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Utvecklingen inom radio- TV-branschen präglas i dag av en stigande efterfrågan på 
svenska appa rater, byggda för svenska mottagningsförhållanden, svenska kvalitetskrav 
och modern svensk heminredning. En god illustration till denna glädjande tendens är 
utbyggnaden av Luxorfabriken i Motala. Denl nya tre våningar höga tillbyggnaden rym
mer modernt planerade lokaler med en yta av 6.300 kvm. Sammanlagt förfogar Luxor 
därmed vid sina svenska anläggningar över en golvyta av mer än 25.000 kvm. Luxor
namnet är i dag känt vida utom landets gränser, och inom Sverige hävdar Motalaföre
taget sin ställning som landets största helsvenska radio - TV-företag helt specialiserat på 
apparater för branschen. 

Ovan: Luxorfabriken med den nya tillbyggnaden 

TELEVISION RADIO GRAMMOFON MAGNEFON 



SIMSPORT 
MEDDELANDE FRAN 

SVEN SKA SIMFORBUNDET 

SVEA Vl'.GEN 29 • STOCKHOLM 

POSTGIRO: 5 ; 4 9' 

Nr 9 - 1962 • Årgång 17 

Rtdaktör och 
11nnnirig Mtgivart: 
HENRY RUN STROMER 

Ttltfon: 
REDAKTOREN 10 61 92 

KUNGORELSE 10 63 92 

Prtnumtr.stionspris: ltr. 10:-

1 Mriandtt kr. 1':- för btldr 

siklel I 1ok1JO • 

' S å är det då åter en stor internationell simsäsong 
- den största hittills för svenskt vidkommande -
avslutad och det är dags att göra ett facit. 

Låt oss först som sist framhålla, att det sportsliga 
resultatet varit gott. J a, betydl igt bättre än vad vi 
vågat hoppas på. 

Svensk simsport har i år visat sin styrka på all
var i den hårda internationella konkurrensen. Fram
gångarna v id EM i Leipzig och vid Sexnationerstäv
lingen i Rotterdam har givit oss ökad respekt på 
kontinenten. Men också ökat ansvar för den fortsat
ta utvecklingen, vil ket finns anledning att påminna 
om i den allmänna segerglädjen. 

Så här efter EM, då man fått större perspektiv 
på vad som hände under de tio laddade dagarna ; 
Leipzigs högklassiga simstadion framstår den svenska 
insatsen som bra&dbetonad. Naturligtvis tänker man 
då främst på f mimkvartettens heroiska insats och 

EN PRYDLIG VM-TRUPP embarkerade den 16 aug. SA S 
planet "Sverker Viking" p/f Bulltofta f.v.b. till Leipzig. Ge
nom stort tillmötesgående fr3n svenska fabrika11ter och åter
fö rsäljare 'Var det en mycket 'Välutrustad tmpp, som reste sö
derut. Herrarna bar mygga club-blazers och grå byxor till 
vit skjorta och bla slips, damerna jackor med gr3 twistkjol 
och skjortblus i vit pop/in. Dessutom s-varta skor. Leverantö
rer var Erik55011 t:f Larsson (Erla-Elson), Svenska Yl!eko11-
ceme11, Kilsimdsko11ceme11, Karl-Axel Forsman Wästgötakom
paniet, och Bortls TriktYfabrik. Vidare Arne-Konfektion i Veg
by, Ruwi SkjoT1f.1brik AB i Sjömarken, H erkules Textilind11-

Per-O la Lindbergs - den svenska lagkaptenen -
amerikanskt förvärvande, pådrivande takter. (De 
pengar som på frivillig väg samlats in för Per-Olas 
USA-år har visat sig ytterst räntabla för svensk sim
sport!). 

Bragden i Leipzig kanske bäst belyses med några 
siffror. I t abellform såg de fyra lagsimmarnas tider 
före EM-finalen och under EM-finalen ut så här: 

Mats Svensson 2.06,0 2.04,2 
Lars-Erik Bengtsson 2.08,6 2.04,9 
Hans Rosendahl 2.08,3 2.04,8 
Per-Ola Lindberg 2.05 ,7 2 .04,5 
Åt bragdhållet låg också Bengt Nordvalls och Jan 

Lundins insatser i Llgsimningen 4x l 00 m, där den 
förres 5 5 ,9 och den senares 5 6,6 låg långt under de
ras personliga rekord och betydde mycket för den 
oväntade tredjeplaceringen. 

Det fattades bara en "hel" H asse Rosendahl på 
I 500 m frisim för att Sverige som enda nation skulle 
ha tagit medalj i herranas samtliga frisimsträckor! 
Men vi skall vara nöjda - Per-Olas och Hasses sil
vermedaljer på I 00 och 400 meter jämte guld på 
4x200 och brons på 4xl00 visade ju med eftertryck 
svensk teknik och styrka i den snabbaste simarren, 
dvs. konsten att så fort som möjligt forcera det våta 
elementet . 

Bredden i svensk simning demonstrerades välta
ligt genom att Sverige var representant i sex semi
finaler i herrtävlingen och sju i damtävlingarna. På 
den fick man också besked vid Sexnationerstävling
en i Rotterdam, där vi som väntat inte ku nde upp
repa f jolårstriumf en men erövrade en mycket heder
sam tredjeplacering bakom tandemvinnande Holland 
-Västtyskland men före Storbritannien. 

Vi är belåtna över framgångarna, men vi känner 
Forts. sid. 3 

stri i Göteborg, Oscaria i Orebro, Gulins Herrmodehus 
Göteborg och Carl Axel Pettersson i Stockholm. För dona
tio•ier i form av livsmedel m.m. svarade Wasa Spisbröds· 
fabr ik, Kungsörnen, Baninformati?n, Stockholm Bryggerier, 
M.ilmö Förenad'! Bryggerier, Festis i Göteborg, Martin Ols
son och Aug. Fredl1md i Stocld1olm, Semper Vic F AB, Stille
\~ erner, Axel K istner, Cederroths Tekniska, Akerlund & 
Rausi11g ocb Frode Lund i Malmö samt BP. 

Bara en sak önskade donatorerna i gengäld: Framg,?ng för 
de svenska pojkarna och flickoma i EM-bass;ingen. Vi tror, 
att do11,11orerna nu ;;r nöjda. Vi bugar orl, tackar! 



pili4Wjf{flliiM. 
Oktober: 

1- 7 Div. I och div. Il 
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 Pojkciomanna, Stockholm 
18 10-mannasim, Stockholm 
2 5 SM i lågsvikr. Åkeshovsbadct, 

Stockholm. 

December: 
2 50-mannasimningen, Schlm 

Landskamper 
Brittiska simförbundet vill ha svens

k,rna som landskampsmotståndarc i sim
ning 1963 och Sverige har tackat ja. Vis
serligen kommer de blågula till London 
och 6·nationers i mitten av september, 
men "Old Albion" nöjer sig inte med 
detta. 

12-13 juli har britterna ingenting 
emot en "stor" landskamp på brittisk 
botten. Man har låtit svenskarna själva 
föreslå valplats: Cardiff i Wales eller 
Blackpool i England. 

Med hänsyn till det stora nederlaget 
svenskarna dkade ut för på försomma
ren 1960, lutar det nog åt Blackpools 
salta, lättsimmade bassäng. 

Returkampen mellan Sverige-Holland 
äger rum hösten 1963, troligen 21-22 
september, då Eriksdalsbadets innebas
säng skall stå färdig. 
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Vi rekommenderar 

Axel Sjöbergs 
Konditori 

Götgatan 61, Stockholm Sö 

Telefon 43 39 06, 40 15 20 

E M-FACIT 
J GULDMEDALJ - laget p!i 4x200 meter Mats Svensson, Rolf Rosendahl, Lars 

Erik Bengtsson, Per Ola Lindberg. 
2 SILVERMEDALJER - Per Ola Lindberg p!i 100 meter och Hans Rosendahl 

p!i 400. 
2 BRONSMEDALJER - laget p!i 4x/OO fritt Mats Svensson, Jan Lundin, Bengt 

Nordwall, Per Ola Lindberg, samt Elisabeth Ljunggren p!i 400 meter fritt. 
SVENSKT DELTAGANDE i nio av tio damgrenar med finalister i samtliga utom 

100 meter ryggsim samt i 11 av 13 herrgrenar med finalister i 6 av dem. Missar
na kom i 200 meter fjäril, i b!ida hoppen samt p!i 4xl00 meter medley (där Per 
Ola sparades) och vattenpolo. 

STÖRSTA FRAMGANG: guldmedalj p!i 4x200 meter, Europamästerskapens mest 
betydande gren. 

STÖRSTA OTUR: vatten polo spelarnas lottning (de visade sedan att de i vilken som 
helst av de andra tre grupperna g!itt till slutspel). 

REKORD 1: endast ett världsrek0rd noterades under EM. - Östtysklands damer på 
4xl00 meter medley och egentligen skulle det underkänts på grund av tjuv
start, men växlingsdomarna "s!ig ingenting". 

REKORD 2: Europarekord slogs i fyra grenar av damerna ( 100 meter fjäril, 400 me
ter medley, 4100 meter fritt och 4xl00 meter medley), samt i tre av herran1as 
(200 meter fjäril, 4x200 meter fritt och 4xl00 medley). 

REKORD J: nationsrekord - ett hundratal. För Sveriges del blev skörden 10 styc
ken: 200 meter fritt herrar, 400 meter fritt herrar, (tv!i g!inger), 4xl00 meter 
medley herarr, 4x200 meter fritt herrar, 4x 100 meter fritt herrar (tvcl g!inger ), 
4xl00 meter damer och 4xl00 meter fritt damer (tv(I gånger). 
Därtill tangerades tv!i: 100 meter fritt herar, 100 meter fiiiril damer. 

BASTE SVENSK enligt poängtabellen: Hans Rosendahl, vars 4.25,8 p!i 400 meter 
ger 1.082 poäng och mot detta svarar bland annat 54,5 p!i 100 meter, 17,52 p!i 
l 500 meter, 2.16,6 i fjäril, 2.30,9 i bröst och 2.18,2 i rygg. 

BASTA SVENSKA enligt tabellen: Karin Stenbäck vars 1.10,4 i fjäril ger 1.084 
poäng mot vilket svarar bl.a. 1.01,9 p!i 100 meter, 4.46,8 p!i 400, 2.46,2 i bröst
sim och 1.10,8 i rygg. 

* DUBBELSEGRARE: Östtysklands Ingrid Krämer i damernas båda hopp, och Adrie 
Lasterie som vann b!ide 400 fritt och 400 meter medley vartill hon fick guld 
iiven p!i 4x100 meter fritt och silver 4xl00 medley. 

öVERLAGSNASTE SEGRARE: Jngrid Krämer i båda hoppen. 
KNAPPASTE SEGRARE: Östtysklands Heide Pechstein p!i 100 meter fritt, diir de 

tre första fick samma tid och en svensk m!ildomare som ansåg tv!ian vara trea 
avgjorde det hela. 

HARDAST: polospelet i finalomgnågen som kom kanadensisk ishockey att verka 
ett spel för barn i lekskolan. 

FLEST MEDALJER för en nation: Damer: Holland 5 guld, 4 silver, 2 brons. 
Herrar: Sovjet 4 guld, 2 silver, J brons. 

BASTA NATION: Holland sammanlagt, Sovjet bland herrarna och Holland da
merna. 

ENDA FöRSV ARADE individuella titel från 1958: Brian Phelps, Storbritannien, 
i herrarnas höga hopp - men s!i var han också bara 14-årigt underbarn den 
g!ingen. Därtill fanns Cockie Castlaars med i Hollands 400 meterslag även 
1958 och i Ungerns polo/ag kände man igen åtskilliga spelare. 

SNOPN AST: Italienerna när de tv!i timmar efter fjärilsimfinalen fick högra att deras 
egen diskvalificerade Dennerlein hemma i Rom simmat fortare än segraren i 
Leipzig och slagit Europarekordet. 

ROLIGAST för Sverige: Den utomordentligt fina stämningen i det unga landslaget 
Sveriges kanske prydligaste. 

STÖRSTA FRAMMARSCH: Sveriges herar från 00 till 52 poäng. 
STÖRSTA OTUR: Kerstin Rybrandts och Hans Rosendahls skador, som tvingade 
dem att avst!i fr!ln fina finalplatser. 
JÄMNASTE SLUTSTRID: Damernas uppgörelse på 100 meter fr isim, diir alla tre 

medaljplatserna, n!iddes p!l samma tid. 
STORA GRABBAR: Hans Rosendahl, som l!ig 8 poäng under mästerskapen och 

Barbro Eriksson, som med damlagets femte plats i medley fick den halva po,ing 
hon jagat i ett drygt !lr. 
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också vårt ansvar för den fortsatta utvecklingen. Ett 
tävlingsår, så intensivt som det innevarande, ställer 
stora krav på såvä l ledare som aktiva. Som förbun
det dessutom har att brottas med ekonomiska be
kymmer - betingade av de senaste årens regnkalla 

OMSLAGSBILDEN 

Hans Rosendahl, Il-åringen från Katrineholm, som de1111a 
säsong slagit igenom som simmare av internationell klass. 
Här ses han belåtet v isa den silvermedalj han erövrade vid 
EM i Leipzig på 400 meter. Det svenska rekordet har han 
under knappa två månader förbättrat i fyra etapper ned till 
4.25,6 och p ,1 den holländska europamästaren Johan Bonte
koe utkriiv de hm1 revansch vid "Sexnationers" i /.eipzig. 

Per-Ola !.i11dberg, Mat s Sve11no11, 
Bengt Nordvall och Jan I 1111di11 
tog Sveriges andra lagkappmedalj 
p!I 4xl00 m frill. V,döreu vur 

brons. 

Toivo Ohmm1 f otogruf er ar wik1-
hoppstrio11. Fr.v. Bo \'V'allsten, 
s"· 1,-, Christer S,mdstedt, SI\ f\ och 

Göran I 1111dkvi st, S ". "". 

somrar och den därigenom avsevärt försämrade m;ir
kesförsäljningen - är det förklarligt, om bördan 
understundom kan kännas övermäktig. Mot denna 
bakgrund får man väl också se de små menings
skiljaktigheter mellan enskilda ledare, som i tid
ningsspal terna ägnats onödigt utrymme. 

Låt oss i stället hopl'as, att samtliga som varit 
med om att arbeta fram arets goda resu ltat nu tar nya 
tag liksom de 22 EM-simmarna, vars talan lagkap
tenen Per-Ola Lindberg förde vid avslutningsdagen 
i Leipzig: 

- Alla har tagit mig i hand på att 
sikte på Tokyo 1964. Vi skall håll a 
EM-gänget! 

f orrsätta med 
ihop det hiir 

H. R. 
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Krämer och Osttyskland detroniserade Sovjet 

Endast en försvarad titel i EM-hoppningen 

Osttysklands absoluta hegemoni inom 

den europeiska simhoppningen och den 
rekordartat d.\ liga bedömningen blev de 
l\'.l dominerande intrycken fr !ln hopp

r:ivlingarna i Leipz ig. 

Gör man en kort :\terblick över ut
vcckli ngen efter andra världskriget kan 
man konstatera , a tt Frankrike var curo

p.1ctta i Monre Carl o 1947, att Väst

tyskland gic k upp jämsides med F rank
rike i Wien 1950, o ch att Sovjetunio

nen gjorde sin debut i T urin 195 4 genom 
.ltt vinna allt fö r att seda n med mindre 

margina l beh.\lla sin 6tpla ts i n uda pest 

1958. 
l Leipzig övertog Omyskla nd ställ

ningen som ledande hoppnation med s.I 

förkrossande siffror som 6 1 poäng mot 

Sovjets 29, Ostcrr ikcs 22, E nglands 15 
och f inlands I poäng. Utan tvekan hade 
den östtyska dominansen blivit mindre 

mark:tnr p.\ en neutral plan, som fak tum 

kvarst.lr att inger land för närvarande 
kan komnu i närheten av Osttysklan·a 

nicd dess 40 heltidsanställda hoppin

struktö rer (!) och med trumfkortet Ing

rid Krämer. 
N.1tionstabc llen är så ti ll v ida m ärkli g 

som - frfosett Finlands enda poäng -
endast fyra länder d elade på samtliga 

poängpla tser i de fyra fina lerna. An 
m:irk li ga rc är :Ht Osterr ikc, som sr-arta
dc med praktiskt taget all t de har av 

si mhopparc (I herre och 3 damer), kun

de belägga tredjeplatsen före bl.a. anrika 
England . T illfogas bör dock att Eng
land saknade sin olym piatrea Elisabeth 

Fcrris. Att Västtyskland ej ställde upp 
förr ycker n.tturligrvis ocks1 bilden. 

Sverige 6:a eller 7 :a 

Om man mot denna bakgrund skal I 

bedöma Sver iges insats, finner man att vi 

trots avsak naden av poänggivande final
platser fick en för oss fullt normal pla
cering. Vi blev sjunde nation efter Ung

ern och närmast följda av P olen, Ita
lien o ch Frankr ike. Använder man en 
.innan beräkningsmerod blev Sverige 

sjätte natio n, nämligen om man anser 
att Finland med 1 finalpoäng på en end:i 

startande inre kan placeras före de län
dcr, som hade fler a hoppare med något 
sämre placeringar. (Att vi vann sju gre
nar av åtta i so mmarens hopplandskamp 

mot Finland ger ju också fog för att be
tr akta Sverige som det starkare landet). A 
andra sidan :ir väl en sjundeplats på 

rank inglisr.111 den mest rättv isande för 
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svenskt vidkommande med ranke p il 
V:isnysklands uteblivande. Konstateras 
kan allrså att den europeiska simhopp

ningen har en helt annan struktu r än 

simningen, där det fordrades lagkapps
gu ld och en mängd finalp latser fö r att 
d ra strålande simmare skul le ge Sverige 

sriilln ingen som femte simnation. 

Till karakteristiken av Leipzigtävling

arna hör också det beklagliga faktum att 

deltagarantalet aldr ig varit så l:lgr på ert 
hopp-EM sedan Wien 1950. I vardera 

herrgrenen 22, i damernas svikt 11 och 

i damernas h öga 8 startande. Tenden

sen är densamma världen över. S imhopp
ningen förvandlas a lltmer ti ll en exklu
siv idrott fö r ert litet få ta l specia lister. 

Vi ö nskar alla en större bredd p1 dm 

svenska hoppningen men bör hå lla k lart 
för oss att vi inte ligger efter i jämfö
relse med det europeiska geno msnittet. 

På gemensamt r yskt, östtyskt och ame

r ikansk t ini t ia riv drivs utveckl ingen mot 
al lt större akrobatiseri ng, och de enda 
som snart kan hänga med fr hoppare 

av typ Ingrid Krämer med åtta timmars 

daglig året runt-träning. T a lande är elen 
östtyska femårsplan för simhoppningen, 
som rikstränaren Kuhncrt upprättat. En

li gt denna är kvoten för exempelv is en 

manlig svikthoppare 250 hopp per dag, 
vi lka hopp inregistreras på speciell.i 
kort med dagsrapporter över varje hop

pares tr äning. Vi skall nog v:tra glad:t 
s.1 länge idrotten inte anr:tr s:ldana pro
portioner i Sverige. 

Krämer kan missa 
EM-veckan inleddes m ed damernas 

sv ikrhopp, där en ny generation hopper

skor bjöd på en hoppn ing av mycket 
blandad kvalitet. Endast K rämer ~ter
( anns fdn bud:ipesn>ivlingen och inte ens 

hon infriade förväntn ingarna. För en 

gångs sku ll fick man se henne missa 
flcr:i av sina hopp , en sensation väl så 
stor som någon. Hennes säkerhet är an

nars nästan övernaturlig, och det var där
för med något av en lättnadens suck som 
de församla de hopparna konstaterade, att 

r.o .m. Ingrid Krämer kan vara helt 
mänsk lig. Visserligen vann hon med hela 
16 poängs mar ginal och på bättre slut

poäng än herrsegraren, men för det kan 
hon tacka en samling domare, som slog 
a Ila rekord i fråga om flathet och r äcld

h.lgsenhet. (Se mera om bedömningen i 

separat artikel.) 
Krämer är p;\ sitt sätt förbryl lande. 

Världens främst:t simhopperska har nära 

nog världens sfo1sra höjd . Det fi nns ing
er spelrum för improvisation och tem
peram ent i hennes hoppning. A ll t är 

byggt på säkerhet, s;\ även henn es sats

tcknik som är r akt emot alla teorier. 
Hon rar a ld r ig u t en :trmsväng i satsen 

ut:t n arbetar med lösa, böjda armar och 
använder den enbart som balans instru

ment. H ennes luftteknik kan däremot in 

re vara bättre - frånsett skruvarna -
och hennes avslutningar är fullkomligt 
b liindande. Korrigeringa rna av nedslagen 

genom un dervattensvolter och knädrag

ningar är s;\ per fekta, att man måste l ig

ga under yran fö r a tt överhuvud taget 
m:irka dem. 

P.I samma sätt ar betar hennes 15-åriga 

landsmaninna C h ristiane Lanzke, som 

v:tnn den spännande fighten om si lver
meda ljen med jäm ngamla Natascha K u z

netsova. Om någon skall kunna hota 
Krämer i fra mti den, så är det just C hris
tiane. 

Kerstin R y brant fö ll helt ur protokol
let genom sin vid det h är laget ri ksbe

kanta och tyYärr a lltför omskrivna miss 
på J/ 2 mo llbergare i fö rsta fina lomgång

en. Det hela kan rubr iceras som olycks
fa ll i arbetet och bekom varken hen ne 

eller övrig:t initierade. Råkar man träffa 
en ha lvmeter inna nför sviktspetsen i sa t

sen, har man inger annat Yal på en täv
ling. Man m åste försöka geno mföra hop 

pet. D essförinnan hade K erstin v isat upp 
en mycket jämn o ch vårdad hopp ning 

och i r espekti ve omgång ha ft placering
arn:t 5-9-6- 6- 7-6-8. 

V.'lr 14-.lriga svenska mästarinna Mar
gareta Schlin fick l iret oturlig start och 

det rog någr a hopp, inna n hon kom upp 
i nor mal standard. Det var sedan något 
av ödets ironi att även hon hade place

rat sin I 112 mollbergare som förs ta fi

nalhopp strax efter Kerstin. Hon använ
de hop pet redan förra året med mycket 
god teknik m en h ar haft problem med 

det efter en nedslagskollision m ed en 

simmare i våras. I ntet under då att hon 
nu kom ur balans, l iksom f.ö . hela f inal
fältet, och missade grovt. Det betydde 

att hon f ick nöja sig med att sl å unger

ska n Balla och notera sig som 9:a i slut
proto.kollct. 

Mrkwicka populäraste 
segraren 

K nallsensationen u nder detta hopp

EM kom i her rarnas svikthoppsuppgö-
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rclse, där Osterrikcs mjukt och rent hop
pande Kurt Mrkwicka lurade hemma
favoriten Pophal på titeln. En absolut 
rättvis och inom den europeiska hoppar
familjen mycket populär seger. Troligen 
var det sista gången man fick se en hop
pare med normal, sansad träning bakom 
sig vinna ett EM. Men förk laringen till 
hans seger låg kanske just i att han kun
de tävla med gnistan och hoppglädjen i 
behåll. 

De som annars gav behållning åt svikt
finalen var främst ryske trean Polulyakh 
och Finlands Pentti Koskinen. Polulyakh 
är ensam om i Europa om att använda 
tabellens svåraste hopp över hela linjen. 
Efter en grov miss på baklänges huvud
hopp i obligatoriska avdelningen, var 
han sedan den överlägset bäste i valfria 
avdelningen, men så hade också hans 
lättaste hopp svårighetsgraden 2,6. 

Som kontrast till denna akrobatik var 
det en njutning att uppleva något så 
lugnt, mjukt och stilfullt som Pentti 
Koskinens hoppning. Han blev slagen en 
dryg månad tidigare av Göran Lund
qvist men visade nu sin nordiska mästar
klass genom att ta sjätteplatsen före de 
unga, trevligt hoppande polska pojkarna. 

