
är ute i god tid. 

Vi uppmanar därför enträget alla 
föreningar att redan nu vidtaga för
anstalter för ordnandet av inkvar-

teringsfrågan. Tag därför omgående 
kontakt med SM-tävlingarnas in
kvarceri ngsbyrå, som är Reso i Ron
neby, tel. 127 50 (Brunnshotellet). 

Korn ihåg - den som kommer 
först till kvarn får först mala. Helin
ackordering p1 Brunnshotellet (fler
bäddsrum i annex) betingar ett pris 
av 20 kr. Men det bjuds också and
ra möjligheter. Det är dock ett vill
kor att man är ure i god tid. 

Ungdomsmästerskap i Vilstabadet 
Tunafors SK har fått förbundets 

uppdrag att som avslutning på årets 
csk ilstunaläger arrangera ungdorns
mästerskap i simning lördagen den 
7 juli i Vi lstabadet, Eskilstuna. 

Berättigade att deltaga är alla flic
kor och pojkar i ålder 12- 15 år, vil
ka inte vid officiell tävling under
skridit fö ljande tider: 

100 m fr isim - fl. 1.1 2 
po. 1.05 

100 m ryggs. - fl. 1.22 
po, 1.12 

200 m brösts. - fl. 3.12 
po. 2.5 5 

100 m fjärils. - fl. 1.22 
po. 1.12 

För de mera kvalificerade planeras 
van liga nationella tävlingar. 

SM i kombinerade höga hopp 
anordnas söndagen den 8 juli i Nick
stabadet, N ynäshamn, enl igt föl jande 
program: 

l:a avdelningen (försök): 
4 huvudhopp framåt i rak stil, var
av 2 stående och 2 med anlopp. 

lf:a avdelningen (final) 
2 valfria hopp med en samman
lagd svårighetsgrad av högst 3,6. 
Till final en går de 8 främsta efter 

Ohälsosamt 
Vattnet i det nya Äkeshovsbadet är 

direkt ohälsosamt vid simträning, häv
dar simmarna i Stockholm. De har a\' 
den höga klorhalren i bassängen Htt 
ögoninflammationer. Hälsovårdsnämnden 
har tagit en rad vattenprover och fu nnit 
att va ttnet åtminstone in te är bakte
riologiskt farligt. 

Aven idrotts- och friluftsstyrelsens 
tekniska expertis har undersökt bassäng
en. Simmarna hävdar att badets renings
verk har för dålig kapacitet och närmast 
:ir avsett till mindre swimingpooler i pri
vata trädgårdar. D ärför tvingas man höja 
klorhaltcn. 

Idrottsstyrclsens ingenjörer hoppas att 
genom en del justeringar kunna fö rbättra 
reningsverkets kapacitet. 

försöksomg.~ ngen, vilken börjar kl. 
11.00. 

Anmälan skall vara s,·cnska Sim
förbundct tillhanda senats söndagen 
den 1 juli. Hoppförteckningarna 
skall inlämnas till tävlingsledningen 
senast kl. 18.00 dagen före tävlingen. 

Upplysningar om inkvarteringsmöj
ligheter m.m. kan erhmas av Badförc
sdndare Arne Svensson, tel. 075 2/ 
109 16. Nyniishamns SLS 

ETT TIPS INFOR EM ... 

- Att andas, det har bara förlo ra r
na råd och tid med ... 

(USA-tränaren Jim Schultz, när nå
gon av hans simmare tagit mer än 1- 3 
andetag under ett sprinterlopp på 50 
yards.) 

STACKARS KON RADS .. . 

Australiske världsrekordhållaren Jon 
Konrads var lite då lig i huvudräkning 
i Beverly Hills hä romveckan. Ha n led
de 1500-rnetersloppet kla rt, då han 
tappade räkningen på längderna och 
satte igång e n jättespurt. Han slog nä
ven i kaklet vid 1400 i stä llet för 1500 
meter. Sedan orkade inte Konrads 
mycket mer. Rose vann på 17.49,1 
Konrads blev 4:a på 18.08,5 ... 



nadas Vallenpoloskola 
Förutom uppnående av en god kondi

tion och teknik följer under hand ett 
planmässigt inlärande av spelsystem. Sys
temet är en ram inom vilken spelarna 
placerar sig och försöker utföra sina upp
gifter under spelet. Bara om samtliga 
spelare är medvetna om sina tilldelade 
11ppgifter och därigenom kan handla 
automatiskt så kan angreppsplanen rätt 
fullföljas. 

Spelsystemet användes emellertid bara 
s.1 !:inge som laget har initiativet. Om 
motståndaren kommer till anfall måste 
samtliga spelare övergående deltaga i för
svaret. Sedan motståndarens anfall av
,·ärjts skall spelarna vid första bästa till
fälle genast återgå till sina ursprungliga 
platser för att kunna uppfylla de från 
början uppgjorda planerna. 

Spelsystemet skall baseras på varje spe
lares personliga egenskaper. Spelarna pla
cerar sig beroende av planens storlek på 
så sätt att i varje punkt ett bestämt 
jämnviktsläge uppstår. 

Spelsystemet skall ständigt analyseras 
och inövas. Inom den antagna uppställ
ningen har alltså varje spelare sin an
gränsade uppgift. 

Detta bör dock ej innebära, att en och 
samma spelare uteslutande bara kan spe
la på sin förutbestämda plats. Under spe
let förekommer sådana situationer, där 
spelarna lämnar sina ursprungliga plat
ser eller måste växla plats. Väsentligt är 
ändringarna år 1960 med 4x5 min. spel
att varje spelare på varje plats är likvär
dig med sin medspelare. Detta ar nu, se
dan man får använda sig av fyra reserv
spelare, också av avgörande betydelse. 

Möjligheterna att återgå till de ur
sprungliga platserna är m:'lnga. T.ex. då 
bollen lämnat planen, då hörnkast och 
srraffkast dömts osv. Tränaren skall ut
bilda sina spelare så att var och en kan 
intaga sin medspelares plats på planen. 
Därvid måste varje spelares speciella 
egenskaper i förväg analyseras med av
sende på teknisk färdighet, snabbller, 
kampförm!lga, vikt etc. 

Slutligen måste man betona och under
stryka att taktik och system är helt olika 
begrepp. Spelsystemet är som ovan sagts 
en i förväg bestämd ram med fixerade 
uppgifter för var och en. 

Med taktik förstår vi en sådan plan, 
som göres upp från match till match och 
i v ilken det egna och motståndarens spel
sätt analyseras, väder och solsken spel
p lanens mått och inte minst domarens 
ev. egenheter tages i beaktande etc. 

Ett vanligt skott. - Obs. bollhållni11ge11 
och kroppsläget. 

Flera spelsystem är bekanta. Det äldsta 
och i Sverige mest brukliga är "trefor
wardssystemet". 

Uppställningen vid detta system är 
att de båda backarna placerar sig på fy
rameterslinjen framför det egna målet, 
ccnterhal ven i mitten av spelplanen och 
de tre forwards framför motståndarmå
let på fyra-meterslinjen. Systemet stöder 
sig huvudsakligen på centerns teknik och 
skjmförmåga, då han befinner sig i mit
ten framför motståndarmålet. Till en bör
jan försökte hela b get att förse denna 
center med bra pass och dennes uppgift 
var att förvandla dessa pass ti Il mål ge
nom hårda, välplacerade skott. 

Naturligtvis täcktes denna center av 
motståndarnas bäste back, som alltid för
sökte hindra centern på alla sätt att 
skjuta. Så uppstod en ständig tvekamp 
melbn centern och backen på ömse si
dor om spelplanen. Likaledes uppstod 
närkampen överallt på planen i det syf
tet arr hindra motståndaren att passa bol
lar upp till centern .. 

I de små och smala bassängerna var det 
aldrig fråga om rörelse eller frånsimning
ar. Den som försökte simma upp bakifrån 
hindrades av den egna orörliga forwards
kedjan. Det hette "en bra passning är 
snabbare, än den snabbaste simmare". 

Då emellertid de täckande backarna 
mycket försvårade ett välrikta t skott från 
centern utvecklades ett sådant spelsätt, 
där man försötke taga bollen, ej från 
vattenytan utan i luften i huvudhöjd och 
passa den vidare till nästa spelare. Man 
uppnådde därvid en sådan skicklighet, 
att bollen många gånger gick i luften 
från man till man direkt in i motstån
darm:'Uet. 

Med sprintersimningens utveckling och 
tillkomsten av större simbassänger för-

Ett stötskott 

Vanliga skruven bakat 
med vänster hand. 

sökte några snabba simmare finna fria 
spelytor genom att rycka sig loss ifrån 
resp. simma ifrån sina markerandc mot
spelare. Efter de första lyckade aktioner
na utvidgades det rörliga spelet till hela 
laget. Endast två spelare förblev i:ills
vidare orörliga på sina platser, centern 
och ena backen. Centerns uppgift mitt 
framför motståndarmålet blev oföränd
rad, likaså hade ena backen uteslutande 
den uppgiften att markera centern och 
hindra honom att skjuta. Däremot har den 
andra backen försökt att komma loss 
från sin motståndare och deltaga i anfal
let tillsammans med övriga kedjespelare. 

Den ena täckande backen benämndes 
"positionsback'', den andre däremot "rör
lig back". 

Efter regeländringarna 1950, dS det 
blev tillåtet med fri rörelse även efter det 
rörliga spelet i allmänhet omfattar hela 
att domaren blåst för frikast, har det 
laget. Detta betydde emellertid ej att 
centerns plats blev obesatt utan att en 
spelare, kanske ej alltid en och samnu 
försökte intaga centerns ogynnsamma 
plats. 

·Centerns dominerande roll upprätt
hölls alltså, trots de ständiga regeländ
ringarna och det allmänna målet att i 
det moderna spelet allt skulle tjäna rö
relsen. Ji. ven de båda yttrarna på ömse 
sidor om centern höll sina platesr be
satta även om rörelsen blev mer markerad. 
Treforwardssystemet bibehölls alltså 
även om man ej kan tala om posirions
spel. 

I allmänhet kan man karaktärisera spe
let så, att efter uppsimning av spelarna 
fdn bakre linjen bollen passas till främs-
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KONSTSIM 
Set f-fj iirpe fortsätter hiir med sina 

erfarenheter f l'tln sin studieresa till 
Holland i höstas. Denna gång ger 
han oss 11ågra synpunkter ptl hur vis
sa av de rörelser, som tidigare be
handlats i Simsport bör utföras en
ligt holliindsk uppfattn ing. Däriiim te 
fdr vi liira oss ett par nya rörelser. 

Skovli11g utfördes på >amma sätt som 
hos oss. Man höll dock ej så strängt p~ 
Jtt armarna skall hållas längs sidorna. 
En a\•vikning upp till 30° tilläts . Där
emot h å lls strängt p :l att i sträckt bröst
]ägc tårna och i sträckt r yggläge hälarna 
hela riden Yar i vattenytan . D etta är rn 
av grundckmentcn, som man skall lära 
cl c\'crna ,ty det är en av de viktigaste 
förutsättn ingarna fö r att de skall kunna 
utföra alla de rörelser, som innehåller des

sa gru ndstäl lningar. 
K<lret (524) var den första figuren, som 

inlärdes samt växling mellan sträckt rygg

] äge och karet. 