Sverige startade liksom på damsidan 
med två debutanter, Christer Sandstedt 
och Bo Wallsten. Tyvärr kunde de inte 
upprepa sin högklassiga hoppning från 
SM-finalen i Eriksdalsbadet, och till det 
kom domarnas obenägenhet att ge okän
da hoppare över 61/2. Bosse Wallsten pre
sterade en vårdad serie ända till sjunde 
hoppet, då han hade oturen att inte se 
vattenytan och helt i onödan missa en 
fint upplagd 11/2 bakåt med 11/2 skruv. 
Det betydde 13 :e plats, 5,64 poäng från 
final. Närmast efter hamnade Christer, 
som kom ur rytmen redan från början 
genom att starta med ett rakhopp på 
kraftigt överslag. Hans serie blev sedan 
en blandning av mycket fina hopp och 
halvmissar. 

Damernas höga på 
utdöende 

Enda överraskningen i damernas höga 
hopp var den låga deltagarsiffran. D et 
är inte bara Sverige som har de största 
rekryteringsproblemen i just denna gren . 
FINA :s beslut vid Rom-kongressen om 
ytterligare utökning av serien har knap
past gjort det hela bättre. 

Suveränen bland de åtta flickorna var 
självfallet 19-åriga Ingrid Krämer, som 
hade hämtat sig från den tillfälliga 
ojämnheten i svikthoppet och nu gjorde 
bättre skäl för de dock fortfarande nå
got för höga domarsiffrorna. 

18 år äldre ryskan Nincl Krutova kun
de till sitt tidigare EM-guld i svikthopp 

och OS-brons i höga hopp lägga en väl
förtjänt silvermedalj. Mera tveksamt är 
det om östtyskan Schöpe borde ha haft 
bronset före årets stjärnskott i höga hopp, 
Osterrikes Ingeborg Pertmayer. 

Till många deltagares påtagliga lätt
nad saknades den hoppcrska, som med 
sina 5 medaljer tagit flera EM-poäng än 
någon annan europeiska genom tiderna, 
vår egen Birte Hanson således. Det är 
svårt att sia om hennes placering, därest 
hon hade accepterat att åka med till 
Leipzig, men att en bronsmedalj hade 
legat inom räckhåll för en någorlunda 
tränad Birte är högst troligt. Hon har 
ju alltid varit som bäst, när motståndet 
varit som hhdast. 

Drömhopp av Sperling 

Lika sensationsfri var herrarnas höga 
hopp, där kampen som väntat stod mel
lan Rom-finalens två bästa europcer, ti
telförsvararen Brian Phelps, England, 
och östtysken Rolf Sperling. Phclps ha
de vuxit ut och blivit litet för muskulös 
för att kunna upprepa den eleganta 
hoppning, som gav honom OS-bronset, 
men det räckte till en knapp seger, myc
ket dock tack vare Sperlings handstans
miss i försöksomgången. Tankeväckande 
är att Phelps liksom Mrkwicka hade en 
enklare serie än någon av de fyra när
mast följande. Den förnämligaste final
hoppningen svarade Sperling för genom 
att notera EM :s två högsta poänger, 
19,24 på 11/ 2 volt framåt med dubbel 
skruv och 20,54 på 31/ 2 volt framåt. 

Toivo Ohman startade med en 5 :e 

pb ts i första omgången, Hlg pS. 8 :e 
plats efter förmiddagens fyra hopp, gick 
upp till 5 :e plats efter fem hopp och 
avslutade "flackandet" med att bli !O:a 
efter sjunde och sista hoppet i kvalom
gången. 2,86 poäng från finalplats och 
alltså utslagen. 

Göran Lundqvist hör till den kategori 
hoppare, som kanske förlorade mest på 
den urvattnade bedömningen. Hans styr
ka är ju inte så mycket jämnheten som 
just förmågan att notera verkliga topp
poäng på vissa hopp, främst på de enkla 
sti lhoppen. Och på detta EM gavs inga 
höga siffror, hur bra hoppen än var. 
Göran låg på 13 :e plats efter förmid
dagspasset och gick sedan upp till 9 :e 
plats, endast I 6 hundradelar efter 8 :e 
man, före sista kval hoppet, Fina chanser 
ti ll finalavancemang så ledes, men så kom 
då hans enda miss, överslag och siffrorna 
5, 51'2 på 21h tyska, och det betydde i 
stället en H :e-placering i slutprotokollet, 
J,93 poäng från finalplats. 

Om man avslutningsvis skall våga sig 
på att ge ett framtidsperspektiv på den 
europeiska hoppningen så ger man kan
ske det hela i ett nötskal genom att näm
na art Ingrid Krämer redan tränar för att 
använda sådana hopp som 21/2 bak.'lt, 2112 
Mollbergare och J 1h volt framk Med 
andra ord: Simhoppningen kommer i än 
mindre grad att vara en fråga om skön
het och stil. Det kommer att handla om 
obegränsade tidsresurser för akrobatik
träning, resurser som mycket H länder 
har. Omyskland och Sovjetunionen tog 
denna gång 10 av de 12 hoppmedaljer
na, och allt tyder på att skörden om 
möjligt blir ännu större i Utrecht 1966. 

EM:s hoppsuveriin Ingrid Kr:imer, Ömyskla11d. 
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Så bedömdes hopp-EM 
Toivo öhman analyserar domarprotokollen 

Att världens största hopptävlingar 
också cir världens sämst bedöma besan
nades ännu en gång i Leipzig. Frågan är 
om det inte denna gång var nytt bot
tenrekord. Eller vad sägs om följande 
axplock, baserade på varje domares en

skilda bedömning: 

I damernas svikthopp blev östtyskan 
Lam:ke tvåa, 4 poäng före ryskan Kuz
netsova. Östtyske domaren Schramm 
hade henne 15 poäng före ryskan. Rys
sen Burov ansåg å sin sida att Lanzke 
var 8 poäng sämre än Kuznetsova och 
placerade henne som fyra, slagen även 
av den andra ryskan. 

I herrarnas svikthopp segrade Öster
ri kcs Mrkwicb med 2 poäng cill godo på 
östtysken Pophal och ryssen Polulyakh. 
Det ville inte östtyske domaren Kinast 
hålla med om. Han placerade Mrkwicka 
på fjärde plats, slagen med 18 poäng av 
l)ophal! Och helt följriktigt ans.1g han 
östtysken Spcrling (fyra officiellt) vara 
and re man efter Pophal. 

Delade då ryssen Burov Kinasts åsikt 
att det var östtysk dubbclsegcr? Själv
fallet inte. Han ville i stället ha det till 
rysk dubbelseger genom Polulyakh och 
Kostritsky (femma officiellt). För sä
kerhets skull petade han ned Pophal 18 
poäng efter Polulyakh (officiellt var 
Pophal 50 hundradelar före). 

Damcirkus 

Och så till den verkliga cirkusen, da
mernas höga hopp. Försök att följa med 
nu! Officiellt var Krämer etta, ryskan 
Krucova tvåa, östtyska Schöpe trea och 
österrikiskan Pertmayer fyra. 

Låt oss först fråga Österrikes domare 
Mayer om hur placeringarna borde ha 
varit. Jo, naturligtvis var Pertmayer 
tvh. Nå men värste konkurrenten 
Schöpe då, var hon värd sin tredjeplats? 
Nej, långt ifrån. Hon var inte bättre än 
sexa. Tredjeplatsen borde ha gåt till Ös
terrikes andra flicka, Sindelar (officiellt 
sexa). 

Tyckte engelske domaren Tranter ock
så att andraplatsen borde gått till Pert
mayer i stället för Krutova? 0 nej, Pert
mayers rätta plats skulle varit sexa. Klar 
tvh var ju Austen, England (officiellt 
femma) ! 

Ryssen Burov var nöjd med Krutovas 
andraplats, men hur andra ryskan Kuz-
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netsova kunde bli näst sist hade han 
svårt att förstå. Han hade henne som 
trea! Och officiella trean Schöpe som 

sexa. 

Lika litet kunde Burov inse det be
rättigade i att engelsmannen Phelps och 
östtysken Sperling belade de två tätplat
serna i sista tävlingen, herrarnas höga 
hopp. Han dömde klar rysk dubbelseger 
för Galkin och Trusov. (Oficiellt var 
Galkin trea medan Trusov hamnade på 
sjätte plats, slagen av segraren Phelps 
med 15 poäng)! 

Kronan på bedömningsverket satte ita
lienaren Cenni. Europas näst bäste hög
hoppare efter Brian Phelps var ju helt 
självklart Italiens Pajella (officiellt sjua 
och utklassad av tvåan Sperling med 17 
poäng) ! ! ! 

Ja, så här kan man fortsätta i oänd
lighet med analysen av de officiella be
dömningsprotokollen, där samtliga do
mares siffror på samtliga hopp finns an
givna. Men redan efter att ha konstate
rat ovanstående vet man att man egent
ligen inte vet ett skvatt om hur resul
tatlistorna vid årets EM i simhopp egent
ligen borde ha sett ut. Ett undantag 
finns: Samtliga domare var eniga om 
Krämers dubbelseger. I övrigt fanns inte 
samstämmighet mellan domarna på en 
enda punkt i hela EM-protokollet. 

6 manliga europamästare 

Några exempel på det sist nämnda. 
Bland 7 domare fanns 5 olika åsikter om 
vem som egentligen var 3 :a i herrarnas 
höga hopp. Sak samma i damernas höga. 
Likaledes fanns 5 olika 4 :or i herrarnas 
svikt. 

I höga hopp för såväl herrar som da
mer återfanns 4 olika hoppare som sil
vermedaljörer. 

Och aldrig har väl ett EM sett så 
många manliga europamästare i simhopp. 
Välj själv: Kurt Mrkwicka, Hans-Dieter 
Pophal, Boris Polulyakh, Brian Phelps, 
Rolf Sperling och Genadi Galkin. 

Östtyskan Schöpe har all anledning 
grubbla över vilken placering hon egent
ligen var värd. Hon placerades av do
marna både som 2 :a, 3 :a, 4 :a, 5 :a och 
6:a! Exakt samma huvudbry har öster
rikiskan Pertmayer. 

Förbryllad är väl även ryssen Galkin. 
Vem skall han tro på? Den som dömde 

honom som 1 :a eller den som hade ho
nom som 6 :a. Och hans kollega Trusov 
kan bl.a. välja mellan 2 :a och 8 :e plats. 

Frånsett Krämer fanns det överhuvud 
taget inte en enda bland de sammanlagt 
24 hoppfinalisterna som inte hade minst 
3 olika placeringar. 

1/ 2 poäng lägre - katastrof 

Jag har här redogjort för hur final
hopparna bedömdes. Var och en begri
per kanske då vilka siffror övriga hop
pare erhöll. Utan överdrift kan man på
stå, att det inte spelade någon roll hur 
deras hopp såg ut. Man hade kunnat ski
vanligt i sista tävlingen. Av de 178 täv
pa lika god rättvisa ger.om att lotta ut 
placenngarna. Det var siffran 6 öve: 
hela linjen. Av en ren tillfällighet kunde 
det nöjligen bli 61/2 eller S1/2. Följden 
blev att en halvpoäng mer eller mindre 
betydde oerhörda ommöbleringar i pris
listan. Och vilken domare i världen kan 
med :;äkerhet avgöra om ett hopp är ~ärt 
6 eller 61h? 

Låt oss ta dansken Svejstrup som ex
empel. Liksom alla andra fick han kon
stant 6 och ibland 6112. Det råkade ut
falla så att han efter morgonomgångens 
fyra hopp låg på 4 :e plats. På de tre 
hoppen i eftermiddagsomgången fick han 
likaledes 6 och 61/ 2 med ett undantag. 
Det hände sig nämligen att han på ett 
hopp fick följande sifferserie: 61/2, 61/2, 
6, 6, 5 lh 5 och 5. Naturligtvis rena kata
strofen. Han ramlade plötsligt ned till 
17:e plats!! Tre domares tillfälliga av
vikelse på ett enda hopp betydde alltså 
att han fick återvända till Danmark som 
mslagen i försöken med en absolut bot
tenplacering. 

"Världens jämnaste hopptävling" 

Bedömningsskalan går från 0 till 10. 
Enligt EM-domarna går skalan från 5 
•ill 71/2. Alltså 6 variationsmöjligheter i 
stället för 21. Rent statistiskt var 91,5 
orocent av alla tävlingshopp unaer EM 
värda 5-7112 ! Rekordet noterades som 
lingshoppen i herrarnas höga hopp låg 
96,8 procent inom ramen 5-7112. Endast 
2 hopp av de 178 ansågs vara värda ge
nomsnittssiffran 8. Håller man sig till de 
14 utslagna hopparna i denna gren, som 
sammanlagt utförde 98 tävlingshopp, an
sågs 90 hopp (!) ligga inom en ram på 
1112 poäng, nämligen från 5 till 6112. Och 
inom 1 poängs ram, från 51/ 2 till 61h, låg 
81 av de 98 hoppen! 

Som avslutning på denna dystra sta
tistik skall nämnas att av de 3.598 do
marsiffror, som sammanlagt visades upp 
under detta EM, fanns en enda 9:a. Så 
dåligt hoppar den församlade europa
eliten efter år av intensiv träning -
om man skall tro domarna. 
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EM-rapport från polobassängen 

V<1r polola[!.et moget för L'M-start? 

P.l denna fråga ka man s.l här cfter.h 
b.ldc svara ja och nej. Eftersom l:tget 
endast kunde prestera en niondeplats, 
skulle nun v:il utan vidare säga nej, men 
s.\ enkelt är nu ime problemet, \'ilkct 
j.1g här ncd.111 skall försöka bevisa. 

Till en början bör man konst.nera, .lttt 

dcn " k v.tlgr:ins", som förbundsledningcn 
sarcc upp - seger mot Frankrike i en 
dubbclnutch p.1 fransk hemmaplan (Pa
ris) - klar.ides med minsta tänkbara 
n1.1rgin.d, men cl.I kvalgr:insen var för
knippad med löfce om EM-deltagande i 
liänddcs av sega, s.1 v.H det hcl.1 kl.in 
cl:irmed. 

Cruppindelni11gen stötestenen 

samband med förhandsdiskussioner
n.1 ang.'!endc lagets eventuella chanser 
an överleva första omgfogcn, ansågs all
mänt, an det skulle vara en synnerligen 
stor oturom Sverige skulle hamna i en 
grupp, där ev.\ lag från det s.k. övre skik
tet blev inlottade. Som framglr av ne
danstående tablå blev så fallet, vilket 
även konstaterats av press och övriga 
bedömare. r nom parentes slutplaccring. 

Ungern (1) Omyskland (4) 
Rumänien (5) Jugoslavien (2) 
Sverige (9) 

Belgien (6) Ryssland (2) 
Scorbrican. (10) Holl and (6) 
Ita lien (8) Polen (11) 

I nlonningcn i gruper gjordes förse ef
ter invigningsccremonicn och det scoa 
genast k lart, an ett under m.lste ske för 
acc lagcc sku lle gå vidare över ev.I s.1 
goda l.1g som Ungern och Rumän ien. 

Sveri?_es resultat 

Officicll.1 

2-9 Ungern 
0-4 Rumänin1 
6- 4 Polen 
6- 4 Srorbricannicn 

Träning 

3- 3 Holland 
4- 3 Italien 
3- 7 Osctyskland 

Som framg.1r av placeringar och re
sultat h:1dc Sverige luft betydligt större 
chanstT att avancera i de övriga grup
pnn.1. I grupp tv~ över Italien, som vi 

- Av Arne Jutner -

slog i träningsmatch - i grupp tre över 
Holland, vilka vi spelade o.1Vgjorc mot 
i träning och i grupp fyra över Storbri
tanien, som vi slog med 6-4 eller Bel
gien, som gick upp genom seger över 
Storbricannirn med samma siffror som 
Sverige 6-4. 

Hur ligger Sverige till spelmiissigt? 

En ligt min .\sikt kan vi i dagens läge 
icke konkurrera med Ungern, Ryssland 
och J ugosl.1vien. Rumän ien och Ost
tyskland är ocks1 svårknäckta nötcer, 
men hör icke till den omöjliga avdel
ningen. lcalien är svå rbedömt, eftersom ek 
icke stäl lde upp med sitt bästa lag vid 
detta EM på grund av :m vissa spelare 
var diskvalificerade på grund av disci
plinsskäl. De kan också vara för gamla 
för att användas vid kommande olym
piska spel och försöket med ett yngre 
lag vid EM kan alltså vara ett prov, för 
att konstatera om det är vän an satsa 
på ett yngre lag till Tokyo. F.n. bör 
I ta lien vara bättre än Sverige, men dj 
fordras det också att de ställer upp med 
bästa garnityret. Holland, Västtyskland 
och Belgien är i klass med Sverige och 
i maccher mot dessa lag bedömer jag 
utgången som synnerligen oviss. Med hän
visning till sommarens resultat anser jag, 
att vårt lag är klare bänre än Frankrike, 
Polen, T jeckoslovakien, Spanien och öv
riga ej uppräknade po lospe lande natio
ner i Europa. Slucfacit: Sverige hör hem
ma i gruppen 5-8. 

Viirl dss it uationen 

motsats t ill simning och hopp, s.1 
ligger toppen inom vanenpolosporccn i 
Europa. Visserligen arbetas det hårt i 
andra världsdelar a cc höja vaccenpolo
srandarden, men toppen ligger trots allt 
fortfarande kvar i Europa. De sporadis
ka framgångar, som noterats av utom
europeiska lag har i allmänhet tillkom
mit efter synnerl igen gynnsam inlotming. 
Ovriga utomeuropeiska länder ligger 
spelmässigt i bästa fall kring I O:e plats 
på Europalisran, vilket gör att svensk 
polosporc ligger närmare vär ldscoppen än 
v.1d simmare och hoppare i de flesta f.11! 
gör. 

I /11r spelade Sveri.~e? 

Ungern 

Rent allmänt fick jag drn uppfatt
ningen an vi inte p.1 många .1r haft så 

mycket med av spelet, haft s.1 mfoga 
målfarliga anfall och bjudit så gott mot
stånd, som vi gjorde mot topplagen Ung
ern och Rum:inien. Med en längre kon
tinuerlig träning - nu endast ett halvt 
.1r - hade tro I igtvis m.1nga :IV de chan
ser som uppstod resulterat i 11111 och d:ir
mcd hade siffrorna sen betydligt snyg
g.Hc ut. Jag drar mig inte för att p.lsr1, 
.\lt första perioden mot Ungern med nu
varande spelstyrk.1 och de clunser vi h.1-
dc borde resulterat i 2-2 i st:illet för 
0-3. Periodsiffrorna c.1lar även sirc spr.1k 
an lagets kondition och kampand.1 var 
dm bästa. 0-3, 0- 2, 1-2, 1-2, det 
sista svenska m.\lct inspelat av Sten Ek
man, när Ungern v.1r en man mer 1 \ '.ltl

nec. 
R11m;;11ien 

Kritiken var icke nldig efter förlust
macchen mot Rumänien 0-4. Chansen 
till oavgjort eller t.o.m. seger var emtl
lercid ej så avlägsen, för vilket påstående 
jag tar det officiella protokollet till hjälp. 
Första perioden slucade oavgjord 0-0. I 
minen av andra perioden eller närmar• 
bestämt 7 min. 22 sek. fick Rumänien 
sitt första m~l och efter 8 min. 56 sek. 
blev en rumän utvisad, vilket borde re
sulterat i m.11 för Sverige och ställning
en 1-1 i stället för 0-2 som nu ble\' 
fallet 5 sek. för periodens slut. Om vi 
kunnat rida ut dessa 5 sck. kanske or
ken räckr för Ht göra mål i tredje pe
r ioden. [ sc:illc t blev det vid tiden 14. 1 O 
yucrlig.1re ett rumänskt mål och vid 
14.59 - allts.'l I sek. före tredje pt' rio
dcns slut blev en rumän utvisad. Den nu
merära övcrlägsrnhcten kunde hgn inte 
heller i denna period utnyttja till sin för
del utan det blev rum:inerna förunnat art 
efter n:istan fyra minuters spel - 18.49 
- göra m:ll (0-4), \ ilket stod sig m.1t
chcn ut. Slucfacir: Om inte "om" ludc 
v.Hi1, h;1dc matchen .111ts1 kunn.ll slu1.1 
2- 2, vilket skulle bevisas. 

Pole11-Storbritannien 

Trots an Jaget gjorde i store sett sam
ma misstag som mot Ungern och Rumä
nien, blev det klara segrar mot Polen 
och Storbritannien med 6-4. B.'lda 111a1-
chern.1 borde ha slut.It i betydligt större 
målskillnad. Med dessa tvl segrar kl.1r.1-
des 9:e pbrsen, vilket var den bäsra pla
cering laget kunde n.l, sedan det blivit ut
sl.1gct för spel 0111 platst"rna 1- 8 .IV 

Ungt"rn och Rum:inien. 
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Erfarenheter 

jämförelse med topplagen under EM
curncringcn är simförm.lgan och kondi

tion en goda ti llgfogar bl.1nd v:lra spela
r e medan startsnabbheten och styrkan i 

närkamperna inte är var den borde vara. 

Fullgod bollbchandling lur ingen, därtill 
går passningarna för dåligt. Skjutförmå
g:rn :ir också en detalj, där vi har myc

ket att lära. Taktiskt sett är uppfattning

en mycket god, när det gäller defcnsivspcl 
medan många träningspass måste till för 
att klarl den offensiva taktiken, som ock

s.'l är den svhaste bl.a. anfall med en nun 

mer i vattnet. 

Som tröst - och glädjande nog - är 
vi inre ensamma om ovannämnda brister, 

vilket visade sig särsk ilt i slutspelet, d:ir 

1.0.111. ett sådant lag som Ungern ibland 
blev "svenskt'', när det h1rdnade till. 
Tur hos domaren - eller kanske rättare 

sagt "ert bra lag har alltid tur" - räd

dade v id flera ti l lfollcn Ungern ur "klä111-
111:in'1. 

Gammal är äldst 

Jämför man vårt spclarmatcrial med 

exempelvis Ungerns, kan m.111 betrakta 

det svenska la ger som rena ungdomslaget. 
Medelåldern i den "ordinarie" ungerska 
sjuan ligger omkring 33 år, medan me

del åldern i det svenska laget ligger om

kring 22 år, vi lket gör att vi lur det 
synnerligen bra förspäm till OS 64 och 
EM 66. Tar man sedan i beaktande att 

n:\gra av våra förnämsta simmare med 
utomordentliga anlag för vattenpolo har 
för avsikt att helt gå in för "bollkast

ningcn'', ter sig situationen synner ligen 

ljus. Avcn övriga lag hade fullvuxna 
"gossar" med hår p;\ bröstet, som ex. 
Mahvcnicradze, Ryssland, några och 40 
m.fl. 

Avbytare 

N.\gra speciel la linjer för spelarurbytcn 

kunde icke skönjas. I matcher, där topp
lagen var säkra på segern, lät de "reser
verna" vara med och leka, medan m an 

inre gärna byrre ut några a v de "ordina
rie" i matcher där det stod och vägde. 
En titt i protokollen ger vid handen, 

att Ryssland var det lag, som i samtliga 

m:itcher verk ligen försökte utnyttja avby
t:irsystemct i någon större utsträckning. 
Hur detta ska ll tol kas är svårt att säga, 

men givetvis måste det vara en fördel att 
kunna använda sig av utvilade spelare, 
s:irski lt för de lag, som avancerar till 

slutspel, då även de mest vältränade måste 
vara uttröttade om de deltagit i full ut
srr:ickning i a ll a matcher. Ovriga lag 

använde sig i förvånansvärd hög grad av 
samma spelare genomgående. Lider de 
möjligen brist på tillräckligt kunnigt folk! 

I så fall ett plus för Sveri ge, som nu går 

8 

Ungern Jugoslav. USSR Osttyskl. M1l Po:ing 
Ungern 3-2 2-2 4-3 9-7 
J ugoslav. 2-3 3-3 1-0 6-6 
USSR 2-2 3-3 2-2 7-7 
Osrryskl. 3- 4 0-1 2-2 5-7 

Rumänien Belgien Holland Italien Mål Poäng 

Rumänien 5-4 
13dgicn 4-5 
Holl.rnd 3-4 6-6 
I ta lien 2-2 3-4 

Sverige Storbritannien 

Sverige 6-4 
Storbrir. 4-6 
Polen 4-6 2-6 

fram på bredden och icke har dessa pro

blem. 
Slutfacit: D et är in te n:'lgra avgrunds

klyftor som skil jer svensk vattenpolo 

fr:ln toppen. 
Hur 11,1 dit? 

Härtill fordras i första hand en or
demlig satsn ing fr.\n Förbundets sida, n:ir 

det gäller möjligheterna att ber eda spelar

na träning och internationellt utbyte. 
Av spelarna krävs i gengäld att de 

hundraprocentigt g!l r in för uppgiften . 

Här finns inget utrymme för några som 

helst utsvävningar från ert h.1n tränings

schcma. 
Vifka uppgifter? 

En normal utveckling på en hundra
procentig satsning enligt ovan är att ril! 

nästa år spela jämm och helst besegra 

4-3 2-2 11-9 5 
6-6 4-3 14-14 3 

4-3 13-13 3 
3-4 8-10 

Polen M.\l Poäng 

6-4 12-8 4 
6-2 10-8 2 

6-12 0 

lagen rnom gruppen 5-8 i det nyss :lV-

slutade EM. 

Om denna uppgift kan klaras bör näs-

ta steg vara fortsatt h:\rd träning och en 

plats bland de fyra främsta i OS 1964. 

VEM SPELADE MOT VEM? 

p E u R 
Rune Johansson X X X 

Stig Sjögren X X X 

Björn Branclius X X X X 

Runar Svensson X X X X 

Anders Eriksson X X X X 

P-0 Eriksson X X X X 

Scen Ekman X X X X 

Sören Sandberg X X X X 

Hans Andersson X X X X 

Håkan Norrman X X X X 

Thomas Fjärrstad X X X 

Lars Fjärrstad X X X 

Bengt Nordwall gjorde str3fande sprinterfopp i Leipzig. Här ser han till att Mats 

Sv ensson i försöken ptl 4x/OO fritt kommer i v attnet tiondelen före britt en Martin-Dy c. 
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DE KOMPLETTA EM-RESULTATEN 

Herrar 
I 00 m fritt, final 

Alain Gotcvalles, Fr.inkrikc 55,0 
Per-Ola Lindberg, Sver ige 5 5 ,5 
Ronnie Kroon, Holl.111d . . . . . . 5 5. 5 

(H olländskt rekord) 
4 Robert McGregor, England . . . . 55,7 
5 Frank Wicgand, Osttyskland . . 56,1 

(Osttyskt rekordj 
6 Tgor Buryhin, Sovjet . . . . . . . . 56,1 

(Ryskt rekord) 
7 Gyula Dobai , Ungern . . . . . . . . 57,0 
8 Torst-Giinter Gregor, Omyskl. 5 7,0 

Semifinal 1: 1 MrGregor, England 56,I; 
2 Kroon, H olland 556,4; 3 Wicgand, 
Osnysk land 56,5; 4 Konoplev, Sovjet 
56,6; 5 Koeelli , Osterrike 57,3; 6 Salo
mon, Polen 57,8; 7 Clarke, England 58,0; 
8 Sinens, Holland 5 8,2. 

Semifinal 2: l Lindberg, Sverige 5 5,7; 
Gotcvalles, Frankri ke 56,0; 3 Dobai. 

Ungern 56,3; 4 Gregor, Omysldand 
56,5; 6 Lohnicky, Tjeckoslovakien 57,I; 
7 Vagncr, d:o 57,4; 8 Popov, Bulgarien 
5 8,0. 

Sk iljelopp för semifinal: I Buryhin, 
Sovje t 56,5; 2 Gropaiz, Frankrike 56,6; 
3 Sz lanka, Ungern 57,3. 

Försöken: 

HEAT I: I Jindr ich Vagner, Tjecko
slovakien 5 7,5; 2 Stanley Clarkc, Eng
land 57,5; 3 Walenrin Popow, Bulgarien 
57,5 (bulg. rek.); 4 Gerarcl Gropaiz, 
f.r.rnkrikc.: 57,7; 5 Mats Svensson, Sve
rige 57,9; 6 J osc M Espinosa, Spanien 
59,9; 7 Georgcs Marquart, Luxem burg 
1.002 ,9. 

HEAT 2: l Gyula Dobai, Ungern 
56,2; 2 Viktor Konoplev, Sovjet 56,3; 
3 H-G Gregor, Osttyskland 57,3; 4 Bert 
Sincns, H olland 57,6; 5 Jon Vengel, 
Norge 1.02,4. 

HEAT 3: I Alain Gonvallcs, Frank
rike 56,3; 2 Frank Wiegand, Osnyskland 
56,6; 3 Pm Lohnicky, Tjeckoslovakien 
57, I; 4 lgor Buryhin, Sovjet 57,7; 5 Nc
n.1J Curidza, J ugoslavien 58,0; 6 Bernard 
i\ luchna, P olen 58,2; 7 Hclmut lik, Os
terrike 59,4. 

H EAT 4: I Ronnie Krron, Holland 
5 5 ,6 (holländskt rekord); 2 Robert Mc
Gregor, England 56,3; 3 Lasz lo Szlanka, 
Ungern 57,7; 4 Pier-Paolo Sprangaro, 
I ta lien 58,4; 5 Georges Welbes, Luxem-

hurg 1.01,4; 6 Vin ko llo~ic, Jugoslavien 
1.05,0. 

H Ei\T 5: Per-Ola Lindberg, 5 6,4; 2 
Gert Koclli, Ostcrrikc 57,2 (österrikiskt 

rekord); 3 And rzcj Sa lomon, Polen 57,4; 
4 Massimo Borr.icci, J ta lien 57,8; 5 .Josc 
Co~s io, Spanien 59,0. 

400 m fritt, final 
4.25,6 Johan J3ontekoe, Holland 

1.01,6 2.10,0 3.1 9,0 (hall. rck.) 
Hans Rosendahl, Sverige 4.25,8 

rek.) 
4.26,S 

rek.) 

0.3 1,7 

1.02,3 2.10,3 3.19,3 (svenskt 
Frank Wiegand, Omysk land 
1.01,1 2.10,0 3.20,2 (östtyskt 
Petr Lohnicky, Tjcckoslo'" 
1.03,2 2.13,2 3.23,2 

Richard Campion, England 
1.02,5 2.12,7 3.24,0 

6 Giovanni Orlando, T ta lien 
1.02,3 2.11,2 3.23, 1 

7 Sven-Göran .Johansson, Sverige 
1.04,3 2.15,2 3.27,9 

8 J -P Cun illet, Frankrike 
1.04,1 2.15,9 3.30,2 

Försöken: 

4.35,3 

4.38,4 

4.41,2 

4.46,9 

H EAT I: 1 Giovanni Orlando, Ita
lien 4.29,9 (i tal. rck.); 2 Sven-Göran Jo
hansson, Sverige 4.3 3,5; 3 .John Martin
Dyc, England 4.40,9; 4 Tina Janscn, 
Holland 4.42.7; 5 Rista Lehtonen, Fin
land 4.43,2; 6 Ma rek Gomula, Polen 
5 .20,3. 

H EAT 2: I Perr Lohnickv, Tjcckoslov. 
4.30,8 (tjeckiskt rekord); 2 J-P Cunil
let, Frankrike 4.34,2; 3 Joszef Katona, 

Ungern 4.35,2; 4 Veljko Rogusic, .Jugo
slavien 4.35,2; 5 Jon Vcnge l, Norge 
4.46,6; 6 W .J Alexandrow, Bulgarien 
4.54,8 (b ulgariskt rekord). 

HEAT 3: I Johan Montckoc, Holland 
4.27,2 (ho!. rek.); 2 Hans Rosendahl, 
Sverige 4.28,8 (svensk t rek.); 3 Martin 
Klink, Omyskland 4.35,9; 4 Scrgio de 
Grcgori, Italien 4.42,6. 

HEAT 4: I Frank Wicgand, Osttysk
l.111d 4.30,3; 2 Richard Carnpion, Eng
landd 4.33,7; 3 Kari Haavisto, Finland 
4.34,7; 4 J erz.y Tracz, Polen 4.48,9; 5 
.Jan Ziz.1la, Tjeckoslov. 4.53,7; 6 Sandar 
Kon rad, Ungern 5 .00,4. 

I 500 m fritt, final 
Jozscf Katona, Ungern 

2 Miguel Torres, Spanien 
(spanskt rekord) 

17.49, 5 
17. 5 5,6 

3 Richard Campion, Osttyskland 17. 59,8 
4 Johan Bontekoe, Holl.1ncl 18.06,I 

(holländskt rekord) 
5 .James Kennedy, England 
6 Vcljko Rogusic, J ugoslavic·n 
7 Lars-Erik Bengtson, Sver ige 

För.<öken: 

18.12.7 
18.2 4,9 
18.32,5 

HEAT 1: I Richard Campion, Eng
land 18.29,2; 2 Giovanni Orlando, Ita
lien, I ta lien 18.32,5 ; 3 Kristian Langer, 
Polen 18.38,5 (po lskt rekord); 4 Jon Vcn
gel, Norge 18.39,4 (norskt rekord) 5 
Otto C hristensen, Danmark 19.10,2 
(dansk t rekord). 

H EAT 2: I Miguel Torres. Spanien 
17.5 8,7 (spanskt rekord); 2 Lars-Erik 
Bengtsson, Sverige 18.30,6; 3 Jiirgen 
Bachmann, Osttyskland 18.5 8,8; 4 J or
d an Alexandrow, Bulgarien 20.05,4. 

HEAT 3: I Veljko Rogusic, Jugosla
"icn (18.05,6 (j ugoslwiskt rekord): 2 
Johan 13ontckoc, Holland 18. 18,6 (hol
ländskt rekord); 3 H ans Rosenda hl, 
Sverige, 18.26,6; 4 Dieter Pfcifcr, Ost
tyskland 18.48,6; 5 Stanislaw Kcdzia, 
Polen 18.57,2; 6 H annu Vaahtoranta, 
f-inland 19. I 0,3. 

HEAT 4: 1 Josef Katona, Ungern 
18.22,7; 2 James Kennedy England 
18.29,9; 3 Tino Jansen, Holland 18.41,3; 
4 Pcotr l'ikalov, Sovjet 18.46,3; 5 Juan 
fortuny, Spanien 19.15,5; 6 Sergio de 
Grcgorio 19.26,6; 7 Antonio de Almcida 
Bessone Basta, Portugal 20.33,7. 

4 x I 00 m fritt, final 
Frankrike 3.4 3,7 (Gropa iz 5 6.4, 
Christoph 1.52,7, Curtilctt 2.18,7 
Gottval les) 

2 England 3.44,7 (Clarke 57,3, Kcndrcw 
1.53,8, Martin-Dyle 2.50,0, McGregor) 

3 Sverige 3.4 5 ,0 (svensk rekord) (Lind
berg 57,3, Svensson 1.53,9, Lundin 
2.49,8, Nordwall) 

4 Ungern 3.46,5 (ungersk rekord) 
(Dobai 56,2, Gu lrich l.52,5, Haraszti 
2.50,0, Sz lamka)) 

Sovjet 3.46,9 (Konoplcv 56.7, Scm
chenkov 1.5 3,4, P ar.unov 2.50,5 
Burychin) 

6 Osttyskland 3.47,6 (tyskt rekord) 
(Gregor 57,8, Wicgand 1.54,5, Klink 
2.51,4, llludau) 

7 Holland 3.49,8 (hol ländsk rekord) 
(Kroon 57,0, Sirters 1.54,5, Vro,gop 
2.5 3,4, .Jiskoot) 

8 Tjeckoslovakien 3.52,0 (Vagncr 57,6, 
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Lohnicky 1.5 5 ,1, Zibala 2.5 3, I, 

H opka) 

Försöken: 

HEAT I: I Frankr ike 3.48,6; 2 Ung
ern 3.49,9; 3 Holland 3.50,8 (holl. rek.); 
4 Tjeckoslovakien 3.52,0 (tjeckiskt rek.); 
5 Osetrrike 3.59,0 (österrikiskt rek.). 

HEAT 2: I England 3.45,8; 2 Sverige 

3.46,4 (svensk rekord); 3 Sovjet 3.46,5; 
4 Osrryskland 3.49,3 (östtyskt rekord); 
5 Italien 3.53,5 (ital. rek.); 6 Polen 

3. 5 3,6 (polskt rek.); 

4 x 200 m fritt final 
Sverige 8.1 4,4 (Li ndberg, Roscndahl, 
Svensson , Bengtson) (europarekord) 

2 Frankrike 8.20,4 (Gro ipaiz, Gottval
les, .Curri llet, Christ0phe) (fr. rek.) 

3 Omyskland 8.24, 5 (Herbst, Klinlt, 
Wiegand, Frischke) (östtyskt rekord) 

4 Sovjet 8.27,7 (Luggkowski, Konoplcv, 
Paramonow, Bogoachcw} 
Holland 8.33,6 (Bontekoe, Simrs, 
Konerrcg, Kroon) (holl. rekord) 

6 Finland 8.34,4 (Haavisto, Hämäläinen, 
Kasvio, Vaahtoranta} 

7 Ungern 8.40, I (Gulrich, Katona , 

Szlamba, Dob) 
8 Italien 8.42,3 (Orl ando, de Grcgorio, 

Spangero, Rastrelli) 

Fursöken: 

HEAT I: 1 Frankrike 8.25,8 (europa
rekord); 2 Sverige 8.30,9; 3 Osttyskland 
8.34,6; 4 Holland 8.3 5,5 (holl. rekord): 
5 Ungern 8.42,5; 6 Spanien 8.55,5 
(spanskt rekord). 

HEAT 2: I Sovjet 8.32,3; 2 Finland 
8.32,6; 3 l ra lien 8.36,4; 4 Polen 8.49,0. 

200 m fritt, final 
Georgiy Prokopcnko, Sovjet 

2 I wan Karetnikov, Sovjet 
3 Rob van Empel, Holland 
4 W icger Mcnsonides, Holland 

Egon Hcnninger, Osttysk land 
6 C h r W ilk inson, England 
7 Ferenc Lenkei, Ungern 
8 Henning Thormann, Osrrysk l 

Försöken: 

2.23,S 
2.33,2 
2.38,1 
2.38,4 
2.38,5 
2.40,8 
2.41 ,4 
2.44,3 

HEAT I: I Rob van Empel, Holland 
2.35,5; 2 Henning Thormann , Osttysk
land 2.43, l; 3 Viteslav Svozil , Tjecko
slov. 2.46,3; 4 Francisco Marcinez, Spa
nien 2.46,5; 5 Andrzej Kiebusiewicz, Po

len 2.50,7. 

H EAT 2: I Ivan Karemikov, Sovjet 
2.37,9; 2 Fcrenc Lenkei, Ungern 2.41,5; 
3 Sergio Conrrad a, Italien 2.46,7; 4 Ge
orges Kiehl, Frankr ike 2.48,8; 5 Ruedi 
Brack, Schwei z 2.49, 1 (schw. rek.); 6} 
Guido Schiltz, Luxemburg 2.59,7. 
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HEAT 3: I Egon Henningcr, Omysk
l.111d 2.40, I ; 3 Chris. Wi lkinson, England 
2.44,2; 3 J\ndrzej Skwarlo, Polen 2.46,4; 
4 H örour Finnsson, Island 2.47,5; 5 
Kurr Meng, Swciz 2.52,0. 

HEAT 4: 1 Wieger Mensonides, Hol
land 2.37,8; 2 Georgiy Urokopcnko, Sov
jet 2.37,9; 3 Andreas Ulrich, Ungern 
2.44,8; 4 Roberto Lazzari, I talien 2.44,9; 
5 Jorgc Flaque, Spanien 2.45 ,7; 6 Gil
bert D esmit, Belgien 2.46,7. 

200 m fiäril final 
Valcntin Kusmin, Sovjet (1.05,7) 

2.1 4,2 (Europarekord) 
2 Brian J enkins, England ( t.04,0 2. 15,6 
3 Wolfgang Siebcr , Omyskland (1.08,5) 

2.18,0 (östtyskt rekord) 
4 V Frischke, Osttyskl. (1.07,2} 2.21,5 
5 P A Pederson, Norge ( t.07,1) 2.21,9 

(norskt rekord) 
6 A Rastrclli, Italien (1.06,3) 2.22,3 
7 V Fereria de Fonscca, Portugal 

(1.07,9} 2.22,8 
8 .Josc Cl:iret, Spanien (1.06,6) 2.23,3 

Försöken: 

HEAT I: l Brian Jcnkins, England 
2. 17,9; 2 Antonel lo Rastrelli, Italien 
2.1 9,2; 3 P avel Kurhajec, Tjeckoslov. 
2.25,6; 4 Jan Wakowsk i, Polen 2.29,8; 
5 l wan Ikonopisow, Bugarien 2.35,1. 

HEJ\ T 2: \V Sicbcr, Osttyskland 
2.20,5; 2 J ose C larct, Spanien 2.21 ,5 
(spanskt rekord); 3 P A Pederson, Nor
ge 2.22,2 (norskt rekord); 4 V Fereira 
de Fonseca, Portugal 2.22,2 (portugisiskt 
rekord); 5 W Bogachev, Sovjet 2.23,J. 

HEAT 3: I Valentin Kuzmin, Sovjet 
2. 17,0; 2 Nenad K uridza, Jugoslavien 
2.22,8 (jugoslaviskt rekord); 3 Jean 
Pommat, Frankrike 2.24,9; 4 Alcxandru 
Popcscu, Rumänien 2.25,4; 5 Joaquin 
P ujol, Spani en 2.30,8; 6 Aleksandcr Scan
kicwicz, Polen 2.32,3. 

HEAT 4: Volker Fr ischkc, Osttysk
land 2.22,7; 2 Mani Kasvio, Finland 
2.23,8; 3 Tcrcnce Glenville, England 
2.24,6; 3 H åkan Bengtsson, Sverige 
2.24,5; 3 G iampiero Fossati, Italien 
2.24,5; 6 Volker Dcckardt, Osterri ke 
2.30,3 (österrikiskt rekord); 7 Vladimir 
Hopka, T jeckoslov. 2.36,7; 8 And ras Ka
tona, Ungern 3.07, I. 

200 m rygg, final 
Lconid Barbier, Sovjet (1.06,3) 2.16.6 

2 w Wagner, Osttyskl. (1.08,4) 2.17,9 

3 .J Csikany, Ungern ( 1.07,9) 2.28,5 

4 J Wecteling, Holland (1.08 ,4) 2.19,5 

(holländskt rekord) 
5 C Raffy, Frankrike (1.07,3) 2.2 1,9 

6 R Kunzc, Omyskland (1.08,2) 2.22,I 

7 H Vcrbauwen, Belgien (1.08,3) 2.23 ,0 

8 13-0 Almstedt, Sverige (1.06,6) 2.23 ,5 

Försöken: 

H EAT I: 7 Jan Wecteling, Holland 
2.20,9 (holl. rekord); 2 Claude Raffy, 
Frankrike 2.21,8; 3 Wolfgang Wagner , 
Osttyskland 2.22,8; 4 Manfred Depca, Po
len 2.26,3; 5 .Jesus Cabrera, Spanien 

2.27,0. 

HEAT 2: Viktor Masanov, Sovjet 

2.24,3; 2 Jozscf Szabo, Ungern 2.24,6; 3 
C hristian Scholmeicr, I calien 2.26,5; 4 
Rojidar Dimitrow, Bulgarien 2.34,5; 5 
Antonio de Almeida Bessone Basto, Por

rnvl 2.35,2. 

HEAT 3: I Lconid Barbier , Sovjet 
2.20,6; 2 Herman Verbauwen, Belgien 
2.22,3 (belgiskt rekord); 3 Graham Sy
kes, England 2.23,6; 4 J ulio Cabrera, 
Spanien 2.24,3; 5 Ivan Ferak, T jeckoslo
vakien 2.25,0; 6 Mihovi l Dorcic, .Jugo
slavien 2.27,3; 7 Rud y Miiller, Luxern

berg 2.39,0. 

HEAT 4: I J ozsef Csikany, U ngern 
2.20,6; 2 Roland Kunze, Osttfskland 
2.22,6; 3 Bengt-Olov Almstcdt, Sverige 
2.23,0; 4 Andrzcj Werner, Polen 2.23,7; 
5 Henrie van Osch, Holland 2.24,6; 6 
Gerhard Wieland, Ostcrrike 2.27,6; 7 
Lars-Kraus J cnscn, Danmark 2.28,6. 

400 m medley, final 
Gennadiy Androsov, Sovjet 5.01,3 
1.08,9 2.25,3 3.50,0 (Ryskt rekord) 
Jan Jiskoot, Holland 5.05,5 
1.04,0 2.21,9 3.56,2 (holl. rek.) 
J iirgcn Bachmann, Omyskland 5.05,9 
1.07,3 2.26,4 3.56,I (östtyskt rek.) 

4 Dieter Pfcifer, Osrryskland 5 .08,4 
Hannu Vaatoranta , Fin land 5 .11 ,6 

(finsk t rekord) 
6 Heimo Toivonnc, Fin land 
7 Boris Gavrilov, Sovjet 
8 Joszef Katona, Ungern 

Försöken: 

5 .11,9 
5. 12,l 
5 .18,3 

HEAT I: I Heimo Toivoncn, Finl and 
5.19,1; 2 Antonio de Almeida Bessone 
Basto, Portugal 5.23,9 (Port. r ek.); 3 
Hcnrie van Osch, Holland 5 .27,0; 4 G uo
mundur Gislason, J si and 5 .29,2; 5 Fran
cisko Spinola, Italien 5.3 1,2; 5 Czeslaw 
O lberr, Polen 5.39,6. 

HEAT 2: I Dieter P feifer, Osrrysk
land 5 .09,4 (östtyskt rekord); 2 Joszcf 
Karona, Ungern 5. 14,1 (ungerskt rekord) ; 
3 Boris Gavri lov, Sovjet 5.15,9; 4 Jan 
\'V'idawski, Polen 5 .23,2; 5 Graham Sy
mods, England 5 .26, I; 6 Per Arne P c
ckrsen, Norge 5 .47,5 . 

HEAT 3: I Jan Jiskot, Holland 5.08,4 
(holländskt rekord); 2 .Jlirgen Bachmann, 
O sttysk land 5. 12,1; 3 Han nu V aahtoran
ta, Finland 5 .1 2,3 (finskt rekord); 4 Gen
nadiy Androsov, Sovjet 5.13,3; 5 Miguel 
Torres, Spanien 5. 19,8; 6 Massimo Rosi 
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Italien 5.20,8 (italienskt rekord); 7 lm
rc Bombos, Ungern 5.23,5. 

4 x I 00 m medley, final 
J Omyskland 4.09,0 (Dietze, Henninger, 

Gregor, \\'liegand) (europarekord) 
2 Sovjet 4.10,3 (Symar, Kusmin, Kolcs

nikov Konoplcv) (ryskt rekord) 
3 Holland 4.10,9 (Jiskoot, Weeteling, 

Mcnsonides, Kroon) (holändsk rck.) 
4 Frankrike 4.12,5 (Christope, Kielh, 

Mack, Gottvallcs) (franskt rekord) 
Ungern 4.12,7 (Csibny, Lenkei, GuT
rich, Dobai) ungerskt rekord) 

6 Tjeckoslovakien 4.16,1 (Ferak, Svozil, 
Hopka, Vagncr) (tjeckiskt rekord) 

7 England 4.19,5 (Sykes, Wilkinson, 
Glcnvile, McGrcgor) 

8 I tal i en (Schollmcier, Lazzari, Fossati, 
Borracci) 

Försöken: 

HEAT 1: l Ungern 4.14,7 (ungerskt 
rekord); 2 Holland 4.15 ,I (holländskt 
rekord); 3 Osttyskland 4.17,5; 4 Sve
rige 4.19,1 (svenskt rekord); 5 Spanien 
4.20,4 (spanskt rekord); 6 Polen 4.22,7; 
7) Luxemburg 4.48,4. 

HEAT 2: I Sovjet 4.13,4; 2 Tjecko
slovakien 4.16,9 (tjeckiskt rekord); 3 

Frankrike 4.17,5; 4 England 4.18,0; 5 
I ta lien 4.18,3. 