Fig. l . 

ta l injen, där man fö rvänt.1r sig att m.~I 
ska ll kunna skjutas. 

Vid den olympiska vattcnpo lowrnc
ringen i Rom, där lagen til l över\':iganclc 
del försökte tillämpa det rörliga spelet, 
kund e man dock konsta tcra att nära 
hälften av målen gjordes genom och ef
ter posirionsspel. De a llra senaste regcl
rid och med 2 min. paus mellan varje 
period och fyra reservspelare, tjäna i 
ökad utsträckning det rörli ga spelet. Ur 
denna synpunkr måste man betrakta trc
forwardsspelet som förå ldrat, d.'l det ej 
tjänar rörelsen. D en moderna uppfatt
ningen att varje spelsystem skall nra lätt 
överblickbart och genomför bart uppfyl
les väl av treforwardssystemct, dock 
motsvarar d et ej det kravet att den stör
re, bredare spelplanen skall kunna ut

nyttjas helt. 
D essutom skall spelarna enligt de mo

derna spelmetodcrna om möj ligt fördelas 
s.1 över planen att deras aktionsrad ier 
blir stora. I treforwardsspelct hindrar 
forwards varandra sinsemellan i si1u 
rörelser och kan svårligen nå in i bakre 
linjerna. Skjutvinkeln för sidospclarna är 
ogynnsam. Sökandet efter nya metoder 
kommer s:ik erligen att fo rtsättas. 
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Utgå11gsl<ige: Sträckt rygglige. 
Utförande: Knäna dras upp s3 långt 

som möjligt mot hakan . Detta sker 1ncci 
bägge benen samtidigt. I detta Eige rote
r.1s kroppen genom skovling runt sin lod

r:i r.1 axel ett eller flera van·. 

S!utläge: Sträckt rygglägc·. 
Utbildningsarr,,;isning: Koncroller.1 att 

hela underbenen och rårna under hela 

rördsen är i vattenytan. 

Baklänges kullerbytta, grupperad ( 417 ), 

lä rde holl:indarna ut p.1 följande sätt, om 
eleverna icke enbrt genom instruktion 
och förc,·isning kund e utföra figuren. In
struktören ställer sig i vattnet, lägger hö
ger hand p;'i elevens panna och för denna 

ncd.lt-bak:'lr. Vänster han understöder rö
relsen genom att ta om benen vid vrisrer-

1u. Kontrollera att hakan hela tiden är 
tryckt mot bröstet. Var noga med att ut
forma rörelsen momcntvis. Mellan varje 
momcnr skall det vara ett tydligt uppe
hJll. R örelsen utförs allts.\ : 

Mom. l: Intag sträckt ryggläge. 
Mom. 2: In tag "kar" -ställning. 
i\fom. J : Utför kullerbyttan s.l att 

"kar"-stä llning åter erh11ls. 
Mom. 4: Intag sträckt ryggläge. 
S.l skall vi g1 ö,·er till e11 n.\got sv:l

rare rörelse, som fo rdrar koncentrat ion 
och vHtenvana. 

Delfin (201). 
Delfin (Dolphin , Delphin, Do lfijn) nr 

201, svårighetsgrad 1,5 . 

Utgångsläge: Sträckt r yggläge. 
Utförcmde: G enom skovling med hu \'U

dct före beskriver kroppen en cirkel. 
Slutläge: Sträckt ryggläge, varvid r:l

spetsarn.1 är på den plats, som huvudet 
hade i utgångsläget. 

~ 

1 
l 

" 
~7 

Fig. 2 

A tt observera! Kroppen ska ll h ållas i 
sträckt ryggläge und er rörelsen fram till 
den plats huv udet hade då figuren bör
jade. P å motsvarande sätt intas srräckr 
ryggläge efrcr det cirkeln fu llbordats. 

Cirkelns diameter är 2-3 m beroende p:i 
elevens längd. Hela rörelsen skall utföras 
i ett moment. Armarnas rörelseschema :ir 
valfr itt. De Br dock ej vara ovanför 
,·attcny1an. Ej hclkr bör de röras s.1 
nära yran att de förorsakar vattenvirv

lar. 
Utbildningsanvimingar: Börja med föt

terna i skumrännan eller ännu bättre v id 
en trappa på det steg, som är närmast 
under vattenytan. Intag srräckt rygg!agc 
med armarna längs sidorna. Böj huvudn 
bakh. Kontrollera att övriga delen av 
kroppen forcfaranck l igger i str:ickt r ygg
läge. Böj övre delen av kropen bakåt. 
Kontrollcr.1 att öuiga delen av kroppen 
l igger knr i utsträckt ryggläge. För ar
marna ut:lt cirka 45 °, ned:lr-uppåt m ed 

handflatorna upp.le. Släpp med fötterna 
taget om sku mrännan (mo tsvarande) och 

låt kroppen beskriva en cirkelbåge nedåt. 
När detta går bra inug sträckt r yggläge 
"inkelrätt mor bassängkanten och med 
hu\'ltdet cirka 1,5 m från d enna . Utför 
figuren en ligt ovan van·id hela cir kel n 
fo llbordas. 