Höga hopp, final 
I Brian Phclps, England 150,81 

2 Rolf Sperling, Osttyskland 148,24 

3 Genadi Galkin, Sovjet 143,18 
4 Gerd Völker, Osrrysk land 142,1 1 
5 Kurr Mrkwicka, Osterrike 137,78 

6 Dmitri Trusov, Sovjet 135,85 

7 Fabio Pajella, Italien 131,63 
8 Anrhony Kitcher, England 130,36 

9 Jerzy Kowalewski, Polen 86,94; 10 

Toivo Ohman, Sverige 84,92; 11 H enri 
Rouquet, Frankrike 84,86: 12 Jouscf 
Dora, Ungern 84,25; 13 Janos Konkoly, 
Ungern 84,13; 14 Göran Lundquist, Sve
rige 83 ,85; 15 W Jejsak, Polen 83,17: 

16 Gianni Parovcl, Italien 82,89; 17 Sö
ren Svejstrup, Danmark 82,21; 18 Karel 
Hejl, T jcckoslov. 79,58; 19 Janez Ob
stetar, Jugoslavien 76,82; 20 Grunde 
Vegard, Norge 72,76; 21 Josc Hildalgo, 
Spanien 70,31; 22 Borislaw Dekow, Bul
garien 61,20. 

Svikthopp, final 
I Kurt Mrkwicka, Osterrikc 
2 Dieter Pophal, Osttyskland 
3 Boris Polulyakh, Sovjet 
4 Rolf Sperling, Osttyskland 
5 Kostritzki, Sovjet 
6 Pentti Koskinen, Finland 
7 Tadeusz Budek, Polen 
8 J erzy Kokalewski, Polen 

147,21 

145,70 
145,20 

142,58 
140,86 

131,80 

131 ,66 
130,39 

Damer 
I 00 m frift1 final 
I H eidi Pechstein, Osttyskland 

(ösrryskt rekord) 
2 Diana Wilkinson, England 
3 Ineke Tigelaar, Holland 
4 Erica Tcrpstra, Holland 
5 Maria Frank, Ungern 
6 Paola Saini, Italien 
7 Czilla Madarasz, Ungern 
8 Ann-Christine Hagberg 

Försöken: 

1.03,3 

1.03,3 

1.03,3 

1.03,6 
1.04,3 
1.04,8 

1.05 '1 

1.05' 1 

HEAT I: I Lina Amos, England 
1.05,6; 2 Karin Grubb 1.05,7; 3 Natalya 
Ustinova, Sovjet 1.05,7; 4 Ivonna 1'obi
sova, Tjeckoslovakien 1.07,l (tjcc~iskt 

rekord) 5 Ruth Eggli, Schweiz 1.16,3. 

HEAT 2: 1 Cilla Madarasz, Ungern 
1.05,2; 2 Rita Schumacher, Osttyskland 
1.05 ,5; 3 Daniela Beneck, Italien 1.06,0; 

4 Maria Rozczynialska, Polen 1.11,6; 5 

Annie Duym, Belgien 1.11,9; 6 Tone Brit 
Korsvold, Norge 1.12, I. 

HEAT 3: I Erica Terpstra, Ungern 
1.03,6 2 Heidi Pechstein, Osttyskland 
1.03,9; 3 Maria Frank, Ungern 1 .04,4; 
4 Paola Saini, Italien 1.04,6; 5 Kirsten 
Strangc, Danmark 1.07,4; 6 Hilda Zcicr 
Jugoslavien 1.08,7; 7 Christine Paukerl 
Osterrike 1.09,3; 8 Elisabcta Tineva, Bul
garien 1.09,8 . 

HEAT 4: I Diana Wilkinson, England 
1.02,5; 2 Ineke Tigelaar, Holland 1.04,l: 

3 Ann-Christin Hagberg 1.05 , I ; 4 Rita 
Pulido, Spanien J.07,8; 5 Marina Luzh
kovskaya, Sovjet 1.08,0; 6 Karin MUiier, 
Schweiz 1.08,2; 7 Jonny Baetcn, Belgien 
1.10,6. 

400 m fritt, final 
Adrie Laster ic, Holland 
1.08,2 2.22,l 3.37,l 

4.5 2,4 

2 Inekc Tigclaar, Holland 4.57,3 
I. I 0,2 2.26, I 3.42,l 

.3 Elisabeth Ljunggren, Sverige 4. 5 8,1 
1.10,9 2.26,7 3.42,3 

4 Margareta Rylander, Sverige 4.58,l 

1.008,8 2.25,1 3.42,4 

Elisabeth Long, England 4. 5 8,2 
1.09,6 2.26,6 3.43,5 

6 Helga Zimmerman, Osttyskland 5.05,0 
1.09,8 2.27,0 3.45,1 

7 Anni Vanackcr, Frankrike 5.10,6 

1.10,5 2.28,8 3.50,0 

8 Hilda Zeiger, Jugoslavien 5.12,5 
l.1,1 2.30,7 3.52,8 

Försöken: 

H EAT 1: I I ncke Tigclaar, Holland 
5.01,2; 2 Anni Vanackcr, Frankrike 
5.08,2; 3 Hilda Zeier, Jugoslavien 5.09,8; 
4. Gabriele Nimmrich, Osttyskland 
5.13,5; 5 Katalin Takacs, Ungern 5.17,8; 

6 Anna Duczynska, Polen 5.27,8; 7 Tone 
Bri t Korsvold, Norge 5 .4 5, 5. 

HEAT 2: l Margareta Rylander, Sve
rige 4.58,9; 2 Helga Zimmerman, Ost
tyskland 5 .09,4; 3 Daniela Bencck, I ta
l i en 5 .12,4; 4 Susan Soper, England 
5.23,3; 5 Natalya Michaylova, Sovjet 
5.23,4; 6 Maria Frank, Ungern 5.23,9; 7 

Christina Balaban, Rumänien 5.30,0. 

HEAT 3: I Adrie Lasteric, Holland 
4.55,5; 2 Elisabeth Ljunggren 4.58,5; 3 
Elisabeth Long, England 5 .06,5; 4 Hedda 
Ducoulombier-Frost, Frankrike 5 .12,8; 
5 Gisella Costollo, Italien 5.23,7; 6 Ma
ria 13allcstcr, Spanien 5 .2 5 ,O; 7 Maria 
Komisarek, Polen 5.27,7; 8 Karin Miil
ler, Schweiz 5.33,8. 

4 x I 00 m fritt, final 
l Holland 4.15 , I (europarekord) (Gaste

laars, Lasteric, Terpstra, Tichclaar) 
2 England 4.16,3 (Amos, Brcnner, 

Thompson, Wilkinson) 
3 Ungern 4.17,5 (ungerskt rekord) 

(Frank, Zsussa, Csi lla, Katalin) 

Gör som 

PER-OLA LINDBERG 
försäkra i Allmänna Brand 

Glöm inte att Allmänna Brand har en särskild reseo lycksfalls
försäkring för simmare. Den kostar endast 10 kronor per resa 
och gäller för 16 dagar. 

När det gäller försäkring av 

hemmet - fastigheten - företaget - bilen - Er själv 

TALA MED 
l'O•SAK• 1NO SIOlAOU 

Allmiinn~ Bron~ 
JONKOPING 

ombud och kontor över hela landet 
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4 Sverige 4.18, I (svenskt rekord) 
(Thorngrcn, Hagberg, Srcnbäck, 
Grubb) 
Omyskland 5.18, l (ryskt r ekord) 
(Weiss, Schumacher, Pcchsrein, Noack) 

6 Sovjer 4.23, I (ryskt rekord) (Usrinrra, 
Lebedera, Nikolskaja, Lugkobbkaja) 

7 ftalien 4.29,1 (Cccchi, Pacifici, Bebcck 
D, Saini) 

8 Polen 8.34,6 (polskt rekord) (Werner, 
Komisarck, Rozczyn ialska, Ccdro) 

Försöken: 
HE/\ T I: I H olland 4.20,6; 2 Ost

tyskland 4.22,2; 3 Sovjet 4.23,9; 4 I ta
lien 4.29,3; 5 Belgien 4.39,4. 

HEAT 2: I England 4.17,6 (curopa
rckord); 2 Sverige 4.20,3 (svenskt rek.); 
3 Ungern 4.21,7; 4 Polen 4.35,3. 

200 m bröst, final 
I A Lonsbrough, Engl. (1.23,0) 2.50,2 
2 K Bimolr, Holland ( l .23,3) 2.51,2 

U Kiiper, Ostryskland (1.21,2) 2.5 2,2 

4 13 Hcukrls, Holland (1.24,4) 2.5 3, l 
J Enfield, England (1.23,0) 2.5 3,4 

6 K Bcycr, Omyskland (1.22,3) 2.54,9 
7 K Egorova, Sovjet (l .23,0) 2.56.8 
8 Barbro Eriksson ( l.26,0) 3.00, 1 

Försöken: 

HEAT I : .Jacq. Enfidd, England 
2.54,0; 2 Karin 13cycr, Omyskland 
2.56,4; 3 Kalcriya Egorova, Sovjcr 2.56,5; 
4 Liljana Parcwa, Bulgarien 3.03,8; 5 
Lucian.1 Marcellini, lralicn 3.04,5 . 

HEAT 2: I Bcnie Heukcls, Holland 
2.54,3; 2 Vrsula Kupcr, Omyskl. 2.5 4,6; 
3 .lhrbro Eriksson 2. 58,1; 4 Kveta Kle
mesova, Tjeckoslov. 2.59,4; 5 Nicolle 
Varvenne, Frankrike 3.00,9; 6 Isabcl 
Castanc, Spanien 3.0.l,3; 7 Sandra Jor
dan, Rumänien 3.02,0; 8 Alicia Klemin
ska, Polen 3.06, 1. 

HEAT 3: l Klenie Bimolt, Holland 
2.51,2 (hol. rck.); 2 Anira Lonsbrough, 
England 2.52,0; 3 Irina Pcmhova, Sov
jet 2.58,4; 4 Zussa Kovacs, Ungern 
3.01 ,8; 5 Michcle Pialat, Frankrike 
3.01,8. 

I 00 m fjäril, final 
I Ada Kok, Holland (europarck.) I .09,0 
2 Ute Noack, Osttyskland l.10,0 
3 Marian Heemskerk, Holland 1.10,3 
4 Karin Stenbäck l.10,4 
5 Marra .Eger var i, Ungern 1.11 ,2 
6 Bärbel von Fircks, Osttyskbnd 1.13, I 

7 Ei la Pyrhöncn, Finland J.13,1 
8 Anne Cotterill, England 1.13,4 

Försöken: 

HEAT 1: I Marian Hecmskerk, Hol
land 1.10,8; 2 Karin Stenbäck 1.11,2; 3 
Eila Pyrhönen, Finland 1.12,7; 4 Leslie 
Green, England 1.13 ,5; 5 Karin \Verner, 
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Polen 1.18,4; 6 Rurh Eggli, Schweiz 
l.21,5. 

HEAT 2: I Marta Egervari, Ungern 
1.11,9; 2 Bärbel von Fircks, Omyskland 
1.12,5; 3 Zinaida Belovctskaya, Sovjet 
1.15,3; 4 Annemaria Cecchi, Italien 
1.17,3. 

HEAT 3: I Ada Kok, Holland 1.11,l; 
2 Galina .Egorova, Sovjet l.13, 1; 3 Mari,1 
Ccdro, Polen 1.16,0; 4 Hannelore Ja
nele, Osterrike 1.19,2; 5 Rose-Anne Meu
ter, Belgien 1.2 1,0. 

H E/\ T 4: 1 Ute Noack, Osnyskland 
1.10,5; 2 Anne .Cottcrill , England 1.12,2; 
3 Maj-Lis Sundquist, Finland 1.1 3,3; 4 
Anna Beneck, Italien 1.15,8; 5 Anna 
Vrbicka, Tjeckoslovakien 1.19, l ; 6 Tone 
Brit Korsvold, Norge 1.28,4. 

I 00 m rygg, final 
Ria van Velsen, Holland 

2 Corrie Winkcl, Holland 
3 Vcronika Holletz, Osttyskland 
4 Ingrid Schmidt, Omyskland 
5 Linda Ludgrove, E ngland 
6 Rose-Marie Piacentini, Frankr. 
7 Sylvia Lewis, England 
8 Kirsrcn Michaelsen, Danmark 

Försöken: 

1.10,5 
I. I 0,7 
1.11,3 
l.11 ,6 
I. I 1,9 
l.12,6 
1.12,6 
1.13,4 

HEAT l : l Linda Ludgrove, England 
1.12,7; 2 Galina Egorova, Sovjet 1.16,6; 
3 Eliscvna Tincva, Bulgarien 1.21 ,0; 4 
Ethcl-Ward Pctcrsen, Danmark 1.23,4. 

HE/\T 2: 1 Corric Winkel, Holland 
1.11,4; 2 Ingrid Schmidt, Osttyskland 
l.12.3; 3 Maria Balla, Ungern 1.14,0; 4 
Miriam Bcrkova, Tjcckoslov. J.15 ,0; 5 
Ursula Seitz, Ostcrrike 1.18,3 . 

HEAT 3: Veronika Hol letz, Omysk
land 1.12,1; 2 Sylvia Lewis England 
1.12,7; 3 Kirsren Michaelsen, Danmark 
l.13,2 (danskt rck.); 4 Christine Caron 
J.15 ,6; 5 Padwiga Szalecka, Polcnl.18,4; 
6 Luciana Massenzi , I ta li en 1.19,0; 7 Ga
by van den Brande, Belgien 1.20,6. 

HEAT 4: I Ria van Velsen, Holland 
l.10,7 ; 2 Rosc-Maric Piacentini, Frank
rike l.1 3,3; 3 Olga Korenyi, Ungern 

l.13,7. 

400 m medley 
Adr ie Lastcrie, Holland 
(curoparekord) 
/\nita Lonsbrough, England 
Mana Egervari, Ungern 

4 Mariann Hcmskerk, Holland 
5 H Blank, Osttyskland 
6 G NLissler, Osttyskland 
7 .Eli sabeth Ljunggren 

Försöken: 

5 .27,8 

5 .32,3 
5 .3 3,3 
5 .3 5' I 
5 .40,3 
5.42,5 
5 .4 5 ,9 

HEAT l: I Adrie bstcrie, Holland 
5.34,5; 2 Yvonna Tobisova, Tjeckoslov. 
6.00,8; 3 Anna Bcncck, Italien 6.08,0; 4 

I sabel Ca stan~, Spanien 6.11,0; 5 Tonc 
Brit Korsvold, Norge 6.19,4 (norsk rck .). 

HEAT 2: I Anita Lonsbrough, Eng-

land 5.40,9; 2 Gisela Nusler, Osnysk
land 5.54,l; 3 Sverlana Babanina, Sovjet 
5.55,4; 4 Kirsren Strange, Danmark 
6.07,5; 5 Chr istina Balaban, R umänien 
6.10,5 (rumänskt rck.). 

HEAT 3: l Mariann Heemskerk, Hol
land 5 .33,7; 2 Marta Egervari, Ungern 
5 .40,8; 3 Harriet Blank, Osttyskland 
5 .42,4; 4 Anna Tuczenska, Polen 6.08,2. 

H EAT 4: I Elisabeth Ljunggren 5 .48,7; 
2 Patricia l3aines, E ngland 5 .5 8,5; 3 Han
nclore J anele, Ostcrrike 6.12,7 (österrik. 
rck.); 4 Karin Muller, Schweiz 6.12,8 
(schweiziskt rek.). 

4 x I 00 m medley, final 
Osttyskland 4.40, 1 (världsrekord) 
(Schmidt, Goebel, Noack, Pcchstcin) 

2 Holland 4.42,9 (hol. rek.) (van Velsen, 
llimolt, Kok, Tigelaar) > 

3 England 4.46,2 (Ludgrove, Lonsbrough, 
Cotterill , W ilkinson) 

4 Ungern 4.5 2,3 (Korenyi, Kilkrman, 
Egcrvari, Frank) 
Sverige 4.52,9 (Grubb, Eriksson, Sten
bäck, Hagbcrg) 

6 Sovjet 4.58,3 (Egorowa, Prozumcnchi
kova, Belovcrzkay, Ustinova) 

7 .lra lien 5.05,2 (Saini, Marcellini, l3c
neck /\, 13eneck D) 

8 Frankrike 5 .06,0 (Piacentini , Pia lat, 
Libourel, Frosr) 
HEAT I: I Holland 4.45,7 (holl. rck.); 

2 Osttyskland 4.46,3; 3 Sovjet 4.59,9 ; 4 
Frankrike 5.03,4; 5 Tjeckosloakien 5.06,8. 

HEAT 2: l England 4. 50, 1; 2 Sverige 
4.52 ,2 (svenskt rekord); 3 Ungern 4.54,0; 
4 ftalien 5.04,4; 5 Polen 5.07,l (polskt 
rck.). 

Höga hopp, final 
l Ingrid Krämer, Ostryskland 
2 Nincl Krutova, Sovjet 
3 Gabriele Schöpe, Osttyskland 
4 Ingeborg P ertmayr, Osterrike 
5 Margarct Austen, England 
6 Ulrikc Sindelar, Osrerrike 
7 Nataliy Kuznetsova, Sovjet 
8 Tcrez Szabo, Ungern 

Svikthopp, final 

107,96 
95,72 
90,88 
89,75 
88,70 
86,32 
85,90 
70,96 

l ngrid Krämer, Omyskland 15 3,5 7 
2 Christianc Lanzkc, Omyskl. 137,78 
3 Nataliy Kusncrsova, Sovjet 133,78 
4 Erlcna Safranova, Sovjer 128,73 
5 Elisabeth Swoboda, Ostcrrikc 122,20 
6 U lrikc Sindelar, Osterrike 119,98 
7 Margaret Austen, England l 10,38 
8 Terez Szabo, Ungern 108,35 
9 i\ihrgarera Sehl in, Sverige 97,41 

10 Klara Balla, Ungern 83,69 
11 Kerstin Rybranr , Sverige, avbröt täv-

lingen p.g.a. skada. 



L'M invigdes i Leip::ig-st11dion med all tänkbar pompa. Den fulltaliga premiärpubliken blev sim-EM trogna alla tävlingsdagarna. 

Men USA är värre . 
De amerikanska mästerskapen i sim

ning bjöd på en rad förbluffande resul
tat. Man passade på att rumstera om i 
rekordtabellerna riktigt ordentligt 

Den 16-åriga Caroly Hause stod i sär
klass på såväl 400 som 1500 m frisim. 
På den sistnämnda distansen förpassade 
hon Margaretha Rylanders världsrekord 
ur rullorna genom att simma på 18.44,0 
- hela 18,8 sek. bättre än vad Meta 
förmådde i Uppsala i fjol. 

Chet fastremski, viirldssuveriinen i bröst
szm. 

16 år är också den nye rekordmannen 
Don Schollander, som tangerade världs
rekordet 2.00,4. 

I övrigt låter vi resultatlistorna tala: 

HERRAR: 
100 m: Steve Jackman 54,6, McDo

nough 54,7, Steve Clark 54,9 (försöks
tid 54,4). 

200 m: Don Schollander 2.00,4 (tang. 
v-rek.), Saari 2.01,5, Rose 2.01,7. 

400 m: Rose 4.17,2, Schollander 4.22,7, 
Somers 4.24,3. 

1.500 m: Rose 17.16,7, Saari 17.33,3, 
Hetz 17.38,6. 

4 X 200 m: Santa Cl ara (Townsend, 
Wall, Clark, Schollander) 8.12,2, Los 
Angeles 8.16,0. 

200 m bröst: Jastremski 2.30,0, Mat
sumoto 2.35,0, Nakasone 2.36,5. 

200 m rygg: Tom Stock 2.10,9 (v-rek.), 
Hammer 2.16,5, Bartsch 2.16,9. 

200 m fjäril: Carl Robie 2.10,8 (v
rck.), Schmidt 2.13,5, Schulhof 2.13,6. 

400 m medley: Ted Stickles 4.51,2 
(1.05-1.14-1.22,8-1.08,9), Hetz 4.57,2. 

4 X 100 m medley: Indianapolis 4.01,6 
(Stock 1.01, Jastremski 1.07, Schmidt 
59, Sintz 54,6). 

100 m bröst: Jastremski 1.01,0 (v-rek), 
Bennet 1.01,3, Graaf 1.01,9. 

100 m fjäril: Spencer 58,9, Schmidt 
58,9, McSchulhof 59,1. 

DAMER: 
100 m: Robyn Johnson 1.02,2, Sharon 

Stoudcr 1.02,3, Susan Doerr 1.03,4. 
200 m: Corolyn House 2.14,6. 

4.13,4 på 400 fritt! 
Samtidigt som USA-mästerskapen 

hölls passade flera av världsstjärnor
na på att simma extralopp för att 
försöka slå nya världsrekord. Mur
ray Rose gav sig iväg p1\ 400 frisim 
och fick tiden 4.13,4 ! och Gerhard 
Hetz provade pl\ 400 ind. medley, där 
han noterade 4.54,9. 

I ett extra 1500-metcrslopp vann 
Murray Rose på 17.15,7 före Ger
hard Hetz 17.33,6, Sommers 17.46,9. 

400 m: House 4.45,3, Johnson 4.50,0, 
Ramcnufsky 4.56,9. 

1.500 m: House 18.44,0 (v-rck.) Sha
ron finneran 19.11,9, Gina Ambrose 
19.39,1. 

4 X 100 m: Vesper Boat Club Phila
delphia (Doerr, Band;dl, Ilrundage, 
Johnson) 4.14,8, Santa Clara (de Varona, 
Ambrose, Sricklcs, Watson) 4.15,0. 

200 m bröstsim: Ursclmann 2.53,3, 
fcucrstack 2.55,1, Hopkins 2.55,6. 

100 m rygg: Dona de Varona 1.10,4. 

200 m rygg: Ginnic Ducnkcl 2.32,1, 
dr Varona 2.33,1. 

100 m fjäril: Mary Stcwart 1.07,6, 
Cathyy Ellis 1.08,2, Carolyn Wood 
1.09,2. 

200 m fjäril: Finncran 2.31,2, Kim 
Worlcy 2.31,3, Kathy Pitt 2.31,7. 

200 m medley: de Varona 2.33,3 
(v:irldsbäsr), Finneran 2.36,2. 

400 m medley: Finncran 5.25,4, House 
5.28,4, de Varona 5.30,7. 

4 X 100 m medley: VBC Philadcphia 
4.47,5. 
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Seger och EuroparE 
Referat gren för gren 

Sedan komprimerades dramatiken yt
terligare. När 2 5 meter å terstod hade 
Per-Ola grepp på medalj. När 15 meter 
var kvar ryckte fransmannen och ingen 
kunde svar.<. Då satte också Per-Ola in 

sin finish och slog väl ho lländaren med 
HERRAR: 

100 frisim 
Redan i försöken Övertygade vårt spe

cicl la EM-trumfkort Per-Ola Lindberg. 
Scd.111 han i försöken tagit det ganska 
lugnt, nära nog chockade han de övriga 
konk urrenterna i semifinalen genom att 
notera den särklassigt bästa tiden eller 
5 5 ,7 - endast tv .i tiondelar över hans 
eget svenska rekord. 

P er-Ola Lindberg blev dock mtc 
Europamästare p.1 l 00 men:r fritt. Men 
h:rn tog silver och andra plats och han 
tangerade sitt eget svenska rekord på 
i 5 ,5 sekunder. Man kan med hänsyn till 
ner vpress och miljö v.iga påst.1cndct att 
detta var Per-Olas li vs lopp, en utom
ordentlig prestation, som dock p.1 mån
dagen för dunkbdes av ett blixtrande 
franskt tcmperaments utbrott. 

Europarekordhållarcn, den 20-år igc 
algeriern Alain Gottvalles, tog Europa
mästerskapet efter en rasande finish på de 
sista tio meterna och tangerade sitt euro
parekorcl med 5 5 ,0 - bättre har bara en 
enda man simmat i världen i 1r - ame
r ikanen Stevc Jackman. 

Åt fransman nen kunde Per-Ola intet 
göra. Han hade fullt jobb att klara sin 
si lvermedalj och först efter en lång mål
domarkonfcrens var det klart att Sveri
ge hade Htt andra plats och att hol
ländaren Ronni e Kroon med samma tid 
som Per-Ola, 5 5 ,5 fått brons. 

Det blev en oerhört dramatiskt lopp, 
dn b;ista som någonsi n gått mellan euro
peer med segraren på bättre tid än olym
piske ettan i Rom 1960 J ohn Dcvitt, och 
fyran p å bättre tid än vad som gav brons 
i olympiaden. 