Kontroll c:ra att fö tterna kommer upp 
cx,1k t på elen plats huvudet innehade vid 

figurens börj.rn, att det sträckta rygg
l:igct b eh:'llls (inras) enligt o,·an och att 

kroppen följer ci rkclbågcn. 
Va11liga fel : C irkeln b lir en liggande 

ellips på grund av för ringa böjning i 
övre delen av ryggen . Träna ytterli gare 

ryggböjningen vid bassängkanten. 
Figu ren utförs som en sc.\cnde ell ip s p.1 

grund av att ryggböj ningen ej bibehållits 
under hel a rörelsen. Träna ytterligare med 
början m ed huvudet 1,5 m från bass:ing

kanrcn. 
C irk d b:lgcn föl js ej på grund av art 

kniina böjs - \'anl igen nära figurens 

djupaste del. 
Föttern a fly ttr upp till ytan för tidigt 

~.'l grund av att farten i den fram:ltg:l
cnclc rörelesn m inskar eller genom att 
miickt r yggliigc intas för tidigt. 

IDROTTSPLATSREDSKAP 

Vändkors och utgångsgrindor till 

simhallar och badplatser - Olika 

simrcdskcp Polo-, woleybolls-

och basketbollsnät m.m. 

* 
Svensk ldrottsplatsmaterial 

Söderköp ing Tel. 0121 /11346 

Norrköping Tel. 011 /327 88 



SVENSKA SIMFORBUNDET 
Sveavägen 29, STOCKHODI 

Telefon 10 63 92, 10 61 92 

PRISLISTA 
(gällande från den 1 maj 19621 

U ngdome11s simmiirken: 
.lärn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 50 
Brons . . . . . . . . . . . . . . . . 1:50 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: -
Kandidatmiirke . . . . . . . . 2:50 
Kandidatm:irke tyg . . . . 1: 5 0 

.\1 agistermiirken: 
järn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:-
Brons . . . . . . . . . . . . . . . . 3:50 
Brons, miniatyr . . . . . . . . 3:50 
Silver . . . . . . . . . . . . . . . . 4:50 
Silver, 1111111atyr . . . . . . . . 4: 50 
Guld .. . . . . . . . . . . . . . . 5:50 
Guld, miniatyr . . . . . . . . 5:50 
Guld med emalj 6:50 
Guld med emalj, miniatyr 6:50 

P,1bygg11ad s plaketten: 
Brons . . . . . . . . . . . . . . . . 6:50 
Försi lvrad . . . . . . . . . . . . 9: 50 
Förgy lld . . . . . . . . . . . . . . 12:50 

Elitmiirkcn: 
Brosch ............. .. . 
Mini.uyr 

Simhopparmiir.::en: 
j:irn 
13:·or.s 
S:lvcr 

Diplom: 
Kandidacdiplom: 

utan ccxtning ....... . 
med textning ....... . 

Magiscerdiplom: 
utan cextning ....... . 
med textning ....... . 

P illövskram 
Eklövsl?rllllS 

Plaketter: 
l'romotorplake:t 
Försilvrade "Prima" och 

" Primus" ..... .... .. . 
Brons " Ultirna" och "Ul-

ti1nus,, ........... . 
Prisplakecc, brons 
Prisplakett, sih-er 

Sta.•1dardme:laljer: 
llrons ............... . 
llrons, mima tyr ... . ... . 
Silver ... ....... ..... . 
Silver, mm1acyr ....... . 
Gravering per bokstav .. 

7:50 
7:50 

1:50 
2:50 
3:-

1:50 
2:-

2:-
2:H' 
I :50 
1:5C 

7:-

5:-

4:-
3:50 
4:-

4:-
2:-
6:10 
3:-

-:12 

(Prisplakett) 

Simmat er iel: 
~imdräkt, dam (nylon) 
Underbyxa, dam .. ..... . 
L\.1dmössa ........... . 
Tä,·lingsbyxa, herr (ny-

lon) simning ....... . 
Tävlingsbyxa, herr (las-

cex) simhopp ....... . 
T:ivlingsbyxa, herr (ba-

tist) polo ........... . 
l(andidacbyxa ......... . 
Magisterbyxa ......... . 
l)oloboll "Cup Star" ... . 
l)olomössor, numrerade, 

per sätt ( 11 st) ..... . 
Po1omössor, onumrerade, 

per stvck ........... . 
Domarflagga ........... . 
:'11.ildomadlagga \ ' It och 

röd, per sryck ....... . 
Tidur för vancnpo lo ... . 
fidur för simning I/JO sck. 
Glasfibersvikt ......... . 
Svikt, lamellbyggd ..... . 
Svikt, furu ........... . 
s, iktmatta ........... . 
Li' räddningsanrapp ... . 
Crawlplarca, kork . .... . 
.hgrfosningslina per mct. 
Badsandaler, av gummi i 

färger 34-39 ....... . 
B.1dsandalcr, av gummr 1 

färger 40- 4 5 ...... . 
Djupdykningssänke för 

uromhushruk ...... . 
Djupdykningssänke för 

inomhusbruk ....... . 
Simdyna, kork med låsan-

ordning ............ . 

Li1ter.1t11r: 

Sr.1dg.1r och täv lingsbe-
stämmclser . ........ . 

Poängtabell, hopp ..... . 
Tävlingsprotokoll, hopp .. 
Genera lprotokoll, h opp 

(5 st) ............... . 
Tivlingsprotokoll, polo .. 
Statistikkort ......... . 
l\ffischcr, per st ....... . 
Lärobok "Simhopp fr.in 

1:nrnden" .... ....... . 
Lärobok "Simhoppning I 

meters s"ikt" ..... .. . 

15:-
2:75 
1 :35 

9:75 

12:50 

12:50 
3:-
4: -

48:-

22:-

2:7i 
75 :
i I :7i 

975:-
265:-
195:-
46:-
35:-
7:50 
2:20 

2:50 

2:75 

6:-

7:-

IS:-

2:
l:-
2:-

-:2i 
l:

-:05 
-:20 

2: -

I:-

Svenska Simförbundcts kansli (S,·c.wägcn 29, Scockholm) h.11lcr under 
tiden I juni-15 scpcember följande cxpeditionscider: 

V:irdagar kl. 08.30-16.00 Lördagar STANGT 

Beakta dessa tider och insänd beställningar i god rid före lördagarna. 
Sckretanatct har jourtjänsc lördagar kl. 09.00-13.00 men effeknrcrar CJ 
beställningar. 