Det var sp;inning och förväntan i det 
soliga badet s~ att man kunde skära bi
ur av dem. 4.000 östtyskar satt som 
tända ljus när simmarna klev upp på 
srartpallarna och när Per- Ola - alla ti t
caclc på honom, han var stor fa vorit 
:ivcn här nere - började sin koncen-

trationsakt - armar uppåt sträck i fle
r a sekunder innan startern höjde pistolen. 

P å ena sidan om Per-Ola stod frans
mannen Gonvallcs, på elen andra brit
ten MacGrego1-. Starten blev hygglig och 
Per-Ola försökte ta kommandot. Men 
MacGrcgor tog det. Svensken åkte rakt 
ned i ett kusligt underläge och vänd e 
n;istan "som en slagen man". Han var 
efter b,\de MacGrcgor, Kroon och Gott
valles. 

någon eller n;\gra millimeter. > 

Osäkerheten var stor. Var Per-Ola 
tvåa, var han trea? Skulle han få medalj 
över huvud taget? Skulle det bl i en end a 

stor svensk besvikelse? 
Måldomarna diskutcr.1dc, lappar skrevs 

och minuterna gick, men s;\ löstes den 
spänningen. 

Efter vad som på hästspr.lk brukar 
kallas "målkamera", men här i Leipzig 
,.ar "vanliga mänsk liga ögon" föll si lvret 
på Sverige. 

Slutf inishen herrarnas 100-meterf inal. Frankrikes Alain Gottvalles vid m,Ukaklet 
före Per-Ola Lindberg. 



~IEDAL 
~~cord på 4x200 meter 

Mats Svrnsson blev utslagen i försö
ken på 57,9 - en tid som gav honom 
l'n 20:e placering. Macs var missnöjd 
över sin insats, men skulle senare visa 
vad han Ycrkligcn kunde. 

400 frisim 
Hans Rosendahl saccc svenske n:kord 

pX 400 m fritt i försöken med 4.28,8 -
en pressning av rekordeL med 1,2 sekun
der och blev tvåa efter holländaren 13on
tcko,., 4.27,7. Sven-Göran Johansson var 
sexa med 4.3 3,5 - även han klar fina
list. Fyra man gick under 4.30 - bästa 
loppet mellan europccr genom tiderna! 

Rosendahl öppnade efter vanlighem1 
mycket lugnt i 400-mctcrsloppct och var 
klare efter holländaren vid I 00 m där 
svensken fick 1.02, 5. På 200 klockades 
han för 2, 11 och trots att Roscndahl se
nare kom med en mycket god spurt s1 
\'ar holländaren klare före i m11. I fi n.1-
lcn var Hans Rosmdahl en handsbredd 
från guld p1 400 meter fritt i Lepzig. 

Han fick silver och ett lysande svenskt 
rekord - 4.2 5,8 - nära tre sekunder 
bättre än det rekord han satte i försöket. 

19-årigc holländaren Johan llontekoe 
v.rnn på 4.25,6 - landsrekord även det. 
T ysken Wiegand, som satte färg på lop
pet med en våldsam utgångsfort, fick 
brons p1 4.26,8 - östtyskt rekord. 

S.1 här efter loppet kan man teorcri;c:ra 
om vad "som kunde ha hänt om ... " 

Fakcum var nämligen att Roscnd.1hl 
stoppades mycket abrupt i sin våldsam
ma forcering mot täten n:ir tysken \X/ie
ga nd hade slocknar. Fram mot 300-ml'
tu-svändningen hade Hasse riktigt fine 
häng på ledande holländaren Bontekoe. 

Men strax före vändningen och i vänd
ningen avgjordes loppet. Holländaren 
tjänade en meter. Roscndahl fick en kall
sup när han virvlade mot kaklet, kom en 
aning i otakt. 

Så kan man re;onera, men vi ;h.all 
göra som H.1sse Rosendahl själv, cr
k:inna att han förlorade till en bättre sim
mare efter en härlig kamp ... Förlorade 
förresten ... Silvret i ett europamästcr
skap nu för riden, det är också en seger! 

\XI icgand tog kommandot från starten 

och ledde med tv.1 metn före Rosendahl 
vid 50 m. På 100 klockades \X/iegand för 
1.00,9 - Hasse var strax över 1.02 - då 
var han också efter holländ.uen llon
tekoe. 

Italienaren Orl;indo försökte haka p1 
men orkade inte. Vid 200 m var det bara 
tre man som kämpade om medaljerna. 
\X/iegand kroknade, Roscndahl kom med 
djupa, härliga grävskopccag och Bon
cckoe piskade sig fram till täten. 2.09,8 
klockades på holländaren, Hasse var I 1/ 2 
meter efter, lika med tys ken. 

På sista längden fö rsökte Rosendahl 
göra som Per-Ola i lagkappen, resa sig 
i vattnet och rusa fram, men hollända
ren var för stark. Han hade sin margi
n.11, den minskade visserligen, men en 
handsbredd var kvar när målet nåddes. 

Den andra svensken, Sven-Göran Jo
h;insson, misslyck:tdcs g.rnska kapitalt -
allting tog emot - och han blev sjua 
på 4.41,2. 

1.500 fr isim 
Hans Rosrndahl var ända fram till 

starten för sitt eget försöh.sheat - det 
tredje - favorit p1 l 500 m. Det talades 
bara om honom, med spanjoren Torres 
och holländaren Boncekoe som outsi
ders. 

Efcer försöken var Roscndahl inte fa
vorit längre - han fick rejält med stryk 
i försöken. Han fick en reaktion efter 
storloppen på 4x200 och 400 fritt, en 
ganska naturlig rc.1ktion som dock inte 
ens Rosendahl själv på torsdagskvällen 
trodde skulle infinna sig. Det gjorde ont 
i axlarna, den gam la muskelvärken kom 
igrn, och "skovelhjulen" gick knyckigt 
och ansträngda. 

Men Rosendahl gick givetvis till fina
len liksom Lars-Erik Bengtsson. Roscn
d.1hl var femma med 18.26,6, Bengtsson 
~ tta med 18.30,5. Sp:u1joren Torrcs vann 
p.1 17.58,7 - jugoslaven Rogusic blev 
rv.1a efter mycket h.1rd satsning på 18.05 
- han har inte varit under 19 minuter 
tidigare i .lr. 

Rosendahls favoritskap på I 500 m 
övertogs .1v Torres - sedan v.1r man ty
värr Lvingats avstå från finJlen. Sp.rn-

joren öppn.1de !fot, 4. 5 I p:i 400, men höll 
sti len grant, d1 och d.I med blixtrande 
volcvändningar som ökade marginalen till 
stilsimmande Lars Erik Bengtsson. 

Ungraren Katona gick direkt p.'i knock
out med 1.04,3 på I 00, 2.13 på 200 och 
4.36,2 pll 400 och 9.25 ,5 på 800 m och 
fick sluttiden 17.49,5. Han gjorde hel t 
sitt eget lopp och gav genom triumfen 
Ungern upprättelse vid dcna EM, där 
n1.1gyarern.1 tidigare varit ganska svält
födda på medaljer. 

4X100 frisim 
Per-Ola Lindberg och M.1ts S\ cnsson, 

i sällskap med J an Lundin och lkngr 
Nordw.111, kapade i försö ken p.1 4x I 00 
meter frisim hela 8,4 sekunder på gamla 
svenska rekordet, simmande p.1 3.46,4. 
Det är bara 3,8 sekunder fr.1n världsre
kordet, som Frankrike har, och precis 2 
sekunder sämre än bästa amerikansk.1 
tid! Men Sverige var inte bäsl. England 
slog Sverige, 3.45,8, och Sovjet var trea, 
tiondelen efter den bl.'lgula kvartetten 
som presterade häpnadsväckande indivi
duella cider, bättre än c.o.m. lagledning
en kunnat tro: Per-Ola Lindberg 5 5 ,7, 
J an Lundin 57,0, Bengt Nordwall 56,6, 
Ma cs Svensson 5 7, I. 

Per-Ola Lindberg angav mclodien med 
ett ras.111dc utgångstempo - det märktes 
sannerligen ingen reaktion efter segern 
på 4x200. Men det mesL fö rv~nande kom 
när Nordwall gick i vattnet p.1 tredje 
sträckan . 

Neptu1urna bruk.u lu kron iskt sdrt 
att simma bra på mornarna - han är 
morgonsömnig och får inte fort p.'l föt
terna förr:in till kvällspasscn. Nu gjorde 
han sitt livs lopp. 

[ finalen tog den svensk.i kvan ctten 
brons efter en tapper men fruktlös kamp 
mot Frankrike och England. Som dessen 
till bronsmedaljerna fick 111.111 också ett 
nytt svenskt rekord, 3.45 ,0, inte mer 
än 6/10 från bästa amerikanska note
ring genom tiderna. 

Fransmännen var helt enkelt för scar
k.1, lika samlade som Sverige var på 
4x200 meter. Vi grander.lf gärna den 
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fina franska k vartccccn. Och lik.1 gärn.1 
England, där McGregor - bäste final
simmaren - visade den fighting spmt 
som Great Britain har patent p.'L Sve
rige kom tyvärr mer eller mindre ur le

ken redan på första sträckan. Den gbdc 
bor.haren Mats Svensson var s.1 pa~s 

spänd och nervös att hm bara blev fem
ma. Ungern ledde efter första sträckan 
med Frankrike, Holland och England i 
hälarna. Jan Lundin minskade avst1n
det en aning men vi var heller inte på 
andra sträckan med i medaljstriden. 

Den fick vi grepp på först under tred
je, då lkngt Nordvall gjorde en utmärkt 
simning, sitt l i,·s bästa. Hans första 50 
m var magnifika och vi förlåter gärna 
att han tappade en aning på slutet, men 
han gav klubbkamraten P er-Ola Lind
berg en ypperlig medaljchans som Per
Ola med föredömlig koncentration inre 
försatt. 

SVERIGE vann 
Fr.111krikc, som satte curoparckord med 
8.25,8. Sverige simmade i andra heatet 
och med Pcr-Ob Lindberg på startsträc
k.in. Han blev li ten - han gick inte för 
fullt! - mot holländ;ircn Bontekoe som 
öpp11Jde på 58,5 och fick 2.04,4 mot 
Per-Olas 2.07,9. Per-Ola Yar aningen 
efter fransmannen Christoph. På andra 
sträckan tog Frankrike komm.rndot efter 
ett storlopp av Gropaix, 2.04,4 mot Ro

sendahls 2.06,8. Omyskland-Holland 
ha lk.tde efter och det s.~g också vi ut act 
göra när Lars-Erik Bengtsson gick s.'i d.'i
ligt som 2.10,2. Men Mats Svensson höll 

stilen med 2.06 och klarade en andra
plats i försöken efter suveräna fransmän, 
Pommat 2.08, I och Convalles 2.05 ,8 . 

inviter.id b.!de till engelska och tyska 
m ikrofoner. Men det Yillc liksom inte bli 
n.!got annat än "det känns skönt". Alla 
fyra svenskarna överträffade sig själva, 
alla lyfte sig i håret och kapade massvis 
med sekunder på sina personliga rekord. 

Mats Svensson, som gick första sträc
kan, satte svenskt rekord med en oerhörd 
öppningsfort, 2.04,4 - han tog rekordet 
fr.!n Per-Ola Lind berg som nu p.1 sista 
sträckan hade det delikata och fruktans
värt svåra uppdraget att knäcka frans
miinncn - en sak som han gjorde oer
hört Ö\'ertygandc och som han fick app;. 

låder för av närm.1rc 7.000 .!sk.\dare i 
simstadion. 

Dessförinnan hade Mam Svensson 

Guldlaget pt1 ./x200 på väg för att hämta EM-tecknen. De glada gossarna är (fr.v.) Lars-Erik Bengtsson, Hans Rosendahl, 
Mats Svensson och Per-Ola Lindberg. 

Per-Ola gick ut som fyra, aningen ef
ter Ungern, men efter England, och för 
mycket efrcr Frankrike, som kunde till-
1.'i ta sina EM-mästare på 100 fritt, Cott
,·allcs, att mer eller mindre "bada" h em 
segern. 

Efter 25 meter var Per-Ol.1 förbi ung
r.iren och sedan gav han sig i kast med en 
omöjlig uppgift - att nå britten Mc
Gregor. 

4 X 200 frisim 

[ försöken satte elen svenska kvartct
trn Per-01.i Lindberg, H ans Roscndahl, 
Lars-Erik Bengtsson och Mats Svensson 
nytt nationsrekord med 8.30,9 - en tid 
som räckte till att bli försökstvåa efta 

Fyra lag gick under gamla EM-rekor
det - två var nära. 

Den fantastiska finalen 

Hur skedde det, hur kunde fyra s,·cns
ka gra bbar som Htt stryk med fem sekun
der av Frankrike i försöken på 4x200 m 
plötsligt resa sig, bli stora, bli världs
stjärnor? Just ingen kan svara detalje
rat. Kanske Per-Ola Lindberg kommer 
närmast lösningen p.'i g.1tan när han sä
ger: 

- Det tände . . . Vi fick vår stora 
dag precis samtidigt. 

Det tog mfoga minuter inn.rn n.!gon i 
svenska bragdkvartetten kunde säga n.'i
gonting. Radiomän försökte, Per-Ola var 

chockat alla, ink lusive svenska lagled
ningen, genom att g.'i in m illimetern efter 
holländaren Bontekoe p!l första sträckan, 
men klart före fransmannen Gropaiz -
en nyckelman som sprack, han gjorde 
2.05 i försöken men nu 2.06! 

Lars-Erik Bengtsson öppnade snabbare 
än Mans och ledde med J 1/2 meter, 
vildsint kämpande mot Europamästaren 
Gottvallcs. D et blev ingen katastrof för 
Lars-Erik. Han höll Gonvallcs och Ro
scndahl höll även om han tappade litet 
till den un·iladc fransmannen Cunillet 
Svrnsk rid kring 2.04! Man kan förlha 
att Roscndahl tappade liret mot Frankri
ke hans fr.rnsman, Curri llct hade 
2.03,5! 



simningens blå band 
Men Frankrike hade ingen Gottvallcs 

mot Per-Ola på sista sträckan. Det hade 
behö\'tS - men det är inte säkert a tt det 
hade räckt. Per-Ola hade ännu mer an 
ge. 

Sverige världsfyra 

Med 8.1 8,4 är Sver ige just nu fy ra i 
,,;fr iden genom tiderna. Bara USA, 
Austra lien o.ch J apan är bättre, bätcre 
än bar.i länder som har sagolika bas
sängresurser och som si i ppcr träna sina 
simamre i ' 16-mctersbaljor", som v i är 
tvungna att låta Rosendahl göra en stor 
del av :ir et. 

Alla de tre främsta lagen - gick un
der gamla curoparekordet, Frankrike med 
8. 20,4 och Osttyskland med 8.24,5. Sov
jet p~ briljanta 8.27 blev utan medalj ... ! 

Ingen svensk bör nämnas före den 
andre. Guldet och Europarekordet nr 
resultatet av ett teamwork av högsta prc
cisionskvalitct, men både kuriöst och 
komiskt är ju att den som kanske mest 
märktes i TV, den som ordnade segern, 
v.lr stör sta sprinterstjärna. Per-Ola L ind
berg, hade säm sta tiden i svenska laget, 
och det var änd.t långt under hans eget 
personliga rekord och h ans eget svenska 
rekord - 2.04,8 mot 2.05,7. 

Mans Svensson hade 2.04,4, Lars-Erik 
Bengtsson 2.04,6, Hans R osendahl 2.04,6. 

Lars-Erik otrolig 

Vi ka nske i den h är detaljgranskningen 
av svenskarna skall stanna ett ögonblick 
för en man, ja, vi måste det, den som 
väl märk tes minst uth, den som v i inte 
riktigt trodde på, Lars-Erik Bengtsson. 
H an sänkte si tt personliga rekord a llra 
mest, med 4 sekunder och han fick änt
ligen urlopp för hela sin simtalang och 
spädde på med fightcregcnskaper, som 
man inte trodd e att den tunna kroppen 
var m:ikrig. 

P å ett annat plan ligger Per-Ola Lind
ber gs bragd lopp. Alla väntade stortid och 
krafttag av honom, alla väntade att han 
skulle ordna en svensk medalj. Men ingen 
hade drömt o m att han skulle såga av 
den franska scgerchansen, som faktisk t 
fanns ännu när 50 m å terstod av 800 
på ett så taktiskt sätt. 

Per-Ola gick ut efter fransmannrn 
C hristoph på sista sträckan, han öppnade 
på 58,8 på 100 m - en oerhörd fart -
han va r i kapp fransmannen efter 120 

m och han satte 1 O m före sista vänd
ningen in vad som verkligen kan ka ll as 
en knock om på simspråk. 

P er-Ola full komligt reste sig i vatt-

nct och rusade m ot kaklet, volrvändc 

p.\ perfekta st tänkbara sätt och så Ug 
fra nsmann en dold bakom kaskader av 

v.itten, som sprutade fdn Per-Olas föt
ter. 

Per-Olas sista längd, hans sista 15 me
tn var en uppvisning av en världssrjär
na. Dcc stod som en fontän bakom ho
nom, han mg med hal va kroppen ovan
för vattnet, det var en mästare som 
kunde kosta på sig en delikatess i stri
dens hetas te sekund er. 

Storloppet i siffror 

D et svenska storloppet på 4x200 m i 

Leipzig kan inte åskåd liggöras bättre än 
i siffror. H är syns det verkligen hur 
grabbarna lyfte sig i håret. U r oss ge 
det i tabellform med person liga rekord 
1 ena kolumnen och EM-tiden i den 
andra. 

Pers. r ck. EM 
Mats Svensson 2.06,0 2.04,4 
L-E Bengtsson 2.08,6 2.04,6 
Hans Rosendahl 2.08,3 2.04,6 
P-0 Lindberg 2.05 ,7 2.04,8 

Det är plus hela vägen - precis 4 
sekunder på Bengtsson! - totalt en form
fö r bättring som nästan L\r skr ivas under 
rubriken mirakel . . . 

I världsstarisriken ligger Sverige nu 
fyra . USA toppar med 8.10,2, följe a\' 

Ja pan med 8. 13,2. Australien med 8.13,7 
och Sveri ge med 8.18,4. 

En seger för viljestyrkan 

- Det h:ir var en seger för viljan och 
" iljcstyrkan, sa Birger Buhre när han till
sammans med hela svenska guldlaget, le
dare och journalister satt på utekafcet vid 
sim stadion med U lbrichrpokalen på bor
det och med en öl som scgerdryck. 

R ader av stortränare från h ela Europa 
trängdes och vi lle skaka hand och grarn
lera svenskarna. 

Vad man annars sa? Ja, de var inte 
mycket. D et var en glad tystnad rätt ofta 
- en talande tystnad. Men här är några 
repliker: 

Per-Ola Lindberg: - Jag var in te s:l 
orolig när jag såg utgångsläget på sista 
sträckan. Nu sk ulle jag H revansch, och 
det var härlige att r ycka vid 140 meter ... 
Jag hade nog fått ännu bättre tid om jag 
inre hade öppnat så hårt som på 5 8,8, det 
chockade nog fran smannen ... 

Mats Svensson: - Om jag v.1 r ner\'ÖS 
och spänd? Nej, jag v.ir laddad, och den 
l il la spänning jag kände släppte när d et 
b lev en tju \'starc. D å förstod jag att det 

"ar fkr än jag som förstod stundens a l I-

var. 
Lars-Erik Bengtsson: (han har hotat 

att lägga av simning och g1 in för bara 
vattenpolo) - Man kan väl vara både 
simmare och polospclarc . . . jag menar 
litet mer simmare ... liksom nu .. . 

H am Rosendabl: - Det gick bra! 
Det sista samnu nfattar ganska lakoniskt 

vad som skedde i Leipzig. 

200 bröstsim 

Magbesvär s.me stopp för Roland 

Lundins start p.I 200 bröstsim - en gren 
som sku lle \'isa sig vara ganska m änsk
lig i fr.\ga om tider, åtminstone i försö
ken. 2.44,2 räckte s;llunda ti ll fi na l. Rys
sen Prokopenko vann guldet på 2.32,8 

- tangerat europarekord - före lands
mannen Karern ikov p.I 2.33,2. Sjätte man 

i mål lude 2.40,8. 

200 f järilsim 

H .\kan Bengtssons lcjonhj:inade fj:ir il
sim hörde till detta EM:s ljuspunkter 
oaktat Stockholmspolisen Sktc ut i för
sök som I 2:e man. H an satsade dock 
enormt med en u tg;\ngsfor t p.I 1.06,7 vid 
100 meter, vilket sett i relation till de 
.rndra mellamidcrn a i de tre t idigare för
söken skulle betytt en sluttid på omkring 
2.21 och det hade cl.\ räckt ti ll final. 

N u " kroknade" dock Håkan p1 slutet 
och kom i m.11 p.I 2.24,5, som tyvärr 
stä llde honom utanför finalen men som 
dock gav honom revansch på t.ex. frans
mannen Pommat som besegrade H åkan i 
parislandskampen för fem veckor sed.rn. 

I finalen satte ryssen Kuzmin nyic 
europarekord på 2.14,2, medan norr
mannen P er Arne Pcderscn överraskade 
med en femtepla ts på 2.21,9 - givetvis 
nytt norskt rekord. 

200 ryggsim 

Bengt-Olof Almstedt blev bara trea i 
sitt heat på 200 r ygg, men han klarade sig 
ändå med till fi nalen . Bästa försökstid 
hade ryssen Barbier, 2.20,6 mot 2.23,0 
för Alnmedt - det var alltså åtta man 

inom 2,4 sekunder. 
Bra gjort av den 20-årige närkingen och 

blivande ingenjören, hans bästa tid i å r 
och nära svenska rekordet. 

N är det sedan blev dags för fi na len 
för Bengt-Olof fö rmådde han inte upp
repa sin rid och inre heller lyckades h.rn 
pressa in sig p.\ poängplats. H an notera
de 2.23,5 - dock en aktn ingsvärd tid 
med tanke på han inre hunnit fu ll fö lja sin 
träning inför EM - medan ryssen Bar
bier va nn p å 2. 16,6. 

Bengt-Olof Almstedc var ingalunda 
nedsl.1gcn efter sitt rygglopp. H an satsade 
för fullt och det var skoj igt att se att 
örcbroarcn inte förfö ll till en seg sim-
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nmg ut.111 ville vara med och sl.'iss och 
sl.lss om en medalj. Han ledde vid 100-
metcrsvfodningen och 11g ännu vid 150 
111 ,1llddes urmärkr till för ert inhopp p~ 
poängplats. 

400 ind. medley 
Anmälde Sten Ekman ställde inre upp 

p.I sträckan ura n föredrog art spela polo. 
Ryssen Androsov vann cfrcr ett fanras
riskr lopp i brösrsim, där han ledde med 
15 mcrcr men han var så trött i frisim
mct, att han praktiskt taget stod stilla 
strax före mål. Men väl i mål var han 
EM:s gladaste segrare. 

4X1 00 medley 
H errarnas medleylagkapp blev ett 

svenskt bakslag - bara en i k,·artetttcn 
skötte sig rikrigt bra och motsvarade 
förväntningarna. D et var mariestadspoj
ken Pelle J ernberg med J.Ol,8 på fjäril
sträckan, en strå lande tid enligt svenska 
förhrnandcn men tyvärr inte så märk
lig i Leipzig, där m.lnga h!Hlcr sig 
kring I.O J. 

Bengt-Olof Almstedt (J.05,3 i ryggsim) 
tappade mycket på första sträckan. Ro
land Lundin fick 1.15 på bröstsim och 
Mats Svensson ganska precis 57 sekunder 
p.I de sista 100 "fria" metrarna. 

Resulta tet blev ändå svenskt landslags
rekord med 4.1 9,1 - men åtta nationer 
var bättre! Sovjet hade 4. 13,4 - ocks.I 
det ett mäsrcrskapsrekord. 

På sitt särt var det ett onödige svenskt 
bakslag - med Per-Ola Lindberg i laget 
hade vi klarat f inal plats, eftersom tre 
tiondelar bättre tid hade räckt. Men Pcr
Ola hade ju andra och viktigare ting att 
koncentrera sig på under måndagen. 

Svikt hopp 
De svenska sv ikthopparna Bo \'V'a ll

stcn och Christer Sandstedt blev 13 :c 
och 14:c. Sandstedt startade olycklige med 
en cocalmiss. 

Höga hopp 
Toivo O hman s;lg ti Il en början ut att 

ha finalchans men fick nöja sig med en 
riondeplacering. H an blev därigenom bäs
te s,·cnsk i simhoppn ingen. Göran Lund
kvist - ursäkrad av en febersläng -
kom p.I 14:e plats. 

DAMER : 
100 frisim 

Sverige fick en finalist. 14-.lriga Ann
Chrisrine Hagberg klarade nervpärsen och 
gick in som sjunde fl icka på en förh.11-
landevis svag tid, 1.05,1, dock slående 
sista fina listen, f.d. europamästarinnan, 
ungerskan Silla Madrascz med en tion
del. Suverän i damförsöken var krafriga 
~9-åriga engelskan Diana Wilkinson som 
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i för;ökcn s.lltc mästcnkapsrekord och 
bara med en tiondel missade sitt eger 
europarckord. H on hade 1.02,5. 

Karin Grubb blev urslagen p.I tiden 
1.05 ,7 - precis en 11.11" sekund för d.1-
ligt för finalplats. 

Damernas I 00-merersfinal blev en än
nu större trhiller än herrarnas lopp. Tre 
fl ickor kom p.I linje mor målkaklet och 
inte ens tidtagarna kunde skilja trion h 
- alla fick 1.03,3. Men m.lldomarna 
satte östtyskan Heidi Pechsrein som euro
pamästarinna, storfavoriten Diana Wil
kinson, England, som tv.ia och T igclaar, 
H olland, som trea. Utan medalj blev en 
annan holländska, T erpstra, på l.03,6. 

Ann-Chriscin H agberg kom på åtton
de och sista plats i finalen med 1.05,I, 
detsamma som sjuan - tidsmässigt var 
det en svensk besvikelse eftersom hon i 
SM gjorde 1.04. H on hade blivit femma 
på den tiden här nere. 

Tidtagarna hade förresten bättre rid på 
Hagbcrg än p.l sjuan. Men måldomarna 
avgjorde. 

400 frisim 
Elisabeth Ljunggren (4.58,5, första 

gången under 5 minuter!) och Margareta 
Rylander 4.58,8) blev tvh och trea och 
fö rsöken p.l 400 fritt efter storfavoriten 
Lasterie, H olland, 4. 5 5, 5 men före den 
andra holländskan Tigclaar. 

Holländskan Tigelaar satte riktmär
ke i försra heatet på 400 fritt för damer 
med 5.01,2. Margareta Rylander kom i 
andra hearec, gjorde en d.ll ig första 
längd, men fick plötsligt stil och melodi 
efter 60 m, klockades för 1.09,8 på 100 
m, med stor ledning och 2.25,5 på 200 
- bra! - för att gå i mål på sin bästa 
tid i år, 4. 5 8,9 - nära 4 sck. under EM
rckordet. I en kvart fick Margarera be
hålla det. 

I sista heatet kom Lascerie, Holland, 
och s.lg ur att knocka allt ink lusive Eli
sabeth Ljunggren som knegade sig fram 
t ill I.I I p1 100 m mot 1.06 på Lasterie. 
På 200 hade holl ändskan 2.21,7 - fan
tasriskt! - mot Elisabeths 2.26,7. Sedan 
kom neptunfl ickan i en lysande finish 
och slog holländskan med 2 sek. på de 
sista 200 meterna. 

Finalen kom fakt iskt litet i skymun
dan genom den fantastiska uppgörelsen 
p.l 4x200 fri sim för herrar. För svenskt 
vidkommande blev dock 400-metcrsfina
lcn lyckosam: 

I 4-åriga Elisabeth Ljunggren från Nep
tun i Stockholm rog brons på 400 m och 
Margareta Rylander från samma kl ubb 
blev fyra på exak t samma tid, 4.58,1. 

H olländskan Lasreric vann på tangerat 
holl ändske rekord 4.52,4 och landsman
ninnan T igelaar var tvåa på 4.57,3. 

Svenskorna hotades av engelskan Long, 

som b.1ra hade tiondelen sämre. Elisabeth 
öppnade cfrer van ligheten långsamt och 
hade J.J I p.'l 100 m där Margareta häng
de med Lasceric mycket bra och fick 
1.08. Svenskan fick sedan släppa ordent
ligt. Elisabeth var sist strax efter I 00 m. 

Men när Margareta slocknade i sina 
försök att hålla holländskan s:l kvickna
de Elisaberh till, och det gjorde också 
Tigelaar som övertog loppets andraplats 
fr 3n Margareta. 

En kort stund s.'lg det ut som om Elisa
beth Ljunggren skulle kun na "ta" Tigel
aar. Men det gick inte. Kus ligt nog såg 
det sedan också ut som om vil t spurtan
de engelskan Long skulle sl.'l Margareta 
Rylandcr, men S\'erige höll positionen 
som Europamästerskapens näst bästa lång
distansarnation bland damer - och det 
vill inte säga litet i världen just nu! 

4 x 100 frisim 
Sverige förbättrade sitt eget rekord vid 

försöken p.'l damernas 4x I 00 meter fri
sim frå n 4.22,7 till 4.20,3 (förbättring 
med mer än en ha lv sekund per flicka!). 
Det var bara en sekund från Holl ands 
curoparekord men det gav ändå inte se
ger i försöken. England tog curopare
kordct ifrån Holland, simmande på 
4.17,6. H olland hade 4.20,6 med sitt bäs
ta Jag. Ungern hade 4.21,7 och Osccysk
land - utan europamästarinnan Pech
stein - 4.22,2. 

Sverige simmade i andra heatet mot 
.England-Ungern. Holland hade med 
sirt starkaste lag ganska enkelt slagir 
Osccyskland i det första. 

Åt engelskorna var ingenting att göra. 
\'(/ilkinson öppnade bra men Ungtifrån i 
rekordrakt, l.03,4, Ilrenner hade 1.05,3, 
Thompson 1.05,0 och Amos 1.03,9. 

Ann-Christine Hagberg släppte tre 
meter till Wilkinson och klockades för 
1.05 ,0, Ulla Thorn-Jonsson hade 1.06,6 
och sen kom två mycket goda svenska 
insatser, Inger Thorngrcn 1.04,5 och Kao 
rin Grubb - som hade utmärkt rytm 
i 90 m - l.04,2. 

T finalen satte kvartetten Inger T horn
grcn-Anne..Chrisrine Hagberg-Karin 
Scenbäck-Karin Grubb ett nytt grant 
nacionsrcord. Med vad hjälpte det. Hol
land, England och Ungern var fö re och 
tog medaljerna. I nämnd ordning. Med 
4. 15, I (europarekord), 5.16,3 och 4.1 7,5. 
Osttyskland hade samma tid som Sverige 
och alla fem främsta lagen satte nauons
rekord. 

Ann-Christin Hagbcrg fick en fin kul
men på sin lcipzigsvistelse i lagkappen. 
Hon var överlägset bästa svenskan på 
andra sträckan med 1.03,5. Karin Sten
bäck var sämst - under normal form, 
1.05,4. Inger Thorngren gick på l.05 på 
första sträckan och Karin Grubb p.'l 1.04,2 
på sista . 



EM GAV 10 NYA SVENSKA REKORD 
200 bröstsim 

Nyköpingsflickan Barbro Er iksson -

landslagets äldsta simmarflicka - blev 

en gbd överraskning i sim-EM då hon i 

försöken p å 200 m bröstsirn tog en fina!
plats med en tid som rangerade det bäs
ta hon gjort på träning i år - 2.58,1. 

Därmed har Barbro gjort mer än någon 

v.\gat hoppas. 

Men svenskan var givetvis :indå en 
sparv i trancda ns. Lilla holländskan Kle

na Bomolr satte mästerskapsrekorcl med 

2.51,2 och slog kbrt d en urstarka engels
ka gulclmcdaljösen Anita Lonsbrough. 

I fina len hamnade Barbro sist p;\ tiden 

3.00,1. Lonsbrough vann guldmedaljen 

2.50,2 och infriade därmed de högt ställ
cb engelska förv:inrningarna. 

100 fjärilsim 

Karin Stenbäck gick utan svårigheter 
vidare till finalen på I 00 m fjärilsim, 

men hon fick i försöken uppleva vad som 
kanske blir hennes öde i finalen. Karins 

tid, 1.11,2, gav fjärde p lats, efter öst

tyskan Noack och bägge holl:indskorna. 

I finalen ham11.1de Karin Stenbäck en 

tiondels sekund, det är mindre än en 

Inger Thorngren började mycket br;i, 
slocknade li tet men växlade som trea 

efter Holland-Ungern. Ann-Christin 

Hagberg var i vändningen l ika med tät
lagen och tvåa efter Holland men före 
Ungern. Karin Stenbäck tappade det lo

vade utgångsläget och Karin Grubb fick 
g;I ut som fyra och var hela tiden chans
lös mot ungerskan. Men hon klarade efcer 

en bra sista längd den anstormande öst

tyskan Petra Noack. 

Damlagkappen i siffror 

Damernas bgkapp i Leipzig gick till 

p.\ det här viset: sedel i siffror: 

J-Jolbnd Gastcln rs l.05,2 

Lasterie 1.03,5 

Terpstra l.03,3 

Tigdaar l.03, 1 

England Amos l .04,5 

Brenner 1.04,5 

Thompson 1.03,9 

Wilkinson 1.029 

Sverige Tl~orngren 1.05,2 
Hagberg l .03,5 

Stenbäck 1.05,4 

Grubb 1.04,2 

handsbredd, högst en decimeter, fdn pris

pallcn. Hon rangerade sin svenska rekord 
med 1.10,4. Bronsflickan Heemskerk ha
de 1.10,3. Guldet gick till Holl.111d ocl1 

Ad.1 Kok som sa ttc curopa rekord med 

1.09,0 - sekundtn före tyskan Noack. 

Karins fjärdeplats på 100 fjärilsim var 

r esulta tet av en sacsning för seger och 
guld. Aldrig har Karin varit så koncen

trerad. Det s.lg ut som om hon ledde efter 
50 mncr, i vändningen, före blivande 

segrarinnan Kok, i varje fall var det myc

ket jämnt, mel lan tid 32,5. Vid 70 meter 
hade Karin greppet p1 silver - där kom 
tyskan Noack - - vid 80 meter grepp p.1 

brons - där kom holländskan H cems

ker k. Jus t där blev Karin r:idd, där bör
jade hon titta upp och titta år sid.111, tit
ta p.\ konkurrenterna. P.l den tiHen för

lorade hon kanske en bronsmedalj. Guld 

och silver fö rl orade hon av andra skäl: 
holländsk-östtysk r1styrka kvinnlig 

skepnad. 

100 ryggsim 

Sverige hade ingen flicka med i da
mernas ryggsim, som blev en uppgör else 
mcll.rn de tv.I holländskorna van Velsen 

och Winkcl. Sisr i fi nal en hamnade 
danskan Kirsten Michaelscn på 1.13,4. 

Segrartiden för v;rn Vclsen var 1. 10,5, 

medan \Xlinkcl noteracks för ev:\ tion

delar sämre tid . 

400 ind. medley 

Elisabeth Ljunggren ·· visade goda figh
ttrcgenskaper i mcdkyförsökcn scd.111 hon 

förlorat många många meter i fjärils im

met. Hon var bara 4 sekunder fr.1n sitt 
svenska rekord och fick 5 .48,7. Holländ

skorna Lasterie och H ecmskerk är totalt 
överlägsna - b:iggc tv.I kan hinna upp 

och torka sig innan trc.111 lur nått m.11-

kaklct i finalen. 
Elisabeth Ljunggren var n.lgot över en 

sekund fr.ln sicc medlcyrekord och slog 

i all.1 fall en ryska - dcr är inte i all.1 

idroccer vi gör det! Holl:indskan Lasteri<: 
var suverän - hon v:1nn p1 nya fenome

nala curoparekordct 5 .27,8. 

4xl00 medley 

Den svenska kvanettcn p.1 4x I 00 med

ley satte nytt nationsrekord med tidrn 

4.52,2, vilket r:ickte till en femteplats 

tidsmässigt. 
Den femteplatsen försvarades i finalen , 

där elen östtyska damkvartetten för bätt

rade USA:s notering fr1n 4.41 ,1 tifr 

4.40,1. 7.000 östtyskar stod upp och 
skrek från start till m ål. 

Sverige hade inte mycket att säga ti ll 

om - vi blev femma, sju tiondelar från 

den rekordtid vi noterade i fö rsöken. 
Loppet kan ges tabellform på b.ldc 

svenska och tyska. S1 här: 

(Forts. sid 21.) 

Den svenska truppen marscherar i11 i Simstadion. I spetsen Willy Heydebrek, som var 
v ,ira simmare behjälplig i allt. Orsaken till munterheten i ledet ar an1111 outrett ... 

Fanhiiraren j an Lundin håller dock tungan rätt i mun. 
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BYGGNADS

KONSTRUKTOR 

för 

SOLBERGABADET I VISBY 

har varit 

Civilingenjör K E ELLNER 

Brantingsgatan 41 - Stockholm 

Telefon 61 19 01 

Briij antrin gar 

Allianceringar 

Odlade pärlcollier 

Förlo-iningsringar 

Omarbetningar och reparationer 

Monogram- och vy-gravyr utföras 

på egen verkstad 

JOHN HOFFNER AB 
HOV JUVELERARE 

Svartbäcksgatan 4 - Tel. 310 98 

UPPSALA 

SVIKT APPARATER 

och p 0 L 0 B U R A R 

FRÅN 

THIMANDERS ROSTFRIA ARBETEN 
Mosebacketorg 14 - Stockholm 

Tel. 43 63 55 - 40 43 15 

BAD 
och 

LEK~PLATSER 

utrustas bäst med 

våra lekutrustningar · 

Såväl nya som traditionella 

konstruktioner tillverkade 

i samarbete med specialister 

på området. 

Begär l!dr nya ka talog 

HAG:s Mekaniska 
ANEBY . Te lefon Nässjö 404 30 
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Tunafors 
I gråkallt och r egndaskigt väder ge

nomfördes andra avdelningen av SM-täv
lingarna i Erik sdalsbadct. Programmet 
bestod av höga hopp för herrar och da
mer samt polofinalcn SKK-Tunafors. 
Binc Hanson stod i en kbss för sig i 
cbmernas svikthopp och erövrade sitt 40:c 
svenska mästerskap med poängen 87,97 
medan Toivo O hman, som efter förmicl
d.1gcns inledande sju hopp låg nära tio 
poäng efter Göran Lundqvist, på de sis
ta 3 hoppen säkrade sitt 36:e SM-tecken. 

D et va r Ohmans säkra tävl ingsnerver 
som fick den y ngre Göran Lundqvist p.~ 
knä. I den valfria avdelningen utförde 
SKK-arcn tre fullträffar i rad och över-

EM gav tio . 
Forts. fr sid 19 

I 00 rygg: Schmidt I. I 0,7, Grubb 
I. I 5, 5. 

100 br: Göbel J.18,2, Eriksson J.23,0. 
100 fj :iril: Noack 1.08,4, Stenbäck 

1.10,5. 
I 00 fritt: Pcchstein 1.02,8 Hagberg 

1.03,9. 
Det är v:irldstider p:i östtyskarna, men 

det finns ocks:i en fin tid i den svenska 
kolumnen: Ann-Christin Hagbergs 1.03,9. 

Svikthopp 
Damernas svikthopp slutade olyckligt 

fö r både K erstin Rybrant och Margaretha 
Schlin ... Kerstin slog i sitt första final
hopp, en och en halv mollbergare, hu
vudet i S\"iktcn och föll platt ner i 
bassängen. Lyck ligtvis blev hon inte 
värre skadad. 

Efter Kerstins olycka missade den ena 
flickan efter dm andra. Margaretha Scl
lin hamnade på rygg när hon skulle för
söka göra s.1111111:1 hopp som Kerstin. 

Osttyskan Ingr id Kdmer stod i full
komlig s:irklass. 

Höga hopp 

Inga s\·enskor starrade. Ny triumf för 
fomasciska Ingrid Krämer. 

Medaljerna 

Medaljerna sim-EM fördelade sig p~ 

följande sätt: 

l ferrar Guld Sil nr Brons 

Sovjet 4 3 2 
2 Osnyskland I 4 
3 Frankrike 2 0 
4 Sverige 2 
5 Storbritannien 2 
6 Holland 

överraskade SKK 
Lars-Erik 

0 •• 

ater mastare 
på 1500 fritt 

gl:instc samtliga hoppare. Segerpoängcn 
blev 139,3 1, vilket dock inte är av sam
m.1 höga klass som tisdagens svikthopps
poänger. 

I vattcnpolofinakn säkrade Tunafors 
spo rtklubb sensationellt SM-segern över 
SKK genom att även vinna den andra 
matchen, nu med siffrorna 5-4. Eski ls
rnnalaget var utan tvekan det bättre 
laget - framför alle sim mässigt - och 
SKK fick allt eftersom matchen led ta 
till h:irdarc metoder för att hejda de an
stormande mnaforsarna: i första hand 
snabbsimmarcn Sten Ekman och boll
konsmären Hans Andersson. SKK:s ste
reotypa spel, där allt gick ut på att kasta 
lobbolbr upp cill cernerkolossen Börje 
Hamrin, blev faktiske stockholmslagets 
fall. Spelet är av modell ä ldre. 

r den avslutande 100-meterssimningen 
noterade sig P er-Ola Lindberg fö r ypper
liga 56,8, vilket med ranke på de yttre 
förhrnandena - regn och mörker -
m.'iste betraktas som hans hittills bästa 
tid. T )'dligen är Europarckordh.lllarcn på 
v:ig mot gammal god toppfor m. l)å and
ra plats kom Lars-Erik Bengtsson p.'i 59, I. 

John 
RESULTAT: 

D.1111er, höga hopp: I 13irte Hansson, 
Malmö S 87,97; 2 Lena Sjöström, SKK 

Damer 
I Holland 
2 Omyskland 
3 Storbritannien 
4 Ungern 

Sverige 
6 Sovjet 

Sammanlagt 

l l-1 all and 
2 Östtyskland 
3 Sovjet 
4 Storbrit111111ien 
5 Suerige 
6 Ungern 
7 Frankrike 
8 Österrike 
9 J ugosl avi en 

10 Spanien 

4 2 
4 2 3 

4 I 

2 

Guld Silver 13rons 

6 
8 

4 4 3 
2 5 2 
I 2 2 

2 
2 

69,16; 3 Margareta Sehlin, Karlskoga SS 
65,06. 

Herrar, höga hopp: I Toivo Ohman. 
SK K 139,31; 2 Göran Lundqvist, SKK 
I 36.04; 3 Bo Wallstcn, SKK 112,81 ; 4 
Christer Sandstedt, SKK 102,93; 5 Tord 
Andersson, Malmö SS 91.04 . 

Rekordförsök p~ I 00 m fritt: I Per
Ola Lindberg. Neptun 56,8; 2 Lars-Erik 
Bengtsson, Neptun 59,l; 3 Bengt Nord
' 'all, Nepcun 1.00,2. 

H crr.1r, svikthopp: I C hrister Sand
stedt, SKK 143,38; 2 130 Wallscen, d:o 
141,24; 3 Göran Lundqvist, d:o 140,50; 
4 Toivo Ohman, d:o 132,32; 5 Tord 
Andersson, Malmö SS 131,80; 6 Jan 
Engwall , Hellas 130,85. 

Damer, svikchopp: 1 M.1rgarera Sehlin, 
Karlskoga 117,72; 2 Karin Cewc, Nep
tun 109,30; 3 Kerstin Rybrandt, SKK 
I 08,61: 4 Lena Sjöström, d:o 91,97: 5 
U ll a Nilsson, d:o 80,51; 6 Britt O rnulf, 

d:o 73,80. 
Herrar: I 500 m: I Lars-Erik Bengts

son, Neptun 18.26,8; 2) Sven-Göran Jo
hansson, Västerås, 18. 54,3; 3 Sten Ek
man, Tunafors 19.12,0: 4 Leif Wolm
sten, Nepcun 19.39,9; 5 Ingvar Eriks
son, Sundsvall 19.47,9 (d isrr iktsrekord för 
Medelpad); 6 Ola Pettersson, Katrine
holm 19.55,5; 7 Lars Engström, SKK 
19.5 5,5; 8 Jan Lundin, Stockholms
polisen 19.37,9. 

Per-Ola Lindberg har efter en fra mgångs
rik simsäsong i Sverige återvänt till uni
versitetsstudierna i Los Angeles. En nöjd 
"Pc1lle" kastar en sista kisande blick 
upp mot familj och v(i1111er h1111111 det bär 

i väg. 
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HOLLAND-TYSKLAND DRAW I SEXNATIONERS 
Sverige-England hetsig Rotterdam-duell 

Rotrerdam (Simsports utsände medar
betan•). Vårt svenska simlandslag kunde 
visserligen som förutsetts ej försvara 
fjolRrets scnsationsseger i Sexnationers
t:ivlingcn men kämpade storartat i skval
piga och svårsimmade Sportfondsenbad 
Suid. 

Den svenska tredjepbceringen efter 
holl:indare och västtyskar, som st:innade 
p~ samma slutpoäng, var mycket heder
sam med tanke på att britterna, vha 
övermän i EM, åter kom till korta lik
som italienarna och fransmännen. Och 
fyra svenska rekord pl\ individuella dis
tanser pressades. För två av dem svara
de Bengt-Olov Almsteclt, som dels pre
sterade 1.04,3 på ryggsimsträckan i med
leyn - där f.ö. nationsrekordet från 
Leipzig fick sig en ordentlig knuff ned
åt till 4.17,8 - dels också 2.20,2 på den 
individuella 200-metcrssträckan. Hans 
Rosendahl gav den västtyske stormästa
ren Gerhard Hetz en härlig fight i 400-
metersloppct, där den holländske euro
pamästaren Johan Bontekoe denna gång 
var chanslös och där det svenska rekor
det åter fick sig en knuff till meriterande 
4.25,6. I damernas fjärilsim var Karin 
Stenbäck efter en kämpastark spurt yt
terst nära att besegra den holländska 
EM-segrarinnan Ada Kok och det sven-

Rekord ov 
Almstedt-

Rosendohl -
Stenbäck 

ska rekordet lyder efter detta på 1.10,1. 
Det blev bara en svensk grenseger i Rot
terdam, men den var också tävlingarnas 
mest överlägsna och b:irgades på EM-se
gerdist::insen 4 X 200 meter av kvartetten 
Mats Svensson-Sven-Göran Johansson 
-Hans Rosendahl-Per-Ola Lindberg. 

Nationspoängerna blev: Holland och 
Västtyskland 97 v::irdera, Sverige 79, 
Storbritannien 76, Italien 47, Frankrike 
43. 

Ett europarekord såg dagens ljus. För 
detta svaradt holländskan Ria van Vel
sen, som ryggsimmade specialdistansen 
på 1.10,1. 

Det svenska sexnatio11slaget välkomnades med ostar vid ankomsten till Shiphol 
Amsterdam. Överledaren Stig l.indabl tackar förtjust. 
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De officiella svenska lagtiderna var: 
4 X 100 m, damer: Thorngren 1.04,9 -

Thorn-Jonsson 1.05.9 - Grubb 1.03,9 -
Hagberg 1.05,1. 

4 X 100 m medley, damer : Stridh 1.15,1 
- Eriksson 1.14,0 - Stenbäck 1.10,0 -
Hagberg 1.03,8. 

4 X 200 m, herrar: Svensson 2.07,3 
Johansson 2.07,7 - Rosendahl 2.04,8 
Lindberg 2.07,5. 

4 X 100 m medley, herrar: Almstcdt 
1.04,3 - Lundin 1.16,5 - Jernberg 
1.01,6 - Lindberg 55,4. 

I de individuella grenarna talar resul
tatlistorna sitt tydliga språk, om hur den 
hårda m::itchen förlöpte. Hela sexnatio
nerstä vlingen avgjordes faktiskt i sista 
simningen, damernas 4 X 100 meter. Där 
kämpade Italien och Tyskland om fjär
deplatsen och italienskan Paola Saini 
lyckades på allra sista metern kämpa 
sig förbi den v~isttyska veteranen Helga 
Schmidt. Då hoppade de holländska 
funktionärerna högt av glädje, ty det 
innebar, att Holland nådde upp till sam
ma totalpoäng som Västtysk land. 