MÄRKESOMBUDSMÄN 
llleki11ge Simförbund: Stig Skom:n, 

13yggm:iscaregatan 3, Karlskrona. 
Dalar11.zs Simförbund: Nils H :'lkansson, 

Hällsjövägen 21, Borlänge. 
Gotla11ds Simförbund: Åke Linden, Sol

bngabadet, Visby. 
Giistrikla11ds Simförbund: H.1rry Nordh , 

Scrömbadct, Gäde. 
Göteborgs Simförb1md: Göceborgs Sim

sällskap, Kungsponsavenyen 24, Gbg. 
Jämtland-Härjedalens Simförbund: Hjör

dis Stern, Varmbadhuset, Ostcrsund . 
Niirkes Simförbund: D avid Oberg, Her

cig Karls alle 49 a, Orcbro. 
Sk/lnes Simförbund: Enar P eccrsson , S:i

bygaran I 5, Landskrona. 
Smdlands Simförbund: Allan S'-cnsson, 

Box 1072, Jönköping. 
Södenna•ilcmds Simförbund: Börje Pcc

tersson, Simhallen, Vingåker. 
Viirmlands Simförbund: Bertil Brodclius, 

Odclbcrgsvägen 11 13, Degerfors. 
\/iistergötlands Simförbund: Karl T vu 

Wcttcrlind, Husabvg.Han 6, Lid-

köping. 
Viistmm1la11ds Simförbund: Rolf Viitte

ros, Kristiansborgsbadet, Västcr.ls. 
Oster11.ö1!1111ds Simförbund: Gunnar Fcr

ndir ink, Srorgat.in 10 13, Motala. 

* 
Ser.er för Uppland 

Uppl.rnd vann juniormatchen rnoc 

Sönnl.md med 64-63 i Nornälje. Bland 
resultaten: 200 br damer: Kristin.1 K al
lerhulr, S 3.09,9. 100 fritt: Lena .Johans
son, U 1.11,0. 100 rygg: Gunilla Lund
qvisc, U 1.15 ,4. I 00 fjär il: Ragna Fcrnc
man, U 1.22,1. 100 fritt hcrr.H: H ans 
Rosendahl, S 1.01,2. 200 bröst: Torgn,· 
Rasmusson, U 2.48,4. 400 fritt: Hans Ro
sendahl 4.55 ,9; 2. Sten Ekman, S 5.02,1. 

NORDWALL 5.71,1 

I en hollar.dsuttagning m3ndagen den 
914 van n Bengt Nordwa ll p~ 57, 1 trots 
en 1otalmissad vändning. L E Bengc<rnn 

ha ck 57,8 och Jan Lundin 58,0. 

FERIEARBETE 

Manlig livräddningskunni!=J stude
rande ej under 18 år erhåller plats 
såsom badvakt vid sir.1stnclio!1 i 
Nynäshamn u:v:or tid:in 25 iuni
'25 auqu:;\·i 1962. /A:::g:stc rvärd i o~1et 
e·fordras. Närnare upplysninoor 
lämnas av bodförcst&n<lare Arrie 
Svensson, tel. 0752/109 16, 113 81. 

Svar med rdc~cnscr o:h lönc:rn
språ'.< till 

Nynäshamns Sim- och 
Livräddningssällskap 

Vik ingaväoen 39, Nynäsham:1 
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Polisen satte 
medleyrekord 

Stockholmspolisen förbättrade vid 
simtävlingar i Forsgrenska badet sitt eget 
s\·cnska rekord på 4xl00 m medley med 
1 7 sek cill 4.24,0, deltider var: rygg 
1{onnie Paleski 1.08,9, bröst Tommie 
Lindscröm 1.13,9, fjäri l Håkan Bengts
son 1.03,5 och fritt Jan Lundin 57,7. 

H errar, 100 m rygg: 1. Leif Sjöblom, 
Sundbyberg 1.06,4; 2. H ans Eriksson, 
SKK 1.07,7. 100 m bröscsim: 1. Tom
mic Lindscröm, Polisen. 200 m bröst: 
I. Ronnie Svensson, P olisen 2.50.2. 100 
m fjäril: I. Jan Lundin, Polisen 1.50,7; 
2. Håkan Bengtsson, d:o 1.05,7. 

Damer, 100 m fritt : 1. Margarec,1 
Rylander, Nepcun 1.07,5; 2. Anncha 
Claesson, Polisen 1.08,0. 100 m rygg: 
1. Lena Bengtsson, Neptun 1.16,8. 100 
m bröstsim: 1. Karen Jensen, SKK 1.27,5. 

Malmös 20-manna 
En rad utmärkta resultat nåddes vid 

de individuella tävlingarna i samband 
med Malmö simsällskaps 20-manna sim
ningar i Malmö. 

I ett handikapplopp 100 m fjäril för 
damer fick sålunda Kristina Larsson, Ran 
noterat utmärkta 1.1 2,3 och i 100 m 

bröst för herrar vann Roland Lundin, 
Ran med I .13,0, nytt skfoskt rekord och 
blott 3/ 10 över svenska rekordet. Tvh 
blev Axel Severson, Ran, med 1.14,8. 

100 fritt: J. Tommy Rosenqvist, At
tack 59,2; 2. Leif O lsson, Poseidon 59,6. 

100 fritt: I. Eva Schalen, Poseidon 
l.10,9; 2. Ingrid Ahlscröm, MS 1.11 ,8. 

20x50 fritt herrar: 1. MS 9.15, 5 (re
kord); 2. P oseidon 9.31,0; 3. Ran 9.34,3; 
4. T relleborg 9.42,3. 

20x50 fritt damer: 1. Poseidon 1.01,6 
(rekord); 2. Ran 11.14,5; 3. Limhamn 
11 .51,2. MS diskad es fö r överväxli ng. 

Kickan 50 år 
En av Sveriges stora simhoppcrskor 

I ngcborg Ingers, Hälsingborg, fy llde den 
19 apri l 50 ,te_ Hon är i simmarkretsar 
mera känd som "Kickan" Sjöquist. Hon 

Simlärare sökes till Saltö Simsca
dion, Karlskrona, under juli månad. 

Ansökan ska vara Karlskrona Sim
sä llskap, ti llhanda senast den 10 juni 
1962. 

Närmare upplysningar kan lämnas 
på tel. 045 51159 50. 

Han har tiggt 

ihop en buss 

* För knappa tre månader sedan 
tog Kalmar simsällskaps tränare 
Stig Callenberg portföljen i ena 
handen och en insamlingslista i den 
andra för att ge sig ut på tiggar
stråt. Hans dröm var då att få 
ihop pengar till en mindre buss, 
som KS-arna skulle färdas i till 
tävlingar och till träningen i Os
karshamn. 13 000 kronor skulle 
bussen kosta. 
* Nu i början av maj är Callen
bergs dröm mycket nära verklig
heten. 11 400 kronor har välvilliga 
företagsledare och enskilda i Kal
mar och Nybro (!) skänkt, skriver 
Barometern. 
* Till sommaren utnyttjas bussen, 
som kan ta ett tiotal personer, fli
tigt. Den 11-26 juni har KS hyrt 
in sig på Ronneby Brunn. Cirka 

· 3 000:- kostar kalaset. Man börja
de spara till den resan redan i hös
tas. Tre kronor i veckan har delta
garna lagt i en sparkassa och dess
utom har man haft en stående åtta
raderssystem varje tipsomgång. 300 
kronor har det gett hittills. 

\ar svensk mästarinna fyra gånger och 
ble'' fyra i Los Angclcsolympiaden, si.i
gen endast av amerikanskorna. 

* 
Simhall i Karlshamn 

Går alle efter ritningarna H r Karls
hamn en simhall om något år för en 
kostnad på mellan tv1 och tre miljoner 
kronor. Vid en regionsammanträde i Asa
rum mellan de fyra berörda kommuner
na var man ganska eniga och arbecsm
skottet kommer att H i uppdrag att ar
beta v idare på frågan i samråd med ex
pertis. 

* 
Anders Backbmd nytt brösthopp 

Mariescadspojken Anders Backlund 
motsvarade sitt rykte som ett stort brösr
simmarlöftc då han i k lubbmarchen Karl
skoga-Mariestad gav juniormästaren 
C hrister Svensson en match fram till 
kaklet. Många p~scod att Anders vann, 
men domarna gav C hrister segern med 
riden 2.51,4 mot Anders 2.51,7. Karlsko
ga vann matchen med 63-53. P!i 100 
frirt hade Leif Scormark 1.00,4, Pelle 
Jernberg 1.01,8. Jernberg vann fjär ilsim
met på 1.10,0. 

Rosendahl 2.06,8 
i Borås-tävling 

Hans Rosendahl, Katrineholm, slog 
överraskande Mats Svensson, Elfsborg, 
p3 200 meter fri ct v id tävlingar i Borås
ba<let p!i söndagen och satte samtidigt 
nytt discriktsrekor<l med tiden 2.06,8, 
tv,1 tiondelar före clfsborgaren. Marianne 
Ek<lahl noterade nytt ':istgötarekord på 
100 meter ryggsim med tiden 5.16,3 och 
slog Birgitta Friberg, eptun, med ett 
par meter. 

Inger Thorngren vann 200 frisim da
mer: 1. Inger Thorngren, Uppsala 2.23,7; 
2. Elisabeth Ljunggrcn, Neptun 2.24,6; 
3) Ann-Charlotte Lilja, ajaden, Göte
borg 2.24,9. 

100 m fjärilsim, herrar: I) Pelle J ern
berg, Mariestad 1.03,4; 2. Ulf-Göran Jo
hansson, Elfsborg 1.05,5. 

100 m rygg: I. Marianne Ekdahl, Elfs
borg 1.16,3. (Nycc väscgöcarckord.) 

47-årig norska slog 
13-åriga Margareta 
V:irmland \'ann simkampen mot Oslo 

med 15 7 poäng mot 111. Av norrmännen 
lyckades Christer Bjarne bäst då han i 
lagkappen nådde 1.04,4 i fjär ilsim, dvs. 
en tiondel från norska rekordet. 

A,, svenskarna blev Bengt Rydahl bäst 
med crc grensegrar. I damernas svikthopp 
nnn 47-1riga Inger Nordö, Norge, före 
den 13-åriga snnska mästarinnan Marga
reta Sehlin. 

Sedan Mariestad Het sitt fina inom
husbad har skövdesimmarna Htt bita i 
det sura äpplet och finna sig i att bli 
distanserade. Men att döma av den se
nJst h!illna klubbmatchcn mellan de två 
antagonisterna kommer Skövde att från 
och med nu och ett cag framöver domi
nera, ty Skövde tog hem slutsegern med 
de klara siffrorna 146- 151. Nu sakna
de v isserligen Mariestad sitt triumfkort 
Pe lle Jernberg, men hans medverkan ha
de knappast kun nat ändrat utgången av 
klubbmatchen. Bland resultaten märks 
skövdeflickorna Birgitta Sjöbergs 1.08,6 
p.i 100 fritt och Birgitta Larms 1.28,0 p~ 
100 bröstsim. Birgitta Sjöberg nådde även 
1.1 7,2 på 100 fjäri lsim. Klubbmacchen 
gick i Skövdes Volvobad. 