Tyvärr hade holländarna inte lika stor 
an ledning att jubla över sin tävlings
tekniska organisation, som brast i många 
avseenden. TV-utsändningen var inte hel
ler av samma k lass som fjolårets i Malmö 
eller som EM-sändn ingen från Leipzig. 
De holländska arrangörerna revansche
rade sig· däremot som värdar. Förlägg
ningen var perfekt och avslutningsfes
ten på den i Rotterdams inlopp kring
seglande rundtursbåten "Pieter Calland" 
blev ett minne för livet för oss alla som 
hade förm~nen få vnra med om seglatsen. 

H.R. 
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Sexnationsresultat 
Fr. l .14, l; 3 Helga Schmidt, Västt. 
1.14,6; 5 Marianne Stridh, 1.16, I; 6 Lu
ciana Massenzi , ft. 1.16,5. 

Svikthopp: l G Scnecot, Fr. 119,84; 
2 Keirh Collins, Storbr. 118,84; 3 Wal
ter Mezza, It. 116,39;4 Göran Lund
qvist, 116,09: 5 Horst Rosenfeld, Västt. 
106,88; 6 Frits Avis, Holl. 88,03. 100 111 fritt: I H ans Joachim Klein, 

Västtysk!. 5 5 ,3 (tyskt rekord); 2 Per-Ola 
Lindberg, Sverige, 56,2; 3 Ronnie Kroon, 
Holland, 5 7, I ; 4 Gcrard Gropai z, Fr. 
57,3; 5 Stanley Slarkc, Storbr. 58,5; 5 
Naasi1110 Boracci, It. 58,5. 

200 m rygg: I E J Kuppers, Väm. 
2.15,9; 2 B-0 Almstedt 2.20,2 (svenskt 
rekord); 3 Jan Weeteling, Holl. 2.22,4; 4 
Antonio Corsi, It. 2.26,7; 5 Bob Clay
den, Storbr. 2.27,0; 6 Marc Bertsch, Fr. 
2.28,3. 

200 m fjäril: I Gerhard H etz, Väm. 
2.19,5; 2 T erencc Glenvilk, Storbr. 
2.21,3; 3 Jan Jiskoot, Holl. 2.21,6 (hol
ländskt rek.); 4 Antonel lo R astelli, It. 
2.27,2; 5 Håkan Bengtsson 2.30,8; 6 Mar
ccl Louvet, Fr. 2.41,2. 

4x200 m: 1) Sverige (Mats Svensson, 
S G Johansson, Hasse Rosendahl, P-0 
L indberg 8.27,3; 2 Västtyskland 8.32,9; 
3 Italien 8.36,l; 4 Frankrike 8.37,9; 5 
Storbr. 8,39, 5; 6 Holland 8.4 1,4. 

400 m fritt: l Adrie Lasteric, Ho!!. 
4.53,5; 2 Elisabeth Long, Srorbr. 5.00,5; 
3 Margareta R ylandcr 5.00,5; 4 Ursula 
Brun ner, Västt. 5.09,5; 5 Danielc Bcneck, 
it. 5.13,5; 6 Annie Vanacker, Fr. 5.14,0. 

200 m bröstsim: I Wiltrud Ursclmann, 
Västt. 2.51,9; 2 Kleine Bimolt, Holl. 
2.51,4; 3 J akey Enfield, Storbr. 2.53,5; 
4 Michele Pialat, Fr. 2.58,7; 5 Barbro 
Eriksson, 3.00,8; 6 Luciana Carcellini, 
I t . 3.04,1. 

4xl00 m: l Holland 4.45 ,7; 22 Stor
britannien 4.49,5; 3 Sverige (Marianne 
Stridh, Barbro Eriksson, Karin Stenbäck, 
Ann-Christine H agberg) 4. 5 2,9; 4 Väst-

tyskland 4 .54,6; 
Frankrike 5.07, 5. 

5 Italien 5.06,3; 6 

Ställningen efter första dagen: 1 Väst
tyskland 47 poäng; 2 Sverige och Hol
land 40; 4 Storbritannien 32; 5 Italien 
22; 6 Frankrike 17. 

200 m bröstsim: I Holm Mrazck, 
Västt. 2.382; 2 Bob van Empel, Holl. 
2.38,4; 3 Chris Wilkinson, Storbr. 2.42,2; 
4 Roberto Lazzari, It. 2.43,3; 5 Georges 
Kiehl, Fr. 2.44,8; 6 Roland Lundin 2.45,4. 

100 m fjäri l : 1 Ada Kok, Holland 
1.10,0; 2 Karin Stenbäck 1.01, I (svenskt 
rek.); 3 Hcikc Hustcdc, Väm. 1.11, l; 4 
An n Conerill, Storbr. 1.11,2; 5 Anna
Maria Cecchi, It. 1.18,4; 6 Brigitte Pom

mat, Fr. 1.19,7. 

400 m fritt: l Gerhard H etz, Västt. 
4.24,7; 2 Hans Rosendahl, 4.2 5 ,6 (svenskt 
rck.); 3 Johan I3ontcko c, Holl. 4.29,9; 4 
Dick Campion, Storbr. 4.3 5 ,0; 5 Gio
vann i Orlando, It. 4.35,5; 6 W Caillot, 
Fr. 4.38,8. 

Sv ikthopp: I Angclika H ellwi g, Västt. 
126,80; 2 Elizabcth Fcrris, Srorbr. 121 ,83; 
3 Anita Smith, Holl. 99,49; 4 Kerstin 
Rybrant 98,59; 5 N de Chripaz, Fr. 
84,50. Italien ställde inte upp. 

4x I 00 111 medley: l Västtyskland 
4.11,3; 2 Holland 4.15,4; 3 Sverige 
4.17,8 (rekord); 4 Frankrike 4.20,2; 5 
Italien 4.23,3; 6 Storbritannien 4.24,9. 

4xl00 m fritt: 1 H olland 4.17,0; 2 
Storbritannien 4.17,8; 3 Sverige (Thorn
gren, Thorn-Jonsson, Grubb, Hagberg) 
4. 19,8; 4 I ta lien 4.26, 5; 5 Västtyskland 
4.27,5: 6 Frankrike 4.44,8. 

Nationstävlingen: I Holland och Väst
tyskland 97 poäng; 3 Sverige 79; 4 Stor
britannien 76; 5 Italien 47; 6 Frank
rike 4 3. 

3 nya "Stora grabbar" 

Tre nya medlemmar i den cxklusiv.l 
kretsen "Stora grabbar" harangerades p1 
hotell Savoy i Roncrdam. Det var Hans 
Rosendahl, Mats Svensson och Barbro 
Eriksson som skrapat ihop de erforder
liga tio poängen för att inrangeras i det
ta förnämli ga sällskap. 

Hans Rosendahls kometartade marsch 
fram till hela 17 poäng på ett års tid 
förtjänar att apostroferas. Mats Svensson 

I 00 m fritt: 1 Di ana Wilkinson, Storbr. har på knappa sex månader gjort en 
1.03,3; 2 Ineke Tigelaar, Holl. 1.03,5; 3 mycket uppmärksammad farmmarsch. 
Ann-Christine Hagberg 1.04,2; 4 Paola Hans har nått exakt de tio poängen se-
Saini, I talien 1.05,1; 5 Ursd Brunner , dan den 11 mars, då han rog sin första 
Väm. 1.06,4; 6 Francine Coujou, Fr. poäng i landskampen mot Tjeckoslova-

1.08,5. kien. Barbro Eriksson har tjänat troget 
100 m r ygg: Ria van Velsen, H oll. fö r Rakel i tre år och hennes återståen-

1.01 ,1 (curoparckord); 2 Linda Ludgro- de halva poäng erövrades redan i Lcip-
ve, Storbr. 1.11 ,7; 3 Danielle Hannequin, zig. 

Poäng förde In ingen Rotterdam 

... ..... 
.... >--.... E .... ..... ..... 

E E 0 E 0 
0 0 N 0 
0 0 ,,, 0 .... .... N 

TYSKLAND 7 7 JO 7 
HOLLAND 4 4 2 4 
SVERIGE 5 5 14 5 
ENGLAND 2 3 4 2 
ITALIEN 1 2 8 
FRANKRIKE 3 6 

Frisimpoäng, totalt: I) Sverige 40, 
2) Holland 36, 3) Tyskland 33, 4) Eng
land 31, 5) Italien 22, 6) Frankrike 14. 

... 
..0 

E 
0 
0 
N 

7 

4 
3 
2 

:0 .... 
" " ;:: 

E 0.. "' .J:: 
0.. :i:: ... E ..... E 0 ..... .J:: I 

E 0 ..r: ~ E E 0 
0 _;;; " 3 0 ·;;: c 0 0 

0 ,,, 
h 0 0 ,,, 

N .... C/l .... .... 
7 14 2 61 2 3 4 
4 10 I 34 5 7 14 
2 8 3 43 4 4 8 
5 2 27 7 10 
3 4 4 28 3 2 6 

6 7 27 l 2 

Svikthopp, tota l t: 1) England 10, 2-3) 
Frankrike- Tyskland 9, 4) Sverige 6, 
5 Holland 5, 6) Itali en 4. 

.... (.) 
=ö <: " " i:: "1:: E 0.. " 0 > ... .... 0.. Cl E .... ..0 ..... 0 I <).., 

E E E 0 ..c ~ h 
0 J;; " ~ 0 0 0 

> c o.-J 0 0 0 ,,, 
h V) N .... C/l 

3 7 4 6 7 36 97 
7 7 14 4 63 97 
8 5 8 3 36 79 

4 3 10 49 76 

2 4 0 19 47 
4 2 2 16 43 

1961 års tota lpoäng: J) Sverige 93, 2) 
England 88, 3- 4) Holland- T yskland 
85, 5) Italien 54, 6) Frankrike 31. 
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Det svensk.i vattenpololandslagets in
satser vid EM i Leipzig kom i skymun
dan. Orsakerna härtill kan i stort sett 
anses vara två: dels den oturliga lott
ningen, som medförde snabbt respass ur 
turneringen och dels simmarnas striilan
de framgångar, som fyllde sportsidornas 
spa lter under EM-dagarna. Om s3lunda 
våra polovikingar inte blev föremål för 
n:lgot större intresse fdn de svenska "bc
vakningsorgancns" sida kan man dock 
fasts l:l, att det spel de i tröstturneringen 
visade upp ger anledning att hoppas på 
samma fina reklam för po lon i framti
den som simningen den na gång välför
tjänt gynnades med. 

Det bör inte vara några problem för 
PK att nu staka ut riktlinjerna för det 
fortsatta arbetet på att få fram ett slag
kraftigt pololandslag: förutom skärpt tr:i
ning med ett utplockat landslagsmaterial 
måste betydligt flera tillfällen till inter
nationell matchning i turneringar ges vå
ra elitspelare. Problemet därvid är svå
righeterna av ekonomisk art. Frågan vart 
ta pengar är om möjligt än mer prekär 
i polosporten än i kanske någon annan 
idrott, eftersom det rör sig om en lag
idrott, som här i Sverige har ett mycket 
r inga publikintresse och som även i öv
rigt har svårt att skaffa sig den välbe
hövliga publiciteten. 

Problem är cmelkrtid till för att lö
sas och med det synnerligen lovande 
landslagsmaterial som nu finns kan PK 
optimistiskt ge sig i kanst med det ar
betet och helt bortse från den sportpress 
och de tyvärr icke fåta liga "polosuppor
ters" som är av den uppfattn ingen att 
ett slagkraftigt och internationellt gång
bart landslag först måste ställas på be
nen innan det får åka utomlands och 
möta kontinentlagen. 

* 
Många av de spelare, som här hem

ma ständigt klagar över de då liga domar
na och som alltid sdr beredda att ge 
matchlcdarcn underkänt har nog den fö
reställningen att de utländska domarna 
fullföljer sina matchuppdrag på ett sätt 
som står höjt över allt k lander. Tyvärr 
måste man säga att detta inte är fallet, 
å tminstone var det inte det under EM av 
rapporterna att döma. Ett flertal matcher 
urartade till mer eller mindre slagsmål, 
framför allt de matcher i vi lka Osttysk
land medverkade. Den fanat iska publi
ken understödde sina favor iter med alla 
tillgängliga metoder och de domare som 
inte lyckades hålla huvudet kallt - och 
det var de flesta - förmådde inte stäv
ja ojustheterna i spelet. 

Känns situationen igen? Det vore lö j
ligt att försöka påstå att vi här i Sveri
ge inte har en släng av denna "sjuk-
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dom". På de platser där publik dras till 
en polobana är denna i de flesta fall så 
patriotisk, att domaren nära nog fram
ka llar lynchstämning om han skulle dö
ma straff till det gästande laget. Och hur 
många är inte alla de "förstå-sig-påare" 

( \ 
I Av John Stinessen I 
"----------~ 
som både under och efter matcherna en
visas med att i högljudJa ordalag till
rättavisa och råda domaren. 

Våra polodomarc kan förvisso döma 
svagt och till detta finns det anledning 
att återkomma senare, men det skall ock
så sägas ifrån, att såväl spelarna som 
publik många gånger gör det hopplöst att 
leda en polomatch spo rtsligt rättvist. 

* 
Årets utomhus-SM i polo blev över

raskande en vik toria för Tunafors, som i 
de båda finalmatcherna mot SKK som 
hö lls i samband med SM i hopp och på 
I ) 00 frisim i Eriksdalsbadet (se referat 
på annan plats i detta nummer) visade 
sig klart bättre i spel. SKK hade myc
ket svårt att på den stora banan hänga 
med eskilstunalagcts snabbsimmare och 
speciellt Sten Ekman ställde till oreda i 
SKK-försvaret. Tunafors vann med 4-3 
och 5-4. 

R edan i semifinalomgången, som spe
lades i Vilstabadct i Eskilstuna, blev det 
klart att SKK skulle få svårt att klara 
mästartecknen. Tunafors vann då med 
6- 4 efter att först ha slagit Ran med 
8-4 och S 02 med 8-3. 

I kvalomgången uppkom det sedvanli
ga w.o.-problemct. Hellas drabbades 
värst genom an f.\ två w.o.-scgrar in
nan de fick spela - och då blev det 
stryk mot S 02 med 4-5. D en matchen 
spelades i Linköpings Tinnerbäcksbad. 

Tydligt är att det även i denna sommar
cup m,\ste fas tställas en w.o.-;l\·gift för att 
f.l klubbarna att spela de matcher de 
frivilligt anmält sig till. 

T relleborg och Ran möttes i andra 
kvalomg,'\ngen och kom överens om att 
i brist på bassäng förlägga matchen tiO 
Köpenhamn! Vilket torde vara unikt för 
svensk bollsport. 

Resultat: 
kvalomgången: 

SKK-Sirius 10-0 
Falun-Uppsala 5-2 
Elfsborg-Trelleborg 5-2 
Nässjö-Ran 8-1 
Hedemora-Grängcsberg w.o. 
H ellas-Hcdemora w.o. 
Sala-Karlstad 10-8 
S 02-Sala w.o. 
Västeriis-Neptun 3-4 
Srhlmspolisen-Tunafors 0-20 

2 kva lomgången: 
Falun--SKK 2-15 
Trcllcborg-Ran 1-5 
S02-Hellas 5-4 
Tunafors-Neptun 8-3 

Semifinalomgång: 
s 02-Ran 5-9 
SKK-Ran 3-1 
Tunafors-SKK 6-4 
SKK-S 022 9-4 
Tunafors-Ran 8-4 
Tunafors-S 02 8-3 

Final: 
Tunafors-SKK 4-3 
SKK-Tunafors 4-5 

* 
Att med utg;\ngspunkt från somm:u

cupen kunna sia något om utgången av 
den nu höstsäongstartade SM-serien 
inomhus låter sig knappast göra. Även 
om Tunafors i tre matcher slagit SKK 
s:l torde smedstadsgänget få betydligt 
svårare att knäcka I3ranelius & Co inom
hus när lagen möts i sista omgången i 
Eskilstuna. Nu har också SKK ett be
tryggande försprång såvä l i poäng som 
i m:llski llnad varför det finns anledning 
att tro på fjolårsmästarna. 

Köstriden blir så mycket mera in
tressant. De flesta vi ll väl predestinera 
Västerås för division Il-spel nästa år, 
trots att laget har en poäng ti llgodo på 
Neptun. Osvuret torde dock vara bäst 
- det är fyra lag som har chans att göra 
sällskap med Sirius ned i tvåan! 

EUROPAREKORD 
18-årige jugoslaven Nenad Kuridja 

satte vid simtävlingar i Split den 7 sept. 
curoparckord p:l 100 m fjäri l med l.00,5. 

Det var 5 tiondelar under gamla re
kordet som ungraren Jozscf Gulrich note
r .ide i C otthus den I september. 
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G ästri klan d sseg rar 
D.tl.1rn.1 I.ide d llT fem .irs :.tridn för 

alltid beslag p.\ va11dri11gsprisct n:ir hets 
landskapsmatch i simning mot Gästrik
land den 19 augusti avgjordes i Hofors 
ka llbadhus. Att badhuset gör skäl för 
n.1mnct visade det 15-gr.idiga vattnet 
men som rnr \'ar str:ilade en härlig sol 
vilket gjorde det n3got dr:igligare för 
simmarna. 

DalJrnas seger förra året var överväl
digande, hela 32 pofog, men å rets match 
blev betydligt jämnare. Gästrikland ha
de g:'itt fram fine i första hand på dam
sid.in och D alarna vann p.'i sina herrar. 
En fin prestation gjorde också tolvåriga 
Kerstin Lindberg, Gävle, som dels be
tvingade Lilian Andersson, Grängcsbcrg 
och Ann-.C::hristin Ramberg, Avesta, och 
dds satte nytt rekord p.'i 200 m bröst
sim med tiden 3.05 ,6. 

P.I herrsidan sv.iradc Kurr Kjcllström, 
A\•csta, för en fin prestation då han i 
det bll.1 vattnet hade 1.02,2 på 100 fritt. 
H1rdastc dusten utkämpades p :\ 200 m 
bröst för herrar d:ir Björn Lindbom, 
Gränges, tv:\ gfoger var aningen före 
Göran Svanberg, Gävle. 

Efter matchen delade Gästriklands 
Nisse Blom ut minnespriscr vid det scd
vJnl iga teet och smörgåsen och Nicke 
H:ikansson fr:tn Dalarna lovade att för
söka ordna ett nytt vandringspris till 
n:isr.1 ;\r. Urbytc över "gränserna" sti111u
ler.1r! 

De böista resu lt.1ren: 

4x I 00 m fri sim, herrar: I Dalarna 
4.25,4; 2 Gästrikland 4.32,8. 

4x 100 m frisim, damer: I Gäsrrikland 
4.47,6; 2 D alarna 5.05,2. 

200 m bröstsim, herrar, juniorer: I 
Björn Lindbom, IFK Grfogcsberg 2.57,4; 
2 Göran Svanberg, GSS 2.57,5. 

I 00 111 frisim, herrar: 1 Kurt Kjcll-
5tröm, H edemora SS 1.02,8; 2 John Ha
gen, HAIF 1.06, 5. 

100 m frisim, cl.1rner: I Marianne Lund
kvist, SSK 1.08,4 (d-rek); 2 Maud Karls
son, GSS 1.41 ,4. 

200 m bröstsim, damer: I Kerstin 
Lindberg, GSS 3.05,6 (nytt dim-rekord}; 
2 Lilian Andersson, 1FK Grängesberg 
3.09,0. 

100 m ryggsim, herrar: l Kent Nylen, 
A vcsta SS 1.15,5; 2 Leif Bergmöm, GSS 
1.17,8. 

Komb. höga hopp, herrar: I Hans-Olof 
[kengren, Falun 50,33; 2 Sven-Olof Jo
h.rnsson, Borlänge 44, 54. 

400 m frisim, herrar: 1 Ben Johans
son, Avesta SS 5.12,6; 2 Kent Nylcn, d:o 
5.30,6. 

100 Il\ rygg;im, d.1mcr: I M.1riannc 
Lundk\i:.t, SSK 1.17,2 (nytt d-rckord); 
2 Agneta Sundberg, GSS 1.21,0. 

200 m bröstsim, herrar: l Björn Lind
bom, fFK Grängesberg 2.58,8; 2 Göran 
S\·anherg, GSS 3.00,0. 

I 00 m frisim, herrar, juniorer: 1 Kurt 
Kjellström, Avesta SS 1.02,2: 2 Torgny 
Nilson, d:o 1.03,2. 

4xl00 m medley, damer: l Gästrik-
1.ind 5.20,2; 2 D.ilarna 5.29,6. 

4x I 00 m medley, herrar: l Dalarna 
5.00,2; 2 Gästrikland 5.50,2. 

* [feer tre raka nederlag kunde Gästrik-
1.ind i .'lr bryta Hälsinglands segcrrad i 
den tr.1ditionella l:rndskapsmatchen, som 
gick i lggesund (33 111 bana). Det blev en 
spänn.111de och oviss kamp och det var 
först i de sista grenarna som gästerna 
kunde bärga segern, som skrevs med siff
rorna 72-63. 

Flera goda resu ltat noterades trots att 
tcmperacuren i det kalla vattnet upp-
111:irccs till endast 15 gr. Marianne Lund
qvist, Göiscrikland och Sandviken, note
r.ide 1.10,0 p1 100 m frisim och 1.17,3 
i ryggsimmet. Eva Södcrbcrg, Hälsing
land gick in p1 3.08,9 p1 200 m bröst
s1m. 

Den avslutande medleylagkappcn för 
'herrarna blev tävlingarnas mest spän-
1w1dc gren. H:ilsingland tog en till sy
nes betryggande ledning men Gävles Ro
land Larsson h upp Erik Vinlunds 15-
mctcrsledning i fjäri lsimmec. SI utvinjet
ten av de fina tävlingarna blev att Gäst
rikbnd under pub! ikens jubel kunde g.\ 
fram rill en knapp seger. 

Ingvar W' ester.i:ren 
De bäsrn result.Hen: 
4x I 00 m frisim, herrar: I Hälsing

l:ind 4.31,4; 2 Gäsrrikland 4.34,9. 
4xl00 111 frisim, damer: I Gästrikland 

4.46,2: 2 Hälsingland 4.57,8 . 
200 m bröstsim, juniorer: 1 Ted Back

strörn, H 2.52,l; 2 Bertil Holmgren, G 
3.01,8. 

100 m frisim, herrar: I Erik Vinl und. 
H 1.04,8 2 Kjell Johansson, G 1.08,3. 

I 00 m frisim, damer: 1 Marianne 
Lundqvist, G 1.10,0; 2 Maud Karlsson, 
G 1.11,1. 

200 111 bröstsim, damer: I Eva Söder
berg, H 3.08,9; 2 Kerstin Lindberg, G 
3.11) I. 

J 00 m ryggsim, herrar: I Lars Larsson, 
H 1.13,8; 2 Claes Göran Hjelrn, G 1.17,5. 

400 m frisim, herrar: I Erik Vinlund, 
H 5.15,2; 2 Lars Larsson, H 5.24,4. 

I 00 m rygg, damer: I Marianne Lund
qvist G 1.17,3; 2 Agneta Söderbcrg, G 
1.20,0. 

200 m brösr, herrar: I Ted 13ack~rrörn, 
H 2.57,S; 2 Bertil Holmgm1, G 3.05,3. 

100 m fri:.im, jun. l Erik Vinlund, H 
1.06,0; 2 Leif lkrg:.tröm, G 1.08,4. 

4x I 00 111 medley, cl.1mcr: I G:istrik
land 5.23,8; 2 Hälsingland 5.44,0. 

4x l 00 m medley, herar: I Gästrik land 
5. I I, 5; 2 Hälsingland 5 .14,2. 

Höga hopp: 1 Göran Blom, G 4ll.4R: 2 
Gunn.1r Skancfors, G 40.0i. 

Gästriklonds DM 
Hamäs (50 m): 

Svikthopp: 1) Gunnar Skanefors, Gäv
le SS, 42,56 poäng. 

100 m frisim, damer: 1) Marianne 
Lundqu ist, Sandvikens SK, 1.09,5 (D
rek.). 

100 m frisim: 1) Kjell Johansson, Ho
fors AIF, 1.07,6. 

200 m bröst: 1) Kerstin Lindberg, 
Gävle SS, 3.08,7 (D-rck.). 

4 X 200 m frisim: 1) Hofors Alf 
10,56,0. 

Komb. höga hopp: 1) Gunnar Skanc
fors, Gävle SS, 33,64 poäng. 