REVAN SCH? 
Den svenska förtruppen i Rotter

dam fick b11d om returmatch 1963. 
Holländama vill gärna komma till 
Sverige och nya Eriksdalsbadet i 
Stockholm vid ungefär samma tid
punkt som nu. 
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Stockholmspolisens uttagningskommit
tc vid simmar-SM fick sig en verklig 
tankeställare efter 4x 100 fritt för herrar. 

Stig Ohlsson och Ake Lindgren sat
sade hårt på bästa laget i fåfängt hopp 
om att kunna bjuda Neptun spetsen, 
men man satsade inte bättre än att allra 
bäste mannen hamnade i andralaget. 

Det var fjärilsimmaren Håkan Bengts
son som i lätt ilska presenterade 57,8. Det 
var plåster på såren för petningen ur A
laget och för nederlaget på 100 m fjä
rilsim. 

Bäste man i Polisens förstalag, Jan 
Lundin, hade 5 8,1, alltså tre tiondelar 
sämre än H åkan Bengtsson. Med Bengts
son i laget hade Polisen förmodligen ta
git Elfsborgs silverplats på 4x100 m. 

INTE SA FARLIGT ... 
"I v!iras vid inryckningen sa jag att 

jag tog militärtjänsten som ett nyttigt 
mellan!lr. Det har visat sig att min be
räkning stämt. Det är inte bara det att 
jag nog aldrig förr varit s/i fysiskt stark 
som efter de här m/inaderna, utan jag 
har haft mycket bra träningsmöjlighe
ter ocksJ. Praktiskt taget varje dag 
utom under tredje skedet i oktober och 
november har jag kunnat vara i gym
nastiksalen eller pli idrottsplatsen ef
ter tjänstens slut. Man har anledning 
att vara tacksam mot befälet pJ kom
paniet som varit s/i förstående." 

(Höjdhopparen Kjell-Ake "Sörmar
karn" Nilsson, I 2:s kamrattidning 
Värmlands Omen.) 

MONA-LISA GOR 
KONSTINSATS 

Svenska mästarinnan i många 
grenar Mona-Lisa Englund-Chris
pin har besökt Norrtälje och in
struerat ett 100-tal gymnastiklä
rarinnor om konstsim. Lärarinnor
na var mycket intresserade, men 
trodde att sporten skulle bli svår 
att föra in i skolorna. 

Mona-Lisa har accepterat att le
da en kurs. Hon undervisar f.n. 
bl.a. i dans vid GCI. Set Hjärpe 
är mycket belåten med möjlighe
ten till samarbete. 

Chet Jastremski, USA, segrade 
på 200 m bröstsim da japanska 
inomhusmästerskapen i simning 
inleddes i Tokyo. Jastrcmski kloc
kades för 2.36,2, vilket dock är 6,6 

sck. sämre än hans världsrekord. 
Ect av Japans stora hopp, 18-
årige Kenjiro Matsumoto, kom 
tvåa på 2.36,6. 

Ytterligare fyra USA-segrar no
terades. 21-årigc Steve Jackman 
vann 100 m fritt på 54,6. Det var 
första gången som någon i Japan 
avverkade distansen under 5 5 sek. 

På 200 m fjäril vann Larry 
Schulhof med 2.16,6, och på 400 
m fritt tog 16-årige Don Schollan
der hem segern med 4.29,5. Ted 
Stickles utklassade sina konkur
renter på 400 m medley och vann 
på 5.15,5. 

Enda japanska segern kom på 
100 m rygg där Shigco Fukushi
ma sam på 1.05,3. 

* 
SUCK FRAN EN GAMMAL 

li.KTA MAN: 

- John, hur har du tänkt att 
vi ska fira vår silverbröllopsdag? 

- Vad säjer du om en tyst 
minut, sa John. 

* 
LANDSKRONA SLAR STORT 
SLAG FOR SIMSPORTEN 

~ 
Landskrona stad tänker slå ett 

I 
~Yif 1'!.// . stort slag för simsporten till ett 
C - - :.J' pris av 8 miljoner kronor. För det 

skall man bygga en varmbadhus 

-· .. . __ lllilf-'· med 25-metersbassäng och ett fri
r; ~"1!1'~ luftsbad med en 50-mctersbassäng 

__._., ....--....::::::...-----_....... ~ · ~- som får tempererat vatten. Redan i 

L -------______ ...--._...._.... ~-----~ -:..J ... // maj månad skall träningen ku~na 
__,.._,. ......-..- ~ .:- · ~ påbörjas i stadens nya simstadion. 

_...._,.- -------

Polorapport från Norrland 
Rikspoloinstrukrören Nandor Nadas 

har under fem veckors tid varit statio
nerad i Norrland och har på fyra olika 
platser försökt få fart på polospclandet. 
I sin r cserapport berör Nadas de problem 
och svårigheter som finns uppe i norr 
och framlägger förslag för polosporccns 
bedrivande: 

Efter min instruktionsrcsa i ~orrland 
till Kiruna-Boden-Luld-:viunksund 
kan jag konstatera, att det nunrande lä
get för polosporten i Norrland är pro
blematiskt och svårlöst och ffirhå!lan
dena är i mångt och mycket ännu mer 
svårbemästrade nu än då jag nr där 
åren 195 8 och 195 9. 