4 X m medley, damer: 1) G~ivlc SS, 
lag I, 5.36,2 (0-rek.). 

400 m medley: 1) Nils Gunnar Åker
ström, Harnäs SS, 6.19,9 (D-rek.). 

200 m frisim: 1) Rickard Thcodoro
witch, Hofors AIF, 2.31,5. 

JO Om bröst: 1) Kerstin Lindberg, Gäv
le SS, 1.28,8 (D-rek.). 

100 m bröst: 1) Göran Svanberg, Gäv
le SS, 1.21,0. 

400 m frisim: 1) Marianne Lundquist, 
Sandvikens SK, 5.45,7. 

4 X100 m medley, herrar: 1) Gävle SS, 
lag I, 5.11,0 (D -rek.) 

200 m bröst: 1) Göran Svanberg, Gäv
le SS, 2.56,9. 

100 m rygg: 1) Marianne Lundquist, 
Sandvikens SK, 1.18,7 (D-rek.). 

200 m fjäril: 1) Roland Larsson, Gävle 
ss, 3.06,6. 

100 m: fjäril: 1) Maud Karlsson, Gäv
le SS, 1.28,0. 

400 m frisim: 1) Nils Gunnar Åker
ström, Harnäs SS, 5.33,8. 

4 X JOO m frisim, damer: 1) Gä vle SS, 
5.01,0 (D-rek.). 

200 m rygg: 1) Klas-Göran Hjelm, 
Gävle SS, 2.47,8. 

Livräddning: 1) Solveig Jonsson, Har
näs SS, 1.46,5. 

Livräddning: 1) Göran Svanberg, Gäv
le SS, 1.36,3. 

400 m medley: 1) Agneta Sundberg, 
Gävle SS, 6.27,6 (D-rek.). 

1.500 m frisim: 1) Rickard Thcodoro
witeh, Hofors Alf, 22.27,5. 
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Värme- och 

sanitetsanläggningarna 
till Eriksdalsbadet 

har utförts av 

AB l(nut Lundqvist 

Restouront CATTELI N 
Storkyrkobrinken 9 - Tel. 201818 

* 
Dit går vi simmare och äter 

mycket gott efter tävlingarna 

Efter tävlingarna besök 

Ringvägen 125 - Telefon 40 00 34 

REKOMMENDERAS 

ORREFORS 

för 

KOSTA ... 

IDROTTSPRISET 

HEDERS GÅVAN 

HEMMET 

Urvalet i särklass finner Ni hos 

SVENSKT GLAS 
Birger Jarlsgaran 8 - Stockholm 

Tel. 62 47 47 - 62 89 47 



f 

Västsvenska 
100 m frisim, damer: 1 Ann-Charlotte 

Lilja, SK Najaden l.05,7; 2 Barbro Wal
lin, d:o 109,4; 3 Barbro Mattson, S 02 
1.09; 4 Ingegärd Lilja, SK Najaden 
I. I 0.1; 5 l ngeb Mclin, S 02 1.11,8; 6 Gu
nilla sv·ensson, SK Najaden 1.13,CI. 

Lagsim 4xl00 m frisim, herrar: 1 IF 
Elfsborg 4.09,7; 2 Gbgs Kappsimnings
klubb lag I 4.11,0 ; 3 S 02 lag I; 4 S 02 
lag II 4.30,1; 5 SI< Laxen 43.21. 6 Gbgs 
Kappsimningsklubb lag II 4.35,3. 

400 m frisim damer: I A-Ch Li lja, SK 
Najaden 5.24,8; 2 Anita Karlsson, SK 
Laxen 6.59,4; 3 Kristina Larsson, d:o 
7.09,6 4 Margareta Carlsson, do 7.16,9. 

400 m frisim, herrar: I Mars Svensson, 
Tf Elfsborg 4.46,3; 2 Jörgen Andersson, 
IF Elfsborg 4.5 4,6; 3 Carl-Gösta Rosen, 
S 02 4.58,0; 4 Lars Nörringer, Göteborgs 
KK 4.58,2; 5 Ralph Ohlin, Göteborgs 
KK 5 .11,4; 6 Lars Lissrorp, IF Elfs
borg 5 .26,6. 

Lagkapp 4xl00 m medley, damer: I SK 
Najaden 5.31,9; 2 S 02 5.34,6; 3 Göte
borgs Kappsimningsklubb 5 .48,9; 4 SK 
Laxen 6.36,0. 

Lagkapp 4xl00 m medley, herrar: 1 
Gbgs kappsimningsklubb lag I 4.40,8 
(nytt D-rck); 2 IF .Elfsborg 5 .4 5 ,3; 3 
S 02 4.47,6; 4 SK Laxen 4.59,4 (nytt D
rck); 5 Gbgs Kappsimningsklubb lag II 
5.07,6; 6 d:o lag III 6.05,0. 

Lagkapp 4xl 00 m frisim, damer: l 
SK Najaden 4.40,2; 2 S 02 4.44,8; 3 
Göteborgs Kappsimningsklubb 5.28,8; 4 
SK Laxen 5.29,9; 5 Varbergs G IF 5.54,5. 

100 m frisim, herrar: 1 Mars Svens
son, IF Elfsborg 59,2; 2 Pelle J ernberg, 
Mariestad 1.01,l; 3 Lars Nörringer, Gö
teborgs KK 2.02,2; 4 Carl-Göran Rosen 
l.03,3; 5 Jörgen Andersson, IF Elfs
borg 1.04,3; 6 Rolf 13ergcr, S 02 1.04,7. 

100 m rygsim, herrar: I Ivar Wall
mark, IF Elfsborg 1.10,8; 2 Per Tranberg, 
Gbgs Kappsimningsklubb 1.19,2 (nytt D
rek); 3 Ulf H ägglund, SK Laxen 1.16,4 ; 
4 Glcnn Bengtsson, S 02 1.21,6; 5 Leif 
Isaksson, SK Laxen 1.26, I. 

200 m brösrsim, herrar: Göran 
Krafft, IF Elfsborg 2.52,0; 2 Laszlo 
Gagyi, Göteborgs KK 2.53,7; 3 Göran 
Lindqvist, SK Laxm 3.00,3; 4 Bo Gö
ransson, S 02 3.01,6; 5 Jan Josefsson , 
IF Elsborg 3.02,3; 6 Folke Olsson, S 02 
3.03,5. 

200 m brösrsim, damer: 1 Agneta Berg, 
Göteborgs KK 3.07,0; 2 Eva Ferm, IF 
Elfsborg 3.14,2; 3 Li se-Lott Sjöberg, Gö
teborgs KK 3.15,6; 4 Ann-Marie Lund
berg, Skövde SS 3.24,0; 5 Margareta 

mästerskapen 
Rapp, IF Elfsborg 3.25,1; 6 Lillemor 
Widenborn, SK Laxen 3.28,2. 

100 m fjäril, herrar: I Pelle Jernberg, 
Mariestad 1.04,0; 2 Rolf Hcdebcrg, S 02 
1.06,6 (nytt D-rek); 3 Christer Börjcsson, 
Göteborgs KK 1.08,3; 4 Thomas Carls
son, S 02 1.10,1; 5 Klas-Göran Anders
son, Göteborgs KK 1.11,0; 6 Carl-Gustaf 
Rosencranrz, SK Laxen 1.19,0. 

I 00 m ryggsim, damer: I Marianne Ek
dahl, IF Elfsborg 1.17,5 2 Margaretha 
Ohrsrröm, S 02 1.2},2; 3 Marianne Ge
lin, S 02 1.25,l; 4 Birgitta Carlsson, 
S 02 .25,6; 5 Lise-Lott Sjöberg, Göreborg5 
KK 1.27,2; 6 Katarina Adolfsson, Var
bergs GJF 1.36,3. 

Till London 1963 

sedan Dortmund 

Nästa år "6-narioners" har tilldelats 
Storbritannien. Det brittiska simförbun
dets TV-officer, mr Dick Hodgson, av
slöjade i Rotterdam, att en ny inomhus
hall kommer att byggas i London och att 
det är möjligt, att det stora västeurope
iska TV-arrangemanget blir invignings
nummer i denna nya hall den 13-14 
september. 

1964 års "Sexnationers" kommer att 
äga rum i början av september. Arran
görsland blir Västtyskland och tävlings
plars Dortmund. 

Göteborgs DM 
Sim-SM för Göteborg fick i .lr gå 

inomhus, då göteborgss immarna saknar 
ert ändamålsenligt utomhusbad. Sex dis
rrikrsrekord noterades och förutom tre 
juniorrekord. Närm:ist en svensk rekord
notering var GKK:s medley lag fö r her
rar, där kvanetten Per Tranbcrg rygg
sim 1.06,1 (d-rck), Laszlo Gagyi brösr
sim 1.18,7, Christer Börjesson fjärilsim 
1.05 ,2 och Lars Nörri nger frisim 5 9,9 
tillsammans f ick 4.26,9. 

GKK:s ryggsimmare Per Tranbcrg ha
ck redan första dagen summit 200 me
ter på nya rekordtiden 2.27,1. 

Det blev också damrekord i ryggsim
met. S 02 :s Margaret:i Ohrsrröm för
bättrade sin egen notering med tre tion
delar till 1.16,0. 

Najadens och S 02:s flickor etablera
de cn hård fight p:\ 4x I 00 meter med
ley där S 02 hade klar ledning de rv.1 
första sträckorna och även i fjärilsimmet 
ända fram till ca J 5 meter var kvar, 
d.1 Najadens landslagsflicka Ann-Charlott 
Lilja sam i kapp och förbi Marianne 
Gelin. Najadens nya rekord kom att 
lyda på 5.16,7 medan S 02 fick 5.19,2. 

S 02 förbättrade rekordet på 4x200 
meter frisim från 9.10,8 ti ll 8.56,9 och 
:i,•cn GKK gick under det gamla rekordet 
med 9.10,0. S 02-arna stod i särklass 
och de fyra i lager sam på följande 
srräckrider : Thomas Carlsson 2.17,0, 
Rolf Berger 2.16,4, Rolf Hedeberg 2.10,8 
och Carl-Gösta Rosen 2.12,7. 

I övrigt får rcsulrarlisran berätta om 
göteborgarnas noteringar. 

Resultat : 
100 fricr: I Lars Nörringer, GKK 59,0; 

2 Rolf H cdeberg, S 02 1.00,5; 3 Carl
Gösra Rosen, S 42 1.01,0. 

I 00 fritt: I Ann~Charlorte Li lja, Na
j.1den, 1.06, I; 2 Barbro Wallin, d :o 
1.08,3; 3 Malin Torell, Najaden 1.08,8. 

100 bröst: I Laszlo Gagyi, GKK 
1.18,l; 2 Folke Olsson, S 02 l.20,0. 

100 bröst: l Agneta Berg, GKK 1.26,0; 
2 J3irgirra Mattsson, Najaden l.29,9. 

200 rygg: l Per Tranberg, GKK, rek. 
2.27,l. 

400 medley : 1 Ann-Charlotte Lilja, 
Najaden 6.03,2. 

4x200 fritt: l S 02 lag, rek. 8.5 56,9. 
200 fjäril: I Rolf H edeberg, S 02 

2.27,4; 2 Claes-Göran Andersson, GKK 
2.33,3; 3 Thomas Carlsson, S 02 2.34,0. 

100 rygg: I Margaretha Ohrsrröm, 
S 02 l.16,0; 2 Marianne Gel in, S 02 
l.2 1,2; 3 Lise-Lorr Sjöberg, GKK 1.22,8. 

400 fritt: I Lars Nörringcr, GKK 
4.43,8; 2 Carl-Gösra Rosen, S 02 4.48,2. 

400 fritt: l Ann-Charlort Li lja 5 .06,8. 
4xl00 medley herar: I GKK lag I, 

r~kord 4.26,9. 
4x l 00 medley, damer: I Najaden lag 

I 5. 16,7. 

LAST: 
"Sedan varrner runnit undan p~ löp~r

banan flöt tävlingen normalt igen." 
"P;\ fortena i Ka rlskrona skärgård lig

ger fotbollsp lanerna så nära va ttnet att 
man måste ha simmande bollpojkar." 
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Utlandsbesök 
Limhamn 

LIMHAMN: Klubbmatch Limhamn
SK Poseidon, Hildesheim, den 27/7 (33 
m): 

100 m brömim, fl ickor: 1 Ingrid Jo
hansson, LSS 1.31,0; 2 Roswitha P oness, 
SCP 1.31,5; 3 Birgitta Johansson, LSS 
1,32,7. 

100 m fjärilsim, damer: 1 U lla Burne!l, 
LSS 1.26,8. 

200 m fr isim, herrar: 1 Kai Persson, 
LSS 2.31,3; 2 Hans Bep late, SCP 2.34,8 
4 Lars-Eric P aulsson, LSS 2.48,0. 

100 m bröstsim, herar : 1 Lars-Göran 
Ohlin 1.23,8; 2 Friedhelm Diimmel, 
SCP 1.24,0; 3 Göran Adamsson 1.26,8. 

200 m fris im, pojkar: 1 Lars Ekström 
2.47, l ; 2 Alois Dransfield, SC1~ 2.48,8; 
4 Lemurr Olsson 2.59,1. 

200 m bröstsim, damer: 1 Christina 
Olsson 3.03,0; 2 Birgitta Mårtensson 
3.07,4. 

100 m frisim, flickor: 1 Monica J o
hansson, 1.22,3; 2 Katharin Lohsc, SCP 

1.28, 1; 3 Birgitta Johansson 1.31,6. 

100 m frisim herrar: 1 Lars-Erik Ry
mark 1.01,l; 2 U lrich Hay, SCP 1.07,7; 
3 Göran N ilsson 1.07,7. 

100 m ryggsim pojkar: 1 Alois Dr.rns
fc ld, SCU 1.28,5; 2 K ent Alfens 1.38,8; 
3 Lars Ekström 1.42,8. 

100 m bröstsim damer: I Christina 
Olsson 1.26,9; 2 Birgitta M årtensson 
l .28,9. 

100 m ryggsim, herrar : l Wolwgang 
Miiller, SCP 1.1 3,l; 2 Göran Nilsson 
1.17,5. 

100 m fjärilsim, herrar: 1 Lars-Erik 
R ymark 1.17,0; 2 Lars-Göran Ohlin 
l.18,8. 

100 m fris im, damer: 1 Birgitta Mår
tensson 1.15,0; Ulla Burnell l. l 5,0;. 

4xl00 m bröstsim damer: 1 LSS 6.0 5,0; 
2 SCP 6.37,3. 

4xl00 m medley hcn·ar: l LSS 5.11,2; 
2 SCP 5.15,0. 

Upplandsseger över Västmanland 
D en 33:e landskapsmatchen i simning 

melhn Uppland och Västmanland i Fy
risbadet slu tade med seger för viirddis
trikter, som dessutom kunde glädja sig åt 
nytt uppl:indskr rekord på 200 m bröst
sim. Uppland hemförde sex grensegrar 
mor tre för gästerna - notabelt är att 
på spinnsidan blev det idel hemmaseg
rar, medan Västerås Sven-Göran J ohans
son som väntat var särkl assig på d e båda 
frisimsträckorna, vartill kom västman
ländsk viktoria i d en avs lutande polo
matchen . D är skrevs siffrorna 2-3 sedan 
Uppland i första perioden haft ledning
en med 1-0. 

Yvonne Posibiloch övertygade på 200 
m brösts im, där hon med segrartiden 
3.06,2 skrev in sitt namn i d istriktets 
rekordrulla. Ytterligare ett d istriktsre
kord bokfördes nämligen på 100 m rygg
sim, där Västmanlands Sten Jansson 
klockades för 1.14, !. Tidigare fanns dcr 
inte någon rekordnotering på d istansen. 

Polon blev inte någon bättre tillställ
ning. Västmanland vann med 3- 2 sedan 
hemmapojkarna ragit ledningen i första 
avdelningen med 1-0. Med bättre tak
tik och framför allt bättre skärpa i av
slutningarna hade en uppländsk seger le~ 

gat inom möjligheternas grfos. D et sbr
vades nämligen ganska besked ligt och 

samspelet gick långt ifr.'in välol jat. 
100 fr: l S G Johansson, V 1.00,1; 2 

Tommy Sjöstrand, 1.02,8. 200 br: 
Peter Sandblom, U 2.43,3; 2 Torgny 
Rasmusson, U 2 .5 3,9. 100 ry: 1 Christer 
Johansson, U 1.12,9; 2 Sten Jansson, V 
1.14, I (D-rek) . 400 fr: I S G J ohansson. 
V 4.42 ,3; 2 K-0 Kanekrans, V 5.01,4. 
4xl00 medley: 1 Västmanland 4.43,5; 2 
Uppland 4.59,9. 

100 ry : 1 Gunilla Lundqvist, U 1.15 ,6; 
2 Birgitta Hagman, U l .19,3. 200 be I 
Yvonne Posibiloch, U 3.06,2 (D-rck.) ; 
2 Annicka Eriksson, U 3.07,4. 100 fr: I 

Inger T horngren, U J .05,7; 2 Ulla Jäf
verr, V 1.09,0. 4x !OO medley: l Upp
land 5.20,4; 2 Västman land 5.42,4. 

SLUTPOANG: Uppland-Västman-
land 52-46. 

* 
Matt Mann död 

D en världsberömde amerikanske s1m
tränarcn Matt Mann har avlidit i en :~1-

der av 78 år. Han var född i England 
men urvandrade vid unga år rill USA, 
där han främst gjorde sig bekant som le
dare för Michigan-universitctets fram
g.lngsrjka si n1n1are. 

JDM 
Göteborg 9/9 : 

100 fr : Lars Nörringer, GKK 1.00,3. 
100 ry: Margaretha Ohrström, S 02 
21.18,5. 200 br: Folke Olsson, S 02 
2.51,8. l 00 fr : Ann-Charlott Lil ja, Na
jaden 1.06,8. 100 fj: Christer Börjesson, 
CKK 1.06,0 . 200 br: Agneta Berg, GKK 
3.04,7. J 00 ry: Carl-Gösta Rosen, S 02 
1.1 4,2. 100 fj: Ann-Charlo tt Lilja, Na
jaden 1.19,2. 4x!OO fr damer: Najaden 
lag 1 4.39,2. 4xl 00 fr herrar: S 02 lag I 
jun.rek. 4.04,6. 400 fr: Ann-Charlott Lil
ja, Najaden 5 .08,6. 400 fr: Lars Nörring
er, GKK 4.39,8. 4xl 00 medley damer : 
Najaden lag 1 5.17,9. 4x100 medley, her
rar: GKK lag l 4.38,7. 

Varbergs SLS har i sommar varit p3 
besök i Randers och deltagit i simtäv
lingar. Bland de svenska resultaten där 
märks Björn Zellens 1.20, l på 100 m 
bröstsim. 

Karlstad (25 m) 2/9: . 
100 fj: Ulf Lönncr, Filipstad 1.06,2. 

100 ry: G-B J ohansson, Filipstad 1.20,0. 
IDO ry: Olle Stormark, Karlskoga 1.10,9. 
200 br: Monica Wennbcrg, Karlstad 
3.1 0,0. 200 br: Thomas Pettersson, 
Karlskop 2. 5 2,8. I 00 fr: Birgitta Löö,-, 
Karlskoga 1.09,5. 

Tollarp (25 m) 15/7: 

100 fr: Christian Tolstoy, Karl skoga, 
59,8. 100 fj: K Karlegärd, Karlskron.1, 
1.08,4; Ni ls Wahlberg, Karlskoga, samma 
tid. l 00 fr: Birgitta Lööv, Karlskoga 
1.08,4. 200 br: Monica Israclsson, Karls
krona 3.07,3. 100 ry: Leif Srormark, 
Karlskoga l.13,4. 

100 fr : C hristian Tollstoy, Karlskoga 
l.00, l. 100 fj : Nils Wahlberg, Karlsko
ga 1.07,5. 

Norrtälje (25 m) 5/9: 

100 m fritt herrar : 1 Sven-Erik Sand
berg, NSK l .04,0. 

200 m brösr: I Bo Lundin, NSK 
3.02,5 . 

lOO m rygg: 1 Ulf Lemoine, Hallsra 
IK 1.15,0. 

IDO m brösrsim: 1 Ulf Zetterström, 
NSK l.33,4. 

I 00 m frisim, damer: 1 Gunilla Lund
qvist. NSK 1.08,8. 

200 . m brösrsim, d.1mer: 1 Annica 
Eriksson, NSK 3.0 5,8. 

I 00 m rygg: I Gunilla Lundqvist, NSK 
1.14,8. 

100 m bröst : l Agneta Södersrröm, 
NSK 1.32,3. 

100 fjäril: 1 Ann ica Axelsson , NSK 
l.20,9. 



Centimetern som segrar .•• 
resultatet av modern träning 

I träningsmetodiken för våra dagars idrottsmän ingår massage 
med djupvärme som en viktig del för att hålla kroppen i 
högsta trim. Att en "framåt" idrottsklubb har Infraphil Center 
djupvärmelampa till medlemmarnas förfogande är numera en 
självklar sak. Allt fler enskilda idrottsmän håller sig också 
med en egen Infraphil Center för sin personliga träning. 

lnfraphil Center 
värmelampa 
har reflektor och lins för riktad 
djupvärme i och under huden. 
Bästa effekt med behandling i ett 
par perioder om 10-15 minuter 
dagligen. Riktpris kr 56 : -, oms. 
tillk. Använd Infraphil Center: 

1. Vicl träning och fure tävling 
Djupvärmen i samband med mas· 
sage stimulerar blod· och närings· 
tillförseln till musklerna och ökar 
deras prestationsförmåga. 

2. Efter tävling, vid överan
strä 11g nin!> och sm åskador 
Djupvärmen bidrar till snabb 
borttransport av muskulaturens 
avfallsprodukter. Rekommenderas 
särskilt vid sträckningar, stuk
ningar osv. 

Oly mpiamassören o m l nfraphil Center 

Svenska olympia-truppens massör i Melbourne 1956 samt Rom 
och Squaw Valley 1960 Kurt Ekenberger säger: " För att nå 
ännu bättre ej fekt med massagebehandlingeri kombinerar jag 
den alltid med djupvärme från l nfraphil Center. fo snabbare 
borttransporten av musklernas avfallsprodukter går desto 
snabbare blir samspelet mellan nerver och muskler det rätta." 

PHILIPS 

GRATIS il 
Philips populära t räningshandbok 
"Spänst, Styrka, Snabbhet" finns nu i 
åter att rekvirera i ny upplaga. Sänd 
kupongen till Svenska AB PHILIPS, 
Reklamavd., Box 6077, Stockhol111 6. 

Klubb 

Adress 

Postadress 
Antal ex: os 0 10 

märket de flesta väljer 

I 

D l~ 
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BOGESTEDT FORESTAM AB 

INGE N JOR ER OCH ARKI TE KTER 

BY GG NADS PROJEKTERING - RITNIN GAR 

BES K RIVNINGAR 

SP EC I ALITE T: PLANERING AV KO KS- OCH 

E K 0 N 0 M I L 0 KAL E R M E D I N R E D N I N G A R, 

APPARA TUTRUSTN I NG, SERVER I NGSDISKAR 

M. M . F 0 R H 0 T EL I. 0 C H R E S TA U R A N G E R 

LUNTMAKA RGA T AN 32 111 - STOCKHOLM C 

TE l E F 0 N 010/23 02 45 

* BOKTRYCK 

* DJUPTRYCK 

*OFFSET 

* BOKBINDERI 

Konsultera oss om Ni har 

några trycksaksproblem. 

Vi hjälper Er gärna 

TORSGATAN 21 STOCKHOL M VA 

Telefon 34 90 00 
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~ IDROTTSMÄN 
mäter 

sina tider 

med 

Mlnerva 3934 
Stoppur med 

dubbelvisare som 
tillåter upprepad 

tidtagning utan 
att sekundvisaren 

stoppas. 
Rlktprfs 214:75 

Förstklassiga kronografer för all slags sport. Specialur för 
ishockey, fotboll, segling och ett flertal andra idrottsgrenar. 
MINER VA är leverantör av t idmätare till bland annat 
Svenska Simförbundet och idrottsföreningar över hela landet. 

MINERVA - Specialfabrik sedan 1858 
SUFAB - Stockholm 40. Tel. 2010 31, 20 10 41 
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