Orsaken härtill är inte endast de stora 
avstånden mellan Norrbotten och Mel
lansvcrige utan också att polocentrat 
Boden-Munksund ligger för l.ingt från 
Kiruna och att det sedan inte finns till
stymmelser till polospelsmö1·ande söder 
om Skellefteå. Resorna för ett lag bestå
ende av 10-11 spelare jämte ledare drar 
följaktligen mycket stora kostnader. 

Dessutom kan man inte räkna med att 
kunna spela polo utomhus sommartid 
utan får koncentrera sig på polo som 
vintersport och därvid dkar man ut för 
stark konkurrens från de populära Yintcr
idrocccrna ishockey och bandy. Det är 
narnrligrvis svårt få ungdomen att in
tressera sig för polosporten eftersom det 
spelas alldeles för få matcher. Mellan Bo
den och Munksund spelas t.ex. bara en 
match per år. 

Man skall dock inte se alltför mörkt 
på tingen. Norrbotten besegrade dock 
Nordfinland med 10-0 i Uldborg och 
det faktum att polospcl utÖYas på ett 
flertal platser föranleder en optimistisk 
framtidsbedömning. 

Kiruna: fyra polobegåvade spelare 
finns att tillgå vilka har bra kondition 
och snabbhet. 

Boden: Intresset är nu sämre än åren 
1958-1959, men spelstandarden är trots 
detta högst i Norrbotten. 

Luleå: Spelarna här är endast nybörja
re och det saknas ledare och tränare. 

Munksund: Här är intresset störst och 
det finns 12-14 väldisciplinerade spela
re, även om en del av dem är i äldsta 
laget. Publikintresset är utomordentligt. 

I det läge polosporten hamnat i i 
Norrbotten vill jag föresU följande: 

1) En poloserie med två omgfogar med 
5-mannalag. Man kan räkna med delta
gande från Kiruna (1 lag), Boden (2 lag), 
Luleå (1 lag) och Munksund (2 lag) samt 
ev. med Malmberget och Skelleftd. 

Denna serie skulle kunna genomföras 
då den blir ekonomiskt billig genom att 
lagen kan resa i en bif. 
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SJöö 
FABRIKS AB 
Industrivägen 1 B - SOLNA 

Telefon växel 27 28 80 

Rostfria diskbänkar 

Diskrumsinredningar 

Specialverkstad för rostfri plåt 

Bardiskar - Miölkpumpar 

Storköksinredningar 

Snickerier 

För anläggningar med anspråk: 

Maskinstampade betongplattor av hög kvalitet i 
utförande enl. Kommunal-Tekn. Föreningens norme r 

Blästrad granit- eller marmorkross i vackra 
ytutföranden 

Bese och gå på de behagliga plattorna vid nya 
Brunnshotellet i Ronneby - tillverkade av 

AB Föreningsindustrier 
Betongvarufabriken i Mörrum 

Restaurant CATTELIN 
Storkyrkobrinken 9 - Tel. 201818 

Dit går vi simmare och äter 

mycket gott efter tävlingarna 

* BOI\:TRYCK. 

* DJUPTRYCK 

*OFFSET 

* BOKBINDERI 

Konsultera oss om Ni har 

några trycksaksproblem. 

Vi hjälper Er gärna 

TORSGA T AN 21 STOCKHOLM VA 

Telefon 34 90 00 

KLUBBMÄRKEN 

Våra sydda märken i plast är absolut vattensäkra. 

Därför idealiska för simmare. Sänd oss Er klubb

nål eller dylikt så erhåller ni omedelbart offert 

och prov. 

C. Andersson & C:o - Sunne 
Tel. 0565/11225 

Svenska Emoliorbeten 
Selebovägen 13 - ENSKEDE - Telefon 59 5515 

Vi tillverka 

Föreningsmärken - Medaljer - Plaketter 
av bästa kvalitet. Förslog och offert på begäran! 



Skall Ni undervisa • • • 1 s1mn1ng 

Då har Ni nytta av 

Helge Lundstedt 

LÄR DIG SIMMA 
.~:e omarbetade upplaga.n. Auktori.serad a v !fr"nska Livräddt1ingu iillskapd 

Ger handledning i simning och livräddn ing 

Innehåller praktiska råd för simskolor, fester, 

promotioner m. m. Behandlar i ett särskilt 

kapitel problembarn i simskolan. 

"lär dig simma är en utmärkt handledning för alla, 

som sysslar med någon form av simundervisning, och 

är värd stor spridning." Sven L undltröm i Folbkola1i 

8:50 

sommar? • I 

Liudbildband i färg: 
Simning 1, bildband/grammofonskiva 68:-

,, bildband/ ljudband 63:-
Simning 2, bildband/grammofonskiva 58:-

,, bi ld band/ljudband 63:-

ALMQVIST & WIKSELL I 
Box 159 - Stockholm 1 - Postgiro 758 Il 



Nytt världsrekord för utbordare 
Den amerikanske föraren Hubert Entrop uppnådde vid sitt 
rekordförsök på Havatsu Lake med båten Starflite 3 fantas

tiska 197,87 km/tim. vi lket innebär nytt absolut rekord för 
utbordare, oanett klass. 

- 197,87 km/tim 

Mobil 
~ 

~ 

Starflite 3 var utrustad med en Evinrude V 4 och kördes på 
vanlig Mobil Bensin och Mobiloil Outboard i en bränsle
blandning 1: 23. Således användes standardbränsle och stan
dardol ja vid rekordkörningen - ett utmärkt bevis på Mobil 

produkternas höga kvalitet. Ständigt en hästlängd färe 

~ för maximal effekt och största säkerhet 




